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ÖNSÖZ
Anayasamızda Cumhuriyetimizin nitelikleri arasında sayılan “İnsan haklarına dayalı sosyal 
hukuk Devleti” ilkesi, bireylere temel hak ve özgürlükler konusunda güvenceler sağlama-
nın yanı sıra, ırk, dil, din, cinsiyet ve benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayırım yapmak-
sızın tüm bireylere insan onuruna yaraşır bir yaşam şekli sunmayı, onları sosyal güvenliğe 
kavuşturmayı ve adaletin tesisini kendine görev bilen bir anlayış gerektirmektedir. 

Çocuklar söz konusu olduğunda ise, Devletin bu sorumlulukları tümüyle yerine getirebil-
mesi için daha ağır ve aynı zamanda zorunlu yükümlülükler üstlenmesi gerekmektedir. 
Adli süreçlere bir şekilde dahil olan çocukların beyanlarının alınması sırasında, adil yargı-
lanma ilkesi doğrultusunda bu sürecin örseleyici olabilecek koşullarının ortadan kaldırıl-
ması veya hafifletilmesinde; sürecin, çocuğun psikolojisine ve zihinsel gelişimine uygun 
hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Tarafı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Haklarına Dair Uluslararası 
Sözleşme ile 2012-29 sayılı Mağdur Hakları Direktifi ve ulusal mevzuatımızda da işaret 
edildiği üzere, adil yargılanma hakkı çerçevesinde, çocuğun üstün yararının korunması 
amacıyla, anlayacağı dilde ve ikincil örselenmeye neden olmayacak şekilde tercüman-
dan yararlanma hakkı bulunmaktadır.

Bölgemizde yaşanan olumsuzluklar ve karışıklıklar dolayısıyla çoğunluğu Suriyeli olmak 
üzere, ülkemizde çok sayıda mülteci bulunmaktadır. Halihazırda ülkemizde yaşayan 
mülteci sayısına bakıldığında adli sürece dâhil olan mülteci çocuk sayısının da azımsana-
mayacak boyutta olduğu açıktır. Mülteci çocuk açısından, adli sürecin örseleyici yönünün 
önlenmesinde kilit role sahip olan sosyal çalışma görevlilerinin en büyük yardımcıları 
olan tercümanlar, aynı zamanda hâkim ve savcılar başta olmak üzere tüm yargı çalışan-
larının en temel iletişim kanallarıdır. 

Bu kapsamda, mülteci çocukların beyanlarına/ifadelerine katılan tercümanların; sosyal 
çalışma görevlisi-tercüman işbirliğinde adli görüşme süreçleri, tercümanın bu görüşme-
de üstlenmesi gereken rol, çocuk dilinde tercüme, çocuk ve ergen gelişim özellikleri ile 
hukuki terimlerin anlamları konularında eğitim aracılığıyla yetkinliklerinin geliştirilme-
sinin, çocukların olası ikincil örselenmelerinin önlenmesine ve çocuğun üstün yararının 
korunmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Bakanlığımız ve Unicef işbirliğiyle yürütülmekte olan ve bu alana önemli katkı sağlaya-
cak  “Adli Süreçlerde Çocuk Dostu Tercüme Projesi” nde, konuya ilişkin ihtiyacın farkedil-
diği andan bu aşamaya gelmesine kadar emeği geçen herkese, Dünya’nın tüm çocukları 
adına sonsuz teşekkür ediyor,  düzenlenen bu eğitimlerin ve hazırlanan kitapçığın siz 
değerli tercümanlara ve dolayısıyla çocuklarımıza yararlı olmasını diliyorum.

İbrahim ŞAHİN

Eğitim Dairesi Başkanı
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¼ 1
Adli Yargıda Mahkemeler Teşkilatı
1.1
Genel Olarak

Anayasa’nın 9. maddesi uyarınca “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkeme-
lerce kullanılır.” Egemenliğin sahibi olan millet, egemenliğinin bir parçası olan yargı yet-
kisini, bağımsız mahkemelere vermiştir. Bu anlamda mahkemeler millet adına yargıla-
ma yapar ve hüküm kurar. 

Adli yargı teşkilatına ilişkin düzenlemeler 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun’da yer al-
maktadır. Ancak bu düzenleme sadece ilk derece yargı makamları ile ikinci derece yargı 
makamlarına ilişkin olup yüksek yargıya ilişkin düzenleme içermemektedir. Adli yargı 
bakımından yüksek mahkeme durumunda olan Yargıtay’a ilişkin düzenlemeler 2797 sa-
yılı Yargıtay Kanunu’nda yer almaktadır. 

Ülkemizde yargı teşkilatının genel yapısı şu şekildedir:

1 Adli Yargı Mahkemeleri {Adli yargı ilk derece mahkemeleri, bölge adliye (istinaf) mah-
kemeleri, Yargıtay}

2 İdari Yargı Mahkemeleri {İdari yargı ilk derece mahkemeleri, bölge idare (istinaf) 
mahkemeleri, Danıştay}

3 Anayasa Mahkemesi 

4 Sayıştay

Çalışmanın kapsamı gereği, sadece adli yargı teşkilat yapısı üzerinde durulacaktır. Adli 
yargı mahkemeleri kendi içlerinde; hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri ve çocuk 
mahkemesi olarak üçlü ana ayrıma tabi tutulabilir.

1.2
Hukuk Mahkemeleri

Hukuk mahkemeleri; alacak, mülkiyet, sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar, icra 
ve iflas, aile hukuku uyuşmazlıkları, miras hukuku uyuşmazlıkları gibi özel kişilerin ken-
di aralarında çekişmeli olduğu davalara ve bir kısım çekişmesiz yargı işlerine bakar.

1.2.1
Sulh Hukuk Mahkemeleri

Adli teşkilat bulunan her ilçede kurulu olan sulh hukuk mahkemelerinde tek hâkim görev 
yapar. Sulh hukuk mahkemelerinin görevi sınırlıdır ve kanunda belirtilmiş işlere bakar. 
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Kanunda belirtilmemiş işlere bakma yetkisi yoktur. 6100 sayılı Hukuku Muhakemeleri 
Kanunu’nun (HMK) 4/1. maddesi uyarınca, sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun 
değer veya tutarına bakılmaksızın;

a Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre 
ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden 
doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile 
bu davalara karşı açılan davalara,

b Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine iliş-
kin davalara, 

c Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davalara,

d Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini 
görevlendirdiği davalara bakarlar. 

1.2.2 
Asliye Hukuk Mahkemeleri

5235 sayılı Kanun’un 6. maddesine göre asliye hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mah-
kemelerinin görevleri dışında kalan ve özel hukuk ilişkilerinden doğan her türlü dava ve 
işler ile kanunların verdiği diğer dava ve işlere bakar. Asliye hukuk mahkemeleri de tek 
hâkimlidir. Hukuki uyuşmazlıklar konusunda asıl yetkili mahkeme asliye hukuk mahke-
meleridir. Diğer mahkemelerin yetkisi istisnai olup ancak kanunda gösterilen hallerde 
davalara bakabilirken asliye hukuk mahkemesi kanunda hangi mahkemenin bakacağı 
gösterilmeyen tüm özel hukuk uyuşmazlıklarına bakmakla görevlidir. 

1.2.3
Özel Kanunlarla Kurulan Diğer Hukuk Mahkemeleri

a) Ticaret Mahkemeleri

Ticaret mahkemeleri yalnız ticari davalara bakar. Ticaret mahkemeleri, asliye hukuk 
mahkemelerinin dairesi durumundadır. Bu nedenle asliye ticaret mahkemeleri olarak 
da adlandırılırlar. Ticaret mahkemelerinin görev alanı Türk Ticaret Kanunu’nun 5. mad-
desinde gösterilmiştir. Ticaret mahkemeleri heyetli mahkemelerden olup bir başkan 
ve iki üye ile görev yapar. Başkan ve üyeleri hakim sınıfındandır. Mahkeme, bazı işleri 
heyet olarak inceleyip karara bağlarken bazı işler tek hakimin incelemesi ve kararı ile 
sonuçlandırılmaktadır. Ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde, ticaret mahkemesinin 
bakacağı işlere asıl yetkili mahkeme durumunda olan asliye hukuk mahkemesi bakar. 

b) İş Mahkemeleri

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca kurulan bu mahkemeler “işçi sayılan kim-
selerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya İş Kanunu’na dayanan 
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her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevlidir”. İş 
mahkemesi bulunmayan yerlerde, iş mahkemesinin bakacağı işlere asıl yetkili mahke-
me durumunda olan asliye hukuk mahkemesi bakar.

c) İcra Mahkemeleri

2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nda 5092 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle düzenlenen icra 
mahkemeleri; icra dairelerinin gerçekleştirdiği işlemlere karşı yapılan şikâyetleri ince-
lenmek, icra dairesine sunulan itirazların incelenmek, haczedilen mala yönelik istihkak 
davasını görmek gibi işlere bakar. Bu mahkemeler ayrıca sorumlu olduğu icra ve iflas 
dairelerinin gözetimi ve denetimini de yerine getirir. İcra mahkemesi bulunmayan yer-
lerde, icra mahkemesinin bakacağı işlere asıl yetkili mahkeme durumunda olan asliye 
hukuk mahkemesi bakar. 

d) Aile Mahkemeleri

Aile Mahkemeleri 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usulle-
rine Dair Kanun ile kurulmuştur. Bu Kanun’un 2. maddesi uyarınca, aile mahkemeleri 
Adalet Bakanlığı tarafından her ilde ve nüfusu yüz binin üzerindeki her ilçede tek hâkimli 
ve asliye hukuk mahkemesi derecesinde olmak üzere kurulur. Kanun’un 4. maddesine 
göre “Medeni Kanunun 2 .kitabı olan aile hukuku kapsamına giren ve medeni kanu-
nun yürürlüğü hakkındaki yasaya göre aile hukukundan doğan davalar ile aile hukuku-
na ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi yanında, 4320 sayılı Ailenin 
Korunmasına Dair Yasada1 öngörülen tedbir kararlarını almak, ayrıca diğer yasaların 
verdiği görevleri yapmak” aile mahkemelerinin görevlerini oluşturmaktadır. Aile mah-
kemesi bulunmayan yerlerde, Aile mahkemesinin bakacağı işlere asıl yetkili mahkeme 
durumunda olan asliye hukuk mahkemesi bakar.

e) Kadastro Mahkemeleri

Kadastro Mahkemeleri, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 24. maddesi ile kurulmuş tek 
hakimli mahkemelerdir. Bu Kanun’un 25. maddesine göre, “kadastro mahkemesi; ta-
şınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı aynî haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut 
beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, kadastroya 
ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara ve özel kanunlarca kendisine verilen işlere 
bakar; kadastro veya kadastro ile ilgili verasete ait uyuşmazlıkları çözümleyebileceği 
gibi, istek üzerine veraset belgesi de verebilir”. Kadastro mahkemesi bulunmayan yer-
lerde, kadastro mahkemesinin bakacağı işlere asıl yetkili mahkeme durumunda olan 
asliye hukuk mahkemesi bakar. 

1 Bu Yasa daha sonra yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun’la yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı Kanun uyarınca, 4320 sayılı Kanun’a yapılan atıflar 6284 sayılı Kanun’a yapılmış 
sayılacaktır. 
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f) Tüketici Mahkemeleri 

Tüketici Mahkemeleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunma Hakkında Kanun’un 73. maddesi 
uyarınca; tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmaz-
lıklara ilişkin davalarda görevlidir. Tüketici mahkemeleri tek hakimlidir. Bu mahkemenin 
bulunmadığı yerlerde, tüketici mahkemesinin bakacağı işlere asıl yetkili mahkeme duru-
munda olan asliye hukuk mahkemesi bakar. 

1.3
Ceza Mahkemeleri

5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 8. maddesine göre ceza mahkemeleri, asliye ceza 
ve ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinden olu-
şur.

1.3.1
Asliye Ceza Mahkemeleri

5235 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca “kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı 
kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ile ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan 
dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır”. Bu anlamda ceza yargılamasında asıl 
mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Diğer mahkemeler ancak kanunla görevli kılındık-
ları işlere bakmakla yükümlüdür. 

1.3.2
Ağır Ceza Mahkemeleri

5235 sayılı Kanun’un 12. maddesi gereğince “kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı 
kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), 
resmî belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflâs (m. 161) suç-
ları, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölü-
münde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ve 12/4/1991 ta-
rihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan 
davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını 
gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir”.

1.3.3
Özel Kanunlarla Kurulan Diğer Ceza Mahkemeleri

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 26. maddesine göre; ağır ceza mahkemesinin 
görev alına giren bir suçun çocuk tarafından işlenmesi halinde davaya bakma görevi 
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çocuk ağır ceza mahkemesine aittir. Çocuk Koruma Kanunu uyarınca; daha erken yaşta 
ergin olsa bile 18 yaşını doldurmayan herkes çocuktur. Çocuk ağır ceza mahkemesinin 
olmadığı yerlerde, bu davalara ağır ceza mahkemesi bakar. 

1.4 
Çocuk Mahkemeleri 

Çocuk mahkemeleri hukuk mahkemesi olmadığı gibi ceza mahkemesi de değildir. Bu 
mahkemeler hem hukuk mahkemesinin hem de ceza mahkemesinin görev alına giren 
bazı işlere bakan kendine özgü bir mahkemedir. 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 25. maddesine göre, “Çocuk mahkemesi, tek hâ-
kimden oluşur. Bu mahkemeler her il merkezinde kurulur. Çocuk mahkemelerinde ya-
pılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz”. Bu mahkemelerin görevleri de aynı 
Kanun’un 26. maddesinde belirlenmiştir: “Çocuk mahkemesi, asliye ceza mahkemesi 
ile sulh ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar bakımından, suça sürüklenen 
çocuklar hakkında açılacak davalara bakar”. 

Bunun yanı sıra; suça sürüklenen çocuk hakkında verilecek güvenlik tedbirlerine, korun-
ma ihtiyacı içinde bulunan çocuk hakkında verilecek koruyucu destekleyici tedbir karar-
larına dair kararlar vermek ve bu kararların uygulama sürecini takip etmek görevi de 
çocuk mahkemesine aittir.

Çocuk Koruma Kanunu’nun 7/7 maddesi uyarınca; çocuk mahkemeleri, Türk Medeni 
Kanun hükümlerine göre velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hu-
suslarında da karar vermeye yetkilidir. 

Görüldüğü gibi çocuk mahkemeleri, suça sürüklenen çocuklar ile korunma ihtiyacı için-
de bulunan çocuklar bakımından; hem ceza mahkemelerinin hem de hukuk mahkeme-
lerinin görev alınana giren işlere bakmakla görevlidir. Bu nedenle çocuk mahkemeleri 
kendine özgü bir yapıya sahiptir. 

1.5
Sulh Ceza Hakimliği

5235 sayılı Kanun’un 10. maddesi uyarınca kurulan sulh ceza hakimlikleri; kanunların 
ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, yürütülen soruşturmalarda hâkim tara-
fından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itiraz-
ları incelemekle görevlidir. Sulh ceza hâkimliği, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi du-
rumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar 
Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur. Sulh ceza hakimlikleri 
tek hakimli yargı mercii olup mahkeme niteliğinde olmadığından, ceza uyuşmazlığını 
çözümleyen asıl ceza yargılamasını yapmazlar. 
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1.6
Cumhuriyet Başsavcılıkları 

5235 sayılı Kanun’un 16. maddesi uyarınca; mahkeme kuruluşu bulunan her il merkezi 
ile ilçede o ilin veya ilçenin adıyla anılan bir Cumhuriyet başsavcılığı kurulur. Bu hüküm 
uyarınca Cumhuriyet başsavcılıkları, adli teşkilat bulunan yerlerdeki mahkemeler nez-
dinde kurulmuştur. 

Cumhuriyet başsavcılıkları; 

a Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma 
yapmak veya yaptırmak, 

b Kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katıl-
mak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak, 

c Kesinleşen mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve iz-
lemek, 

d Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

¼ 2
Çocuk Adalet Sistemi ve Bu Sisteme Hakim 
Olan Temel İlkeler ve Çocuğa Duyarlı 
Adalet Sistemi Çalışanı Olmak

2.1
Çocuk Adalet Sistemi ve Sistemin Amacı

Ceza adalet sisteminin temel amacı; ortaya çıkan yaşam olayının suç teşkil edip etmedi-
ğini, suç teşkil ediyorsa bu fiili kimin işlediğini bulmak, bu fiilin hangi suçu oluşturduğu-
nu belirlemek ve faile gereken cezayı vermektir. Suç sayılan fiilin işlenmesi ile bozulan 
toplumsal düzen, verilen ceza ile yeniden tesis edilmiş sayılmaktadır. Fail, aldığı ceza ile 
hem işleği suçun bedelini (kefaretini) ödemekte hem de bir daha suç işlememesi için 
gereken iyileştirmeye muhatap olmaktadır. 

Çocuk Adalet Sisteminin (ÇAS) temel amacı bu noktada ceza adalet sisteminden ayrılır. 
Çocuk adalet sistemi; içinde farklı rol ve sorumluluklara sahip meslek elemanlarının gö-
rev aldığı, “çocuğu” odak alan bir adalet sistemidir. Çocuk adalet sistemi hem ele aldığı 
olgu ve olaylar, hem de bu olgu ve olayların ele alınış biçim ve içeriği ile pek çok sektörün 
ilgi ve çalışma alanına girmektedir (Adalet, Sağlık, İçişleri, Belediyeler, Valilik, Üniversite-
ler vb). Farklı disiplinlerden meslek elemanları çocuk adalet sisteminde farklı düzeylerde 
rol ve sorumluluk üstlenirler. Bu görevleri üstlenenlerin temel amacı suç sayılan fiili 
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işleyen çocuğu cezalandırmak değil, onu ceza veya tedbirlerle iyileştirmek, yeniden suç 
işleme riskini ortadan kaldırmak ve en genel tabiri ile iyileştirmektir.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK) korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alına-
cak tedbirler ile suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin 
usul ve esaslarına, çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin hüküm-
leri kapsamaktadır.

ÇKK’nın amacı, birinci maddede “korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların 
korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemek” olarak belirtilmiştir. Kanun’un beşinci maddesi koruyucu ve destekle-
yici tedbirlerden bahseder. Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi 
aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve 
barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Söz konusu tedbirlerin yerine getirilmesi ile 
ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve yerel yönetimler, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarından 
söz edilmektedir2. 2005 yılında Adalet Bakanlığı kurum ve kuruluşlar arasındaki koordi-
nasyondan sorumlu iken (Madde 45) 2011 yılında yapılan düzenleme ile koordinasyon 
sorumluluğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na verilmiştir.

Kanun’un temel ilkeler başlığı altında dördüncü maddesi (e) bendi, Kanun’un uygulan-
masında, çocuğun haklarının korunması amacıyla “Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu 
kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde çalışmaları” ilkesinden söz 
etmektedir. Kanun’un geçici birinci maddesinin beşinci bendinde “Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar... koruyucu 
ve destekleyici tedbirleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri alır. Ayrıca, ilgili ba-
kanlıklar ve bağlı kuruluşlar bu amaçla sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine gidebilirler” 
denmektedir. Kanun’un altıncı ve otuzuncu maddelerinde de sivil toplum kuruluşlarıyla 
işbirliğinden bahsedilmektedir.

2.2
Çocuk Adalet Sisteminin Temel İlkeleri

İyi işleyen bir çocuk adalet sisteminin çocuklara ve çocukların ihtiyaçlarına ilişkin bü-
tüncül bir bakış açışı geliştirmesi beklenmektedir. Bu ihtiyaç özelde çocukların genelde 
insanların çok çeşitli gereksinimlere sahip olmasıyla ilişkilidir. İnsanın iyilik hali, farklı 
düzeylerdeki ihtiyaçlarının karşılanması ile olanaklıdır. Çocuk adalet sisteminin beklenen 
amaçlara ulaşması da çocuğa bütüncül yaklaşmakla ve çok sektörlü bir çalışma yapı-
sıyla sağlanabilir.

2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları 9/7/2018 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 703 sayılı KHK ile birleştirilmiştir, 10/7/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı adını almış, 4/8/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 15 
No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ismi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.
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Çocuk adalet sistemi çok bileşenli bir mekanizmadır. Bu mekanizmanın farklı aktörler-
den oluşması çocuk adalet sisteminin doğasının temel gerekliliklerinden birisidir. Çocuk 
adalet sistemi, adalet sisteminin diğer unsurlarından farklı olarak, fiile değil özneye (fai-
le) odaklanan bir sistemdir. Çocuk adalet sistemi çocuk kadar, çocuğun içinde bulunduğu 
çevresel faktörlere de odaklanır. Böylece çocuğun içinde bulunduğu koşulların önemini 
vurgular. Çocuğu çevresiyle birlikte bir bütün olarak ele alır. Bakışı ve müdahalesinin 
bütüncül olması gerekliliği açıktır. Bütüncül olması gerekir çünkü insan çok yönlü ihti-
yaçları ve özellikleri olan bir canlıdır. Çok disiplinli olması gerekir çünkü hiçbir meslek/
disiplin çocukların ihtiyaçların tek başına karşılayamaz.

ÇKK’nın 4. maddesi Çocuk Adalet Sisteminin uygulanması bakımından temel ilkeleri or-
taya koymuştur. Bu madde uyarınca ÇKK’nın uygulanmasında, çocuğun haklarının ko-
runması amacıyla; 

a Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması, 

b Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi, 

c Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tâbi tutulmaması,

d Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar sürecine katılımlarının sağlanması,

e Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbir-
liği içinde çalışmaları, 

f İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usûl izlenmesi, 

g Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gös-
terilmesi,

h Kararların alınmasında ve uygulanmasında, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun eği-
timini ve öğrenimini, kişiliğini ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin destek-
lenmesi, 

i Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare olarak 
başvurulması,

j Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak görül-
mesi, kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşıl-
masının sağlanması, 

k Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir kararlarının uygulandığı kurumlarda yetişkinler-
den ayrı tutulmaları, 

l Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların yerine getirilme-
sinde kimliğinin başkaları tarafından belirlenememesine yönelik önlemler alınması, 
İlkeleri gözetilir.
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2.3
Çocuğa Duyarlı Adalet Sistemi Çalışanı Olmak

Çocuk adalet sistemine giren çocukların sisteme giriş nedenleri ne olursa olsun, unutul-
maması gereken nokta, kendi durumları içinde mağdur ve korunmaya ihtiyaçları olduk-
larıdır. Bu nedenle çocuk adalet sistemi çalışanından beklenen, çocuk adalet sistemine 
giren bütün çocuklara (suça sürüklenmiş, mağdur veya tanık) karşı özel duyarlılıkları 
olmalıdır. 

Bunun anlamı şudur:

Suça sürüklenen çocuklar açısından;

• 18 yaşın altındaki suça sürüklenen çocuklara çocuk olduklarını düşünerek davran-
mak,

• Her suça sürüklenen çocuğun aynı zamanda korunma ihtiyacı olduğunu ve mağdur 
olduğunu bilerek davranmak,

• Her suça sürüklenen çocuk için özel prosedür ve özel önlemlere başvurmak,

• Toplum temelli önlemleri almak,

• Suçlu olduğu iddia edilen çocukların adalet sistemi, medya ve çocuk adalet uzmanları 
tarafından ikincil mağduriyete maruz bırakılmamalarını garanti altına almak.

Mağdur çocuklar ve tanık çocuklar açısından;

• 18 yaşın altındaki mağdur çocuk ve tanık çocukların hepsinin hukuken çocuk statü-
sünde olduğunun bilincinde olarak davranmak,

• Yaşadıkları sarsıntıdan kurtulmaları için mağdur ve tanık çocukların psiko- sosyal 
destek aldıklarından emin olmak,

• Hukukun onları korumak için öngördüğü güvencelere uygun hareket edildiğinden 
emin olmak,

• Mağdur çocuk ve tanıkların adalet sistemi içerisinde ikincil mağduriyete maruz kal-
mamaları için gerekli önlemlerin alındığından emin olmak durumundadır. 

Örneğin; cinsel istismar mağduru bir çocuk, bu olay nedeniyle okul arkadaşları, öğret-
menleri ve toplum tarafından dışlanabilir, ailesi evini terk etmeye zorlanabilir. Bu tür 
durumlar ikincil mağduriyettir. Bu çocuğun ifadesinin alınması sırasında olayı defalarca 
tekrarlaması da aynı şekilde ikincil mağduriyete neden olur. Ekonomik sebeplerle çocuk 
ticaretine maruz kalan çocuk, bunun üstüne bir de iş kazası geçirip özürlü hale gelebilir 
ve özürlü olduğu için dışlanabilir.

Adalet sistemi içinde çalışan herkes, bu kapsamda tercümanlar da; çocuklarla muhatap 
olduklarında belirtilen ilkelere göre hareket etmelidir. Çocuğun özel durumu ve yüksek 
yararı daima gözününde bulundurulmalıdır.
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¼ 3
Ceza Muhakemesinde Temel Kavramlar, 
İfade, Sorgu ve Beyan Alma

3.1
Genel Olarak

Ceza muhakemesinde görev alanlar veya yapılan işlemlere muhatap olanlar bazı kav-
ramları sıklıkla duyarlar. Bu kavramların genel anlamları hakkında bilgi sahibi olmak, iş-
lemlere muhatap olacak kişiler bakımından önemli bir yol gösterici olabilir. Bu bakımdan 
öncelikle ceza muhakemesinde sıklıkla karşılaşılan kavramlara değinilmiştir. 

3.2
Temel Kavramlar

Ceza muhakemesi, suç işlendiği izlenimini veren halin ortaya çıkmasıyla, yani suç şüp-
hesi ile başlayan ve bu şüphenin kesin hüküm ile yenilmesiyle sona eren yargılama faali-
yetidir. Ceza muhakemesinde suç sayılan veya suç olduğu zannedilen yaşam olayının (fi-
ilin) suç olup olmadığı, suç ise hangi suçu oluşturduğu ve fiili kimin işlediğinin araştırılıp 
bulunmasına çalışılır. Bu faaliyet sırasında delil denen bazı ispat araçlarına ihtiyaç vardır.

Soruşturma evresi; kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphenin öğrenilmesinden iddia-
namenin kabulüne kadar geçen evreye verilen addır (Ceza Muhakemesi Kanunu [CMK] 
m.2/1-e). Soruşturma konusu fiili işlediğinden şüphe edilen kişiye ise şüpheli denir 
(CMK 2/1-a).

Şüpheli hakkındaki şüphe belirli yoğunluğa ulaştığında, yani kamu davasını açmaya ye-
terli delil toplandığında, düzenlenen iddianame ile şüpheli hakkında kamu davası açı-
lır. İddianameyi inceleyen mahkeme, söz konusu iddianamenin usul ve yasaya uygun 
olduğunu belirlediğinde bu iddianameyi kabul eder. Mahkemenin verdiği iddianamenin 
kabulü kararı ile soruşturma aşaması sona erer ve kovuşturma aşaması başlar. İddia-
namenin kabulü ile başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye kovuşturma 
evresi denir (CMK m.2/1-f).

İddianamenin kabulü ile verilen hükmün kesinleşmesine kadar geçen evrede suç şüp-
hesi altında bulunan kişiye sanık denir (CMK 2/1-b). 

Ceza muhakemesinde şüphelinin/sanığın savunmasını yapan avukata müdafi denirken 
mağdurun, müştekinin, katılanın avukatlığını yapan kişiye vekil denilmektedir. 

Ceza muhakemesinde çocukların daima özel bir yeri olmuştur. Çocukların yargılanması, 
mağdur ve tanık çocukların beyanlarının alınmasına ilişkin özel hükümler bulunmakta-
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dır. Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 11. maddesi uyarınca ergin (reşit) olma yaşı on se-
kizdir. Bazı durumlarda kişi on sekiz yaşını doldurmadan önce ergin hale gelir. TMK’nın 
12. maddesi uyarınca on beş yaşını dolduran çocuk, kendi isteği ve velisinin rızasıyla 
mahkeme tarafından ergin kılınabilir. Yine TMK’nın 124. maddesine göre on yedi yaşını 
dolduran kişi velisinin izni ile, on altı yaşını dolduran kişi de olağanüstü durumlarda ve 
pek önemli bir sebebin varlığı halinde hakim izni ile evlenebilir. TMK’nın 11/2 maddesi 
uyarınca evlenmek kişiyi ergin hale getirir. Çocuk Koruma Kanunu’nun (ÇKK) 3. mad-
desi uyarınca; kişi evlenmekle veya mahkeme kararı ile ergin kılınsa bile on sekiz yaşını 
dolduruncaya kadar çocuk olarak kabul edilmeye devam eder. Bu nedenle evlenmekle 
veya mahkeme kararı ile ergin sayılan kişi, on sekiz yaşını dolduruncaya kadar bütün 
yargılama işlemleri bakımından çocuklara ilişkin hükümlere tabi tutulur. 

5395 sayılı ÇKK’nın 3. maddesinde yer alan tanımlara göre; bedensel, zihinsel, zihinsel, 
ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya is-
tismar edilen ya da suç mağduru çocuklar korunma ihtiyacı olan çocuk (KİOÇ) olarak 
tanımlanmıştır. 

Aynı madde uyarınca suça sürüklenen çocuk (SSÇ); kanunlarda suç olarak tanımlanan 
bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği 
fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu ifade eder. 

3.3
Ceza Muhakemesinde İfade ve Sorgu

Şüpheli/sanık hakkında yapılan suç isnadına karşı beyanda bulunma, savunma yapma 
hakkına sahip olduğu gibi kendisine yönelik iddialar karşısında susma hakkına da sahip-
tir. Yapılan isnadı öğrenen şüpheli, bu isnada karşı varsa diyeceklerini ifadesi sırasında 
söyler.

CMK’nın 2/1-g maddesi uyarınca ifade alma; şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuri-
yet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili dinlenmesini ifade eder. Aynı mad-
denin (h) bendi uyarınca sorgu; şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından 
soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili dinlenmesini ifade eder. 

Kişinin ifade/sorgu sırasında fiziksel veya ruhsal anlamda normal olmayan bir halde 
bulunmaması gerekir. Bu kapsamda şüphelinin/sanığın ifadesinin alınması veya sorgu-
sunun yapılması sırasında kelepçe ve benzeri aletler takılamaz.

İfade/sorgu işlemi kişinin kimliğinin tespiti ile başlar (CMK m. 147/1-a). İfadeye başla-
madan önce kimlik tespiti yapılması zorunludur. Şüpheli/sanık kimliği hakkında açıkla-
ma yapmak zorundadır. Kimliğini bildirmemesi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 40. 
maddesinde bir kabahat fiili olarak düzenlenmiş ve yaptırıma bağlanmıştır. Kamu görev-
lisinin, görevi ile bağlantılı olarak kimliğini sorduğu kişi kimliği veya adresi ile ilgili bilgi 
vermekten kaçınamaz.
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Kişinin kimliği hakkında yalan beyanda bulunması ise suç olarak düzenlenmiştir.

Şüphelinin/sanığın kimliği hakkında açıklama yapmasından sonra, kişisel ve sosyal du-
rumu hakkında bilgi alınır. Şüpheli/sanık kimliği hakkında açıklama yapmak zorunda ise 
de (CMK m. 147/a) kişisel ve soyla durumu hakkında açıklama yapmaya zorlanamaz. 
Zira, kişisel ve sosyal durumu hakkında bilgi alınmasını düzenleyen CMK’nın 147/1-g 
maddesinde, 147/1-a maddesinden farklı olarak, bu yönde bir zorunluluktan bahsedil-
memiştir. 

Kimliği tespit edilen şüpheliye/sanığa kendisine yüklenen suç anlatılır. Bu anlatımın sa-
dece suçun adının söylenmesinden ibaret olmaması gerekir. Kişiye isnat edilen fiiller, 
hangi eylemlerinin suç isnadına neden olduğuna dair hususlar açıklanmalıdır. Kovuştur-
ma aşamasında isnat, iddianamenin okunması ve suçlamanın anlatılması ile olur. Suç-
lama anlatılmadan suçla ilgili soru sorulması mümkün değildir. 

Şüpheli/sanık hakkındaki suçlamayı tam olarak öğrendikten sonra CMK 147. maddesin-
de düzenlenen haklarının anlatılması gerekir. Bu haklar; 

a Müdafi seçme ve onun hukuki yardımından yararlanma hakkı, 

b Kendisine bir müdafi seçebilecek durumda değil ise baro tarafından görevlendirilecek 
bir müdafinin hukuki yardımından yararlanma hakkı, 

c Yakalandığının yakınlarına bildirilmesini isteme hakkı, 

d Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmama (susma) hakkı, 

e Kendisine yönelik şüpheden, suç isnadından kurtulmak için somut delillerin toplan-
masını isteme hakkı, 

f Kendisini hakkındaki şüphenin ortadan kaldırılmasını sağlayacak, lehine olabilecek 
hususları ileri sürme hakkıdır. 

Şüphelinin/sanığın kimliği tespit edildikten, hakkındaki suçlama ve hakları anlatıldıktan 
sonra isnat olunan suçla ilgilinin ifadesinin alınmasına/sorgusunun yapılmasına başla-
nır.

İfade alma veya sorguya çekme işlemi sırasında teknik imkanlardan yararlanmak müm-
kündür (CMK 147/1-h). Bu kapsamda olmak üzere, alınan ifadenin sesli ve görüntülü 
olarak kaydının yapılması ve daha sonra bu kaydın tutanağa bağlanması mümkündür. 
İfade sesli ve görüntülü olarak kaydedilmiş ve sonradan tutanağa bağlanmış ise tutana-
ğın içeriğinin yasada belirtildiği şekilde olması ve imzalanması gerekir.

3.4
Beyan Alma

Ceza muhakemesinde, şüphelinin kolluk veya Cumhuriyet savcısı tarafından dinlenme-
si ifade alma, hakimlik veya mahkeme tarafından dinlenmesi sorguyu ifade eder. Şüp-
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helinin/sanığın dışında kalan kişilerin (mağdur, tanık, bilirkişi vd.) dinlenmesi işlemi ise 
beyan almadır. 

Bu bölümde, tanık ve bilirkişinin beyanının alınmasına ilişkin genel açıklamalar yapıla-
caktır. Önemi ve daha ayrıntılı açıklamaya ihtiyaç duyulması nedeniyle mağdurun beya-
nının alınması ayrı bir bölümde incelenecektir. 

3.4.1
Tanığın Beyanının Alınması

Muhakeme konusu olay hakkında beş duyusu aracılığıyla öğrendiklerini aktaran ve mu-
hakemenin tarafı durumunda olmayan üçüncü kişiye tanık, bu kişinin yaptığı açıklamala-
ra ise tanık beyanı denir. Tanık uyuşmazlık konusu olan olay hakkında bilgi sahibi olduğu 
düşünülen ve bu nedenle bilgisine başvurulan kişi durumundadır. Tanığın kendisi delil 
kaynağı, verdiği bilgiler ise delil niteliğindedir. 

Herkes tanık olabilir. Bu anlamda tanık olmak için belli bir olgunluğa, yaşa, fiziksel ve zi-
hinsel gelişime sahip olmak gerekli değildir. Bu nedenle; çocuklar, akıl hastaları, sanığın 
yakınları da tanıklık yapabilir. Bir kişinin tanıklık yapmaya ehil olması hali ile tanıklıktan 
çekinme hakkına sahip olması hali birbirinden farklı durumlardır.

Şüpheli/sanık da olay hakkında bilgiye sahip ise de bu kişilerin beyanları tanık beyanı 
değil, ifade veya sorgu beyanları niteliğindedir. 

Mağdurun beyanların da tanık açıklaması niteliğinde değildir. Mağdur yemin hariç ta-
nıklığa ilişkin hükümlere göre dinlenmekte ise de yaptığı açıklamalar tanık beyanı değil 
mağdur beyanı niteliğindedir. 

Tanık kendisine sorulan hususlarda doğru beyanda bulunmak zorundadır. Yalan beyan-
da bulunmak yalan tanıklık suçunu oluşturur. Kanunda belirlenmiş kişilerin tanıklıktan 
çekinme hakkı vardır. Bu kişiler tanıklıktan çekinme hakkına sahip ise de bu hakkı kul-
lanmayıp beyan vermek istedikleri takdirde doğru beyanda bulunmak zorundadır.

Tanıklar beyanda bulunmadan önce doğru beyanda bulunacaklarına dair yemin ederler. 
Kanunda sınırlı olarak sayılan kişilerin (örneğin sanığın eşinin) yemin etmeden beyanda 
bulunma hakkı olduğu gibi bunları dinleyen yargılama makamı bu kişileri yemin verme-
den de dinleyebilir. 

Tanıklık kamusal bir görevdir. Bu nedenle tanık olarak çağrılan kişinin kendisini çağıran 
merciye gelip beyan vermesi zorunludur. Tanıklıktan çekinme hakkına sahip olanlar da 
çağrı üzerine gelmek zorundadır. Bu kişiler tanıklıktan çekinme hakkını kullandıkları tak-
dirde beyanda bulunmak zorunda değildir. Tanıklıktan çekinme hakkına sahip olmadığı 
halde tanıklık yapmak istemeyen kişiler hakkında üç ayı geçmeyecek şekilde disiplin 
hapsine hükmedilebilir.
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Tanığın beyanının alınmasından önce; kimlik bilgileri alınır. Ayrıca ihtiyaç duyulması ha-

linde tanıklığına ne derecede itibar edilebileceğini belirlemek amacıyla sorular sorulabi-

lir. Bu sorular özellikle şüpheli/sanık ile ilişkisi, olaya ilişkin bilgisinin kaynağı hakkında 

olacaktır. 

Tanığın kimliğinin belirlenmesinden sonra, tanıklık yapacağı olay hakkında kendisine ge-

nel bir bilgi verilir. Ayrıca sanık hazırsa kendisine gösterilir, hazır değilse kimliği açıklanır. 

Tanığa, tanıklığın önemi ve yalan tanıklığın sonuçları hakkında da bilgi verilir. Daha sonra 

tanıklık edeceği hususa ilişkin bildiklerini söylemesi istenir. 

Çağrılan tanıklar ayrı ayrı dinlenir. Henüz beyanı alınmamış olan tanık, kendisinden önce 

beyanı alınan tanıkların dinlenmesi sırasında hazır bulunamaz. 

Tanık beyanda bulunurken sözü kesilmez. Ancak ilgisiz ve gereksiz açıklamalarda bu-

lunması halinde kendisine müdahale edilir ve konuya ilişkin açıklamalar yapması istenir. 

Tanık olaya ilişkin açıklamalarını yaptıktan sonra, tanıklık yaptığı olayı aydınlatmak, be-

yanlarını tamamlamak ve bilgilerinin dayandığı hususları belirlemek amacıyla kendisine 

sorular sorulur ve bu sorulara cevap vermesi istenir. 

Tanık duruşmada dinleniyorsa; mahkeme başkanı, heyetli mahkemelerde üye hakimler, 

duruşmada Cumhuriyet savcısı hazırsa Cumhuriyet savcısı, sanık müdafii, katılan vekili 

tanığa doğrudan soru sorabilir. Sanık ve katılan mahkeme başkanı aracılığıyla soru so-

rabilir. 

3.4.2
Diğer Kişilerin Beyanının Alınması

Ceza muhakemesinde; şüpheli, sanık, mağdur ve tanık dışında kalan kişilerin de dinlen-

mesi gerekebilir. Belirtilen sıfatlara sahip olmayan bir kişinin dinlenmesi gerektiğinde, 

özel durumlar hariç tanıklığa ilişkin hükümler uygulanır. 

Özel bir bilgiyi gerektiren durumlarda, bu bilgiye sahip olan kişiler bilirkişi olarak atana-

bilirler. Bilirkişiler, inceledikleri hususlarda yazılı rapor verebilecekleri gibi beyanlarının 

sözlü olarak alınması da mümkündür. 

Soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında ise mahkeme bi-

lirkişinin dinlenmesine karar verebilir. Bu durumda bilirkişi usule uygun şekilde çağrılır 

ve uzmanlık alanına giren hususlarda sözlü açıklamalarda bulunması istenir (CMK 68).
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¼ 4
Ceza Muhakemesinde Mağdur Kavramı ve 
Özellik Arzeden Mağdur Grupları

4.1
Mağdur Kavramı 

Mağdur kelimesi sözlüklerde; kendisine haksızlık edilen kimse, haksızlığa uğramış (kıy-
gın) kimse olarak tanımlanmaktadır.

Suçun mağduru, suçun işlendiği sırada hayatta olan gerçek kişiler olabilir. Tüzel kişiler 
suçun mağduru değil, suçtan zarar gören olabilir.

4.2
Mağdur Çocuk

Daha erken yaşta (evlenme, yargısal karar gibi nedenlerle) ergin olsa bile on sekiz yaşını 
doldurmayan herkes çocuktur (ÇKK m. 3/1-a). Bu tanımdan ve yukarıda açıklanan mağ-
dur tanımından hareketle; suç sayılan fiil nedeniyle hak ve menfaatleri zarara uğrayan on 
sekiz yaşından küçük bireye mağdur çocuk denir.

Suç mağdurunun çocuk olması durumunda, mağdura yaklaşım ve beyanının alınması 
sorunu daha da önem kazanır. Suç mağduru çocuğun beyanının alınması, korunma ih-
tiyacının fark edilmesi ve gerekli koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması gerekir. 
Çocuk adalet sistemi çalışanı, mağdur çocukla çalışırken (aslında tanık çocuğun ve suça 
sürüklenen çocuğun da mağdur olduğu düşünülürse, adalet sistemi içindeki tüm çocuk-
larla çalışırken) çocuğun ikincil mağduriyetinin önlenmesine özel önem vermelidir.

4.3
Diğer Kırılgan Gruplar

Toplumda yetersiz yaşam koşulları içinde yaşayan; demografik değişkenlere bağlı ola-
rak, farklı nicelik ve nitelik gösteren; fizyolojik, psikolojik, sosyal, sağlık, ekonomik, siya-
sal ve kültürel açılardan çağdaş yaşam koşullarına ulaşmak için devletin sorumluluğun-
da, toplumsal güvenlik içinde, toplumsal koruma ve hizmete gereksinim duyan sosyal 
gruplara kırılgan grup denilir. Örneğin; çocuklar, engelliler, mülteciler bu grup arasında 
yer alırlar. 

Suç mağduru bireylerin belirtilen farklılıkları nedeniyle farklı işleme tabi tutulması, du-
rumların dikkate alınarak yargılama işlemlerinin yapılması, böylece ikincil mağduriyet-
lerinin en aza indirilmesi gerekir.
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¼ 5
Mağdura Yaklaşım İlkeleri

5.1
Genel Yaklaşım İlkeleri

Mağdurların adli süreçte yaşadıkları tüm sorunların görüş ve düşüncelerine yer veri-
lerek saygınlık ve eşit muamele ilkeleri çerçevesinde çözülmesi gerekir. Psikolojik ve 
fiziksel iyilik hali, sosyal ve ekonomik yarar da dâhil olmak üzere risk altında olan tüm 
mağdurların haklarının gerçekleştirilebilmesi için bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. 
Mağdur haklarının etkili bir şekilde uygulanmasına ve aynı süreçlere dâhil olan ya da 
aynı duruma sahip olan tüm mağdurların öznel durumlarının değerlendirilmesine yö-
nelik disiplinler arası bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir. Suç mağdurları için 
hazırlanacak müdahale programları ve alınacak kararlarla ilgili tüm hizmet sağlayıcıların 
işbirliği içerisinde ve eş güdümle çalışması zorunludur.

Ülkemiz Anayasa’da yer aldığı üzere sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal devlet ilkesi te-
melinde “insan onuruna yakışır bir yaşamı güvence altına alma” amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda bir suçun mağduru olan kişilere insan olarak değer vermeli, bu doğrultuda 
muamele göstermeli ve bu kişilere doğru desteğin sağlanmasına gayret edilmelidir.

Anayasa’nın kanun önünde eşitlik ilkesi; kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve 
vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için özel tedbirler alınmasına engel 
teşkil etmez. Bu ilkeler çerçevesinde; çocuklar, yaşlılar, engelliler ve terör mağdurları 
gibi kırılgan gruba mensup olan mağdurlara ve kadın mağdurlara özel hizmet sunula-
bilir.

Mağdura yaklaşımın genel ilkelerini şu şekilde sıralamak mümkündür.

a Mağdurun öncelikle hakları olan bir birey olduğu gerçeğiyle hareket edilmelidir.

b Mağdur kendini güvende hissetmeli, mağdura karşı eleştirel, yargılayıcı tutum ve 
davranışlardan kaçınılmalıdır. Örneğin giyimi, fiziksel görünümü, yaşam tarzı gibi ko-
nularda eleştirel ve yargılayıcı davranılmamalıdır.

c Mağdura karşı özenli, duyarlı, saygılı, sağduyulu ve empatik davranılmalıdır.

d Mağdura ilişkin iş ve işlemler mümkün olduğunca hızlı sonlandırılmalıdır.

e Mağdurların kurum ve kuruluşlara sevkleri sırasında tehdit, yıldırma, etiketlenme vb. 
durumlara karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

f Mağdura hizmet sunan kurum ve kuruluşlarda olayın mahiyetine ve müracaat zama-
nına göre bir sıralama yapılabilir, böyle durumlarda sıra bekleyen diğer mağdurlara 
bilgi verilmelidir.

g Kadın, yaşlı, engelli ve çocuk mağdurlara öncelik tanınmalıdır.
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h Mağdurun ivedilik arz eden bir talebi ya da beklemeye engel fiziksel veya ruhsal prob-
leminin söz konusu olması halinde ilk önce bu soruna yönelik işlemler yapılmalı ve 
kişiye öncelik tanınmalıdır.

i Mağdurun rızasını gerektiren her karar ve uygulamada mağdur yeterince aydınlatıl-
malıdır.

j Mağdurların psiko-sosyal ihtiyaçlarının olması durumunda gerekli destek sağlanma-
lıdır.

k Mağdurla iletişim ve hizmet sunumunda ikincil mağduriyetin doğmamasına özen 
gösterilmelidir.

l Mağdura hizmet sunan kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olunmalı ve gerek-
tiğinde bu kuruluşlardan yararlanılmalıdır.

m Mağdurun hak arama davranışını güçleştirecek gereksiz formalitelerden uzak durul-
malıdır.

5.2
Çocuk Mağdura Yaklaşım İlkeleri

Çocuk mağdurlara yaklaşımda da mağdura yaklaşımın genel ilkeleri geçerlidir. Ancak 
mağdurun çocuk olmasının ortaya çıkardığı özel durum ve ihtiyaçlar bir takım özel yak-
laşımları gerektirir.

Çocuğun Yüksek Yararının Korunması3. Suç mağduru çocuğun korunması ile sanık 
haklarının korunmasında dengenin sağlanması ancak çocuğun yüksek yararına birincil 
önemin verilmesi ile mümkün olur. Bu kapsamda çocuğun şiddet ve ihmalden korun-
ması sağlanmalıdır. Suçun mağduru/tanığı olan ve bu nedenle travma geçirmiş bir ço-
cuğun sağlıklı gelişimini sağlamaya yönelik adımlar atılmalıdır. Çocuğun; kendi görüş 
ve inançlarını kendi kelimeleri ile serbestçe ifade etme, yargılama süreçlerinde alınan 
kararlar da dâhil kendi hayatını etkileyen kararlara katkıda bulunma, yeteneklerine, ya-
şına, düşünsel olgunluğuna ve kapasitesine göre bu görüşleri dikkate alınmasını isteme 
hakkına sahip olması sağlanmalıdır.

Yargılama sürecine erişimde ayırımcılıktan korunması. Çocuk suç mağdurları ve 
tanıkları; kendisinin, ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin ırkı, rengi, cinsiyeti, dili, dini, 
politik veya diğer görüşü, ulusal, etnik veya sosyal kökeni, mülkiyet, maluliyet ve doğum 
veya diğer konulardaki statüsünden bağımsız olarak kendilerini ayrımcılığa karşı koru-
yan bir yargılama sürecine erişmelidir.

Hizmetlere erişimde ayırımcılıktan korunma. Çocuk suç mağdurları ve tanıkların ken-
dileri ve ailelerinin, yargılama sürecindeki haklarını kullanmada ve kendilerine sağlanan 

3 Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme gereğince bir çatı hak olarak değerlendirilen çocuğun yüksek 
yararı ilkesi, somut her olay ve durumda çocuk için en olanın belirlenmesine, çocuğun duygu, düşünce ve görüşlerinin 
de bu belirleme sürecinde gözetilmesine ve bu iyilik halinin devamlılığını sağlamak üzere sürekli bir etki analizi ve sonuç 
izlemeye işaret eder.
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destek hizmetlerden yararlandırılırken, çocuğun yaşı, arzuları, kavrayışı, cinsiyeti, cinsel 
yönelimi, etnik, kültürel, dini, dil bilimsel ve sosyal geçmişi, sosyal sınıfı, sosyo-ekono-
mik şartları, göçmen veya mülteci statüsü, sağlığı, yetenekleri ve kapasitesi de dâhil özel 
ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.

Suçun özelliğine ve cinsiyete göre özel ihtiyaçların dikkate alınması. Belirli durum-
larda, çocukların cinsiyetini ve çocuklara yönelik cinsel istismar gibi onlara karşı işlenen 
spesifik suçların farklı özelliğini dikkate almak için özel hizmetlerin ve korumanın dev-
reye alınması gerekmektedir.

Yaşın engel oluşturmaması. Çocuğun yargılama sürecine tam katılım sağlaması açısın-
dan yaş herhangi bir engel teşkil etmemelidir. Her çocuk yapılan tetkikler çerçevesinde 
ehil bir tanık olarak muamele görmeli, iletişim ya da diğer konularda yardım alarak veya 
almaksızın, yaşı ve olgunluğu anlaşılır ve güvenilir bir şekilde ifade vermeye müsait olduğu 
sürece, salt yaşı nedeniyle yemini geçersiz veya güvenilmez olarak değerlendirilmemelidir.

5.3
Engelli Mağdura İlişkin İlkeler

Engellilik, insan bedeninde psikolojik, anatomik veya fiziksel bir yoksunluğu içerdiği için 
engellilerin suç karşısındaki durumu engelli olmayan bireylere göre farklılık arz etmek-
tedir. Engelli bireyler engelleri nedeniyle suç için daha kolay hedef hâline gelmektedirler. 
Özellikle zihinsel engelli bireyler; iyi/kötü ayrımını tam olarak gerçekleştirememeleri, 
zaman ve mekân algılarındaki eksiklikler, kendilerine karşı sergilenen herhangi bir dav-
ranışın mahiyetini tam olarak anlayamamaları sebebiyle mağdur edilmeye açıktırlar. 
Engelli olma, suçlunun yakalanması için gerekli bilgileri yetkili mercilere iletmeyi engel-
leyebildiği gibi engelli bireyi suç için bir araç hâline de getirebilmektedir.

Engelli mağdura yaklaşımda dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir. 

a Adli süreçte, bir suçun mağduru olan engelli bireylere yönelik işlemler, engelleri se-
bebiyle öncelikli olarak ivedilikle yürütülmelidir. Bu bireylerin bir kez daha mağdur 
edilmemesi için gereken tedbirler alınmalıdır.

b Engelli mağdurlara önyargılı olunmadan hizmet sunulmalıdır. Mağdurun yaş ve cin-
siyetiyle bağlantılı özel ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.

c İfadesinin alınmasına ihtiyaç duyulan suçtan zarar görerek, mağdur olan veya tanık 
sıfatı kazanan ve fiziksel engelli kişilerin (başka bir yere götürülmeleri gerekmedik-
çe) ifadelerine bulundukları yerde başvurulmasına dikkat edilmelidir.

d Fiziksel engelli bireylerin, herhangi bir yasal zorunluluk olmadıkça adli süreçte ilgili 
birimlere gelmeleri istenmemelidir.

e Engelli mağdurların kamu kuruluşları tarafından sunulan hizmetlerden etkin şekilde 
faydalanabilmesi için hizmet sunulan binaların uygun fiziki koşullara sahip olması 
sağlanmalıdır.
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f Engelli mağdurlar sağlık kuruluşlarına uygun şekilde sevk edilmeli, muayene/ince-
leme için bekletilmemeli, öncelik hakları gözetilmeli ve kuruluş içinde refakatçi hiz-
metinden yararlandırılmalı, sağlık kuruluşunda özel iletişim kurulması gereken bu 
bireyler için muayene/inceleme sırasında özel uzmanlar (işaret dili bilen gibi) bulun-
durulmalı, kendilerini ifade edebilmeleri için gerekli destek sağlanmalıdır.

g İşitme engelli ve duyma bozukluğu olan mağdurların, zeka düzeylerinin yeterli oldu-
ğu bilinerek iletişim kurulmalıdır.

h İşitme engelli mağdurla mümkünse işaret dili ile aksi takdirde okur-yazar olması ha-
linde yazarak iletişim sağlanmalıdır. Dudak okuyabilen mağdurlarla, yüzüne bakarak 
kısa cümlelerle, yavaş ve anlaşılır konuşarak iletişim kurulmalıdır.

i Görme engelli mağdurların, işitme ve dokunma duyularının çok hassas olduğunu 
bilmek ve bu özellikleri kullanmak iyi bir iletişim için önemlidir. Görmedikleri için, 
yapılacak uygulamalar ayrıntılı bir şekilde anlatılarak endişeleri giderilmelidir.

j Zihinsel engelli mağdurlar, genellikle ürkmüş ve korkmuş durumda olabilirler. En-
dişelerini gidermek için iletişim kurmada, ailesinden veya herhangi bir yakınından 
destek alınmalıdır.

k Zihinsel engelli mağdurlarla iletişimde yavaş tempoyla ve anlaşılır şekilde, basit 
cümlelerle konuşulmalı ve cevap verebilmesi için mağdura zaman verilmelidir.

5.4
Mülteci ve Yabancı Mağdurlara İlişkin İlkeler

Türkiye’de coğrafi konumu itibarıyla bir geçiş ülkesidir. Yasal yollardan turist olarak, ça-
lışmak veya eğitim almak için gelen yabancılar olduğu gibi yasa dışı yollardan gelen ya-
bancılar da bulunmaktadır. İster yasal isterse yasa dışı yollardan gelmiş olsun bu yaban-
cıların bir kısmı suç mağduru olmakta, soruşturma ve kovuşturma organları ile mağdur 
sıfatıyla muhatap olmaktadır. 

Yabancı mağdurlara yaklaşımda dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

a Yabancı mağdurla yapılan görüşmeler, diğer kişilerin konuşmaları duyamayacağı ve 
müdahale edemeyecekleri kapalı ve mahremiyeti olan bir alanda yapılmalıdır.

b Mağdurun mülakatın yapıldığı lisanı anlama becerisi konusunda şüphe duyulduğu 
takdirde bir tercümandan yararlanılmalıdır.

c Görüşme sırasında sadece mağdur, ilgili kamu görevlisi, gerekli ise bir tercüman ve 
ihtiyaç halinde sosyal çalışma görevlisi hazır bulunmalıdır.

d Mağdur dikkatli bir şekilde dinlenmeli, mülakatı yapacak olan görevli sakin, dikkatli 
ve ilgili olmalıdır.

e İlgili kamu görevlisi tarafından kontrol edici, üstünlük taslayıcı ve alaycı tavırlardan 
kaçınılmalıdır.

f Yabancı mağdurlarla ilgilenen kamu görevlilerinin mümkün olduğunca yabancı dil 
bilen kişilerden seçilmesi önemlidir.
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g Yabancı mağdurların kültürlerine hassasiyet gösterilmelidir.

h Yabancı mağdurun kaygıları belirlenmeli, acil ihtiyaçları tespit edilmeli ve ilgili ülke 
diplomatik temsilciliğine haber verilmelidir.

i Mağdura tüm bilgilerinin gizli tutulacağı güvencesi verilmeli, koruyucu ve güvenli bir 
ortamda bulunduğu hissettirilmeli, anlaşıldığına dair geri bildirimlerde bulunulmalı-
dır.

j Kamu görevlilerince yabancı mağdura ayrımcılık yapılmaması ırk, renk, dil, din, yaş, 
cinsel yönelim, siyasi görüş, tabiiyet, medeni durum vs. gibi durumlarda insan onuru 
ve değerine saygı ilkesine uygun davranılmalıdır.

