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ÖZET

SUMMARY

Çocuk cinsel istismarýnýn bildiriminde çocuklarýn açýklamalarý kritik deðerdedir. Ancak alan yazýn cinsel istismar
maðduru çocuklarýn yaþadýklarýný kolayca açýklamalarýný
beklemenin gerçekçi olmadýðýný göstermektedir. Bu yüzden çocuklarýn istemli açýklama yapmalarýný saðlayabilecek meslek elemanlarýnýn varlýðý çok önemlidir. Bu çalýþmada çocuk cinsel istismar þüphesinin bildirimine
dayanak oluþturmaya yetecek bilgilerin alýndýðý ilk görüþmenin genel çerçevesini tanýmlamak ve böylece ilgili
meslek elemanlarýnýn baþvurabileceði yazýlý bir kaynak
oluþturmak amaçlanmýþtýr. Bunun için çocuðun cinsel
istismarý açýklamasýyla ilgili araþtýrmalar ve benzer
amaçla oluþturulmuþ görüþme protokolleri incelenmiþtir.

Child’s disclosures have critical value in child sexual
abuse reporting. However, literature show that it is not
realistic to expect the abused child to disclosure what
s/he experienced easily. Accordingly, it is very important
to have professionals who can provide help to get child’s
purposeful disclosure. In this study, in order to get
enough information of the suspected child sexual abuse,
depicting the basics of the first interview; therefore providing a written reference appeal for the personnel concerning the issue was aimed. To assure this aim, the studies concerning the child sexual abuse disclosures and
interview protocols formed for similar reasons were
examined.

Bu çalýþmada üç aþamalý bir görüþme þemasý temel alýnmýþ ve olasý senaryo örnekleriyle görüþme planý oluþturulmuþtur. Çocukla güven iliþkisinin oluþturulmasýnýn
öncelikli olduðu görüþmeye hazýrlýk aþamasý; rahatlatýcý
genel bir konuþmayý, bilgi vermeyi ve görüþme kurallarýný
tanýmlamayý içermektedir. Çocuðun spontan anlatýmýnýn
desteklendiði açýklamayý kolaylaþtýrma aþamasýnda;
cesaretlendirme, içtenlik, gizliliðin sýnýrlarýný açýklama,
konuþmaya açýk davet, asgari teþvik, empatik tepki, sessizlik becerisi, amacý belli sorular sorma, dolaylý anlatýma
dikkat etme, açýklama davranýþýný onaylama gibi tepkilerin kullanýmý yer almaktadýr. Görüþmenin bitirilmesinin
uygunluðunun gözden geçirildiði sonlandýrma aþamasý
ise; çocuðun açýklama yapmýþ olmasýna ve güvenliðine
iliþkin duygularýný öðrenme, sorularýný yanýtlama, kontrolü almasýna destek verme ve görüþmenin yazýlý kaydýný
hazýrlamayý içermektedir.

In this study, a three staged interview schema was taken
as a base and an interview plan was formed with regard
to samples of possible response sample scenarios. The
preparation stage in which establishing a secure relationship with the child is a priority, consists of a general
relaxing conversation, informing and describing the
guidelines of the interview. The facilitation stage in
which child’s spontaneous disclosure was supported,
includes the use of responses such as encouraging, genuineness, explaining the boundaries of confidentiality,
minimal encouragers to talking, free-recall prompt,
empathetic response, ability of sustaining silence, asking
questions with an aim, paying attention to implied
explanations and confirming explanation behavior. The
termination stage in which the convenience of ending
the interview was checked, involves learning child’s feelings about his/her disclosure, checking child’s security,
answering his/her questions, encouraging him to take
control and preparation of written form of the interview.
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GÝRÝÞ
Çocuk cinsel istismarý geliþmiþ ülkelerde olduðu
gibi Türkiye'de de binlerce çocuðun yaþamýnýn travmatik bir gerçeði olduðu ve büyük bir halk saðlýðý
sorunu olarak ele alýnmasý gerektiði kabul edilmektedir (1,2). Çocuk cinsel istismarý (ÇCÝ), faillerin
gizliliði saðlamaya yönelik çabalarý ve genellikle
fiziksel kanýt býrakmamalarý nedeniyle gizli
kalmaya devam eden bir suçtur (3). Bu konuda
hedeflenen önleyici çalýþmalara büyük ölçüde
bildirimle katkýda bulunulacaðý savunulmaktadýr
(4,5). Kanýtlanmasý güç olan bu suçun bildiriminde
ise çocuklarýn anlatýmlarýnýn büyük bir öneme
sahip olduðuna vurgu yapýlmaktadýr (3,4).
Adli sürece yansýyan çoðu cinsel istismar öyküsü,
çocuðun uðradýðý cinsel istismarý aile üyelerine,
öðretmen ya da arkadaþlarýna kendisinin açýklamasý (3,6,7) ya da belirtilerini açýkça sergilemesi
üzerine yapýlan görüþmelerle ortaya çýkmaktadýr
(4,6). Cinsel istismar gibi travmatik yaþantýlarý
açýða vurmak herkes için çok zor olsa da bu durum
çocuk yaþtakiler için çok daha zordur. Ýlgili araþtýrmalarý inceleyen Lyon ve Ahern (8) cinsel istismara
uðradýðý ispatlanmýþ çocuklarla sürecin en baþýnda
yapýlan görüþmelerde çocuklarýn durumu açýklamayý ertelediklerinin ya da tam bir açýklama yapmadýklarýnýn altýný çizmektedirler. Ancak uzmanlarýn oluþturduðu destekleyici görüþme koþullarýnda çoðunun, maruz kaldýðý cinsel istismarý anlatabildiðine de dikkat çekilmektedir (6,8). Diðer
taraftan asýlsýz bulunan cinsel istismar bildirim
sorumlularý olarak da çocuklarla çalýþan profesyonellere iþaret edilmektedir (9).
Çocuðun geliþimini, iyiliðini ve güvenliðini tehdit
eden koþullara iliþkin erken tanýma ve önleyici
müdahaleleri baþlatma yönünde eðitim, saðlýk,
adalet ve sosyal hizmet kurumlarýnýn kritik önemi
bilinmektedir (1,3). Bu nedenle ÇCÝ belirtilerini
doðru deðerlendirebilecek ve çocuklarýn durumu
açýklamalarýný saðlayacak yeterlikte okul psikolojik
danýþmaný/rehber öðretmen, öðretmen, psikiyatrist,
doktor, psikolog ve sosyal çalýþma uzmanlarýna
gereksinim vardýr. Paine ve Hansen'in (4) dikkat
çektiði gibi ebeveynlerin, toplumun ve çocukla
çalýþan profesyonellerin cinsel istismarýn açýklanmasý sürecine ve bu açýklamanýn önündeki
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engellere iliþkin farkýndalýk ve bilgilerinin artýrýlmasý gerekmektedir. Bu yöndeki çabalar çocuðun
cinsel istismar anlatýmlarýný kolaylaþtýrýcý ve bu
anlatýmlara verilecek olumsuz tepki olasýlýðýný
azaltýcý nitelikte olmalýdýr.
ÇCÝ þüphesinin bildirimi öncesinde çocukla yapýlacak görüþmenin nasýl yapýlacaðýna iliþkin kolaylýkla
eriþilebilir kaynak bulunmamaktadýr. Adli görüþme
protokolleri ise bu görüþmeler için deðil, adli
sürecin gereði olarak kullanýlmaktadýrlar. Bu protokol örneklerinden yararlanýp sadece bildirime
yetecek bilginin alýnmasýný saðlayacak bir görüþme
planý oluþturmak çok önemlidir. Bu çalýþmada da
ÇCÝ þüphesi bildirimi öncesinde yapýlmasý gereken
görüþmenin nasýl yürütüleceðinin genel bir planýný
oluþturmak amaçlanmýþtýr. Bu kapsamda ilgili alan
yazýn incelenerek önce cinsel istismara uðramýþ
çocuðun yaþadýklarýný açýklamasýnýn önündeki
engeller ve açýklama yollarý ele alýnmýþ, ardýndan
çocukla yapýlacak ilk görüþmeyle ilgili önemli
konular ve olasý senaryolar üzerinden örnekleriyle
genel bir görüþme planý oluþturulmuþtur.
