Mit: Cinsel şiddeti uygulayanlar tanımadık, yabancı kişilerdir.
Gerçek: Kimi zaman böyle olsa da gerçekte cinsel şiddet eylemlerinin
pek çoğunda fail kişinin tanıdığı, güvendiği biridir. Failler; sevgili, eş,
akraba, aile üyesi ve bakım sağlayan kişiler olabilir. Failin tanıdık
olması, hayatta kalan için şiddetin açık edilmesini de zorlaştırır.

MİTLER CİNSEL ŞİDDETİ BESLER; HADİ
GERÇEKLERİ KONUŞALIM!
Mit: Cinsel şiddet, cinsel arzuların kontrol edilememesi ile ilgilidir.
Gerçek: Cinsel şiddet, kontrol edilemeyen cinsel dürtülerden,

cinsel arzulardan değil; güç ilişkilerinin kötüye kullanımından
kaynaklanır. Cinsel dürtüler kontrol edilebilir. Pek çok şiddet
eylemi, önceden planlanmış şekilde, hiyerarşinin olduğu her yerde
gerçekleşebilir.

Mit: Tecavüzcüler hadım ile tedavi edilebilirler.
Gerçek: Bireyler, tecavüzü gerçekleştirmeye karar verirler. Hiç

kimse kontrol edilemeyen tecavüz eğilimi ile dünyaya gelmez.
Şiddet içeren davranışlar zaman içinde öğrenilir, şiddeti uygulayan
kişi bu davranışlarından sorumludur. Sorun biyolojik olmadığı için,
hadım gibi beden bütünlüğüne müdahale içeren yöntemler cinsel
şiddet problemini çözmez. Kaldı ki; çoğu zaman öyle olmakla
birlikte failler her zaman erkek değildir.

Mit: Tecavüzcüler hastadır.
Gerçek: Tecavüzcüler sıradan insanlardır. Onları gündelik hayatta
toplumun geri kalanından ayırabileceğimiz bir farkları yoktur.
Cinsel şiddet uygulayan bireylerin büyük çoğunluğu davranışlarını
planlayarak ve bilinçli olarak gerçekleştirir. Tecavüzün ve şiddetin
her türünün sıradanlaştırılması ise toplumsal bir soruna işaret
eder. Bu mit, failin işlediği suçun sorumluluğundan kaçınmasına
neden olur.
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Mit: Mesleği seks işçiliği olanların, sokakta yaşayan kadınların cinsel
şiddete maruz bırakılma riskleri daha fazladır.

Gerçek: Sınıfsal hiyerarşi ve erkek egemen yapı arasındaki bağ

nedeniyle, seks işçileri ve sokakta yaşayan kadınlar için şiddet riski
daha yüksek olabilir. Fakat cinsel şiddet, maruz bırakılanın davranışı ya
da mesleği ile ilgili değildir; failin seçimi ve suçudur. Bu mit fail yerine
mağduru suçlama eğilimini güçlendirir. Kişinin mesleği, yaşam biçimi,
nerde yaşadığı, ekonomik durumu cinsel şiddet için bir neden olamaz,
olmamalıdır.

Mit: Cinsel şiddetten hayatta kalan kişi, eğer fiziksel olarak zarar
görmediyse şiddetin etkilerini kısa sürede atlatır.

Gerçek: Cinsel şiddet, fiziksel zorlama olsun ya da olmasın her

şekilde kişiyi sarsıntıya uğratır. Şiddetin bedende bıraktığı "kanıtlar"
hayatta kalanın etkilenme derecesinin bir göstergesi değildir.

Mit: Fiziksel ya da zihinsel olarak farklı gelişen, engelli bireylerin
cinsel şiddete maruz bırakılma olasılığı daha düşüktür.

Gerçek: Pek çok araştırma, engelli bireylerin şiddete maruz kalma
oranının 2 kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Mit: Cinsel şiddete maruz kaldığını söyleyen kişiler öç almak için ya da
yaşadıkları cinsellikten pişman oldukları için yalan söylerler.

