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ocuklara yönelik cinsel sömürü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son
yıllarda sıklıkla gündeme gelen bir olgudur. Bunun nedenlerine göz atıldı-
ğında birkaç başlık altında toplandığı görülebilir. İlki, çocukların yaşamda

kalması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusunda somut ilerlemeler olsa da,
halen kötü koşulların sonlandırılamadığıdır. Hatta, pek çok nedenle varolan kaza-
nımlar da tehlike altındadır. UNICEF’in 2005 ve 2006 raporlarına göre savaşlar, soy-
kırımlar, silahlı çatışmalar ve gelir dağılımı adaletsizliğinin daha da büyüyerek
yoksulluğun artması bunda en büyük etkendir.1,2 Uluslararası Çalışma Örgütü’nün

Çocuklara Yönelik Cinsel Sömürü ve
Biçimleri

ÖÖZZEETT  Çocuklara yönelik cinsel sömürü, geleneksel biçimleriyle olduğu kadar yeni birtakım biçimlerle
de sürmekte olan bir olgudur. Bu sömürünün biçimleri şöyle sıralanabilir: Çocuk fuhuşu, çocuk
pornografisi, çocuk satışı, çocuklarla cinsellik amaçlı turizm, çocuk ticareti, erken evlilikler ya da zorla
evlendirmeler. Erken evlilikler, geleneksel birtakım uygulamalar olarak görüldüğü için çoğu zaman
cinsel bir sömürü biçimi gibi algılanmamaktadır, ancak bu gerçeği yansıtmamaktadır. Çocuk
pornografisi ise, gelişen teknolojiler ve dünya çapındaki paylaşım ağları aracılığıyla en yaygınlaşan
cinsel sömürü biçimlerinden biri haline gelmektedir. Tüm bu sömürü biçimleri çocuklar üzerinde
ciddi fiziksel ve psikolojik etkiler yaratmakta, çocukların hayatını tehdit etmektedir. Bu nedenle, bu
sömürünün çeşitli biçimlerini ve risk faktörlerini tanımak, önleme hizmetlerini planlamak açısından
oldukça önemlidir. Bunun kadar, mağdur çocuklara yönelik destek sistemlerini harekete geçirmek ve
güçlendirmek de çok gereklidir. 
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AABBSSTTRRAACCTT  Commercial sexual exploitation of children, both its traditional forms and new forms, is
a continuing social phenomenon. Various forms of this exploitation can be listed as follows: Child
prostitution, child pornography, sales of the children, child sex tourism, child trafficking, early
marriages or forced marriages. Early marriages are not generally perceived as a form of sexual
exploitation since they are accepted as traditional practices; however this viewpoint does not
correspond to the fact. As for child pornography, it has become one of the most common forms of the
sexual exploitation recently due to developing technologies and world wide sharing networks. All
these forms of sexual exploitation cause serious physical and psychological impacts and threaten the
life of children. Therefore, to recognize various forms of this exploitation is very important in order
to plan the prevention services. Besides, activating and strengthening the support systems for the
victimized children are required.
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(ILO) bil dir di ği ne gö re, ço cuk yok sul lu ğu re fah se vi ye si
yük sek ül ke ler de de önem li öl çü de art mak ta dır. Bu et-
ken ler, ço cuk la rın is tis mar ve şid de te ma ruz kal ma ola -
sı lı ğı nı cid di bir bi çim de art tır mak ta dır. Sa vaş or ta mın da
ya şa yan ve mad di ola nak lar dan yok sun kal mış ço cuk lar,
ka çı rıl ma, alı nıp sa tıl ma ve cin sel sö mü rü gi bi du rum la -
ra ma ruz ka la bil mek te dir.3

Pek çok ül ke de ha len yay gın olan top lum sal cin si -
yet ay rım cı lı ğı ne de niy le kız ço cuk la r da ha da risk al tın-
da dır.1,4 Dün ya nın pek çok ye rin de er kek ço cuk lar kız
ço cuk la ra gö re da ha faz la fi zik sel şid det gör mek te, kız
ço cuk lar ise öl dü rül me, cin sel ta ciz, fa hi şe li ğe zor lan ma
ve bes len me ya da eği tim ko nu sun da ih mal edil me risk-
le ri ile kar şı kar şı ya kal mak ta dır. ILO’ nun ra po ru na gö -
re her yıl bir mil yo nun üze rin de ço cuk ka çı rıl mak ta ya
da alı nıp sa tıl mak ta; ço ğun lu ğu kız lar dan olu şan iki mil-
yon ço cuk da ti ca ri cin sel sö mü rü en düs tri si ne da hil edi-
le rek sö mü rül mek te dir.3

