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elternbrief

»darüber spricht man 
doch nicht«



pro familia uzman-ilgi- ve danışmanlık kuruluşudur ve 50 yıldır aile planlaması, kadın-
erkek ilişkisi ve cinsellik konularını ele almaktadır. Aynı zamanda insanların cinsel 
alanda eşit davranılmasını, dışlanmamaları gerektiğini ve kendi hayatlarıyla ilgili karar 
sahibi olmaları konusunda  uluslararası savunmaktadır. Pro familia kurulduğundan 
bu yana çok şey değişti. Eskiden bu konuyu kamu önünde ele almak bile mümkün 
değilken, bugün ondan kaçmak nerdeyse imkansız hale gelmiştir: televizyonda, 
dergilerde ve internette cinsellik hep sunulmaktadır ve çoğunlukla çok ileri gidip, 
insanların en mahrem gördüklerini herkese sergilemektedir. Çocukları ve gençleri nasıl 
etkiler, diye düşünen birçok aileyi bunlar korkutmaktadır. Çocuklarla sevgi ve cinsel-
lik hakkında konuşmalımıyız yada bu tür etkilerden geri mi tutmalıyız? Çocukların 
ne tür bilgiye ihtiyaçları var, ve onlara bu bilgiyi, onları korkutmadan yada tam tersi 
„akıllarını çelmeden“‚ nasıl aktarabiliriz?

Eğitim ve cinsellik konusunda birçok araştırmacı ve danışman bu konuyla ilgilendiler 
ve olumlu temeller oluşturdular. Örneğin çocukların eğitim ve olumlu örneklerle nasıl 
yetişkin hale gelebilecekleri, ve ilerde kendi ilişkilerinde kendi hakkını savunabilen 
ve saygılı, bilgili ve sorumluluk sahibi bir birey olmaları gibi. Ebeveynler çocuklarını 
herşeyden önce mutlu ve huzurlu görmek isterler.

Burda çocuklar ve gençler açısından iki şey çok önemlidir:
- Okuldaki cinsellik eğitimi ve aile içersindeki anne ve baba tarafından verilen cinsellik 
   eğitimi.
- Toplumda cinsel açıdan nelerin yasak olup olmadığı hakkında çocukların bilgi sahibi 
   olmaları için, okuldaki eğitim önemlidir.
- Ailedeki cinsellik eğitimi de önemli, çünkü çocuklar  en çok anne babalarına güven 
   mektedirler ve onları kendi hayatlarında örnek almaktadırlar.
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cinselliğin 4 görüşü

1. iki çeşit cinsiyet vardır ve belli bir yaştan itibaren kişiliğimizin bir kısmını etkilemektedir.
2. Cinsellik iki kişi arasında yaşanır ve bağlılığı/sevgiyi anlatmaktadır ve ekillendirmektedir.
3. Ayrıca cinsellik hazdır
4. ve elbette cinselliğin bir diğer anlamı çocuk sahibi olmaktır.

Sevgi ve Cinsellik herkes için etkileyici bir konudur. Küçüklüğümüzden itibaren bunun 
hakkında bilgiler toplamaktayız:

Kimin cinsellik hakkında konuştuğuna bağlı olarak yanlızca bir görüşü ele alınır. 
Diğerleri inkar edilir, hatta kaide değer bulunmaz. Örneğin biyoloji dersinde sevgi ve 
şevkatten bahsedilmez yada pornoğrafide korunma ve sorumluluk ele alınmaz. Bu bi-
zim konu hakkındaki bilgimizin eksik ve karmaşık olmasının sebebidir. Bu çocukların 
da kafasını karıştırmaktadır.

Danışmanlık yaptığımızda bu kafa karışıklığının birçok olumsuz sonuçlarını görüyoruz:

Yaşadıkları cinsellikte mutsuz olan kadınlar ve erkekler, istenmeyen hamilelikler, tekrar 
eden cinsel hastalıklar, gerçekleşmeyen hayaller ve beklentiler sonucunda vazgeçme, 
cinsel istismara başvurma ve uğrama. „Herşeyin birgün geçeceği“ umudu yanlıştır. 
Bugün bildiğimiz gibi insanlar ne kadar iyi bilgi sahibi olurlarsa, ne kadar çok cinsellik 
ve kendileriyle ilgili düşünce sahibi olurlarsa, bedenlerini ne kadar iyi tanırlarsa, zarar 
görmeme ve mutlu olma ihtimalleri o kadar yüksek olacaktır.

