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Çocukluk ça¤› cinsel isÖZET
tismar› çocu¤un hastalanAmaç: Psikiyatri hemﬂiresi her gün travma sonucu ac› çeken bireylerle karﬂ› karﬂ›ya kal›r.
mas›na hatta ölümüne kaPsikiyatri hemﬂiresi kurban ve geride kalanlara terapötik bak›m vermede önemli bir role sadar varabilen psikolojik ve
hiptir. Bu gözden geçirme yaz›s›nda çocukluk ça¤› cinsel istismar› yaﬂam›ﬂ bireylerde
hemﬂirenin dan›ﬂmanl›k rolünü ifade etmek amac› taﬂ›maktad›r.
fizyolojik etkileri olan ve
Yöntem: Bu gözden geçirme yaz›s›nda çocukluk ça¤› cinsel sald›r›s› son literatüre dayaolumsuz süreci yetiﬂkinlik
n›larak de¤erlendirilmiﬂ ve yayg›nl›¤›, risk faktörleri, çocuk üzerindeki psikodinamik etkileça¤›na kadar uzanabilen
ri, terapötik giriﬂimler yeni bulgulara dayan›larak özetlenmiﬂtir.
Bulgular: Cinsel istismar çocuklarda akut psikiyatrik semptomlara yol açabilmektedir, yeﬂiddet türüdür. Bir yetiﬂkin
tiﬂkinlik
döneminde istismar›n medikal ve psikiyatrik spektrumda yer alabilen etkileri olabilyahût bir âile bireyi ve bir
mektedir. Terapist hemﬂirenin psikolojik deste¤i, travmaya u¤ram›ﬂ çocuk için bütüncül baçocuk aras›ndaki veya çok›m aç›s›ndan önemlidir. Çocukluk ça¤› cinsel istismar›nda travmatik dinami¤in ve sonraki
cuk ve arkadaﬂ› aras›ndaki
döneme yans›yan etkilerinin anlaﬂ›lmas›, çocu¤un kendini açmas› ve giriﬂimlerin plânlanmas› s›ras›nda hemﬂire terapistin yönlenmesini sa¤lar.
istenmeyen her türlü cinTart›ﬂma ve Sonuç: Cinsel travman›n pek çok psikopatolojik sonuçlar› vard›r, fakat psikosel davran›ﬂ çocu¤un cinpatoloji üzerindeki etkisi çocu¤un psikodinamik yap›s›n› bütünüyle bozmaz. Bununla birliksel istismar› olarak kabûl
te, psikodinamik yap›da iyileﬂmenin sa¤lanmas›yla birlikte cinsel istismar›n psikopatolojisi
azalma e¤ilimi göstermektedir.
edilmektedir. Ço¤u cinsel
Anahtar Kelimeler: travma, cinsel istismar, cinsel istismar giriﬂimleri, psikodinamik hemistismar fiziksel temas içeﬂirelik yaklaﬂ›m›
ren (okﬂama, cinsel giriﬂim) ve içermeyen (teﬂhirPSYCHODINAMIC NURSING APPROACH OF CHILD
cilik, pornografik film izSEXUAL ABUSE
letme, yaﬂ›na uygun olmaABSTRACT
yan cinsel e¤itim verme,
Objective: Psychiatric nurses are confronted daily with individuals who are suffering from
çocu¤un gözünün önünde
the consequences of trauma. Psychiatric nurses have a genuine role in offering therapecinsel eylemin gerçekleﬂutic care to victims and survivors. The aim of this paper is to review the nurse’s role in counseling survivors of child sexual abuse.
mesi) olarak ayr›l›r (FinkelMethod: In this review, we examine the most recent literature on child sexual assault, and
hor ve Browne 1985, Tajisummarize new findings regarding prevalence, risk factors, psychodynamic effect on child
ma 2000).
and therapeutics practice implications.
Çocukluk ça¤› cinsel isFindings: Sexual abuse is associated with acute psychiatric symptomatology in children,
possible effects of abuse on health in adult life and may progress to a spectrum of psychitismarlar› ço¤u zaman hiç
atric (post-traumatic stress disorder) and medical disorders in adults. Therapist nurse
kimseye söylenmez. Gerpsychological support is important in the comprehensive care of traumatized child. Unçekler yetiﬂkinli¤e kadar
derstanding the traumagenic dynamics of childhood sexual abuse and its after effects proçocuk taraf›ndan saklan›r.
vides direction for the nurse therapist during both the child’s disclosure and intervention
planning.
Ço¤unlukla günah›ndan
Discussion: Sexual trauma status was associated with most of the psychopathology outdolay› cezaland›r›laca¤› ya
comes, but its impact on psychopathology was largely unmoderated by child psychodynada terk edilece¤ine dâir
mic structure. However, increased child psychodynamic structure well-being was generally
hislerle, utanç ve suçluluk
associated with lower psychopathology for sexual abuse sample.
Keywords: trauma, sexual abuse, sexual abuse interventions, psychodynamic nursing
duygular› ile bu ﬂiddet sakapproach
lan›r. Ancak cinsel istismar
s›ras›nda çocuk fiziksel
