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ÖNSÖZ  

Ülkemizde özel eğitim alanı gün geçtikçe daha da gelişen ve kendini 

yenileyen bir durum göstermektedir. Cinsel eğitimin de özel eğitim alanının önemli 

konularından biri olduğu ve ebeveynlerin bu konuya ilişkin desteğe ihtiyaçlarının 

olduğu özel eğitim öğretmeni olarak görev yaptığım beş yıl boyunca gözlemlenmiş 

ve  ebeveynlere bu konuda destek olabilecek çalışmalara ışık tutabilmenin 

gerekliliğine inanarak bu araştırma planlanmıştır. 

Araştırmanın her aşamasında ihtiyaç duyduğum her an emeğini, özverisini 

esirgemeyen, zor anlarında bile gereksinim duyduğum tüm zamanlarda bilgisi ve  

tutumlarıyla bana yol gösteren danışmanım sayın, Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE' ye 

sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Çalışmalarımı sürdürebilmem için maddi ve manevi desteği ile hep yanımda 

olup beni anlayışla karşılayan  eşime, çalışmanın aşamalarında destek olan tüm 

dostlarıma, benden emeğini esirgemeyen anne ve babama, bana gösterdikleri 

anlayıştan dolayı teşekkürü bir borç bilirim.   

Yasin GÜNLÜ 

Ankara, 2015   
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ÖZET  

ERGENLİK DÖNEMİNDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUĞU OLAN 

EBEVEYNLERİN, ÇOCUKLARININ CİNSELLİĞİ İLE  İLGİLİ 

GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ 

Günlü,Yasin 

Yüksek Lisans, Özel Eğitim Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gönül Akçamete 

Mayıs 2015, 73 sayfa 

Bu çalışmada ergenlik döneminde zihinsel yetersizliğe sahip ebeveynlerin 

çocuklarının cinselliği ile ilgili görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Niteliksel 

olarak desenlenen araştırmada 10 anne baba ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler 

yapılmıştır. Elde edilen veriler ise tümevarımsal veri analizi tekniği ile analiz 

edilmiştir. Tümevarımsal veri analizi sonucunda yedi ana tema oluşmuştur. Temalar 

haline dönüştürülen veriler araştırmanın bulgularını oluşturmuştur. 

 Bu araştırmada elde edilen bulgular zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin 

akranlarına oranla okula gitme oranlarının düşük olduğunu göstermektedir. Konuya 

ilişkin bir diğer bulgu ergenlik döneminde, zihinsel yetersizlikten etkilenmiş ve 

uygun olmayan cinsel davranışlar sergileyen çocukların ebeveynlerinin çocuklarının 

bu davranışları ile başa çıkmada güçlük yaşadıkları ve yetersiz kaldıklarıdır. Aynı 

zamanda elde edilen bulgular ebeveynlerin cinsel eğitim ve uygun olan cinsel 

davranışlar hakkında eksik ve yetersiz bilgilere sahip olduklarını ortaya koymuştur. 

Ayrıca ebeveynlerin çocuklarının uygun olmayan cinsel davranışları ile başa çıkmak 

için kendi yöntemleri ile çaba gösterdikleri fakat ebeveynlerin verdiği olumsuz 

tepkilerin çocuklarının uygun olmayan cinsel davranışlarını azaltmadığı aksine, 

arttırma riskini taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 Araştırma sonucunda görüşülen anne ve babalardan elde edilen bulgular 

ebeveynlerin çocuklarının uygun olmayan cinsel davranışlarının uygun hale 

getirilmesi için kurum, uzman işbirliğine gitmelerinde yetersiz olduklarını da  ortaya 

koymaktadır. Araştırmamızda elde edilen bulgular ebeveynlerinin cinsel eğitim 

konusunda uzman yardımına ihtiyaçları olduğunu ortaya koymasına rağmen 

ebeveynlerin bu yardımı nasıl ya da hangi yolla ya da hangi kurumdan alacaklarını 

bilmediklerini göstermiştir. Öneriler arasında en çok dikkat çeken Milli Eğitim 

Bakanlığı'nın genel müfredatı içerisinde, cinsel eğitim konusunun müfredatta ders 
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olarak bulunmadığı, bu sebepten dolayı cinsel eğitim bir ders olarak ilköğretim ve 

ortaöğretim müfredatlarında yer almasının önerilmesidir. 

Anahtar kelimeler: Zihinsel yetersizlik, Cinsel eğitim, Ebeveyn görüşleri.  
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ABSRACT 

IDENTIFIYING THE OPINIONS OF THE PARENTS ,WHO HAVE A CHILD 

SUFFERING FROM MENTAL DEFICIENCY IN PUBERTY, ABOUT THEIR 

CHILD’S SEXUALITY  

Günlü,Yasin 

Master’s Degree, Department of Special Education 

Thesis Advisor, Prof. Dr. Gönül Akçamete 

May 2015, 73 Pages 

In this study, it was aimed to identify the opinions of the parents, who have a 

child suffering from mental disability in puberty, about their child’s sexuality. In this 

research which was figured qualitatively, semi-structured interviews were done with 

parents. Then, obtained data were analyzed with the technique of inductive data 

analysis. As a result of inductive data analysis, seven main themes were formed. 

Data which were configured into themes account for the findings of the research.  

Findings obtained from this research shows that individuals who suffered 

from mental disability have lower percentage of attending school when compared 

with their contemporaries. Another finding related to the topic is that families of the 

children, who suffered from mental disability and showed inappropriate sexual 

behaviors in puberty, encountered difficulties in getting over those behaviors of their 

children and fall down on that process. Additionally, obtained findings revealed that 

the families had incomplete and insufficient information about sex education and 

appropriate sexual behaviors. Furthermore, it was found that families tried to cope 

with their children’s inappropriate sexual behaviors by using their own methods. But 

not only didn’t the negative responses of families decrease the children’s 

inappropriate sexual behaviors but those negative responses also had a risk of 

increasing those behaviors.  

At the end of the research, findings obtained from the parents whom were 

interviewed reveal that the families are insufficient about cooperation with 

institutions and experts during the process of turning their children’s inappropriate 

sexual behaviors into appropriate behaviors. Findings of our research showed that 

although families needed assistance of experts about sex education, they didn’t know 

how they could get that assistance or which institution they could consult in order to 

reach that assistance. The most striking suggestion among the others is that sex 
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education is not located as a subject in the curriculum of Ministry of Education and 

for this reason sex education should be located as a subject in the curriculums of 

primary education and secondary education. 

Keywords: Mental disability, Sexual education, Parents opinions. 
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BÖLÜM I

1. GİRİŞ

Cinsellik bireyin karşı cins ile yakınlaşması ve bu yakınlaşmanın sonucu 

olarak bedensel ve duygusal anlamda doyuma ulaşması şeklinde ifade edilebilir. 

Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre; fiziksel, duygusal ve ilişkilere yönelik bir 

kavramdır (Bayrak, Başgül ve Gündüz, 2011). Cinsel Eğitim, çocuğun tüm gelişim 

alanlarındaki gelişiminin takip edilerek cinsiyetine uygun rollerini kabul etmesine, 

kendi cinsi ile karşı cinsin özelliklerini anlamasına, kendi cinsiyetiyle ilgili 

özelliklerle bir bütünlük içinde yaşamasına yardımcı olmak amacıyla verilen 

bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarıdır (Uysal, 2009). "Cinsel eğitim" 

bireyin; fiziksel, duygusal ve cinsel gelişimini anlaması, olumlu bir kişilik kavramı 

geliştirmesi, insan cinselliğine, başkalarının haklarına, görüş ve davranışlarına saygılı 

bir bakış açısı edinmesi ve olumlu davranış biçimi, değer yargıları geliştirmesi 

eğitimidir şeklinde tanımlamaktadır  (Bayhan ve Artan, 2004).

Cinsel sağlık, cinsel açıdan fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali olarak ifade 

edilebilir.Cinsel eğitimin amacı ise toplum olarak cinsel açıdan sağlıklı bireyler 

yetiştirmektir. Bu eğitim sayesinde birey, cinsellikle ilgili gerekli bilgileri öğrenerek 

olumlu duygu ve davranışlar kazanabilir (Taşcı, 2003). Cinsel eğitim sayesinde 

bireylerin, çiftlerin ve ebeveynlerin cinsel sağlığını arttırmak ve bu konudaki 

sorunlarını gidermek için gerekli bilgi ve davranış becerilerini geliştirmek 

mümkündür (Vural, 2007).

Cinselliğin, insanoğlunun var oluşu ile başladığı bilinmektedir. (Tannahill, 

2003). Cinsellik insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen cinselliği akademik 

anlamda açıklayan kuramlar insanlara cinsel davranışların nedenlerini anlamada 

yardımcı olmuştur. Araştırmacılar cinsiyet yapısını açıklamaya çalışmışlar, farklı 

yaklaşımlar ve kuramlar ortaya koymuşlardır. 

Bu kuramların öne çıkanları “Psikoanalitik Kuram, Bilişsel Kurum, Sosyal 

Öğrenme Kuram” dır. Psikoanalitik görüşe göre cinsel gelişim, her biri önceki 

dönemin üzerinde kurulan ve önceki dönemde kazanılan davranışları da özümseyen 

beş dönemde tamamlanmaktadır; 0-1 Yaş Oral Dönem, 1-3 Yaş Anal Dönem, 3-6
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Yaş Fallik Dönem, 6-11 Yaş Latent Dönem, 11 Yaş ve Sonrası Genital 

Dönem (Temel ve Aksoy,  2005).

0-1 Yaş Oral Dönem: Bu dönemde bebeğin ana etkileşim kaynağı ağız yolu 

iledir. Emme refleksi özellikle önemlidir. Bebek emme ve tatma aktivitelerinden 

keyif alır. Oral dönem doğumla başlar, bir buçuk yaşına kadar devam eder. Bu 

dönemde çocuğun ağzı en önemli organdır. Ağız bu dönemde beslenme görevi görür 

ve aynı zamanda en önemli haz kaynağıdır. Bu dönemin başlangıcında, çocuklar, 

annelerine yüksek derecede bağlıdırlar, emmek ve yutmaktan zevk almaktadırlar. 

Freud, oral dönemin başlangıcında takılmış olanların, erişkin dönemlerinde aşırı 

yeme, sigara içme, içki içme ve öpüşme gibi davranışlardan zevk alacaklarını öne 

sürmüştür (Hewstone ve diğ, 2005).

1-3 Yaş Anal Dönem: Bu dönemde çocuk mesanesini ve bağırsak 

hareketlerini kontrol etmeyi öğrenmeye çalışır. Bu kontrolü geliştirmek başarma ve 

bağımsızlık hissinin ortaya çıkmasına yol açar. Freud yaşamın ikinci yılını anal 

evrenin başlangıcı olarak adlandırmıştır. Bu evrede çocuğun hem dışkıyı tutmaktan 

hem de dışkılamaktan haz aldığını ileri sürmüştür. Bu hazlar, çocuğa tuvalet eğitimi 

vermeye çalışan anne ve babasıyla çatışmasına neden olur. Bu durum çocuğun 

dayatılmış ilk denetim deneyimini oluşturur. Anal dönem olarak adlandırılan 

dönemde bebek ayrışma, bireyselleşme (separation  individuation) ve otonomi 

kazanma çabası içine girer. Bu dönem içinde, çocuk, cinsiyet farklarını ve toplum 

içinde farklılaşan rollerini de algılamaya başlar. Erken anal dönemde ego, geç anal 

dönemde ise süperego gelişmeye başlar. Her iki dönemde de bireyin nesnelerle olan 

ilişkisi kendine dönüktür. Bu dönemdeki takıntı ve saplantılar sonucu ileriki yaşlarda 

bireyde takıntılı düşünceler, edilgin ve etkin eşcinsellik, düşünce bozuklukları, 

paranoid sendromlar gibi ruhsal bozukluklar görülebilir (Soykan, 1998 ) 

3-6 Yaş  Fallik Dönem: Bu dönemde çocuklar erkekler ve kızlar arasındaki 

cinsel farklılıkları keşfetmeye başlarlar. Fallik dönemi, çocukların genital bölgelerine 

dokunarak haz aldıklarının farkına vardıkları dönemdir. Üç ile altı yaş arası cinsel 

gelişim fallik dönem olarak adlandırılır. Bu dönem süper egonun gelişiminin

tamamladığı dönemdir. Çocukların dikkati tamamen cinsel organlarına yöneliktir. 

Büyükler için bu durum bir sorun olarak kabul edilip çocuklara aşırı baskı yapıldığı

takdirde bu durum çocuklarda kaygı oluşturur. Bu durumda erkekte oedipus, kız 

çocukta elektra karmaşası ortaya çıkar. Başka bir deyişle cinsel sapmalar ortaya 

çıkar. Oedipus karmaşası, ruhsal gelişmenin bir parçasıdır, toplum ve çevre 



3 

 

 

 

tarafından büyük ölçüde etki söz konusudur. Bireyde süperego gelişmediği takdirde, 

cinsel rahatsızlıklar, otorite sorunu veya geleneksel kadın ve erkek rollerinin reddi 

gibi saplantılara yol açabilir (Cüceloğlu, 1991). 

 6- 11 Yaş Latent Dönem: Oedipus karmaşasının çözülmesinden sonra çocuk 

ergenlikten önceki gizil döneme girer. Bu dönemde cinsel arzular azalmıştır. Ancak 

çocuk ergenliğe ve genital döneme ulaştığında bu istekler güçlü bir biçimde geri 

dönecektir. Gizil dönemdeki kızlar ve erkekler birbirlerine karşı oldukça ilgisizdir.  

Libido ve ondan kaynaklanan eğilimler, davranışlar, eylemler, benliğin gelişmiş olan 

taraflarıyla baskı ve denetim altına alınır ve böylelikle gücü azaltılır. Bu dönemde 

birey toplumsal nesnelere, kişilere yönelmeye başlar. Böylelikle bireyin 

toplumsallaşma süreci işlemeye başlar. Gençlik yaşının başlangıcına kadar süren bu 

dönemde cinsel roller sağlamlaşır ve pekişir (Köknel, 2005).  

11 Yaş Sonrası  Genital Dönem: Bu dönemde birey karşı cinse karşı ilgi 

duyar. Bu dönem ergenlikte başlar ve kişinin yaşamının sonuna kadar devam eder. 

Bu dönemde çocuk cinsel olgunluğa erişmiştir ve karşı cins ile yakın ilişkiler kurma 

çabasındadır. Normal cinsel gelişim dönemi, cinsel olgunluğa erişilen, karşıt cinsle 

doyumlu ilişkilerin yaşandığı ve geliştirildiği bir dönemdir. Arkadaşlık, cinsiyet, 

meslek seçimi, evlenme gibi konularda düşünme ve hazırlık yapmaya başlama bu 

dönemde başlar. Bu dönemde yaşanan doyumsuzluklar sonucu birçok saplantı ortaya 

çıkabilir. Örneğin; bu dönemde saplantı yaşayanlar, karşı cinsle ilişkilerde 

başarısızlık kadında soğukluk (frigite) erkekte iktidarsızlık (impotens) erken boşalma 

ve sık evlilikler gibi özellikleri gösterirler (Velioğlu, 1991). 

Bilişsel gelişim kuramı ise çocuğun cinsiyet kimliği kavramının yapısı ile 

ilgilenmektedir. Çocuğun gelişiminde bilişsel kuramı vurgulayan Jean Piaget'tir.  

Piaget'in kuramı, ergen bilişsel gelişiminin en iyi bilinen ve en geniş şekilde ele 

almış kuramdır. Onun kuramına göre ergenler biyolojik olarak dünyayı anlamaya 

hazır ve motivedirler. Ergenlerin zihnine yalnızca çevreden bilgi akmaz, onlar aktif 

olarak kendi bilişsel dünyalarını kurarlar. Piaget, bireyin gelişiminin, bilişsel 

değişikliklerden sorumlu olduğunu düşündüğü, bilişsel gelişimi dört evreye 

ayırmıştır. Bunlar; duyusal-hareket dönemi, bebeklik dönemi, işlem öncesi dönem, 

somut işlem dönemi ve soyut işlem dönemidir (Çamlıbel, 2012). Bilişsel faktörler 

ergenlerin cinsel eğitimine önemli etkileri vardır. İdealizm ve soyut düşünme 

becerisinin ve hipotetik yollardan düşünmenin gelişmesiyle bazı ergenler zihinsel 
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dünyalarında daha derin düşüncelere dalarak gerçekten kopabilmektedir. (Lipsitz, 

1980).

0-2 Yaş Bebeklik Dönemi: Bebeklik dönemi olarak tanımlanan 0-2 yaş arası, 

çocuğun, fiziksel, zihinsel ve duygusal yönden en hızlı geliştiği dönemdir. Bu 

dönemde çocuğun sadece fiziksel gereksinimlerinin karşılanması yeterli değildir. 

Bebeğin, kendisine bakım veren kişiye bağımlı olduğu bu süreçte bakım verenle 

kurduğu birebir ilişki, onun zihinsel ve duygusal gelişimi için de son derece 

önemlidir (Tüzün ve Sayar 2006).

2-7 Yaş İşlem Öncesi Dönem: İşlem öncesi dönem konuşmanın 

kazanılmasıyla başlar. Bu dönemde dil ve kavram gelişimi hızlıdır. Çocuklar dil 

aracılığı ile üretilen semboller ile bu sembollerin temsil ettikleri nesneler arasındaki 

ilişkileri kurmaya başlamaktadır. Piaget’e göre, işlem öncesi dönemdeki çocuklar bir 

nesnenin şekli değiştiğinde bazı niteliklerinin (ağırlık, uzunluk, sayı, hacim vb) aynı 

kalacağını kavrayamamaktadırlar. İşlem öncesi dönemdeki çocukta korunum kanunu 

henüz kazanılmamıştır (Dikmener, 2007). 

7-11 Yaş Somut İşlemler Dönemi: İlkokul yıllarındaki çocuklar, bilişsel 

yeterlikleri bakımından çok hızlı değişim gösterirler. Bu dönemindeki, çocukların 

düşünmesi okul öncesi çocukların düşünmesinden çok farklıdır. Çocuk problemin 

artık tek boyutlu değil farklı boyutlarının da olduğunu fark edip çözüme 

odaklanabilmektedir. Zihinsel işlem yapabilmek için gerekli olan sembolik eylem, 

tersine çevrilebilirlik ve korunum bu dönemde kazanılmış ve birleştirilmiştir. Ancak 

bunlar henüz var olan somut nesneler için geçerlidir. Çocuk parça bütün ilişkisini eş 

zamanlı düşünebilmektedir (Çamlıbel, 2012).