Bir di ğer önem li ko nu ise; Kü re sel leş me ol gu su ve ye -
ni tek no lo ji le rin hız la ya yıl ma sı so nu cun da ço cuk la ra yö-
ne lik sö mü rü nün ye ni bi çim le ri oluş mak ta, ör ne ğin bi li şim
tek no lo ji le rin de ki iler le me ile ço cuk por nog ra fi si nin üre-
ti mi, sa tı şı ve pay la şı mı ko lay laş mak ta dır. Ay rı ca, özel lik -
le re fah se vi ye si da ha yük sek ül ke ler de ya şa yan pe do fil le r,
dün ya nın yok sul böl ge le ri ne çok ucuz im kan lar la ve vi ze -
siz gi de bil mek te ve ço cuk la rı sö mür mek te dir. İste di ği ma-
ter ya le in ter net üze rin de ko lay ca ula şa bil mek te, ge li şen ve
ucuz la yan di ji tal tek no lo ji ler le bu tür ma ter yal le ri ken di -
si de üre te bil mek te, ço cuk lar la ve di ğer pe do fil ler le in ter -
net üze rin den bağ lan tı ku ra bil mek te dir. Bu “ola nak la r” dan
ya rar la nan ve ço cuk la rı sö mü ren ki şi le rin yal nız ca pe do -
fil ler le sı nır lı ol ma dı ğı açık tır.5

ÇO CUK LA RA YÖ NE LİK CİN SEL SÖ MÜ RÜ 
VE TÜR LE Rİ

Ço cuk la ra yö ne lik cin sel sö mü rüy le mü ca de le et me
ama cıy la ku ru lan Ulus la ra ra sı EC PAT ’ın ta nı mın da, ço-
cuk la ra yö ne lik cin sel sö mü rü kav ra mı, 18 ya şın al tın da
bu lu nan bir ço cu ğun bir ye tiş kin ta ra fın dan ay ni ve ya
nak di her han gi bir ka zanç kar şı lı ğın da cin sel is tis ma ra
ma ruz bırakıldığı du ru ma gön der me ya par. İstis ma rı
doğ ru dan ger çek leş ti ren ki şi ka dar ara cı lık eden üçün cü
ki şi ve ki şi ler de bu sö mü rü nün fa il le ri dir. Bu fa il ler, sö-
mü rü ağı nı yön len di ren ki şi ler ola bi le ce ği gi bi bu is tis -
ma ra göz yu man ya da bu nu plan la yan an ne-ba ba ya da
ço cu ğun di ğer ya kın la rı da ola bi lir. Ço cuk la ra yö ne lik
ti ca ri cin sel sö mü rü fu huş, por nog ra fi ve cin sel amaç lı
ço cuk ti ca re ti ni kap sa mak ta; bu nun içi ne ço cuk lar la cin-
sel lik amaç lı tu rizm, ço cuk ev li lik le ri/ zor la ev li lik ler de
alın mak ta dır.6

Ulus la ra ra sı Ça lış ma Ör gü tü’ nün (ILO) 1999’da
oluş tur du ğu Ço cuk İş çili ği nin En Kö tü Bi çim le riy le Ba-
şe de bil mek İçin İve di Ey lem Pla nı’n da ço cuk la ra yö ne -
lik ti ca ri cin sel sö mü rü, ço cuk iş çi li ği nin en acı ma sız ve
in san lık dı şı tür le ri nin ba şın da sa yıl mak ta dır.7 Bu plan,
ti ca ri cin sel sö mü rü yü ta nım la ma ve bu na acil ola rak
dik kat çek me yö nün de önem li bir adım dır, an cak bu sö-
mü rü nün ço cuk iş çi li ği kav ra mın da de ğer len di ril me si
pek uy gun gö rün me mek te dir. Ço cuk la ra yö ne lik cin sel
sö mü rü, “iş çi li k” kav ra mı nın atıf ta bu lun du ğu “ça lış -
mak” ve “eme k” gi bi sü reç le ri kap sa maz.5

