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TEŞEKKÜR

Çünkü Ben Çocuğum Projesi, öncesinde bir yılı aşkın süre devam eden uzun soluklu
çalışmaların bir ürünü olarak ortaya çıktı. Ön çalışmaların yapıldığı sırada incelemelerimiz
çoğunlukla çocukların maruz kaldığı ya da kalma riski yüksek olan cinsel istismara dair
önleyici ve koruyucu tedbirleri ele almak üzerineydi. Çalışmalar hız kazandıkça istismarın
risk kapasitesi yüksek diğer türlerini de programa dahil etmenin geniş ve anlamlı bir
perspektif kazandıracağı üzerinde hemfikir olduk. Değindiğimiz kısımlarla ilgili
çalışmaların başlamasına öncülük eden Hazar Derneği Kurucu Başkanımız Ayla
Kerimoğlu’na “çocuk istismarı” konusunda bir eğitim içeriği oluşturmamız konusundaki
teşvik edici ve destekleyici yaklaşımı için minnettarız. 

İhmal ve istismarla ilgili istatistiki veriler, bakımverenlerin talepleri ve önceki saha
çalışmalarımız ışığında proje fikri doğmuş oldu. Proje fikrini geliştiren, felsefi ve pedagojik
alt yapısını oluşturan, büyük bir özveri ve umutla projeye emek veren Proje Eğitim
Koordinatörümüz Aslı Cingil’e; çalışmanın projelendirilerek İçişleri Bakanlığı hibesine
başvurulması fikrini geliştiren Emira Sultan Baryaman’a; başvuru sürecinde emeği geçen
Büşra Doğru Cingöz’e ve Songül Ertem’e; emeğimizi estetik ve sanatla taçlandıran Hazar
Tasarım Atölyesi’ne; projenin kabul edilmesiyle başlayan süreçte her an dirsek temasında
bulunabildiğimiz, çözüm odaklı yaklaşımıyla işleyişi hızlandıran Proje Koordinatörümüz
Güzin Çolak’a; bu sürecin her aşamasında ufuk açıcı yenilikçi fikirleriyle, kolaylaştırıcı ve
destekleyici tutumuyla, samimi ve sıcak bir çalışma ortamının oluşmasını sağlayan
Derneğimizin 2019-2021 yıllarındaki Başkanı Aslı Öztürk’e çok teşekkür ederiz. 

Çünkü Ben Çocuğum Projesi, başvuru sürecinin olumlu sonuçlanmasından itibaren her
aşamasında alanında uzman kişilerin desteğiyle sağlam bir zemin üzerine inşa edildi. Bilgi
ve fikirleriyle pencereler açan, içerik danışmanlarından olan Klinik Psikolog Zeynep Begüm
Aydın’a; ihmal ve istismar alanında akademik çalışmalarıyla katkı sunan Üsküdar
Üniversitesi Öğretim Üyesi Klinik Psikolog Fatma Turan’a; istismarın sosyal hizmet
boyutunu tüm detaylarıyla eğitimci adaylarımıza aktaran, sorularımızı şevkle yanıtlayan,
desteklerini daima hissettiren Üsküdar İlçe Sosyal Hizmet Müdürlüğü Müdür Yardımcısı
Psikolog Elif Cansu Demirci ve Üsküdar İlçe Sosyal Hizmet Müdürlüğü Eğitim Koordinatörü
Tuğba Sercan’a; konuya nöro-psikolojik bakış açısı ve bilgi kazandıran Nöropsikolog
Şehadet Ekmen Peynirci’ye; bakımveren-çocuk ilişkisini çeşitli kitaplar, filmler ve farklı
psikolojik yaklaşımlar perspektifinde konuşabildiğimiz Klinik Psikolog Şeyma Demirlikan’a;
eğitim sürecinde desteğini esirgemeyen Aile Danışmanı Emine Akay’a ve ruh-beden
bütünlüğü içerisinde cinsel sağlığı her yönüyle, dolaysız olarak konuşabildiğimiz, tüm
sorularımızı içtenlikle yanıtlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Duman’a
eğitimci eğitimlerinde eğitimci adaylarımızla buluşmayı kabul ettikleri için teşekkür
ediyoruz.
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Proje süresince sivil toplum kuruluşu-kamu kurumu işbirliğinin başarılı ve güzel
örneklerini yaşamamıza vesile olan Üsküdar İlçe Sosyal Hizmet Müdürlüğü’ne, Üsküdar
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Üsküdar Belediyesi Kadın ve Aile Dayanışma Merkezi’ne ve
Sultanbeyli Mülteciler Derneği’ne saha eğitimlerinin hedef kitlesine ulaşması konusundaki
destekleri için teşekkür etmek isteriz.

Projenin son faaliyeti olarak gerçekleştirdiğimiz çalıştayın hazırlık süresince ve
sonrasında gönüllü yardımlarını sunan eğitimcilerimiz Zeynep Şevval Büyükizgi’ye,
Sümeyye Çakır’a, Tuba Akdemir’e, Bihter Topyay’a, Melike Özolcar’a; stajyerlerimiz Tuba
Karadeniz ve Ayşe Sönmez’e; metinlerimizin Arapça’ya tercümesinde yardımcı olan Gufran
Kassas’a, raporlama süreçlerindeki destekçimiz Zeynep Sena Çomoğlu’na; resimli çocuk
kitaplarının mahremiyet eğitimine uygunluğunu pedagojik açıdan değerlendirerek kısa
zaman içinde anlamlı bir destekte bulunan Klinik Psikolog Elif Banu Uçar’a teşekkür
ederiz.

Ve son olarak Çünkü Ben Çocuğum Projesi’nin çocuklara yönelik ihmal ve istismarla ilgili
farkındalık oluşturmayı hedefleyen eğitimlerinde birer eğitimci olarak tüm süreçleri sabır,
azim, merak, ilgi, özveri ve büyük bir emekle tamamlayan tüm eğitimcilerimize; Sevgili
Tuğba Doğan, Zeynep Şevval Büyükizgi, Büşra Doğru Cingöz, Tuba Akdemir, Bihter Topyay,
Sümeyye Çakır, Buket Coşkun, Melike Özolcar, Gufran Kassas, Bana Kurnasan, Sena Kasım,
Ayşe Arslan, Elif Kınık’a can-ı gönülden teşekkür ediyoruz. 

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği
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ÖNSÖZ

“Çocukları ürkütülmüş bir dünyanın denizi mavi olsa ne yazar, olmasa ne...” demiş üstad
Cahid Zarifoğlu. Bugün çocukları ürkütülmüş olmayan bir coğrafya ne yazık ki yok gibi.
Açlık, kıtlık, susuzluk, savaş, çatışma, ihmal, istismar, hastalık gibi pek çok sorun öncelikle
çocukları vurmakta, kendini savunmaktan ve korumaktan aciz olan çocuklar en ağır
mağduriyetleri yaşamaktadır. Vahşi kapitalist sistem ve karanlık odaklar el birliğiyle kendi
çıkarlarına çocukları kurban vermektedir. 

Birçok çocuğun bu mağduriyetlerle malul olması kadar bu adaletsiz dünyanın seyircisi
olmak da zor. Bütün çocukları korumak mümkün olmasa da sorumluluğumuz altındaki
çocuklar için bir şeyler yapma ihtiyacı hasıl olduğunda ilk aklımıza gelen Suriyeli çocuklar
oldu. Ülkemize sığınan bu çocukların bir kısmı kimsesiz, bir kısmı tek ebeveynli ya da bir
yakınının yanında yaşamaktaydı. Ailesiyle birlikte yaşayanlar da dahil hepsinin ortak
özelliği zor şartlarda yaşamaya çalışmalarıydı. Farklı bir coğrafyada yabancı ve öteki
olarak yaşamanın zorlayıcı etkisiyle her türlü tehdide açık olan bu çocuklara sahip çıkmak
gerekiyordu.

Hacettepe Üniversitesi’nin 2019 yılında Suriyeli sığınmacılar üzerine hazırladığı rapor,
Suriyelilerde çok eşliliğin yaygın olduğunu, çocuk yaşta ve zorla evliliklerin yaşandığını,
doğum aralıklarının çok sık olduğunu ve her 37 Suriyeli çocuktan birinin 5 yaşına gelmeden
öldüğünü söylüyordu. Anneler bu yeni şartlarda çocuklarını nasıl koruyacaklarını, herhangi
bir sorun olduğunda kime, nasıl müracaat edeceklerini bilmiyorlardı. Çok eşliliğin
ülkemizde yasak olduğundan, çocuk yaşta evliliğin zararlarından ve hukuki sonuçlarından
haberdar değillerdi. Bu bilgisizlik ihmal ve istismarın önünü açıyor, çocukları korumada
zafiyete neden oluyordu. 

Zamanla Türkiyeli çocukların durumlarının da çok farklı olmadığını gördük. Çocuğun
cinsiyeti, milliyeti ve ırkı yoktu aslında, hepsi masum, hepsi korunmaya muhtaçtı. TUİK’in
verileri bile başlı başına sorunun büyüklüğüne ışık tutacak nitelikteydi. Örneğin sadece
2019 yılında 16-17 yaş arasında 17 bin kız çocuğunun evlendirildiği, 15-17 yaş arasındaki
doğum yapan çocukların sayısının 9 bin 714 olduğu bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı.
Ayrıca 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı 720 bin olarak açıklanmıştı. Üstelik bu
rakama sığınmacı çocuklar da dahil değildi. Bunlara ilaveten, yine o yıllarda kamuoyunda
infial yaratan çocuk tecavüzü vakaları da vardı.

BM Çocuk Hakları Bildirgesine göre; 0-18 yaş arası dönem çocukluk dönemi olarak
tanımlanıyor. Bu yaş döneminde çocukların ruhsal, bedensel ve cinsel gelişiminin henüz
tamamlanmadığı düşüncesi uluslararası arenada kabul görüyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü
çocuk istismarını çocuğun sağlığına, yaşamına, gelişimine zarar verebilen fiziksel veya
duygusal kötü davranış, cinsel istismar, ihmal ve her türlü ticari çıkar için çocuğun
kullanılması olarak tanımlıyor. Bu tanımın bizzat kendisinden bugünün dünyasına
baktığımızda maalesef ihmal ve istismara uğramış ne kadar çok çocuk olduğunu da
görüyoruz. Özellikle savaş ve çatışma bölgelerinde yaşayan çocuklar bu ihmal ve
istismarın açık örnekleri. Yine, zorunlu göçe tabi kılınmış çocukların hem yolculuk boyunca
hem de sığındıkları ülkelerde yaşadıkları ihmal ve istismarın ne kadar çok boyutlu
olduğunu da biliyoruz. Çocuk istismarı sadece savaş koşullarına özgü bir sorun da değil.
Çocuklar yoksulluğun, kimsesizliğin, cahilliğin ve ahlaksızlığın da kurbanı oluyorlar. Yapılan
çalışmalar her türlü önleyici ve hukuki tedbire rağmen tüm dünyada çocuk ihmal ve
istismarının arttığını gösteriyor. 
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Yani bu sorun tüm devletlerin ortak sorunu olarak günümüz dünyasının en öncelikli
sorunları arasında yer alıyor. Anadolu Ajansı’nın 2019 yılında yayınladığı habere göre
dünyada her yıl yaklaşık 40 milyon çocuğun istismara maruz kaldığı tahmin ediliyor.
Kendini savunma ve hakkını arama imkanından mahrum olan çocukların ne kadarının
gerçekte bu sorunla karşı karşıya olduğu da tam olarak bilinemiyor. 

Çocuk istismarı ve ihmali temelde iki sonuç üretiyor. Birincisi mağdur olan çocuklarda
yaşam boyu sürecek bedensel, zihinsel ve psikolojik bozuklukların ortaya çıkması ki,
konuya ilişkin yapılmış oldukça fazla çalışma var. İkinci boyut ise bu türden sorunlar
yaşayan çocukların toplumların geleceğini nasıl etkileyeceği ve nasıl bir maliyet
oluşturacağıyla ilgili. Bu tür mağduriyetlere muhatap olan çocukların sayısının dünyada
giderek artması, toplumların geleceği adına endişe verici. Yine bununla ilgili de
hazırlanmış konunun önemine dikkat çeken raporlar, araştırmalar ve istatistikleri içeren
geniş bir külliyat var. 

Görünen o ki küresel çaplı bu sorunun çözümü için, devletler düzeyinde güçlü bir irade ve
kararlılığa ihtiyaç var. Ancak yine de sadece devlet kurumlarının sorunu çözmede yeterli
olmadığı, olamadığı da bir gerçek. O halde hepimizin hem bireysel hem de kurumsal
olarak elimizin erdiği, gözümüzün değdiği yerdeki çocukları koruma zorunluluğumuz var.

Bizler de Hazar Derneği olarak bu sorumluluktan hareketle çocuklarımızı korumak için bu
projeyi hayata geçirdik. Bir derneğin sınırlılıkları ve imkanları içinde konuya ilişkin
farkındalık geliştirmek ve çocuklarımızın daha güvenli ortamlarda yaşamalarını sağlamak
için anne ve bakımverenleri eğitime tabi tuttuk. 

Çünkü Ben Çocuğum Projesi'nin genel amacı Türkiye’de artan çocuk istismarı vakalarına
dikkat çekerek toplumsal bilinç düzeyine katkıda bulunmak; özel amacı ise anne ve
bakımverenlere verilecek eğitimler vasıtasıyla, çocukları ihmal ve istismara karşı
korumaktı. Dünya Sağlık Örgütü, çocuğa yönelik kötü muameleyi fiziksel, cinsel ve
duygusal istismar ile ihmal olmak üzere dört farklı boyutta ele almaktadır. Projemizin
içeriğini de bu dört başlık oluşturmaktadır. 

Evet, sorunun çapı çok büyük ve çok boyutlu. Yine de karaya vuran denizyıldızlarını
toplayıp denize atan kişi misali yola çıktık. Az çok demeden elimizden geleni yapmaya
çalışıyoruz. Çünkü çocuklarımız bize verilmiş en güzel hediye, en önemli emanet.
Çocuklarına sahip çıkamayan bir ülkenin geleceğine de sahip çıkamayacağına inanıyoruz.

Bu düstur ve inançla yürütülen Çünkü Ben Çocuğum Projesi dolayısıyla Hazar Derneği’ni
ve kıymetli Başkanı Sayın Aslı Öztürk’ü tebrik ediyorum. Pandemi sürecine rağmen
motivasyonlarını yitirmeyip ihlaslı, gayretli ve başarılı bir çalışma yürüttükleri için proje
ekibine Proje Eğitim Koordinatörümüz Sayın Aslı Cingil nezdinde teşekkür ediyorum. 

Ayrıca, çocuklarla ilgili yapılan saha çalışmalarıyla ilgili bizleri bilgilendiren Üsküdar
Kaymakamımız Sayın Sefa Murat Demiryürek’e teşekkür ediyorum. Son olarak
programımızı teşrifiyle onurlandıran ve konuya ilişkin politikalar hakkında bizleri
aydınlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık’a teşekkürlerimizi arz
ediyorum. 

AYLA KERİMOĞLU
HAZAR DERNEĞİ KURUCU BAŞKANI
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GİRİŞ

Çünkü Ben Çocuğum Projesi, Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Aralık 2019-Temmuz 2021 tarih
aralığında, İçişleri Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü bakımverenlere yönelik çocuk ihmali ve istismarı
farkındalık projesidir. 

Projenin son faaliyeti olan çalıştay; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Üsküdar Kaymakamı, proje uzmanları,
kamu ve STK temsilcileri ve saha uzmanlarının katılımıyla gerçekleşmiş; bu vesileyle son değerlendirmeler
yapılmıştır. Çünkü Ben Çocuğum Projesi Çalıştay Raporu felsefemizi, proje sürecini, projenin eğitim
yaklaşımını ve metodunu, saha kazanımlarını, çalıştayda sunulan bildirileri, değerlendirmeleri ve önerileri
içermektedir. 

Projenin odak noktasını oluşturan çocuk ihmal ve istismarı nicel ve nitel çalışmalara konu olmakta, ancak
bu alanda kapsamlı ve bütüncül bir alan araştırmasına rastlanmamaktadır. Emniyete intikal etmiş vakalar
vesilesiyle suça sürüklenen çocuklar, suç mağduru çocuklar ve cinsel istismar mağduru çocukların
verilerine ulaşmak mümkünken; çocuk işçiliği, erken yaşta  evlilikler gibi kültürel ve yerel izler taşıyan
istismar verilerine ulaşmak güçleşmektedir. Çocuk ihmalinin suçla ilişkisi istismara nispeten zayıf olduğu ve
yine kültürel aktarım söz konusu olduğu için ihmal konusunda nicel veri elde etmek ve kapsamlı analizler
yapmak da maalesef mümkün olmamaktadır. Bu sebeple, ihmal ve istismarı yapısal olarak ilişkilendirmek
mümkün olsa da verisel ilişkiyi ortaya koymak güçleşmektedir. TUİK verilerine göre güvenlik birimlerine
2019 yılında gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 511 bin 247 olmuştur. Bu olaylarda
çocukların %46,1'inin mağdur olarak, %32,9'unun kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla
suça sürüklenen çocuk olarak getirildiği, olay sayısının 2018 yılına göre %5,8 oranında arttığı tespit
edilmiştir. 2019 verilerine göre güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 206 bin 498 çocuğun %57,6'sı
yaralama, %15,2'si cinsel suçlar, %11,0'ı aile düzenine karşı suçlardan mağdur olmuştur.  Ayrıca mağdur
çocukların %3,5'i tehdit, %2,7'si kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, %2,1'i ise hırsızlık suçlarından mağduriyet
yaşadığı tespit edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü’nce tutulan formlara dayalı bu veriler çocuk istismarının
boyutlarını ortaya koymaktadır. 

Son yıllarda çocukların sağlığını, bakımını, eğitimini önceleyen politikalar ve uygulamalar artmakta, çocuğun
ruh ve beden sağlığı ve gelişimi açısından olumlu gelişmeler kaydedilmekte, bu yönde çabalar sarf
edilmektedir. Ancak tüm bu hassasiyete rağmen çocuk istismarı vakalarında da artış görülmektedir. Adalet
Bakanlığı istatistiklerine göre 2019 yılında Adli Tıp Kurumu şube müdürlüklerinde çocuğa yönelik cinsel
istismar suçu için gerçekleştirilen muayene sayısı 983’dur. 2018 yılında 583, 2017 yılında 416 olan sayının
artış eğrisi istismar vakalarındaki artışı göstermektedir.

Cezai yaptırımların ve adli tedbirlerin tek başına yetersiz olduğu istismar konusunda önleyici ve koruyucu
mekanizmalar önem kazanmaktadır. Çocuk ruhunda açtığı yaraların yanında, çocuğu istismara açık hale
getirmesi bakımından ihmal konusu ayrıca önemlidir. İhmal, hem çocuk hakkı ihlali olarak hem de istismara
kapı aralaması bakımından proje eğitimlerinin önemli bir ayağını oluşturmuştur. Önleyici ve koruyucu
tedbirlere bakımverenin bir aktör olarak dahil edilmesinin birincil koşulu, ihmal konusunda duyarlılık ve
farkındalık geliştirmektir. 

