Tüm dünyada her yıl her yaştan milyonlarca çocuk cinsel istismara uğruyor.
Çocukların bir kısmı bu nedenle yaşamını yitiriyor. İstismar karşısında yalnız ve
çaresiz hisseden çocuklar için yaşadıklarını paylaşmak hiç kolay olmuyor. Önemli bir
kısmı hukuki destek alamıyor. Bu çocukların her biri az ya da çok, maruz kaldıkları
istismarın şiddeti ve süresi ile yakından ilişkili olmak üzere, ruhsal açıdan olumsuz
etkileniyor.

Çocuk istismarı nedir?

Bir çocuğun gelişimsel olarak hazır olmadığı, tam olarak anlamadığı cinsel eylemlere
katılmasına “çocuğun cinsel istismarı” denir. Cinsel eylemler dendiğinde pek çok kişi
tarafından, cinsel birleşmenin olduğu cinsel ilişki anlaşılmaktadır. Ancak çocukla
cinsel içerikli sohbet etmek ya da sorular sormak, cinsel bölgelere dokunulması ya da
okşanması, çocuğun buna teşvik edilmesi ya da zorlanması, cinsel eylemlerin çocuğa
izletilmesi ve çocuk pornografisi de çocuğun cinsel istismarına girer.

İki çocuk arasındaki cinsel eylemler istismar sayılır mı?

İstismar çocuk ile kendisinden yaşça büyük bir erişkin ya da kendisinden güçlü olarak
gördüğü bir akranı arasında yaşanabilir. Her iki çocuk da 4 yaşın altındaysa ve iki
çocuk arasındaki yaş farkı 4’ten az ise bu durum, “cinsel oyun” olarak tanımlanır ve
çocukluk çağındaki merakın olağan bir sonucudur.
Türk Ceza Kanunu 18 yaş altındaki istismar olaylarını 15 yaş öncesi ve sonrası diye
gruplandırılır. Ancak çocuklar 18 yaş öncesinde fiziksel açıdan belli bir gelişkinliğe
ulaşmış olsalar bile bilişsel ve ruhsal gelişimleri devam eder. Olayların ve sonuçlarının
tam olarak farkında değildirler. Dolayısıyla istismar olaylarında çocuğun rızası
sorgulanamaz!

Sadece kız çocuklar mı istismara uğrar?

Her 5 kız ve her 10 erkek çocuktan biri yaşamı boyunca en az bir kez cinsel istismara
uğramaktadır. En sık 10 yaşından küçük çocuklar istismar edilmektedir. İstismar
olaylarının hepsinin açığa çıkmadığını göz önünde bulundurursak bu oranların çok
daha yüksek olmasını bekleriz.

Çocukları istismar edenler kimler?

İstismarcılar sıklıkla düşünülenin aksine hasta ruhlu ve sapkın yabancı bireyler
değildir. Çocukları istismar edenlerin çoğunluğu çocuğun ailesinden, okulundan ya da
yakın çevresinden bir tanıdığı olmaktadır.

Pedofili nedir? Her istismarcı pedofil midir?
Pedofili, cinsel sapkınlık bozuklukları içinde değerlendirilir. Pedofiller bir erişkinin
varlığında bile çocuk ile cinsel ilişkiyi tercih ederler. Sıklıkla zor kullanmaz, çocuğu
ikna etmek için plan ve yöntemler geliştirirler. Bir hastalık grubunda tanımlansa
ve çeşitli tedavi yöntemleri olsa da pedofil bireyler işledikleri suçun farkında
olduklarından cezalandırılırlar. Ancak sanıldığının aksine istismarcıların çoğunluğunu
pedofiller oluşturmaz.

İstismar nasıl mümkün oluyor ve sürüyor?
Çocuklar çabuk güvenirler ve kolaylıkla kandırılabilirler. Hele ki istismarcı çocuğun
zaten tanıdığı ve güvendiği biriyse çocuğun karşı koyması çok daha zor olur. Sıklıkla
hediyelerle ya da tehditle istismarın devamı gelir. Çocuk durumu en başında güvendiği
bir başka büyüğü ile paylaşamıyorsa süreci kontrol edebilmesi iyice zorlaşır.

Çocuğun istismarı nasıl anlaşılabilir?
Çocuklar istismarı paylaşmasalar bile kimi belirtiler gösterirler. Bu belirtiler sıklıkla
aile ve öğretmenler tarafından fark edilebilir. Çocuk sessizleşebilir, daha kaygılı ya da
öfkeli olabilir, uykusunda ve iştahında değişiklikler olabilir, derse olan ilgisi azalabilir,
altına kaçırmaya başlayabilir, yaşı ile uyumsuz cinsel içerikli konuşabilir ya da resim
çizebilir. İstismardan bahsetmese bile istismar eden kişi ile görüşmek istemediğini
söyleyebilir. Çocuktaki bu ani değişimler fark edildiği andan itibaren duruma
müdahale edilmelidir.

Çocukla nasıl iletişim kurmalıyız?
İstismardan şüpheleniyorsak;

• Çocukla konuşurken kendi yoğun duygularımızı mümkün olduğunca dışa
vurmamaya çalışmalıyız. Çocuğun karşısında bağırmak, ağlamak ya da paniğe
kapılmak çocuğun endişesini arttıracaktır.
• Çocuklar sıklıkla utandıkları, suçlu hissettikleri ve korktukları için yaşadıklarını
paylaşmazlar. Bu nedenle çocuğa güvende olduğunu hissettirmek önemlidir.
• Çocuğa “anlatacağı şey ne olursa olsun yanında olduğumuz” söylenmeli ve olayda
bir suçu olmadığı mutlaka vurgulanmalıdır.
• İstismarcı çocuğun sevdiği ve güvendiği bir kişi ise çocuk bazen onu korumak için
susabilir. Bu nedenle çocuğa konuştuğu için kendisinin ya da bir başkasının başına
kötü şeyler geleceğini düşündürmemeliyiz.