¼ 6
Beyan Almada Hizmet Modelleri 
(AGO, ÇİM, ÇKM)

6.1
Genel Olarak

Suç mağdurunun ve tanığın beyanının alınması, şüphelinin/sanığın ifadesinin alınması, 
sorgusunun yapılması konusunda farklı hizmet modelleri bulunmaktadır. Bunlar, Ada-
let Bakanlığı tarafından oluşturulan ve adliye binalarının içinde bulunan Adli Görüşme 
Odaları (AGO), Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve bu Bakanlığa bağlı sağlık ku-
ruluşlarının bünyesinde yer alan Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) ve bazı üniversitelerin 
bünyelerinde oluşturdukları Çocuk Koruma Merkezleridir (ÇKM).

Bu hizmet modelleri birbirinden farklı görünse de hepsinin temel amacı, suç mağdurla-
rının ve tanıklarının; korunması, iyileştirilmesi ve yargılama sürecinin ortaya çıkaracağı 
ikincil mağduriyetin en aza indirilmesidir. Şüphelinin/sanığın dinlenmesi sırasında or-
taya çıkan özel durumların gerektirdiği ihtiyaçları çözümlemek de amaçlar arasındadır. 
Ortak bir amaca yönelen bu hizmet modellerinin birlikte çalışması, birbirinin alternatifi 
değil tamamlayıcısı olarak görülmesi çok önemlidir. 

6.2
Adli Görüşme Odası (AGO)

6.2.1 
Amacı

Mağdur, tanık, suça sürüklenen çocuklar ile kırılgan grupların ifadelerinin alınması sü-
reci özel bir önem taşır. Bu grupların hak ve esenliklerinin korunması, yargılama süreci 
nedeniyle ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi gereklidir. Adli görüşme odaları öncelikle 
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mağdur, tanık ve suça sürüklenin çocukların, cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları 
ile diğer kırılgan grupların beyanlarının alınmasında kullanılmak üzere oluşturulmuştur. 

Adli görüşme odası; çocuğun üstün yararı ilkesi uyarınca “çocuk dostu adli usuller”in 
işletilmesi, görüşme yapılacak kişiye uygun ortam ve yöntemle görüşme yapılması, yar-
gılama sürecinin ortaya çıkaracağı ikincil mağduriyetin önlenmesi, korunma ihtiyacının 
tespit edilmesi ve bu ihtiyacın giderilmesi için ilgili hizmetlere yönlendirmenin yapılması 
amacıyla oluşturulmuş bir hizmet modelidir. 

6.2.2 
Yapısı

Adli görüşme odaları bekleme odası, görüşme odası ve gözlem odası olmak üzere üç 
ana bölümden oluşmaktadır. 

Bekleme odası; görüşme yapılacak kişilerin ve diğer ilgililerin, görüşme öncesinde bek-
leyeceği, işleme hazırlanacağı ve gerektiğinde avukatıyla birebir görüşme yapabileceği 
çok amaçlı bölümdür. 

Görüşme odası; görüşme yapılan kişinin, uzmanın, gerektiğinde tercümanın bulundu-
ğu, sesli ve görüntülü kayıt alınarak görüşmenin birebir yapıldığı bölümdür. 

Gözlem odası; adli görüşme sırasında ilgili hâkim veya Cumhuriyet savcısı ile diğer kişi-
lerin adli görüşmeyi takip ettiği, görüşme odasındaki donanım ve teknik cihazların kont-
rol edildiği bölümdür. 

6.2.3 
Temel İşleyiş İlkeleri

AGO’ların temel işleyiş ilkeleri AGO Yönetmeliği’nin 5. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, 
AGO’larla ilgili işlemler yürütülürken aşağıdaki temel ilkelerin dikkate alınması gerekir:

a Çocukların öncelikli sayılması ve çocuğun üstün yararı: AGO’lardan öncelikli ola-
rak mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar yararlandırılır ve çocuklarla ilgili her 
türlü eylem ve işlemlerde çocuğun yüksek yararı öncelikli olarak dikkate alınır.

b Duruma uygunluk: AGO süreci boyunca görüşme yapılan kişinin (GYK) yaş, cinsiyet 
ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurulur.

c Ayrımcılık yasağı: AGO süreci boyunca GYK’nın herhangi bir nedenle ayrımcılığa tâbi 
tutulmamasına dikkat edilir.

d Güvenlik ve temel ihtiyaçların karşılanması: AGO süreci boyunca GYK’nın güvenliği 
ve temel ihtiyaçları için gereken tedbirler alınır.

e Damgalanmanın önlenmesi: GYK’nın damgalanmasına yol açabilecek eylemlerin 
engellenmesi ve bu konuda gereken tedbirlerin alınması gerekir.
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f Bilgilendirilme ve sürece katılım: GYK’nın yaşına ve gelişim durumuna göre hakları 
ile süreç hakkında bilgilendirilmesi, sürece etkin katılımının sağlanması, gizlilik ilke-
sine ve kişilik haklarına aykırı olmadıkça ailesinin veya kanuni temsilcisinin de sürece 
dâhil edilmesi esastır.

g Korunma ihtiyacının tespiti ve yönlendirme: GYK’nın korunma ve desteklenme ih-
tiyacının tespiti halinde ilgili mevzuatta yer alan kurumlara yönlendirilir ve hizmetler-
den yararlandırılır.

h Karşı karşıya getirilmeme: GYK’nın yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değer-
lendirilen kişilerle karşı karşıya getirilmemesi esastır.

i Makul süre: Tüm iş ve işlemler GYK’nın örselenmesini engelleyecek şekilde müm-
kün olan en kısa sürede gerçekleştirilir. Bu durum, işlemlerin bir an önce bitirilmesi 
anlamına gelmemekte, işlemlere gerekli zamanın ayrılmasını ancak gereksiz yere 
uzatılmamasını vurgulamaktadır.

j İfadenin/beyanın tekrarlatılmaması: Daha önce mevzuata uygun şekilde görüşme 
yapılarak ifade, beyan ve diğer adli işlemleri gerçekleştirilen kişiler zorunluluk olma-
dıkça tekrar bu işlemlere tabi tutulmamalıdırlar.

k İşbirliği: Hizmetlerin karşılıklı iletişim, işbirliği ve ekip çalışması anlayışı ile yürütül-
mesi esastır.

l Gizlilik: Gerçekleştirilen çalışmalar ile tutulan kayıt ve raporların gizliliğine riayet 
edilmelidir.

Süreçte yer alan tüm görevliler, süreç boyunca bu ilkelere uyun davranmak ve gerekli 
tedbirleri almakla yükümlüdür.

6.2.4
AGO’da Görev Alanların Rol ve Sorumlulukları

6.2.4.1 
Uzmanların Görevlendirilmesi ve Görevleri 

Adli görüşme odalarında aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemeleri bünyesinde psi-
kolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrosunda çalışan görevliler ile Ceza Muhakemesi 
Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bu 
Yönetmelik kapsamına giren konulara ilişkin olarak tayin edilen kişiler uzman olarak 
görevlendirilir. 

Adli görüşme odalarında görevlendirilen uzmanların görevleri şunlardır:

a Adli görüşme odası koordinatörü tarafından bilgilendirilmesinden sonra görüşme 
yapılacak kişinin dosyasını gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde 
önceden incelemek.
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b Görüşme yapılacak kişinin ve yüksek yararına aykırı olmadıkça çocuğun ailesi veya 
kanuni temsilcisi ya da gerektiğinde müdafii veya vekili ile irtibata geçmek, süreç 
hakkında bilgi vermek ve gerekli görülen hallerde işlem öncesinde ön görüşme yap-
mak.

c Engellilik, kronik hastalık gibi özel durumları, tercüman ihtiyacı ve diğer gereksinim-
leri olan görüşme yapılacak kişiler ve aileleri ile ilgili olarak koordinatörce gerekli 
imkânların sağlanmasını takip etmek ve gerektiğinde durumu ilgili hâkim veya Cum-
huriyet savcısının bilgisine sunmak.

d Görüşme yapılacak kişinin adli görüşme odasına gelişinden ayrılmasına kadar ken-
disine eşlik etmek, gerektiğinde güvenlik güçlerinin ve diğer personelin yardımını al-
mak.

e Görüşme öncesinde görüşme yapılacak kişiyi ve gerekli hallerde ailesini görüşmeye 
hazırlamak ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.

f Mahkemeler veya Cumhuriyet başsavcılığı tarafından koordinatöre yönlendirilen 
dosyalardaki görüşme yapılacak kişilerle uygun şekilde adli görüşmeleri yapmak.

g Adli görüşme sırasında hâkim, Cumhuriyet savcısı, müdafi, vekil veya diğer ilgililerce 
ses sistemi kullanılarak iletilen soruları görüşme yapılan kişiye uygun ve anlaşılabilir 
bir dille aktarmak ve rahat bir şekilde cevap vermesini sağlamak.

h Görüşme yapılan kişinin, korunma veya desteklenme ihtiyacı içinde bulunduğunun 
tespiti halinde, durumu ilgili kurum, kuruluş veya adli mercilere bildirmek.

i Görüşme sırasında dikkat çeken ve yargılama için gerekli olabilecek görüşme yapılan 
kişinin genel durumu, beden dili, sorulan sorulara verdiği farklı tepkiler gibi önemli 
konuları içeren adli görüşme raporunu kendisine verilen süre içinde mahkeme veya 
Cumhuriyet savcısına sunmak.

j Görüşme yapılan/yapılacak kişi ve yakınlarını, istemeleri halinde görüş ve önerilerini 
iletebileceği yöntem ve merciler konusunda bilgilendirmek. 

k Adli görüşme odasının işleyişine ilişkin mevzuat ve uygulamada yaşanan sorunları 
ve çözüm önerilerini, bu hizmetten faydalanan kişilerin görüşlerini de dikkate alarak 
gerektiğinde koordinatöre bildirmek.

l Mevzuatta öngörülen veya ilgili hâkim ya da Cumhuriyet savcısı tarafından verilen 
diğer görevleri yerine getirmek.

6.2.4.2 
Koordinatörün Görevlendirilmesi ve Görevleri 

Adli görüşme odalarının kullanımı ile ilgili işlemlerde teknik personel, uzman ve ilgili yazı 
işleri personelinin koordinasyonunu sağlayan kişiye koordinatör denir. Bu kişi adalet ko-
misyonu tarafından yazı işleri müdürü veya mümkün olmaması halinde organizasyon ve 
iletişim becerisi olan uygun adli personel arasında seçilerek görevlendirilir. 
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Koordinatörün görevleri şunlardır:

a Hizmet kalitesi standartlarını gözetmek, adli görüşme odasının düzenli ve etkin şekil-
de işlemesini sağlamak ve bu yönde gerekli tedbirleri almak.

b Mahkeme veya Cumhuriyet başsavcılığı tarafından görüşme yapılması istenilen kişi-
ler için gerekli randevu düzenlemelerini yapmak ve takibini sağlamak.

c Randevuların belirli bir düzen içinde planlanması için gerekli işlemleri yapmak.

d Görüşme öncesinde ilgili hâkim, Cumhuriyet savcısı, müdafi, vekil, uzman, yazı işleri 
personeli ve teknik personel arasında koordinasyonu sağlamak.

e Mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan adli görüşme taleplerini ilgili 
uzmana haber vermek.

f Acil hallerde adli görüşme odalarının kullanımı ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak 
ve ilgili mercilerin koordinasyonunu sağlamak.

g Görüşmenin verimli ve güvenli geçmesi için gereken tedbirleri almak, bu konuda ge-
rektiğinde güvenlik güçlerinden yardım istemek ve görüşme sonrasında ilgili dosya-
nın mahkeme veya Cumhuriyet savcısına gönderilmesini sağlamak.

h Adli görüşme odasının işleyişine ilişkin uygulamada yaşanan sorunlar ile çözüm öne-
rilerini Cumhuriyet başsavcılığına bildirmek.

i İşlemler sırasında korunma ihtiyacı tespit edilen ve ilgili mercilere yönlendirilen kişi-
lere yönelik kayıtları tutmak.

j Aynı ilde bulunan Çocuk İzlem Merkezi, Üniversite Çocuk Koruma Merkezi, Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezi gibi kurumlar ile irtibat ve koordinasyon içinde çalışmak. 

k Mevzuatta öngörülen veya ilgili hâkim ya da Cumhuriyet savcısı tarafından verilen 
diğer görevleri yerine getirmek.

6.2.4.3
Teknik Personelin Görevlendirilmesi ve Görevleri

Bakanlık veya Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından UYAP, SEGBİS ve diğer ilgili bilişim 
sistemleri konusunda uzman bir personel adli görüşme odasına teknik destek vermek 
üzere görevlendirilir.

Teknik personelin görevleri şunlardır:

a Koordinatör tarafından bildirilen görüşmeler için gereken teknik hazırlıkları yapmak.

b Video kaydı, ses kaydı, internet bağlantısı, SEGBİS bağlantısı ve UYAP işlemleri gibi 
konularda teknik destek sağlamak. 

c Malzemelerin bakım ve kontrollerini takip etmek ve bu konuda koordinatörle iş birliği 
içinde çalışmak.
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d Görüşme yapılan kişilerle ilgili dijital veri ve belgelerin güvenliğini sağlayacak tedbir-
leri almak.

e Mevzuatta öngörülen veya ilgili hâkim ya da Cumhuriyet savcısı tarafından verilen 
diğer görevleri yerine getirmek.

6.3
Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)

ÇİM’ler, Başbakanlığın 4/10/2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Çocuk İzlem Merkezi konulu 2012/20 No’lu Genelgesi ile kurulmuştur.

Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde 
müdahale edilmesi amacıyla, öncelikli olarak cinsel istismara uğramış çocukların ikincil 
örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden 
oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere; Sağlık Ba-
kanlığına bağlı hastaneler/kurumlar bünyesinde ÇİM’lerin kurulması ve bu merkezlerin 
işleyişinin Sağlık Bakanlığınca koordine edilmesi gerekli görülmüştür.

Başbakanlık genelgesinde ÇİM’lerin işleyişi hususunda ilkelere yer verilmiştir. Bu ilkeler; 

a ÇİM’lerde görev yapacak personelin eğitiminin, Sağlık Bakanlığınca uygun görülen 
merkezlerde gerçekleştirilmesi, özellikle çocuklarla ilgili alanlarda görev yapan öğ-
retmen, sosyal çalışma görevlisi, sağlık personeli, din görevlisi gibi kamu görevlileri 
ile kolluk görevlilerine kurumlarınca eğitim verilerek ÇİM’lerin amacı ve işleyişi ko-
nusunda bilgilendirilmesi veya Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaca göre belirlenecek 
aralıklarla verilecek eğitimlere katılımlarının sağlanması,

b ÇİM personelinin görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemelerin Sağlık Bakanlığı tarafından 
hazırlanarak Kurulun onayı ile yapılması; ÇİM’lerde yürütülecek hizmetlerin, farklı uy-
gulamalara yer vermeyecek biçimde bu Genelgede belirtilen hususlar ile gerektiğinde 
Kurulca belirlenen esaslar doğrultusunda belirli standartlarda yerine getirilmesi,

c Özellikle cinsel istismar suçunun mağduru olan çocukların etkin bir şekilde korun-
malarının sağlanması, ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi, adli ve tıbbi işlemlerin bu 
alanda eğitimli kişiler tarafından tek seferde yapılması ve istismarı önleyici tedbir-
lerin alınması amacıyla Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma 
işlemlerinin; Hâkimler ve Savcılar Kurulunca yayımlanan “Soruşturma Usul ve Esas-
ları” konulu Genelgenin ilgili bölümüne göre yürütülmesi,

d Bu kapsamda, üniversitelerde kurulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından ÇİM’lerin işle-
yişine dair usul ve esaslar dikkate alınarak tamamlanmış özelliklere sahip bulunan 
çocuk koruma birimleri veya merkezlerinde de soruşturma işlemlerinin yapılmasına 
dair Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararına uygun hareket edilmesi,

e İfade alma, rapor düzenleme ve delillerin hukuka uygun toplanması gibi adli işlemler 
yönünden Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılacak değerlendirme ve denetim yetkisi 
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saklı kalmak kaydıyla, mülkî idare amirlerince; merkezde yapılacak hizmetlerin ye-
rine getirilmesi için mekân ve personel tahsisi dâhil olmak üzere gereken tüm ted-
birlerin alınarak merkezin işleyişinin takip edilmesi ve üçer aylık dönemler hâlinde 
hazırlanacak raporların, uygulamadaki aksaklıkları ve çözüm yollarını da içerecek 
biçimde Kurula sunulmak üzere Sağlık Bakanlığına gönderilmesi,

f ÇİM’ler ile üniversitelerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen özelliklere sahip çocuk ko-
ruma birimleri veya merkezleri bünyesinde; cinsel istismara maruz kalan çocuğun 
beden veya ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespitine yönelik raporu vermek 
üzere; adli tıp mevzuatına uygun olarak ilgili uzmanların yer alacağı sağlık kurulu 
oluşturulması için ilgili kurumlarca gereken tedbirlerin alınması, 

g ÇİM’lerin çalışmalarını yürütebilmesi için ihtiyaç duyacağı; personel, araç, gereç ve 
her türlü donanım desteği ile diğer hususların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 
öncelikle sağlanması, olarak ortaya konulmuştur.

h ÇİM’in bulunduğu illerde çocukların cinsel istismarı suçlarında, çocukların mağdur 
olarak beyanının bu merkezlerde alınması gerekmektedir. ÇİM’lerin bulunmaması 
durumunda mağdur çocuklarının beyanlarının, adli görüşme odalarında, adli görüş-
me odalarının da bulunmaması durumunda uzmanın etkin katılımının sağlandığı, gö-
rüntülü ve sesli kaydın çocuğu örselemeyen ve beyanın delil kalitesini bozmayan bir 
şekilde alınması gerekmektedir.

6.4 
Üniversite Çocuk Koruma Merkezi (ÇKM)

ÇİM’lerinı ya da daha uygun olduğuna karar verilen durumlarda çocuğun dinlenilmesi 
için Üniversite ÇKM’leriyle iş birliği yapılması mümkündür. 

Bu merkezler ekip halinde çalışan, mağdur çocuğa bütüncül yaklaşan, tanı, tedavi ve izlem 
merkezleridir. Üniversite hastaneleri bünyesinde çocuk istismarını önleme ve tedavi etme-
ye yönelik çalışan çocuk koruma birimlerinin çekirdek ekipleri; çocuk sağlığı ve hastalıkları 
ve/veya çocuk cerrahisi, adli tıp ve çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanlarından oluşmak-
tadır. Çekirdek ekibe, olanak ölçüsünde pediatrik radyolog, ortopedi, beyin cerrahisi, der-
matoloji, göz, kulak burun boğaz, plastik cerrahi, kadın doğum, yetişkin psikiyatrisi ve diş 
hekimi gibi gerek duyulan bölümlerden hekimlerin katılımı da sağlanmaktadır. Hekimlere 
ek olarak her ekipte bir sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve hemşire bulunmaktadır.

6.5 
AGO, ÇİM ve ÇKM’ler Arasındaki İşbirliği

Adli görüşme odaları, ÇİM’lerin ve Üniversite ÇKM’lerinin alternatifi bir yer değildir. AGO, 
ÇİM ve Üniversite ÇMK’leri birlikte ve etkin şekilde çalışarak, mağdurun ve çocuğun ya-
rarına en uygun hizmet modelini belirleyerek uygulama yapmalıdırlar. 
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AGO’lar ile ÇİM’ler arasındaki farkları şu şekilde sıralayabiliriz:

a AGO’lar çocuklar öncelikli olmak üzere tüm kırılgan grupları kapsarken ÇİM’ler sade-
ce çocuklara yöneliktir. 

b AGO’lar bir sebeple adli sistem içerisine giren tüm çocuklar ile diğer kırılgan gruba 
dahil mağdurlara hizmet verirken ÇİM’ler sadece cinsel istismar mağduru çocuklara 
hizmet verir. 

c AGO’lar soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ve hatta hukuk mahkemeleri tara-
fından da kullanılabilirken ÇİM’ler sadece soruşturma aşamasında kullanılır. 

d AGO’lar adliye binaları içinde hizmet vermekteyken ÇİM’ler adliye binaları dışında, 
hastane içinde hizmet vermektedir. 

e AGO’larla ilgili koordinasyon Adalet Bakanlığı tarafından ÇİM’ler ile ilgili koordinasyon 
ise Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir. 

¼ 7
Ceza Muhakemesinde Tercüman

7.1 
Tanım ve Ceza Muhakemesindeki Yeri 

05/03/2013 gün ve 28578 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ceza Muhakemesi Kanu-
nu’na Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik’te yer alan ta-
nıma göre tercüman; soruşturma ve kovuşturma evresinde mağdur, şüpheli, sanık ve 
tanığın beyanlarını başka bir dilden veya işaret dilinden Türkçe’ye çeviren kişidir. 

Esasen bu tanım eksiktir. Zira, yargılama sırasında beyanı alınan kişiler sayılardan dışın-
da kalan kişiler de olabilir. Örneğin, suçtan zarar gören veya katılan Türkçe bilmeyebilir 
veya işaret diliyle iletişim kuruyor olabilir. Bunların beyanları bakımından da tercüme 
faaliyeti yapılması gerekebilir. Bunun yanı sıra, belirtilen kişilerin beyanlarının tercüme 
edilmesi gerekeceği gibi yapılan yargılama faaliyeti sırasında söylenen sözlerin, alınan 
beyanların, yargılama makamlarının sorduğu soruların Türkçe bilmeyen veya işaret di-
linden anlayan kişiye tercüme edilmesi gerekebilir. Bu anlamı ile tercüme faaliyeti iki 
yönlüdür. Yönetmelikte yer alan tanım bu iki yönlü oluşu içermemektedir. 

Ceza muhakemesi taraflar arasında cereyan eden bir yargılama faaliyetidir. Yargılama 
faaliyetine tarafların (süjelerin) yanı sıra katılan kişiler de bulunmaktadır. Bu anlamda 
tercümanlar ceza yargılamasına katılan kişiler durumundadır. Bu kişiler yargılama ma-
kamları tarafından görevlendirilirler ve beyanı alınacak kişi ile kendisini görevlendiren 
makam arasındaki iletişimi sağlarlar. 

Görevlendirilen tercümanlar, bilirkişilere ilişkin hükümler çerçevesinde görev yaparlar.
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7.2 
Tercüman Atanacak Haller

Anayasa’nın 3. maddesine göre devletin resmi dili Türkçedir. Bu nedenle, devletin yargı 
organı olan soruşturma ve kovuşturma makamlarının yaptığı bütün işlemleri resmi dil 
olan Türkçe ile yapması gereklidir. İşlemi yapan görevli, işleme muhatap olan kişinin 
dilini bilse bile yapacağı işlemi Türkçe olarak tutanağa bağlamalıdır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 6/3-e maddesi uyarınca; her sanık duruş-
mada kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın yardımından 
ücretsiz olarak yararlanma hakkına sahiptir. 

AİHS sadece sanığın tercümandan yararlanma hakkını düzenlenmiştir. CMK bu hakkı 
genişletmiş, mağdurun da ücretsiz olarak tercümandan yararlanma hakkına sahip ol-
duğunu benimsemiştir (CMK m. 202/1, 324/5). 

CMK’nın 202. maddesi uyarınca; yargılamada beyanı alınacak olan mağdur ile sorgusu 
yapılacak şüpheli/sanık meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmiyorsa kendisine bir 
tercüman atanır. Türkçe bilmeyen tanığın tercüman vasıtasıyla dinleneceğine ilişkin doğ-
rudan bir hüküm yoksa da işin niteliği gereği Türkçe bilmeyen tanık da tercüman vasıta-
sıyla dinlenecektir. CMK’nın 202/3 maddesinde yer alan, tercümana ilişkin hükümlerin 
soruşturma evresinde tanıkların dinlenmesinde de uygulanacağı belirtilmektedir. Ayrıca 
tercümana ödenecek ücretin kim tarafından karşılanacağını düzenleyen CMK’nın 324/5 
maddesinde tanık için görevlendirilen tercümandan da bahsedilmektedir. Bu iki hüküm 
birlikte değerlendirildiğinde ve işin niteliği dikkate alındığında, Türkçe bilmeyen tanığın 
soruşturma ve kovuşturma evresinde dinlenmesi sırasında da tercüman görevlendiril-
mesi gerektiği kabul edilmelidir. 

Dinlenecek kişinin Türkçe bilmediği durumlarda tercümandan yararlanmak gerekeceği 
gibi kişinin sağır ve dilsiz olması durumunda da kendisiyle iletişim kurulmasını sağlayan 
işaret dilini bilen kişi de tercüman olarak görev yapabilir (CMK m. 56/2, m. 202/2). 

Soruşturma evresinde şüphelinin ve mağdurun dinlenmesinde tercüman görevlendiril-
mesi için dinlenecek kişinin sağır ve dilsiz olması veya meramını anlatacak derecede 
Türkçe bilmemesi gereklidir. Soruşturma aşamasında dinlenecek kişi meramını anlata-
cak derecede Türkçe biliyor ise kendisine tercüman atanmaz. 

Kovuşturma evresinde dinlenecek sanık, Türkçe bildiği halde, kendisini başka bir dilde 
daha iyi ifade edebileceğini beyan ederse; iddianamenin anlatılması veya esas hakkın-
daki mütalaanın verilmesi üzerine yapacağı sözlü savunmayı tercüman vasıtasıyla ya-
pabilir (CMK m. 202/4). Bu durumda atanacak tercüman sadece sanığın yapacağı sözlü 
savunmanın tercümesinde görev alır. Diğer yargılama işlemleri bakımından tercüman 
söz konusu olmaz. Türkçe bildiği halde sözlü savunmasını başka bir dilde yapacak olan 
kişi için görevlendirilen tercümanın ücreti, diğer yargılama giderlerinde olduğu gibi mah-
kumiyet halinde sanıktan alınır. 
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7.3 
Tercümanların Atanma Usulü

Soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında ise mahkeme, 
beyanı alınacak kişinin meramını anlatabilecek derecede Türkçe bilmediği kanaatine 
vardığında, kendisine bir tercüman atanmasına karar verir.

CMK’nın 202/5. maddesine 6411 sayılı Kanun’la eklenen 5. fıkrası uyarınca; tercümanlar, 
il adlî yargı adalet komisyonlarınca her yıl düzenlenen listede yer alan kişiler arasından 
seçilirler. Cumhuriyet savcıları ve hâkimler yalnız bulundukları il bakımından oluşturul-
muş listelerden değil, diğer illerde oluşturulmuş listelerden de tercüman seçebilirler. Bu 
listelerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Tercümanların atanmasına ilişkin daha ayrıntılı hükümler 05/03/2013 gün ve 28578 sa-
yılı Resmi Gazetede yayınlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listeleri-
nin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik’te yer almıştır. 

Bu Yönetmelik; tercüman listesine yazılma, listeden çıkarma ve görevlendirmeye ilişkin 
usul hükümleri getirmiştir.

Tercüman listeleri her yıl yeniden oluşturulur. Önceki yılda listeye kayıtlı olan tercüman 
bu göreve devam etmek istiyorsa yeni oluşturulacak listeye kaydolmak için gerekli baş-
vuruyu yapmalıdır. Bir önceki yılın listesinde yer alan isimlerin yeni yılın listesine başvuru 
olmaksızın aktarılması mümkün değildir. 

Adliyede görev yapacak tercüman ihtiyacının belirlenmesi amacıyla; il adli yargı adalet 
komisyonları her yıl en geç 15 Eylül tarihine kadar, yargı çevresindeki il ve ilçe Cum-
huriyet başsavcılıklarından ve ceza mahkemelerinden hangi diller ve işaret dilinde ter-
cümana ihtiyaç olduğunun 30 Eylül tarihine kadar bildirilmesini ister. Gelen bilgilerden 
ve başvurulardan yararlanmak suretiyle hangi dil veya diller ile işaret dilinde tercüman 
ihtiyacı olduğunu belirler.

Bu belirlemeyi yapan komisyon, tercüman olarak görev yapmak isteyenlerin komisyon 
başkanlığına müracaat etmelerini 15 Ekim tarihine kadar ilân eder. Bu hususu il ve ilçe-
lerdeki gerekli görülen kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu kurumu niteliğindeki mes-
lek kuruluşlarına yazıyla bildirir. İlân, duyuru metninin il adlî yargı ilk derece mahkemesi 
adalet komisyonu ve yargı çevresindeki adliyelerin divanhanesine asılması, mahallî bir 
gazetede ve elektronik ortamda yayımlanarak yapılır. Bu konuda gerekirse diğer mutat 
vasıtalar da kullanılabilir. İlânda, listeye kabul edilenlerin yemin için hazır bulunmaları 
gereken tarih ya da tarihler de gösterilir.

Oluşturulacak tercüman listesine kayıt olabilmek için tercümanın; 

a Türk vatandaşı olması veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanu-
nunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması,
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b Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

c En az ilkokul mezunu olması,

ç Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

d Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit 
ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma 
suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakıl-
masına karar verilmemiş olması,

e Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasın-
dan yasaklanmamış olması,

f Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyet icra 
etmesi,

g Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,

gerekir.

Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler her yıl 31 Ekim tarihine kadar komisyo-
na veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına bir dilekçeyle 
şahsen başvurur. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden 
ilgili komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca 
tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır. Bu tarihten sonra verilen dilek-
çeler değerlendirmeye alınmaz.

Listeye tercüman olarak kaydolmak isteyen kişiler; 

a T.C. kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanun’un 28 inci maddesine göre dü-
zenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik 
Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneğini,

b Adrese dayalı nüfus kayıt örneğini,

c Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, 
sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin 
olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin 
yazılı olarak beyanı,

ç İki adet vesikalık fotoğrafı, 

d Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneğini,

e Kendisine ait bir banka hesap bilgilerini,

Başvuru dilekçesi ile birlikte vermelidir. Ancak listeye kaydolmak isteyen tercüman bir 
önceki yılın listesine kayıtlı ise; kimlik veya mavi kart bilgisini, tercüman olmak istediği dil 
veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya 
komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık 
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faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı ve mezuniyet du-
rumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneğini tekrar sunmasına 
gerek yoktur. 

Yapılan başvurular; başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları 
kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri komisyonca kaydedilir. Bu başvurular, komisyon 
tarafından 30 Kasım tarihine kadar değerlendirilir. Verilen belgelerden eksik olanlar varsa 
veya başvuru sahibinin listeye kabul için aranan koşullara sahip olmadığı anlaşılırsa listeye 
yazılma talebinin reddine karar verilir. Ret kararı başvuruda bulunana tebliğ edilir. 

Başvurusu uygun görülenlerin isimleri, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalış-
tıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi 
gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.

Tercüman listesine ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteği ile çıkarılıp yeniden 
kabul edilenlere komisyonca daha önce belirlenen ve ilân edilen gün veya günlerde 
CMK’nın 64/5 maddesinde düzenlenen ve bilirkişilere yaptırılan yemin yaptırılır. Görev-
lendirilen tercüman “Görevimi adalete bağlı kalarak, bilim ve fenne uygun olarak, ta-
rafsızlıkla yerine getireceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim.” sözlerini 
tekrarlayarak yemin eder. Tercümanın belirtilen şekilde yemin sözlerini tekrar edeme-
yecek durumda olması halinde, örneğin tercüman bilirkişi dilsiz ise, yemin yazılı olarak 
verilebilir ve metni dosyaya konulur. Yeminin yazılı olarak verilmesinin gerekçesi düzen-
lenen tutanakta gösterilir (CMK m. 64/7). Yeminin yapıldığına ilişkin tutanak; il adli yargı 
komisyonu, zabıt kâtibi ve tercüman tarafından imzalanır.

Yemin eden ve bu şekilde listeye kayıt ve göreve başlama işlemi tamamlanan tercüman-
lardan oluşan listenin bir örneği, 31 Aralık tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Ge-
nel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, mahkemelere de duyurulmak üzere 
merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir. Liste, adliye 
divanhanesine asılarak ayrıca ilân edilir. Komisyonlarca hazırlanarak Adalet Bakanlığı 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilen listeler birleştirilerek Yargı Mevzuatı Bülteni 
ve elektronik ortamda yayımlanır.

Bu şekilde oluşturulan tercüman listesine kaydolan tercümanların;

a Listeye kabul şartlarını sonradan kaybetmesi,

b Kanunî bir sebep olmaksızın tercümanlık yapmaktan kaçınması,

c Listeden çıkarılmayı talep etmesi,

ç Yönetmeliğin 10/2. maddesinde belirtilen etik ilkeleriyle bağdaşmayan tutum ve dav-
ranışlarda bulunması,

d Yönetmeliğin 6/1-d. maddesinde yer alan suçlardan hüküm giymesi veya hakkında 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması

durumunda adı listeden çıkarılır.
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Listede kayıtlı tercüman hakkında, Yönetmeliğin 6/-1d. maddesinde yer alan suçlardan 
hakkında kamu davası açılması durumunda, tercümanın ismi listede askıya alınır. Dava 
sonucu beraat edilmesi durumunda askıya alma işlemi kaldırılır.

Tercümanın listeden çıkarılmasını gerektiren sebeplerinin gerçekleşmesi hâlinde ter-
cümanın adı komisyon kararıyla listeden çıkarılır. Listeden çıkarılmasına karar verilen 
tercümanlara ilişkin komisyon kararı ilgiliye tebliğ edilir ve Yönetmeliğin 11. maddesinde 
belirtilen usule göre ilân edilir.

7.4 
Tercümanların Tarafsızlığı, Reddi ve Görevden 
Çekinmesi

Tercümanlar, bilirkişilik hükümlerine göre görev yaparlar. CMK’nın 69. maddesi uyarın-
ca, hâkimin reddini gerektiren sebepler, bilirkişi hakkında da geçerlidir. Cumhuriyet sav-
cısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, bilirkişiyi reddettiği-
ni beyan edebilir. Belirtilen kişilerin ret hakkını kullanabilmesi öncelikle bilirkişinin kim 
olduğunu bilmesinden geçtiğinden; hâkim veya mahkeme tarafından atanan bilirkişinin 
adı ve soyadı, engel sebepler olmadıkça ret hakkına sahip olanlara bildirilir.

Bilirkişinin (tercümanın) reddine ilişkin istem davayı görmekte olan hâkim veya mah-
kemeye verilir ve burası tarafından incelenir. Soruşturma evresinde, ret istemi soruş-
turmayı yapan Cumhuriyet savcısına verilir ve Cumhuriyet savcısı tarafından incelenip 
karara bağlanır. Cumhuriyet savcısınca kabul edilmeyen ret istemi sulh ceza hâkimince 
incelenir. Reddi isteyen kişi, ret gerekçelerini, dayandığı olguları göstererek açıklamalı-
dır.

Bilirkişi (tercüman) de görevden çekinebilir. CMK’nın tanıklıktan çekinmeyi gerektirecek 
sebepleri düzenleyen 45-48. maddelerinde belirtilen sebeplerden birisine sahip olan bi-
lirkişi, bilirkişilik yapmaktan çekinebilir. 

Görevlendirilen bilirkişi çekinme sebeplerinin dışında bir sebeple görev yapmaktan çe-
kiniyor ise bu durumu kendisini görevlendiren merciye bildirir. Merci, görev yapmaktan 
çekinme isteğinin yerinde olup olmadığını inceleyip karara bağlar. 

7.5 
Tercümanların Görev ve Sorumlulukları 

Tercüman listesinde ismi bulunan tercüman; engel halinin bulunmaması durumunda 
kendisine verilen görevi kabul etmekle yükümlüdür (CMK m. 65/1-a). Görevlendirilen 
tercüman daha önce açıklandığı üzere, çekinme sebebinin varlığı halinde bu sebebi bil-
dirmelidir. Kendisini görevlendiren merci bu sebebin haklı ve görev yapmaya engel bir 
sebep olmadığını tespit ettiği takdirde görevi kabul edip yerine getirmekle yükümlüdür.
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Görevlendirilen tercümanın görevi yerine getirmemesi durumunda; görevlendirmeyi 
yapan merci, hukukî ve cezaî sorumluluğuna ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, 
ücret ve masraf adı altında hiçbir ödeme yapılmamasına karar verilebilir ve gerekçesi 
gösterilerek gerekli yaptırımların uygulanması tercüman listesini oluşturan komisyon-
dan istenir (CMK m. 66/2). Ayrıca CMK’nın 71. maddesi yollamasıyla aynı Kanun’un 60. 
maddesinde düzenlenen, tanıklar bakımından zorlama hapsi uygulanmasına ilişkin hü-
kümler tercümanlar hakkında da uygulanabilir.

Yönetmelik uyarınca; tercümanlar görevlerini yaparken bazı etik ilkelere de uygun dav-
ranmak zorundadırlar. Bu ilkeler;

a Bağımsızlık,

b Tarafsızlık,

c Dürüst davranma ve doğruyu söyleme,

ç Görevini bizzat yerine getirme,

d Sır saklama,

e Temel yargılama ilkelerine uygun davranmadır. 

Görevlendirilen tercüman; şüphelinin, sanığın, mağdurun, suçtan zarar görenin ve katı-
lanın beyanlarını başka bir dilden veya işaret dilinden Türkçeye çevirir. Ayrıca yargılama 
makamlarının, tarafların ve yargılamaya katılan diğer kişilerin beyanları ile yargılama 
sırasında yapılan işlemleri ilgilisine, ilgilisinin bildiği dile veya işaret diline çevirir.

7.6 
Tercümanların Hakları 

Görevini yerine getiren tercümana; sarf etmiş olduğu emek ve mesaiyle orantılı bir ücret 
ile inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri ödenir. Bu konuda, Adalet Bakanlığı 
tarafından çıkarılan ve her yıl güncellenen tarife esas alınır. (CMK m. 72/1).
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¼ 1

İki Dili Biliyor Olmakla Tercüman 
Olmanın Arasındaki Fark

İki dili biliyor olmak tercüman olmak anlamına gelmez. 
İki dilli olan biri, iki dilde belirli bir düzeyde yeterliği olan 
kişidir. Her iki dilde de ayrı ayrı başarılı olunabiliyor iken, 
sıra tercümeye gelince çok farklı bir tablo ortaya çıkabil-
mektedir. Dolayısıyla tercümanlık, iki dile hâkim olmanın 

ötesinde uzmanlık gerektiren ciddi bir daldır ve profesyonel bir tercüman olabilmek için 
üniversite mezunu olmak veya özel kurslar kapsamında sistematik bir eğitim programı-
na katılmak gerekmektedir. Kaldı ki bir tercüman A dilinden B diline yaptığı tercümede 
başarılı iken, B dilinden A diline yaptığı tercümede çok zorlanabilir. Bu durum tercüman-
lığın tek yönlü olarak geliştirilmiş olduğunu göstermektedir ve (tek yönlü tercümanlık 
kabiliyeti) çift yönlü özelliği taşıyan karşılıklı ve canlı görüşmelerde kabul edilemez. Ter-
cümanın adli sistemdeki hedefi iki yönlüdür: Hâkim/savcı, uzman, avukatlar ve ilgili tüm 
tarafların görüşme yapılan kişiyi anlayabilmelerini sağladığı gibi, bu kişinin de kendisine 
söylenen her şeyi “duyabilmesini”, kendisini ifade edebilmesini ve bu yolla adalete eşit 
düzeyde erişebilmesini sağlar(15).

Bir tercüman, saha çalışmasına başlamadan önce, tercümanlık becerilerinin iki yön-
lü olup olmadığının bilincinde olup, kendi yetersizliklerini tespit ederek düzenli pratik-
ler yapmalıdır. Özellikle çalışacağı alanda kullanılan terimleri zorlanmadan Türkçe’den 
Arapça’ya ve Arapça’dan Türkçe’ye çevirebildiğinden emin olmalıdır. Buna bir örnek ola-
rak aşağıdaki tabloları gözden geçiriniz ve hangi yönde daha başarılı olduğunuzu tespit 
ediniz.

İki dil biliyor olmak 
tercüman olmak 
anlamına gelmez. 
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Tablo 1. Aşağıdaki terimlerin Arapça karşılığını yazınız:

Türkçe Arapça
Çocuk istismarı

Çocuk ticareti

Çocuk ișçiliği

Evsiz Çocuk

Barınmaya muhtaç olan çocuk

Engelli çocuk

Suça sürüklenen çocuk (SSÇ)

Bakım veren kiși

Vasi

Islahevi / çocuk eğitim evi

Çocuk bakım kurumları

Ceza muhakemesi

Sorușturma

Kovușturma

Șüpheli

Sanık

İfade alma

Müdafi*

Beyan**

Vekil

Çocuk bakımevleri/ çocuk bakım kurumları

Çocuk mahkemesi

Çocuk ağır ceza mahkemesi

Mahkûmiyet kararı

Beraat kararı

Adli para cezası

Tahliye / tutuksuz yargılanma

Suçüstü

Tanık

Veli

Velayet

*Avukat genel bir kavramdır. Müdafi sözcüğü ise daha çok ceza yargılamasında kullanılır ve ceza hukuku ile ilgili bir kav-

ramdır. Örneğin alacak davanızda sizin vekilliğinizi yapan avukat müdafi değildir ama bir suç işlemeniz durumunda gerek 

emniyet, gerek savcılık ve gerekse mahkemede sizi savunan avukat müdafidir.

**(Beyan) bir şeyin açıklığa kavuşturulması, anlatılması veya delil sunarak bir şeyi ispatlama gibi değişik amaçlara yönelik 

yapılan sözel veya yazılı açıklama anlamına gelir.
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Tablo 2. Aşağıdaki terimlerin Türkçe karşılığını yazınız:

Türkçe Arapça

محكمة األحداث
إستغالل األطفال
اإلتجار باألطفال

الطفل العامل
الطفل المشرد
الطفل المعاق

الطفل المعّرض للجنوح
الكفيل )طالب الضّم(

الولي )الوصي(
دار التأهيل

دار الحضانة
دار الرعاية

روضة األطفال
محكمة الجزاء

تحقيق
مقاضاة

مشتبه به
متهم

اخذ اإلفادة
بيان / بالغ / تصريح /إفصاح

محامي الدفاع
وكيـل

محكمة جنايات األحداث
قرار اإلدانة
حكم البراءة

غرامة قضائية
إخالء سبيل/ بكفالة

الجرم المشهود
الشاهد

ولي األمر / األم واألب
الوصاية
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¼ 2
Adli Görüşmelerde Tercümanlık Hizmeti

Tercümanlıkla ilgili ayrıntılı bilgilere geçmeden önce, adli sistem içerisinde tercümanlığın 
yeri ve hangi birimlerde tercümanlık hizmeti verileceğinin gözden geçirilmesinin yararlı 
olacaktır. 

Adli görüşmelerde tercüman, adli personel ile çocuk arasında etkin ve etkili mesaj alış-
verişini sağlayarak aralarındaki boşluğa köprü olur. Böylece, Türkçe konuşamayan kişi-
lerin mağdur, tanık veya sanık olarak adli sistem içinde Türkçe konuşabilen diğer kişiler 
ile eşit bir konuma gelmelerini ve mahkeme süreçlerine aktif bir şekilde katılımlarını 
sağlayarak başarılı bir adli süreci mümkün kılar(3). Adli görüşmelerde tercüman söyleni-
lenin içeriğini ve ruhunu gerçeğe en yakın şekilde taraflara iletilmelidir(2).

Polis merkezleri, jandarma karakolları, mahkemeler dışında özellikle mağdur ve suça 
sürüklenen çocuklar açısından üç kuruluş tercüme desteği açısından ön plana çıkmak-
tadır. Bunlar Adli Görüşme Odaları, Çocuk İzlem Merkezleri ve Üniversite Temelli Çocuk 
Koruma Merkezleri şeklinde sıralanabilir.

Adli Görüşme Odaları (AGO): Mağdur Hakları Daire Başkanlığı; 18/11/2013 tarihinde 
mağdurlara suç sonrası destek olmak, rehberlik hizmeti sunmak, suç sonrası mağdu-
riyetler yaşamasının önüne geçmek ve benzeri sair hizmetleri yerine getirmek üzere 
mağdur hakları alanında gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Ceza İşleri Genel Mü-
dürlüğü bünyesinde kurulmuştur. 

Adalet Bakanlığı ve UNICEF işbirliğiyle yürütülen “Çocuklar İçin Adalet Projesi’’nin çıktısı 
olarak, adliyeler içerisinde mağdurların ifade ve beyanlarının uzman kişiler tarafından 
alınması, bu sayede mağdurların ikincil mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Adli Görüş-
me Odaları (AGO) kurulmuştur.

Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM): Çocuk izlem merkezi, cinsel istismar suçları başta olmak 
üzere mağdur çocukların adli yargılama süreçlerinde tekrar mağdur olmasının önüne 
geçmeyi amaçlayan, 04.10.2012 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile ülke genelinde yay-
gınlaştırılması düşünülen ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler bünyesinde kurulan bir 
oluşumdur. Kısaca ÇİM; cinsel istismara uğrama şüphesi altındaki mağdur çocukların, 
ifade alma, adli muayene ve diğer her türlü soruşturma işlemlerinin tek merkezde ya-
pıldığı yerlere verilen addır.

Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri (ÇKM): Bu merkezler, ihmal ve istismara 
uğrayan çocuklara kaliteli ve ihtiyaca uygun tanı, tedavi, korunma ve izleme hizmeti su-
narlar. Böylece muayene tekrarları ve delil kayıpları önlenir, ihtiyaca uygun ve zamanın-
da raporlama yapılır, yargıdaki gecikmelerin önüne geçilir ve uygun koruma hizmetleri 
sunulabilir. Kısaca, ihmal ve istismar mağduru çocukların ikincil örselenmelerinin 
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önlenmesi sağlanır. Çocuklar artık bu merkezlerin yokluğundan ötürü, defalarca mu-
ayene edilmezler ve uzun yargılama süreçleri içerisinde bir kez daha mağdur olmazlar. 
Aynı zamanda bu merkezler, yürüttükleri eğitim, araştırma, toplumsal bilinç ve duyarlılık 
geliştirme faaliyetleri ile de çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine katkıda bulunurlar.

Tercümanlık gerektiren görüşmelerde, birimlere göre tercümanın konumu Şekil 1’de 
gösterilmiştir. 

Şekil 1. Adli görüşmelerde tercümanın konumu

“AGO”

Adli Görüşme

Odası

Hakim / 
Savcı

Çocuk

Uzman

Tercüman

“ÇİM”

Çocuk İzleme

Merkezi

Savcı

Çocuk

Uzman

Tercüman
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Polis

Çocuk

Uzman

Tercüman

Karakol
Polis Merkezi

Mahkeme

Çocuk

Uzman

Tercüman

Duruşma
“Mahkeme”

¼ 3
Tercümanlık Nedir

Tercümanlık, “Bir dilde söylenen sözlü bir mesajı 
bir başka dile mesajın anlamı veya maksadı üze-
rine bir ekleme, çıkarma veya değişiklik yapma-
dan iki veya daha fazla kişinin aynı dili konuşuyor-
larmış gibi doğrudan iletişimini sağlamak.” tır. 

Tercümede uyulması gereken bazı kurallar bulu-
nur. Bunlardan birincisi sözlü tercümanlıkta kul-
lanılan zamirin birinci tekil şahıs olmasıdır. 

Yapılan tercüme kesinlikle birinci şahsın ağzından olmalı ve cümle kuruluşları ve fiiller 
değiştirilmeden aynen çevrilmelidir. Tercüman kesinlikle «o diyor ki» yerine «ben» zami-
rini kullanmalıdır.

Tercümenin temel kuralları:
� Her zaman birinci tekil 

şahıs ‘ben’ kullanılmalıdır.
� Konuyla ilgili olsun 

olmasın her türlü söz 
ve konuşma tercüme 
edilmelidir. 
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Bir diğer kural ise, görüşme sırasında alakalı olmasa da her türlü söz ve konuşma ter-
cüme edilmesidir. Eğer görüşme yapılacak kişiye açıklanması gereken herhangi bir şey 
varsa, bu, uzman veya yetkili kişinin eşliğinde yapılmalı ve görüşme yapılan kişiye söyle-
nen her şey Türkçe’ye de tercüme edilmelidir (15,16).

¼ 4
Tercüme ve Çeviri Kavramları

Günümüzde bir dilden başka bir dile çevirme işlemi ister 
yazılı ister sözlü olsun her iki işi yapan tercüman veya çe-
virmen olarak adlandırılmaktadır. Fakat her ikisi de farklı 
ortamlarda ve farklı türde işler için çalışmaktadır. Dolayı-

sıyla tercüme ve çevirinin anlamları tamamen farklıdır. 

Çeviri yapan kişi yaptığı işi yazılı olarak yapar, kendisinden talep edilen teknik veya düz 
metni istenilen başka bir dile yazılı olarak çevirir. Çalışma alanları olarak ofis, ev veya di-
ğer yerleri kullanır, kendisine belirtilen sürede tamamlar ve talep eden kişiye iletir. Ter-
cüme ise anında yapılır ve sözlüdür. Örneğin tercüman bir organizasyona davetli bir ki-
şinin yaptığı konuşmayı diğer davetlilere tercüme etmek, bir toplantıda bulunan taraflar 
için aynı dilde konuşamıyorlarsa aracı olmak gibi tercüme işlerinde çalışır.

Çevirmen yazılı tercüme yaparken çeşitli kaynakları kullanabilir. Ayrıca görsel olarak 
çalıştığı için metni anlaması için zamanı olurken ve kaynak desteği alabilirken tercüma-
nın çok daha kısıtlı bir vakti bulunmaktadır. Tercümanın, tercüme ettiği dili ve tercüme 
edilen dili çok iyi biliyor olması gerekir. Eğer gerektiği kadar hâkimiyeti yoksa yanlış ter-
cüme edebilir veya hızlı anlama ve anlatma yetisi yoksa tercüme esnasında geride kala-
bilir. Toplantıda tercüme yaparken bu durum daha esnek olurken; herhangi bir organi-
zasyon veya konferans gibi bir etkinlikte olduğu gibi anlık tercüme yaparken konuşmaya 
yetişememe gibi olumsuzlukların yaşanması kaçınılmazdır.

Tercüme ve çeviri arasında başka farklılıklar da bulunmaktadır. Sözlü tercüme anlık 
olduğu için hatayı düzeltme gibi bir fırsat bulunmamaktadır. Oysaki çeviri yapıldığında 
kurulan hatalı bir cümle veya kelime/deyim kontrol esnasında tespit edilebilir ve işin 
teslimatı öncesi gerekli düzeltmeler yapılarak konu ile alakalı aksaklıkların önüne geçi-
lebilir. Fakat tercüme yaparken yapılan hatanın farkına varılmazsa zaman ve iş kaybına 
dahi sebep olabilir. Üstelik taraflar için yanlış anlaşılmalara da yol açabilir. Bu durum 
mahkemelerde çok daha büyük bir önem arz etmektedir.

Çeviri yazılı, 
Tercüme ise sözlüdür. 



ADLİ SÜREÇLERDE ÇOCUK DOSTU TERCÜME PROJESİ50

¼ 5
Sözlü Tercümanlıkta Kullanılan Yöntemler

Duruşmalarda ve sosyal danışmanlıklarda tercümandan aşağıda geçen sözel tercüman-
lık yöntemleri arasından bir veya birden fazlasını kullanması istenebilir: 

a. Ardışık veya Ardıl Tercüme Yöntemi

Ardışık tercümede, tercüman fiziki olarak ortamda bulunur, söylenenleri dinler ve ge-
rektiği durumlarda kısa notlar alır. Cümle veya anlatımın bitiminde, o bölümü sözlü ola-
rak karşı taraf/tarafların anlayabilmesi için hedef dile çevirir. Kısaca ardışık veya ardıl 
tercüme yönteminde «dur-başla» metodu uygulanır ve tercüme araya girdiğinden ke-
sintili olarak yürütülür.

Bu yöntemde, yapılan tercüme kelimesi kelimesine olmak durumundadır ki, bu yöntem 
literatürde “Word for Word” diye adlandırılmıştır. “Kelime-kelimesine” çeviri yöntemi, 
kelime seçimini mümkün olduğu kadar anlamına yakın tutmaya çalışmakla kalmayıp, 
hedef dilin kurallarını takip etmeyi (örneğin, kelime sırasını) ve aynı zamanda ifadenin 
diğer dilde hala anlamlı olup olmadığını da kontrol etmeyi gerektirmektedir.

Bu yöntem tercümanların kullandığı temel yöntemdir ve görüşmelerde hassas bir du-
rum olmadığı sürece her zaman tercih edilen ve uygulanması tavsiye edilen yöntemdir. 
Ancak hassas durumların gerektirdiği şartlarda diğer yöntemlere başvurulur. Nitekim 
eğer kaynak dilde söylenilenin anlamını bozuyorsa, kelimesi kelimesine tercüme yapıl-
ması uygun değildir(10). Böyle durumlarda farklı bir tercüme yöntemi tercih edilecekse, 
buna karar veren tercüman değil, yetkili kişidir. Bu tercüme yönteminde gerektiği du-
rumlarda kısa notların alınması önem taşımaktadır. Örneğin kaynak dilde verilen adres, 
şahıs veya mekânlara ait özel isimler, sayılar ve saat/tarih gibi unutulabilir özelliği taşı-
yan bilgilerin not edilmesi kesinlikle tavsiye edilir.

b. Simultane veya Eş Zamanlı Tercüme Yöntemi

İngilizcede Simultaneous kelimesinin Türkçe karşılığı (aynı anda) veya (eş zamanlı) ola-
rak geçmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi simultane çeviri, aynı anda yapılan çeviri 
demektir. Simultane çeviride yapılan tercümanlık anında yapılmaktadır.

Simultane çeviri yapan kişi, bir konuşma veya diyalog sırasında, herhangi bir zaman at-
laması olmadan doğrudan karşı tarafa çeviri yapar. Simultane çeviride tercüman, çevi-
receği dildeki konuşmayı dinler daha sonra, dinlediği konuşmayı eş zamanlı ve eksiksiz 
olarak çevirmeye başlar. 

Simultane tercüme çok zor ve özel bir yöntemdir. İletişim sırasında aksaklıklar olmama-
sı için oldukça hassas davranılması gereken bir konudur. Ayrıca, simultane çeviri yapılır-
ken dillerin yapısal farklılıkları nedeniyle bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Örneğin, fiili başta 
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yer alan bir dil için tercümanın cümlede ne dendiğini anlayabilmesi bakımından konuş-
macının cümlesinin bitmesini beklemesi gerekmektedir. Böyle durumlarda tercüman 
cümleyi tamamen dinleyip daha sonra hızlı bir şekilde çevirisini yapmalıdır. Simultane 
çeviri yapma işi tercüman açısından oldukça yorucu bir iş olduğundan, tercüme işi uzun 
süre devam edecek olursa ikinci tercüman tercümeyi devralabilir. 

