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Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Türkiye’de cinsel şiddetin ikili cinsiyet 

kutuplaşmasının (kadın-erkek olarak)  ötesinde herkesi ilgilendiren bir mesele (konu) 

olarak kapsayıcı, kesişimsel ve güçlendirici bir yaklaşımla ele alınmasına ihtiyaç duyan; 

kadın, LGBTİ+, çocuk, hayvan, göçmen hakları ve ekoloji (doğa ile ilgili) hareketlerinde 

yer almış/almaya devam eden aktivistler tarafından 2014 yılında, İstanbul’da kuruldu. 

 

Dernek, cinsel şiddeti daha görünür, konuşulur ve tartışılır kılmak (yapmak), 

görünmeyen cinsel şiddet biçimlerini gündemleştirmek ve aralarında hiyerarşi 

kurmadan cinsel şiddetin her biçimi ile mücadele etmek için kuir feminist bir 

perspektifle (bakış açısı) destek, eğitim ve savunuculuk çalışmaları yürütüyor(devam 

ediyor). . 

 

Çocuk ve Ergen Odağında Cinsel Haklar isimli bu podcast serisi ise bir cinsel şiddet türü 

olan, çocukların evlilik yoluyla istismarını (taciz, tecavüz gibi) bütüncül bir bakış açısıyla 

ve çocukların insan haklarını merkezde tutarak tartışmayı amaçlamaktadır. Derneğin 



cinsel şiddet ve çocuk politikalarına yaklaşımında ortaklık kurduğu uzmanların katılımcı 

olarak davet edileceği bu seride (bölümlerde), konuyu farklı açılardan ele alarak 

(konuşarak)  farkındalık yaratmayı (yapmayı) umuyoruz. Cinsel istismarın önlenmesine 

(engel koymak) yönelik geliştirdiğimiz bu podcast (program veya canlı yayın) serisini 

destekleyen EMpower Vakfı'na teşekkürler.  

 

Konuyu çocuk ve ergenlerin cinsel hakları odağında konuşmayı planladık ama seri 

boyunca cinsel istismar ve cinsel şiddet hakkında konuşacağız. Her birimizin (hepimizin) 

cinsel istismarın maruz bırakılanı, maruz bırakanı ya da tanığı (şahit) olabileceğini 

hatırlayarak konunun tetikleyici(duygusal ve ruhsal olarak sizi etkileyebilir, köyü anılar 

hatırlayabilirsiniz) olabileceğini bilmenizi isteriz. Tetiklendiğiniz ve dinlemenin zorlayıcı 

olduğu hissettiğiniz anlarda kendinizi gözetmenizi (kontrol et) ve neye ihtiyacınız varsa 

ona yönelmenizi (yapmanızı) öneririz. Şiddet nereden gelirse gelsin bizim hatamız 

değil. Destek istemek ve şifa bulmak (iyi olmak)  mümkün.  

 

İyi dinlemeler/iyi okumalar…  

Nurgül Özz 

 

* Çocuk ve Ergen Odağında Cinsel Haklar Podcast Serisi işitme engellilerin erişimi için 

Dicle Demirkıran ve Şevval Kılıç tarafından yazıya dökülmüştür/uyarlanmıştır.  