Çocuğa güvenli bir ortam oluşturulması önce ailesinin, sonra toplum ve devletin sorumluluğundadır. Irk, dil,
din, cinsiyet fark etmeksizin çocuklar her yerde istismara açık olan en riskli gruptur. Uzun süre korunmaları,
desteklenmeleri ve rehberlik edilmeleri gerekmektedir.



Çocuklar bedensel hastalıklara olduğu gibi, duygusal örselenmelere karşı
da dayanıklıdır. Ancak aile başta olmak üzere çevrenin sevgisi, bakımı,
ilgisi ve rehberliği ile sağlıklı bir büyüme ve gelişme gösterebilir. Çocuğa
bakım veren kadın ve erkek yetişkinin sorumluluğu eşittir. Projenin
yürütücüsü Hazar Derneği, kadın derneği olması sebebiyle kolay erişim
ve etkin işbirliği açısından projenin hedef kitlesini kadın bakımverenler
olarak belirlemiştir. 

Kendi vatanından, dolayısıyla da doğal destek mekanizmalarından
yoksun bırakılan çocuk, riske daha açık hale gelir. Alanda yapılan
çalışmalar da bunu destekler niteliktedir. Suriyeli bakımverenlerin kültürel
farklar nedeniyle çocuğun üstün yararı ilkesini gözeten yasal
düzenlemelere yabancı olmaları ve dil bariyerinden dolayı bu bilgilenmeyi
sağlayacak yaygın eğitim olanaklarından mahrum kalmaları sebebiyle
projeye Suriyeli bakımverenler de dahil edilmiştir. Suriyeli kadınlara
tercüman vasıtasıyla ulaşmak üzere proje tasarlanmıştır.

Proje başvurusunda bulunmadan önce Türkiye’de geçici koruma altında
yaşayan Suriyeli bakımverenlerin çocuk ihmal ve istismarıyla ilgili
farkındalık düzeyini görmek için yapılan saha çalışmasında da tespit
edilen önemli nokta bakımverenlerin özellikle yasal mevzuata hakim
olmayışlarıydı. Bu durum bizleri demo niteliğinde bir eğitim programı
hazırlamaya yöneltti. Çocukların korunmasına yönelik birey ve toplum
temelli sorumluluklarının farkında olan bir dernek olarak, Türkiye’de artan
çocuk istismarı vakalarının sayısını göz önünde bulundurarak aktif ve
işlevsel bir program oluşturduk. Bu pilot program iki farklı merkezde
toplamda 17 kişiye ulaştırıldı. Projenin temelini bu program oluşturdu.

Projede, Türkiye’deki risk grubu kapsamındaki kadınlara ve ülkemizde
geçici koruma altında bulunan Suriyeli kadınlara, çocuk işçiliği, şiddet,
erken yaşta evlilikler gibi ekonomik, fiziksel, psikolojik ve cinsel istismar
içeren riskli durumlara yönelik Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca çizilen
çerçeve, cezai yaptırımlar, destekleyici mekanizmalar ve yaşamsal
pratiklerle ilgili farkındalık kazandırmak; bu bağlamda Türkiyeli ve Suriyeli
anne ve bakımverenlere çocuk haklarının ihlali ve çocukların maruz
kaldığı ekonomik, psikolojik ve cinsel istismar konusunda bilgilendirmek
ve farkındalıklarının arttırılması amacıyla eğitimler vermek, öncesinde de
bu eğitimleri vermek üzere eğiticiler yetiştirmek hedeflenmiştir.

Projede çocuk ihmali ve istismarı konusunda uzman 10 eğitimci
yetiştirmek ve 240 bakımverene konu ile ilgili eğitim vermek, bir bilinç
oluşturmak amaçlandı. Bu doğrultuda eğitimci eğitimlerinden önce Şubat
2020’de bir lansman düzenlenerek proje tanıtıldı. Tanıtım toplantısına
Sosyal Hizmetler İl ve İlçe Müdürlükleri, Belediyelerin Kadın ve Aile
Birimleri, Kamu görevlileri, Türk ve Suriyeli STK’lardan misafirler katıldı. 



Bir sonraki aşamada hazırlanan bir başvuru formu ile eğitimci eğitimleri için duyuruya çıkıldı. Eğitimci
eğitimlerine 123 kişi başvurdu. Mülakatlara 40 kişi çağırıldı, çeşitli ölçekler ve beklenti anketleri yapıldı.

Belirlenen 20 meslek çalışanına uzman eğitimciler tarafından hazırlanan toplam 35 saatlik eğitim verildi.
Eğitimci adaylarıyla Mart ayında yapmayı planladığımız eğitimler pandemi sebebiyle Eylül ayına
ertelendi. Uzman eğitimciler tarafından hazırlanan program, belirlenen eğitimci adaylarıyla online ve yüz
yüze olmak üzere gerçekleşti. Ek oturumlar, kitap tahlilleri, soru-cevap seanslarıyla ilave destekler verildi.
Yine uzman eğitimcilerin desteğiyle adaylarla süpervizyonlar gerçekleştirildi. Adaylar sahaya çıkmadan
önce yakın takiple hazırlandılar.

Projenin saha seminerlerine Kasım ayında başlandı ve Nisan ayına kadar toplam 249 bakımverene
ulaşıldı. Online ve yüz yüze olmak üzere 4’er saat süren 16 eğitim gerçekleştirildi. Proje eğitimine kayıtlar
sosyal medya hesaplarımızdan yapılan duyurular ve iletişim ağımızdaki STK'lar vasıtasıyla alındı.
Eğitimlerin hedef kitlesine Üsküdar Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü’nün velilere yaptığı duyurular vasıtasıyla
ulaşıldı. Özellikle ilköğretim velilerinin proje eğitimlerine aktif katılım gösterdikleri tespit edildi.

Projenin reel hedeflerine devlet okullarında eğitim gören öğrencilerin bakımverenleri ile ulaşıldı. Özellikle
ekran süresi, etkili iletişim, mahremiyet eğitimi, güvenli bağlanma konularında velilerin öğrenmeye istekli
oldukları tespit edildi. Eğitim içeriği uzmanlığı olmayan sade bakımverenlere yönelik olduğu halde,
öğretmenlerin ve saha uzmanlarının eğitim içeriğinden faydalanmaya istekli oldukları görüldü. Eğitimlere
katılan öğretmenler ve uzmanlar oldu. Öğretmenlerden özellikle mahremiyet eğitimi metodu konusunda
eğitim talepleri geldi. 

Proje süresince en büyük dezavantaj pandemiydi. Pandemi tedbirleri kapsamında eğitimler çevrimiçi
ortama taşındı. Suriyeli bakımverenlerle yüz yüze daha etkili bir iletişim ağı kurma hedefi maalesef
gerçekleşemedi. Yine de online ortamın tüm avantajlarından istifade ederek hedeflere fazlasıyla ulaşıldı.
Deneyimli eğitmen kadrosu, dernek bünyesindeki bilgi birikimi, uzman ağı, proje hesabındaki yayın arşivi
ve daha birçok kazanımla projenin sonuna gelindi.

@cunkubencocugum instagram hesabında bakımverenleri bilgilendirici paylaşımlar yapmaya devam
edildi. Çeşitli başlıklarda on bir adet canlı yayın düzenlendi ve Hazar Derneği Youtube kanalına yüklendi. 
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AMAÇ , KATKI, YAPI

Çünkü Ben Çocuğum Projesi, çocuğun kendine ait istek ve ihtiyaçlarının duyulduğu, görüldüğü, dinlendiği bir
ortamın “ihmal ve istismar risklerine” karşı koruyucu olduğuna inanan bir yaklaşımla oluşturuldu.
Yetişkinlerin kendi tasarımlarının dayatıldığı veya çocuk adına konuşularak onun nesneleştirildiği; kırılgan,
masum, muhtaç vb. gibi kısıtlayıcı ve tek boyutlu tanımlamaların ötesinde, çocuğu birey olarak gören bir
yaklaşım üzerine inşa edildi. Çocuk adına konuşan değil; ÇOCUKLARLA KONUŞAN olmanın pratiğini ve
bilgisini bakımverenlere sunan bir eğitim projesi olarak uygulandı. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çerçevesini oluşturduğu haklar kapsamında tüm çocuklar
yaşam, gelişim, korunma ve katılım hakkına sahiptir. Hakların aile, toplum ve devlet tarafından güvence
altına alınması ve “çocuğun üstün yararı” ilkesince korunması beklenir. Çocuğun haklarının ihlal edildiği,
fiziksel ya da psikolojik yönden zarara uğratıldığı her durumda istismarla; çocuğun gelişimi için gerekli olan
bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda ise ihmalle karşı karşıyayız
demektir.

Çocuk Koruma kavramı özü itibariyle çocuğun bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimi bakımından iyi
olma halinin güvence altına alınmasıdır. Eğer bir insan istismara uğramışsa veya istismara uğrama riski
içindeyse ona öğretilecek ilk şey; kendini korumadır. Atılacak ilk adım; onu güvenli bir ortama taşımaktır.
Duygusal olarak iyileşme ancak fiziksel korunma sağlandıktan sonra gerçekleşebilir. İstismara maruz
kalınmaksızın istismara tanıklık ediyor olmak da bireyin ruhsal bütünlüğünü sarsıcı etkidedir. Dolayısıyla
çocuğu korumak, daima çocuğun bulunduğu ortamın ihmal ve istismar öğelerinden arındırılması
gerekliliğiyle birlikte düşünülmelidir. 

Duygusal ihmal ve istismarın çoğunlukla tek başına değil, diğer istismarlarla birlikte olması ve çocuk
üzerindeki etkilerinin geç dönemde ortaya çıkması sebebiyle araştırmalarda önceliğin, diğer istismar
türlerine verilmesine sebep olmakta, bu durum duygusal istismarın tanımlanmasına ve tanınmasına engel
olabilmektedir.

Çünkü Ben Çocuğum Eğitim Projesi, çocukların haklarını çocuk yararına korumakla yükümlü olan tüm
yetişkinlerde ilk olarak ihmal ve istismar kapsamına giren tutum ve davranışlarla ilgili farkındalık
oluşturmayı, ikinci olarak kişiler arası ilişkilerin “iyileştirilmesi”ni sağlayan iletişim yollarının dışsal ve içsel
riskleri önleyici etkisine odaklanarak pratik düzlemdeki uygulama örnekleriyle donatılmış bir çalışmadır.

BAĞLANMA FİGÜRÜ OLARAK BAKIMVEREN

Çocuk ya da bir yetişkin için korkunun en yoğun hissedildiği durumlardan biri bağlanma figürünün yokluğu
ya da ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilir olmamasıdır. John Bowlby’nin, erken dönem çocuklukta “bağlanma
figürü olarak anne”nin yoksunluğunun etkileri üzerine yapmış olduğu sistematik araştırmanın verileri, eğitim
programımızın dayandığı kuramsal temellerden birini oluşturdu. Her şeyin başladığı yer olarak ebeveyninin
çocukla kurduğu ilişki modeli işaret edilir.
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Bebekten gelen sinyallerin görülüp doğru yorumlanması, kısa sürede uygun cevap verilmesiyle güçlenen bir
bağ oluşur. Bağlanma Teorisi’ne göre; anne kaybı ve anneden ayrılma dominant birer değişken olarak
çocukluktan itibaren ileriki yaşam evrelerinde de etkilerini gösteren psikiyatrik bozukluklar üretebilir.
Çocuğun öngördüğü korku uyandıran durumlar içinde korkunun en yoğun hissedildiği durum, bağlanma
figürünün yokluğu ya da ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilir olmamasıdır. Bağlanma figürünün varlığından
bahsederken o anda orada bulunmasından ziyade çocuğun onu kolayca bulabileceği bir yerde olması
anlaşılmalıdır. Ayrıca korkan çocuğu koruyan, teskin eden, kısacası onun ihtiyacına uygun şekilde tepki
verme eğiliminde olmalıdır. Çünkü çocuk stres zamanında rahatlamak için bağlandığı kişiye gider. Bir
tehditle veya zorlayıcı bir durumla/davranışla karşı karşıya olduğunda ya da tehdidi anlamlandıramadığında
bakımvereninden destek bekler.

Hedef kitlemizi belirlerken yaklaşımımızı, çocuğun fiziksel ve duygusal bakımından sorumlu olan kişinin her
zaman için anne olması gerekliliğinin ötesine taşıyarak baba, anneanne, dede, babaanne, teyze, dadı vb.
yakınlıkları da “bakımveren” kapsamında değerlendirdik. Söz konusu yakınlıkların da çocuğun gelişimi için
ihtiyaç duyduğu “yakınlık” düzeyini karşılama potansiyeli içermesi sebebiyle kitle genişletildi.

BAKIMVERENLER İÇİN FARKINDALIK EĞİTİMİ

Çocuk ve bakımvereninin duygusal iletişimde olduğu bir ortamda çocuk kendini koruyabilecek şekilde
güçlenme imkanı da bulmuş olur. Böylece riskleri tanıyabilmesi, risklere karşı farkındalık geliştirmesi,
riskler hakkında kiminle ve nasıl konuşacağını bilmesi mümkün hale gelir. Güvenli bir çevrede çocuğun bir
insan olarak dünyadaki varlığı önemsenir, hakları tanınıp korunur, aidiyet hisseder, güven bağı kurulur.
Çocuk ve bakımvereni arasında kurulan güvenli bağ istikrarlı şekilde, çocuğun tüm gelişim evreleri boyunca
korunduğunda çocuk sağlıklı bir benlik algısına sahip olur.

Çocuk tüm gelişim evreleri boyunca korunan güvenli bağ hattında duygu ve düşüncelerini olduğu haliyle
yansıtabileceğini, bu sebeple yargı, yorum, manipülasyon, kınama, azarlama, sessizleştirilme gibi benliğine
yönelik tehditvari unsurlara maruz kalmayacağını bilir.

Tüm bu gerekçeler neticesinde bakımverenlerde oluşturmak istediğimiz öncelikli farkındalık alanı güven
bağının sağlamlaşmasına katkısı açısından “iyileştirici ve dönüştürücü iletişim” olarak belirlendi. 

Çünkü Ben Çocuğum İhmal ve İstismara Yönelik Farkındalık Eğitimi yoluyla bakımverenlerde hedeflenen
diğer farkındalık alanları; ihmal ve istismarın ne olduğuna, duygusal, fiziksel, sosyal, bilişsel gelişimi ciddi
oranda olumsuz etkileyebileceğine, ihmal içeren tutum ve davranışların istismara sebebiyet verebileceğine,
risklerin örtük ve açık şekilde ileriki yaş dönemlerine sirayet edebileceğine dair oluşturuldu.



Çocuk ve çocuk hakları nedir?
İstismar ve ihmal arasındaki fark nedir?
İstismar ve ihmal türleri nelerdir?
Sosyal medyadaki istismar öğeleri ve teknoloji bağımlılığı nedir?
İyileştirici ve dönüştürücü iletişim yolları nelerdir? -Etkili Dinleme, Duyguları Anlama ve İfade Etme, Ben
Dili, Davranışın Neden-Sonuç İlişkisi, Çözüm Odaklı Yaklaşım, Kendini İfade Etme-
Fiziksel, ekonomik ve cinsel istismar nedir, etkileri nelerdir?
Ekonomik ve psikolojik istismarın olumsuz ruhsal ve fiziksel risklerini barındıran çocuk işçiliği nedir?
Cinsel ve psikolojik istismar barındıran 18 yaş öncesi yapılan evliliklerin ve gebeliklerin içerdiği ruhsal ve
fiziksel risk faktörleri nelerdir?
Çocuk işçiliği ve erken yaşta yapılan evliliklerle ilgili yasal mevzuat nedir?
Çocukları cinsel istismardan önleyici yöntemler nelerdir?
Çocuk ve ebeveyn açısından bilinmesi gereken koruyucu tedbirler nelerdir?
Destekleyici mekanizmalar hangileridir?

PROJE BİLEŞENLERİ: EĞİTİM PROGRAMI, EĞİTİMCİ EĞİTİMİ, SÜPERVİZYON, SAHA EĞİTİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMI 

Eğitim Programı içeriği çocuğa yönelik ihmal ve istismara dair farkındalık oluşturmak amacıyla aşağıdaki
sorulara yanıt verecek şekilde yapılandırılmıştır:

Eğitim Programı belirtilen konuların aktarılmasını kolaylaştırmak için çeşitli anlatım metotlarıyla
desteklendi. Ayrıca program standardize edilerek “bütünlüklü” bir yapı oluşturuldu. 

EĞİTİM METODU

Kitlesi çocukların bakımını üstlenen ya da üstlenme potansiyeli taşıyan bakımverenler olan Eğitim Programı,
bakımverenler için öğrenme sürecini kolaylaştırıcı ve bilgilerin kalıcı olmasını sağlayacak şekilde
yapılandırıldı. Öğrenme sürecinin etkinliğini artırmak için sosyal grup içindeki etkileşime önem verildi. Bu
doğrultuda grup üyeleriyle kurulan ilişkiyi önemseyen, onların kendini ifade edebilecekleri alanı açan, soru ve
cevap yönteminin olduğu bir program oluşturuldu. Bir eğitimin etkili olabilmesinde doğru bilgi aktarımının
yanı sıra kişiyi kendi içsel dünyasına ve yaşamına bakmak konusunda teşvik ve rehberlik edici olması önem
taşımakta. İnsanın ayna nöronlar sayesinde karşısındakinin duygu, düşünce ve hareketlerini kendi beyninde
yeniden oluşturabilme ve duyguları anlama gibi doğuştan getirdiği algısal kapasitenin sonucu olarak ortaya
çıkan empati becerisinin etkinliği artırıldı. Eğitimin sözel düzeyde kalıp sadece bilgi veren fayda oranını en
üst düzeye çıkaracak bir içerik benimsendi. Katılımcılar yukarıda belirtilen soruların cevaplarını edindikten
sonra kendi yaşamları üzerinden kavramları düşünmeye teşvik edildiler. İçe dönük düşünmeyle birlikte
bilginin kavramsal düzeyde kalmadan içselleştirilmesine olanak tanındı.



Soru-cevaplar, küçük-büyük grup çalışmaları, etkinlikler, resim çalışması, aynalama, gevşeme egzersizi,
çember oluşturarak paylaşım ve değerlendirmede bulunma, video izleme ve tartışma gibi yöntemlerle
yüksek etki amaçlayan bir program oluşturuldu. Programın %90 oranında yapılandırılması sonucunda
eğitimin standardizasyonu, mantıksal çerçevesinin sağlam bir zeminde tutulabilmesi ve  eğitimcilerin eğitim
sürecine adaptasyonunun kolaylaşması sağlanmış oldu. 

PROGRAM ÖZELİNDEKİ “EMPATİ” ODAKLI İKİ ETKİNLİK 

Çünkü Ben Çocuğum Eğitim Programı dahilinde projenin adını taşıyan “Çünkü Ben Çocuğum” ile “Çocuk
Muyum, Ebeveyn Miyim?” başlıklı iki yeni çalışma içeriği oluşturuldu. 
Çocuklara ya da çocukluk kavramına ilişkin bakış açımız çocuklarla olan etkileşimimize büyük ölçüde
yansır. Dolayısıyla eğitim programına başlarken içimizde bir yerde saklanmış ya da zihinsel düzlemde
belirgin olan inançları, eğilimleri görebilmek ve gösterebilmek için projenin ismini taşıyan Çünkü Ben
Çocuğum çalışması yapıldı. Empati odaklı çalışma, grup etkinliği olarak yapılandırıldı. Bakımverenlerin
çocuğun dünyasına dair bir tanıklık içine girmesini amaçlandı. Bu çalışmada zihnin aktif bir şekilde çalıştığı
beynin beta frekansı daha sakin bir frekans olan alfaya taşınmakta. 