Çocuðun Cinsel Ýstismarý Açýklamasýný Engelleyen
Etmenler
Çocuklarýn çeþitli nedenlerle cinsel istismarý birine
söyleyemedikleri ya da söylemeyi sürekli erteledikleri bilinmektedir (3,4,7,10,11,12,13). Alaggia (10)
cinsel istismar öyküsü olan yetiþkinlerin %52'sinin
yaþadýklarýný yetiþkinlik dönemine kadar gizlediklerini; %48'inin ise çocukluk döneminde açýkladýklarýný (yaklaþýk yarýsý bilerek, yarýsý bilmeyerek)
ifade etmektedir. Finkelhor ve arkadaþlarý (14)
çocukluk cinsel istismar geçmiþi olan erkek ve
kadýn yetiþkinlerin %42'sinin yaþadýklarýný hiçbir
zaman
birine
açýklamadýklarý
sonucuna
ulaþmýþlardýr. London ve arkadaþlarý (15) ise on bir
geriye dönük çalýþmayý incelediklerinde tutarlý bir
bulgu olarak; çocukluk döneminde cinsel istismara
uðramýþ yetiþkinlerin sadece üçte birinin, yaþadýklarý cinsel istismarý çocukluk döneminde birisine
söylediklerine dikkat çekmiþlerdir. Diðer taraftan
Smallbone ve Wortley (13) çocuk cinsel istismarý
failleri ile yaptýklarý araþtýrmada maðdurlarýn %
21.4'ünün anne-babasýnýn, cinsel istismarý
öðrendikleri ve faili de tanýdýklarý halde, bildirimde
bulunmadýklarýný görmüþlerdir. Bu bulgular sadece
Klinik Psikiyatri 2017;20:45-58
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maðdur çocuklarýn deðil, durumu öðrenen aile
üyelerinin de çocuðun yaþadýðý cinsel istismarý
gizleyebildiklerini göstermektedir.
Cinsel istismara maruz kalmýþ çocuklarýn yaþadýklarýný açýklamalarýnýn bellek sorunlarýnýn yanýnda
geliþimsel ve çevresel etkenlerden dolayý farklý ve
karmaþýk biçimleri olduðuna ve bu açýklamalara
eriþmenin kolay olmadýðýna dikkat çekilmektedir
(10). Goodman-Brown ve arkadaþlarý (12) küçük
çocuklarýn yaþadýklarýný büyüklere anlatamadýklarýný ya da anlatmalarýnýn olumsuz sonuçlarýný
bilmediklerinden cinsel istismarý farkýnda olmadan
açýkladýklarýný ileri sürmüþlerdir. Esasýnda hangi
yaþta olursa olsun cinsel istismar açýklamalarýnýn
þüpheyle karþýlanmasý ve sonrasýnda çocuklarýn
yoðun sorun yaþamasý, açýklamanýn önündeki ciddi
engeller olarak tanýmlanmaktadýr (10). Bu engellerin cinsiyete göre farklýlýk gösterdiðine iþaret
eden Alaggia (11), istismarý açýklamalarýnýn en
önemli engelleri olarak erkeklerin özellikle eþcinsel
ve bir kýz gibi cinsel istismar kurbaný haline getirilerek damgalanmaktan korkmalarýný; kadýnlarýn ise
öncelikle yaþadýklarýndan kendilerini sorumlu hissetmelerini, suçlanma ve kendilerine inanýlmayacaðý beklentilerini tanýmladýklarýný göstermiþtir.
Summit (16) ise özellikle cezalandýrýlma korkusu
ile utanç ve suçluluk duygularýnýn çocuklarýn
yaþadýklarý istismarý açýklamalarý önündeki önemli
engeller olduðuna iþaret etmiþtir. Goddman-Brown
ve arkadaþlarý (12) ise failin aile içinden olmasýna,
çocuklarýn yaþýna, açýklama sonrasý olumsuz
sonuçlarý yaþama korkusuna ve algýlanan sorumluluðun artmasýna baðlý olarak çocuklarýn cinsel
istismarý açýklayana kadar geçen sürenin anlamlý
düzeyde arttýðýný bulmuþlardýr.
Hershkowitz ve arkadaþlarý (7) araþtýrmalarýnda
maruz kalýnan cinsel istismarýn çok ileri düzeyde
olmasý ve ebeveynlerinin tepkilerine iliþkin olumsuz beklentiler içinde olmalarý durumunda,
çocuðun istismarý açýklama isteðinin hýzla
azaldýðýný bulmuþlardýr. Tashjian ve arkadaþlarýnýn
(17) çalýþmasý ise failin aile dýþýndan olduðu durumlarda, cinsel istismarý açýklamadaki erteleme
kararýnýn en güçlü yordayýcýsýnýn çocuðun ebeveyn
figürlerinin hem fiziksel hem de duygusal istismarýna maruz kalmasý olduðunu göstermiþtir. Ayrýca
ebeveynlerin cinsel istismar sorumlusu olmadýðý
durumlarda, çocuklarýn cinsel istismarý açýklaKlinik Psikiyatri 2017;20:45-58

malarýndaki en önemli koþulun ebeveyn desteði
olduðuna iþaret etmiþlerdir. Paine ve Hansen'e (4)
göre bu destek büyük ölçüde kaynaðýný kültürden
almakta, özellikle bekâreti kaybetme ve cinsel
saldýrýnýn kurbaný olmaya yönelik damgalanma
korkusu, cinsel istismar açýklamalarýnýn desteklenmesini engellemektedir.
Schaeffer ve arkadaþlarý (18) çok sayýda istismar
maðduru çocukla yaptýklarý adli görüþmelerde,
çocuklarýn cinsel istismar anlatýmlarýnýn önündeki
engelleri; fail tarafýndan tehdit edilme, söylemesi
durumunda baþýna kötü þeyler geleceði korkusu,
yaþadýklarýný hiçbir zaman açýklama fýrsatý verilmeyeceði, anlatsa da anlaþýlmayacaðý beklentisi
ve fail ile olan iliþkinin yakýnlýðý olarak ifade
etmiþlerdir. Smallbone ve Wortley'nin (13) çalýþmasýnda ise cinsel istismar failleri; çocuklarýn
onlarý sevdikleri ve bu yüzden hapse atýlmalarýndan
korktuklarý (%60), onlarýn sevgi ve ilgisini kaybetmek istemedikleri (%36) ve verdiði özel hediye ya
da ayrýcalýklarý almaya devam etmek istedikleri
(%21) gibi nedenlerle cinsel istismarý açýklamadýklarýný ileri sürmüþlerdir. Lyon ve Ahern (8) ilgili
araþtýrmalardaki fail ifadelerini inceleyerek, faillerin çocuklarýn zamanla durumu uysal bir biçimde
kabullendiklerini gördüklerinden yakalanma
korkusu duymaksýzýn cinsel istismara devam ettiklerini bulmuþlardýr. Ayrýca cinsel istismarý açýklamayý erteleyen çocuklar ile açýklamayý reddeden
çocuklarýn çoðunun tanýdýk kiþiler tarafýndan, özellikle de çocukla ayný evde yaþayan biri tarafýndan
istismar edildikleri sonuçlarýna ulaþmýþlardýr. Ayný
incelemede çocuklarýn ifadelerinde görülen tutarsýzlýklarýn ya da anlatýmlarýndan tamamýyla dönmelerinin iddialarýn asýlsýzlýðý nedeniyle deðil,
çocuklarýn durumlarýný açýklamadaki isteksizlikleri
nedeniyle olabileceðine dikkat çekmiþlerdir. Bu
noktada Summit (16) "çocuðun cinsel istismara
uyum sendromu" (child sexual abuse accommodation syndrome) olarak tanýmladýðý durum ile
çocuklarýn neden baþlarýna geleni anlatmayý
erteledikleri ya da anlatýmlarýndan döndüklerini
açýklamaya çalýþmýþtýr. Summit (16) cinsel istismara
maruz kalan çocuklarýn yaþadýklarýný sýr olarak saklamayý kabul etmeleriyle sürecin baþladýðýný, buna
giderek çaresizlik hislerinin eþlik ettiðini, ardýndan
artýk söylese de hiç kimsenin ona inanmayacaðý
beklentisinin onu cinsel istismara uyum yapmaya
götürdüðünü ve böylece istismarý açýklamayý
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ertelediðini modelinde açýklamýþtýr. Summit, çocuk
nihayetinde istismarý açýkladýðýnda ailenin ya da
uzmanlarýn onu koruma ve desteklemedeki
baþarýsýzlýklarýnýn stresini artýrdýðýný ve sonunda
anlatýmýndan döndüðünü de modeline eklemiþtir.