ÇO CUK SA TI ŞI

Ço cuk Fa hi şe li ği, Por nog ra fi si ve Sa tı şı ile İlgi li Ço cuk
Hak la rı Söz leş me si ne Ek Pro to kol’ de ki ta nı ma gö re ço -
cuk sa tı şı, “ço cu ğun bir ki şi ya da grup ta ra fın dan, maddî
ya da baş ka bir ya rar kar şı lı ğı bir baş ka sı na ve ril di ği her-
han gi bir fi il ya da iş lem an la mı na ge li r”.8 Bel li bir iş te
ça lış tır mak, ti ca ri cin sel sö mü rü sek tö rü ne da hil et mek
ya da ken di cin sel amaç la rı için bir kar şı lık öde ne rek ço-
cu ğun alı nıp ve ril me si gi bi du rum lar, bu kap sam da ele
alı nır. Bu bağ lam da, ço cuk ye tiş kin le rin “sa hip ol du ğu ”
bir nes ne ola rak gö rül mek te dir. Ço cuk lar ba zen “ev lat
edin me ” kis ve si al tın da ve ya “ev len dir me ” yo luy la böy -
le bir sö mü rü ye ma ruz ka la bil mek te dir ler.

ÇO CUK FU HU ŞU

Ço cuk fu hu şu “ço cu ğun mad di ya da baş ka bir ya rar kar -
şı lı ğı cin sel et kin lik ler de kul la nıl ma sı an la mı na ge li r”.8

Ço cuk lar ço ğun luk la bu işi yö ne ten ya da de net le yen bir
ara cı ki şi ta ra fın dan kon trol al tın da tu tu lur. Ba zı du rum-
lar da, ço cuk lar bir sek tö rün içi ne da hil ol ma dan pa ra, yi -
ye cek, gi ye cek, lüks tü ke tim mad de le ri ve ya ka la cak yer
gi bi kar şı lık lar la bir ye tiş kin le cin sel iliş ki ku ra bil mek -
te dir. Bu ey lem, ço cu ğun “rı za ” sıy la ger çek leş miş gö rü -
ne bi lir, an cak bir ço cuk söz ko nu su ol du ğun da “rı za ” dan
bah se di le mez. Bu ne den le, ço cuk fu hu şun dan bah se dil -
se bi le “ço cuk fa hi şe ” ya da ço cuk seks iş çi si ” kav ram la -
rı nı kul lan mak uy gun de ğil dir. Bu kav ram lar, ço cu ğun
bir se çim ya pa rak bu tür ey lem ler de bu lun du ğu nu dü -
şün dür mek te dir.9 Fu huş sek tö rü ne da hil edi le rek sö mü -
rü len ço cuk la ra yö ne lik top lum sal tu tum lar ol duk ça
olum suz dur, ör ne ğin bar lar da ça lı şan ya da otos top çe ke-
rek sö mü rü ye uğ ra yan er gen yaş ta ki ço cuk lar –özel lik le
de kız ço cuk la rı- ah lak sız ola rak gö rül mek te ve di ğer şid-
det bi çim le ri ne de ma ruz kal mak ta dır lar.10

ÇO CUK POR NOG RA Fİ Sİ

Ço cuk por nog ra fi si, “han gi yol dan olur sa ol sun, be lir -
le yi ci özel li ği cin sel amaç lı bir be tim le me ol mak üze re,
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ço cu ğu ger çek fi il le ya da ben zeş tir me yo luy la cin sel
et kin lik için de gös ter me ya da ço cu ğun cin sel or gan la -
rı nı her han gi bir bi çim de teş hir an la mı na ge li r”.8 Bu ta -
nı ma gö re, ço cuk por nog ra fi si yal nız ca ger çek bir
ço cu ğun gös te ril di ği de ğil, ço cuk im ge si ni kul la na rak
üre til miş ma ter yal le ri de kap sar. Ay nı za man da, bir ço-
cu ğun cin sel bir ey lem için de gös te ril me di ği an cak cin-
sel or gan la rı nın teş hir edil di ği ma ter yal ler de
por nog ra fi kap sa mın da ele alı nır. Bir ço cu ğun cin sel or -
gan la rı nın teş hir edil me sin de, mah re mi ye ti ne yö ne lik
bir sal dı rı söz ko nu su dur. Ay nı za man da, bu tür ma ter -
yal le rin pe do fil ler için cin sel uya ran ola rak iş lev gör-
dü ğü, bu nun so nu cun da da bir ço cuk la ger çek bir te mas
içe re cek şekil de is tis mar iliş ki si kur ma ris ki nin art tı ğı
bil di ril mek te dir.11

