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Abstract  Özet 

In the present research the sexual victimization of males were 
investigated in a sample at 300 male participants with a mean age of 
23.6 (50=5.1). Self-administered questionnaires were employed to 
gather the data. 40% of the participants reported a sexually violent 
act. Frequency of incidents than involve physical contact, including 
sexual assault was found to be 16.3 %. Sexual assault and rape 
frequency was found as high as 9%. Mean age of the victims was 
found to be 18, with an age range of 6-28. The majority of the 
perpetrators were females with a mean age of 21 (age range= 9-
50yrs>. Two thirds of the perpetrators were acquaintances of which 
the majority was friends of the victims. The occurrence place of the 
sexual violence was reported to be the perpetrator’s house in most of 
the cases. The most frequent method of coercion was deception of the 
victim. The most common reactions were reported as guilt and shame. 
Almost none of the incidents were reported to legal services. The 
reasons for not reporting were to be afraid of humiliation and not to 
degrade the perpetrator. However, two thirds of the participants 
indicated disclosure to friends. In conclusion, sexual violence that 
largest the male population is as frequent as it is in the female 
samples. However, reporting of the incidents was almost nonexistent, 
probably explaining the low prevalence rates of male sexual 
victimization indicated in the literature. 

 Sunulan çalışmada, yaş ortalamaları 23.6 (SD=5.1) olan 300 erkek 
katılımcı örneği ile erkeklerin cinsel  kurbanlığa yaklaşımları 
araştırıldı. Data toplanması için self-administered anket kullanıldı.  
Katılımcıların %40 ı cinsel şiddet rolü tanımladı. Fiziksel kontaktın 
karıştığı seksüel saldırıları içeren olay sıklığı % 16.3 olarak bulundu. 
Seksüel saldırı ve ırza geçme sıklığı % 9 dan daha fazla idi. 6-28 yaş 
aralığındaki kurbanların yaş ortalaması 18 olarak saptandı. 
Uygulanıcıların çoğu 21 yaş ortalamasına sahip kadınlardı (yaş aralığı 
= 9-50). Uygulanıcıların 2/3 ü tanınıyordu ve çoğu kurban ile 
arkadaştı. Olguların çoğunda seksüel şiddetin meydana geldiği yer 
uygulayıcının evi idi. Zorlamanın en sık metodu kurbanın  
kandırılması idi.  En yaygın reaksiyon suçluluk ve utanç olarak 
tanımlanmıştı. Olayların hemen hiçbiri adli makamlara 
bildirilmemişti. Bildirilmemenin nedeni rezil olma korkusu ve 
mağdurun küçük düşürülmemesi idi. Bununla birlikte katılımcıların 
2/3 ü olayı arkadaşlarına anlatmıştı. Sonuç olarak, seksüel saldırı 
kadın örneklerde olduğu kadar erkek populasyon arasında da 
yaygındır. Bununla birlikte, olayların bildirimi belki literatürde erkek 
seksüel saldırı kurbanlarının oranlarındaki düşüklüğü açıklar şekilde 
daima gerçekleşmez.  
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