olarak zarar görmüﬂse ortaya ç›kar (Friedrich ve lan duygular›n, çat›ﬂmalar›n de¤erlendirildi¤i teark. 2001). Ço¤u zaman cinsel istismar, sa¤l›k rapi süreci baﬂlar (Finkelhor 1994).
profesyonelleri taraf›ndan istismar›n tan›lanmas›
Bu gözden geçirme yaz›s›nda çocuk cinsel isve çocu¤un korunma alt›na al›nmas› ile son bulur tismar›n›n psikodinamik aç›dan de¤erlendirilmesi
ve bu ad›m›n ard›ndan çocu¤un yaﬂad›¤› ambiva- yap›larak, çocuk üzerindeki etkilerinin neler ola-
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ca¤› irdelenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r ve cinsel istismar yaﬂayan çocuklara psikiyatri hemﬂiresinin dinamik yaklaﬂ›mlar›n› içermektedir.
Cinsel istismara mâruz kalan çocuklarda âile
dinamikleri: Araﬂt›rmalar cinsel istismara mâruz
kalan çocuklar›n %25’inin 7 yaﬂ alt›nda olduklar›n› ortaya ç›karm›ﬂt›r (Fontanella ve ark. 2000). Cupoli ve Sewel 1988’de yapt›klar› araﬂt›rmada çocuklar›n penetrasyon (cinsel birleﬂme) ﬂeklinde
yaﬂad›klar› cinsel istismar›n %57’sinin 6 yaﬂ›n alt›nda gerçekleﬂti¤ini bildirmiﬂlerdir.
Pek çok profesyonel okul öncesi ça¤da cinsel
istismar›n tan›lanmas›n›n oldukça zor oldu¤unu
ifâde etmektedir. Çocukluk ça¤› cinsel istismar
kurbanlar›n›n seyrek olarak medikal problemlerle hastâneye getirildi¤i gözlenmiﬂtir (Muram
2003). Çünkü çocuklar istismar aç›s›ndan yaralanma olas›l›¤› oldukça yüksek olan banyo yapma, tuvalet al›ﬂkanl›¤›n› kazanma sürecinde yetiﬂkinlere ba¤›ml›d›rlar (Fontanella ve ark. 2000).
Hem k›zlar hem de erkekler cinsel istismar
kurban› olabilir; ancak ço¤u çal›ﬂma k›zlar›n erkeklerden 3 kat daha fazla istismar edildiklerini
ortaya koymuﬂtur. Finkelhor’a (1994) göre pek
çok cinsel istismar kurban› k›zd›r. Bununla birlikte, erkek çocuklar›n istismar›n›n aç›¤a vurulmas›
k›zlara oranla daha az olabilir.
Cinsel istismar›n âile menﬂei ile do¤rudan iliﬂkisi vard›r. Çocuk cinsel istismar› yaﬂanan âilelerde âile içi iﬂlevler de bozulma, dezorganizasyon
yaﬂan›r ve bu âilelerde daha fazla boﬂanma ve
ikinci evlilik söz konusudur Âile içinde suç içeren davran›ﬂlar›n ve madde kullan›m›n›n fazla oldu¤u görülür. Âilede iletiﬂim problemleri yaﬂan›r, kiﬂiler aras›nda duygusal yak›nl›k yoktur. Anne s›cakl›¤›n›n olmamas›, baban›n bask›c› yap›s›,
ebeveynlerin aras›ndaki çat›ﬂmalar, âile deste¤inin eksikli¤i, âile içi ba¤l›l›¤›n azalmas› çocu¤un
ba¤lanma sürecinde problem yaﬂanmas›na neden olur ve bu yap› cinsel istismar› haz›rlay›c› âile yap›s›n› ortaya ç›kar›r. Ço¤u zaman âile içinde
bir çocuk istismara u¤ruyorsa di¤er çocuklar› da
istismara u¤rar (Nair ve ark. 2003).
Bowlby’nin (1977) ba¤lanma teorisine göre
cinsel istismar yaﬂayan bireyler dezorganize ba¤lanma geliﬂtirirler. Dezorganize olmuﬂ ba¤lanma
genellikle çocukluk ça¤› anksiyetesinin kaynaklar›ndan olan korku dolu davran›ﬂlar olarak belirir.
Bu dinamik genellikle kognitif y›k›ma ve iliﬂkilerde dengesizli¤e neden olan disfonksiyonel âilede
yaﬂam›ﬂ olan çocuklarda geliﬂir. Çocuk bak›c›s›n›n kendisine karﬂ› negatif bir davran›ﬂ› veya tepkisi ile karﬂ›laﬂt›¤›nda, buna karﬂ› farkl› tepki verS YMPO S I UM
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me sürecine girer. Bu negatif tepki sürecinde geri çevrilme ve çat›ﬂma yaﬂan›rsa, çocuk bu negatif
tepkiyi ya görmezden gelir ya da abart›l› tepki sürecine girer ve bu ba¤lanma sürecinde anksiyete
dolu tehlikeli stratejiler geliﬂtirmeye yönelir. ‹stismar eden patolojik ebeveynlere karﬂ› geliﬂtirilen istenmeyen ba¤lanma ﬂekli kiﬂinin çocukluk
dönemine âit travmatize an›lar›na blok koymas›
ile kiﬂide yaﬂam›n› sürdürür. Korkuyla iliﬂkili bu
ba¤l›l›k ﬂekli inkâra neden olur (Anderson ve Alexander 1996) ve her geri çevrilmede, kiﬂinin ebeveyn olma sürecinde veya çözüme kavuﬂmam›ﬂ
her travmas›nda tekrar tekrar yaﬂan›r. Dezorganize ba¤lanma çocu¤un ayr›lma bireyleﬂmede
problem yaﬂamas›na neden olur (DiLillo 2001,
McCarthy ve Taylor 1999).
‹stismarc› Bireyin Özellikleri: Çal›ﬂmalar devaml› olarak göstermektedir ki kurban›n cinsiyeti ne olursa olsun fâillerin ço¤u erkektir ve kurban taraf›ndan kim olduklar› bilinmektedir. ‹stismarc›lar›n birço¤u da çocukluklar›nda ya cinsel
