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KARDEŞ İSTİSMARI: GÜNCEL BİR DERLEME

Rukiye  KIZILTEPE*, Şeyda  AKSEL*

ÖZET
Amaç: Aile içi şiddet çalışmalarındaki artışa rağmen, aile içi şiddetin bir türü olan kardeş istismarı oldukça az çalışıl-
mıştır. Kardeş istismarını gelişimsel olarak normal olan kardeş çatışmasından ayırt etmek önemlidir. Kardeş istisma-
rı, bir kardeşin diğer kardeşe bilerek zarar verme davranışları olarak tanımlanmaktadır.Kardeş istismarının yaygınlı-
ğı ve kurban üzerindeki yıkıcı etkileri dikkate alındığında, kardeş istismarını tanımak ve önlemek oldukça önemlidir. 
Bu derleme çalışmasının amacı kardeş istismarını tanımlamak, yaygınlığı, risk etmenlerini, kurbanlar üzerindeki 
etkilerini incelemektir. Yöntem: Makalenin amacına uygun olarak çeşitli veri tabanlarında (PsycINFO, EbschoHost, 
Proquest, Pubmed, SplingerLink, Taylor & Francis, Sage, ULAKBİM) “Kardeş İstismarı”, “Cinsel Kardeş İstismarı” ve 
“Kardeş Ensesti” anahtar kelimeleri kullanılarak 1980 yılından itibaren yayımlanan çalışmalar gözden geçirilmiştir. 
Sonuçlar: Kardeş istismarının yaygınlığı diğer aile içi şiddet türlerine göre oldukça yüksektir. Bireye, aileye ve çev-
reye ilişkin çoklu risk etmenleri kardeş istismarına neden olmaktadır. Ayrıca kardeş istismarının kurban üzerinde 
yaralanma, fi ziksel ağrı gibi kısa süreli olumsuz sonuçlarının yanı sıra depresyon, travma sonrası stres bozukluğu 
gibi uzun dönem yıkıcı etkileri de mevcuttur. Tartışma: Literatürde bu alanla ilgili oldukça az ampirik çalışma bu-
lunmaktadır. Bu derlemede sunulan bilgiler ile kardeş istismarının önlenmesi ve çocuk ve gençler üzerindeki olumsuz 
etkilerinin azaltılabilmesi için uygun müdahale programlarının geliştirilmesi ve uygulanması mümkün olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Kardeş istismarı, kardeş ilişkileri, aile içi şiddet
SUMMARY: SIBLING ABUSE: A CURRENT REVIEW
Objective: Although number of scientifi c studies on family violence have increased, sibling abuse, a type of family 
violence, has remained as  a relatively understudied area. It is important to differentiate sibling abuse from sibling 
confl ict, that might be regarded as developmentally acceptable to a certain extent. . Sibling abuse is defi ned as the 
scenario where one sibling intentionally harms  the other. Taking  prevalence of sibling abuse and its devastating 
effects on victims into consideration, it is of great importance to recognize and prevent sibling abuse. The purpose 
of this reviewwas to defi ne sibling abuse, examine the prevalance, risk factors and its effects on victims. Method: 
Studies that had been published since 1980 were searchedin various databases (PsycINFO, EbschoHost, Proquest, 
Pubmed, SplingerLink, Taylor & Francis, Sage, ULAKBIM) by using the keywords “Sibling Abuse”, “Sibling Maltreat-
ment”, “Sibling Sexual Abuse”, “Sibling Incest”. Results: Results of the review have indicated that sibling abuse was 
signifi cantly more common than any other form of intrafamilial violence. Sibling abuse is caused by indvidual, family 
and environmental multi- risk factors . Moreover, sibling abuse has short term consequences such as injury, physical 
pain as well as long term detrimental effects like  depression, post-traumatic stress disorder. Discussion:  There have 
been  few empirical studies regarding this issue in the literature so far.  With  relevant information presented in this 
review, we believe it shall be possible to develop and implement appropriate intervention programs that might aid in 
preventing sibling abuse and reducing its negative effects on children and adolescents.
KeyWords: Sibling abuse, sibling relationship, intrafamilial violence

GİRİŞ

Son yıllarda aile içi şiddet alanında yapılan çalış-
malar giderek artmaktadır. Çocuk istismarı, ka-
dına yönelik şiddet, yaşlı istismarı gibi şiddetin 
birçok türü ile ilgili yapılan çalışmalar, şiddetin 
nedenleri, yaygınlığı ve kurban üzerindeki uzun 
dönem yıkıcı etkilerini araştırmaktadırlar. 

Günümüzde şiddetin çeşitli türleri toplum ve 
araştırmacılar tarafından tanınmakta, yasalar, 

projeler ve müdahale programları ile önlenmeye 
çalışılmaktadır. Ancak aile içi şiddetin bir türü 
olan kardeş istismarı genellikle “normal kardeş 
rekabeti” ile karıştırılmakta ve bu sebeple gör-
mezden gelinmektedir (Wiehe 1997, Wiehe 1998). 