Ancak, Bradley ve Wood (6) araþtýrmalarýnda
Summit'in tanýmladýðý çocuðun cinsel istismara
uyum sendromunun sadece yaþý büyük ve yýllarca
aile içi cinsel istismara maruz kalmýþ çocuklar için
geçerli olabileceðini göstermiþ ve aile üyelerinden
baský gören çocuklarýn anlatýmlarýndan dönebileceklerini doðrulamýþlardýr. Paine ve Hansen (4) ise
çoðunlukla tanýdýk olan istismar sorumlularýnýn
ayný zamanda otorite ya da çocuðu kontrol edebilecek konumda olmalarý ve açýklamayý engelleyen
stratejileri etkin kullanmalarý sonucunda çocuklarýn bu duruma uyum saðladýklarýný ileri sürmüþlerdir.
Çocuða bakým verenler gibi çocukla ilgili profesyonellerin de onun istismar anlatýmlarýna verecekleri tepkiler daha sonra çocuðun anlatýmlarýndan
vazgeçmesinin baþlýca nedeni olabilmektedir (19).
Diðer taraftan yaþadýklarý istismarý kolayca açýklayanlarýn çeþitli etkiler sonucu anlatýmlarýndan
dönmeleri baþtaki anlatýmlarýnýn asýlsýz olduðuna
yönelik kanýt haline getirilebilmektedir (8). Karara
baðlanmýþ dava dosyalarý incelendiðinde de bunun
örnekleri görülmektedir (20).
Çocuðun cinsel istismarý açýklanmasýnýn önündeki
bir diðer önemli engel de unutkanlýk çözülmesidir
(dissosiyatif amnezi). Amerikan Psikiyatri Birliði
(21) unutkanlýk çözülmesini genellikle örseleyici ya
da gerginliði tetikleyici nitelikte özyaþam öyküsel
bilgileri, sýradan bir unutkanlýkla açýklanamayacak
biçimde anýmsayamama olarak tanýmlamýþtýr.
Klinik örneklemli çalýþmalar (22,23,24,25) gibi
klinik olmayan örneklemli çalýþmalar da (10,11)
çocukluðunda cinsel istismar yaþamýþ katýlýmcýlarýn
yaklaþýk %30 ile %60 arasýnda deðiþen oranlarýyla
yaþadýklarýný ancak yetiþkinlik döneminde hatýrlayabildiklerini ve çocukken hatýrlamadýklarý için o
dönemde sorulsa da istismara iliþkin söyleyebilecekleri herhangi bir þeyleri olmadýðýný göstermektedir. Yapýlan araþtýrmalar cinsel istismarýn erken
çocukluk döneminde olmasý (22), istismar failinin
aile içinde olmasý (25) ve istismarýn uzun süre
tekrarlanmasý (24) durumunda unutkanlýk
çözülmesi olasýlýðýnýn arttýðýný göstermektedir.
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Yukarýda yer verilen araþtýrmalarýn sonuçlarý,
çocuklarýn yaþadýklarý istismarý açýklamada neden
isteksiz davrandýklarýný ya da anlatýmlarýndan
neden döndüklerini anlamak bakýmýndan önemli
olmasýnýn yaný sýra, çocuklarla cinsel istismar þüphesiyle yapýlacak görüþmelerin kritik deðerini
ortaya koymaktadýr. Bu bulgular ayrýca cinsel
istismar þüphesiyle görüþülen çocuklarýn yaþadýklarýný kolayca açýklamalarýný beklemenin de
gerçekçi olmadýðýný göstermektedir.
Çocuðun Cinsel Ýstismarý Açýklama Yollarý
ÇCÝ durumunda çoðunlukla somut kanýtlarýn
býrakýlmamasý ve cinsel eylemlerin gizli doðasý
nedeniyle bu istismarý açýða çýkarmanýn yükü
çocuklara býrakýlmaktadýr (17). Alaggia (10),
çocuklarýn cinsel istismarý açýklama yollarýna iliþkin
yaptýðý araþtýrmanýn bulgularý ile diðer araþtýrma
bulgularýný bütünleþtirerek dört kategori tanýmlamýþtýr. Bu kategoriler; (a) doðrudan ve dolaylý,
sözel ve sözel olmayan yollarla yapýlan istemli açýklama (purposeful disclosure), (b) istemli ya da bilinçdýþý motivasyonla davranýþsal belirtilerin gösterimiyle (behavioral manifestation) yapýlan açýklama, (c) üçüncü kiþilerin belirtileri fark etmesi üzerine ortaya çýkarýlmýþ istemsiz açýklama (prompted/elicited disclosure) ya da inkârý içerecek þekilde
bilerek saklama (intentionally withheld), (d)
unutulmuþ ya da bastýrýlmýþ cinsel istismar
anýlarýnýn hatýrlanmasýyla tetiklenen açýklama
(triggered disclosure of delayed memories) olarak
adlandýrýlmaktadýrlar.
Bu açýklama yollarýna baþvurmada yaþ deðiþkeni
önemli olup, özellikle bilerek açýklama yapabilecek
geliþimsel düzeyde olmayan altý yaþýndan küçük
çocuklarýn çoðunun açýklamalarýnýn üçüncü kiþiler
yoluyla "ortaya çýkarýlmýþ istemsiz açýklamalar"
olduðu bilinmektedir (4). Bu açýklama türleri
içinde en problemli olaný ise davranýþsal gösterim
yoluyla yapýlan açýklamalardýr (10). Genel bir eðilim olarak cinsel istismar açýklamalarý gecikse de,
çocukluk döneminde istismarý açýklayanlarýn da bu
açýklamayý davranýþsal ya da dolaylý sözel anlatýmlarla yaptýðý görülmektedir (11).
Davranýþsal gösterim yoluyla anlatým biçimi küçük
çocuklarla sýnýrlý olmayýp, ergen maðdurlar tarafýn-
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dan da kullanýlabilmektedir. Bazý ergenler yaþadýklarýnýn birileri tarafýndan anlaþýlmasýný saðlayacak
þekilde maruz kaldýklarý cinsel istismarý yeme
bozukluklarý, madde istismarý, intihar giriþimi gibi
davranýþsal yollarla anlatmaya çalýþmaktadýr.
Ancak ergen ya da çocuðun bu türden davranýþsal
anlatýmlarý, genellikle günlük yaþamýndaki stres
faktörleriyle açýklandýðý için, yetiþkinler tarafýndan
cinsel istismar belirtisi olarak görülmemektedir.
Ancak bu tür anlatýmlar, cinsel istismarýn diðer
belirtileri dikkate alýndýðýnda, gözden kaçýrýlmamasý gereken önemli anlatýmlardýr. Oysa ilk
anlatýmlar aile üyeleri ve arkadaþlar gibi bu durumda nasýl tepki vereceðini bilmeyen kiþilere yapýlmaktadýr. Bu nedenle çocuklarýn ne yaþadýklarýný
görebilecek ve þüphe üzerine görüþme yaparken
destekleyici terapötik etkide bulunabilecek uzmanlarýn varlýðý çok önemlidir (10).
ÇCÝ Þüphesiyle Çocukla Yapýlacak Ýlk
Görüþmeyle Ýlgili Önemli Konular
Bu baþlýk altýnda çocukla yapýlacak görüþmenin
kapsamý, yapýlandýrma, konuþmaya davet tepkileri,
çocuðun dili ve açýklama yapmayan çocuklarla
çalýþma konularýna yer verilmiþtir.
Görüþmenin Kapsamý
Bildirimin yapýlmasý çoðunlukla çocuðun uðradýðý
istismarý açýklamasýna ya da þüphe üzerine kendisiyle yapýlan görüþmede bildirime dayanak oluþturmaya yetecek somut bilginin toplanmasýna
baðlýdýr. Çünkü hukuk alan yazýnýnda soruþturmayý
baþlatabilecek Cumhuriyet savcýsýnýn genel ve
soyut nitelikte olan ihbarlara itibar etmediði, Ceza
Muhakemeleri Kanunu m.160'a göre bir suçun
iþlendiði izlenimini veren yani somut olaylarla iliþkilendirilen ihbarlarý incelenmek üzere harekete
geçeceði belirtilmektedir (26). Somut dayanak için
bildirim dilekçesinde þüphelenilen suçun, failin
kimliðinin, nerede yaþadýðýnýn, suça konu olan olay
ya da olaylarýn ne olduðunun, olay tarihlerinin,
delillerin (gözlem ve görüþme kayýtlarý, varsa eldeki diðer deliller gibi) yer almasý beklenir. Bu bilgilerin alýnmasý için de çocukla mutlaka görüþülmesi
gerekir (27). Ancak, bu süreçte ulaþtýrýlan delilleri
(kaðýda yazýlý notlar, telefon ya da internet
mesajlarý gibi) koruma ve rapor etmeye özen
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gösterme dýþýnda delil toplamak, çocukla yapýlacak
görüþmede istismarý kanýtlamaya çalýþmak (28) ve
bu amaçla istismara iliþkin ayrýntýlý sorular sorarak
detaylý bilgi almak kesinlikle doðru deðildir (29).