istismara u¤ram›ﬂlard›r ya da ev içerisinde ﬂiddet
olgusu vard›r. Cinsel istismarc› birey genelde düﬂük e¤itim ve sosyoekonomik düzeye sâhiptir. Âile genelde tek ebeveynden oluﬂur (Tardif ve ark.
2005).
‹stismarc› bireyin doyumu erteleme kapasitesi azalm›ﬂt›r. Gerginlik, haz alma ve ac›dan kaçma
durumunda, çat›ﬂman›n ortadan kalkmas›, doyumu ertelemek yerine, kabûl edilebilir bir nesneye
gerginli¤i boﬂaltmak ﬂeklinde gerçekleﬂir (Sokum Tang ve Davis 1996). Engellenmeye karﬂ›
düﬂük tolerans› olan kiﬂilerdir. Ço¤u zaman
emosyonel aç›dan var olan rötardasyonlar› nedeniyle gerçekçi yaklaﬂ›mlarda bulunamazlar. Empati duygular› ya yoktur ya da s›n›rl›d›r. Kendilerine sayg›lar›n›n düﬂüklü¤ünü ve suçlulu¤u bast›r›p karﬂ›t tepki kurarak sald›rgan davran›ﬂ ﬂeklinde çocu¤a yans›tma e¤ilimi içerisindedirler. Karﬂ›lanmam›ﬂ doyum nedeni ile anksiyete yaﬂarlar
ve çevresine sald›rganl›k ﬂeklinde bu enerjiyi aktar›rlar. Duygusal yetersizlikleri ayn› zamanda
narsisizmle karakterizedir. ‹liﬂkilerinde ön plâna
ç›kard›klar› benmerkezcilik yetiﬂkin iliﬂkilerine
girmelerini engeller. Narsisistik yap›lar› nedeni
ile di¤er kiﬂileri kendi gereksinimleri karﬂ›lamaktan sorumlu bireyler olarak alg›larlar (Tardif ve
ark. 2005).
Cinsel istismarc› birey psikodinamik teoriye
göre olgunlaﬂmam›ﬂ emosyonel durum özellikleri nedeni ile patolojik bir ﬂekilde çocu¤u cinsel
aç›dan çekici bulur. Veya kiﬂi çocu¤u himâyesi alt›na almak ister yâhut kendisi çocuklu¤unda ben119
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olabilmektedir. Bu çocuklarda konversiyon tepkilerine de yüksek oranda rastlan›lmaktad›r. Öfke
tepkileri, zay›f impuls kontrolü, Karﬂ› Olma Karﬂ›
Gelme Bozuklu¤u cinsel istismara u¤ram›ﬂ çocuklarda gözlenebilmektedir (Gorey ve Leslie
1997). Çocukluk ça¤›nda cinsel istismar öyküsü
olanlarda yüksek oranda Travma Sonras› Stres
Bozuklu¤u belirtilerine rastlanmaktad›r (Bal ve
ark. 2003).
Cinsel istismar kurbanlar›nda bir baﬂka patoloji
ise dissosiyasyondur. Dissosiyasyon, ruhsal travmaya karﬂ› ilkel bir savunma olarak kabûl edilmektedir. ‹stismar›n erken döneminde, amnezi,
trans benzeri durumlar ve uyurgezerlik ortaya ç›kabilmektedir. Kiﬂiler aras› iliﬂki kurma ve sosyal
iliﬂkileri sürdürebilme becerisi, cinsel istismardan olumsuz olarak etkilenmektedir. Bu kiﬂilerin
ya iliﬂki kurmaktan kaç›nd›klar› ya da aﬂ›r› yak›nl›k gereksinimi duyup çok say›da, fazla beklentili
ve kontrol edici iliﬂki kurduklar› gözlenmektedir.
Her iki tip iliﬂki de iﬂlevsellikten uzak olmakta ve
genellikle yaln›zl›kla sonlanmaktad›r (Kendall ve
Tackett 2002).
Çocu¤un cinsel istismar›nda, istismarla birlikte yaﬂanan travmatik cinsellik, ihanete u¤ram›ﬂl›k
hissi, güçsüzlük, stigmatizasyon (damgalanma)
gibi dört travmatik dinamik yer al›r. Bu dinamikler travmaya farkl› bir yan katar, travmatik olay›n
etkilerini a¤›rlaﬂt›r›r ve çocu¤un dünyaya kognitif ve emosyonel oriyantasyonuna zarar verir.
Travma sonras›nda çocu¤un benlik alg›s›nda de¤iﬂmeler, duygulan›m sürecinde bozulmalar yaﬂan›r (Davis ve Petretic-Jackson 2000).
‹hanet, yetiﬂkinin kiﬂiler aras› iﬂlevlerinde de
etkili olan dikkat çekici bir yap›d›r. Genellikle çocuklar yetiﬂkinlerin onlar› koruyaca¤›na ve onlara karﬂ› dürüst davranacaklar›na inan›rlar. Ne zaman ki çocuk istismara u¤rar, yetiﬂkin ona kasten
zarar verir, çocu¤un güvenlik ve emniyet hissi k›r›l›r, çocuk kendisine ihanet edildi¤ini hissetmeye baﬂlar. Çocuk yetiﬂkinin kasten ona zarar verdi¤ini, ona yalan söyledi¤ini, kendi ilgisi ve zevki
için ona bakt›¤›n› keﬂfetmeye baﬂlar. ‹stismar aç›¤a ç›kt›¤›nda âile çocu¤a destek olmaz, onu koruma alt›na almazsa çocu¤a karﬂ› ikinci bir ihanet
daha yap›lm›ﬂ olur. ‹stismarc›, çocu¤un yak›n› ise
çocu¤un kendisine ihanet edilmiﬂlik hissi artar.
Çocukluk ça¤›nda yaﬂanan bu ihanet edilmiﬂlik
ve kay›p hissi, çocuk geliﬂimi devam etti¤i süreçte di¤er iliﬂkilerine yans›yarak büyür (Davis ve
Petretic-Jackson 2000). Finkelhor ve Brown’a
(1985) göre ihanet sorunu yarg›lamada zay›flamaya yol açar, kiﬂi ümitsizce kendisine karﬂ› düyeni

