
 

Çocukla Görüşme Teknikleri ve Cinsel istismarı Doğrulama Metodu 

IV. Bölüm 

Oyuncak Bebekevi  

Çocuklarla cinsel istismarı görüşmede oyuncak bebekevinin kullanımı konusunda yazılmış 

çok az şey var. Buna rağmen birçok ruhsağlığı profesyonelleri ve bazı çocuk koruma 

servisleri çalışanları araştırma görüşmelerinde kullanmaktadırlar. Özellikle okulöncesi 

çocuklarla kullanışlıdır. 

Büyükçe oyuncak bebekevleri, dayanıklı eşyaları ile ve 3 – 6 inç uzunluğunda olanlar en 

elverişlileridir. İnsanları büyük olanlar, çocuklar için aktiviteleri göstermelerini ve 

görüşmecinin onları görmesini kolaylaştırır. Oyuncak bebekevlerinin çoğunluğundaki 

insanların (oyuncak) çıkarılabilir elbiseleri yoktur, ki bu durum çocukların bazı seksüel 

istismarıları canlandırmalarını zorlaştırmaktadır. Hernasılsa, cinsel istismarı anlamak için 

diğer medyaların çoğundan daha iyi fırsat sunar. 

Çizimler gibi, oyuncak bebekevleri oyunu mümkün cinsel istismar hakkında bilgi toplamanın 

dışında başka amaçlar taşıyabilir. Örneğin, oyuncak bebekevi oyunu çocuğu tanımamıza ve 

çocuğun genellikle aileyi ve aile aktivitelerini nasıl algıladığını anlamamıza yardımcı olabilir. 

Ve gene çizimler gibi doğrudan ve dolaylı olarak mümkün cinsel  istismar hakkında bilgi 

toplamamızda kullanılabilir. 
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Dolaylı kullanım çocuğun oyuncak bebekevi oyununu gözlemeyi ve mümkün cinsel istismarla 

ilgili konular sahnelendiğinde yorum yapmayı ya da sorular sormayı içerebilir. Örneğin, 

çocuk tekrarlı bir şekilde küçük kız bezbebeği yetişkin erkekle yatağa gönderebilir. Bu 

durumda görüşmeci onlar yatağa gittiğinde neler oluyor diye sorabilir. 

Görüşmeci, mümkün cinsel istismar hakkında bazı önbilgilere sahip ise bilgi almada oyuncak 

bebekevini daha doğrudan kullanabilir. Henüz üç yaşına girmiş küçük bir kızın dahil olduğu 

bir vakada, bir akşam anne hasta yatakta yatarken baba çocuğa banyo yaptırıyor ve bu 

esnada çocuğun vajinasına birşey soktuğunu düşünüyor anne. Çocukla görüşmenin ikinci 

seansında, görüşmeci oyuncak bebekevini anne bezbebek yatakta uzanıyor, küçük kız 

bezbebek banyo küvetinin içinde, ve baba bezbebek banyoda olacak şekilde yapılandırıyor. 

Çocuk oyuncak bebekevine yaklaştığında, daha önce yaşadığı olaydan dolayı bilindik, donar 

ve titremeye başlar. Sonra çocuk babası tarafından yapılan cinsel istismarı canlandırdı. 

Kontekse göre bilgi toplamaya diğer bir örnek oyuncak bebekevi uyku zamanına göre ya da 

TV seyretme şeklinde kurgulanabilir ve sonra çocuğa uyuma zamanında ya da TV 

seyrederken nelerin olduğunu göstermesi istenebilir ve uygun sorular sorularak görüşme 

sürdürülebilir. 

Dört bölüm halinde hazırladığımız “Çocukla Görüşme Teknikleri ve Cinsel istismarı Doğrulama 

Metodu”  bu bölümle tamamlanmış oluyor. Özellikle demokratikleşme sürecinde çocuk haklarına 

yönelik yasal düzenlemeye paralel olarak alanda çalışan meslek elemanları (sosyal hizmet 

uzmanı, psikolog, psikolojik danışman, hemşire, öğretmen, polis memuru vs.) için faydalı 

olacağı kanaatindeyim.   

Imdat Artan (SHU)  imdat@psikososyalhizmet.com 

Kaynak: Child Welfare Information Gateway 
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