Han gi ma ter yal le rin ço cuk por nog ra fi si içi ne da hil
edi le ce ği ya da han gi ma ter yal le rin suç ola rak ele alı na -
ca ğı ko nu sun da ol duk ça uzun tar tış ma lar söz ko nu su dur;
ör ne ğin ger çek bir ço cu ğun ol ma dı ğı, gra fik yo luy la üre-
til miş ma ter yal le ri edin me nin suç kap sa mın da gö rül me -
me me si ge rek ti ği yö nün de gö rüş ler var dır. An cak,
ço cuk la rı cin sel et kin lik için de gös te ren im ge le rin ço cu-
k la rı kan dır mak ve bu tür ey lem le ri nor ma li ze et mek
ama cıy la kul la nıl dı ğı be lir til mek te dir.12

İnter net kul la nan pek çok ço cuk ve er gen, ko lay -
lık la por nog ra fik si te le re ma ruz ka la bil mek te dir. Ay nı
za man da bu si te ler de ve di ğer soh bet ka nal la rın da ye tiş -
kin le rin cin sel tek lif le riy le kar şı laş ma ola sı lık la rı da yük-
sek tir. Por nog ra fi içe ren bir si te ol du ğu açık ça fark
edil me yen pek çok si te de çe şit li yol lar kul la nı la rak ço-
cuk lar dan ki şi sel ve özel bil gi le ri is te ne bil mek te dir. Pek
çok soh bet si te sin de kar şı lık lı fo toğ raf alış-ve riş le ri ya-
pıl mak ta, cep te le fon la rı nın ka me ra la rıy la çe ki len fo toğ-
raf lar in ter net or ta mına ak ta rı la bil mek te dir. Bu nun ya nı
sı ra, me rak ve ye ni de ne yim le re atıl ma is te ği art mış, ya-
kın lık ve iliş ki ih ti ya cı için de ki er gen ler, soh bet si te le -
rin de ta nış tık la rı ki şi ler le te le fon la ve ya yüz yü ze
gö rüş me ye ka rar ve re bil mek te dir. 

ÇO CUK LAR LA CİN SEL LİK AMAÇ LI TU RİZM

Ço cuk lar la cin sel lik amaç lı tu rizm, “Bir yer den baş ka bir
ye re gi den ve ora da ço cuk lar la cin sel ey lem ler de bu lu -
nan bir ye tiş ki nin ger çek leş tir di ği ti ca ri cin sel sö mü rü -
dü r”.9 Özel lik le re fah se vi ye si yük sek ül ke ler de ya şa yan,
ço ğun lu ğu er kek ol mak üze re pek çok ki şi ço cuk lar la
cin sel iliş ki ya şa mak ama cıy la baş ka ül ke le re gi de bil -
mek te dir. Ba zı du rum lar da, ki şi ler böy le bir ne den le o
ül ke de bu lun ma sa bi le, ken di ya şa dı ğı ül ke de ki top lum -
sal de ğer len dir me le rin yü kün den kur tu la rak, git ti ği ül-

ke de ço cuk lar la cin sel sö mü rü içe ren iliş ki ler ya şa ya bil -
mek te dir. Bu ikin ci grup ta ki ki şi ler “du rum sal is tis mar -
cı ” ola rak ad lan dı rıl mak ta dır.9