Katılımcılara alfa boyutundayken çocukların istek ve ihtiyaçlarını düşünmelerine yönelik yönerge verilmekte.
Kişinin öznel deneyim, şahitlik ve yaşam pratiklerinin içinden süzülen istek ve ihtiyaç cümlelerini dilsel
düzeyde ifade etmeleri ve “… çünkü ben çocuğum” cümleleriyle tamamlamaları istenmekte. Böylelikle
bakımveren şimdi’nin tanıklığında kendi içsel çocuğuyla buluştuğunda çocuğun görünür, duyulur kılınması
kolay hale gelmekte. 
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güvenmeye 

ihtiyacım
var

beni sevdiğini
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ihtiyacım var
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güven

güvenli bir
dünya
oluştur

Diğer çalışma ise özellikle ekonomik istismarın psikolojik yükünü görünür ve hissedilir kılmayı hedefledi.
Grubun çocuk ve ebeveynlerin toplum içindeki rollerine dair farkındalıklarını anlamak ve rollerin iç içe
geçmesi durumunda ortaya çıkan risklere dair farkındalık geliştirmelerini sağlamak hedeflendi.

EĞİTİMCİ EĞİTİMİ

Titizlikle yapılan bir seçim sonucunda kemik bir eğitimci grubu oluşturuldu. Eğitimci adayları üç tam gün
süren bir eğitim sürecine dahil edildi. Eğitimci Eğitimi, Klinik Psikolog Zeynep Begüm Aydın, Klinik Psikolog
Fatma Turan, Üsküdar Sosyal Hizmetler İlçe Müdür Yardımcısı Psikolog Elif Cansu Demirci, Üsküdar Sosyal
Hizmetler İlçe Müdürlüğü Eğitim Koordinatörü Tuğba Sercan, Nöropsikolog Şehadet Ekmen, Klinik Psikolog
Şeyma Demirlikan, Aile Danışmanı-Sosyolog Emine Akay ve Sosyolog-Eğitim Koordinatörü Aslı Cingil’den
oluşan uzman bir eğitimci ekip tarafından verildi. 

beni anla
oyun

oynamak
istiyorum

beni dinle
okula

gitmek
istiyorum

bana
saygı duy

rehberliğine
ihtiyacım

 var

beni
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bana tehlikeleri
anlat

sınırlarımı
koru

beni
hisset

yanımda
olmanı

istiyorum

... çünkü ben
çocugum
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Eğitimci Eğitimi’nin içeriğinin sahada uygulanacak olan Eğitim Programı’yla uyumlu olması gözetildi.
Eğitimci Eğitimi’ni oluşturan eğitim başlıkları aşağıda belirtildiği gibidir:

·Kabul İletisi ve Yaşam Pozisyonu 
·Duyguların Tanınması ve Kendini İfade Yolları
·Sözlü/Sözsüz İletişim Yolları ve İletişim Engelleri
·Çocuk Gelişim Alanları: Fiziksel, Bilişsel, Sosyal, Psikolojik
·İhmal ve İstismar Tanımı ve Türleri: Ekonomik, Cinsel, Fiziksel, Duygusal
·İhmal ve İstismarın Riskleri: Fiziksel ve Psikolojik
·Mahremiyet Eğitimi: İyi-Kötü Dokunuş
·Sosyal Hizmet Alanındaki Uygulamalar ve Çocuk Koruma Kanunu
·İstismara İlişkin Maddelerin Tanıtılması: Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu, İş Kanunu 
·Teknoloji ve İstismar İlişkisi
·Destek Mekanizmaları
·Grup Çalışmaları ve Örnek Olaylar 
·Eğitim Değerlendirme

Eğitimci Eğitimleri sonlandırıldıktan sonra adayları güçlendirmek için cinsel sağlık eğitiminin önemine ilişkin
ek oturum yapıldı. Op. Dr. Ayşe Duman’ın eğitmenliğinde düzenlenen çalışma, ihmal/istismar neticesinde
erken çocukluk döneminde bedende oluşan kayıtların ileriki yaşlara yansıyan etkilerine, üreme organlarının
fonksiyonlarına, üreme organlarının fonksiyonlarına dair net ve doğru bilgi aktarılmasının istismarı önleyici
katkısına, toplumsal cinsiyet algılarının istismar tedbirleri kapsamında değerlendirilmesine ilişkin
başlıklardan oluşmaktadır.

SÜPERVİZYON

Eğitimi takiben eğitimci adaylarıyla ikili ve üçerli gruplar halinde süpervizyon eğitimleri yapıldı. Sahadaki
eğitimlerine başlamadan önce eğitimci adayının güçlendirilmeye ihtiyacı olan taraflarını fark etmek,
keşfetmek, güçlendirmek ve güçlü yönlerini işlevsel hale getirmek adına süpervizyon verildi. 

Eğitimci adaylarının aldıkları eğitimin yeterliliğini ölçmek üzere sunum yapmaları istendi. Bu sunumlarda
anlatım kabiliyetleri, bilgi yeterlilikleri ve sorun çözme kapasiteleri ölçülecek. Sunum sırasında üç farklı
vakaya ilişkin durum soru olarak yöneltilerek adayın soruya cevap verme tarzı, zorlayıcı profille baş etme
hali, jest, mimik ve ses tonunu kullanma şekli, farklı bireylere dair algısı, konuya hakimiyeti, konuyla ilgili
hassasiyeti ve farkındalığı, bireysel ve toplumsal düzlemdeki sorumluluklara ilişkin yaklaşımı, destekleyici
mekanizmalara dair bilgisi değerlendirildi. 

Süpervizyonlar belli hassasiyetler ve dinamikler çerçevesinde gerçekleştirildi. Süpervizyonlarda ağırlıklı
olarak adayın konu ve grup hakimiyeti, empati-iletişimsel algı düzeyi, kabul iletisi ilişkisi, yansız ve ayrıştırıcı
söylemlerden uzak bir dil kullanımına sahip olması ve ekip çalışmasına yatkınlık derecesi ölçüldü. 

Konu hakimiyeti kapsamında adayların programın amacına, kazanımlarına, eğitim kurgusunun mantığına
dair bilgileri ve kavrayışları gözlemlendi. Grup hakimiyeti kapsamında ise grup üyeleriyle
etkileşimleri/ilişkileri, grup yönetimleri, dinleme, soru sorma-cevap alma, soru ve konu arasında bağlantı
kurma vb becerileri değerlendirildi. 



14

Saha öncesi iki kere, saha eğitimi sırasında en az iki eğitimde “anda destek”, eğitim öncesi hazırlık
toplantısı, eğitim sonrası geribildirim vermek üzere sonuç değerlendirme toplantıları yapıldı. Geribildirimlerin
alanında uzman süpervizörler tarafından verilmesinden önce kişinin kendi performans değerlendirmesine
öncelik tanındı. Eğitimci partnerinin geribildirimiyle de ‘akran süpervizyonu’nun örneği sergilendi. 

İzleme-değerlendirme sisteminin takibi bireysel gözlem ve yapılandırılmış gözlem ölçekleri yoluyla yapıldı.

SAHA EĞİTİMLERİ

Süpervizyonlardan alınan olumlu değerlendirmelere sahip adaylar “eğitimci” olarak saha eğitimlerini
gerçekleştirdi. On-on beş kişilik gruplarda yaklaşık 4 saat süren eğitimi gerçekleştirmek için 2’şerli ve 3’erli
eğitimci grupları oluşturuldu. Saha eğitimleri Türkiyeli ve Suriyeli bakımveren kadınlara yönelik yüz yüze ve
online şekilde yapıldı. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin katılımcı oldukları eğitimlerde art-zamanlı
tercüme yapıldı. 

Kadın bakımverenler hedeflenerek tamamlanan program, gelen talepler üzerine baba ve baba adayı kişilere
de verildi. 

Her eğitim sonrasında katılımcılar için özel hazırlanmış kitler dağıtıldı. Eğitim kitleri iletişim ve yasal
prosedürlerle ilgili bilgilendirmek amacıyla Türkçe ve Arapça olarak dosyalanmış halde katılımcılara
sunuldu. (Yasal mevzuat: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 71. Maddesi, 28. Meslek Eğitim Kurulu’nun 2 No’lu
kararı, Türk Medeni Kanunu’nun 124. Maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 103. Maddesi çocuk işçiliği ve
erken yaşta evlilikler) 

ASLI CİNGİL 
SOSYOLOG / PROJE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ
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ÇALIŞTAY YÖNTEMİ

1 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen Proje Sonuç Çalıştayı’nda projenin hedefleri doğrultusunda çocuğu
ihmal ve istismardan korumanın ve her türlü tedbiri almanın bakımverene ve kurumlara  düşen sorumluluğu
ele alındı. Çocuk ihmali ve istismarı çok boyutlu ve çok katmanlı bir mevzu olduğu için çalıştayda birçok
başlık dışarıda bırakılmak durumunda kaldı.

Çalıştay iki ana başlık üzerine inşa edildi. Moderatörlüğünü Aslı Cingil’in yaptığı birinci odada sorumlu
kurumlar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bakımverene ulaşan eğitimler ele alındı. Bu başlık altında üç
sunum yapıldı. İlk sunum çocuğu korumakla yükümlü olan devletin, kanunları ve bakanlık bünyesinde verdiği
eğitimlere dairdi. İkincisi özellikle bakımvereni oldukça zorlayan, anlamlı ve sürdürülebilir bir çözüm
bulmanın oldukça güç olduğu teknoloji kullanımı ve bağımlılık ile ilgiliydi. Üçüncü sunumda ise çocuğu
istismardan korumanın birincil basamağı olan mahremiyet eğitimi konu edildi. Mahremiyet eğitimi nedir?
Nasıl verilmelidir? Kim vermelidir? Yöntem ne olmalı, takibi nasıl yapılmalıdır? gibi sorularla ilgili kurum ve
uzmanlarda bir belirsizlik ve kafa karışıklığı olduğunu tespit ettik. Bu konuyu özellikle masaya yatırdık.
Projede mahremiyet eğitiminin çocuğa nasıl verileceği ve mahremiyet bilincini oluşturmada nasıl bir tutum
izleneceğine dair bakım verenlere eğitimler verilmişti. Okullarda öğretmenlere düşen sorumluluğun önemi
bu çalıştayda özellikle ortaya konulmak istendi çünkü tehlikenin azımsanmayacak bir oranda çocuğun
birinci derece yakınından geldiği gerçeği öğretmenin sorumluluğunu artırmaktadır. Mahremiyet eğitiminin
yoksunluğuna ve yanlış verilmesine de bu bölümde değinilmiştir. Sağlıklı cinsel eğitim almamış bireylerin
sorumlu oldukları çocuklara kendi bedenlerinin sınırlarını bilen ve “hayır” deme becerisi geliştirebilen
güçlendirici bir tutum yerine pasif ve korkutucu bir tutum geçirdikleri gözlenmiştir. Bu anlamda mahremiyet
eğitimi modeli üzerinde özellikle durulmuştur.

Çalıştayın ikinci odasında moderatörlüğü Aslı Öztürk yaptı. Yazılı ve görsel medya ve iletişimin ele alındığı
bu odadaki sunumlarda çocuğun karşılaştığı her türlü basılı, işitsel ve görsel yayındaki dilin, çocuğa
uygunluğuna ve ihmal ve istismar içeriğine dair konuşmalar gerçekleşti. Mahremiyet eğitimi konusu bu
odada da basılı yayınlar vesilesiyle tekrar açıldı. Aynı zamanda proje kapsamında hazırlanan bir içerik
değerlendirmesi de paylaşıldı. İkinci sunumda projede mahremiyet eğitimi ve ekran süresinin yanında en
çok ilgi çeken ve bakımverenin ihtiyacı olarak sıkça ifade ettiği “İletişim” konusu ele alındı. "Çocukla
iletişimde nasıl bir dil?” konusu uzmanından dinlendi ve son sunumda “Televizyonda İstismar Görünümü”
başlığı altında istismarın öznesi olan televizyon ve çocuk ihmal ve istismarı temalı filmler üzerine bir sunum
yapıldı.

Sunumların ardından projede problem alanı olarak çıkan başlıklar üzerine bir saatlik istişare gerçekleşti. Bu
bölümde tavsiyeler, itirazlar, çözüm yolları üzerinde duruldu. Bu bölümde ulaşılan sonuçlara tavsiyeler
bölümünde değinilecektir.

Çocuk İşçiliği ve Erken Yaşta Evlilikler ve Göç Sonrası Çocuklarda İhmalin İzleri ve Bakımveren Tutumlarını
konu alan sunumların gerçekleştiği Mülteci Çocuklar Özel Oturumu'yla çalıştay sona erdi.



ÇOCUK KORUMA KANUNLARI VE BAKIMVERENLERE YÖNELİK
EĞİTİMLER

Tuğba Sercan – Üsküdar İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Eğitim
Koordinatörü

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu aslında hepimizin az da olsa ucundan kıyısından bildiği
bir konu. Ben konuya daha çok sahadaki uygulamaları anlatarak değineceğim. 5395
Kanunu çocukları korumak için, çocukların herhangi bir suça sürüklenmemesi için,
ihtiyaçların karşılanması için, haklarının teslim edilmesi için konulmuş bir kanundur. Usül
ve esaslar çocuk mahkemeleri yetkililerine bırakılmıştır. 5395 ile ilgili görevimiz ihmal
edilen, istismar edilen, suça sürüklenen, herhangi bir hakkı teslim edilmeyen ve bize bir
şekilde ulaşan çocuklara destek olmak. Öncelikli görevimiz koruma kanunları hakkında,
sonrasında ise rehabilitasyon kısmına dahiliz.

Çocuklarla ilgili beş tane koruma tedbirimiz var; danışmanlık tedbiri, eğitim tedbiri, bakım
tedbiri, sağlık tedbiri ve barınma tedbiri. Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından
sorumlu olan kimseye çocuk yetiştirme konusunda rehberlik etmektir. Herhangi bir ihmal,
istismar konusu var ise çocukla da birebir görüşülerek, çocuğa danışmanlık yapılarak
çocuğun bu krizi atlatmasına yönelik kurumlarımızın psikologlarının yönettiği de bir tedbir
aynı zamanda. Bu yine bizim önerimizle mahkemenin karar verdiği bir durum. Mahkeme
yüksek oranda bizim görüşümüzü onayladığı ve önemsediği için danışmanlık tedbirini
çocuklar üzerinde yürütebiliyoruz. 

Eğitim tedbiri çocuğun okula uzun süre devam etmemesi konusundadır. Neden devam
edemiyor, aile mi göndermiyor, çocuk mu gitmek istemiyor, okulda mı bir problem var
bununla ilgili çocukla ve aile ile yaptığımız görüşmeler neticesinde rehberlik sunduğumuz
bir konu.

Eğitim tedbirini normal şartlarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Milli Eğitim
Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Yürütülüşünü rehber öğretmenler yapıyor fakat bizler de
takibini yapmakla yükümlüyüz. Sosyoekonomik destek verdiğimiz ailelerin çocuklarının
okula devamlılığını istiyoruz. Okula devamlılığı ekonomik destekle de ilişkilendiriyoruz.
Eğitim tedbirine sadece yüz yüze lise ve ortaokul değil meslek okulları, akşam okulları,
açık öğretimler de dahil olabiliyor. Sağlık tedbiri, bakım tedbiri ve barınma tedbiri de
bakanlığımızın aldığı tedbirler. Bu anlamda Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim Birimleri Aile
Eğitim Programlarımız var. Bakanlığın çok uzun zamandır devam ettirdiği ve sahada çok
fazla insana ulaşan kapsamlı bir eğitim programı.

Sosyal medya kullanıcılığından kredi kartı nasıl kullanılıra, evlilik öncesi eğitimden
beslenmeyle ilgili her alana kadar çok kıymetli bilgilerin olduğu eğitimlerden oluşan,
muazzam bir eğitim. Ben yaklaşık 4 yıldır bu eğitimleri veriyorum sahada. En çok Milli
Eğitim Bakanlığı ile beraber okullarda okula devam etmeyen çocuklarla ilgili bir proje
üzerinde çalıştık. 

Aile Eğitim Programı velilere verilen bir eğitim ama biz velileri sosyal hizmet merkezine
getirmekte ya da okula çekmekte çok zorlandık. Bu yüzden biz onların ayağına giderek
eğitim vermeye çalıştık daha çok. Örneğin Roman ailelere cinsel sağlıkla ilgili bir eğitim
ayarlamıştık. Eğitim sekiz hafta sürdü. Roman aileler bizlerden destek alsa da kuruma
gelmeyi hiçbir zaman tercih etmiyorlar. 
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r Biz de mahallenin imamını, muhtarını bu işe kattık ve bir Kuran Kursu'nda gündüzleri ve
akşamları kadın erkek herkesi topladık. Kadınlara cinsel sağlık, kişisel sağlık ve doğum
kontrolü hakkında eğitim verdik. Karşılaştığımız en büyük engel verdiğimiz eğitimlerin
aileler tarafından gereksiz görülmesi oluyor. İhmal ile ilgili eğitimlerde "Ben çocuğuma
bakıyorum, ne anlatıyorsunuz?" gibi bir yaklaşım olabiliyor. Veya bir problem olduğunda
"Bu benim çocuğumla kendi aramda." ya da "Eşimle benim aramda." yaklaşımı olabiliyor.
Aslında daha kendini koruyamayan kadınların, kendinin farkında olmayan kadın ve
erkeklerin çocuklarını nasıl yetiştireceklerini, nasıl ebeveynlik yapacaklarını anlatmaya
çalışıyoruz. İnsanlar gerçekten zaman zaman aydınlanma yaşıyorlar.

TEKNOLOJİ VE BAĞIMLILIK

Şehadet Ekmen Peynirci - Nöropsikolog / Pen Akademi Kurucusu / Yazar

Günümüzde çocukların hatta gençlerin ve yetişkinlerin dahi internete bağımlı olmaları söz
konusu. Kişiler internette çok fazla vakit geçirmelerinden dolayı bağımlılık davranışı
geliştiriyorlar ve artık “İnternet Kullanım Bozukluğu” diye geçiyor literatürde. Bu şemsiye
terimin altına oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı gibi birçok şey konabilir. Bu
durum gelişimsel süreçleri, bilişsel süreçleri de çok fazla etkiliyor.

Etrafımızda çoğunlukla telefona bakan çocuklar görüyoruz. Fakat o sırada çocuğun
dünyasında neler oluyor, bu ihmalin sonucunu çocuklar ileride nasıl ödüyorlar bunu pek
düşünmüyoruz. İhmal sadece teknoloji ihmali olarak görülebilir fakat aslında ihmalin ana
sıkıntılarından bir tanesi şudur; biz ileriki yaşlarda oluşan madde bağımlılığı gibi diğer
bağımlılıkların da bu ihmallerle alakalı olduğunu biliyoruz. Yani erken yaştaki anne
babanın çocuğu ihmal etmesi ileriki yaşlarda alkol madde sigara bağımlılığına
dönüşebiliyor. 