Alan yazını incelendiğinde yurtdışında ve 
Türkiye’de kardeş istismarı ile ilgili yapılmış ça-
lışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. 
Kardeş istismarının toplum ve araştırmacılar ta-

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi : 24 (1) 2017
 *Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi 
Anabilim Dalı, İzmir



72

rafından tanınması ve önlenmesi oldukça önem-
lidir. Bu makalenin amacı kardeş istismarına iliş-
kin kapsamlı bir derleme yapmaktır. Makalede 
kardeş istismarı ve türleri tanımlanarak, yaygın-
lığı, çeşitli risk etmenleri, sonuçları ele alınacak 
ve önleyici müdahale programları tartışılacaktır.

Kardeş İstismarının Tanımı

Kardeşler arasındaki çatışma her zaman var ol-
muştur ve normaldir. Kardeşler, genellikle birbi-
ri ile tartışır ya da kavga ederler. Hatta kardeş-
ler arasındaki bu çatışma yaşam boyu sürebilir 
(Stock 1993, Cicirelli 1995). Gelişimsel olarak 
normal kabul edilen kardeş çatışmasından farklı 
olarak literatürdekardeş istismarı, aile içindeki 
bir kardeşin diğer kardeşe fi ziksel, duygusal ve 
cinsel açıdan niyetli olarak zarar verme davranı-
şı şeklinde tanımlanmaktadır (Wiehe 1997, Wal-
lace 2008); ancak kardeş istismarını gelişimsel 
olarak normal olan kardeşler arası çatışmadan 
ayırt etmek gerekir. Bu nedenle kardeş istismarı 
tanımlanırken, birçok etmen göz önünde bulun-
durulmalıdır (Kiselica ve Morrill-Richards 2007). 
Kardeş istismarı çalışmalarının öncülerinden 
sayılan Wiehe (1997, 1998) tarafından istismar 
davranışını ve normal davranışı ayırt etmek için 
dört ölçüt belirlenmiştir: ilk ölçüt, davranışın 
yaşa uygun olup olmadığıdır. Örneğin, iki ergen 
kız kardeşin kıyafetleri için birbiri ile tartışması 
oldukça normal iken 15 yaşındaki bir ergenin 4 
yaşındaki kardeşini dövmesi, tehdit etmesi istis-
mar davranışı olarak değerlendirilir. İkinci öl-
çüt, davranışın sıklığı ve süresidir. Ender olarak 
görülen isim takma, sataşma ve bazı cinsel keşif 
davranışları, normal kardeş rekabeti ya da basit 
cinsel keşif olarak görülüp normal sayılabilir, 
ancak belirli davranışların ardı ardına ve uzun 
süre gerçekleşmesi istismar davranışını düşün-
dürmelidir. Ancak kardeşler arasındaki cinsel 
birleşme gibi bazı davranışların bir kez gerçek-
leştiği durumda da kurban üzerindeki ciddi et-
kileri nedeniyle istismar olarak değerlendirilir. 
İstismarı ayırt etmek için gereken üçüncü ölçüt 
ise, davranışın kurban olma durumunu içermesi-
dir. Kardeş çatışmasında her iki kardeş de çatış-

mayı başlatabilir ve karşılıklı olarak devam etti-
rir.Ancak kardeş istismarında bir kardeş sürekli 
olarak istismarcı iken, diğeri kurbandır. Kurban, 
bir kişinin davranışları sonucunda incinen ya da 
yaralanan kişidir ve istismar davranışı içinde gö-
nülsüz olarak yer alır. Bir kurbanın etkileşime ka-
tılması gönüllü olduğu anlamına gelmez; çünkü 
istismarcılar kurbanı oyun, hile ya da rüşvet yolu 
ile kandırabilir. Ayrıca kişilerin hissettiği duygu-
lar da kurban olma durumu için belirleyicidir. 
Örneğin, ağabeyi tarafından sürekli isim takılan, 
aşağılanan kardeş utanç ya da aşağılık duygusu 
hissedebilir. Bu duygusal tepki kişinin kendisini 
kurban rolüne koyup koymadığına ilişkin önem-
li bir ipucudur. Mackey ve arkadaşları (2010) 
tarafından üniversite öğrencileri ile yapılan ça-
lışmada, çocukluk dönemi kardeş istismarından 
seneler sonra, kurbanların kendilerini hala kur-
ban olarak etiketledikleri görülmüştür. Ayrıca, 
istismarın uzun dönem sonuçları kurban üzerin-
de görülmektedir. Kurbanlar genellikle istismar 
davranışından dolayı kendilerini suçlarlar. Kar-
deş istismarında eğer hem aile hem de istismarcı 
kurbanı suçluyorsa, kişi kurban olduğunu fark 
etmeyerek kendini suçlamaya devam edebilir. 
Kardeş istismarını ayırt etmek için dördüncü ve 
son ölçüt ise davranışın amacıdır. İstismarcı kar-
deşin motivasyonu eğer kardeşine zarar vermek 
ya da onu incitmek ise davranış kardeş istismarı 
olarak tanımlanmalıdır. Örneğin, kardeşini yara-
lamak için yataktan aşağı atmak, kardeşini aşağı-
lamak ya da küçük düşürmek için lakap takmak 
istismar davranışıdır.