Bazı durumlarda simültane tercüme yöntemi tercih edilebilir. Bu durumlar; 

1 Yetkili kişi belirli durumlarda ardışık tercümanlık yöntemi yerine simultane yöntemini 
tercih edebilir.

2 Herhangi bir sebepten dolayı konuşmacının konuşmasını kesmemek gerekiyorsa 
tercih edilebilir.

3 Özellikle konuşmacının çocuk yaşlarında olduğu durumlarda konuşmak istemeyen 
bir çocuğu konuşmaya teşvik etme çabalarının yanı sıra konuşmaya başlayan fakat 
konuşmasının kesilmesi durumunda konsantrasyonunun kaybolması veya konuş-
maktan vaz geçmesi riskiyle karşı karşıya kalınan bir çocuk için simultane tercüme 
yöntemi tercih edilebilir. Nitekim böyle durumlarda ardışık tercüme yönteminde ol-
duğu gibi çocuğun konuşması sürekli olarak durdurulup tercüme edilmesi beklenil-
diğinde, çocuk bu yönteme uymak konusunda zorlanacaktır ve kendisini zihinsel bir 
baskı altında hissedecektir. Dolayısıyla sağlıklı bir görüşme yürütebilme adına yetkili 
kişiler tarafından simultane tercüme yöntemi istenilebilir.

c. Özetleyerek Tercüme Yöntemi

Bu yöntemde konuşmacı tarafından gelen açıklamalar daha uzun bölümlerden oluş-
maktadır ve her bölümün bitmesine izin verilir. Bir bölümün anlatısı bitince o bölümün 
tercümesi yapılır. Adından da anlaşıldığı gibi bu yöntemde yapılan tercüme, kaynak dilde 
kurulan cümlelerle bire bir uymak yerine anlatılanların özetini içermektedir. Tercüman, 
yapılan açıklamanın barındırdığı mesajı, açıklamayı veya fikri ifade etmek için kendi keli-
me hazinesini ve cümle kuruluşlarını kullanabilir. 

Özetleyerek tercüme yönteminde uzak durulması gereken bazı davranışlar vardır. Bunlar: 

1 Tercüman orijinal kaynaktaki fikirlere ve anlama kendi yorumunu katamaz, kendi 
yorumlarını kaynağın tercümesiymiş gibi iletemez.

2 Bu yöntemde tercümesi yapılacak olan konuşmalar daha uzun olduğundan tercü-
man kendi hafızasına yükleyemez. Dolayısıyla tercümanın not alması önemle tavsiye 
edilir.

Yetkili kişi belirli durumlarda diğer tercümanlık yöntemlerinin yerine özetleyerek tercü-
me yöntemini tercih edebilir. Bu durumlar: 

1 Anlatılanların bir bütün olarak ele alınması gerektiği durumlarda kopukluk ya da an-
lam bozukluğu gibi olumsuzluklardan kaçınmak için tercih edilebilir. 
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2 Özellikle çocuk dostu tercümanlıklarda çocuğun rahatça konuşmasına fırsat veril-
melidir. Zira çocuğun konuşmasını kesmek veya konuşmasını sürekli durdurarak 
tercüme edilmesini beklemek çocuğun dikkatinin dağılmasına, dolayısıyla görüşme-
nin zorlaşmasına yol açabilir. Böyle durumlarda özetleyerek tercüme yöntemi tercih 
edebilir.

d. Fısıldayarak tercüme yöntemi

Fısıldayarak tercüme yöntemi aslında simultane (eş zamanlı) bir tercüme yöntemidir. 
Ancak bu yöntemde yapılan sesli tercüme çocuğun dikkatini dağıtmasın diye çocuğun 
konuşmaları diğer tarafın kulağına fısıldanarak hedef dile tercüme edilir. Bu yöntem uy-
gulanacaksa ses kuvvetini düşük tutabilmesi için tercüman karşı tarafa daha yakın bir 
mesafede oturmalıdır.

¼ 6
Duruşmalarda ve Sosyal Danışmanlıklarda 
Sunulan Belgelerin Sözlü Tercümesi

Duruşma sırasında ifadeleri destekleyen her türlü belgenin tercümesi yetkililer tarafın-
dan istenebilir. Bu durumda tercüman belgeleri gözden geçirerek belgenin ne olduğu-
nu ve içeriğini çevirerek anlatmak durumunda kalabilir. Bu tip tercümeye “göz atarak 
tercüme yöntemi” denir. Genelde bu belgeler çocuğun ait olduğu ülkenin resmi dilinde 
düzenlenen belgelerden ibarettir. Aşağıda bu belgelerin bazı örnekleri sunulmuştur:

Kimlik Belgeleri Her Türlü Sertifika

Sağlık Raporu Mahkeme Belgeleri

Velayet belgesi Her Türlü Noter Belgesi

Öğrenci/Mezuniyet Belgesi/Diploma Dilekçe

Polis Tutanağı Evlilik/Boşanma Belgesi

¼ 7
Tercümanlık Mesleğinde Hata Kavramı 
ve Yönetimi

Tercüman, verdiği hizmet ile adaletin sağlanmasına yardım edebildiği gibi, tercümede 
yapılan hatalar, kişilerin adil yargılama haklarının riske girmesi ile sonuçlanabilmekte-
dir(11). Adli sistemde verilen kararlar “insanın yaşamı ve özgürlüğü” ile ilgili olduğundan, 
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doğru olmayan bir tercüme, kişilerin yaşamını kalıcı olarak etkileyebilecek hatalı karar-
lar verilmesine sebep olabileceğinden, tercümanın profesyonel etik kodlara bağlı kalma-
sı büyük önem taşımaktadır(3).

Tercüme ile yürütülen görüşmeler, tercüman da dâhil olmak üzere tüm taraflarca birlikte 
inşa edilen bir süreçtir. Tercümanların, yaptıkları tercümenin adli görüşmenin gidişatı ve 
hatta genel olarak soruşturma süreci üzerindeki etkisinin farkında olmaları gerekir. Adli 
görüşmede, ifadenin her bir detayı soruşturma ve yargılama süreci açısından önem taşı-
yabilmektedir. Tercümanın adaletin sağlanmasındaki rolü, kaynak dildeki her bir bilginin 
hedef dile korunarak tercüme edilmesini, söylenilen her şeyin yapılan tercümeye dâhil 
edilmesini zorunlu kılar. Bu nedenle, tercümanın adli görüşme boyunca, orijinal mesajı 
doğru şekilde, en yakın doğal karşılığı ile iletmesi, söylenilenlerin anlamını değiştirmeden, 
düzeltme, özetleme, ekleme veya çıkarma yapmadan, tam ve doğru bir şekilde tercüme 
etmek için en iyi becerilerini ve muhakeme yeteneğini kullanması beklenir(7,12).

Tercümanların kaçınması gereken yaklaşımlar ve yanlış tercüme biçimleri aşağıda açık-
lanmıştır:

a. Düzenleme: Tercüman cümlelerin yerini veya yapısını değiştirerek tercüme yapma-
malıdır.

b. Değiştirme: Tercüman bilerek ya da bilmeyerek her türlü kelime, cümle veya anlam 
değişikliğine yol açacak şekilde tercüme etmemelidir.

c. Düzeltme: Tercüman hata olarak nitelendirdiği şeyleri düzelterek tercüme yapma-
malıdır.

d. Manipüle etme: Söylenenleri bilinçli olarak değiştirmeye kalkışmak anlamına ge-
lir. Bu durumun en bariz örneği; çocuğun mağduriyetini gören bir tercüman çocu-
ğun hatalarını örtbas etmek için çocuğun kullandığı söylem, kelime veya anlatımları 
çocuğun yararına olacak şekilde ya da ileride çocuğun aleyhine kullanılamayacak 
şekilde tercüme etmesidir. Böyle bir durumda tercüman kendi davranışını ne kadar 
iyi niyetli olarak nitelendirse de süreçte çok ciddi sıkıntılara yol açacak türden bir 
kalkışma olduğu kesindir.

e. Katkıda bulunma: Tercüman daha açıklayıcı olsun diye kendi yorum ve hissini ter-
cümeye yansıtmamalıdır.

f. Doğaçlama veya uydurma: Tercüman tercüme esnasında anlayamadığı veya ka-
çırdığı bölümleri sırf tercümede aksaklık olmaması adına uydurarak tercüme etme-
melidir.

g. Yorum yapma, ima etme: Tercüman hiçbir koşulda davranışsal ipuçları (gözleri-
ni devirme, müstehzi/kinayeli bir ton ile konuşma, vb.) vermeye kalkışamamalı ve 
hikâyenin içeriğine dayanarak görüşme yapılan kişinin ifadesinin güvenirliğine iliş-
kin bir değerlendirmeye girmemelidir(10,12).

h. Fiziksel temas, dokunma: Tercüman iyi niyetle bile olsa hiçbir şekilde çocuğa do-
kunamaz ve fiziksel temas kuramaz. Fiziksel müdahale zorunlu olduğu hallerde ise 
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(örneğin tıbbi müdahale gerektiren durumlar), buna yetkili kişinin karar vermesi ge-
rekmektedir. 

i. Görüş bildirme: Tercüman, çocuğun veya görüşme yapılan yetişkinin davasını savun-
ma görevinde değildir; görüşme yapılan kişiye hukuki tavsiyede bulunmaktan, dava 
hakkındaki soruları yanıtlamaktan, kişisel görüşlerini açıklamaktan ve kişinin ifadesini 
etkilemekten kaçınmalıdır(4,12). Tercümandan yararlanan kişinin hukuki soruları varsa, 
bu sorular tercüman aracılığı ile mahkemeye veya avukatına yönlendirilmelidir; tercü-
man, hukuki soruları yanıtlama yetkisi olmadığı bilgisini vermelidir(16). Eğer görüşme 
yapılan kişi dava veya yasal süreç hakkında soru sorarsa, örneğin “Üzgünüm, ben bu 
soruya yanıt veremem. Ama bunu avukatına/uzmana soralım. Ben de sana vereceği 
yanıtı tercüme edeyim.” gibi nazik bir yanıtla ilgili kişiye yönlendirmesi mümkündür. 
Görüşme yapılacak kişiye, tercümanın profesyonel yükümlülükleri hakkında bilgi ve-
rildiği halde, kişi tercümanın bu kuralları çiğnemesinde ısrar ederse, tercümanın duru-
mu hâkim, uzman ya da ilgili yetkiliye bildirmesi gerekir(10).

j. Tahminde bulunma: Tercüman yetkili tarafından anlatılan süreci veya çocuğun 
yaptığı açıklamaları çok iyi anladığını varsayarak, tarafların daha dile getirmedikleri 
bölümlerle ilgili tahminde bulunmamalıdır ve bunu kişinin beyanıymış gibi tercüme 
etmemelidir. 

k. Ekleme yapma: Tercüman eksik bulduğu kelime veya bölümü kafasına göre ekleye-
rek tercüme etmemelidir.

l. Çıkar sağlama: Tercüman, mahkeme dışında herhangi bir ödeme veya hediye iste-
memeli ve kabul etmemelidir(7). 

m. Aile bireyleri ve yakın arkadaşlar için tercümanlık yapma: Tercüman kendi aile 
bireyleri ve yakın arkadaşları için mahkeme gibi mekânlarda tercümanlık yapmama-
lıdır zira

- Mahkeme tercümanları tarafsız olmalıdır.

- Yaşanan vaka dolaylı veya dolaysız olarak tercümanın kedisini de bağlayabilir.

- Yaşanan vaka travmatik veya ağır bir vaka olmasa bile, tercüman duygularını ve 
kişisel yaklaşımını kontrol altında tutmakta zorlanabilir. Bu durum yargı sürecini 
olumsuz etkileyebilir.

n. Çıkarma yapma: “Kelimesi kelimesine tercüme yöntemi” istenildiğinde, tercüman ge-
reksiz bulduğu kelime veya bölümü çıkararak tercüme yapmamalıdır. Tercümanlar 
doğru ve tam tercüme yapmakla yükümlü olduklarından, eğer görüşme yapılan kişi 
argo, müstehcen, kaba veya küfürlü konuşuyorsa, ne kadar rahatsız edici olsa da hedef 
dilde en yakın karşılığına çevirmeleri beklenir. Söylenenler ve kullanılan kelimeler diğer 
kişilere rahatsız edici gelse de tercüman söylenileni düzeltip yumuşatmamalıdır.

o. Özetleme: “Kelimesi kelimesine tercüme yöntemi” istenildiğinde, tercümede özetle-
me yapılamaz ve tercüman konuşmaların uzun olduğunu veya gereksiz detay veya 
açıklamalar barındırdığını öne sürerek söylenilenleri kesemez ve özetleyerek tercü-
me yapamaz.
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¼ 8
Tercümanın Müdahele Etmesi Gereken 
Durumlar

Tercüman, kendi ifadelerini veya detay-
landırmalarını yaptığı tercümenin arası-
na katmamalıdır. Bununla birlikte, dil-
sel açıdan muğlaklık ya da iki anlamlılık 
söz konusu olduğunda veya eğer hedef 
dilde bir karşılığı olmayan bir terim ya 
da deyimin açıklanması veya sadece 
tercümanın açıklığa kavuşturabileceği 
bir yanlış anlama gibi bir durum ortaya 
çıkarsa, tercümandan müdahale etme-

si ve dil ile ilgili konuları aydınlatması beklenir. Çünkü soru ve cevaplardan, taraflar 
arasında kültürel veya dil farklılığından kaynaklanan yanlış anlama ve buna bağlı ola-
rak geliştirilen yanlış varsayımların olduğunu fark edebilecek spesifik bilgiye ve dona-
nıma sahip tek kişi tercümandır(14). Adli görüşme sırasında, görüşme yapılan kişinin 
söylenilenleri anlamadığını fark etmesi durumunda da tercümanın müdahale etmesi, 
uzmana veya mahkemeye durumu bildirmesi beklenir(12). Belirli bir kelimeye ilişkin 
birden fazla tercüme söz konusu olduğunda ise, tercümanın yapabileceği en iyi şey, 
konuşmacı ile olası seçeneklerden hangisinin doğru olduğunu teyit etmek ya da tek 
bir sonucu kendi başına seçmek ve konuşmayı istemsiz olarak belirli bir yöne, belki de 
yanlış yöne yönlendirmek yerine dinleyiciye tüm olası tercümeleri sunmaktır(12). Eğer 
görüşme yapılacak kişiye açıklanması gereken herhangi bir şey varsa, bu, uzman veya 
yetkili kişinin eşliğinde yapılmalı ve görüşme yapılan kişiye söylenen her şey Türkçeye 
de tercüme edilmelidir (15,16). 

Adli Görüşme Odası’nda uzmanın, duruşma salonunda ise hâkim/savcı, avukatlar ve 
diğer tarafların da tercümanın anlayabileceği ses tonu ve hızında konuşmaları tavsiye 
edilir. Dolayısıyla konuşmacılar tercümanın hatırlama kapasitesinden daha uzun süre 
konuştuklarında, tercüman uygun işaretler ile konuşmacıyı durdurabilir(4). Tercüman, 
çeviri hizmetini yeterli bir şekilde yerine getirebilmesini engelleyen (çevresel veya fizik-
sel sınırlılıklar) herhangi bir koşulu uygun yetkililere bildirmelidir (16). 

Bazen tercümanın kültürlerarası faktörlerin de farkında olması, görüşme yapılan kişinin 
sadece cümlelerini değil, bu cümlelere eklemlenmiş kültüre özgü anlamları anlayabil-
mesi ve gereken durumlarda adli personel ile paylaşması adli değerlendirme açısından 
önemli olabilir(2,13,14). Doğru tercüme yapma yükümlülüğü, tercümanın, görüşme süre-
cinde ortaya çıkan herhangi bir tercüme hatasını düzeltmesi görevini de içerir. Tercü-
man, yaptığı işi objektif olarak analiz ederek, profesyonelliğini ortaya koymalıdır(16). Adli 

Adli görüşme sırasında, görüşme yapılan 
kişinin söylenilenleri anlamadığını 
fark etmesi durumunda da tercümanın 
müdahale etmesi, uzmana veya 
mahkemeye durumu bildirmesi 
beklenir. Benzer şekilde, tercüman 
görüşme yapılan kişinin söylediklerini 
anlamadığında tekrarlanmasını veya 
açıklanmasını isteyebilir. 
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görüşme veya duruşma sırasında yapılabilecek hatanın önemli sonuçları olabileceğini 
dikkate alarak, tercümanın, hata yaptığını fark ettiği noktada, bunu ertelemeden düzelt-
mesi önemlidir(1). Ayrıca tercüman kavrayamadığı ya da anlayamadığı bir şey olduğunda 
açıklanmasını veya tekrar edilmesini isteyebilir. Özellikle adli görüşme sürecinde uz-
manın kullandığı terminolojinin ne anlama geldiğini anlamaması halinde, bunu uzmana 
açıkça ifade etmesi ve açıklamasını istemesi, görüşme yapılan kişiye doğru bilginin ve-
rilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Tercüman tarafından kullanılan «Ben» kelimesi sadece çocuğa işaret eder. Dolayısıyla 
tercüman kendi için «Ben» kelimesi yerine «Tercüman» kelimesini kullanmak zorunda-
dır. Ayrıca tercümanlar, eğer dilin ve dava konusunun kapasitelerini aştığını düşünüyor-
larsa, görevi kabul etmekten sakınmalıdırlar. Görüşmenin herhangi bir yerinde görüşme 
yapılan kişi ile etkin bir şekilde iletişim kuramadığını ya da başka bir sorunu fark ettiğin-
de(4) veya herhangi bir sebeple görevi yerine getiremeyecek olması halinde hâkimi veya 
yetkili kişiyi bilgilendirmelidirler(16).

Örneğin:

• Tercüman yaptığı hatayı düzeltmek istiyor.

• Tercüman son cümlenin tekrar edilmesini talep ediyor.

• Tercüman devam edemiyor.

• Tercüman mola verilmesini talep ediyor.

• Tercüman bu hususta bir şey eklemek istiyor.

• Tercüman açıklama yapmak istiyor.

• Tercüman xxxxxx kelimesiyle ilgili açıklama yapmak istiyor.

• Tercüman bu cümle/kelimeyi çeviremiyor/çevirmekte zorlanıyor.

¼ 9
Bir Tercümana Alanında Üstünlük 
Sağlayan Özellikler

İyi bir tercüman her şeyden önce çok iyi bir dinleyicidir dolayısıyla; 

• Kibarca dinler

• Sabırla dinler

• Dikkatle dinler

• Özverili ve gerçek bir şekilde dinler

• Sosyal farkındalıkla dinler
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Ayrıca;

• İyi bir tercüman, dikkatini dağıtmadan uzun bir süre konuya odaklanabilir.

• İyi bir tercüman, “tercih edilen (algılaması daha güçlü olan) bir kulağa” sahiptir. (Solak 
insanların, elle yapılan işlemlerde sol ellerine daha hâkim oldukları bilinmektedir. El 
işlerinde sağ veya sol elin kullanılmasıyla ilgili nerdeyse tüm insanların bir tercihinin 
olduğu gibi, sözlü iletişim ve müzik dinleme gibi eylemlerde de aynı durum söz konu-
su olabilmektedir. İyi bir tercüman duyma ve konsantre olma kabiliyeti bakımından 
kendi sağ ve sol kulakları arasındaki eşitlik veya eşitsizliğin farkında olur. Dolayısıyla 
kısık, yetersiz veya anlaşılması zor olan bir konuşmayla karşılaştığında baskın kula-
ğını kullanır).

• İyi bir tercüman, iyi bir hafızaya sahiptir ve hafızasını geliştirecek düzenli pratikler 
yapar.

• İyi bir tercüman, hazırlıklı olur.

• İyi bir tercüman, kendi mesleğini ilgilendiren konularda araştırma ruhuna sahiptir.

• İyi bir tercüman, analitiktir. Analiz gücüne sahiptir ve çözümsel yaklaşım sergiler.

• İyi bir tercüman, kültürel farkındalık özelliğine sahiptir.

• İyi bir tercüman, ortama uygun giyinir.

• İyi bir tercüman, dürüstlük ve takım ruhu duygusuna sahiptir.

• İyi bir tercüman, sabırlı ve anlayışlıdır.

• İyi bir tercüman, duygusal esnekliği gösterebilir.

• İyi bir tercüman, zor konuşmacılarla çalışırken strese kapılmadan kendi davranışları-
na hâkim olur.

• İyi bir tercüman, her zaman güvenilirliğini korur.

• İyi bir tercüman, doğru/uygun kelimeyi ve terminolojiyi kullanmak için önceden ha-
zırlıklı olur.

• İyi bir tercüman, durum/olay karşısında profesyonellik gösterir.

• İyi bir tercüman, ağır vakalarda duygusal bir olgunluk ve dayanıklılık sergiler.

• İyi bir tercüman, her zaman objektiftir ve istisna yapmadan her türlü durumda objek-
tif yaklaşımını korur.

• İyi bir tercüman, beklenmedik bir durumla karşıya kaldığında eğitim aldığı ve kendini 
yetiştirdiği yönden sapmaz.

İyi bir tercüman olmak için sayılan bu özelliklerin hemen hepsi geliştirilebilir özelliklerdir. 
Bunun için ilgili eğitimlere katılıp bireysel gelişim ve bilgiyi güncel tutmak için çaba sarf 
etmek ve pratik yapmak gereklidir. 
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Eğitim: Tercümanlıkla ilgili değişik eğitim olanakları bulunmaktadır. Sertifika veren ku-
rum ve kurslar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra; ilgili konularda seminer, toplantı ve 
vaka çalışmalarına katılmak tercümanın yetkinliğini artıracaktır. Tercüman tercümanlık 
mesleğiyle ilgili güncel gelişmeleri takip etmelidir. Dünyaca yayınlanan son yayınları ve 
kitapları tarayarak mesleğiyle ilgili bilgi edinmelidir.

Güncel bilgi ve bireysel gelişim: Tercümanlar aldıkları eğitimin yanı sıra özellikle ça-
lıştıkları alana özgü olarak güncel bilgiye ulaşmalı ve bireysel gelişimlerini sağlamalıdır. 
Bunun için çalıştıkları alanla ilgili dil bilgisi ve kelime hazinesini geliştirmek çok önem-
lidir. Adli sistemde çocuk ile çalışacak tercümanlar sıklıkla cinsel istismar vakalarıyla 
ve bu nedenle, sıklıkla özel beden bölgeleri ve cinsel eylemlerle ilgili sözcüklerle kar-
şılaşabileceklerdir. Tercümanların, çevirmekte oldukları dildeki argo sözler, deyimler, 
şive farklılıkları, sosyal ve bölgesel ağızlar da dâhil olmak üzere dil bilgilerini ve tercüme 
becerilerini geliştirmeleri, özellikle cinsel saldırı ve istismar suçları açısından hedef dilde 
cinsel bölgeler ve davranışlara özgü kelime veya deyişleri öğrenmeleri gerekir. Hukuki 
terminoloji, günlük dilde kullanılan kelimelerden farklı olduğu için zorlayıcı olabilmekte-
dir. Bu nedenle, tercümanların, adli ve hukuki terimlere ilişkin kelime hazinelerini geliş-
tirmeye ihtiyaçları vardır(15). 

Ayrıca adli tercüme, spesifik bir çalışma alanıdır. Bu nedenle, tercüman, yargı mekaniz-
ması, mahkeme kuralları, adli sistem ve adli görüşme süreçleri ile ilgili prosedür, kural 
ve yerleşik protokolleri bilmeli ve gözlemlemelidir.

Pratik: İyi bir tercüman olabilmek için düzenli eğitim ve gelişim çalışmalarının yanı sıra 
pratik yapmak da önemlidir. Birbirinden farklı pratik yapma yöntemleri bulunmaktadır: 

a. Shadowing (Gölge gibi takip etmek): Bu yöntem aynı zamanda dinleme, konuşma 
ve konsantrasyon kabiliyetini geliştirmeye yönelik bir çalışmadır. Tercüman Arapça 
veya Türkçe haber, röportaj ve hikâye gibi sesli anlatımları dinleyerek, neredeyse eş 
zamanlı olacak şekilde bir veya iki kelime gecikmeli olarak duyduklarını tekrarlaya-
rak pratik yapar. Bu yöntemde yapılan pratiğin süresi de önem taşımaktadır. Dola-
yısıyla giderek konsantrasyon bozulmadan sürenin uzatılması önerilir. Başlangıçta 
bir dakikayla başlayan bir çalışma bir aylık çalışmanın sonunda 30 dakikaya kadar 
çıkartılabilir. 

b. Sözlü tercümanlık pratiği: Bu çalışma yöntemi de yukarıda önerilen çalışmada ol-
duğu gibidir. Fakat tekrarlamak yerine doğrudan tercüme yapılmalıdır. Ayrıca yapı-
lan tercüme tek yönlü değil çift yönlü olmalıdır. Bu çalışmada dinleme, konuşma ve 
konsantrasyon kabiliyetlerinin yanı sıra iki yönlü tercüme kabiliyeti de ciddi anlamda 
geliştirilebilir. Bu çalışma “Simultane Tercüme Yöntemi” nin geliştirilmesi üzerine 
kurulan bir metottur. 

c. Hafıza geliştirme çalışmaları: Bu çalışma yöntemi ile yukarıdaki çalışma yöntemi 
arasındaki fark, dinletinin kesintili olması gerektiğidir. Bir veya iki cümleyle başlayan 
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çeviriler düzenli olarak çalışıldığında bir ay sonra bir paragrafa kadar çıkartılabilir. Bu 
çalışma “Ardışık Tercüme Yöntemi” nin geliştirilmesi üzerine kurulan bir metottur. 
Böylece daha uzun anlatıları dinleyip, özetlemek “Özetleyerek Tercüme Yöntemi” 
nin geliştirilmesinde çok etkili olabilmektedir. 

Araştırma: Eğitim, alana özgü bireysel gelişim ve pratik yapmak iyi bir tercüman ol-
manın yollarıdır ancak yeterli değildir. Bir tercüman çalıştığı hedef kitlenin etnik, politik, 
coğrafik, dini, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapısını bilmeli ve araştırmalıdır.

Tercümanın, kelimelerin ötesinde bir görevi vardır. Görüşme yapılan kişinin gelenek-
leri, değerleri ve davranış normlarının da dikkate alınması gerektiğinden, tercümanın 
“kültürel yetkinliği”, değerlendirme sürecinin önemli bir boyutudur. Çünkü eylemler ve 
altındaki anlamlar arasındaki ilişki genellikle kültürü ve görüşme yapılan kişinin arka 
planını kapsar. Dolayısıyla, tercümanın kültürlerarası faktörlerin de farkında olması, gö-
rüşme yapılan kişinin sadece cümlelerini değil, bu cümlelere eklemlenmiş kültüre özgü 
anlamları anlayabilmesi ve gereken durumlarda adli personel ile paylaşması adli değer-
lendirme açısından önemli olabilir(13,14). Örneğin, bir annenin çocuğunun yaptığı hatalı bir 
davranıştan söz edilirken gülümsemesi, normal şartlarda, saygısızlık veya umursamaz-
lık olarak değerlendirilebilecekken, tercümanın, bu davranışın o kişinin kültüründe bir 
utanma belirtisi olduğu bilgisini vermesi olası yanlış değerlendirme ve tutumların önüne 
geçecektir.

¼ 10
Etkin Tercümanlıkta Dikkate Alınması 
Gereken Genel Hususlar

Adli görüşmelerde, konuşmanın sadece içeriği değil, konuşma biçimi de görüşme ya-
pılan kişinin beyanının güvenirliği ve itibar edilebilirliğinin değerlendirilmesinde önem 
taşıyabildiğinden(14), tercüman, konuşan kişinin dili kullanma seviyesini, konuşma biçi-
mini, kullandığı sözcükleri, formalite düzeyini değiştirmemelidir. Aynı zamanda, mahke-
me heyeti görüşme yapılan kişi tarafından sergilenen öfke, korku, utanç veya heyecan 
gibi duyguları da anlama ihtiyacındadır. Bu duyguların ifade bulduğu dil ötesi araçlar, 
kültür ve dilin özellikleri ile yakından bağlantılıdır ve insanlar aynı dili konuşmadıklarında 
mesajın duygusal içeriğini yanlış anlamaları olasıdır(10). Dolayısıyla, tercüman, görüşme 
yapılan kişinin duyguları ve anlatmak istediklerinin doğru şekilde aktarılması için gerekli 
olan sözsüz iletişim biçimlerini (örn. ses tonu, duraklama, vurgulanan sözcükler, vb.) 
mümkün olduğunca yansıtmalıdır. Tercümanın yaptığı tercüme, sözel olmayan öğeleri 
sadece mesajın doğru bir şekilde iletilmesi ve diğerlerinin anlaması için gerekli olan, 
konuşmacının duygusal vurgusunu iletecek ölçüde dâhil etmelidir(15). Genel kural olarak, 
tercüman görüşme yapılan kişinin el hareketlerini veya yüz ifadesini tercüme yapar-
ken tekrar etmez(16). Örneğin eğer görüşme yapılan kişi bağırıyorsa, tercüman çevirirken 
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daha yüksek sesle konuşabilir, ancak aynı şekilde bağırması gerekmez. Bununla birlikte, 
görüşme yapılan kişi örneğin belirli bir kelimeyi vurgulamak için sesini yükseltiyorsa, 
tercümanın da uygun ses tonunu kullanarak o kelimeyi vurgulaması beklenir.

Dik oturuş: Tercüman dik oturmalıdır ve görüşmeye giren çocuk ve yetkili 
kişiyle göz teması kurabilecek mesafede ve pozisyonda yer almalıdır.

Ses Kuvveti: Tercümanın ses yüksekliği görüşmeye dahil olan herkes tarafın-
dan rahatça duyulmalıdır.

Ses tonu: Kullanılan ses tonu canlı olmalı, monoton olmamalıdır.

Anlaşılır ve açık bir dil: Tercümanın kullandığı cümlelerin kolayca anlaşılması 
gerekir. Bunun için kelimeler açık ve tam telaffuz edilmelidir.

Eksiksiz tercüme: Hiçbir kelime veya cümle yok sayılmamalı, ihmal edilme-
melidir.

Not tutmak: Sayılar, tarihler, özel isimler ve adres bilgileri gibi hafızada zor 
tutulan kelimeler veya terimler not edilmelidir.

¼ 11
Çocuk Dostu Tercümanlık İlkeleri

Çocuklar bilgiyi yetişkinler ile aynı düzeyde işleyemezler; farklı öncelikleri ve ihtiyaçları 
vardır. Bu nedenle, yetişkinler ve çocuklar ile farklı şekilde iletişim kurmak gerekir. Ye-
tişkinler ile kıyasladığında, çocukların deneyimleri çok sınırlıdır. Çocuklar söylenilenleri 
düz anlamıyla anlarlar; ergenliğe kadar somut düşünürler ve soyut kavramları kavraya-
mazlar. Ergenler soyut kavramları anlamak için gerekli bilişsel becerileri edinmiş olsalar 
dahi, adli sistemin içesine girdiklerinde, stres, kaygı veya korku gibi faktörler nedeniyle 
bilgiyi anlama ve işleme biçimlerinde daha erken yaşlara gerileme olması mümkün-
dür(9). Ancak, çocuklar kendilerine söyleneni anlama hakkına sahiptir. Yetişkinlerin de 
çocukların algıladığı ve ifade ettiği şeyleri anlamaya çalışma sorumluluğu vardır. Bunun-
la birlikte, küçük çocuklar bile, tercüman aracılığı ile konuşmaya adapte olabilmektedir-
ler. Bunun önemli bir koşulu ise, tercümanın bu tür bir iletişimi nasıl yürüteceğini bilmesi 
ve tercüman aracılığı ile nasıl konuşulacağı konusunda çocuğa rol model olabilmesidir(8).

Adli görüşmeden önce tercümanın çocuğa yönelik olarak bir açıklama yapmalıdır. Bu 
açıklama aşağıdaki şekilde olabilir. 

“Merhaba, Benim ismim Öznur,

Burada tercüman olarak görev yapıyorum. Yanımdaki de ..... bir uzman. Ben, 
aynı dili konuşmayan kişilerin birbirini anlamasına yardımcı olmak için bura-
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dayım. Sen (Arapça) konuşuyorsun, uzman da (Türkçe). Ama ben hem (Arap-
ça) hem de (Türkçe) konuşabiliyorum. Bu yüzden, sizin aranızda geçen konuş-
maları ve birbirinize söylediklerinizi anlamanızda size yardım edeceğim. Ben, 
senin söylediğin her şeyi uzmana tam olarak söyleyeceğim, uzmanın söyledik-
lerini de sana söyleyeceğim. Ben, konuşacağımız hiçbir şeyi hiç kimseye an-
latmayacağım. Konuşurken lütfen doğrudan uzmana bakarak konuş, uzman 
da aynısı yapacak. Çünkü bu aslında sizin ikinizin arasında olan bir konuşma. 
Ben konuşurken aslında uzmanın söylediklerini ve senin söylediklerini tekrar 
ediyor olacağım.”(1,5).

Çocuklarla yapılan adli görüşme yetişkinlerle yapılan adli görüşmeden farklıdır. Çocuk-
larla yapılan adli görüşmeden dikkat edilmesi gereken hususlar: 

• Daha yavaş ve temkinli konuşmalıdır.

• Ses tonu daha yumuşak olmalıdır.

• Cümleler arasında küçük bir boşluk bırakılmalıdır.

• Basit bir dil, kısa cümleler kurulmalı, eksiksiz mesaj verilmelidir.

• Kullanılan teknik terimler temel anlamını aktaracak şekilde tercüme edil-
melidir. (örneğin; pediatrist yerine çocuk doktoru)

• Uzun veya karmaşık cümlelerin en önemli kısmını seçerek aktarılmalıdır.

• Yeni bir konuyu çocuğun konuyla ilgili, daha önceki bilgilerinden yola çıka-
rak açıklamalıdır.

• Çocuğun hızına uymalı, konuşmaların hızını çocuğun hızına göre ayarlama-
lıdır.

• Çocuğun seçim hakkı olduğu konularda seçimi çocuğun kendine bırakmalı 
ve çocuğun evet veya hayır olarak görüşünü almalıdır.

• Tercüme birkaç defa tekrar edilmeli veya çocuğun tam olarak anlamasını 
sağlamak üzere yapılan tercüme uygun şekilde düzenlenmelidir.

• Tekrar edilmesi gereken cümleler kurulduğunda bir sıkıntının olmadığını 
göstermeli ve bunu gülümseyerek yapmalıdır.

• Daha anlaşılır olması açısından mülakatçının yorumları/soruları küçük par-
çalara ayrılarak düzenlenmelidir.

• Çocuk tarafından tercümana yönelik sorular sorulduğunda, bu soru yetkili 
kişiye yönlendirilmelidir.
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¼ 12
Tercümanlıkta Meslek Etiği

Tercüman, genellikle adli sistem içinde görüşme yapılan kişi ile iletişim kurabilen tek 
kişidir. Buna bağlı olarak hem görüşme yapılan kişi hem de adli personelden gelebi-
lecek farklı beklentiler, tercümanın rolünün karışmasına sebep olabilmektedir. Bu tür 
beklentiler, tercüman açısından etik çatışmalar barındırır. Bu nedenle, tercüman, görev 
sınırlarını iyi bilmeli, temel rolünün dil engelini ortadan kaldırarak taraflar arasında doğru 
bir şekilde iletişim kurulmasını sağlamak olduğunu hatırda tutmalıdır(15,16). Aşağıda ter-
cümanlık mesleğinin etik kuralları sıralanmıştır: 

a. Saygılı Davranmak

• Duruşmaya çıkan insanlara karşı erdemli, saygılı ve insan onuruna yakışır bir şekilde 
davranınız.

• Çocuğun kültürüne, geleneklerine ve giyim tarzına karşı, hoş görülü olunuz, önyargılı 
davranmayınız.

• Mahkûm veya sanıkla karşılaştığınızda soğukkanlılığınızı koruyunuz. Saygılı olmaya 
devam ediniz. Yargı sürecini yargı sistemine bırakınız.

• Çocuğa karşı suç işleyen veya şiddette bulunan bir sanık veya mahkûma karşı tutu-
munuzu ve üslubunuzu bozmayın. Bu sizin erdeminizi gösterir ve sizi hem karakter 
hem de mesleğiniz bakımından güçlü kılar.

• İster profesyonel, ister özel hayatınızda en yüksek etik standartlarda yaşamaya özen 
gösteriniz.

b. Ayrımcılık Yapmamak

Tercümanın objektifliğini etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması durumu varsa, bu 
durumu hâkime veya yetkili kişiye bildirmelidir(7,10). Tercümandan, tüm tercüme süreci 
boyunca tümüyle bağımsız, tarafsız ve nötr bir yaklaşımda olması beklenir. Herhangi bir 
kişi lehine görünmesine neden olabilecek davranış veya temaslardan kaçınmalı; hizmet 
verdiği kişiler ile profesyonel ilişkiyi korumalıdır(16).

Adli görüşme veya duruşmadaki görevi boyunca tercüman, kişisel tutum, önyargı, duygu 
ve görüşlerinin sözel ve sözel olmayan ifadelerinden her zaman kaçınmalıdır. Görüşme 
yapılacak her bir kişiye aynı saygı, özen ve ihtimamın gösterilmesi, ayrımcı ve yargılayıcı 
veya suçlayıcı bir tutumdan dikkatle kaçınılması büyük önem taşımaktadır. Irkı, etnik kö-
keni, dili, dini, yaşı, statüsü, cinsiyeti, cinsel yönelimi, kültürel farklılığı, sosyo-ekonomik 
durumu, siyasi görüşü veya engel durumundan bağımsız olarak, adli süreç içerisindeki 
her bir kişinin hassas bir konumda olduğu ve adli görüşme sürecinde ikincil örselen-
melerinin önüne geçilmesinin büyük önem taşıdığı akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, ter-
cüman, söylenilene katılmıyor, kişinin yalan söylediğine inanıyor veya ahlaken uygun 
olmadığını düşünüyor olsa bile, bu noktadaki yargısını asla yansıtmamalıdır(2).
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Şekil 2. Ayrımcılığa konu olan bazı örnekler

sosyo-ekonomik durum kültürel farklılıklar

yerli yabancı kadın erkek

din mezhep

siyasi görüş
ırk etnik köken aksandil

c. Gizlilik İlkesine Uymak

Tercümanlar görev aldıkları dava ile ilgili aleni olarak fikir beyan edemez ve anlatamaz-
lar. Görevlerini dava ile ilgili resmi görevliler dışında kimse ile paylaşamazlar. İşlemler 
sırasında işlenmekte olan bir suç ile ilgili veya birisine yakında olması olası bir zarara 
işaret eden bilginin farkına vardıkları veya acil bir durumda, bu bilgiyi derhal hâkime bil-
dirmelidirler. Ancak, avukat ve müvekkili arasındaki konuşmanın gizli tutulmasını ge-
rektiren avukat-müvekkil ayrıcalığının tercüman tarafından da anlaşılması ve korunması 
önemlidir. Bu kural, diğer imtiyazlı görüşmeler için de geçerlidir(16).

Dolayısıyla; tercüman görevini yerine getirirken ve özel hayatını yaşarken gizlilik ilkesine 
uymalıdır. Bu tercümanlığın genel kuralı olmasının yanı sıra, adli süreçte bir suç teşkil et-
mektedir Gizliliğin ihlali suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Adliyeye Karşı Suçlar” kenar baş-
lıklı 285. maddesinde düzenlenmiştir ve cezai yaptırımı bulunmaktadır. Tercüman sadece 
işi nedeniyle sahip olduğu bilgi ya da kaynakları sorumluluk sınırları içinde kullanmalıdır. 

 d. Gücü ve Otoriteyi Kötüye Kullanmamak

Tercüman mesleği ve bulunduğu konum gereği sahip olduğu ayrıcalıktan doğan güç, 
yetki, bilgi ve kaynakları sorumluluk içerisinde kullanmalı ve söz konusu ayrıcalığı kendi 
de dâhil olmak üzere kimsenin çıkarını sağlayacak şekilde suistimal etmemelidir.

e. Görüşme Esnasında Verilecek Karar İçin Yönlendirmede 
Bulunmamak

Bazen duruşmalarda belirli bir konuyla ilgili çocuğun karar vermesi beklenebilir. Bu du-
rumda çocuk, tercümanın görüşünü öğrenmek isteyebilir veya tercümanın kendisi yerine 
karar vermesini isteyebilir. Bu durumda tercüman kesinlikle kendi görüşünü bildirme-
melidir. Ayrıca kendi görüşünü dile getirmezse bile danışanın kararını etkileyecek hiçbir 
davranışta bulunmamalı ve belirli bir şey empoze etmeye kalkışmamalıdır. Tercümanın 
çocuğun yararına olacak bir fikri, cevabı veya seçimi varsa bile bunları açıklamamalıdır. 
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¼ Giriş
Adli sistem içerisinde olan çocuk ile yapılan görüşmelerin sıklıkla tekrarlayıcı olması, adli 
süreç içerisinde tarafların karşı karşıya gelmek zorunda kalması ve dolayısıyla mağdu-
run yeniden örselenmesi söz konusudur. Ayrıca çocuklarla yapılan adli görüşmelerde 
çocuğun yaşı ve gelişim düzeyine uygun şekilde ifadesinin alınmasında ve ifadenin gü-
venilirliğinin, travmanın olumsuz etkilerinin adli görüşmeye yansımasının doğru değer-
lendirilmesinde bazı zorluklar olmaktadır. Bu durumun en aza indirilmesi için geliştirilen 
uluslararası ilke ve standartlarda, bu kişi ve grupların birden çok kez ifade vermelerini 
engelleyecek, karşı karşıya gelmelerinin sakıncalı olduğu kişilerden uzak durmalarını 
sağlayacak, iyilik hallerini ve ihtiyaçlarını gözeterek adi sürecin olumsuz etkilerinden 
korunmalarını sağlayacak ‘özel ortamların’ oluşturulması önerilmektedir. Bu özel dü-
zenlemelerin temel amacı bir yandan çocuk ve diğer kırılgan gruplardan olan mağdu-
run adli süreçte korunmasını sağlamak, diğer yandan adli sistem içerisinde bazı suçlar 
bakımından yegâne delil niteliğinde olan ifade ve beyanın kalitesini yükselterek maddi 
gerçeğe ulaşmayı kolaylaştıracak bir imkânı sunmaktadır. Adli süreçler yürütülürken 
bazı özel koşullarda ikincil mağduriyetlerin azaltılması, ifadenin kalitesinin ve güveni-
lirliğinin arttırılması için adli görüşmeler uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Çocuğun 
gelişimsel özelliklerini iyi bilmek, yaş dönemlerine göre uygun görüşme tekniklerini kul-
lanmak, çocuğu çevresiyle birlikte bütüncül değerlendirme becerisine sahip olmak, ce-
vabı aranan soruları çocuğun gelişim düzeyine uygun sorabilmek, çocuğu sadece ifade 
ettikleriyle değil sözel olmayan aktarımlarıyla birlikte değerlendirebilmek, adli süreç için 
gerekli olan bilgilerin sağlıklı toplanmasını sağlarken eş zamanlı olarak da çocuğun ge-
reksinimlerini tespit edebilmek, korunması için gerekli olan tedbirleri belirlemek ancak 
bu görüşmenin konunun uzmanları tarafından yapılmasıyla mümkün olmaktadır. 

Uzman tarafından yapılan adli görüşme, bilginin adli yetkililerce edinilmesini sağlama 
amacı taşımaktadır. Bu süreçte görevlendirilen uzman, bir yandan mağdurun süreçten 
olumsuz etkilenmesinin önlenmesini ve korunma ihtiyacının belirlenmesini sağlarken, 
diğer yandan da adli sürecin işleyişini, adli görüşmenin kaliteli, amacına uygun ve güve-
nilir olmasını sağlamaktadır. Kısacası; uzmanın adli görüşmedeki rolü, donanımını adli 
sürecin ihtiyaçlarına cevap vermek için kullanmaktır.

Uzmanın bu süreci uygun yürütebilmesi için çocukların özelliklerini, şiddetin çocuklar 
üzerindeki olumsuz etkilerini, bu etkilerin adli görüşmeye nasıl yansıdığını biliyor olması 
çok önemlidir. Ancak mağdur, tanık ya da suça sürüklenen çocuk farklı kültür ve millet-
ten olduğunda, dolayısıyla ana dili farklı olduğunda yaşadığı ülkenin dilini ikinci dil olarak 
kullanabiliyor olsa dahi adli süreçlerin hassasiyeti ve özellikleri nedeniyle tercümana 
ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü travmatik yaşantıların olumsuz etkisi ve öznel süreçleri 
aktarmanın zorluğu nedeniyle, yaşanan olayların ifade edilebilmesinde ve doğru anlaşıl-
masında, ayrıca değerlendirmenin ve görüşmenin güvenilirliğinin arttırmasında çocuğun 
ana dilinin kullanması oldukça önemli görülmektedir. 
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Tercüman gereksinimi olan adli görüşmelerde işleyişin kesintiye uğramaması ve dil en-
geli olmayan çocuklarla eşit derecede nitelikli değerlendirme yapılabilmesi tercümanın bu 
alandaki donanımı ve yeterliliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, özellikle adli süreç içe-
risinde çocuklarla çalışmaya yeni başlayan tercümanların çocuk ve ergenlerin özelliklerini, 
bu gelişimsel özellikleri nedeniyle maruz kaldıkları travmatik olayların olası sonuçlarını, bu 
sonuçların adli görüşmeye yansımalarını, çocuklarla yapılan adli görüşmelerin özelliklerini 
ve genel prensipleri, görüşme teknikleri ve adli görüşme aşamalarının genel çerçevesini bil-
mesi gerekmektedir. Ayrıca adli görüşmede tercüman bulunmasının, görüşme sürecine ve 
tercümanın kendi öznel süreçleri üzerine etkisi konusunda farkındalığının olması gerekmek-
tedir. Bu amaçla bu bölümde çocuk ve ergenlerin yaşa göre gelişimsel özellikleri, travmatik 
yaşantıların çocuklar üzerindeki etkileri, bu etkilerin adli süreçlerde yansımaları, tercümanın 
adli görüşmenin dinamiğine etkileri, tercüme sürecinin tercümanın öznel yaşantısına dola-
yısıyla görüşme sürecindeki yetkinliğine olası olumsuz etkileri temel düzeyde aktarılmıştır.

¼ 1
Çocuk ve Ergenlerin Gelişimsel Özellikleri

1.1
Çocuk

1.1.1
Çocuk ve Ergenin Normal Gelişimsel Dönem Özellikleri

Gelişimsel dönem özellikleri nedeniyle bireyler biyolojik, psikolojik, sosyal, bilişsel ve 
duygusal açılardan yaşamın farklı dönemlerinde farklı yetiler ve yetkinlikler göstermek-
tedir. Bu nedenle çocuk ve ergenlerle çalışacak olan profesyonellerin çocuğun gelişim 
dönemi özelliklerini bilmesi oldukça önemlidir. Çocuk ve ergenlerin her bir gelişim dö-
neminin özelliklerini bilmek, gerektiğinde uzman desteği almak ve çocuğa ilişkin tüm 
süreçleri (çocuğu tanıma, anlama, iletişime geçme/görüşme yapma, onunla ilgili karar 
verme/hüküm verme vb.) içinde bulunduğu gelişim dönemi ve düzeyine göre yönet-
mek esas yaklaşım olarak benimsenmelidir. Bu bölümde çocuk ve ergenlerin gelişimsel 
dönem özellikleri; Okul Öncesi Dönem (0-6 yaş) [Bebeklik Dönemi (0-1 yaş); Özerklik 
Dönemi (1-3 yaş); Oyun Dönemi (3-6 yaş) ]; Okul Dönemi (6-11 yaş) ve Ergenlik Dönemi 
(12-18 yaş) olarak ele alınacaktır. 

1.1.1.1
Bebeklik Dönemi (0-1 Yaş)

Bebeğin en temel gereksinimi, birincil bakım vereniyle (anne) tutarlı, sürekli ve önceden 
tahmin edilebilir, birebir ilişki içinde, kendisine, “başkalarına” ve çevresine azami güven 
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duyabilmesi ve bunun sonucunda beslenmesinde, uykusunda ve mide/bağırsak işlev-
lerinde azami rahatlığı elde etmesidir. Eğer bebek bu dönemde tutarsızlık, sevgisizlik, 
ilgisizlik ve az uyarım yaşarsa, isteklerinin karşılanmasıyla ilgili çevresine ve gereksi-
nimleriyle başa çıkmada kendine güvensizlik geliştirir; utangaç ve çekingen bir karakte-
re bürünür. 

Bebeklik dönemi yaşamın ilk yılını kapsayan ve bebeğin tümüyle kendisine bakım veren 
kişiye bağımlı olduğu dönemdir. Bu dönem bebeğin bakım, uyaran ve sevgi gereksinim-
lerini bir başkası karşılar ki bu kişi bebek için “ANNE”dir. “Birincil bakım veren”in mutlaka 
bebeğin biyolojik annesi olması gerekmez. Yaşamın ilk yılı içinde anne ve bebek arasın-
da bir “ortak yaşam” söz konusudur. Bu durum bebeğin kendi gereksinimlerini karşıla-
yabilecek bir donanımda olmamasından kaynaklanmaktadır. “Birincil bakım veren kişi” 
bebeğin gereksinimlerini uygun biçimde karşılayabilen ve bebeğin yaşamında, onunla 
“teke tek” ve “sürekliliği olan biçimde” ilişki kuran kişidir. Bebeğin en temel iletişim yolu 
ağlamadır; anne ya da bakım veren kişi, bebeğin ağlamasını izleyerek bebeğin gereksi-
nimlerine ilişkin bir duyarlılık kazanır ve onları uygun biçimde karşılamaya yönelir. 

Bu dönemin ilk 2 ayında bebek dış dünyayı fark etmiyor gibidir. Bu süreçte bebek yalnız-
ca kendi bedeninden gelen fizyolojik uyaranlara tepki verir. Bebeğin bakım vereni olan 
anne, bebeğe sunduğu işitsel, görsel ve dokunsal uyaranlarla, ona verdiği nitelikli bakım 
ve sevgi ile, bebeği hem dış dünya ile buluşturmuş hem de bebeğin dış dünya ile iletişim 
kurmasını sağlayarak onun ruhsal ve sosyal gelişimini olumlu yönde desteklemiş olur. 
Bebekler yaşamın ilk 6 ayı içinde yüze yansıyan duyguları taklit yoluyla öğrenerek, bunla-
rı ayırt edebilecek düzeye gelirler. Bebek ve anne karşılıklı duygusal etkileşimler yoluyla 
birbirlerini izler ve kendi tepkilerini bu sürece uyarlarlar. 

Anne ile bebek arasındaki yüz yüze iletişimler, iki-
si arasında bir duygusal iletişimin, daha sonra da 
güçlü bir bağlanmanın ortaya çıkmasına neden 
olur. Bebek, bu “yeterince iyi annenin” kendisine 
sağladığı güvenli ortamda, uygun şekilde korun-
muş ve bakılmış olurken, bir yandan da anneye 
bağlanır. Bağlanma bebeklerin kendi yaşamların-
daki özel kişilere yönelik geliştirdikleri duygusal 

bağdır. Bebek-anne bağlanma ilişkisi temel olarak annenin yakınlığıyla belirlenir. Anne 
bebek arasındaki bu bağlanma örüntüsü yaşamın ileri dönemlerinde tüm ikili ilişkileri 
için model oluşturur. Güvenli bağlanma yaşayan bebekler, güvensiz bağlanan, ihmal edi-
len bebeklere kıyasla, zihinsel ve sosyal açıdan daha yeterli gelişmektedir. Bağlanmanın 
oluşmasında teke tek etkileşim önemli olduğundan, bebeğe bu tür bir etkileşim sağlaya-
cak bir kişi bulunmadığında, bebek bağlanma ilişkisi geliştiremeyecektir. 

Anne tarafından ihmal edilen ya da kötü muamele gören bebeklerin güvensiz bağlanma 
sergiledikleri bilinmektedir. Eğer bebek, yeterince iyi bir annenin desteği ile düzenli bir 

Güvenli bağlanma yaşayan 
bebekler, güvensiz 
bağlanan, ihmal edilen 
bebeklere kıyasla, zihinsel 
ve sosyal açıdan daha 
yeterli gelişmektedir. 
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bakım ve sevgi ilişkisi ile büyütülürse “temel güven duygusu” gelişir. Sağlıklı bir kişiliğin 
temel şartı yaşamın başlangıcındaki “temel güven” duygusudur. Bu duygu “varoluşun 
anlamlı olduğuna inanç”tır. Bu dönemin sağlıklı yaşanması temel umudu, travmatik ya-
şanması umutsuzluğu ve coşkusuzluğu doğurur. İhmal ve istismar yaşayan bebekler, 
ilerde temel güvensizlik, karamsarlık ve umutsuzluk oluşturacak pek çok olumsuz de-
neyimle karşılaşmışlardır. Çocuk ihmali ve istismarı durumunda, anne bebeğine yeterin-
ce ilgili ve duyarlı olmadığından, bebek sıkıntı, huzursuzluk, engellenmişlik gibi gerginlik 
durumları yaşadığında, anne çocuğu uygun biçimde yatıştıramaz. Bakım veren kişi ta-
rafından duyguların düzenlenmesi gerçekleştirilemediğinde, bebek bu tür durumlarda 
kendi duygularını kontrol etme, ortama ve durumu uygun duygularını ayarlama işlevini 
öğrenemez. 

1.1.1.2
Özerklik Dönemi (1-3 Yaş)

Tuvalet eğitimi dönemi olarak da tanımlanan 1-3 yaş arasındaki bu dönemde ço-
cuk inatçılığı, ısrarcılığı, tutturuculuğu ve paylaşmayı bilmemesi nedeni ile zor bir 
çocuktur. Bu dönemde çocuğun dışkısını ve çişini tutma, bırakma, bulaştırma gibi 
davranışları dikkat çeker. Aynı zamanda artık bu dönemde çocuk yürümeyi ve ko-
nuşmayı öğrenmeye başlamıştır. Dolayısıyla anneye bağımlılıktan, meraka, özgürlü-
ğe, karıştırıcılık ve araştırıcılığa açılan önemli bir basamağa geçmiştir. Karıştırmak, 
dağıtmak, keşfetmek eğilimindedir. Her şeye uzanmak, her şeyi tutmak, ellemek, 

dokunmak ister. Ancak deneyimsiz ve acemi oldu-
ğundan kazaların sık olduğu bir dönemdir. Bu nedenle 
denetlenmesi ve sınır konulması gerekmektedir. Bu 
dönemin (1-3 yaş) en önemli özelliği tuvalet eğitiminin 
kazanılmasıdır. İşeme ve dışkılama ile ilgili kasların 
gelişimleri 1-2 yaşlarında tamamlanmaktadır. İnat-

laşma ve başkaldırma eğiliminde olan bu dönem çocuğundaki zıt, çelişkili duygular 
en belirgin olarak tuvalet eğitiminde ortaya çıkar. Motor becerilerinin sınırlarını sı-
nayan, özerkliğinin memnuniyetini yaşayan çocuk dışkılama üzerine kurduğu kendi 
kontrolünü anneye bırakmak istemez. Yapmakta zorlansa da her şeyi tek başına 
yapmak ister. Çocuk bu dönemde, ilerde psikososyal özgürlüğü elde etmek için doğ-
ru ve yanlışı birbirinden ayırt etmek zorundadır. Bu dönem çocuğu özerk olmak, ken-
di istediklerini yapmak, başına buyruk davranmak ister. Tuvalet eğitimi, beslenme 
ve uyku alanlarında kendisini yönlendirmek, eğitmek isteyen erişkinlerle inatlaşır. 
Çocuk tüm bu açılım ve kazanımları yaşarken, anne ve babanın geri-bildirimlerine 
gereksinim duyar. Onun isteği, başıboş bir kontrolsüzlük değil, onu şüphe ve utanca 
sürüklemeyecek yönlendirmelerdir. Çocuk bu geri-beslemelerle özdeğerini oluştu-
rur. Emekleme, yürüme ve tuvalet eğitimini içine alan bu dönem, çocukta özerklik 
(otonomi) hissinin gelişmesi veya tersine, şüphe ve utancın yerleşmesiyle sonuçla-
nır. Karıştırıcılığı, bulaştırıcılığı karşısında sabırlı davranabilen ancak gerekli sınırları 

1-3 yaş çocuk, inatçı, 
ısrarcı, tutturucu, 
karıştırıcıdır, 
paylaşmayı bilmez. 
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da koyabilen bir ana baba tutumu bu yaş için en uygun yaklaşımdır. Bu yaş çocukları-
nın dikkatlerinin kolayca başka yöne çekilebileceği bilindiğinden, çocukla işlevsiz ve 
sonuçsuz inatlaşmalara, fiziksel şiddete, aşırı kısıtlamalara gidilmeksizin, çocuklara 
kendi başlarına yemek yemeyi, çiş ve kaka yapmayı öğrenebilecekleri deneyimleme 
alanları tanınmalı, sabırsız, aşırı titiz, aşırı denetleyici davranılmamalıdır. Çocuk tu-
valet eğitimi alırken, kendi kendine yemek yemeyi öğrenirken, aceleci davranan, ona 
ceza ve baskı uygulayan, merakını engelleyen bir yaklaşım, çocuğun özerk gelişimini 
ketlerken onun utangaç, edilgin, ürkek bir çocuk olmasına yol açacaktır. Bu dönem 
çocuğunun ihmale uğraması, onun sınırsız, kural tanımaz, bencil, dürtü denetimi za-
yıf bir çocuk olmasına yol açabilir ya da uygun sınırlarla korunulmayan bu dönem 
çocuğu risklere açık olabilir. Anne-babanın aşırı koruması çocuğun özerkliğini en-
geller. Anne-babanın aşırı serbest bırakması ise, ilgisiz ve pekiştirmesiz bir ortam 
yarattığı için, çocuğun kendi edim ve yeteneklerinden utanç ve şüphe duymasına yol 
açar.

