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Şemsiye bir kavram olarak birçok şiddet 
türünü kapsamasına rağmen, cinsel 
şiddet denildiğinde akla genellikle tek 
bir tür geliyor. Bireylerin cinsiyetinden, 
yaşından, türünden; maruz bırakan ve 
bırakılan arasındaki ilişkilenme biçimine 
kadar zihinlerde belli şablonlar beliriyor. 
Bu tektipleştirme, yaşanan diğer cinsel 
şiddet biçimlerinin şiddet olmadığını 
düşünmemize; ancak belli şartlarda 
olanların şiddet olarak tanımlanmasına 
ve diğerlerinin önemsenmemesine, dola- 
yısıyla şiddet türleri arasında hiyerarşi 
kurmamıza neden oluyor. 

Tıpkı cinsel şiddet denildiğinde akla 
belirli şablonlar gelmesi gibi, konuyu da 
sınırlı birkaç kavramla konuşuyoruz. 
Cinsel şiddet meselesinin hep aynı 
kavramlarla ele alınması meseleye hep 
aynı bakış açısından bakmamıza, hep 
aynı noktalara takılmamıza; yeni tartış- 
malar, çözüm önerileri üretemememize, 

farkındalığımızın belirli bir seviyede kal- 
masına yol açıyor. Örneğin; her şiddet 
vakasından sonra sadece faile verilecek 
ceza tartışılırken, hayatta kalanın ihti- 
yaç duyabileceği desteğin gözardı edil- 
mesi gibi. Üstelik sürekli kullandığımız 
bu kavramlar başlı başına cinsel şiddetle 
ilgili yanlış inanışlara hizmet ediyor, de- 
ğişmesi gereken toplumsal algıyı pekişti-
rebiliyor. Cinsel şiddeti konuşurken alışı- 
lageldik, mitleri yeniden üreten kavram-
ların yerine güçlendirici kavramlar kul- 
lanmak hayatta kalanı suçlayan ve mağ- 
durlaştıran dili değiştirmek için önemli 
bir adım. Kavramlar kişinin maruz bıra- 
kıldığı şiddetin adını koyarak anlamlan-
dırmasına ve destek istemesine de yar- 
dımcı labiliyor. 

Tüm bu nedenlerle, cinsel şiddetle  müca-
dele ederken kullandığımız, önerdiğimiz 
ve yaygınlaştırmaya çabaladığımız kav- 
ramları bir araya getirdik. 

Çünkü dönüşüm dilde başlar! 
Değişim Benimle Başlar!

NEDEN KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ?



UYARI: 
SÖZLÜK TETİKLEYİCİ 

OLABİLİR!

Bu sözlükte karşınıza çıkacak bazı 
kavramlar ve tanımlar geçmişte yaşadığınız, 
halen etkisi süren, farkında olduğunuz veya 

olmadığınız travmatik bir olayı yeniden 
hatırlatabilir; kaygınızı artırabilir, şiddet 
deneyiminin zihninizde canlanmasına 
neden olabilir. Bu nedenle okumaya 

başlamadan önce kendinizi hazırlamanızı, 
kavramları ara vererek okumanızı, 

tetiklendiğinizi hissederseniz 
okumaya ara vermenizi ve hazır 

hissettiğinizde okumaya 
güvendiğiniz bir kişinin eşliğinde 

devam etmenizi öneririz. 



Travmatik bir olayın yaratmış olduğu bir tepki 
yapısını harekete geçiren uyaranlar. 
Tet�klenmek; görme, �ş�tme, tatma, koklama ya da dokunma duyularımızın uyarılmasıyla 
yaşamış olduğumuz travmat�k b�r olayı hatırlamamız, h�ssetmem�z ve farklı düzeylerde 
benzer duyguları tekrar yaşamamızı �fade eder. Tet�kley�c� olayın ya da nesnen�n kend� 
�ç�nde travmat�k olması gerekmez, sadece hatırlatıcı olması yeterl�d�r. Örneğ�n bell� b�r ses, 
koku, manzara, renk, özel b�r gün vs. de tet�kley�c� olab�l�r. 

Tet�kley�c� uyaranların etk�s�yle travma sonrası stres bozukluğu semptomları, ger� dönüş-
ler (flashback), gerçekl�k kaybı ya da kaygı ve huzursuzluk ortaya çıkab�l�r. Ş�ddet �çeren 
anlatı ve paylaşımlarda olumsuz duyguları tet�kleyeb�lecek, karamsar, çares�z, mağdurlaş-
tırıcı b�r d�l kullanmak yer�ne güçlend�r�c�, olayı toplumsal b�leşenler�yle ele alan, hak talep 
eden ve dayanışmayı ön plana çıkaran b�r d�l ve yaklaşım kullanmak tet�kleme/tet�klenme 
r�sk�n� azaltır. 

#DeğişimBenimleBaşlar



Onay almaksızın, onay inşa ederek veya onay 
almanın söz konusu olamayacağı* durumlarda 
kişinin/kişilerin uyguladığı, cinselliğe yönelik 
teşebbüs ve tehdit içeren her türlü eylem, 
davranış ve müdahale.
C�nsell�ğ�n araç olarak kullanıldığı ya da k�ş�n�n c�ns�yet�n�, c�nsel k�ml�ğ�n�, c�nsel yönel�- 
m�n�, toplumsal c�ns�yet�n� veya toplumsal c�ns�yet �fades�n� hedef alan, onayın var olma- 
dığı, �stenmeyen, gerçekleşm�ş, teşebbüs ed�lm�ş, tehd�t boyutunda kalmış eylem ya da 
davranışlardır. Eylem gerçekleşm�ş b�r eylem olab�l�r, gerçekleşmem�ş ve g�r�ş�mde 
kalmış olab�l�r. C�nsel ş�ddete yönel�k gözdağı, şantaj ve farklı tehd�t davranışları olab�l�r. 
B�r k�ş�n�n bedensel ve/veya c�nsel bütünlüğüne yönel�k b�r müdahale de olab�l�r. 