ÇO CUK Tİ CA RE Tİ

Cin sel amaç lı ço cuk ti ca re ti Sı nı ra şan Ör güt lü Suç la ra
Kar şı Bir leş miş Mil let ler Söz leş me si’ ne Ek İnsan Ti ca re -
ti nin, Özel lik le Ka dın ve Ço cuk Ti ca re ti nin Ön len me si -
ne, Dur du rul ma sı na ve Ce za lan dı rıl ma sı na İliş kin
Pro to kol’ de şöy le ta nım lan mak ta dır: “Teh dit, kuv vet
kul la nı mı, zor la ma, ka çır ma, hi le, al dat ma, nü fu zu kö tü -
ye kul lan ma ve ya ki şi nin ça re siz li ğin den ya rar lan ma
içer me se bi le sö mü rü ama cıy la bir ço cu ğun zor la ça lış tı -
rıl ma sı, bir yer den bir ye re ta şın ma sı, dev re dil me si, ba-
rın dı rıl ma sı ve ya tes lim alın ma sı in san ti ca re ti ola rak
gö rül me li di r”.13 Pek çok ço cuk ti ca ri cin sel sö mü rü sek-
tö rün de ça lış tı rıl mak üze re zor la ve ya kan dır ma yo lu ile
bir ül ke den di ğe ri ne gö tü rül mek te, di li ni hiç bil me di ği
bir ül ke de ça re siz bir şekil de bu sö mü rü ye ma ruz kal-
mak ta dır.9

Tür ki ye, in san ti ca re ti ve ka çak çı lı ğı için hem bir
he def ül ke hem de Ba tı ül ke le ri ne geç me yi amaç la yan
ki şi ler için bir tran sit ül ke dir. Ulus la ra ra sı Göç Ör gü -
tü’nün 2007 yı lın da doğ ru dan il gi len di ği mağ dur sa yı sı
118’dir, an cak in san ti ca re ti nin Tür ki ye’ de ki bo yut la rı
ula şı lan mağ dur sa yı sın dan çok da ha faz la dır. Ve ri le re
gö re, mağ dur la rın 113’ü ka dın dır ve çok bü yük bir kıs -
mı 18-24 yaş la rın da dır. 2007 yı lın da 14-17 yaş ara sın da
dört mağ du ra da ula şıl mış tır. Bu ki şi le rin 101’i cin sel is-
tis mar, 15’i zor la ça lış tır ma ve 2’si de tüm bu is tis mar bi-
çim le ri ne ma ruz kal mış tır. Mağ dur la rın be lir len di ği
şehir le re ba kıl dı ğın da İstan bul ba şı çek mek te, ar dın dan
An tal ya ve İzmir gel mek te dir.14

ÇO CUK EV Lİ LİK LE Rİ VE ZOR LA EV LEN DİR ME

Ço cuk ev li lik le ri ve ya er ken ev li lik ler, 18 ya şın dan kü -
çük ço cuk ve er gen le rin ev len di ri le rek, di ğer ta raf la rın
bu olu şan bir lik ten nü fuz ka zan dı ğı ve ya her han gi bir
ya rar sağ la dı ğı du rum la rı içe rir. Bir ço cuk pa ra, eş ya
ve ya her han gi bir şey kar şı lı ğın da cin sel amaç lar la
alın dı ğın da ve ya kul la nıl dı ğın da, bu ti ca ri cin sel sö-
mü rü nün bir bi çi mi ola rak gö rü lür. Bu ev li lik ler de, ai -
le bir ya rar sağ la mak için ço cu ğu ev len dir mek te dir.
Zor la ev len dir me ise, “bir er kek ve ya kız ço cu ğu nun
ev li lik için zor lan dı ğı, ayar tıl dı ğı, ik na edil di ği ve ya
kan dı rıl dı ğı her han gi bir du rum du r”.9 Birçok ço cuk,
ka çır ma yo luy la ev len di ril mek te, özel lik le kız ço cuk -
lar ka çı rıl ma so nu cu ma ruz kal dık la rı cin sel is tis mar
ne de niy le top lum sal bir bas kı ya ma ruz kal ma mak için
ev len mek te/ev len di ril mek te dir. Bu, cin sel is tis ma rın
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meş ru laş tı rıl ma sı an la mı na gel mek te dir. Bu du rum da
ço cuk lar, ömür bo yu is tis ma ra ma ruz kal ma teh di diy -
le baş ba şa kal mak ta dır. 