11 Yaş ve Üstü Soyut İşlemler Dönemi: Soyut düşünce evresi Piaget’e göre 

zihin gelişiminin en son dönemidir. Somut işlemler dönemindeki çocuk, gözlerinin 

önündeki nesnelerle ilgili işlemler yapabilirken, bu dönemde artık varsayımlarla da 

işlem yapabilmektedir. Çocuk artık her türlü problemi çözebilecek beceriye sahiptir. 

(Çamlıbel, 2012) .

Diğer bir kuram ise sosyal öğrenme kuramıdır. Bandura'nın öncülüğünü 

yaptığı sosyal öğrenme teorisine göre cinsiyet; site, okul, medya gibi kurumlar 

aracılığı ile öğrenilir. Bu kurama göre cinsiyet kız ya da erkek doğmanın sonucu 

değildir. Kişilikteki cinsiyet farkları öğrenme sonucunda oluşmaktadır. Başka bir 

deyişle kadınlık ve erkeklik doğrudan kültürel geçiş yolu ile çocuklara mal olan 

çevresel değerler ve normlar yansıtmaktadır. Sosyal öğrenme kuramına göre
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çocuklar doğuşta esas olarak yansızdırlar ve başlangıçtaki biyolojik farklılıkları daha 

sonraki cinsel kimlik farklılıklarını açıklamaya yetmez (Çakmak ve Çakmak, 2011).  

Ergen gelişimi konusunda her bir kuram önemli katkı sağlamaktadır. 

Kuramlar, gelişimin belirli yönleri üzerinde hem fikir olmasalar da kuramlarda yer 

alan düşüncelerin çoğu, çelişkili olmaktan çok birbirini tamamlayıcıdır. Hepsi 

birlikte ele alındığında bahsedilen kuramlar ergen gelişimini bütününü  birlikte 

görmemizi sağlamaktadır (Santrock, 2014). 

1.1. Diğer Ülkelerde Cinsel Eğitim  

20. yüzyılın ilk yarılarında Freud’un yazıları çocuk cinselliğini gündeme 

getirmiştir. Broşürler, seks el kitapları, yaygın olarak basılmaya ve okunmaya 

başlanmış, cinsellik hayatın önemli bir parçası olarak tanımlanmıştır. (Özgüven, 

1997). 1960'lı yıllarda İskandinavya'da Bent Nirje'nin öncülüğünü yaptığı, 

toplumdaki yaşantı biçim ve şartlarının tüm özel gereksinimli bireylerde de 

sağlanmasıyla onlarında diğer kişiler gibi aynı koşullarda günlük yaşantılara sahip 

olmalarının sağlanmasının gerekli gören normalleştirme felsefesi cinsel eğitim 

açısından etkili olmuştur (Çakmak ve Çakmak, 2011 ). 

Murat (2011) “Cinsel Eğitimde Kütüphanelerin Rolü”  çalışmasında ülkelerin 

cinsel eğitim ile ilgi tutumlarını incelemiştir. Konuya ilişkin Murat, (2011) yaptığı 

araştırmanın ve diğer çalışmaların bulguları şöyledir; 

Amerika Birleşik Devletleri: ABD'de cinsel eğitim ve programları, eyalet 

yönetimlerinin kararlarına bırakılmış durumdadır. Cinsel eğitim konusunda 

eyaletlerin zorunlu eğitim programları  vardır. Ebeveynlerin %93'ü okullarda cinsel 

eğitim verilmesi desteklemektedirler.(Donovan, 1992). 

Almanya: Bu ülkede cinsel eğitime karşı halkın tavrı, liberal (hoşgörülü) 

olmakla birlikte konunun ele alınış biçimi  dinseldir. Cinsel eğitimin zorunlu olduğu 

Almanya da öğretmenler, öğrencilere biyolojik bilgiler ile insan vücuduna ilişkin 

bilgiler anlatmaktadır.  

Avusturya: 19. yüzyıl boyunca cinsel eğitim, yasak hareketlerle yasak 

davranışların özetlendiği, evlilik kurumu ile sadakatin öneminin vurgulandığı Katolik 

eğitimin önemli bir parçası idi. Avusturya’daki okullarda 1970 yılından bu yana 

zorunlu olarak verilen cinsel eğitimin, sınırlı da olsa ahlaki, psikolojik ve sosyolojik 
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bakış açılarına göre tartışılması, bu eğitimin dini etkilerden henüz kurtulamadığı 

izlenimini uyandırmaktadır. Söz konusu bu eğitim, temel olarak biyolojik sorunlara 

odaklanmaktadır. 

Belçika: Cinselliğe ve cinsel eğitime karşı Belçika halkı, son yıllarda daha da 

liberal bir tavır sergilemektedir. Belçika’daki okullarda cinsel eğitim zorunlu olup 

hem okulda hem de okul dışında bu eğitim, aile planlaması merkezlerindeki 

profesyoneller tarafından verilmektedir 

Bulgaristan: Bu ülkede cinsel eğitim zorunlu olmamasına rağmen yaklaşık 

11-12 yaşlarında olan öğrencilere, okulda kadın ve erkek üreme sistemleri ile 

HIV/AIDS başta olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıklar, gebelikten korunma ve 

azda olsa konunun duygusal yönleri anlatılmaktadır. Öğrencilerin derslere düzenli 

olarak devam etmemeleri, cinsel eğitim veren öğretmenlerin de bu konuda doğru 

eğitim almış olmamaları bu ülkede konunun yeterli düzeyde önemsenmediği 

anlamına gelmektedir. 

Çek Cumhuriyeti: Bu ülkede cinselliğe karşı bakış açısı, hem liberal hem de 

dinsel olmak üzere çeşitlilik göstermektedir. Cinsel eğitimin zorunlu olmasının 

yanında öğretmenler bu eğitimi biyoloji, vatandaşlık ve aile eğitimi gibi farklı dersler 

içinde vermektedir. 

Danimarka: Danimarka'da cinselliğe karşı rahat bir tavır sergilenmekte ve 

gençlerin bireysel tercihleri önemsenmektedir. Cinsel eğitimin zorunlu olduğu 

Danimarka'da bu eğitim, genellikle 12-13 yaşında okulda başlamaktadır. 

Ebeveynlerin, çocuklarını cinsel eğitimin verildiği derslere girmesini engelleme 

hakları yoktur. Danimarka'da cinsel eğitim kapsamında öğrencilere biyolojik gelişim, 

cinsel yolla bulaşan hastalıklar, gebelikten korunma, buluğ çağı ve utangaçlık gibi 

duygusal meselelere ilişkin bilgiler verilmektedir. 

Estonya: Son zamanlarda Estonya halkı, cinselliğe karşı liberal bir tavır 

sergilemektedir. Öğrenciler, 10 yaşına girdiklerinde okulda zorunlu olarak cinsel 

eğitim dersi görmektedirler. Söz konusu bu eğitimin ağırlık noktasını, konunun 

psikososyal yönleri ile kişisel ilişkiler oluşturmaktadır. 

Finlandiya: Cinsel eğitime karşı Finlandiya halkı, liberal bir tavır 

sergilemektedir. Yerel sağlık personeli ve ilgili bakanlık yetkilileri, okullarda eğitim 

gören gençler için cinsel eğitim ve cinsel sağlık sorunları konularında işbirliği 

içindedir. Dinin güçlü bir etkiye sahip olmadığı Finlandiya'da 2001 yılında cinsel 

eğitim zorunlu olmuştur. 
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Fransa: Fransa halkının büyük çoğunluğu cinsel eğitimden yana bir tavır 

sergilerken özellikle de Katolik gruplar, düzenli olarak okullardaki cinsel eğitimin 

verilmesini protesto etmektedirler. Fransa'da cinsel eğitim zorunlu olup yaklaşık 6 

yaşında başlamaktadır. 2003’te yapılan bir düzenleme ile cinselliğe yönelik 

biyolojik, psikolojik, duygusal, toplumsal, kültürel ve ahlaki boyutlara ilişkin 

bilgilerin öğrencilere verilmesi kararlaştırılmıştır.

Hollanda: Bu ülkede insan hakları ve bireysel özgürlükler önemli bir rol 

oynadığı için halk, gençlerin cinselliklerini yaşamalarına karşı hoş görülü bir tavır 

sergiler. Ayrıca, medya büyük ölçüde cinsel meselelere ilişkin destekleyici ve bilgi 

verici bir misyon üstlenmiştir. Okullardaki cinsel eğitim, biyolojik yönüyle zorunlu 

olup 11-12 yaşlarında başlamaktadır.

İngiltere: Bu ülkede 1960’lar ile 1970’lerde cinsellikle ilgili liberal bir eğilim 

mevcutken 1980’lerde tam tersi yaşanmıştır. Bu dönemlerde gebelikten korunmaya 

yönelik sınırlamalar, kürtaj yasalarını titizlikle uygulamak suretiyle halkı kürtajdan 

soğutma, eşcinselliğe karşı hoşgörüsüzlük gibi çeşitli tavır ve teşebbüsler 

gerçekleşmiştir. Günümüzde ise okullardaki mevcut cinsel eğitim dersleri, konunun 

biyolojik yönlerini içermekte olup zorunlu bir eğitim değildir. Fakat İngiltere'nin 

halihazırda cinsel eğitime ilişkin müfredatları olup, öğrenciler 11 yaşında kız ve 

erkek çocuklar birlikte cinsel eğitim almaktadırlar. 

İngiltere Aile Planlaması Kurumu cinsel eğitimin içeriğini ve  amaçlarını 

söyle belirlemiştir: (d'Ardenne 1996., Akt., Sungur, 1998 ):

-Cinsel organların anatomisi.

-İkincil seks özellikleri.

-Erkek ve kadın üreme fizyolojisi.

-Cinsel birleşme, doğum kontrolü.

-Gebelik, doğum, cinsel yolla bulaşan hastalıklar.

-Cinsel tutum ve davranış farklılıkları.

-Evlilik ve ebeveynlik konularında yeterli ve uygun bilginin sağlanması.

Ayrıca eğitilen kişilerin bu eğitim sonunda:

a) Cinselliğin oldukça geniş bir yelpaze içindeki farklı görünümleri

konusunda esnek ve nesnel tutumlar geliştirmeleri

b) Kendi cinsellikleri ve bireysel ilişkileri ile ilgili iç görü kazanmaları

c) Cinselliklerini daha geniş bir rol repertuarı içinde (eş, ebeveyn, sorumlu

yurttaş gibi) kullanabilmeleri
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d) İçinde yaşadıkları toplumun sosyal beklentilerini anlamaları

amaçlanmaktadır.

İrlanda: 1960’dan önce Roma Katolik Kilisesi’nin kontrolü altında olan 

cinsellik konusu, büyük ölçüde tabu idi. 1960’lar dan sonra İrlanda’daki okullarda 

cinsel eğitimin gerekliliği genel olarak kabul görmeye başladı ve 2003 yılından bu 

yana 12 yaşından itibaren öğrenciler, okullarda zorunlu olarak cinsel eğitim dersi 

görmektedirler.

İspanya: Bu ülke, dinin cinsel eğitim üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu 

Katolik bir ülkedir. Katolik kilisesinin gebelikten korunma, kürtaj ve cinsel eğitim 

gibi meselelerde etki düzeyinin yüksek olması, okullarda zorunlu bir cinsel eğitimin 

verilememesine sebep olmaktadır. Bu durumda gençlerin çoğu bu konuyu 

ebeveynlerinden, medya dan ve arkadaşlarından öğrenmektedir.

İsveç: Cinsel baskının olmadığı serbest bir toplumdur. Ayrıca İsveç, 1955 

yılında tüm okullarda cinsel eğitimi zorunlu kılan ilk Avrupa ülkesi olma özelliğini 

de taşımaktadır. Bu eğitim genellikle 12-13 yaşlarında başlamaktadır.

İtalya: Bu ülkede Katolik kilisesi güçlü bir etkiye sahiptir. Ayrıca Vatikan’ın 

Hıristiyan Demokrat Parti aracılığıyla bazı siyasi kararlar ile toplumsal politikalar 

üzerinde etkisi de mevcuttur. İtalya'da cinsellik konusunda hem kamuoyunun 

düşüncesi hem de devletin tavrı, ağırlıklı olarak ahlaki ve gelenekseldir. İtalya da 

zorunlu da olsa cinsel eğitimin hayli tartışmalı bir konu olduğu söylenebilir.

İzlanda: Halkın çoğunluğu, gençlerin cinsel eğitimi konusunda liberal ve 

pozitif bir tavır takınmaktadır. Zaten İzlanda'da yaşayan gençlerin ilk cinsel ilişkiye 

girme yaşı, ortalama 15,7’dir. Bu oran, Avrupa ülkeleri içinde en erken cinsel 

ilişkiye girme yaşıdır. Ayrıca İzlanda'da cinsel eğitim zorunludur.

Lüksemburg: Baskın bir Katolik ülkesi olduğundan halk, gençlere yönelik 

cinsellikle ilgili konularda çok açık fikirli değildir. 1970’lerin başından bu yana 13-

19 yaşları arasında cinsel eğitim zorunlu kılınmıştır. Cinsel eğitimin asgari 

standartları Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş olup ayrıca ilkokulda okuyan 6 

yaşındaki öğrencilere vatandaşlık, biyoloji ve din derslerinin içerisinde de cinsellikle 

ilgili bilgiler öğretilmektedir.

Norveç: Liberal bir toplum olup cinsel ayrımcılığı suç sayan yasayı kabul 

eden ilk ülkelerden biridir. Devlet ise aile planlamasını ciddi bir biçimde 

desteklemektedir. 1970’lerden bu yana cinsel eğitim zorunlu olup temel olarak 

biyoloji dersleri içinde verilmektedir
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Slovakya: Genel olarak Slovaklar gelenekselci olup cinselliğe karşı tavırları, 

bölgelere ve dinsel inanç düzeylerine göre değişiklik göstermektedir. Şehirlerde 

yaşayan gençler, Batı Avrupa’daki gençler gibi davranmakta ve cinsellik konusunda 

daha açık fikirli olmaktadırlar. Güçlü dini inançları olan gençler ise evlilik öncesi 

cinsel ilişki kurmaktan sakınmayı tercih etmektedirler. Bu arada Katolik kilisesi, 

okullardaki zorunlu olan cinsel eğitimi kaldırmak için mücadele etmektedir.

Yunanistan: 1995 yılından bu yana cinsel eğitim zorunlu olup öğrencilere 6 

yaşından itibaren verilmektedir. Bazı araştırmacılara göre bu eğitimin düzeyi 

yetersizdir. Özellikle bu eğitimin, gebelikten korunma, cinsel yolla bulaşan 

hastalıklardan korunma ve AIDS konularıyla mutlaka desteklenmesi gerektiği ifade 

edilmektedir. Ayrıca unutulmaması gerekir ki Yunanistan'da dinsel etki güçlüdür

(Murat, 2011).

İsmi geçen ülkelerin cinsel eğitimine ilişkin tutumlarını incelediğimizde pek 

çok ülkede cinsel eğitim konusunun ciddiye alındığı ve eğitim müfredatlarında cinsel 

eğitime yer verildiği görülmektedir.

1.2. Ülkemizde Cinsel Eğitim

Cinselliğe Türkler açısından bakıldığında Türkler İslamiyet'i 9. ve 10. 

yüzyıllarda benimsemişlerdir ve İslamiyet cinsellik ile ilgili konularda belirleyici 

olmuştur. 16. yüzyıldan önce aile üyeleri aynı çatı altında yaşadıkları için özel 

yaşamları yoktu, bireyler cinsel ihtiyaçlarını diğerlerinin varlığında, aynı ortamda 

sürdürüyorlardı. Cinsel konular ve davranışlar açıktı, mastürbasyon ve seks hoş 

karşılanmaktaydı. (Yelken, 1996). Daha sonraki yıllarda yaşanan değişimler yaşam 

şartları da cinsellik konusuna bakışı değiştirdi. 17. ve 18. yüzyıllardan itibaren 

evliliğin insanları günahlardan koruduğu düşünülmeye başlandı ve bu görüş aynı 

zamanda çocukların ve kadınların cinsellikle ilgili olmaması gerektiğini 

vurgulamaktaydı. (Yelken, 1996).

Bugün Türkiye'de, Doğu ve Batı kültürleri arasında bocalanmakta olup, 

cinsellik konusunda ortaçağın bağnaz kurallarından, son derece serbest davranış 

şekillerine kadar değişik yaşam tarzlarını bulmak mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti 

kurulduktan sonra kadınlara hukuk açısından eşit haklar yanında, eğitimde ve iş
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hayatında eşit fırsat verilmesi amaçlanmıştır. Fakat geleneksel kadın-erkek eşitsizliği 

bugün de sürmektedir (Poroy, 2005).  

Ülkemizde cinsellikle ilgili konular hâlâ kaçınılan, konuşulmaması tercih 

edilen konulardır. Dolayısıyla ülke bazında bir cinsel eğitim politikasından da söz 

edilememektedir. Oysa cinsel eğitimin bireysel ve toplumsal pek çok yararı olduğu 

ve özellikle ülkemizde cinsel eğitime şiddetli bir gereksinim duyulduğu da 

unutulmamalıdır (Çalışkandemir, Bencik ve Artan, 2008). Özellikle yetersizlikten 

etkilenen bireylerin cinsel yaşamları genelde bilinmeyen ve göz ardı edilen bir 

konudur.  Toplumda yetersizlikten etkilenmiş bireylerin cinsel yönden aktif olmadığı 

varsayılmaktadır (Çumurcu, Karlıdağ ve Almış 2012).  

Türkiye'de ergenlik döneminde zihinsel yetersizliğe sahip çocuklar ve 

ebeveynlerine yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde yapılan alan yazın 

taramasında sınırlı sayıda çalışmaya ulaşılmıştır. Cinsel eğitim ile ilgi yapılan 

çalışmaların daha çok “cinsel istismar” ve “cinsel sağlık eğitimi” ile ilgili olduğu 

gözlemlenmiştir. Okul ve ders müfredatları incelendiğinde cinsel eğitim konusuna 

ilişkin dersin eğitim öğretim müfredatında yer almadığı belirlenmiştir. 

