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Cinsel saldırılar 

Eşcinsel ve biseksüel erkekler çok çeşitli cinsel saldırılara uğrayabilirler. 

Taciz edilen kişinin kendi isteği dışında onu sekse zorlamak, belden aşağı laf atarak, bir 
barda veya sokakta tacizci tarafından uygunsuz bir biçimde ellenmek ve dokunulmak cinsel 
saldırı demektir. Zorla yaşanan cinsellik tacavüzdür. Kişi önce seks yapmaya evet diyebilir 
ama sonra cayıp HAYIR derse veya alkol ya da uyuşturu verilerek tacize uğrarsa, seni 
döverim öldürürüm diye tehdit edilerek sekse zorlanırsa, yani cinsel ilişki bir tarafın isteği 
dışında gerçekleşirse bu TECAVÜZ anlamına gelir. 

Kişiye bedensel şiddet uygulandıysa seks, zorla yaşandıysa bu cinsel SALDIRI demektir ve 
de kanunen bir suç unsurudur. Genelde bu tür suçlar beraberinde başka suç unsurlarını da 
getirir. Hırsızlık, kap kaççılık, ilişki içinde korkutma ve şantaj gibi. Böyle durumlarda K.O 
damlası verilip bayıltılan kişi tamamen korunmasız kalır. Bayıltıcı damlayı vermek bile 
tecavüz sayılır ve cezalandırılır. 

 

Kendini nasıl koruyabilirsin? 

• Cinsellikte bile kendi sınırlarını kesin bir biçimde ifade et ki, istemediğin biçimde kimse 
sana dokunamasın, elleyemesin, asılamasın. Bedenin ve cinselliğin sana aittir. Evet 
evettir hayır hayırdır. 

• Kendi hislerine, duygularına güven, içindeki alarm sinyallerini dinle. Sana sulanan kişi 
seni huzursuz ediyorsa hemen dur sinyalini ver. Tanışma ve flört döneminde 
acelecilik ve psikolojik baskının yeri yoktur. 

• Flörtüne veya seks partnerine neden hoşlanıp hoşlanmadığını söyle. Senin koyduğun 
sınırları anlayışla karşılaması gerekir. Yoksa bırak gitsin, yeni bir şans mutlaka 
bulunur. 

• Alkol ve uyuşturucu algılama duygusunu ve reaksiyonu azaltır, engeller. Serhoş kişi 
daha kolay kurban olur. 

• Barlarda ve sokak aralarında hemen ilişkiye girmek isteyenlerden uzak dur. Bazi 
kişiler cinsel yaklaşmayı, flörtü kurbanlarını şaşırtmak amacıyla ve sonra da onları 
soymak için uygularlar. 

• Öz güvenli gözükmek çok kere tacize uğramaktan ve saldırılardan korur sizi. Öz 
güvenli görünmeyi öğrenebilirsiniz. Nasıl ve nerede biz sizi bilgilendiririz. 

 

Tacize uğrayınca ne yapmalı? 

• Saldırıya uğradıysan hemen 110 numaradan polisi ara, yoldan geçenlerden veya en 
yakın bardakilerden yardım iste. 

• Bedensel ve cinsel tacize uğradıysan hemen bir doktora veya yardım alacağın bir 
yere git ve taciz olayını anlat. 

• Arkadaşlarından sana yardım etmelerini iste. Hemen bir aile ferdini veya yakın, 
güvenebilir bir arkadaşını ara, geç te olsa. 

• Doktor muayenesinden önce sakın yıkanma ve duş alma ki deliller kaybolmasın. 

• Bedeninde tacizden yaralar varsa bunların fotoğraflarını çektir. 

• Eğer tecavüz senin kendi evinde olduysa polise bunu mutlaka bildir. 
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• Tacizcinin bulunması ve cezalandırılması için adli kovuşturma açılır bunun içinde bu 
kişiyi polise ihbar etmek gerekir. Bu sana bağlı bir durumdur. MANEO da 
tereddütlerinin üzerine konuşur sorularını sorabilirsin.  

 

Utanma ve özgüvensizlik 

Zorla cinsel tacize uğrayan kişilerin arzuları, haysiyetleri ve bedensel dokunulmazlıkları 
tacizciler tarafından hiçe sayılmaktadır. Tecavüze uğrayanlar utanç ve kuşkular içinde 
kendilerini suçlarlar, acaba ben mi hata yaptım, tacizciyi benim davranışım mı tahrik etti 
gibi. Eşcinsellerin ve biseksüellerin biyografilerin de bu olaylar coming out sayılıyor ve bir 
erkek bu durumu kendi kendine halleder görüşü son derece yaygın. Utanmak ve 
kendinden şüphe etmek bu insanları inzivaya çekilmeye ve kendi isteklerinden vaz 
geçmeye zorluyor ama taciz olaylarını kendi başına çözmeye çalışmak doğru değildir. 