Er ken ev li lik ler, top lum da ço ğu za man bir cin sel
sö mü rü ola rak gö rül me mek te dir. Tür ki ye’ de ya pı lan du -
rum ana li zi ça lış ma sın da, pek çok fark lı ki şi ye ço cuk la -
rın pa ra ya da baş ka bir şey kar şı lı ğı ev len di ril me si nin
ti ca ri cin sel sö mü rü olup ol ma dı ğı so rul muş ve bu ko nu -
da fark lı gö rüş ler öne çık mış tır. Bu ev li lik ler, he men hiç
kim se ta ra fın dan onay lan ma mak ta, ço cuk lar için cid di
risk le ri be ra be rin de ge tir di ği ka bul edil mek te an cak pek
çok ki şi bu ev li lik le ri ti ca ri cin sel sö mü rü ola rak gör me -
di ği ni be lirt mek te dir. Ev li lik, meş ru bir alan ola rak gö-
rül dü ğü ve er ken yaş ta ev li lik ler ge le nek sel ya pıy la
bağ lan tı lı ol du ğu için, bir is tis mar ya da sö mü rü gi bi ele
alın ma mak ta dır.15

TÜR Kİ YE’ DE ÇO CUK LA RA YÖ NE LİK 
Tİ CA Rİ CİN SEL SÖ MÜ RÜ NÜN DU RU MU

Tür ki ye’ de ya pı lan bir du rum ana li zi araş tır ma sın da, son
yıl lar da ço cuk la ra yö ne lik ti ca ri cin sel sö mü rü nün gö-
rü nür lü ğün de bir ar tış ol du ğu, fu hu şa iti len ço cuk ve er-
gen ler le da ha faz la kar şı la şıl dı ğı, ço cuk por nog ra fi si
içe ren ma ter yal le rin edi nil me si ve iz len me si ko nu sun -
da hız lı bir ar tış eği li mi olduğu bildirilmektedir.  Ço cuk-
la rın ti ca ri cin sel sö mü rü ye ma ruz kal ma la rı na yol açan
baş lı ca fak tör ler sı ra lan dı ğın da, ço ğun luk la mağ du run
özel lik le ri ne ve için de bu lun du ğu ko şul la ra odak la nıl -
mak ta dır. Bun lar, ai le içi prob lem ler, ai le içi şid det, göç -
le bağ lan tı lı zor ya şam ko şul la rı, ço cuk la rın cin sel
is tis ma rı, ço cuk la rın ev den kaç ma sı ve so kak ta ya şa ma -
sı dır. Bu nun ya nı sı ra, risk li grup ta ki ço cuk ve ai le le ri ne
yö ne lik et ki siz ko ru ma me ka niz ma la rı ve bu ko nu lar da
ka mu se fer ber li ği nin ek sik li ği gi bi ne den ler de sı ra lan -
mak ta dır. Bu sö mü rü yü ko lay laş tı ran et ken ler sı ra la nır -
ken, da ha çok mağ du run özel lik le ri açı sın dan bir
de ğer len dir me ya pıl mak ta, ço cuk la rı sö mü ren ki şi ler
bağ la mın da ise pek bir açık la ma ya pıl ma mak ta dır.15

Kün tay ve Er gin soy ’un cin sel sö mü rü mağ du ru kız ço-
cuk la r la yap tı ğı araş tır ma da da ben zer risk fak tör le ri nin
et ki sin den bah se dil mek te dir.16 En be lir gin risk et me ni,
ale nin ko ru yu cu iş le vi nin ek sik ol ma sı dır. Top lum sal
cin si yet ay rım cı lı ğı, “na mu s” kav ra mı ve er ken yaş ta ev-
len dir me ler ne de niy le kız ço cuk la r her za man da ha faz -
la risk al tın da dır. 

Cin sel sö mü rü mağ du ru ço cuk lar de ni lin ce ak la ilk
ge len so kak ta ya şa yan ço cuk lar ol mak ta dır. So kak ta ya-
şa yan ço cuk lar ara sın da en gö rü nür olan lar, er kek ço-
cuk lar dır. Oy sa so kak ta ya şa yan pek çok kız ço cu ğu

var dır. Da ha az gö rül me le ri nin ne de ni, ge ce yi so kak ta
de ğil, sö mü rü ama cıy la git tik le ri/gö tü rül dük le ri bel li ka-
pa lı me kan lar da ge çir me le ri ola bi lir. Bu du rum da da kız
ço cuk la r, ta ma men sö mü rü ko şul la rı içe ri sin de ya şa -
mak ta ve top lum sal iliş ki len me ola nak la rın dan yok sun
du rum da bu lun mak ta dır .