BAŞKA RİSKLER NELERDİR?

Şunu bilmemiz gerekiyor ki her teknoloji kullanan kişi bağımlı değildir. Bazen anneler
"Çocuğum bağımlı mı oldu?" diye endişe eder. Şunu da unutmayalım, çocuklarımız eskiye
nazaran çok daha fazla bilgisayarla uğraşıyorlar, derslerin hepsini internetten yapıyorlar.
Bu bağımlı oldukları anlamına gelmiyor. Eğer çocuğunuz çok fazla bilgisayar ve telefonla
sürekli oynuyorsa risk altında. Kırmızı alana yani bizim artık bağımlı dediğimiz alana
geçmeye çok yakın. Çocuklar telefonla vakit geçirmeyi mutlu olmak için yaparlar. İkincisi
fazla sinirlendikleri veya öfkelendikleri zaman, negatif enerjiyi atmak için de buna
yönelebilirler. Faz 3’te ise bu duyguların hiç biri yoktur çocuklar sadece yapmak için
yaparlar. Madde bağımlılığı da mesela bu aşamadadır. Oyun bağımlılığı olup, sabahtan
akşama kadar on sekiz saat bazen sadece oyun oynayan veya internetin başında olan
çocuklarda kilo alımı da çok fazla oluyor. 

Öğrenme güçlükleri, dikkatsizlik, kısa süreli hafıza sıkıntıları, egzersiz yapmadıkları için de
obeziteye karşı eğilim oluyor. Yetişkinler de her bilgiyi internetten alıyor ama bilgiler
genelde yüzeysel bilgiler oluyor. Çocukların okuma sistemi de bu şekilde hallediliyor.
Öğrenmeleri yavaşlıyor. Hocanın anlatabileceği şeyi derin bir şekilde anlamıyorlar,
maalesef ki bu da ciddi bir sıkıntı. Öğrenme güçlükleri olan çocuklar varsa yüzde yüz
internettendir demiyorum ama internet ciddi anlamda bir handikap meydana getiriyor.



Kısa süreli hafızayı çok önemsiyorum. Bana gelen danışanlarımın çoğunda zayıf ve kısa
süreli hafıza belirtileri görebiliyorum. Zihinleri çok fazla bilgiye geri bildirim vermiyor, bu
da öğrenmeyi güçleştirdiği gibi aynı zamanda topluma entegrasyonu da zorlaştırıyor. Bir
ortamda nasıl konuşulur, mimikler nasıl olur gibi ana insani şeyleri maalesef
kaybediyorlar. Buna da "emoji dünyası" deniyor. Bu nesil o kadar çok internetle muhatap
ki duygulardan ziyade sürekli emojilerle konuşuyorlar. Hatta bir danışanımın sadece
emojilerle anlaştığını biliyorum, o kadar duygular ve konuşmalar etkisiz hale gelmiş
oluyor. Bir de ekran otizmi dediğimiz bir durum var. Çocuklar o kadar ekrana muhataplar
ki otizm gelişiyor, sosyal becerileri zayıflıyor ve sosyal duygu durumu insanlardaki
duyguları anlamada zorluk çekiyorlar.

Acaba gerçekten ne yapılabilir? Riskler var bunu fırsata nasıl çevrilebilir? Araştırmalarda
gerçekten internet bağımlılığının önlenmesine dair çalışmaların kesinlikle az olduğu
görülüyor. Diğer risklere baktığımızda çocuklarda kamburluk, duruş bozukluğu olarak
gözlemlediğimiz şeylerden birini yaşama riskleri çok fazla. Aynı zamanda çocuklar
gerçekten ellerini geliştirecek şeylerle oynamadıkları için, el kasları gelişmediği için ciddi
sıkıntılar olabiliyor ince motorda. Araştırmalarda eğer bir çocuk 4,5-5 saate yakın TV,
internet ve sosyal medya gibi şeyler kullanıyorsa intihar riski yüzde 50’ye yakın oluyor.
Daha düşük oluyorsa bu oran yüzde 20’ye kadar düşüyor. 15 yaşına gelmiş bir çocuk 13
bin tane cinayet vakası biliyor, bunun şu dönemde 25 bin civarında olduğunu
düşünüyorum bilgisayar oyunlarıyla beraber. 

Çocuklarla yapılan çalışmalarda çok fazla TV izleyen ve internetle muhatap olan
çocuklarda kadına verilen değerin azaldığı, bilim adamlarına değerin azaldığı, hayatın
gitgide anlamsızlaştığına dair veriler ortaya çıkmış durumda. 

İnternet deyince bunun yüzde 50’sini sosyal medya olarak düşünebilirsiniz. Baktığımız
zaman sanal sosyal statünün etkileyeceği ana 5 başlık var; sadizm, psikopati, narsisizm,
makyavelizm ve yalnızlık. Çocuklar gitgide yalnızlaşıyor, hayatın anlamsızlaştığını
düşünüyorlar, bazı oyun bağımlılığından dolayı da çocuklar intihar eylemine geçebiliyorlar.
Benim gördüğüm vakalarda oyun aşamalarından dolayı intihar edenler de oluyor. 
Makyavelizmde "hedefe giden her şey mübahtır" diye bir anlayış var. Oyun oynarken
çocukların çok kolay birbirine hakaret eder hale gelmeleri, aşağılamaları söz konusu
oluyor. Yalnızlığa baktığımız zaman yalnızlık da çok ciddi bir sıkıntı. İdeolojileri çok fazla
yok, kimse ölsün kimse zarar görsün istemiyorlar, insanlar için bir şeyler yapalım
düşünceleri var ama harekete geçmek yok. Bunun dışında deep webte hırsızlık nasıl
yapılır, tecavüz nasıl olur bunların etrafında dönen oyunlar var. Bu oyunlar da ciddi
anlamda belli bir dereceden sonra öldürmeye kadar gidiyor. Bazı oyunlarda ise çocuklara
başka inançlar öğretiliyor, ayinler yaptırılıyor.

FIRSATLAR NE OLABİLİR?

Bizler internet dünyasının göçmenleriyiz, çocuklar ise yerlileri. Orada doğup büyüdüler.
Dolayısıyla onlardan ilişkilerini kesmelerini isteyemeyiz. Onları kazanmamız gerek. Ama
bir düzenleme yapabiliriz. Sınır koyma çalışmaları, etki eden çalışmalardan bir tanesi.
Bağımlıysa sıfıra indiririz bağımlı değilse de ciddi anlamda sınır koyarak yapabiliriz. Diğer
bir seçenek de internetle alakalı online oyunlar düzenlenebilir. Çocuklara Youtube
videoları çekilebilir. Bugünlerde 6 yaşındaki çocukla bile konuşsak Youtuber olmak istiyor.
Böyle bir durumda biz de onların daha sağlıklı videolar çekmesini sağlayabiliriz. O enerjiyi
oraya aktarabiliriz. Ben özellikle oyun bağımlılığıyla ilgili çok sıkıntı yaşayan çocukların
sosyal ortam ve doğal ortama çıkmalarının daha sağlıklı olduklarını düşünüyorum. 
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Tespit ve müdahale çok önemli. Örneğin internet kafelerde neler yapıldığının tespit
edilmesi ve etkin bir müdahale mekanizmasının kurulması gerekiyor. Belki çocukların
belirli bir yaşa kadar girişleri yasaklanabilir. Çünkü çocuk pornosu gibi bir alan da var
maalesef. Araştırıp gerekli müdahalelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum.

MAHREMİYET EĞİTİMLERİ

Op. Dr. Ayşe Duman - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

Projenin hedef kitlesinin yetişkinler olması çok önemli çünkü biz çocuklara yetişkinler
olarak ve yetişkinler aracılığıyla erişiyoruz. Bizim algılarımız, çevremizdeki yetişkinler
tarafından şekilleniyor. Gördüğümüz davranışlar, duyduğumuz cümleler, yetişkinlerin bize
temas şekli bizim yaşam algımızı, cinsellik algımızı şekillendiriyor. Bu yetişkinler
ebeveynler de olabilir, öğretmenler de olabilir, okuldaki bir temizlik görevlisi de olabilir, çok
geniş bir çerçeve. Beden hafızası bizim tüm yaşamımızı şekillendiren bilgi birikimleri
demek. Beden hafızası oluştuktan sonra tüm yaşamımızı hafızamızdakilerle
deneyimliyoruz. 

Bu bilgi çerçevesinde, çocuğa bazen gelenekten gelen, çoğu zaman cahilce, sevimli olmak
adına bazı yanlış davranışlar sergiliyoruz. Özellikle beden algısı oluşurken, ataerkil
zihniyetin bir ürünü olarak coğrafyamızda da çok belirgin olan üstün asta, güçlünün
güçsüze, büyüğün küçüğe tahakkümünü kabul eden bir anlayışla büyüyoruz. Çocuk,
bedenine yönelik yapılan hiçbir davranışa rahatsız olsa da itiraz edemiyor. Yine
coğrafyamızda çokça yanlışlar var. Özellikle cinsel organı abuk sabuk şekilde sevme,
okşama, öpme, erkek cinsel organını piyasaya sunma, kadın cinselliğini mümkün oldukça
bastırma gibi yollarla çocuğun cinsellik algısını, daha doğrusu benlik algısını ve dolayısıyla
toplum içinde kendini var etme hafızasını yanlış olarak kodluyoruz. Bu yanlışlar sonuçta
bize ne getiriyor? Sahada çokça artık binleri aşan sayıda gördüğüm; kendi bedeninden
utanma, kendini ifade edememe, cinsel alanda utanç duyguları, anne olmaktan korkma,
benim yaşadığım travmaları ya çocuğum da yaşarsa endişesiyle hamileliği erteleme,
hamilelikten utanç duyma gibi aslında bu bedenin tüm biyolojik süreçlerini reddetmeye
varan tutumlar. Sonucunda da sağlıksız bireyler, sağlıksız aile, sağlıksız topluma yönelik
bir takım yanlış davranışları gözlemleyebiliyoruz. İşte bu anlamda bu projenin hedefinin
yetişkinler olmasını çok anlamlı buluyorum. Biz burada neyi hedeflemeliyiz?

Ben kadın üzerinden konuşmayı seviyorum çünkü kadınlarla çalışıyorum ve şuna da
inanıyorum ki, toplumun değiştiricisi ve dönüştürücüsü kadın. Çünkü her şey kadın
üzerinde şekilleniyor aslında. Maalesef kadınımız az önce dediğim nedenlerden dolayı
yanlış şekillenmiş. Biz maalesef hala "hayır" diyemeyen toplumuz ve özellikle "hayır"
diyemeyen kesim kadınlar. Bu anlamda çokça istismara açık bir iletişim şeklimiz var ve
çokça kurum, çokça merkez kadın üzerinden istismara açık bir şekilde çocuğu da,
toplumu da, geleceği de yanlış yönlendiriyor.  Kadın istismarını biz önlemedikçe çocuk
istismarını önleyebileceğimizi düşünmüyorum ve o kadar istismar ediliyor ki kadın, bugün
insanı, biyolojiyi, sağlığı korumakla yükümlü olan tıbbi camiada bile kadın bedeni istismar
ediliyor. Teknoloji zaten istismar ediyor. Şimdi bu kadar istismara açık bir konumdayken,
özellikle kadın bu istismarın bir parçası oluyorken ve kendi farkındalığıyla ilgili gayretleri ve
çalışmaları yokken çocuklarımızı ne kadar koruyabiliriz bilmiyorum.
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Onun için çocuk istismarını önleyelim derken kadın istismarını, kadının kendi bedeniyle
ilgili farkındalığını, kendi biyolojik sistemini tanımasını, kendi var olan fizyolojik
süreçleriyle barışmasını da sağlamamız lazım. Sahada gördüğüm bu istismarların
sonucunu kendi hekimlik pratiğimde gördüğüm için bunların altını çizmek istiyorum. Yani,
kadın kendi içindeki savaşlarından çıkmalı.

Kadın, kendi bedeniyle barışmalı, kendi bedeninin her bir süreciyle barışmalı çünkü kadın
adet görmeyi sıkıntılı bir halde yaşıyorsa, adetiyle ilgili kavgaları varsa, anne olmak onun
için bir yük oluşturuyorsa, evlilik gerçekten omuzlarında yük hissi uyandırıyorsa, kadın
olarak kendini ifade etmekten çekiniyorsa bu şu demek: "Benim kimyam bozuldu, kendimi
kötü hissediyorum ve bu hislerle ben doğru dokunuşlar yapamam." Böyle bir şey mümkün
değil. İnsanın kendi içinde çatışmalar varken dışarıda barış sağlayamaz. Kişi kendi içinde
kendinden memnun değilken, kendiyle savaşlarını çözememişken dışarıdaki birilerini
memnun edemez. Bunlar sadece göstermelik olur. Sadece kanunlarla, kurallarla bir şeyler
yapmaya çalışır. Bu projenin çok önemli bir noktası büyüklerin kendi içindeki çatışmaları
da çözmeye yönelik çok güzel etkinlikler içermesi.

Çünkü Ben Çocuğum etkinliğiyle kendi içimizdeki ihtiyacı fark ettik. Kendi içimdeki ihtiyacı
fark edersem, o ihtiyacı gidermekle ilgili, o sıkıntıyı çözmekle ilgili adım atmaya
başladığımda çocuğa doğru dokunmaya başlayacağım. Çocuğa doğru dokunmam aynı
zamanda başka yanlışları engellememi de kolaylaştıracak. Örneğin bir markette
çocuğuna şiddet uygulayan bir anneyi uygun bir dille uyarabileceğim. Bir servis şoförü
çocuğa yanlış davranıyorsa ben buna itiraz edebileceğim. Yani ataerkil zihniyetin bende
oluşturduğu üste karşı gelme, “Sen kadınsın sus, herkes ne yapıyorsa ben bunu
yapmalıyım.” algısından çıkabileceğim. Kadın olduğumdan dolayı şikayet dili değil de
kadın olduğum için şükür dilini kullanabilir hale gelirsem, her şeyimle barışabilirsem, bunu
yapabileceğim. Kadınlık fizyoloji süreçleriyle ilgili kavgalar benim aslında içimde bir takım
kaosun olduğunun göstergeleridir. Oysa kaostan iyilik çıkmaz, güzellik çıkmaz, neşe
çıkmaz. O kozmosun ahengini yakalayabilirsem, orada güzelliği görebilirsem… Orayı
görebilmek için de kendi içimdeki güzelliği görmeliyim. Yani ben adet döngümden
memnun olmalıyım, ben menopozumla barışmalıyım, ben doğum sürecini neşeyle
yaşayabilmeliyim, ben evlilikte kendimi iyi ve güvende hissedebilmeliyim. Gerektiğinde
evliliği bitirme cesaretini de gösterebilmeliyim. Neden bunları söylüyorum çünkü çok fazla
kadın bu alanlarda sıkıntı yaşıyor. Kadın ne kadar güçlü olursa, kendi sorunlarını çözerse
inşallah çocuklarımız da çok daha sağlıklı, çok daha istismardan korunabilir olacak diye
düşünüyorum.
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Kadın ne kadar güçlü olursa, kendi sorunlarını
çözerse çocuklarımız da çok daha sağlıklı, çok
daha istismardan korunabilir olacaktır.
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MAHREMİYET EĞİTİMLERİ

Beyza Gül Kaymaz - Sınav Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı

Son yıllarda gelişen teknoloji, artan sosyal medya kullanımı maruz kaldığımız uyaran
çokluğuna bağlı olarak gelişen dürtüselliğimiz nedeniyle çocuklara yönelik uygulanan
şiddet ve istismar olaylarına maalesef daha çok maruz kalıyoruz. Mahremiyet eğitimi, bu
noktada bizim bu olayların önüne geçebilmemiz için gündem yapmamız gereken önemli
bir konu. Zaten bizim de Üsküdar Sınav Koleji olarak en hassas olduğumuz üç konudan
biri. Birincisi güvenlik, ikincisi sağlık, üçüncüsü mahremiyet. Zaten bakacak olursak
mahremiyet içerisine güvenlik duygusunu da, fiziksel ve psikolojik sağlığı da alan,
kapsayıcı bir kelime. Mahremiyet çocuğun bireyselliğini kabul etmekle başlar. Çocuk anne
rahmine düştüğü andan itibaren, gebelik sürecinden başlayarak bebeklik yıllarından,
çocukluk yıllarından başlayarak bizler çocuğun özel alanına saygı göstererek, çocuğun
bedenini tanıyarak, çocuğun ulu orta yerde kıyafetini değiştirmeme, ulu orta yerde
tuvaletini yaptırmama, çocuğun cinsel organını sevgi objesi olarak kullanmayarak onların
mahremiyet bilincinin gelişmesine katkı sağlamış oluyoruz. Yaşadığımız birkaç örnekten
bahsetmek istiyorum:
Geçen sene 4 yaşında olan erkek bir öğrencim parkta arkadaşlarıyla oyun oynuyor. İlkokul
öğretmenlerimizden biri yanına gelip “Sen ne kadar tatlısın, gel seni bir seveyim.” dediği
zaman, öğrenci pantolonunu indirip “Buradan mı seveceksin?” diyor. Aslında bunu ilk
duyduğumuz zaman aklımıza gelen şey çocuğun sevgisini gösterme biçiminde bir
yanlışlık olduğu, değil mi? Gerçekten de çocukla görüşme yaptığım zaman babasının onu
pipisini gıdıklayarak sevdiğinden bahsetti. Veliyle görüşme yaptığım zaman aslında bunu
okul ortamında güvenilir kişiler arasında kontrollü bir ortamda yaptığından fakat dışarıda
kötü niyetli insanların yanında yapmasının çok tehlikeli olacağından bahsettim. 

Anne ilk olarak "Bizde böyle şeyler olmaz, bizim evde böyle şeyler olmaz zaten." gibi bir
yaklaşımda bulunsa da baba daha ılımlı bir tutumda kendi ailesi içinde bu tarz davranış
kalıplarının normal olduğunu ve tehlikeli getirilerinin olacağını düşünmediğini, söyledi.
Ama her zaman veliler bu anlayışta olmuyorlar maalesef. Genelde davranış
problemlerinde "Bizim evde olmaz, bizim evde argo bile konuşulmaz, nereden öğreniyor
bilmiyorum, okuldan öğreniyor, arkadaşlarından öğreniyor." gibi sorumluluğu kendinden
atan, suçu başkasına yıkan bir tavır sergiliyorlar.

Diğer örnekte de kız öğrencim son zamanlarda annesinin cinsel organlarına karşı fazla
merak duyuyor. Sürekli dokunmak, ellemek istiyor. Veliyle görüştüğüm zaman beraber
banyo yaptıklarından bahsetti. Okula başlamayla birlikte çocuğun kişisel bakımını kendi
başına yapabilmesini istiyoruz ama tabi ki cinsel organlarının temizliğinde ebeveynden
yardım isteyebilir fakat anneye "İç çamaşırlarıyla mı oluyorsunuz?" dediğim zaman, "Hayır,
onu ben doğurdum zaten, çocuğun ayıbı günahı mı olur, tabi ki çamaşırsız yıkanıyoruz."
dedi. Bununla da çok sık karşılaşıyorum. Böyle durumlarda "Evet, çok haklısınız, tabi ki
çocuğun, bebeğin ayıbı günahı olmaz ama çocuğun mahremiyeti olur ve bizler de çocuğa
örnek olarak, yaşayarak, yaşatarak mahremiyet bilincini kazandırmak zorundayız."
diyorum. Bizler rehberlik servisi olarak bu anlamda velilerin farkındalığını geliştirmek adına
anne-baba okulu kapsamında üç haftalık veli seminerleri yapıyoruz. 
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               Mahremiyet eğitimi, çocuğa başkalarına sınır
koymayı öğretmektir. 