1.3. Problem  

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi ergenlik olarak adlandırılır. Bu dönem 

bireyde hem psikolojik hem de fiziksel gelişimlerin yaşandığı dönemdir. Ergenlik 

dönemi için belirli bir yaş aralığı vermek güçtür. Cinsel gelişim, ergenlik döneminde 

bireyin zihinsel, sosyal ve fiziksel durumuna göre değişiklik gösterebilir.  

Zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin normal zihinsel gelişim gösteren 

akranları gibi uygun cinsel davranışları veya uygun cinsel becerileri tesadüfen ya da 

çevreden rastlantısal olarak öğrenmesi büyük ölçüde olanaklı değildir (Eaves ve Ho, 

1996). Bu sebeplerden dolayı anne baba eğitiminin önemi daha da iyi 

anlaşılmaktadır. 

Konstantareas, Lunsky (1997)' a göre bireyde gerçekleşen ergenlik süreci 

fiziksel ve psikolojik değişim ve gelişimler bireyin ilk defa karşılaştığı anlamakta 

güçlük çektiği durumlarla iç içedir. Bu nedenle gerek normal gelişen çocukta, 

gerekse zihinsel yetersizliğe sahip bireylerde gerçekleşen bu geçiş süreci fiziksel ve 

psikolojik değişim ve gelişimler cinsel eğitimin gerekliliğini kaçınılmaz kılmaktadır.  



11

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin cinsel yaşamları ile ilgili görüşler 

farklıdır; birincisi zihinsel yetersizliği olan bireyin cinsellik ile ilgili bilgiye ihtiyacı 

yoktur, ikincisi ise her insan gibi zihinsel yetersizlikten birey de cinsel yaşama sahip 

olmalı ve yaşamalıdır. Araştırmalar hafif düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip

bireylerin normal insanlar gibi cinsel dürtülerini kontrol edebildiğini, orta düzeyde 

zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin yardıma ihtiyaçları olduğunu, ağır düzeydeki 

zihinsel yetersizlikten bireylerin ise cinsel dürtülerini çok az kontrol edebildikleri

şeklindedir (Tepper, 2001). 

Bireyin cinsel bilgilerinden yoksun olması, cinsel sorunlarını da beraberinde 

getirmektedir. Tabii ki bu sorunlar sadece bireyi olumsuz etkilemekte kalmayıp 

bireyin ailesini ve hatta tüm toplumu da etkileyebilmektedir  (Şentürk, 2006).

Çamurcu ve diğerleri (2012), yetersizlikten etkilenen bireylerin cinsel 

yaşamlarının genelde bilinmeyen ve göz ardı edilen bir konu olduğunu, toplumda 

yetersizlikten etkilenmiş bireylerin cinsel yönden aktif olmadığının varsayıldığını 

belirterek konu ile ilgili yanlış bilinen bir gerçeği ortaya koymaktadırlar.  

Erkek çocukların ilk kez rüya gördüklerinde, cinsel hayaller kurduklarında 

mastürbasyon ihtiyacı hissedip fakat ne yapacaklarını bilmediklerinde, kız 

çocuklarının ilk kez adet gördüklerinde bedenlerindeki fiziksel değişikleri fark

ettiklerinde akranlarından başka bir yetişkinin rehberliğine ihtiyaç duydukları 

belirtilmektedir (Marita McCabe 1999).  

Zihinsel yetersizliğe sahip çocukların cinsel gelişimleri normal akranları ile 

aynı şekilde ilerler. Gerek zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin ebeveynlerinin 

gerekse normal gelişim gösteren çocukların ebeveynlerinin çocuklarına karşı nasıl 

davranmaları gerektiğini öğrenmeleri gereklidir (Ruble ve Dalrymple, 1993). 

Zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin genelde yaşıtlarından daha fazla cinsel 

ilgilerinin olduğu, daha fazla cinsel içerikli davranışlar sergilediği düşünülür. Oysa 

zihinsel yetersizliğe sahip bireyler, cinsel içerikli davranışların nerede, ne zaman, 

hangi durumlarda uygun olup olmadığını bilemedikleri, yani cinsel içerikli 

davranışlarını kontrol edemedikleri için böyle algılanmaktadırlar (Bilge ve Baykal, 

2008).

Amanda ve Caterino (2008) otistik bozukluklar gösteren bireyleri toplu 

olarak kaldıkları bir bakım evinde gözlemlendiklerinde bu bireylerin kendi aralarında 

yoğun ve çeşitlilik gösteren cinsel davranışlar sergilediklerini, bu cinsel 

davranışlardan bazılarının bakıcılar ve bu bireylerle ilgilenen görevlileri zor durumda 
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bıraktığını, bu bireylerin cinsel davranışları sergilerken sosyal normları ihlal ettikleri 

ve sergiledikleri uygun olmayan cinsel davranışlarla toplumsal yaşama uyum 

sağlayamadıklarını gözlemlemişlerdir.

Ruble ve Dalrymple'a (1993) göre uygun olmayan cinsel davranışlar şu 

şekilde tanımlanmıştır; toplum içerisinde vücudunun mahrem bölümlerine 

dokunmak, toplum içerisinde kıyafetlerini çıkarmak, toplum içerisinde mastürbasyon 

yapmak, karşısındaki bireye cinsel birliktelik için uygun olmayan şekilde dokunmak 

ve uygun olmayan şekilde çeşitli konularda cinsel davranışlar sergilemek. Örneğin; 

Pantolonu ya da tişörtü üzerinde olmayan yarı çıplak kişilere bakmaktır.

Uygun olmayan cinsel davranışlar sergilemek tüm bireyler için kabul 

görmeyen bir davranıştır (Eaves ve Ho, 1996).Yetersizlikleri nedeni ile akranları ile 

sosyalleşemeyen ve daha az iletişim kuran bireylerin aynı zamanda uygun olan cinsel 

etkileşimi başlatmaları ve sürdürmeleri güçtür (Realmuto ve Ruble, 1999).  

Stokes, Newton ve Kaur (2007) yaptıkları araştırmada normal gelişim 

gösteren genç ergenler ile zihinsel yetersizliğe sahip ergenlerin sosyal öğrenme 

yollarının farklı olduğu için akranları ve çevreleri ile etkileşimlerinin farklı olduğu, 

zihinsel yetersizliğe sahip ergenlerin bir iletişimi ya da ilişkiyi başlatırken daha 

müdahaleci ve uygunsuz davranışlarda bulunduklarını ve bir ilişkide karşı tarafın 

görüşünün ya da cevabının hayır olmasına rağmen o ilişkide ısrar ettiği ve bu 

davranışını sürdürdükleri sonucuna ulaşılmışlardır.

Yaşin (1995) de zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin cinsel eğitim 

almalarının gerekliliğini şöyle belirtmiştir; dikkat yetersizliği, detayları gözden 

kaçırmaya ve yerinde tepki gösterememeye neden olmaktadır, zihinsel yetersizlikten 

etkilenme dereceleri, yargılama düzeylerinde yetersizliğe neden olur. İstenilenleri 

sorgulama yapmadan yerine getirirler, bu nedenle cinsel istismara açıktırlar. Gerçek 

ve gerçek olmayanı ayıt etmekte güçlük çekerler. Bu özellikler göz önüne 

alındığında zihinsel yetersizliğe sahip bir kız ergenin hamilelik ve cinsel ilişki

arasındaki bağı bilmesi konusunda eğitim verilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin uygun olan cinsel davranışları 

sergilemelerini sağlayacak bilgilerin ve becerilerin öğretilmesi bu bireylerin 

toplumda daha uyumlu olmalarını sağlayacaktır (Evas ve Ho, 1996). Bu durumda 

ergenlik döneminde olan ve Zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin cinsel bilgi ve 

becerileri öğrenmesi gerekmektedir (Stokes ve Kaur, 2005). Buna bağlı olarak 

Zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin eğitilmesinde ebeveynlerin yeri çok önemlidir.
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Anne ve babalar çocuklarına cinsel eğitim vermesi gerekenlerin kendileri olduğunu 

hissetmelerine rağmen, sıklıkla bunu yapmaktan hoşlanmamaktadırlar (Kırmızı, 

2007). Taşcı (2003), insanların, cinsel eğitimi anlama biçimlerine göre olumlu ya da 

olumsuz tavırlar gösterdiklerini belirtmektedir. Bu nedenle insanların, cinsel eğitimin 

faydasını, zararını, gerekliliğini ve gereksizliğini tartışmadan önce, cinsel eğitimden 

ne anladıklarının açıklığa kavuşmasının, tartışmaları azaltacağını vurgulamaktadır. 

Bu bireylere cinsel bilgilerin ve becerilerin öğretilmesinde rehberlik edecek 

ebeveynlerin çocuğunun uygun olan ve olmayan cinsel davranışlarını ve bu 

davranışlar ile başa çıkma becerilerini kazanması gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır. 

Yaşin (1995)' e göre  cinsel eğitim programlarında iletişim, vücudu tanıma, 

kendini tanıma, kendine bakım, ilişkiler, cinsel davranış, hamilelik, doğum-ebeveyn 

olma, cinsel sağlık konuları yer almaktadır. 

Cinsel eğitimin içeriği ve amaçlarında da belirtildiği gibi, çocukların 

bedensel, duygusal, gelişimleri birbirileri ile ilişkilidir. Bu alanlarda yapılan 

eğitimler de birbirlerini tamamlar niteliktedir. Cinsel eğitim ile öncelikle çocuğun kız 

ve erkek rollerini kabul etmesine, kendi cinsinin özelliklerini öğrenmesine ve karşı 

cinsin özellikleri ile bir bütün içerisinde yaşamasına yardımcı olunur. Çocuk kendi 

bedenini ve karşı cinsin bedenini tanır, kişisel bakım sağlık gibi konularda kendi 

bedenine ait sorumlulukları yerine getirmeyi öğrenir. 

 Anne ve baba tarafından verilen sağlıklı cinsel eğitim çocuğun başka 

kaynaklardan kontrol edemeyeceğimiz bilgileri edinmesini engeller. Çocuğun aile 

içerisinde doğru ve sağlıklı cinsel eğitim alması bedeninin özel olduğunu, kendi izni 

olmadan başkalarının ona dokunamayacağını ve öpemeyeceğini öğrenmesini ve 

kendini cinsel istismardan korumasını sağlar (Bayrak ve diğ., 2011).  

Bu nedenle özellikle ergenlik döneminde ve zihinsel yetersizliğe sahip 

bireylerin cinsel istek ve davranışlarını ifade ve kontrol etmesi zorlaştığı için bu 

bireylerin cinsel eğitimi önem arz etmektedir. Çocukların eğitilmesinde ise 

ebeveynlerin eğitimi ise daha önemlidir.   

Cinsel eğitim yaşam boyu devam eden bir öğrenme sürecidir. Öğrenme aile 

içinde başlar. Öğretmen, akran grupları, danışmanlar, hekimler ve bu alanda çalışan 

sağlık profesyonelleri ve medya aracılığı ile devam eder. Hepimizin kendimiz ve 

çevremizdeki insanların cinselliği ile ilgili bireysel, ailevi ve sosyal sorumlulukları 

vardır (Sungur, 1998). 
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Yapılan araştırmalar incelendiğinde cinsel eğitim ve  yetersizlikten etkilenen 

bireylerin ebeveynlerinin uygun olamayan cinsel davranışlar ile başa çıkma 

becerilerini araştıran çalışmaların yetersizliğinden söz etmek mümkündür 

(Helemans, Colson, Verbaeken, Vermeiren ve Deboutte, 2006 ).

Yine ülkemizde yapılan araştırmalar incelendiğinde cinsel eğitim 

programlarını hazırlamaya kaynak oluşturacak akademik çalışmaların sınırlı olduğu 

görülmüştür. Ülkemizde ki ilkokul, ortaokul kitapları ve programları incelendiğinde 

cinsel eğitim ile ilgili ders yada konunun yer almadığı görülmüştür.

Konuya ilişkin yapılan çalışmaların sınırlılığından dolayı zihinsel yetersizliğe 

sahip çocuğu olan ebeveynlerin çocuklarının cinsellik ve uygun olmayan cinsel 

davranışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi bu çalışmanın problemini 

oluşturmuştur.

1.4. Amaç

Araştırmanın genel amacı ergenlik döneminde zihinsel yetersizliğe sahip 

ebeveynlerin çocuklarının cinselliği ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Bu genel 

amaç ile birlikte aşağıdaki sorulara yanıt aranması planlanmaktadır.

a- Zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip ebeveynlerin çocukları ile ilgili 

cinsellik bilgilerinin durumu nedir?

b- Zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip ebeveynlerin çocuklarının uygun 

olan ve olmayan cinsel davranışları nelerdir?

c- Ebeveynlerin çocuğunun uygun olmayan cinsel davranışları ile başa çıkma 

becerileri ve beklentileri nelerdir?

1.5. Önem

Araştırmada ergenlik dönemindeki zihinsel yetersizlikten etkilenmiş 

çocukların ebeveynlerinin, cinselliği ile ilgili bilgi sahibi olunması düşünülmektedir.

Cinsellik alanında yapılan çalışmaların azlığından söz etmek mümkündür bu tür 

araştırmalar literatüre ve uygulamalara yeni bilgiler kazandıracaktır (Nichols ve 

Blakeley-Smith, 2009). Araştırmada elde edilen bulgular ergenlik dönemindeki 
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zihinsel yetersizliğe sahip ve uygun olmayan cinsel davranışlar sergileyen çocuklara 

eksik olan cinsel bilgilerin kazandırılması ile ilgili programlar hazırlanmasına ve 

cinsel yolla bulaşan hastalıkların istenmeyen gebeliklerin, toplumsal dışlanmanın 

azaltılmasına katkı sağlayacaktır (Bourgondien, Reichle ve Palmer, 1997). 

Yine ebeveynlerle yapılacak görüşmelerin analizi sonucunda elde edilen 

bulgular ebeveynlerin profesyonel rehberlik hizmeti alarak eksik bilgilerini 

tamamlamaları ve çocuğuna daha doğru bilgileri öğrenme olanağı sunacaktır. 

Bulguların, bu konuda çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılara kaynak 

oluşturacağı gibi, cinsel eğitim programlarının oluşturulmasına hizmet edeceği

düşünülmektedir. Bu çalışmanın aynı zamanda ergenlik dönemindeki kaynaştırma 

öğrencileri ya da özel gereksinimli öğrencilerinin öğretmenlerine uygun olmayan 

cinsel davranışlarının nedenini anlamalarında ve bu davranışlarla başa çıkma 

becerileri edinmeleri konusunda destek olacağı beklenmektedir.

1.6. Tanımlar

Zihinsel Yetersizlik:Özel eğitim yönetmeliğinde zihinsel yetersizliği,

zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, 

buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilende eksiklikleri ya da

sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan 

ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyi ifade eder şeklinde 

tanımlamaktadır. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2006).

Cinsellik: Bonner ve Gendel’e (1992) göre yaşamı gelecekte de etkileyebilen 

fiziksel, ruhsal, duygusal ve sosyal bileşenleri ergenlik ile birlikte içeren gelişimdir.

Uygun olmayan cinsel davranışlar: Ruble ve Dalrymple'a (1993) göre

uygun olmayan cinsel davranışları şu şekilde tanımlamıştır; toplum içerisinde 

vücudunun mahrem bölümlerine dokunmak, toplum içerisinde kıyafetlerini 

çıkarmak, toplum içerisinde mastürbasyon yapmak, karşısındaki bireye cinsel 

birliktelik için uygun olmayan şekilde dokunmak ve uygun olmayan şekilde çeşitli 

konularda cinsel davranışlar sergilemek. Örneğin; Pantolonu ya da tişörtü üzerinde 

olmayan yarı çıplak kişilere bakmaktır.

Uygun olan cinsel davranışlar: Uygun olan cinsel davranışlar; cinsel 

organlarını temizlemek ya da cinsel doyuma ulaşmak amacıyla cinsel organını 
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kendine mahrem alanda açmak veya dışarı çıkarmak, misafirlerin ya da evdeki 

yabancıların olduğu ortamda elbiseleri giyinik olarak bulunmak, cinsel etkileşim 

başlatmak için karşısındakinde izin istemektir (Ruble ve Dalrymple, 1993). 

1.7. Sınırlılıklar

Uygun olmayan cinsel davranışlar sergileyen zihinsel yetersizliğe sahip

çocuğu olan, araştırmaya gönüllü katılacak aile sayısının azlığı araştırmanın 

sınırlılığıdır.

Görüşmeye katılan ebeveynlerin 7'sinin kadın ve görüşmeyi yapan 

araştırmacının erkek olması, araştırmaya katılan ebeveynlerin mahremiyet içeren 

görüşme sorularına verdiği cevapların, kadın bir araştırmacının yapacağı görüşmeye 

kıyasla sınırlı olacağı araştırmanın sınırlılığıdır.
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BÖLÜM II

2. İLGİLİ ALAN YAZIN VE ARAŞTIRMALAR

2.1. Uluslararası Alanyazında Yapılan Araştırmalar

Yapılan alanyazın taramasında konu ile ilgili ülkemize kıyasla, yabancı 

ülkelerde daha fazla çalışmaya ulaşılmıştır. McCabe (1994), Sex Ken ID çalışmasını

hafif düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip bireyler ve ebeveynlerinin cinsellik 

bilgilerini değerlendirmek için yapmıştır. Çalışmada geliştirilen ölçek cinsellik 

bilgisini, cinsellik deneyimi, cinsellik hakkındaki duyguları ve ihtiyaçları geniş bir 

alanda değerlendirmektedir. Sex Ken ID yapılan üç röportajdan oluşur. Birinci 

röportaj yüzeysel cinsellik alanına odaklanır, ikinci röportaj cinselliğin özel yönleri 

üzerine yoğunlaşır, üçüncü röportaj ise cinselliğin en kişisel yönlerini keşfetmek 

içindir. Bu röportajlar cinsellik hakkında (her röportajda 4 alt bölüm)  bilinenleri, 

deneyimleri, duyguları, istekleri her alt bölümde değerlendirmek için 12 alt 

bölümden oluşturulmuştur. Bu çalışma soru cevap şeklide gelişen röportaj ve anket 

çalışmasıdır. Bu anketin sonucunda cinsel konularda bilgi düzeyi yüksek 

ebeveynlerin çocuklarının cinsel bilgi düzeylerinin yüksek olduğu, çocuklarının 

cinsel deneyimleri konusunda bilgi sahibi oldukları, çocukların duygularını anlamak 

için çaba gösterdikleri ve çocuklarının cinsel isteklerinin farkında oldukları ve bu 

isteklere cevap verebilecek yöntemler aradıkları belirlenmiştir.

