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Kırmızıda Dur De! Projesi; çocuk haklarının korunmadığı ve çocukların 
kendilerini iyi, rahat ve güvende hissetmediği durumları (kişisel 
sınırlarının ihlal edilmesi, söz ve ifade haklarının baskılanması, 
hayır’larının duyulmaması, istismar ve şiddet biçimlerine maruz 
bırakılmaları vb.) önlemeye yönelik bir süreç olarak tasarlanmıştır. 

Cinsel İstismar İle Mücadele Başlangıç Kitapçığı; yetişkinlerin çocuk 
merkezli ve hak temelli bir yaklaşımı benimsemeleri, çocuk haklarını 
koruma konusundaki sorumluluklarını öğrenmeleri/hatırlamaları, 
çocukların varoluşlarına ve sınırlarına saygı göstermeleri amacıyla 
Kırmızıda Dur De! Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Proje kapsamında çekilen eğitici video linklerine ilgili başlığın altında 
yer verilmiştir.
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Projenin Instagram hesabı için tıklayınız.

İlgili videoyu YouTube üzerinden izlemek için tıklayınız.İlgili videoyu YouTube üzerinden izlemek için tıklayınız.

https://www.instagram.com/kirmizidadurde/
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2002 yılında kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı 
(TOG); “Gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin 
rehberliğinde” diyerek gençlerin kişisel 
gelişimlerine katkı sağlayan bir vakıftır. Gençlerin 
toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm üretecek 
potansiyelleri ve enerjileri olduğuna inanan TOG, 
gençlere sosyal sorumluluk eğitimleri vererek 
sosyal sorunlara çözüm üreten projeler 
gerçekleştirmeleri için alan yaratır. Türkiye 
genelinde Toplum Gönüllüsü gençler her yıl 
çocuk haklarından kültür sanata, ekolojiden 
sağlığa, hayvan haklarından sürdürülebilir 
yaşama kadar birçok temada projeler üreterek 
sosyal fayda yaratan çalışmalar gerçekleştirirler.  

Toplum Gönüllüsü gençler, Türkiye’nin her 
yerinde üniversitelerde öğrenci kulübü, topluluğu 
veya grubu olarak bir araya gelerek, belirledikleri 
ihtiyaçlara göre sürdürülebilir sosyal sorumluluk 
projeleri hayata geçirirler. Bu projeler, sadece 
topluma katkı sağlamakla kalmaz, gençlerin 
sorumluluk sahibi aktif bireyler olmalarını 
sağlayarak kişisel gelişimlerini de destekler. 

Gençler tüm projelerinde, vakfın ilkeleri olan 
farklılıklara saygı, şeffaflık ve hesap verebilirlik, 
yerel katılım, ekip çalışması, yaşam boyu 
öğrenme ve girişimcilik ilkelerini kendilerine 
rehber edinirler. Vakıf tüm çalışmalarıyla 
çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, 
kendine güvenen, girişimci ve duyarlı bir 
gençliğin oluşumuna katkıda bulunmayı hedefler.

TOG HAKKINDA GSK HAKKINDA
GlaxoSmithKline(GSK); ilaç, aşı ve tüketici sağlığı 
alanlarında 115 ülkede, 100 bini aşkın çalışanıyla 
faaliyet gösteren global bir sağlık şirketidir. İngiltere 
merkezli olan ve tarihi 300 yıl öncesine kadar 
dayanan şirket, inovatif ürünler yaratmak ve bunları 
ihtiyacı olanlar için erişilebilir kılmayı amaçlayarak; 
hastalar, tüketiciler, toplum, GSK çalışanları ve tüm 
paydaşları için fayda ve değer yaratmaya odaklanıyor. 
Bilimsel araştırmaları ve inovatif ürünleriyle 5 kez 
Nobel Tıp Ödülü’ne layık görülen GSK, her yıl 
cirosunun yüzde 10’unu Ar-Ge çalışmalarına ayırıyor. 

Türkiye’de ise solunum, aşı, HIV, merkezi sinir sistemi 
hastalıkları, dermatoloji, üroloji, onkoloji ve anti-
infektifler odaklı olmak üzere 8 tedavi alanında 
faaliyet gösteren GSK, “hayatın her anında iyilik 
sağlık” vizyonuyla 60 yılı aşkın süredir çalışıyor. 

GSK global ölçekte, gelişmekte olan ülkelerdeki ilaç 
erişimini kolaylaştırma ve öncelikli olarak çocuk ve 
gençlerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik çözümler 
geliştirmeye odaklı projeler gerçekleştiriyor. 
Türkiye’de toplumun ihtiyaçlarını tespit edip, yine 
çocuklar ve gençlere yönelik sosyal sorumluluk 
projelerini hayata geçiriyor.
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Web sitesi için tıklayınız. Web sitesi için tıklayınız.

https://www.tog.org.tr/
https://tr.gsk.com/tr-tr/


Cinsel İstismarın Yollarını Döşeyen Taşlar (I) 

ÇOCUK ALGISI 
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İlgili videoyu(1) YouTube üzerinden izlemek için tıklayınız.

İlgili videoyu(2) YouTube üzerinden izlemek için tıklayınız.

https://youtu.be/OMStoWT76S4
https://youtu.be/r6Moss2ynBM


Cinsel İstismarın Yollarını Döşeyen Taşlar (I) 

Çocuk Algısı 

Cinsel istismarının yollarını döşeyen taşlardan biri çocuk algısıdır. Çocuk algısıyla ilgili 
bir değerlendirme yapmak için de çocuk kimdir ve çocukluk kavramına bakmamız yol 
göstericidir. 

Bir düşünelim çocuk kimdir? Aklımıza neler geliyor? Hangi tanımlamaları yapabiliriz? 
Yakınımızdaki veya çevremizdeki çocuklara baktığımızda veya kendi çocukluğumuzu 
hatırladığımızda nasıl cevaplar veririz? Hangi yaşlara çocuk deriz? Fiziksel, psikolojik 
veya cinsel gelişimi ile ilgili neler gelir aklımıza? Neler bekleriz çocuklardan? 

Çocuk algısı genel itibariyle “çocuğun algısı” anlamından çok uzak bir biçimde; 
yetişkinler dünyasında çocuğun ne olduğunun, ne olacağının ve ondan ne beklendiğinin 
yine yetişkinler tarafından tanımlanmasıdır. Bu tanımlama tarihsel süreç içerisinde 
ekonomik, sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamlarda çocuğun üzerinde kimin, neden, 
nasıl, nerede ve ne zaman karar sahibi olduğuna yön verir. 

Böylece yetişkinlerin “yetişkin olmayan- reşit olmayan” çocuk üzerinde “kendilerine 
atfettikleri” karar verme gücü ve erki, yetişkinlerin tahakkümü olarak görünür hale gelir. 
Başka bir ifadeyle çocuk algısı, yetişkinlerin çocuk üzerinde kurdukları veya kurmak 
istedikleri tahakkümü görünür hale getiren yaklaşım bütünü olarak karşımıza çıkar. 
Günümüzde somut yansıması ise çocuğu sadece aile kurumu içerisinde, ebeveynlerin 
malı, geleceğin sigortası, tek tip, yetişkinlerin - rekabete dayalı, kutuplaştıran ve şiddet 
kültürünü besleyen- taleplerini yerine getirmesi beklenen, yeri geldiğinde ötelenen ve 
dışlanan bir nesne olarak ele alınması olur. 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yetişkinlerin çocuk algısı ve çocuk konusundaki 
yaklaşımları; tarihsel süreç içerisinde değişiyor ve dönüşüyor. Bu dönüşümde insan 
hakları mücadelesinin ve insan hakları kültürünün yaygınlaşmasının önemli bir yeri var. 
Ama ne yazık ki hak temelli bir yaklaşımın tam olarak içselleştiğinden ve 
benimsendiğinden bahsetmek mümkün değil. Aksine günümüzde çocukla ilgili 
düzenlemelerin ve hizmetlerin odağında güvenlik, muhafazakarlık, dayatma, tek 
tipleştirme, cinsiyetçilik, çoğunluk hegemonyası kurma gibi kaygılar giderek artıyor. 

Bunun en önemli nedeni ise çocukluğun halen hem yasal hem de biyolojik olarak 
yetişkinlere bağımlılık dönemi olarak ele alınması ve çocuk aktörlerin gözardı 
edilmesidir. Başka bir ifadeyle çocuklar, pasif alıcılar olarak görülüyor ve kişi olarak 
mevcudiyetleri yok sayılıyor. 

Çocuğu araçsallaştıran eylemelere çok çeşitli örnekler vermek mümkün. Örneğin çocuk 
doğar doğmaz, kendisi için alınmış eşyalardan tutun odasının rengine kadar toplumun 
kadın ve erkek için uygun gördüğü renklerle tanıştırılıyor. Kız çocuğu veya oğlan çocuğu 
olarak toplumsal cinsiyet kalıplarına sıkıştırılmak isteniyor. Çocuklar yetişkinlerin 
beklentilerini sırtlamak ve gerçekleştirmek durumunda bırakılıyor. Yetişkinler 
çocukların bedensel söz hakları olduğunu yok sayarak istedikleri zaman ve yerde 
çocukları öpme ve sarılma hakları olduğunu düşünüyor. Çocuklar kendilerini ifade 
etmek istediklerinde sus küçüğün söz büyüğün denilebiliyor. Yetişkinler çocuğu cinsel 
arzu nesnesi olarak görebiliyor…. Çocuk, kendisini rahatsız eden bir davranışla 
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karşılaştığında uyduruyor veya yalan söylüyor denilebiliyor. Çocuğa karşı cinsel istismar 
küçük yaşlarda kesinlikle kabul edilemez iken 15, 16, 17 gibi yaş büyüdüğünde acaba 
rızası mı vardı veya kendi suçu denilebiliyor. 

Oysa çocukluk, yaşam içinde insanoğlunun kendini gerçekleştirmek için sahip olduğu 
olanakları en yoğun şekilde kullanabileceği bir fırsatlar dönemidir. Her çocuk sahip 
olduğu insansal olanaklarını kullanarak doğumundan başlayarak kendisi için kocaman 
bir dünyayı baştan kurar. Bu olanakları ne derece iyi kullanabilirse kendisini o derece iyi 
gerçekleştirebilir. 

Çocuğun, çocuk olma durumu temel olarak kendine özgü gelişimsel özellikleri olması 
ve kendini kendine özgü yollarla ifade etmesine denk gelmekte; çocuğun çocuk olma 
statüsü ise yetişkin dünyasında oy kullanamama, karar mekanizmalarına katılım veya 
hak arama mekanizmalarına ulaşım konusunda yetişkinlere oranla daha fazla engel ile 
karşılaşmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla çocuğun, çocuk olma durumu ve çocuk 
olma statüsünü dengelemek ve çocuğun pasif değil aktif bir insan, bir yurttaş olmasına 
olanak sağlamak, yetişkinlerin çocuğa tahakküm göstermekten bilinçli olarak 
kendilerini sakınmalarını gerektiriyor. Bu noktada kendi çocukluklarında böylesi bir 
yaklaşıma, insan hakları temelli bir demokratik ortama tanık olmayan yetişkinlerin işi 
oldukça zor. Çünkü yetişkinlerin önce kendi yaşam deneyimlerinde edindikleri ezberleri 
bozmaları gerekiyor. 