Örneğ�n c�nsel sağlığı tehd�t eden b�r müdahale, üreme sağlığı �le �lg�l� �laç ve h�zmete er�- 
ş�m�n engellenmes�, c�ns�yet k�ml�ğ�ne karşı yapılan zorunlu operasyonlar g�b�…

* K�ş� alkol veya uyuşturucu etk�s� altında �se, bedensel veya z�h�nsel/ruhsal olarak onay vermekte  
yeters�z durumda �se, k�ş�n�n �laç vb. madde �le d�renc� kırıldı �se, çocuk �se (18 yaşın altında �se);  
hayvan �se onay almak söz konusu olamaz.

#DeğişimBenimleBaşlar



Cinsel istismar; uluslararası sözleşmeler ve ulusal hukuk 
metinlerinde çocuk olarak tanımlanan bireylerin (18 yaşına kadar 
her birey çocuktur), yaşı ve gelişim düzeyi açısından kendi 
sorumluluğunu taşıyan, güven ya da güç ilişkisi içinde olduğu bir 
kişi tarafından cinsel olarak sömürülmesi anlamına gelir. 

Cinsel istismar sanal ortamda da gerçekleşebilir ve sadece temas içeren davranışlarla sınırlı Cinsel istismar sanal ortamda da gerçekleşebilir ve sadece temas içeren davranışlarla sınırlı 
değildir. Cinsel istismar akranlar arası merak odaklı cinsel oyunlar ya da akranlar arası onaya 
dayalı cinsel davranışlar ile karıştırılmamalıdır.

Cinsel istismar bir cinsel şiddet türüdür. Tüm diğer cinsel şiddet eylemleri gibi cinsellikle değil güç Cinsel istismar bir cinsel şiddet türüdür. Tüm diğer cinsel şiddet eylemleri gibi cinsellikle değil güç 
ve hiyerarşi ile ilgilidir. Çocuğu cinsel olarak istismar eden kişi şiddet eylemini çocuğun fiziksel, 
duygusal, bilişsel ve deneyimsel açıdan daha zayıf oluşunu kötüye kullanarak gerçekleştirir. 
Çocuğun güçsüz konumda oluşu sanıldığının aksine fiziksel farklılıklardan çok duygusal, bilişsel 
ve toplumun çocuğa yüklediği değerdeki farklılıklara dayanır. Çocukların birer birey olarak 
görülmediği, çocuk haklarının işletilmediği, kapsamlı cinsellik eğitimine erişimin bulunmadığı, 
çocuklara söz hakkı tanınmayan, yetişkinlerin çocuklar üzerinde yoğun otorite kurduğu 
toplumlarda çocukların, özellikle yakınlarındaki kişiler tarafından, istismara maruz bırakılma 
oranları daha yüksektir.



Kişinin onayı olmaksızın gerçekleştirilen, fiziksel 
temas içermeyen rahatsız edici cinsel eylem, söz 
ve davranışlar. 
Örneğ�n onay almaksızın c�nsel �çer�kl� mesaj atmak, laf atmak, şakalar yapmak, fotoğraf 
veya kar�katür göstermek, ısrarla �l�şk� tekl�f etmek, c�nsel organların teşh�r�, yaşadığı c�nsel 
deney�mler� anlatmak, k�ş�y� c�nsell�ğ�yle �lg�l� küçük düşürmek, aşağılamak.

K�ş�n�n onayı olmaksızın gerçekleşt�r�len ve f�z�ksel temas �çeren her türlü c�nsel 
eylem �se c�nsel saldırıdır. 

C�nsel saldırı tek ve an� b�r hareketle de gerçekleşeb�l�r. Örneğ�n, onay almaksızın makas 
almak, öpmek, ya da b�r toplu taşıma aracında c�nsel amaçlı f�z�ksel temasta bulunmak. 
C�nsel saldırı �l�şk� ya da evl�l�k �ç�nde de gerçekleşeb�l�r. Örneğ�n �l�şk� sırasında onay almak-
sızın prezervat�f� çıkarmak, onay almaksızın partner�n üzer�nde seks oyuncağı ya da d�ğer 
nesneler� kullanmak.

#DeğişimBenimleBaşlar



#DeğişimBenimleBaşlar

Genellikle atanmış cinsiyet* ile uyumlu olduğu
varsayılarak, kadınlık ve erkeklikle ilişkilendirilen
toplumsal ve kültürel cinsiyet normlarını ifade
etmek için kullanılır. 
K�ş�ler toplumsal c�ns�yet normlarını a�le, okul, �ş yer�, medya g�b� sosyal ortamlardak� 
etk�leş�m sürec� �ç�nde öğren�r ve �çselleşt�r�rler. Yan� toplumsal c�ns�yete dayanan roller 
değ�şmez, sab�t ve sorgulanamaz değ�ld�r. Toplumsal c�ns�yet kavramı, c�ns�yet k�ml�ğ�, 
c�nsel yönel�m ve c�ns�yet �fades� g�b� kavramları da �çer�s�nde barındırır. C�nsel k�ml�k 
kompleks, akışkan ve k�ş�ye özeld�r. Bu nedenle tıpkı �k�l� c�ns�yet s�stem� g�b�, kadın ve 
erkek arasında kurulmuş eş�ts�z ve h�yerarş�k �l�şk�n�n kend�s� de yapaydır; sorgulanab�l�r, 
değ�şt�r�leb�l�r, dönüştürüleb�l�r.

Toplumsal c�ns�yete dayalı kalıplar ve roller kesk�nleşt�ğ�nde ve sab�tlend�ğ�nde, bu kalıp- 
lara sığmayan k�ş�lere yönel�k önyargılar, baskı ve ş�ddet de artar.