Bourgondien, Reichle ve Palmer (1997), otistik bozukluklar gösteren 

bireylerin sosyal-cinsel farkındalıklarını, cinsel eğitimlerini ve cinsel davranışlarını 

ebeveyn görüşlerine dayalı olarak belirlemek için 9 yaş ve üzeri otizmli çocuğu olan 

100 ebeveyn ile çalışma yapmışlardır. Çalışmada otizmli bireylerin sosyal-cinsel 

farkındalıklarını, cinsel eğitimlerini ve cinsel davranışlarını ebeveyn görüşlerine 

dayalı olarak belirleyen bir anket kullanılmıştır ve bu çalışmanın sonucunda 

ebeveynlerin çoğunlukla sözel ifade düzeyleri yüksek olan çocukların eğitimden 

daha çok yararlandığını düşündükleri, uygun olmayan davranışların cinsiyetle ilgili 

olmadığını belirttikleri ifade etmişlerdir. Otizmli erkeklerin annelerinin kural 

öğretme ve mastürbasyonu kontrol etme konusunda daha fazla bilgi istedikleri; 
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ebeveynlerin çocuklarının aids ve zührevi hastalıklara açık olduklarından; diğer 

insanların onları yanlış anlayabileceğinden endişe duydukları belirlenmiştir. 

Konstantareas, ve Lunsky (1997) çalışmalarında otistik bozukluklar ve 

gelişimsel gerilikler gösteren bireylerin sosyoseksüel bilgi, deneyim, tutum ve 

ilgilerini belirlemek için 15’i otistik bozukluklar gösteren, 16’sı gelişimsel geriliği 

olan 16-46 yaş aralığında 31 kişi ile çalışma yapmışlar çalışmada, cinsel kelimeleri 

anlamaya ve ifade etmeye yönelik sorular, sosyoseksüel deneyim, tutum ve ilgi 

testlerinden oluşan anket ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanmışlardır.

Sonuç olarak sosyoseksüel bilgi, deneyim, tutum ve ilgi konu alanlarının birbirleriyle 

ilgili olması sebebi ile araştırmaya katılan bireylerin sosyoseksüel terimleri anlamada 

ve bu terimleri birbirinden ayırabilmede başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Hellemans, Colson, Verbraeken, Vermeiren ve Deboutte (2007) otistik 

bozukluk gösteren erkek ergenlerin cinsel davranışlarını, cinsel problemlerini, cinsel 

öz bakımlarını ve sosyoseksüel becerilerini teorik olarak tanımlayıcı örnekler vermek 

için çalışma yapmışlar, çalışmaya yaş ortalamaları 17 olan 24 otistik bozukluklar 

gösteren birey katılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi 

kullanmışlardır. Sonuç olarak cinsel ilgi hususunda katılımcıların %63’ünün 

cinselliğe ilgi duyduğu belirtilmektedir. Mastürbasyon becerisinde ise katılımcıların 

%42’sinin mastürbasyon yapmayı kesinlikle bildiği; kişi etkileşimli cinsel 

davranışlar da ise %46’sının diğer insanlara sarıldığı ya da okşadığı, %21’inin ise 

diğer insanları öptüğü; cinsel uyumu ölçen sorularda ise katılımcıların %75’inin 

cinsel kimliğinin homoseksüel, heteroseksüel, biseksüel olduğu belirlenmiştir. 

Stokes ve Kaur (2005) çalışmalarında normal gelişim gösteren ve otistik 

bozukluk gösteren çocukların cinsel davranışlarını karşılaştırmak için Asperger 

Sendromlu ve yüksek işlevli otizmli çocuk sahibi 23, normal gelişim gösteren çocuk 

sahibi 51 ebeveyn ile çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada otistik bozukluklar 

gösteren çocukların sosyal becerilerini, mahremiyet farkındalıklarını, cinsel eğitim 

ve cinsel davranışlarını, ebeveynlerin çocukları için olan kaygılarını ölçen bir cinsel 

davranış ölçeği kullanılmıştır. Sonuç olarak otistik bozukluklar gösteren bireylerin, 

normal gelişim gösteren akranlarına göre daha az sosyal beceriye sahip oldukları, 

mahremiyetle ilgili daha az davranışla ilgilendikleri, daha az cinsel eğitim aldıkları, 

daha çok uygun olmayan cinsel davranışlar gösterdikleri ve otistik bozukluklar 

gösteren çocuklara sahip ebeveynlerin daha kaygılı olduklarını belirlemişlerdir.
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Nancy ve diğ., (2006) yaptıkları çalışmada, zihinsel engellilerin bakıcı, anne-

baba, eğitmen veya öğretmenlerinin bireyin cinsel davranışlarını baskılamaya 

çalıştığı saptanmıştır. Ayrıca bu çalışmada zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin, 

cinsel istismara uğradıkları, evlilikte sorunlarının olduğu, kısırlaştırma 

müdahalelerine maruz kaldıkları ve gebelik bakımı ve doğum yardımı alma 

gereksinimleri olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada jinekolojik kontroller, 

cinsel eğitim, ruhsal değerlendirme ve izlem, grup ve/veya bireysel cinsel 

danışmanlıklarının önemi de vurgulanmıştır. Sonuçlar göstermektedir ki; zihinsel 

engelliler, cinsel olarak aktiftir, düzenli takip ve eğitimle hem ruhsal hem de sosyal 

olarak gelişim gösterebilmekte ve topluma uyumu mümkün olabilmektedir.

Stokes, Newton ve Kaur (2007)’un çalışmalarına yaşları 13 ile 30 arası 

değişen IQ seviyeleri 70'in  üzerinde olan 25 yüksek işlevli otistik bozukluklar 

gösteren bireyler ve ebeveynleri ile normal gelişim gösteren 38 birey ve ebeveynleri

katılmıştır. Çalışmanın amacı ergenlik dönemindeki normal gelişim gösteren ve 

otistik bozukluklar gösteren bireylerin sosyal ve romantik yapılarını araştırmaktır. 

Araştırmada bu ergen bireylerin sosyal ve romantik fonksiyonlarını belirlemek üzere

bu araştırma için özel oluşturulan anket “Duygusal Davranış Ölçeği“ Courting 

Behaviour Scale (CBS) ve bu araştırmayla ilgili olan daha önceki araştırmalarda 

kullanılmış sorular kullanılmıştır. Sonuç olarak normal gelişim gösteren genç 

ergenlerin ve otistik bozukluk gösteren yetişkinlerin çevreleri ile etkileşimlerinin 

farklı olduğu, bir iletişimi ya da ilişkiyi başlatırken otistik bozukluk gösteren 

yetişkinlerin daha müdahaleci ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu ve otistik 

bozukluk gösteren yetişkinlerin bir ilişkide karşı tarafın görüşünün ya da cevabının 

hayır olmasına rağmen o ilişkide ısrar ettiği ve bu davranışını sürdürdüğü sonucuna 

ulaşılmıştır.

Wolfe, Condo ve Hardaway (2009), çalışmalarında uygulamalı davranış 

analizi prensipleri kullanarak otistik bozukluk gösteren bireylerin yaşadığı çevreye 

uygun cinsel becerileri öğretmek ve bu davranışı öğretmek için en uygun uygulamalı 

davranış analizi prensibinin hangisi olduğunu belirlemek amacı ile çalışmalarını 

oluşturmuşlardır. Çalışmalarına yaşları 13 ile 26 arasında değişen çeşitli otistik 

bozukluklar gösteren 10 birey denek olarak katılmıştır. Araştırma video ile model 

olma, görsel stratejiler, sosyal hikayeler, sosyal içerikli boşluk doldurmalar ve görev 

analizi ile tek denekli araştırma modeli kullanarak yapılmış sonuç olarak uygulamalı 
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davranış analizi prensipleri kullanarak video ile model olma en etkili yöntem olarak 

belirlenmiştir. 

Nichols ve Blakeley-Smith (2009), çalışmalarında odak grup çalışması ve 

öntest-sontest modeli kullanarak ebeveynlerin otistik bozukluklar gösteren 

çocuklarının cinsel gelişimleri ile ilgili kaygılarını ve ihtiyaç duydukları hizmetleri 

belirlemek ve 8 haftalık aile cinsellik eğitim programının etkililiğini değerlendirmek 

amacı ile araştırma yapmışlardır. Odak grup çalışmasına 8-18 yaşlarında otistik 

bozukluklar gösteren çocuğa sahip 21 ebeveyn, programın uygulanması aşamasına 

10 ebeveyn katılmıştır, birbirileri ile tutarlı olan bulgular sonucunda ebeveynlerin 

çocuklarının bu durumu karşısında kaygılandıkları çünkü çocuklarının 

davranışlarının yanlış anlaşıldığı ya da yanlış tahmin edildiğini vurgulamasıydı. Ama 

ebeveynlerin çocuklarının bu davranışları sonucundaki doğabilecek yasal 

yaptırımların farkında oldukları belirlenmiştir.  

Uluslararası alanyazında yapılan araştırmalar incelendiğinde, zihinsel 

yetersizliğe sahip çocukların cinsel eğitimi ve bu çocuklarının ebeveynlerinin 

cinsellik ile ilgili bilgi düzeylerini ölçen çalışmalara rastlanmıştır. Çalışmalarda 

zihinsel yetersizliğe sahip çocuklarla yapılmasına rağmen ebeveynlerinde bu 

çalışmalara katıldığı belirlenmiştir. Alanyazın taraması yapılırken konuya ilişkin 

ulaşılan kaynakların uluslararası alanyazında ülkemize nazaran daha fazla olması 

diğer ülkelerde konu ile ilgili çalışmalara daha fazla önem verildiği sonucunu 

gösterir niteliktedir.  

2.2. Türkiye'de Yapılan Araştırmalar 

Türkiye’de çocuklar üzerinde 1975 yılından günümüze kadar yapılmış olan 

çalışmalar incelendiğinde, ilk yıllarda cinsel gelişim ve eğitim konusuna hiç 

değinilmezken 80’li yıllardan sonra araştırmaların az da olsa yapılmaya başlandığı ve 

giderek artmaya başladığı belirlenmiştir  (Haktanır, 2005).  

1970’li yıllarda konuyla ilgili olarak bilgi ve tutumların araştırılması gereğine 

çekilen dikkat, 1980’li yıllarda etkili olacak ki, 1984 yılında lise kitaplarında, insan 

vücudu, hücreler, kemikler, sindirim sistemi, dolaşım sistemi ve üreme organları 

konularına yer verilmiştir. 1986 yılında ise gençlere, evlilik ve aile planlaması 

hakkında bilgiler kazandırılmaya çalışılmıştır (Poray, 2005). 
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Ülkemizde cinsel eğitim tartışması, ilk kez 1974 yılında Türkiye Aile 

Planlaması Derneği’nin de katılımıyla başlamış ve bu konudaki bilgi ve tutumların 

araştırılmasına vurgu yapılmıştır (Çalışandemir ve Diğ., 2008).  

Türkiye’de okul öncesi dönemdeki çocuklar üzerinde 1975 yılından 

günümüze kadar yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde, ilk yıllarda cinsel gelişim 

ve eğitim konusuna hiç değinilmezken, 80’li yıllardan sonra az da olsa araştırmaların 

yapılmaya başlandığı ve giderek arttığı belirlenmiştir (Haktanır, 2005). 

MEB’in okul öncesi ve ilköğretim programları incelendiğinde, "cinsel eğitim" 

kavramının programlar içinde hak ettiği yeri bulamadığı görülmektedir 

(Çalışandemir ve Diğ., 2008). 

 Mermer (1993) yaptığı çalışmasında zihinsel yetersizliğe sahip ergenlerin 

cinsel eğitim gereksinimleri konusunda anne, baba ve eğitimcilerin görüşlerini 

değerlendirmiştir. Çalışmasında, ana-babaların cinsel konular ile ilgili bilgilerinin 

yetersiz olduğu, yine anne - babaların çocuklarına cinsel eğitimi özel eğitim 

öğretmenlerinin vermesi gerektiğini düşündüğü, çocuklarının cinsel eğitimleri 

konusunda eğitilmek istediklerini ve eğitim programı, kitap, konferans ve seminer 

istediklerini, özellikle eğitimcilerin zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bireylerin 

kısırlaştırılmasını istemesine rağmen anne- babaların istemedikleri, öğretmenlerin 

cinsel bilgileri öğretmede zorluk yaşadıkları ve bu bilgileri öğretmede yöntem ve 

tekniklere ihtiyaç duydukları, ebeveynlerin sağlıklı çocuk sahibi olma ve özel 

gereksinimli çocuk sahibi olma ile ilgili bilgi istedikleri bulgularına ulaşmıştır. 

1994 yılında Türkiye Aile Planlaması Derneği ile İnsan Kaynağını Geliştirme 

Vakfı (İKGV)’nın işbirliği ile İstanbul’da “Gençlik, Cinsel Eğitim ve Üreme Sağlığı” 

toplantısı yapılmıştır. Bu alanda çok sayıda eğiticiye ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu nedenle Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (United Nations Population Fund-

UNFPA)’nun desteği ile geleceğin öğretmenlerinin yetiştirilmesine katkıda 

bulunmak amacıyla 1997'de uygulamaya konan bir proje geliştirilmiştir. Bu proje 

içerisinde üç eğitim fakültesi belirlenmiş ve bu fakültenin öğrencileri olan öğretmen 

adaylarına seçmeli olarak, cinsel sağlık bilgileri dersi verilmesi hedeflenmiştir. Milli 

eğitim bakanlığının eğitim ve öğretim programı incelendiğinde cinsel eğitim  

konusunda açık bir eğitim modeli olmadığı gözlemlenmektedir.  

Yapılan cinsel eğitim çalışmaları sadece ergenlere yönelik olup cinsellik ile 

ilgili sınırlı alanlara hizmet eden çalışmalardır. Milli eğitim bakanlığı tarafından  

günümüze kadar yapılan en kapsamlı çalışma 1993-1998 yılları arasında SANİPAK  
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ile yürütülen 13-15 yaş arasındaki 2.140.000 ergen kıza ulaşılan “Değişim: Genç 

kızlığa ilk adım” başlıklı eğitim projesidir (Çok, 2003). Yine bu çalışmada sadece 

ergen genç kızları kapsayan ve sağlıkçılar tarafından okullara gelip kısıtlı zamanda, 

ergen genç okul öğrencilerine yönelik çalışmadır.

Ülkemizde cinsel eğitim konusundaki en önemli adımlardan diğeri ise, İnsan 

Kaynağı Geliştirme Vakfı tarafından atılmıştır.  1997 Kasım ayından beri sürdürülen 

“Gençlerin Cinsel Sağlık eğitiminin desteklenmesi” projesinin temel amacı, örgün 

eğitimde cinsel sağlık eğitimi verecek olan öğretmenlerin hizmet-öncesi ve hizmet-

içi eğitimini desteklemektedir. Proje kapsamında öğretmen adaylarının cinsel sağlık 

eğitimi konusunda eğitim gereksinimleri saptanmış ve eğitim için gerekli materyaller 

hazırlanmıştır ( Çakmak ve Çakmak, 2011).  

Yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2000-2001 döneminde “Ergenlik 

Dönemi Değişim “ projesi uygulamaya konulmuştur. Projede öğrenciler için kitapçık 

geliştirilmiş,  ebeveynler ise mektuplar yolu ile bilgilendirilmiştir. 2002-2003 yılında 

ise Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim programına “Vücudumda neler var“,

“Canlılarda üreme ve gelişme“ adı altında üniteler programda yer bulmuştur.

Gündüz (2002) de ergenlerle yaptığı bir çalışmada “ Cinsellikle İlgili bilgileri 

nereden aldınız?” sorusuna kız ve erkek katılımcıların verdiği en fazla yanıt 

“arkadaşlardır” (%56), “kitap - gazete - dergi” (%54), “anne” (%35), “TV-radyo”

(%33), “okuldaki dersler ve toplantılar” (%33), “ baba” (%15), “abla” (%13), 

“internet” (%12), “ ağabey” (%8) dir. Çalışma sonuçları incelendiğinde anne ve 

babadan cinsel bilgileri öğrenen ergenlerin oranı oldukça düşük çıkmıştır.

Sonraki yıllarda Çok (2003),  Ergenlerin Cinsel Eğitimi, Bir Program 

Denemesi isimli çalışma yapmış ve yayımlamıştır. 12-14 yaş gurubuna cinsel eğitim 

programı hazırlamıştır. 

Çakmak & Çakmak (2011), de Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklarda 

Cinsel Eğitim Uygulamaları isimli  kitap yayımlamışlardır. Bu kitapta engel 

gruplarına yönelik cinsel davranışları gözleme formu, aile görüşme formu, bazı 

cinsel becerileri öğretecek beceri basamakları ve bu becerileri nasıl öğreteceklerine 

yönelik  öğretim süreci öğretimine yer vermişlerdir.

Çifçi Tekinarslan ve Eratay ( 2013)' ın çalışmalarında zihinsel yetersizliği 

olan bireylerin ergenlik dönemine uyum sürecinde ebeveyn davranışları 

incelenmiştir. Araştırmalarının sonucunda ebeveynlerin, cinsel eğitim konusunda 

zihinsel yetersizliği olan çocuklarına yeterli bilgi vermediklerini belirlemişlerdir.
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Bazı ebeveynlerin zihinsel yetersizliği olan kız çocuklarına adet dönemi ve 

ped kullanımına yönelik bilgi verdikleri, erkek çocuklarına da gece boşalması sonrası 

temizlik, kıllanma ve buna yönelik öz bakım konusunda bilgi verdikleri görülürken, 

ebeveynlerin bazılarının ise temeli öz bakıma dayanan bu konularda dahi hiç bilgi 

vermedikleri sonucuna ulaşmışlardır. 