Erken çocukluk dönemi olarak da adlandırılan bu dönem aynı zamanda temel dil yete-
neklerinin kazanıldığı bir dönemdir. Çocuk 12 aylıkken ilk sözcükler başlar. Sesleri taklit 
etme, bazı sözcükleri anlama, tek sözcüklü cümleler vardır. On sekiz aylıkken basit so-
ruları kavrar, 150 kadar kelimeyi anlar, 3-50 sözcükten oluşan bir dağarcık oluşur. İki 
yaş civarında dili kullanma becerisi aniden hızlı bir biçimde artar. Çocuğun dil aracılığıyla 
kişileri, olayları, nesneleri temsil etme becerisi ile taklit, oyun ve diğer aktivitelerdeki 
zihinsel tasarımlama becerileri yaklaşık aynı zamanlarda gelişir. Çocuk 24 aylıkken uzun 
cümleleri anlayabilir, iki sözcükten oluşan cümleler kurmaya, bazı zamirleri kullanmaya 
başlar.

İki yaşa doğru sosyal atıflar belirgin olmaya başlar, çocuk ebeveynin farklı duygusal ifa-
delerini anlar, kendi duygusal ifadelerini daha etkili bir biçimde kullanmaya başlar. Genel 
olarak duyguları değişkendir, engellenmelere dayanıksızdır, isteklerine ulaşamadığında 
aşırı tepki verebilir. Çelişkili duygular ve saldırganlık bu dönemin en önemli özellikleridir. 
Çocuk hem annesine boyun eğmek istemez hem de kaybetmekten korkar. 

Erken çocukluk döneminde korkular sık görülür. Hayal gücünün geniş olması ve her 
şeyi kendisi ile birleştirmesi nedeniyle kolay korkar, çabuk etkilenir ve aynı zaman-
da çabuk ikna olabilir. Deneyiminin az, düşünce yeteneklerinin kısıtlı oluşu nedeniyle 
her şeye kolayca inanır. Her şeyin nedenini öğrenmek istedikleri gibi kendileri ile olan 
bağlantıları da merak ederler. Anne-babalar çocukların bu özelliğinden faydalanırlar, 
korkutarak söz dinlemelerini sağlamaya çalışırlar. Bu korkular özellikle anne baba ile 
gergin ilişkileri olan, çok fazla uyarı ya da korkunç hikaye ile aşırı uyarılmış olan, ba-
ğımsızlığını kazanma şansı bulamamış ve anne-babası aşırı koruyucu olan çocuklarda 
daha sık olarak görülür.
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1.1.1.3
Oyun Dönemi (3-6 Yaş)

Bu evre, 3-6 yaş arası dönemdir. Bu döneme okul öncesi dönem de denilmektedir. 3-6 
yaş arasında çocukların ele alınmaları ve yönlendirilmeleri daha kolaylaşmıştır. 1-3 yaşa 
göre inatçılığı, olumsuzluğu, saldırganlığı ve çelişkili duyguları azalır, onun yerini söz 
dinlerlik almaya başlar. Bu dönemde çocuk canlı, konuşkan, hayat dolu, sokulgan, se-
vimli ve meraklıdır. Karıştırıcılığı sürse de iki yaş çocuğunun kırıcılığı ve zarar vericiliği 
kalmamıştır. Tutturuculuğu azalmıştır. Uğraşları amaca yöneliktir. Girişken ve yardıma 
hazırdır. 

Bu dönemin en temel 3 özelliği özdeşim, cinsel kimlik gelişimi ve oyundur. Model alma 
ve özdeşim cinsiyetine uygun rol davranışı ve cinsel kimliğin oluşumunda önemli olan 
süreçlerdir. Özdeşim, anneye babaya benzeme çabası ve taklittir. Bu ana baba özellikle-
rinin içe sindirilmesi, özümsenmesi bilinçli taklitten çok daha derine inen bir benimseme 
olayıdır. Özdeşim öyle güçlüdür ki çocuk ana babanın tutumlarını, duygularını ve huylarını 
kendi benliğine mal eder, kendi kişiliğinin bir parçası haline getirir. Özdeşimin gerçekle-

şebilmesi için, ana baba ile çocuk arasında olumlu, 
sevgi ve güvene dayalı bir ilişkinin bulunması gerek-
lidir. Çocuklar ana babaları ile özdeşim kurarken, bir 
yandan da onların önemsedikleri değer ve kuralları 
benimser; sınırları öğrenirler. Bu yaş çocuğunda cin-
sel kimlik gelişimi ve cinsel rol davranışları açıklık 
kazanır. Çocuğun cinsel kimliğinin şekillenmesinde 

aile en belirleyici sosyal ortamdır. Bu dönem cinsiyet farkındalığının ve cinsel merakın 
öne çıktığı bir dönemdir. Freud tüm çocukların karşı cinsten olan ebeveyne yönelik bir 
sevgi ve buna bağlı bir içsel çatışma yaşadıklarını ve aynı cinsten ebeveynle özdeşim 
kurulduğunda bu çatışmanın çözümlendiğini ileri sürmüştür. Bu süreç erkek çocuklarda 
“Ödipal çatışma”, kızlarda ise “Elektra çatışması” olarak tanımlanmaktadır. Bu süreçte, 
çocuklar karşı cins ebeveynin sevgi ve ilgisini elde etmek adına aynı cins ebeveynle reka-
bete girerler. ”Ben büyüğünce babamla evleneceğim” ya da “anne beni babamdan daha 
çok seviyorsun değil mi” bu dönem çocuklarında sık rastlanan sorulardır. Bu dönem ço-
cuklarında karşı cins ebeveyne yönelik olarak ortaya çıkan bu güdülenme, ebeveynlerin 
yanlış tutumları ile pekiştirilmez ise, zamanla ortadan kalkacak ve çatışma kolayca çö-
zümlenecektir. Ancak ana babanın bilinç dışı nedenlerle çocuğu eşi yerine koyması, onu 
kendi içsel gereksinimleri için kullanması, çocuğa taşıyamayacağı bir yük getirir ve bu 
durum duygusal ve cinsel istismar kapsamına girer. 

Okul öncesi dönem, akran ilişkilerinin arttığı bir evredir. Bu yaş çocuğu artık sosyalleş-
miştir; arkadaşlık etme, birlikte oynama ve paylaşma bu yaşa özgü özellikler olarak öne 
çıkar. Bu dönem çocuğu çok meraklıdır, çevresini keşfetmek ve çevresine egemen ol-
mak ister. Oyun yoluyla yeni beceriler, farklı deneyimler kazanır. Oyun, çocukların mo-
tor becerilerinin, bilişsel yetilerinin artmasında ve sosyal, duygusal gelişmelerinde çok 

Oyun döneminin (3-6 yaş) 
en temel 3 özelliği:
� Özdeşim
� Cinsel kimlik gelişimi 
� Oyun 
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önemli bir yer tutmaktadır. Öğrenmeye ve öğrendiklerini uygulamaya çok açıktır. Yaratıcı 
ve doğal bir biçimde kendi amaçları doğrultusunda davranışlarını gerçekleştirmek ister. 
Bu dönem çocukları için anaokulu bütün bu nedenlerle çok önemlidir. Çocuğun bu yö-
nelimleri bastırılıp, kendini özgürce dışa vurması, oyunu ve yaratıcılığı engellendiğinde, 
çocuk yanlış yapacağı kaygısı ile suçlanır ve kendisini kısıtlar. Eğitim ve oyun olanakları 
kısıtlanan çocuklar, sığ, kendini gerçekleştiremeyen, yaratıcılıktan uzak, yalnız ve yoksun 
bırakılmış, merakı desteklenmemiş, bastırılmış ve baskılanmış çocuklar, ihmal edilmiş 
ve istismara uğramış çocuklar olacaklardır.

Mantıksal düşünme işlemi bu dönemde gelişmemiştir. Bu dönemde çocuk benmerkez-
cil, somut, animistik (cansız nesnelere canlıymış gibi muamele etme) ve büyüsel dü-
şünmektedir. Bu dönemde algıları kendi üzerinde yoğundur ve çocukta benmerkezcil 
düşünce egemendir. Olayları kendi ekseni etrafında dönüyormuş gibi değerlendirir. Bu 

nedenle yakın çevresinde yaşanan olumlu ya da 
olumsuz olayların nedeninin kendisi olduğunu 
düşünür. Aile içi şiddete tanık olduğunda, ebe-
veynleri boşandığında ya da bir ebeveyn kay-
bı olduğunda buna kendisinin neden olduğunu 
düşünür ve kendisini suçlar. Ayrıca her bireyin 
ayrı bir yaşantısı ve zihinsel süreci olduğunun 
farkında değildir. Tüm süreçlerin kendisiyle ilgi-
li olduğunu sanır ve kendisinin bildiği her şeyin 
herkes tarafından bilindiğini düşünür. O neden-
le bu dönemdeki bir çocuk özellikle aile içinde 
cinsel istismara uğradığında, istismarına kimse 
tanık olmasa dahi bunun tüm ev halkı tarafın-
dan zaten biliniyor olduğunu, buna göz yumul-
duğunu düşünür. Ayrıca düşünceyle sözü, sözle 
eylemi birbirine karıştırır. Yaptığı davranışların 
ya da söylediği sözlerin olağanüstü sonuçları ol-
duğu algısına kapılır. Yani bu dönemde büyüsel 

düşüncenin etkisini görürüz. Annesine “senden nefret ediyorum” dediğinde o dönemde 
annesi bir kaza geçirirse ya da hastalanırsa kendi söylemlerinin buna neden olduğunu 
düşünür ve suçlanır.

Gerçeği değerlendirme yetisinde yetersizlik, dikkat süresinin kısa olması, yargılamanın 
yeterli olmayışı dikkat çeker. Bu dönemdeki bilişsel kazanımlara baktığımızda, çocuk 
sembolleştirme becerisini geliştirir ve sembolleri kullanır. Buna bağlı olarak dilin ve ha-
yali oyunun gelişimi göze çarpar. 4 yaş çocuğu somut nesneler olmadan hayal kurar, 5-6 
yaş çocuğu şaka yapar, iyi ve kötüyü anlar, bazı görevleri yerine getirebilir. Bu dönem 
çocuğunun çok canlı hayal gücü vardır. Uydurma hikayeler üretebilir. Hayali arkadaşlar 
edinebilir. Hayal gücü nedeniyle gerçekle gerçek olmayanı karıştırır. Bu nedenle masal-

Mantıklı değil, benmerkezcil 
bir düşünme vardır. Yakın 
çevresinde yaşanan bütün 
olayların nedeninin kendisi 
olduğunu düşünür ve 
olumsuz olaylarda kendisini 
suçlar. 

Her bireyin ayrı bir yaşantısı 
ve zihinsel süreci olduğunun 
farkında değildir. Bu yaştaki 
çocuk aile içinde istismara 
uğradığında bunun bütün ev 
halkı tarafından bilindiğine, 
ancak göz yumulduğuna 
inanır. 
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lara, öykülere, çizgi filmlere ilgi başlar. Masallardan, korkulu öykülerden ve şiddet içe-
ren televizyon programlarından hemen etkilenir. Bu dönemde öğrenme isteği yoğundur. 
Durmadan sorar, her şeyi bilmek ve tanımak ister. Kendi bedenine, cinsiyet farklılıklarına 
ve çevrede olagelen her şeye karşı derin bir soruşturma ve öğrenme eğilimi içindedir. Bu 
nedenle bu döneme öğrenme tutkusu dönemi de denir. Kural öğrenme, yeni karşılaşılan 
sorunları çözebilme ve esnek olabilme beceri alanlarında okul öncesi dönemde önemli 
ve hızlı bir gelişme olur. 

3-6 yaş döneminde çocuk artık birçok duygunun nedenini anlayabilir. Duygularını bu-
lunduğu ortama göre ayarlamak için yollar bulabilir ve duygularını ifade eder. Duygula-
rıyla başa çıkmak için yetişkinleri model alır. Duygularını göstermek için yaptığı tepkisel 
davranışlar azalmaya başlarken daha çok sözcükleri kullanmaya başlar. 5 yaşla birlikte 
eleştirilmeye duyarlılık gösterir, diğerlerinin duygularını önemser, empati becerisi geli-
şir. Çocukların empati kapasitesi kendi deneyimlerinde yaşadıkları duygularını diğerleri-
ne uygulayabildikleri 5 yaş civarında gözlenmeye başlar. 

Okul öncesi dönemde çocuklar artık kendi başlarına oynamayı daha az tercih eder, daha 
çok diğer çocuklarla oynama arzusu yaşarlar. 2 yaşında tek kişilik oyun daha yaygındır ve 
diğer çocuklarla sosyal etkileşim basit düzeydedir. 2-3 yaşlarında çocuklar birbirlerinin 
faaliyetlerinden etkilenir ancak oyunda bir görevi yerine getirmekte aralarında gerçek 
bir iş birliği yoktur. Örneğin her iki çocuk kumla oynayarak birbirlerini taklit edebilirler 
ancak kaleyi kumdan oluşturmak için birlikte çalışmaları beklenmez. Çocukların düşün-
me yeteneğindeki artışla birlikte daha karmaşık bireysel ve sosyal oyunların oynandığı 
görülür. Oyuncak nesnesini kendisinin yerine koyabilir, nesneleri farklı amaçlar için kul-
lanabilir, giderek tek bir eylemi taklit etmek yerine “mış gibi” yaparak bir dizi eylemi bir 
araya getirip küçük senaryolar yaratabilir. “Mış gibi” oynanan oyun çocuğun gelişimsel 
düzeyinin çok üzerinde eylemleri gerçekleştirmesine izin verir. Yaptıklarının sonuçlarını 
algılar, kendi davranışlarının başkaları üzerindeki etkilerini kavrar. Aynı zamanda bazı 
çocuklarda oyunlara eşlik eden, yalnızlığını paylaşan “hayali arkadaşlar” görülebilir. Bü-
yüsel düşüncenin belirgin olduğu bu dönemde çocuklar sihirli, büyülü, hayali oyunlara 
ilgi duyarlar.

Travmatik yaşantıları olan bir çocuğun adli görüşmesinin güvenilirliğini belirleyen önemli 
unsur çocuğun yaşı ve bilişsel kapasitesidir. Okul öncesi çocuğu bu açıdan doğru anlamak 

bu dönemin özelliklerinin görüşme ortamına na-
sıl yansıdığının bilinmesiyle mümkündür. Adalet 
sistemi içerisinde okul öncesi çocuğun dinlenil-
mesi ve yapılan görüşmeler aracılığıyla hakika-
te ulaşma çocuğun bellek gelişimi, gelişimine 
uygun hatırlama kapasitesi ile doğrudan ilgili-
dir. Çok küçük çocuklar dahi yaşadıkları önemli 

olayları aradan zaman geçmesine rağmen doğru olarak hatırlayabilirler. Ancak olayın 
hatırlanması; olayın karmaşıklığına, çocuğun olaya katılımına, olayın fiziksel ve duygusal 

Çok küçük çocuklar dahi 
yaşadıkları önemli olayları 
aradan zaman geçmesine 
rağmen doğru olarak 
hatırlayabilirler.  
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izlerine, önceki travmatik yaşantılarının varlığına, çocuğun kelime ve bilgi düzeyine bağlı 
olarak değişmektedir. Bu dönem çocuğu olay esnasında olup bitenleri kişi, zaman ya da 
yerden daha çok hatırlayabilir, yine hakkında konuşulan olayları konuşulmayanlardan 

daha çok hatırlayabilirler. Okul öncesi dönemi olayları 
oluş sırasına göre anlatmada, bir hikaye oluşturmak-
ta zorlanabilirler. Bu çocuklar öykü oluşturmada zor-
landıkları için her görüşmede olayla ilgili yeni bilgiler 
verebilirler. Bu bilgilerin doğruluk oranı yüksektir. Bu 
dönem çocuklarıyla adli görüşme yapılırken serbest 
anlatım ve kendiliğinden bilgi verme yöntemi genel ve 
özel sorulara oranla çok daha az bilgi ortaya çıkar-
maktadır. Bu nedenle adli görüşmecinin görüşmeyi 

yapılandırarak sürdürmesi ve özel teknikler kullanması gerekebilmektedir (kısa anla-
şılır, yüksüz sorular sorma, çocuğun kullandığı terminolojiyi takip etme, resim çizdirme 
ve üzerinden konuşma, oyun gibi). Tercüman aracılığıyla yapılan adli görüşmede ter-
cümanın adli görüşmecinin kullandığı tekniği değiştirmeden iletişime aktarabilmesi bu 
nedenle çok önemlidir. Açık uçlu sorularda çocuklar neredeyse erişkinler kadar (%94) 
doğru cevap verebilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki çocuklar erişkinlerden daha çok 

telkine yatkındır. Bu nedenle yüklü ve yanlı sorulan 
sorularla yanlış yönlendirilen çocuklar yanlış cevaplar 
verebilmektedir. Tercümanın olduğu bir adli görüş-
mede dolaylı aktarımların olması nedeniyle bu risk 
artmaktadır. Bu nedenle tercümanın adli görüşmeci-
nin kullandığı soru tekniğinin yanı sıra sorunun ardın-
daki niyeti doğru ve amacına uygun aktarabilmesi de 
gerekmektedir. Ayrıca sorulan sorulara çocuğun ver-

diği sözel olmayan cevapları doğru anlamlandırdığından emin olması da gerekmektedir. 
Az konuşan okul öncesi çocuklarda kapalı uçlu sorulara verilen onay anlamına gelen 
davranışlar bazen görüşmeci tarafından yanlış anlamlandırılabilir. Çocuğun davranışıyla 
neyi onayladığını yorumlamadan, doğru anlayıp anlamadığını çocukla tekrar gözden ge-
çirmek bu açıdan önemlidir. Bu dönem çocuklarının dikkatleri kolayca dağılabilir, hare-
ketlerinde artış olabilir ve bilmiyorum, hatırlamıyorum gibi ifadelere yönelebilirler. Yer ve 
zaman kavramı kısıtlıdır ancak referans bir zaman sunulduğunda o zamanın öncesinde 
ve sonrasında yapılan etkinlikle (doğum günü, yatma vakti, tatil, akşam yemeği gibi) iliş-
kilendirebilirler. Kısa ve konuyla ilgili özgül sorular sorulması gerekir ancak bazı cinsel 
içerikli sözcükler kullanılarak çocuğun yeni bir terminoloji öğrenmesi ve kullanması-
na neden olunmamalıdır. Kendini ve yaşadıklarını yeterince ifade edemeyen, çekingen 
ya da bilişsel olarak nasıl ifade edebileceğini bilemediği için suskun kalan okul öncesi 
çocuklarda ifadeyi tamamlayabilmek için yapılan müdahaleler çocuk için öykünün yeni-
den yazılmasına neden olabilir. Bu nedenle görüşmeyi yapan kişinin görüşme sırasında 
yaptığı müdahalelerle öykünün yeni bilgilerle yeniden biçimlenmesine neden olmaması, 
gerçeğin anlaşılması için çok önemlidir. Tercümanın çocuğun kullandığı kelimeleri takip 

Tercümanın adli 
görüşmecinin kullandığı 
soru tekniğinin yanı 
sıra sorunun ardındaki 
niyeti doğru ve amacına 
uygun aktarabilmesi 
gerekmektedir.

Okul öncesi çocuklarda 
ifadeyi tamamlayabilmek 
için yapılan müdahaleler 
çocuk için öykünün 
yeniden yazılmasına 
neden olabilir.  
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etmesi ve öyküye çocuğun repertuarında olmayan yeni terminolojiler katmaması, ço-
cuğun anlatmaya çalıştığı bağlamı kolaylaştırıcı, ifadeleri düzeltme amaçlı müdahaleleri 
yapmaması öykünün kirlenmemesi ya da yeniden yazılması açısından çok önemlidir.

Geçmiş yaşantıların hatırlanmasında bilgilerin kısa süreli hafızadan kalıcı/uzun süreli 
hafızaya aktarımı önemli rol oynar. Okul öncesi çocuklar kısa süreli hafızadan uzun sü-
reli hafızaya bilgiyi aktarmada ya da tam tersine uzun süreli belleklerindeki bilgiyi hatır-
lamada zorluk yaşarlar. Bu bağlamda şunu unutmamak gerekir; çocuklar iletişimin ilk 
anlarında anlattıklarından çok daha fazlasını hafızalarında saklıyor olabilirler. O nedenle 
çocuklarla konuşurken iletişimin ilk aşamasında konuyu kapatmamak ve detaylı sor-
gulamalarla uzun süreli belleklerinden bilgiyi geri getirmelerini sağlamak gerekir. Ço-
cuklarda bellek gelişimi aşamalarına bakarsak; 2–3 yaş çocuğu bir yetişkinin yardımıyla 
kendi deneyimledikleri olayları anlatabilir ancak yaşadıklarıyla ilgili öykü oluşturamaya-
bilir. Bu nedenle travmatik yaşantısıyla ilgili kalıcı, sıralı bir öykü veremez. 

Oyun dönemi çocuğu (3–6) ise yaşadıkları/tanık oldukları olayları resim, çizim yapma, 
oyun oynama teknikleri ile hatırlayabilir ama geçmiş zamanı kullanması ve kavramsal-
laştırması henüz çok iyi değildir. Bu nedenle çocukla konuşurken karmaşık zamanlar-
dan bahsedilmemeli, takvim tarihlerine ait sorular sormaktan kaçınmalı, olayların oluş 
sırasını konuşurken dikkatli olmalı ve çocuğa hata payı verilmelidir. Çocukların bilişsel 
yetileri çok iyi gelişmediğinden kısa sorular sormalı ve basit cümleler kullanılmalıdır. 

1.1.1.4
Okul Dönemi (6-11 Yaş)

Okul dönemi 6-11 yaş arasına denk gelmektedir. Bu yaş aralığı bilişsel gelişim açısından iki 
dönemi içermektedir; işlem öncesi dönem (6-7 yaş) ve somut işlemsel dönem (7-11 yaş). Bu 
dönemde çocukların bilgileri sınıflama, düzenleme ve maddenin korunumuyla ilgili becerile-
ri gelişir. Çocuklar çeşitli nesneleri değişik özelliklerine göre sınıflandırabilir, düzenleyebilir, 
hacmin, miktarın değişmediğini/korunduğunu anlar. Ancak bu gelişim bir anda gerçekleş-
mez, bir süreç gerektirir. Bu becerinin gelişebilmesi için çocukların önce özdeşlik/ayniyet 
(Maddeye herhangi bir şey eklenmemiş ya da çıkarılmamışsa maddenin aynı kaldığını bilme), 
ödünleme (Nesnenin bir boyutundaki artmanın başka bir boyuttaki azalmaya neden olduğu-
nu kavrayabilme; örneğin uzun bir bardaktaki suyun yayvan bir kaba konulduğunda yüksek-
liğinin azalacağını anlama) ve dönüşümsel düşünebilme (Bir değişimi görmese de zihninde 
geriye alabilme becerisi; örneğin bir balonu şişirdikten sonra havası alındığında tekrar eski 
halini alacağını anlama) becerilerini edinmesi gerekmektedir.

Bu beceriler edinildikten sonra çocuklar önce miktarların yani sayıların, uzunluğun ve 
alanın korunumunu, ardından ağırlık ve en son da hacim korunumunu edinirler. Dolayı-
sıyla okul döneminde çocuğun, dönemin başlarında bu becerileri yeni yeni geliştirmeye 
başlamışken ortalarında büyük oranda ilerletmiş ve sonlarına doğru tümüyle kazanmış 
olması beklenir.
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Bu dönem çocukları olayların gözlenebilir özelliklerine yoğunlaşırlar. Kişilerin davranış-
larının ardındaki niyeti ya da olayların ardındaki nedeni önceki döneme göre daha iyi an-
layabilseler de karmaşık ilişkiler söz konusu olduğunda niyet yordamakta ya da neden 
sonuç ilişkisi kurmakta zorlanırlar. Soyut kavramların ya da atasözlerinin anlamını bile-
bilirler ancak bunları erişkinler gibi kavrayıp, benimsemeleri güçtür. Örneğin bu dönem 
çocuğu erdem kavramının sözlük anlamını bilebilir, ancak erdemli olmanın öneminin 
farkında olup erdemli bir şekilde yaşama çabası sergileyemez. Benzer şekilde, deyimler 
ve atasözlerinde ne anlatıldığını ezbere söyleyebilir ancak bu tür soyut anlatımları eriş-
kinler gibi kavrayamazlar. Somut problemleri çözebilirler. Bu yaşlar arasındaki çocuklar 
önce farklılıkları öğrenirler. Nesnelerin birbirinden farklarını söyleyebilirler. Daha sonra 
ise daha yüksek bir bilişsel beceri gerektiren benzerlik kurma becerisini elde ederler. 
Bununla birlikte bu dönemdeki çocukların düşünüşleri kendilerini çevreleyen fiziksel 
gerçeklikle ve “şimdi ve burada” ile sınırlıdır. Bu nedenle geleceğe ilişkin plan yapamaz 
ya da varsayımsal olarak akıl yürütemezler. Diğer bir deyişle bu dönem çocuğu yaptık-
larının, yapması istenilen şeylerin (örn.; ders çalışmak) ya da kendisine yapılanların uzun 
vadeli sonuçlarını eğer ona daha önce söylendiyse ezberden tekrar edebilir ancak gerçek 
anlamda kavrayamaz ve öngöremez.

Dil gelişimi de bilişsel gelişimle paralel ilerler. Bu dönemde çocukların kullandıkları ke-
lime sayısı 3000’i bulur ve çocuklar yaşları büyüdükçe çok daha derinlikli konuşmaya, 
soyut kavramlar kullanmaya, mecazi sözleri kavramaya başlarlar. Dili daha ustaca ve 
dilbilgisi kurallarına uygun kullanmaya başlarlar. Kendi kendine konuşma bir önceki dö-
nemden farklı olarak bu dönemde artık iç konuşma şekline dönüşmüştür. 

Piaget ahlak gelişimi ile bilişsel gelişimin paralel olduğunu ileri sürer ve 6-11 yaşla-
rı arasındaki ahlak gelişimi dönemini ‘dışa bağımlı’ olarak nitelendirir. Kohlberg’e göre 
de benzer şekilde bu dönemde çocukların kurallara uyması otoritenin varlığına bağlıdır. 
Otorite yoksa kurallara uyulmayabilir. Kuralın nedeni, amacı veya sonucuyla pek ilgi-
lenmezler. Kurala uymanın ya da uymamanın sonuçlarını da somut ve yüzeysel olarak 
bilirler. Yani kurallara uymamak niyet ve koşullardan bağımsız olarak mutlak ceza ge-
rektiren bir durumdur, bu nedenle de uymak gerekir. Örneğin 6 yaşındaki bir çocuk için 
bahçede oynamaya dalıp eve geç girmenin sonucu anne babasının kızmasıdır. Bu kuralın 
onun güvenliği için konulduğunu, geç kaldığında dışarının onun için tehlikeli olduğunu 
ezberleyebilir ama tam olarak anlamaz. Bununla birlikte kurallara uymamanın mutlak 
karşılığı cezadır ve kurallara uymanın amacı da cezadan kaçmaktır. Bu dönemdeki ço-
cuklar bir eylemin suç olup olmadığına, ceza gerektirip gerektirmediğine, arkasındaki 
niyeti göz ardı edip, ortaya çıkan zararın büyüklüğüne bakarak karar verebilmektedir. 
Olayın gerisindeki neden önemli değildir. Okul döneminin ortalarında ise çocuklar ahlaki 
yargılarda benmerkezcidir. Çocuklar kurallar kendi çıkarlarına uygun düştüğünde uyar-
lar. Bu dönemdeki çocuklar arasında karşılıklı çıkara dayanan ilişki vardır ve çocuklar 
yaptıklarının birebir karşılığını beklerler. Örneğin; beslenme saatinde yiyeceğini birbir-
leriyle paylaşma kuralı varsa ve çocuk bir yiyeceğini diğer çocukla paylaşıyorsa diğer 
çocuğun da bir yiyeceğini onunla paylaşmasını ister.
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Okul döneminde (6-11 yaş) diğer dönemlerden farklı olarak çocuklar haz sağlamaya 
ilişkin dürtülerini bastırırlar. Bu dönemde üstbenlik gelişmiş, cinsel meraklar yatışmış-
tır. Artık çocukların odakları okulda, sanatta, ya da sosyal yaşamda başarıdır. Hemcins 
ebeveynleriyle özdeşim kurarlar. Sosyalleşme hızlanır, çocuklar hemcinslerine yakınlık 
göstermeye başlarlar. Özellikle okula başlama ile birlikte enerji daha çok akademik et-
kinliklere, sanat ve sporda başarıya, arkadaş ilişkilerine yönlenir. 

Okul dönemi çocukları psikososyal gelişimin bu dönemini nasıl geçirdiklerlerine bağ-
lı olarak bu dönemi çalışmak, başarılı olmak veya başarısızlık, aşağılık duygusuyla ta-
mamlarlar. Bu dönemde çocuklar ilkokula başlar ve temel eğitimlerini alırlar. Öğrenme, 
başarabilme, bir işi tamamlayabilme ve onaylanma temel hazlardandır. Anne-babanın 
okul hayatıyla ilgili çocuğu desteklemesi önemlidir. Bununla birlikte anne-babanın tek 
odağı çocuğun başarılı olması olmamalıdır. Başarılı olmak gereğinden fazla önemli olur-
sa bu durum da çocuğun üzerinde aşırı baskı oluşmasına neden olabilir. Diğer bir deyişle 
başarı sadece akademik başarıya endekslenmemeli ve sadece sonuç üzerinden değer-
lendirilmemelidir. Çocuğun akademik becerileri dışındaki olumlu özellikleri, yetenekleri 
de desteklenmeli, aldığı sonuçlardan çok (örneğin ders notları) çabası takdir edilmelidir. 
Örneğin çok çalışıp zayıf not alan bir öğrencinin neden zayıf not aldığı bir dahaki sefere 
neleri farklı yapması gerektiği irdelenmeden önce çalışması takdir edilmelidir. 

Yine bu dönemde çocuğun hayatına öğretmen girer. Çocuğun bu dönemi sağlıklı ta-
mamlayabilmesinde, anne-babadan sonra çocuğun bir diğer özdeşim nesnesi olan öğ-
retmenin önemi büyüktür. Destekleyici ve iyi yönlendiren bir öğretmenle dönemin başa-
rılı tamamlanma olasılığı artar. Bu dönemde çocuk kendi başarısıyla ilgili karar verirken 
kendisini yaşıtları ile kıyaslar ve onların arasında kendini başarılı hissederse çalışkanlık, 
başarısız hissederse aşağılık duygusu edinir. Bu nedenle çocuğu yaşıtlarıyla karşılaştıran 
cümleler kurmamak çok önemlidir. Mümkün olduğunca her çocuk iyi yaptığı, başarılı 
olduğu bir alanda desteklenmelidir. 

Bu dönemde ebeveyne olan bağımlılığının azalması, kolay ayrılması, akran ilişkilerine 
yönelmesi, oyunları ev dışına taşıması, kurallı ve grup oyunlarını tercih etmesi beklen-
mektedir. Hayali oyunların yanı sıra kuralları önceden belirli oyunlara da ilgileri artmak-
tadır. Oyunlarında, izledikleri ve okudukları materyallerden model aldıkları kahraman-
ları canlandırmaktadırlar. Resimli öykü ve fıkraya merakları artmaktadır. Bu dönemde 
yeni şeyler öğrenmek, denemek, yeni beceriler edinmek, üstünlük göstermek, rekabet 
önemlidir. Arkadaş ilişkilerinde tercih edilme arzusu, grup oluşturma, gruba kabul edil-
me, arkadaş grubu ile düzenli etkileşime girme, ait olma duygusunu oluşturma göz-
lemlenmektedir. Arkadaş gruplarıyla ortak amaçlar doğrultusunda hareket edebilme 
becerisi geliştirmektedir. 

Okul döneminde hem cinsi ile arkadaşlıklar ön plandadır, karşı cins ile ilişkiden kaçınma 
görülmektedir. Cinsiyet rolleri, alışkanlıkları ve ilişkileri kurulmuştur. Cinsiyet özellikleri 
ilişkilerine belirgin olarak yansımaktadır. Kızlar kızlarla, erkekler erkeklerle grup oluş-
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turmaktadır. Bu gelişimsel özellikler göz önünde 
bulundurularak adli görüşmeci okul çağı çocu-
ğunun ebeveynleriyle etkileşimini, ebeveynlerin 
çocuğun gelişimsel özelliklerini, otonomisini 
destekleyebilme yetisini, öğrenme konusundaki 
arzusunu ve merakını arttırma çabasını, hayatın-
daki diğer önemli rol modellerinin kim olduğunu, 
akran ilişkileri ve okul uyumu, bilişsel, sosyal, 
davranış ve duygu kontrolü becerilerini anlama-
ya çalışır.

Travmatik yaşantısı nedeniyle okul dönemi ço-
cuğuyla yapılan adli görüşmede adli görüşmeci 
görüşmeyi çocuğun genel hayatıyla ilgili ve nötr 
sorularla başlatır. Bu sorular çocuğun kendisi, 
okulu, arkadaşları ve ailesi ile ilgili olabilir. Okul 
dönemi çocukları bağımsızlaşmaya başlayıp 
anne babalarından başka öğretmenler, arkadaş-
larla daha yakın ilişkiler içine girmeye başladık-
ları bu dönemde kavram ve sembolleri daha iyi 
anlamlandırabilirler. Zaman ve mekân kavramı 
gelişmeye başlamıştır. Ne zaman ve nerede so-
rularına rahatlıkla cevap verebilir hatta istisma-
rın yaşandığı mekânın basit bir krokisini çizebi-
lirler. Kolayca sır tutabilir, ayrıntıları anlatmaktan 

bilinçli olarak kaçınabilirler. Bu dönemde cinsel dokunuşların uygunsuzluğunun farkına 
varmaya başlamaları ve çevrelerini kontrol edemeyecek kadar küçük olmaları nedeniyle 
yaşanan cinsel suçtan dolayı kendilerini sorumlu tutabilirler, kendilerini suçlayabilirler. 
Kendilerini çatışma içinde, kafası karışmış, suçlanmış, utanmış ve cezalandırılacağından 
korkmuş hissedebilirler. Yalnızca kendilerine yönelik gerçekleştirilen cinsel suçtan bah-
setmek değil, aynı zamanda bedenleri ve genel olarak cinselliği konuşmak da onlar için 
rahatsızlık vericidir. Bu dönemde gruba uyum sağlamak en önemli amaçları olduğu için, 
cinsel suç olayının onları akranlarından ayıran bir durum olarak değerlendirip olayı gizle-
meyi tercih edebilirler. Kendilerini farklı, büyümüş ya da kirlenmiş hissedebilirler. Görüş-
me sürecinde olayı anlatmaya isteksiz ve çekingen davranabilir ve eğer görüşmeciyle 
güven ilişkisi kuramazlarsa tamamen kapanabilirler. Ya da tam tersi kısa sürede yakın 
ve sınırsız bir ilişki kurma, yeni tanıştığı biriyle mesafe ayarlayamama, cinsel merakları 
içeren konuşmalar yapma, ayartıcı davranışlar sergileme, kısa sürede fazla yakınlaşma 
arzusu gözlemlenebilir. Bu nedenle tercüman aracılığıyla yapılan adli görüşmede ter-
cümanın çocuğun travmaya bağlı olarak bu tür davranışlar sergileyebileceğini bilmesi, 
durumu doğru anlamlandırması ve ilişkide sınırını koruyabilmesi çok önemlidir. 

Okul dönemindeki çocuklar 
(6-11 yaş) Ne zaman ve nerede 
sorularına rahatlıkla cevap 
verebilir hatta istismarın 
yaşandığı mekânın basit bir 
krokisini çizebilirler.

Görüşme sürecinde olayı 
anlatmaya isteksiz ve 
çekingen davranabilir ve 
eğer görüşmeciyle güven 
ilişkisi kuramazlarsa 
tamamen kapanabilirler. 
Ya da tam tersi kısa sürede 
yakın ve sınırsız bir ilişki 
kurma, yeni tanıştığı biriyle 
mesafe ayarlayamama, cinsel 
merakları içeren konuşmalar 
yapma, ayartıcı davranışlar 
sergileme, kısa sürede 
fazla yakınlaşma arzusu 
gözlemlenebilir. Bu nedenle 
tercümanın ilişkide sınırını 
koruyabilmesi çok önemlidir. 
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1.1.1.5
Ergenlik Dönemi (12-18 Yaş)

Ergenlik çocukluk ile yetişkinlik arasında bir geçiş dönemidir. Birey bedensel olduğu 
kadar duygusal, davranışsal ve bilişsel açıdan yetişkinlere benzemeye yetişkin rolüne 
hazırlanmaya başlar. Bu dönemin en önemli özelliği kimlik gelişimidir. Ergen, ebeveyn-
lerinin beklentilerini, toplumun değerlerini, arkadaş grubunun değerlerini, kendi yetenek 
ve becerilerini, eğilimlerini, olmak istedikleri ve olabileceklerini süzgeçten geçirir. Sahip 
olduğu bazı özellikleri eleyerek bazılarını korumaya, sahip olmadığı bazı özellikleri ise 
kazanmaya çalışır. Bu oldukça sancılı bir karar sürecidir. Bu süreçte ebeveynlerin etkisi 
arkadaş grubuna göre oldukça azdır ama ebeveynlerin bu döneme kadarki öğretileri 
çok önemli olacaktır. Ergenlikte bireyin kendi ayakları üzerinde durmayı, ebeveynlerin-
den ayrışıp, bağımsızlığı, sosyalleşmeyi öğrendiği ve bütün bunları ‘güvenli bir biçimde’ 
deneyimleme gereksinimi olduğu için bu dönemde ailelerinden eskisine oranla daha 
uzaktır. Buna bağlı olarak da ebeveynlerinden ayrı bir birey olarak var olduğunu hisset-
mek, kimliğini oluşturabilmek için zaman zaman aykırı davranışlar sergileyebilir ya da 
ebeveynlerine zıt olan görüşleri savunabilirler. 

Ergenlik dönemi bedensel ve hormonal değişikliklerle başlamaktayken bitişi biyolojik 
faktörlerden çok psikososyal faktörlerle belirlenmektedir. Ergenliğin başlangıcı 11-12 
yaş, bitişi ise 21-24 yaş olarak kabul edilmektedir. Ancak başlangıç ve özellikle de bitiş 
yaşı bireysel ve sosyokültürel faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Bu dönemde 
hem kızlarda hem erkeklerde hormonal ve bedensel değişiklikler olur, cinsel organlar-
da tüylenme, göğüs ve testislerde büyüme, menarş (ilk adet kanaması) ve ejakulasyon 
(boşalma) gerçekleşir. Freud (1905) bu gelişim dönemini genital dönem olarak adlan-
dırmaktadır. Ergenlik döneminde başarılması gereken işlev kimlik duygusunun kazanıl-
masıdır. Bu dönemde ergen karşı cins tarafından fiziksel ve zihinsel olarak beğenilmek 
ister. Sıklıkla ebeveynlerine karşı çıkmasının temel sebebi kimlik sınırlarını oluşturma 
çabasıdır. 

Bu dönemde ergenin duygudurumu da dalgalıdır. Bir gün çok neşeli, keyifli görünen bir 
ergen diğer bir gün depresif tutumlar sergileyebilir. Bu durum gün içinde dahi dalgalı 
seyredebilir. Birbiriyle çelişen duygu, düşünce ve davranışı ardışık olarak sergileyebilir. 
Anne–babasını hem onu yalnız bıraktıkları için suçlayıp hem de sürekli onun etrafında 
oldukları için eleştirebilir. Amaçsızlıktan yakınma ve amaç edinme isteği, kaygı, bedenin-
den utanma, öfke, eleştirilme korkusu, suçluluk sık ve yoğun yaşadıkları duygular ara-
sındadır. Bu dönemde ergenin temel uğraşı anne-babasından ayrışmak, sosyalleşmek 
ve kendi kimliğini oluşturmaktır.

Bu dönemde soyut düşünme başlar, varsayımlar ileri sürebilir, genellemeler yapabilir. 
Dikkat, bellek, organizasyon yetileri gelişir. Çok boyutlu düşünme, empati yapabilme, 
mantık yürütme, tartışma ve sorunlara çözüm getirebilme becerileri artar. Bilgiyi temel 
alırlar, öte yandan kesin doğruların olmadığını fark edip esneyebilirler. Tümdengelimsel 
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düşünebilmeye başlarlar yani doğru olduğu 
varsayılan temel prensiplerden yola çıkarak 
özel bir durumla ilgili görüş sahibi olabilir-
ler. Bu dönemde her şeyi yapabilecekle-
rine, onlara bir şey olmayacağına inanma 
eğilimleri vardır. Bu nedenle konuşmaları, 
kendilerini ifade etme biçimleri erişkinler-
le benzerlik gösterse de riskli davranışlar 
sergileme olasılıkları erişkinlere göre çok 
daha fazladır. Benzer şekilde bu dönemde 
felsefi düşünebilme yetisi de edindikleri için 
kuralları sorgulama ve toplumsal mese-
lelerle ilgilenme eğilimleri de ortaya çıkar. 
Ergenlerin bu özellikleri topluma yararlı bi-
rer birey olma yönündeki motivasyonlarını 
arttırabileceği gibi, her şeyin üstesinden ge-

lebileceklerini düşünme ve dikkat çekme, değer verilme, saygı görme ihtiyaçları kolay 
kandırılabilir olmalarına ve uygunsuz grupların içinde kullanılmalarına neden olabilmek-
tedir. Ayrıca dürtüsel oldukları için ergenler risk almayı, yasakları denemeyi severler 
ve akıllarına gelenleri fazla değerlendirmeden eyleme geçerler. Riskli davranışlarının 
sonuçlarını yetişkinler kadar öngöremezler. Bağımsızlıklarına olan düşkünlüklerinin de 
arttığı bir dönem olduğu için bu davranışlarla ilgili ailelerinin görüşüne de başvurmaya-
bilirler. Farklı ve bağımsız olma isteklerini uygun bir ölçüde hoş görüp karşılarken riskli 
davranışlarını da sınırlamak ve denetlemek gerekmektedir. Ergenlik üç alt dönemden 
oluşmaktadır: Erken, orta ve geç ergenlik. Bu 3 alt dönemde Sosyal gelişimi ve kimlik 
kazanımı açısından önemli farklar bulunmaktadır. 

Erken ergenlik döneminde (11-15 yaş) er-
genler bedenlerinde gerçekleşen değişik-
liklere uyum sağlamaya, hormonları ve 
dürtüleri üzerinde kontrol sahibi olmaya 
uğraşır. Cinsiyete özgü görünüm beden gö-
rünümünün değişmesiyle iyice şekillenir. 
Bu görünümle cinsel kimliğin uymadığı du-
rumlarda ergen önemli düzeyde zorluklar 
yaşayabilir. Ergenin bedeniyle ilgili duygu ve 
düşünceleri, diğer bir deyişle beden imgesi 

oluşur ve beden imgesinin olumsuz ya da çarpık olması hem kimlik gelişimini olumsuz 
etkiler hem de çeşitli ruhsal sıkıntılara yol açabilir. 

Orta ergenlik döneminde (15-18 yaş) cinsel ve sosyal kimlik edinme ile ilgili uğraşlar 
daha yoğunlaşır. Gencin kendiyle ilgili isteklerini, hedeflerini, ayrılma bireyselleşme sü-

ERGENLİK DÖNEMİ (12-18 Yaş)

Soyut işlemler dönemi.

Dönemin en önemli özelliği 
“KİMLİK GELİŞİMİ” ve temel 
krizi ise “KİMLİK KRİZİ”. 

Bireyin kendi ayakları üzerinde 
durmayı, bağımsızlığı, 
sosyalleşmeyi öğrendiği 
ve ‘güvenli bir biçimde’ 
deneyimlediği bir dönem.

Akran grupları, arkadaşlık, 
risklere açıklık, liderlik modelleri, 
ideolojik dünya görüşü dönemin 
en çarpıcı özellikleridir.

Ergenlik döneminde her şeyi 
yapabileceklerine, onlara bir şey 
olmayacağına inanma eğilimi 
vardır. Bu nedenle konuşmaları, 
kendilerini ifade etme biçimleri 
erişkinlerle benzerlik gösterse 
de riskli davranışlar sergileme 
olasılıkları erişkinlere göre çok 
daha fazladır.
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recinin gereği, ailesinden bağımsız olarak ama onlarla tümüyle ters düşmeden, akran-
larıyla uyumlu ve potansiyeline uygun olacak şekilde belirleyebilmesi ve bu doğrultuda 
bir kimlik edinmek için uğraşması gerekmektedir ki bu psikolojik olarak çok zorlu bir 
süreçtir ve ani duygusal değişikliklere neden olabilmektedir. Bu dönem ebeveynler açı-

sından da oldukça zorlayıcıdır. Ergenin oto-
nomisine tamamen karşı gelmek, onun an-
ne-babasından ayrışmasına izin vermemek 
kimlik gelişimini zorlaştırır ve çatışmaları 
arttırır. Anne babalar çok sayıda riske açık 
hale gelen ergeni korumak ve ergenin oto-
nomisine izin vermek arasında denge kur-

mak zorundadır. Bu çok zor ancak önemli bir dengedir. Bu denge sağlanamadığı zaman 
ergen tümüyle kısıtlanmış, bireyselliğine engel olunmuş hissedebilir ya da aile ergene 
hiçbir konuda sınır koyamaz duruma gelir. Her iki durumda da aile ve ergen arasındaki 
çatışma gittikçe artar ve bazen süreğenleşir. Yapılan araştırmalarda bu çatışmanın çö-
zülemediği, ebeveynlerin çatışmayı uygun ele alamadığı durumlarda istismar riskinin 
arttığı gösterilmektedir. Bu durum ergenin daha sık ve daha kritik konularda da ebevey-
nlerinin onayını almadan hareket etmesine, hatta onaylamadıklarını bildiği riskli davra-
nışları kolayca sergilemesine yol açabilmektedir. Ailesiyle iyi bir ilişkisi olan ve davranış 
sorunları olmayan ergen de riskli arkadaşlıklara ve davranışlara ilgi duyabilir ancak ge-
nellikle bunları denerken ailelerine haber verir ya da ailelerinin onaylamadığını bildikleri 
için bunları fazla sürdürmezler. Oysa çatışmalı ebeveyn ilişkisinin olduğu durumlarda er-
gen ebeveynlerinin uygun görmediği kişilerle uzun dönemli arkadaşlıklar kurabilmekte, 
ailelerinin izin vermediği saatlerde, onaylamadığı mekânlarda sıkça bulunabilmektedir. 
Bu durum ergenin hem evde duygusal-fiziksel şiddet görmesi açısından hem de dışarıda 
istismarcıların hedefi haline gelmesi açısından tehdit oluşturur. Böylesi çatışmalı bir iliş-
kide ergen ailesinin onayını almadan yaptığı şeyler sırasında başına gelenleri de ailesine 
aktarmakta güçlük çekebilir. Bu durum ergene zarar veren unsurun hemen anlaşılması-
nı, durdurulmasını, ergenin hayatı üzerindeki etkisinin azaltılmasını zorlaştıracaktır.

Ergenlik döneminin ‘normal’ özellikleri arasında bulunan bir diğer etken ise benmerkez-
cil (egosantrik) düşünce biçimidir. Ergenler kendilerini dünyanın merkezinde hisseder ve 
herkes onlara bakıyor, onlarla ilgili düşünüyor ve konuşuyor gibi algılarlar. Buna bağlı 
olarak da kurallarla sadece özgür, bağımsız olmak için ya da yeni oluşturmakta oldukları 
değerlere aykırı oldukları için değil, aynı zamanda farklı olduklarını etrafa ispatlamak için 
de çatışırlar. Yine farklı görünmek için fiziksel özellikleriyle çok uğraşırlar örneğin saat-
lerce saç tarar, kilo vermeye çalışır, okul formalarını şekilden şekle sokarlar.

Bu dönemin en önemli özelliklerinden bir diğeri arkadaşlığın gencin hayatındaki rolü-
nün önceki dönemlere göre büyümesidir. Akran iletişiminin ergenin gelişiminde önemli 
yeri vardır. Ergen nasıl biri olduğunu arkadaşlarından ve özellikle de karşı cinsten aldığı 
geribildirimlerle karar verir. Dolayısı ile akran gruplarının görüşleri ergenin düşünce ve 

Anne babalar çok sayıda riske 
açık hale gelen ergeni korumak 
ve ergenin otonomisine izin 
vermek arasında denge kurmak 
zorundadır.
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davranışları üzerinde çok belirleyicidir. Özellikle grup liderleri aşırı idealize edilir. Bu dö-
nemdeki genç nasıl biri olmak istediğine grubun eğilimini dikkate alarak karar verir. Ak-
ran grubunun eğilimleri ebeveynlerin değerleri ile çatışıyorsa bu durum ergenin ailesiyle 
sıkıntı yaşamasına neden olabilir.

Ergenliğin üçüncü alt dönemi 19 yaş civarında başlar ve geç ergenlik olarak adlandırılır. 
Genel olarak 21-22 yaşlarında kimlik kazanımı ile sona ermesi beklense de bu durum 
sosyokültürel etkenlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu dönem kimlik krizinin 
çözülmesi, gencin kimlik duygusu kazanması, ‘ben kimim’ sorusunu cevaplaması gere-
ken dönemdir. Bu soruya verilen cevaplar beraberinde gelecek planlarını getirir. Genç bir 
yandan ne olduğu ve gelecekte ne olacağıyla ilgili kararlar verirken bir yandan da yakın 
ilişkiler kurmaya çalışmaktadır. Bu dönemin sonunda gencin hem sosyal ve mesleki 
hem de cinsel boyutta tutarlı ve stabil bir kimlik geliştirmesi beklenir. Bu gerçekleşeme-
diği durumda genç ciddi oranda kararsızlıklar yaşamaya başlar. Kimlik duygusu kaza-
namayan gencin benlik saygısı düşük olur. Bu durumda gencin gelecekle ilgili hedefleri 
netleşmez. Hedefleri olmayan benlik saygısı düşük gençler kolaylıkla yanlış gruplara da-
hil edilebilirler. Ayrıca kimlik kazanımını tamamlayamayan gençlerin yakın ilişkiler kur-
makta sosyal rollerini, değerlerini ve ideallerini belirlemekte de güçlük çekmesi ihtimali 
yüksektir.

Bu dönem gençlerin ailelerine duygusal olarak daha az bağımlı olduğu, arkadaşları ile 
daha çok vakit geçirdikleri, ebeveynlerinden ayrı bir birey olduklarını kanıtlama savaşı 
verdikleri, ayrışmaya, birey olmaya çalıştıkları, kimlik oluşumunun gerçekleştiği kritik 
bir dönemdir. Bağımsızlık ergenler için çok önemli bir konu olduğundan dolayı travmatik 
yaşantısı nedeniyle adli değerlendirmesi yapılan bir ergenin otoriteye karşı gelme ihtiyacı 
adli görüşme sürecini zorlaştırabilir. Görüşmeden en iyi sonucu çıkarabilmek için açık, 
empatik, yargılamadan, suçlamadan, doğrudan bir yaklaşım sergilenmelidir. Görüşme-
cinin ergenin endişelerini ve ihtiyaçlarını ciddiye aldığını göstermesi, yaptığı davranış-
larına yönelik yargılayıcı ifadeler kullanmaması ve onlara karşı dürüst olması ergenin 
işbirliği yapmasını sağlayabilir. 

Ancak ergenlerin içinde bulundukları 
gelişim dönemi özellikleri nedeniy-
le güven ilişkisi kurmak çocuklardan 
daha zordur. Bu nedenle, adli görüş-
mede güven ilişkisi kurulması ama-
cıyla aceleci davranmamak ve görüş-
menin başlangıç aşamasına yeterince 
zaman ayırmak oldukça önemlidir. 
Adli görüşmeci görüşmenin başlangı-

cında ergenin ilgi alanları, hobileri, okul, spor, güncel bir olaydan kısaca bahsetmek gibi 
girişimlerle ilişki kurmaya çalışır. Ergene görüşmenin nedeni, gizliliğin sınırlarını söyler, 
tutulamayacak sözler vermez ve izleme, kayıt alma gibi konulardan ergeni haberdar 

Ergenlerin içinde bulundukları gelişim 
dönemi özellikleri nedeniyle güven 
ilişkisi kurmak çocuklardan daha 
zordur. Bu nedenle, adli görüşmede 
güven ilişkisi kurulması amacıyla 
aceleci davranmamak ve görüşmenin 
başlangıç aşamasına yeterince zaman 
ayırmak oldukça önemlidir.
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ederek güven ilişkisi kurmaya çalışır. Bu süreçte tercümanın aceleci davranmaması, adli 
görüşmeciyi görüşme tekniği açısından izlemesi oldukça önemlidir. Çünkü tercüman 
aracılığıyla bir ergenle güven ilişkisi kurma çok daha zor olacaktır. 

Ergenlik döneminde yaşamın hiç de istenmeyen yüzüyle karşı karşıya kalmış bir ergenin 
duygu, düşünce ve davranışlarını anlamak ve değerlendirmek oldukça zordur. Görüş-

me odasına, zorlu bir yaşam dene-
yiminden sonra gelen ya da getirilen 
ergen çoğu zaman utanmış, suçlan-
mış, öfkeli, dirençli, kırılgan ve alıngan 
duygularla gelir. Görüşme sırasında 
kolay incinebilir özelliği onun dürtüsel, 
resmiyet ve yapaylıktan hoşlanmayan 
yönünü daha belirgin hale getirebilir. 

