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Çocukken anne babalarımızın “aman bilmediğin tanımadığın kişilerin 

evlerine gitme, onlar sana şeker, çikolata verirlerse sakın alma” türünden 

yaptıkları uyarıları hatırlıyorsunuzdur. Hatta şu anda siz de bir ebeveyn olarak 

çocuklarınıza bunları söylüyor olabilirsiniz. Bu yazıda “bedenini ve kendini 

koruma” ile ilgili çocuğunuzla nasıl bir konuşma yapabileceğinizin ve nelerin 

üzerinde durabileceğinizin ana noktaları verilmiştir.      

 

Çocukların gelişim sürecinde cinsel eğitim, önemli bir yer tutar. 

Öncelikle aile tarafından farkederek ya da farketmeyerek verilen cinsel 

eğitimde “bedenini koruma ve sahip çıkma” önemli boyutlardan birini 

oluşturur. Dolayısıyla kendini ifade eden ve kendini güvenle koruyan gençler 

yetiştirmek, cinsel eğitimin üzerinde çalışılmasını ve öncelikle yine ailede 

paylaşılmak üzere çocuğa aktarılmasını gerektirir.  

 

Kendine ve başkalarına saygı duymak ne demek? Yetiştinlere saygı 

duyarız: örneğin, onları itip kakmaktan, ayaklarına basmaktan, onlara ağır 

sözler söylemekten kaçınırız. Buna karşılık, yetişkinler de çocuklara saygı 

göstermeli. Nelere ihtiyaçları olduğunu iyi gözlemeliler örneğin; çocukların 

saygı göstereceği birer yetişkin oluncaya kadar güvenliklerini sağlamalılar. 

Saygı, bütün canlıların hakkıdır ve bütün insanların kötü muameleye hayır 

demeyi ve ondan korunmayı öğrenmesi gerekir. 

 

Atlanta’daki bini aşkın kıza seks eğitiminde en fazla öğrenmek 

istedikleri şeyin ne olduğu sorulduğunda %84’ü şöyle yanıtlamış: “Diğer 

kişinin duygularını incitmeden nasıl hayır deneceği”. Onaltı yaşında ve daha 

genç olan bu kızlar, bunu cinsellikle ilgili yirmi başlıktan oluşan listeden 

seçmişler. 

 

Nasıl başa çıkılabileceği konusunda hemen hiç konuşulmayan cinsel 

istismar sadece yabancı kişiler tarafından değil, çevredeki tanıdıklar, hatta aile 

içindeki bazı yakınlar tarafından bile gerçekleştirilebiliyor. Bu durumda 

istismarı gerçekleştiren yetişkin, çocuk ile aralarında gelişmiş olan güven 

duygusundan yararlanarak, sevecen bir tutumla bu ilişkinin “ikisi arasında sır 

kalacak hoş bir oyun” olmasını sağlamaya çalışıyor ya da saldırgan bir tavırla, 

tehdit ve baskıya kalkışıyor “birisine söylersen sonu kötü olur” biçimindeki bir 

ifade ile istismara uğrayan kişi sindirilmeye çalışılıyor.  

 

İstismara uğrayan kişi çevresinden gelebilecek eleştirilerden ya da 

istismarcının tehditlerinden korkarak susacak olursa, bu durum istismar eden 

kişinin çok işine yarıyor, eylemlerini tekrarlamasını kolaylaştırıyor. Böyle bir 
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durumda yapılması gereken, kişinin güvendiği bir yetişkini derhal durumdan 

haberdar ederek yardım istemesidir. Bu kişi aileden birisi olabileceği gibi, 

okuldaki bir öğretmen ya da güvenilir bir akraba veya komşu olabilir.   

Bir çocuğa değişik amaçlarla dokunmanın ne özürü, ne de geçerli bir 

açıklaması vardır. Çocukların çoğu, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu 

bilmediklerinden, dokunma izni verme durumunda karşılaşacağı gerçekler 

kendilerine öğretilmelidir. 

 

Çocuklarınız şok edici veya inanılmaz olaylar anlattıklarında 

inanacağınıza onlara inandırmalısınız. Çocuğunuza, olup biten hoşuna 

gitmiyorsa veya onu rahatsız ediyorsa, devam etmesine izin vermemesini 

söyleyin.  

 

Çocuklara “iyi dokunma ve kötü dokunma” arasındaki farklar da 

verilmelidir. Eğer çocuk dokunmalarla kendini rahatsız hissediyorsa ve hoşuna 

gitmeyen yolunda olmayan bir şeylerin olduğunu anlıyorsa, hislerine 

güvenerek “hayır, dokunmanı istemiyorum” diyebilmelidir. 