Anne babalar bu konuda çok ey yapabilirler:

Güncel hayattan Size birkaç tipik örnek göstermek istiyoruz ve çocuklarınızı destekle-
mek amacıyla yeni yöntemler düşünmeniz için Sizi cesaretlendiriyoruz.



Cinsel istek ergenlikte hormonlarla ve bedensel gelişimle başlar. Çocuklar ergenlik 
çağından öncede arzu hissedebilirler fakat cinsel anlamda değil. Çocuklarımız 
gıdıklamadan, sıkıştırmadan, öpmeden ve okşanmaktan çocuksu halde zevk alabilirler.
Küçüklüklerinden itibaren yüzme havuzlarına giden kızlar ve erkekler, buranın yüzme ve spor 
amaçlı yerler olduğunu öğreniyorlar ve böylelikle buraya cinsel anlam vermezler.

Yüzme havuzu sosyal bir yerdir ve burada „toplumsal kurallar“  geçerlidir ve sıkı 
kuralları vardır. Örneğin soyunma odaları cinsiyete göre ayrılır ve havuz kural-
lar doğru davranışların yürürlülüğünü takip eder. Bir havuz yetkilisi kuralların 
tutulduğunu ve gelenlerin davranışlarını kontrol eder.

Hüseyin baba ne yapabilir? Belki sınıf öğretmeniyle diyaloğa geçip, yüzme dersi 
hakkında detaylı bilgi alabilir. Hüseyin yüzme dersine misafir veli olarak eşlik edebi-
lir ve kendi gözüyle gördükten sonra, hem derse ve hem okula güven duyabilir.

Hüseyin Aylanın utanma duygusunu kaybetmesinden endişe duyuyor. Buda ileride 
Aylanın yarı çıplak insan gördüğünde cinsel uyarıya mahruz kalabileceğini veya kendi-
sinin diğer havuza gelenlerde bu tür cinsel uyarıya sebep olacağını düşünmektedir. Bu 
belki de yanlızca gözle değil, istenen veya istenmeyen dokunuşlarla da tetiklenebilir.

yüzme dersi
Hüseyin dertlidir. Aylanın okuldaki yüzme dersine katılmasını istemiyor. Öğretmen 

bunun müfredatın gereği olduğunu açıklamakta ve Aylanın zorunlu eğitim çerçevesinde 
derse katılma mecburiyeti olduğunu belirtmektedir. Ayla üzgündür. Mutlaka yüzmeyi 

öğrenmek istiyor ve sınıfı tarafından dışlanmak istemiyor.



Çocukların, cinselliğin ne olduğunu ve hangi çerçevede izin verildiği konusunda bilgi 
sahibi olmaları, önemlidir. Bunun çocuk yapma konusuyla çok alakası yoktur, daha çok 
çocuklara yapılan cinsel istismarı önlemenin tek imkanıdır. Yanlızca tam olarak cinsel 
dokunuşun cinsel olmayan dokunuştan ayırabilen, yasal ve insan hakları açısından 
kimin kiminle ne yapabileceğini bilen çocuklar yardım isteyebilirler. Çocuklar cinsellik 
hakkında bilgi aldıkları zaman, bunun araba kullanmak, alkol içmek, para kazanmak 
vs. gibi yetişkinlerin işleri olarak görüp, kendilerini ilgilendirmemesi gerektiğini elbette 
anlarlar. Sevimli resimler ve basit bir anlatım dili, çocuklara en uygun öğretme biçimdir.

Her çocuk, her insan şu soruyu sorar: Nereden geliyoruz? Yalan ve yanlış cevaplar ins-
anlar için zordur. Çocuklar doğruyu öğrendiklerinde, bu ebeveyn ve çocuk arasındaki 
güven ilişkisini zedeler. Ebeveyn ve çocuk arasında doğal bir edep sınırı vardır.
Çocuklar basit bir dilde cinsel yolla dünyaya geldiklerini öğrenebilirler fakat ebeveyn 
cinselliğini anlamamalıdırlar. 

