
ÇOCUK CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI 

Ahmet Hakan ÇAKICI  

Çocukların iddia ettikleri tüm cinsel istismar iddiaları ciddiye alınmalıdır. Veriler, çocukların 

iddialarının pek çoğunun doğru olabileceğini gösteriyor. Ama bazen çocuk yalan söyleyebilir 

ve yanlış istismar iddialarında bulunabilir. Özellikle çocuk, çocuk velayeti gibi aile davalarında 

belirleyici konumda ise…  

Yalan Sebepleri: Yılların klinik ve adli bir psikoloğu olarak tecrübelerime dayanarak, çocukla-

rın yalan söyleme sebeplerinin bazılarının şunlar olduğunu tespit ettim:  

 

1. Çocuk bazen ilgi görmek için cinsel istismar iddiasında bulunabiliyor. Ebeveynleri tarafından 

ihmal edildiğini hissettiklerinde, dikkat çekeceğini bildikleri için bir cinsel istismar hikayesi 

uydurabiliyor.  

Bazı çocuklar için olumsuz ilgi, hiç ilgi görmemekten iyidir.  

2. Bir ebeveyne kızgın olan bir çocuk, o ebeveyni cinsel istismarla suçlamaya karar verebiliyor. 

Örneğin, bir çocuk annesinden boşanmak istediği için, başka bir kadınla ilişkisi olduğu için, 

kendisine bir şey için izin vermediği için, hayatına karıştığı için ya da diğer kardeşinin daha 

fazla sevildiğini düşündüğü için ebeveynine kızgın olabilir. Cinsel istismar bu durumda uygun 

bir intikam yolu olarak görülebilir.  

3. Çocuklar, özellikle ilişkileri kopuk ya da sorunlu ailelerde, bazen bir ebeveyni tamamen ha-

yatından çıkarmak için bu suçlamayı kullanabilir. Örneğin, babası veya üvey babasıyla çatışan 

bir genç kız, gece dışarı çıkmak, özgür kalmak, uyuşturucu kullanmak ya da başka bir sebeple 

kızgın olduğu ebeveyni cinsel istismarla suçlayabilir.  

4. Çekişmeli çocuk velayet davalarında, bir çocuk, yakın olmak istediği ebeveyne avantaj sağ-

lamak için genellikle o ebeveynin teşviki ile diğer ebeveyn için cinsel istismar hikâyesi uydu-

rabilir. Unutulmamalıdır ki, Çocuklar ve gençler, bir ebeveynin ajitasyonuna, manipülasyo-

nuna, beyin yıkamasına ve psikolojik baskısına karşı çok savunmasızdırlar.  

5. Bazı çocuklar, kendi cinsel yaramazlıklarını veya diğer uygunsuz eylemlerini “açıklamak” 

(meşrulaştırmak) için de ebeveyne karşı cinsel istismar hikâyesi uydurabiliyor. Mesela bir va-

kada bir genç kız geceleri bir arkadaşı ile beraber olmak için evden gizlice çıktığını fark eden 



ebeveyni, cinsel istismarla suçlayarak susturmaya çalışmıştı. Bir başka vakada bir çocuk hır-

sızlıktan tutuklandıktan sonra "hırsızlık yapmasına sebep olarak" ebeveynin kendisine cinsel 

istismarda bulunduğu için bu yola düştüğünü söylemişti.  

Çocuk İftirasını Tespit Etmek İçin Önemli İpuçları 

Her cinsel istismar iddiası için tüm olası hipotezler araştırılmalı, tüm görüşlerin üzerinde du-

rulmalıdır. Unutulmamalıdır ki bir ebeveynin özgürlüğü ve şerefi tehlike altındadır.  

Çocuk iftiralarında belirgin birkaç tehlike işareti vardır. Bunlar:  

1. Adli bir görüşmede, cinsel istismara uğramış çocuk ürkmüş, endişeli, gergin, çelişkili, karar-

sız ve her an kaçacakmış gibi tedirgindir. İstismar iddiasını uyduran çocuklar ise daha çok sa-

kin, soğukkanlı, kendine hâkim, oldukça düzgün ve tutarlı bir istismar hikâyesi anlatır.  