Çifçi Tekinarslan ve Eratay (2013) Cinsel eğitimin temelinin aile eğitimi 

olduğu,  bundan sonraki yapılacak araştırmalarda zihinsel yetersizliği olan çocuğa 

sahip ebeveynlere yönelik cinsel eğitim temalı aile eğitim programları 

hazırlanmasının gerekliliğini belirtmişlerdir.    

 Diğer ülkelerde ve ülkemizde yapılan tüm çalışmalar incelendiğinde, 

ergenlik döneminde olan normal gelişim gösteren bireylerin ve ergenlik dönemimde 

olup zihinsel yetersizliği olan bireylerin cinsel eğitim konusunda bilgilendirilmeleri 

ve eğitilmesinde ebeveynlerin birinci sırada yer aldığı belirlenmiştir. Fakat 

ebeveynler cinsellik konularının çocuklarına  öğretilmesinde sınırlı bilgiye sahip 

oldukları için  çocuklarına cinsel eğitim verme konusunda yetersiz kaldıkları 

söylenebilir. Bu nedenle zihinsel yetersizliğe sahip ergenlik dönemindeki bireylerin 

ebeveynlerinin çocuklarının uygun olmayan cinsel davranışları ile başa çıkma  

becerileri hakkında ki görüşlerinin belirlenmesinin önemini daha da artırmaktadır.  

 

 

 

 

 



24

BÖLÜM III 

3. YÖNTEM

3.1. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Belirlenmesi ve Özellikleri

Çalışma Sivas ilinde gerçekleştirilmiştir. Zihinsel yetersizliği olan çocuğa 

sahip ebeveynler belirlenirken ve görüşme soruları oluşturulurken şu işlemler 

gerçekleştirilmiştir

3.1.1. Araştırmaya Katılacak Ebeveynlerin Belirlenmesi

Katılımcılar amaçlı örneklem yolu ile seçilmiştir,  sekiz anne,  üç babaya 

ulaşılmıştır ve katılımcılar belirlenirken  Sivas ili Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sivas Sevgi Evleri Müdürlüğü, Sivas 

Kaymakamlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü

ile işbirliği yapılmıştır. Kurumlarda görev yapan ve eğitimden sorumlu yetkililerden

randevu alınmış, çalışmanın amacı açıklanmıştır. Yetkililere kurumlarında  ergenlik 

döneminde zihinsel yetersizliğe sahip aynı zamanda uygun olmayan cinsel 

davranışlar sergileyen öğrenciler ve bu öğrencilerin uygun olmayan cinsel 

davranışları ile başa çıkmada güçlük çeken ebeveynlere ulaşılmak istendiği 

belirtilmiştir. Görüşmeler sonucunda Sivas Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. 

Kademe'den bir anne ve bir baba, Sivas Şefik Güngör Eğitim Uygulama 

Merkezi'nden dört anne bir babaya , Sivas Özel Paylaşım Özel Eğitim ve  

Rehabilitasyon Merkezinden bir anneye Sivas Şifaiye Özel Eğitim ve İş Uygulama 

Merkezinden bir ve Özel Bir Rehabilitasyon Merkezinden bir babaya  ulaşılmıştır. 

Çalışma yapılacak ebeveynlere, çalışmanın amacı ile ilgili bilgilendirmeler 

görüşmeler yapılmadan önce açıklanmıştır. Çalışmanın yüz yüze görüşme ile 

yapılacağı ve hiçbir şekilde psikolojik ve fiziksel risk içermediği görüşme 

kayıtlarının ses kayıt cihazına kayıt edilerek gerçekleştirileceği fakat ses kayıtlarını 

araştırmacı haricinde kimsenin dinlemeyeceğini, istedikleri taktirde katılımcıların 

kendi isimleri ile birlikte kod isimlerin kullanılacağı  çalışmaya gönüllü olarak  
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katılmayı kabul eden 10 aileye açıklanmıştır. Çalışmayı kabul eden bütün ebeveynler 

önceden hazırlanmış sözleşmeyi imzalamışlardır (Ek: 1).

3.1.2.Çalışmaya Katılan Ebeveynlerin Özellikleri

Araştırmaya 10 kişi gönüllü olarak katılmışlardır.  Araştırma 2014/2015 

eğitim öğretim yılı içerisinde yapılmıştır. Araştırmaya katılanların yedisi anne ve üçü

babadır. Araştırmaya katılan ebeveynlerin ve çocukların demografik bilgileri Tablo 

1'de yer almaktadır.

Tablo 1 Araştırmaya Katılan Ebeveynlere ve çocuklara İlişkin Demografik Bilgiler

Yaş
Eğitim 

Durumu Meslek
Ailedeki 
Çocuk 
Sayısı

Çocuğun
Tanısı

Çocuğun 
Yaşı

Çocuğun 
Cinsiyeti

Gonca 31 İlkokul Ev
Hanımı

2 Otizm  
ve Zeka 
Geriliği

16 Kız

Hanife 44 İlkokul Ev
Hanımı

3 Zeka 
Geriliği

14 Erkek

Ömer 41 Üniversite Memur 3 Otizm ve 
Zeka 
Geriliği

15 Erkek

Merve 42 Okula 
gitmedi

Ev
Hanımı

5 Zeka 
Geriliği

17 Kız

Özge 34 İlkokul Ev
Hanımı

4 Zeka 
geriliği

14 Erkek

Zarife 37 ilkokul Ev
Hanımı

3 Zeka 
Geriliği

16 Erkek

Nuran 40 Üniversite Memur 2 Zeka 
Geriliği

15 Erkek

Duran 36 Lise Memur 1 Zeka 
Geriliği

16 Erkek

Nazlı 48 Üniversite Özel 
Sektör

2 Zeka 
Geriliği

15 Erkek

Murat 37 Üniversite Memur 3 Zeka 
Geriliği

16 Erkek
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3.2. Araştırma Modeli

Bu araştırmada niteliksel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Niteliksel 

araştırma bir alanda derinlemesine veri toplanmasını içeren bir araştırma biçimi 

olduğu için veriler doğal ortamlarda toplanmaktadır (Uzuner, 1999). Nitel 

araştırmalarda en sık karışımıza çıkan veri toplama yöntemleri görüşme, odak grup 

görüşmesi, gözlem ve doküman incelenmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 1999). Veri 

toplama tekniklerinden olan görüşme; yapılandırılmış görüşme, yarı yapılandırılmış 

görüşme ve yapılandırılmamış görüşme olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2011). Yarı yapılandırılmış görüşmeler, hem sabit seçenekli cevaplamayı 

hem de ilgili alanda derinlemesine gidebilmeyi birleştirir. Yarı yapılandırılmış 

görüşmelerin, analizlerin kolaylığı, görüşülene kendini ifade etme imkanı,

gerektiğinde derinlemesine bilgi sağlama gibi avantajları vardır (Büyüköztürk ve 

diğ., 2013).

Bu çalışmada verileri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmıştır.

3.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın amaçları çerçevesinde verilerin toplanması aşamasında izlenen 

basamaklar aşağıda verilmiştir.

3.3.1 Veri Toplama Aracının Hazırlanması

Görüşmeye uygun sorular hazırlandıktan sonra, görüşme soruları konuya 

uygun olarak özelden genele doğru sıralanmıştır. Genelden özele hareket eden huni 

sırası, cevaplama sürecinde mantıklı bir ilerleme için yardımcı olur. Eğer tersyüz 

edilmiş hunileme sırası kullanılırsa görüşmeci özel konulu sorulardan başlayıp genel 

amaçlı sorulara doğru ilerleyecektir. Bu tip sıralar genellikle utangaç tavırlar 

gösteren kişiler için kullanılır (Büyüköztürk ve diğ., 2013).  Veri toplama aracı 

hazırlanırken aynı zaman da görüşme süresinin önemi bilinerek ve görüşmeyi 

amacından uzaklaştırmamak için sorulan her soru amaca yönelik olarak 

hazırlanmıştır. Veri toplama süresince görüşmeci ile yapılan görüşmenin her 



27

kelimesinin kayıt edilmesi gerektiği için, görüşme yapılan ebeveynlerden önceden 

izin alınmış ve veri toplama sürecinin işleyişini de anlatan belgeye karşılıklı imza 

atılmıştır. Veri toplama aracının uygunluğunu tespit etmek için görüşmelere 

başlanmadan önce üç  anne ile  pilot uygulama yapılmıştır. Uygulama sonunda 

görüşme sorularının her katılımcı tarafından aynı algılandığı, hazırlanan veri toplama 

aracının araştırma için uygun bir veri toplama aracı olduğuna karar verilmiştir.

3.3.1.1 Görüşme Sorularının Belirlenmesi

Görüşmeler yüz yüze yapılacağı için, görüşme soru biçimleri yüz yüze 

görüşmeye uygun olarak tasarlanmıştır. Yüz yüze görüşme  görüşmecinin, görüşülen 

kişi ile olumlu bağ kurmasını sağlar. Görüşmeciye hem dinleme hem de gözlem 

yapma olanağı verir. Diğer veri toplama yöntemlerine göre  daha karmaşık soruların 

sorulmasını sağlar. Ayrıca veri toplama aracının uzun olduğu durumlarda, etkili bir 

veri toplama yöntemidir (Büyüköztürk ve diğ., 2013). Uygun görüşme soruları 

tasarlanırken üç ana kriter dikkate alınmıştır.

a. İlgili olma : Yapılan araştırmanın amacı ile doğrudan ilgili ve istenilen

türden veriyi elde etme olasılığı yüksek sorular hazırlanmalıdır.

b. Uygun katılımcıların seçimi: Soru, yapılan araştırma ile bağlantılı olsa bile,

sorulacak kişiler tarafından cevaplanamayabilir.

c. Cevaplama kolaylığı: Sorular, cevaplanması kolay ve katılımcıların

utanmamasına veya sıkılmasına sebep olmayacak türden olmalıdır (Büyüköztürk ve 

diğ., 2013).

Görüşme soruları belirlenirken, soruların yapılan araştırma ile ilgili olmasına 

kriteri göz önünde bulundurulmuştur. Görüşmenin yapılacağı katılımcılar da 

görüşme sorularına cevap verebilecek kişiler arasından seçilmiştir. Görüşme 

sorularının görüşmeye katılan her katılımcının anlayıp cevaplayabileceği nitelikte 

olmasına dikkat edilmiştir. Araştırma yapılan konu cinsellik ile ilgili olmasından 

dolayı görüşme sorularının görüşmecilerin mahremiyetlerini aşmamasına, soruları 

cevaplarken görüşmecileri utandırmayacak ya da sıkmayacak biçimde olmasına 

özellikle dikkat edilerek görüşme soruları hazırlanmıştır.
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3.3.3.Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanması için katılımcılara aşağıda yer alan yarı yapılandırılmış 

görüşme soruları sorulmuştur.

1. Çocuğunuzun tanısı ne zaman konuldu?

2. Çocuğunuz herhangi bir eğitim kurumunda eğitim alıyor mu?

3. Çocuğunuzun cinsel eğitimi konusunda herhangi bir eğitim aldınız

mı?

4. Çocuğunuz kendi vücudunun bölümlerini tanır mı?

5. Çocuğunuz erkek ve kadınları ayırt eder mi?

6. Çocuğunuz hijyene uygun olarak kişisel bakımını yapabilir mi?

7. Sizce çocuğunuz için uygun olan cinsel davranışlar nelerdir?

8. Çocuğunuz uygun olmayan cinsel davranışları en çok nerede ve hangi

zaman aralıklarında  sergiler?

9. Çocuğunuz uygun olmayan cinsel davranışlar sergilediğinde siz ve

çevrenizdekiler ona nasıl tepkiler verirsiniz?

10. Çocuğunuzun uygun olmayan cinsel davranışlarını uygun hale 

getirmek için neler yaparsınız?

11. Çocuğunuzun uygun olmayan cinsel davranışlarını gördüğünüzde

hangi kurum ya da uzman ile çözüm yoluna gidersiniz?

12. Çocuğunuzun uygun olmayan cinsel davranışları ile başa çıkmada

karşılaştığınız güçlükler nelerdir?

13. Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bireylerin cinsel eğitimi hakkında

okul/kurum/devlet ya da Milli Eğitim Bakanlığından beklentileriniz

nelerdir?

14. Çocuğunuzun cinsel eğitimi hakkında yakın çevrenizden 

beklentileriniz nelerdir?
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3.4. Verilerin Toplanma Süreci

3.4 1. Veri Toplama Programı

Veriler 26 Şubat 2014-7 Temmuz 2014 tarihleri arasında toplanmıştır. 

Görüşmeler anne ve babalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda, uygun oldukları 

gün ve saat dilimi içerisinde kendilerini görüşme için uygun hissettikleri ortamda 

gerçekleştirilmiştir. 6 ebeveyn ile çocuğunun devam ettiği devlet okulunun rehberlik 

servisi odasında, 2 ebeveyn ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bireysel 

eğitim odasında, 2 ebeveyn ile kendi evlerinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

Tabloda görüşme takvimi, görüşme saatleri ve ses kayıtlarının numaraları yer 

almaktadır.

Tablo 2 Görüşme Takvimi

Kod isim Tarih Görüşme Saati          Ses Kayıt 
No

Gonca 26.02.2014 10:20 ı
Hanife 27.02.2014 10:50 ıı
Ömer 27.02.2014 11:15 ııı
Merve 27.02.2014 13:10 ıv
Özge 10.03.2014 09:30 v
Zarife 25.06.2014 10:15 vı
Nuran 25.06.2014 09:00 vıı
Duran 1.07.2014 14:30 vııı
Nazlı 1.07.2014 16:00 ıx
Murat 7.07.2014 14:40 x

3.4.2. Görüşmelerin Yapılması

Görüşme soruları belirlendikten sonra belirli bir sıra oluşturulmuş ve 

soruların bu sıralamaya uygun olarak sorulmasına karar verilmiştir. Soruların 

cevaplandırılması sırasında, sorulan soruyla birlikte bir başka sorunun cevabı da 

tamamen alınmış olursa, o sorunun tekrar sorulmamasına karar verilmiştir. Eğer anne 
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baba sorunun cevabına sadece değinmiş ancak soru tam olarak tamamlanmamışsa, 

sorunun tekrar sorulmasına karar verilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 1999).

Soruların sorulması sırasında anne veya babaların anlamadığı sorular olursa, 

görüşmeci yönlendirmeler yapmadan açıklamalar yapmıştır.

Örneğin,

- “Çocuğunuz için uygun olan cinsel davranışlar nelerdir?” sorusu,  

sorulduğunda bir veli,

-  “Nasıl yani hocam, nasıl uygun olacak ?” diye sormuştur. Kendisine:

- “Çocuğunuz sergilediğinde sizi ve çevrenizi rahatsız etmeyecek 

davranışlar”,

şeklinde açıklama yapılarak soruyu daha kolay cevaplandırması sağlanmıştır.

3.4.3. Görüşme ilkeleri

Ebeveynler ile görüşme yapabilmek için onların kendilerini hazır hissettiği 

zaman dilimi belirlenmiştir. Görüşme esnasında görüşmeyi yapan araştırmacı ve 

görüşmeci dışında başka kimse yer almamış  ve görüşmeler bire bir yapılmıştır.

Görüşme yapılacak aileye verilerin kayıt edilmesi sırasında oluşabilecek bir aksaklığı 

önlemek için görüşmenin ses kayıt cihazı ile kayıt edileceği bu kayıtların ve 

dökümlerinin araştırmacı dışında başka bir kişi ile paylaşılmayacağı tekrar 

söylenmiştir. Görüşme yapılan evlerde  odanın kapısı rahatsız edilmemesi açısından 

kilitli ya da kapalı tutulmuş, topluma açık yerlerde yapılan görüşmelerde ise görüşme 

yapılan odanın kapısına içeride görüşme yapıldığı yazılarak asılmıştır, böylece 

görüşme esnasında olabilecek bölünmeler önlenmiştir. Görüşmeye başlamadan önce 

isteyen görüşmecinin kendisi için bir kod isim belirlemesi istenmiş ve görüşmecilere 

bu kod isimler ile hitap edilmiştir. Sorular daha önceden belirlenen sıra ile

sorulmuştur. Her bir görüşme yaklaşık olarak 8 -12 dakika sürmüştür.

3.5. Verilerin Analizi

Verilerin analiz edilmesinde yer alan basamaklar (a) verilerin dökümü  (b) 

analiz öncesi hazırlıklar ve (c) verilerin tümevarım yaklaşımı ile analiz edilmesi 
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olarak gruplandırılmıştır. Gruplandırılan her bir basamakta gerçekleştirilen işlemler 

ve basamakların özellikleri aşağıda açıklanmaktadır. 

3.5.1. Verilerin Dökümü 

Planlanan tüm görüşmeler tamamlandıktan sonra elde edilen ses kayıtların 

ekleme ve düzeltme yapmadan olduğu gibi araştırmacı tarafından bilgisayar 

ortamında görüşmeyi yapan ve görüşülen olarak ayrı ayrı yazıya dökülmüştür. Sonra 

verilerin sunumunu kolaylaştırmak için her bir satıra satır numarası verilmiştir. 

Bulguların sunumunu kolaylaştırmak amacı ile görüşmecilerden elde edilen 

dökümlere birden başlayarak verilen satır numaraları ebeveynlerin konuşmalarından 

yapılan alıntıların sonuna eklenmiştir. Bütün dökümler bilgisayara aktarıldıktan 

sonra kayıt dökümlerin doğruluğunu kontrol etmek için ses kayıtları arasından iki ses 

kaydı  Özel Eğitim Bölümü mezunu ve alanda Yüksek Lisans yapmış eğitimci  

tarafından rastgele seçilmiş ve ses kayıtlarının dökümleri dinlenmiştir. Uzman iki ses 

kaydı dökümlerinin de eksiksiz olduğuna karar verdikten sonra verilerin analiz 

öncesi hazırlıklarına geçilmiştir. 