Görüþmenin Yapýlandýrýlmasý
Saywitz ve arkadaþlarý (30) çocukla yapýlacak bu
görüþmelerin,
yapýlandýrýlmamýþ
olanýndan
tamamýyla yapýlandýrýlmýþ olanýna doðru deðiþkenlik gösterdiðine dikkat çekerler. Çocuðun cinsel
istismardan bahsetmesinin zorluðu ve çok sayýda
engeli içinde barýndýrýyor olmasý nedeniyle durumu
açýklamasý beklenenden uzun bir süreyi alabilir. Bu
nedenle çocuðun baþýna ne geldiðine iliþkin özel
bilgiyi anlatmasýna yardým eden, bir dizi yapýlandýrýlmýþ tepkiyle çocuklarýn anlatýmlarýnýn
kolaylaþtýrýldýðý (31,32) görülür. Cinsel istismar
þüphesinin bildirimine dayanak oluþturmaya yetecek, ancak adli süreci sabote etmeyecek bilgilerin
alýndýðý tek oturumluk görüþmenin genel çerçevesini belirleyecek düzeyde bir yapýlandýrma önemli
görünmektedir. Ancak uzmanýn görüþmeyi,
çocuðun anlatýmlarýnýn yönetmesine öncelik veren
esnek bir tutumla yürütmesi çok önemlidir. Burada
önemli bir diðer konu ise soruþturma sürecidir.
Pence'nin (29) dikkat çektiði gibi soruþturmayý
yürüten yetkililer tarafýndan bildirimi yapanýn
motivasyonuna, durumu nasýl fark ettiðine,
çocuðun ona ne anlattýðýna, bu anlatýmýn hangi
koþullarda ve nasýl saðlandýðýna, bunun için hangi
sorularýn sorulduðuna, çocuðun durumunu açýkladýðý baþka birilerinin ya da tanýklarýn olup
olmadýðýna ve kendiliðinden ortaya çýkmýþ ve rapora eklenmiþ kanýtlarýn nasýl elde edildiðine iliþkin
ifadelere baþvurularak güvenilirlik deðerlendirmesi
yapýlmaktadýr. Bu deðerlendirmede görüþmenin
önemli soru ve tepkilerle kýsmen yapýlandýrýlmasý
bildirim raporunun ve bildirim yapan uzmanýn
güvenilirliðini artýrmasý bakýmýndan da iþlevsel
görünmektedir.
Görüþmede Sorularýn ve Diðer Konuþmaya Açýk
Davet Tepkilerinin Önemi
Açýk uçlu sorularýn istismarý anlatmaya istekli
olmasalar dahi çocuklarýn kýsa sürede daha fazla
bilgi vermelerini saðlayan etkili araçlar olduklarý;
kapalý uçlu, yönlendirici ya da doðrulayýcý sorulara
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göre çocuklarýn neredeyse üç katý daha fazla bilgi
vermelerine yardým ettikleri görülmüþtür
(34,35,38). Bu konuda tam bir yapýlandýrma
mümkün olmasa bile, özellikle çocuðun konuþmaya
baþlamasýnda cesaretlendirici sorularýn ve istismarla ilgili olaylara odaklanmasýný saðlayacak sorularýn
açýk uçlu olarak yapýlandýrýlmasý çok yararlýdýr.
Ancak sorularla gerçekleþtirilen bu yapýlandýrmanýn düzeyi yönlendirme tuzaðýna düþmeyecek
biçimde ayarlanmalýdýr (32). Özellikle durumunu
açýkça anlatabilen çocuklar karþýsýnda, bu sorularýn
çok büyük bir kýsmýnýn elenmesi gerekir. Zaten
durumunu doðal biçimde öykülemekte olan çocuklarýn anlatýmlarý, sorular yoluyla þüphe uyandýracak
biçimde yönlendirilebilir ve istismara uðramamýþ
olabileceklerinden þüphelenilmesine dayanak oluþturulabilir (8). Bu nedenle bildirim öncesi çocuklara doðru olmayan yanýtlar vermelerine neden olabilecek yönlendirici ve ayrýntý isteyen sorularýn
("Bunu sana yapan baban mý?" ya da "Eve gitmeye
korkuyorsun, deðil mi?", "Sana elbiselerinin üstünden mi dokundu, altýndan mý dokundu?" gibi)
sorulmamasý da temel bir konu olarak ele alýnmalýdýr (27).
Açýk uçlu sorularýn kullanýmýnýn yanýnda çocuklarýn bu sorulara verdikleri yanýtlarýn ardýndan
asgari düzeyde teþvik tepkilerinin ("hý hý"-,
"tamam", "evet" ya da çocuðun son söylediðini
tekrarlama gibi) kullanýmý doðal öykülemeyi devam
ettirdiði gibi daha zengin bilgi saðlamaktadýr (34).
Lamb ve arkadaþlarý (33) da soru formunda
olmayan konuþmaya açýk davet tepkilerinin küçükler de dahil olmak üzere çocuklarýn daha fazla bilgi
vermelerine yardým ettiðini görmüþlerdir. "Bana
olanlarý anlat" gibi genel tepkiler ya da "Sana
dokunduðunu söyledin. Bana bu dokunmayla ilgili
olanlarý anlat" þeklinde daha önce çocuðun
söylediklerinden hareketle konuþmaya davet tepkileri daha fazla bilgi saðlamaktadýr. "Ne, ne zaman
ve kim?" sorularýnýn da evet-hayýr, zorunlu seçmeli
ya da yönlendirici sorulardan daha fazla bilgi
saðladýklarý görülmüþtür. Ayrýca çocuklar için oluþturulmuþ adli görüþme protokollerinde sorularýn,
anlatýmý teþvik etmesi için rica anlamý olmayan,
emir kipi ile (Bu konuda hatýrlayabildiðin her þeyi
anlat" gibi) yapýlandýrýldýðý görülmektedir
(31,32,33). Bildirim öncesi yapýlan bu görüþmelerde de ses tonuyla emir kipinin yumuþatýlmasýna
özen göstererek sorularýn benzer biçimde sorul-
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masý daha yararlý görünmektedir.
Çocuðun Anlatýmýndaki Dili Bozmamanýn Önemi
Çocuðun anlatýmlarýnýn güvenirliðine zarar vermemek için dikkat edilmesi gereken önemli bir
konu da, çocuðun anlatýmýndaki dilini ya da kelime
seçimini düzeltmemektir. Çocuk yaþadýklarýný
kendine özgü dil kullandýðýnda tutarlý anlatabilir.
Özellikle bilimsel terimler kullanarak çocuðun dilini etkilemek, daha sonra vereceði ifadelerde
tutarsýzlýk oluþmasýna ve öyküsünün yetiþkinler
tarafýndan yönlendirildiðine iliþkin þüphe geliþmesine neden olur. Bu da çocuða ve dava sürecine
büyük zarar verebilir (31). Bu nedenle görüþme
sýrasýnda uzmanýn soru ve diðer tepkilerinde bilimsel kavramlar yerine çocuðun istismar anlatýmýnda
seçtiði kelimeleri kullanmasý gerekir (27,32).
Çocuðun duygusal ve davranýþsal tepkilerini, kanama ya da aðrý belirtilerini nasýl tanýmladýðýna da
dikkat edilerek argo kelimeler dâhil týrnak içinde,
aynen görüþme raporuna kaydedilmesi gerekir
(31). Bu kayýtlarda çocuðun sözel anlatýmý sýrasýnda parantez içinde duygusal ve davranýþsal tepkilerinin ne olduðuna da (týrnak etlerini kopararak,
göz iliþkisi kurmadan, ses tonu giderek düþtü gibi)
yer verilmesi çok önemlidir (36). Adli görüþmede
çocuðun yapacaðý açýklamalar ile bildirim öncesindeki görüþmede çocuðun açýklamalarý arasýndaki
tutarlýlýða zarar vermeyecek bir görüþme raporu
sunmak, çocuðun inanýlýrlýðýna yönelik gerçekçi bir
deðerlendirme olasýlýðýný artýrabileceði gibi, bildirimi yapana yönelik iftira suçlamasý olasýlýðýný da
azaltabilir.