Dün ya da ki pek çok ça lış ma in ce len di ğin de, ai le
için de ya şa nan is tis ma rın so ka ğa kaç ma ne den le rin den
bi ri ol du ğu na işa ret edil mek te dir.17-19 Tür ki ye’ de ya pı lan
araş tır ma lar da da ben zer bul gu lar la kar şı la şıl mak ta dır.
İstan bul’ da ço ğu er kek ol mak üze re so kak ta ya şa yan er-
gen ler le ya pı lan bir araş tır ma da, er gen le rin ya şam bo yu
ma ruz kal dı ğı cin sel is tis mar öyküleri in ce len miş tir. Bu -
na gö re %30.4’ünün cin sel ta ci ze, %10.8’inin ise te ca -
vü ze uğ ra dı ğı saptanmıştır. Cin sel ta ciz ve te ca vü ze
uğ ra ma ris ki kız lar da er kek le re gö re ol duk ça faz la dır;
kız la rın %66.7’si te ca vü ze uğ ra dı ğı nı bil dir mek te dir.
Cin sel is tis ma rın %12.1’i ai le üye le rin den bi ri ta ra fın -
dan, %26.5’i ise ai le dı şın dan bi ri ta ra fın dan ger çek leş -
ti ril miş tir. Bu araş tır ma ya ka tı lan kız la rın ço ğu nun
cin sel sö mü rü öy kü sü bu lun mak ta dır. Kız ço cuk la rı ve
sö mü rü ye uğ ra dı ğı nı be lir ten az sa yı da ki er kek ço cuk -
la r, pa ra ve ya baş ka birşey kar şı lı ğı ye tiş kin ler le kur-
duk la rı cins le iliş ki le ri sö mü rü ola rak al gı la ma mak ta ve
cin sel is tis mar ola rak bil dir me mek te dir. Pa ra kar şı lı ğı
cin sel iliş ki de bu lu nup bu lun ma dık la rı so rul du ğun da
kız ço cuk la rı nın ya rı sı evet ce va bı nı ver mek te dir, er-
kek ler de ise bu oran %14.1’dir. Kız la rın %65’i, er kek -
le rin ise %48.6’sı rast ge le cin sel iliş ki de
bu lun mak ta dır.20

Tür ki ye’ de ki sos yal des tek me ka niz ma la rı nın ço-
cuk la rı tam an la mıy la ko ru mak için ye ter li ol ma dı ğı gö-
rül mek te dir. Zor ko şul lar da ki ai le ler fi zik sel, eko no mik
ve psi ko-sos yal des tek ler den mah rum bir şekil de ya şa -
mı nı sür dür mek te, ai le içi şid det ve ço cuk is tis ma rı nı ön-
le me yi amaç la yan ça lış ma lar ye ter siz kal mak ta dır. Bu
tür ya şan tı lar ço ğun luk la ai le sis te mi ni ko ru ma ama cıy -
la giz li kal mak ta ve mü da ha le edil me mek te dir. Ai le içi
is tis mar ya şan tı la rı, ço cuk la rın risk li dav ra nış lar da bu-
lun ma sı nın önü nü aç mak ta, on la rı so ka ğa yö nel te bil -
mek te dir. Ço cuk lar so ka ğa kaç tı ğın da da, on la ra ye rin de
des tek su nan me ka niz ma lar sı nır lı dır. Ti ca ri cin sel sö-
mü rü ye ma ruz ka lan ço cuk lar için des tek hiz met le ri
Tür ki ye ça pı na ya yıl ma mış tır.15