   

“Kim olursa olsun, niyeti ne olursa olsun, istemediğin durumlarda 

herhangi bir kimsenin sana dokunmasına izin vermeme, buna itiraz etme 

hakkın var. Rahatsız edildiğinde ise yapılacak en son şey susmak!… Sen 

istemediğin halde herhangi bir kişi vücuduna dokunuyorsa, böyle bir tehlikeyi 

sezinliyorsan ya da kötü bir dokunuş olduğunu hissediyorsan, sesini 

çıkarmaktan, hatta bağırmaktan çekinmemen gerekir. Dokunulmakla ilgili kötü 

hissettiğin bir yaşantı geçirirsen, sana ne söylenirse söylensin bu olayı 

güvendiğin bir kişiyle paylaşmanı isterim.”  

 

“Biri sana bir yere gitmeyi teklif edebilir. Bu beş dakika sürecek kısa bir 

gezinti olabilir ya da bütün öğleden sonranı alabilir; yapacağın iki şey var: 

kabul edersin ya da hayır, dersin. İçinizden evet demek geçiyorsa o zaman 

kendine şu soruları sormalısın:gidecek olursam annem ya da babam nerede 

olduğumu bilecek mi? Bu sorulardan birine hayır cevabını veriyorsan hiç 

çekinmeden şöyle demelisin: gelmek isterim ama, önce anneme ve babama 

sormalıyım. Tüm bu önlemlere karşın kendini yine de güvenden hissetmiyorsan 

bunu da dile getirmekten çekinme.”  

 

Çocuğunuzun yaşadıklarını sizinle paylaşabilmesi için onunla “iletişim 

kanalları”nızı açık tutmalısınız. Çocuğunuz, yaşadıklarından dolayı kendini 

suçlayıp anlatmaya geçmemesi olasılığını göz önüne alarak “herkes hata 

yapabilir, bunları birbirimizle konuşarak çözümleyebiliriz” düşüncesinin 

çocuğa yerleştirilmesine özen göstermelisiniz. 

 

Çocuğunuzu size açık olmaya ve iletişim kurmaya yüreklendirecek tek 

şey cinselliği sadece anladığınız değil ama aynı zamanda sizin de yaşadığınız 

bir şey olarak değerlendirmenizdir. Çocukların sizin de bir zamanlar aynı 

yaşlarda olduğunuzu, aynı deneyimleri yaşayıp aynı şeyleri hissettiğinizin 
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farkına varması hatta hayal etmesi güçtür. Ancak bunun hakkında düşünmekten 

hoşlanırlar ve sizin o zamanki yaşlarınız hakkında anlattığınız öykülerden 

gerçekten etkilenirler. 

 

Böylesi hikâyeler en az beş önemli şeyi başarır: 

1. Bu hikâyeler çocukları normal oldukları ve onlarda gerçekleşen şeyleri 

herkesin yaşadığı güvencesini verir. 

2. Sizin onlara güveninizi gösterirken onların size duyduğu güveni 

yüreklendirir. 

3. Sizin onları gerçekten anladığınızın, yadsımadığınızın bununla birlikte 

yargılamadığınızın daha fazla farkında olmalarını sağlar. 

4. Çocuğunuzun duygularını ve yaşadıklarını sizinle paylaşmasına teşvik eder.  

5. Çocuklarınız flört etmeye başladığı ileriki yıllarda kendi flört 

deneyimlerinizi paylaşmak için bir örnek oluşturur. 

 

Bir “ben de yaşadım” olayını aktarmanın zamanı, genellikle çocuğunuzun 

size yaşadığınız bir şeyi anımsatan bir olayı anlattığı ya da sezdirdiği zamandır. 

Çocuğunuzun yaşadıklarının çok ötesinde bir deneyiminizi aktarmayın, bu 

sizin deneyiminizle daha fazla cesaret kazanarak çocuğnuzun da çok ileri 

gitmesine neden olabilir. Çocuğunuzun size anlattığı ya da önsezilerinizin onun 

ne yaşadığına ilişkin size anlattıklarına benzeyen bir şey düşünmeye çalışın. 

 

Güvenilir bir hayat için çocuklarımızı bilgilendirirken, fazla bilgilendirme 

ve korkutucu örneklerle çocuklarımızı yaşamdan çekinir hale getirmeden 

konuşmanız çok önemli… Umarım hiç bir çocuk kötü bir davranış görmez 

ancak sizin çocuğunuzla konuşmaya açık olmanız, onu iyi gözlemlemeniz, 

hemen her söylediğini yargılamamanız, ne yaparsa yapsın onun sizin için 

değerli ve önemli olduğunu hissetirmeniz. 

 

Güvenli bir hayat için… 
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