zer bir travma yaﬂam›ﬂt›r. Koﬂullar›n› kimsenin
onu fark etmedi¤i bir zamana göre ayarlarlar. Genelde önceki dönemlerde yetiﬂkinle olan iliﬂkilerinde sürekli refüze edilen bireyin çocukla bitmeyecek bir iliﬂkiye girmesi veya iliﬂkiyi geliﬂtirmeye çal›ﬂmas› patolojik düﬂüncenin temel yap›s›n› oluﬂturur. ‹stismar s›ras›nda, istismarc› birey
çocuktan ödül ald›¤›n› veya onu mutlu etti¤ini
düﬂünür. Çocukluk döneminde özdeﬂleﬂece¤i birisinin olmamas›, sosyal komponentler aç›s›ndan
patolojik bir âile yap›s›na sâhip olma, mental gerili¤in olmas›, düﬂük benlik sayg›s›na sâhip olma,
destek sistemlerinden yoksun bir birey olmas› istismarc› bireyin di¤er özellikleri aras›na girmektedir (Tardif ve ark. 2005).
Çocuk Cinsel ‹stismar›n›n Çocuk Üzerindeki
Etkileri: Küçük çocuklar normâl olarak, karanl›k
korkusu gibi “s›radan” anksiyetelerini bile, e¤er
“iyi davran›rlarsa” gelecekte ödüllendirilecekleri
ﬂeklinde iyimser kompansatuar doyum hayâlleriyle yat›ﬂt›r›rlar. Bu türden hayâller, tehdit içeren durumlarda etkili bir biçimde iç rahatlat›r.
Cinsel istismara u¤rayan çocuklar da benzer düzenekleri kullan›rlar. Sevgi dolu iliﬂkileri ve gelecek mutluluklar› hayâl ederler. Ayr›ca, gerçe¤i
görmezden gelir veya çarp›tabilirler. Böylece bâz› ﬂeylerin olmad›¤›na, cinsel olarak istismar edenin güvendikleri anne veya babalar› de¤il, baﬂka
birisi oldu¤una yâhut olan bitenin o kadar da ac›
verici olmad›¤›na kendilerini inand›rabilirler (Bal
ve ark. 2003, Finkelhor 1994)
Çocu¤un cinsel istismar› erken yaﬂlarda oldu¤unda, örselenmenin kendisi ve ana baba veya
çocuktan sorumlu olan kiﬂilerce yüzüstü b›rak›lma, kand›r›lma, ihanete u¤rama nedeniyle ola¤an
koruyucu hayâller daha fazla veya daha az kullan›labilir hâle gelir. Hâttâ benli¤in olgunlaﬂma sürecinin bâz› yönleri ketlenebilir. Çocuklukta benli¤in normâl olgunlaﬂma süreci düﬂlemler çevresinde geliﬂir. ‹stismar bu sürecin bâz› yönlerini
ketleyebilir. Benli¤in hayâller sürecindeki bu türden kesintiler, kendilik imgesinin bütünleﬂmesine bir engel oluﬂturabilir ve gelecekteki geliﬂim
üzerinde y›k›c› etkiler do¤urabilir, zedelenebilirli¤e zemin haz›rlayabilir. Bu erken örseleyici yaﬂant›lar, gelecekteki istismara verilecek yan›t› da
ﬂekillendirir (Bal ve ark. 2003, Vahip 2002, Berliner ve Conte 1990).
Cinsel istismara karﬂ› çocu¤un tepkisi korku,
depresyon, dikkat eksikli¤i ve hiperaktivite bozuklu¤u, ikincil enürezis ve enkoprezis (Eliot ve
Peterson 1993), davran›ﬂ problemleri, okul problemleri, cinsel problemler gibi de¤iﬂik ﬂekillerde
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rüst olabilecek kurtar›c› iliﬂkiler aramaya yönelir.
‹stismara u¤ram›ﬂ kiﬂi bu ihanete öfke ile tepki
verir. Öfkenin etrafa yay›lmas› ile ilerideki y›llarda yaﬂanan pek çok evlilik çat›rdamaya baﬂlar.
Çok yak›n iliﬂkilerinde bile ﬂüphe yaﬂar, onlardan
uzaklaﬂ›r, tümüyle bir iliﬂki kurmaktan kaç›n›r.
‹hanete karﬂ› geliﬂtirilen bu tepkiler kiﬂinin sa¤l›kl› yak›n iliﬂkiler kurmas›n› engeller.
‹kinci bir travmatik dinamik etki de cinsel geliﬂimde yaﬂan›r. Cinsellikten kas›t çocukluk ça¤›nda cinsel hislerin, davran›ﬂlar›n oluﬂum ve yaﬂam süresini ifâde eder. ‹stismar sonras›nda kiﬂiler aras› iﬂlevlerde bozukluklar› ve uygun olmayan iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi söz konusu olur. Cinsel istismar ile birlikte erken yaﬂlarda cinsel fark›ndal›k yaﬂanm›ﬂ olur. Bu travmatik deneyim çocu¤u erotik davran›ﬂlar sergilemeye yöneltir; di¤er çocuklarla cinsel içeri¤i olan oyunlar oynamaya yönelir ve her davran›ﬂ›nda agresyon sergiler (Yates 1982). Veya ﬂiddete karﬂ› boyun e¤ici
ve kabûllenici davranarak ﬂiddet görmeye devam
ederler (Ornduff ve O’leary 2001). ‹stismar sonras›nda yetiﬂkinlik döneminde kompulsif bir ﬂekilde cinsel deneyimlere yönelir. Bir baﬂka bak›ﬂ
aç›s›na göre ise, bu gerçek anlamda seks de¤il bir
ﬂekilde yo¤un olan öfkenin, kinin kendisine döndürülmesini ifâde eder. Geliﬂi güzel pek çok partnerle cinsel iliﬂki kiﬂinin benli¤i ile ilgili y›k›c›
dürtülerin bir araya geldi¤i karmaﬂ›k davran›ﬂlar
bütünüdür. Bu cinsel istek fazlal›¤› fiziksel ac›n›n
içerisinde yer alan duygusal boyutun gizlenmesine yard›mc› olan güç sa¤lamaya çal›ﬂma ve kontrolü ele alman›n ifâdesidir (Westerlund 1992).
Çocukluk ça¤› istismar› yaﬂayan kiﬂi yak›n iliﬂkilerinde sürekli negatif bir beklenti içerisine girer ve partner iliﬂkilerinde sorunlar yaﬂar, ancak
cinsel istismar öyküsüne sâhip erkeklerin %60’›,
kad›nlar›n %40’› partnerlerini terk etmekte zorlan›rlar (Berlin ve Dodge 2004). Bunun ötesinde
çocukluk ça¤› cinsel istismar öyküsü olan kiﬂi yetiﬂkinlikte cinsel ﬂiddet uygulamaya yönelebilir
veya bu yetiﬂkinler ileride kendi çocuklar›na karﬂ› cinsel yâhut fiziksel istismar davran›ﬂlar›na yönelebilirler (Finkelhor ve Brown 1985).
Üçüncü dinamik güçsüzlü¤ün ifâdesi ilgili
olup, genellikle etkinli¤in sa¤lanabilmesi için çocuk taraf›ndan karﬂ› gelme, karﬂ›t olma davran›ﬂ›na yönelme ﬂeklinde gösterilir. Bu dinamik istismarc› taraf›ndan çocu¤a sürekli sald›r›da bulunulmas› ile gerçekleﬂir. Ço¤u zaman çocuk bu istismar› içeren davran›ﬂ› kontrol alt›na alamaz,
e¤er bu istismar hareketine dur diyecek olsa toplum ve âilenin taraf›ndan ya ona inan›lmayaca¤›