Açýklama Yapmayan Çocuklarla Çalýþmak
Uygun görüþme koþullarýna ve uzman tutumuna
raðmen çocuk açýklama yapmama konusunda
kararlý görünebilir. Bu durumda çocuða konuþmasý
için ýsrar edilmemeli (30) ve bir sonraki oturum için
düzenleme yapýlmalýdýr. Ancak çocuk daha sonra
da gelmek istemediðini söylerse, bir sonraki
görüþme þansýný ortadan kaldýrmamak için ýsrar
edilmemesi yararlýdýr (32). Bu koþullarda
görüþmeyi sürdürmek doðru olmayan açýklamalara
da götürebileceðinden görüþmeye ara vermek çok
önemlidir. Ancak ara verilen bu sürede, çocuðun
güvende hissetmesine yardým edecek ek düzen-
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lemelerin ne olacaðýný ve kimle daha rahat konuþabileceðini belirlemek iyi olabilir. Ayrýca bir an önce
gerçeði ortaya çýkarma kaygýsý yerine (32), görüþme
zamanýný çocuðun kendisinin seçmesi, son
görüþmeden sonra ne olduðu ve nasýl hissettiði
üzerinde öncelikle durulmasý daha etkili olabilir.
Bunun dýþýnda çocuða eriþim kolaysa, çocuðun
farklý destek ihtiyacýna (dikkat eksikliði ya da
akademik baþarýsýzlýk gibi) yönelik olarak onunla
çalýþmaya baþlamak, güven iliþkisinin geliþmesine
yardým edebilir.
Lyon ve Ahern'in (8) vurguladýðý gibi durumunu
açýklamaya isteksiz olan çocuklarýn konuþmalarýný
saðlamaya yönelik bilinenler çok azdýr. Bu durum
baþka türlü açýklanamayan ve çocuk cinsel
istismarýna iliþkin açýk belirtiler sergileyip de
yaþadýklarýný hiçbir þekilde hatýrlamayan (unutkanlýk çözülmesi yaþayan) çocuklar için de geçerlidir.
Bu durum için fark edilmesi en zor istismar türü
olan duygusal istismarýn profesyonel biçimde
araþtýrýlmasýnda önerilen süreç (37) kullanýlabilir.
Bu süreç cinsel istismara uyarlandýðýnda çocuðun
cinsel istismar þüphesine iliþkin rapor edilen,
görülen, duyulan, yaþanan ne varsa bilgisini toplamakla baþlatýlýr. Ardýndan çocuðun kendisi, aile
üyeleri, akraba, okul personeli gibi çoklu kaynaklara baþvurarak bilgi toplamaya devam edilir.
Beraberinde uygun deðerlendirme araçlarýný
(gözlem, görüþme, psikolojik ölçme araçlarý) kullanarak bilgi toplanýr. Özellikle çocuðu düzenli
olarak gözleyerek ve belli aralýklarla görüþerek cinsel istismarýn doðrudan ve dolaylý anlatýmlarýný
sergileyip sergilemediði gözden geçirilir. Ardýndan
yapýlan araþtýrma ve ulaþýlan sonuçlara göre kapsamlý bir rapor hazýrlanarak uzman görüþlerine
baþvurulur. Böyle bir sürecin sonucunda istismar
þüphesinin bildiriminin yapýlýp yapýlmayacaðýna
iliþkin verilecek karar daha savunulabilir görünmektedir.
ÇCÝ Þüphesiyle Yapýlacak Ýlk Görüþmenin Genel
Planý
ÇCÝ þüphesine yönelik olarak hazýrlanan görüþme
protokollerinin çoðunda aþamalý bir yaklaþým kullanýlmaktadýr (30). Jones (32) adli soruþturma aþamasýnda uzmanlarýn çocukla yapacaklarý görüþmeyi
dört aþamayla tanýmlar: Hazýrlýk ve güven
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geliþtirme aþamasý, þüphelenilen kötü yaþantýyý
araþtýrma aþamasý, ileri düzeyde araþtýrma aþamasý
ve kapanýþ aþamasý. Bu çalýþmanýn amacý gereði
ileri düzeyde araþtýrma aþamasý dýþarda býrakýlarak;
görüþme planýnda üç basamaklý (görüþmeye hazýrlýk, açýklamayý kolaylaþtýrma ve görüþmeyi sonlandýrma aþamasý) bir oturum planý temel alýnmýþtýr:
Görüþmeye Hazýrlýk Aþamasý
Cinsel istismar þüphesi ile çocukla yapýlacak
görüþme protokollerinin çoðu bir hazýrlýk evresinin
olmasýný önermektedir (30,31,32). Bu hazýrlýklarýn
iyi yapýlabilmesi ve bildirim sürecinin iyi
yönetilebilmesi için de ilgili uzmanýn zorunluluklar
dýþýnda baþka bir iþle uðraþmamasý önerilir (32). Bu
aþama özellikle çocuðun yapýlacak görüþmeye dahil
olmasý ve onunla güven iliþkisi geliþtirilmesi için
çok önemlidir. Görüþme baþlamadan önceki hazýrlýklar kapsamýnda çocuðun kiþisel bilgilerine eriþip,
mümkünse geliþimsel, davranýþsal, akademik ve
aile geçmiþine iliþkin bilgileri toplayýp kýsa bir
raporda düzenlemek (27) iyi bir baþlangýçtýr. Ayný
þekilde görüþme öncesi görüþmecinin çocuðun
durumunu açýklamasýna yardým edecek soru ya da
tepkilerin yer aldýðý görüþme formunun, çocuðun
geliþim özelliklerine uygun biçimde düzenlemesi
önceliklidir. Aþaðýda yer alan aþamalar için yapýlandýrýlmýþ tepki örnekleri yaþadýklarýný açýklayabilecek yaþtaki küçük çocuktan, daha yeterli açýklama yapabilecek büyük çocuða göre çeþitlendirilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu tepkiler içinden çocuðun özelliklerine uygun olanlar seçilerek görüþme formunun kullanýþlý hale getirilmesi gerekir.
Bu görüþmenin ebeveynlerden gizli tutulmasý ise,
baský oluþturmamalarý için önemlidir. Yine bu aþamada çocuðun dikkatini toplamasýna, güvende hissetmesine ve konunun gizliliðine hizmet edecek bir
ortam saðlanmasýna özen gösterilmelidir (30). Bu
aþamanýn temel amacý güven iliþkisini kurmak,
çocuðu oturuma dahil etmek ve onu rahatlatmak
olduðundan uzmanýn tutumu çok önemlidir.
Görüþmeye sýradan ya da genel konulardan baþlamak (33), görüþmede uyulacak temel kurallarý ve
görüþmenin ne ile ilgili olduðu ve ne ile ilgili
olmadýðýný belirterek bilgi vermek (32,33) hazýrlýk
evresinin temel konularýdýr. Bu aþamadan itibaren
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çocuklarýn anlatýmlarýný göz iliþkisini bozmadan
yazýlý kaydýný da tutmaya baþlamak gerekir.
Görüþmeye hazýrlýk aþamasý tepki örnekleriyle
aþaðýdaki gibi yapýlandýrýlabilir.
(Çocuk kim olduðunuzu, görevinizi bilmiyor ve
görüþmeye çaðrýldýðý için gelmiþse,)
Kýsaca kendinizi tanýtýn.
(Ýsminizi ve o kurumdaki görevinizi belirttikten
sonra) Burada görevim çocuklarýn iyi olmasýna
yardým etmek. Bunun için çocuklarla konuþurum.
Bazen onlar ben sormadan anlatýrlar. Ne anlatýrlarsa onu dinlerim. Bazen de ben nasýl olduklarýný
anlamak için sorular sorarým.
Rahatlatacak genel bir konuþmayla baþlayýn.
(Sosyal destek için uygun bir göz temasý, açýk ve
rahat bir beden duruþu, gülümsemenin olduðu yüz
ifadesi ve sýcak bir ses tonu kullanarak konuþun).
Bugün kendini nasýl hissediyorsun?
(Eðer "Ýyi" diyerek geçiþtiriyorsa) Yaþamýnda iyi
giden þeylerden biraz bahseder misin?
(Eðer susarsa,) Þu anda aklýna bir þey gelmiyor
gibi. Diðer çocuklarý ne rahatlatýr?