*Atanmış C�ns�yet: Dış gen�tal özell�klerden yola çıkılarak gebel�k ya da doğum sonrasında bebeğe 
atanan c�ns�yet et�ket�. K�m� ülkelerde/kültürlerde gen�şlemekle b�rl�kte, çoğunlukla �k�l� c�ns�yet, kız  
ve oğlan / kadın ve erkek �le sınırlıdır. Sıklıkla “b�yoloj�k c�ns�yet” ya da “bedensel c�ns�yet” �fadeler� 
kullanılsa da, k�ş�n�n c�ns�yet k�ml�ğ� beyanı olmaksızın tıp tarafından atandığı �ç�n "atanmış c�ns�yet" 
kavramını kullanmak daha doğrudur.



Hayatının bir döneminde cinsel şiddetin 
herhangi bir biçimine maruz bırakılmış olan. 
İng�l�zce’de surv�vor kel�mes�nden gelmekted�r. C�nsel ş�ddete maruz bırakılmış 
b�reyler �ç�n, ‘mağdur’ ya da ‘kurban’ yer�ne daha güçlend�r�c� olan ‘hayatta kalan’ 
kel�mes�n�n kullanılması terc�h ed�leb�l�r. Hang� tanımı kullanacağına en �y� k�ş�n�n 
kend�s� karar ver�r.

Hayatta kalmak; yaşanılan ş�ddet ve yarattığı travmanın ölçüsü ne olursa olsun, 
�ç�m�zdek� güçle, kend�m�ze tutunarak ve çevrem�zden destek alarak ş�fa bulab�leceğ�-
m�z�, daha tatm�nkâr ve üretken b�r hayat yaşayab�leceğ�m�z� b�ze anlatır.

Yaşanılan travmanın hayatınızı ele geç�rmes�ne �z�n verm�yorsanız, b�r şek�lde bu 
metne ulaşmış ve okuyorsanız, zaten en kötüsünden kurtulmuşsunuz demekt�r. S�z 
kurban değ�l hayatta kalansınız.

#DeğişimBenimleBaşlar



#DeğişimBenimleBaşlar

Kişinin belirli bir cinsel davranışı yaşamak 
istediğini özgür iradesiyle, sözlü veya bedensel 
ifade yoluyla net ve açık olarak belirtmesi. 
C�nsel davranışın başladığı an k�ş�den k�ş�ye farklılık göster�r. Onay sınır �hlaller�n�n 
önüne geçmek �ç�n prat�k b�r uygulamadır. 

Onay tek seferl�kt�r. B�r c�nsel davranışa onay vermek o davranışın her zaman kabul 
ed�leceğ� anlamına gelmez. Onay ger� çek�leb�l�rd�r. B�r c�nsel davranışa başlamak �ç�n 
onay vermek, onu sürdürmek �ç�n de onayın olduğu anlamına gelmez.  

Hukukta rıza kavramı kullanılır. C�nsel suçların bel�rlenmes�nde ölçüt olan ‘rızanın 
olmaması’ durumu bağırma, yardım �steme, f�z�ksel d�renç gösterme g�b� f��llerle sınır- 
landırılarak �ç�nde bulunulan koşullar yok sayılmaktadır. B�r c�nsel davranış karşısında 
sess�z kalmak onay gösterges� değ�ld�r. Sürekl� c�nsel taleb�n ya da tehd�d�n olduğu; 
baskı �çeren koşullarda ya da k�ş�n�n karar vereb�lecek durumda olamayacağı durumlar-
da onaydan bahsed�lemez. (Bkz. c�nsel ş�ddet kavramı)

C�ns�yet�, c�nsel yönel�m�, c�ns�yet �fades� ne olursa olsun onay kavramı herkes �ç�nd�r.



#DeğişimBenimleBaşlar

Kişinin onay vermediği herhangi bir cinsel 
davranışta onay almak için kişinin karar verme 
yetisini manipüle etmek. 
Israr, yalan, duygusal tehd�t, �kna süreçler� (hed�yeler, madd� destek ve �kram), duygusal 
baskı (k�ş�ye kend�n� suçlu h�ssett�rme), kaygıyı azaltma (b�rl�ktel�k üzer�ne ver�len güvence-
ler) g�b� f�z�ksel zorlama �çermeyen yöntemler kullanılır. Arzu ve onay b�rb�r�ne karıştırılma-
malıdır. B�r k�ş�y� ya da c�nsel davranışı arzulamak, o davranışa onayınız olduğu anlamına 
gelmez.

Her b�rey c�ns�yet�nden/c�nsel k�ml�ğ�nden bağımsız olarak, c�nsel davranışlara onay ver- 
mey� veya vermemey� seçer. Onayın �nşa ed�lmes�, bu seç�mler�n bulanıklaşmasına ve 
hayatta kalanın maruz bırakıldığı ş�ddet� çok sonra fark etmes�ne sebep olab�l�r.

Onay �nşasını başkaları üzer�nde kurab�ld�ğ�m�z g�b�, toplumun dayattığı rollerle kend�m�z 
üzer�nde de kurab�l�r�z. Onay �nşasının sorgulanması; kend�m�z� ve b�rb�r�m�z� d�nleme, 
�let�ş�m kurma, b�lg�ler�m�z� değ�l duygularımızı anlama ve �fade etme, sınırlara saygı 
gösterme üzer�ne b�r güçlenme ve özgürleşme sürec�d�r.



Duygusal, romantik, cinsel bir beraberlik içerisinde 
ya da beraberlik bittikten sonra partnerlerden 
birinin diğeri - ya da birbiri - üzerinde güç ve kontrol 
kazanmaya çalıştığı, zarar verici davranış biçimleri.
Flört ş�ddet� ve güvens�z davranışlar, c�dd� ya da sıradan kısa ya da uzun sürel� heterosek-
süel b�seksüel ya da eşc�nsel tekeşl� ya da çok eşl� k�ş�ler�n farklı şek�llerde tanımladığı 
ya da yaşadığı herhang� b�r �l�şk� b�ç�m�nde gözlemleneb�l�r. L�teratürde yaygın olarak flört 
ş�ddet� kavramı kullanılmakla b�rl�kte “sevg�l� ş�ddet�”, “romant�k partner ş�ddet�”, “yakın 
partner ş�ddet�”, “�l�şk�sel ş�ddet”, “�l�şk� �ç� ş�ddet” g�b� kavramlar da bu ş�ddet türünü 
�fade etmek �ç�n kullanılab�l�r.

