
Kızlara yapılan cinsel taciz 
ne demektir?

Çocuklara cinsel taciz her tür cinsel 
davranış olup, çocuğa veya çocuğun gözü 
önünde, kendi razısı olmadan uygulanan 
veya çocuğun bedensel, ruhsal zihinsel 
veya sözel gelişmesine bağlı olarak bilinçli 
karar verememesidir. Suçlu gücünden ve 
otoritesinden yararlanıp çocuğun alehine 
kendi ihtiyacını tatmin eder.  
(Bange/Deegener,1996)

Cinsel taciz eden erkekler, kızları ellerler,  
kendilerini ve/ veya kızı soyarlar, kendi  
vücutlarını kızın vücutuna sürtüp 
sıkıştırırlar, ağızdan öperler, pornografik 
filmler ve mecmualar gösterirler, parmakları 
ile, başka bir cisim ile veya penisleri ile kızın 
vajinasına veya makatına girerler. Kızı ağızı 
ile veya eli ile tatmin etmeye ve daha bir 
çok şeye zorlarlar. Cinsel taciz çoğu zaman 
aylar boyunca hatta çoğunlukta senelerce 
devam eder.

Bir kızın cinsel taciz edildiği genellikle 
tıbben kanıtlanamaz.

Cinsel tacizin sevgi ile bir alakası yoktur. 
Çoğu zaman kız cinsel taciz eden kişiyi iyi 
tanıdığından ve kendisine inandığından, 
bu kişi için çocuğa cinsel davranışta  
bulunmak kolaylaşır. Eğer bunu 
başaramazsa, kızı uysallaştırmak için  
kendisine psikolojik baskı yapıp fiziksel 
baskı uygular.

Genellikle bir kız cinsel saldırıya karşı 
kendini savunamaz: Güvendiği kişiden ve 
büyüklerinden kötülük beklemediği için 
onun her istediğini yapar. Kız onun niyetini 
bilemez.

Cinsel taciz eden kişi, çoğu zaman olayı 
gizli tutmak için kıza hediyeler alarak, 
 baskı yaparak ve fiziksel tehdit ederek  
zorlar. Örneğin kendisi kıza, bu konu  
üzerine konuşursa kendisine kimsenin 
 inanmıyacağını, bakım yurduna 
koyulacağını, annesinin hastalanıp veya 
öleceğini, kendisini döveceğini veya onu 
öldüreceğini söyleyerek kızı korkutur.
Cinsel taciz kadınlara uygulanan güncel 
şiddetin bir parçasıdır, muhakkak en  
etkilisidir.

Kim kızlara cinsel taciz eder?

Kendilerine emanet edilen kızlara 
çoğunlukta erkekler cinsel taciz ederler: 
Babalar, üvey babalar, evlatlığı olan 
babalar, dedeler, büyük kardeşler veya 
kuzenler, dayılar, annenin erkek arkadaşı 
veya annenin ve babanın arkadaşları, 
yakın tanıdıklar veya komşular, hocalar, 
öğretmenler veya terapistler. Gençlerde 
suçlu olabilirler. Aynı zamanda kadınlarda 
cinsel taciz ederler.

Cinsel taciz uygulayan erkekler genellikle 
şiddetlerini kızlara yöneltirler, fakat erkek 
çocuklara da yönelirler. Kızlar ve oğlanlar 
hiç bir yaşta cinsel tacizden emniyette 
değildirler. Bebekler ve süt çocuklarıda 
cinsel taciz edilir.

Çoğu insanlar kızlara çocuk bahçele-
rinde veya caddede yabancı bir erkek 
tarafından cinsel taciz edilme tehlikesi 
olduğunu düşünürler. Gerçek olan, kızların 
95% oranında ailedeki erkek akrabaları 
tarafından veya yakın çevrelerindeki  
erkekler tarafından cinsel taciz gördükle-
ridir. Sadece 5% oranındaki durumda kız 
suçluyu tanımaz.