Sema anne ne yapabilir? Sema öncelikle kendisini iyi bilgilendirmeli. Örneğin pro 
familia danışma merkezlerinde türkçe broşürler ve yardımcı olan, çoğunlukla  türk, 
danışmanlar var. Damlanın ders kitaplarını ve defterlerini inceleyip, onunla bunlar 
hakkında konuşabilir. Veli toplantısında öğretmene, derste bu konunun nasıl işlendiğini 
ve sınıf için neyin önemli olduğunu, sorabilir. Bu enteresan konu hakkında keninizin 
nasıl bilgi sahibi olduğunuz konusunda, eşinizle veya tanıdıklarınızla bilgi alışverişi 
yapabilirsiniz. Bilgi eksikliğinin korku ve hatalara yol açtığını dinlemek, yararlıdır. 
Böylece çocukların ne tarz bilgiye ihtiyaç duyduklarını daha iyi anlayabiliriz. Doğru 
sözcükleri bulmanıza, özellikle biraz utanılıyorsa, çocukların yaşlarına uygun olan 
resimli kitaplar yardımcı olur.

Sema endişe duymaktadır, çünkü kendi bilmediği konuları Damlanın bildiğini 
düşünmektedir. Eğer Damla bunu öğrenirse, annesine olan saygısı bitecekmidir? 
Ayrıca Sema Damlanın başka sorularla gelebileceğinden korkmaktadır. Damla ona, 
bebeklerin anne karnına nasıl düştüğünü, sorarsa ne demeli?

bilgilendirme dersi
Sema Damlanın ödevine yardım ederken BZGAnın hamileliğin evrelerini anlatan bir 
broşürüne rastlar. Birkaç yıldır burda yaşayan Sema telaşlanmıştır, çünkü broşürde 

gördüğü bazı şeyler hakkında kendisinin bile bilgisi yoktur. Broşürü akşam kocası Tanere 
gösterir.



 kötü kelimeler

Yasin ile Kevin ders çıkışı okul bahçesinde gezinmektedirler. Melek anne Yasinin okula 
yeni başlayan kız kardeşini almak için gelmiştir. Melek çok kızgındır. Oğlunun Kevin 
tarafından olumsuz yönde etkileneceğinden endişe duymaktadır. Oğlunun terbiyeli olmasını 
ve bu kötü kelimeler yüzünden, aklına olumsuz şeylerin gelmemesini istemektedir.

Yesin und Kevin kommen aus dem Schulgebäude und grölen lachend und feixend Wörter 
wie, „Wichser“ und „Ficker“, über den Schulhof. Mutter Melek, die das zufällig mitkriegt, 

weil sie Yesins kleine Schwester abholt ist empört. 

Bilim adamları Kevin ve Yasinin bu dönemdeki davranışlarını tarif ederken, Öz Yeter-
lilik kavramını kullanırlar. Anlamı şudur, erkek çocuklarının cinsel içerikli küfürlerin 
diğer küfürlere oranla daha iyi sonuç verdiğini anlamışlardır. Çocuklar onları sınır 
koymak ve provoke etmek için kullanırlar. Melek anne bu sözleri duyunca utanır ve 
sinirlenir – Bu bir başarıdır çünkü amaçlarına ulaşmışlardır! Konuşmak Cinsellik için 
önemlidir. Utandığımız şeyler hakkında konuşabilmemiz, oldukça zaman alır. Birçok 
çift yetişkin yaşlarda bile istek ve sınırlarını dile getiremezler ve böylece sorunlarını 
çözemezler. Anadilin, aile içinde konuşulduğu için, yaşadığımız ülkedeki dilden, 
önemi çok daha büyüktür. – Adeta duyguları temsil etmekte. Bu nedenle bu konuda ki 
türkçe kavramları, özellikle de sevecen ve değerli olanları, öğrenmek önemlidir. Cinsel 
küfürler her dilde inciticidir.

