
Güvende olmak en temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Her anne baba için de birincil ön-
celik çocuğunun güvende olduğundan emin olmaktır. Tabi ki tüm zamanımızı bunu 
düşünerek geçirmiyoruz. Öyle olsaydı günlük hayat düzenimizi devam ettirmek im-
kansız olurdu. Ama çocuklarımızın güvende ve iyi olduklarını bilme ihtiyacı olmazsa 
olmazdır. Çocuklarımızı hastalıklardan, hayal kırıklıklarından, başarısızlıktan ve da-
ha bir çok şeyden korumaya çalışırız. Çünkü ebeveyn olmanın en önemli parçasıdır 
çocuklarımızı korumak. Peki ya koruyamadıklarımız? Daha doğrusu farkında olama-
dığımız ama hayatın içinde gizli kalan pek çok tehlike, “Çocuk” ile yan yana gelmesi-

ni hayal bile edemediğimiz korkunç olaylar? Son günlerdeki ölüm, taciz, kaybolma ve kaçırılma olayları as-
lında sadece son günlere özgü değil maalesef. Haberleri okuyup, üzülüp sonra da bizim başımıza böyle şey-
ler gelmez inkarı ile günlük hayatlarımıza devam mı edelim? Edebiliriz tabii ediyoruz da… çünkü takılıp kal-
mak da işlevsel değil. Ama hayatımıza devam ederken çocukları korumak, “onların yaşadığı dünyayı güvenli 
kılmak için neler yapabiliriz” i paylaşabiliriz.  
 
Çocukları farklı tehlikelerden (internet, kaçırılma, kaybolma ve taciz) korumak için temel prensipleri biliyoruz 
aslında; yabancılar ile konuşmama—yabancılardan hiçbir şey kabul etmemek, kaybolursan olduğun yerde 
beklemek, telefon numarası ve adresi ezberletmek vb. Ancak  biz bu yazımızda en az bunlar kadar önemli 
olan çocuğun sosyal ve duygusal yeterliliğinin desteklenmesi üzerinde durmak istedik. Çünkü aslında bir bi-
rey olarak çocuğun özgüvene ve öz değere sahip olmasının kendini zor durumlar karşısında koruyabilmesini 
kolaylaştırdığını biliyoruz. Örneğin şiddete ve baskıya maruz kalan çocukların yetişkinlerden gelen olumsuz 
davranış ve müdahaleler karşısında daha çok sessiz kaldıklarını biliyoruz.  
Çocuğun benliğine ve sınırlarına saygı duymak onun kendisini koruması için en önemli kalkanlarından biri-
dir. Çünkü bu şekilde çocuk “doğru” olmayan bir davranışla karşı karşıya kaldığında kendini savunabilir, kar-
şı koyabilir.  Örneğin sırada önümüze geçen birine uygun ve güvenli bir şekilde hayır diyebilmek ile uygun 
olmayan bir dokunuşa hayır diyebilmek için temelde aynı beceriyi kullanırız. Olayların önemi ve ciddiyeti bir-
birinden çok farklı olsa da bireyin kendi sınırlarını ve haklarını koruyabilmek için uygun problem çözme be-
cerilerine sahip olması gerekir.  
Sosyal duygusal beceriler desteklendiğinde çocuklar duygularını fark etmeyi ve ifade etmeyi daha kolay ba-
şarırlar. Bir durum karşısında neler hissettiğini fark edebilmek ve bunu ifade etme yetisine sahip olmak zor 
durumlar ile baş etmeyi kolaylaştırabilir. Çünkü nasıl hissettiğinizi diğerlerine (anne-baba-öğretmen vb) anla-
tabilirseniz ihtiyaç duyduğunuz desteği daha kolay sağlayabilirsiniz.  
Aile içindeki iletişimin kalitesi çocuğun dış dünya ile kurduğu ve kuracağı iletişim üzerinde oldukça etkilidir. 
Bizler çocuklarımızı gerçekten dinler, kişilik sınırlarına saygı gösterir, doğru –yanlış ayırımını öğretebilirsek 
onlar da gerçek hayattaki tehlikeler ile karşılaştıklarında kendilerini korumayı başarabilirler.  
Ebeveyn olarak rolümüz çocuğumuzun güvende olmasını sağlayacak sınırlar çizmekle bitmiyor maalesef. 
Çünkü her şeyi kontrol edebilmemiz mümkün değil.. Her zaman doğru yanlış ayrımını yapmak için onların 
yanında olmayacağımızı  da biliyoruz. Ama temelde sosyal ve duygusal becerileri destekleyebilirsek hem 
çocuğumuzla ihtiyaç duyduğunda bize gelip anlatabilecek kadar yakın ve güvenli bir ilişkimiz olacak hem de 
zor durumlar karşısında çözüm üretmek için yeterli repertuara sahip olmasını sağlamış olacağız.  
Çocuklar doğal olarak yetişkinlere güvenmek ve inanmak ihtiyacındadırlar. Onları tacizden ve farklı tehlike-
lerden korumanın tek yolu hiç kimseye güvenmemeleri gerektiğini öğretmek ile olamaz. Çünkü bu ruhsal ge-
lişimlerini olumsuz olarak etkiler. Ama bir yetişkinin bile kendilerini kötü hissettirecek bir davranışı olduğunda 
oradan uzaklaşma, güvendikleri kişi ile bu durumu paylaşma hakları olduğunu onlara öğretmemiz gerekir.  
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                                          GünceL’in Önerdikleri   