Gerçek: Cinsel şiddete maruz bırakılan bir kişi için bunu dile getirmek

oldukça zordur. Hatta bu nedenle pek çok vaka gizli kalır; hayatta
kalanlar toplumsal çekinceleri nedeniyle ne hukuki yollara başvurabilir,
ne de çevresindekilerle bunu paylaşır. Cinsel şiddetle ilgili bu sessizliği
kırmak, atılması gereken en önemli adımdır. Bu nedenle hayatta
kalanlara inanmak ve onlarla dayanışmak gerekir.
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Mit: Tecavüz sırasında, bu şiddete maruz bırakılan kişi cinsel

Mit: Cinsel şiddete maruz bırakılan kişi şikâyette

Gerçek: Cinsel uyarılara verilen fiziksel tepkiler, bedenin

Gerçek: Cinsel şiddetten hayatta kalan kişilerin pek

olarak uyarılıyor ya da bu sırada canı yanmıyorsa; o zaman
bunun tecavüz olduğu söylenemez.

biyolojik işleyişinin doğal bir parçasıdır. Bu, şiddete maruz
kalanın zevk aldığı anlamına gelmez. Şiddeti yaşayan kişiler o
an hissettikleri karmaşık duygular nedeniyle suçluluk ve utanç
hissedebilirler. Fakat bu duygular şiddeti daha gerçek ya da
gerçek dışı yapmaz.

Mit: Sadece kadınlar cinsel şiddete maruz bırakılır.
Gerçek: Oranı daha düşük olmakla birlikte; erkekler de şiddete
maruz bırakılırlar. Erkeklerin yaşadığı cinsel şiddet, toplumsal
yapı nedeniyle daha az görünürdür. Trans bireylerin cinsel
şiddete maruz bırakılma oranları da oldukça yüksektir. Erkekler,
translar, hayvanlar… Cinsel şiddete herkes maruz bırakılabilir.

Mit: Erkeklere tecavüz eden erkekler geydir.
Gerçek: Bu homofobik bir mittir. Kimi zaman bu doğru olsa
da, çoğu vakada erkeklere cinsel şiddet uygulayan erkekler
heteroseksüeldir; şiddet kontrol edilemeyen arzu değil, güç
ilişkileriyle ilgilidir.

Mit: Şiddetin olduğu bir ilişkide, şiddeti uygulayan mutlaka daha

güçlü bedensel yapıda olan, maskülen olan ya da cinsiyet ifadesi
maskülen görünen kişidir.

bulunmuyorsa, yaşadığı şiddet yeterince ciddi değil
demektir.
çoğu destek alabileceği hizmetleri ve o hizmetlere
nasıl ulaşacağını bilemez. Şiddet sonrası bu konuda
konuşmak; ister yakın bir dost, ister bir yabancı, ister bir
aile üyesi olsun, kolay değildir. Yaşanılan şiddet hakkında
konuşabilmek bir yana; çoğu zaman utanç, suçluluk
ve değersizlik duygularıyla baş edebilmek dahi kolay
değildir. Bu da yardım alma ya da şikâyette bulunma
adımlarını güçleştirir. Ayrıca şikâyette bulunan kişilere
yeterli koruma sağlanmadığı durumlarda, failin tekrar
şiddet uygulama riski artmakta ve bu da hayatta kalanlar
için destek hizmetlerine başvurma konusunda çekince
yaratabilmektedir. Destek hizmetlerinin güvenli bir süreç
içinde ve kapsamlı şekilde uygulanması, failin tekrar şiddet
uygulamasını engeller.

Mit: Cinselliğin baskılandığı, günah/ayıp sayıldığı

toplumlarda erkeklerin hayvanlarla cinsel ilişkiye girmesi
kabul edilebilir.

Gerçek: Cinsel şiddet, bir cinsel davranış değildir,

dolayısıyla hayvanlara uygulanan cinsel şiddet, cinsel
ilişki değil tecavüzdür. Türler arası güç ilişkilerinden
beslenerek gerçekleşen bu cinsel şiddet biçimi toplumda
çoğunlukla kabul gördüğü ve üstü örtüldüğü için yok sayılır,
istatistiklere ise neredeyse hiç yansımaz.

Gerçek: Cinsiyet ifadesi, maskülenlik/feminenlik ya da

bedensel ölçütler, şiddetin nedeni ya da göstergesi olamaz.
Cinsel şiddet toplumsal hiyerarşi ile ilgilidir; beden yapısı, cinsel
yönelim, cinsiyet kimliği ya da ifadesi ile ilgili değildir.
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