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ya da ayn› hareketin tekrar yap›laca¤› yönünde istismarc› taraf›ndan yöneltilen tehdit davran›ﬂlar›n› içeren pek çok engelle karﬂ› karﬂ›ya kal›r. Bu
zarar verilece¤i yönünde yap›lan tehditler çocukta güçsüzlük hissinin artmas›na neden olur. Bu
güçsüzlük hissi sonraki iliﬂkilerinde istismara u¤rayan çocu¤un istismarla ilgili fark›ndal›k yaﬂamas›na neden olabilir. Onlara ne oldu¤u, bedenlerini kontrol edemediklerine dâir his onlar›n kas›tl› olmayan bir ﬂekilde tekrar ﬂiddet görme riskini artt›rabilir. ‹stismara u¤rayan pek çok kiﬂi
kontrolün kaybedilmesi ile iliﬂkili olan anksiyetenin bu dinami¤in kökeninde yer ald›¤›n› ifâde
eder (Finkelhor ve Brown 1985).
Dördüncü dinamik ise stigmatizasyon yâni
damgalanma ile ilgilidir, piﬂmanl›k, utanç ve suçlulu¤u içeren negatif bir süreçtir ve bu yap›lar çocu¤un benlik imaj›nda bir araya gelirler. Bu dinamik çocu¤un istismarc› taraf›ndan azarlanmas›,
ensestin iliﬂki içerisinde gizlenmesi, toplum ve âile taraf›ndan çocu¤a tepki verilmesi ile ortaya ç›kar. Damgalanma süreci sonraki kiﬂiler aras› iliﬂkilerinde pek çok de¤iﬂik ﬂekilde tekrar tekrar yaﬂan›r. ‹stismara u¤rayan kiﬂi istismar›n yükünü etraf›na zarar verdi¤i ve bu yüzden hak etti¤i ﬂeklinde yaﬂamaya devam eder. Bu negatif benlik
imaj› nedeni ile ya kendini di¤er insanlardan izole eder ya da kendi bedeni üzerinde di¤er insanlar›n hakk› oldu¤una inan›r. Bu suçluluk ve utanç
bu dinami¤in uzun döneme projeksiyonu ile yaﬂan›r (Davis ve Petretic-Jackson 2000).
Briere’e (1992) göre cinsel istismar çocu¤un
çocukluk ça¤›nda kiﬂiler aras› iliﬂkilerinin geliﬂiminde iki farkl› ﬂekilde güçlük yaﬂamas›na neden
olur. ‹lki yetiﬂkinlik döneminde devam eden kognitif yap›da ve tepkilerde geliﬂtirilen yeniden organizasyon sürecidir. Bu süreç di¤erlerine karﬂ›
güvensizlik, yak›n kiﬂiler aras› iliﬂkilerinde ambivalans veya iliﬂkiyi tamam›yla terk etme ﬂeklinde
yaﬂanmaktad›r (Martin 1996, Mullen ve ark.
1994). Cinsel istismarla birlikte s›kça rastlanan
borderline yap›da intihar giriﬂimi, cinsel organ›na
yönelik cinsel iﬂlevin kayb›na neden olabilecek
boyutlarda zarar verme eylemi gözlenir (Brodsky
ve ark. 1997). Yaﬂanan ikinci güçlük ise devam
eden istismar sürecine uyum sa¤lama ﬂeklinde olmaktad›r. Bu uyum tepkileri çekingenlik, pasiflik
veya cinselli¤e aﬂ›r› yönelim olarak gerçekleﬂmektedir. Ayr›ca bu süreç çocu¤un yaﬂamla uyum yetene¤ini bozmakta, âile içi iliﬂkilerinde sorunlar yaﬂamas›na neden olmaktad›r. Bu ﬂekilde çocu¤un
psiﬂik enerjisi burada tükenmekte, olgunlaﬂma kesintiye u¤ramaktad›r (Vahip 2002).
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nellikle hastay› ilk gözlemleyen hemﬂire ve di¤er
ekip elemanlar›n›n giriﬂimlerini içerir. Okul öncesi ça¤da profesyonellerin cinsel istismar ile ilgili
varolan fenomenleri dikkatli bir ﬂekilde de¤erlendirmesi gerekir. Çocu¤a karﬂ› yumuﬂak bir üslûp kullanarak istismar› gösteren davran›ﬂlar› ortaya ç›karabilecek bir yaklaﬂ›m sergilenmelidir
(Roberts 2000).
Okul öncesi ça¤da çocuklar kendilerini sözel
olarak ifâde etmekte zorlanmakla kalmazlar, ayn›
zamanda yan›nda bulunan kimselerden çekinebilirler veya yaﬂad›¤› yaﬂant›y› anlatmakta güçlük
çekebilirler veya bu durumdan ötürü korku yaﬂ›yor olabilirler. Bu travman›n çocuk taraf›ndan
oyun yard›m› ile anlat›lmas›na yard›mc› olunabilinir. ﬁiddet süreci genellikle kademeli olarak ilerler. Cinsel istismar ilk meydana geldi¤inde, çocuk
bunu genelde kendi r›zâs› ile meydan gelmiﬂ gibi
alg›lar ve bu durumdan ötürü suçluluk duymaya
baﬂlar. Egosantrik düﬂünce ile suçluluk hislerinin
ba¤›ﬂlanmas›na yard›mc› olur (Roberts 2000).
Bu kötü muamele gören çocuklarda dille ilgili
iﬂlevlerde problemler yaﬂan›r (Eckenrode ve ark.
1995). Kötü muamelenin yaﬂand›¤› âilelerde çocuklarla kurulan iletiﬂimde bask›lanma mevcuttur. Bu âilede yaﬂayan çocuk kendi hislerini ifâde
etmekten çekinir, âile içinde soru sorulmad›kça
konuﬂmamas› gerekti¤ini ö¤renmiﬂtir. Bu süreçte çocu¤un kendisini ifâde etmesi için cesaretlendirilmesi önem taﬂ›r (Peleikis ve ark. 2004).
Çocukta cinsel istismar›n tan›lanmas›nda çocu¤un yaﬂ›na uygun olarak cinsel davran›ﬂ gösterip göstermedi¤i ölçütü kullan›l›r. Çocukta yaﬂ›na uygun olmayan ﬂekilde cinsel rol davran›ﬂlar›,
eksibisyonizm, aﬂ›r› cinsel ilgi, yaﬂ›na uygun olmayan cinsel konuﬂmalar, cinsel giriﬂimler, cinsel
istismar›n habercisi olabilirler. Bunlar›n d›ﬂ›nda
di¤er oyun arkadaﬂlar› ile cinsel oyunlar›n oynanmas›, çeﬂitli objelerin cinsel bölgelere de¤dirilmeye çal›ﬂ›lmas›, yetiﬂkinlere karﬂ› provokatif
davran›ﬂlar sergileme ﬂeklinde de gerçekleﬂebilir.
Bu tür davran›ﬂlar cinsel istismar yaﬂam›ﬂ olan çocuklar›n %35’inde gözlenmektedir. Ancak, buna
benzer davran›ﬂlar zaman zaman davran›ﬂ problemleri olan çocuklarda, fiziksel istismar gören
çocuklarda, âile içinde çocu¤un d›ﬂ›nda ﬂiddet olgusunun var oldu¤u durumlarda da gözlenebilmektedir (Friedrich ve ark. 2001).
Cinsel istismar pek çok psikolojik distresi de
beraberinde getirir. ‹lerleyen zamanla birlikte çocukta yarg›lama sürecinde de¤iﬂmeler yaﬂan›r. Bu
travma kiﬂi taraf›ndan internalize edilir. Travma
bir kez yaﬂanm›ﬂsa kiﬂi taraf›ndan böyle bir ﬂeyin
yeni

