
Ritüel ve Organize 
Yapıların Cinsel İstismar 
Üzerindeki Etkisi
Ne demektir?



Devam bilgi için ilgili bağlantılar:

Yardım- Telefon Hattı Berta – Cinselleştirilmiş Organize ve Ritüel Şiddete Karşı 
Danışmanlık
https://nina-info.de/berta

Organize Örgütlerde Ritüelleşmiş ve Cinselleştirilmiş Şiddet Konusundaki Uzman 
Ekibin „Örgütlü ve Ritüel Şiddet Yapılarında Cinselleştirilmiş Şiddet için Siyasete ve 
Topluma Tavsiyeler“ Başlıklı Broşürü (Almanya)
https://www.bundeskoordinierung.de/de/topic/51.rituelle-und-organisierte-ge-
walt.html

Açıklama Videoları: “Örgütlü ve Ritüel Yapılarda Cinselleştirilmiş Şiddet”
https://www.youtube.com/watch?v=YX4dxoC22rE

Bilgilendirme Portalı Ritüel Şiddet: Mahkeme Kararları, Bilimsel Araştırmalar ve 
Güncel Raporlar
https://www.infoportal-rg.de

Çoklu Kişilik Sahibi Olmak: Dissosiyatif Kişilik Yapısıyla Yaşamak Üzerine Podcast
https://vielesein.de/startseite

Ö1 Logos: Avusturya’da Organize Ritüel Şiddetten Kurtulan Birinin Raporu:
https://oe1.orf.at/programm/20200912/611779/Laurent-Ziegler-ueber-seinen-
Glauben

VIELFALT e.V. - Travma ve Dissosiyasyon Hakkında Bilgi
https://www.vielfalt-info.de

N.I.N.A. – Cinsel Şiddet Konusunda Ulusal Bilgi Hattı, Ağ ve Iletişim Noktası (Almanya)
https://nina-info.de

Pauline C. Frei ve Sabine Weber, (ed): N.I.N.A. e.V.: Cinselleştirilmiş Organize Ritüel 
Şiddet, S U P O RT Kurtuluş için Bir Rehber
https://nina-info.de/images/Support-Ein_Leitfaden-komprimiert.pdf



“Toplumdan beklentim, her şeyin 
mümkün olduğuna inanması. Yani hiçbir 
zaman “Asla mümkün değil, olmaz!” 
demeyin (…)”

(Şiddet mağdurundan alıntı)*

*  anonim alıntı: Bir İçerik Analizi Çalışması: Şiddetin, organize ve ritüel yapılarda 
ortaya çıkmasını zorlaştıran sebepler nelerdir? Mağdurların, tanıkların ve sanıkların sun-
duğu deliller şu linkte mevcut: https://thieme-connect.com/products/ejournals/htm-
l/10.1055/a-1123-3064. Sayfa 256 

https://thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/a-1123-3064
https://thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/a-1123-3064


Ritüel ve organize yapı 
içerisinde uygulanan cinsel 

istismar sadistçe ve planlanmış 

şiddet biçimidir. Mağdurlar ge-

nellikle küçük yaştan itibaren ve 

bir çok istismarcı tarafından 

ağır cinsel, fiziksel ve psikolojik 

şiddete uğrarlar. Bu şiddet tü-

rünün özelliği ritüel ve ayınımsı 

yapısıdır (Örneğin seremoni ve 

kurban adamak gibi).

Aile, bu gibi durumlarda 
çoğu zaman teşvik edici ve 

yıkıcı bir rol oynar. Küçük yaşta 

çocukların  istismarcı kişilere ve 

gruplara bağlanmasını sağlarlar. 

Genellikle bu durumda aileler 

ve mağdurlar, ait oldukları 

örgütün ideolojisini benimse-

miştir (Örneğin mezhepleşme, 

tapınmalar veya faşist birleşim-

ler gibi). 

Şiddet uygulama ve (güç) 
tatmini yöntemleri ara-

sında, mağdurları uzun vade-

de kapsamlı kontrole tabi 

tutabilmek için cinselleştirilmiş 

işkence, sözde iğrenme eğitimi 

ve hedefe yönelik koşullan-

dırma yer alır. Travma yaratan 

şiddetin bu sistematik kulla-

nımı, belirli dissosiyasyona, 

hatta çocukların kişiliklerinin 

çeşitli kimliklere bölünmesine 

(Dissosiyatif kimlik bozukluğu 

(DKB)), çoklu kişilik sendromu 

yol açar ve hedefli bir şekilde 

kullanılır.

Çocuk ve insan ticareti, ve 
çocuk istismar belgelerinin 

(çocuk pornografisi) satışı gibi 

ticari hedefler genellikle bu 

tür organize ağlarda önemli rol 

oynamaktadır. Şiddet eylemleri 

esnasında, mağdurlar genellik-

le diğer kurbanlara (çoğunlukla 

çocuklara) ve/veya hayvanlara 

eziyet etmeye zorlanırlar (Ör-

neğin çocukların öldürülmesi 

de dahil olmak üzere bu eylem-

lerin film kayıtlarının oluşturul-

ması, Snuff videoları gibi).

