


21. yüzyıl ile birlikte artan sosyal medya ve teknoloji kullanımı, olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bilinçsiz
teknoloji kullanımı ile birlikte çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar olaylarının her geçen gün arttığını 
görmekteyiz. Sosyal medya ve teknoloji kullanımı, özünde merak duygusunu barındırır. Ve merak aslında hem 
çocuk hem de yetişkinler için doğal bir süreçtir. Ancak önemli olan merak duygusunun doğru bir şekilde gide-
rilmesi ve özellikle çocuklarda gelişim sürecine zarar vermemesinin sağlanmasıdır.  Bu noktada “Çocuklarımızı 
bilinçlendirme konusunda neler yapabiliriz?” sorusu karşımıza çıkmaktadır.

Öncelikle bilmemiz gereken en önemli noktalardan biri, cinsel eğitimin mahremiyet eğitimi olmadığıdır. 
Mahremiyet eğitimi çok daha kapsamlı bir kavramdır. Cinsel eğitimin içeriğinde; çocuğun gelişim süreci, yaşa-
yacağı fiziksel ve duygusal gelişmeler, ailesine soracağı sorular ve özellikle kendi cinselliğini tanımlaması yer alır. 
Mahremiyet eğitimi ise; cinsel bilgilere ilaveten kendisinin ve başkasının “özelini” fark etmesi, sosyal hayatta ken-
di özel alanını koruyabilmesi ve doğru şekilde sınırlar koyabilmesi konularını içerir. Cinsellik eğitimi, aile dışında 
bilimsel kitaplardan veya yetkili kişilerden de alınabilirken mahremiyet eğitimi 0-6 yaş döneminde anne-baba 
tarafından verilir. Bu eğitim, çocuğun ruhsal ve cinsel açıdan korunması için önemlidir. Çocuğa mahremiyet 
eğitimi verirken anne baba olarak dikkat etmemiz gerekenler:

1.Adım: Özel Alan Tanımlama
Çocuğun kendi mahremini, özel alanını koruyabilmesi için öncelikle çocuğa bu alanı tanımlamak gerekir. 

Bebekliğinden itibaren ailesi ve çevresi tarafından özel bölgelerine saygı duyulan bebek, 2 yaş itibari ile özel 
bölgelerini ve bu bölgelerin gizlenmesi gerektiğini öğrenmeye başlar. Bu alanın başkalarından gizlenmesi ve an-
ne-baba ve doktor dışında bu bölgeye kimsenin dokunmaması gerektiği çocuğa öğretilmelidir. Çocuğa öğretilen 
özel alan aynı zamanda anne babanın ve diğer tüm insanların da özel alanlarıdır. Çocuk anne-babasının özel 
alanlarını görmek istediğinde aile izin vermemeli, bu alanların kişiye özel olduğunu belirtmeli ve kimseye gös-
terilmeyeceğini anlatmalıdır. Cinsel organlar anne-baba üzerinden değil, çocuğun kendi cinsel organları ya da 
kitaplar üzerinden öğretilmelidir. Çocukta “özel alan” kavramının oluşabilmesi için, 3 yaşından itibaren çocuklar 
çırılçıplak olarak evde veya ev dışında bulunmamalıdır. Kendisini başkalarının yanında çıplak olarak görmeye 
alışkın olmayan bir çocuk, elbisesinin birileri tarafından çıkartılmasından ciddi rahatsızlık duyacaktır.

2. Adım: Çocuğun Özel alanlarına Saygılı Olma
Bebeklik döneminden itibaren çocuğun özeline saygılı olmak çok önemlidir. Çocuğu başkalarının yanında 

giydirmemek, altlarını değiştirirken bile bir başka odaya götürmek; çocuğun mahremiyetine saygı göstermektir. 
Dört-beş yaş itibariyle çocuğu yalnız banyo yaptırmak, banyo sırasında iç çamaşırı ile yıkamak, çamaşır değişimi 
yaparken ve temizliğine yardımcı olurken doğrudan özel bölgesine bakmamak, gözleri kısarak ya da başı hafif 
yana çevirerek o alana saygı gösterdiğimizi hissettirmek; çocuklarda mahremiyet duygusunun gelişmesine katkı 
sağlayacaktır. Yedi yaşından sonra çocukların kendilerinin banyo yapmalarına, özel alanlarını temizlemelerine 
fırsat verilmelidir.