Zarar ver�c� davranışlar; partner� kontrol etmek �ç�n sözel, duygusal, sanal, f�z�ksel ya da 
c�nsel ş�ddet�n uygulandığı ya da tehd�t olarak kullanıldığı pek çok farklı b�ç�mde gerçek-
leşeb�l�r. 

#DeğişimBenimleBaşlar



Şiddet içeren ilişkilerde şiddet davranışlarının 
belirli bir döngü içinde devam etmesi.
Ş�ddet uygulayan partnerler genell�kle �lk ş�ddet davranışının ardından özür d�leyerek b�r 
daha bunun asla yaşanmayacağına da�r sözler ver�r, partner�n �l�şk�de kalması �ç�n onu �kna 
ederler. Fakat araştırmalar göster�yor k�; b�r �l�şk�de ş�ddet davranışı b�r kere gerçekleş�yorsa 
tekrar etme olasılığı yüksekt�r. Ş�ddet döngüsü b�rkaç aşamadan oluşab�l�r.

1. aşama - Ger�l�m�n yükselmes�: 
İlet�ş�mde kes�nt�, korku ve kaygı artışı
2. aşama - Ş�ddet davranışı: 
Hakaret, tehd�t, sözel/duygusal/f�z�ksel/c�nsel/ekonom�k ş�ddet
3. aşama - Barışma: 
Özür, ş�ddet� gerekçelend�rme, değ�ş�m vaad�, hed�yeler
4. aşama - Sak�nl�k: 
Yaşananları yok sayma, ş�ddets�z �let�ş�m

Her �l�şk� farklı ve b�r�c�k olmakla b�rl�kte, ş�ddet davranışlarının zamana yayılarak artması  ve 
yaşayan �ç�n daha zarar ver�c� hale gelmes� güvens�z �l�şk�ler�n ortak özell�ğ�d�r. Bu durum 
k�ş�n�n yaşadığı ş�ddet� fark etmes�n� ve ş�ddet �çeren bu �l�şk�den çıkmasını daha zor hale 
get�r�r. Bu nedenle ş�ddet döngüsünün nasıl �şled�ğ�n� b�lmek ve önlem almak öneml�d�r.

#DeğişimBenimleBaşlar



#DeğişimBenimleBaşlar

Kişiyi kendi algısından ve hafızasından şüphe 
duyacak hale getirecek şekilde sürekli manipüle 
etmek olarak tanımlayabileceğimiz bir duygusal 
şiddet türü.
1944 yapımı ‘Gasl�ght’ f�lm�yle ortaya çıkmış ve sonraları ps�koloj�de ‘gasl�ght�ng’ kavramı 
olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Fa�l�n b�r duygusal/madd� çıkar elde etme amacıyla b�l�nçl� hareket etmes� ölçüttür. Uygu- 
lanab�lecek man�pülasyon yöntemler� çok farklılık göstereb�l�r. Gasl�ght�ng �ç�n sab�t olan, 
maruz bırakılanın yaşadığı üzer�nden “sürekl� kend� gerçekl�ğ�nden, algı ve hafızasından 
şüpheye düşmes�” den�leb�l�r.  Ancak suçlu h�ssett�r�lme ve yaşadığı sorunu d�le get�rmek 
�sterken kend�n� özür d�lerken bulma g�b� durumlar da, fa�l�n b�l�nçl�/b�l�nçs�z hareket 
etmes�ne bakılmadan gasl�ght�ng olarak n�telend�r�leb�l�yor. Duygusal b�r ş�ddete maruz 
bırakıldığını h�sseden ama ne olduğunu tanımlayamayan b�rçok �nsan �ç�n yaşadığını 
anlamlandırma konusunda oldukça yol göster�c� olmuştur.  

* Son zamanlarda Türkçe’de “gaz lambası” çev�r�s�yle kullanılmaya başlanmıştır.



Fiziksel olarak ya da sanal yollarla takip etmek, özel 
alanına ve sınırlarına saldırarak kişinin güvenli alanını 
daraltmak, ‘hayır’ cevabını kabul etmeyerek tehdit ve 
korku uyandıracak şekilde ısrarlı ve sistematik şiddet 
uygulamak. 
Israrlı tak�p, İng�l�zce’de stalk�ng kavramından Türkçe’ye çevr�lm�şt�r, musallat olma adıy- 
la da kullanılmaktadır. B�r b�rey veya grup tarafından başka b�r k�ş�ye yönel�k �stenmeyen 
ve/veya tekrarlanan tak�p ve gözetleme eylem�d�r. Israrlı tak�p davranışları, tac�z ve 
korkutmayla �l�şk�l�d�r ve k�ş�n�n şahsen tak�p ed�lmes�n� veya �zlenmes�n� �çereb�l�r. 

Örneğ�n; ısrarlı mesaj ve aramalarla rahatsız etmek, ev�n�n/okulunun önünde beklemek, 
g�tt�ğ� yerler� ve görüştüğü k�ş�ler� tak�be almak, sık g�tt�ğ� mekanları tesp�t ed�p buralarda 
karşısında çıkmak, eylemler�yle �lg�l� hesap sormak. 

Israrlı tak�p net�ces�nde 6284 sayılı kanun uyarınca tedb�r taleb�nde bulunulab�l�r.