Peki, seni ne rahatlatýr? (Yanýt için bekleyin)
(Olumsuz yanýt verirse,) Aslýnda ben de seninle bu
konuyla ilgili görüþmek istiyorum.
Bilgi verin, görüþme kurallarýný oluþturun.
(Yumuþak bir ses tonuyla) Öncelikle baþýnýn belada olmadýðýný bilmeni istiyorum. Seninle neden
görüþmek istediðimi biliyor musun? (Yanýt için
bekleyin).
(Yanýtý "Hayýr" ise,)
Önce seni neden çaðýrdýðýmý söylemek istiyorum.
Bazý durumlarda çocuklarýn iyi olup olmadýklarýný
anlamak için onlarla görüþürüm. Senin de iyi olup
olmadýðýný öðrenmek istiyorum. Bu amaçla sana
yanýtlayabileceðin bazý sorular soracaðým.
Cevabýný bilmediðin bir soru sorarsam
"Bilmiyorum" demen yeterli olacaktýr. Sorularý
cevaplamada özgürsün. Ýstemiyorsan cevap vermeyebilirsin. Eðer seni yanlýþ anlarsam ya da yanlýþ bir þey söylersem, lütfen söylediklerimi düzelt.
Eðer ara vermeye ihtiyaç duyarsan söyle, ara verelim.
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(Çocuk neden çaðrýldýðýný biliyorsa ve açýkça
söylerse,) Senin de söylediðin gibi (çocuðun
ifadeleri kullanýlýr)… ile ilgili seninle konuþmak
istiyorum. Bunun için sana yanýtlayabileceðin bazý
sorular soracaðým. Cevabýný bilmediðin …
(Yukarýdaki gibi görüþme kurallarýyla devam
edilir.)
Açýklamayý Kolaylaþtýrma Aþamasý
Bu aþama çocuðun istismara maruz kalýp
kalmadýðý, kalýyorsa nasýl bir istismara maruz
kaldýðý, kimlerin sorumlu olduðu, çocuðun ne
yaþadýðý, bunu yaklaþýk ne zamandan beri yaþadýðý
gibi bazý önemli bilgilerin araþtýrýldýðý aþamadýr. Bu
aþamada hazýrlýk aþamasýnda kurulmaya çalýþýlan
güven iliþkisinin desteklenmesi gerekir. Bunun için
gizlilik koþulunun sýnýrlarý ve önemi konusunda
çocuða dürüstlükle açýklama yapýlmasý, tutulamayacak sözlerin verilmemesi ve yetkili olmayan
kiþilere karþý gizlilik koþulunun gereklerinin yerine
getirilmesi beklenir (30,32). Bu aþamada uzmanýn
destekleyici terapötik etki oluþturmak için (10)
çocuðu etkin bir biçimde dinlemesi ve doðru
empatik anlayýþýn açýk anlatýmlarýný sergilemesi
temeldir (32,36). Ayný þekilde ne olduðunu bilen
asýl kiþinin uzman deðil, çocuk olduðunu akýldan
çýkarmadan görüþmenin yürütülmesi (32); ön
yargýlardan, tahminlerden ve cinsel istismarýn varlýðýný ima eden tepkilerden kaçýnýlmasý çok önemlidir (36). Aksi halde çocuðun direnç geliþtirmesine
ya da doðruluðu olmayan açýklamalar yapmasýna
yol açýlabileceðinden (30) süreç çocuk aleyhine
sonuçlanabilir. Ayrýca çocuklarýn yaþamlarýnýn
kontrolünü kaybediyormuþ duygusuna yol açmamak için açýklama yapmaya zorlanmamalarýna,
yanýt vermeden önce düþünmek için yeterli zaman
verilmesine (3) ve sorularý cevaplamada özgür
olduklarýnýn hatýrlatýlmasýnýn gereðine dikkat çekilir. Bu aþamada ortaya çýkan yanlýþ ya da hatalý
açýklamalara görüþme kayýtlarýnda özenle yer verilmesi de güvenilirliðin deðerlendirilmesinde
önemlidir. Görüþme sýrasýnda çocuk yara berelerini göstermek isterse, engellenmemeli, ancak
göstermesi için ýsrar edilmemeli, elbiselerini sýyýrmasý ondan asla istenmemelidir (32).
Bu görüþmelerde etkili olduðu görülen açýk uçlu
sorularýn, özellikle çocuðun açýklama yapmasýný
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kolaylaþtýrmak için bu aþamada kullanýlmasý
gerekir. Ancak adli görüþmelerde çoðu açýk uçlu
soruda kullanýlan " … hakkýnda hatýrlayabildiðin
her þeyi anlat" tepkisinin (33), bildirim öncesi
görüþmelerde ayrýntý istemeyecek biçimde düzenlenmesi gerekir ("… ne olduðunu bana anlat" gibi).
Bu aþamada açýk uçlu ve az sayýda soru kullanýlarak
olabildiðince çocuða spontan anlatým için fýrsat verilir (30). Kapalý uçlu sorular sadece gerekli
olduðunda kullanýlmalýdýr. Örneðin küçük çocuklar
yaþadýklarý cinsel istismarýn tarih ve sayýsýný bilemeyebilirler. Bu önemli bilgi için "Bu bir defa mý,
birden çok defa mý oldu?" gibi bir kapalý uçlu soru
kullanýlabilir (33). Ancak bu sorular açýk uçlu sorular ve konuþmaya davet tepkilerinin ardýndan sorulmalýdýr (32). Bu aþamada özellikle failin kim
olduðuna, adýna iliþkin kesin bilgiye ulaþýlmaya
çalýþýlmalýdýr. Çünkü bazen küçük çocuklarýn
"baba" dediði öz deðil, üvey babasý ya da evdeki
bakýcýnýn eþi olabilir (32). Çocuðun çoklu istismara
maruz kaldýðýný açýklamasý durumunda bazý
uzmanlar adli görüþmelerde son olaydan baþlanýp
sýrayla geriye doðru gitmeyi önerirken, bazýlarý da
bir ya da iki örneðe odaklanarak bilgi toplamayý
önermektedir (32). Ancak bu aþamada çocuðun
anlatýmýndaki içeriði büyük ölçüde yetkili makamlara yapýlacak bildirim için önemli olan bilgileri bir
ya da iki örneðe odaklanarak toplamak yeterli
görünmektedir. Diðer taraftan çocuk spontan
anlatýmýyla çoklu cinsel istismar öyküsü anlatýyorsa, bir zaman ve/veya kiþi diyagramý kullanýlarak
anlattýklarý kaydedilmelidir (31). Bu aþamada
çocuðun tehdit edilip edilmediði ve kendinden
baþka çocuklarýn da (kardeþ, akraba ya da arkadaþ
gibi) ayný tehlikeyle karþý karþýya olup olmadýklarý
da araþtýrýlýr. Bu aþama genel olarak aþaðýdaki
tepki örneklerinde olduðu gibi yapýlandýrýlabilir.
(Çocuk yaþadýklarýný birine anlattýktan sonra
görüþmeye çaðrýlmýþsa,)
Konuþmaya açýk davet ya da açýk uçlu sorularla
baþlayýn.
Annen (kaynak kiþi belirtilir) bana öðretmeninin
(fail kimse belirtilir) seni çok üzen þeyler yaptýðýndan bahsetti. Bana anlatmaný istiyorum, öðretmenin sana ne yaptý?
(Çocuk doðrudan yaþadýklarýný anlatmaya niyetli
olarak kendi gelmiþ, ancak nasýl baþlayacaðýný
bilemediðinden susuyorsa,)
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Destekleyici olun ve onun neden size geldiðini
hatýrlatarak konuþmaya davet edin.
Buraya gelip çok özel bir sýrrýný benimle paylaþmak istediðini söylediðinde benim yardýmýma
ihtiyacýn olduðunu düþündüm. Benimle konuþma
kararýnýn çok doðru bir karar olduðunu düþünüyorum. Nereden baþlamak istersin? Seni dinliyorum.
Benimle özel bir sýrrýný konuþmak istediðini
söylediðinde memnun oldum. Konuþmaya baþlamanýn zor olduðunu görüyorum. Nereden baþlamak kolay geliyorsa oradan baþla.
(Eðer çocuk anlatmak için gelmiþ ama sessiz
kalmaya devam ediyorsa,)
Sessizlik becerisini kullanýn, yansýtma yaparak
konuþmaya davet edin.