İster öğretmeni, ister bakıcısı, ister anne babası olsun her çocuk hayatındaki tüm yetişkinler tarafından ko-
runma,  fiziksel ve ruhsal birliğine saygı duyulma hakkına sahiptir. Bu nedenle bizler; 
 
*Çocuğun bedensel bütünlüğüne ve sınırlarına saygı duymalı, bu şekilde kendisinin de kendi bedenine ve 
başkalarının bedenine saygılı olmasını pekiştirmeli, 
*Kendini korumaya “hakkı” olduğunu belirtmeli, istemediği hiç bir dokunuş, tensel temas veya sözlü ifadeye 
katlanmak zorunda olmadığını öğretmeli, 
*Küçük yaşlardan itibaren etrafındaki kişilerle güven dolu bir ilişki kurabilmesine imkan verecek fırsatlar sun-
malı, böylelikle sosyal-duygusal becerilerin gelişmesini desteklemeli, 
*“Hayır” diyebilme, istediğini/istemediğini sözlü ve bedensel olarak ifade etme özgürlüğünü tanımalı, 
*Çocuklardan yapmalarını beklediklerimiz için korkutma, tehdit etme, cezalandırma gibi yıpratıcı yöntemleri 
kullanmamalı,  
*Bu tarz yöntemlerin çocukların akranları ve yetişkinler ile olan ilişkilerinin sağlıklı gelişmesini engelleyece-
ğini hatırlamalı,  
*Bu yöntemler yerine problem çözme davranışlarını geliştirmeli, yaşadıkları sorunlar karşısında yaşlarına 
uygun olan baş etme yöntemlerini öğretmeli, 
*Aşırı koruyucu veya yoğun kaygılı gibi ebeveynlik stillerinin çocuğun psikolojik olgunlaşmasını geciktirdiğini 
unutmamalıyız. 

  

 

 

Online Anne web sitesini çocukları tacizden korumak ile ilgili 
haberleri ve paylaşımları araştırırken keşfettik. Belki sizler 
arasında bilenler olsa da yaptıkları çalışmalar o kadar önemli 
ve gerekli ki mümkün olduğu kadar çok aileye ulaşmalarında 
küçükte olsa bir katkımız olsun istedik.  
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