Birçok çocuk bu tür kelimeleri sıkca kullanarak, dolaylı yoldan bu konuda meraklı 
olduklarına ve daha çok şey öğrenmek istediklerine dikkat çekerler.  8 ile 10 yaş arası 
gerçekleri tam olarak kavrarlar. Hayattaki tüm konular hakkında gerçekçi bilgilere 
ihtiyaçları vardır. Bilgi toplama ve bilgiyi hayata geçirme tamamen iki farklı şeydir. Al-
manyada çocukların koruma altında olmaları sebepsiz yere değildir. 14 yaşından küçük 
olan çocuğun, istekli veya isteksiz, cinsellik yaşaması yasaktır.

Melek anne ne yapmalıdır? Melek küfürlere kulak asmamanın hiçbir fayda sağlamadığını 
anlamıştır. Çok duygusal tepki gösterdiğinde, Yasindeki başarı hissini arttırıyor. Kesin kural-
lar çoğu zaman daha yararlıdır. „Söylediklerinin anlamını biliyormusun?“ sorusu Kevinide 
utandırır, çünkü erkek çocukları bunu bilmezler. Söylediklerini sınıflandıramazlar. Belirsiz 
olan bir duygu var, sanki cinselliğin „kötü“ olduğuna dair yada yanlızca bir kısmı mı – fakat 
neden? Erkek çocuklarının aileleriyle konuşmaya ihtiyaçları vardır: bunlar iyi bilgiler ve 
sevecen değerlendirmeler olmalıdır. İlkokul çağındaki çocuklar için cinsiyetleri açıklayan 
broşür ve kitaplar var. Bunlar sizi, aklınıza açıklayıcı kelime gelmediğinde, destekleyecektir.



imkansız, çünkü alman kurumları interneti nerdeyse hiç kontrol altında tutamıyorlar. 
Gençleri koruma kanunu birşey yapamadan, çocuklar birkaç yıldır engellenemeden 
yasadışı proğramlara girbiliyorlar. Uzmanlar porno tüketiminin çocuklar üzerin-
deki etkisi hakkında henüz çok bilgi veremiyorlar. Porno tüketiminin nasıl bir etki 
bırakacağını, ancak bugünkü çocuklar yetişkin olduklarında anlayabileceğiz. Burda 
pornoğrafinin, özellikle kadına yönelik, cinsel eylemlere ve birlikteliklere olumsuz 
tepki verip vermeyeceği araştırılmalı. Bu sıralar araştırmalar insanların cinsel istek-
lerini ve birliktelik örneklerini farklı kaynaklardan aldığını göstermektedir: örnek 
alınan kişiler, filmler (diziler), kitaplar ve herşeyden önemlisi kendi tecrübelerinden. 
Pornoğrafinin tek cinsellik türü olarak bilinmemesi sürdükçe, riskleri belli sınırlar içer-
sinde bırakmakta. Çocuklarla cinsel şiddet ve istismar sergileyen klipler yasadışıdır ve . 

Pornoğrafi aydınlanma değildir! Pornoğrafi tüketerek cinselliği öğrenemeyiz. İyi bir 
cinsellik yaşamak için çok farklı unsurlar önem taşımaktadır: Vucudumuzu iyi tanımalı, 
fonksiyonlarını anlamalı, onu sevmeli ve kabul etmeliyiz. Özgüven sahibi olmak ve 
isteklere karşı koyma güvenini taşımak, fakat merak ve arzuları seviyeli biçimde dahil 
etmek. Her insanın farklı ve özel olduğunu bilerek, neyden hoşlanıp hoşlanmadığını 
anlaması için süre tanımak.

Ebeveynler ne yapabilirler? Tuncay ve Kadriye çocuklarının hayatlarına, medyay-
la ilgili konular dahil olmak üzere (örneğin facebook veya diğer sosyal paylaşım 
ağları), eşlik edebilirler. Erkan ve Koray için sınırsız internet erişiminin mantıklı 
olup olmadığını düşünmeliler. Cep telefonunda sınırsız internet erişimi varmı? Yada 
ne kadar süre internete girmeliler. Çocuklar, farkında olmadan, birçok yasal olmayan 
eylemlerde bulundukları için, kontrol önemlidir. Bunlar her zaman cezasız kalmıyor. 
Gençlik medya korumasıyla (Jugendmedienschutz) iletişime geçebilirsiniz. Broşür ve 
‚klicksafe‘ gibi web sayfaları hakkında bilgi alabilirsiniz. Aksiyon filmlerinde hızlı 
kovalama sahnelerin, toplu patlamaların ve kahramanların en inanılmaz durumlardan 
sağ çıktığı sahnelerin olduğunu hepimiz biliyoruz.– Önemli olan: bunların hepsi-
nin gerçek olmadığında biliyoruz. Çocukların ve gençlerin yani gerçekler hakkında 
bilgiye ihtiyaçları var. Cinsellik hakkında sağlam bir bilgi ile pornoklipleri daha iyi 
değerlendirebilirler– Bunlar hayali filmler, başka birşey değiller.