Dolayısıyla tekrar soralım: Çocuk kimdir? Çocukluk nedir? Çocuk masum, günahsız bir 
melek midir yoksa günahkar doğduğu için günahlarından arınması gereken bir varlık 
mıdır? Aklı yetmediği için kararlarını kendisinin vermeye hakkı olmayan, eğitilmesi, 
yönlendirilmesi ve aslında disiplin edilmesi gereken henüz eksik insan mı yoksa 
toplumun geleceğini inşa edecek devletin ve ailenin devamlılığını sağlayacak bir gelecek 
sigortası mı? Ya da çocukluk her yetişkinin imrenerek baktığı ve geri dönüp tekrar 
yaşamak istediği romantik bir dönem midir? 

Çocukluk, toplumsal bir kurgudur ve her tarihsel dönem kendi kültürel ve 
tarihsel bakış açısını çocukluk algısına yansıtırak kendi çocuk tanımını 
oluşturur.  Buna bağlı olarak hem çocukluk yaşantısı, hem de çocukluk tanımı 
yüzyıllar boyunca değişim göstermiştir. 

Çocukluk Eski Roma’da 0-7 yaş arası olarak tanımlanmış ve sahibinin genellikle babanın 
olduğu bir mal ve köle olarak algılanmıştır. Rönesans’la birlikte yetişkinlerden farklı bir 
grup olarak tanımlanan çocuklar kendilerine özgü giysilere, oyunlara, öykülere, müziğe 
ve resimlere bu dönemde sahip olmaya başlamıştır. Bu dönemde çocuklarla yetişkinlerin 
dünyası birbirinden ayrılmış, çocuklar yetişkin etkinliklerinden uzak tutulmuştur. Bu 
değişim 19. yüzyılda da sürmüş ve çocukların diğer yetişkinlerden farklı bir sınıf olduğu 
anlayışı daha da pekişmiştir. Bu değişimde ekonominin tarımdan sanayiye kayması, orta 
sınıfın gelişmesi, ailenin yapısının ve rolünün değişmesi, çocuk ölümlerinin azalması, 
boş zamanların artması, anne-baba-çocuk ilişkisinde duygusal bağın önem kazanması 
gibi etkenlerin de rolü olmuştur. 20. yüzyılda ise çocuk, toplumun geleceğini belirleyen 
en önemli insan kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Bu yüzyılda aynı zamanda çocuk; 
eğitimcilerin, psikologların, hukukçuların ve bilimin konusu olmuştur. 

Günümüzün modern çocukluk algısına baktığımızda ise bu kavramın “muğlak” bir 
yapısı olduğunu görüyoruz. Çocuklar bir yandan anne-babalarının en önemli varlığı 
olarak görülürken, bir yandan da toplum için bir maliyet ve yük konumundadırlar. Bir 
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yandan korunması, emek harcanması gereken güçsüz varlıkken bir yandan da 

yetişkinlerin kötü muamelesine, ihmaline, istismarına maruz kalabilmektedirler. 

Günümüz koşullarını da dikkate alırsak nasıl bir çocukluk algımız olmalıdır? 

Çocukluk değişen bir kurgu olduğuna göre ileriki zamanlarda da değişebileceğini 

unutmayarak, bu dönemde çocuk haklarını temel alan bir yaklaşım geliştirebiliriz. 

Çocuk haklarını temel alan yaklaşımı şöyle tanımlayabiliriz: 

“Çocuk bağımsız bir bireydir. Gelişiminin özel evresindedir. Özel 

gereksinimleri vardır. Yetişkinlerin kurguladığı bu dünyada elbette 

korunmaları da gerek. Ancak çocukların da tıpkı yetişkinler gibi bir gücü 

vardır. Kendini gerçekleştirme hakkına sahiptir. Kötü muamele, cinsel 

istismar, yoksulluk, açlık gibi tüm zarar verici durumlardan uzak 

olmaları yetişkinlerin sorumluluğundadır.” 

Yaş aralığı olarak da Türkiye’nin de taraf olduğu Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin de 

belirttiği gibi 18 yaşına kadar herkes çocuktur! Bu tanımlama 18 yaşına kadar herkesin 

çocuk olma statüsünden yararlanma hakkı olduğuna ve bu hakların gerçekleşmesinde 

devlet başta olmak üzere tüm yetişkinlerin yükümlülüğü olduğuna işaret eder. 

Sonuç olarak cinsel istismarın yollarını döşeyen taşlardan biri olan çocuk algısının hak 

temelli olması önemlidir. Ancak bu şekilde çocukları araçsallaştıran eylemler 

önlenebilir. Çocuğu toplumsal cinsiyet kalıplarına sıkıştırmamak, yetişkinlerin 

beklentilerini gerçekleştirmek durumunda bırakmamak, onun bir birey olduğunu 

unutmamakla mümkündür. Yetişkinler, çocukların da bedensel söz hakları olduğunu 

bilerek istedikleri zaman ve yerde çocukları öpme ve sarılma hakları olduğunu 

düşünmemelidir. Çocuklar kendilerini ifade etmek istediklerinde sus küçüğün söz 

büyüğün demek yerine dinlemelidirler. Burada sorumluluğun çocukta değil yetişkinde 

olduğunu bilmelidirler…. Çocuğa karşı cinsel istismar küçük yaşlarda kesinlikle kabul 

edilemez iken 15, 16, 17 gibi yaş büyüdüğünde acaba rızası mı vardı veya kendi suçu 

diye düşünme tuzağına düşmemelidirler. Unutmayın 18 yaşına kadar herkes çocuktur 

ve çocuğun korunmasından yetişkin sorumludur. Son olarak da çocuk, kendisini 

rahatsız eden bir davranışla karşılaştığında uyduruyor veya yalan söylüyor demek 

yerine onu dinlemeli ve destek çağrısına kulak verilmelidir.
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Cinsel İstismarın Yollarını Döşeyen Taşlar (II) 

TOPLUMSAL CİNSİYET KALIPLARI 
İlgili videoyu YouTube üzerinden izlemek için tıklayınız.
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https://youtu.be/4FCXEsroR2o


Cinsel İstismarın Yollarını Döşeyen Taşlar (II) 

Toplumsal Cinsiyet Kalıpları 

Cinsel istismarın yollarını döşeyen taşlardan bir diğeri ise toplumsal cinsiyet kalıplarıdır. 
Toplumsal cinsiyet kalıplarının yarattığı roller, atıflar, sorumluluklar, algılar ve değerler 
sistemi toplumsal sistemin eşitsiz ve hiyerarşik bir yapıya sahip olmasına yol açar. Bu 
hiyerarşik yapı, şiddetin her türünün beslendiği en temel kaynaklardan biridir. 

Toplumsal cinsiyet kalıpları öncelikle “ideal kadın” ve “ideal erkek” tanımları yapar. Bu 
tanımlara göre kadın “duygusal, kırılgan, zayıf, doğurgan, anne, yuvayı yapan, evi çekip 
çeviren” gibi sıfatlarla tanımlanırken erkeğe ise “mantıklı, dayanıklı, cesur, güçlü, evin 
reisi, evi geçindiren” gibi sıfatlar atfedilir. Bu atıflar, erkeğe ait olanı yüceltir ve önemli 
olarak tanımlarken kadına ait olanı değersizleştirir. 

Bu mekanizma üç yönlü çalışır. Toplumsal cinsiyet kalıplarına dayalı “normatif ikili 
cinsiyet sistemi” o kadar katı bir mekanizmadır ki, sınırlar arasındaki geçişler ve 
muğlaklıklar cezalandırılır. Örneğin, ağlayan bir oğlan çocuğu “erkek adam ağlamaz”, 
“kız gibi ağlama” gibi ifadelerle susturulur ve üzüntü duygusunu ifade etmesine izin 
verilmez. Çünkü ağlamak cesaret ve güç kaybı olarak algılanır. Diğer yandan, bireyler 
ideal olan kalıplara sığmak için kendileri olmaktan uzaklaşırlar. Örneğin, kendisinden 
hanım hanımcık ve nazik olması beklenen bir kız çocuğu, öfkeli hissettiği ya da hayır 
demek istediği anlarda öfkesini bastırır ve sessiz kalmak zorunda kalır. Son olarak bu 
mekanizma, cinsiyetleri hiyerarşik bir konuma yerleştirip kadın ve erkekler arasındaki 
mesafeyi açarak güç, baskı, kontrol ve şiddet kullanımına zemin hazırlar. 

Erkekliğe atfedilen güç, cesaret, hız, öfke ve bunların ifade biçimleri toplumda yüceltilip 
desteklenir. Gücün kanıtlanması için uygulanan şiddet biçimleri meşru kabul edilir ve 
hatta takdir edilir. Öfkeli ve saldırgan olmayan, güç kullanmayan, şiddet uygulamayı 
reddeden erkeğin erkekliğinden “şüphe” edilir. Gücün ve güç kullanımının norm haline 
gelmesi şiddet biçimlerinin görünmesini ve ayırt edilmesini de zorlaştırır. Örneğin, argo 
konuşmak, küfür etmek, kadına ait kavramları dilde değersizleştirmek ve hakaret 
şekline dönüştürmek kültürel olarak öğrenilen durumlar gibi görülür, sorgulanmaz ve 
şiddet olarak değerlendirilmez. 

Normatif ikili cinsiyet sistemi; kültürel değerler, inanç sistemleri, aile ilişkileri, medya, 
diziler, reklamlar, eğitim müfredatı, aile dinamikleri, futbol kültürü gibi alanlar 
tarafından da beslenir pekiştirilir. Bütün bu alanlarda, özellikle medyada “pasif, itaat 
eden, mutfaktan çıkmayan, kendi iç çatışmalarına hapsolmuş kadın” ile “zengin, güçlü, 
kontrol eden, agresif erkek” temsilleri yaratılır ve yaygınlaştırılır. Yine bu alanlarda, 
kadınların maruz bırakıldıkları şiddet biçimleri romantize edilerek “erkek sevgisi” olarak 
resmedilir. “Seven kıskanır,” “ya benimsin ya kara toprağın”, “kıskançlık şiddeti” gibi 
kalıplar dizilerde, haberlerde, medyada sıklıkla kullanılır. Bu kalıplar kız çocuklarını ve 
kadınları şiddete karşı savunmasız hale getirirken faillerin eylemlerini meşru bir zemine 
oturtur, böylece şiddet kültürünü sürekli olarak besler. 

Toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünün kadın ve erkek arasında neden olduğu 
mekansal ayrım; karşılaşma, iletişime geçme, ortaklaşma ve birlikte yaşama kültürü 
yaratma potansiyellerini kısıtlar. Böylece, özellikle sokaklar ve geceler kadınlar için 
uygun olmayan, “erkek mekanları” olarak işaretlenir. Kadınlar için uygun görülmeyen 
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mekan ve zamanlarda gerçekleşen taciz, tecavüz ve diğer şiddet biçimleri toplum 

nazarında meşru görülmeye başlanır. “O saatte orada ne işi vardı” kalıbı bu meşruiyetin 

en iyi örneğidir. Faili suçlaması beklenen toplum “mağdur suçlayıcı” bir yaklaşımla faili 

aklamaya çalışır. Cezasız kalan ve şiddet maruz bırakılanın suçlandığı, cezalandırıldığı 

ve desteklenmediği her olay benzer güç kullanımlarına zemin hazırlar. 

Toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünde cinsel istismar vakalarını besleyen unsurlardan 

biri de çocuk bakımında erkek ebeveynlere sorumluluk verilmemesidir. Çocuk bakımı 

“kadın işi” olarak görülür ve bu sorumluluk kadın ebeveynlere bırakılır. İyi annelik 

söylemleri, doğum ve süt izinleri gibi araçlarla bu sorumluluk politik düzlemde de 

yeniden üretilir. Halbuki bakım vermek çocuk ve ebeveyn arasındaki bağı güçlendiren 

bir ilişkidir. Erkeklerin çocuk bakımından bu kadar uzaklaştırılması, çocuk üzerindeki 

sorumlulukların azalmasına neden olmaktadır. Çocuğu ihmal ve istismar etmemek, ona 

istismar ve şiddetten koruyucu eğitimler vermek, çocuğun gelişimin takip etmek de 

annenin sorumlulukları arasına eklenmektedir. İhmal edilen ya da istismara maruz 

bırakılan bir çocuk söz konusu olduğunda ise anne “yeterince iyi annelik” yapmamakla 

suçlanabilmektedir. 

Toplumsal cinsiyet kalıplarının en önemli bileşeni elbette cinselliktir. Çocukluktan 

itibaren arzu, şehvet, haz gibi duygular kadınlara yasaklanırken, erkekler için teşvik 

edilir. “Göster oğlum pipini” ve “ört kızım eteğini” ile başlayan ayrım, erkek cinselliğine 

bir keyfiyet alanı yaratır. Çocuk bedenine bir müdahale olan sünnet “erkekliğe ilk adım” 

olarak tanımlanır ve kutlanırken, kız çocukluğundan gençliğe geçiş sürecini başlatan 

regl olma utanılması, saklanması gereken bir durum olarak görülür. Kültürel olarak 

erkek cinselliği kışkırtılsa da bu hiçbir zaman sağlıklı bir cinsellik eğitimine erişimi 

beraberinde getirmez. Zira cinsellik bir tabu olduğu oranda yetişkinlerin konuşmaktan 

utandıkları, çocuklara ihtiyaç duydukları bilgileri vermekten kaçındıkları bir alan haline 

gelir. Çocukların yetişkinler tarafından giderilmeyen merakları erkeklik kültürü içinde 

“hatalı” bir biçimde edinilen, porno kültürüne teslim olan veya bilgi edinilemeyen bir 

alan olarak kalır. Bu bilgisizlik hali, çocukların maruz bırakıldıkları cinsel istismar 

eylemlerini çoğu zaman ayırt edememelerine dahi yol açabilir. 

Özetle; cinsel istismar eşitsiz, yani hiyerarşik ilişkilerde güç kullanımından beslenen bir 

suç türüdür. Toplumsal cinsiyet kalıplarının yarattığı eşitsizlik ise toplumda eşitsizliği 

en çok besleyen unsurların başında gelir. Erkekliğin ve erkeklikle özdeşleştirilen 

kültürün yüceltilip kışkırtılması, toplumsal alanda çocukları da tehdit eden şiddet 

kültürünün inşa edilmesine ve beslenmesine zemin oluşturur. 
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Cinsel İstismarın Yollarını Döşeyen Taşlar (III) 

TOPLUMSAL KABULLER 
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Cinsel İstismarın Yollarını Döşeyen Taşlar (III) 

Toplumsal Kabuller 

Cinsel istismarla etkili şekilde mücadele edebilmenin ilk şartı, cinsel istismarın önünü 
açan nedenleri tespit etmektir. Bunun için de toplumsal dinamiklere, günlük hayatın 
içindeki tutum ve davranışlarımıza bakmak, öncelikle bu alanları düzenlemek gerekir. 
Toplumsal dinamiklere baktığımızda cinsel istismarın yollarını döşeyen pek çok etken 
görürüz. Bunlardan bazıları; 

• toplumdaki çocuk ve çocukluk algısı
• çocuğun ve çocukluğun medyadaki tasviri
• toplumsal düzeyde gücün ve hiyerarşinin değer kazanması ve bu hiyerarşik

yapılanmada çocuğun en altta kalması
• çocuk haklarını koruma bilincinin yerleşmemiş olması,
• çocukların sınırlarının ve hayatlarıyla ilgili kararların yetişkinler tarafından

belirlenmesi,
• çocuklara söz ve ifade hakkının verilmemesi,
• dini referanslar sebebiyle, kız çocuklarının ergenliğin başlaması ile birlikte

çocukluğunun bittiğinin düşünülmesi,
• cinsel istismarla ilgili yaygın yanlış inanışlar,
• mağdur suçlayıcı yaklaşım ve
• cezasızlıktır.

Şimdi bu etkenlere biraz daha yakından bakmaya çalışalım. İçinde yaşadığımız 
toplumda, yetişkinler ve çocuklar arasında güce, hiyerarşiye dayalı bir ilişki 
hakimdir. Güç ve son sözü söyleme hakkı her daim yetişkindedir. Böylesi bir 
ilişkilenme biçiminde çocuk; yetişkine karşı çıkmanın, itiraz etmenin, rahatsız 
olduğu durumları ifade etmenin, sınırlarını hatırlatmanın, “hayır” demenin 
“saygısızlık”, “ayıp” ve “yanlış” olacağını öğrenir. Çünkü yetişkinler dünyası, 
çocuklardan ve ergenlerden daima uysallık, saygı ve itaat bekler. Unutmayalım ki, 
eşitsizliğin ve hiyerarşinin olduğu her ilişkide şiddet ortaya çıkar. Örneğin; çocuk ve 
ebeveyn, çocuk ve öğretmen, öğretmen ve müdür, kadın ve erkek, çalışan ve yönetici 
arasındaki ilişki biçimlerini düşünelim; bütün bu ilişkiler eşitsiz yani hiyerarşiktir, 
dolayısıyla bu ilişkilenmelerde şiddetin farklı biçimlerinin yaygın şekilde ortaya 
çıktığına şahit oluruz. Bu nedenle; gücü/otoriteyi/iktidarı elinde bulunduran yetişkinler, 
“güçsüz/zayıf” gördükleri çocukların haklarını ve sınırlarını sıklıkla ihlal eder ve onları 
şiddetin her biçimine (fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik) maruz bırakırlar. Üstelik 
bunu çoğu zaman yetişkin olmanın bir “hakkı”, çocuğu “terbiye” etmenin bir yolu olarak 
görürler. Bu toplumda çoğu zaman ebeveynlerden duyduğumuz “ben çocuğuma bir fiske 
bile vurmadım” sözü dahi manidardır. Çocuğa şiddet uygulamamak takdir edilecek bir 
özellik, çocuğa bahşedilmiş bir lütuf değildir. Şiddetten uzak bir yaşam sürmek 
çocuğun temel insan haklarından biridir. 
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Bütün bunların yanı sıra; çocukların okulda aldıkları eğitim-öğretimin biçimini ve 

işledikleri müfredatı, izledikleri çizgi filmleri/dizileri/filmleri/klipleri, kullandıkları 

interneti ve sosyal medyayı, oynadıkları dijital oyunları, içinde yaşadıkları aile ortamını 

ve toplumu, çevrelerinde gördükleri ilişki biçimlerini, karşılaştıkları sokak dilini… 

düşünelim. Bütün bu alanlarda katı toplumsal cinsiyet kalıpları, cinsiyetçilik, eşitsizlik, 

güç ilişkileri, zorbalık, hak ve sınır ihlalleri, şiddetin her biçimi oldukça yaygın ve 

normalleşmiş haldedir. Çocuklar, doğdukları günden itibaren maruz bırakıldıkları 

cinsiyetçi kalıpları, eşitsizliği, hak ihlallerini ve şiddeti içselleştirerek, 

normalleştirerek büyürler. Bütün bunları sorgulayacak, güvendikleri bir yetişkinle 

konuşmak isteyecek olsalar genellikle bir ifade alanı bulamazlar. Zira, bu toplumun “sus 

küçüğün, söz büyüğün” diye bir atasözü vardır. 

Toplumun ve medyanın istismar ve şiddet vakalarına yaklaşımına baktığımızda ise başka 

bir karanlıkla karşılaşırız. Faili değil, şiddete maruz bırakılanı suçlayan toplumsal algıyı 

düşünelim. Bu “mağdur suçlayıcı” bir algıdır. “Orada ne işi vardı, öyle giyinmeseydi, öyle 

gülmeseydi, aileler çocuklarına sahip çıksaydı...” Medyanın cinsel istismar ve cinsel 

şiddet haberlerini verirken kullandığı dile ve görselleri gözümüzün önüne getirmeye 

çalışalım. Çoğunda şiddetin estetize edildiğini, hatta pornografikleştirildiğini; 

haberlerin şiddet eylemine odaklanmayıp röntgenci hazza hizmet ettiğini görürüz. 

Dizilere, komedi programlarına, karikatür dergilerine, sosyal medyaya ya da sokağa bir 

de bu gözle bakalım. Bütün bu alanlarda fiziksel ve cinsel şiddetin, en çok da tecavüzün 

şakasının, komedisinin yapılabildiğine şahit oluruz. Cinsel istismar ve cinsel şiddetle 

ilgili hakim toplumsal algı hukuki süreçlerde de karşımıza çıkar. Rızası vardı 

tartışmaları, iyi hal indirimleri, cezasızlıklar, faillerin korunması… bütün bu algıdan 

azade değildir. 

Sonuç olarak; çocukların haklarının ve sınırlarının bunca ihlal edilmesi ve cinsel 

istismar vakalarının yaygın olması bir tesadüf ya da kader değildir. Tüm bunların 

temel nedeni mevcut toplumsal yapı ve algıdır. 
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Cinsel İstismar:  
Tanımı, Biçimleri ve Kavramlar 
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Cinsel İstismar: Tanımı, Biçimleri ve Kavramlar 

Cinsel istismar; uluslararası sözleşmeler ve ulusal hukuk metinlerinde çocuk olarak 
tanımlanan kimselerin (yani 18 yaşını doldurmamış bireylerin), bir yetişkin tarafından 
cinsel olarak sömürmesi anlamına gelir. Cinsel istismar; günlük hayatın içinde de, sanal 
ortamda da gerçekleşebilir. 