Yine aynı şekilde her ay ayrı tema içeren rehberlik veli bültenlerimizi velilerimizle
buluşturuyoruz. Mahremiyet eğitimlerimiz veli ayağı, öğrenci ayağı ve personel ayağından
oluşmakta. 

Öğretmenlerimize verdiğimiz öğretmen seminerlerimiz yanında yardımcı personelimize
yönelik mahremiyet eğitimleri var. Çünkü anaokulu ve ilkokulda yardımcı personellerimiz
özellikle tuvalet ve kıyafet değişiminde bizim elimiz ayağımız oluyorlar, onların da
bilgilenmesi çok önemli. Aynı zamanda şoförlerimize verdiğimiz mahremiyet eğitimi de
bulunuyor. 

Çünkü sınırlar insanı güvende hissettirir. Sadece çocukları değil, bütün yetişkinler ilk
çağlardan itibaren evlerinin etrafını taşlarla, çitlerle örmüşlerdir. Kendilerini bir sınırın
içine almak istemişlerdir çünkü biz biliyoruz ki sınırları bozulan insanların sinirleri de
bozuluyor. Yani öfke problemi yaşayan insanların yaşamına baktığımızda sınırlarının bir
noktada ihlal edilmiş olduğunu görüyoruz. Bugün Ruslar gelip İstanbul'u kuşatmaya
başlasalar sadece İstanbul’un değil tüm Türkiye’nin sinirleri bozulur. O yüzden bizler
çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel sınırlarını korumak ve bunları takip etmek
zorundayız. Fiziksel sınırdan kastım özel alan kavramını çocuğa tanıtmak.

Ben rehberlik derslerinde çocuklara özel alanı anlatırken ilk önce özel alanın bedenimiz,
eşyalarımız, odamız olduğunu ve buraya biz izin verdiğimiz sürece birilerinin dahil
olabileceğini anlatıyorum. Bunu somutlaştırmak ve onlara daha kolay anlatabilmek adına
hulohoplardan yardım alıyorum. Hulohopları verip burası sizin özel alanınızı belirliyor,
diyorum. Daha sonra sınıf mevcuduna göre dörderli veya beşerli gruplara ayırıyorum. Her
öğrenci sırayla hulohobun içine giriyor ve diğer arkadaşları ondan izin isteyerek içine
girmeye çalışıyor veya izin istemeyip girdiği zaman çocuğun burada “hayır” deme
becerisini göstermesini bekliyoruz. Zaten genelde sevdikleri arkadaşlarını içeri alıyorlar,
sevmedikleri arkadaşlarına sen giremezsin diyorlar. Burada çocuğun olumsuz bir
durumla karşılaştığı zaman itiraz edebilme becerisi, “hayır” diyebilme becerisi ne yapması
gerektiğini bilmesi ve gerektiğinde güvendiği bir yetişkinden yardım alabilme becerisini
geliştirmesini bekliyoruz. Özel bölgeleri tanıtırken olabildiğince net ve açık ifade etmeye
çalışıyorum.

Çünkü bu kavramları söylerken yöreden yöreye, aileden aileye kavram değişikliği
olabiliyor. Farklı isimlendirmeler olabiliyor. Ben çocukların aklında kalması açısından iki
sesli kelimeleri tercih ediyorum: pipi, popo, meme ve kuku kelimelerini kullanıyorum.
Zaten çocuklara anlatırken çocuklar iki bacağımızın arasında kalan bölge dediğim zaman
onlar “yani pipi” diye beni destekliyor. Burada önemli olan şey de aslında toplum
tarafından genelde kız çocuklarına atfedilen ayıp, pis, günah, elletme, dokundurma gibi
dehşet verici şekilde cinsel bölgeler anlatıldığı zaman kız çocuklarının ileride yaşayacağı
sağlıklı cinselliği de etkilediğini ve beraberinde cinsel işlev bozukluğu getirdiğini zaten
biliyoruz.

bi
ld

iri
le

r



23

bi
ld

iri
le

r Çocuklara bunu anlatırken vücudunuzda öyle özel bölgeler vardır ki buralar denize
gittiğimiz zaman plaj kıyafetleriyle kapattığımız yerlerdir. Buralar öyle özel bölgelerdir ki
güneşin bile görmemesi gerekir, diyorum ve beraberinde önlü arkalı mayo şablonu ve boş
bir vücut şablonu veriyorum. Onları istediğimiz şekilde boyuyoruz kesiyoruz ve özel
bölgelerini kapatarak insan figürümüzü oluşturuyoruz. Daha sonraki derslerimizde iyi
dokunma kötü dokunmalardan bahsediyorum. Annemizin, babamızın, sevdiğimiz bir
arkadaşımızın bize sarılması iyi dokunuştur. Bizi mutlu eder, huzur verir ama kötü
dokunmalar bizi rahatsız eder, bize endişe verir, bizi öfkelendirir. Burada da aslında
çocukların kötü bir dokunmayla karşılaştığı zaman ne yapmaları gerektiğini söylüyorum.
Youtube'da güzel animasyonlar var onlardan yararlanıyorum. Aynı zamanda sınıfta bunu
canlandırmanın de önemli olduğunu ve akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi
kötü dokunmayla karşılaştıkları zaman ne yapmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor ve
eğer bir kötü dokunuşla karşılaşırsak ve bu kişi bize bunun bir sır olduğunu, bunu kimseye
söylememiz gerektiğini, eğer söylersek kötü bir insan olacağımızı söylediğinde biz artık
buna inanmıyoruz çünkü biz bunun kötü bir sır olduğunu biliyoruz ve kötü sırlar saklanmaz
diyoruz. Artık "Bedenim bana ait." gibi bir motto oldu bizim için “Kötü sırlar saklanmaz.”
Aynı şekilde çocuğun kötü sırları kiminle paylaştığı, yani güvenilir yetişkininin kim
olduğunu belirlemesi de benim için çok önemli. O yüzden rehberlik atölye çalışmamızda
da “Kötü sırlarını kiminle paylaşırsın?” Deyip, güvenli yetişkinin mutlaka resmini çizmesini
ve onu somutlaştırmasını önemli buluyorum. 

ÇOCUK KİTAPLARI, ÇİZGİ FİLMLER VE ÇOCUK ŞARKILARINDA İHMAL VE
İSTİSMAR

Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış - Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi

Projenin eğitim aşamalarından ve özellikle Instagram yayınlarından oldukça
faydalanmıştım. Bu sebeple çok teşekkür ediyorum, bana çok katkısı oldu. Sunumu birkaç
başlıkta toparlamak isterim: “Açık İstismar”, “Reklam Soslu İstismar”, “Ötekileştirilenin,
Norm Dışının İhmali”, “İhmal mi Değer mi?” “Peki Şimdi Ne Yapacağız? ya da Edebiyat Ne
İşe Yarar?”

Çocuğun hakkından mahrum bırakılması, ona yapılması gerekenin yapılmamasının ihmal
anlamına geldiği konusunda uzmanlarımız bizleri bilgilendirdiler. Çocuğa bakmakla
yükümlü olan kişilerin, çocuğu olumsuz tutum ve davranışlara muhatap kılması bir çeşit
ihmal durumudur. Şunu da biliyoruz ki önce aile sonra devlet ve neticede toplum olarak
biz, bir şekilde ihmal etmemekle yükümlüyüz. Diğer yandan eğitimler boyunca
yapılmaması gereken davranışların yapılması da istismar olarak tarif edildi. İstismarın
fiziksel, duygusal, ekonomik ve cinsel istismar olarak da çeşitlendiğine eğitimlerde dile
getirildi. 

Hemen her gün sosyal medyada karşımıza çıkan birkaç açık istismar örneği vereceğim.
Bunlar genelde cinsel istismar ve görünür istismarlar olduğu için haberdarız. Haberdar
oluş sürecimiz sosyal medyaya düşmesiyle oluyor. Çünkü çizgi filmlerin ya da içeriklerin
olduğu yer artık sadece konvensiyonel medya değil. Sonsuz erişim aracı var ve buralarda
da bizim dikkatimizi çeken noktalardan bir tanesi çizgisel içerikle gerçek içeriğin
birbirinden çok farklı olması. "15 yaşında evden ayrıldım ve evlendim/hikayem bitmedi.”
gibi hikayelerin hiçbiri çocuklar için uygun olmayan ve açık olarak hem fiziksel hem cinsel
istismara kapı aralayabilecek içerikler.
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Görüntülerin çizgisel formda olması, “çizgi film” kategorizasyonuna dahil edilmesi büyük
bir risk içeriyor. İçeriği itibariyle çok tartışılan, tıkladığınızda “Bu kanal ülkenizde
kullanılamıyor.” ibaresine rağmen uluslararası bir kanal olduğu için videoya erişimde bir
kısıtlama yok maalesef. “Minnoşlar” olarak Türkçe’ye çevrilen film de 11 yaşındaki Amy
adlı kız çocuğunun geleneksel olduğu söylenen ailesine karşı çıkışını ve hayata atılışını
konu alıyor. Filmin normalde +18 olarak bir içeriği var fakat oynayan çocukların 11-14 yaş
aralığında olması çok büyük bir problem. Böyle yüzlerce örnekten bahsedebiliriz. 

Bunlar çok görünür, toplum nezdinde genel itibariyle bütün kesimlerden aslında olumsuz
bir şekilde tavır alan içerikler fakat bugün biraz daha gizil istismar, ihmal ve değer ile ilgili
sorunlardan bahsetmek istiyorum.

1.AÇIK İSTİSMAR
1.A İNANÇ VE İDEOLOJİ

Duygusal istismar genelde biraz örtük olduğu için az önceki örneklerde olduğu gibi çok
net fark edilmiyor. Bir ebeveyn olarak söylemem gerekirse çocuklarımın inanç, düşünce
veya değer anlamında sahip olmaları gereken evrenle ilgili elbette planlarım, hayallerim,
düşüncelerim söz konusu. Fakat bunun ne olduğu ayrı bir mesele, nasıl verildiği ve ne
zaman ihmal ve istismara düşme tehlikesi barındırdığı ayrı bir mesele. Dikkat etmek
istediğim şey şu; mesela küçük sahabilerin hayatlarından haberdar olmalarını çok isterim
fakat Peygamber’imizin yanında yetişen Enes bin Malik’in hayatının anlatıldığı kitapta
dikkat çeken bir nokta var. Hz. Peygamber’e hediye verilirken Enes bin Malik’in annesi de
bir hediye vermek istiyor ama evinde kıymetli bir şey yok. Bu sırada düşünüyor ve diyor ki:
“Ben de Enes’i vereyim.” Peygamberimize Enes bin Malik’i hediye ediyor. Peygamberimiz
de Enes’e hiç kızmıyor ve hikâye bitiyor. Metropol hayatında apartmanda, kapının önünde
beklerden hatta bugün küçük yerlerde dahi bu kadar çok imtina ettiğimiz, ihmal ve
istismara karşı bilinçlendirmeye çalıştığımız çocuklara birdenbire “Yavrum seni hediye
ediyorum.” demek bugünün bakış açısıyla çocuğun kavram dünyasında onun
anlayabileceği bir şey değil. Bu bir ihmal boşluğu oluşturabilir ve çok dikkat edilmesi
gereken bir nokta.

İnanan bir ebeveyn yaratıcı ile ilgili sorularda profesyonel bir destek mekanizmasından
faydalanmak ister. Fakat kimi kitaplarda soru sorulduğu zaman mütemadiyen sorulara bir
“babanın”, bilen, erkek aklın cevap vermesine, annenin hiçbir zaman ortalıkta
gözükmemesine, gözüktüğü zaman da arka tarafta elinde temizlik malzemeleri ile
görünüyor olmasına dikkat çekmek istiyorum. Daha da önemlisi babanın sorulara cevap
verirken “Bugün pazar, sana vakit ayırabilirim.” diyerek ısrarla bu durumu belirtilmesi
Nazife Şişman’ın “AVM ya da Pazar günü babalığı” dediği gibi ihmale kapı aralayabilecek
bir içerik olabilir. O yüzden ben bunlara dikkat edilmesi gerektiğini, çok iyi ve çoğu
ebeveyne yardımcı olabilecek fakat ihmal ve istismar konusunda formasyon isteyen,
bilinçli bir gözle yeniden incelenmesi gereken içerikler olduğunu düşünüyorum.

Başka bir kitaptaki “Bisiklet” adlı öyküde; çocuğun biri bisiklet isterken “25 vitesli,
karbonfiber, hidrolik frenli bir bisiklet” istiyor. Annesi diyor ki: “Bu kadar detay verme,
hayırlısı de”. Çocuk da “Hayır ben böyle istiyorum.” diyor ve öykünün sonunda bu bisiklet
alındıktan sonra giderken kaza yapıyor, düşüyor, zor kurtuluyor. Bu hikâyeden neyi
öğreniyoruz ? “Hayırlısı” demesi gerekiyormuş, bu kadar çok detaylı dua ettiği zaman
başına bu işler gelebilirmiş. Sayfanın sağ tarafında da hayırlısını istemek ile ilgili ifadeler
var. Oysa biz yine ayakkabının bağına kadar istenebileceğiyle ilgili hadisi biliyoruz.
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bilgisi, bir dinî istismar olarak çocuklarımızın karşısına çıkabilir. Bu yine çok dikkat
edilmesi gereken bir nokta.

“40 Hadis” de ülkemizde iyi niyetlerle yapılan, hadis yarışması için hazırlanan bir kitap. Bu
yarışma çeşitli kategorilerde çocukları kapsıyor. Benim değineceğim kitap ise bu yarışma
özelinde ortaokul kategorisi için hazırlanmış kitap. Kitapta yer alan hadis Buhari’de,
Müslim’de vs. yer alan bir hadis. Hadiste bir mağaranın kapısı bir kayayla kapatıldığında
oradan çıkamayan birkaç kişinin duadan önce bugüne kadar hayatlarında yaptıkları büyük
iyilikleri anlatarak kapının açılması için aslında bir nevi iyiliklerini referans kılması
anlatılıyor.

Burada da çok farklı iyilikler var ama bunlardan bir tanesi ilginç: “Benim bir amcamın kızı
vardı herkesten çok seviyordum, çok kıtlık olmuştu ona sahip olmak istedim ve dedim ki
kendisini bana teslim edersen sana yüz yirmi altın veririm. O da kabul etti fakat tam ona
sahip olacakken dinin olmadığı şekilde bana sahip olma dedi ve ben de bu sebeple sahip
olmaktan geri durdum.” Hadisin gerçekliğinde hiçbir şey yok, neticede yetişkin bir insanın
bu hadisi bilmesinde de bir sıkıntı yok. Ama biz çocuğa kırk hadis öğreteceksek kırkından
bir tanesinin bu hadis olmaması gerektiğiyle ilgili bir formasyonumuzun olması lazım.
Bunun dışında organizasyonda hiçbir problem yokken de durduk yere bu kadar emeğe
halel getirilmiş oldu. Sadece dinî içerik değil ideolojik içerik de çok tartışıldı.

Kemalettin Tuğcu genel olarak gerçek hayatın sorunlarını, sıkıntılara uğrayan baş
kahramanın bu sıkıntılara rağmen nasıl bireysel kimliğini yapılandırabildiğini, kendi
olabildiğini anlatır kitaplarında. Bu olumlu tarafı ama neredeyse tüm kitaplarında baş
kahramanın yanında genellikle kimse olmaz, kahraman öksüz ya da yetimdir. Kitaplarda
bir çocuğun kaldıramayacağı kadar büyük aile, ebeveyn ve toplum eleştirisinin genel
olarak yüklendiğini görürüz. Bunda da büyük bir istismar olduğunu söyleyebiliriz.

Hep kötü örnekler vermek istemiyorum. Tavsiye edebileceğimiz güzel bir içerik olarak
TRT Çocuk içeriklerini, TRT Ebeveyn Akademisini söyleyebiliriz. TRT Çocuk’un yayın
hayatına reklamsız olarak devam ediyor olması da benim için çok kıymetli.

1.B İSTİSMARA KARŞI KİTAPLAR

İstismara karşı direkt önlem alan, bu konuda bilgilendiren, bilinçlendiren kitap serileri var.
“Çünkü Ben Çocuğum” Projesi kapsamında Psikolog Elif Banu Uçar ile proje ekibi bazı
kitapları değerlendirdiler. Onların değerlendirmeleriyle birlikte ben de birkaç şey söylemek
istiyorum. Tartışmayı en son yapacağım ama “Cinsel Eğitim Öyküleri” adlı kitabın içeriği
ve çocuk edebiyatı arasında gerçekten çok büyük fark var. Şimdilik bu kitabın sadece
istismarı önlemeye yönelik kitaplar arasında olduğunu söyleyelim, edebi yönü ile ilgili
tartışmayı sona bırakalım. Elif Banu Uçar’ın değerlendirmesinde de ben tekrar baktığımda
da eğlenceli bir biçimde çocuklara vücutlarını tanıtan, özel bölgelerin neler olduğunu
anlatan bir kitap olduğu görülüyor. Ama bana göre kitabın bir sorunu var. Şu an çocuklar
çok yoğun bir şekilde görsel içeriğe maruz kaldıkları için erken yaşlarda okuma yazma
öğreniyorlar. Dolayısıyla ismin “Cinsel Eğitim Öyküleri” olması kimi zaman problem
olabilir. Mahremiyet eğitimlerinde isimlendirme, özellikle ilgiyi bir yere çekmekten ziyade
gerçek hayatın içerisinde, doğal akışında yayılmış ve normal biçimde olana katılmak
şeklinde yapılmazsa çocuğun algılamasının önüne geçebilir. Bu hata çokça yapılır,
değerler eğitimi serilerinin üzerine Millî Eğitim Bakanlığı ahlak, iyilik, güzellik başlıklarını
değer eğitimi adı altında yazınca çocuklar koşa koşa kaçtılar. Çünkü bu edebiyat değil, bu
aslında muradımıza ermemizin önünde bir engel. Çünkü çocuklar onlara vereceğiniz
mesajı net olarak gözlerine soktuğunuz bir içeriği istemiyorlar.
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“Sır Versem Saklar mısın?” adlı kitap ise çok sevimli, başlığından da göreceğiniz gibi sır
kavramı üzerinde çocukların düşünmesini, içlerinde tuttukları kötü bir sır varsa bunu
derhal güvendikleri yetişkinle paylaşmalarını destekleyen bir kitap. Siz bunu çocuğunuza
okuduğunuzda, kendi okuduğunda ya da okuma yazmayı öğrendiğinde sağına soluna
baktığında o gerçekçi akışın bozulmayacağı bütünlükte, içerikte bir kitap. “Ben Herkesle
Gitmem Ki” yine aynı şekilde yabancılara yaklaşmama, özellikle izin haricinde kimseyle
gitmeme konusunda psikologlardan geçer not almış bir eser.