(Yaklaþýk 20 - 30 sn. bekledikten sonra) Nereden
baþlayacaðýný belirlemek için kendine zaman ver.
Kendini hazýr hissettiðinde konuþ.
(Bir süre daha konuþmazsa)
Baþlamanýn zor olduðunu görüyorum. Bu konuyla
ilgili neyi daha kolay anlatabilirsen oradan baþla.
Bana anlatacaklarýn konusunda tereddüttün var
gibi. Þu anda aklýndan neler geçiyor?
(Çocuk hiçbir açýklama yapmadýðý halde bazý
belirtilerden dolayý cinsel istismardan þüphelenilerek görüþmeye çaðrýlmýþsa,)
Ýçten olun, gözlenen belirtilerden yola çýkarak
çocuðu konuþmaya davet edin.
Fen bilgisi öðretmenin ders sýrasýnda çok dalgýn
olduðunu, dikkatli bakýldýðýnda boynunda morluklar olduðunu, çok sýk tuvalete ve revire gitmek için
izin istediðini ve aðladýðýný söyledi. Okulda ya da
okulun dýþýnda sana acý verecek, seni üzecek bir
þeyler yaþayýp yaþamadýðýný merak ediyorum.
Annenle konuþtum. Dayýn size her geldiðinde sen
çok sinirli oluyormuþsun. Pazartesi yine size gelmiþ
ve çok sinirli davranmýþsýn. Dayýnla ne olduðunu
bana anlatmaný istiyorum.
(Þüphelenilen istismar failinin kim olduðu bilgisi
verilmiþse,)
Þüphelenilen faile iliþkin duygularýný sorun.
Dayýn hakkýndaki duygularýný öðrenmek isterim.
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(Olumlu duygu bildirirse) Dayýn hakkýnda her
zaman böyle mi hissedersin?
(Olumsuz duygu bildirirse) Ne olduðunda dayýndan korkuyorsun?
(Duygusunu bilmediðini söylerse)
Bazen duygularý anlamak zor olabilir. Birine karþý
iyi duygular mý, kötü duygular mý beslediðimizi
ayýrt edemeyiz. Senin dayýnla ilgili duygularýn
nasýl?
(Konuþmak istemezse)
Ýçtenliði içeren cesaretlendirme tepkileri kullanýn.
Benimle neden görüþmek istediðini / istemediðini
anlamak benim için çok önemli.
Birinin sana istemediðin bir þey yapmýþ olmasýndan /seni incitmiþ olmasýndan endiþeleniyorum.
Bunlarý birine anlatmak zor olabilir. Bu konuda
bana küçük de olsa bir þeyler söylemeyi denesen.
Eðer bana anlatýrsan sana yardým etmek için elimden geleni yaparým.
(Çocuðun oyun ve davranýþlarýyla açýk belirtiler
sergilemesi halinde)
Soru formundan çýkarýlmýþ konuþmaya davet tepkilerini kullanýn.
Seni üzen, canýný acýtan bir þeyler olduðunu görüyorum. Bunlarý bana anlatmaný istiyorum.
(Üçüncü kiþiler aracýlýðýyla çocuðun cinsel
istismara uðradýðý bilgisini almýþsak,)
Küçük çocuklara amacý belli sorular sorun.
Biri sana doðru olmadýðýný hissettiðin bir þeyler
yaptý mý?
Bazen çocuklarýn özel bölgelerine dokunanlar
olur. Bu da çocuklarýn kafasýný çok karýþtýrýr.
Senin özel bölgelerine dokunan biri oldu mu?
(Çocuðun konuþma konusunda tereddüdü ya da
isteksizliði devam ediyorsa,)
Israr etmeyin ve aþaðýdaki tepkiler ile oturumu
bitirin.
Baþta da söylediðim gibi sorularý cevaplamada
özgürsün. Bugün buraya gelmiþ olman ve þu ana
kadar kalmýþ olman benim için çok deðerli.
Görüþmemizi bitirmeden önce bana söylemek istediðin her hangi bir þey var mý?
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Bugünden sonra da nasýl olduðunu merak edeceðim. Konuþabileceðin konularý görüþmek için
bana bir zaman bildirmeni bekleyeceðim.
(Sýrlarýnýn saklanmasýna iliþkin söz verilmesini
isterse,)
Gizlilik kuralýný ve sýnýrlarýný açýklayýn, tutabileceðiniz sözler verin.
Eðer bu sýr onu gizli tutmamýz yoluyla çözülecekse
gizli tutarým. Ama bu sýr birinin sana zarar vermesiyle ilgiliyse, bunu gizli tutamam.
Sýrlarýný sadece söylenmesi zorunlu olan kiþilere
söylerim. Bu kiþiler seni güvende tutacak ve
söylediklerinin gizliliðine gereken önemi gösterecek kiþilerdir. Bunun dýþýndaki öðretmenlere,
öðrencilere ya da herhangi bir kiþiye bu durumla
ilgili hiçbir bilgi ve açýklama yapmayacaðýma söz
veririm.
Bazen yaþadýðýmýz sorunlar tek baþýna çözemeyeceðimiz kadar büyük olabilir. Böyle zamanlarda bu
sorunu sýr olarak saklamak sana zarar verir. O
zaman kurallara uygun davranýp, sadece gerekli
olan kiþilere durumu bildirmem gerekir. Bu yasal
zorunluluktur. Böylece acý veren þeyleri yaþamýndan çýkarmana yardým edebilirim.
(Çocuk anlatacaklarýnýn gizli tutulmasý koþulunda
çok ýsrar ederse,)
Empatik tepki verin.
Anlatacaklarýný gizli tutmam konusunda ýsrarcýsýn.
Yaþadýklarýný baþka birinin duymasýndan çok
çekiniyorsun.
(Çocuk istismarý kýsaca söylemiþse ve daha fazla
açýklama yapamýyorsa,)
Kolay sorulardan baþlayýn.
Bunu sana kim yaptý?
(Çocuðun yanýtýný onun kelimeleriyle özetleyin)
…C. amca seni markete göndermek için
çaðýrdýðýnda zorla seni evine soktuðunu söyledin.
Evinde ne olduðunu anlat bana?
Sonra ne oldu?
Bu anlattýklarýn bir kere mi, yoksa birden çok kez
mi oldu?
Bu ilk olduðunda yaklaþýk kaç yaþýnda olduðunu
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hatýrlýyor musun?
Baþka biri sana bunlarý yaptý mý?
Bu yaþadýklarýný evde gören ya da bilen biri var
mý?
(Yanýtý "Evet" ise) (Kiþi belirtilir) Annen bunu
nasýl öðrendi?
Bu yaþadýklarýný evin dýþýnda birine söyledin mi?
(Yanýtý "Evet" ise)… Kimlere söyledin?
Ýstismarý anlatmak için çocuðun seçtiði kelimeleri
(dilini) kullanýn.
Abinin seninle bu "gece oyununu" nasýl oynadýðýný
anlat bana.
Anlamadýðýnýz kelime ya da anlatýmlarý iþaret
ederek göstermelerini isteyin.
C. amca onun demirine dokunmaný istedi. Bu
demirin C amcanýn bedenindeki yerini anlayamadým. Elinle iþaret ederek göstermeni istiyorum.
C. amcanýn sana dokunduðunu söyledin.
Bedeninde nereye dokunduðunu elinle iþaret
ederek göster bana.
(Çocuklar büyükse ve yer - zaman belirterek
konuþmaya baþlamýþlarsa,)
Yeri ve zamaný belli sorular sorun.
Yaz tatilinde köydeyken kötü hissetmene neden
olan þeyler nelerdi?
Aðustos ayý boyunca halanda kaldýn. Orada ne
yaþadýðýný bana anlatman çok önemli.
Son olaydan sonra ne olduðunu anlat bana.
(Çocuk doðal anlatýmýný durdurursa,)
Asgari düzeyde teþvik tepkileriyle anlatýmýný
destekleyin.
Peki, sonra ne oldu?
Hý hý (ya da "Evet" ya da çocuðun son söylediðini
tekrarlayýn.)
Küçük çocuklarýn dolaylý anlatýmlarýna dikkat
edin.
Çocuk: Abim ben uyuduktan sonra beni çok üzecek diye korkuyorum. Ama o hiç böyle bir þey yapmadý..
Uzman: Abin sen uyuduktan sonra seni üzerse
diye korkuyorsun. Abin seni ne yaparak üzebilir?
Çocuk: Benim kardeþime kötü þeyler yapan biri
var. Kardeþim için korkuyorum.