Çocuklar arasındaki bazı durumların cinsel istismar olarak değerlendirilip 
değerlendirilmemesi ile ilgili çeşitli kriterler söz konusudur: 

• Çocuklar arasındaki yaş farkı

• Çocuklar arasında güç ve bilgi farklılığının olup olmaması

• Güç kullanımı, şiddet ve ikna mekanizmalarının kullanılıp kullanılmaması

• Gelişimsel olarak uygun cinsel konulara merak duymayı içerip içermediği

• Eylemin içeriği ve sıklığı

Diğer çocukları istismar eden ya da cinsel içerikli sömürü davranışları gösteren ya da 
şiddet uygulayan çocukların kendileri aynı zamanda istismara/şiddete maruz bırakılan 
çocuklar olabilir. Bu çocuklar da uzman kişilerce takip edilmeli; şiddetsiz ve güvenli bir 
ortamda yaşamaları sağlanmalıdır. 

Cinsel istismar dendiğinde çoğu insanın aklına genellikle fiziksel temasa dayalı eylemler 
gelir. Halbuki cinsel istismarın temas içeren ya da içermeyen çok farklı biçimleri vardır. 
En yaygın cinsel istismar türleri şunlardır: 

Cinsel istismar türleri: 

Temas içeren cinsel istismar türleri: 

• Çocuğun bedeninin herhangi bir yerine ve/veya cinsel organlarına temas etme

• Bedenine ve/veya cinsel organlarına çocuğa temas ettirme

• Sarılma, öpme, okşama, sürtünme

• Tecavüz

• Genital sakatlama (sünnet)

• İnterseks bebeklere yönelik cinsiyet atama ameliyatları

Temas içermeyen cinsel istismar türleri: 

• Çocukla duygusal ilişki kurma, flört etme

• İnternet üzerinden çocukla tanışma, yazışma, duygusal ilişki kurma, fotoğraf
isteme vb.

• Çocukla cinsel içerikli konuşma, şakalaşma (yüz yüze ya da telefon, mesaj,
internet yoluyla)

• Çocuğun bedenine ve/veya cinsel organına bakma

• Çocuğu seyretme, gözetleme (doğrudan ya da sanal ortamda kamera ile)

• Çocuğun fotoğraflarını çekme ya da görüntülerini kaydetme; bunları saklama
ve/veya çeşitli ortamlarda paylaşma
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• Çocuktan kendi bedenine ve/veya cinsel organlarına dokunmasını talep etme ve
onu seyretme

• Kendi bedenini ve/veya cinsel organlarını çocuğa gösterme

• Kendisine dokunarak çocuğa bunu seyrettirme

• Çocuğa cinsel içerikli görseller gösterme, filmler seyrettirme

• Çocuk pornografisi izleme, bunları kayıtlı olarak saklama ve/veya yayma

• Çocuğu pornografik materyallerin üretiminde kullanma

• Çocuğu cinsel ilişkiye tanık etme ya da tanık olmaya zorlama

• Çocuğu seks işçisi olarak çalıştırma (doğrudan ya da sanal ortamda)

• Çocuğu erken yaşta ve zorla evlendirme

• Çocuğa cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği, beden ifadesi nedeniyle baskı,
ayrımcılık ve şiddet uygulama

Cinsel istismarın fiziksel temas içeren biçimlerinin toplumda daha fazla gündem 
olduğuna, tepki gördüğüne, hatta infial yarattığına şahit oluruz. Ancak temas içermeyen 
biçimleri genellikle pek görülmez ve gündeme gelmez. Bu noktada her birimizin; cinsel 
istismar kavramına yaklaşımımızı, “cinsel istismar”dan ne anladığımızı, cinsel istismar 
türleri arasında bir “hiyerarşi” kurup kurmadığımızı sorgulamamız gerekir. Cinsel 
istismarın önlenmesi noktasında yapılacak çalışmaların “kapsayıcı” olabilmesinin ve 
cinsel istismarın her biçimine aynı sorumlulukla müdahale edebilmenin ilk koşulu, 
cinsel istismarın tüm biçimlerini konuşulur hale getirmektir. 

Bir diğer sorumluluğumuz, cinsel istismar hakkında konuşurken doğru kavramları 
kullanmaktır. Unutulmamalıdır ki, dil çok güçlü ve etkili bir araçtır. Dil aracılığıyla 
sadece düşüncelerimizi ifade etmez, hem toplumsal algıyı yansıtır ve hem de 
algıyı ve düşünceleri şekillendiririz. 

Cinsel istismar vakalarında, “istismara maruz kalan” yerine, “istismara maruz 
bırakılan” ifadesini kullanmak daha doğrudur. Cinsel istismar, çocuğun kendiliğinden, 
durduk yere maruz kaldığı bir doğal afet değildir. Ortada onu bu duruma maruz bırakan 
bir fail vardır. “Maruz bırakılan” ifadesi, faili işaret etmesi açısından önemlidir. 

İstismara maruz bırakılan çocuktan bahsederken, onu iyice güçsüzleştiren “kurban, 
zavallı, mağdur, mağdure” gibi kelimeler yerine, İngilizce “survivor” kelimesinden 
hareketle Türkçe’ye çevrilen “hayatta kalan” ya da “cinsel istismarı atlatan” gibi 
güçlendirici kavramlar kullanılmalıdır. 

İstismar eden kişilerden bahsederken “saldırgan, canavar, sapık, pedofil” gibi konuyu 
gerçeklerden uzaklaştıran kelimeler yerine “fail” kelimesini kullanmak en doğrusudur. 
Çünkü “fail” kelimesi suça odaklanır ve suçun sorumluluğunu eylemi işleyen 
kişiye yükler. 

“Çocuk gelin” ifadesi yerine, “erken yaşta evlendirilen çocuk” ya da “erken yaşta 
zorla evlendirilen çocuk” ifadeleri kullanılmalıdır. Toplumda “gelin” kelimesinin 
olumlu bir anlamı vardır. Bu kelimenin başına “çocuk” ifadesi geldiğinde konu toplumda 
bir hak ihlali, bir cinsel istismar biçimi olarak değerlendirilmekten çok, romantize 
edilmektedir. Oysa “erken yaşta evlendirme” vurgusu yapıldığında hem durum net 
olarak tanımlanmış, hem de toplumun bu konudaki sorumluluğunun altı çizilmiş olur. 
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“Çocuk pornosu” ifadesi de hatalı kullanımlardan biridir. Bu ifade, pornografinin bir 

türünden bahsediliyormuş gibi duyulmaktadır. Oysa, çocukların pornografik 

materyallerde kullanılması bir cinsel istismar biçimidir ve suçtur. O yüzden doğru 

kullanım, “çocukların kullanıldığı pornografik materyaller” olmalıdır. 

Doğrudan cinsel istismarla ilgili olmasa da “kız-oğlan” ve “kadın-erkek” kelimelerinin 

doğru kullanımı da cinsiyetçiliği dil aracılığıyla yeniden üretmemek için önemlidir. 

Çocuk bireylerin cinsiyetlerinden bahsedileceği zaman “kız-erkek” kelimelerinin birlikte 

kullanılması eşitsizdir. Kadın ve erkek kelimeleri, bedensel gelişimlerini tamamlamış, 

yetişkinliğe adım atmış bireyler için kullanılır. Küçük yaş grubu için doğru kelimeler kız 

ve oğlan’dır. Erkeklik, doğuştan kazanılan bir mertebe değil, tıpkı kadınlık gibi, biyolojik 

olarak gelişim süreçlerinin tamamlanması sonucunda ulaşılan bir yaşam evresidir. 
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Cinsel İstismarla İlgili  Yanlış Bilinen 
Gerçekler 
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Cinsel İstismarla İlgili Yanlış Bilinen Gerçekler 

Cinsel istismarla mücadelenin bir diğer önemli adımı, cinsel istismarla ilgili yanlış 
inanışlarımızla yüzleşmek ve bunların yerine gerçekleri koymaktır. Çünkü mit adı da 
verilen bu yanlış inanışlar, bizi konunun özünden uzaklaştırır; mücadele gücümüzü ve 
araçlarımızı zayıflatır. Cinsel istismarla ilgili en yaygın mitler şunlardır: 

• Cinsel istismar her zaman fiziksel şiddet ve zorlama ile gerçekleşir. (YANLIŞ)

• Cinsel istismara maruz bırakılan çocuk hemen fark edilir. (YANLIŞ)

• Cinsel istismar; parklar, ıssız yerler, karanlık sokaklar, boş inşaat alanları gibi tehlikeli
bölgelerde ve çoğunlukla yaşlı, yabancı, yoksul, hırpani erkekler tarafından
gerçekleştirilir. (YANLIŞ)

• İstismar eden kişiler sapık ya da pedofildir. (YANLIŞ)

• Çocukların hayal güçleri çok geniştir, bu nedenle cinsel istismar ile ilgili hikayeler
uydururlar. (YANLIŞ)

• Sadece kız çocukları istismara maruz bırakılır. (YANLIŞ)

• Oğlanları istismar eden kişiler eşcinsel erkeklerdir ve istismara maruz bırakılan bu
çocuklar ileride eşcinsel olur. (YANLIŞ)

• İstismara çocukların dış görünüşleri ya da davranışları sebep olur. (YANLIŞ)

• Sadece sosyo-ekonomik düzeyi düşük, evden kaçan, ihmal edilen çocuklar cinsel
istismara uğrar. (YANLIŞ)

• İstismarı bildirmek çocuğun geleceğini mahvetmektir. Yaşanan bir-iki ufak olay önemli
değildir; çocuklar olanları çabuk unuturlar. (YANLIŞ)

• Cinsel istismar öyle ya da böyle olacaktır; engellenemez. (YANLIŞ)

Cinsel istismar her zaman fiziksel şiddet ve zorlama ile gerçekleşir. (YANLIŞ) 

Cinsel istismar çoğu zaman “yabancılar” tarafından değil, çocuğun tanıdığı/güven ilişkisi 
kurduğu/sevdiği kişiler tarafından gerçekleştirildiği için fiziksel şiddet ve zorlamaya 
gerek kalmaz. Fail, süreç içerisinde çocukla arasındaki güven ilişkisini kullanarak ya da 
çocuğun güvenini kazanarak ve kimseye söylemeyeceğinden emin olmaya çalışarak 
çocuğu istismar eder. 