“Bu Vücut Benim Ben Ne Dersem O Olur” ile “Bedenim Bana Ait” de dokunuş ve kötü
dokunuşu fark ettirip deneyimleyip hissettirebilen içeriğe sahip kitaplar. “Kırmızı Çizgi”
vücudumuzun özel, hassas bölgeleri konusunda küçük yaş grubuna kendi sınırlarını
öğretmeyi başarabilen yayın. Tabii bunların çoğu çok yeni ve çeviri. Ama Erdem Çocuk’un
“Kırmızı Çizgi”si beğendiğimiz, altını çizdiğimiz kitaplardan biri.

Bu noktada tartışmalı bazı içerikler de var. Çünkü bir süre sonra sadece bedeni tanıma
değil nasıl dünyaya geldiğini bilmek ebeveynin muhatap olduğu bir konu oluyor. “Ben Nasıl
Oldum” kitabı hem benim hem de uzmanlarımızın yaptığı değerlendirmelerde içerikte
devenin üstünde peçesiyle doğum yapan kadın fotoğrafı yahut cinsel bölgelerin hepsinin
aleni şekilde gösterilmesi çocuğun hazır bulunuşluk düzeyi, daha önce maruz kaldığı
şartlar açısından değerlendirilerek tercih olup olamayacağı konusunda tartışılması
gereken bir eser. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ama incelemeler esnasında hem
psikologlarımızdan olumsuz not alan benim de gerçekten altını ısrarla olumsuz olarak
çizdiğim “Anne Ben Nereden Geldim” kitabı. Eksik ve yanlış bir cevap olan leyleklerin
getirmesi, doğru olmayan cinsel organ isimleri, çocuğun hayatında güven duyması
gereken, ilk bilgiyle karşılaştığında çelişen, kafasını karıştıran ve doğrudan uzaklaştıran
içerikler var. Dolayısıyla bunlardan kaçınılması da gerekiyor. 

2.REKLAM SOSLU İSTİSMAR 

Kültürel pazar içerisindeki oyuncak firmaları çocuğu saatlerce içine çeken aslında bir
zaman paylaşımı algısı oluşturan fakat sadece oyuncakçıdan alınabilecek ürün
özelliklerini göze sokan çeşitli pazarlamalar yapıyorlar. Bunlar asla çocuk içerikleri değil.
Yine popüler dergilerin çöp içerikleri ve reklamları da aslında reklam soslu istismar olarak
değerlendirilebilir.

3. FARKINDA OLUNMAYAN İHMAL

Bu konu altını çizmek istediğim çok önemli bir nokta. Ömer Seyfettin, Keloğlan isimleri
gördüğümüzde geleneksel değerlerimizi, geçmişteki durumları hatırlatan isimler. Ama biz
biliyoruz ki Ömer Seyfettin bir çocuk kitabı yazarı değildi. Ülkede oluşan bir boşluktan
dolayı milli edebiyat döneminde sade bir dille yazmasından mütevellit kitapların puntoları
çocuklara göre uyarlandı, resimlendi ve bu şekilde sunuldu. Elimdeki bir çalışma; 161 tane
Ömer Seyfettin hikayesini tek tek inceliyor, bunlardan sadece 10 tanesi cinsel içerik,
şiddet içermeyen ve çocuklar tarafından okunabilir içeriğe sahip. Yine Keloğlan çok
tartışmalı bir karakter. Bazen cesur bir tip ama her zaman doğruyu yanlışı, haklıyı haksızı
ayıramıyor. Anlık yaşayabiliyor, hatalarından ders almıyor. Mesela annesi kimi zaman
helal mal mülk isterken kimi zaman evine altınla dönen Keloğlan ile mutlu mesut yaşayıp
gidiyor. Keloğlan’ın aslında çok da temiz bir tip olması gerekmediği ve aklını kullanmak,
hile yapmak konusunda da çocukları eğitebileceğini söyleyenler var.
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Ama şunu not düşelim; her Keloğlan hikayesi aynı değil. Buraya da geleneksel bir metin
hasebiyle kucak açmaktan ziyade metin bazlı bakmak gerekiyor.

İhmal örneği olarak bir şarkı sözünü de not düşmek istiyorum. “Ellerim tombik tombik,
kirlenirse çok komik. Kirli eller sevilmez, güzelliği görülmez” diye başlayan ve aslında
“Doktor gelir odana iğne yapar popona” diye devam eden bütün korkuları, kirlenmekle ilgili
aslında yaşamsal deneyim becerilerini engelleyen bir şarkıyla da çocuklarımız karşı
karşıya kalabiliyor.

Eğitimler boyunca çocukların duygularını söyleyebilmesinin, bizim ihmal ve istismarı
algılamamızda çok önemli olduğunu söyledik. “Kim Korkar Karanlıktan” adlı eser karanlık
korkusu yoksa çocuğunuzun tanışmak zorunda olmadığı bir kitap. Ama karanlık korkusu
varsa yavaş yavaş bilfiil sağaltmak için aslında yüzleşerek onunla bir ilişki kurmak için bir
imkân olabiliyor. Karanlıktan korkan kızıma bunu aldığımda üç ay boyunca yüksekte tuttu,
bir ay sonra onu aşağıya indirdi daha sonra yavaş yavaş kitabın kapaklarını açtı. İçeride
gerçekten sadece çözüme odaklı değil, yaratıcı bir edebi içerikle bezenmiş bir sağaltım
söz konusu. Biraz reklam oldu ama işin edebiyat kısmına bir vurgu yapmış oldum. 

4. ÖTEKİ VE NORM DIŞININ İHMALİ 
4.A ÜVEY ANNE BABA

Batı masallarıyla bize giren Kemalettin Tuğcu ile de perçinlenen aslında sürekli olarak
üvey anne babalığa toptancı yaklaşım geliştiren ve sürekli bütün üvey anne babaların öteki
olduğunu söyleyen bir anlayış. Özellikle yaşlı kadın ve cadı olmaları, çocuk yemeleri, hatta
Pamuk Prenses’te olduğu gibi evlat öldürülebilecek seviyede olmaları… 

4.B ÖZEL GEREKSİNİMLİLİK

Burada bir şarkı hatırlatmak istiyorum; “İki elim iki kolum bacaklarım var, her insanda bir
burun bir de ağız var. Sen hiç gördün mü üç kulaklı bir adam?” Yani üç kulaklı bir adamı
hiç gördün mü diye defaatle söyleyip engelliler haftasında onlar da vardır demenin
gerçekten yaşam boyu öteki ve başkasıyla uyumlu bir çocuk yetiştirmeye hiçbir katkısı
olmadığını, sanki merhamet ediyormuş gibi üstenci bir psikolojiyi beslediğini de fark
etmemiz lazım. Bu konuda hayvanlar üzerinden, hayvanların aksak mekanizmalarını tamir
ederek hayata devam ettiren sıkı örneklerimiz var.

5. İHMAL Mİ DEĞER Mİ?

“Elif Bisiklete Binmeyi Öğreniyor” adlı kitapta uzmanlarımızla birlikte düşünmek istediğim
noktalar var. Çünkü Elif yerde bir para buluyor ve dedesi “O senin şans paran olsun,
alabilirsin” diyor. Yahut “Franklin Bisiklete Biniyor” adlı eserde Franklin bisiklete binerken
aç değilim diyerek arkadaşlarına küçük bir yalan söylüyor. Değer meselesi özellikle okul
öncesi dönemde çok önemli. Çocuğuna bu şekilde cevap vermek isteyenlere bir şey
diyemiyoruz diyor uzmanlar ama eksik bilgi vermek yahut iyi olmayan bir hareketle
çocukla muhatap olmak üzerine düşünmemiz lazım. Kendi tutum ve davranışlarımız
çocukların da bilinçlenme ve değerleri edinme döneminde önemli olduğu için buralara da
dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
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ÇOCUKLARLA İLETİŞİM: NASIL BİR DİL?

Şeyma Demirlikan - İyi Şeyler Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Klinik
Psikolog

İletişim konusunda genel çerçeveyi şöyle çizebiliriz: iletişimi hem aslında ebeveynler
bakımverenlerle iletişim hem de aslında genel olarak çocuklarla iletişime nasıl
yaklaşıyoruz ve burada engeller neler, üzerinden konuşmak istiyorum. Şimdi başta zaten
bu çocukların ihtiyaçlarına temas edilmiş oldu. Bu proje de çocuk ihtiyaçları temelinde
olduğu için çok daha anlamlı geliyor bana. Ama yine de zihnimizde şunu şekillendirebiliriz,
bir çocuk temelde neye ihtiyaç duyar? Beş temel ihtiyacı olsa bir çocuğun bunlar ne
olurdu? Bunu düşünerek başlayabiliriz. 

Burada çocuğu da bir özne olarak dahil etmek iletişime mümkün olsun. Çünkü genelde
gözlemlediğimiz şey nedir? Evde, okulda, toplulukta çocuk biraz daha nesneleştirilen,
çocuksulaştırılan ve gerçek bir özne olarak kabul edilmeyen bir yerde. Her ne kadar şu
anda yavaş yavaş değişmeye başlasa da. O yüzden çocukların ihtiyacı ne var bunu
gözeterek iletişime başlıyor olmak önemli ama bir yandan iletişimin aslında karşılıklı da
bir süreç olduğunu, iletişimde sadece mesaj alan kişi değil bir de mesajı veren biz varız ve
bir de mesaj var.  Mesajın niteliği önemlidir. Bir de bir yandan iletişimde bu mesajı nasıl
ilettiğiniz, yani bir sözel iletişim var bir de sözel olmayan iletişim var. Örneğin; bir çocuk
kitabını okuyorsak çocuğumuza hangi tonlamayla okuduğumuz, nerelerde
duraksadığımız, çocuğu ne kadar dahil ettiğimiz, ona ne kadar soru sorduğumuz ya da
onun soru sormasına ne kadar izin verdiğimiz gibi durumlar önemli. İletişimin birçok
ögesi var ama takılı kaldığımız nokta; “Mesaj nedir, nasıl verebiliriz?” gibi bir yerde.

Zor Konularda İletişim mevzusunu konuşmak istiyorum biraz. En çok hangi konularda
iletişim bizi zorluyor biraz oraya bakmakta fayda var. Bazen konunun kendisi asıl zorluğu
yaratan şey. Bir yandan da konunun kendisinden ziyade zorluğu arttıran şey yetişkin
olarak bizim bu konuyu konuşamayışımız, yetişkin olarak bizim kendi duygumuzla baş
edemeyeşimiz. Bu zor konular deyince mesela şunu merak ediyorum, sizin aklınıza ne
geliyor? Çocuklarla iletişimde özellikle belli konulara temas ettiğinizde zorlandığınız
konular var mı?

Az önceki sunumda cinsellik mevzusu geçti mesela, "Ben dünyaya nasıl geldim?" Genelde
yetişkinler bu konuda çok zorlanır, nasıl cevap vereceklerini bilemezler. Ölüm konusu çok
zorluyor, boşanma, kronik sağlık sorunu, hastalık gibi konular, savaş ve göç gibi konular
ve diğer toplumsal konuları konuşmak yetişkinleri zorluyor. Aslında burada şuna dikkati
çekmek için paylaşmak istedim, konunun kendisi zor olabilir ama doğal hayatın parçası
olan şeylerden bahsediyoruz. Ölüm gibi bir gerçeklik yokmuş gibi kendimiz biraz daha
zorlaştırabiliyoruz. Öz farkındalık konusuna gelmemiz gerekiyor. Çünkü esas etkili
iletişim, çocuğun ihtiyaçlarıyla duygularını gözetip; yetişkin olarak kendi ihtiyacımızı
duygumuzu gözetip bunun dengesini sağladığımız yerde söz konusu olabiliyor. Burada
sadece özne yok, nesne yok aslında çok etkileşimli bir süreç iletişim. 

Biraz da nasıl zorlaştırdığımıza dair bir yere geldiğimizde iletişim engellerinden kısaca
bahsedip sonra nasıl kolaylaştıracağımıza kısaca değinebiliriz. İletişim için önce güven
duygusuna ihtiyaç var. Herhangi bir konuyu konuşurken çocukların güvende
hissetmesine, bizim de mümkün olduğunca güvende hissedebilmemize ihtiyaç var.
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Bu ortamdan kaynaklı, konuşmamızdan, ses tonumuzdan, duruşumuzdan birçok şeyden
aslında. Ama engeller; suçlayıcı tutumlar, etiketleyici tutumlar, falcılık (gelecekle ilgili
öngörüler), kıyaslamalar, tehdit etmek, ders vermek, nutuk çekmek gibi güven sarsıcı
tutumlardır. Gizil engeller de var; duygusunu yaşamasına izin vermeden hemen çözüm
bulmaya çalışmak, hiperaktif gibi teşhisler koymak, hepsi iyi niyetli ama çok etiketleyici
tutumlar bunlar. Ve de çoğu zaman çocuğa anlaşılmış hissettirmiyor. Yargılamak; kötü
yargıların çocuklar için iyi bir şey olmadığını biliyoruz. Ama “Çok güzel.” demek, “Çok
başarılısın.” demenin de bir noktada çocukları çok fazla dışsal motivasyona yani sürekli
takdir almaya yönelttiğini ve artık örneğin güzel olduğunu düşünmediği şeyi
paylaşmamaya, bu konuda engel olmasına neden olduğunu da biliyoruz. Konuyu
değiştirmek; hemen çözüm bulmakla bağlantılı. Burada biz kendimiz belki o konuyu
konuşmaya dayanamıyoruz, “Hadi canım konuyu değiştirelim.” deyip “Daha iyi şeylerden
bahsedelim.” deriz. 

Bu özellikle küçük çocuklara çok yapılır ağladığı zaman “Bak kuş uçuyor.” vs gibi. Ama
çocuk orada ağlıyor ve belki başka bir derdi var. O duyguyu önce tanımlamak, görmek,
görüldüğünü duyulduğunu hissettirmek gerekiyor. O yüzden bu da çok gizil bir engel.
Genelleme yine “hep, hiç” gibi ifadeler kullanmak çocukta da böyle bir düşünce yapısı
geliştiriyor; “Bir kere başarılı olmadım o zaman hiç başarılı değilim.” gibi. Bu da aslında
çocuğun kendisine dair, dünyaya dair algısını etkileyen bir şey. Görmezden gelmek,
duyguyu yok saymak “Bunda üzülecek ne var, korkulacak ne var?” gibi aslında yine
duyguları daha fazla paylaşmasına engel olur. Bu yüzden amacımız her zaman
duyulduğunu, görüldüğünü hissettirmek olmalıdır. Hepimizin buna ihtiyacı var. 

Özellikle ergenlik dönemindeki çocukların ihtiyaçlarını çok yansıtan bu şiirde "biraz bekle"
kısmı sessizliğe izin vermek açısından çok iyi  bir örnek.

Senden beni dinlemeni istersem 
ve bana tavsiye vermeye başlarsan
senden istediğimi yapmıyorsun demektir. 
Senden beni dinlemeni istersem 
ve bu şekilde hissetmemem gerektiğini söylersen 
beni ciddiye almıyorsun demektir. 
Senden beni dinlemeni istersem 
ve sorunlarımı çözmek için bir şey yaparsan 
benden vazgeçiyorsun demektir
o yüzden… 
lütfen sadece beni dinle ve anlamaya çalış. 
Ve daha sonra konuşmak istersen... biraz bekle, 
o zaman seni dinleyeceğime söz veriyorum.

Leo Buscaglia
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İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRECEK ÖNERİLER

İletişimde şunu hep aklımızda bulundursak iyi olur; bir tane ağzımız bir tane dilimiz var, iki
tane de kulağımız var. Bu çok güçlü bir mesaj, iki kere dinleyip bir kere konuşmak.
Çocuklarla da aslında yapmak istediğimiz şey. Ama genelde bir kere bile dinlemiyoruz,
yarım kulakla dinleyip nutuklar çekebiliyoruz. O yüzden "dinleyin, dinleyin, dinleyin"
diyoruz. İlişki kurmak her şeyin öncesinde geliyor. İlgi alanlarıyla temas etmek, çocukları
karar verme süreçlerine daha çok dahil etmek, onları pasif görmemek ve aktif bir özne
olarak muhatap olmak önemlidir. Kendi doğallığımızla, açıklığımızla çok yapılandırılmış
ezbere cümleler kullanmaya çalışmadan ve karmaşa yaratmadan kendimiz olarak orada
olmak, kendi duygumuzun ve bedenimizin farkında olmak ("hiç sorun yok canım ben
kızmadım, derken bedenimiz kaskatı kesilmiş olabiliyor ve çocuklar o kaskatılığı
algılayabiliyorlar.) gereklidir. 

Gerektiğinde mola vermek, her zaman dinleyemeyebiliriz, çok normal. Kendimiz olarak
ihtiyaçlarımızı belirtip otomatik tepkilerden kaçınarak bir mola verebiliriz. 

Son olarak mizah, oyun ve hikâyeleri kullanıp, -çocuk kitapları çok yardımcı oluyor bu
konuda- iletişim kurduğumuz kişinin ve kendimizin güçlü yanlarımızı fark edip
söyleyebiliriz. Bunlar yardımcı oluyor.
Güvenli mesajlar: “Burada güvendesin.”, “Burada düşüncelerini paylaşabilirsin.”, “Burada
sessiz kalabilirsin.”, “Duyguların burada kabul ediliyor.”, “Kültürün burada kabul ediliyor.”
Bunları sözel olarak değil, ancak hal ve tavırla verebiliriz. 

TV’DE İSTİSMAR GÖRÜNÜMÜ 

Ayşenur Aydın - Editör / Çevirmen

Ekran ve televizyonun çocuklara gelişimsel ve zihinsel zararları bilimsel çalışmalarla
kanıtlanmıştır. Çocuklar için gelişimsel ve nörolojik olarak zararları malum ama
hayatımızın da bir gerçeği olmaya devam ediyor. Peki ekranı tamamen hayatımızdan
çıkarmak mümkün mü? Sıfır ekran çocuk büyütmek mümkün mü? Bu sorular ebeveynler
arasında sıkça soruluyor. Sıfır ekran dediğimiz bir ebeveynlik metodu var. Ama bu metot
ailenin de ekranı hayatından çıkarmasını gerektiriyor. Bu metodu takip eden aileler sosyal
medya, çeşitli platformlar ve destek grupları üzerinden irtibat halinde kalıyorlar. Çocuklar
ve kendimiz için böyle bir tercih yapmak elbette güçlü bir irade gerektiriyor. 0-6 yaş
grubunun ekran kontrolünü sağlamak nispeten daha kolay diyebiliriz. Özellikle ilkokul
çağıyla başlayan dönem ekran kontrolünü zora sokuyor. Eğitimsel sebeplerle de ekran
çocuklar için bir mecburiyet haline geliyor. Ekranı azaltmaya paralel olarak gelişen projeler
de dikkatimizi çekiyor. Bu projelerden birisi “Doğada Bin Saat”. Bu proje çocuğun bir yıl
içerisinde doğa içerisinde olabildiğine fazla vakit geçirmesini hedefliyor. Ebeveynlere yıllık
bin saat gibi bir hedef koyarak teşvik ediyor. Ebeveynler çocuklarıyla doğada keşif
yaparken ekranı hayatlarından çıkarmış oluyorlar. Sıfır ekran literatürde çok iyi gözükse de
birçok aile için sağlaması çok güç diyebiliriz. Bu yüzden sizlerle sağlıklı ekran kullanımı
nasıl olur onu konuşmak istiyorum. 