3.5.2.Analiz Öncesi Hazırlıklar 

Analiz öncesi hazırlık işlemleri sırasında, veriler bilgisayar ortamında beş 

ayrı bölümden oluşturulan forma yazılmıştır. Formlarda yer alan bölümler ve 

özelliklerini Uzuner (2001) söyle sıralamıştır. 

a. Bağlam Kayıtları: Yer, zaman, tarih, kişiler, sayfa no, gözlem no gibi 

bilgilerin yer aldığı bölümdür. Örneğin, kaset no: 1, kod isim: Şule, görüşmeci: 

Yasin, tarih: 26.04.2014 gibi. 

b. Betimsel Bilgiler: Görüşme sırasındaki ses kaydı dökümünün yer aldığı 

bölümdür. 

c. Betimsel İndeks: Betimsel bilgilerdeki ayırt edici özelliklerin listesinin yer 

aldığı bölümdür. Araştırmacının verilerde yazılı olan bilgileri kendisine kolaylık 

sağlayacak şekilde özetlediği, verilerle ilgili olarak kendisine göre kısaltmalar 

kullandığı bölümdür. 
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d. Görüşmeci Yorumu: Betimsel bilgiler hakkında araştırmacının

duygularının, yargılarının ve görüşlerinin yer aldığı bölümdür. Araştırmacının 

yaptığı görüşme ile ilgili olarak kendisini eleştirdiği, veri analizinde kendisine 

kolaylık sağlayacak bilgileri yazdığı, veri analizinde kullanabildiği çeşitli notlar 

aldığı bölümdür. Bir görüşme dökümünde görüşmeci yorumu bölümü ne kadar 

zengin olursa, araştırmacının veri analizinde işi o kadar kolaylaşmaktadır.

e. Genel yorum: Yapılan görüşmenin ilişkili sayfasında, görüşmecinin genel

bir yorumu varsa, bu yorumun yazıldığı bölümdür.

3.5.3.Verilerin Tümevarım Yoluyla Analiz Edilmesi

Elde edilen verilerin niteliksel veri analizi tekniklerinden tümevarım analizi 

yöntemiyle yapılmıştır. Kayıt edilen betimsel bilgilerin toparlaması açısından 

kodlama yapılmış ve kodlama dosyası hazırlanmıştır. Kodlanan verilerinden oluşan 

dosyalardan temalar ve bu temalardan alt temalar oluşturulmuştur. 

3.5.3.1.Kategorilerin Kodların ve Temaların Oluşturulması

Nitel araştırmalarda büyük miktarda betimsel bilgi yer aldığından, bu 

bilgilerin toparlanması ve organize edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Aynı 

zamanda kategorilerin, kodların ve temaların oluşturulması işe yarar verilerin bir 

araya toparlanması analiz sırasında kullanılacak verinin araştırmacı tarafından 

seçilerek azaltılması demektir (Batu,1998; Lecompte, 1994; Mrying, 2000). Analiz 

işleminin başlangıcında tüm dökümlere ayrı sayfa numaraları verilmiştir. Veriler 

araştırmacı tarafından birkaç kez okunmuş ortaya çıkacak kategorilerin bulunması 

kolaylaştırılmıştır. Her bir kategori kullanım kolaylığı açısından kısa sözcükler, 

harfler ya da sayılarla kodlanmıştır. Veriler okunduktan sonra kategoriler ve kodlar

listesi kabaca oluşturulmuş ve uygun kodlar uygun satırlara, paragraflara veya 

sayfalara yerleştirilmiştir. Veri sayfaları oluşturulup veriler kodlandıktan sonra 

kodlama klasörü oluşturulmuş ve her bir klasörün üzerine bir kod yazan şeffaf

kodlama dosyası yerleştirilmiştir. Kategorilerin ve kodların oluşturulması verilerin 

analiz edilmesi için yeterli değildir. Araştırmacı her bir kodlama dosyasındaki tüm 
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verileri okumuş, okuma işleminden sonra tek başlık altında toplanabilecek olan 

veriler bir araya toplanarak birer başlık verilmiştir. Daha sonra başlıklara ilişkin aile 

konuşmalarından alıntılar yapılarak  veriler düzenlenmiştir. Düzenleme ile elde 

edilen başlıklar araştırmacının temalarını, alt başlıklar ise alt temalarını 

oluşturmuştur. Daha sonra verilerin güvenirliğini sağlamak amacı ile alanda iki 

uzman rastgele seçilen 3 kodlama dosyalarını birbirinden bağımsız olarak

oluşturmuş, elde ettikleri verileri karşılaştırmıştır. Uzmanlar görüş birliğine vardıktan 

sonra işleme tüm dosyalarla devam edilmiştir. Uzman ve araştırmacı bağımsız olarak 

tema ve alt temalarını oluşturmuşlardır. Daha sonra bir araya gelerek yaptıkları 

çalışmaları karşılaştırmışlar ve görüş birliğine varmışlardır. 

Daha sonra ikinci uzman araştırmacı ve birinci uzman tarafından yapılan 

çalışmayı daha açık anlaşılır hale getirmek için oluşturulan temaların sayısını 7 ye 

düşürmüştür. Bu aşamadan sonra verilerin analizi tamamlanmış olup bulgulara 

geçilmiştir.
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BÖLÜM IV

4. BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu bölümde kendileri ile görüşülen ebeveynlerin verdikleri bilgiler 

sonucunda elde edilen ve araştırmanın bulgularını oluşturan  7 tema ve bu temalara 

ait alt temalar yer almaktadır. Araştırmanın bulgularını oluşturan temalar aşağıdaki 

şekilde sıralanmaktadır:

4.1. Ebeveynlerin Çocuğunun Eğitim Durumuna İlişkin Görüşleri

4.2. Ebeveynlerin Çocuğunun Cinsel Eğitimine İlişkin Eğitim İhtiyacı

4.3. Çocuğun Cinsel Eğitim Gereksinimleri

4.4. Ebeveynlerin Çocuğunun Cinsellik ile İlgili Uygun Olan Davranışlarına 

İlişkin Görüşleri

4.5. Ebeveynlerin Çocuğunun Cinsellik ile İlgili Uygun Olmayan 

Davranışlarına İlişkin Görüşleri

4.6. Ebeveynlerin Çocuğunun Uygun Olmayan Cinsel Davranışları ile Başa 

Çıkmada Karşılaştığı Güçlükler

4.7. Ebeveynlerin Çocuğunun Cinsel Eğitimi Konusunda Okul, 

Rehabilitasyon Merkezleri, Bakanlıklardan ve Yakın Çevreden Beklentileri
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4.1. Ebeveynlerin Çocuklarının Eğitim Durumuna İlişkin Görüşleri

Tablo 3' te görüşülen ebeveynlerin çocuklarına ilişkin görüşleri yer 

almaktadır.

Tablo 3 Görüşülen Ebeveynlerin Çocuklarının Eğitim Durumuna İlişkin Görüşleri

Yalnız Devlet 
Okuluna 
Devam 
Ediyor

Yalnız Özel Özel 
Eğitim ve 

Rehabilitasyon 
Merkezine 

Devam Ediyor

Devlet Okuluna 
ve Özel Özel 

Eğitim ve 
Rehabilitasyon 

Merkezine 
Birlikte Gidiyor

Herhangi 
Bir 

Kurumda 
Eğitim 

Almıyor

Gonca x
Hanife x
Ömer x
Merve x
Özge x
Zarife x
Nuran x
Duran x
Nazlı x
Murat x

Görüşmeye katılan ebeveynlerden yalnızca Zarife çocuğunun şu an herhangi 

bir eğitim kurumuna devam etmediğini, çocuğunun eğitim alabilmesi için elinden 

geleni yaptığını belirtmiştir. Örneğin, “Rehberlikten red kararı çıktı, çocuğunuz 

eğitim almamış 7 yıldır özel okula gidiyor ama eğitim almamış dediler ve red kararı 

verdiler. Ben buna çok tepkiliyim, benim çocuğumu çöpe mi atmam lazım onu da 

bilmiyorum. Eğitim almamış deyince daha çok saatlerini seanslarını çoğaltmaları 

gerekirken çocuğumun eğitimine son veriyorlar” diyerek görüşünü belirtmiştir. 

Görüşmeye katılan Hanife, Ömer ve Murat çocuklarının destek özel eğitim hizmeti 

alması için hem rehabilitasyon merkezine hem de devletin özel eğitim okullarına 

gittiklerini belirtmişlerdir. Örneğin, Hanife “ Valla 1 yaşından bu tarafa özel şeylere 

gitti. Sonra da işte bu devletin okuluna gitmeye başladı” demiş Murat “devlet

okuluna gidiyor haftada iki gün özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine 

gönderiyoruz ”diyerek görüşlerini belirtmişlerdir. Görüşmeye katılan Nuran, Duran 

ve Nazlı ise çocuklarının sadece özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam 
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ettiğini başka  bir kurum ya da devlet okuluna devam etmediklerini belirtmişlerdir. 

Örneğin, Nuran çocuğunuz herhangi bir eğitim kurumunda eğitim alıyor mu 

sorusuna ilişkin görüşünü “Rehabilitasyon merkezine gidiyor, okula gitmiyor”

diyerek belirtmiştir. Aynı soruya Duran çocuğunun özel gereksinimli olduğunu 

öğrendiği ve çocuğunun yetersizliğine ilişkin rapor aldıktan sonra sadece özel özel 

eğitim ve rehabilitasyon merkezine gittiğini ve başka bir kuruma devam etmediğini

“Ee çocuk tanısı konulduktan sonra sürekli hep oraya gidiyor, bayadır gidiyor, özel 

okula gidiyor” diyerek belirtmiştir. Nazlı ise “Özel Eğitim Rehabilitasyon 

Merkezi’nde alıyor. Sadece burada eğitim alıyor” diyerek görüşünü belirtmiştir.

Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bireylerin akranlarına oranla okula gitme 

oranların düşük olduğu bilinmektedir. Bulgularda hiçbir kuruma ya da okula 

gitmeyen öğrencinin olması ebeveynlerin karşı karşıya olduğu güçlüklerin 

yoğunluğunu göstermesi bakımından ilginçtir. İsveç' te okullarda cinsel eğitim 1956 

yılından itibaren zorunlu  olduğu düşünüldüğünde ülkemizde hem okullaşma 

oranının düşük hem de  okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyinde özel gereksinimli 

bireylerin cinsel eğitimlerine yönelik  bir çalışmanın ve programların olmaması 

önemli bir eksikliktir (Çakmak ve Çakmak, 2011).

4.2. Ebeveynlerin Çocuklarının Cinsel Eğitimine İlişkin Eğitim İhtiyacı

Görüşmeye katılan ebeveynlerin tamamı çocuklarının cinsel eğitimi

konusunda herhangi bir eğitim almadıklarını belirtmişlerdir. Görüşülen 

ebeveynlerden Gonca, cinsel eğitim almadığını fakat bu konu hakkında bilgi 

edinmek amaçlı bir psikologla görüştüğünü “Sadece psikologlara falan… Görüştük. 

Eğitim değil yani o, sadece bir psikologla görüşme” diyerek cevap vermiştir. 

Görüşülen ebeveynlerden Merve kendisinin okula gitmediğini okuma yazma eğitimi 

bile almadığını belirtmiştir, araştırmacının sorduğu “Çocuğunuzun cinsel eğitimi 

konusunda herhangi bir eğitim aldınız mı?” sorusuna ise “ Valla eğitim işte, okuma 

yazma istiyordum, ödevleri içindi” cevabı vererek görüşünü belirtmiştir. 

Görüşülen ebeveynlerden Hanife, Özge, Nuran, Nazlı çocuklarının cinsel 

eğitimi konusunda herhangi bir eğitim almadıklarını kısa ve net bir biçimde ifade 

etmişlerdir, örneğin Nuran, “almadım”. Konu ile ilgili olarak Zarife aslında cinsel 

eğitim konusunun önemli olduğunu eğitim alması gerektiğini bildiğini fakat bununla 
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ilgili hiç bir girişimde bulunmadığını “Hayır almadım, hiçbir yere de başvurmadım 

kendi mücadelemle, kendi uğraşımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum da yaptığımı da 

sanmıyorum yani, hiçbir kuruma falan hiç başvurmadım” diyerek görüşünü 

belirtmiştir. Zarife' ye ilave olarak Murat “ Yok almadık bu kanunda böyle bir sıkıntı 

oluşturacağını düşünmüyorduk o yüzden öyle bir fırsatımızda olmadı, almadık bir 

eğitim” diyerek cinsel eğitimin gerekliliğine inanmadığını belirtmiştir. Görüşülen 

ebeveynlerden Duran, çocuğunun eğitimi ile aslında eşinin sorumlu olduğunu, 

çocuklarının cinsel eğitimi ile ilgili eğitim alacak bir yer olmadığını zaten olsaydı 

eşinin bunu kendisine söyleyeceğini belirtmiştir. Örneğin Duran “yok bu konuda biz 

bir şey almadık hocam kimse de bize bir şey söylemedi nerden alındığını da biz 

bilmiyoruz annesi de bilmiyor zaten yani olsa zaten annesi bana söylerdi öyle bir şey 

yok”. diyerek görüşünü belirtmiştir. 

Görüşülen ebeveynlerden Ömer eşi ve kendisinin doktor olduğunu, bu yüzden 

herhangi bir eğitim alma gereğini hissetmediklerini “Çocuğumuzun cinsel eğitimi 

konusunda benim kendim doktor, eşim karı koca doktor olduğumuz için biraz 

bilgimiz vardı”. diyerek görüşünü belirtmiştir. Konuya ilişkin elde edilen bulgulara

bakılarak ebeveynlerin çocuklarının cinsel eğitimleri konusunda yetersiz kaldıkları 

söylenebilir. Zihinsel yetersizliğe sahip çocukların ebeveynlerinin çocuklarının cinsel 

eğitimleri konusunda bilgilendirilmesi de normal gelişim gösteren ebeveynlerin

bilgilendirilmesinden çok daha fazla önem arz etmektedir (Bayrak ve Ark., 2001). 

Zihinsel yetersizliği olan bireyler, cinsellik ile ilgili ihtiyaç hissettiklerinde bu 

davranışı dışarıda, yanında başka birinin varlığında yapması olası olduğu için  

zihinsel yetersizliğe sahip çocukların ebeveynlerinin ebeveynlerin cinsel eğitim 

konusunda daha bilgili olmaları gerekmektedir.  Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma 

Derneği (CETAD) tarafından yapılan ve 2006 yılında yayımlanan bir araştırmada 

cinsel sorunların kaynağının önemli oranda bilgisizlik ve eğitimsizlik olduğu 

belirtilmiştir.

4.3.Çocuğun Cinsel Eğitim Gereksinimleri

Görüşme yapılan ebeveynlerin çocuklarının, vücutlarının bölümlerini tanıma, 

kadın erkek ayrımı yapma, kişisel bakımlarına ilişkin gereksinimlerini 

belirtmişlerdir.
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4.3.1 Vücudun Bölümleri

Görüşmeye katılan ebeveynlerin biri hariç diğerleri çocuklarının vücudunun 

bölümlerini tanıdıkları ifade etmişlerdir. Görüşülen annelerden Zarife çocuğunun 

vücudunun bölümlerini tanımadığını fakat bazı cinsel organını göster dediğinde 

çocuğunun gösterdiğine ilişkin görüşlerini şu şekilde belirtmiştir, “Kısmen ağzını, 

burnunu, kulağını, saçını falan tanıyor. Yani tam olarak bir şey, bedensel şeyini 

bilmiyor yani”. Görüşmeye katılan bazı ebeveynler çocuklarının, vücutlarının 

bölümlerini tanıdıklarını ve bunu bildiklerine ilişkin görüşlerini söyle belirtmişlerdir. 

Örneğin; Nazlı, “Tanır”, Ömer, “Tanır”, Zarife, “Tanıyor hocam”. Görüşmeye 

katılan diğer ebeveynler ise çocuklarının vücudunun bölümlerini tanıdıklarını ve 

bunu kendilerinin çocukları ile herhangi bir çalışma yapmadan öğrendiklerine ilişkin 

görüşlerini söyle belirtmişlerdir, örneğin; Murat, “Öyle baktığımız zaman tanıyor 

kafasını kollarını ayaklarını mesela elini yüzünü yıka dediğiniz zaman bazen tam

olarak yapamasa da yıkıyor yani vücudunun bölümlerini tanıyor”. Örneğin; Duran, “

tabi bilir hocam yani başını gövdesini kolunu ee parmaklarını hepsini biliyor yani 

biz söylüyoruz hepsini biliyor hepsini tanıyor kolunu da tanıyor bacağını da tanıyor 

ayağını da tanıyor hepsini biliyor.” şeklinde görüşlerini belirtmiştir.

Çocukların ergenlik dönemine kadar anne veya babalarının gözetimde banyo 

yaptıkları ve kişisel temizliklerini nasıl yapacakları konusunda  ebeveynlerinden

yardım aldıkları bilinen bir gerçektir. Konu zihinsel yetersizliğe sahip çocuklar 

olduğunda ebeveynlerin çocuğuna yapması gereken yardım çok daha fazla önemlidir. 

Bayrak ve Diğ., (2011) bu konuda ebeveynlerin çocuklarına banyo yaptırırken, 

tuvalet eğitimi verirken, çocuklarına bedenlerini tanıtmak için fırsatlara sahip 

olduklarını, çocuklarına vücudunun bölümleri anlatılırken aynı doğallıkta cinsel 

organlarını da öğretmeyi bilmelerinin ebeveynlerin faydalarına olacağını 

belirtmişlerdir. Burada da ebeveynlerin eğitilmesi gerekliliği açıkça ortaya 

çıkmaktadır, aile çocuğuna banyo yaptırırken ya da çocuğunun  beden temizliğini 

yaptırırken bunu bir fırsata çevirip çocuğuna hem vücudunun bölümlerini öğretip 

hem de cinsellik ile ilgili bilgileri öğretebilir. 
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4.3.2. Kadın Erkek Ayrımı

Görüşülen ebeveynlerin tamamı çocuklarının kadın ve erkekleri ayırt 

ettiklerini hatta bazı ebeveynler çocuklarının kadın ve erkekleri ayırt etmelerinin yanı 

sıra davranışlarının da kadın ve erkeklere göre farklılık gösterdiklerini 

belirtmişleridir. Görüşülen ebeveynlerden Hanife, çocuğunun erkek ve kadınları ayırt 

ettiğini, kadınlara karşı daha fazla ilgi duyduğunu, yolda otobüste ya da misafirlikte 

karşılaştığı kadınları söz ile rahatsız ettiğine ilişkin görüşlerini söyle belirtmiştir, 

örneğin; “Ediyor. Yaşlıyı bile yani bu mesela genci, güzeli, çirkini biliyor. Yaşlı 

birini gördüğü zaman diyor. Otobüse bindiği zaman… Güzel kızlar bindiği zaman 

anne lokum lokum” diyordu. Yaşlı bayanlar bindiği zaman anne bu eeğ diyordu.