3. Adım: Çocuğun Cinsel Organını Sevgi Objesi Yapmama
Çocukları (özellikle erkek çocuklarını) cinsel organlarına dokunarak veya cinsel organlarını konu ederek sev-

mek son derece yanlıştır. Bebeklikten itibaren çocukları severken mahrem bölgelerine dikkat etmek, bu bölgeleri 
sözel olarak sevgi unsuru olarak kullanmamak, dudaktan öpmemek, özel alanlarına dokunarak sevmemek ge-
reklidir. Bu davranışlar çocuğun mahremiyetini ihlal etmenin yanı sıra çocuğun bu davranışları normal olarak 
görmesini sağlar ve kendilerini istismarcı, kötü niyetli insanlardan korumasını engeller. Çocuk bu davranışları 
normal olarak kabul ettiği için böyle bir durumla karşılaştığı zaman tepki vermeyecektir. Bu sebeple bezlemek, 
pişik kremi sürmek ve temizlemek durumlarında bile abartıya kaçmamak, süreci oyun haline getirmeden ve ola-
bildiğince hızlı bitirmek gereklidir.

4. Adım: Tuvaletin Kapısını Kapalı Tutması Gerektiğini Öğretme
Çocuklar ortalama 3 yaşına kadar, henüz kendi kişisel temizliklerini yapabilecek durumda değildir. Bu neden-

le ebeveynlerden birinin genital bölge temizliğini üstlenmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken nokta, bu görevi 
birden fazla kişinin üstlenmemesidir. Çocuk her seferinde yeni bir kişiyle karşılaşmamalıdır. Çocuk hiçbir yaş 
döneminde, tuvalet ihtiyacını karşılayan ebeveynin yanında bulunmamalıdır. Çocuğun abi veya ablasını izleyerek 
tuvalet eğitimini alacağını düşünmek de doğru bir eğitim yöntemi değildir. Çocuk tuvalet ihtiyacını giderirken 
kişisel sınırlarını da öğrenmektedir.

5. Adım: Ebeveynle Yatakları Ayırmak
Çocuklar 2 yaşla birlikte yavaş yavaş bağımsızlığını kazanmaya başlar. Çocuk kendi başına yürümeye başlar, 

kendi başına yemek yemeyi ister. Bu becerilerin kazanılması ile çocuğun odasının ayrılabileceği zaman gelmiş 
olur. Yalnızlık, anneden ayrılma, karanlık gibi konularda kaygılı olan çocuklar için, uzman yardımı ile yatak 
ayırma yapılmalıdır. Çocuklar büyüdükçe daha fazla özel alan talep ederler. İlkokul dönemiyle birlikte farklı 
cinsiyetten olan kardeşlerin odaları ayrılmalıdır. Evde oda ayırmak için yeterli alan yok ise odanın içindeki özel 
alanlar belirlenmelidir.



Bu maddelerin dışında anne babaların taciz ve istismarı önlemek ve 
engellemek için dikkat etmesi gerekenler:

• Çocuğun cinsiyeti ne olursa olsun bir yabancı ile aynı ortamda yalnız kalmaması gerektiği öğretilmeli.
• Kim olursa olsun zorla “öpme” “sarılma” gibi eylemler yaptırılmamalı.
• Toplu taşımada çocuk başkalarının kucağına oturtulmamalı.
• Evde yetişkin çocuğu olan akraba veya arkadaşların evine yatılı gönderilmemeli.
• Sosyal medya kullanımları ebeveynler tarafından sürekli olarak takip edilmeli.
• Birinin çocuğa “ Bunu kimseye söyleme.” gibi bir şey söyleyip söylemediği sık sık sorulmalı.
• Çocuğa her gün sıcakkanlı bir tavırla “bugün bana anlatmak istediğin bir şey var mı?” sorusu sorulmalı.
• Çocuklara hoşlanmadıkları durumlarda bağırma, itiraz etme, çığlık atma ve kaçma refleksi öğretilmeli.
Sonuç olarak çocuklara özel alanlara saygı duymaları ve kendi sınırlarını korumaları için mahremiyet eğitimi 

verilmesi önemlidir. Bu, aynı zamanda çocuğun sağlıklı kişilik gelişimi için de gereklidir.

Mahremiyet eğitimi verirken yardım alabileceğiniz kitaplar:
• Çocuklar İçin Cinsel Eğitim Öyküleri: Yaşam Yanardağ Çelik
• Bedenim Bana Ait: Pro Familia
• Beni de Bedenimi de Seviyorum: Rayka Kumru
• Kızlar, Oğlanlar ve Beden Bilimi: Meg Hickling
• Anne, Ben Nereden Geldim? : Ali Çankırılı
• Sır Versem Saklar Mısın? : Jennifer Moore Mallinos
• Ben Nereden Geldim? Miniklerin Dünyası: Sergi Camara & Teresa Herrero
• Anne Bu Ne? : Jülide Sevim
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