Karmaşık duygular içerisindedir. Kendini yalnız, korunaksız, güvensiz, aldatılmış ya da 
kimse tarafından anlaşılmayan biri olarak hissedebilir. Tercümanın ergenin içinde bu-
lunduğu durumu bilerek tercüme sırasında ergenin sıkıntısını arttıracak kişisel yaklaşım 
ve davranışlardan, adli görüşmeciden bağımsız ergenle diyaloğa girmeden kaçınması 
çok önemlidir.

¼ 2

Şiddetin Çocuk ve Ergenler Üzerindeki 
Etkileri

Bu bölümde şiddetin çocuk ve ergenler üzerindeki olumsuz etkileri temel düzeyde ele 
alınmıştır. Adli süreçte çocuğun yüksek yararının korunmasını sağlayabilmek için ön-
celikle travmatik olayın etkilerini ve çocuğun içinde bulunduğu durumu anlayabilmek 
gerekmektedir. Bir kişinin şiddete maruz kalması o kişinin tüm yaşam becerilerini felce 
uğratmakta, uyum davranışlarını bozmakta ya da duruma sağlıksız bir uyum sağlaması-
na neden olmaktadır. Adli süreçlerde görev alan tercümanın şiddetin çocuklar üzerinde-
ki olası etkilerini temel düzeyde bilmesi; adli görüşmeye öznel olarak hazırlıklı olmasına, 
çocuğa uygun yaklaşımı belirlemesine, çocuğun duygu ve davranışlarını anlayabilmesi-
ne, alınan ifadenin içeriğini, sözel ve sözel olmayan ifadeleri doğru anlamlandırabilmesi-
ne ve çocuğu adli sürecin olumsuz etkilerinden korumasına yardımcı olacaktır. 

2.1
Şiddet Nedir?

Travmatik yaşam olayları; doğal afetler, kazalar, insan eliyle gerçekleştirilen travmatik 
olaylar şeklinde sınıflandırılabilir. Bu olayların kişilerin beden ve ruh bütünlüğünü bo-

Tercümanın ergenin içinde bulunduğu 
durumu anlaması,  ergenin sıkıntısını 
arttıracak kişisel yaklaşım ve 
davranışlardan, adli görüşmeciden 
bağımsız ergenle diyaloğa girmeden 
kaçınması çok önemlidir.



ÇOCUK E ERGENLER, ADLİ GÖRÜŞME SÜREÇLERİ, ÖZELLİKLİ DURUMLAR E TERCÜMAN 85

zucu etkileri olabileceği pek çok çalışmayla gösteril-
miştir. İnsan eliyle gerçekleştirilen travmatik yaşam 
olayları da kendi içinde farklı alt başlıklara ayrılabilir. 
Bunlar savaşlar, göçler, işkence, yoksulluk, esaret, 
fiziksel-cinsel-psikolojik-ekonomik şiddet, ihmal vb. 
olaylardır.

Şiddete maruz kalma tüm bireylerde travmanın özelliği, travmaya maruz kalan bire-
yin özellikleri ve sosyal desteğe bağlı olarak değişik düzeylerde olumsuz etkilere neden 
olur. Ancak bazı kırılgan grupların şiddete daha çok maruz kalması ve sonuçlarının daha 
ağır olması nedeniyle bu konuda çalışan profesyonellerin farkındalıkları çok daha önemli 
olmaktadır. 

Çocuk olmak tek başına kırılgan grupta olmaya neden olmaktadır. Normal gelişim özel-
likleri gösteren çocuklar fiziksel ve bilişsel gelişim düzeyleri, bakım/korunma, maddi/
duygusal bağlılık ve bağımlılığı nedeniyle savunmasız ve istismara açıktır. Son yıllarda 
gerek dünyada gerekse ülkemizde çocuklara yönelik ihmal ve istismarın gitgide arttı-
ğı bildirilmektedir. Çocukları her türlü ihmal ve istismardan koruyabilmek için öncelikle 
yetişkinlerin ihmal ve istismar kavramlarını bilmeleri, tanımaları ve fark etmeleri gerek-
mektedir. 

Çocuk istismarı; 18 yaşın altındaki çocukların ya da ergenlerin; bedensel veya psikolo-
jik olarak sağlıklarına zarar veren, fiziksel, duygusal, cinsel ya da zihinsel gelişimlerini 
engelleyen tutum ve davranışlardır. Tanım aynı zamanda çocuğun istismar ya da şiddet 
olarak algılamadığı veya yetişkinler tarafından istismar olarak tanımlanmayan davranış-
ları da kapsar.

Fiziksel istismar; çocuğun kaza sonucu oluşmamış ve fiziksel zarar görmesiyle ortaya 
çıkan yaralanmalardır. Çocuğa kasıtlı olarak zarar vermek demektir.

Çocuğun cinsel istismarı; çocuğun bir yetişkin ya da kendisinden büyük bir çocuk ta-
rafından yaşı nedeniyle henüz anlamını kavrayamadığı fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal 
ve ruhsal gelişimi açısından hazır olmadığı bu dönemde karşı tarafın cinsel doyumu için 
kullanılması durumudur. Bu cinsel doyumu sağlayan her türlü cinsel içerikli konuşmayı, 
şakalaşmayı, teşhir ve röntgenciliği, pornografi izlettirme, pornografide kullanma gibi 
temas içermeyen tutum ve davranışları içerdiği gibi çocuğun cinsel bölgesine dokunma, 
sürtünme, kendi cinsel bölgesine dokundurtma, oral, anal ya da vajinal penetrasyona 
kadar tüm cinsel eylemleri kapsamaktadır. Cinsel istismar her türlü istenmeyen cinsel 
içerikli davranışı ve tecavüzü kapsadığından bir başkasının maruz kaldığı cinsel içerikli 
şiddete tanıklık da cinsel istismar sayılmaktadır. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin ka-
dın mağdurları ve onların çocukları maruz kaldıkları şiddetle bağlantılı yüksek, ikincil ve 
tekrar mağduriyet, sindirilme ve misillemeye maruz kalma riskleri taşıdıkları için özel 
destek ve koruma gereksinimindedirler.

Çocuk istismarı;
� Fiziksel istismar
� Cinsel istismar
� Duygusal istismar
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Duygusal istismar; Çocuğun duygusal bütünlüğüne ve kişilik gelişimine zarar veren her 
türlü davranış, eylem veya eylemsizliklerdir. Çocuğa duygusal olarak yokmuş gibi dav-
ranılması, görmezden gelinmesi, kasıtlı olarak ihtiyaç duyduğu sevgi, ilgi ve yakınlığın 
gösterilmemesi veya gelişimini bozan her türlü aşağılama, reddetme, suçlama vb. söz 
ve davranışlara maruz kalmasıdır.

İhmal; çocuğa bakmakla yükümlü kişiler tarafından beslenme, giyinme, barınma, tıbbi 
bakım, eğitim veya uygun gözetim gibi temel ihtiyaçlarının, duygusal ve psikolojik gerek-
sinimlerinin, eğitimsel/bilişsel desteklenmelerinin karşılanamaması ve uygun büyüme 
ve gelişim konusunda denetim eksikliğinin olmasıdır. İstismardan farkı olarak ihmal ço-
cuğu incitmek amaçlı kasıtlı olarak yapılan bir eylem veya eylemsizlik değildir. İstismara 
göre daha yaygındır ama eylemsizlik ön planda olduğu için onun kadar çarpıcı değildir, 
sıklıkla göz ardı edilmektedir. Buna karşın ruhsal, bedensel, bilişsel, sosyal olumsuz et-
kileri ve uzun dönemde kalıcı etkileri istismar kadar ağır olmaktadır.

Çalışmalar gözden geçirildiğinde çocukların ihmal ve istismara uğramasına zemin hazır-
layan birçok faktör bildirilmiştir. Ailede ruhsal rahatsızlık olması, ailedeki çocuk sayısının 
fazla olması, ailenin sosyal desteğinin olmaması, anne-babanın alkol, uyuşturucu, ilaç 
bağımlısı olması, anne-babaların sorumluluk ve adalet duygularının yeterince gelişme-
miş olması, çocuk gelişimine ve yetiştirmeye ilişkin bilgilerinin yetersiz olması, eğitim 
düzeyinin düşük olması, evlilik ile ilgili problemlerinin olması, anne-babanın çocukken 
örselenmiş olması, ebeveynlerin yaşlarının küçük olması, çocuğun istenmedik bir za-
manda doğması veya evlilik dışı bir gebelik olması, çocukların doğum sırası, yaşlarının 
küçük olması, çocuktan gerçek dışı beklentiler, çocuğun fiziksel veya zihinsel engelli ol-
ması (özel gereksinimli olan çocuk) ihmal ve istismara zemin hazırlayan önemli neden-
ler arasında bildirilmektedir.

2.2
Şiddetin Çocuk Üzerindeki Etkileri

Cinsel, fiziksel, duygusal istismar veya ihmale uğramış ya da risk faktörleri taşıyan ço-
cukların saptanması, değerlendirilmesi ve sonradan gelişebilecek hukuki süreç aşama-
sında örselenmeden uygun şekilde ele alınabilmesi büyük önem taşımaktadır. Çocuklar 
birçok nedenden dolayı adli sisteme girebilmekte ve bu süreçlerden olumsuz etkilene-
bilmektedir. Bu nedenle çocuğun adli değerlendirmesinin bu konuda eğitim almış pro-
fesyoneller tarafından bir ekip içinde yapılması gerekmektedir. Çocuğun gelişimsel özel-
liklerini iyi bilmek, cevabı aranan soruların çocuğun gelişim düzeyine uygun sorabilmek, 
çocuğun sadece ifade ettikleriyle değil sözel olmayan aktarımlarıyla birlikte değerlendi-
rebilmek, adli sürece bağlı ikincil örselenmeleri engelleyebilmek çocuğa yönelik şidde-
tin özelliklerini ve bunun adli görüşmeye yansımalarını bilmeyi gerektirmektedir. Çocuk 
şiddet mağduru, suça sürüklenen çocuk, tanık aile içi şiddetin mağduru ve tanığı olarak, 
çekişmeli boşanmalarda tanık ya da velayetin değerlendirilmesi gibi birçok nedenden 
dolayı adli sisteme girmekte ve adli yetkililerce değerlendirilmek üzere sevk edilmekte-
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dir. Adli görüşme hangi amaçla yapılırsa yapılsın, görüşmenin ve dinlemenin hem örse-
leyici olmaması hem de yeterli ve gerekli bilgiyi almaya elverişli olması gerekmektedir. 
Ancak adli sistem içinde ana dili farklı olan çocuğun ikinci bir dil olarak Türkçeyi iyi dü-
zeyde kullanabilse dahi adli görüşmedeki dil engeli bu çocuklara ek yük getirmektedir 
ve bu nedenle tercüman ihtiyacı duyulmaktadır. Adli görüşmenin incelikleri nedeniyle 
şiddetin çocuk üzerine etkisini gerçekçi bir biçimde değerlendirebilmek için çocuğun ana 
dilinde kendini ifade etmeye ihtiyacı vardır. Ana dil dışında ikinci dille yapılan adli görüş-
melerde; görüşmecinin hızlı konuşması, dilin bölgesel farklılıkları, deyimler, metaforlar, 
konuşmacıların niyetleri ve ikinci dilin incelikleri ile aşina olmama hali, çocukların hâlâ 
dilbilimsel ve bilişsel gelişim sürecinde olması nedeniyle ortaya çıkan sorunlar rasyo-
nel bir değerlendirmeye izin vermeyecektir. Çalışmalarda, farklı kültürel geçmişlerden 
gelen çocuklarla yapılan adli görüşmelerde en büyük problemin dil farklılıkları olduğu, 
çocuklara yönelik istismar vakalarında, özellikle çocuk cinsel istismarında, kültürler ara-
sı çalışmanın daha zor olduğu, adli görüşmeler sırasında yetkin tercümanlara ihtiyaç 
duyulduğu vurgulanmaktadır. Çocuğun dili anlaşılmadığı, içinde büyüdüğü kültürün de-
ğerleri, kültürel geçmişi ve geçmiş travmatik yaşantıları bilinmediği zaman, dolayısıyla 
bütüncül olarak büyük resim görülmediği zaman bu çocuğun travmatik yaşantıdan nasıl 
ve ne ölçüde etkilendiğini anlamak mümkün olmayacaktır. Ayrıca tercüman ihtiyacı ol-
duğu zaman, tercümanın çocuğun sözel ifadelerini ve sözel olmayan aktarımlarını doğru 
olarak aktarabilmesi ve örseleyici olmaması için şiddetin çocuğun gelişimsel özellikle-
rine göre çocuğu nasıl etkilediği konusunda donanımlı olması gerekmektedir. Uzmanla 
birebir yapılan ikili görüşmenin tercüman ihtiyacıyla birlikte üçlü bir görüşmeye dönüş-
mesi nedeniyle artık görüşme dinamikleri değişmiştir ve tercümanın profesyonellerden 
oluşan bu ekibin bir parçası olarak ikincil örselenmelere neden olmaması hayati önem 

taşımaktadır. 

Çocuklar ve ergenler birçok nedenden 
dolayı yaşadıkları travmatik olayları 
söyleyemezler. Özellikle cinsel suça 
maruz kalmış çocuklar yaşadıkları trav-
matik yaşantıyı; nasıl anlatacaklarını 
bilemediklerinden, kendilerine yönelik 
olarak yapılan davranışı anlayamadık-
larından, cinsel davranışın yanlış oldu-
ğunu bilmediklerinden, başlarının be-
laya gireceğinden ya da istismar eden 
kişinin tehditlerinden korktuklarından, 
kendilerinin suçu olduğunu düşündük-
lerinden, istismar eden kişiyi korumak 
istediklerinden, yaptığı davranışı sev-
mese bile istismar eden kişiyi sevdiği 
ve yakın olduğu biri olduğundan dolayı 

Çocuklar başlarına gelen olumsuz 
olayları neden anlatmazlar: 
� Nasıl anlatacaklarını 

bilmediklerinden
� Kendilerine yönelik olarak yapılan 

davranışı anlayamadıklarından, 
� Cinsel davranışın yanlış olduğunu 

bilmediklerinden
� Başlarının belaya gireceğinden veya 

istismar eden kişinin tehditlerinden 
korktuklarından

� Kendilerinin suçu olduğunu 
düşündüklerinden

� İstismar eden kişiyi korumak 
istediklerinden

� Yaptığı davranışı sevmese bile 
istismar eden kişiyi sevdiklerinden
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açıklayamazlar. Bu nedenle cinsel suça maruz kalan çok az çocuk olayın hemen ardın-
dan yaşadığı olayı paylaşabilmektedir. Travmatik yaşantı genellikle tesadüfen ya da biri-
nin cinsel suça tanık olması, çocuğun anlamını bilmediği için ağzından kaçırması, cinsel 
suçun neden olduğu bazı fiziksel, duygusal ve davranışsal değişikliklerin fark edilmesi 
üzerine ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle cinsel suça maruz kalmış çocuk ve ergenler de-
ğerlendirilirken çocuğa yönelik cinsel suçların doğasının çok iyi bilinmesi, elde edilen 
bilgilerin doğru yorumlanması çok önemlidir. 

Çocuğun gelişim dönemi özelliklerine göre şiddetin olası etkileri farklılık göstermekte-
dir. Aynı zamanda çocuğa yönelik şiddetin yetişkinlerden de farklı özellikleri ve sonuçları 
olduğu görülmektedir. Okul öncesi çocuklar başta olmak üzere çocukların daha çok ba-
kım verenleri ya da tanıdıkları birileri tarafından şiddete maruz kalmaları, şiddete tanık 
olmalarının en az maruz kalmaları kadar olumsuz etkilemesi, aile içi şiddetten şidde-
tin ebeveynleri etkileme düzeyleriyle bağlantılı düzeyde etkilenmeleri, maddi ve manevi 
olarak bağımlı olmaları nedeniyle uygunsuz uyum süreçleriyle baş etmeleri yetişkinler-
den farklılık gösteren en belirgin özellikleridir. 

Çocuklara yönelik kötü muamelenin genellikle yıllarca gizlenmesi ve ortaya çıkmaması, 
süreğen ve tekrarlayıcı nitelikte olması, istismar eden kişinin tanıdığı biri olması, dolayı-
sıyla çocuğun kolay ulaşılabilir olması travmanın yıkıcı sonuçlarını arttırmaktadır. Erken 
dönemlerden itibaren süreğen, tekrarlayıcı biçimde istismara uğrayan çocuk ve ergen-
ler istismara açık hale gelmekte ve başkaları tarafından da istismar edilmeye devam 
edilmektedir. Özelikle tekrarlayan biçimde cinsel istismara uğrayan çocuk ve ergenler 
bir süre sonra sağlıksız bir uyum ve işlevi olmayan baş etme yöntemleriyle kendi is-
tismarlarını sürdürmekte ya da kendilerini istismara uğrayacak koşulların içine sürük-

lemektedirler. Cinsel istismarın çocuklar üze-
rindeki bu etkilerini bilmek tekrarlayan biçimde, 
farklı kişiler tarafından cinsel istismara uğrayan 
çocuk ve ergene karşı profesyonellerin önyargılı 
tutumlarını önler. Sonuç olarak; profesyonellerin 
bu tür bir travmanın söz konusu çocuğun duygu, 
düşünce ve davranış alanlarını alt üst edeceğini, 

başka bir deyişle “ruhun felç olmasına” neden olacağını, “bu tür sağlıksız uyuma neden 
olan dinamikler sonucu çocuk ve ergenlerin bu tür uygunsuz davranışları sergiliyor ola-
bileceğini”, mağdurun “çocuk olduğunu ve bu koşullarda rızadan söz etmenin mümkün 
olamayacağını” biliyor olması çok önemlidir. 

2.2.1
Çocuğun Gelişim Dönemine Göre Şiddetin Etkileri

Çocuk ve ergenlerde “ihmal ve istismar” tekrarlayıcı, süreğen, yıllarca sürebilmesine kar-
şın genellikle gizli kalan, yaş küçüldükçe olumsuz etkilerin arttığı bir durumdur. İstismar 
eden kişinin genellikle çocuğun tanıdığı biri olması, çoğu zaman istismar eden kişinin 

Şiddetin etkisi çocuklarda 
yetişkinlerden farklıdır. 
Ayrıca gelişim dönemi 
özelliklerine göre de bu etki 
farklılık gösterir. 
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çocuğa bakmakla yükümlü kişi olması 
ve çocuk bir kez istismara uğradığında 
(özellikle de cinsel istismara) istisma-
ra açık hale gelmesi nedeniyle çocuk 
istismarı tekrarlayıcıdır. Çoğu zaman 
istismar eden kişinin çocuğa bakmakla 

yükümlü kişi olması ya da cinsel istismarda olduğu gibi çoğunlukla çocuğun tanıdığı biri 
(% 85) olması; çocuğun güven duyduğu, kendisini koşulsuz teslim ettiği ve duygusal, 
bakım açısından bağımlı olduğu kişiler tarafından istismarı anlamına geliyor ki; böyle bir 
istismar çocuğun temel güven duygusunu derinden sarsacak, ilerideki kendi ilişkilerine 
yön verecek olan bağlanma süreçlerini olumsuz etkileyecek, ebeveynleriyle güvensiz 
bağlanmaları sonucunda kendi çocuklarına uygun ebeveynlik yapabilme, bağlanabilme 
ve temel güven duygusunu geliştirme sekteye uğrayacaktır. Bu bağlamda istismarın 
sadece bireysel değil nesiller arası etki yaratacağı üzerinde durulmaktadır. Travmatik 
yaşantılar her yaşta olumsuz sonuçlar doğurmakla birlikte yaşamın erken dönemlerinde 
gerçekleştiği zaman çok daha ağır sonuçları olmaktadır. 

Erken çocukluk dönemindeki çocuklar; ciddi yaralanmalara karşı daha duyarlı olması, 
bakıma ihtiyacının fazla olması, anne babaya bağımlılığı, kendini sözel olarak yeterince 

ifade edememesi, yapılan kötü mua-
meleden kendini koruyamayacak ka-
dar savunmasız olması gibi özellikleri 
nedeniyle ihmal ve istismar açısından 
daha yüksek risk taşımakta, ihmal ve 
istismarın açığa çıkması zorlaşmakta 

ve istismarla ilişkili yaralanma ve ölümlerin daha fazla olmasına neden olmaktadır. Bu 
çocukların ihmal ve istismarının genellikle bakım verenleri tarafından olması istismarın 
atlanmasına ya da istismara bağlı yaralanmaların kaza olarak değerlendirilmesine yol 
açmaktadır. Gelişimsel dönemin özellikleri nedeniyle erken çocukluk dönemi çocukla-
rının kötü muameleye uğradığının tespit edilmesinde, takip edilmesinde, ebeveynlerle 
işbirliği yapılmasında ve bildiriminde ciddi zorluklarla karşılaşılmaktadır.

Bu bölümde çocuk ve ergenlere yönelik kötü muamelenin sonuçları okul öncesi dönem 
(0-6 yaş) ve okul dönemi (6-12 yaş)/ergenlik dönemi (12-18 yaş) olmak üzere iki başlık 
altında sunulmuştur.

2.2.1.1
Okul Öncesi Dönem Çocukları (0-6 Yaş)

Bu bölümde okul öncesi dönem çocukları kavramı; bebeklik ve erken çocukluk dönemi 
(0-3 yaş) ve oyun dönemi (3-6 yaş) çocuklarını kapsayan anlamda kullanılmıştır. Bu bölüm 
okul öncesi dönem çocuklarına (0-6 yaş) yönelik ihmal ve istismarın genel olarak etkileri 
ve cinsel istismara özgü olumsuz sonuçları olmak üzere 2 ayrı başlık altında ele alınmıştır.

Çocuk ve ergenlerde ihmal ve istismar
� Tekrarlayıcı ve süreğendir.
� Genellikle gizli kalır
� Yaş küçüldükçe etkisi artar

Erken çocukluk dönemindeki çocuklar 
genelde bakım verenleri tarafından 
ihmal ve istismar edilirler. Bu nedenle 
tespit edilebilmesi zordur. 
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2.2.1.1.1
Okul Öncesi Çocuklarında Şiddetin Genel Etkileri

Travmatik yaşantılar yaşamın erken dönemlerinde gerçekleştiği zaman çok daha ağır 
sonuçları olmaktadır. Bebekler ve küçük çocuklar daha çok birincil bakım veren (ebe-
veyn) tarafından kötü muameleye maruz kaldıkları için ebeveyn çocuk için “hem ra-
hatlama kaynağı hem de zarar verici” olarak görülmektedir ve bu durum çocukta uzun 
süreli kafa karışıklığına ve kaygıya neden olmaktadır. Yabancı birinden ziyade çocuğun 
güven duyduğu biri tarafından zarar görmesi çok daha yıkıcı sonuçlara neden olmakta-
dır. Bakım vereni tarafından tehlikelere karşı korunamayan ya da kötü muameleye ma-
ruz kalan erken çocukluk dönemindeki çocuklar kendilerinin sevgiyi, ilgiyi ve korunmayı 
hak etmediklerini, güvensiz ortamda ve tehlike altında olduklarını; bakım verenlerin ise 
güvenilmez olduklarını düşünürler. Bu olumsuz yaşam deneyimleri erken dönemde 
çocukların birincil bakım verenle güvensiz bağlanmalarına, dünyaya karşı temel güven 
duygularını kaybetmelerine neden olmaktadır. Ebeveyni tarafından kötü muamele gören 
güvensiz bağlanan bir çocuk dünyayı farklı algılayacaktır. Örneğin temel güven duygu-
sunu kaybetmiş bir çocuk “nötral hatta dostça” bir davranışı kendisine yönelik yapılan 
düşmanca ya da uygunsuz saldırgan bir davranış olarak yorumlayabilmektedir. Erken 
çocukluk döneminde fiziksel istismara uğrayan çocuklar nötr davranışları tehdit olarak 
algılarlar ve bu nedenle saldırgan davranışlar gösterebilirler. 

Oyun dönemindeki çocuklar (3-6 yaş) bebeklik dönemi ve küçük çocuklara göre birçok 
alanda (dili kullanma, ince ve kaba motor becerileri, sosyal ilişki, bilişsel gelişim) hızlı 
bir gelişim göstermesine karşın halen ebeveynlerine çok bağımlıdır. Fiziksel ve cinsel 
istismara uğrayan daha büyük çocuklar ebeveynin olumsuz davranışlarını önceden ön-
görebildikleri için kendilerini daha iyi koruyabilmektedir. Küçük çocuklar ise istismarın 
ipuçlarını değerlendiremedikleri için ebeveynden gelecek zararın ne zaman geleceğini 
öngörememektedir. İstismarın gerçekleştiği koşulları ayırt edememeleri istismar olma-
dığı zamanlarda da her an tetikte olmalarına, aşırı endişe ve sürekli stres altında olma-
larına neden olmaktadır. İstismar bu çocukların çok küçük tehlikeleri bile tehdit olarak 
algılamalarına, başkalarının niyetleri hakkında düşmanca atıf yapmalarına, buna bağlı 
olarak misilleme davranışlarına daha çok girmelerine ve ilişkilerinde saldırgan davra-
nışlar sergilemelerine neden olmaktadır.

Okul öncesi dönem çocuklarında ihmal ve istismarın çocuğun olumsuz travmatik yaşantı-
ları hatırlamaması nedeniyle uzun dönemde etkisinin olmayacağına ilişkin yaygın kanının 
aksine bu hassas dönemde çocuklar travmadan çok daha fazla etkilenmektedir. Bebeklik 
ve erken çocukluk döneminde ihmal, istismar ve/ya aile içi şiddet gibi travmatik yaşantı-
ların oldukça yıkıcı sonuçları olduğu bilinmektedir. Erken dönemde yaşanan stresli yaşam 
olayları çocuklarda duygusal, davranışsal, bilişsel, sosyal ve biyolojik açıdan gelişimsel 
sorunlara neden olmaktadır. Erken çocukluk döneminde aile içi şiddete doğrudan ya da 
dolaylı olarak (ebeveynin vücudunda morluklar, kırık ve yaralanmalara bağlı izler, şiddete 
bağlı gürültüler, şiddet içeren sözler, konuşmalar ve tehditler) tanık olan çocukların ebe-
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veynlerini tehdit altında ya da yaralanmış olarak görmelerinin çok ciddi olumsuz sonuçları 
olduğu bildirilmektedir. Aile içi şiddete tanık olmak çocuklarda huzursuzluk, bazı beceriler-
de gerileme (altı ıslatma, parmak emme, ebeveyne yapışma, ayrılık kaygısı…), uyku bozuk-
lukları ortaya çıkarabilir. Aile içi şiddet ebeveyn becerilerini olumsuz etkilemekte, çocuğun 
temel ihtiyaçlarını fark etme ve anlama becerisini azaltmakta, zamanla bu şiddetin çocuk-
lara yönelmesine neden olmaktadır. Okul öncesi çocuklarda öfke nöbetlerine, saldırgan 
davranışlara, endişeye ve umutsuzluğa neden olabilmektedir.

2.2.1.1.2
Okul Öncesi Çocuklarda Cinsel İstismarın Etkileri

Bebek ve küçük çocuklarda ihmal ve fiziksel istismar kadar sık görülmeyen cinsel istis-
mar (%9,3) ciddi sonuçları olan bir istismar türüdür (USDHHS 2007). Bebeklik döneminde-
ki cinsel istismarın bebeğin olumsuz travmatik yaşantıları hatırlamaması nedeniyle uzun 
dönemde etkisinin olmayacağına ilişkin yaygın düşüncenin aksine bu hassas dönemde 
çocuklar travmadan çok daha fazla etkilenmektedir (Perry 2000). Çocuğun bakım veren 
tarafından maruz kaldığı deneyim korku, önceden öngörememe, ağrı, anormal cinsel 
duyumları içerdiğinde beyinde birçok kilit alanda sinir bağlantısında değişikliğe neden ol-
maktadır. Bu yeni sinir organizasyonu korkuyla cinsel temas arasında anormal bağlantılar 
oluşturulacak ve bu gelecekte psikoseksüal gelişim sorunlarına neden olabilecektir. 

Cinsel istismarın çok fazla değişkene bağlı olarak farklı ruhsal sonuçları olabilmektedir. 
Bunlar çocuğun yaşı, istismarın süresi, sıklığı, yoğunluğu, şiddeti, biçimi, kim tarafından 
istismar edildiği, gelişimsel dönemi gibi değişkenlerdir. Bebeklik dönemindeki aile içi 
cinsel istismar bu açıdan en yıkıcı olanıdır. Bu kadar erken dönemde çocuğun bağımlı 
olduğu ve güven duyduğu kişi tarafından istismar edilmesi ileriki ikili ilişkilerinde kor-

ku, ağrı ve önceden öngörememeyle 
bağlantılı olumsuz ilişki şablonlarını 
oluşturmasına neden olacaktır. Çocuk 
yaşam boyu samimi, güvenli, temas 
içeren ve bağlanmanın olduğu sağlık-
lı gelişim ve işleyişin temel unsurlarını 
yaşamakta zorlanacaktır. Bebeklik dö-
neminde cinsel istismar yaşandığında 
çocuk bunu bilişsel olarak hatırlaya-
mayabilir ve korkularının, yakın samimi 

ilişkilerdeki zorluklarının bebekliğinde yaşadığı travmatik olayların sonucu olduğunun 
hiç farkında olmayabilir. Ama bebeklik dönemindeki cinsel istismar sonucu büyük bir 
çarpıtmayla tüm gelecekteki ilişkiler kötü etkilenir. 

Küçük çocukların kötü muameleye maruz kalması birçok davranışsal sorunların gelişme-
sine neden olabilmektedir. Erken çocukluk döneminde kötü muameleye ya da ev içi şidde-
te maruz kalma en sık Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) belirtilerinin gelişmesine 

Okul öncesi dönem çocuklarında 
ihmal ve istismarın çocuğun olumsuz 
travmatik yaşantıları hatırlamaması 
nedeniyle uzun dönemde etkisinin 
olmayacağına ilişkin yaygın 
kanının aksine bu hassas dönemde 
çocuklar travmadan çok daha fazla 
etkilenmektedir.
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neden olmaktadır. Ancak, travmatik olaylara maruz kalan tüm çocuklarda TSSB gelişmez. 
İhmal ve istismarın yaşamın erken dönemlerinde başlaması ve süreğen olması çocukta 
TSSB belirtilerinden daha çok gelişimsel gecikmelere neden olmaktadır. Erken dönemde 
uzun süreli, karmaşık travmalara ve şiddete maruz kalma fiziksel, bilişsel, duygusal, dil, 
motor ve sosyal becerilerde gelişimsel gecikmelere neden olmaktadır. Küçük çocuklar-
da travmatik yaşantılar en çok duygularını ve davranışlarını kontrol etme kapasitesinde, 
duygularını duruma uygun düzenleme, ayarlama becerisinde yetersizlikle kendini göster-
mektedir. Duygusal düzenleme normalde hissettiklerinin ve dürtülerin ifadesini, şiddetin 
kontrolünü ya da bunları düzenleme yeteneğini sağlamaktadır ve çoğu çocuk bunu anney-
le olan deneyimlerinden ve duygusal ifadelerinden erken dönemden itibaren doğal olarak 
öğrenmektedir. Ancak istismar edilmiş çocukların içinde bulundukları durumu, duyguları 
anlaması, adlandırması ve duygularını düzenlemesi, kontrol etmesi oldukça zor olmakta-
dır. Bu çocuklar için yaşamak duygusal anlamda daha karmaşıktır.

ERKEN DÖNEM TRAVMATİK YAȘANTILARIN ETKİLERİ 

Kișiler arası ilișkilerle 
ilgili algısı, kendilik 
algısı

İlișkilerde devamlılığın olmaması, ayrılığa tepki vermeme

Zayıf benlik duygusu, düșük benlik saygısı, değersizlik, utanç, suçlanma, yașama olumsuz 
bakıș

Beden algısında bozulmalar

Duygusal alanda 
zorluklar

Ayrıntıları hatırlayamama, bilinç durumunda değișiklikler, kișinin kendine yabancılașmıș 
gibi hissetmesi, kișinin kendini çevreye yabancılașmıș gibi hissetmesi

Travmatik yașantıyla ilgili hafıza sorunları, duygusunu kontrol edememe, duygularını 
tanıma, adlandırma ve ifade etmede zorluklar, öznel durumlarını fark etme ya da tarif 
etmede sorunlar, ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamada, aktarmada zorluklar.

Davranıș alanında 
zorluklar

Davranıș kontrolünde bozulma (dürtü kontrol bozukluğu, kendine zarar verici 
davranıșlar, saldırganlık…), anormal kendini yatıștırma davranıșları (sallanma, çocukluk 
mastürbasyonu, parmak emme gibi…), uyku ve yeme bozuklukları, karșı gelme 
davranıșları ya da așırı uyum, cinsel oyun ya da davranıșlarla travmanın yeniden 
canlandırılması

Kaygı bozuklukları, depresyon, intihar düșünceleri ve davranıșları, kișilik bozuklukları 
(sınırkișilik, narsisistik, paranoid, obsesif kompulsif kișilik bozuklukları)

Kișiler arası ilișkiler

Bakım verenlerle güvensiz bağlanma, ilișkilerde sınırlarla ilgili sorunlar, kișiler arası 
ilișkilerde güvensizlik ve șüphecilik

Sosyal izolasyon, düșük sosyal beceri, diğerlerinin duygularını fark etme, anlama ve 
duruma uygun ayar yapmada zorlanma, diğerlerine sempati/empati duyma kapasitesinde 
yetersizlik

İlișkilerde sınırlı bakıș açısı, uyumsuzluk, karșıt olma, yıkıcı ve antisosyal davranıșlar, suça 
karıșma

Cinsiyetinden hoșnutsuzluk, cinsel ișlev bozukluğu, cinsel istismar, bağımlılık

Öğrenme zorlukları / 
bilișsel sorunlar

Dikkatin düzenlenmesi, görevlere odaklanma ve tamamlamada zorluk

Yargılama, planlama ve öngörü kapasitesinde yetersizlik

Yeni bilgileri öğrenmede zorluk, sorumluluklarını anlama, ilgiyi sürdürebilmede zorluk, 
öğrenme güçlükleri ya da düșük akademik bașarı

Dil gelișiminde problemler, ahlaki değerlerle ilgili akıl yürütmede, zamanı ve yeri doğru 
algılamada sorunlar.
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2.2.1.2
Okul Dönemi (6-12 yaş) ve Ergenlik Dönemi (12-18 yaş) 

Bu bölüm, okul dönemi (6-12 yaş) ve ergenlik dönemine (12-18 yaş) yönelik ihmal ve 
istismarın genel etkileri, cinsel istismara özgü olumsuz sonuçlar ve erken yaşta evlilik-
lerin etkileri olmak üzere 3 ayrı başlık altında ele alınmıştır.

2.2.1.2.1
Okul Dönemi ve Ergenlikte Şiddetin Genel Etkileri

İstismarın çocuk ve ergenler üzerindeki ruhsal etkilerine baktığımızda; istismardan he-
men sonra çocukların büyük bir bölümünde ruhsal bozulma görülmesine karşın bir bö-
lümünde ruh sağlığında bir bozulma oluşmadığı görülmektedir. İstismar sonrası çocuk 
ve gençlerde görülen ruhsal bozukluklar çocuğa, sosyal desteğe ve olaya bağlı olarak 
değişkenlik göstermektedir. Yine istismara uğrayan çocuğun cinsiyeti, istismar eden 
kişinin yaşı, çocuğa olan yakınlığı, istismarın tipi, sayısı, sıklığı, süresi, yaşanan örselen-
menin yoğunluğu, önceki travmalara bağlı duyarlılık, travma sırasında gelişimsel evre 
ve kronolojik yaşı, kişilik özellikleri, baş etme becerileri, sosyal destek, benlik değeri, 
olayın kendisine ait özellikler gibi etmenler de istismarın sonuçlarını etkileyen diğer fak-
törlerdir. Yani çocuk ve ergenlerde örselenmenin etkisini örselenmenin şiddeti, zamanı, 
çevre koşulları ve benliğin gücü belirlemektedir. İstismar tekrarlandıkça ruhsal bozukluk 
görülme olasılığı artacak ve daha derin izler bırakacaktır. Buna karşın çocuk istismarın 
hemen ardından bu durumu uzman aracılığıyla sorgulayabilir ve üzerinde çalışabilirse, 
psikolojik etkilerin azaltılması mümkün olacaktır. 

İstismara uğrayan çocuk ve ergenlerin sergilediği ruhsal tepkiler birbirlerinden farklılık 
gösterir. Stresli durumlar karşısında gösterilen tepkide insanlar arasındaki farkı yara-
tan başlıca etkenler; kişinin sorun çözme becerileri, kişilik özellikleri, sosyal destekle-
ri ve olayın kendisine ait özelliklerdir. Her şeyden önce istismar kişinin iç dengesi ile 
çevresi arasındaki dengeyi bozan örseleyici bir olaydır. İstismar sırasında kişinin vücut 
bütünlüğü ve zaman zaman hayatı tehlikeye girmiş ve kişi yoğun bir heyecan ve korku 
yaşamıştır. Cinsel saldırıya uğrayan kişi bu dönem içerisinde hayatı üzerindeki kontro-
lünü kaybedebilir ve saldırı sonrasında günlerce hatta aylarca süren ve kişinin savunma 
mekanizmalarını bozup felce uğratan psikolojik reaksiyonlar gösterebilir. 

Çocukluk dönemi istismarlarında sıklıkla görülen ruhsal bozukluklara baktığımızda, in-
tihar davranışı, saldırganlıkta artma, kaygı bozuklukları, uyku bozuklukları, korkular, ob-
sesif kompulsif bozukluk (takıntılar), panik atak, bedensel yakınmalar, yeme bozukluk-
ları, bayılma, hatırlayamama, kişilik bozukluğu ya da antisosyal davranışlar gibi yaygın 
ve süreğen bozukluklar görülmektedir. Fiziksel, cinsel ve duygusal istismar öyküsü olan 
çocuklarda depresyon belirtileri, kendine zarar verme davranışları, düşük benlik saygısı 
sık görülmektedir. 
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2.2.1.2.2
Okul Dönemi ve Ergenlikte Cinsel İstismarın Etkileri

Çocuğun cinsel istismarı tek bir olaydan çok çocuğu, ailesini, toplumu olumsuz etkile-
yen, uzun dönemde tekrarlama olasılığı yüksek olan çok önemli bir sorundur. Çocuk is-
tismara uğradığında (özellikle de cinsel istismara) istismara açık hale gelmesi nedeniyle 
çocuk istismarı tekrarlayıcıdır. Olguların yaklaşık yarısında yineleyici cinsel istismar 
vardır. Cinsel istismar çoğunlukla (% 85) çocuğun tanıdığı biri tarafından uygulanmak-
tadır. 

Cinsel suça maruz kalan çocuk ve ergenler yaşadıkları olayı utandıkları, istismar eden 
kişi tarafından tehdit edildikleri için, anne babasının kızacağı, çevresi tarafından olum-
suz olarak damgalanacağı korkusuyla ya da istismarı yapan kişiye olan bağlılıklarından 
dolayı veya cezalandırılmalarından korktukları için saklamaya çalışırlar. Çocuğun cinsel 
suça maruz kaldığını açıklamasını engelleyen etkenler olayın ortaya çıkmasının gecik-
mesine, dolayısıyla ihbarın gecikmesine ve bu süre içinde çocuğun tekrar tekrar cinsel 
olarak kullanılmasının sürdürülmesine yol açmaktadır. Aile içi cinsel suçlarda ise çocuk, 
istismarın ortaya çıkmasından dolayı aileden gelebilecek tepkilerden korkmakta, istis-
mar eden kişinin cezalandırılmasından suçluluk duymakta ya da istismar edenin zarar 
verme ihtimalinden dolayı kaygı duyabilmektedir. Aile içi cinsel suçlarda özellikle istis-
mar eden kişinin “baba” olduğu durumlarda cinsel suç açığa çıktığı zaman çoğu annenin 
çocuğu koruyamadığı, büyük oranda annelerin evliliğini sürdürdüğü, çocuğuna inanma-
dığı, yaşananlardan çocuğu sorumlu tuttuğu, suçladığı, adli süreçte ifadesini geri alması 
için zorladığı düşünüldüğünde, çocuklar bu konuda hedef olacağına ilişkin sezgilerinde 
yanılmamaktadır. Aslında bu çocuklar yıllardır evde yaşanan travmatik yaşantının an-
nesi tarafından da bilindiğini sezmekte, annenin yaşananlar karşısında suskunluğunu, 
kendisini koruyamadığı ve istismarı görmezden geldiğini fark etmektedir. Çocuğun geli-
şimsel dönem özelliği ve istismar eden kişiyle olan yakınlığı, çocuğun olayı açıklamasının 
cinsel istismarın olumsuz etkilerinden daha kötü sonuçları olabileceğini düşünmesine, 
bu yanlış algı nedeniyle yaşadığı travmatik olayı söyleyememesine ve dolayısıyla olayın 
açığa çıkmasının gecikmesine neden olmaktadır. Çoğu çocuk bu nedenlerle maruz kaldı-
ğı cinsel istismarı açıklayamamakta, yaşadığı olayı açıklayan çocuklar ise yine kendilerini 
suçlu hissetmeleri ya da hissettirilmeleri gibi nedenlerle ifadelerini değiştirmektedirler. 
Bu durumda çocuğun ilk verdiği bilginin en önemli bilgi olduğu ve üzerinde özenle durul-
ması gerektiği düşünülmektedir.

Cinsel suçlara maruz kalma çocuk ve ergenlerde sağlıklı gelişim süreçlerini bozar, kısa 
ve uzun vadede çok ciddi ruhsal sorunlara neden olur. Çocukların yaklaşık 1/3’ü ola-
yın hemen arkasından herhangi bir belirti vermeyebilir, takibe dayalı veriler çocukların 
%10-20’sinde 12-18 ay içinde ruhsal sorunların başlayabileceğini ortaya koymuştur. Bu 
çocukların değerlendirmesinde erken dönemde ruh sağlığında bozukluk tespit edileme-
se dahi uzun dönem olumsuz sonuçları açısından olguya özgü koruyucu ve risk etmen-
lerinin iyi değerlendirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.
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ÇOCUK VE ERGENLERDE CİNSEL İSTİSMARIN OLUMSUZ SONUÇLARI

Duygusal alan

Utanç ve suçluluk (seçilmișlik, zevk alma), kendini hor görme, kendi halini düșünme (niye 
ben), cezalandırılmıșlık, haketmișlik, 

Korku (bașlangıçta tekrar istismara uğramaktan, sonra yașadığı olayın ortaya çıkmasından, 
duyulmasından ve sonuçlarından korkar) 

Kaygı, güçsüzlük, çaresizlik, güvensizlik, değersizlik, öfke, kin

Kișiler arası ilișkiler

Samimiyetten, yakınlıktan, sarılmaktan korkma, iletișim kurmaktan kaçınma (sırrı ağzından 
kaçırma korkusu)

Șüphecilik, kendini saklama ihtiyacı, kendini izole etme, insanlardan uzaklașma, iletișim 
becerilerinde azalma, bașkalarına karșı düșmanca ve saldırgan davranma

Yeni tanıștığı insanlarla hızlıca yakınlașma, ilișkilerde mesafe ayarlayamama, dolayısıyla 
tehlikelere açık olma, kendini koruyamama

Rol karmașası (çocuk ya da yetișkin olma)

Davranıșsal alan

Davranıș bozuklukları, takıntılı șekilde mastürbasyon, öfke patlamaları, suça yönelme

Uyku/yeme alıșkanlıklarında bozulma

Kendine zarar verme, tehlikeli davranıșlar/kendini tehlikeye atma, alkol sorunları

Cinsel alan 

Cinsellik konusunda karmașık duygular (duygusallık, agresyon, șiddet)

Cinsellikten uzaklașma/iğrenme, cinsel dıșavurumlar (acting – out), cinsellikten așırı uzak 
(a-seksüel) veya așırı cazibeli/baștan çıkarıcı (sedüktif), seçici olmadan rastgele insanlarla 
cinsellik yașantıları

Fuhuș, ergen gebeliği

Birçok araştırmanın sonucunda cinsel suça maruz kalmış okul dönemi çocuklarında 
istismar sonrası Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), depresyon, kaygı bozukluk-
ları, ayrılık anksiyetesi/okul reddi, fobik (korku) bozukluklar gibi çok çeşitli ruhsal has-
talıkların geliştiği bilinmektedir. Çocukluk döneminde yaşanmış cinsel istismarla ileride 
madde bağımlılığı, cinsel yaşamın erken başlaması, uygunsuz cinsel ilişkilere girme 
arasında sıkı bir bağlantı olduğu bildirilmiştir. Bunun dışında okul dönemi çocuklarında 
okul performansında değişiklikler (başarısında düşme, okula ilgide azalma, konsantras-
yon güçlüğü, okul korkusu, akran ilişkisinde sorunları, okuldan kaçma), fiziksel belirtiler 
(başağrısı, gastrointestinal sorunlar, üriner sistem enfeksiyonları, nedeni anlaşılamayan 
bedensel ağrılar), sedüktif (baştan çıkartıcı) davranışlar, takıntılı bir biçimde durduru-
lamayan mastürbasyon davranışı, uygunsuz cinsel aktivasyonlar, cinsel davranışlarda 
artma, yaşına uygun olmayan cinsel bilgi, teşhircilik, yaşadıkları cinsel travmayı yeniden 
canlandırma eğilimi, cinsel oyunlar oynama, erişkinlere ayartıcı davranışlarda bulun-
ma, uyku bozuklukları (uykusuzluk, uyurgezerlik, gece kabusu, gece terörü), regresif 
davranışlar (kazanılmış becerilerin kaybı; biberon kullanmak, yatağı ıslatma, kaka ka-
çırma, parmak emme...) görülebilmektedir. Okul dönemi çocuklarında cinsel istismara 
bağlı gelişen duygularını kontrol etmede zorluklar, okulda öfke kontrolünde zorluklar 
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görülebilmektedir. Örselenmiş çocuklarla yapılan çalışmalarda çocukların kişiler ara-
sı ilişkilerde ilişkiye duygusal katılım, sosyal duyarlılık ve başkalarının duygularını ayırt 
edebilme becerisinin belirgin olarak zayıf olduğu görülmüştür. Bu durum çocukların 
yaşıt ilişkisinde ve sosyal becerilerinde de sorun yaşamalarına neden olmaktadır. Bu 
çocuklar başkalarıyla duygusal karşılıklılığı yaşamakta ve başkalarının davranışlarının 
amacını anlamada zorluk çekmektedirler. Bu da yaşıtlarını anlamayı, kendisinin yaşıtla-
rı tarafından anlaşılmasını güçleştirmekte ve yaşıtları tarafından reddedilmesine neden 
olabilmektedir.

Cinsel suça maruz kalan ergenlerde görülen ruhsal sorunlar ise; depresyon, intihar dü-
şüncesi veya girişimi, saldırgan davranışlar, kaygı, kişilik bozukluğu olarak bildirilmekte-
dir. Bunlara ek olarak ergenlerde okul sorunları, ders dışı aktivitelere de ilgisizlik, okul-
dan kaçma, sınıfta söz almada kaygı duyma, adet düzensizlikleri, kilo ya da beden algısıy-
la ilgili sorunlar, bedeninden rahatsızlık duyma/beğenmeme, bedeninin cinsiyete özgü 
gelişimiyle ilgili aşırı utanç, beden algısıyla ilgili olumsuz çarpıtmalar, yeme bozuklukları, 
devam eden uyku sorunları, cinsellikle ilgili sorunlar (birden fazla cinsel partner, para 
karşılığı cinsel ilişkiye girme, adölesan gebelik, adölesan evlilik ya da erkeklerden aşırı 
kaçınma davranışı), dürtüsel davranışlar, madde ve alkol kullanımı, kendine zarar verme 
davranışları görülebilmektedir. Cinsel istismar ergenlerde sağlıklı kimlik gelişimini de 
sekteye uğratmakta, cinsel kimlik sürecini bozmaktadır. Ergenin yaşadığı cinsel saldı-
rıyla beraber kendi cinsel kimlik oluşumu ve yetişkin cinselliği ile ilgili algısı bozulmakta, 
buna bağlı olarak da rastgele cinsel ilişkiler yaşama, erkek ergenlerde eşcinsel dene-
yimlere yönelme, bedeninden nefret etme, kendisini riskli durumlara sokarak kendini 
cezalandırma, şiddet içerikli davranışlara yönelme gibi davranış sorunları gelişmektedir. 
Gelişimin daha geç döneminde pek çok istismar mağduru çocuk, travmanın olumsuz et-
kilerini sergileyebilmektedir. Örneğin bir annenin çocukluğunda yaşadığı cinsel istismar 
çocuğuna bakma becerilerini, çocuğuna bağlanmasını olumsuz etkilemekte ve farkında 
olmadan çocuğu ihmal etmesine yol açan sonuçlar doğurabilmektedir. Çocukluk döne-
minde cinsel istismara uğrayan yetişkinlerde kişiler arası ilişkilerin gelişimi olumsuz et-
kilenmekte, başkalarına karşı güvensizlik duyma, yakın ilişkilerinde çelişkili düşünceler 
yaşama, bazen ilişkiyi tamamıyla terk etme, çekingenlik, pasiflik ya da cinselliğe aşırı 
yönelim şeklinde sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Cinsel istismara uğrayan çocukların 
yetişkinlikte hem arkadaş ilişkilerinde hem de evlilik ilişkilerinde ya ilişki kurmaktan ka-
çındıkları ya da aşırı yakınlık gereksinimi duyup çok sayıda, fazla beklentili ve kontrol 
edici ilişkiler kurdukları gözlenmektedir. Her iki tip ilişki de işlevsellikten uzak olmakta 
ve genellikle yalnızlıkla sonlanmaktadır. 

Çocuk ve ergenlerde cinsel istismarın dinamik açıdan ruhsal sonuçları, travmanın etki-
siyle gelişen bilinç dışı süreçler oldukça karmaşıktır. Travmanın üstesinden gelmek için 
çocuğun kullandığı sağlıksız ve işlevsiz savunma düzenekleri ve baş etme yöntemleri 
travmanın olumsuz etkilerinin sürmesine, çocuğun istismara uğraması açısından açık 
hale gelmesine, dolayısıyla farklı insanlar tarafından farklı zamanlarda istismarın devam 
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etmesine neden olmaktadır. Bir çocuk 
ya da ergen yaşamın erken dönem-
lerinde, özellikle de süreğen biçimde 
cinsel istismara maruz kaldığında ço-
cuğun yaşına uygun kazanımlarının her 
alanda sekteye uğradığı görülmektedir. 
Çocuğun sağlıklı gelişiminin doğasını 
bozan, gelişim sürecini felce uğratan, 
kalıcı değişikliklerle çocuğun gelişimin-
de sapmalara yol açan bu travmatik 
yaşantılar “çocuğun kendi cinsel istis-
marını sürdürmesine, istismara açık 
hale gelmesine” neden olmaktadır. 
Yani bir çocuk erken yaşta, tekrarlayan 
biçimde cinsel istismara uğradığında 
gelişen psikodinamik süreçler çocuğun 

travmasını sürdürmesine, farklı birçok kişi tarafından cinsel istismara uğramaya devam 
etmesine neden olur. Dinamik süreçlerin bilinmesi, istismar mağduru çocukların tekrar-
layan biçimde cinsel istismara maruz kalmalarının, bunu sürdürmelerinin nedenlerinin 
anlaşılması bu tür çocuklarla çalışacak olan profesyonellerin çocuğu bekleyen riskleri 
uygun değerlendirmesine, çocuğu ya da ergeni bu süreçten sorumlu tutma yanılgısına 
düşmemelerine, çocuğun travmasını devam ettirme olasılığını göz önünde bulundurarak 
gerekli tedavi, korunma ve tedbir kararları açısından uyanık olmalarına olanak sağlar. 
Bu dinamik süreçler aşağıda temel düzeyde tartışılmıştır.

Çocuk ya da ergende cinsel istismar gibi ağır bir travma sonrasında gelişen “dissosiyas-
yon (çözülme/dağılma)” kısa dönemde çocuğu travmanın ağır yükünden koruyan, uzun 
dönemde çocuğun cinsel istismarının sürmesine neden olan savunma düzeneklerinden 
biridir. Cinsel istismar gibi ağır travmatik bir yaşantı çocuk için üstesinden gelinmesi çok 
zor ve ruhsal açıdan yıkıcı etkileri olmasından dolayı çocukta ağrı duymama, anılarını 
unutma, kişi, yer ve zaman algısının bozulması, dış dünya algısında ya da yaşantısında 
garip ya da gerçek dışı (kişilerin yabancı ya da mekanik görülmesi gibi) olacak şekilde 
değişiklik, çevreye yabancılaşma, gerçeklik algısında bozulma, kendine yabancılaşma, 
bilişsel işlevlerde bozulma ortaya çıkabilmektedir. İstismarın erken döneminde unut-
kanlık ve uyurgezerlik görülebilmektedir. Çocuğun gözlerini bir noktaya dikip uyaranlara 
cevap vermediği trans benzeri durumlar çocuklarda görülen en sık dissosiyasyon belir-
tilerinden biridir. Dissosiyasyon çocuğun zarar görebileceği potansiyel tehlikeleri, benzer 
riskli durum, ortam ve kişileri fark etme becerisini azaltır ve kendisini koruyamaz bir 
durum içine sokar. Bu durum çocuklarda istismarın tekrarlanması için risk oluşturur.

Çocuğun cinsel istismara açık hale gelmesine ve kendi istismarını sürdürmesine neden 
olan bir diğer mekanizma cinsel istismara uğrayan çocuk ve ergenlerin “cinsellikle ilgili 

İSTİSMAR ve DİNAMİK SÜREÇLER
Dinamik süreçlerin bilinmesi, istismar 
mağduru çocukların tekrarlayan 
biçimde cinsel istismara maruz 
kalmalarının, bunu sürdürmelerinin 
nedenlerinin anlaşılması bu 
tür çocuklarla çalışacak olan 
profesyonellerin çocuğu bekleyen 
riskleri uygun değerlendirmesine, 
çocuğu ya da ergeni bu süreçten 
sorumlu tutma yanılgısına 
düşmemelerine, çocuğun travmasını 
devam ettirme olasılığını göz önünde 
bulundurarak gerekli tedavi, korunma 
ve tedbir kararları açısından uyanık 
olmalarına olanak sağlar.
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erken duyarlanması” ve repertuarlarında olmayan bir konuyu fark etmiş olmalarıdır. 
Çocuk cinsel istismar ile birlikte aynı zamanda cinsellikle ilgili farkındalık yaşamış olur. 
Bu travmatik deneyim çocuğun yetişkin cinselliğiyle tanışmasına, kendi bedenini cinsel 
olarak fark etmesine ve cinsel davranışlar sergilemesine neden olur. Diğer çocuklarla 
cinsel içeriği olan oyunlar oynama, akranlarıyla yaşadığı yetişkin cinselliğini denemeye 
çalışma, şiddet içeren davranışlar veya şiddete karşı boyun eğici, kabullenici davranarak 
şiddet görmeye devam etme gibi etkilere neden olur. İstismar sonrasında takıntılı bir şe-
kilde cinsel deneyimlere yönelebilir. Bu gerçek anlamda bir cinsellik yaşamaktan öte bir 
şekilde yoğun olan öfkesinin, kinin kendisine döndürülmesini ifade etme olarak yorum-
lanabilir. Gelişigüzel pek çok partnerle cinsel ilişkiye girme gibi öfkenin, suçlanmanın 
ve kendini cezalandırmanın eşlik ettiği yıkıcı, karmaşık duygu, düşünce ve davranışlar 
sergiler. Bu cinsel istek fazlalığı fiziksel acının içerisinde yer alan duygusal boyutun giz-
lenmesine yardımcı olmaktadır. Bu yolla güç sağlamaya ve kontrolü ele almaya çalış-
maktadır.