Cinsel istismara maruz bırakılan çocuk hemen fark edilir. (YANLIŞ) 

Bu mit, yukarıdaki mitle yakından ilişkilidir. Çoğu zaman cinsel istismarın fiziksel şiddet 
ve zorlamayla gerçekleşeceği düşünüldüğü için, çocuğun bedeninde morluk, yara vb. 
izler olacağı, dolayısıyla hemen fark edileceği düşünülür. Oysa, cinsel istismar her 
zaman fiziksel şiddet ve zorlama içermediğinden bedende her zaman bir ize rastlanmaz. 
Çocuğun ruhsallığında ve davranışlarında da her zaman akut değişimler 
gözlemlenmeyebilir. Dolayısıyla, istismara maruz bırakılan çocuğun hemen fark 
edilmesi her zaman mümkün olmayabilir. 
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Cinsel istismar; parklar, ıssız yerler, karanlık sokaklar, boş inşaat alanları gibi 
tehlikeli bölgelerde ve çoğunlukla yaşlı, yabancı, hırpani erkekler tarafından 
gerçekleştirilir. (YANLIŞ) 

Cinsel istismarın failleri çoğunlukla çocuğun yakından tanıdığı ve güvendiği kişilerdir: 
baba, amca, akraba, komşu, öğretmen vb. Cinsel istismar vakaları çoğunlukla 
çocukların güvende hissettikleri alanlarda gerçekleşir: aile evi, akraba evi, 
komşu evi, okul, okul servisi, kurs, spor okulu vb. Failler çok uzağımızdaki izbe 
yerlerde yaşayan, karanlık sokaklarda dolaşan ve hiç beklemediğimiz anlarda karşımıza 
çıkan "yabancılar/canavarlar” değillerdir. Faillerin büyük kısmının erkek olduğu 
doğrudur, ancak bu kadınların fail olmayacağı anlamına gelmez. Failler çoğunlukla 
toplumda işleri güçleri olan, evli, çocuklu, çevrelerinde sevilip sayılan, sıradan 
insanlardır. Failleri “pis, bakımsız, meczup” canavarlar gibi göstermek konuyu 
kendimizden uzaklaştırmamıza hizmet eder. Böylece, yakın çevremizden sevip 
saydığımız birinin failliğini öğrendiğimizde bu durumu ona yakıştıramaz, “istismar 
edecek birine benzemiyor, yapmış olmaz” diye düşünebilir, çocuğun beyanının ya da bir 
cinsel istismar şüphesinin üzerinden atlayabiliriz. Halbuki unutulmamalıdır ki; 
öğretmen, doktor, polis, işçi, imam, sanatçı, siyasetçi.. fark etmez; mesleği, 
sosyo-ekonomik konumu, cinsiyeti ne olursa olsun herkes fail olabilir. 

İstismar eden kişiler sapık ya da pedofildir. (YANLIŞ) 

Cinsel istismar faillerinden bahsederken "sapık, pedofil" gibi ifadeler kullandığımızda 
konuyu psikiyatrik bir mesele haline getirir, cinsel istismar suçunu gerekçelendirmiş 
oluruz. Toplumda failler için, "ruhsal olarak hasta, ondan yapıyor, elinde değil" gibi bir 
algı oluşur. Halbuki gerçek bu değildir. Evet, pedofili psikoseksüel bir bozukluktur. 
Ancak cinsel istismar faillerinin hepsi pedofil olmadığı gibi, her pedofil de cinsel 
istismar suçu işlemez. İstismar eden kişilerden bahsederken “saldırgan, canavar, 
sapık, pedofil” kelimeleri yerine “fail” kelimesini kullanmak en doğrusudur. Çünkü 
“fail” kelimesi suça odaklanır ve suçun sorumluluğunu eylemi işleyen kişiye 
yükler. 

Çocukların hayal güçleri çok geniştir, bu nedenle cinsel istismar ile ilgili 
hikayeler uydururlar. (YANLIŞ)

Bir çocuk gece boyu bir ejderhayla savaştığını hayal edebilir, bu bir çocukluk hayalidir. 
Ancak bir çocuktan, örseleyici bir yaşantıya dair hayaller kurmasını beklemeyiz. Çocuk 
cinsel istismara dair bir şey anlatıyorsa “hayal kuruyor, uyduruyor, yalan söylüyor, yanlış 
anlamıştır, çocuk işte” diye düşünmeden ona inanmak gerekir. Çocuklar böyle 
durumlarda yalan söylemezler. 

Sadece kız çocukları istismara maruz bırakılır. (YANLIŞ) 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan toplumsal cinsiyet temelli şiddetin 
ağırlıkla kız çocuklarını ve kadınları daha fazla etkilediği bir gerçektir. Cinsel istismara 
maruz bırakılan çocukların çoğunluğu kız olmakla birlikte, oğlan çocukları da cinsel 
istismara maruz bırakılır. Türkiye’de bir yıl içinde kaç çocuğun cinsel istismara maruz 
bırakıldığına dair güvenilir veri yoktur. Bunun en önemli nedeni; vakaların büyük 
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çoğunluğunun (ailevi ve sosyal kaygılar, çocuğun üstün yararını değil yetişkinin 
konumunu önceleyen toplumsal algı, sistemdeki eksiklikler vb. nedenlerle) ilgili 
kurumlara bildirilmemesi, hem de devletin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından vaka 
takibinin etkin şekilde yapılmamasıdır. Oğlan çocuklarının maruz bırakıldığı cinsel 
istismar vakalarının, toplumdaki mevcut “erkeklik” algısı nedeniyle daha az bildirildiğini 
söylemek yanlış olmaz. 

Oğlanları istismar eden kişiler eşcinsel erkeklerdir ve istismara maruz bırakılan 
bu çocuklar ileride eşcinsel olur. (YANLIŞ) 

Oğlan çocuklarını istismar eden kişiler her cinsel yönelimden olabilir. Bu kişilerin büyük 
çoğunluğunun eşcinsel olduğuna ilişkin bilimsel olarak kanıtlanmış bir bilgi yoktur. Bu 
mitin ikinci kısmı; lezbiyen, gey, biseksüel ya da trans olmayı, çocukta yaşanan ciddi bir 
travmaya bağlayarak, dolaylı yoldan LGBT olmayı olumsuzlar, hatta patolojik hale 
getirir. Wachob’un tezine göre; hayatlarının ilerleyen yıllarında kendilerini LGBT olarak 
tanımlayacak olan çocukların cinsel istismara maruz bırakılma riski daha fazladır. Yani; 
istismara maruz bırakılmış olmak eşcinselliğe sebep olmaz, ancak ileride kendini LGBT 
olarak tanımlayacak çocuklar istismara daha açık olurlar. Bunun nedenleri arasında, 
LGBT çocukların kendilerini “farklı” hissetmeleri, sosyal izolasyona/dışlanmaya maruz 
bırakılmaları, duygularını anlamlı kılabilecekleri durumların arayışına girmeleri, belirsiz 
ve güvensiz hissetmeleri sayılabilir. Bütün bunlar farillerin faydalanacağı durumlardır ve 
LGBT çocukları istismara açık hale getirir. 

İstismara çocukların dış görünüşleri ya da davranışları sebep olur. (YANLIŞ)

Cinsel istismar dahil tüm şiddet biçimlerinin sorumluluğu; şiddete maruz bırakılan 
kişide değil, şiddeti uygulayan kişide yani faildedir. Dış görünüş, davranışlar, o sırada 
bulunulan yer, faille kurulan ilişki… ve daha niceleri cinsel istismarın sebebi olamaz! 
Bazen çocuklar kendilerinden yaşça büyük yetişkinlere duygusal yakınlık, hayranlık, 
beğeni, aşk gibi duygular besleyebilirler. Bu çok doğaldır. Böyle durumlarda sınır çizmesi 
gereken her zaman yetişkindir. Bir yetişkin, çocuğun kendisine olan duygusal yakınlığını 
fark ediyor, yetişkin sorumluluğunu yerine getirerek sınır çizmiyor, aksine çocuğun 
duygularını istismar ediyorsa o noktadan sonra cinsel istismar suçunun faildir. Cinsel 
istismar; maruz bırakılan çocuğun değil, yetişkinin suçudur. Yükümlülük daima 
yetişkindedir. 

Sadece düşük sosyo-ekonomik düzeyi düşük, evden kaçan, ihmal edilen 
çocuklar cinsel istismara uğrar. (YANLIŞ) 

Cinsel istismara daha açık halde olan risk gruplarından (ihmal edilen çocuklar, sokakta 
yaşayan çocuklar, engelli çocuklar vb.) bahsetmek mümkün olsa da, her sosyo-
ekonomik düzeyden, her yaştan, her cinsiyetten… çocuk cinsel istismara maruz 
bırakılabilir. 
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İstismarı bildirmek çocuğun geleceğini mahvetmektir. Yaşanan bir-iki ufak olay 

önemli değildir; çocuklar olanları çabuk unuturlar. (YANLIŞ) 

Çocuklar; korunma, kapsanma, destek görme, uzman yardımı gibi ihtiyaçları 

karşılandığında cinsel istismar travmasını atlatabilir, şifa bulabilir ve yaşamlarına 

sağlıklı, mutlu, üretken bir şekilde devam edebilirler. İstismarı bildirmek kişilerin 

inisiyatifine bırakılacak keyfi bir durum değil, hukuki bir yükümlülüktür. 

Cinsel istismar öyle ya da böyle olacaktır; engellemek için elimizden bir şey 

gelmez. (YANLIŞ) 

Cinsel istismar doğal afet değil, önlenebilir toplumsal bir sorundur. Cinsel 

istismarla mücadele konusunda toplumdaki her birey sorumluluk sahibidir. Geniş bir 

çerçevede ve bütüncül bir persektifle planlanan, doğru dil ve yaklaşımla yapılan 

koruyucu-önleyici çalışmalar, temelleri sağlam bir çocuk koruma politikası, kurumlar 

arası işbirliği, toplumsal bilinç önemlidir. İnfial yaratan vakaların ardından toplumda 

“cezalar arttırılsın” sesleri yükselmekte ve idam, hadım gibi insan haklarına aykırı 

cezalar gündemleşmektedir. Ancak bilinmelidir ki, cinsel istismar cezalar arttırılarak 

önlenemez. Cinsel istismarın önüne geçmek istiyorsak odağımıza faillere verilecek 

cezaları değil, önleyici mekanizmaları almamız gerekir. 
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Cinsel İstismara Koruyucu-Önleyici 
Yaklaşım: 

Yetişkinlerin Sorumlulukları  
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İlgili videoyu YouTube üzerinden izlemek için tıklayınız.

https://youtu.be/ljwYT00F4GY


Cinsel İstismara Koruyucu- Önleyici Yaklaşım: 

Yetişkinlerin Sorumlulukları 

Cinsel istismardan korunmak ve cinsel istismarı önlemek çocuğun sorumluluğu 
değil, çocukları istismar etmemek ve zarar görebilecekleri herhangi bir duruma 
maruz bırakmamak yetişkinlerin sorumluluğudur! Toplumda bunun tam tersi bir 
yaklaşım görürüz; cinsel istismar vakaları arttıkça yetişkinler “kendimize bakalım, 
nerede hata yapıyoruz, çocukların haklarını neden koruyamıyoruz?” diye düşünmek 
yerine, “çocuklara mahremiyet eğitimi verelim, kendilerini korumayı öğrensinler!” diye 
ses yükseltirler. Çocuklar kendilerini kimlerden koruyacaklar? Yetişkinlerden! Bu büyük 
bir çelişkidir. 