cep telefonu pornoları

Kadriye, Erkan ve Korayın annesi, oğullarının böyle şeyler izlemelerinden endişe 
duyar. Namuslu kadınlar erkeklerle böyle şeyler hiç yapmazlar. Böyle şeyler izlerlerse, 
kim bilir oğulları kadınlar hakkında ne düşünürler. Tuncay bunu büyük oğlu açısından 
kötü bulmamakta, çünkü „Bir Erkeğin buna ihtiyacı var“. Yinede Koraya, kardeşine 
porno filmini izlettirdiği için, hesap soracaktır.

Pornoğrafi Almanyada gençlerde yetişkinlerde 18 yaşından itibaren yasaldır. Koray ve 
Erkanın bu tür videoklip izlemelerini ebeveynleri yasaklamalılar. Fakat bu nerdeyse 

Tuncay baba aniden odaya girdiğinde, 11 yaşındaki Erkan ile 15 yaşındaki Koray hızlıca cep 
telefonlarını arkalarında saklarlar. Babaları ellerinden aldığnda pornoğrafik  video görmekte-

dir. Erkan kendini savunur: Kevin onu telefonuma indirdi.



Nursel, ailesinin kendisi hakkında kötü konuşacağını düşünür ve endişelenir. 
Neden olduğunu tam bilmesede, kızının babasını görmesi, onda hoş olmayan bir his 
yaratmıştır.

Öz ebeveyn ve çocukları arasında eski bir ensest yasağı geçerlidir. Bu nerdeyse her 
zaman kendiliğinden yürümektedir. Ebeveyn ve çocuklar birbirerine arzuyla bakmazlar. 
Birlikte büyüyen kardeşlerde de bu genellikle böyledir.

ailedeki çıplaklık
Nursel çok sinirlidir. Kızı Meltem ona utanmadan, babasını banyoda çıplak gördüğünü 
anlatmıştır. Kocasına „Biraz daha dikkatli olsana!“ der  “... düşünsene Meltem bunu 

akrabalara anlatırsa...“

Yabancı ve alışılmışın dışında olanlar insanları korkutur. Çıplak görünmemek bir 
alışkanlıktır ve bir gelenektir. Böyle bir utanma duygusu öğrenilir ve kendiliğinden gel-
mez. Birçok ulus farklı geleneklere sahiptir. Örneğin Hindistanda en zengin çevrelerde 
bile ayıp sayılmadan kadınlar göbeklerini açabilirler, fakat kolsuz giyinmek namahrem 
sayılıyor. Bir Afrika kabilesinde bir tek dudağa takılan süs „giyim“ olarak adladırılır, 
onun dışında çıplak gezerler. Dudak süsü olmadan görünmezler, çünkü bu namuslarını 
simgeler. Almanyada çıplaklık ailelerde ev içersinde normaldir. Dışarda serbest kıyafet 
ve iş kıyafeti arasında bir ayırım vardır. Çoğu iş alanında omuzlar ve dizler kapalı 
olmalıdır, dekolte abrtılı olmamalıdır. Erkeklerde de omuzlar örtülü olmalıdır ve yazın 
uzun pantolon giymelidirler. Özel hayatlarında kadın ve erkek kıyafetleriyle ilgili 
kararlarını kendileri verirler. Umumi yerlerde tamamiyle çıplaklık ve cinsel organları 
göstermek yasaktır.