Cinsel istismar çocuğun hazır olmadan kendini erişkin cinselliğinin içinde bulmasına, cin-
sellik normlarıyla ilgili karmaşa yaşamasına ve zarar görmüş bir algıya sahip olmasına 
neden olmakta, dolayısıyla “travmatik cinsellik” yaşantılarına neden olmaktadır. Cinsel 
suça maruz kalan çocukta cinsel davranışlar ve ahlak karmaşası gelişmekte, kendilerini 
akranlarından farklı ve kirlenmiş hissetmektedirler. Özellikle de aile içi cinsel istismar 
olgularında istismar eden kişi, aslında çocuğun ailede en çok sevgi ve onay beklediği 
kişidir. Hatta özdeşim modeli bile olabilir. Çocuğun en çok sevdiği kişi onun sevgisin-
den faydalanıp hediyeler vermiş ve cinsel talepte bulunmuştur. Bu durum çocukta cinsel 
davranışlara ve ahlak karmaşasına neden olacak, ahlaki değerleri ve normları zarar gö-
recek, ilişkilerde cinselliği normalleştirmesine neden olacaktır. 

Çocuk ve ergenin cinsel istismar sonrası sağlıksız uyumunu gösteren bir diğer davranış 
ilgi alma, ikili ilişkiler kurma, ilişki ihtiyacını giderme ile cinselliği birleştirmesidir. İstis-
mara uğrayan çocuk ve ergen ilgi ve ilişkiye ihtiyaç duyabilir ve bazen bunu kendini kur-
ban durumuna sokarak sağlayabilir. Cinsel istismara uğrayan çocuk ve ergenler yakın 
ilişkiler kurmada, ilişkilerde kişisel sınırları belirlemede ve ikili ilişkilerin normlarıyla ilgili 
karmaşa yaşayabilir. Erken dönemden itibaren tekrarlayan cinsel istismara maruz kalan 
çocuk ilgi/sevgi alma ile cinsel davranışları birlikte yaşayarak, yakın ilişkilerin doğası-
nın cinsel yakınlaşmaları içermesi olarak algılayabilir. Cinsel istismar çocuğun kendisini 
erişkin cinselliğinin içinde bulmasına neden olmakta, bu travmatik cinselliği ilgi ve sevgi 
alma ile ilişkilendirmekte, özellikle istismar çocuğun sevdiği ve güven duyduğu bir kişi 
tarafından yapıldığında bu ilişki çocuğun zihninde yanlış bir anlam bularak sevgi alma ile 
ilişkilendirmektedir. Yani cinselliği bir alışveriş gibi değerlendirecektir (“Sevgi=Cinsel-
lik=Alış-veriş”) ve daha sonra bu çocuklar sevgi gereksinimlerini cinsel ilişki arayarak 
gidermeye çalışacaklardır.

Ayrıca cinsel istismara uğrama çocuğa lekelenmişlik, “damgalanma duyguları” hisset-
tirir. Utanç, suçluluk kavramlarının da eklenmesiyle bu duygular zamanla benlik algısına 
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karışır ve kendisini suçlu, kirli ve kötü biri olarak algılamaya başlar. Bu dinamik, çocuğun 
istismar eden kişi tarafından azarlanması, cinsel istismarın ilişki içerisinde gizlenme-
si, toplum ve aile tarafından çocuğu suçlayıcı tepki verilmesi ile ortaya çıkar. İstismara 
uğrayan çocuk istismarın yükünü, etrafına zarar verdiği ve bu yüzden bu davranışları 
hak ettiğini kabullenerek çekmeye başlar. Bu olumsuz benlik algısı nedeni ile ya kendini 
diğer insanlardan izole eder ya da kendi bedeni üzerinde diğer insanların hakkı olduğuna 
inanır. Bu suçluluk ve utanç yaşamın ileri dönemlerine yansıtılmasıyla benzer durumla-
rın yaşanması devam eder. Yaşamın sonraki dönemlerinde de kendisine yönelik istis-
mar içeren davranışlara karşı gelmemeye, boyun eğmeye başlar.

Cinsel istismara uğrayan çocuk yaşadığı durumu engelleyemediğini düşünür ve “ça-
resizlik/güçsüzlük duygusu” yaşar. İstismarı engelleyemez, tehdit ve zorlamalardan 
korkar. Bu dinamik, istismarcı tarafından çocuğa sürekli saldırıda bulunulması ile oluşur. 
Çoğu zaman çocuk bu istismarı içeren davranışı kontrol altına alamaz, eğer bu istismar 
hareketine dur diyecek olsa ona inanılmayacağı ya da aynı hareketin tekrar yapılacağı 
yönünde istismarcı tarafından yöneltilen tehdit davranışlarını içeren pek çok engelle kar-
şı karşıya kalır. Zarar verileceği yönünde yapılan tehditler çocukta güçsüzlük hissinin art-
masına neden olur. Ayrıca cinsel istismara uğrayan çocuk yaşadığı ilişkilerin cinsel yönü 
ile ilgili kontrol duygusuna sahip olmadığını düşünür. Bu nedenle yetişkinlik döneminde 
de ilişkilerinde cinsel açıdan kim ne isterse onu kabullenebilmekte, ilişkiyi önceki trav-
matik deneyimlerinde olduğu gibi kontrol etmemekte, partnerine sınır koyamamaktadır. 
Bazen de bu güçsüzlük ve kontrol kaybıyla baş etmek için sağlıksız bir uyum geliştirerek 
yaşadığı ilişkinin kontrolünü elinde tutabilmek için kendiliğinden cinsel ilişkiye girebil-
mekte, böylelikle istismarı kontrol edemese de, “ilişkinin zamanlamasını kontrol altına 
alarak” “kendi istediği için yaşanan bir cinsellik” gibi bir çarpıtmayla durumla baş et-
meye çalışabilmektedir. Özellikle ensest ya da tekrarlayıcı cinsel istismarlarda çocuk ya 
da ergen cinsel ilişki için kendiliğinden giderek ve talepkar davranarak cinsel istismarın 
zamanlamasını kontrol eder, böylece sadece her an istismara uğrama ihtimalini, zamanı 
belirsiz olan durumu kontrol altına almış olmaz aynı zamanda “tecavüze uğradığı” ger-
çeğiyle ilgili bir yanılsama yaratmış olur. Bu durum istismar eden kişinin karşılıklılık ol-
duğuna ilişkin bir rasyonel geliştirmesine yardımcı olur. Bu koşullarda istismar eden kişi 
“çocuğun ya da ergenin kendiliğinden, isteğiyle cinsellik yaşadıklarını” iddia eder. Profes-
yonellerin bu açıdan söz konusu olan mağdurun çocuk olduğunu, bu koşullarda rızadan 
söz etmenin mümkün olamayacağını, bu tür sağlıksız uyuma neden olan dinamikler 
sonucu çocuk ve ergenlerin böyle davranışlar sergiliyor olabileceğini biliyor olması çok 
önemlidir. Cinsel istismara uğramış çocuk yakınları tarafından maruz bırakıldığı olay 
nedeniyle “ihanete uğramışlık duygusu” yaşar. İlişkilerinde kişilere güvenmekte zor-
luk çeker. Kime güveneceğine karar vermekte zorluk yaşadığı için yetişkinliğinde çoklu, 
kısa, istismara açık ilişkiler yaşayabilir. Normal koşullarda çocuklar ebeveynlerinden 
kendilerine zarar gelebileceğini düşünmemekte, kendilerini koruyacaklarına ve dürüst 
olduklarına koşulsuz inanmaktadır. Ne zaman ki çocuk aile içi cinsel istismar olaylarında 
olduğu gibi babasının kasıtlı olarak ona zarar verdiğini, yalan söylediğini, kendi ilgisi ve 
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zevki için onu kullandığını keşfetmeye başlarsa o zaman çelişkili duygular yaşamaya 
başlamaktadır. Benzer şekilde istismar açığa çıktığında nadiren annesi tarafından inanıl-
makta ve desteklenmekte, genellikle suçlanarak bu konuda yalnız bırakılarak ikinci kez 
ihanete uğramaktadır. Çocuk hem ihtiyaç duyduğu, bağımlı olduğu kişilerin hem de zarar 
gördüğü kişilerin aynı kişiler olduğunu fark ettiğinde kendisini çaresiz hissetmektedir. 
Yani sadece babası tarafından değil bunu görmezden gelen, olay açığa çıktığında kendi-
sini desteklemeyen anne tarafından da ihanete uğramıştır. Bu durumda çocuk annenin 
bu olayı fark etmiyor olduğuna inanamamakta ve yaşananlara göz yumması nedeniyle 
sadece babaya karşı değil anneye karşı da öfke duymaktadır. 

İstismara uğrayan çocuklar kendilerini zarar görmüş ve diğer çocuklardan farklı his-
setmektedir. Bu çocuklar vücutlarına karşı kızgınlık duyabilir ve kendilerini kirlenmiş, 
kötü hissedebilirler. Çocuk ve ergenlerin bir kısmı cinsel istismar sırasında vücutlarında 
hissettikleri haz verici duyumlardan, zevk alıyor olmaktan dolayı suçluluk hissetmekte, 
bedenlerine karşı öfke duymaktadır. Cinsel istismara uğrayan ergenlerin yoğun bir öfke 
ve nefret yaşadığı, bazıları bu duyguları dışa vurulurken (saldırgan davranışlar), bazıları-
nın ise kendine yönelttiği (intihar girişimi) görülmüştür. 

Çocukluklarında örselenen kişilerin “kendilerini daha önceki istismarlarıyla benzerlik 
gösteren durumlara soktukları, eski örselenmelerinin yinelendiği, “yeniden sahnelen-
diği” ve bu yinelenmede şiddet gösteren ya da kurban rollerini aldıkları, böylelikle şiddet 
döngüsünü devam ettirdikleri bilinmektedir. Çocuğun algısı bütün kötü şeylerin kendisi-
nin başına geldiği ve aslında kendisine yönelik istismar davranışlarını hak ettiği yönünde-
dir. Bu inanışla kendisini önceki yaşadığı travmalara benzer durumlara sokarak kendiyle 
ilgili bu düşüncesini sürekli sınar ve aslında bu inancında yanılmayı arzu eder. Ancak 
kendisini soktuğu, ilişkiye girdiği öncekilerle benzerlik gösteren bu riskli durumlarda 
tekrar cinsel istismara uğrar, bunu sınamaya devam ederek cinsel istismarını sürdürür.

Sonuç olarak; sosyal, duygusal, ruhsal, bilişsel, bedensel, cinsellik gibi birçok alanda ge-
lişimsel olarak yetişkin düzeyine ulaşmamış, ebeveynine duygusal ve ekonomik olarak 
bağımlı olan çocuk ve ergenler için bu tür bir travma çocuğun duygu, düşünce ve dav-
ranış alanlarını alt üst edecek bir başka deyişle “ruhun felç olmasına” neden olacaktır.

2.2.1.2.3
Erken Yaşta Evliliklerin (18 Yaş Altı) Etkileri

Türkiye’de yaşayan mülteci ve sığınmacı çocuk ve ergenler birçok açıdan yüksek risk al-
tındadır. Ailesini, akrabalarını, evlerini, vatanını bırakıp gelmek zorunda kalan bu kırılgan 
gruplar içinde özellikle çocuklar her yönden suistimale açık haldedir. Farklı kültür, dil, 
din, etnik köken ve bu farklılıkların yaşamak zorunda kaldıkları ülkede yarattığı zorluk-
lardan ve süreç içinde yaşanan travmalardan en çok çocuk ve ergenler etkilenmektedir. 
Adli sistem içinde tercüman ihtiyacı olan çocuk ve ergenlerin büyük kısmını bu savunma-
sız grubun oluşturacağı düşünüldüğünde, bu çocuk ve ergenlerin sürüklendiği uygunsuz 
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deneyimler konusunda dikkatli olmak gerekmektedir. Kültürel farklılıklar travmaya uğ-
rayan çocuk ve ergenin travmatik yaşantıyla ilgili algısını biçimlendirir. Bu bazen çocuk 
ve ergenin istismarı anlamasını ve kendisini korumasını zorlaştırır. Özellikle erken yaşta 
evliliklerin kültürel olarak norm olarak kabul edildiği topluluklardan ülkemize mülteci 
ve sığınmacı olarak göç eden çocuk ve ergenler bu açıdan daha yüksek risk altındadır. 
Örneğin; genç yaşta yapılan evlilikler Suriyeli kadınlar arasında oldukça yaygındır. Suri-
yeli mülteciler arasında sadece 15-18 yaş grubundaki kız çocuklar değerlendirildiğinde 
yüzde 15 oranında evlendirildikleri, diğer bir deyişle 15-18 yaş grubundaki her 100 Suri-
yeli çocuktan yaklaşık 15’inin evli olduğu bildirilmektedir (AFAD, 2014:27). Çocuk yaşta 
evliliklerin kültürel yanının dışında yabancı olduğu topraklarda kız çocuğunu korumak, 
bakımını devretmek, kendi yaşamını da buradaki akrabaları aracılığıyla güvence altına 
alabilmek, para karşılığında kızını evlendirerek ekonomik ihtiyaçları gidermek gibi ne-
denleri de olduğu görülmektedir. Tercümanların aracılık ettiği adli görüşmede çocuk ve 
ergenin kültürel geçmişine hâkimiyeti bu riskleri değerlendirmek açısından hayati önem 
taşımaktadır. Çocuk yaşta evlilik hangi kültürde olursa olsun bir çocuk istismarıdır.

Çocukların henüz biyopsikososyal gelişimini tamamlamadan evlendirilmesi pek çok 
sorunu beraberinde getirmektedir. Evlilik, bireylerin hayatına yeni ve önemli rol ve so-

rumlulukların yanı sıra sorunlar da getiren 
sosyal bir oluşumdur. Evlilik kurumunun 
oluşturulabilmesi için evlenecek olan bi-
reylerin, yetişkin olgunluğuna ulaşmış ol-
maları beklenmektedir. Evlenmek için be-
lirli düzeyde olgunlaşmaya olan ihtiyaç, bir 
yandan evlenecek kişilerin fiziksel açıdan 
evlenmenin gerektirdiği koşulları sağlaya-

bilmeleri diğer yandan da evlenmenin mahiyetini ve beraberinde getireceği birtakım so-
rumlulukları kavrayabilmeleri, karşılaşabilecekleri güçlüklerin üstesinden gelebilmeleri 
için zorunludur. On sekiz yaş altı evlilikler sorunu sadece evlendirilecek olan çocuk ve er-
genin biyopsikososyal gelişim düzeyinin gereksinimlerinin ve gelişimsel düzeyine uygun 
yaşam hakkının ihlal edilmesi değil, aynı zamanda toplumun temelini oluşturan aile ya-
pısının sağlıklı oluşturulması ve sağlıklı gelecek nesillerin yetiştirilmesini sekteye uğrat-
ması bakımından da hayati önem taşımaktadır. Ergenlik dönemi bireyin fiziksel, ruhsal 
ve sosyal yönden birçok değişime uğradığı; bu değişimlerle birlikte kendisini tanımaya, 
toplumsal, mesleki ve cinsel kimlik gelişimini sağlamaya, olgunlaşmaya çalıştığı; dolayı-
sıyla yetişkin hayata hazırlandığı zorlu bir dönemdir. Çocuk yaşta evlilikler çocuğun hazır 
olmadan kendini erişkin cinselliğinin içinde bulmasına, yetişkin cinselliğiyle tanışmasına, 
gelişimsel olarak repertuarında olmayan bir konuyu fark etmesine neden olmaktadır. 
Gelişimsel olarak hazır olmaması çocuk ve ergenin cinsellik normlarıyla ilgili karmaşa 
yaşamasına ve zarar görmüş bir cinsellik algısına sahip olmasına ve cinsellikle ilgili er-
ken farkındalık yaşamasına neden olmaktadır. Ergenlik döneminde ergenlerin bedenleri 
yetişkin görünümü almaya, hormonal gelişimleri nedeniyle dürtüleri artmaya başlar. 

Özellikle erken yaşta evliliklerin 
kültürel olarak norm olarak kabul 
edildiği topluluklardan ülkemize 
mülteci ve sığınmacı olarak göç 
eden çocuk ve ergenler erken 
evlilikler açısından daha yüksek 
risk altındadır.
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Bununla birlikte sosyal, bilişsel, duygusal becerileri açısından halen çocuklardan çok 
fazla farklılaşmamışlardır. Bu nedenle zamanından önce farkındalık kazandığı yetişkin 

cinselliğini gelişimsel düzeyine uygun olarak ya 
travmatik olarak algılamakta ya da bu dürtüleri 
uygun biçimde yönlendirememektedir. Dolayı-
sıyla evliliğin temelini oluşturan güven ilişkisi, 
sadakat ve bağlılık gibi evlilik ilişkisinin üzeri-
ne yüklediği sorumlulukları ve yükümlülükleri 
yerine getirmede yetersiz kalmaktadır. Ancak 

ergenler bu eksiklerinin de çok farkında değillerdir. Yetişkin görünümüne ve çocuksu 
bir düşünce ve duygu yapısına sahip olmaları nedeniyle bu dönemde gençlerin yetişkin 
gelişim düzeyinin ancak kavrayabileceği evlilik kurumunun tüm boyutlarını değerlendir-
me yetisine sahip olmadığı, çocuk yaşta evlilik eyleminin kendisinde yaratacağı zararları 
bilemeyeceği, güven duyduğu, kendisini koşulsuz teslim ettiği ve duygusal, bakım açı-
sından bağımlı olduğu kişiler tarafından yani ebeveynleri tarafından yapılan yönlendir-
melere karşı koyamayacağı göz önüne alındığında, bu yaşta evlilik kararında rızadan çok 
boyun eğme davranışından söz edilebilir. Henüz kendi kimlik yapılanması tamamlanma-
mış bir gence yüklenen eş olma, bağlılık, cinsellik, anne olma ve ev yönetme sorumlu-
luğu depresyon, uyum bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, konversif bozukluk 
ve intihar girişimi gibi çeşitli ruhsal sorunları beraberinde getirebilmektedir. Ayrıca evlilik 
ile bu gençlerin eğitim alma, meslek edinme, kendilerini sosyoekonomik refaha taşıma 
ümit ve hakları ellerinden alınmaktadır. 

Öte yandan erken yaşta evlilik çoğu kez erken annelik deneyimine neden olmaktadır. Er-
ken yaşta doğum ise hem anneler ve hem de doğacak bebekler için tıbbi açıdan yüksek 
riskli sonuçlar taşımaktadır. Ayrıca ergen annelerden doğan çocuklar bilişsel, akademik 
ve davranışsal sorunlara, çocuk ihmal ve istismarı mağduru olmaya daha yatkındırlar. 
Çocuk yaşta ve hazır olmadan anne olmak; annenin “bakım veren kişinin rolüyle” ilgili 
bir görüşünün, erken dönemde bebeğin ihtiyaçları, bağlanma ve insan ilişkilerinin kar-
maşıklığı ile ilgili farkındalığının ve çocuk gelişimi hakkında bilgisinin olmaması yanı sıra 
yetersiz ebeveynlik becerileri çocukların istismar riskini arttırmaktadır. Bir ergenin ço-
cuk yetiştirmesi çift taraflı bir istismarın ifadesi gibi görülmektedir. Yani ergen gebelikler 
hem bir çocuk istismarının sonucu hem de doğuracak olduğu çocuk açısından bir çocuk 
istismarı nedenidir. Bir ergenin kendi kimlik gelişimi ve gelişimsel sürecinin gerektirdiği 
uğraşlar o dönemde “ebeveyn” olmayı içermemektedir. Bu ergenin gelişimsel olarak 
hazır olmadan ebeveyn rolünü üstlenmesi, bebeğe olan duygusal yatırımını azaltacak, 
bağlanmayı olumsuz etkileyecektir. Bir ergenin erken yaşta evlilikler aracılıyla bebek sa-
hibi olması ve çocuk yaşta yetişkin rolünün toplum tarafından desteklenmesi çocukların 
istismarı açısından çok büyük riskler oluşturmaktadır.

Sonuç olarak; çocuk yaşta evliliklerin çocuk, aile ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri 
çocuk ve ergen açısından çocuk haklarının ihlali, çocuk olma ihlali, çocukluğun/ergen-

Ergen evlilikler hem bir çocuk 
istismarının sonucu hem 
de doğuracak olduğu çocuk 
açısından bir çocuk istismarı 
nedenidir.
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liğin gelişimsel gereksinimlerinin ve kişisel özgür-
lüklerinin yok sayılması, fiziksel olarak evliliğe ve 
çocuk doğurmaya hazır olmaması nedeniyle gebeli-
ğe ve doğuma bağlı ruhsal, fiziksel sağlığı açısından 
kalıcı zarar görmesi, erken ve sık gebelikler, doğum 
sırasında anne ölüm riskinin yüksek olması, bebek 
doğum ağırlığının düşük ve bebek ölümleri riskinin 
artması, aile açısından erken yaşta evliliklerin daha 

sık evlilik sorununa ve boşanmaya neden olması, evlilik ilişkisi içerisinde çocuk ve ergenin 
aile içi şiddete maruz kalma riskinin yüksek olması, ebeveynlik becerilerinin gelişmemiş 
olması nedeniyle kendi çocuğunu istismar etme riskinin yüksek olması, toplumsal so-
nuçları açısından da eğitimi yarım bırakmak zorunda kalan, eğitim seviyesi düşük anneler 
tarafından yetiştirilen, kendi kimlik oluşumunu tamamlayamadan ebeveyn olmak zorunda 
kalan ve düşük ebeveynlik becerileri olan annelerin yetiştirdiği yeni nesiller, eğitimsiz, genç 
annelerin daha eğitimsiz çocukları, kadınların entelektüel ve finansal olarak katkısından 
yoksun toplum, yoksulluk döngüsünün devamına neden olduğu bildirilmektedir.

2.2.2
Aile İçi Cinsel İstismar ve Çocuk

Ensest, cinsel istismarın aile içinde yaşanması, toplumsal olarak kabul edilmeyen bir 
durum olması, ailenin parçalanması riski taşıması ve ensestin görüldüğü ailelerin bazı 
dinamik özellikleri nedeniyle genellikle açığa çıkmaz ve yıllarca sır olarak kalır.

Çocuklar birer sırdaş olarak kullanıldığında, anne ya da baba tehlikeli bir sırrı çocuğu ile 
paylaştığında, özellikle de sırrın dışında tutulan tarafın hayatını doğrudan etkileyen bir sır 
söz konusu olduğunda, ailede bilgi paylaşımına ve karar vermeye ilişkin doğal hiyerarşi 
tersine dönmektedir. Sırrın gizlendiği ebeveyn itibar ve otorite kaybına uğramaktadır. Bu 
sırla çocuk aile içinde yaşının ona normal olarak sağlayacağından daha fazla yetki ve 

ayrıcalık kazanmaktadır. Bunların tümü sırlar için-
de gömülü olduğundan kimin kim hakkında hangi 
kararları verebileceği belirsizleşmekte ve üzerinde 
konuşulamaz hale gelmektedir. Bu sır ensestte 

olduğu gibi tehlikeli ve çocuğa zarar veren bir sır olduğunda çocuk sadece yetişkinle-
re olan güvenini kaybetmemekte, aynı zamanda kendi varlığının dünyadaki yararlılığına 
duyduğu inancını da yitirmektedir. Sırrı açması durumunda ailesinin dağılıp gideceğinden 
ya da daha kötü sonuçların çıkacağından korkan çocuk kendi güvenlik ve esenliğini feda 
ederek susmaktadır. Bu sırrın açıklanmaması için istismar eden kişinin doğrudan tehdit 
etmesi gerekmemektedir. Örtük olarak verilen mesajlar da açıklanmasını engellemek-
tedir. “Unutma, bu yalnız ikimiz arasında özel bir sır” diyerek, birine söylemenin içereceği 
tehlikeyi ifade etmek için çocuğun uyarılması “Eğer birine söylersen gitmek zorunda ka-
lırım, bu da senin suçun olur.” ifadesini içinde barındırmaktadır.

Erken evliliklerin;
� Çocuk ve ergen açısından
� Aile açısından ve
� Toplum açısından 

yüksek riskli sonuçları 
olmaktadır. 

Ensest; cinsel istismarın aile 
içinde yaşanmasıdır. 
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Birçok ailenin dış dünyadan sakladığı bazı sırları vardır. Ancak bu sır ensest gibi tehlikeli 
bir sır olduğunda aileyi dünyanın geri kalanından ayıran sınırlar katılaşmakta ve aşıla-
maz hale gelmektedir. Çocuklar zamanla, sırlarla çevrelenmiş küçük dünyalarında bu 
sırla yaşamayı öğrenirler. Aile sorunları dışarıya taşınmaz, bunlar ailenin temel kuralları 
haline gelir. Bu kurallar, dış dünyadan yardım istemeyi ya da dış dünyadaki ihtiyaç du-
yulan araçları kullanmayı imkânsızlaştırır. Baskı ve tehdit çocukların sır saklamasında 
çoğu zaman önemli bir rol oynasa da ensestin yaşandığı ailelerdeki çocukların büyük 
bir bölümü aynı zamanda, onlara istismarda bulunan kişileri koruma güdüsünü yoğun 
bir biçimde yaşamaktadır. Bu çocuklarda sevgi ve nefret, şefkat ve tecavüz, bağlılık ve 
güvenilmezlik, sığınak ve tehlike karmaşık bir bileşim halinde bir arada bulunmaktadır. 

Ayrıca ensest mağduru çocuk, güvenilmez ve 
zayıf gördükleri ailenin diğer fertlerinden bu 
sırrı saklamanın daha uygun olduğunu sez-
mektedir. Diğer aile fertlerinin cinsel istisma-
rı fark etmemelerinin imkânsız olduğunu ve 

aslında bildiklerini, bunu durdurmak için hiçbir şey yapmadıklarını, dolayısıyla bu sırrı 
açmanın ona yarar sağlamayacağını anlamaktadır.

Ensestin yaşandığı ailelerde annenin sıklıkla kullandığı savunma mekanizması inkâr-
dır (yadsıma/yok sayma). Bu “inkar” annenin evliliğinin ilk zamanlarında kocasına dair 
hayal kırıklıklarını yok saymasına, daha sonra ise çocuğunun yaşadıklarını görmesini 
engellemeye neden olabilmektedir. Genellikle bu anneler evlilikten beklentileriyle ilgili 
büyük bir hayal kırıklığı, eşinin cinsel istekleri, ev işleri ve annelik sorumlulukları açı-
sından zorluklar, yetersizlikler yaşamaktadır. Ensestin yaşandığı bu ailelerde “yadsıma/
yok sayma” annenin kendi çocuğuna ne olduğuna kör bir anne olmasına, çocuklarına 

çoğunlukla inanmamalarına, destek olama-
malarına neden olmaktadır. Ensestin yaşan-
dığı ailelerde genellikle annenin boyun eğen 
bir kişilik yapısına sahip olduğu, olayların bir 
bölümünün farkında olduğu, olağan dışı bir 
durum olduğunu fark ettiği, ancak pasif kişilik 
özelliği nedeniyle olayın üzerine gidemediği 
belirtilmektedir. 

Ayrıca ensestin yaşandığı ailelerde bu eylem 
sadece çocuk ve ergen için değil aynı zamanda 
anne için de oldukça travmatik bir olay olduğu 
düşünülmektedir. Temelde bir anne eşinin ço-
cuklarını cinsel olarak istismar edebileceğine 
ihtimal vermemektedir. Ancak bu tür trav-
matik olaylar gerçekleştiğinde bazen anne ve 
ailenin diğer fertleri, baba ve ensest mağduru 

Ensest sürecinin üç ana dinamiği 
“SIR, KABULLENEMEME/
İHTİMAL VERMEME” ve 
“İNKAR”

ENSEST MAĞDURU ÇOCUK
Temel güven duygusunda 
sarsılma, ebeveyn-çocuk 
ilişkinin doğasına ilişkin kafa 
karışıklığı ve bunlar sonucunda 
ortaya çıkan duygusal karmaşa, 
çaresizlik, utanç, suçluluk, öfke 
vb. duygular yaşarlar.  
Gelişimsel dönemine uygun 
olmayan travmatik (cinsel) 
yaşantılar, çocuğun gelişimi 
(bilişsel, psikososyal, ahlaki), 
kimlik oluşumu üzerindeki yıkıcı 
etkilere, olumsuz benlik algısı/
imgesine, cinsel/ davranışsal 
sorunlara neden olur.
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çocuğun arasındaki ilişkinin farklı bir doğası olduğunu fark etmektedir. Ensestin ortaya 
çıkmasından sonra genellikle anneler ya bu olaya ihtimal vermemekte, çocuğun yanlış 
anlamış olabileceğini, iftira attığını düşünmekte ya da bu cinsel yakınlaşmada çocuğu 
suçlu görerek kızgınlık duymakta, çocuğunu desteklememekte ve bu durumu açık ettiği 
için çocuğu ciddi olarak suçlamaktadır. Genel olarak olayın ortaya çıkması sonrasında bu 
anneler şok, suçluluk, utanma, sorumluluk duygusu, şaşkınlık ve izolasyon yaşamak-
tadır. Nadiren bazı anneler çocuğunun arkasında durmakta, çocuğunun baba tarafından 
cinsel istismara uğramış olabileceğine inanmaya ve korumaya çalışmakta, durumu fark 
etmemesi ve önleyememesi nedeniyle aşırı suçlanmakta, ensesti öğrendiği andan iti-
baren çocuğunu korumaya çalışmaktadır. Ancak bu grup annelerin dahi bir kısmı bo-
şanmamakta ya da tutukluluk sürecinde eşini ziyaret etmeye devam etmektedir. Eşi 
ve çocuğu arasında yaşananların detaylarını öğrenmeye çalışmakta, kendisinin hem bir 
ebeveyn olarak kandırılmış hem de bir eş olarak aldatılmış olduğunu düşünmekte, eşine 
ve çocuğuna öfke duymaktadır. Bu tür anneler babanın cinsel istismarının açık kanıtları 
olmasına karşın baba tarafından istismarın olmadığına ilişkin kolayca ikna edilebilmekte, 
hiç görmediği için emin olamadığını ifade etmekte veya çocuğunu koruyamamış olmak-
tan dolayı duyduğu suçlanmayı çocuğuna kötü davranarak, onu suçlayarak yansıtmakta-
dır. Çocuklarını koruyamadığı için suçluluk duyan anne, bazen öfkelenip intikam almaya 
çalışabilmekte, kendisini de aldatılmış hissedebilmekte, çocuğuyla rekabete girebilmek-
te, suçluluk duygusunu yansıtarak süreçten çocuğu suçlayabilmekte ya da çocuğun uğ-
radığı cinsel istismarı unutmak için çocukta sürekli başka hatalar aramaya başlayarak 
öfkesini yansıtabilmektedir. 

2.2.3
Ailesel Risk Etmenleri ve Çocuk

Çocuk ihmal ve istismarında çocuğun çok boyutlu olarak değerlendirilmesi gerekmekte-
dir. Çocuk istismarına psikososyal yaklaşım çocuğu, anne babayı, aileyi ve sosyal çevreyi 
değerlendirmeyi içermektedir. Bu bölümde psikososyal yaklaşımın bir parçası olan anne 
babaya ve aileye ilişkin risk etmenlerinin uygun şekilde değerlendirilebilmesi ve istismar 
şüphesi ile gelen bir çocuğun ailesel risk etmenlerinin tartışılması amaçlanmıştır. 

Çocuk ihmal ve istismarını aile açısından değerlendirir ve nedenlerini araştırırken, aileyi 
içindeki bireyle birlikte bir bütün olarak ele almak gerekir. Bu konu aile içinde kolay dışa 
vurulamayan, aktarılması ve işlenmesi güçlükler içeren bir durumdur. Bir aile sistemi 
içinde gizlenen gerçekler ailesel ve toplumsal bir tarihin, geçmişe ve bugüne ilişkin iliş-
kiler ağının yoğun duyguların, güçlü inançların, özel anlamların, düşlenen bir geleceğin 
oluşturduğu karmaşık bir doku içinde var olurlar. Bir aile sırrının içinde yaşamak, çocuk 
ya da ergen için, sorumluluk, güçlük, endişe, utanç, sıkıntı, koruma güdüsü, korku gibi 
duyguların bileşiminin birlikte ya da ayrı ayrı yaşanması ile sonuçlanır. 

Çocuk istismarında ailesel etmenler; aile içi çatışma, aile bütünlüğü, eşler arası şiddet, aile-
nin sosyo ekonomik düzeyi, evlilik doyumu, ailenin büyüklüğü ve biyolojik olmayan bir anne 
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ya da babanın evdeki varlığı üzerinden ele alına-
rak irdelenmelidir. Ebeveyn çatışması ve sosyal 
destek azlığı dikkat çeken önemli risk etmenle-
rindendir. Eşler arasındaki şiddet çocuk örselen-
mesinin önemli bir yordayıcısıdır. Şiddete uğrayan 
annelerin %44-56’sının çocuklarını kontrol altında 
tutmak için fiziksel şiddeti disiplin yöntemi olarak 
kullandığı bildirilmiştir. İstismar saptanan aileler-
de, ana-babanın daha sıklıkla ciddi fiziksel cezalara 
başvurdukları ve çocukları sosyal ve ahlaki töre-
lere ve geleneksel kurallara uymadıkları için sık 
cezalandırdıkları ortaya konmuştur. Çocuk istis-
marında, ayrıca ana-babada alkol/madde kullanı-
mı, ana-babanın çocuğu sahiplenmesinde zayıflık, 
bağlanma sorunları, istenmeyen gebelikler, anne-
de öfke, çocuğa yönelik hoşnutsuzluk risk etmen-
leri arasında sayılmaktadır.

Ailedeki ekonomik sorunlar, ana-babadaki duy-
gusal gerginliğini arttırarak, çocuklara yönelik 
hırçınlık ve öfkeyi körüklemektedir. Çocuk is-
tismarı ile ırk ve etnisite değişkenleri arasındaki 
bağlantılar incelenirken, yoksulluk en yüksek 
oranda öne çıkan ortak ailesel özellik olarak be-
lirlenmiştir. Yoksulluk sınırının altında olan aile-
lerde orta sınıf ailelere kıyasla çocuk istismarı 

oranı 22 kat fazla olarak bulunmuştur.

Çocuklarına istismarda bulunan ana-babaların çocuklarından gerçekle bağdaşmayan 
beklentiler içinde oldukları ve daha sıkı disiplin yöntemleri uyguladıkları saptanmıştır. 
İstismara yatkın olan ana-babalar çocuklarının mizaçlarıyla ya da hatalı davranışlarının 
arkasındaki niyetle ilgili olumsuz bir algı içindedirler. Bu ana-babaların empati becerileri-
nin kısıtlı olduğunu ve çocukları ile empati kuramadıkları için onların olaylar karşısındaki 
ya da davranışlarının ardındaki duygu ve düşüncelerini anlayamadıklarını bildirilmiştir. 
Bu durum da hem ana-babaların çocuklarından hatasız olmalarını beklemelerine hem 
de onların fiziksel şiddetten kalıcı olarak etkilenmeyeceğini düşünmelerine yol açabil-
mektedir. Çocuklarını fiziksel olarak örseleyen babaların, çocuklarının yaptığı davranışı 
kasıtlı algılama, duygu ifadelerini kızgınlık, nefret, iğrenme gibi yorumlama eğilimlerinin 
daha yüksek olduğu gösterilmiştir. 

Çocuklarda bazı gelişimsel bozukluklar ve davranış sorunlarının bulunması ana-babala-
rın çocuklarına daha yüksek oranda fiziksel şiddet uygulamasına neden olmaktadır. Ör-
neğin davranış sorunlarının eşlik ettiği Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) 
olan çocukların annelerinin daha sıklıkla depresyon belirtileri gösterdikleri ve depresyo-
nu olan bu annelerin çocuklarına daha fazla fiziksel istismarda bulunduğu bildirilmiştir.

AİLESEL RİSK ETMENLERİ
� Ana-baba çatışması, şiddet
� Sosyal destek azlığı, 

bağlanma sorunları
� Alkol ve madde kullanımı
� Ekonomik sorunlar, 

yoksulluk sınırı altındaki 
ailelerde çocuk istismarı 
oranı 22 kat artmakta

� Anne-babanın çocuk 
yetiştirmekle ilgili tutum 
ve davranışları, zayıf aile 
içi ilişkiler, anne-babanın 
ayrılması/ üvey baba veya 
anne

� Anne ve babanın kişisel 
özellikleri (düşük benlik 
saygısı, dayanıklılık 
ve özgüven, çocukken 
örselenmiş olma, stres 
düzeyleri/başetme yolları, 
erken yaşta anne-baba olma)

� Çocuklarda gelişimsel, 
davranışsal sorunların olması
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Çocuk ihmal ve istismarını değerlendirirken cinsel istismara uğramış olan çocukların 
aile özelliklerine ilişkin olarak sıklıkla rastlanan bir durum zayıf aile içi ve ana-baba-ço-
cuk ilişkileri olarak öne çıkmıştır. Ana-babanın ayrılması sonrası, üvey baba ile yaşamak 
zorunda kalma, kız çocukları için cinsel yönden kötüye kullanılmaya ortam hazırlayan 
bir risk etmenidir. Annenin evin dışında çalışıyor olması, ana-baba arasında uyumsuzluk 
yaşanması, yine cinsel kötüye kullanım açısından risk oluşturan durumlardır. 

Cinsel istismarın sık görüldüğü aileler genel olarak işlevselliği bozuk aileler olarak ta-
nımlanmakta ve bu ailelerde istismar yol açtığı düşünülen çeşitli patolojiler bulunmak-
tadır. Sonuç olarak çocuk istismarı, aileyi de içeren geniş bir sosyal yapı içinde ortaya 
çıkar ki bu çevresel koşullar çocuk örselenmesinin türü, ciddiyeti ve süreğenliğini belir-
ler. Dolayısıyla, çocuk istismarında aile sisteminin değerlendirilmesi, dikkate alınması ve 
devreye sokulması önemlidir ve sağaltımın ana temelini oluşturur.

¼ 3

Adli Sistem İçinde Çocuğun 
Değerlendirilmesi

Çocuk farklı nedenlerden dolayı adli sisteme girmekte ve adli yetkililerce değerlendiril-
mek üzere sevk edilmektedir. Çocuğun adli süreç içinde örselenmeden doğru değer-
lendirilebilmesi bu konuda eğitim almış profesyoneller tarafından bir ekip içinde yapıl-
ması ile mümkündür. Adli görüşme hangi amaçla yapılırsa yapılsın, görüşmenin hem 
örseleyici olmaması hem de yeterli ve doğru bilgiyi almaya elverişli olması gerekir. Adli 
sistem içinde değerlendirilen çocuğun tercüman ihtiyacı olduğu zaman adli görüşmenin 
dinamikleri değişmektedir. Uzmanla birebir yapılan ikili görüşmenin tercüman ihtiyacıy-
la birlikte üçlü bir görüşmeye dönüşmesi nedeniyle görüşmede edinilen bilgilerin çoklu 
aktarımı gerekeceği için bazı yanlış anlaşılmaların ya da bilgi kayıplarının olma riski ar-
tacak, dolayısıyla görüşmeden elde edilen verilerin güvenilirliği azalmış olacaktır. Ter-
cüman gereksinimi olan adli görüşmelerde işleyişin kesintiye uğramaması ve dil engeli 
olmayan çocuklarla eşit derecede nitelikli değerlendirme yapılabilmesi için tercümanın 
bu alandaki travmatik olayların olası sonuçları, bu sonuçların adli görüşmeye yansıma-
ları, tercümanın kendisinin görüşme sürecine olan etkisi ve kendi öznel yaşantısına olası 
etkisi, dolayısıyla görüşme sürecindeki yetkinliğine olası olumsuz etkileri konusunda do-
nanımlı olması gerekmektedir. Bu amaçla bu bölümde adli görüşmede çocuğun değer-
lendirilmesinde bu değerlendirmeye tercümanın etkisi ele alınmıştır.

3.1
Tercüman Aracılığıyla Çocuğun Değerlendirilmesi

Adli sistem içerisinde çocukla yapılan adli görüşmenin adli görüşmeciler için oluşturu-
lan temel prensipleri, sağlıklı bir değerlendirme için kendisine ihtiyaç duyulan ve ekibin 
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bir parçası durumunda olan tercümanlar için de geçerlidir. Adli görüşmecinin tercüman 
aracılığıyla bir çocuğu değerlendirmesi kendisinin doğrudan yaptığı değerlendirmelere 
göre bazı zorlukları ve riskleri içinde barındırır. Ancak, bir çocuğun mağdur ya da tanık 
olarak kendini ifade edebilme hakkı göz önünde bulundurulduğunda, görüşmede roller, 
sınırlar ve temel ilkeler oluşturulduğunda, mesleki etik değerlere dikkat edildiğinde bu 
yöntemin çocuğun yararına olacağı bugün artık kabul edilmektedir.

Tercümanların adli süreçlerde çocuğun uygun ve doğru değerlendirilmesini sağlaya-
bilmesi için adli sistem ve yasal jargonla ilgili fikir sahibi olması gerekir. Ayrıca çocuk 
görüşme teknikleri, çocuklarla iletişim kurmak, çocuk gelişimi ve ruhsal süreçler, is-
tismarın dinamik etkileri konusunda temel düzeyde donanımlı olması gerekmektedir. 
Bu tür bir donanım görüşmelerin niteliğini ve güvenilirliğini arttırması açısından oldukça 
önemlidir. Bu amaçla yapılan eğitimler, yalnızca çocukla uygun yöntemlerle görüşmeyi 
değil aynı zamanda görüşmeci davranışının mağdur çocuğun üzerindeki etkisi hakkında 
farkındalık oluşmasını sağlar. Hem adli görüşmeci hem de tercüman açısından rol ve 
sınırların oluşturulması, adli görüşme hedeflerinin ve çocukla çalışmanın özelliklerinin 
tercümana uygulamalı olarak aktarılması, karşılıklı beklentilerin, zorlukların, önyargı-
ların anlaşılması ve çözümlenmesi oldukça önemlidir. Bu açıdan eğitimlerin adli görüş-
mede görevli olan diğer ekip üyeleriyle birlikte yapılması önerilmektedir. Bu aynı zaman-
da adli görüşmeci ile tercüman arasında ortak bir dilin oluşturulması, aynı çizgiyi takip 
edebilmeleri, üçlü ve dolaylı görüşmenin risklerini en aza indirebilmeleri için oldukça 
yararlı görülmektedir. Disiplinlerarası bu tür eğitimleri tamamlayan tercümanların adli 
sistem içinde çocukla çalışmalarının devamlılığını sağlamak, oluşturulan standartların 
korunması açısından önemlidir. Bu devamlılığı sağlamak, tercüman ve adli görüşmeci-
nin yakın iletişim içinde ortak bir dil oluşturabilmesini, dolayısıyla dil engeli nedeniyle adil 
yargılanma hakkı kısıtlanan çocukların dezavantajlarını en aza indirmeyi sağlamaktadır. 
Buna ek olarak, ileri düzey eğitim amaçlı, bütün ilgili uzmanların disiplinlerarası bir bakış 
açısıyla uygulamalı bir eğitim programında birleştirmek ve süpervizyonları süreç içinde 
devam ettirmek bu görüşmenin güvenilirliği açısından bir çok avantaj sağlamaktadır. 
Bu yöntemler adli görüşmede görevli tüm disiplinlerin adli süreçte tercüman aracılı gö-
rüşmenin inceliklerini öğrenmesi, tercümanın çocukla görüşme ortamında çalışmaya 
alışması açısından oldukça yararlı olmaktadır. 

Bu bölümde çocuk dostu bir yaklaşım için adli görüşmede temel ilkelerin tercüman 
perspektifinden nasıl olması gerektiği ve tercüman varlığının çocuk adli görüşmesinin 
etkileşimsel dinamiklerini nasıl etkileyebileceği ele alınacaktır.

Tercüman Perspektifinden Adli Görüşmede Temel İlkeler;

Çocukla adli görüşmede tercümanın rolü her sözcüğü kelimenin tam anlamıyla kaynak 
dilden hedef dile çeviren bir “aracı” veya “makine” gibi olmak değildir. Bu rol daha çok 
adli görüşmeciyle çocuk arasındaki iletişimi gerçekleştiren, görüşmenin iki tarafını da iyi 
düzeyde anlayan ve iletişimi kolaylaştıran bir kişi olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu 
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modelde, bir tercümanın, tarafların ko-
nuşmalarını kelime-kelime aktarma-
sından ziyade, kelimelerin anlamlarına 
veya arkasındaki duyguya vurgu yap-
ması, bu anlamları/hisleri esas olarak 
iletmesi beklenmektedir. Ayrıca tercü-
manın her iki dile aynı oranda hâkim 
olması, iki kültürlü görüşme ortamında 

adli görüşmeciyle çocuk arasında dil birliğini sağlaması, dili doğru yorumlaması gerekli-
dir. Tercümanın bu açıdan yetkinliği, kültürel veya bağlamsal değişkenleri adli görüşme-
ciye iletme ve paylaşma sorumluluğunu gerçekleştirmesi açısından da önemlidir. Bazı 
araştırmalarda tercümanların tarafsız bir çevirmen, bir gölge gibi eşlik etmesi gerektiği 
belirtilmektedir. Buna karşın, çocukla adli görüşmelerin özelliği nedeniyle eğilim tercü-
manı üçlü bir ilişkinin parçası olarak görmenin daha fazla yarar sağladığı yönündedir. 
Ancak bu etkileşimde tercümanın inisiyatif almasının görüşmenin güvenilirliği ve çocu-
ğun ikincil örselenmesi açısından riskler oluşturabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle 
tercümanın süpervizyonunun sağlanması hayati önem taşımaktadır. 

Tercümanla adli görüşmeci arasındaki yakın iletişim ve işbirliği bu üç yönlü ilişkide ço-
cuğun karmaşa yaşamaması, rolleri anlayabilmesi, kimin görüşmeci olduğunu ayırt 
edebilmesi için önemlidir. Bu işbirliği sırasında görüşmenin akışıyla ilgili bazı aksaklık-
lar gözlenebilir. Adli görüşmeci ya da tercüman tarafından bu durum fark edildiğinde, 
aralarındaki uyum, birlikte hareket etmeyle ilgili sorunların gözden geçirilmesi için gö-
rüşmeye ara verilmesi, görüşmenin yeniden inşa edilmesi ve işbirliğinin sürdürülmesi 
gerekebilir. 

Kötü muameleye maruz kalan çocuklar yaşadıkları travmatik olayla ilgili konuşmaya is-
tekli değildir. Çocuk gelişimsel düzeyine bağlı olarak yaşadığı travmatik olayı tanımadığı 
ortamlarda, tanımadığı yetişkinlere aktarmayla ilgili ciddi zorluk yaşar. Adli görüşmenin 
yapılabilmesi çocukla güven ilişkisi kurulmasını gerektirir. Ancak bu güven ilişkisinin 
oluşması tercüman aracılığı ile yapılan üçlü bir adli görüşmede çok daha zor olmaktadır. 
Bu nedenle çocukla ilişki kurarken adli görüşmeciler için önerilen temel ilkeler tercü-
man için de geçerlidir. 

Çocuğun bu üçlü görüşme içerisinde 
görüşmecinin ve tercümanın rolünü 
doğru kavramasına yardımcı olmak ge-
reklidir. Bu sağlansa dahi çocuk doğru-
dan kendisiyle ilişki kuran tercümanın 
yaklaşımından etkilenecektir, onunla 
ilişki kurma eğiliminde olacaktır. Bu ko-

şullarda tercümanın adli görüşmeciye benzer yaklaşım ve tutum sergilemesi bilgi akışı-
nın sağlanması açısından yardımcı olacaktır. Tercümanın çocuğa karşı uygun mesafede, 

Tercümanın, tarafların konuşmalarını 
kelime-kelime aktarmasından 
ziyade, kelimelerin anlamlarına veya 
arkasındaki duyguya vurgu yapması, 
bu anlamları/hisleri esas olarak 
iletmesi beklenmektedir.

Tercümanların çocukla davranışsal 
etkileşiminin kaçınılmaz olarak 
çocuğun etkin katılımı üzerinde önemli 
bir etkisi olacaktır. Ancak bu ilişkideki 
ayar çok hassastır ve adli görüşmecinin 
rolünün önüne geçmemelidir.
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empatik, önyargısız yaklaşımı, görüşme sırasında çocukla göz teması, vücut duruşu, ses 
tonu vb. sözel olmayan mesajlar aracılığıyla nazik bir tutum göstermesi çocuğu rahat-
latmak için iyi bir strateji gibi görünmektedir. Tercümanların çocukla davranışsal etki-
leşiminin kaçınılmaz olarak çocuğun etkin katılımı üzerinde önemli bir etkisi olacaktır. 
Ancak bu ilişkideki ayar çok hassastır ve adli görüşmecinin rolünün önüne geçmeme-
lidir. Bunun için adli görüşmeci çocuk ile ilişkisini ve göz temasını bu üçlü ilişkinin her 
aşamasında sürdürmelidir. Adli görüşmeci çocuğun ilişki içinde olduğu temel kişi oldu-
ğunu hissettirmeli, ilgiyle dinlemeli ve çocuğun görüşmeye katılımıyla ilgili olumlu onay-
lamaları üstlenmelidir. Tercümanın sözel veya sözel olmayan iletişim yoluyla kişisel gö-
rüş veya yargı aktarmamaya çok özen göstermesi gereklidir. Sadece adli görüşmecinin 
olumlu ifadelerini formüle etmesine, çocuğun söylediklerini açıklayabilmesi için destek 
sunmasına izin verilebilir. Tıpkı adli görüşmeci gibi, tercümanlar da destekleyici ve açık 
bir tutum benimseyerek, samimiyeti ve tarafsızlığı dengeleyerek çocukların daha rahat 
hissetmelerine katkıda bulunabilirler. Adli görüşmeci, çocuk ile etkileşime girdiğinde ço-
cuk dostu dili kullanmaktan sorumlu olan temel kişidir. Hem görüşmeci hem de tercü-
manlar görüşmede sergiledikleri tutum ve davranışlarla bu kurallara uyuyorlarsa, çocuk 
açısından adli görüşmedeki roller arasındaki ayrım çizgisi açıkça çizilmiş demektir. Bu 
bağlamda, tercüman ile adli görüşmeci arasındaki yakın iletişim, rol dağılımı karmaşası-
nı azaltacak, iki tarafın da beklentilerini yerine getirmesini kolaylaştıracaktır.

Modülün “Uzman, Tercüman İşbirliği Açısından Adli Görüşme Süreci” başlığı altında adli 
görüşmede tercümanın rolü ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Adli görüşmenin özelliği ne-
deniyle tercümanın görev içeriği ve rolünde etik kurallar açısından bazı farklılıklar görül-
mektedir. Yine de profesyonellik, tarafsızlık, sınırlar ve gizliliğin korunması; ikili bir rol-
den kaçınma, öz farkındalık ve mesleki gelişim elde etmek için çabalamak ortak temel 
ilkeler olarak bildirilmektedir. Burada tercümanın bulunduğu görüşmelerde uygulama-
da beklenen olası riskler ve adli görüşmenin değişen dinamikleri üzerinde durulacaktır.

3.1.1
Çocukla Adli Görüşmede Tercümanla İlişkili Riskler

Tercümanın görüşmede bulunması, bir taraftan adli görüşmeci ile çocuk arasındaki dil 
boşluğunu kapatır ve taraflar arasındaki etkileşimi kolaylaştırırken, diğer taraftan gö-
rüşme dinamiğini değiştirmekte ve istemeden uygun görüşme tekniklerini engelleye-
bilmektedir. Çocukla adli görüşmenin incelikleri ve hedefleri açısından yeterli donanıma 
sahip olunmadığında adli görüşmeci ile çocuk arasında yanlış anlamalara, yeterli bilgi-
nin sağlanamamasına ve bilgi kaybına neden olunmaktadır. İki dilli bir adli görüşmede 
tercümanın yetkin olması; çocuğun dil engeli olmayan çocuklarla benzer oranda adil 
yargılanmasını sağlar, hatalı yorumlamaları ve bilgi kayıplarını önler. Böylece görüşme-
nin güvenilirliğin düşük olması nedeniyle karara itiraz edilme, mahkemenin yanıltılarak 
yanlış bir mahkumiyet veya beraat kararı ile sonuçlanma ihtimalini azaltır. Potansiyel 
olarak bu tür ciddi sonuçlar göz önüne alındığında, tercümanların soruşturma/kovuş-
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turma görüşmesi üzerindeki dinamik etkisi ve varlığının yarattığı olası riskler konusunda 
farkındalığının yüksek olması oldukça önemlidir.

Tercümanın bulunduğu adli görüşmenin ikili, karşılıklı, doğrudan bir ilişkiden üç yön-
lü, dolaylı aktarımlı bir ilişkiye dönüşmesinden dolayı oluşan en büyük risklerden biri, 

adli görüşmecinin görüşme ve çocuk 
üzerindeki kontrolünü kaybetmesidir. 
Bu konuda eğitimli ve tecrübeli bir ter-
cüman ve adli görüşmeci bu riski en 
aza indirmek için bazı tedbirler almak-
tadır. Görüşmeden önce adli görüşmeci 
ile tercüman arasındaki bilgilendirme 
toplantıları, görüşmenin en başından 
itibaren çocuğa rollerin çerçevesinin çi-

zilmesi, görüşme süresince sınırların bu açıdan korunması bu kontrolün sağlanmasına 
yardımcı olur. Ayrıca tarafların sınır ihlallerinde görüşmeye ara vererek tekrar uzlaşma 
oluşturması ve adli görüşmeciden bağımsız olarak tercümanın çocukla ayrı bir diyalog 
kurmaktan kaçınması bu riski en aza indirecektir. Ancak tercümanla birlikte değişen adli 
görüşme dinamikleri çocuğun doğrudan tercümanla ilişki kurma eğiliminde olmasına 
neden olabilmektedir. Ayrıca aynı kültürü ve hatta bazen aynı travmatik geçmişi paylaşan 
bir tercüman, kendi duygusal süreçleri nedeniyle farkında olmadan görüşme tekniğin-
de değişikliklere neden olabilecektir. Adli görüşmede tercümandan beklenen görüşme 
üzerinde herhangi bir kişisel etkiye neden olmadan, ifadenin içeriğinin, taşıdığı duygu ve 
vurgusu yani sözel olmayan özelliklerinin korunarak, doğru bir şekilde yorumlanmasını 
sağlamasıdır. Eğitimli, yetkin bir tercüman, söylenen her şeyi aktarabilmek için sözlü 
ve sözsüz mesajı bilgi eklemeden, çıkarmadan ve mesajın vurgusunu, ifadenin altında 
yatan düşünceyi ve niyeti değiştirmeden, tarafsız olarak, iletişimin kesintiye uğramadan 
sürmesine aracılık eder. 