Ebeveynler, bakım verenler, eğitimciler aslında yetişkinlerin büyük kısmı; çocuklara 
belli bir konuda bakış açısı kazandırmayı, onlarda farkındalık yaratmayı ya da davranış 
değişikliği oluşturmayı arzu ediyorlarsa bunu genellikle anlatarak, “öğreterek” yapmayı 
tercih ederler. Ve bu eğitimlerin hemen etki etmesini beklerler. Cinsel istismar 
vakalarını durdurmak için de ilk akla gelen şey çocuklara “eğitim vermek” olur. Bu 
konularla ilgili eğitim çalışmaları yapmak elbette gerekli ve önemlidir. Özellikle 
kapsamlı cinsellik eğitiminin cinsel istismara ve cinsel şiddetin tüm biçimlerine karşı 
koruyucu-önleyici yönü tartışmasız bir gerçektir. Ancak elbette tek başına yeterli 
değildir. 

Çocukların kendi sınırlarını tanımlayabilmelerini, sınırlarının ihlal edildiği durumlarda 
“hayır” diyebilmelerini, güvendikleri yetişkinlerden destek isteyebilmelerini, 
başkalarının sınırlarına saygı göstermelerini, birbirleri ile güce dayalı ilişki 
kurmamalarını, şiddetsiz bir iletişimi benimsemelerini... istiyorsak bunun yolu onlara 
eğitim vermekten değil, yetişkinler olarak günlük hayatın içindeki tutum ve 
davranışlarımıza, toplumsal dinamiklere bakmaktan ve öncelikle bu alanları 
düzenlemekten geçer. Çünkü çocuklar bizim onlara sözlü olarak anlattıklarımızdan 
daha çok gözlemleyerek, deneyimleyerek, yaşayarak öğrenirler. 

Toplumda çocukla yetişkin arasında bu kadar belirgin bir güç ilişkisi varken, söz hakkı 
her daim yetişkindeyken, toplumda çocuklar birey olarak görülmezken çocuklara “hayır 
diyebilirsin, kimse senin sınırlarını ihlal edemez” demek büyük çelişkidir. Çocuklar 
küçük yaştan itibaren sınırlarını belirler ve ifade ederler aslında. Yetişkin dünya, 
çocukların sınırlarını sürekli olarak ihlal eder; canı istediği zaman, istediği şekilde temas 
eder, çocuk kendisini öptürmez/sevdirmezse küser ve hatta cezalandırır, rahatsız edici 
şakalar yapar, sırlarını tutmaz ve hatta magazin malzemesi yapar, kısacası çocukların bir 
özel alana ve sınırlara sahip olduğunu unutur. Üstelik bu toplum çocuklardan, 
yetişkinlere koşulsuz saygı duymalarını ve itaat etmelerini bekler. Sonra da aynı 
yetişkinlerin çocuğun karşısına geçip “hayır diyebilirsin” demesi kafa karıştırıcıdır. 
Öncelikle yetişkinlerin çocuk algısı ve çocukla ilişkilenme pratikleri değişmelidir. 

Çocuklarla bedensel söz hakkı, onay kavramı, kişisel sınırlar, sınırlarını ifade etme ve 
hayır deme hakkı, sınır ihlalleri ve bu ihlalleri durdurabilme, özkoruma ve özsavunma 
hakkı, yetişkinlerin çocuklarla kurdukları ilişkinin nasıl olabileceği ve olamayacağı gibi 
konuları çalışmak elbette önemli ve gereklidir. Ancak bu konuları hak temelli ve 
güçlendirici bir dil ve yaklaşımla ele almaya gerekir. Sorumluluğu bütünüyle çocuğa 
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yükleyen, ahlaki ve çoğu zaman cinsiyetçi bir yaklaşımla verilen, “özel bölgelerine kimse 
dokunamaz, böyle bir şey olursa çığlık at ve oradan kaç, güvendiğin bir yetişkine 
anlat”tan öteye gitmeyen eğitimler dar kapsamlı, kafa karıştırıcı ve risklidir. 

Cinsel istismar önlenebilir, toplumsal bir sorundur. Cinsel istismarın ortaya çıkmadan 
engellenebilmesi için; devletin tüm organlarına, medyaya, eğitim kurumlarına, sivil 
toplum kuruluşlarına, spor kulüplerine… kısacası toplumdaki tüm yapılara ve 
yetişkinlere sorumluluk düşer. Yapılabileceklerden bir kısmı şöyle sıralanabilir: 

• Yenidoğan bebeklerin takibinden sorumlu aile sağlığı merkezlerinden
başlayarak çocukların sağlık sistemi içinde nasıl izleneceği belirlenmelidir.

• Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanmalıdır.

• Cinsel istismarı önleme, fark etme ve bildirme ile ilgili, kamu ya özel fark
etmeksizin kurumsal protokoller hazırlanmalıdır.

• Ebeveynler, bakım verenler, sağlık hizmet sunucuları, eğitimciler, okul
psikolojik danışmanları ve çocuklarla yakın ilişki içindeki diğer yetişkin gruplar;
cinsel istismarı önleme, fark etme ve bildirme konusunda bilinçlendirilmelidir.

• Çocuklara gelişim dönemlerine uygun şekilde, kapsamlı cinsellik eğitimi
verilmelidir.

• Çocuklar bedenini tanıyan, kendini ifade edebilen, ihtiyaç, beklenti ve sınırlarını
tanımlayabilen, hayır diyebilen bireyler olarak yetiştirilmelidir.

• Özellikle kız çocuklarından beklenen “hanım hanımcık, nazik ve uysal olma”
sıfatları sorgulanmalı, bu atıfların kız çocuklarının “hayır” diyebilme becerilerini
körelttiği fark edilmelidir.

• Yetişkinler; çocukların bedensel söz hakkına, özel alanına ve sınırlarına,
hayır’larına saygı gösterme konusunda bilinçlendirilmelidir.

• Katı toplumsal cinsiyet kalıpları ile mücadele edilmeli, aileden başlayarak
toplumun her alanında cinsiyet eşitliğinin yerleşmesi için çalışmalar
yürütülmelidir.

• Çocukların söz ve ifade hakkına saygı gösterilmeli; duygu ve düşünceleri,
görüşleri ve beyanları ciddiye alınmalıdır.

• Çocuklar ve onlarla yakın ilişki içinde olan yetişkinler (ebeveynler, bakım
verenler, eğitimciler vb.), arasında, çocukların ihtiyaç duyduğu durumlarda
destek alabilmesini sağlayacak bir güven ilişkisi kurulmalıdır.

• Yetişkinler; çocukların maruz bırakıldığı sınır ihlalleri ve şiddet durumlarına
müdahale etme ve harekete geçme yükümlülüğü konusunda
bilinçlendirilmelidir.

• Şiddetin öğrenilen bir davranış biçimi olduğu bilinciyle; sadece cinsel şiddetle
değil, şiddetin her türü ile, aralarında hiyerarşi kurulmadan mücadele
edilmelidir.
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Cinsel İstismara Koruyucu-Önleyici Yaklaşım: 
Çocuğun Güçlenmesine Destek  
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İlgili videoyu(1) YouTube üzerinden izlemek için tıklayınız. 

İlgili videoyu(2) YouTube üzerinden izlemek için tıklayınız.

https://youtu.be/w5ta6CpMMSs
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Cinsel İstismara Koruyucu- Önleyici Yaklaşım: 

Çocuğun Güçlenmesine Destek 

Cinsel istismara koruyucu-önleyici yaklaşımın bir diğer önemli ayağı, çocukların 
güçlenmesine destek olmaktır. Bunun için; çocuklara gelişim dönemlerine ve 
ihtiyaçlarına uygun şekilde cinsellik eğitimi vermek, onları bedensel söz hakkı, onay 
kavramı ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirmek, rahatsız oldukları durumları 
ifade etmek ve destek istemek konusunda cesaretlendirmek gerekir. 

Çocukların özkoruma ve özsavunma hakkı 

Özellikle evlerde ve okullarda şiddet üzerine konuşulurken çocuklara; “şiddet çok 
kötüdür, hiçbir şekilde kabul edilemez; hiç kimseye sesini yükseltemez, bağıramazsın, 
kimseyi itemezsin, kimseye vuramazsın” gibi tek yönlü mesajlar verilir. Bütün bunlar 
çocuklara ve ergenlere; hem yetişkinlerle hem akranlarıyla kurdukları ilişkilerde kendini 
korumak için ses çıkarmanın, kendini savunmanın kötü ve yanlış olduğunu 
düşündürebilir. Bu da tehdit ve tehlikelere karşı savunmasız kalmalarına neden olur. 

Çocuklarla şiddet, şiddet türleri ve şiddetsiz iletişim yolları üzerine konuşmak elbette 
çok önemlidir. Ancak bunun yanı sıra; rahatsız oldukları, iyi hissetmedikleri, tehlike 
altında kaldıkları durumlarda -karşılarındaki kişi bir yetişkin olsa bile- “özkoruma ve 
özsavunma hakkı”na sahip olduklarını da anlatmak gerekir. Çocuklar; bir başkası 
üzerinde güç uygulamak üzere gerçekleştirilen şiddet davranışları ile kendini koruma ve 
savunma arasındaki farkı öğrenmelidir. Özkoruma ve özsavunma dendiğinde akla 
sadece fiziksel olan gelmemelidir. Sınırlarını tanımlayıp ifade etmek, sınır ihlallerini 
bakışla, beden diliyle ya da sözle durdurmak, kararlı bir şekilde “hayır” demek, zarar 
veren ilişkileri kesmek, bazı durumlarda bağırmak gibi davranışlar da kendini 
korumanın ve savunmanın içindedir. 

Yetişkinlerin sorumluluğu; çocuklardan ve ergenlerden koşulsuz uysallık ve itaat 
bekleyerek özkoruma ve özsavunmaya hizmet eden yetilerini köreltmek değil, bu 
yetilerin varlığını sürdürmesine yardımcı olmaktır. 

Çocukların bedensel söz hakkı 

Bir yetişkin olarak çocuklarla ilişkilerimizde farklı farklı konumlarda bulunuyor 
olabiliriz: ebeveyn, bakım veren, öğretmen, psikolojik danışman, akraba, aile dostu… 
Konumumuz her ne olursa olsun, doğdukları andan itibaren çocukların da tıpkı 
yetişkinler gibi saygı görmeyi hak ettiklerini bilmemiz önemlidir. 

Çocukların bedenlerinin kendilerine ait, özel ve değerli olduğunu kabul edin. 