Güzel çirkin ayrımı var”. Görüşülen ebeveynlerden Ömür çocuğunun genç ve yaşlı 

bayanları bile ayıt ettiğine ilişkin görüşlerini “Evet ayırt ediyor çünkü hani kadınlara 

karşı ilgisi olduğunu hissediyoruz ama bu davranışlarında ölçülü olması gerektiğini 

de söylüyoruz ama fark ediyor, yaşlı ve genci de fark ediyor” diyerek belirtmiştir.

Aynı şekilde görüşülen annelerden Zarife,  çocuğunun kadın erkek ayrımını 

yaptığını buna ilaveten kadınlara daha fazla ilgi duyduğunu, ilgi duyduğu kadınların 

da ayaklarına dikkat ettiğini ve çıplak ayakla gördüğü bayanlara sarılmak isteğine 

ilişkin görüşlerini söyle belirtmiştir, Zarife; “Bayanlara karşı sadece ayakları çıplak 

olursa ona karşı bir hissi var. Bana karşı olsun, teyzesine karşı olsun, çıplak ayak… 

Komşumda gelse onun ayaklarına karşı. Mesela ayaklarına dokunmak ister, çıplak 

ayağa. En çok yani, cinsellikte en büyük başka yani vücudunda açık olsa onu fark 

etmiyor, sadece ayak. Öyle bilmiyorum, onu gözlemim öyle”. Bu görüşlerle aynı 

doğrultuda görüşülen ebeveynlerden Murat, çocuğunun güzel giyinmiş bakımlı ve 

güzel kokular sürmüş bayanlara daha fazla ilgili olduğuna ilişkin görüşlerini söyle 

belirtmiştir, “Ayırt ediyor ee rahatlıkla ayırt ediyor yani, biz gözlemliyoruz eve gelen 

misafirlere özellikle bayanlara karşı biraz daha farklı davranabiliyor, işte güzel 

giyimli makyajlı bayanlara karşı falan davranışları biraz daha farklı oluyor”.

Görüşülen ebeveynlerden Nazlı,“Bayanlara daha şey davranıyor hani, böyle 

şımararak bayanlarla. Açık kol görsün seviyor” diyerek Murat'ı destekler nitelikte

görüşlerini belirtmiştir. Görüşülen ebeveynlerden Özge, çocuğunun kadın ve 

erkekleri kolayca ayırt ettiğine, kadınlara daha fazla ilgili olduğuna, fakat bazen 

kadın erkek ayırmaksızın uygunsuz cinsel davranışlar sergilediğine  ve bu 

davranışlarının aileyi çok zor durumda bıraktığına ilişkin görüşlerini “Mesela 
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afedersiniz hocam, kerkiniyor (sürtünme), kötü kötü hareketler yapıyor, el kol 

hareketi yapıyor. Erk… Küçük kardeşine falan da bazen ben başka yer… Mutfakta 

falan olduğum zaman onlara da o hareketleri yapıyor”. diyerek belirtmiştir. 

Görüşülen ebeveynlerden Gonca, Özge'nin söylediklerini destekler nitelikte 

çocuğunun normalde kadın erkek ayrımı yaptığını ama cinsel davranışlar sergilerken 

kadın erkek farkı gözetmediğine ilişkin görüşlerini söyle aktarmıştır, “Bayan erkek 

ayrımı yapmıyor. İşte, şey… Erkeklere de sarılıyor, bayanlara da sarılıyor”. Kadın 

erkek ayrımı yapabilmenin cinsel kimlik gelişimi ile ilgili olduğu açıktır. Çakmak ve 

Çakmak (2011), konu ile ilgili olarak normal gelişim gösteren çocukların cinsel 

kimlik gelişimlerinde olduğu gibi yetersizliğe sahip çocukların cinsel kimlik 

gelişimde ebeveynlerin oldukça önemli rol oynadığını, özellikle zihinsel 

yetersizlikten etkilenen çocuğun cinsel kimlik edinim sürecinde yetersizlik türü ve 

derecesinin önemli olduğunu söylemişlerdir. Bulgularımızda da görüşme yapılan 

ebeveynlerin çocuklarının cinsel kimlik konusunda kadın erkek ayrımını 

yapabildikleri sonucu bu konudaki çalışmaları destekler niteliktedir. Ebeveynler 

zihinsel yetersizliği olan çocuklarının gelişimi ve özellikle cinsel gelişimi hakkında 

sınırlı bilgiye sahip oldukları için çocuklarının kadın erkek ayrımını yapmalarının 

ebeveynler açısından bir problem gibi algılandığı anlaşılmaktadır. Ebeveynler eğer 

çocukları zihinsel yetersizliğe sahip ise cinsel gereksinimlerinin de akranlarından 

geriden geleceği görüşünü taşımaktadır. Cinsel eğitim konusuna ilişkin eksik bilgi 

aslında zihinsel yetersizliği olan ve olmayan çocukların ergenlik döneminde 

yapmaları beklenen cinsel davranışların ebeveynleri tarafından uygun olmayan bir 

durum gibi algılanmasına neden olmaktadır.

4.3.3. Kişisel Bakım

Görüşülen ebeveynlerin neredeyse tamamı çocuklarının el yüz yıkama 

becerisi hariç diğer  kişisel bakım becerilerini kendilerinin yaptırdığını görüş olarak 

belirtmişlerdir. Konu ile ilgili olarak, Gonca, “Ya el-yüz yıkamasını yapıyor ama, 

banyosunu işte başka diğer temizliklerini yapamıyor”. Görüşülen annelerden Zarife,

“Yapmıyor, ben yapıyorum. El yüz yıkaması var okulda eğitim almıştı, Ama diğer 

temizlik beden temizliği, vücut temizliği bende”, diyerek görüşlerini belirtmiştir. 

Murat,” Elini yüzünü yıkayabiliyor tam olarak yapamasa da ama bu konularda 
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annesi daha bilgili ben o kadar da şey yapamıyorum”, diyerek konuya ilişkin 

görüşlerini belirtmiştir. Görüşülen ebeveynlerden Ömer ve Özge çocuklarının el yüz 

yıkama ve tuvalet becerilerini çocuklarının bağımsız yaptıklarını fakat diğer kişisel 

bakımlarını yapmakta zorlandıklarını belirtmişlerdir. Konuyla ilgili olarak Özge,“

Tuvaletini falan kendisi gidiyor, elini filan yıkayabiliyor ama hocam öbür diğerlerini 

yapamıyor”. diyerek görüşlerini belirtmiştir. Bayrak ve arkadaşları (2011) çocuk 

kendi bedenini ve karşı cinsin bedenini tanır kişisel bakım ve sağlık gibi konularda 

kendi bedenine ait sorumlulukları yerine getirmeyi öğrenirse cinsel eğitim sürecinin 

sağlıklı ilerleyeceğini belirtmişlerdir. Özyürek (1986)'da zihin özürlü öğrencilerin 

bağımsızlığa adım atmaları, öz bakım becerilerini kazanmalarıyla başladığını 

belirtmektedir. Normal gelişim gösteren yani herhangi bir yetersizliği olmayan 

çocuklar anne-baba ve arkadaşlar gibi modeller ya da onlara tanınan fırsatlar 

aracılığıyla tuvalet eğitimi, giyinme, yemek yeme gibi temel öz bakım becerilerini 

kazanabilmektedirler. Zihinsel yetersizliğe sahip çocukların ise, zihinsel 

yetersizlikten olduğu kadar anne-baba ve çevrenin olumsuz tutumları ve sistemli 

yaşantıların sağlanamamasından dolayı öz bakım becerilerini kazanabilmeleri; bir 

başka deyişle, bağımsızlığa adım atmaları gecikebilmektedir. Anlaşıldığı üzere öz

bakım becerilerinin kazandırılması zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bireyleri ve 

ebeveynlerinin temel gereksinimidir. Araştırma bulgularımızda da görüşülen 

ebeveynlerin çocuklarının öz bakım el yüz yıkma gibi basit beceriler hariç diğer öz 

bakım becerilerini yerine getiremedikleri sonucun ulaşılmıştır. Ebeveynlerin 

çocuklarına tuvalet ya da banyo yaptırırken çocuklarının hep yanında olmaları 

çocuklarına bahsedilen öz bakım becerilerini yapmaları için gerekli fırsat ve zamanı 

tanımamaları ya da öz bakım becerilerinin nasıl öğretileceği konusunda eksik bilgiye 

sahip olmaları çocuklarının öz bakım becerini yapamama nedenin kaynağını 

oluşturabileceği tartışılabilir. Fakat ebeveynlerin kişisel bakım ve öz bakım 

becerilerinin çocuklarına nasıl öğretileceği konusunda bilgilendirilmeleri ile 

çocuklarının bu becerileri akranlarına kıyasla yavaş ama kendi zihinsel yetersizlik 

türü ve derecesine bağlı olarak öğrenebileceği gerçektir.
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4.4. Ebeveynlerin Çocuğunun Cinsellik ile İlgili Uygun Olan 

Davranışlarına İlişkin Görüşleri

Görüşülen ebeveynlerden eğitim düzeyi diğer ebeveynlerden daha iyi 

olanların çocuklarının cinsel eğitimleri konusunda diğer ebeveynlere göre daha ilgili 

oldukları araştırmacının sorduğu görüşme sorularına verdikleri cevaplardan 

anlaşılmaktadır. Konu ile ilgili olarak Ömer, “Hani kendi kendine hani 

mastürbasyon eğitimini kendi kendine bizimde yardımımızla keşfedip onun 

yapacağı… Nerde yapabileceğini, onun için uygun yerin neresi olduğunu kendisi 

yapıyor şu anda.” diyerek görüşlerini belirtmiş, çocuğu için uygun olan cinsel 

davranışın uygun zamanlarda veya mekanlarda çocuğunun mastürbasyon yapması 

olduğunu söylemiştir. Ömer'in söyledikleri ile aynı doğrultuda görüşlerini belirten 

Özge, “Yani normal davranması hocam, kimseye yani o kötü hareketleri yapmaması, 

toplum içine yani güzel girip oturması, normal bir çocuk gibi olmasını istiyorum 

ben.” diyerek uygun cinsel davranışı, çocuğunun kimseye zarar vermemesi olarak 

tanımlamıştır. Özgül'ün görüşlerini destekler nitelikte konuya ilişkin görüşlerini 

belirten Nuran,” Eee cinselliğini kendi kendine yaşayabiliyor. Onun dışında e işte, 

sarılmaları oluyor. Eee elle herhangi bir tacizi olmadı ama sarılmaları var. Kendi 

kendine, kendi kendine yöneliyor.” diyerek uygun cinsel davranışın yine çocuğunun 

kendi kendine kimseye zarar vermeden gerçekleştirdiği cinsel davranışlar olarak 

tanımlamıştır. 

Konuya ilişkin olarak görüşülen bir diğer veli Nazlı uygun cinsel davranışın

çocuğunun cinsel istek ve davranışlarının olmamasının daha uygun olacağını söyle 

tanımlamıştır, “Ben aslında hiç istemiyorum, çocuğuma yakıştıramıyorum. Hani yani 

o da bir ihtiyaç diyorlar ama… Hiç olmasaydı daha iyiydi diyorum yani” Görüşülen

ebeveynlerin özel gereksinimli olan çocuklarının cinsel eğitimi konusunda eğitim 

almamış olmamalarından dolayı çocuklarının uygun olan cinsel davranışlarını uygun 

olmayan cinsel davranışlardan ayırt etmede güçlük çektikleri gözlemlenmiştir. 

Görüşülen ebeveynlerden Zarife, “Şu an hiç bilmiyorum uygun olan cinselliği. 

Bilmiyorum çünkü ben hiç zihinsel yetersizliğe sahip çocuklarda nasıl bir etkisi var 

tepkisi var, neler yapmam gerektiğini ben bilmiyorum. Ama benim oğlum bu konuyu 

iki yıldır yaşıyoruz. Yani ben oğlumun birebir gördüm yani. Onun en büyük tepkisi de 

oturduğu yerde normal bir cinselliğe girmiş gibi yapma hareketi var. O da saati belli 

olmuyor, zamanı belli olmuyor, gece uyanıyor. En çok ben yatınca yatağa gittiğim 
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zaman kendisi uyanıyor, benim yattığımı da biliyor zaten, Kapıları örtüyor. Geri 

arkasından kalkıyorum, ben geliyorum. Bazen de rahat bırakıyorum bazen de 

kabullenemiyorum. Ne yaptığımı ben bilmek istemi… Yani bilemiyorum ne yapmam 

gerektiğini de.” diyerek konuya ilişkin çaresizliğini belirtmiştir. 

Görüşülen konu ile bilgisi olmadığı gözlemlenen Merve,“Valla nasıl 

diyeyim.” diyerek araştırmacının diğer bir görüşme sorusuna geçmesini istemiştir. 

Görüşülen diğer ebeveynler Hanife, Duran, Gonca, Murat araştırmacı tarafından 

sorulan “Sizce uygun olan cinsel davranışlar nelerdir” sorusuna benzer bir şekilde 

çocukların sergilediği ve uygun olmadıklarını düşündükleri cinsel davranışları 

açıklayarak cevap vermişlerdir. Örneğin; Murat, “Yani biz terbiyesizlik, edepsizlik 

yapmasın diye düşünüyoruz onun dışında bizim engel olamadığımız bazı şeyler 

oluyor tabi eee işte nasıl söyleyeyim bilmiyorum işte cinsel organı ile oynayabiliyor 

okuldan da öğretmenlerinden de böyle bilgiler aldık.” diyerek görüşlerini belirtmiş. 

Murat'a benzer olarak Duran, “Yani şimdi çocuk gidiyor kadınlara sarılıyor kokluyor 

onları öpmeye çalışıyor ee ben bunları yapmasını istemiyorum. bunları yapmaması 

bizim için uygun davranışlardır. Evet özellikle yabancılara sarılıyor dışarıdan gelen 

bir misafir varsa onlara sarılıyor annesi ara ara çarşıya pazara gittiği yere 

götürüyor götürdüğü yerlerde de ee çocuğu sevmeye çalışan bayanlar oluyor ee 

onlara işte sarılıyor öpüyor eli ile taciz ediyor onları yani taciz dediğim yani 

dokunuyor dokunmaya çalışıyor yüzüne dokunmaya çalışıyor küpesine dokunmaya 

çalışıyor  saçını koklamaya çalışıyor öpmeye çalışıyor bunlar uygun olmayan 

davranışları bize göre yani. Güzel şeyler değil bunlar hocam.” Gonca, “ Başkasına 

sarılıyor… Bir ona çok sinirleniyorum. Bazen de iç çamaşırıyla işte gelip içerde 

oturuyor, ayak ayak üstüne atıyor. Bacaklarını seyrediyor kendi kendine. Biz 

misafirliğe gittiğimizde pek olmuyor ama eve misafir geldiğinde kesin bir mini etek, 

altına bir ince çorap… Altına ayakkabı giyip, gelip oturuyor, bacaklarını falan 

gösteriyor.” diyerek konuya ilişkin görüşlerini belirtmiş ve kızının yapmasını 

istemediği davranışları, araştırmacının sorduğu “Sizce uygun olan cinsel davranışlar 

nelerdir” soruna cevap olarak vermiştir. Hanife' de konuya ilişkin görüşlerini “Valla 

şimdi ee bizim oğlanın çok kızlara zaafı var, kapıdan bir kız geçse onlara laf atıyor. 

Yavrum diyor, kuzum diyor. Yani kendini frenleyemiyor. Uygun değil yani.” diyerek 

belirtmiştir. Araştırmacının sorduğu, “Sizce uygun olan cinsel davranışlar nelerdir?”

sorusuna çocuklarının uygun olmayan cinsel davranışlarını örnek veren 

görüşmecilerden, Duran ve Murat'ın araştırmacının sorusuna cevap verirken sinirli 
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oldukları, Hanife ve Gonca'nın ise duygulandıkları araştırmacı tarafından 

gözlemlenmiştir.

Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular ebeveynlerin cinsel 

eğitim ve uygun olan cinsel davranışlar hakkında eksik ve yetersiz bilgilere sahip 

olduklarını ortaya koymuştur. Bu sebepten dolayı zihinsel yetersizlik durumu devam 

eden bir durum olduğu için ebeveynlerin sürekli bilgilendirilmeye ve rehberliğe 

gereksinimleri vardır. Profesyonel meslek elemanları ebeveynlere gereksinim

duydukları bilgileri açık ve anlaşılır bir dille vermelidirler (Çoban, 2002). Çünkü 

zihinsel yetersizliği olan çocukların cinsellikle ilgili olarak kendilerini ve başkalarını 

anlamakta sıkıntıları vardır. Cinsel uyarılma durumunda ne yapacaklarını 

bilemedikleri için öfkeli olabilirler (Bayrak ve diğ., 2011). Ortaya çıkan gerçeklik 

ebeveynlerin cinsel eğitim ve uygun olan cinsel davranışlar konusunda 

bilgilendirilmesi gerekliliğini kaçınılmaz kılmaktadır. Ebeveynlerin cinsel eğitim 

konusunda sınırlı bilgiye sahip oldukları için çocuklarının içerisinde bulundukları 

ergenlik dönemine ilişkin sergiledikleri cinsel davranışları normal karşılamada 

zorlandıkları söylenebilir. Araştırma bulgularında ebeveynlerden uygun olan 

davranışların neler olduğu söylenmeleri istenmesine rağmen, ebeveynlerin uygun 

olan ve her çocuğun ergenlik döneminde gerçekleştirmesi beklenen davranışlara 

sanki çocuklarının eksik yönleri gibi algılamaları,  ebeveynlerin konuya ilişkin eksik 

bilgiye sahip olmaları ile bağlantılıdır. Zihinsel yetersizliği olan çocuklar aslında 

yaşlarının ve ergenlik döneminin gereklilikleri yapmaktadırlar. Araştırmamızda elde 

edilen bulgular ebeveynlerin yapılacak cinsel eğitim bilgilendirmeleri ile önce genel 

anlamada cinsellik ile ilgili bilgi sahibi olmalarına daha sonra çocuklarının 

davranışlarını anlamalarına yardımcı olacaktır.