Kardeş İstismarının Türleri 

Alan yazında kardeş istismarı üç türe ayrılmak-
tadır: fi ziksel, psikolojik ve cinsel. Aşağıdaki bö-
lümde bu üç kardeş istismarı türü açıklanmak-
tadır.

Fiziksel Kardeş İstismarı 

Muhtemelen tüm çocuklar oyun oynarken kar-
deşini kazara yaralamışlardır. Bu kazara mey-
dana gelen yaralanmalar dışında, fi ziksel kardeş 
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istismarı, bir kardeşin diğer kardeşe kasten diğer 
bir deyişle bilerek fi ziksel olarak zarar vermesi 
olarak tanımlanmaktadır. İstismar davranışı 
tokatlama, vurma, ısırma, tepme şeklinde gö-
rülebildiği gibi silah ya da bıçak gibi bir aletin 
kullanımı ile daha ciddi türlerde de görülebil-
mektedir. Bu davranışlar tekrarlı bir şekilde gö-
rülmekte ve yaralanmalara ya da yaşamı tehdit 
eden boyutlara ulaşabilmektedir (Wiehe 1997, 
Wiehe 1998).  

Goodwin ve Roscoe (1990) tarafından yapılan ça-
lışmada, kurbanların %3.4’ü istismarcı kardeşle-
ri tarafından bıçak ya da silah ile tehdit edilmiş-
tir. Ülkemizde kardeş istismarı ile ilgili yapılmış 
nadir çalışmalardan birinde, okul öncesi dönem 
çocuklarının %30’unun kardeşine vurmak için 
sopa ya da terlik benzeri bir alet kullandıkları 
bulunmuştur (Akduman 2010).

Psikolojik Kardeş İstismarı

Psikolojik kardeş istismarı tanımlanması en zor 
olan istismardır. Oysaki çoğu araştırmacı, kar-
deş istismarı türleri arasında psikolojik kardeş 
istismarının en yaygın istismar türü olduğuna 
ve kurban üzerindeki yıkıcı etkilerinin daha faz-
la olduğuna inanmaktadır (Whipple ve Finton 
1995, Wiehe 1997). Psikolojik kardeş istismarının 
davranışları oldukça çeşitlidir. En yaygın olarak 
diğer kardeşi aşağılama, küçük düşürme, alay 
etme, sahip olduğu eşyalara zarar verme ya da 
zarar vermekle tehdit etmedavranışları şeklinde 
görülmektedir (Wiehe 1997, Wiehe 1998). Genel-
likle aileler kardeş istismarını, kardeş rekabeti 
ya da normal kardeş ilişkisi olarak değerlendirip 
müdahale etmezler (Caffaro 2014, Wiehe 1997). 
Whipple ve Finton (1995) psikolojik kardeş istis-
marının sürekliliği ve davranışın yoğunluğu ba-
kımından normal kardeş ilişkisinden ayırt edil-
mesi gerektiğini vurgulamışlardır. Wiehe (1998) 
150 yetişkin kardeş istismarı kurbanı üzerinde 
yaptığı çalışmasında istismar türlerinin birlikte 
görüldüğünü belirtmiştir. Çocukluk döneminde 
kardeşleri tarafından fi ziksel ya da cinsel olarak 
istismar edilenlerin büyük bir çoğunluğu psiko-

lojik olarak da istismar edilmektedir. Üç istismar 
türüne de maruz kalanların oranı %71 iken, sa-
dece psikolojik olarak istismar edilenlerin oranı 
%7’dir. Diğer bir deyişle, özellikle psikolojik kar-
deş istismarının cinsel ve fi ziksel istismara eşlik 
ettiği görülmektedir.

Cinsel Kardeş İstismarı 

Cinsel kardeş istismarı ile ilgili yapılan çalışma-
lar incelendiğinde, cinsel kardeş istismarı ve kar-
deş ensesti terimlerinin birbiri yerine kullanıldı-
ğı görülmektedir (Loredo 1982, Smith ve Israel 
1987). Bazı çalışmalarda ise iki terim bir arada 
kullanılmaktadır (Adler ve Schutz 1995, Krienert 
ve Walsh 2011, Wiehe 1997). Bu gözden geçirme-
de ise dil bütünlüğünü sağlamak amacıyla cinsel 
kardeş istismarı terimi kullanılacaktır.