#DeğişimBenimleBaşlar



Cinsel ilişki sırasında prezervatifi çıkarmak veya cinsel 
ilişki öncesinde/esnasında prezervatife zarar verecek 
hareketlerde bulunarak korunmalı cinsel beraberliği 
riskli hale getirmek.   
Partnerler�n karşılıklı onayı olan ve kondom kullanma konusunda anlaştıkları c�nsel b�rl�kte-
l�k esnasında (ya da hemen önces�nde) kondom kullanacak k�ş�n�n partner�n onayı olmadan 
kondomu çıkartmasıdır. Bu durum �stenmeyen gebel�k ve c�nsel yolla bulaşan enfeks�yon 
r�sk� oluşturmakla beraber partnerler�n c�nsel anlaşmasını bozar, c�nsell�k güvenl� olmaktan 
çıkar ve k�ş�n�n beden� ve sağlığı hakkında kararları alma ve sürdürme hakkını �hlal eder. Aynı 
zamanda c�nsel saldırı suçunu oluşturan davranışlardan b�r�d�r.

C�nsel davranışlarda k�ş� hang� koşullarda hang� davranışlara onay verd�ğ�n� kend�s� bel�rler. 
Eğer partnerlerden b�r� bu koşullardan b�r�n� d�ğer�n�n onayı olmadan değ�şt�r�rse, bu c�nsell�k 
değ�l başkasının beden� üzer�nde güç/kontrol uygulama çeş�tler�nden b�r�d�r. Stealth�ng her 
türlü �l�şk�lenmelerde görüleb�lmekted�r. C�nsell�k önces� sınırları konuşmak ve karşılıklı gü- 
ven �l�şk�s� kurmak r�sk� azaltab�l�r.  

* Sıklıkla uygulanan b�r c�nsel ş�ddet b�ç�m� olmasına rağmen, henüz Türkçeye çevr�lemem�şt�r.

#DeğişimBenimleBaşlar



Teknoloji araçları ve/veya sosyal medya ağlarının 
baskı ve kontrol amacıyla kullanılarak şiddet 
uygulanması.
Örneğ�n; sık sık aramak ve mesaj göndermek, konum göndermes�n� �stemek, özel b�lg� 
ve/veya fotoğraflarını yayınlamak, paylaşım ve fotoğraflarının altına hakaret ve aşağılama 
�çeren yorumlar yazmak, sosyal medya hesaplarının ş�freler�n� �stemek, telefonunu �z�nl�/ 
�z�ns�z karıştırmak, bazı arkadaşlarını s�lmes�n� talep etmek, sosyal medyadan yapacağı 
paylaşımlara müdahale etmek, onayı dışında c�nsel �çer�kl� mesaj göndermek (sext�ng), 
c�nsel �çer�kl� fotoğraf paylaşmaya zorlamak.

Bu davranışlar çok farklı ş�ddet türler�n� kapsar ve farklı suç tanımlarına (tac�z, k�ş�ler�n 
huzurunu bozma ve şantaj/tehd�t vb.) g�rer. Her türlü �let�ş�m aracıyla c�nsel �çer�kl� yazılar 
göndermek, TCK’da da c�nsel tac�z suçu olarak tanımlanmıştır.

#DeğişimBenimleBaşlar



#DeğişimBenimleBaşlar

Hayvanların insan/lar tarafından cinsellik içeren 
eylem yoluyla veya cinselliğine müdahale edilerek 
suistimal edilmesi ve sömürülmesi.
Hayvanın c�nsel olarak �st�smarı; vaj�nal, anal, oral penetrasyon; b�r obje kullanarak penet- 
rasyon; üremes�n� kontrol altına alma, sürekl� ham�le bırakma ve sütünü ele geç�rme amaçlı 
uygulanan sun� tohumlama; c�nsel tatm�n uğruna hayvanı yaralama ya da öldürme g�b� 
b�rçok farklı b�ç�mde uygulanıyor. 

İst�smar veya tecavüz genell�kle g�zl� olarak meydana gel�yor; �nsanlar çeş�tl� yanlış �nanışla-
ra dayanarak üzer�n� örttüğü ve kültürel olarak meşrulaştırıldığı �ç�n kaç hayvanın �st�smar 
ed�ld�ğ�ne da�r b�r �stat�st�k tutulmuyor. İnek, koyun, tavuk g�b� �nsanın mal ve kaynak olarak 
kullandığı hayvanlara yönel�k c�nsel ş�ddet ve her türlü sömürü, �nsan çıkarı olması gerekçe-
s�yle olağan ve normal karşılanab�l�yor. Erkek egemen s�stemde “erkek” olmayan her b�rey�n 
“erkek” tarafından zapt ed�lmes� gerekt�ğ� öğret�s� �le �nsan merkezc� algı b�rleş�nce hayvan-
lara yönel�k c�nsel ş�ddet meşru b�r noktaya taşınıyor.

İnsanın da b�r hayvan türü olduğunu unutmadan, tür ayırt etmeks�z�n tüm hayvanların 
duyguları olan canlılar olduğunu, bedenler�n�n sadece kend�ler�ne a�t olduğunu farketmem�z 
ve bu farkındalığı çevrem�zde yaygınlaştırmamız, hayvana yönel�k her türlü ş�ddetle müca-
delede öneml� b�r �lk adımdır. 



#DeğişimBenimleBaşlar

Hayvanlara “suni tohumlama” yoluyla tecavüz 
edilebilmesini sağlamak için hareket imkânlarını 
kısıtlayan, dar, oluk benzeri bir aygıt.
Hayvancılık endüstr�s�n�n “sun� tohumlama” olarak adlandırdığı yapay yolla gebe bırakma 
�şlem� tecavüz rafı (rape rack) aracılığıyla gerçekleşt�r�l�r. Sun� tohumlama sırasında, �şç�, 
b�r kolunu hareket etmes� engellenm�ş �neğ�n rektumuna sokar, d�ğer koluyla ucunda 
boğadan zorla çalınmış sperm* bulunan metal b�r çubuğu �neğ�n vaj�nasından rah�m g�r�ş�ne 
ulaşana kadar �ter. Rektumdak� koluyla bastırarak döllenmen�n gerçekleşmes�n� sağlar. Bu 
eylem özgürlüğün kısıtlanması, beden bütünlüğünün �hlal�, c�nsell�ğ�ne müdahale ed�lerek 
ham�lel�ğe zorlanan hayvanın c�nsel �st�smarıdır. (Bkz. c�nsel ş�ddet kavramı)