Uzman: Kardeþine kim kötü þeyler yapýyor?
Klinik Psikiyatri 2017;20:45-58

Çocuk: Babamýn arkadaþý, C. amca.
Uzman: C. amcanýn yaptýðý bu kötü þeyleri bana
anlatmaný istiyorum.
Uzman: Bunlarý sana da yapýp yapmadýðýný merak
ediyorum.
Ayný fail tarafýndan zarar gören baþka bir çocuk
olup olmadýðýný kontrol edin.
Evde C. Amcanýn yaptýklarýndan senden baþka
zarar gören var mý?
Tanýdýðýn baþka bir çocuk C. Amcanýn yaptýklarýndan zarar görüyor mu?
(Çocuk yaþadýðý istismarý, bildirim için gerekli bilgileri vererek açýklarsa,)
Açýklama davranýþýný onaylayýn ve
cesaretlendirin.
Yaþadýklarýný bana anlatmakla en doðrusunu yaptýn. Bu kararý kolay vermediðini biliyorum.
Verdiðin bu karar senin güçlü bir çocuk olduðunu
gösteriyor.
Kendini yaþadýðýn bu zor durumdan çýkarmak
üzeresin.
Görüþmeyi Sonlandýrma Aþamasý
Oturumun sonlanmasýnýn uygunluðunun test
edildiði bu aþamada çocuða yaþadýðý cinsel istismarý
açýklamýþ olmaktan dolayý ne hissettiðinin sorulmasý önemlidir. Çocuðun ifade ettiði duygularý
daha sonra çeliþkili anlatýmlarda bulunma ya da
inkâr potansiyelinin anlaþýlmasýna yardým edebilir
(8). Özellikle çocuðun o gün eve dönmesi gerekiyorsa, kendini açmaktan dolayý güvende hissedip
hissetmediði sorulmalý ve bu sorunun yanýtýný
verirken dikkatle gözlenmelidir (27,32). Bu aþamada çocuðun iyilik ve güvenliðini bozan ve
destekleyen kiþilerin ve koþullarýn deðerlendirilmesi gerekir. Çocuklar sadece fail tarafýndan deðil,
istismarýn ortaya çýkmasýyla zarar görecek baþka bir
yakýn tarafýndan da duygusal ve fiziksel þiddete
maruz býrakýlabilir. Ayrýca çocuk tutuklamalarýn
olmasýndan ve kendinin de evinden alýnýp bir sosyal
hizmet kurumuna gönderilmekten korktuðunu
söylüyorsa, dürüstlükle yanýt verilmelidir. Bu aþamada görüþme sonlandýrýlýrken çocuðun kafasýnda
belirsizliklerin yaratacaðý korkuyu azaltmak için
bundan sonra ne olacaðýna iliþkin gerçekçi bilgi verilmesi (3) ve yaþamýnýn kontrolünü alabileceði
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hissinin desteklenmesi de önemlidir (32,33). Bu
aþama genel olarak aþaðýdaki tepki örneklerinde
olduðu gibi yapýlandýrýlabilir.
Sonlandýrmanýn uygunluðunu kontrol edin.
Bugün bana çok önemli þeyler söyledin ve gerçekten sana ne olduðunu þimdi daha iyi anlýyorum.
Söylemek istediðin baþka þeyler var mý?
Çocuðun durumunu açýklamýþ olmasýna iliþkin
duygularýný öðrenin.
Þu an ne hissediyorsun?
Bana bunlarý anlatmýþ olmaktan dolayý ne
hissediyorsun?
Çocuðun güvenliðini kontrol eden sorular sorun.
Buradan ayrýldýktan sonra ne yapacaksýn?
Evde kimlerle birlikteyken kendini güvende
hissedersin?
Kim senin kendini güvende hissetmene yardým
eder?
Ýçinde bulunduðun koþullarda güvende olmana
engel olan þeyler nelerdir?
Bugün eve gittiðinde seni koruyacaðýna inandýðýn
kim var? … Seni nasýl koruyor?
(Çocuðun yaptýðý açýklamalar acil bildirimi gerektirecek somut dayanaklar içeriyorsa)
Bilgi Verin.
Bugün içinde Ýlçe Emniyetinin Çocuk Bürosunu
arayýp durumun hakkýnda bilgi vereceðim. Kýsa
sürede gelip seni korumaya alacaklar. Orada bir
uzman seninle bu konuda konuþacak. Güvende
olacaðýn koþullara karar verecekler; güvende olacaksan evinde, evde güvende olmayacaksan seni
çocuk evlerinden birinde koruyacaklar. Güvende
ve iyi olman için çocuk polisleri, savcý, psikolog,
sosyal hizmet uzmaný, ben ve öðretmenin üzerimize düþen görevi yapacaðýz.
Sorduðu sorulara saydam cevap verin.
Bana sormak istediðin bir þey var mý?
Senin güvenliðin ve iyiliðin için bundan sonra ne
olacaðýna mahkeme karar verecek.
Tam olarak ne olacaðýný bilmiyorum, ama hakimin
karar verirken senin nasýl daha iyi olacaðýný
dikkate alacaðýna inanýyorum.
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Yaþamýnýn kontrolünü alabileceði hissini destekleyin.
Þu andan itibaren bu yaþadýklarýný bitirme noktasýndasýn. Benimle konuþman çok önemli ve çok
doðruydu. Bundan sonra seçenekler sýnýrlý olsa
bile, kendi kararlarýný verebilirsin. Örneðin, bu
sürecin senin için daha kolay geçmesine yardým
etmek için ne yapabilirsin?
Görüþme raporunu hazýrlayýn.
Sonlandýrma aþamasý, çocuktan ayrýldýktan sonra
görüþmenin yazýlý raporunun hazýrlanmasýyla
tamamlanýr. Hazýrlanan bu rapor bildirim raporunun ekinde sunulan en önemli dayanak olarak
iþlev görebilir.
Sonuç
ÇCÝ'nin önlenmesi için en kritik müdahale olarak
görülen bildirim, çocuðun istismara iliþkin yapacaðý
açýklamalara baðlýdýr. Çocuklarýn yaþadýklarý cinsel
istismarý açýklamayý genellikle erteledikleri ya da
istemsiz ve davranýþsal açýklamalar yaptýklarý
dikkate alýndýðýnda, çocuklardan sorumlu bütün
yetiþkinlerin bu açýklamalara karþýlýk verecekleri
tepkilerin önemi de artmaktadýr. Ayný zamanda
bildirim yükümlülüðü olan bu yetiþkinler içinde
özellikle eðitim, saðlýk ve sosyal yardým kurumlarýndaki meslek elemanlarýnýn çocuklarýn açýklamalarýna karþýlýk verecekleri tepkilerin kolaylaþtýrýcý nitelikte olmasý öncelikli görünmektedir.
Çocuklarýn yaþadýklarý istismarý açýklamalarýnýn
önündeki engellere ve çocuklarýn yaþadýklarýný
anlatmak için kullandýðý yollara iliþkin bilgi sahibi
olmak, yaþadýklarýný açýklamasý için çocukla
görüþme yaparken süreci daha bilinçli bir biçimde
yönetmeyi de destekleyebilir. Maruz kaldýklarý cinsel istismarý açýklamalarý için spontan bir anlatýma
öncelik veren, istemli / sözel anlatýmlarýný kolaylaþtýran bir görüþmenin yürütülmesinde yapýlmasý
gerekenler kadar yapýlmamasý gerekenleri de
bilmek çok önemlidir. Bu çalýþmada ilgili meslek
elemanlarýnýn yararlanabileceði içerikte üç aþamalý
bir oturum planý ve olasý senaryolar üzerinden
örnek tepkiler önerilmiþtir. Ancak her cinsel
istismar þüphesinin kendine özgü engelleyici ve
destekleyici koþullarý deðerlendirilerek görüþme
planýna yansýtýlmasý ve bu konuda esnek olunmasý
önemlidir. Benzer amaçla yeni çalýþmalarýn yapýl-
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Çocuk cinsel istismarý þüphesinin bildirimi öncesinde çocukla yapýlacak ilk görüþme

masý, duyulan gereksinime daha iyi kaynaklar
geliþtirilmesine katký saðlayabilir. Özellikle ilgili
meslek elemanlarýnýn bu amaçla yaptýklarý
görüþmelerde karþýlaþtýklarý problemleri ve ürettikleri çözümleri paylaþmalarý, bu görüþme planlarýnýn
niteliðini artýrabilir.
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