Cinsel kardeş istismarı kardeşler arasındaki yaşa 
uygun olmayan, gelişimsel merak ile açıklan-
mayan ve tekrarlı biçimde görülen cinsel dav-
ranışlar olarak tanımlanmaktadır (Caffaro ve 
Conn-Caffaro 1998). Bu alanda yapılan ampirik 
araştırma eksikliğine rağmen, kardeşler arasın-
daki cinsel istismarın, diğer cinsel istismar tür-
lerinden daha yaygın olduğu düşünülmektedir 
(Morrill 2014). Amerika’da yapılan bir çalışma-
da, öğrencilerin %7.4’ü kardeşleri ile cinsel ak-
tivitede bulunduklarını belirtmişlerdir (Hardy 
2001). Bir başka çalışmada ise çocuklar tarafın-
dan cinsel istismara uğrayan çocukların yarısı 
kardeş istismarı kurbanıdır (Shaw ve ark. 2000). 
Cinsel kardeş istismarı sadece cinsel birliktelik 
ile sınırlı değildir. İstenmeyen dokunmalar, por-
no izlemeye zorlamak, rahatsız edici cinsel ba-
kış da kardeş istismarı davranışları arasındadır 
(Connelly 2000, Loredo 1982). Kardeşler arasın-
daki cinsel kardeş istismarı davranışı da yaşla 
beraber değişmektedir. Küçük yaş grubundaki 
çocuklar daha çok genital bölgelerini teşhir eder-
ken, daha büyük yaştaki çocuklar cinsel birlikte-
liğe zorlamaktadırlar. Bazı istismar davranışları 
tek bir kere olurken, bazıları ise sürekli olarak 
tekrarlanmaktadır (Connelly 2000). 

Kardeş İstismarı
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Aile içi cinsel istismar denildiğinde genellikle 
akla baba-kız arasındaki cinsel istismar gelmek-
tedir. Ancak yapılan çalışmalar aile içinde en 
yaygın olarak görülen cinsel istismar türünün 
cinsel kardeş istismarı olduğunu göstermektedir 
(Kreinert ve Walsh 2011, Loredo 1982). Baba-kız 
arasındaki cinsel istismar ile kardeş cinsel istis-
marını karşılaştıran araştırmalarda kardeş cinsel 
istismarının özellikleri ve sonuçları bakımından 
en az baba-kız arasındaki cinsel istismar kadar 
ciddi olduğu ve bu alanda daha fazla araştırma 
yapılması gerektiği belirtilmiştir (Cyr ve ark. 
2002, Rudd ve Herzberger 1999).

Kardeş İstismarı Yaygınlığı

Aile içi şiddetin diğer türleri ile karşılaştırıldı-
ğında kardeş istismarının yaygınlığı oldukça 
yüksektir (Goodwin ve Roscoe 1990, Kiselica ve 
Morril-Richards 2007, Wallace 2008). Goodwin 
ve Rocsoe (1990) tarafından yapılan bir çalışma-
da katılımcıların %60’ı kardeş ilişkilerinde ken-
dilerini ya kurban ya da istismarcı/saldırgan 
olarak nitelendirmişlerdir. Finkelhor (1980) tara-
fından 796 üniversite öğrencisi ile yapılan çalış-
mada kadınların %15’i, erkeklerin ise %10’u bir 
kardeşin dahil olduğu cinsel etkileşimi bildir-
mişlerdir. Tucker ve arkadaşları (2013) tarafın-
dan yapılan çalışmada kardeş istismarı kurban 
olma durumunun yaygınlığının %37.6 olduğu 
bulunmuştur. Kardeş istismarı en fazla küçük 
yaş gruplarında görülmektedir. İki ile 5 yaş ara-
sında %45, 6-9 yaş arasında ise %46 oranında gö-
rülmektedir. 3-17 yaş arası çocukların kardeş ve 
akran tarafından kurban olma durumları karşı-
laştırılmış ve kardeş tarafından kurban olmanın, 
akranları tarafından kurban olmaya göre daha 
yaygın olduğu bulunmuştur (Finkelhor ve ark. 
2006, Finkelhor 2008, Tucker ve ark. 2014).

Kardeşlerin yaşı arttıkça, fi ziksel şiddet davra-
nışının azaldığı çoğu araştırmacı tarafından bi-
linmektedir (Cicirelli 1995, Goodwin ve Roscoe 
1990, Herzberger ve Hall 1993). Ancak yaşla be-
raber istismar davranışı ortadan kalkmamakta, 
fi ziksel şiddet yerini duygusal istismara bırak-

maktadır (Cicirelli 1995). 

Kardeş istismarında cinsiyetin rolüne dair yapı-
lan çalışmaların sonuçları çelişkilidir. Bazı çalış-
malar, kurban olma bakımından her iki cinsiyet-
te de anlamlı bir fark bulmazken (Goodwin ve 
Roscoe 1990, Morrill ve Bachman 2013); diğer ça-
lışmalar kadınların erkeklere göre fi ziksel istis-
mara daha fazla maruz kaldığını belirtmektedir 
(Caffaro ve Conn-Caffaro 1998, Rapoza ve ark. 
2010). İstismar literatüründen erkeklerin istis-
mar edilmediği ya da daha az istismar edildiği 
bilgisinin yanlış olduğu bilinmektedir (Morrill 
ve Bachman 2013). Erkekler istismar davranışı-
nın sonuçları için kadınlara göre daha az profes-
yonel yardım aramaktadırlar. Bunun bir sonucu 
olarak da resmi kayıtlarda kadınların daha faz-
la istismar edildiği belirtilmektedir (Kiselica ve 
Morrill-Richards 2007).