Doğal koşullarında �nsan müdahales� olmadan 20-25 yıl yaşayab�lecek olan �nekler�n, �nsan-
lar daha çok süt tükets�n d�ye sürekl� ham�le bırakılıp süt sağma mak�neler�ne bağlı yaşatıl-
dıklarında yaşam süreler� 4-5 yıla kadar düşüyor. Artık sömürülemeyecek hale geld�kler�nde 
�se, �nsanların “et” tüketmes� �ç�n kes�lmek üzere başka b�r sömürü merkez�ne, mezbahaya 
yollanıyorlar. Çoğunlukla �nekler, koyunlar, keç�ler ve hayvan deneyler�nde kullanılan may- 
munlara uygulanan “sun� tohumlama” yöntem�, sadece endüstr�de değ�l, küçük a�le �şletme-
ler�nde ve hayvan üret�m merkezler�nde de gerçekleşt�r�l�yor.

* Özel olarak seç�lm�ş boğaların elektro-ejekülasyon yöntem�yle, rektumlarına elektr�k akımı ver�lerek 
boşalmaları sağlanır.



Yaşanılan bir mağduriyette çeşitli gerekçelerle 
kabahati o mağduriyeti yaşayan kişiye 
yapıştırarak faili aklayan yaklaşım.
Mağdur suçlayıcılık İng�l�zce’de ‘v�ct�m-blam�ng’ olarak kullanılıyor. C�nsel ş�ddet durum- 
larında, mağdur olan k�ş�de kusur ya da kabahat bulmaya çalışılarak mağdur�yet�n 
kend�s�n�n o kusur üzer�nden ortaya çıktığı mesajı ver�l�r. Örtük ya da açıkça mağdurun 
ş�ddet� hak ett�ğ� telk�n ed�l�r. Mağdurun c�nsel ş�ddet� hak etmed�ğ�n� �spata çalışan çeş�tl� 
ahlak�-toplumsal gerekçeler sunulması da aynı yaklaşımı besled�ğ� �ç�n dolaylı olarak 
mağdur suçlayıcılıktır. 

K�ş�n�n yaşadığı ş�ddet� g�zlemek zorunda kalmasının öneml� sebepler�nden b�r�d�r. C�nsel 
ş�ddet�n sürekl� mağdur olan k�ş� üzer�nden konuşulmasına, fa�ller�n yok sayılmasına neden 
olur. C�nsel ş�ddet üzer�ne konuşan, yazan, yorum yapan herkes�n, kend�nde ve d�ğerler�n�n 
yaklaşımında mağdur suçlayıcılık olup olmadığını sorgulaması ve üzer�ne farkındalık 
gel�şt�r�lmes� öneml�d�r.    

#DeğişimBenimleBaşlar



Tecavüz ve cinsel şiddet biçimlerinin çok yüksek 
oranda görüldüğü kültürlerde tecavüzün ataerkil 
normlar ve yanlış inanışlar yoluyla normalleştirilmesi.
Tecavüz kültürü İng�l�zce’de ‘rape culture’ olarak akt�f kullanılan çev�r� b�r kavram. Ancak 
Türkçe’de yerelleşt�ğ� söylenemez. Köken� “üretmek, yet�şt�rmek” anlamına gelen ‘kültür’ 
kavramına İng�l�zce’de daha tarafsız, Türkçe’de �se daha çok olumlu ve a�d�yete yönel�k 
anlamlar yüklend�ğ�nden, tecavüz kel�mes�yle b�rl�kte kullanılması farklı noktalardan ve 
farklı gerekçelerle sorunsallaştırılıyor. Kavramın tecavüzü meşru kıldığı, normalleşt�rd�ğ� 
gerekçes� bunlardan b�r�, anlam olarak kültür olmadığının söylenmes� de b�r başka gerekçe 
d�yeb�l�r�z.

Tecavüz kültürü �fades�; tecavüz b�r kültür olmasa da, yüzyıllar boyunca toplumun der�n�ne 
�şley�p kem�kleşen ve erkeğ�n tecavüzünü normalleşt�ren ataerk�l algıyı örgütley�p beslemes� 
açısından eleşt�rel b�r yerden kullanılıyor. B�reysel sah�plenmey� değ�l, toplumdak� o genel 
kabul ve yadırgamama üzer�nden kodlanıyor. Tecavüzün normal olduğu yaklaşımının (erkek-
t�r yapar, kadın kuyruk sallamıştır vb.) kadının güven�lmez olduğu algısının (kadının sözüne 
güven�lmez, kadın aldatır, şeytandır vb.) erkeğ�n doğal suçsuzluğuna olan �nancın (erkekler�n 
hormonlarının, bey�nler�n�n, c�nsel dürtüler�n�n kontrol ed�lemez olduğu �dd�ası) hayatın her 
alanında sosyal olarak �nşa ed�lerek aktarılmasına tecavüz kültürü den�l�yor.

#DeğişimBenimleBaşlar



Duygulara ve cinselliğe dayalı tüm ilişkiler ve 
ilişkilenmelerde rızanın varlığının sorgulandığı 
ve konuşulduğu bir iletişim biçiminin toplumda 
yerleşmesi.
İng�l�zce’de ‘consent culture’ olarak kullanılan bu kavramı Türkçe‘ye ‘onay kültürü’ olarak 
çev�rmey� terc�h ed�yoruz. Rıza kavramı hem Türkçe‘de hem de İng�l�zce’de olumlanan onayı, 
ya da olumlayarak �stemey� tam olarak karşılamadığından ve daha çok hukukta kullanıldı-
ğından bu terc�h yapılmaktadır.

Onay kültürü, her zaman ve her koşulda c�nsel davranışlara onay ver�lmes� demek değ�ld�r. 
Aks�ne; her zaman ve her koşulda, b�r c�nsel davranışa yönel�k olumlanan onayın olup 
olmadığının sorgulanması ve k�ş�ler�n b�rb�r�n�n sınırlarına saygı duymalarına dayalı b�r �let�ş�-
m�n o toplumun kültürüne yerleşmes� demekt�r.