Çocukların bedenleri, dünyaya geldikleri ilk günden itibaren kendilerine ait, özel ve 
değerlidir. Belli bir yaşa gelene kadar bakımlarının ve ihtiyaçlarının yetişkinler 
tarafından karşılanması bu gerçeği değiştirmez. Yetişkinlerin sorumluluğu; (yaş dönemi 
ne olursa olsun) çocukların bedenlerine ve bedensel sınırlarına saygı göstermek, 
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bedensel söz haklarını yok sayan davranışları durdurmaktır. İşte bu davranışlara birkaç 
örnek; 

• Onay almadan öpmek/sevmek,

• Size ya da bir başkasına sarılması için ısrarcı olmak,

• Öpmesi ya da sarılması karşılığında vaatlerde bulunmak, (“öpersen sana …
alırım”)

• Öpmediğinde ya da sarılmadığında araya mesafe koymak/küsmek,

• Hoşlanmadıkları davranışları (lakap takma, gıdıklama, sıkıştırma, mıncıklama,
el şakası…) devam ettirmek,

• Giysilerini, iç çamaşırlarını ya da bezini kamusal alanlarda değiştirmek,

• Özbakım sorumluluğunu üstlenebilecek yaşa geldiği halde tuvalet sonrası
temizliğini yapmak, banyo yaptırmak gibi konularda ısrarcı olmak.

Tüm bu davranışlar çocuklara; 

• Kendi bedenleri üzerinde kontrol sahibi olmadıklarını; sizin ve başka
yetişkinlerin, bedenlerine istedikleri zaman ve istedikleri şekilde dokunmaya
hakları olduğunu düşündürür.

• Kendilerini güvende ve rahat hissettikleri alanı yok saymak anlamına gelir; bu da
kişisel sınırlarını oluşturmalarını zorlaştırır.

• Akrabaların ya da yakınların davranışlarının sınır ihlali, şiddet ya da istismar
olamayacağını düşünmelerine neden olur; bu kişilerden gelen ihlallere karşı
savunmasız kalmalarına yol açar.

• Fiziksel temas kurmanın, bir başkasına sevgi ve değer göstermenin tek yolu
olduğu mesajını verir.

Çocukların sınırlarını ihlal etmeyin. 

Sadece yetişkinlerin değil, çocukların kişisel alan ve sınırları da saygıyı hak eder. 
Karşımızdakinin henüz kendini sözle ifade edemeyen bir bebek olması onu istediğimiz 
şekilde mıncıklayabileceğimiz anlamına gelmez. Bir yetişkine yapmadığımız şekilde; 
çocuğun yanında, o yokmuşçasına, onunla ilgili konuşma hakkımız yoktur. Sırlarını 
tutmamız gereken grup sadece yetişkinler değildir; çocukların, ergenlerin ve gençlerin 
sırları da özenle ve saygıyla tutulmayı hak eder. Tüm yetişkinlerin; çevrelerindeki 
çocukların kişisel alan ve sınırlarına saygı gösterip göstermediklerini sorgulamaları ve 
varsa sınır ihlal eden davranışlarını düzeltmeye çalışmaları gerekir. 

Çocuklardan ‘onay’ alın. 

İçinde yaşadığımız toplumda onay alma pratiği yetişkinler arası davranışlarda bile tam 
anlamıyla oturmamışken, yetişkin ve çocuk arasındaki ilişkide neredeyse hiç akla gelmez 
ve gerekli görülmez. Yetişkinler, çocuklardan her zaman izin istemeli ve onay 
beklemelidir. “Gel bana sarıl” yerine “sana sarılabilir miyim?” demek ve cevap “hayır” ise 
ısrarcı olmamak; doğrudan elini tutmak yerine “elini tutabilir miyim?” diye sormak; 
“saçını tarayabilir miyim?”, “yaralanan yerine bakabilir miyim?” gibi soruları günlük 
hayatın bir rutini haline getirmek önemlidir. Böylece çocuk; bedenine yönelik izinsiz 
müdahalelerin kabul edilemez olduğunu ve başkaları ile kurduğu ilişkilerde onay alması 
gerektiğini öğrenir. 

Sayfa 27



Çocukların ‘hayır’larını duyun ve dikkate alın. 

Çocuklara istemedikleri ve rahatsız hissettikleri bakışları, konuşmaları, şakaları, 
oyunları, sevme biçimlerini, davranışları vs. reddetme hakkına sahip oldukları 
anlatılmalı; başlangıçta onay verdikleri bir davranış sırasında iyi, rahat ve güvende 
hissetmezlerse ‘evet’i ‘hayır’a çevirebilecekleri söylenmelidir. 

Yetişkinlerin; ilişkilendikleri çocuklarla kişisel sınırlar, hayır deme gibi konular üzerine 
konuşmanın yanı sıra ve belki bundan da önce, çocukların reddetme hakkını kabul edip 
etmediklerini, ‘hayır’larını dikkate alıp almadıklarını sorgulamaları gerekir. 

Çünkü çocuklar; özellikle çevrelerindeki yetişkinler tarafından istemedikleri bir 
davranış için zorlandıkça, ‘hayır’ı ‘evet’e çevirmek için ikna edilmeye çalışıldıkça, bir 
davranışı reddettikleri için cezalandırıldıkça, kısacası ‘hayır’ın kabul edilebilir bir cevap 
olamayacağı mesajını aldıkça; 

• Rahatsız oldukları durumlarda dahi yetişkinlerin söylediklerine/yaptıklarına
itaat etmeleri gerektiğini öğrenirler.

• ‘Hayır’ demenin bir işe yaramadığını deneyimledikçe rahatsız oldukları
durumları ifade etmekten vazgeçerler.

• Başkalarını memnun etmenin, kendi memnuniyetlerinden daha önemli
olduğunu düşünürler.

• Yaşadıkları olumsuz deneyimlerle ilgili güven ilişkisi kurdukları yetişkinlerle
konuşmak, onlardan destek istemek konusunda zorlanabilirler.

• ‘Hayır’ın bir cevap olmadığını; başkalarının sınırlarını rahatlıkla ihlal
edebileceklerini düşünürler.

İyi bir dinleyici ve gözlemci olun. 

Çocuklar, ergenler ve gençler; iyi hissetmedikleri durumları, güven ilişkisi kurdukları 
yetişkinlerle paylaşmak isteyebilirler. Yetişkinin, çocuğun konuşma ihtiyacını dikkate 
alması ve iyi bir dinleyici olması önemlidir. 

Bir yetişkin olarak, çocuğun paylaştığı konuyu kendi hayatınızda sorun olarak 
değerlendirmiyor olabilirsiniz. Önemli olan sizin ne hissettiğiniz değil, çocuğun ne 
hissettiğidir. İyi bir dinleyici olmak için; 

• Anlattıkları karşısında, “bunda rahatsız olunacak ne var?”, “bence abartıyorsun”,
“yanlış anlamış olabilir misin?”, “fazla hassas davranıyorsun” gibi yorumlar
yaparak duygularını hafife almayın ve geçiştirmeyin.

• Bütün dikkatinizi ona verin; duygularını anlamaya çalıştığınızı ve
önemsediğinizi hissettirin.

• Bazen duyduklarınız sizi kaygılandırabilir, üzebilir, hatta öfkelendirebilir.
Dinlerken duygularınızı kontrol altında tutmaya çalışın, çünkü tepkileriniz
anlatmaya devam etmesini engelleyebilir.

• Konuşmak istemiyorsa üzerine gitmeyin, onu zorlamayın.

• Beden ve davranış odaklı, tarif isteyen, detaylı, yargılayıcı, suçlayıcı, korkutucu,
utandırıcı soru ve yorumlardan uzak durun.

• Sizinle paylaştığı için teşekkür edin, onun için ne yapabileceğinizi sorun.
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Çocuklar, ergenler ve gençler; kendilerini iyi, rahat ve güvende hissetmedikleri 

durumları her zaman söze dökemeyebilirler. Dil gelişiminin henüz tamamlanmadığı 

bebeklik döneminde bu zaten mümkün olamayacaktır. Gelişim dönemi özelliklerine 

göre tepkiler farklılaşmakla birlikte; yüzlerini buruşturarak, kaşlarını çatarak, ağlayarak, 

öpücüğün ardından yanaklarını silerek, biri sarılmak istediğinde geri çekilerek ya da 

güvendikleri birinin arkasına saklanarak, içe kapanarak, gergin ve öfkeli tepkiler vererek, 

sınırlarını ihlal eden kişiye mesafeli davranarak da rahatsızlıklarını ifade edebilirler. 

İlişkilendiğiniz çocukların beden dilini, mimiklerini ve davranışlarını anlayabilmek için 

iyi bir gözlemci olun. Böylece, rahatsız hissetmelerine neden olan davranışı siz 

yaptıysanız özür dileyerek durdurmanız; bir başkası yaptıysa çocukla bu konu üzerine 

konuşmanız mümkün olur. 

Çocukların yardım taleplerini geri çevirmeyin. 

İlişkilendiğiniz çocuklara; iyi hissetmediği, rahatsız olduğu, üzüldüğü, baş edemediği, 

durduramadığı, kendi başına halledemediği herhangi bir durumu güvendiği bir 

yetişkinle paylaşmasının önemli ve gerekli olduğunu anlatın. Özellikle küçük yaş grubu 

için ‘güvenilir yetişkin’ ifadesi somut olmadığından, çocuğun güven ilişkisi kurduğu ve 

kolayca ulaşarak yardım isteyebileceği kişileri onunla birlikte belirleyin ve listeleyin. 

Belirlediğiniz kişileri çocukla yaptığınız konuşma hakkında bilgilendirin. 

Yardım istediklerinde çocukların taleplerini geçiştirmeyin ve geri çevirmeyin. Çünkü bu 

tür davranışlar; anlatmaktan ve yardım istemekten vazgeçmelerine yol açar. 

Özellikle ergenler ve gençler; akranları tarafından ‘şikayetçi’, ‘ispiyoncu’ gibi ifadelerle 

etiketlenebilecekleri kaygısıyla yetişkinlerden yardım istemeyebilirler. Çeşitli vesilelerle 

onlara; birinin zarar gördüğüne şahit oluyor ya da doğrudan kendileri zarar görüyorsa 

bir yetişkinin duruma dahil olması gerektiğini, bunun önemli olduğunu anlatın. 
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Cinsel İstismara Müdahale: 
Temel İlkeler ve 
Yükümlülükler 

Sayfa 30
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Cinsel İstismara Müdahale:  

Temel İlkeler ve Yükümlülükler 

Bir çocuktan cinsel istismar beyanı aldığımızda ya da bir çocuğun cinsel istismara maruz 
bırakıldığına dair şüphemiz oluştuğunda en temel ilkemiz “çocuğa zarar vermemek; yani 
onu ikincil ya da üçüncül bir travmaya maruz bırakmamak” olmalıdır. Bunun yanı sıra, 
bütünüyle çocuğu odağa alan bir yaklaşım benimsemek ve çocuğun kişisel bilgilerini, 
mahremiyetini korumak diğer temel ilkelerdir. 