Kardeş istismarını etnik gruplar açısından karşı-
laştıran bir çalışmada, Amerika’daki etnik grup-
ların kardeş istismarı türleri açısından farklılaş-
tığı bulunmuştur. Avrupa kökenli Amerikalılar 
cinsel kardeş istismarını, Asya kökenliler ise fi -
ziksel kardeş istismarını daha yaygın olarak bil-
dirmişlerdir (Rapoza ve ark. 2010).

Kardeş İstismarı Risk Etmenleri

Kardeş istismarının birçok nedeni vardır. Tüm 
şiddet olaylarında olduğu gibi, bağlamsal çerçe-
vede incelediğimizde kardeş istismarının birey, 
aile ve çevreye ilişkin risk etmenlerinden etkilen-
diğini söyleyebiliriz. Bireye ilişkin risk etmenleri 
incelendiğinde, yaş ve cinsiyetin iki önemli risk 
etmeni olduğu görülmektedir. İstismar davranı-
şının doğasında güçlü olan birey, kendisinden 
zayıf olan bireyi istismar eder. Kardeş istisma-
rında da güçlü olan büyük kardeş kendisinden 
küçük olan kardeşi istismar etmektedir. Diğer 
bir deyişle istismarcı daha büyük yaştaki er-
kek kardeş, kurban ise daha küçük yaştaki kız 
kardeş olarak görülmektedir (Wiehe ve Terring 
1991, Wiehe 1997). Ancak Türkiye’de yapılan bir 
çalışmada daha küçük erkek kardeşin ablasını 
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cinsel olarak istismar ettiği belirtilmektedir. Kar-
deşler arasındaki güç farkı da yaşa bağlı olmak-
sızın istismar davranışının ortaya çıkabileceğini 
göstermektedir (Aktepe ve Kocaman 2013).

Yapılan araştırmalarda istismarcıların ve kur-
banların ebeveynleri tarafından da istismar edil-
dikleri bulunmuştur (Green 1984, Meyers 2014). 
Ayrıca alan yazınında istismarcıların istismara 
zemin hazırlayabileceği düşünülen ruh sağlığı 
sorunları belirtilmektedir. İstismarcıların em-
patiden yoksun oldukları, alkol ve uyuşturucu 
kullandıkları (Caffaro 2014), öfkelerini kontrol 
edemedikleri ve dürtüsel davrandıkları bilin-
mektedir (Caffaro ve Conn-Caffaro 1998, Wiehe 
1997).

Aileye ilişkin birçok risk etmeni kardeş istisma-
rına neden olmaktadır. Bunlardan biri ebeveyn-
lik stilleridir. Bank ve Kahn (1982) tarafından 
kardeş istismarına neden olan iki ebeveynlik 
stili tanımlanmıştır: çatışmadan kaçınan aileler 
ve çatışmayı destekleyen aileler. Çatışmadan 
kaçınan aileler, çocuklarının problem ve çatış-
ma çözme becerilerine müdahale eder ve sürekli 
arabuluculuk yaparlar. Böylelikle bu tip ailele-
rin çocukları sağlıklı problem çözme becerileri 
geliştiremez ve şiddeti bir araç olarak kullanır-
lar. Çatışmayı destekleyen aileler ise çocukları-
nın çatışmalarını inkar eder ve böylelikle şiddet 
davranışının artmasına neden olurlar. 

Kardeş istismarının olduğu ailelerin etkili ebe-
veynlik becerileri de oldukça sınırlıdır. Kur-
banlar ailelerini duygusal açıdan ulaşılmaz ve 
uzak olarak tanımlamaktadırlar. Smith ve Israel 
(1987) tarafından yapılan çalışmada kardeş istis-
marı ile ilişkili olan aile etmenleri ele alınmıştır. 
Kardeş istismarının gerçekleştiği evlerde aileler 
uyuşturucu tedavisi gibi çeşitli nedenlerle ya 
fi ziksel olarak evde yoklardır ya da evde olma-
larına rağmen duygusal olarak ulaşılmazlardır. 
Ayrıca kardeş istismarının görüldüğü evlerde 
ailelerin kardeşlerden uygunsuz beklentileri 
vardır. Kendilerinin yokluğunda büyük karde-
şin küçük kardeşe uzun süreli bakım vermesi 

