ÇOCUĞUMU
CİNSEL
İSTİSMARDAN
NASIL
KORURUM ?

Çocuğun cinsel istismarı nedir?
Bir çocuğun, kendinden yaşça ve gelişimsel olarak
büyük bir kişi tarafından cinsel doyum amacıyla
kullanılmasıdır. Bu eylemin cinsel istismar sayılması için
cinsel ilişki olması gerekmez, sadece dokunma, bakma,
çıplak fotoğraflarını çekme ya da kendi vücuduna
dokundurtma gibi eylemler de bu kapsama girer. Çocuğun
“rızasının olması” hatta “bu oyundan hoşlanıyor olması”
durumu değiştirmez.

Çocukları istismar eden kişileri dış
görünüşlerinden anlamak mümkün müdür?
Hayır. İstismarcılar genel kanının
aksine genellikle düzgün görünümlü,
çocukların güvenini kazanmayı
başaran kişilerdir. Her eğitim
düzeyinde ve her sosyokültürel
durumda olabilirler. Hiç kimse için dış
görünüşüne bakarak “bu kişi yapmaz”
demek mümkün değildir.

Çocuklar neden cinsel istismar mağduru
olurlar?
Ergenlik öncesi çocuklar için cinsellik
anlamlandıramadıkları bir konudur. 3-6 yaş arasında
çocuklar cinsel organlarını, bu organların haz veren
bölgeler olduğunu keşfedebilirler. Bu dönemde onlara
canlarını acıtmadan, korkutmadan, cinsel davranışları bir
oyun ya da sevgi göstergesi olarak sunan kişilere kolayca
kanabilirler. Özellikle ailesiyle bu konularda konuşup
doğru bilgileri alamayan, ailesinden yeterli sevgi ve
şefkat görmemiş olan çocuklar daha çok risk
altındadır.
Ergenlik sonrası dönemde ise bazen zorlanma, bazen
kendi istekleri ile cinsel eylem yaşanabilir. Bu yaştaki
çocuklar durumun daha çok farkındadır ama utanma,
kendini suçlama gibi duygular nedeniyle çoğu kez, olayı
kimseye anlatamaz, şikayetçi olamazlar.

Çocuklar başlarına gelen istismar olayını
hemen anlatır mı?
Çoğu zaman hemen değil, uzun zaman sonra bile
anlatamazlar. Bunun başlıca nedeni küçüklerde tacizcinin
olayı ona “aralarındaki özel bir sır” olarak yansıtması ve
saklamasını istemesi, ya da tehdit ve korkutma ile baskı
altına almasıdır. Daha büyük çocuklar da yaşananların kendi
suçu olduğunu düşünebilir, ailelerine anlatırlarsa ailelerinin
üzüleceği, onlara kızacağı gibi kaygılar nedeniyle kimseye
anlatmazlar.
Özellikle baba ensesti gibi ailenin dinamiğini alt üst
edebilecek durumlarda “Babam hapse girebilir, annem
babam benim yüzümden boşanır, kardeşlerim babasız kalır”
gibi düşünceler nedeniyle çocuğun duygusal yükü daha da
artar.

Çocuğumun böyle bir olay
yaşayıp yaşamadığını nasıl
anlayabilirim?

En güvenilir olan yöntem çocuğunuzla iyi iletişim kurmuş
olmanızdır. Yeterli sevgi ve şefkati ailesinde görmüş, ailesiyle
iyi iletişim içinde olan, başına ne gelirse gelsin ailesinin onu
suçlamak yerine koruyacağına güveni olan çocuklar başlarına
böyle bir olay geldiğinde aileleriyle paylaşabilirler.
Ailesiyle ya da başka bir kişiyle paylaşmamış çocuklar bazen
psikolojik ve/veya fiziksel bulgularla tanı alabilirler. Fiziksel
bulgular arasında cinsel bölgede yaralanma, akıntı, kanama,
yanma, kaşıntı gibi bulgular olması; psikolojik bulgular
arasında da ani başlangıçlı korkular, kaygılar, okul
başarısında düşme, kendine zarar verme davranışları olabilir.
Ancak unutulmaması gereken şey bu bulguların hiçbirinin
istismara özgü olmadığı, başka nedenlerle de ortaya
çıkabileceğidir. Böyle bir durum ortaya çıktığında bir hekime
ya da ruh sağlığı alanında çalışan bir profesyonele
başvurulmalıdır