Uzmanlar iki yaşına kadar sıfır ekran öneriyorlar. İki yaş sonraki dönem içinse sonra
çocuğun yaşı çarpı on dakikayı öneriyorlar. Bu demek oluyor ki iki yaşındaki bir çocuk
günlük yirmi dakika ekran izleyebiliyorken üç yaşındaki çocuk otuz dakika ve dört yaşında
kırk dakika izleyebiliyor. Bunun yanında gösterdiğimiz içeriklerin de yaş kriterlerine dikkat
etmek gerekiyor. Fakat ne yazık ki bazen bu da yeterli olmuyor. Çocuk kitabı olarak satılan
bazı kitaplar çocuğumuzun yaş kriterlerine uygun olmayabiliyor. 
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r Bu gözlem ve takip ihtiyacını beraberinde getiriyor. Bunun için de bir anne olarak kendimin
de çok fayda gördüğüm şeylerden birisi anne destek gruplarından birisinde bulunmak
oldu. Aynı hassasiyetleri yaşayan annelerin bir arada bulunduğu gruplarda içeriklerle
alakalı birbirimizi bilgilendiriyoruz. Bu desteği veren profesyonel platformları birbirimize
haber veriyoruz. Çünkü birebir denetleyemediğiniz çocuk kitapları, çizgi filmler olacaktır.
Bunların bildiğiniz bir kurum, platform, arkadaş tarafından izlenmiş, okunmuş ve
onaylanmış olduğunu bilmek güven verici oluyor. 

Başka bir soru da yabancı çizgi filmler mi Türk çizgi filmler mi sorusu oluyor. Elbette
yabancı çizgi filmler içerisinde de çok faydalı yayınlar var. Ama burada yerli içerik tercih
edilmesi taraftarıyım. Çünkü kültürel adaptasyon sorunu olabiliyor. Bir çizgi filmde sadece
dil değil kültür de çevrilmiş oluyor. Bu çizgi filmlerin farklı gündemleri var. Çocuklara
vermek istediğimiz değerlerle orada konuşulan değerler farklı olabiliyor. Bunların hepsini
takip etmeniz çok zor olduğu için yerli içerik tercih ediyorum. Cartoon Network ve TRT
Çocuk tercihleri üzerinden konuşabiliriz. Cartoon Network'u tavsiye etmiyorum. TRT
Çocuk içeriklerini gerçekten sağlıklı temiz ve ulaşılabilir buluyorum. TRT Çocukta reklam
olmaması da çok büyük bir avantaj diyebiliriz. Çizgi film kanallarında reklam olması da
sıkıntı sıkıntılı bir durumdur.

"Televizyon mu, Netflix mi?" sorunsalına da değinmek istiyorum. Televizyonda belli bir
kontrol mekanizması anlayışı var. Bir muhatap bulmanız daha mümkün. Ama Netflix gibi
uygulamalarda kendimize böyle bir muhatap bulamıyoruz. Bu noktada ebeveynlerin
savunucu olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. İyi içeriklerin tavsiye edilmesi kötü
olanların bildirilmesi anlamında savunuculuk yapmak önemlidir. Bu noktada hepimizin
kendi adımıza bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Elimizde olan imkanları da
sonuna kadar kullanmamız gerekiyor. Akıllı TV çocuk oturumu bunlardan birisidir. Çocuk
oturumlarını kullanmak, yaş ve dakika sınırlaması özelliklerini kullanmak faydalı olacaktır. 

İradeyi çocuktan beklememek önemlidir. Çocuğa “Biliyordun, süren 40 dakikaydı, neden
daha fazla izledin?” demek durumu çözmeyecektir. Bu takibin dört ya da beş yaşındaki
çocuğumuzda değil bizim sorumluluğumuzda olduğunu hatırlamanın önemli olduğunu
düşünüyorum. Bu noktada TRT Çocuk’a tekrar değinmek istiyorum. Uygulamasını
gerçekten çok beğeniyorum. Zamanlayıcı uygulaması da var. Çok temiz içerikler var.
Ekran saatini kontrol etmek anlamında da pratik buluyorum. Bunun yanı sıra içeriğin
mahiyeti değiştirerek ekran saati de şekillenebilir. Artık çocuklara uygun belgeseller de
çekiliyor. Kitaplardaki gibi çizgi filmlerde de alt metinlere dikkat etmek gerekiyor. Zorbalık,
cinsiyetçilik, şiddet gibi kavramların metin altında da olmaması önemlidir. Reklamlarla
ilgili tüketim toplumunda birey yetiştirmek açısından dikkat etmeliyiz. Reklamlar hem
bizler hem de iradelerini kontrol edemedikleri için çocuklar adına zararlı diyebiliriz.

Gündüz kuşağına pasif izleyici olmak da başka önemli bir mevzudur. Bunu kendi ekran
saatimiz olarak düşünüyor olabiliriz ama onların yanında izleyerek izlediğimiz içeriğe
onları da maruz bırakıyoruz. Eskiden televizyonlarda akşam saatlerinde içerisinde ailecek
temiz içerikli aksiyon filmleri olurdu ve oturup izlenirdi. Şu an yeni filmlerde aile filmi
seçmekte zorlanıyoruz. Bu noktada IMDB'nin "parents guide" rehberini öneriyorum.
Herhangi bir film ismini girdiğinizde cinsellik, şiddet, alkol, korku gibi çeşitli başlıklarla
karşılaşıyorsunuz ve hangi sahneler olduğunu önceden görebiliyorsunuz. Yalnızca
çocuğunuzla değil başka yetişkinlerle birlikte izlerken de kullanabileceğiniz bir uygulama.
Bunun da yardımcı olacağını düşünüyorum. Bitirmeden önce şöyle bir istatistik vermek
istiyorum. iki-beş yaş arası çocukların yalnızca %11’i kendi ayakkabısını bağlıyorken %70’i
bilgisayar faresini kullanabiliyor. 
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"Çizgi Filmlerde Cinsiyet" isimli bir başlığa da bakmak istiyorum. Televizyonda çizgi
filmlerde karşılaştığı karakterlerin büyük çoğunluğu erkek oluyor. Uluslararası bir
araştırmaya göre çizgi film yapımcılarının %11’i, yazarların %17’si, grafikçilerin ise %23’ü
kadın. Çocuklar çoğunlukla erkekler tarafından yapımı gerçekleşen erkek karakterlerin
olduğu çizgi filmler izliyor. Bu araştırmada karakterlerin %68’inin erkek, %29’unun kadın
olduğu vurgulanmış. 

Son olarak çocuk istismarının konu olarak işlendiği bazı filmler önermek istiyorum.
"Sevgisiz" -Loveless-, boşanan bir çiftin çocuğu yanlarında istememesi ve bununla alakalı
şiddetli bir kavgayı konu ediyor. Çocuk bunu duyup evden kaçıyor. Filmin teması çocuk
istismarının yalnızca fiziksel olmadığını, sevgisizlik üzerine de kurulu olabildiğini
gösteriyor. 

"Oyunbozan" önereceğim başka bir film. 2020 Almanya Oscar adayı. Travma yüklü bir
aileden gelen 9 yaşında bir çocuğun sosyal hizmetlerin tüm imkanlarına rağmen
rehabilitasyonun yetersiz kalması ve mükemmel bir sistemin bile sevgisizliği yaşamış bir
çocuğa yetmeyeceğini anlatan bir film. 

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER

Zeynep Begüm Aydın – Klinik Psikolog

Çocuk işçiliği ile ilgili verilere baktığımızda en son Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2020
yılında yayınladığı Çocuk İş Gücü Anketine ulaşmaktayız. Bu bilgilere göre Türkiye’de beş-
onyedi yaş grubundaki çocuk sayısının 16 milyon olduğu ve bunların içinden 720 bin
çocuğun bir işte çalıştığı bilinmektedir. TÜİK’in yayınladığı bu raporda, mülteci çocuk
popülasyonuna dair bir veri bulunmamaktadır. Öte yandan 2020 Şubat ayında Uluslararası
Çalışma Örgütü İstanbul ofisi bir rapor yayınlamıştır. “Türk İşgücü Piyasasında Suriyeli
Mülteciler” başlıklı raporda, onbeş yaş altı Suriyeli kız ve erkek çocukların okullaşma oranı
verilmiştir. Suriyeli onbeş yaş altı erkek çocukların okula devam etme oranı %12,9, Suriyeli
onbeş yaş altı kız çocukların ise %29,4 olarak aktarılmıştır. Bu oranın özellikle Türk
çocuklarla karşılaştırdığımız zaman oldukça düşük olduğunu görebilmekteyiz. Aynı
raporda Türk erkek çocukların okula devam oranı %88,4 ve Türk kız çocukların okula
devam oranı %86,8 olarak bildirilmiştir. Söz konusu veriler, okula gitmeyen mülteci
çocukların çoğunluğunun çalıştırıldıklarını ya da evlendirildiklerini düşündürmektedir.

 
Suriyeli mültecilerde çocuk işçiliğinin en önemli nedenlerinden birinin, ailenin ekonomik
faaliyetlerine destek vermek olduğunu görüyoruz. Suriyeli ailelerin, Suriye’de iş sahibi
olsun ya da olmasın her şeylerini kaybederek başka bir ülkeye göç etmeleri ve bu ailelerin
genelde çok çocuklu kalabalık aileler olması, göç sonrası ekonomik anlamda sorun
yaşamalarına neden olmaktadır. Bu noktadan sonra ise Suriyeli çocuklar ailelerine destek
olmak açısından bir şekilde eğitim sisteminden kopmaktadır. Çocuk işçiliğinin ve erken
yaşta evliliklerin diğer önemli nedeni ise çocukların yaşadığı dil engeli olduğunu ifade
edebiliriz. Suriyeli çocukların büyük çoğunluğu dil engeli sebebiyle akran ilişkilerinde
zorluk yaşamaktadır. Hem arkadaşlar arasında konuşulanları anlamamak, anlaşamamak,
kendini ifade edememek, hem zaman zaman akranları tarafından “Sen Suriyelisin”
etiketine maruz kalmaları zorlayıcı olabilmektedir.

"Sen Suriyelisin” ifadesinin çocuklar açısından önemli bir zorlanma olduğunu saha
deneyimlerimizden yola çıkarak örneklendirmemiz mümkündür. 
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r Örneğin; ilkokul çağındaki çocukların atıştırmak üzere okula götürdükleri “Suriye ekmeği”
(lavaşa benzeyen ve genel olarak Suriyeli esnafın market ve fırınlarında satılan bir ürün)
kendi akranları arasında alay konusu olabilmektedir. Bu çocuklar okullarında o ekmeği
çantalarından çıkardıkları anda “Sen ne yiyorsun öyle? Sen zaten Suriye’den geldin.”
şeklinde bir etiketlemeye maruz kalabilmekte ve baş edemedikleri durumlarda okulda
hiçbir şey yememeyi tercih edebilmektedirler. Bir diğer örnek ise, yaş ortalaması daha
yüksek Suriyeli kız çocuklarının kendine özgü başörtüsü tarzı nedeniyle “Sen Suriyelisin”
etiketine maruz kalabildiklerini ifade edebiliriz. Zamanla bu kız çocuklarının birçoğu, Türk
kızlarının başörtüsü stilini örnek alarak onlar gibi giyinmeye çalışabilmektedir. Sonuç
olarak bir şekilde kendilerinde farklı olan ne varsa, onu kendilerinden yok etmeye
çalışmaktadırlar. 

Çocukların yaşadıkları dil bariyeri hem akran ilişkilerine etki etmekte hem akademik
anlamda bu çocukları geri planda tutmaktadır. 
Çocuk işçiliği ve erken yaşta evliliklerin nedenleri arasında kültürel farklılıkların da etkisi
vardır. Örneğin, Suriye’nin Şam kentinden gelen ailelerle Halep ya da İdlip kırsalından
gelen ailelerin aynı kültürel özelliklere sahip olmadıkları bilinmektedir. Halep, Şam gibi
yerlerde bu tarz farklılıkları çok net görülmektedir. Halep bölgesinden gelen kişilerin
eğitim düzeylerinin daha düşük olduğu gözlemlenmiştir ve genel olarak orada çocuk
işçiliğinin, çocuk evliliklerinin, çocuk gebeliklerinin yaygın olduğu bilinmektedir. Suriye’nin
kırsalında yetişmiş bireylerin büyük çoğunluğu kültürel olarak çocuk işçiliğinin ve erken
yaşta evliliklerinin normal bir durum olduğunu düşünmektedirler. Öte yandan, Şam’dan
gelen ailelerin eğitim konusunda daha hassas, eğitim düzeylerinin daha yüksek olduğu
görülmektedir. Bu noktada, imkanlara erişim açısından büyük şehirde yaşamanın etkisini
görebilmekteyiz. 

Dolayısıyla kırsal bölgelerden gelen ailelerin çocuklarının çocuk işçi olma ya da çocuk
evliliğine yönelme ihtimali çok daha yüksek olabilmektedir. Çocuğun akran ilişkilerinde
yaşadığı zorluk, bir şekilde dilini geliştiremiyor olması, akademik güçlükler, okulda
kendine bir dünya edinememiş olması gibi nedenlerle öğretmenler bu çocukların
durumunu aileleri ile görüşmesi gerekebilmektedir.

Ancak aileler okuldan gelen bu geri bildirimlerle halihazırda devam eden ekonomik
güçlüklerine çözüm olarak çocuğu okula göndermemeyi tercih edebilmektedir. 

Söz konusu çocuk genelde ya bir işte çalıştırılmakta, ya da evlendirilme yolunda başka bir
çocukla sözlendirilmektedir. Bu durumun tespit edilmesi halinde haneye sosyal hizmet
müdahaleleri ile Sosyoekonomik Destek veya Kızılaykart gibi sosyal yardımlar sunulmakta
ve çocuğun tekrar okula kazandırılması sağlanmaktadır. Ancak bu süreçte çocuğun
kaybettiği bir zaman dilimi olabilmektedir. Bu zaman diliminde akranları olan diğer
çocuklar okul ortamında adaptasyon konusunda adım atmışken, biraz ilerleme
kaydetmişken, bu çocuklar tekrar okula döndüklerinde uyum sağlamakta zorluk
çekebilmektedirler. Akademik başarısızlık, dil engeli ve akran ilişkilerinde güçlük çekmeye
devam edebilmektedirler. Tüm bunlarla birlikte “Sen Suriyelisin” etiketinin yanına “Sen
yeni geldin” etiketi eklendiğinde okul sisteminden tekrar düşmelerine sebep
olabilmektedir. 

Aynı zamanda okullaştırılan çocuk işçiler okulda kendilerine ait bir dünya
edinemediklerinde, hala orada zorluk çektiklerinde iş dünyasını “En azından para
kazanıyorum.” düşüncesiyle idealize etme eğilimi gösterebilmektedirler. 
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Çocuk işçiliğinin psikolojik etkilerine bakıldığında saldırganlık ve suça eğilimin olduğu
bilinmektedir. Genel olarak çocuk işçilerde iki durum oluşabilmekte: işyerindeki baskıdan
dolayı ya çok saldırgan ve suça eğilimi yüksek bir birey haline gelebilmekte, ya da
sindirilmiş ve ürkek davranışlar sergileyebilmektedir.

Çocuk “Evi geçindiren ebeveyn miyim, yoksa çocuk muyum?” şeklinde rol çatışması
yaşayabilmektedir. Diğer psikolojik ve duygusal etkiler arasında düşük özgüven, travma,
geleceğe dair umutsuzluk gösterilebilir. Çocuk işçiliğin en büyük etkisi de bu olabilir;
geleceğe dair umutsuzluk ve intihar eğiliminin yüksek olması. 

Erken yaşta evliliklerin çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerine baktığımızda sıklıkla
depresyon, kaygı bozukluğu, uyku düzeninde değişiklik, suçluluk ve utanç duygusu, içe
kapanma, öfke patlamaları görülmektedir. Alt ıslatma olabiliyor ki cinsel istismarın en
belirgin sonuçlarından biridir. Yeme bozuklukları, intihar eğilimi, madde kullanımı, ilişki
kurmada güçlük ve bir gebelik durumunda kendi çocuğuna bakım vermede yetersizlik
olabilmektedir. 

Yine çocuk gebelerde, tam ergenlik döneminde oldukları için, ondört-onaltı yaş arası,
ergenlik döneminin krizleriyle evliliğin sorumluluğunu üstlenmek ve bir gebelik durumu
varsa gebeliğin ve ergenliğin belirtilerinin birbirine karışması gibi zorlayıcı bir durum
oluşabilmektedir. Bu anlamda erken yaşta evliliklerin bir çocuk açısından hem psikolojik
hem fizyolojik olarak çok zorlu bir süreç olduğunu söylemek mümkündür. 

Türkiye’de mülteci çocukların ruh sağlığı üzerine yapılmış çok değerli somut bir çalışma
var. Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
Dr. Veysi Çeri tarafından yürütülmüştür. Çocuk mültecilerin hastaneye gittiğinde bir
tercüman olmaması ve genel olarak hastaneye erişimlerinin kısıtlı olması nedeniyle
burada bir göçmen polikliniği kurulmuştur ve 2017 Mayıs-Kasım ayları aralığında buraya
başvuran çocuklar hakkında bir rapor düzenlenmiştir. Süreç içerisinde Türk Kızılay ve
Mülteciler Derneği’nden yönlendirilen 16’sı kız, 25’i erkek 41 çocukla çalışılmıştır. Bunlar
genelde psikologla süreci devam eden ama psikiyatri desteğine ihtiyacı olan çocuklardı.

Bu çocukların 13’ünde anksiyete bozukluğu, 13’ünde dikkat eksikliği ve hiperaktivite
bozukluğu, 10’unda majör depresyon, 9’unda travma sonrası stres bozukluğu, 8’inde
konuşma bozukluğu, 7’sinde alt ıslatma, ve 4’ünde otizm spektrum bozukluğu görülmüş
ve bu tanıların genelde komorbid şekilde ilerlediği görülmüştür. Örneğin, travma sonrası
stres bozukluğu yaşayan bir çocukta depresyon da var veya kaygı bozukluğu tanısı almış
çocukta alt ıslatma da olduğu görülmüştür. Çok somut bir çalışma ve çalışmaya dahil
edilen 41 çocuk, sayı olarak az gözüküyor olabilir ancak, hastaneye erişimi olmayan veya
psikiyatri servisine yönlendirildiği halde oraya gitmeyi reddeden ailelerin çocuklarını da
düşündüğümüzde mülteci çocukların ruh sağlığının çok daha risk durumda olduğunu
tahmin edebiliriz. 
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On iki ayda bitmesi planlanan proje süreci pandemi nedeniyle on sekiz ayda tamamlanmış
oldu. Tüm proje hedeflerine ulaşıldı. Projenin sosyal medya ayağı çevirim içi yayınlar ve
paylaşımlar sayesinde projeye ayrı bir değer kattı. Proje eğtimlerine katılmadığı halde
projenin görünürlüğünden ve paylaşımlarından faydalanan takipçiler oldu. İhmal ve
istismar konusunda sosyal farkındalık kazandırıldı. Projeye destek veren uzmanların
Eğitimci Eğitimleri sürecine aktif katılımları sayesinde güçlü işbirlikleri gelişti. Eğitimci
Eğitimleri ve bakımveren eğitimleri başlıklarında güçlü bir müfredat oluşturuldu. Yetişen
eğitimcilerin sosyal sorumluluk niyetleri formasyonel bir kazanıma dönüştü. Saha
bulguları, uzman değerlendirmeleri, çalıştay bildirileri ve çalıştay katılımcılarından alınan
görüşlerle çocuk ihmal ve istismarına karşı önleyici ve koruyucu tedbirlere dair önemli
değerlendirmeler ve kazanımlar sağlandı. Kurumlara ve bakımverenlere düşen
sorumluluklar olarak iki kategori oluştu. Bakımverenlerin hayata geçirmesi gereken
tavsiyelerin sahiplenilmesi ancak eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla mümkün olabilir.
Burada da büyük sorumluluk yine kurumlara düşmektedir. Milli Eğitim, belediyeler, sivil
toplum kuruluşları yaygın eğitim ağlarıyla bakım verenin ihmal ve istismar konusundaki
farkındalığını artırmalı ve toplumsal bir bilinç uyandırmalıdır. Çocuğa karşı sorumluluk
sadece anne babaya değil çocuğa değen tüm yetişkinlere aittir. 