beklenir. Büyük kardeş bununla baş edemedi-
ğinde ise istismar davranışı gerçekleşir. Ailele-
rin kardeş istismarının farkında olmaması ya da 
farkında olsalar bile nasıl müdahale edeceklerini 
bilmemesi de kardeş istismarının nedenlerin-
dendir. Kardeşler arasındaki istismar davranı-
şının normal olarak görüldüğü ailelerde kardeş 
istismarı sıklıkla görülmektedir. Bazen de aileler 
istismar davranışının farkındadır, ancak bu dav-
ranışa etkili bir şekilde müdahale edememekte-
dirler (Wiehe 1997). Bir kardeşin aile tarafından 
daha fazla desteklenmesi de kardeş istismarını 
arttırmaktadır (Bank ve Kahn 1982, Caffaro ve 
Conn-Caffaro 1998). Çatışma çözümünde sürek-
li küçük kardeşin desteklenmesi büyük kardeşin 
istismara başvurmasına neden olacaktır (Caffaro 
2014). Ailelerin kendi problemleri ile çok meşgul 
olması ve aile stresörlerinin fazla olması, ailenin 
kardeş istismarını gözden kaçırmasına neden 
olmaktadır (Green 1984, Wiehe 1997). Hardy 
(2001) tarafından yapılan çalışmaya göre ailenin 
içinde bulunduğu farklı stres etmenleri farklı is-
tismar türleri ile ilişkilidir. Mali ya da işle ilgili 
sıkıntılar ve hastalık stresörleri kardeşler ara-
sındaki fi ziksel istismarı yordarken, ebeveynler 
arasındaki çatışmanın fazla olması ya da ebe-
veynlerden birinin kaybı cinsel istismarı yorda-
maktadır (Smith ve Israel 1987, Worling 1995). 

Aile içi şiddetin yaygın olarak görüldüğü aile-
lerde, kardeş istismarı da sıklıkla görülmektedir. 
Anne-baba arasındaki şiddete tanık olan kardeş-
ler kendilerinden küçük olan kardeşe de şiddet 
davranışını uygulamaktadırlar (Bank ve Kahn 
1982, Caffaro ve Conn-Caffaro 1998, Green 1984, 
McLaurin 2005, Meyers 2014).  

Daha geniş bağlamda düşünüldüğünde çevreye 
ilişkin risk etmenleri de kardeş istismarına ne-
den olmaktadır. Bunlardan biri televizyon ya da 
video oyunlarındaki şiddet öğeleridir. Diğer bir 
deyişle, medya araçlarının da kardeş istismarın-
da etkili olduğu düşünülmektedir. Sürekli ve 
tekrarlı bir şekilde şiddet olaylarına tanık olan 
çocukların şiddet davranışında bulunduğu bi-
linmektedir (Bartholow ve Anderson 2002, Can-
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tor ve Wilson 2003, Coyne ve ark. 2008, Hues-
man ve ark. 2003). Medyada şiddet olaylarına 
aşırı maruz kalan kardeşlerin, bunu model ola-
rak alıp istismar davranışında bulunabilecekleri 
düşünülmektedir (Wiehe 1997). 

Kardeş İstismarının Sonuçları

Kardeş istismarı kurbanları, kısa ve uzun dönem 
problemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Acı, 
ağrı ve fi ziksel yaralanma bu problemlerden ba-
zılarıdır (Connelly 2000, Johnstone ve Marcinak 
1997).

Çocukluk dönemi kardeş istismarının psikolojik 
sonuçları incelendiğinde, kurbanların istismar-
dan dolayı kendilerini daha fazla suçladıkları ve 
daha az özgüvene sahip oldukları bulunmuştur 
(Laviola 1989, Laviola 1992). Kişilerin çocukluk 
yaşantılarında deneyimledikleri kardeş istis-
marı yetişkinlik dönemindeki iyi olma durum-
larını olumsuz olarak etkilemektedir (Morrill-
Richards ve Leierer 2010). Ayrıca kurbanların 
yeme bozukluğu, anksiyete ve depresyon gibi 
sorunlar yaşadıkları da bilinmektedir (McLa-
urin 2005, Wiehe 1997). Yine bu kişiler travma 
sonrası stres bozukluğu (Finkelhor ve ark. 2006), 
alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ve intihar riski 
ile karşı karşıyadırlar (Aktepe ve Kocaman 2013, 
Connelly 2000). Button ve Gealt (2010) tarafın-
dan yapılan çalışmada kardeş istismarı kurban-
larının madde kullanımı ve suç işleme gibi risk 
alma davranışları gösterdikleri bulunmuştur. 

Kardeş istismarı kurbanları kişilerarası ilişkile-
rinde de sorun yaşamaktadırlar. Her iki cinsle 
yakın ilişki kuramamakta, diğer kişilere karşı 
şüpheci ve nefret dolu olabilmektedirler (Wiehe 
1997). Kardeşleri tarafından psikolojik istismara 
maruz kalan çocuklar, kardeşleri ile ilişkilerini 
daha olumsuz bildirmişlerdir. Kardeşler arasın-
daki istismar davranışı arttıkça ilişkiden alınan 
doyum azalmaktadır (Teven ve ark. 1998). Ay-
rıca cinsel kardeş istismarının bir sonucu olarak 
kurbanlar evlenmek, çocuk sahibi olmak isteme-
mekte ya da eşleri ve fl örtleri ile cinsel birlikte-

lik kurmakta zorlanmaktadırlar (Connelly 2000,  
Daie ve ark. 1989).