CİN SEL SÖ MÜ RÜ NÜN ÇO CUK LAR
ÜZE RİN DE Kİ ET Kİ LE Rİ

Her han gi bir cin sel is tis mar ya şan tı sı na ma ruz ka lan ço-
cuk lar ol duk ça zor la yı cı bir psi ko lo jik sü re cin içe ri si ne
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gir mek te ve yo ğun sı kın tı lar ya şa mak ta dır. Böy le bir sö-
mü rü, ki şi nin bi rey sel bü tün lü ğü ne, can gü ven li ği ne,
‘öz ne’ li ği ne bir sal dı rı dır. Sö mü rü mağ du ru ço cuk la rın
ço ğu za man bu sö mü rü yü dur dur mak için des tek ala bi -
le cek le ri kim se le ri ol ma mak ta dır. An ne ba ba sı ta ra fın -
dan baş ka bi ri ne ve ril miş, ev len di ril miş ya da cin sel
sö mü rü nün içi ne itil miş ço cuk la rın gü ve ne cek le ri kim -
se kal ma mış gi bi dir. Bu ola yı bi ri si ne an lat mak ol duk ça
zor ol du ğu gi bi; pek çok za man bu nun da va sü re ci ne ta-
şın ma sı hiç müm kün ol maz. Bir is tis mar ola yı da va sü re-
ci ne ta şın dı ğın da, bu bi le ken di ba şı na ol duk ça yo ğun
psi ko lo jik zor luk la ra yol aç mak ta dır. Ço cuk, yo ğun kor-
ku lar için de, ça re siz lik ve güç süz lük his le riy le baş et me -
ye ça lı şan bir ko num da dır. Ken di ni ça re siz ve güç süz
his se der, suç lu luk, utanç, kir li ve de ğer siz ol ma inanç la -
rı ge liş ti re bi lir. Bu nun ya nı sı ra, ço cuk la rın cin sel lik le
trav ma tik ve şid det içe ren bir şekil de kar şı laş ma la rı, cin-
sel lik le il gi li tu tum la rı nı da et ki le ye cek tir.21 Top lum sal
eti ket le me sü reç le ri, bu et ki le ri da ha da yo ğun laş tı rır.
‘Kir len me’, is tis ma ra iliş kin top lum sal ba kış ta ol duk ça
cid di bir sos yal dam ga la ma dır ve mağ du ra bir kez da ha
ve ya şam bo yu sü re cek bir mağ du ri yet ge tir mek te dir.
Ken di si ne bu kir len me den kur tul ma yo lu ola rak şid det
ey le min de bu lu nan ki şiy le ev len dir me yi öne ren, ço ğu
za man da ya ta bi len bir top lum sal sü re ce ba zı du rum lar -
da hu ku ki sü reç de ya sa la rıy la ka tıl dı ğın da du rum da ha
da va him leş mek te dir.

SO NUÇ YE Rİ NE

Ti ca ri cin sel sö mü rü nün çok bo yut lu bir ol gu ol du ğu ve
çe şit li bi çim le ri ol du ğu unu tul ma ma lı dır. Ço cuk yaş ta ve
er ken ev len dir me le ri ge le nek sel uy gu la ma lar için de ele
alıp, ço cuk fu hu şu ve por nog ra fi si gi bi da ha be lir li sö -
mü rü bi çim le ri ne odak lan mak ye ri ne, bu sö mü rü nün
tüm bi çim le ri ni or ta dan kal dır mak üze re ça lış mak
önem li dir. Bir ta kım ko ru yu cu ve ön le yi ci ça lış ma lar
plan lar ken, mağ dur la rın ko run ma sı ve des tek len me si ne
yö ne lik hiz met le rin art tı rıl ma sı, bü yük bir ge rek li lik
ola rak önü müz de dur mak ta dır. 

Bu tür bir sö mü rü ye ma ruz ka lan ço cuk la rın ko run -
ma sı ve top lum sal eti ket le me nin azal tıl ma sı yö nün de ça lış-
ma lar yü rü tül me li dir. Özel lik le de, risk al tın da ki ço cuk ve
ai le le ri ne yö ne lik psi ko sos yal des tek sağ la mak önem li dir.
Ço cuk lar la en çok kar şı la şan tıp per so ne li ve öğ ret men le -
rin cin sel is tis mar ko nu sun da bil gi len me le ri ve mağ dur ço-
cuk la rı tes pit ede rek des tek sağ la ma la rı el zem dir.

Bu sö mü rü bi çim le ri hak kın da top lum da far kın da lık
ya rat mak, bu ko nu lar da se mi ner ler dü zen le mek ge rekir.
Top lum sal cin si ye te du yar lı uy gu la ma la rın ge liş ti ril me si
ve cin si yet ay rım cı lı ğı nın önü ne ge çil me si, yi ne ol duk ça
önem li bir ko nu dur. Ayrıca cin sel sö mü rü hak kın da ya pı -
la cak far kın da lık ge liş tir me ça lış ma la rı , sö mü rü yü ger çek -
leş ti ren ki şi le rin dav ra nış ve tu tum la rı nı de ğiş tir me yi de
amaç la ma lıdır.
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