Ornstein’›n (1981) belirtti¤i gibi, erken çocukluk dönemindeki istismar sonras›nda narsistik zedelenmeler akut veya kronik narsistik öfke
ile sonuçlanmaktad›r. ‹ntikam ihtiyac› narsistik
öfkenin karakteristik bir özelli¤idir: Zedelenmiﬂ
kendilik (veya grup kendili¤i) intikam yoluyla
onar›ma ihtiyaç duyar. Onar›m için baﬂ etme düzeneklerini kullan›r. ‹stismar ile baﬂ etme kaç›nma davran›ﬂ› ve pozitif düﬂünme ﬂeklindedir. Asl›nda kaç›nma davran›ﬂ› uygun olmayan bir durumdur. Fakat istismara u¤ram›ﬂ çocuk bunu
depresif durumdan uzaklaﬂmak için kullan›r. Bâzen kaç›nma davran›ﬂ› irritabilitenin artmas›, âni
öfkelenme, riskli davran›ﬂlar (kendine zarara verme vb.) ﬂeklinde ortaya ç›kar (Bal ve ark 2003).
Çocuk Cinsel ‹stismar›nda Psikodinamik
Hemﬂirelik Giriﬂimleri: Cinsel istismar olgular›nda sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n en önemli rolü potansiyel
kurbanlar›n varolan parametrelerinin tan›mlanmas› ve önlemeye yönelik giriﬂimlerin uygulamaya konulmas›d›r. Ar›kan ve arkadaﬂlar›n›n Atatürk Üniversitesi ve Numune Hastanesinde yapt›klar› çal›ﬂmada yer alan hemﬂirelerin %71’inin
en az bir defa çocuk istismar› ile karﬂ›laﬂt›klar›
saptanm›ﬂt›r (Ar›kan ve ark. 1999). ‹stismar› önlemeye yönelik giriﬂimler primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere üç k›s›mda incelenir (Hoff ve
Ross 1995):
Primer önleme: Cinsel istismar› önlemeye yönelik halka yap›lacak e¤itimi, ﬂiddeti tan›mlamaya ve kriz durumundaki giriﬂimlere yönelik sa¤l›k
ekibine yap›lacak e¤itimi, ﬂiddet ve istismar ile ilgili risk gruplar›n›n tan›mlanmas›n›, risk alt›ndaki kiﬂilere dan›ﬂmanl›k ve koruyucu hizmetlerin
sa¤lanmas›n›, çat›ﬂma ve stres yönetimini içerir.
Bu amaçla ülkemizde hemﬂirelerin istismar ve ihmâl olgular›n› tan›layabilmeleri için ölçek geliﬂtirilmiﬂtir. Çocuk istismar ve ihmâlinin belirti ve
risklerini tan›mlayan ölçek, istismar›n çocuk üzerindeki fiziksel belirtilerini tan›layan 19 madde,
çocuk istismar›na iliﬂkin çocuktaki davran›ﬂsal
belirtileri tan›mlayan 15 madde, ihmâlin çocuk
üzerindeki etkilerini inceleyen 7 madde, istismar
ve ihmâle yatk›n ebeveyn özelliklerini tan›layan
13 madde, istismar ve ihmâl riski olan çocuklar›
tan›layan 5 madde, çocuk istismar ve ihmâlindeki
âilesel özellikleri tan›layan 8 madde olmak üzere
toplam 67 maddeden oluﬂan likert tipi bir ölçektir. Ölçe¤in iç tutarl›l›¤› 0.92’dir (Uysal ve Erefe
1999).
Sekonder önleme: ‹kincil önleme çal›ﬂmalar›
daha çok cinsel istismar davran›ﬂ› sonras›nda ge-
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tesâdüfen onun baﬂ›na geldi¤i ﬂeklinde yorumlan›r; uzun dönem devam etmiﬂse ola¤an olarak de¤erlendirilmesine yol açar (Steel ve ark. 2004).
Uzun dönem devam eden ﬂiddete karﬂ› kiﬂi farkl›
ﬂekillerde kontrolü ele alma giriﬂimlerinde bulunur. Ya istismar›n bütün sorumlulu¤unu üzerine
al›r, ya istismar olay› ile yüzleﬂir ya da istismar› internalize eder. ‹nternalize etme içerisinde ba¤l›l›k stillerinin de önemli rolü vard›r. Geçmiﬂte
ebeveynle yaﬂanan ba¤lanma stili, yetiﬂkinlikte
partnerle yaﬂanan ba¤lanma stiline aktar›l›r (Alexander ve ark. 1998). Çocukluk döneminde kaç›nma, karﬂ› gelme-karﬂ›t olma, ambivalan ba¤lanma stili geliﬂtirilir. Bu dönemde öncelikle cinsel
istismara u¤rayan çocuk ile uyumlu, dostça, güvenilir bir iliﬂki kurulmal›d›r. Çocu¤un cinsel istismar ile ilgili hikâyesini, birlikte oynanan oyunlar
veya resim yolu ile anlatmas› sa¤lanabilir. Yâhut
çocuk ile güncel konulardan konuﬂurken istismar olay›n›n gündeme getirilmesi olas›d›r. ‹stismar olay› ortaya ç›kar›ld›ktan sonra çocu¤un verdi¤i tepkilerin de¤erlendirilmesine ihtiyaç duyulur (Roberts 2000).
Cinsel istismara u¤rayan çocuk kendinden
utanmaya baﬂlar ve utanma davran›ﬂ›n›n ard›ndan yard›m aramada güçlük çeker, bu davran›ﬂ›
kontrol alt›na alamaz ya da istismardan kaç›namaz, kardeﬂlerini korumakta güçlük çeker (Celano ve ark. 2002). Kendinden utanma davran›ﬂ›
sonras›nda flashbackler, gece kâbuslar› gibi
posttravmatik semptomlar yaﬂanmaya baﬂlar
(Barker-Collo ve ark. 2000). Bu dönemde çocu¤un hisleri ile ilgili hakl› ya da haks›z, iyi ya da kötü ﬂeklinde yarg›lamalarda bulunulmamal›d›r.
Çocu¤un yaﬂad›¤› gerilimi tespit için, duygular›n›, yaﬂant›lad›¤› hislerini Kötüyüm-ÜzgünümÇok Kötüyüm ﬂeklinde derecelendirmesi istenir.
Bu dönemde çocu¤un tan›mlad›¤› utanç ve suçluluk gibi duygular› üzerinde durulmas› ve istismar›n sorumlusu olmad›¤›n›n anlat›lmas› gerekir.
Çocuk yo¤un distres nedeni ile zorluk yaﬂ›yorsa,
çocu¤u âilesinden bir yetiﬂkine bunu anlatmas›
yolunda cesaretlendirmek önemli geliﬂme sa¤layabilir (Reid ve Long 2002).
Çocuk ile Bu Benim Hatam De¤il oyunu oynan›r. Öfkesinin ﬂiddetini ç›¤l›k yard›m› ile anlatmas›n› sa¤lamak, çocukta rahatlama sa¤laman›n
bir baﬂka yoludur. Terapist hemﬂire, çocu¤u istismar› söylemesi yolunda cesaretlendirir. Özellikle
çocuktan bunu ba¤›rarak söylemesi istenir (Lewin 1995).
Çocu¤un cinsel istismar konusunda e¤itilmesi
de dikkat edilmesi gereken konulardand›r. ‹stisS YMPO S I UM