Kardeş istismarının daha sonraki kurban olma 
ile ilişkili olduğu, kardeşi tarafından istismar 
edilen kurbanların akranları, fl örtleri ya da eşleri 
tarafından da şiddet gördüğü çeşitli araştırma-
larla gösterilmiştir (Carlson ve ark. 2006, McLa-
urin 2005, Noland ve ark. 2004, Simonelli ve ark. 
2002, Tucker ve ark. 2014). Türkiye’de yapılan 
bir olgu çalışmasında kardeşi tarafından cinsel 
istismar edilen kurbanının iki sene sonra babası 
tarafından da cinsel olarak istismar edildiği bu-
lunmuştur (Celbis ve ark. 2006). 

Kardeş İstismarını Önleme ve Müdahale

Alan yazında sadece kardeş istismarını önleme-
ye yönelik hazırlanan bir önleme ve müdahale 
programı bulunmamaktadır. Ebeveynlik bece-
rilerini arttırmayı amaçlayan mevcut müdahale 
programlarının da aile ve çocuk katılımını des-
teklediği bilinmektedir. Bu müdahale program-
larında kardeş istismarı riski altındaki ailelerde 
alkol kullanımı, suç davranışı gibi risk etmen-
lerini azaltmak, aileye etkili ebeveynlik beceri-
si kazandırmak, aile-çocuk arasındaki bağları 
güçlendirmek amaçlanmaktadır. Çocukların 
ortak vakit geçirmelerine yardımcı olmak, ailele-
rin fi ziksel ve eleştirel disiplin sistemleri yerine 
olumlu stratejileri kullanmasını desteklemek bu 
programların ortak amaçlarını oluşturmaktadır 
(Caffaro 2014). Çeşitli araştırmalarca bu prog-
ramların ebeveyn ve çocuklar arasındaki ilişki-
yi güçlendirdiği ve uzun dönem sonuçlarının 
etkili olduğu bilinmesine rağmen (Nowak ve 
Heinrichs 2008, Sanders 2008, Webster-Stratton 
ve ark. 2011), kardeş istismarını önlediğine dair 
literatürde bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Kardeş istismarını önlemek için fi lmler, videolar 
gibi çocuklar için geliştirilmiş var olan istismar 
önleme programlarının içine kardeş istismarı ile 
ilgili bölümler eklenebilir ve yenilenebilir (Wi-
ehe 1997). Wiehe (1997) yaptığı bir çalışmada, 
kardeş istismarı kurbanlarının kardeş istismarı-
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nı önlemek için sundukları önerileri sekiz baş-
lık altında toplamıştır: Farkındalığı arttırmak, 
çocukları dinleyerek onlara güvenmek, ailelerin 
yokluğunda çocuklara iyi bir denetim sağlamak, 
cinsellik hakkında konuşabilmek ve çocukları 
cesaretlendirmek, çocukların kendi bedenlerine 
sahip çıkmaları için izin vermek, kardeş istisma-
rında yardım arayabilmek, evdeki şiddet davra-
nışlarını ortadan kaldırmak ve iyi kardeş ilişkile-
rini ödüllendirmek.

Kardeş istismarına müdahale etmenin bir diğer 
yolu ise istismar edilen çocuğu evden almak ve 
ailenin vesayetinden çıkarmaktır. Böylelikle ço-
cuk güvenli ve rahat bir ortama ulaşabilir. Bir di-
ğer müdahale yöntemi ise istismar eden kardeşi 
evden uzaklaştırmaktır. Böylelikle hem istismar 
edilen kardeşin hem de diğer kardeşlerin istis-
mar edilme riski ortadan kalkar (Wallace 2008).

TARTIŞMA, GENEL SONUÇ ve DEĞERLEN-
DİRME

Bu yazıda kardeş istismarı tanımlanmaya çalı-
şılmış ve çeşitli değişkenler açısından ele alın-
mıştır. Yaygınlığı, risk etmenleri ve kardeş istis-
marının sonuçları tartışılmış, önleme çalışmaları 
değerlendirilmiştir.

Alan yazında kardeş istismarı ile ilgili çelişkili 
sonuçlar yer almaktadır. Bunun en önemli ne-
denlerinden biri kardeş istismarını tanımlama-
nın ve ölçmenin oldukça zor olmasıdır (Kiselica 
ve Morrill-Richards 2007). Kardeş istismarında 
diğer istismar türlerinde olduğu gibi bir kurban 
ve bir istismarcının olması gereklidir. İstismar-
cının amacı kardeşine zarar vermek olmalıdır. 
Kardeş çatışmasından farklı olarak bu davranış-
ların süresi ve yoğunluğu fazladır. Birçok etme-
nin birlikte ele alınması bu olguyu ölçmeyi zor-
laştırmaktadır.

Yaygınlık çalışmaları dikkate alındığında kar-
deş istismarının diğer aile içi şiddet türleri kadar 
yaygın olduğu düşünülmektedir (Duncan 1999, 
Wiehe 1998). Yaygınlık çalışmalarında cinsiyet 

ve yaşa dair bulgular tartışmalıdır. Kurban olma 
bakımından her iki cinsiyet arasında anlamlı bir 
fark olmamasına rağmen (Goodwin ve Roscoe 
1990, Morrill ve Bachman 2013), kurbanların 
daha çok küçük kız kardeş, istismarcının ise 
daha çok büyük erkek kardeş olduğu genel bir 
kanı halini almıştır (Wiehe 1997, Wiehe 1998). 
Yaşla beraber istismarın doğası da değişmekte-
dir. Bazı araştırmalar yaşla beraber istismarın 
azaldığını belirtmesine rağmen, aslında istismar 
tür olarak değişmekte, fi ziksel istismar yerini 
duygusal istismara bırakmaktadır. Ülkemizde 
ise ampirik çalışmaların eksikliğinden dolayı 
kardeş istismarının ne kadar yaygın olduğu bi-
linmemektedir.