Onay kültürü; çocukların hayır ya da evet derken kend�ler�n� d�nlemeler� ve kend� sınırlarını 
keşfetmeler� üzer�ne yet�şt�r�ld�ğ�, toplumsal c�ns�yet roller�ne göre ayrıştırılarak k�ş�ler�n 
arzularını �fade etme veya g�zleme üzer�nden baskılanmadığı, onayın olmadığı c�nsel davra- 
nışların teşv�k ed�lmed�ğ� ve ş�ddet�n çeş�tl� gerekçeler ve yanlış �nanışlar aktarılarak k�ş�lere 
öğret�lmed�ğ� b�r kültürü yansıtmaktadır.

#DeğişimBenimleBaşlar



#DeğişimBenimleBaşlar

Temel olarak; tecavüz, cinsel istismar ve cinsel 
şiddete maruz bırakılan kişilere destek hizmeti 
veren, toplum temelli işleyen sivil kurumlar. 
Tecavüz Kr�z Merkez� (TKM); İng�l�zce Rape Cr�s�s Center (RCC) �fades�nden çev�r�lm�şt�r. 
Türk�ye’de henüz Tecavüz Kr�z Merkezler� olmadığından, bu h�zmet� verecek merkezler �ç�n de 
henüz net olarak bel�rlenm�ş b�r �s�m yoktur. Bazı savunucular “Tecavüz Kr�z Merkezler�” ola- 
rak, bazıları da “C�nsel Ş�ddet Kr�z Merkezler�” olarak �fade etmekted�r. 

Tecavüz Kr�z Merkezler� h�zmetler�; hayatta kalana ve yakınlarına hukuk�-adl� süreçte destek 
sunulması, ac�l kr�z hattı h�zmet�yle başvuruların alınması ve tak�b�, sosyal destek koruyucu- 
önley�c� programları ve topluma yönel�k farkındalık arttırıcı eğ�t�m programları olarak katego-
r�lend�r�leb�l�r. Amer�ka’dan Japonya’ya, Avrupa ülkeler�nden Kanada, Tayland, Yen� Zellanda, 
Peru g�b� b�rçok farklı ülkede bulunan TKM’ler�n farklı modeller� vardır. 

TKM’ler her zaman hastane �ç�nde b�r b�r�m olarak bulunmazlar. Farklı ülkelerde farklı uygula-
maları vardır. B�r ulusal ağa bağlı ülke genel�nde çalışab�l�r ya da yerel h�zmet vereb�l�rler. 
Bağımsız çalışan ve stratej�k ortakları olan kurumlar olarak çalışab�l�rler. Sığınma ev� veya 
kadın danışma merkez� �çer�s�nde b�r b�r�m olarak çalışab�l�rler. Bakanlık veya beled�yeye bağlı 
b�r merkez olarak h�zmet vereb�l�rler. Yurt dışında TKM’ler�n Governmental/Non-governmen-
tal (Devlete bağlı-Devlete bağlı olmayan) bu tür örnekler� bulunmaktadır. 



Tecavüz veya beden bütünlüğüne yönelik cinsel 
saldırı sonrası yapılan adli tıp muayenesinde, 
bedenden delil toplamayı ve bunları yok olmadan 
uzun süre muhafaza edebilmeyi kolaylaştırmak 
için tasarlanmış tek kullanımlık araç takımı. 
Tecavüz k�t�n�n �ç�nde, beden muayenes�nde elde ed�len del�ller� toplamak ve saklamakta 
kullanılan araç ve materyaller bulunur. B�r kutu veya büyükçe b�r kağıt zarf şekl�nde olab�l�r. 

Tecavüz k�tler�, fa�le a�t DNA vb. dell�ler toplandıktan sonra mühürlenerek yıllarca saklanab�l-
mekted�r. Bunun amacı, saldırıya uğrayan ve çeş�tl� sebeplerle henüz resm� b�ld�r�m veya 
ş�kayette bulunmak �stemeyen hayatta kalanların, kend�ler�n� güvende ve hazır h�ssederek 
suçu b�ld�rene kadar suçu �spatlayacak del�ller�n muhafaza ed�lmes�d�r. Türk�ye'de maalesef 
resm� ş�kayette bulunmadan adl� muayenen�n yapılması, tecavüz k�tler�n�n hayatta kalanın 
�sm� kayıtlarda geçmeden anon�m olarak saklanması g�b� b�r uygulama bulunmuyor. 

#DeğişimBenimleBaşlar



Kişinin kendi çabası, kaynakları ve iradesi ile 
duygusal, psikolojik ve somut temelde bir 
problemi aşmakta ihtiyaç duyduğu desteği 
kendine sağlaması.
İng�l�zce self help kel�mes�nden çev�r�lm�şt�r. Kend�ne yardım etme, kend�ne destek olma, 
kend�n� güçlend�rme anlamında kullanılır. Travma sonrası ş�fa bulma sürec�m�zde kend�m�ze 
�y� gelen veya b�z� �k�nc�l travmalardan koruyan şeyler� keşfed�p uygulamamız öz yardımdır. 