Çocuğumu cinsel istismardan nasıl korurum/ Ona
kendini korumayı nasıl öğretebilirim?
Hiçbir anne baba sürekli olarak çocuğunun yanında olarak
onu koruyamaz. En doğrusu çocuğunuzla açık iletişim
kurmanız, özellikle 3-6 yaş arasında sık sordukları cinsel
bölgeleri ile ilgili sorularını açıkça cevaplayıp merakını
gidermeniz, “özel bölge” kavramını öğretip korkutmadan
utandırmadan özel bölgelerini başkalarına göstermemesi
ve bunu yapmak isteyen birisi olursa ona karşı koyup
gelip size anlatmasını öğretmeniz olacaktır.
Ergenlik döneminde de yine çocukla iyi iletişim, doğru
alışkanlıklara yönlendirme, arkadaşlarını tanıma konusunda
istekli olma, riskli olabilecek ortamlara gitmesine izin
vermeyip, kendisinin de doğru yanlış ayırımını yapmasını
sağlayacak bir eğitim vermiş olma, çocuğu korumak için
yararlı olur.

Çocuğumun başına böyle bir durum
geldiğinde ne yapmalıyım?
Öncelikle sakin kalıp çocuğunuza başına gelen bu olayı
sizinle paylaştığı için teşekkür edin. Asla “neden oraya
gittin, niye aklını kullanmadın?” gibi suçlayıcı, yargılayıcı
sözler söylemeyin. Çocuklar zaten kendilerini suçlayıp utanç
hissettikleri için bu durumu anlatamazlar, bu suçlamayı sizden
de duyarlarsa suçluluk duyguları pekişir ve gelecekteki ruhsal
sorunlara zemin hazırlar.
Bu olay sizi ne kadar sarsmış olursa olsun aşırı tepkiler verip
çocuğunuz ürkütmeyin. Özellikle küçük çocuklar yaşadıkları
olayları erişkinlerin tepkileriyle anlamlandırırlar. Sizin perişan
olduğunuzu, yıkıldığınızı görünce onun da yaşadığı olayla ilgili
olarak “benim başıma korkunç bir şey geldi” duygusu
yaşaması kaçınılmazdır. Bu da onun ruh sağlığını olumsuz
etkiler.
Çocuğunuza sakince yaşanan durumun yanlış olduğunu ama
bunun onun suçu değil bunu yapan erişkinin suçu
olduğunu, bu nedenle de durumu yetkili makamlara
bildireceğinizi; onun sağlığının iyi olduğundan emin olmak için
her türlü sağlık kontrolünün yapılacağını, bunu yapan kişinin
de cezalandırılacağını söyleyin.

Çocuğumun başına böyle bir durum
geldiğinde ne yapmalıyım?
Adli bildirim yapmak için polise ya da savcılığa
başvurabilirsiniz. Ya da bölgenizde varsa içinde çocuk
hekimi, çocuk psikiyatrisi ya da adli tıp uzmanı gibi farklı
dalların birlikte ekip halinde çalıştığı bir sağlık
kuruluşuna başvurun. Oradaki hekimler adli bildirim
yapacaklardır.
İlinizde Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir “Çocuk İzlem
Merkezi” varsa savcılık kanalıyla çocuğunuz oraya
yönlendirilecek ve çocuğunuzun ifadesinin alınması ve
muayenesinin yapılması uzman kişilerce gerçekleştirilecek
ve süreçte tekrarlanmasının önüne geçilecektir.
İlinizdeki Üniversite Hastanesi’nde “Çocuk Koruma
Merkezi” varsa benzer bir yaklaşım orada da
yapılabileceği gibi sonraki süreçte de çocuğunuzun ruh ve
beden sağlığı açısından izlemleri bu ekip tarafından
gerçekleştirilebilir.
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