Zamanla, mağdurlara örgüt-
te önemli roller atanır. Bu 

durum, mağdurun ağla çelişkili 

ve ikilemci bir bağ kurmasına 

neden olur ve kişinin örgütten 

uzaklaşmasını veya ayrılmasını 

daha da zorlaştırır.



Organize ve 
Ritüel Yapılarda 
Cinselleştirilmiş 
Şiddete Karşı Uzman 
Ekip
Uluslararası bir karşılaştırma yapıldığında Avus-
turya’da organize ve ritüel şiddet yapılarında 
cinselleştirilmiş şiddet konusunun hala yeterince 
tartışılmadığı görülmektedir.

2020 sonbaharında, “Selbstlaut Danışma Merkezi” 
tarafından bu organize cinselleştirilmiş şiddetin 
organize edilmiş biçimine karşı disiplinlerarası 
bir uzman ekip kuruldu. Bu uzman ekip, çocuk ve 
genç koruma alanında uzman kuruluşların yanı 
sıra psikoterapi ve yasal alanlardan uzmanlarla 
birlikte, mağdurlar ve destekçileri için koruyucu 
yapı oluşturmaya çalışıyor.

Uzman ekip,  Avusturya’da  organize ve ritüel 
yapılarda cinselleştirilmiş şiddet konusunda yeni 
bir süreci teşvik etmek için yıllardır diğer ülkelerde 
geliştirilen mevcut uzmanlığa ve birikime dayan-
maktadır. Amaç: danışma merkezlerinde, psiko-
terapist alanında, yürütme ve yargı organlarında 
ve tıp alanında çalışan insanları  hassaslaştırmak, 
bunların arasında bir ağ oluşturulmasını sağlamak 
ve etkinleştirmek.

Uzman ekibin 
hedefleri 
şunlardır:

• Hedef kitleye uygun  
bilgi materyalinin 
oluşturulması

• Mağdurlar ve des-
tekçiler için danış-
manlık hizmetleri-
nin geliştirilmesi

• Konuyu pekiştirici 
eğitim imkanlarının 
ve kurslarının sunul-
ması

• Avusturya’da orga-
nize, ritüel yapılarda 
cinselleştirilmiş şid-
dete karşı çalışma 
için kalite kriterleri-
nin oluşturulması

• Avusturya çapında 
bir uzmanlardan 
oluşan bir ağın ge-
liştirilmesi

• Araştırmanın mev-
cut durumunun 
bilimsel olarak 
geliştirilmesi ve 
akademik anlamda 
ele alınması

Uzman ekip uluslararası bir ağdan oluşmaktadır. Özellikle Almanca konuşulan bölge-
lerde, ritüel şiddete karşı kurulan yardım ve bilgi merkezleri, Avusturya’daki danışma 
merkezlerinin ve uzmanların işbirliğini memnuniyetle karşılamaktadır. Ortak amaç, 
insanlara ve demokratik yapılara yönelik saldırılara mümkün oldukça  karşı koymaktır.



Bunun için neler gerekli …
 … Avusturya’da  bu şiddet türü konusundaki sürecin 

karşılık bulması bu anlamda yargının, yürütmenin, 
terapi ve danışmanlık merkezlerinin, eğitimcilerin ve 
tıp insanlarının duyarlı hale getirilmesi, ağlar oluşturul-
ması ve güçlendirilmesi.

 … kamuoyunun bu şiddet türü hakkında bilgilendirilme-
si.

 … Çoklu kişilik sendromu (Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu) 
hakkında bilgi sahibi olunması ve  bu kişilerin ifade-
lerinin profesyonel ve destekleyici temel bilgi  olarak 
kabul edilmesi.

 … ve tedbir alınıp ritüelleşmiş şiddet hakkındaki verile-
rin ve bilgilerin iyileştirilmesi ve önleyici çalışmaların 
başlatılması.

 … ritüel şiddetin varlığının bilinmesi ve mağdurların bu 
anlamda psikososyal alanda ve psikoterapi alanında 
kendilerinin anlaşıldığını ve duyulduğunu hissetmesi 
ve  yeterli ve doğru desteği alabilmeleri.

 … ilgili meslek grupları için eğitim imkanlarının sunulma-
sı ve kamu sektörü tarafından finanse edilmesi.

 … siyasette ve kurumlarda karar yetkisi olan kişilerin, 
organize şiddetin açığa çıkması ve organize yapıdan 
çıkması, sığınma, koruma ve mağdurlara mümkün 
olan en yüksek güvenliği ve desteği sağlamak için 
gerekli araç ve yapılandırmaların sağlanması ve bunun 
mağdurlar için mümkün kılınması ve akla gelmesinin 
sağlanması. 

Avusturya çapındaki 
uzman ekip ilgili 

kuruluşlara, meslek 
gruplarına ve derneklere 
daha fazla bilgi ve aynı 
zamanda ağ kurma 
olanağı sunar. 

www.fachkreis-rg.at

info@fachkreis-rg.at

Uzman ekip çalışmaları, 
2021 yılında Federal Baş-
bakanlık/Kadın Birimi ve 
Temsil Bakanlığı veFırsat 
Eşitliği Bakanlığı tarafın-
dan finanse edildi.

http://www.fachkreis-rg.at
mailto:info%40Fachkreis-rg.at%20?subject=
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