Kardeş istismarının çoklu risk etmenleri vardır. 
Aileye ilişkin risk etmenleri incelendiğinde ai-
lenin işlevsel olmaması, aile içi şiddetin yaygın 
olarak görülmesi, sadece bir kardeşin desteklen-
mesi, ailenin kardeşlerden uygunsuz beklentileri 
ve fi ziksel şiddetin disiplin yöntemi olarak kul-
lanılması sayılabilir. Kardeşler arasında karşılaş-
tırmalar yapmak, bir özelliğinden dolayı diğer 
çocuğu daha fazla desteklemek ailelerde sıklıkla 
görülmektedir. Bu durumun sürekli ve tekrarlı 
bir şekilde yaşanması, kardeşler arasındaki reka-
beti arttırmakta ve istismara neden olmaktadır. 
Ayrıca Wiehe ve Terring (1991) tarafından yapı-
lan bir çalışmada cinsel kardeş istismarı kurban-
larının istismarcı erkek kardeşleri ile aynı odada 
kaldıkları belirtilmiştir. Konut ve maddi açıdan 
sınırlı imkanlar içinde kardeş sayısının çok faz-
la olduğu, çoğunlukla kardeşlerin tek bir odada 
uzun yıllar bir arada kaldıkları ülkemizde de bu 
durumun kardeş istismarı açısından bir risk et-
meni olabileceği düşünülmektedir.

Kültürün etkileri kardeş istismarına neden olan 
önemli risk etmenlerindendir. Örneğin, ülke-
mizde kırsal bölgelerde babadan sonra büyük 
ağabeyin aile reisi olarak görülmesi, ablaların 
kendilerinden küçük kardeşlerin bakımından 
sorumlu olması kardeş istismarının görülme ola-
sılığını arttırabilecek risk etmenlerindendir. Bu-
nun yanında şiddetin yaygın ve normal olarak 
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görüldüğü toplumumuzda kardeş istismarının 
yaygın olabileceği düşünülmektedir. “Kardeş 
kardeşi bıçaklamış, sonra dönmüş kucaklamış.” 
“Kardeş kardeşin ne öldüğünü ister ne de on-
duğunu.” gibi atasözleri toplumumuzda kardeş 
rekabeti ve şiddetinin normal olduğunu göster-
mektedir.  

Depresyon, anksiyete ve kişilerarası ilişkiler-
de sorunların yanı sıra kardeş istismarının en 
önemli sonuçlarından biri kurban olma döngü-
sünün devam etmesidir. Kurbanlar kardeşleri 
ya da aileleri tarafından küçük yaşta istismar 
edildikten sonra fl örtleri tarafından da istismar 
edilmekte ve eş şiddetine maruz kalmaktadırlar. 
Şiddet döngüsünün devamı ile birlikte psiko-
lojik sorunlar devam etmekte ve kişinin bu du-
rumu kabullenmesine ve yardım aramamasına, 
diğer bir deyişle şiddetin sürekli hedefi  haline 
gelmesine neden olmaktadır.

Aile-çocuk ilişkileri için düzenlenen müdahale 
programlarından birkaçının kardeş ilişkileri-
ni de desteklediği, etkili ebeveynlik becerileri 
üzerinde durduğu bilinmektedir. Bu müdahale 
programları kardeş istismarına neden olan risk 
etmenlerini azaltmaktadır; ancak önlediğine dair 
alan yazınında bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Türkiye’de kardeş istismarı ile ilgili yapılan ça-
lışmalar genellikle vaka çalışmalarıdır  (Aktepe 
ve Kocaman 2013, Celbis ve ark. 2006, Özmen ve 
ark. 2015). Akduman (2010) tarafından yapılan 
betimsel çalışmada ise kardeş istismarı ve kar-
deş çatışması ayrımının yapılmadığı göze çarp-
maktadır. Türkiye’de alan yazın incelendiğinde 
kardeş istismarını ölçen mevcut bir ölçüm ara-
cının olmadığı görülmüştür. Bu nedenle kardeş 
istismarını ölçmek için bir ölçüm aracı geliştiri-
lebilir ya da yurtdışında var olan ölçme araçları 
uyarlanabilir. Bu ölçüm aracı ile birlikte kardeş 
istismarının nedenleri, sonuçları ve yaygınlığı 
hakkında bilgi sahibi olmamız mümkün olacak-
tır. Yapılan çalışmalar arttıkça toplumun farkın-
dalığının artmasına ve bu konuda duyarlılığın 
oluşmasına katkı sağlanacaktır.
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