B�r başkasından gelecek desteğe ve dayanışmaya ya da profesyonel b�r yardıma duyduğu-
muz �ht�yaç kadar; b�z de kend�m�ze destek olab�l�r, kend�m�z� seveb�l�r ve ona �y� bakab�l�r�z. 
Hang� yöntem�n b�ze �y� h�ssett�rd�ğ�n�, ş�fa verd�ğ�n� deneyerek bulab�l�r; bunun yanında 
çeş�tl� kaynaklardak� öner�lerden yararlanab�l�r�z. Toprakla �lg�lenmek, yürüyüşe çıkmak, b�r 
den�z kenarında avazımız çıktığı kadar bağırmak, müz�k d�nlemek, sakız ç�ğnemek, �nsana 
karışmak, yalnız kalmak.. ruhumuza �y� gelecek, b�ze ş�fa vereb�lecek sayısız eylemlerden 
bazıları olab�l�r. 
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Cinsel şiddet sonrası iletişim kurabileceğimiz, 
destek isteyebileceğimiz kişilerden oluşan ağ.
Bu kavram, herkes�n küçük ya da büyük, destek alab�leceğ�, yardım �steyeb�le-
ceğ� k�ş�lerden oluşan b�r �let�ş�m ağı olab�leceğ�n� anlatır. C�nsel ş�ddet sonrası 
ş�fa bulma yolunda öneml� adımlardan b�r� destek almaktır. 

Destek s�stem�; kend�m�ze göre seçeceğ�m�z güvend�ğ�m�z k�ş�lerden oluşan 
�let�ş�m ağı anlamında kullanılır. Bu k�ş�ler mutlaka uzman ya da profesyonel 
olmak zorunda değ�ld�r, olab�l�rler de. Güvend�ğ�m�z b�r arkadaşımız (ya da 
arkadaşlarımız) a�le üyeler�m�z, ps�kolog veya ps�k�yatrımız, aynı �nancı veya 
yaklaşımı paylaştığımız b�r� olab�l�r. K�ş�sel destek s�stem�m�z dışında; b�rb�r�yle 
koord�nel� çalışan s�v�l ve kamu kurumlarından oluşan destek ağını da, yaşadığı-
mız ülkedek� “kurumsal destek s�stem�” kavramı �le �fade edeb�l�r�z.
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Bir kişinin kendisine yönelik şiddet içeren bir 
saldırı karşısında, gerektiğinde fiziksel güç de 
kullanarak kendini koruması.
İng�l�zce self-defence kel�mes�nden gel�r. Türkçe’de self-defans veya kend�n� savunma 
olarak kullanılır. Hukukta bu kavram nefs� müdafaa veya meşru müdafaa olarak kullanılır 
ve kend�n� koruma amacıyla yapılan f�z�ksel eylemler�n yasal olarak da meşruluğunu �fade 
eder. 

Öz savunma aynı zamanda öz yardım sürec�n�n de b�r parçası olarak kend�m�z� korumak, 
savunmak ve güçlend�rmek �ç�n uyguladığımız yöntemlerd�r. Bu yöntemler hem f�z�ksel, 
hem de z�h�nsel yöntemler olab�l�r. Hayatlarımıza sah�p çıkmak, b�rl�kte d�renmek ve daya- 
nışmak da öz savunmanın b�r parçasıdır.

#DeğişimBenimleBaşlar



Özellikle sağlık, eğitim ve hukuk alanlarında 
kullanılan; ihmal, istismar ve şiddet ortaya çıkmadan 
önlemeyi, bireyleri istismar ve şiddetin olumsuz 
sonuçlarından korumayı önceleyen yaklaşım. 
C�nsel �st�smar ve ş�ddet olgularının toplumda gündemleşmes�, ağırlıkla vakalar ortaya 
çıktıktan sonra gerçekleş�r. Oysa ş�ddet ortaya çıkmadan alınab�lecek pek çok önlem ve 
gel�şt�r�leb�lecek program/uygulama vardır. Bu uygulamalar büyük b�r popülasyonu �çereb�-
leceğ� g�b� bell� b�r gruba yönel�k de planlanab�l�r. Koruma ve önleme, pol�t�ka ve s�stem �ş�d�r. 
Bu h�zmetler �ç�n f�nansal kaynak yaratmak; bu h�zmetler� uygulamak, denetlemek ve rapor-
lamak; pol�t�ka ve program gel�şt�ren ve karar alıcı poz�syonlarda bulunanların yükümlülü-
ğünded�r. Kapsamlı ve kapsayıcı b�r koruyucu-önley�c� uygulama; �ht�yaç ve r�sk anal�z�, 
kültürel yapı, sorun tesp�t�, çevresel ve kurumsal kaynakların bel�rlenmes�, d�s�pl�nler arası 
yaklaşım ve kurumlar arası �ş b�rl�ğ� g�b� unsurlar d�kkate alınarak gerçekleşt�r�leb�l�r. Bunun-
la b�rl�kte, c�nsel ş�ddetle etk�n mücadele �ç�n tüm meslek uzmanları koruyucu-önley�c� 
yaklaşımı ben�msemel� ve �çselleşt�rmel�d�r.
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Bir şiddet veya zorbalık durumuna tanık olduğunda şiddet davranışına seyirci 
kalan veya müdahale etmeyen kişi/ler için kullanılır. Şiddet sonrası sosyal 
medyada veya benzeri mecralarda da seyirci kalınabilir. Seyirci kalanlar bilinçli 
ya da bilinçsiz failin şiddet davranışına devam etmesine ve şiddetin kabul 
görmesine neden olabilirler. Bazı seyirci kalanlar gülerek ya da destekleyici 
yorumlar yaparak şiddeti destekleyebilir.

Çevresinde biri şiddet davranışına veya söylemine maruz bırakıldığında olaya 
seyirci kalmayıp müdahale eden, şiddete veya zorbalığa maruz bırakılanı 
destekleyen, gerekirse yardım çağıran, tanık olduğu şiddete sessiz kalmayarak 
mücadelede sorumluluk alan kişi/ler için kullanılır. Müdahale edenler dijital 
ortamlarda da tanık oldukları şiddet türleri üzerinden tepkilerini gösterebilir, 
direkt veya dolaylı yoldan şiddetle mücadele edebilirler.
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yararlanılabilecek 
siteler

csdestek.org

oyledegilboyle.org

hayattayim.org

kaosgl.org

tabukamu.org

bizimaramizda.org 

40tilkiblog.wordpress.com

www.morcati.org.tr

hayvanhaklariizleme.org

csgorselarsiv.org

rainn.org (ingilizce)



www.cinselsiddetlemucadele.org