İstismarı öğrendikten sonra ne yapmalıyız?
• En kısa zamanda konu adli makamlara bildirilmelidir.
• Olay hiç yaşanmamış gibi davranmak ya da üstünü örtmek çocuğun kendini
yalnız ve suçlu hissetmesine neden olur. Bu durum çocuğun ruh sağlığını olumsuz
etkilediği gibi istismarın sürmesine de neden olabilir.
• Adli süreçte izlenecek yol, öncesinde çocuğa basitçe aktarılmalıdır. Yaşananların
tekrar etmemesi için bazı görevlilere yaşadıklarını anlatması gerekeceği
bilgisi verilmelidir. Tüm bu süreç boyunca yalnız olmayacağı ve kimsenin onu
suçlanamayacağı mutlaka söylenmelidir.

Çocuk istismarında adli süreç nasıl ilerler?
• Çocuğa karşı işlenen suçu sadece ebeveynler değil, bunu öğrenen kamu görevlileri
de bildirmekle yükümlüdür. Aksi durumda Ceza Kanunu uyarınca suç işlemiş
olurlar.
• Çocuğun cinsel istismarı asla tecavüzden ibaret değildir. Çocuğa yönelik cinsel
içerikli söz ya da davranışlarla yapılan her türlü eylem cinsel istismardır, suçtur ve
cezalandırılmalıdır.
• Çocuğun cinsel istismarı durumunda kolluğa ve savcılığa başvuru yapılabileceği
gibi doğrudan Çocuk İzlem Merkezleri’ne (ÇİM) de başvuru yapılabilir. ÇİM’de
çocukla sosyal görüşmeci tarafından bir ön görüşme yapılarak durum savcılığa
bildirilir.
• Doğrudan savcılığa başvurulması durumunda çocuk adli görüşme için ÇİM’e
yönlendirilmelidir.

Çocukları istismardan nasıl koruruz?

Çocuk istismarı çok boyutlu toplumsal bir mesele olmakla birlikte ailelerin de bu
konuda alabileceği önlemler vardır.

• Çocuğun beden sınırlarına doğduğu andan itibaren saygı
gösterilmesi gerekir. Çocuk bu şekilde bedeninin ona özel olduğunu
öğrenir. İstemediği halde sarılmak, öpmek, sıkıştırmak, cinsel
organlarını sevmek ya da onlar üzerinden korkutmak sınır ihlalidir.
Bunlar çocuğu büyükler karşısında savunmasız bırakan ve istismarı
sıradanlaştırmasını kolaylaştıran davranışlardır.
• Çocuğa ikinci yaşından itibaren özel bölgeler anlatılmalıdır.
Herkesin özel bölgesi olduğu ve onlara sadece yıkanırken anne ve
babanın ya da hastalandığında muayene etmek için bir doktorun
dokunabileceği söylenmelidir. Bunun dışında kimsenin özel bölgelere
bakma ya da dokunma hakkının olmadığı anlatılmalıdır.
• Çocuğun önünde soyunmamak, yıkanmamak, onu ortalık yerde
çıplak bırakmamak, üstünü değiştirirken yalnız kalmasına özen
göstermek çocuğun bu davranışları benimsemesine yardım eder.
• Çocuğa istemediği bir davranışta bulunanlara “hayır” demesi
gerektiği öğretilmelidir.
• Evde başlayan cinsel eğitimin ilköğretim koşullarında devam
ettirilmesi ayrıca önem taşır. Çocuklar ailelerinden ya da
okuldan alamadıkları bilgileri sıklıkla yanlış ve eksik bir biçimde
birbirlerinden ya da TV-internet gibi araçlardan öğreneceklerdir.
Elbette tüm bunlar istismarın önlenmesinde tek başına yeterli değildir. Ancak
çocuğun kendini koruyabilmesini ve başına gelenleri güvendiği yakınları paylaşmasını
kolaylaştırır, olumsuz ruhsal etkilenmelerin daha az olmasına katkı sunar. İstismarı
tam olarak önleyebilmenin tek yolu, onu ortaya çıkaran toplumsal koşulların
değişmesini sağlamaktır.

BİZE ULAŞIN

Derneğimiz çok sayıda kadın cinayeti davasında öldürülen kadınların ailelerinin
yanında yer alarak, onlara destek sağlayarak, cinayet kurbanı kadınların ve
ailelerinin haklarını savunarak, sanıkların en ağır cezaları alması için davalarda
gönüllü olarak çalıştı. Yine onlarca cinsel taciz, cinsel sarkıntılık, tecavüz ve çocuğa
yönelik cinsel istismar davalarında mağdur kadın ve çocuklara destek sağlayarak bu
davalarda gönüllü olarak vekillik sıfatını üstlendik ve üstlenmeye devam ediyoruz.
Hukuksal desteğin yanı sıra şiddetin her türünün olağan kabul edilmesinin getirdiği
suçluluk duygusunu, utancını, korkuyu yenebilmeleri ve yeni yaşam seçeneklerini
geliştirebilmeleri için mağdur ve yakınlarına psikolojik destek sağlıyoruz.

İletişim ve destek için bize ulaşın; takip edin:
Tel : 0 506 172 08 72
web : www.once.org.tr
e-posta : info@once.org.tr
facebook : Önce Çocuklar ve Kadınlar
instagram: oncecocuklarvekadinlardernegi
twitter : @oncecocuklarve1
Adres : Güzeloba mah. Rauf Denktaş Cad.
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