Cinsel taciz konusu hakkında türkçe bilgiler

serbest, şirin, hayat dolu

Kızlara karşı cinsel taciz şiddettir ve  
gelişmesine daima zarar verir



Cinsel taciz çoğunlukta bir kız çocuğunun 
sağlıklı gelişmesi için ihtiyacı olan emniyet 
ve şevkat beklediği yerde: aile içerisinde 
olur.

Kıza taciz eden aile ferdi, kızın kendisine 
güvendiğinden, kendisini sevdiğinden 
ve kötülük beklemediğinden kendisini  
emniyette hisseder. Kızın kendisinden 
 duygusal olarak bağımlı olduğundan ve 
kızın üzerindeki etkisinden dolayı kızı 
susmaya zorlayabileceğinden kendini emin 
hisseder.

Kızlara cinsel taciz eden erkekler çoğu 
olaylarda davranışları üzerine mesuliyet 
almazlar.Yaptıklarını inkar ederler ve kızlara 
kahredici sonuçlar bıraktığını kabul etmez-
ler. Çoğunlukta suçluluk duygusu hisset-
mezler.Çogu zaman tekrar-suçlularıdırlar.

Cinsel taciz kızlar üzerinde 
nasıl etki bırakır?

Cinsel taciz kızlara her zaman zarar verir. 
Çoğu zaman cinsel taciz eden kişiler 
 aileden ve çevreden olduklarından ve 
kızı susmaya tehdit ettiklerinden, kızlar 
sözel olmayan sinyal ve davranışlarla 
yaşadıklarını başkalarına belli etmeye 
çalışırlar. Bu sinyaller çoğu zaman başkaları 
tarafından görülmez, işitilmez, anlaşılmaz 
veya yanlış değerlendirilir. Kız cinsel taciz 
edildiğini anlatmayı başarsa dahi, çoğu 
zaman kimse ona inanmaz.

Çaresizliğinden ve yanlızlığından kıza 
çoğunlukta „dikkati çekmek” dışında bir  
olanak kalmaz ve yardım ihtiyaçlarını 
örneğin bu şekilde gösterirler. 

Örnekler:
 tekrar altını ıslatmak 
 birdenbire davranış değişiklikleri 
 psikosomatik rahatsızlıklar 
 korku 
 okulda başarısızlık 
 kız arkadaşları ile ilgiyi kesmek 
 evden kaçmak 
 kendisini aşırı şekilde yıkamak 

 aşırı derecede kilo alıp veya kilo vermek 
 kendisini geri çekmek 
 çekici davranışlarda bulunmak 
 cinsel şeylere büyük ilgi göstermek 
 fahişelik yapmak 
 uyuşturucu madde almak 
 kendine zarar vermek 

vesaire, vesaire …

Bu göze çarpıcı davranışlar cinsel  
tacizden veya başka sebeplerden 
kaynaklanabilir. Fakat yetişkinler her  
zaman bu tür davranışların cinsel tacizle 
ilgili olabileceğini düşünmelidirler.

Cinsel taciz ne kadar erken yaşta başlarsa, 
ne kadar uzun sürerse ve suçlu aileden 
birisi ise, bırakacağı ruhsal etkisi o kadar 
büyüktür.

Cinsel tacizi mümkün olduğunca erken 
görüp ve sonuçlandırılması büyük önem 
taşımaktadır.

Cinsel taciz olan kızlara 
anlayış ve yardım

Yetişkinler kendi yakınlarındaki bir kızın 
cinsel taciz edildiğini duydukları zaman, 
kendilerini çoğu zaman çaresiz hissederler.  
Kıza yardım etme arzusunun yanı sıra, 
yapılması gerekenler konusunda kararsızlık, 
„karışmanın” getirebileceği sonuçlar ve 
özellikle cinsel taciz üzerine konuşmaya 
çekinmek gözlemlenir.