Bütün bu temel ilkeleri yerine getirebilmek için öncelikle kendi içimizde yüzleşmemiz 
gereken önemli bir konu vardır: Küçük yaşta bir çocuğun cinsel istismara maruz 
bırakılması çoğu zaman kamuoyunda büyük infiale neden olur. Bu tür olaylarda ayağa 
kalkan toplum, istismara maruz bırakılan çocuk yaşça daha büyükse, mesela bir ergense 
“galiba o da öğretmenine aşıkmış”, “zaten onlar sevgiliymiş”, “çocuğun da rızası varmış” 
diyerek cinsel istismar vakalarını ikiye böler. Toplum bazı mağdurları “makbul” 
bulurken, bazılarını kendisinden öteye iter ve suçlar. Oysa yasal olarak 18 yaşını 
doldurmamış her birey çocuktur! Hak temelli bir yaklaşımla, hangi yaştan olursa olsun, 
her çocuğun maruz bırakıldığı cinsel istismar olayına aynı mesafeden yaklaşmamız 
gerekir. Aksi halde, bazı çocukların haklarını gözetirken bazılarınınkini göz ardı etmiş 
oluruz. Unutulmamalıdır ki; sorumluluk çocukta değil, her zaman yetişkindedir. Bir 
çocuk ve yetişkin söz konusu olduğunda “rıza”dan bahsedilemez. 

Beyanın dinlenmesi 

Bir çocuk size cinsel istismara maruz bırakıldığına dair bir beyanda bulunuyorsa onu 
soğukkanlı bir şekilde ve sakince dinlemeniz önemlidir. Karşısındaki yetişkinin 
kontrolünü kaybederek büyük tepkiler vermesi çocuğun, “onu üzdüm/kızdırdım, 
anlatmamam gerekiyordu, yanlış bir şey yaptım” diye düşünerek beyanını geri 
çekmesine neden olabilir. Beyanı geri çekmekten kasıt, çocuğun “öyle bir şey olmadı, 
şaka yaptım”, “seni kandırdım” ya da “yalan söyledim” gibi ifadelerle paylaştıklarını geri 
almasıdır. Unutulmamalıdır ki, çocuğun anlattıklarını değiştirmesi istismarın olmadığı 
anlamına gelmez. Dinlerken “emin misin, yanlış anlamış olabilir misin, olur mu öyle şey, 
seni sevmiştir…” gibi şüpheci, sorgulayan, anlatılanları hafife alan ya da gerçek 
olmadığını ima eden ifadelerde bulunmayın. Fail, çocuğun sevdiği ve önemsediği ya da 
sizin tanıdığınız ve güvendiğiniz bir yetişkin olabilir. Her kim olursa olsun; onu koruyan, 
eylemlerini gerekçelendiren tepkiler vermeyin. Çocuğun beyanına inanın. Dinlerken 
kesinlikle “ne yaptı, nasıl yaptı?” gibi davranış odaklı, tarif isteyen, detaylı, çocuğu 
zorlayabilecek ve utandırabilecek sorular sormayın. Çocuk ne kadarını anlatmak 
istiyorsa o kadarını dinleyin. Çocuğa “anlatarak çok cesurca ve doğru bir şey yaptın, 
paylaştığın için teşekkür ederim, iyi ki anlattın, sana inanıyorum ve senin yanındayım” 
gibi sözler söyleyin; bu ifadeler çocuğa desteklendiğini ve yanınızda güvende olduğunu 
hissettirir. Ayrıca, çocuklar sıklıkla cinsel istismara kendilerinin neden olduğunu 
düşünür ve suçlu hissederler. Ona “yaşadıkların senin hatan değil; istismar eden yetişkin 
yanlış yaptı, sen değil” mesajını verin. 
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Uyarı işaretlerini fark etmek 

Pek çok kaynakta, cinsel istismar durumlarında rastlanabilecek fiziksel, davranışsal ve 
ruhsal işaretlere dair listelere rastlarız. Ancak bu işaretler yanıltıcı olabilir; çünkü her 
çocuk maruz bırakıldığı cinsel istismara kendi ruhsal gerçekliği çerçevesinde, farklı 
tepkiler gösterebilir. Bu nedenle, çocukta gözlemlediğimiz olağan dışı değişimlere karşı 
duyarlı olmamız daha doğrudur. Örneğin; yakından tanıdığımız ve ilişkilendiğimiz bir 
çocuğun eskisinden farklı olarak içine kapandığını ve sessizleştiğini mi fark ediyoruz? 
Önceden odada tek başına kalmakla ve yalnız uyumakla bir sorunu olmayan çocuk 
bununla ilgili bir korku mu ifade etmeye başladı? Belirli yerlerden ve kişilerden korkma 
ve kaçınma davranışları mı gösteriyor? Beden ve cinsellikle ilgili birden, yaşından 
beklenmeyecek içerikte ve yoğun sorular mı sormaya başladı? Dersleri ve akademik 
süreçleriyle ilgili beklenmedik düşüşler mi yaşıyor? Bunlara benzer olağan dışı 
durumlara dikkat kesilmemiz önemlidir. Böylece, yalnız cinsel istismarı değil; ihmal, 
fiziksel istismar, psikolojik istismar gibi örseleyici diğer yaşantıları ya da çocuğun ruhsal 
dünyasındaki başka durumları da fark etmemiz mümkün olur. 

Cinsel istismarın en güçlü göstergelerinden biri çocuğun ifadesidir. Çocuk cinsel 
istismara maruz bırakıldığını söylüyorsa bu ciddiye alın, çocuğu sürecin nasıl 
ilerleyeceği konusunda bilgilendirin ve vakit kaybetmeden bildirim yükümlülüğünüzü 
yerine getirin. Unutmayın, cinsel istismar vakalarının ilgili yerlere bildirilmesi inisiyatife 
bırakılacak bir durum değil, yasal bir yükümlülüktür. Bildirimin ardından, ilgili kurum 
ve kişilerin sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine dair takipte kalın. 

Bildirim yükümlülüğü 

Bildirim; cinsel istismar beyanı aldığımızda ya da çocukların ihmal, istismar gibi 
örseleyici bir yaşantı içinde olduğuna dair herhangi bir şüphemiz/şahitliğimiz 
olduğunda çocuğun durumunun değerlendirilmesi için ilgili makamları harekete 
geçirmek demektir. 

Suçu bildirim yükümlülüğü 

Türk Ceza Kanunu’na göre, işlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi 
suç işlemiş olur. Suça maruz bırakılan kişinin 15 yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel, 
zihinsel veya ruhsal bir birey ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak 
durumda olması halinde ceza artırılmaktadır. 

Ayrıca, Çocuk Koruma Kanunu gereği, bir çocuğun korunma ihtiyacı olduğunu düşünen 
adli ve idari merciler, kolluk kuvvetleri, sağlık ve eğitim kurumları, sivil toplum 
kuruluşları, belediye zabıtaları, köy muhtarları… çocuğun durumunu Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı il/ilçe müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdürler. 
Bu birimler dışında, çocuğun korunma ihtiyacında olduğunu bilen ve gören herkes de 
AÇSHB’ye bildirimde bulunabilir. Bu bildirim, bakanlığın ALO 183 hattına da yapılabilir. 
Bildirimi alan AÇSHB il/ilçe müdürlükleri çocuğun durumunu derhal araştırmaya 
başlamak zorundadır. Bildirimler doğrudan Cumhuriyet Savcılığı’na ya da Çocuk 
Hakimliği’ne de yapılabilir. 
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Destek mekanizmaları 

Hem şiddete maruz bırakılan çocukların hem de bu tür durumları fark eden 
yetişkinlerin, destek alabilecekleri kişi ve kurumları bilmeleri önemlidir. Çocuklarla 
destek mekanizmaları hakkında konuşurken, onlara kimlerden destek almayı tercih 
edeceklerini sormak; çocukların güven ilişkisi içinde hissettikleri veya kolaylıkla 
erişebilecekleri kişi ve kurumlara odaklanmak gerekir. 

Çocuklar bu tür durumlarda genellikle ebeveynleri, diğer aile bireyleri, rehber 
öğretmenleri, sınıf ya da branş öğretmenleri ile konuşmayı tercih etmektedirler. Elbette 
bu paylaşım, şiddet bu kişilerden gelmiyorsa ve çocuk bu kişilerle korkuya değil, güvene 
dayalı bir ilişki kurmuşsa mümkün olabilmektedir. 

Çocukların maruz bırakıldığı ihmal, istismar ve şiddet durumlarında destek alınabilecek 
kurum ve kuruluşlardan bazıları ise şunlardır: 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İletişim Merkezi: ALO 183 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Bakanlığı 

Milli Eğitim Bakanlığı 

MEB iletişim: 444 0 632 

İl Milli Eğitim Müdürlükleri 

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) Acil

Çağrı Merkezi: ALO 112 

Sağlık Bakanlığı 

 SB İletişim: 0312 585 10 00 

 İl Sağlık Müdürlükleri 

Aile Sağlığı Merkezleri - Hastaneler - Doktorlar 

Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) 

Savcılık 

Baroların Çocuk Hakları Merkezi 

Çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları 

Çocuğa Karşı  Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı http://www.cocugasiddetionluyoruz.net  

Çocuklara Yönelik Ticari-Cinsel Sömürü ile Mücadele Gençlik Ağı: http://ctcs-genclik.net/tr/ 

Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC):  http://www.icc.org.tr/ 

Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı: http://cacav.net 

Türk PDR Derneği (TPDR): http://www.turkpdristanbul.com/ 

Türk Psikologlar Derneği: https://www.psikolog.org.tr/ 

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği: http://todap.org/ 

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği:      www.shuder.org/
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Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği www.cinselsiddetlemucadele.org

Polis / Çocuk polisi: ALO 155 

Jandarma: ALO 156 

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK): https://ombusman.gov.tr/ 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER): ALO 150 - https://www.cimer.gov.tr/ 

Cinsel İstismar  Önlenebilir! 
Nası l?

Birincil önleme / Koruyucu ve destekleyici: 
Olmadan ve olmasını önleyerek! 

İkincil önleme / Destekleyici ve iyileştirici: 
Olduğunda hızlı ve etkili müdahale! 

Üçüncül önleme / Yasal, örgütsel ve politik sahiplenme: 
Bir daha asla olmasın diye! 

Her çocuk özeldir, biriciktir.  

Çocukların kendilerini iyi ve güvende hissetme hakları vardır! 

Çocukların kendilerini gerçekleştirmeleri ve potansiyellerini kullana-
bilmeleri yetişkinlerin sorumluluklarını yerine getirebilmeleri ile iliş-

kilidir! 

“İnsanlık, elindekinin en iyisini çocuklara vermekle yükümlüdür” 
Cenevre Beyannamesi, 1924 
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Bu kitapçığı okuyan herkes, kitapçık linkini paylaşarak çocuklar 
için daha iyi bir dünyaya katkı sunabilir! Hepinizi 
yaygınlaştırmaya davet ediyoruz.
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