 

MANEO bu durumlarda sizinle diyalog kurar, yardımcı olur  

Uzun yılların tecrübesi bize gösterir ki bir erkek kolay kolay kimseye güvenip sorunlarını 
paylaşmaz. Bu broşür ile size ulaşmak, sizler le diyaloğa girmek istiyoruz. 

MANEO güvenilir bir danışma ve dayanışma hizmeti verir.Korkularınızı, kuşkularınızı 
ciddiye alır, sizin için yeterince zaman ayırır, istek üzerine doktor, avukat ve psikolog 
bulur ve de tacizi polise şikayette yardımcı olur. Tacize uğrayan kişilerin tekrar öz 
güvenlerini bulma ve kendi kararlarını almalarında yardımcı olur. 

 

Şahit ve yardımcılar için gerekli tavsiyeler 

• Taciz olayına şahit olursan hemen polisi ara. Uzaktan taciz kurbanına seslen, polise 
haber verdiğini söyle. 

• Olay yerindeki başka  şahitleri de hemen yardım amacıyla organize et. 

• Eğer tecavüzcüyü iyi görebilmişsen onun görünümünü ve ne tür özelliği olduğunu 
belleğine yerleştir. 

• Hemen kısa notlar al ki ilerde olayların detaylarını da hatırlayabilesin. 

• Tacize uğrayan kişi ve olay şahitlerine MANEO nun danışma bürosu olduğunu bildir. 

Bazan bu tür tacizleri izlemek kişileri psikolojikman çok etkiler, ayrıca tacize uğramış 
kişilerin çevresindeki insanlar kendilerinden yardım isteyen, olayları kendilerine 
güvenerek anlatan bu insanların sorunları altında ezilir ve bu durumu kaldıramazlar. Bu 
yüzden özellikle taciz olaylarının şahitlerine, tecavüze uğramış kişinin arkadaşlarına, 
onlara yardım etmiş insanlara ve de partnerlerine danışma hizmeti veriyoruz. 

 

MANEO projesi 

Şiddete karşı bir kuruluş olan Maneo 1990 da bağımsız bir proje olarak Mann-o-Meter 
e.V çatısı altında kuruldu. MANEO Almanya da en tanınmış ve deneyimli şiddet karşıtı bir 
eşcinseller projesidir. 

Çalışma arkadaşlarımız senede 300 taciz kurbanına danışma hizmeti veriyor. Eş 
cinsellere karşı olan şiddet olaylarını belgeleyip dosyalıyor ve şiddetten korunmayı 
öğreten kamu hizmeti sunuyor. Dört ana konumuz var. Şiddet kurbanlarına yardım, şiddet 
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olaylarını belgeleme, şiddetten korunma ve angaje olma.Tüm bu çalışmalar MANEO nun 
son derece dinamik bir proje olmasına neden oldu. 

Bu hizmet eşcinsel ve biseksüel genç ve olgun erkeklere veriliyor. Berlin de ikamet 
etmeleri şart koşulmuyor, turist veya gecici olarak da Berlin de olsalar bu hizmetten 
faydalanabilirler.Tacizin mekan ve zamanı da verilen danışma hizmeti için şart koşulmaz. 

MANEO verdiği şiddet karşıtı danışma hizmeti için bir çok ödül aldı. 

MANEO nun ilkeleri 

Profesyonel ve bürokratik olmayan hizmet: Deneyimli ve profesyonel bir çalışma 
çerçevesinde hizmet sunuyoruz. Bürokratik olmayan çabuk bir yardım sistemini başlattık. 
Bize anlatılan her sorunu ciddiye alıyoruz. Her olayı bireysel olarak çözümlemeye 
çalışıyoruz. Bize verilen her bilgi mutlaka gizli tutulur. 

Eşcinseller eşcinseller için: Kimseye karşı ön yargılı davranmıyoruz. Ekip te çalışanların 
tümü son derece deneyimli gay ve biseksüel erkeklerdir. Hedefimiz şiddete ve 
dışlanmaya mağruz kalan kişilere tüm kalbimizle, enerjimizle yardımcı olmaktır ve de 
onları cinsel tercihlerinde desteklemektir. 

 

 