KURUMLARA DÜŞENLER
MEDYA OKUR YAZARLIĞI

Müfredata Medya Okur-Yazarlığı Eğitimi dahil edilmelidir. İmgeler, simgeler ve sembolleri
okuma üzerine bir teknik ve düşünce modeli geliştirilmelidir. Çocukları düşündürecek
biçimde eğitimler verilmelidir. Muhakeme kabiliyetini geliştirecek interaktif eğitim
programları hazırlanmalıdır. Maruz kalmanın etkin gücünü eğitimde bir araç olarak olumlu
yönde kullanmaya dönük bir dönüşüme odaklanmak gereklidir. Olumsuz yayınların önüne
geçecek kalitede çocukların ilgisini çekecek basılı, işitsel, görsel yayınları üretmek
gerekmektedir.

CİNSELLİK VE MAHREMİYET EĞİTİMLERİ

Evlilik için müracaat eden bireylere mahremiyet ve doğru cinsellik eğitimleri verilmelidir.
Gebelik sürecinde olan anneler bilgi almaya çok açık oldukları için bu dönem iyi
değerlendirilmeli; beden farkındalığı, çocuğun gelişimsel süreci gibi eğitimler için yaygın
eğitim araçları gebeler için etkin kullanılmalıdır. Hem anneye hem de babaya aynı anda ve
aynı ortamda eğitim vermenin yolları aranmalıdır. Çocuk yetiştirme süreçlerine babalar
dahil edilmelidir.

Devlet okullarında ve özel okullarda mahremiyet eğitimleri sistematik bir şekilde
verilmelidir. 3-4 haftalık rehberlik süreçleriyle hem öğrencilere hem velilere mahremiyet
eğitimleri verilmelidir. Özel okullardaki uygulamalardan mahremiyet eğitiminin çocuk ve
veli üzerindeki olumlu etkileri oldukça nettir. Bu anlamda evde anne babaya, okulda
öğretmenlere çok büyük sorumluluk düşmektedir. Çocuğa yakın çevre üzerinden
gelebilecek tehlikelere karşı öğretmenlerin bu anlamda güçlendirilmesi çok önemlidir.
Öğretmen eğitimleri üzerinde daha fazla çalışılmalıdır. “Özel bölge” tanımı üzerinde
durulmalıdır. Yaygın eğitim kanallarıyla bakımverenlere yönelik eğitimler arttırılmalıdır.
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İstismar üzerine yazılmış yerli kitaplar artmalıdır. İstismarın da kültürel olarak toplumdan
topluma değişen yanları olabilir. İlkokul hatta ana okulu çağındaki çocukların seviyesinde
bu eğitimler verilebilir. Her yaşa uygun şekilde yazılı ve basılı materyaller, animasyon
filmler, şarkılar, oyunlar ve drama yoluyla istismardan korunma becerileri desteklenmelidir.

Olumsuz kültürel kodlar, bedenlerimizin fizyolojisini yaşarken günah işliyormuş gibi
hissettirebiliyor. Maalesef bu kodlar dini değerler adı altında meşruiyet sağlıyorlar.
Diyanetle iş birliği yapılarak kadınlara cinsellik ve mahremiyet konularında eğitim verilebilir.
Sosyal Hizmet görüşmelerine babaların katılımı çok azdır. Bu tarz eğitim ve görüşmelere
erkekleri çekmek için stratejiler geliştirilmelidir. Erkeğin bulunduğu ortamlara eğitimleri
götürme gibi yollar denenmeli, teşvikler geliştirilmelidir.

BAKIMVERENLERE TAVSİYELER
YAYINLAR

Mahremiyet eğitimi; didaktik bir şekilde değil, hayatın tüm alanlarını kapsayacak bir tutum
şeklinde verilmelidir. Bunun için de öncelikle bakımverenin mahremiyet, ihmal, istismar,
sınırlar ve ihlal gibi konularda bilgi ve birikime sahip olması gerekir. Bu bağlamda yaygın
eğitim kurumları aracılığıyla yetişkin eğitimi önem kazanmaktadır. Yayınların daha çok
bakımverene yönelik, çocuğun hayatına sınır ve ihlal dengesini yerleştirecek içerikte
yaygınlaşması gerekmektedir. İstismardan koruma ve cinsellik eğitimi içerikli yayınların
yetişkin rehberliğinde okunması elzemdir. Değerler eğitimi ve inanç konularındaki bazı
yayınların duygu ve inanç ihlaline yol açtığı da tespit edilmiştir. Cinsellik konusunu çocuğa
öğretirken yapılan çarpıtmaların yanlış bilgilenmeye ve çocukta güven kırıcı duygulara yol
açtığı ifade edilmiştir. Çocuğa bazı değerlerin verilmesi hedeflenirken pedagog
denetiminden geçmediği düşünülen bazı yayınlar tespit edilmiştir. İçerik denetiminin
bakımveren tarafından yapılmasının önemi vurgulanmıştır. 

EKRAN KULLANIMI

Sıfır ekranın mümkün olmayacağı durumlarda sağlıklı ekran gündeme alınmalıdır. Bir
çocuğun ekran başında kalma süresi yaş çarpı 10 dakika olarak belirlenmiştir. Ebeveynler
destek grupları kurabilirler, terapi grupları oluşturabilirler, aynı sorundan muzdarip aileler
bir araya gelip destek grupları oluşturabilirler. Bu gruplarda referanslı kaynaklar
paylaşılarak çocuğun yaşına ve yapısına uygun seçimler yapılabilir.

Şikayet mekanizmaları iyi kullanılmalı, içerikler konusunda geri bildirimlerde bulunulmalı,
bunun bakım veren sorumluluğu olarak görülmesi yaygınlaşmalıdır. Yayınları çocuklarla
birlikte izlemenin ve okumanın; doğru-yanlışı birlikte değerlendirmenin ve birlikte oturup
bunlar hakkında didaktik olmayan eş paylaşımlar yapmanın önemi kavranmalıdır. Anneler
kadar babaların rolleri de önemlidir, babalar konuya dahil edilmelidir.

İLETİŞİM

Projede bakımverenin oldukça ilgisini çeken konular ve etkileşimler arasında olan iletişim
konusu, çocukla güvenli bağ kurmanın iletişimdeki kolaylaştırıcı yönü itibariyle çalıştayda
ele alındı. Bakımvereni oldukça zorlayan ve her yaşta kendini farklı gösteren iletişim
zorluklarının pan zehiri olarak “Bağa odaklan, tehlikeye değil.” mottosu ortaya konuldu.
Çocukla kurulan anlamlı bağ, çocuk için her yaşta ve her konuda bakımvereni doğru bilgi
ve paylaşım kaynağı olarak görmeyi sağlamaktadır.

so
nu

ç



37

so
nu

ç Bakımverenin kazanması gereken en temel tutum, çocuğun eğlendiği şeylere ve anlara
dahil olarak birlikte iyi vakit geçirme olanaklarını değerlendirmek olacaktır. Evhamlar ve
kaygılar üzerinden didaktik monologlar kurmak yerine çocuğun danıştığı, paylaştığı ve
duygularını ifade ettiği sorumlu yetişkin pozisyonunu korumanın yolu bağı korumaya
yönelik tutum ve davranışlardır.  İletişim kurarken öncelikli amaç çocuğu görmek ve
duymaktır. İletişim kurarken çocuk kendini güvende hissetmelidir. Suçlamak, etiketlemek,
ders vermek, hemen çözüm bulmaya çalışmak, teşhis koymak, çocuğa anlaşılmamış
hissettirmek, konuyu değiştirmek iletişim engellerine girer. 

Etkili iletişim için dinlemek, ilişki kurmak, karar verme sürecine çocuğu dahil etmek,
dinleyemezsek mola vermek, ihtiyaç gidermek gibi öneriler önemsenmelidir. Çocuğun
iletişimi bakım verenle entegredir. Çocuğu iletişime alıştırmak için öncelikle bakım verenin
de iletişimi açık olması gerekir. Çünkü Ben Çocuğum kapsamında verilen eğitimler ile
bakımverenlerin doğru iletişimi ilgiyle dinledikleri ve öğrendikleri gözlemlenmiştir.

SINIR İHLALİ

Sınır ihlali her alanda kendini göstermektedir. Çocuğun ağzına zorla yemek sokmak da
çocuğu aşan duyguların çocuğa yüklenmesi de birer sınır ihlalidir. Sınır ihlalinin kültürel
taraflarıyla mücadeleye dönük politikalar geliştirilmelidir. Çocuğa zorla yapılan gereksiz
müdahalelerin çocuğun kendi bedeninin sınırlarını öğrenmede ve “hayır” diyebilme becerisi
geliştirmede negatif etki yaptığı bilinmektedir. İstismardan korumanın birincil basamağı bu
becerileri çocuğa kazandırmaktır. 

Çocuğu teşhir edici bir şekilde sosyal medyada paylaşmak sınır ihlalidir. Ebeveyn tutumu
olarak yaygınlaşan bu olguyla mücadele farkındalık çalışmalarıyla mümkündür. Çocuğun
haklarını ve istismarın boyutlarını öğrenen ebeveynler çocuğun fotoğraflarını sosyal
medyada paylaşmaktan imtina etmektedirler. Projede de tecrübe edildiği üzere bunun ihlal
olduğunu öğrenen bakımverenler tutumlarını değiştirmişler ve sosyal medyayı daha ölçülü
bir şekilde kullanmaya başlamışlardır.

ZOR KONULAR

Ölüm, hastalık, boşanma gibi çocukla iletişimi zorlayan konulara LGBT gibi bir başlığın da
eklendiği çalıştayda dile getirildi. Çocukların medya vasıtasıyla cinsiyet farklılıkları
konusunu erken yaşta öğrendikleri ve bakımverene bununla ilgili sorular sordukları ifade
edildi. Cinsellik konusunda olduğu gibi çocuğa verilen kaçamak ya da yanlış cevapların
çocuğu başka bilgi kaynaklarına yönlendirdiği, bu sebeple ebeveynlerin bu konulara
duyarsız kalmalarının yanlış olduğu vurgulandı. İster istemez günümüzde çocuk yetiştiren
her yetişkinin bu konularda tatmin edici cevapları çocuklara vermekle yükümlü olduğu
konusunda fikir birliğine varıldı. Teşhircilik söz konusu olduğunda marjinal yaşam tarzını
sunan farklı cinsiyet temsillerinin yanı sıra heteronormatif formların da eleştiriyi hak
ettiğinin bilinmesi ve değer referanslı olarak çocuğa öğretilebileceği ifade edildi. 
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Kitabın Adı: Çocuklar İçin Cinsel Eğitim Öyküleri

Yazarı: Yaşam Yanardağ Çelik
Basım Yılı: 2011

Yayınevi: Net Çocuk
Sayfa Sayısı: 47

Kitabın Türü: Öykü
Konusu: Cinsel eğitim; vücudumuzu tanıyalım, bebek nasıl oluşur?

Hitap Ettiği Yaş Aralığı: 4-10
Değerlendirme Notu: Kitap basit ve eğlenceli bir dille çocuklara vücutlarının özel bölgelerinin
nereler olduğunu, bu bölgelerin gerçek isimlerini ve bir bebeğin nasıl oluşup anne karnında
gelişerek doğduğunu anlatıyor. Çocuklarının bu konulardaki sorularına ne cevap vereceğini
bilemeyen ebeveynler için ideal bir kaynak. 

Kitabın Adı: Sır Versem Saklar Mısın?
Yazarı: Jennifer Moore-Mallinos
Basım Yılı: 2008 
Yayınevi: Redhouse Kidz
Sayfa Sayısı: 31
Kitabın Türü: Didaktik
Konusu: İyi sır/kötü sır ayrımı. İstismardan korunma biçimi.
Hitap Ettiği Yaş Aralığı: 5+
Değerlendirme Notu: Kitap boyunca çocuklara yöneltilen sorular çocukların sır kavramı üzerine
düşünmesini ve iyi sır/kötü sır ayrımını öğrenmesini sağlıyor. İçlerinde tuttukları “kötü” bir sır varsa
bunu derhal güvendikleri bir yetişkinle paylaşmalarını teşvik eden kitap, çocuk istismarına karşı
koruyucu-önleyici çalışma niteliğinde. Çocukları anne-babalarıyla diyalog halinde olmaya yönlendiren
işlevsel ve faydalı bir metin.

MAHREMİYET EĞİTİMİ İÇERİKLİ
BAZI KİTAPLARIN ANALİZİ

HAZIRLAYAN: ELİF BANU UÇAR
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Kitabın Adı: Bedenim Bana Ait!
Yazarın Adı : Pro Familia (Alman Aile Planlaması,
Cinsel Pedagoji + Cinsel Danışmanlık Cemiyeti) 
Basım Yılı: 2014
Yayınevi: Gergedan Yayınları
Sayfa Sayısı: 30
Kitabın Türü: Öykü
Konusu: İstismardan korunma bilinci
Hitap Ettiği Yaş Aralığı: 5+
Değerlendirme Notu: Kitap, küçük bir kızın ağzından anlattığı öykü aracılığı ile çocuklara
bedenlerinin çok özel olduğu ve bedenleri üzerinde söz hakkının tamamıyla kendilerine ait
olduğu mesajını veriyor. Öyküde bahsi geçen iyi dokunuş ve kötü dokunuş örnekleri, çocuklara
kendilerini iyi hissettiren ve rahatsız eden dokunuşların ayrımını yapabilme, kötü dokunuşa karşı
çıkabilme ve gerektiğinde güvendikleri bir yetişkine ulaşma konusunda yol gösteriyor.

Kitabın Adı: Ben Herkesle Gitmem Ki!
Yazarı: Dagmar Geisler

Basım Yılı: 2017
Yayınevi: Gergedan Yayınları

Sayfa Sayısı: 30
Kitabın Türü: Öykü

Konusu: İstismardan korunma bilinci.
Hitap Ettiği Yaş Aralığı: 5+

Değerlendirme Notu: Kitap, ana karakteri Lu üzerinden bir çocuğun anne-babası yanında
yokken kimlerle gidebileceğini, tanıdık-yabancı ayrımını ve kendisini çağıran yabancı insanlara
nasıl tepki vermesi gerektiğini anlatıyor. Çocuklarına yabancılara yaklaşmama, kendilerini
özelikle izin verdiği kişiler haricinde yalnızken kimseyle gitmeme ve kimseye kapıyı açmama
bilincini aşılamaya çalışan ebeveynler için faydalı bir kaynak.
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Kitabın Adı: Mahremiyet Eğitimi 
Yazarın Adı: Afife Çoruk

Basım Yılı: 2021
Yayınevi: Beyaz Panda Yayıncılık

Sayfa Sayısı: 79
Kitabın Türü: Etkinlik Kitabı

Konusu: Mahremiyet eğitimi
Hitap Ettiği Yaş Aralığı: 4-7

Değerlendirme Notu: Kitapta çocukların bir yetişkin eşliğinde tamamlayabilecekleri
cinsiyetleri ve vücudu tanıma, özel bölgeleri öğrenme, mahremiyeti ve kişisel sınırları anlama,
kendini yabancılardan sakınma, duyguları tanımlayabilme ve iyi/kötü dokunuş ve iyi/kötü sır
ayrımını yapabilme konulu etkinlikler ve ilgili konulara dair kısa, öz bilgilendirmeler mevcut.
4-7 yaş grubundaki çocuklarına mahremiyet eğitimi vermek isteyen ya da bu konuları
pekiştirmek isteyen ebeveynler için ideal bir etkinlik kitabı.

Kitabın Adı: Bu Vücut Benim! Ben Ne Dersem O Olur!
Yazarı: Jayneen Sanders
Basım Yılı: 2019
Yayınevi: Beyaz Balina
Sayfa Sayısı: 35
Kitabın Türü: Didaktik
Konusu: Duygu eğitimi, mahremiyet eğitimi, istismardan
korunma bilinci.
Hitap Ettiği Yaş Aralığı: 4-10
Değerlendirme Notu: Kitap bir yandan duygular, vücut mahremiyeti, özel bölgeler, güvende veya
tehlikede hissetmek, iyi ve kötü dokunuş, sırlar ve sürprizler hakkında bilgilendirme yaparken bir
yandan da okuyucuya yönelttiği tartışma sorularıyla çocuk için etkileşimli ve akılda kalıcı bir
okuma imkanı sunuyor. Özel bölgelerin korunmasına ve bunun nasıl yapılacağına, güvenlik ağı
oluşturmanın ve gerektiğinde bu ağı kullanmanın önemine yapılan vurgu, kitabı, çocuklarda
istismardan korunma bilinci oluşturmada önemli bir kaynak haline getiriyor.
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Kitabın Adı: Kırmızı Çizgi
Yazarı: Samar Mahfouz Barraj

Basım Yılı: 2016
Yayınevi: Erdem Çocuk

Sayfa Sayısı: 22
Kitabın Türü: Öykü

Konusu: Mahremiyet eğitimi, istismardan korunma bilinci.
Hitap Ettiği Yaş Aralığı: 5+

Değerlendirme Notu: Kitap, içindeki kısa öykü aracılığı ile çocuklara kişisel sınırları ve özel
bölgeleri anlatıyor ve biri kendilerine istemedikleri şekilde dokunduğu takdirde adım adım ne
yapmalar gerektiğini öğretiyor. Söz konusu öğeler hikayenin içine güzel bir şekilde yedirilmiş.
Özellikle küçük yaş grubuna sınırları ve kendilerini korumayı öğretmek için ideal bir anlatı.
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NOT: "Çünkü Ben Çocuğum Projesi Mahremiyet Eğitimi Resimli Kitap İncelemesi”
çalışmamızda seçilen kitaplar genel olarak bakımverenlere, çocukların okuyabileceği, tavsiye
edilebilir kitaplar olarak belirlenmiştir. Ancak kitapların tümünün çocuğun bakımvereni
kontrolünde çocuklara aktarılmasında fayda vardır.
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