Bu kural genel olarak geçerli olmakla birlikte, elbette istisnalar da vardır.  

2. Zaman çizelgeleri önemlidir. Cinsel istismar iddiası ile olayların zaman karşılaştırması uy-

durma bir iddiayı ortaya çıkarabilir. Önemli bir olaydan sonraki günler veya birkaç hafta içinde 

meydana gelen bir cinsel istismar iddiası, uydurma bir hikâyeyi yansıtabilir. Mesela, bir koca-

nın boşanma talebinde bulunmasından 72 saat sonra cinsel istismar iddiasının gerçekleştiği bir 

davam vardı. Eşi boşanma davasına şok olmuştu ve 3 çocuğunun velayetini kaybetmekten kor-

kuyordu. Velayet davasından hemen önce ortaya atılan istismar iddiası, kadına büyük avantaj 

sağlıyordu.  

3. Eğer cinsel istismar iddiası ilk kez boşanma veya velayet davası sırasında ortaya çıkmışsa, 

önümüzde muhtemelen uydurma bir hikâye vardır. Eğer davalar sürerken istismar iddiaları ar-

tıyorsa davanın uydurma olma ihtimali daha da büyüktür.  

4. Eğer çocuğun ebeveynlerden birine çok yakın olduğu ve onun tarafından manipüle edildiği 

fark edilmişse, o çocuğun diğer ebeveyne karşı cinsel istismar iddiası kesinlikle dikkatle ince-

lenmelidir. Daha önce de belirtildiği gibi, çocuklar ve gençler yakın olan ebeveyn tarafından 

kolayca manipüle edilebilir ve "AİLENİN İYİLİĞİ" adına yanlış bir iddianın katılımcısı yapı-

labilirler.  

5. Eğer cinsel istismar iddiası ile karşılaşmış ebeveynin daha öncesinde uygunsuz cinsel davra-

nışı, suçu veya uyuşturucu madde bağımlılığı geçmişi yoksa cinsel istismar iddiasının büyük 

ihtimalle yanlış olması olasıdır.  

6. Eğer çocuk veya ailenin bir üyesi daha önce başkalarına karşı da cinsel istismar iddialarında 

bulunmuşsa, mevcut iddianın yanlış olması daha olasıdır.  



7. Özellikle yaşı küçük çocuklara, herhangi biri tekrar tekrar yönlendirici sorular sorarsa, çocuk 

olayı kabullenir kendi içinde kurgular ve cinsel istismarın başına geldiğine inanabilir. Çünkü 

çocuklar çevredeki otoriteyi memnun etmek isterler ve ipuçlarını onlardan alırlar. Bu gibi du-

rumlarda, çok küçük çocuklar gerçeği hayalden ve kurgudan ayırt etmekte zorlanırlar.  

8. Bazen ebeveyn, çocuğun söylediklerini yanlış anlar veya yanlış yorumlayabilir. Duyduğu bir 

kelimeyi veya hareketi bir cinsel istismar eylemi olarak büyütür ve çevreye yansıtır. Bu en sık 

küçük çocuklarda olur. Mesela, bir babanın banyo yaparken küçük çocuğunun “özel bölgele-

rini” yıkaması mahkemeye cinsel istismar olarak yansıtabiliyor. 

Birçok ebeveynin, avukatın, psikoloğun ya da hâkimin kabullenmesi zor olsa da çocuklar çeşitli 

nedenlerle yalan söyleyebilirler. Bana göre, buna sebep olan nedenler ortaya çıkarılmalıdır. Ruh 

sağlığı uzmanının görevi budur.  

Son olarak, çocuk cinsel istismarına ilişkin asılsız iddiaların sayısının, bu tür bir istismarı açık-

lamayan veya gerçekleşmediğini söyleyerek yalan söyleyen çocukların sayısından daha az ol-

duğunu da belirtmekte fayda var. Açıkça söylemek gerekirse, çocukların cinsel istismarı önemli 

bir sorun olmaya devam ediyor.  

 

Dr. Blotcky 'den kendi kelimelerimle özetlemeye çalıştım.  

https://www.psychiatrictimes.com/view/why-some-children-lie-about-sexual-abuse 