Cinsel taciz çaresiz ve „dilsiz” yapar. Gizli  
yapılıp ve çoğu zaman saklı kalır. Bu  
durumdan haberdar olmak yetişkinlerde 
şaşkınlık ve utanç hissi uyandırır. Cinsel 
tacizi açmak için yardım etmek isteyen kişi 
,kendi „dilsizliğini” de yenmeyi öğrenmelidir.
Etki görmüş kızın güvenini sağlayabilmek 
ve gerektiğinde açılabilmesi için, diyalog 
ve konuşmada önemli olan tutum ve mesaj 
gösterilebilmelidir.



  kızı ciddiye alın, anlattıklarına inanın ve 
önem verin, açık ve dinlemeye hazır olun 

 sakin olun, kendinize ve kıza vakit verin 
 kıza yapamıyacağınızı söz vermeyin 
 üzerinize mesuliyet alın 
  gözünüz kızın üstünde olsun, kendi 

 hislerinizi kıza aktarmayın 
  hiç kimsenin, özellikle yetişkinlerin, böyle 

bir davranışa hakkı olmadığını söyleyin 
  kıza bu durumdan kendisinin  

suçlu olmadığını, mesuliyetin suçluda 
bulunduğunu ve 

  başka kızlarında başına böyle olayların 
geldiğini anlatın 

  Bu konuda konuşabileceğini söyleyin  
ve konuştuğunun gerekli olduğunu 
vurgulayın

Cinsel tacizden şüphelenen her kişi Wild-
wasser Wiesbaden e.V. ve benzeri uzman 
danışma bürolarına baş vurup danışma ve 
dayanışma alsınlar.

Wildwasser Wiesbaden e.V.
Kızlar ve kadınlar için danışma 
bürosu

Bizim danışma büromuza cinsel taciz olan 
kızlar ve kadınlar baş vurabilirler. Bunun 
dışında kızlara ve oğlanlara bu konuda 
yardım etmek isteyen kişilere ve kurumlara 
danışmanlık yapıyoruz.

Bizim kurumumuzda cinsel taciz 
problemleri üzerine eğitim almış 
danışmanlar ve terapistler çalışmaktadır. 
Biz sizin güveninizi sarsmayıp anonüm 
çalışıyoruz. Ìlgili olan ve yardım isteyen 
kişinin rızası olmadan ve kendisine 
danışılmadan hiçbir girişimde  
bulunmuyoruz.

Bütün hizmetlerimiz almanca olup,  
sadece sözleşme şartı ile tercüman 
eşliğinde yapılır.

Bizim hizmetlerimiz:
 kızlara ve kadınlara danışmanlık 
 kızlara ve kadınlara açık görüşme saati 
 küçük yaşta kızlara terapi 
 genç kızlara terapi 
 kızların ve oğlanların annelerine ve 

 diğer aile fertlerine, danışmanlık 
 cinsel taciz şüphesinde danışmanlık 
 Sosyal hizmet uzmanlarına danışma

 (süpervizyon , girişim planı) 
 Mahkeme ve duruşmalarda destek 

 vermek 
 Dayanışma grup çalışmalarının    

 oluşumunda yardım 
 bilgilendirme toplantıları ve seminerler 
 önleyici çalışmalar

Telefon danışma saatleri:
pazartesi: 14.00 - 16.00 arası
salı : 09.00 - 11.00 arası, 16 - 18.00 arası
çarşamba ve perşembe: 09.00 - 11.00 arası
kızlara ve kadınlara açık görüşme saati
salı 16.00 - 18.00 arası

Bağış hesab numarası:
Wildwasser Wiesbaden e.V.
IBAN: DE88 5109 0000 0014 8597 05
BIC: WIBADE5W
Wiesbadener Volksbank 

Wildwasser Wiesbaden e.V.
Dostojewskistr. 10
65187 Wiesbaden 
Telefon: 0611 / 808619
Telefax: 0611 / 846349
info@wildwasser-wiesbaden.de
www.wildwasser-wiesbaden.de

Wildwasser Wiesbaden e.V. 
Cinsel tacize karşı dernek 
Kızlar ve kadınlar için danışma bürosu