Yeni Symposium 43 (3): 118-125, 2005

mar› uygulayan kiﬂi tan›mland›ktan sonra, do¤ru
olan tensel dokunuﬂ ve yanl›ﬂ-kötü olan tensel dokunuﬂ aras›ndaki fark çocu¤a anlat›l›r. Cinsel istismara u¤rayan çocukla istismar sonras› kendisinde fark etti¤i olumsuz geliﬂmeler üzerine konuﬂulur (korku geliﬂimi, alt›n› ›slatma) (Lewin
1995).
Cinsel istismar sonras›nda âileye yaklaﬂ›mda
önemlidir. Âile üyeleri taraf›ndan kurban›n suçlanmamas› yönünde âilenin e¤itilmesi gerekir ve
âilenin bu gerçekle yüzleﬂebilmesi sa¤lanmal›d›r,
inkâr önlenmelidir. Âile içi dinamikler belirlendikten sonra, varolan stres faktörleri ve istismar›
haz›rlay›c› durumlar ortaya ç›kar›lmal›d›r. Âile bireylerinin birbirleri ile ilgili hisleri ve ev içinde
istismara u¤rayan çocu¤un konumu tart›ﬂ›lmal›d›r. Cinsel istismara u¤rayan çocuk ve âile üyeleri ile ortak bir görüﬂme yard›m› ile istismar olay›
tart›ﬂ›lmal›d›r. Âile ile yap›lan görüﬂmelerde özellikle âile üyelerinin istismar kelimesini kullanmalar›n›n sa¤lanmas› gerekir. Gelecekte olabilecek
istismar durumlar›na karﬂ› istismara u¤ram›ﬂ olan
çocuk ve di¤er kardeﬂleri koruma alt›na al›nmal›d›r (Wyszynski 2000).
Tersiyer önleme: Bâz› çocuklar için cinsel istismar›n etkileri çok ciddi boyutlardad›r ve uzun
sürelidir; ancak, hepsi de yetiﬂkinli¤e kadar uzanan etkilerin alt›nda kalmayacakt›r. Cinsel istismar, uzun bir dönem devam etmiﬂse, bir baba veya baba figürü taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂse, penetrasyon meydana gelmiﬂse ve ﬂiddet kullan›lm›ﬂsa uzun dönemli zararlara yol açacakt›r. Çocu¤un çabuk iyileﬂme yetene¤i (esnekli¤i) ve yaﬂad›¤› istismar› aç›¤a vurdu¤unda ald›¤› tepkiler de
uzun dönemli sonuçlar› etkileyecektir. Bu aç›klamay› yapan çocuklara inan›l›rsa ve destek görürlerse, sonuçlar›n ﬂiddeti daha az olur.
Tersiyer önleme giriﬂimleri cinsel istismar
sonras›nda oluﬂan fiziksel ve psikososyal travman›n uzun dönem etkilerini en aza indirmeye yönelik giriﬂimleri kapsar. Çocu¤un cinsel istismarla iliﬂkili his ve davran›ﬂlar› kontrol alt›na al›nmal›d›r. Benlik sayg›s›n›n artt›r›lmal› ve pozitif benli¤in oluﬂturulmas›na yönelik giriﬂimler artt›r›lmal›d›r (Glod 1993).
Çocu¤un cinsel istismar›n›n en önemli özelli¤i tekrarlay›c› yönünün olmas›d›r. Önceki travma
izleri detayl› öykü ald›ktan sonra çocukla kognitif
geliﬂimine uygun bir ﬂekilde görüﬂme yapmak
esast›r. Hemﬂire, çocu¤un deneyimlerini, kognitif alg›lama sürecini etkin empatik yaklaﬂ›mla de¤erlendirir. Çocu¤un duygusal ve cinsel durumu
tespit edilir. Travmatik yaﬂant› ile ilgili terapötik
123

SONUÇ
Hemﬂirenin buradaki rolü, öncelikle çocuk istismar›n› tan›layabilmesi, sonra anlamaya çal›ﬂarak, yard›m ve destek sunabilmesidir. Hemﬂire taraf›ndan yap›lan iyi bir de¤erlendirme, iyi bir giriﬂimi ve yap›land›r›lm›ﬂ bir aktiviteyi getirir. Çocuk sa¤l›¤›na yaklaﬂ›mda istismar›n erken tan›s›
ve çözümünde multidisipliner yaklaﬂ›m›n, çocu¤un topluma ve okula tekrar kat›l›m›n›n sa¤layacakt›r. Bunun için âile merkezli destek programlar›n›n yürütülmesi gerekmektedir.
KAYNAKLAR
Alexander PC, Anderson CL, Brand B, Schaeffer CM, Grelling BZ, Kretz L (1998) Adult attachment and longterm effects in survivors of incest. Child Abuse & Neglect 22: 45-61.
Anderson CL, Alexander PC (1996) The relationship bet-

124 Yeni Symposium 43 (3): 118-125, 2005

ween attachment and dissociation in adult survivors
of incest. Psychiatry 59: 240-254.
Ar›kan D,Yaman S, Çelebio¤lu A (1999) Çocuk istismar›
ve ihmali konusunda
hemﬂirelerin bilgileri. VII. Ulusal Hemﬂirelik Kongresi. 2224 Haziran, Erzurum.
Bal S, Van Oost P, Bourdeaudhuij ID (2003) Avoidant coping as a mediator between self-reported sexual abuse
and stress-related symptoms in adolescents. Child
Abuse & Neglect; 27: 883-897.
Barker-Collo SL, Melnyk WT, McDonald-Miszczak L (2000)
A cognitive-behavioral model of post-traumatic stress
for sexually abused females. J Interpersonal Violence;
15: 375-392.
Berlin LJ, Dodge KA (2004) Invited commentary relations
among relationships. Child Abuse & Neglect; 28: 11271132.
Berliner L, Conte L (1990) The process of victimization:
the victims’ perspective. Child Abuse & Neglect .14:
29-40.
Bowlby J (1977) The making and breaking of affectional
bonds. Brit J Psychiatry. 130: 201-210.
Briere J (1992) Methodological issues in the study of sexual abuse effects. J Consult Clin Psychol; 60: 196-203.
Brodsky BS, Malone KM, Ellis SP (1997) Characteristics of
borderline personality disorder associated with suicidal behavior. Am J Psychiatry; 154: 1715-1719.
Celano M, Hazzard A, Campbell SK, Lang CB (2002) Attribution retraining with sexually abused children:
review of techniques. Child Maltreat; 7: 65-76.
Cupoli JM, Sewell JM (1988) One thousand fifty-nine
children with a chief complaint of sexual abuse. Child
Abuse & Neglect; 12: 151-162.
Davis J L, Petretic-Jackson P A (2000) The impact of child
sexual abuse on adult interpersonal functioning. A
review and synthesis of the empirical literature. Aggres Violent Behav; 5: 291-328.
Eckenrode J, Rowe E, Laird M, Brathwaite J (1995)
Mobility as a mediator of the effects of child maltreatment on academic performance. Child Dev; 66: 11301142.
Elliot AJ, Peterson LW (1993) Maternal sexual abuse of
male children: when to suspect and how to uncover it.
Postgrad Med; 94: 169-172.
Finkelhor D (1994) Sex abuse and sexual health in children: current dilemmas for the pediatrician. Schweiz
Med Wochenschr; 124: 2320-2330.
Finkelhor D, Browne A (1985) The traumatic impact of
child sexual abuse: a conceptualization. Am J Orthopsychiatry; 55: 530-541.
Fontanella D, Harrington SJ, Zuravin SJ (2000) Gender differences in the characteristics and outcomes of sexually abused preschoolers. J Child Sex Abuse; 9: 21-40.
Friedrich WN, Fisher J, Dittner C, Acton R, Berliner L, Butler J, et al (2001) Child sexual behavior inventory: normative, psychiatric and sexual abuse comparisons.
Child Maltreatment; 6: 37-49.
Glod C (1993) Long-term consequences of childhood
physical and sexual abuse. Arch Psychiatric Nursing;
7: 163-173.
Gorey KM, Leslie DR (1997) The prevalence of child sexual abuse: integrative review adjustment for potential
response and measurement biases. Child Abuse Negl;
yeni