Tercüman, açık olmayan, karmaşık veya belirsiz ifadeleri onararak ya da düzelterek ta-
raflara aktarma eğiliminde olduğunda, görüşme tekniğini çok ciddi biçimde etkiler. Adli 
görüşmeci kasıtlı ve stratejik bir soru sormak istiyorsa ya da özellikle kolluk veya adli mer-
ciler ile yapılan görüşmede olduğu gibi görüşmecinin vücut dili, ses tonu, kullandığı keli-
menin kışkırtıcılığı taktik olarak kullanılıyorsa, bunun tercümanın süzgecinden geçirilerek 
aktarılması adli sürecin işleyişini bozar. Tercümanın ifadenin ardındaki niyete müdahalesi, 
ifadenin gücünü azaltır ve çocuğun durumun ciddiyetini ve bağlamını anlamasını zorlaştırır. 
Dolayısıyla tercümanın bu müdahalesi gerekli düzeyde bilgiye ulaşmayı, dolayısıyla görüş-
me hedefinin gerçekleşmesini engelleyebilir. Tercümanın bu tutumu birçok bilginin, kanıtın 
kaybına ya da adli sürecin yanlış ilerlemesine neden olabilir. Zayıf bir tercüme, hem sorulan 
soruları tam olarak anlamayan çocuk için hem de çarpıtılmış bir cevap alan kolluk veya adli 
merciler için önemli bir risk teşkil eder. Bu nedenle tercümanın bir mesajın sadece doğru-
dan taşıdığı anlamı ve gerçeklere ilişkin bilgileri değil, görüşmecinin iletişimsel hedefleri-

Adli görüşmede tercümandan beklenen 
görüşme üzerinde herhangi bir kişisel 
etkiye neden olmadan, ifadenin 
içeriğinin, taşıdığı duygu ve vurgusu 
yani sözel olmayan özelliklerinin 
korunarak, doğru bir şekilde 
yorumlanmasını sağlamasıdır.
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ni, “tereddüt yaratma, engelleme, anksiyete 
oluşturma” gibi içerik dışı özelliklerini de 
görüşmeciyle eşleştirmesi gerekmektedir. 
Tercümanın ifadelerin ardındaki niyetin, yani 
ifadenin vurgusunun, taşıdığı niyetin, duy-
gusal yük veya netliğinin kopyalandığından 
emin olması görüşmecinin mesajının doğ-
ru iletilmesi açısından gerekmektedir. Dilin 
doğrudan ifade edilen, yalın biçimiyle taşıdığı 
anlam ve kişinin sözel olmayan vurgularla 
ifadeye yüklediği anlam olmak üzere iki 
boyutu vardır. Bir ifade kişinin karşısında-
kine iletmek istediği düşünce ve ifadesinin 

ardındaki niyetine göre farklı tonlamalarla diyalog sırasında değişime uğrar. Aynı ifadeler 
söylenme biçimine bağlı olarak farklı anlamlar içebilir. Görüşmecinin ifadesinin hedefine 
ulaşabilmesi sözün ardındaki niyeti ve düşünceyi karşı tarafa doğru olarak aktarabilmekle 
mümkün olur. İfadelerin bu özelliklerini koruyamamak, çocuktan belirli bir yanıt almak ve 
verdiği bilgilerin doğruluğunu ayırt etmek isteyen, bu nedenle sorularını stratejik olarak 
formüle eden bir kolluk görevlisi, adli merciler ya da adli görüşmeci için ciddi sorunlara yol 
açmaktadır. Tercüman görüşmede ifadenin yalın anlamını, ifadenin ardındaki düşünceyi 
ve taşıdığı niyeti aktaramadığı zaman, adli görüşmecinin çocuğun karakterini veya bilginin 
güvenilirliğini değerlendirme becerisi azalır ve bazen davayla ilgili yanlış kanılar oluştur-
masına neden olabilir. 

Tercümanların adli görüşmede, çocukla etkileşimi sırasında ifadelerin ardındaki düşün-
ceyi yani sözcüklerin tonu, vurgusu, içerdiği niyeti ve bağlamı, söylemin taşıdığı duygu-
yu değiştirmelerinin birçok nedeni olabilmektedir. İlk olarak, ifadelerin ardındaki niyeti 
doğru aktarma tercümanın deneyimine ve eğitimine bağlı olarak değişebilmektedir. 
Tercüman adli görüşmenin hassasiyetlerini bilmediği zaman, alışılagelmiş yöntemler 
kullanarak kelime kelime anlatımı birebir aktarma ve ortamda görünmez olma eğili-
mi gösterebilmektedir. Bir diğer neden; tercümanın ifadelere yüklenen anlamdan ziyade 
yalın/gerçek anlamını aktarmada daha yetkin olmasıdır. Tercüman, tercüme sırasında 
adli görüşmecinin sözel ifadesinin altında yatan niyeti, düşünceyi eşleştirmede ve sözsüz 
ifadeleri üçüncü kişiye aktarmada daha fazla zorluk yaşar. Tercüman ifadelerin ardındaki 
düşünceyi aktaramadığı zaman çocuk sorgulamada görüşmecinin ifadelerinin keskinli-
ğini, altındaki niyeti ve ciddiyeti fark edemeyecektir. Ayrıca adli görüşmecinin stratejik 
olarak seçtiği ifadeler, dikkatlice yönelttiği sorular tercüme sırasında gücünü kaybeder. 
Stratejik olarak sorulan bir sorunun çocuğu zorlama seviyesindeki ufak bir değişiklik 
dahi, çocuğun cevaplarını değiştirebilmektedir. 

Bir diğer zorluk tercümanın kültüre özgü ifadeleri, dolaylı söylemleri değiştirme, meta-
forik ifadeleri yanlış anlama olasılığının yüksek olmasıdır. Kültürler arası metaforların 

� Tercümanın ifadenin ardındaki 
niyete müdahalesi, ifadenin 
gücünü azaltır.

� Çocuğun durumun ciddiyetini ve 
bağlamını anlamasını zorlaştırır. 

� Tercümanın bu müdahalesi 
gerekli düzeyde bilgiye ulaşmayı, 
dolayısıyla görüşme hedefinin 
gerçekleşmesini engelleyebilir. 

� Birçok bilginin, kanıtın kaybına 
ya da adli sürecin yanlış 
ilerlemesine neden olabilir.
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anlamında değişme, anlamını kaybetme ya da karşılığının bulunmama ihtimalinin yük-
sek olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle adli görüşmecinin kültürlerarası iletişimi ve di-
lin kullanımını zorlaştıran bu tür dolaylı anlatımlar, deyimler ya da metaforlardan kaçın-
ması oldukça önemlidir. Çocuk ifadesinde bu tür anlatımlar kullandığı zaman tercümanın 
bu ifadenin o kültüre özgü özelliğini ve taşıdığı anlamı adli görüşmeciye aktarması aynı 
oranda önemlidir. Tercümanlar genellikle her iki dil arasındaki nüansların farkındadır. 
Ancak ikinci dilin kavrayışı ana dilin kavranması kadar güçlü olmadığı için sorgulamalar-
da bu tür ifadelerin kullanılması bazı nüansları kaybetme ve ifadelerin alt anlamlarını ka-
çırma olasılığını arttırmaktadır. Bazen çocuğun kültürel normlarına uymak için tercüma-
nın adli görüşmecinin ifadesini nezaket içeren bir soruya dönüştürdüğü görülmektedir. 
Bazen de tam tersi çocukla yapılan görüşmenin tek taraflı bir güç odaklı görüşme olarak 
algılayarak birden fazla rolü üstlenmeye kalktığı, bu amaçla mesajı daha sert, otoriter bir 
şekilde yönlendirebildiği görülmüştür. 

Tercümanın varlığının kaçınılmaz bir diğer sonucu da görüşmenin hızını yavaşlatması, 
görüşme süresini uzatması dolayısıyla görüşmenin etki gücünü azaltmasıdır. Adli gö-
rüşmecinin doğrudan yaptığı görüşmelerin yarattığı etkiye göre tercüman varlığında ya-
pılan görüşmenin hızının yavaşlaması ve akışın sık sık kesintiye uğraması, görüşmenin 
etkinliğinin tamponlanmasına, etkisinin azalmasına, uzun, yorucu görüşmenin ilerleyen 
zamanlarında tercümanın adli görüşmeciyle aynı refleksi vermesinin zorlaşmasına ne-
den olmaktadır.

Başka bir neden ise; tercümanın çocukla yapılan adli görüşmenin ağır duygusal yükün-
den kendisini koruyabilmek için ifadeleri yalın olarak aktarmayı tercih etmesidir. Görüş-
menin içeriğinin kendisinde rahatsızlık uyandıran duygulara neden olması tercümanın 
ifadelerin taşıdığı duygusal yükü yalıtarak birebir çevirme eğiliminde olmasına, kendisini 
ortamdan soyutlamasına neden olabilmektedir. Özellikle tercümanın tercümede “birin-
ci kişi üzerinden”, sanki travmatik olayları kendi yaşamış gibi aktarması ya da adli gö-
rüşmeci gibi birden fazla rolü üstlenerek görüşmeyi yapan kişi gibi ifadeleri kullanmak 
zorunda kalması, görüşmelerde ikincil örselenmeye neden olabilmektedir. Tercümanın 
görüşmenin yarattığı rahatsızlık veren duygulardan kendisini koruyabilmek için bazen 
kendini ortamdan izole ettiği; bazen de konuşma dilini ve fiilin çekimini farkında olmadan 
değiştirerek “üçüncü kişi üzerinden” aktarmaya başladığı görülmektedir. 

Tercüman aracılığıyla gerçekleştirilen adli görüşmelerdeki bir diğer risk ise tercümanın 
çocukla özdeşim yapma eğiliminin yüksek olmasıdır. Bunun hem görüşmeyi objektif 
olarak değerlendirmesini zorlaştırdığı hem de tercümanın örselenmesine neden oldu-
ğu bilinmektedir. Adli görüşmecinin, görüşme sırasında tercümanın çocukla özdeşim 
yapması nedeniyle tarafsızlığını ve yüksüz/yansız yaklaşımını kaybettiğini fark ettiğinde 
görüşmeye ara vermesi gerekmektedir. Adli görüşmecinin bu konuyu birlikte gözden 
geçirerek dinamiklerle ilgili tercümanda farkındalık yaratması yararlı olabilmektedir. 
Aynı zamanda düzenli süpervizyonlar, görüşme kaydının adli psikiyatristlerle gözden 
geçirilmesi tercümanın görüşmeye olan etkisiyle ilgili farkındalık oluşturmasında olduk-
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ça etkili bir yöntemdir. Bazı uygulayıcılar bu tür yanlılıkları en aza indirmek amacıyla 
-tercümanın yeterliliğinden bağımsız olarak-, görüşme dökümlerini doğruluk açısından 
çapraz kontrol etmek için ikinci bir tercüman kullanmayı tercih etmektedir. Bazen de 
adli görüşme sırasında görüşmeyi izleyen ikinci bir tercüman notlar alarak görüşmenin 
tercümesinin uygunluğunu kontrol etmektedir. Bu tür yöntemlerle tercümanın kendisini 
çocukla özdeşleştirmesi, duygusal aktarımlara bağlı anlam kaymaları ya da bilgi kayıp-
ları en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Adli görüşmecinin iki dilli olması da tercümanın 
varlığına bağlı değişen görüşme dinamiklerinin görüşmeye etkisini azaltabilmektedir.

3.1.2
Çocukla Adli Görüşmede Tercümanla İlişkili Etkileşimsel 
Dinamikler

Bir tercümanın yasal bir ortamda çocukla çalışabilmesi için önceden bilgi ve özel eğitime 
ihtiyaç duymasının önemli nedenlerinden biri görüşmenin kendisi üzerinde yaratacağı 

etki konusunda farkındalığının olmasının 
gerekmesidir. Tercüman bu konuda dona-
nımı arttıkça görüşmenin kendisinde ya-
rattığı duygusal yükle baş etme becerilerini 
geliştirebilmektedir. Adli görüşme yapan, 
ruh sağlığı alanında çalışan diğer profesyo-
nellerin, travmatik olaylar yaşayan kişilerle 
çalışırken bunun kendi içsel yaşantılarına 
olası etkisi ve bu etkinin görüşmeye yan-
sıması konusunda farkındalıkları yüksek-
tir. Travmayla çalışan uzmanlar düzenli 
süpervizyon alarak bu durumla baş edebi-
leceği stratejiler geliştirirler. Kendi yaşantı-
sındaki travmaların yarattığı iç dünyaların-
daki çatışmaların adli görüşmenin içeriği, 

duygu yükü nedeniyle yeniden canlanabileceğini ve bunun görüşmedeki yansızlığını et-
kileyebileceğini bilirler. Ancak tercümanların bu tür bir eğitimleri yoktur ve bu kadar ağır, 
karmaşık travmaların kendileri üzerinde oluşturabileceği etkileri, kendi kişisel çatışma-
larında neleri harekete geçirebileceği konusunda bilgileri bulunmamaktadır. 

Adli görüşmecinin çocukla yaptığı değerlendirme ikili ilişki içinde gerçekleşirken, ter-
cümanla birlikte oluşan üçlü ilişki ve üçgende kişilerarası etkileşime bağlı görüşmenin 
dinamikleri değişir. Çocuğun yaşadığı travmatik olay nedeniyle üçgeni oluşturan bireyler 
arasında (çocuk-tercüman-adli görüşmeci) farkında olmadan eş zamanlı bazı duygusal 
süreçler tetiklenir. Bu duygusal süreçleri başlatan mağdur çocuğun travmatik yaşantı-
sının duygusal yüküdür. Özellikle cinsel suç mağduru bir çocuk adli görüşmede yaşa-
dıklarını, duygularını anlattığı zaman bu travmatik yaşantının ağır duygusal yükü hem 

Adli görüşmecinin çocukla yaptığı 
değerlendirme ikili ilişki içinde 
gerçekleşirken, tercümanla birlikte 
oluşan üçlü ilişki ve üçgende 
kişilerarası etkileşime bağlı 
görüşmenin dinamikleri değişir. 
Çocuğun yaşadığı travmatik olay 
nedeniyle üçgeni oluşturan “çocuk-
tercüman-adli görüşmeci” arasında 
farkında olmadan bazı duygusal 
süreçler tetiklenir. 
Bu süreçleri başlatan çocuğun 
travmatik yaşantısının duygusal 
yüküdür.
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tercümana hem de adli görüşmeciye karmaşık ve taşınması zor gelir. Adli görüşme-
nin bir üçgen içerisinde her bireyin birbiriyle ilişkisini içeren karmaşık bir yapısı vardır. 
Adli görüşmeci, tercüman ve mağdur çocuk üçlüsü istismarın detaylarını konuşurken 
her birinin geçmişten getirdikleri içsel çatışmalar görüşme ortamında yeniden canla-
nır. Mağdur çocuk ağır travmatik yaşantıyla baş etmek için duygularını ve davranışlarını 
görüşme esnasında tercümana aktarmaktadır. Tercümana aktarılan bu duygular, tercü-
manın içsel yaşantısındaki travmaları, çözümleyemediği çatışmalarını harekete geçir-
mektedir. Bu noktadan sonra tercüman tarafsızlığını kaybetmekte, kişisel duygularının 
etkisiyle görüşmeyi sürdürmektedir. Tercümanda oluşan bu yoğun duygular tercümanın 
adli görüşmeci ve adli sistemdeki diğer profesyonellere yönelik tarafsız duruşunu boz-
maktadır. Tercümanın duygu, davranış ve tutumlarında değişikliğe neden olan bu yoğun 
duygular tercümanın adli görüşmeciyle olan etkileşimine de yansımaktadır. Adli görüş-
meci, görüşme ortamında tercümanda olup biten etkilenmeleri fark edemezse, o da ter-
cümanın davranışlarına karşılık uygunsuz ve yanlı tepkiler vermeye başlamaktadır. Adli 
görüşmeci de kendi içsel süreçlerinin harekete geçmesi nedeniyle kendisine taşınan bu 
rahatsızlık veren duygulara karşı uygunsuz bir tutum geliştirmekte ve tarafsızlığını boz-
maktadır. 

Aktarım; mağdur çocuğun hayatındaki önemli kişilerle yaşadığı geçmiş travmatik ya-
şantılarına bağlı olarak oluşturduğu davranış örüntüsünü/kalıplarını, adli görüşme sı-
rasında kaygısının artmasıyla birlikte tercümana aktarmasıdır. Adli görüşme ortamında 

ortaya çıkan kaygı tercümanın çözemediği ki-
şisel çatışmalarıyla alakalı olarak kendi kaygı-
sını tecrübe etmesine neden olmaktadır. Ter-
cüman kendisine bulaşan bu kaygı nedeniyle 
ya mağdur gibi davranmaya ya da tamamla-
yıcı şekilde davranarak çocuğun savunucusu 
gibi davranmaya başlamaktadır. Tercümanın 
çocukla aşırı özdeşleşerek/bütünleşerek bir 
olması, mağdur çocuğun duygularını kendi 
mağduriyeti olarak yaşamasına, bu nedenle 
adli süreçle ilgili algısının değişmesine neden 
olmaktadır. Tercümanın değişen bu duygula-
rı adli görüşmeciyle yanlı bir ilişki kurması-
na, bunun da adli görüşmecide bazı tutum ve 

davranış değişiklikleri gelişmesine neden olmaktadır. Kısacası bu durum; adli görüşme 
ortamında mağdur çocuk-tercüman-adli görüşmeci üçlüsünün geçmişten getirdikleri 
travmatik deneyimlerinin kesişmesi ve görüşme ortamında buluşmasıyla geliştirilen 
davranış örüntüleri olarak özetlenebilir. Görüşme ortamındaki ağır duygular nedeniyle 
bu üçlü ilişkide geçmiş çatışmaların canlanarak “yeniden yaşantılandığı” düşünülmekte-
dir. Adli görüşmelerde bütün bu açıklamalara ek olarak tercümanın mağdur çocukla or-
tak kültürel tarihle bağlantılı olarak ilk andan itibaren bazı önemli açılardan benzemesi, 

Tercüman adli görüşmede 
mağdur çocukla özdeşim yapma 
eğilimindedir. 
Bu durum; tercümanın mağdur 
çocuğun duygularını kendi 
mağduriyeti olarak yaşamasına, 
Mağdur gibi davranmasına ya da 
tamamlayıcı şekilde davranarak 
çocuğun savunucusu gibi 
davranmaya başlamasına, 
Adli görüşmeciyle yanlı bir ilişki 
kurmasına neden olur.
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dolayısıyla aynı duygusal süreçleri yaşaması, benzer davranış örüntüleri göstermesi bu 
karmaşık duygusal etkileşimi tetiklemektedir. Adli psikiyatristler, tercümandaki duygu-
sal aktarımları ve adli görüşmecinin karşı-aktarımlarını tanımlamak ve buna göre taraf-
lar arasında farkındalık yaratmak için kilit bir konumdadır.

Tercümanın mağdur çocukla özdeşimini kolaylaştıran temel neden adli görüşmenin ağır 
duygusal yüküdür. Görüşmede birinci ağızdan kendi travmatik yaşantısı gibi çocuğun ya-
şantısını anlatması bu süreci kolaylaştırmaktadır. Ayrıca tercüman aynı kültürün içinden 
geliyorsa, ortak kültürel geçmiş ve travmalar tercümanın kendisini çocukla özdeşleştir-
mesine, onun yaşadığı içsel süreçleri yaşamasına, benzer kırgınlık, değersizlik, haksızlık 
belki de ayrımcılık duygularını yaşamasına, bu duygularını adli görüşmeciye yansıtma-
sına neden olabilir. Bu noktada artık tercüman tarafsızlığını yitirmiş, ortak duyguların, 
travmaya bağlı geliştirilen savunma düzeneklerinin ve davranış örüntülerinin sözcüsü 
olmuştur. Buna bağlı olarak farkında olmadan çocuğun adli görüşmede aktardığı bilgileri 
yanlı yorumlama, bilgileri aktarırken çarpıtma, yeniden düzenleme gibi görüşmenin gü-
venilirliğini azaltan süreçlere neden olur. Tercüman çocukla aynı mağduriyeti paylaşarak 
adli görüşmede ekibi oluşturan diğer profesyonellere karşı önyargılı, olumsuz duygular 
besleyebilir. Buna bağlı olarak adli görüşmecinin niyetiyle ilgili olumsuz atıflarda bulun-
ma, sorulan sorulardan rahatsızlık ve kızgınlık duyma, çocuktan taraf olarak davranma 
görülebilir. 

Adli görüşmeci ve diğer profesyoneller tarafından tercümanın çocuğun yaşantısından et-
kilendiği, objektifliğini ve tarafsızlığını kaybettiği fark edildiğinde görüşmeye ara verilme-
si gerekebilir. Ara verilerek görüşmede olup bitenlerin gözden geçirilmesi, tercümanın 
duygularını ve görüşme odasında neler olduğunu fark etmesini sağlar. Bu değerlendir-
mede tercümanın devam edemeyecek durumda olduğu düşünülürse görüşmenin bitiril-
mesi gerekir. Bazen tercümanın mağdur çocuğun travmatik yaşantılarıyla aşırı özdeşim 
yaptığı, bu nedenle bu tür yanlı ve önyargılı tutum geliştirdiği adli görüşmeci tarafından 
fark edilmeyebilir. Tercümanın uygunsuz tutumuna karşılık adli görüşmeci de olumsuz 
bir tutum geliştirebilir. Artık bu noktadan sonra adli görüşmedeki söylemler, tutum ve 
davranışlar üçlü ilişkideki her bir bireyin kendi içsel yaşantısının ve geçmişte çözeme-
dikleri travmalara karşı oluşturdukları davranış örüntülerinin yansımasıyla devam eder.

Bu birbirini etkileyen dinamiklerin adli görüşmenin yararına etkin bir şekilde kullanılması 
mümkündür. Bunun için tarafların (adli görüşmeci-tercüman) görüşme ortamında bu 
“ilişkide neler oluyor” sorusunun cevabını iyi anlamaları gerekmektedir. Eğer adli görüş-
meci mağdur çocuğun tercümanda ya da kendisinde uyandırdığı duygu ve davranışları 
ayırt edebilir, bu duyguların onlarda bazı istenmedik davranışlara yol açtığını fark edebi-
lirse, bunu çocuğu anlamak için kullanabilir. Adli görüşmeci bu duyguların çocuğun içsel 
yaşantısının yansıması olduğunu anladığında, çocuğun travmasının kişilerarası ilişkilere 
nasıl yansıdığını da anlamış olur. Bu farkındalık çocuğun bundan sonraki süreçte korun-
ma ve rehabilitasyonuyla ilgili planlamada oldukça önemli bir katkı sunar.
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Adliyede yapılan işlemler sırasında, tercümanların hem duruşma salonunda hem de Adli 
Görüşme Odası veya Çocuk İzlem Merkezlerinde görevlendirilmeleri mümkündür. Adli 
Görüşme Odası ve Çocuk İzlem Merkezinde gerçekleşen adli görüşme süreci, oldukça 
benzer şekilde yapılandırılmış birer protokole dayanmaktadır. Bu nedenle, bu bölümde, 
tercümanın rolü ve uzman ile kuracağı işbirliği, daha anlaşılır olması açısından temelde 
Adli Görüşme Odası, Adli Görüşme Protokolü basamakları dahilinde adım adım anlatıla-
cak, Çocuk İzlem Merkezi açısından farklılıklar ayrıca belirtilecektir. Çok fazla değişkenin 
etkili olabilmesi nedeniyle duruşma sürecini yapılandırılmış bir sisteme göre sunmak 
mümkün olmadığından, bu süreç, Adli Görüşme Odası Protokolü basamaklarına eklem-
lenerek açıklanmaya çalışılmıştır.

ADLİ GÖRÜŞME

Kriminal soruşturma bağlamında, çocuktan delil elde etme başlı başına hassas bir iştir. 
Bu soruşturmaların merkezindeki olaylar genellikle son derece örseleyicidir. Buna kar-
şılık, çocukların bilgiyi işleme, anlama, kavrama ve muhakeme yetileri, dil gelişimleri 

ve kelime hazineleri sınırlıdır ve yaşadıkları 
olayları tanımlayabilecek yeterli deneyime sa-
hip değillerdir. Gelişim düzeyleri ile bağlantılı 
olarak farklı önceliklere ve ihtiyaçlara sahip 
olmaları, adli sürecin tüm aşamalarında ço-
cuklara son derece hassas ve özenli bir yak-
laşımı zorunlu kılmaktadır. Özellikle cinsel is-
tismar vakaları, diğer tüm vakaların ötesinde, 
çok daha fazla dikkat ve özen ile yaklaşılması 
gereken olgulardır. Çocuk ile yürütülen adli 
görüşme, çocuğun gelişimine uygun bir şekil-
de ve yüksek kalitede bilgiyi elde edebilmeyi, 

bunu yaparken de çocukları ikincil örselenmelerden koruyabilmeyi amaçlar(4). Herhangi 
bir hatalı tutumun, çocuğun kendisini doğru şekilde ifade edememesi, adli süreçte de 
örselenmesi ile sonuçlanması mümkündür. 

Adli bağlamda, çocukların daha zengin bir 
ifade verebilmeleri, bellek içeriğinin geri ge-
tirilmesi, deneyimlerin yapılandırılması ve 
aktarılması, büyük ölçüde yetişkinler ile arala-
rındaki etkileşime bağlıdır. Bu nedenle, çocuk 
tanık ve mağdurlar ile çalışan tercümanlar için 
sabır altın kuraldır. Görüşme sırasında çocu-

ğun konuşmaya zorlanmaması ve yanıt vermesi için acele ettirilmemesi, yanıt vermede 
tedirginlik gösteren çocuğa yönelik otoriter veya sert bir ses tonu kullanılmaması ge-

Çocukların bilişsel becerilerinin 
ve dil gelişimlerinin sınırlı 
olması, yetişkinlerden farklı 
önceliklere ve ihtiyaçlara sahip 
olmaları ve yaşanılan olayların 
travmatik niteliği dikkate 
alınarak, adli süreç içinde 
çocukların örselenmemesi için 
son derece hassas ve özenli 
bir yaklaşım içinde olmak 
gereklidir.

Adli görüşme sırasında 
verilebilecek sözlü ve sözsüz 
mesajların, çocuğun kendini 
ifade edebilmesini ve anlatımının 
içeriğini etkileyebileceğinin 
farkında olunmalıdır.
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rekir(14). Çocukların söyleneni kavrayabilmek ve yanıt-
larını hazırlayabilmek için daha fazla zamana ihtiyaç 
duyabilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, 
görüşme boyunca, ses tonu veya yüz ifadesi ile her-
hangi bir onaylama veya onaylamama işareti veril-
memelidir(22). Sabırsız, hasmane, dostça olmayan bir 
tutum sergilemek, gülme veya kaş çatma gibi sözel 
olmayan göstergeler yoluyla çocuğun anlatımlarına 
itibar edilmediği mesajını vermek, çocuğu konuşması 
için korkutmak veya göz dağı vermek gibi davranışlar, 
çocuğun ifadesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Çocuk mağdurlar ile kurulan etkileşimde formalite düzeyi yetişkinlere kıyasla daha dü-
şük tutulmaktadır(14). Uzman açısından, bu, bir miktar çocuğa doğru eğilmeyi, uygun göz 
teması kurmayı, sıcak ve destekleyici bir tutum sergilemeyi içerir. Bu stratejiler (göz 
teması, beden duruşu, yavaş konuşma, düşük ses tonu, vb.) çocuğu rahatlatmak için 
tercüman tarafından da uygulanabilir. Tercümanın güven vermesi, çocuğu açılmaya ve 
anlatmaya teşvik edebilmesi açısından yararlıdır. Ancak olumlamaların kullanımı uzma-
nın inisiyatifine bırakılmalıdır. Örneğin, çocuğun giysisi hakkında iltifat etme gibi olum-
lamalar uzman açısından kabul edilebilir bir sosyal destek biçimi olabilmesine rağmen, 
tercüman için önerilmez. Çok kişisel ifadeler, çocuğun tercüman ile özel konuşmalara 
girmeye yönelmesine veya ona farklı bir rol atfetmesine sebep olabilir. Bu nedenle, ter-
cümanın sıcak bir tutum ile incelikli bir mesafe arasında doğru bir denge kurabilmesi 
gerekir(23). 

Travmatize ve kırılgan kişiler, özellikle zor deneyimler yaşamış çocuklar ile çalışmak, 
tercümanın kişisel ve duygusal olarak sürece da-
hil olması açısından daha yüksek risk taşımaktadır. 
Tercümanlar, adli görüşme sırasında travmatize 
kişi ile iletişim kurabilen tek kişi olma duygusu ta-
rafından ele geçirilebilirler. Bu stresi azalmak için, 
tercüman ve adli görüşmeci arasındaki rollerin iyi 

bir şekilde ayrılmış olması ve adli görüşmeyi yönetme sorumluluğunun esas olarak adli 
görüşmecide, diğer durumlarda hâkim/savcıda olduğunun görüşme süreci boyunca 
akılda tutulması gereklidir.

Adli görüşmeyi yürütme 
sorumluluğu esas olarak 
adli görüşmeciye veya 
hakim/savcıya aittir.

Tercüman, görüşme 
yapılan çocuğa karşı 
sıcak bir tutum ile 
incelikli bir mesafe 
arasında doğru bir denge 
kurabilmelidir. 
Özellikle istismar 
mağduru çocuklar 
ile fiziksel temastan 
kaçınılmalıdır.
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ADLİ GÖRÜŞME ÖNCESİ

¼ 1
Tercümanın Görevlendirilmesi ve Uzman İle 
Hazırlık Toplantısı 

Tercümanın, dosya ile ilgili görevlendirildikten sonra, adli görüşme veya duruşma ön-
cesinde adli görüşmeyi yürütecek veya duruşma sırasında mağdurun yanında buluna-
cak olan uzman ile bir hazırlık toplantısı gerçekleştirmesi önerilir. Uzman ile tercüman 
arasında güven inşa edilmesi ve işlevsel bir ittifak kurulmasının temelini oluşturan(13) bu 
toplantı, adli görüşmeci ve tercüman arasında bilgi ve fikir alışverişini mümkün kılar ve 
görüşme sırasında yaşanabilecek problemleri önceden fark etme ve çözüm geliştirme 
olanağı sağlar.(22)

Hazırlık toplantısında, uzman, suçun türü, görüşmenin amacı, yapısı, görüşme yapılacak 
kişinin genel özellikleri (cinsiyet, yaş, etnik köken, vb.), çocuk ise yaş dönemine göre 
olası gelişimsel özellikleri, kullanılacak teknik veya materyaller, görüşmenin kaydedil-
me yöntemi, görüşme odasının fiziksel yerleşimi ve tercümandan beklentileri hakkında 
bilgi verir(4,5,23). Bu bilgi, tercümanın görevine daha iyi hazırlanmasına hizmet eder. Ayrıca, 
hangi görüşme stratejilerinin kullanılacağını ve nedenini önceden bildiğinde, tercümanın 
daha doğru bir tercüme yapabilmesi mümkün olur. 

Bu hazırlık toplantısı, tercümanın da uzmanla, görevi ile ilgili kaygı, soru ve beklenti-
lerini paylaşması, aynı zamanda, uzmana dosya içeriği ile bağlantılı şekilde, görüşme 
yapılacak kişinin kültürel yapısı ve tercüme yapılacak dilin özelliklerine (örn. cümle kur-
ma biçimi, edatların kullanımı, dilin kendine has öğeleri, vb.) ilişkin bilgi vermesi olanağı 
sağlar. Ayrıca tercüman ve uzmanın, kelimesi kelimesine tercümenin mümkün olmadığı 
ve hedef dilde, kaynak dildeki kavrama tam olarak denk gelen bir terim bulunmadığı du-

rumda nasıl bir yol izleyeceklerini, görüşme yapılan 
kişinin söylediklerinde anlaşılmayan bir şey olursa 
veya çocuk uzmanın söylediklerini anlamazsa neler 
yapacaklarını belirlemeleri için ideal bir ortam sağ-
lar(5,22). Bunun yanı sıra, uzman, kimi zaman anlatı-
mın bölünmesinin gerekli olabildiğini bildiğinde, ter-
cüman ile hem adli görüşme hem de tercüme süre-
cinin kurallarına uygun bir çözüm üretme konusunu 
müzakere edebilirler. Böyle bir durumda nasıl bir 
yol izleneceğinin (örn. kullanılabilecek işaret dili, vb.) 

bu aşamada belirlenmesi yararlı olacaktır. Bu amaçla, göz teması ya da el işareti gibi 
sözsüz iletişim araçları kullanılması mümkündür (4). 

Hazırlık toplantısı, uzman 
ve tercüman arasında 
bilgi ve fikir alışverişini 
mümkün kılar ve görüşme 
sırasında yaşanabilecek 
problemleri önceden fark 
etme ve çözüm geliştirme 
olanağı sağlar.
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Adli görüşme süreci boyunca, tercüman görüşme yapılan kişinin ifadelerini tercüme eder-
ken doğrudan anlatım kullanmalı ve birinci tekil şahıs (Ben) zamiri ile aktarmalı, kendi 
adına mahkemeye veya uzmana hitap etmesi durumunda, her zaman üçüncü tekil şahıs 
zamiri ile konuşmalı, kendisine ilişkin olarak asla “Ben” zamirini kullanmamalı, bunun ye-
rine kendini “tercüman” diye tanımlamalıdır(11,20,26). Örneğin, görüşme yapılan kişiye sorulan 
soru “Kaç yaşındasın?” ve cevap “Altı” ise, tercüman “Kaç yaşında olduğunu bilmek istiyor” 
ya da “Altı yaşında olduğunu söylüyor” şeklinde tercüme etmemelidir veya görüşme yapı-
lan kişi avukatına “Bana ne olacak” diye sorduğunda, tercüman “Ona ne olacağını bilmek 

istiyor” olarak değil, avukata bakıp Türkçe “Bana 
ne olacak?” diye tercüme etmelidir. Ayrıca, tercü-
man örneğin “Sayın hâkim, soruyu duyamadım” 
yerine, “Sayın hakim, tercüman soruyu duyamadı. 
Tekrar edilmesini rica ediyor.” demelidir. Bunun 
amacı, işlem sırasında ve kayıtta tercüme edilen 
sözler ile tercümanın mahkemeye söylemek iste-
yebileceği kendi sözleri arasında karışıklık olması 
olasılığının önüne geçmektir. 

Yapılan çalışmalar, dolaylı anlatımın zaman kaybı ve kafa karışıklığı yaratması, duygu-
sal içerikli ifadenin gücünü yitirmesi, bu tür öykülendirmenin tercüman açısından daha 
yorucu olması, vb. sebeplerle, doğrudan anlatımın “tüm konuşmacılar için dil bariyerini 
aşmanın en etkili yolu” olduğunu ortaya koymuştur(27). Bu nedenle, sadece tercüman 
değil, uzman, hakim, avukat ve diğer mahkeme üyelerinin de doğrudan anlatım kullan-
ması, sorularını doğrudan görüşme yapılan kişiye ikinci tekil şahıs zamiri ile iletmeleri, 
tercümana yönelik konuşmamaları önerilmektedir(20). Eğer avukat, hâkim veya diğer 
mahkeme personeli görüşme yapılan kişi yerine soruları doğrudan tercümana sorarsa 
(örn. “Sanığa nerede yaşadığını sor”, vb.), nazik bir şekilde karışıklığı önlemek için so-
ruları doğrudan görüşme yapılan kişiye yöneltmeleri gerektiği konusunda uyarılmala-
rı gerekli olabilmektedir. Bununla birlikte, bir başka kişinin söylediklerini “Ben” diyerek 
aktarmak, küçük yaştaki çocukların henüz geliştirmediklerini bir soyutlama becerisini 
gerektirdiğinden(16), çocuğun bu ayrımı yapamadığının ve bu durumun görüşme süreci-
ni etkilendiğinin fark edilmesi halinde, üçüncü tekil şahıs kullanılarak durumun açıklığa 
kavuşturulmasına ihtiyaç duyulabilir. Örneğin henüz ön görüşme yapılmamışsa, uzman 
çocuğa “Seninle konuşmak istiyorum” dediğinde, tercüman “Uzman seninle konuşmak 
istiyor” diye tercüme ederse, çocuğun daha iyi anlaması mümkün olabilir.

Adli görüşme sırasında, uzman, tercüman ve görüşme yapılan kişinin, her birinin birbi-
rini görebileceği bir üçgen oluşturacak şekilde oturulması önerilmektedir(3). Ancak bu 
oturma düzeninin vakaya özgü olarak uygun olmaması durumunda, uygun düzenleme-
ler yapılabilir. Burada amaç, çocuk dostu ve çocuğu daha az örseleyen bir ortam yarat-

maktır.

Tercüman, adli görüşmecinin 
ve görüşme yapılan kişinin 
ifadelerini tercüme ederken 
doğrudan anlatım/birinci 
tekil şahıs zamiri kullanmalı, 
kendi adına konuşurken ise 
üçüncü tekil şahıs zamiri 
kullanmalıdır.
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ADLİ GÖRÜŞME SÜRECİ

¼ 1
Ön Görüşme

Ön görüşme aşamasının başlangıcında, uzman, görüşme yapılacak kişiye kendini ve 
görevini, ayrıca tercümanı tanıtır. Görüşme yapılacak kişinin kiminle doğrudan iletişim 
kuracağını anlayabilmesi için, başlangıçta görüşmeyi kimin yöneteceğinin açıklanması 
önemlidir(22). Bu nedenle, bu aşamada, görüşme yapılacak kişiye görüşme sürecindeki 

görev dağılımı hakkında bilgi verilmelidir. Bu 
bilgilendirme, uzman ve görüşme yapılacak 
kişinin tercüman aracılığı ile, fakat birbirlerine 
yönelik konuşacakları; dolayısıyla birbirlerinin 
ne söylediğini aktarırken tercümanın birinci te-
kil şahıs ile konuşacağı; söyledikleri her şeyin 
tercüman tarafından tercüme edileceği; tercü-

manın bağımsız olduğu ve gizliliği koruyacağı; eğer bir sorunun açıklanmasına ihtiyaç 
duyarsa, bu açıklamayı soruyu soran kişiden talep etmesi gerektiği; birbirlerini anlaya-
bilmeleri için tercümanın tercüme etmesini beklemeleri gerektiği; uzman ve tercümanın 
aldıkları bilgileri hatırlayabilmek için not tutabilecekleri bilgilerini içerir(4,9). Aşağıda, böyle 
bir tanıtımın nasıl yapılabileceğine ilişkin bir örnek sunulmuştur:

f TERCÜMAN - Merhaba, benim ismim Y. Bugün sana yardımcı olmak için 
buradayım. Burada biri Türkçe konuştuğunda, ben bunu senin için Arapça’ya çe-
vireceğim. Senin konuşmalarını da onların anlayabildikleri dile (Türkçe’ye) çevire-
ceğim.

f UZMAN - Merhaba, benim adım X ve burada psikolog olarak görev yapıyo-
rum. Yanımdaki de Y. O bir tercüman. Tercüman, aynı dili konuşmayan kişilerin 
birbirini anlamasına yardımcı olan kişidir. Sen ……….. (Arapça) konuşuyorsun, 
ben de …………. (Türkçe). Tercüman hem ………… (Arapça) hem de ………….. (Türk-
çe) konuşabiliyor. Bu yüzden, birbirimize söylediklerimizi anlamamızda bize yar-
dım edecek. Tercüman, senin söylediğin her şeyi bana tam olarak söyleyecek, 
benim söylediklerimi de sana söyleyecek. Tercüman, konuşacağımız hiçbir şeyi 
hiç kimseye anlatmayacak. Konuşurken lütfen doğrudan bana bakarak konuş, 
ben de aynısı yapacağım. Çünkü bu aslında ikimiz arasında bir konuşma. Ter-
cüman konuşurken aslında benim söylediklerimi ve senin söylediklerini tekrar 
ediyor olacak.(4,10)

Tercüman aracılığı ile yürütülen görüşmelerde bu kuralların önceden açıklanması, özel-
likle çocuklarda daha fazla önem taşımaktadır(21). Çünkü görüşme yapılacak kişinin ter-

Görüşme yapılacak kişinin, 
görüşme süreci ve bu süreçteki 
görev dağılımı hakkında açık 
bir şekilde bilgilendirilmesi 
önemlidir.
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cümanın görüşmedeki payı ve konumu ile ilgili bir belirsizlik hissetmesi mümkündür. 
Adli görüşmeci ve tercümanın rolleri açıklandığında, görüşme yapılan kişi için her iki 
kişinin de farklı rollere sahip olduğu ve görüşmenin kim tarafından yürütüleceği açıklığa 
kavuşmuş olur. Ayrıca, tercümanın nötr ve bağımsız olduğunun ve profesyonel gizlilik 
ilkelerine bağlı olduğunun belirtilmesi, güven ilişkisi tesisinde işlevseldir. 

Rollerin tanıtılmasının ardından, uzman, görüşme yapılacak kişiyi adli görüşme süreci ile 
ilgili bilgilendirir. Bu amaçla, görüşmenin amacını, video kaydı alınmasının nedenini ve 
kimlerin izleyeceğini açıklar; adli görüşme odasını tanıtır; tercüman aracılığı ile yapılacak 
adli görüşmenin genel çerçevesini çizer ve temel kuralları açıklar. 

Adli görüşmenin ön görüşme aşaması, aynı zamanda, aşina olunmayan bir formatta ile-
tişim kurma pratiği yapma olanağı sağlar. Uzman ve tercümana adli görüşme öncesinde 
birlikte çalışma pratiği sağlar ve adli görüşmeye hazırlayıcı bir etkileşim imkanı tanır. Ön 
görüşmede, tercüman, adli görüşme sürecinde tercüme işleminin nasıl olacağını ön-
ceden deneyimleme ve hissetme imkanı bulur. Aynı zamanda, görüşme yapılan kişinin 
ve uzmanın tercümanın varlığına ve tercüme sürecine aşinalık kazanmasını sağlar(21, 23). 

Ön görüşme sırasında görüşme yapılacak kişiyi iddia olunan suç hakkında konuşmaya 
teşvik etmekten kaçınılır. Görüşme yapılacak kişi ile bu aşamada konuşulan konular, 
tematik olarak soruşturma ile ilgili olmayan olay ve ilgi alanlarına (spor, sevdiği oyunlar, 
dersler, vb.) odaklanır ve açık uçlu soruları yanıtlama pratiği yapılarak ayrıntılı yanıt ver-

meye uyum sağlamasına çalışılır. Bu konuşma 
sırasında, uzman, aynı zamanda görüşme ya-
pılacak kişi ile ilgili gerekli temel bilgileri edin-
meye çalışır. Bu bilgiler, görüşme yapılacak 
kişinin bilişsel ve zihinsel gelişimi, dil gelişimi, 
soruları kavrama ve yanıt verme kapasitesi, 
duygusal durumu, kültürü ve etnik kökeni, fi-

ziksel ya da psikolojik rahatsızlık ya da engel durumu, vb. özellikleri içerebilir. Bu bilgi-
ler, görüşme yapılacak kişi ile ilgili bir izlenim oluşturma olanağı sağlar ve uzman, adli 
görüşme aşamasında soracağı soruları, adli görüşmenin yapısı, biçimi, süresi ve hızını 
belirlemede bu izlenimleri dikkate alır(23). Bu nedenle, tercüman, en başından itibaren gö-
rüşme yapılacak kişinin kullandığı sözcükleri ve konuşma biçimini olduğu gibi iletmeye 
gayret göstermeli, bu ifadeleri uzmanın düzeyine uygun hale getirmeye çalışmamalıdır. 
Ayrıca, görüşme yapılacak kişinin uzmanın sorduğu soru veya kullandığı ifadeleri anla-
maması durumunda, kendisi açıklamaya çalışmamalı, durumu uzmana bildirmelidir(25). 
Bu tutum, uzmanın adli görüşmeyi görüşme yapılacak kişinin düzeyine göre planlaya-
bilmesi ve görüşmenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli önlemleri alması 
açısından önem taşımaktadır. 

Çocuklar ile görüşmeye girmeden önce, uzman, aile ile de görüşme yapabilir. Adli Gö-
rüşme Odasında yapılan görüşmelerde aile görüşmesi de aynı uzman tarafından yürütü-

Ön görüşme, uzman, tercüman 
ve görüşme yapılacak kişiyi, 
tercüman aracılığı ile yapılacak 
adli görüşmeye hazırlayıcı işlev 
görür.  
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lürken, Çocuk İzlem Merkezinde yapılan görüş-
melerde adli görüşme ve aile görüşmesi farklı 
uzmanlar tarafından yerine getirilmektedir. 
Aile görüşmesinde, uzman, aileden çocuk hak-
kında bilgi aldığı gibi, aileyi de adli görüşme sü-
reci hakkında bilgilendirir. Tercümandan çocuk 
mağdurun ailesi için de tercümanlık yapması, 
hatta karakol ya da mahkemedeki görüşme 
boyunca olayların akışı/süreç hakkında bazı 

açıklamalarda bulunması istenebilir. Bu, uzmanın veya hâkim/savcının talebi ile yerine 
getirilir. 

Tercüme etkileşimi, tercümana, görüşme öncesinde görüşme yapılacak kişi veya ço-
cuk ve ailesi ile resmi olmayan ,bir iletişim kurma imkanı sağlayabilir. Bu aşamada, 
çocuğun dili kullanma kapasitesi, gelişimsel düzeyi ve kültürü hakkında daha fazla bilgi 
edinebilmek için nötr bir konuda giriş konuşmasının çoğunu tercüman yapabilir. Böyle 
bir etkileşimin uzmanın onayına tabi olması, iletişim sırasında kullanılan dilsel ve kişile-
rarası yaklaşımın, çift dilli protokole entegre edilerek, konuşmaların uzmana aktarılması 
önerilmektedir(4). Bu nedenle, ön görüşme aşamasında, görüşme yapılan kişilere, söy-
lenilen her şeyin tercüme edileceği bilgisinin verilmesi önemlidir. Bu, eğer belirli şey-
lerin tercüme edilmesini istemiyorlarsa bunları söylememeleri gerektiğini ve özel bir 
konuşmaya girmemeleri gerektiğini anlamalarına yardımcı olur. Soruşturma amacı ve 
savunma hakkı nedeniyle, bu tür özel konuşmalar asla tümüyle özel kalamaz, bu ne-
denle tercüman bunları tercüme etmekle yükümlüdür. Örneğin ön görüşme veya adli 
görüşme sırasında anne çocuğun yanında bulunuyorsa ve çocuğa bir şey söylerse, uz-
manın, annenin çocuğu etkileyip etkilemediğini veya çocuğa yönlendirme olup olmadığı-
nı anlayabilmesi için tercümanın bu konuşmaları tercüme etmesi beklenir. Ayrıca, eğer 
bu aşamada tercüman tarafından çocuk veya aile ile ilgili fark edilen önemli bir durum 
var ise, adli görüşmeye başlamadan önce uzmanın veya duruşma öncesinde hâkim/
savcının konuyla ilgili bilgilendirilmesi önem taşır.

Ön görüşme aşamasında, görüşme yapılacak kişi veya çocuk ise bakım verenleri tara-
fından dile getirilen herhangi bir durum veya ihtiyaca (fiziksel ihtiyaçlar, sağlık ile ilgili 
önemli durumlar, vb.) uzman tarafından yanıt verilir ve adli görüşmeye girmeden önce 
gerekli önlemler alınır. Ön görüşmenin sonunda, uzman ve tercüman son düzenlemeleri 
yaparak, görüşme yapılacak kişinin adli görüşme odasına geçişine eşlik eder.

Eğer tercüman Adli Görüşme Odasında yapılacak görüşmede değil, duruşmada görevlen-
dirilmişse, tercümanın, kendi rol sınırları içerisinde görüşme yapılacak kişi ile duruşma 
öncesi kısa bir görüşme yapması gerekir. Varsa kişinin avukatının bilgisi ve rızası dahilin-
de, tercüman görüşme yapılacak kişinin konuşma paternleri ve dil özelliklerini, kültürel 
öğelerini, ayrıca kişiye yardım etmesini etkileyebilecek diğer özelliklerini (örn. zeka geriliği, 
konuşma bozukluğu, vb.) anlayabilmek için işlem öncesinde kişi ile görüşme yapar; kendi-

Tercüman, görüşme yapılacak 
kişinin kullandığı sözcükleri 
ve konuşma biçimini olduğu 
gibi iletmeye gayret göstermeli; 
görüşme yapılacak kişinin 
anlamadığı noktaları uzmana 
bildirmelidir.
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ni, görevini ve görevinin sınırlılıklarını tanıtır ve eğer yanında ise, görüşme yapılacak kişiye 
söylediklerini avukat için Türkçeye tercüme eder(26). Ancak, tercüman, bu işlemler dışında, 
taraflar, tanıklar, avukatlar veya herhangi bir tarafın arkadaş veya akrabaları ile sohbet 
etmemeli, tarafsızlık görüntüsüne zarar verebilecek her türlü temastan kaçınmalıdır(11).

¼ 2
Adli Görüşme

Adli görüşmenin temel amacı, adli görüşme yapılacak kişinin menfaatlerini koruyan ve 
mahkemece kabul edilebilir bir şekilde, olaya dair ayrıntılı, doğru ve güvenilir bilgi elde 
etmektir. Özellikle çocuk cinsel istismarı vakalarında, soruşturmadaki delillerin büyük bö-
lümü genellikle çocuğun iddia olunan eyleme ilişkin ifadesinden oluşmaktadır. Görüşme 
yapılan mağdur, çoğunlukla olayın tek tanığıdır ve ulaşılabilir tek bilgi kaynağıdır. Bu neden-
le, adli görüşmenin uygun şekilde yürütülmesi, mümkün olduğunca doğru ve detaylı bilgi 
alınması ve ifadenin tam ve doğru bir şekilde tercüme edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Adli görüşme aşaması, Görüşme Odası’nda gerçekleştirilir. Görüşme odasında adli gö-
rüşmeci, tercüman ve görüşme yapılacak kişi bulunurken, gözlem odasında ilgili hakim 
veya Cumhuriyet savcısı, avukat ve diğer ilgili kişiler bulunur veya adli görüşme odası 
duruşma salonuna bağlanır. Görüşme, adli görüşmeci tarafından yürütülür. Ek sorular 
sormak gerektiğinde, bu sorular adli görüşmeciye kulaklık aracılığı ile iletilir ve görüşme 
yapılan kişiden tüm kurumlar için gereken bilginin alınması sağlanır.

Adli görüşme aşaması, ön görüşme yapılmış ise de kayıtlara geçmesi amacıyla adli gö-
rüşmecinin ve tercümanın kendini tanıtması, adli görüşmecinin görüşmenin amacını ve 
sürecini açıklaması, adli görüşme odasını tanıtması, görüşme yapılacak kişinin kimlik 
bilgilerinin tespiti, kişinin haklarının ve temel kuralların açıklanması ile başlar. Eğer gö-
rüşme yapılan kişi tanık ise, bu aşamada yemin işlemi gerçekleştirilir ve tanıklığın önemi 
anlatılır. Eğer gerekiyorsa, tercümana yemin işlemi yine bu aşamada gerçekleştirilir. 

Adli görüşmelerde, serbest öyküleme ile başlayan ve daha detaylı bilgi edinmek için açık 
uçludan daha spesifik sorulara doğru ilerleyen görüşme biçimi kullanılır. Bu nedenle, 
önce serbest nesirsel anlatım ile kişinin kendi sözcükleri ile olayı anlatması istenir, ifa-
dede eksik kalan ve aydınlatılması istenen konular bu anlatımdan sonra sorulur.

Görüşme yapılan tüm kırılgan gruplar için, adli görüşme temel olarak aşağıdaki dört ana 
aşamayı içerir:

1 Güven ilişkisi kurma

2 Serbest anlatımı başlatma ve destekleme

3 Sorgulama

4 Kapanış 
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2.A
Güven İlişkisi Kurma

Güven ilişkisi, görüşmeci ve görüşme yapılan kişi arasında bir bağ inşa eder(8). Uzman ve 
görüşme yapılan kişi arasında kurulan iyi bir güven ilişkisinin, görüşme sırasında elde edi-
len bilginin hem niteliği hem de niceliğini arttırıcı bir etkisi vardır. Görüşme yapılan kişi 
kendisini rahat hissettikçe, sunabildiği bilgi de o kadar artacaktır. Bu durum, özellikle ola-
yın hassas ve travmatik niteliği olduğunda veya görüşme yapılacak kişi ifade vermesinin 
sonuçlarından korktuğunda daha fazla önem arz etmektedir. Adli görüşme, tedavi edici bir 
görüşme biçimi olmamakla birlikte, görüşme süreci boyunca görüşme yapılacak kişiden 
ayrıntılı ve doğru bilgi alabilmek için kişinin anlattıklarının işitileceğine, kabul göreceğine 
ve yargılanmayacağına inandığı güvene dayalı bir ilişki sağlanmalıdır(18). Bu nedenle, güven 
ilişkisi kurma, görüşme boyunca devam eden bir özen ve dikkat gerektirir.

Bu aşamada, kısaca, görüşme yapılan kişinin özelliklerini ve dosyanın niteliğini göz 
önünde bulundurarak, olayla ilgili olmayan, kişiyi tanımaya yönelik (eğitim, iş, aile ya-
şamı, vb.), pozitif bir şekilde yanıt verilebilecek bazı nötr sorular sorarak başlamak ve 
böylelikle olumlu bir duygudurum yaratmak yoluna gidilir.

Görüşme yapılacak kişi, tercüman ve uzman arasındaki güven ilişkisinin dinamikleri, 
kendine özgü bir sosyal bağlam içerir. Tercümanın adli görüşmede güven ilişkisi kurma 
becerisi nötrlük ve tarafsızlık profesyonel standartları ile sınırlanmıştır(4). 

Temel Kuralların Açıklanması

Görüşme yapılacak kişiye, görüşme sırasında geçerli temel kuralların açıklanması, daha 
sağlıklı ve doğru bilginin alınabilmesi ve görüşme sürecinin daha rahat ilerletilebilmesi 
açısından yararlıdır. 

Görüşme yapılacak kişiye: 

• Uzman anlamadığı veya cevabını bilmediği/hatırlamadığı bir soru sorarsa, görüşme 
yapılan kişinin anlamadığını veya bilmediğini söyleyebileceği; 

• Uzmanın da görüşme yapılan kişinin söylediklerini anlamaması halinde, kişiden açık-
lamasını isteyeceği;

• Sorunun cevabını bilmediğinde veya hatırlamadığında, görüşme yapılan kişinin bil-
mediğini veya hatırlamadığını söyleyebileceği;

• Eğer uzman bir şeyi yanlış anlarsa ya da yanlış söylerse, görüşme yapılan kişinin 
bunu düzeltebileceği;

• Olaya ilişkin herhangi bir tahmin veya uydurma yapılmaması gerektiği;

• Olayları tüm açıklığı ile anlatabileceği yönünde temek kurallar açıklanır(17,22):
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Adli görüşme yapılan kişi, özellikle çocuk ise, görüşmecinin hatasını düzeltmenin uygun-
suz olduğunu düşünebilir; utanma ya da azarlanmaktan korku duyabilir. Bu nedenle, gö-
rüşmenin başında temel kuralların açıklanması, özellikle küçük çocuklar için bu türde sos-
yal engellenmelerin üstesinden gelmede etkili olacaktır(19). Bazı kırılgan gruplar (çocuklar, 
zihinsel engelliler, alt kültürel gruplar, vb), görüşmecinin olay hakkında bilgi sahibi olduğu 
ve onların rolünün görüşmeciyi onaylayarak memnun etmek olduğu yönünde hatalı bir iz-
lenime sahip olabilirler(22). Ayrıca, çocuklar sıklıkla yetişkinlerin soruların cevaplarını zaten 
biliyor olduklarını düşünebilirler. Bunun yanı sıra, ne kadar detaylı bilgi istendiğini de bilmi-
yor olabilirler. Bu nedenle, uzmanın, görüşme yapılacak kişiye, olay sırasında kendisinin 
orada olmadığı, orada ne olduğunu bilmediği ve kişinin detaylı anlatımının önemli olduğu 
bilgisini vermesi önemlidir(17). Ayrıca, görüşme yapılan kişiler, özellikle cinsellik içeren ifa-
deleri açıkça dile getirmekten çekinebilirler. Bu nedenle, görüşme sırasında her şeyi açık-
lıkla ifade edebilecekleri bilgisi verilmesi fayda sağlayabilir(17).