Ebeveynler ne yapmalıdır? Nursel ve kocası evlerinde hangi mahrem kurallarının geçerli 
olabileceği konusunda düşünebilirler. Kendi çıkarlarının saygı görmesi çocuklara ve 
yetişkinlere iyi geliyor. Eğer baba ve kız bu durumdan rahatsız olmadıysalar, akrabalar 
ne derse desin, bu bir problem teşkil etmez. Fakat Meltem özel hayatına hak talep eder-
se (genellikle ilokula başlarken), ebeveynler buna saygı duymalılar. Kardeşler arasında 
da bu özel hayat talebi oluşursa, en geç ergenlikte odalar ayrılmalıdır.



Araştırmalar sonucunda, şiddet ve tacizlerde, genellikle suçlunun karşılık vere-
bilecek kurbanlara yaklaşmadığını biliyoruz. „Utangaçlar“, „kibarlar“, „iyi uyum 
sağlayanlar“ genelde tehlikedeler. Düşüncelerini başarıyla savunan yada sesiyle ve 
hareketleriyle bunu belirten, kızlar ve kadınlar daha nadir kurban olurlar. Savunma 
sporları tam bu noktada devreye giriyorlar. Kızlar burda özgüven sahibi olmayı ve 
bedensel karşılık verme korkusunu yenmeyi öğreniyorlar.

Sınır koyma talebini ve sınırlara riayet etmeyi, özellikle ailemizde öğreniyoruz. Kötü 
kokan teyzem tarafından kucaklanmak zorundamıyım. Yanlız kalmak istediğimde 
kapımı kapatabilirmiyim? Annemi rahatsız etmemem gereken yada benimle 
kucaklaşmak istemediği bir an varmı? İnsan hakları açısından, alma ve verme ilişkisinde 
kızların ve kadınların denge sağladığını, dikkate almalıyız.

Ebeveynler ne yapabilir: Her çocuk farklıdır. Birini karşılık vermesi için cesaretlen-
dirmliyiz, diğerinin „Hayır“ denildiğinde bunu daha çabuk anlayıp ve kabullenmesin-
de desteğe ihtiyacı vardır. Makbule, genelde utangaç olan kızını, kendini savunması 
konusunda, desteklemekle haklıdır. Güven dolu ilişkileri, Ceydanın ona gerçekleri 
anlatmasına sebep oluyor. Çocukları kapalı bırakma amaçlı bir koruma, onların ileride 
özgüvenli ve hayata karşı dik duran bireyler haline gelmesini engeller.  Mantıklı olan 
isterlerse çocukları ve özellikle kızları, haklarını algılamak ve her zaman savunmak 
konusunda güçlendirmektir. Bazen çocuklarımız onları aydınlatmamıza ve iyi bir öz-
güvene sahip olmalarına rağmen taciz ediliyorlar. Tam olarak cinselliğin ne olduğunu, 
cinsellikte neyin yasak olup olmadığını bilen çocuklar, bu haksızlığı ebeveynlerine 
yada güven duydukları yetişkinlere anlatabilirler. Çocuğunuza inanın ve hemen pro-
fesyonel yardıma başvurun (Kadın- ve Kız-Yardım Hattı/Frauen- und Mädchen-Not-
ruf). Bu tür danışma yerleri gizli ve güvenli çalışmaktadırlar.

Makbule kendinden emin değil, acaba Ceyday erkek gibimi eğitti? Erkek çocuklarının 
kızını köşeye sıkıştırmalarını kabul etsinmi?

sınırlar
Tülin market önünde Makbuleye rastlar. „Senin Ceydan benim Muhsinimi dövmüş, 

biliyormusun? Kızların beden eğitimi dersinde zorunlu yaptıkları savunma sporlarının 
sonucu bu. Nerde görülmüş böyle birşey – kızlar dövüşüyor...“ diye şikayet ediyor. 

Tülin Makbuleye, Ceydanın kendisine, Muhsine saldırmadan önce Ceydayı hep ittiğini 
ve hakaret  ettiğini, anlattığını belirtir.



»an den vorfahren kann man nichts ändern,
aber man kann mitbestimmen,

was aus den nachkommen wird.«

 François de la Rochefoucauld



Illustrationen ©David Brose, Gestaltung ©Mirka Laura Severa
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