
Çocuklara ve Gençlere Karşı Şiddet ve Suistimal  Çocukların Kötüye 
Kullanılmasıdır  
 

Eğer bir çocuğun hakları ve kişiliği sınırlanıyorsa veya tehdit ediliyorsa, o zaman çocuğun 
kötüye kullanılması sözkonusudur. Aşağıdaki biçimlerde kötüye kullanılma ve şiddeti 
yaşarsan, böyle bir durum sözkonusudur: 

• Temel ihtiyaçların karşılanmıyorsa (Yemek, Giyecek, Ev, Sağlık Bakımı) 
• Geldiğin etnik gurup, kültür ve içinde bulunduğun sağlık durumu nedeniyle 

aşağılanıyorsan 
• Az ya da hiç sevgi görmüyorsan, sana dikkat gösterilmiyor ve korunmuyorsan 
• Kişisel, ruhsal, duygusal ve sosyal gelişmen bir kenara bırakılıyor veya engelleniyorsa 
• Dinlenmen, boş zamanlarını kullanabilmen ve çevreyle ilişki için sana az ya da hiç 

olanak verilmiyorsa 
• Davranışların parayla kontrol altına alınmak isteniyorsa 
• Anne ve babanın ayrılması veya boşanması durumlarında maddi bir baskı aracı olarak 

kullanılıyorsan 
• Şiddet kullanman, adi suç işlemen ve militanca davranman için kışkırtılıyorsan 
• Cinsel davranışlar için başkalarına sunuluyorsan 
• Dilenmeye veya işe gönderiliyorsan 

Vücutsal şiddet: 

Kabaca tutuluyor, dövülüyor, boğazın sıkılıyorsa, bir yerin yakılıyor, tokatlanıyor, 
tekmeleniyor, itiliyorsan, saçların çekiliyor, kolların kıvrılıyorsa, silah ya da başka şeylerle 
tehdit ediliyorsan, bu vücutsal şiddettir! 

Şöylesi durumlarda psikolojik şiddet yaşıyorsun: 

• Eşyaların parçalanıyor, arkadaşlarına, annene ya da babana veya ev hayvanına karşı 
şiddet kullanılıyor. 

• Sürekli izleniyor, sorguya çekiliyor veya baskı altına alınıp zorlanıyorsun. 
• Hizmetçi gibi kullanılıyor, sana emirler veriliyor ve konuşman sürekli kesiliyor. 
• Sana sürekli kızılıyor, şantaj yapılıyor, değersiz muamelesi görüyorsun, sana bağrılıyor, 

seninle konuşulmuyor ve sana deli deniyor. 
• Sana sahip oldukları bir mal gibi davranıyorlar, ne yaptığın, kiminle konuştuğun sürekli 

kontrol ediliyor, arkadaşların ve akrabalarınla görüşmen yasaklanıyor. 
• Bakışlarla, davranışlarla, mimiklerle ve çeşitli nesnelerle veya silahla korkutuluyorsun. 
• Kabul edilmiyorsun, geri çevriliyorsun, dikkate alınmıyorsun veya senden belirli bir 

davranış biçimi bekleniyor. 
• Sana yapılan kötü davranış inkar ediliyor, küçümsendiğini görüyorsun veya suç senin 

üstüne yıkılıyor. 
• Şöyle tehditler söyleniyor: ‘ Cennete değil, cehenneme gideceksin. Allah seni 

cezalandıracak. Senden adam olmaz. Keşke seni dünyaya getirmeseydim, 
doğurmasaydım’. 

• Baban ya da annen senden öbürü hakkında bilgi almaya çalışıyor veya onlar arasında 
arabulucu yapılmak isteniyorsun veya onlardan birisi seni kendi taraftarı durumuna 
getirmek istiyor. 

Şöylesi durumlarda cinsel suistimala uğruyorsun (cinsel taciz, cinsel şiddet, cinsel 
sömürü) 

• Cinsel laflar, lafatmalar, bakışlar (okulda, ailede, chat odalarında, tramvayda, otobüsde, 
diskoda vs.) 

• Banyoda veya soyunma kabininin duşunda gözetleniyor veya gözetlendiğini 
hissediyorsan. 

• Sana gelen telefonlarda şehvet sesleri çıkarılıyor, terbiyesiz laflar söyleniyor veya sana 
bu yönde lafatılıyor. 

• Email ile sana pornografik resim veya filmler gönderiliyor.  
• Senden daha büyük olan gençler veya yetişkinler ‘herkes bunu yapıyor’ gibi laflarla 

veya hediye vererek senin soyunmanı ve fotoğraf çektirmeni istiyorlar. 



• Senden daha büyük olan gençler veya yetişkinler senin önünde soyunup, yaptıkları 
cinsel davranışlara bakmanı istiyor, sana pornografik resim veya film gösteriyor, senin 
vücudunu okşuyor, senin de onların cinsel organlarına dokunmanı veya ağzınla onları 
tatmin etmeni veya cinsel ilişkide bulunmanı istiyorlar. 

Bu tür suçlular bütün kültürlerde ve toplum tabakalarında vardır ve çoğunlukla aile, okul 
ve arkadaş, spor ve serbest zamanları değerlendirme  çevrelerinden ve hatta dini, tıbbi 
ve sosyal aktiv olan çevrelerden gelmektedirler.  Bu tür suçlular kurbanlara başta 
genellikle destekleyici ve yardıma hazır gibi görünürler, ancak daha sonra bunlar 
kurbanları üzerinde egemenlik kurar ve onları aşağılarlar. Bu tür suçlular kurbanlarını 
susmaya zorlarlar. Kurbanlar bu tür suistimalin acılarını kimi zaman kısa süreli ve 
maalesef çoğu zaman da bütün bir ömür boyu çekerler. 
  
Sen suistimalin ve şiddetin kurbanı oldun mu? Düşün ki, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Anlaşması’na göre temel hakların var ve yardım isteme hakkın var!   

Bir çocuğun/gencin suistimalin ve şiddetin kurbanı olduğuna tanık mı oldun? Bu durumda 
da yardım isteme hakkına sahipsin! Bu durumda da yardım isteme hakkına sahipsin! 

  
 