süreç planlan›r. Problemli olan duygu ve düﬂüncelerin davran›ﬂa olan etkisi izlenir. Bu dönemde
çocu¤un bedeni korumaya yönelik davran›ﬂlar›n›n geliﬂtirilmesi önemlidir. Psikodinamik hemﬂirelik yaklaﬂ›m›nda hedeflenen çocu¤un istismara
karﬂ› gösterdi¤i tepkiyi anlamaya çal›ﬂmak, yaﬂant› sonras› semptomlar›n› izlemek, bu durumla ilgili olarak geliﬂtirdi¤i baﬂ etme mekanizmalar›n›
tespit etmek, çocu¤un bu konudaki hislerini, davran›ﬂlar›n›, düﬂüncelerini tart›ﬂmakt›r (Lewin
1995, Roberts 2000). Baﬂ etme mekanizmalar›n›n
tan›mlanmas› ile ço¤u zaman çocu¤un istismarla
ilgili duygular›na iliﬂkin olarak ortaya koydu¤u
davran›ﬂsal süreç tespit edilir. Baﬂ etme stresli yaﬂant› ile duygusal etkileﬂim aras›ndaki iliﬂkiyi ele
verir. Lazarus’a (1993) göre baﬂ etmede iki önemli kategori yer al›r: Problem merkezli baﬂ etme,
duygu merkezli baﬂ etme. Problem merkezli baﬂ
etmede, istismara u¤ram›ﬂ olan çocu¤un stres yönetimi, üstesinden gelebilme davran›ﬂlar› ve öneri verme süreci yer al›r. Duygu merkezli baﬂ etmede ise çocu¤un strese karﬂ› vermiﬂ oldu¤u yan›t
incelenir. Bu yan›t genelde fantezi kurma ve imajinasyon ö¤elerinin içinde yer ald›¤› kaç›nma
davran›ﬂ› olarak ortaya ç›kabilir. Bu dönemde çocu¤a gevﬂeme tekni¤i uygulanabilir. Çocuk sistematik olarak de¤erlendirilir. Negatif ve y›k›c› davran›ﬂlar›n oluﬂmas›ndaki emosyonel durum tan›lan›r ve önlemeye giriﬂimler planlan›r. Öfkenin
sevk ve idaresi yine kognitif yap›land›r›c› sistem
içerisinde yer al›r. Çocu¤un öfkelendi¤inde
problemi ile baﬂ edemedi¤inde ona yard›mc› metod olarak görev yapar. Özellikle kaç›nma davran›ﬂ›n›n tan›mlanmas›nda iﬂe yarar tekniktir (Roberts 2000).

S YMPO S I UM

yeni

21: 391-398.
Hoff LA, Ross M (1995).Violence content in nursing curricula: strategic issues and implementation. J Adv
Nurs. 21(1):137-42.
Kendall K, Tackett K (2002) The health effects of child
abuse: four pathways by which abuse can influence
health. Child Abuse Negl; 26: 715-729.
Lazarus RS (1993) Coping theory and research: Past, present, and future. Psychosomatic Med; 55: 234-247.
Lewin L (1995) Interviewing the young child sexual
abuse victim. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv; 33:
5-10.
Martin G (1996) Reported family dynamics, sexual abuse,
and suicidal behaviors in community adolescents.
Arch Suicide Res; 2: 183-195.
McCarthy G, Taylor A (1999) Avoidant/ambivalent attachment style as a mediator between abusive childhood
experiences and adult relationship difficulties. J Child
Psychol Psychiatry; 40: 465-477.
Mullen PE, Martin JL, Anderson JC, Romans SE, Herbison
GP (1994) The effect of child sexual abuse on social,
interpersonal and sexual function in adult life. Br J
Psychiatry; 165: 35-47.
Muram D (2003) The medical evaluation of sexually
abused children. J Pediat Adolesc Gynecol; 16: 5-14.
Nair P, Schuler ME, Black MM, Kettinger L, Harrington D
(2003) Cumulative environmental risk in substance
abusing women: early intervention, parenting stress,
child abuse potential and child development. Child
Abuse & Neglect; 27: 997-1017.
Ornduff SR, Kelsey RM, O’Leary KD (2001) Childhood
physical abuse, personality, and adult relationship
violence: a model of vulnerability to victimization. Am
J Orthopsychiatry; 71: 322-331.
Ornstein A (1981) Self-pathology in childhood: developmental and clinical considerations. Psychiatr Clin
North Am; 4: 435-453.

S YMPO S I UM

Yeni Symposium 43 (3): 118-125, 2005

Peleikis D, Mykletunb A, Dahlaand A (2004) The relative
influence of childhood sexual abuse and other family
background risk factors on adult adversities in female
outpatients treated for anxiety disorders and depression. Child Abuse & Neglect; 28: 61-76.
Roberts S (2000).Primary Health Care of Survivors of
Childhood Sexual Abuse: How Can Psychiatric Nurses
Be Helpful? J Am Psychiatric Nurses Assoc; 6: 191-195.
So-kum Tang C, Davis C (1996) Child abuse in Hong Kong
revisited after 15 years: characteristics of victims and
abusers. Child Abuse & Neglect; 20: 1213-1218.
Steel J, Sanna L, Hammond B, Whipple J, Cross Hl (2004)
Psychological sequelae of childhood sexual abuse:
abuse-related characteristics, coping strategies, and
attributional style. Child Abuse & Neglect; 28: 785-801.
Tajima AE (2000) The relative importance of wife abuse
as a risk factor for violence against children. Child
Abuse & Neglect; 24: 1383-1398.
Tardif M, Auclair N, Carpentier J (2005) Sexual abuse perpetrated by adult and juvenile females: an ultimate attempt to resolve a conflict associated with maternal
identity. Child Abuse & Neglect; 29: 153-167.
Uysal A, Erefe ‹ (1999) Çocuk ‹stismar› ve ‹hmalinin Belirti ve Rsiklerini Tan›lamada Hemﬂire ve Ebelerin Bilgi
Düzeylerinin Saptanmas›. VII. Ulusal Hemﬂirelik Kongresi. 22-24 Haziran. Erzurum.
Vahip I (2002) Evdeki ﬁiddet ve Geliﬂimsel Boyutu: Farkl›
Bir Aç›dan Bak›ﬂ; 13: 312-319.
Westerlund E (1992) Women’s Sexuality after Childhood
Incest. New York, NY: W.W. Norton and Company,
Inc. 241.
Wyszynski ME (2000) Screening women for family violence in the maternal child healthcare setting. Clin Excell
Nurse Pract; 4: 76-82.
Yates A (1982) Legal issues in psychological abuse of
children. Clin Pediatr (Phila); 21: 587-590.

125