Gerçeği Anlatmanın Önemi

Uzman, görüşme yapılacak çocuklar ve bazı kırılgan yetişkinler için, gerçek ve yalan ay-
rımına ilişkin pratikler uygulayabilir. Bunun nasıl yapılacağı, çocuğun yaşına ve gelişim 
düzeyine göre düzenlenir. Bu uygulama, esas olarak Çocuk İzlem Merkezlerinde kulla-
nılmaktadır. 

Gerçek-yalan ayırımı, çocuğa özgü bilgiler, olaya dayalı örnekler, gözleme dayalı örnek-
ler veya hayali örnekler ile sorulabilir(6). Aşağıda gerçek-yalan ayrımının sorgulanmasına 
ilişkin çocuğa özgü bilgilere ve olaya dayalı birer örnek sunulmuştur:

Giriş: 

(Çocuğun adı), sana olanlar hakkında bana doğruyu anlatman çok önemli. Bu 
nedenle, başlamadan önce, senin gerçek ve yalan arasındaki farkı anlayıp anla-
madığından emin olmak istiyorum. Şimdi sana bir soru soracağım.

Çocuğa özgü bilgilere dayalı örnek verme:

Kaç yaşındasın? (Çocuk doğru yanıt verir) Birisi senin yaşının (doğru/yanlış yaş) 
olduğunu söylerse, doğru mu yalan mı söylemiş olur?

Olaya dayalı örnek verme:

Bir arkadaşın tepsideki bütün kurabiyeleri yerse ve yediğini/yemediğini söylerse, 
doğru mu yalan mı söylemiş olur?

Haklarının Anlatılması

Uzmanın, görüşme yapılacak kişi ile serbest anlatım aşamasına geçmeden önce, kişiye 
haklarının anlatılması gerekebilir. Hakların anlatılması, duruşma salonunda hakim tarafın-
dan, Adli Görüşme Odasında ise uzman tarafından yerine getirilir. Uzman tarafından suça 
sürüklenen çocuğa haklarının anlatılmasına ilişkin diyalog örneği aşağıda sunulmuştur:
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f UZMAN - Seninle yaptığımız öngörüşmede tanışmıştık. Şimdi kayıtlara geç-
mesi için ismini tekrar söyler misin? 

f GYK (Görüşme Yapılan Kişi) - .... 

f UZMAN - Doğum tarihin nedir? (Doğum tarihini bilmiyor ise) Yaşın kaç?  

f GYK - .... 

f UZMAN - Babanın ve annenin adı nedir? 

f GYK - .... 

f UZMAN - Adresin nedir? 

f GYK - .... 

f UZMAN - Kullandığın telefon var mı? Numarasını biliyor musun? 

f GYK - .... 

f UZMAN - Okula gittin mi? (Şimdi devam etmiyorsa kaçıncı sınıfa kadar okula 
gitti)

f GYK - .... 

f UZMAN - Bir işte çalışıyor musun? (Çalışıyor ise ne zamandır ve bu işten para 
alıyor ise ne kadar?)

f GYK - ....

f UZMAN - Seninle yaptığımız ön görüşmede neyle suçlandığını ve haklarını 
anlatmıştım. Ayrıca avukatın da sana neyle suçlandığını ve haklarını anlatmıştı. 
Ancak daha iyi anlaman ve kayıtlara geçmesi için sana bunları bir kez daha söy-
lemem gerekiyor. 

Senin hakkındaki suçlama (...) (kısaca, genel hatlarıyla ve anlayabileceği bir dilde 
suçlamayı anlatır. Örneğin; “Dün gece bir kişinin evine girilmiş ve evinden bazı 
eşyalar çalınmış. Bunu senin yaptığını düşünüyorlar.”) 

Bunu anlayabildin mi?

f GYK - Evet anladım

f UZMAN - Yaşın küçük olduğu için sana baro tarafından bir avukat atandı. Baro 
avukatların meslek birliğidir. Mahkemeye ve savcılığa bağlı değildir. Bu avukat 
sadece senin haklarını korumak için görev yapacak. Avukatın ile arandaki gö-
rüşmeler, avukatın ile senin aranda sır olarak kalacak. Avukatın ücretini de sen 
ödemeyeceksin, devlet ödeyecek.
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Burada bulunduğunu yakınların biliyor mu? Eğer bilmiyor ise burada bulunduğu-
nun yakınlarına haber verilmesini isteyebilirsin. 

Neyle suçlandığını sana söylemiştim. İstersen bu suçla ilgili hiçbir şey söylemeye-
bilirsin. Yani susma hakkın var. Susma hakkını anlayabildin mi? 

f GYK - Evet anladım.

f UZMAN - Sana yönelik bu suçlamadan kurtulmak için delil toplanmasını is-
teyebilirsin. Yani, dinlenmesini istediğin şahit varsa bunu söyleyebilirsin. Ya da 
incelenmesini istediğin belge veya delil varsa bunları söyleyebilirsin.

Anlamadığın veya sormak istediğin bir şey var mı?

f GYK - Söylediklerinizi anladım.

f UZMAN - Teşekkür ederim. O halde görüşmemize başlayabiliriz.

2.B. 
Serbest Nesirsel Anlatımı Başlatma ve Destekleme

Bu aşamada, uzman, açık uçlu bir davet ile, görüşme yapılan kişinin olay(lar)a/eylem(-
ler)e ilişkin serbest nesirsel anlatımını başlatır. Serbest nesirsel anlatım, görüşme ya-
pılan kişinin yaşadığı olay ile ilgili kişileri, olayın meydana geldiği yeri, zamanı, olayın 
nasıl başladığını, eylemin nasıl gerçekleştiğini, eylemin hedef ve yönelimini, ilgili kişilerin 
tepkilerini ve olayın sonuçlarını kendi ifadeleri ile aktarmasını içerir. 

Bu aşamada, geniş, bölünmemiş öykülemeler daha kaliteli bilgi edinmeyi sağlar. Dola-
yısıyla, serbest anlatım sırasında ilke olarak görüşme yapılan kişinin beyanı bölünmez, 

olaya ilişkin detaylandırıcı ve aydınlatıcı sorular 
serbest anlatımın sonrasına ertelenir(4). Çünkü, 
özellikle çocukların ifadelerinin bölünmesi, söy-
lemek istedikleri şeyin sırasını kaybetmelerine, 
kendisinden kısa cevaplar istendiğini düşünme-
lerine neden olabilir ve çocuğun işbirliğini etki-
leyebilir. Bu aşamada, uzman, görüşme yapılan 
kişiyi anlatmaya teşvik etmek için açık uçlu bazı 
destekleyiciler (“Başka bir şey oldu mu?”, “Son-
ra…”, “…’e gittiğinizde ne oldu?”, “Seni anlamak 
benim için önemli. Şimdi bana olanları biraz daha 

detaylı anlatır mısın?”, vb.) kullanabilir. Uzman tarafından kullanılan bu ifadeler doğru 
bir şekilde tercüme edilmelidir. Çünkü bunlar, destekleyici bir atmosfer oluşturulması 
ve kişiye yaşadıklarını anlatabilmesi için gerekli özgürlük alanının sağlanması açısın-
dan önemlidir(23).

Serbest anlatım aşamasında, 
mağdurun yaşadığı olayı 
kendi ifadeleriyle, kendi 
bütünlüğü ve akışı içinde 
anlatmasına izin verilmeli, 
beyanını bölmemeye 
gayret edilmeli ve sessizlik 
ve duraklamalara saygı 
gösterilmelidir. 
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Görüşme sırasında sessizliğe saygı göstermek geliştirilmesi gereken bir başka önem-
li beceridir. Çünkü sessizlik ve duraklamalar/tedirginlikler de uzman açısından önemli 
göstergelerdir. Kimi zaman görüşme yapılan kişi söyleyeceği şeyi düşünmek için zama-
na ihtiyaç duyabilir. Ayrıca, duygu ya da gerginliklerinin çok yükselmesi durumunda, ses-
sizlik yardımcı olabilir. Bu tereddüt kimi zaman kişinin soruyu anlamamasının belirtisi de 
olabilir ve korku içindeki bir mağdur ya da sanık “Anlamadım” deme güvenini kendisinde 
hissedemeyebilir(27). Dolayısıyla, görüşme yapılan kişi sustuğunda ya da hızlı bir şekilde 
yanıt vermediğinde, bu, kişinin yalan söylediği anlamına gelmez. Uzmanın yapması ge-
rektiği gibi, tercüman da, kişiye anlatması veya cevap vermesi için yeterli süre verirse, 
daha rahat bir görüşme atmosferinin yaratılmasına katkı sağlar(22). 

Bununla birlikte, ardışık tercüme, tercümanın hedef dile tercüme etmeden önce söyle-
nilenleri bir süre hafızasında tutmasını gerektirdiği için, tercüman açısından bunu yap-
mak her zaman elverişli olmayabilir. Tercümanın, örneğin çocuk 10-15 dk. aralıksız ko-
nuştuğunda, belleğin fazla yüklenmesinin önüne geçmek için, görüşme yapılan kişinin 
beyanını kesmesi gerekirse, ön görüşme sırasında belirlenen işaretler uygulanabilir. 
Tercümanın tercümesini bitirmesinin ardından, gerekirse son söylediği cümle hatırlatı-
larak görüşme yapılan kişinin kaldığı yerden devam etmesi sağlanır. Tercüman için olası 
çözümlerden biri de, önce çocuğun mesajının ana fikrini tercüme etmek ve daha sonra 
hangi ayrıntıları tercüme etmekte ve yakalamakta güçlük çektiğini ve kaçırdığını uzmana 
bildirmektir. Bunun üzerine uzman eğer ihtiyaç duyarsa bu ayrıntıları tekrar sorabilir(23). 
Görüşme sırasında not tutmak da tercüman için olası bir bellek aşımını mümkün oldu-
ğunca ertelemek için yararlı olabilir. Ancak not tutulacağı ve gerekçesi ön görüşme sı-
rasında görüşme yapılan kişiye açıklanmalıdır. Bunun dışında, tercüman, çocuktan daha 
yüksek sesle, daha yavaş veya anlaşılır şekilde konuşmasını istemek zorunda kalabilir 
veya çocuğun söylediği bir kelimeyi anlamadığında, ifadeyi kesmeye ihtiyaç duyabilir. 
Bu tür sorular, örneğin çocuğun öyküsünü anlatmasından sonraya ertelenebilirken, bazı 
vakalarda eğer çocuğa derhal sorulmazsa iletişimin bozulmasına sebep olabilir. Böyle 
bir olası sorunun çözümü, büyük ölçüde tercümanın kişisel değerlendirmesi ve uzman 
ile yapılan hazırlık görüşmesindeki istişareye dayanır(23). Bu durumlarda, uzmanlar gibi, 
tercümanlar da destekleyici ve açık bir tutum takınmak ve sıcak bir yaklaşım ile nötr-
lük arasında denge kurmak suretiyle, çocuk ile görüşmenin rahat sürdürülmesine katkı 
sağlayabilirler.

Serbest anlatım aşaması, en güvenilir ve doğru beyanın alındığı, soruşturma açısından en 
değerli bilginin elde edildiği yerdir(23). Soruşturma açısından, her bir detay önem arz ede-
bilmektedir. Bu nedenle, tercümanın görüşme yapılan kişinin söylediklerindeki ayrıntılara 
dikkat göstermesi ve tüm kelime, ayrıntı ve önemli öğeleri birebir aktarması gerekir(23). Ni-
tekim, adli görüşmenin bir sonraki aşamasında, uzman, soruları temelde çocuğun serbest 
anlatım sırasında kullandığı sözcük ve ayrıntılara dayandıracaktır. Bu nedenle, tercüman-
ların beyanda aktarılan eylemin detayları, zaman ve yer ifadeleri, bağlaçlar ve kişi isim-
leri konusunda özellikle tetikte olması beklenir. Görüşme yapılan kişi, özellikle de çocuk 
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tarafından ifade edilen saçma, anlamsız, ilgisiz gibi görünen ya da tekrar edilen şeylerin de 
tercüme edilmesi önemlidir. Söylenilenler arasında filtreleme yapmak veya neyin ilgili olup 
olmadığına karar vererek eleme yapmak tercümanın rolü değildir(10,20). 

Tercümanın, görüşme yapılan kişinin orijinal anlatımını değiştirmeden, yorum ekleme-
den, özetlemeden, ekleme veya çıkarma yapmadan tercüme etmeye özen gösterme-
si son derece önemlidir(22). Eğer bir kelime ya da terim kelimesi kelimesine tercüme 
edilemiyor ise, istenilen anlamı en doğru şekilde verecek şekilde tercüme edilmelidir. 
Kişi/olay/zaman ile ilgili değişiklik, açıklama veya yorum eklemeksizin, sadece söyle-
nen sözler olduğu gibi tercüme edilmelidir. Çünkü atlanılan veya değiştirilen herhangi 
bir bilginin soruşturma ve yargılama süreci açısından geri döndürülemez etkileri olması 
mümkündür. Özellikle cinsel istismar mağduru çocuklar ile yapılan görüşmelerde, ço-
cuğun ifadesinin güvenirliğinin ve itibar edilebilirliğinin değerlendirilmesine etki edebi-

leceğinden, çocuğun ifadelerini tercüme ederken 
ekstra dikkatli olunmalıdır. Tercümanın yapacağı 
bir müdahalenin gerçeği çarpıtma/bozma riski 
olabilmektedir. Örneğin, cinsel istismar mağduru 
bir çocuk ile yapılan görüşmede, çocuk “Benimle 
yattı” dediyse, tercüman bunu “Bana tecavüz etti” 
diye değiştirmemelidir. Bu noktada, hâkim büyük 
olasılıkla çocuğun bu kelimeyi kendiliğinden bi-
lip bilemeyeceği konusunda şüpheye düşecek ve 
tekrar kontrol etme ihtiyacı hissedecektir. Ancak, 
çocuk, muhtemelen o kelimeyi kullanmadığını 

söylemeye korkacak ve bu yanlış tercümenin üstü kapanmış olacaktır. Çünkü 
çocukların bir soruyu, terimi ya da açıklamayı anlamadıklarını veya yanlış anlaşıldıkları-
nı, belirli bir kelimeyi kullanmadıklarını dile getirme olasılıkları düşüktür. Sonuç olarak, 
çocuğun ifadesinin güvenirliği ağır şüphe altında kalmış olacaktır. Ayrıca, adli görüşme-
cinin veya çocuğun söylediklerini basitleştirme, sadeleştirme veya değiştirme yoluna gi-
dilmemelidir(14). Örneğin, çocuk birden fazla istismar olayından söz etmiş ise, tercüman 
sadece en ciddi olan olayı tercüme etmekle yetinmemelidir veya zaman baskısı ya da 
çocuğun anlamasına yardımcı olma gayreti ile adli görüşmecinin sözlerinde kısaltma ya 
da yalınlaştırma yapmamalıdır. Çünkü bu tür değişiklikler, delil kaybına sebep olabile-
ceği gibi, çocuğun ifadesinin itibar edilebilirliğini etkiler ve adli görüşmecinin sorgulama 
stratejisini olumsuz etkileyebilmektedir(23). Tercüman aracılığı ile çocuk ile yapılan tüm 
görüşmelerde, bu tür iletişimsel uyuşmazlıklar ve belirsizliklerden mümkün olduğun-
ca kaçınmak önemlidir. Olası iletişim problemlerine karşı uyanık olmak hem tercüman 
hem de adli görüşmecinin ortak sorumluluğudur. 

Tercümanların çocuk ya da gençlerin kendine özgü diline ya da aileye özgü sözcüklere 
de dikkat etmesi gerekir. Kimi çocuklar akrabaları, bazı davranışlar, vücut bölgelerini, vb. 
tanımlamak için sadece aile içinde kullanılan kişisel bir terminoloji kullanabilirler. Aileye 

Tercüme sırasında yapılan 
herhangi bir değişikliğin, 
kişinin ifadesinin güvenirliği 
ve itibar edilebilirliğini 
etkileyebileceği, ayrıca 
soruşturma ve yargılama 
süreci açısından geri 
döndürülemez hatalara 
yol açabileceği akılda 
tutulmalıdır.
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özgü kelimeler ile karşılaşan tercüman da çocuktan bu kelimeyi açıklamasını isteyebilir, 
ancak oyuncak bebek veya çizim gibi araçlar sadece uzman tarafından kullanılabilir(23). 
Eğer hedef dilde bu kelimenin bir karşılığı yoksa, tercüman için alternatif bir kelime seç-
mek ya da kişisel bir açıklamada bulunmak daha zor olacaktır. Çocukların dil gelişimi 
sınırlı olduğu için tercüman çocuğun kafasını karıştırmamak için kelime seçiminde dik-
katli olmalıdır(14). Çocukların spesifik dil kullanımı, sınırlı dil kavrayışları (özellikle küçük 
çocuklar) ve çocuk ve gençlerin kendine özgü dilleri iletişimde müdahaleyi gerekli kı-
labilmektedir. Uzman ve tercüman arasında gerekli durumda konsültasyon yapılması, 
olası iletişim hatalarından dönmek ve görüşmenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi açı-
sından önemlidir. Hukuki bir terimin hedef dilde karşılığının olmaması durumunda ter-
cüman ve uzman çocuğun kavrama düzeyine uygun en ideal kelime ya da açıklamanın 
ne olacağı konusunda birlikte karar verebilirler. Ancak çocuğun gelişim düzeyine uygun, 
çocuk dostu dil kullanımının sorumluluğu öncelikli olarak görüşmeyi yürüten kişiye, yani 
uzmana aittir(8; 22). 

Tercümanların, tercüme etmekte oldukları dildeki argo sözler, deyimler, şive farklılıkları, 
sosyal ve bölgesel ağızlar da dahil olmak üzere dil bilgilerini ve tercüme becerilerini ge-
liştirmeleri, özellikle cinsel saldırı ve istismar suçları açısından hedef dilde cinsel bölgeler 
ve davranışlara özgü kelime veya deyişleri öğrenmeleri gerekir. Tercümanlar doğru ve 

tam bir tercüme yapmakla yükümlü oldukların-
dan, eğer görüşme yapılan kişi argo, müstehcen, 
kaba veya küfürlü konuşuyorsa, ne kadar rahat-
sız edici olsa da hedef dilde en yakın karşılığına 
tercüme etmeleri beklenir. Diğer kişilere rahat-
sız edici gelse de, tercüman söylenileni düzeltip 
yumuşatmamalıdır. Bunun yanı sıra, özellikle 
cinsel istismar mağduru çocuklar ile yapılan adli 
görüşmelerde görevli tercümanın kaba veya 
uygunsuz gelebilecek kelimeleri, küfürlü, argo 

veya cinsel eylemleri tanımlayan ifadeleri dillendirme konusunda rahat olması(5), uzma-
nın veya görüşme yapılan kişinin cinsel eylem ile ilgili ayrıntılar hakkındaki soru ve yanıt-
larını değiştirmeden tercüme etmesi, diğer sözleri tercüme ederken doğrudan aktarım 
kullanmasına karşın cinsellik ile ilgili konularda dolaylı aktarıma geçmemesi(13), cinsel-
lik ile ilgili konuşurken gülme, utanma, vb. tepkiler göstermemesi gerekir. Tercümanın 
bu konuda rahatsızlık duyduğunun fark edilmesi, özellikle çocuğun kendini açmasını ve 
doğru ifade vermesini engelleyebilecek etki gücüne sahiptir.

2.C
Sorgulama

Görüşme yapılan kişinin serbest anlatım aşamasında beyanını aldıktan sonra, uzman, 
soruşturma açısından önemli bulunan ve kişinin beyanında eksik kalmış olan vakaya 

Tercüman, her türlü ifadeyi 
dile getirmede rahat olmalı, 
cinsel eylemler ile ilgili 
ifadeleri değiştirmeden 
tercüme etmeli, doğrudan 
aktarımı bozmamalı ve 
beden dili ve duygulanımında 
nötrlüğü korumaya özen 
göstermelidir.
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özgü bilgilere ulaşmak için açık uçludan kapalı uçlu sorulara gidecek şekilde sorular 
sorar.

Tercüman, adli görüşmede kullanılan soru biçimlerine aşina olmalıdır. Bu aşamada, 
tercümanın aklında tutması gereken ilk ve en önemli şey, sorunun biçimini değiştirme-
mesi gerektiğidir. Adli görüşme sırasında tercüme yaparken, özellikle çocuğa yönelik 

soruların sorulma biçimi tuhaf veya gereksiz 
görünebilir(5). Ancak, uzman, belirli bir amaca 
yönelik olarak, örneğin çocuğun gelişimsel dü-
zeyine uygun olacak veya yönlendirici ya da yar-
gılayıcı olmayacak şekilde belirli bir soru biçimi 
seçer. Bu nedenle, tercümanın, yaptığı tercü-
mede uzmanın sorduğu soruları, kullandığı ke-
limeleri ya da soru yapısını (seçmeli, açık uçlu, 
evet/hayır tipi sorular) değiştirmemesi, ekleme 

veya çıkarma yapmaması önem taşır(5,23). Tercüman, örneğin “O akşam yanında kim 
vardı?” (Spesifik) sorusunu “O akşam yanında biri var mıydı?” (Evet-Hayır) soru formu-
na tercüme etmekten kaçınmalıdır. Veya çocuğa “O sana bağırdığında nasıl hissettin?” 
(adli görüşmede tercih edilen soru biçimi) şeklinde sormak ile “O sana bağırdığında 
korktun mu?” şeklinde sormak arasında önemli bir fark vardır. Ve eğer uzman kapalı 
uçlu bir soru veya seçenekli bir soru sorarsa, tercüman, uzmanın söylediği tüm seçe-
nekleri, eğer seçenekler arasında varsa “Bilmiyorum” seçeneğini de görüşme yapılan 
kişiye iletmelidir.

Eğer soru doğrudan tercüme edilemiyorsa, tercüman uzmanı uyarmalı ve uzman soruyu 
uygun şekilde yeniden düzenlemelidir(10). Görüşme yapılan kişinin soruyu anlamaması du-
rumunda, tercüman başka şekilde ifade ederek çocuğa soruyu açıklamaya çalışmamalı, 
kişinin kelimelerini tam olarak tercüme etmeye devam etmeli (“Anlamadım”, vb.) ve uz-
manın soruyu yeniden biçimlendirmesine veya açıklamasına olanak vermelidir(5). Uzman, 
belirli bir soruyu tekrar ettiğinde, çocuğun ilk cevabının yanlış olduğunu düşünmesine se-
bep olmamak için genellikle bilinçli olarak ilk sorduğu ile aynı şekilde sormaz(22). Her soru 
biçiminin belirli bir amacı vardır. Bu nedenle, soruların da uzmanın sorduğu şekilde, her-
hangi bir değişiklik, ekleme veya çıkarma yapmadan sorulması önemlidir. Eğer sorulan 
sorunun birden fazla tercümesi mümkünse, doğru sorunun sorulduğundan emin olmak 
için, tercüman uzmandan tam olarak neyi kastettiğini açıklamasını rica etmelidir. Eğer gö-
rüşme yapılan kişinin sorulan soruya verdiği yanıtın birden fazla tercümesi mümkünse, 
tercüman uzmana tüm olası tercümeleri aktarmalıdır; bu durumda, uzman, görüşme ya-
pılan kişinin yanıtını açıklığa kavuşturmak için kişiye ek sorular soracaktır.

Tıpkı adli görüşmeci gibi, tercüman da görüşme yapılan kişiyi dikkatli bir şekilde dinle-
melidir. Özellikle çocuklar ile yürütülen görüşmelerde, ilk bakışta konuyla ilgisiz ya da 
tekrar gibi görünse de, tercümanın çocuğun anlattığı tüm öğelere saygı göstermesi ve 
gereksiz olduğunu düşünerek tercüme ederken elememesi gerekir(22). Ayrıca tercüme 

Tercüman, uzman veya 
hâkim/savcının soru tipini 
değiştirmemelidir. Sorunun 
açıklanması veya yeniden 
düzenlenmesi uzman veya 
hâkim/savcı tarafından 
yapılmalıdır.
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süreci, karşılıklı iletişimdeki sosyal ve kültürel faktörlerden bağımsız, vakumlanmış bir 
çerçevede gerçekleşemeyeceğinden(24), kişinin verdiği yanıt veya tepkilerde kültürel fak-
törlerin etkisi varsa, bu durumu da uzmana açıklamalıdır. 

Soru Türleri

Sorgulama, mümkün olduğunca açık uçlu sorular ile başlar ve sonrasında gerekiyorsa 
spesifik ve kapalı uçlu sorular ile devam edilir. Seçenekli sorular veya yönlendirici soru-
lara sadece son çare olarak başvurulmalıdır(22).

Uzman, soruların dilini görüşme yapılan kişilerin özelliklerine uygun şekilde düzenler 
ve karmaşık cümleler kurmaktan kaçınır. Burada anahtar, her soruda sadece tek bir 

şey sorulacak şekilde, soruları mümkün 
olduğunca kısa ve basit tutmaktır. Ör-
neğin “Onu gördün mü? Neredeydi? Ne 
giyiyordu?” gibi aynı anda birden fazla 
şeyi sorgulayan çoklu sorulardaki temel 
problem, kişinin sorunun hangi kısmına 
yanıt vereceğini bilememesidir. Ayrıca, 
görüşme yapılan kişinin ilk soruya ya-
nıt verdiği düşünülürken, aslında kişi bir 

başka soruya yanıt veriyor olabilir ve bu şekilde yanlış anlaşılmalar olabilir. Bir başka ör-
nek de “Onlar nasıl görünüyorlardı?” gibi birden fazla kişi/kavramı içeren sorulardır. Bu 
soruda görüşme yapılan kişinin iki veya daha fazla kişiyi tarif etmesi istenmektedir. Bu 
durum, kişinin hatırlama miktarını sınırladığı gibi, görüşme yapılan kişinin verdiği yanıtta 
kimi tarif etmekte olduğunun karıştırılmasına neden olabilir. 

Yeni bir soru sormadan önce görüşme yapılan kişiye yanıtını tamamlaması için yeterli 
süre tanınması gerekir. Özellikle küçük çocuklar ve bazı kırılgan yetişkinler ile görü-
şürken sabırlı olmak önemlidir; çünkü onların yanıt vermek için daha fazla zamana 
ihtiyaçları olacaktır. Dolayısıyla hem uzman hem de tercümanın çocuklar ile çalışırken 
sabırlı olması önemlidir. Çocuk konuşmayı kestiğinde boşluğu doldurmaya çalışma-
malı veya mümkün olduğunca anlatımları bölünmemelidir(23). Kimi çocuklar ve kırılgan 
yetişkinler, görüşmecinin yeni bir konu ile ilgili soru sormaya başlaması durumunda 
takip etmekte zorlanabilirler. Bu noktada, uzman, kişiye yardımcı olmak için “Şimdi 
sana başka bir şey ile ilgili bir soru soracağım”, vb. şekilde konuyu değiştireceğine 
işaret edebilir(22). 

Genellikle olumsuz bir yanıta yol açacağı için, negatif yönlü ifadelerden de (örn. “Daha 
fazla bir şey hatırlamıyorsun, değil mi?”) ayrıca kaçınılmalıdır. Bunun yanı sıra, görüşme 
sırasında jargon ve teknik terimler kullanılmamalıdır. Görüşme yapılan kişi bu tür ifa-
deleri anlamayabileceği için kendine güvenini azaltabilir ve kişiyi görüşme sürecinden 
uzaklaştırabilir. Dahası, görüşme yapılan kişilerin, soruyu anlamadıklarında doğrulayıcı 

Adli görüşmede kullanılan soru türleri
1.  Açık uçlu sorular
2.  Spesifik, yönlendirici olmayan 

sorular
3.  Kapalı uçlu sorular
4.  Seçenekli sorular
5.  Yönlendirici sorular
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yanıt verme eğilimi göstermeleri olasıdır. Soruyu anlamamış dahi olsalar, kimi çocuklar 
ve kırılgan yetişkinler ne söylenmek istendiğini tahmin ederek, ellerinden gelenin en iyisi 
ile yanıt vermeye çaba gösterirler ki, muhtemelen uygun olmayan bir yanıt vermiş olur-
lar. Görüşme yapılan kişinin söylenileni anlayıp anlamadığını kontrol etmek için, kişinin, 
söylenilenden ne anladığını geri ifade etmesini istemek mümkündür. Sadece “Anladın 
mı?” diye sormak genellikle otomatik olarak olumlu cevap yaratır.

1. Açık uçlu sorular

Açık uçlu sorular, kişinin olayı kendi kelimeleri ile, kendine özgü bir şekilde ifade et-
mesine olanak tanıyan ve istenilen yanıtı dikte etmeyen soru türleridir. Bu tür sorular, 
görüşmecinin kendi bakış açısını görüşme yapılan kişiye yüklemesi riskini minimize 
eder; serbest hatırlamayı kolaylaştırır ve serbest anlatımı teşvik eder(22), görüşme bo-
yunca daha uzun ve detaylı bilgi aktarımına olanak tanır. Doğru bilgi toplama açısından 
en iyi soru türleridir ve bu nedenle, görüşme sırasında görüşme yapılan kişiye kontrol 
hissi vermek ve aynı zamanda içerikçe zengin yanıtlar alabilmek amacıyla öncelikle 
açık uçlu sorular kullanılır(12). “Anlat”, “Açıkla” ya da “Tanımla” gibi ifadeler içeren so-
rular bu tür sorulara örnek olarak verilebilir (Örn. “O gün ne oldu?”, “Bana neler oldu-
ğunu/neden buraya geldiğini anlat”, “O gün olan ilk şeyi anlat”, “Bu sabah olay olduğu 
sırada alışveriş merkezinde olduğunu söyledin. Şimdi bana hatırladığın her şeyi anlatır 
mısın?”, “Bugün okulda öğretmenine başına gelen bir şeyden bahsetmişsin. Hadi şimdi 
bana bundan bahset”).

Açık uçlu sorular, aynı zamanda görüşme yapılan kişinin sınırlandırılmamış şekilde yanıt 
verebileceği, evet/hayır veya tek kelime olarak cevaplanmayacak biçimde çerçevele-
nir(1). Örneğin “Ne” ve “Nasıl”lı sorular bu sorulara örnek verilebilir (Örn. “Seni odaya gö-
türdüğünü söyledin. O oda nasıl bir yerdi?”, “Dedeni ziyarete gittiğinde ne oldu?”). Ancak, 
çocukların bilişsel fonksiyonları ve dolayısıyla hafızaları yetişkinlerden farklıdır ve küçük 
çocukların serbest hatırlama yöntemi ile detaylı bilgi vermeleri yetişkinlere göre daha 
sınırlıdır. Bu, çocukların bilgileri hatırlamada eksiklik yaşadıkları anlamına gelmemekle 
birlikte, hafıza içeriğine ulaşma yollarının yetişkinlerden farklı olduğuna işaret etmek-
tedir(2). Uygun bir güven ilişkisinin kurulması ile çocuğun kaygı ve stresinin azaltılması, 
böylelikle çocukların da soruşturma açısından önemli bilgileri aktarabilmesi mümkün-
dür(6).

“Neden” ile başlayan sorular, özellikle de davranışa bir açıklama arıyorsa, görüşme sü-
reci açısından zorlayıcı olabilir. Çünkü insanlar başkalarının motivasyonları bir kenara, 
genellikle kendi davranışlarına ilişkin motivasyonlarının ne olduğunu dahi gerçek anlam-
da bilmeyebilirler. Bu nedenle, “O bunu neden yaptı?” sorusu, kişinin %100 doğru yanıt 
vermesi mümkün olmayan bir sorudur. Ayrıca, “neden” soruları kişilerde suçlanma hissi 
yaratabilir. Mağdurlar sıklıkla başlarına gelenden ötürü kısmen kendilerini suçlamak-
tadırlar. Dolayısıyla, “neden” sorularının bu inancı güçlendirmesi ve mağdur açısından 
örseleyici olması mümkündür. Bunun yerine, “Eşiniz size vurmadan önce aranızda bir 
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tartışma yaşandığını ifade etmiştiniz. Şimdi bunu biraz daha ayrıntılı anlatabilir misiniz?”, 
vb. şekilde o olay gerçekleşene kadar geçen süreci açıklamasını istemek veya “Neden 
daha önce polise başvurmadınız?” yerine “Polise gitmeye karar vermenizi sağlayan şey 
ne oldu?/Daha önce polise başvurmanıza engel olan şey neydi?” gibi dolaylı yollar ile 
nedeni araştırmak mümkündür. Bunu ifade ederken nötr, yargılayıcı olmayan bir ses 
tonunu korumak önemlidir. 

2. Spesifik, Yönlendirici Olmayan Sorular

Spesifik sorular, belirli bir konuyu aydınlatmaya odaklı, evet/hayır ile veya tek kelimelik 
kısa cevaplar ile yanıtlanabilen, belirli bir detay ya da kavram hakkında sorulan sorulardır 
(Örn. “Adamın adı neydi?”)(1). 5N1K’yı (ne, nerede, ne zaman, nasıl, kim) içeren sorular 
açık uçlu sorular olarak çerçevelenebilmekle birlikte, genellikle kısa yanıtlar verilecek 
şekilde kullanılmaktadır (Örn. “Ali’nin senin giysilerini çıkardığını söyledin. O sırada senin 
üzerinde hangi giysiler vardı?” veya “Çocuk: Bir şişenin içindeydi. Sonra kapağını açtı. 
Kremi ellerine, pipisine bir de benim popoma sürdü. Uzman: Şişe ne renkti? Çocuk: Be-
yaz”). Bu sorular, görüşmeci için süreç içerisinde daha önce aktarılmış olan belirli bazı 
noktalar ile ilgili güvenilir bilgi almayı mümkün kılar(7), yanıtı dikte etmez veya yönlendir-
mez. Çocuklar ile yapılan görüşmelerde, özellikle cinsel istismar vakalarında, vücut böl-
gelerinin tanımlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu türde spesifik sorular için anatomik 
çizimlerden destek almak mümkündür.

Özellikle görüşme yapılan kişinin daha önce böyle bir deneyimi yoksa, görüşme süre-
cinin kendisi görüşme yapılan kişi açısından bir öğrenme deneyimidir. Bunun sonucun-
da, görüşmecinin herhangi bir davranışının görüşme süreci (Örn. verilen cevap biçimi) 
üzerinde etkisi anlık ortaya çıkabilmektedir. Çünkü görüşme yapılan kişi, görüşmecinin 
davranışından kendisinden neyin beklendiğini öğrenmekte ve kendi davranışını buna uy-
durmaya çalışabilmektedir. Dolayısıyla, eğer görüşme, kişinin serbest yanıt vermesine 
olanak vermeyen şekilde birbirini izleyen kapalı uçlu sorular ile başlatılırsa, görüşme 
yapılan kişinin, görüşme boyunca kendisinden bunun beklendiğini düşünmesi ve ilerle-
yen aşamalarda açık uçlu sorular ile uzun yanıtlar talep edilse de, kısa yanıtlar vermeye 
devam etmesi mümkündür(22). Bu nedenle, önce açık uçlu sorular kullanılmalı, kapalı 
uçlu sorular bir destek seçeneği olmalıdır. Kapalı uçlu soruya verilen yanıtın ardından, 
mümkünse tekrar açık uçlu soruya dönülmelidir (Örn. “Uzman: Başka bir şey oldu mu? 
GYK: Evet, oldu. Uzman: Peki, neler oldu?” veya “Uzman: Barbie’li bir tişört giydiğini söy-
ledin. Üstünde başka bir şey var mıydı? GYK: Evet, pantolonum vardı. Uzman: Nasıl bir 
pantolondu?”).

3. Kapalı Uçlu Sorular

Kapalı uçlu sorular, evet-hayır veya tek kelime ile yanıtlanabilen, sadece görece dar bir 
yanıt alanına olanak tanıyan sorulardır (Örn. “Onu daha önceden tanıyor muydun?”). Ka-
palı uçlu sorular, serbest anlatım sırasında görüşme yapılan kişi tarafından verilen bilgi-
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lerin aydınlatılması ve detaylandırılması veya serbest anlatım sırasında sunulmayan ve 
açık uçlu sorular ile elde edilemeyen bilgiye ulaşmak amacıyla kullanılmalıdır (Örn. “Uz-
man: Sen demek öyle yapıyordun. Baban da aynı şeyi mi yapıyordu? Çocuk: Evet. Sonra 
ben onu yıkadıktan sonra o tekrar yıkamamı istiyordu”). Kapalı uçlu soruların kullanımı 
görüşmecinin görüşme üzerinde kontrol sahibi olmasını ve sağlanan bilginin ilgisiz ol-
masını minimize etmeyi sağlar. Bununla birlikte, görüşme yapılan kişilerin pasif olması-
na ve konsantrasyonlarının düşmesine yol açabilir ve bu nedenle, daha az hatırlama ile 
sonuçlanabilir. 

4. Seçenekli Sorular

Bu tür sorularda, görüşme yapılan kişiye az sayıda alternatif sunulur ve birini seçmesi iste-
nir. Bu seçeneklerin aslında doğru seçeneği içermemesi de olasıdır. Seçenekli sorulardan 
mümkün olduğunca kaçınılmalı ve sadece son çare olarak başvurulmalıdır. Eğer seçe-
nekli sorular kullanılacaksa, görüşme yapılan kişiye “Bilmiyorum”, “Anlamadım”, “Hatırla-
mıyorum” yanıtlarını verebileceğini ve görüşmecinin olayı bilmediğini hatırlatmak özellikle 
önemlidir. Eğer görüşme yapılan kişi seçenekli bir soruya “Bilmiyorum” diye yanıt verirse, 
görüşmeci bu sorunun ardından bir Evet/Hayır sorusu sormaktan kaçınmalıdır. Örneğin 
“Eğer küçük veya büyük değilse, orta boy olduğunu mu söylemek istiyorsun?” uygun ol-
mayan bir soru biçimidir. Buna karşılık, “Adamın atkısı olduğunu söylemiştin. Bu atkı sarı 
mıydı mavi miydi, ya da başka bir renk miydi, ya da hatırlamıyor musun?” şeklinde sorulan 
bir soru çocuğa mavi veya sarıdan farklı bir renk seçme opsiyonu vermektedir. Böylelikle 
sorunun yönlendirici olmasından kaçınılmış olur. Ayrıca çocuğa atkının renginin ne olduğu-
nu hatırlamadığı yanıtını vermesine de olanak tanınmış olur.

5. Yönlendirici Sorular

Hiyerarşideki son soru tipi yönlendirici sorulardır. Yönlendirici sorular, beklenilen yanıtı 
içeriğinde ima eden, belirli bir yanıtın beklendiği yönünde ‘ipucu’ veren sorulardır (Örn. 
“Silahı gördün, değil mi?”). Görüşme yapılan kişilerin yönlendirici sorulara verdikleri 
yanıtlar, somut hatırladıkları şeylerden ziyade sorunun sorulma biçimince belirlene-
bilmektedir. Yönlendirici sorular, verilen cevaba etki etmekle kalmayıp, aynı zamanda 
soruda yapılan yönlendirme doğrultusunda görüşme yapılan kişinin belleğini de çarpı-
tabilmekte, özellikle çocuklarda olaya ilişkin sonraki aktarımlarını değiştirebilmekte-
dir. Bu nedenle, kişi tarafından henüz dile getirilmemiş herhangi bir detay soruda asla 
yer almamalıdır(19). 

Yönlendirici sorular açık uçlu veya spesifik olabilir. Örneğin, “Baban senin canını nasıl 
acıttı?” veya “Babanın yaptıklarını ilk kime anlattın?” soruları bu türde sorulardır. Ancak 
eğer çocuk babasının yaptıkları ile ilgili daha önceden bilgi vermemiş ise yönlendirici 
nitelikte sorulardır. Diğer taraftan örneğin, eğer çocuk henüz annesinin ona neyle vurdu-
ğunu söylememiş ise, “Annen sana sopayla mı vurdu?”, “Annenin sana vurduğu sopayı 
tarif eder misin?” ya da sopa ile vurduğunu söylemiş ise “Annen sana demir bir sopa ile 
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mi vurdu?” gibi sorular yönlendirici niteliktedir ve çocuğun ifadesini yeniden inşa etmesi 
ile sonuçlanması mümkündür. Eğer sunulan seçenekler geniş değilse, seçenekli sorular 
da yönlendirici olabilir. Örneğin, “Şapkası kırmızı mıydı mavi miydi?” spesifik ve yönlen-
dirici bir sorudur, çünkü şapkanın örneğin yeşil çıkma olasılığı da vardır. Buna karşılık, 
eğer çocuk babasının kendisine vurduğunu daha önce söylemiş ise, “Baban sana vurdu-
ğunda neredeydin?” şeklinde bir soru yönlendirici olmayacaktır. 

Yönlendirici sorular, görüşme yapılan kişiyi belirli bir yanıta yönlendirir. Bu nedenle, yön-
lendirici soruların, diğer tüm sorgulama stratejileri denendikten ve herhangi bir yanıt 
alınamadıktan sonra son çare olarak dikkatli bir şekilde ve herhangi bir şekilde tartışma 
konusu olmayan, net konular hakkında sorulması koşuluyla kullanılması gerekir. Kimi 
zaman, yönlendirici sorulara sorunun içermediği, ancak konu ile ilgili olan bir yanıt ge-
lebilir. Böyle bir durumda, bu bilgi yönlendirici bir soru ile değil, öncelikle açık uçlu ya da 
kapalı sorular ile derinleştirilmeye çalışılmalıdır.

Çocuklar ile Yapılan Görüşmelerde Soru Türlerinin 
Gelişim Düzeyine Göre Kullanımı

Çocuklar ile yapılan görüşmelerde, çocuğun gelişim düzeyine uygun sorular sorulma-
lıdır. Kronolojik yaş her zaman tam olarak bilişsel gelişimi göstermese de yaşa uygun 
sorulabilecek soru tipleri Tablo 1’de gösterilmiştir(2). 

Tablo 1. Soru türlerinin çocuğun gelişim düzeyine kullanımı

Çocuğun yașı Kim Ne Nerede Ne zaman
Yapılandırılmıș 
anlatım

Bağlamsal 
ayrıntılar

3 yaș

4-6 yaș

7-8 yaș

9-10 yaș

11-12 yaș

Şekilde gri alanlar çocuğun cevap verebileceği soruları, mavi alanlar ise cevap vereme-
yebileceği soruları göstermektedir. Çocuğun gelişim düzeyinin üstündeki soruları sor-
mak alınan cevapların doğruluğunu düşürmektedir. Bunun tersi olarak da çocuğu test 
etmeden, cevap veremeyeceği tahminine dayanarak, sadece çocuğun gelişim düzeyinin 
altındaki soruları sormak da alınabilecek bilgi miktarını azaltabilmektedir. Bu nedenle 
fazla zorlamadan çocuğun yaşına uygun olan gelişim düzeyinin üzerindeki soruları so-
rarak denemek en iyi yol olarak görülmektedir. 
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a Kim ve Ne: 3 yaşındaki bir çocuk “Kim?” ve “Ne?” sorularına cevap verebilir. Ancak 
yaşı itibariyle egosantrik (benmerkezci) olduğundan soruları sadece kendi ile bağlan-
tısı temelinde cevaplar. Örneğin 3 yaşındaki bir çocuğa kuzeninin kiminle oturduğu 
sorulduğunda, “Benim teyzemle oturuyor (kuzeninin annesi değil de, onun teyzesi)” 
şeklinde cevap verebilir. Veya bir kişi ile bütün akşamı birlikte geçirmiş olsa da onun 
ne yaptığını sadece birlikte oynadıkları zaman dilimi dahilinde değerlendirebilir. 

b Nerede: 4-6 yaşlarda “Kim?” ve “Ne?” sorularına “Nerede?” sorusunun cevabı da ek-
lenebilir. Ancak “Nerede?” sorusunu çocuğun daha çok coğrafi bir yer olarak algı-
ladığı, örneğin vücudunun bir bölümü olarak algılamadığı akılda tutulmalıdır. Ayrıca 
edatlarla (üzerinde, altında, içinde, dışında, vb.) ilgili bilgiler ancak 5-6 yaşlarında ta-
mamlanır. Bundan önceki dönemlerde çocuk örneğin “Yatağın altında mıydınız, üze-
rinde mi, yanında mı?” şeklindeki soruları anlayamayabilir. 

c Ne zaman: 5 yaşından küçük çocuklarda “Ne zaman?” sorusuna cevap almak sık-
lıkla olası değildir. Çocuklar genellikle 7-8 yaşlarında zamanı söylemeye başlarlar. 7 
yaşındaki çocuklar haftanın günlerini veya mevsimleri sayabilmektedir. Ancak araş-
tırmalar 9 yaşlarındaki çocukların “Önce veya sonra mı?” şeklindeki sorularda kafala-
rının karıştığını göstermektedir. 

d Yapılandırılmış anlatım: Kimi zaman 7-8 yaşındaki çocuklar başlarından geçeni ya-
pılandırılmış bir biçimde anlatabilirler. Ancak bu beceri sıklıkla 9-10 yaşlarında ge-
lişmektedir. Bu yaşlardan sonra bir olayın değişik oluşumlarını veya aynı anda olan 
birden fazla olayı anlatabilirler. Birçok çocuk parmaklarıyla sayı saymayı bilse de, “Bu 
olay kaç kere oldu?” sorusuna cevap veremeyebilir. Çocuk zaman içindeki sıklığı bilse 
de neyin sorulduğu konusunda kafası karışabilir. Örneğin olay banyoda geçtiyse, so-
ruyu sadece “Banyoda kaç kez oldu?” şeklinde anlayabilir. Bu nedenle, çocukla olayı 
açıklığa kavuşturduktan sonra, soruları, zaman, yer veya özel davranışlar şeklinde 
çeşitlemek gerekir. Bu yaşlardaki çocuklar sıklık verebilseler bile, olayın kaç kez ger-
çekleştiğini sormak yerine, önce bu olayın bir kez mi yoksa birden fazla mı olduğunu 
sormak daha uygun olacaktır. 

e Bağlamsal ayrıntılar: Bir olaya odaklanmak ve düşünceleri bir olay etrafında orga-
nize etmek 7-8 yaşlarında başlayan bir beceri olup, 9-10 yaşlarında daha tutarlı hale 
gelir. 11-12 yaşlarındaki çocukların çoğundan bu beceri beklenir hale gelir. Bununla 
birlikte, bazı araştırmalar akrabalık, uzaklık, zaman gibi ilişkisel kavramların ancak 
ergenlikte tam olarak oturduğunu göstermektedir. Bu yaşlarda dövme gibi kişisel 
özellikler, söylenen sözler, odanın düzenlenmesi gibi çevre ile ilgili bilgiler veya por-
nografik materyal gibi olası fiziksel kanıtlarla ilgili bilgiler alınabilmektedir. 

f Neden sorusunun kullanılmaması: Yaşa uygun sorular arasında neden yer alma-
maktadır. Her yaş grubunda neden sorusundan kaçınılması önerilmektedir. Bu so-
ruya çocuklar cevap verebilecek olsa bile, bir yargı veya suçlama hissi yaratabileceği 
akılda tutulmalıdır.
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2.D
Kapanış

Uzman, adli görüşmeyi uygun şekilde sonlandırmaya gayret gösterir. Görüşme yapılan 
kişi hiç ya da çok az bilgi verebilmiş olsa da, başarısız olduğu ya da görüşmeciyi hayal 
kırıklığına uğrattığı yönünde bir hisse neden olunmamalıdır(7). 

Bu son aşamada, mümkün olduğunca gö-
rüşme yapılan kişinin kullanmış olduğu söz-
cük ve ifadeler kullanarak kişinin anlatımları 
özetlenir ve doğruluğu teyit edilir. Son olarak, 
görüşme yapılan kişi mağdur ise, şikayetçi 
olup olmadığı sorulur. Doğru bir özetleme, 
görüşmecinin kişiyi gerçekten dinlemiş oldu-
ğunu gösterir ve ona saygılı ve adil bir şekilde 
davranıldığını hissettirir. Özetleme aşamasın-
da, görüşme yapılan kişinin, uzmanın sözle-

rinin doğru ve tam bir tercümesini duyması, bu söylenilenlerin doğru olup olmadığını 
değerlendirebilmesi açısından büyük önem taşır. 

Görüşmeyi sonlandırırken, görüşme yapılan kişiye çabası için teşekkür edilir, konuşmak, 
eklemek veya sormak istediği başka bir şey olup olmadığı sorulur. Ayrıca, görüşme son-
rasında neler olacağı konusunda bilgi verilir. Bu aşamada gerekli görmesi halinde, uz-
man, görüşme yapılan kişi ile koruyucu ve destekleyici tedbirler yönünden bir değerlen-
dirme yapabilir (örn, çocuğun bakım tedbiri kapsamında kuruma alınması veya kadının 
Kadın Sığınma Evine yerleştirilmesi, vb.). 

Görüşmeyi sonlandırırken, güven ilişkisi kurma kısmında bahsi geçen “nötr” konulardan 
(örn. çocuğun hobileri, sevdiği etkinlikler, vb.) tekrar söz etmek yararlı olabilir(7) veya ço-
cuğa “Buradan ayrıldıktan sonra neler yapacaksın?” gibi yüksüz bir soru sorularak birkaç 
dakika daha konuşulup adli görüşmenin sonlandırılması uygundur. Tercümanın da bu 
tür güven inşa etme öğelerini doğru bir şekilde tercüme edebilmesi için, bu nötr konuş-
maları ve ifadenin özetini iyi bir şekilde dinlemesi gereklidir.

Tercümanın, kapanış aşamasında 
uzman tarafından yapılan 
özetleme ve diğer güven inşa 
etme öğelerini tam ve doğru 
olarak tercüme etmesi, görüşme 
yapılan kişinin dinlendiğini 
ve kendisine saygılı ve adil bir 
şekilde davranıldığını hissetmesi 
açısından önem taşır.
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ADLİ GÖRÜŞME SONRASI
Uzman, adli görüşme sonrası, “Adli Görüşme Raporu” adı altında, görüşme yapılan kişiyi 
ve adli görüşme sürecini değerlendiren, görüşme yapılan kişi hakkında varsa Koruyucu 
ve Destekletici Tedbir önerilerini açıklayan bir rapor hazırlayıp ilgili mahkeme veya sav-
cıya sunar. 

Adli Görüşme Odası veya Çocuk İzlem Merkezinde yapılan görüşmenin ses ve görüntü 
kaydı alındığından, eğer tercümede bazı aksaklıklar veya hatalar olduğunu ve bu hatanın 
soruşturma sürecine etkisi olabileceğini düşündürecek herhangi bir durum varsa, kayıtlı 
görüşmenin tekrar izlenerek kaynak ve hedef dilde ifade edilenler arasında bir fark olup 
olmadığının araştırılması mümkündür. Bu noktada, aynı dili bilen bir başka tercümandan 
videoyu analiz etmesi ve tercümenin niteliğini değerlendirmesi istenebilir. 

Adli görüşme sonrasında tercüman, gö-
rev aldığı dava ile ilgili aleni olarak fikir be-
yan edemez. Adli görüşme veya duruşma 
salonunda edinilen tüm bilgi ve tercüme 
edilen her şeyi kesinlikle gizli tutmak ile 

yükümlüdür ve görevi sırasında veya mahkeme kayıtlarından edindiği bilgiyi kendisinin 
veya başkalarının kişisel kazançları için kullanamaz. 

Küçük bir çocuğun yaşadığı istismar olayı hakkındaki anlatımlarını tercüme etmek, has-
sas ve zor bir görevdir. Adli görüşme, çok gizli, şok edici ya da rahatsız edici detayları 
ortaya çıkartabilir. İstismarın ayrıntılarını duymak, tercüman açısından zorlayıcı olabilir 
ve ikincil travmaya sebebiyet verebilir. Örneğin, bu ayrıntılar, tercümanın kendi çocuk 
istismarı deneyimlerini veya ilgili başka travmatik deneyimlerine ilişkin duygularını tetik-
leyebilir. Veya çocuğunun zalimce öldürüldüğünü anlatan bir anne için tercümanlık yap-
mak, yeni bebeği olan bir tercümanda kendi çocuğunu kaybetme korkusunu tetikleye-

bilir. Tercümanın bu noktada verebileceği 
sözel olmayan tepkiler, görüşme süreci 
açısından tehlikeli olabilir(5). Bu nedenle, 
görüşme yapılan kişiye zarar vermemek 
ve görüşmenin gidişatını bozmamak için 
tercümanın ses tonu ve beden dilinin nötr 

kalması gereklidir(5). Bunun yanı sıra, tercümanın kendi duygu ve düşünceleri nedeniy-
le söylenilenleri objektif şekilde tercüme edememesi, adli soruşturma üzerinde de etki 
edebilir. Örneğin kendi babası veya eşi tarafından terk edilme yaşantısı olan bir tercü-
man, eşi tarafından iki çocuğu ile terk edilmiş bir kadın için tercüme yaptığı sırada, ka-
dın ile özdeşim kurarak kadının eşi hakkında söylediklerini daha olumsuz yüklü ifadeler 
ile aktarır veya kendi duygularını nötralize etmeye çalışırken bazı kelime veya ifadeleri 
çıkarırsa, adli personelce kadının eşine ilişkin oluşacak izlenimi etkileyebilir. Veya deza-
vantajlı ve mağdur gördüğü sanık ile özdeşim kuran bir tercümanın, sanığa tavsiye vere-

Tercüman, görev aldığı dava ile 
ilgili edindiği bilgileri paylaşamaz ve 
kişisel kazanç için kullanamaz.  

Tercüman, adli görüşmelerin kendisi 
üzerinde yaratabileceği etkiye 
yönelik profesyonel destek almaktan 
çekinmemelidir.
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rek avukatı rolünü üstlenmesi, sorulan sorulara yanıt verip vermemesi konusunda yön-
lendirme yapması tercümanın nötr olma gerekliliği ile uyuşmamaktadır(15). Bunun yanı 
sıra, tercümanın hâkim veya diğer mahkeme görevlilerine karşı da aktarım geliştirmesi 
mümkündür. Örneğin, tercümanın otorite figürleri ile sorunu varsa ve hâkim duruşma 
esnasında tercüme sürecinden sıkılmış bir tutum sergilerse, tercüman kendisine değer 
verilmediğini düşünüp incinebilir veya kızgınlık hissedebilir. Bu duygular, tercümanın ha-
kimin daha fazla dikkatini çekmeye çalışmasına veya soğuk ve mesafeli davranmasına 
yol açabilir veya nötrlüğünü bozarak doğru tercümeyi engelleyebilir(15). Adli tercüman-
ların, adli görüşme ve duruşma sırasındaki rollerinin gücünün, bu güce bağlı olarak da 
kendi duygusal yaşantılarının ve düşünce, konuşma ve davranışlarının adli süreci gizlice 
etkileyebileceğinin farkında olmaları gerekir. Bu noktada anahtar, öz farkındalıktır. Eğer 
tercümanlar, bazı belirli durumlara ve kişilere diğerlerinden farklı veya aşırı tepki hisset-
tiklerini veya olağan olmayan bir şey yaptıklarını fark ederlerse, bunun üzerinde durmalı, 
kendi tepkilerini anlamak ve bertaraf etmek için çalışmalı, gerekirse profesyonel destek 
almaktan çekinmemelidirler. 

Adli tercüme, zorlayıcı, hassas dinamikleri olan, önemli bir görevdir. Bu nedenle, tercü-
manın görevlendirileceği dosyanın mahiyetini önceden öğrenmesi ve bu görev için uy-
gun olup olmadığını değerlendirmesi yararlı olabilir.
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