4.5. Ebeveylerin Çocuğunun Cinsellik İle İlgili Uygun Olmayan 

Davranışlarına İlişkin Görüşleri

Görüşme yapılan ebeveynlerin, çocuklarının sergilediği cinsel davranışların 

yeri ve sıklığı, çocuklarının uygun olmayan cinsel davranışlar sergilediklerinde 

verdikleri tepkiler, çocuklarının uygun olamayan cinsel davranışlarını uygun hale 

getirmek için gösterdikleri çabalar / işbirliği yaptıkları kurum-uzman hakkındaki 

görüşleri belirlenmiştir.
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4.5.1. Çocuğun Sergilediği Cinsel Davranışlar / Yeri-Sıklığı.

Görüşmeye katılan ve kız çocuk annesi olan Gonca, “Ben söyleyeyim. 

Umuma açık yerde cinsel organıyla oynama, tanımadığı birine sarılma, öpme, elle 

taciz etme, sözle taciz etme vs. gibi herhangi bir davranış. Başkasına sarılıyor… Bir 

ona çok sinirleniyorum. Bazen de iç çamaşırıyla işte gelip içerde oturuyor, ayak 

ayak üstüne atıyor. Bacaklarını seyrediyor kendi kendine.” diyerek çocuğunun 

sergilediği ve kendisini rahatsız eden cinsel davranışları belirtmiştir. Gonca' ya

araştırmacı tarafından sorulan “ Çocuğunuz bu davranışı en çok nerede ve hangi 

zaman aralıklarında sergiler” sorusuna ise “Eve misafir geldiği zaman… Ya da biz 

misafirliğe gittiğimiz zaman. Biz misafirliğe gittiğimizde pek olmuyor ama eve 

misafir geldiğinde kesin bir mini etek, altına bir ince çorap…Altına ayakkabı giyip, 

gelip oturuyor, bacaklarını falan gösteriyor.” diyerek konuya ilişkin görüşlerini 

belirtmiştir. 

Görüşülen ebeveynlerden Hanife, araştırmacının sorduğu “Çocuğunuzun 

sergilediği ve uygun olmayan cinsel davranışlar var mı? Varsa neler? Hatırlatma 

yapayım isterseniz. Umuma açık yerde cinsel organı ile oynama, tanımadığı birine 

sarılma, öpme, el ile taciz etme, söz ile taciz etme…” sorusuna  biraz duraksamış ve 

yüzü kızarmış, konuya ilişkin görüşlerini kısa da olsa “Şey ıı … Hepsi de var bizim 

oğlanda. Şuradan biri gelse ona sarılır öper. Yolda kızlara saldırıyor, var yani.”

diyerek belirtmiştir.

Görüşülen ebeveynlerden Ömer, çocuğunun üzerinde bayan resmi olan görsel

dergilerden etkilendiğini ve kendi kendine mastürbasyon yaptığını ve mastürbasyonu 

bazı zamanlar topluma açık yerlerde yaptığını “İşte bu daha önce söylediğim gibi 

hani  kendi kendine mastürbasyon olayını yaptığı zaman bu tür davranış azalıyor 

tabi. Bazen hani kendisine olan davranışlardan hani görsel…Dergileri de 

karıştırdığı oluyor veya ziyaretçilerden böyle aşırı cinsel saldırı olmuyor da bazen 

mesela tekrar isteği oluyor. O zaman böyle umuma açık yerlerde de cinsel organına 

dokunduğu oluyor. Tabi uyarımızla tekrardan mastürbasyon yaptığı oluyor. Bazen 

günde iki de kez oluyor.” diyerek belirtmiştir. Ömer'in görüşleri ile aynı doğrultuda 

Nuran'da, “Eee cinselliğini kendi kendine yaşayabiliyor. Onun dışında e işte, 

sarılmaları oluyor. Eee elle herhangi bir tacizi olmadı ama sarılmaları var. Kendi 

kendine, kendi kendine yöneliyor.” diyerek konuya ilişkin görüşlerini belirtmiştir. 

Araştırmacı tarafından “Nerede ve hangi zaman aralıklarında sergiliyor?” sorusu
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sorulduğunda ise “Belli olmuyor, belli olmuyor. Çünkü ilaçlarla da alakalı bir 

durum, ilaçlarını kullandığı zamanlar da bu tip davranışları bastırılıyor. Belli 

olmuyor yani.” diyerek konuya ilişkin görüşlerini belirtmiştir. 

Araştırmacı tarafından konuya ilişkin görüşü sorulan ve kız çocuk annesi olan 

Merve çocuğunun kendisinden küçük diğer çocuklara ilgi duyduğunu ve bunu 

genelde dışarıda ve birileri varken yaptığını, “Var çocuklara çok sıkıyor, çok 

saldırıyor. Çocuk gördüm mü böyle saldırıyor. Bir de millet toplantı gördüm mü 

dışarıda ben diyor dışarıda oturayım diyor, eve hiç gitmeyeyim diyor, eve… 

Oturayım diyor. Kapıda millet ile oturmayı sever. İşte bir de bebekleri çok sıkıyor.”

diyerek belirtmiştir. Görüşülen ebeveynlerden Özge' de çocuğunun kendisinden 

küçük kardeşine saldırdığını “Yani kardeşine kerkiniyor, bilmem kötü kötü hareketler 

yapıyor, eliyle hareket yapıyor hocam, yani türlü türlü hareketleri var. Havale 

geçirdiğinden beridir o hareketleri daha çok değişti. En çok da akşamleyin yatak 

odasına uyumaya gittiği zaman hocam.” diyerek belirtmiştir.

Görüşülen bir diğer veli Duran çocuğunun dışarıda yabancı gördüğü kişilere 

ya da eve gelen tanımadığı misafirlere karşı davranışlarının uygun olmadığını “Evet 

özellikle yabancılara sarılıyor dışarıdan gelen bir misafir varsa onlara sarılıyor 

annesi ara ara çarşıya pazara gittiği yere götürüyor götürdüğü yerlerde de ee 

çocuğu sevmeye çalışan bayanlar oluyor ee onlara işte sarılıyor öpüyor eli ile taciz 

ediyor onları yani taciz dediğim yani dokunuyor dokunmaya çalışıyor yüzüne 

dokunmaya çalışıyor küpesine dokunmaya çalışıyor  saçını koklamaya çalışıyor 

öpmeye çalışıyor” diyerek belirtmiştir.

Görüşülen ebeveynlerden Murat'da Duran gibi çocuğunun yabancılara karşı 

davranışlarından rahatsız olduğunu “İşte az önce söylediğim gibi cinsel organı ile 

oynuyor bunu yersiz zamansız yapabiliyor bazen eee yanımızda yabancı insanlar 

varken evimize misafir gelmişken de bunu yapıyor bu bizde biraz sıkıntı oluşturuyor 

okulda da yaptığını öğretmenlerden duymuştuk.” diyerek belirtmiştir. 

Görüşülen ebeveynlerden Nazlı çocuğunun sadece evde ve evin belirli bir 

yerinde cinsel organı ile oynadığını başka bir yerde cinsel organı ile oynamadığını ve 

bu durumu çözemediğini “Eli sürekli cinsel organında. Salonun camının 

önünde…Dışarıyı seyrederken. Ama dışarıda falan pantolonunu ellemez. Eşofmanla 

geziyor ya evin içinde hani evde yapıyor. Salonun camının önünde yapıyor işte.”

diyerek belirtmiştir. Araştırmacın görüştüğü bir diğer veli olan Zarife özel 

gereksinimli olan çocuğunun evde olan diğer kız kardeşe karşı cinsel davranışlar 
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sergilemesinden endişe duyduğunu “Demin ki işte gece uyanması. Mesela kızımı 

uyandırması, en çok korktuğum benim bir kız evladım var, kız çocuğum da var. Bir 

de ondan çok korkuyorum, aynı odada yatıyorlar. Yani sürekli endişe içindeyim, 

çocuğumu bırakıp gidiyorum ben, çarşıya da gidiyorum mesela. İkisini evde 

bırakıyorum. Aklım evde, acaba kızımı tam cinsellik olarak görebilir mi? Yapabilir 

mi? Ne olduğunu bende bilmiyorum” diyerek belirtmiştir. Ayrıca çocuğunun 

mastürbasyon yaparken sürekli ilahi dinlemek istediğini belirtmiş ve konuya ilişkin 

“Gece oturma odasında ve ya da çocuk odasında, kendi odasında herkes uyuduktan 

sonra ve ya da evde hiç kimse olmayınca ve ya da misafirler gelince odayı kapısını 

kapatır. İlahi dinleyerek mesela telefonu açıyoruz, ilahi dinler. Ondan bir şevk alıyor 

sanki bir şey gibi öyle yapıyor. 24 saat ilahi dinlememiz var zaten bilgisayar olsun, 

telefon olsun sürekli ilahi dinliyoruz ve o şekilde işini yapmaya çalışıyor. Beni 

görünce artık yani benim kızdığımı biliyor. Ona karşı tepkimi de biliyor, beni 

görünce kalkıyor zaten. Ama işte dediğim sorun en büyük, kızım benim.” diyerek 

görüşlerini belirtmiştir.

Helemans ve Diğ., ( 2006) da zihinsel yetersizlikten etkilenmiş 37 çocuk ve 

ebeveynleri ile yaptıkları çalışmada, ebeveynlerin çocuklarının  öz bakım ve sosyo 

seksüel becerilerde başa çıkmada güçlük çektikleri problemleri tespit etmişler ve   bu 

problemlerin başında, cinsel uzuvların temizliği, cinsel organına toplum içerisinde 

dokunma ve başkalarının yanında mastürbasyon davranışları sergilenme olduğu 

belirlemişlerdir. Yaptığımız araştırmada da benzer bulgulara ulaşılmıştır, ebeveynler 

çocuklarının öz bakım becerilerini, kendi vücut temizliklerini yapamadıklarını,  

çocuklarının dışarıda başkaların varlığında cinsel organları ile oynadıklarını, 

mastürbasyon yaptıklarını belirtmişlerdir. Helemans ve Diğ., ( 2006) da yapılan 

çalışmada katılımcıların %42 sinin mastürbasyon yapmayı kesinlikle bildiğini, %21 

inin ise diğer insanları izinsiz öptüğünü belirtilmektedir. Katılımcıların %29 unun da 

cinsel problemlerinin yoğun olduğu bunun da mastürbasyon ile ilgili olduğu 

belirtilmiştir. Yaptığımız araştırmada elde edilen bulgularda da ebeveynlerin başa 

çıkmakta güçlük çektiği ve çözüm üretmekte güçlük yaşadığı davranışların başında 

çocuklarının, uygun olmayan yerlerde ve zamanlarda mastürbasyon yapması olduğu 

belirlenmiştir.
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4.5.2. Çocuk Uygun Olmayan Cinsel Davranışlar Sergilediğinde 

Ebeveynlerin Tepkileri.

Normal gelişen çocukların ebeveynleri ile konuşması, okuması, ve görsel 

olarak edindiği cinsel eğitim, zihinsel yetersizliği olan çocuklar için zor olmaktadır. 

Her çocuğa cinsel eğitim verirken gelişim düzeyini belirlemek ve ona uygun 

konuşmak şarttır. Özel gereksinimli çocuklarında cinsel gelişimi aynı sırayı izler 

ancak zihinsel gelişim düzeyine göre daha yavaş ve geriden gider (Bayrak  ve Diğ.,

2011). Normal bir birey uygun olmayan cinsel davranışlar sergilediğinde aile çocuk 

ile konuşarak yaptıklarının uygun davranışlar olmadığı anlatılabilerek çocuğun bu 

davranışı tekrar etmesi önlenebilirken zihinsel yetersizlikten etkilenmiş çocuk için bu

durum daha güç olacaktır.

Görüşülen ebeveynlerden Gonca ve Nuran' nın çocukları uygun olmayan 

cinsel davranışlar sergilediklerinde neler yaptıkları konusunda diğer ebeveynlerden

farklı olarak çözmeyi denedikleri araştırmacı tarafından belirlenmiştir. Diğer 

ebeveynlerin tamamı çocukları uygun olmayan cinsel davranışlar sergilediklerinde, 

çocuklarına, “Kızdıklarını, yapma dediklerini” belirtmişlerdir. Ancak araştırmacı 

tarafından sorulan “Peki verdiğiniz bu tepkilerin çocuğun davranışları üzerinde etkili 

olduğunu düşünüyor musunuz? ” sorusuna sadece o an için geçici bir çözüm 

olduğunu daha sonra çocuklarının uygun olmayan cinsel davranışlarına devam 

ettiğini belirtmişlerdir. 

Görüşülen ebeveynlerden Gonca, nasıl tepki vereceğini bilmediği için konu 

ile ilgili olarak psikolog ile görüştüğünü ancak aldığı tavsiyelerin bir işe 

yaramadığını,  “Ben psikoloğa sormuştum. Psikolog anında müdahale dedi, ben 

anında müdahale ediyorum herkeste bunu biliyor zaten. Pek olmuyor. Sadece 

kendimi parçaladığımla kalıyorum.” diyerek görüşlerini belirtmiştir.

Görüşülen diğer ebeveynlerden Nuran görmezden gelme tekniğini 

kullandığını belirtmiş ve konuya ilişkin söyle demiştir, “Görmemezlikten geliyoruz. 

Öyle bir saldırganlığı olmuyor, bir başka çocuğa veya işte karşı cinse karşı bir 

saldırması olmuyor ama kendine yöneldiği zaman biz görmemezlikten geliyoruz.”

Aile ayrıca  bu tekniğin  işe yaradığını araştırmacı tarafından sorulan, “Peki 

verdiğiniz bu tepkilerin çocuğun davranışları üzerinde etkili olduğunu düşünüyor 

musunuz?” sorusuna, “Düşünüyoruz tabi, eğer görmemezlikten gelip de tekrar 

ediyorsa ee o zaman da başka bir yere çekiyoruz dikkatini“ cevabını vererek 
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belirtmiştir. Görüşülen ebeveynlerden Hanife özellikle çevresinin verdiği tepkilere 

dikkat çekmiş, “Kötü tepki veriyorlar. Kızıyorlar, terbiyesiz diyorlar. Hoş 

karşılanmıyor. Ben de yapma çocuğum diyorum yani. Bu ayıp diyorum, günah 

diyorum. Ama anlatamıyorsun.” diyerek konuya ilişkin görüşlerini belirtmiştir. 

Hanife'yi destekler nitelikte Duran, “Ben daha çok kızıyorum hocam, annesi de 

kızıyor annesi bazen dövüyor gerçi ee yani bizim çevremizdeki insanlar da yani onlar 

akrabalarımız komşularımız böyle bir şey gördükleri zaman kızıyorlar bende onlara 

kızmalarını söylüyorum zaten kızıyoruz yani biz.” diyerek kendilerinin de kızdıklarını 

komşularının da kızmalarını istediklerini belirtmiştir, ancak çocuklarının uygun 

olmayan cinsel davranışları ile başa çıkmada zorlandıklarını “Biz sadece kızdığımız 

zaman yapmıyor  eee başka zaman yine  yapıyor daha sonra yine yapıyor biz sürekli 

kızıyoruz yapma işte onu yapma bunu yapma diyoruz ama sonra yine yapıyor yani. ”

diyerek araştırmacıya aktarmıştır. 

Görüşülen ebeveynlerden Nazlı “Kızıyorum, yapma oğlum ayıp diyorum, öyle 

şeyler yapılmaz ayıp diyorum, başka bir şey bulamıyorum diyecek. Sürekli yapıyor, 

değişen bir şey olmadı yani.” diyerek konuya ilişkin görüşleri belirtmiştir. Nazlı'ya

benzer nitelikte araştırmacının sorduğu görüşme sorularına cevap veren Murat, “Biz 

özellikle yabancıların yanında yaptığı zaman biraz utanıyoruz, kızıyoruz yapmaması 

gerektiğini söylüyoruz ama çokta bir işe yaramıyor herhalde devamlı tekrarlıyor.”

diyerek çocuğu uygunsuz cinsel davranışlar sergilediğinde kızmanın çözüm yolu 

olmadığını belirtmiştir.

Görüşülen ebeveynlerden Merve'de çocuğuna kızmasının yapma demesinin 

davranışı azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak için yararlı olmadığını  

“Bağırıyorum… Yapıyor, yapma dediğimi yapıyor illa onu yapacak. Yapma kızım, 

onlar seni kovuyor, yanına varma, çocuğu sıkma ne yapacaksın diyorum. Yok, onu 

anlamıyor. ” diyerek belirtmiştir. 

Görüşülen ebeveynlerden Özge, Ömer, Zarife çocukları uygun olmayan 

cinsel davranışlar sergilediklerinde kızdıklarını ve çocuklarının uygun olmayan 

cinsel davranışları yapmadıklarını belirtmişlerdir. Konu ile ilgili olarak Özge,

“Kızıyoruz hocam. Evet, kızıyoruz yapmasın diye. O… Yani kızdığımız zaman hocam 

o hareketi bir daha yapmıyor.” Ömer, “Yani tepkimiz net ve biraz artan dozlarda

oluyor. Mesela önce hayır yapmıyorsun dediğim zaman tamam zaten yapmıyor. Ama 

bu sırada hani bu tıbben de biz bildiğimiz bir şey var hani çocuğun idrarı geldiğinde 
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de ereksiyon olacağı için belki idrara gidiyor o zaman rahatlıyor veya kabızlıkta bir 

ereksiyon yapma.”  

Görüşülen ebeveynlerden Zarife, “Dediğim gibi ben kızıyorum bazen, bazen 

de dediğim gibi rahat bırakmaya çalışıyorum, Etkili yani kızdığımı biliyor o an, o 

hareketi bırakıyor, mesela gece uyandığı zaman kalkıyor doğru yatağına gidiyor. 

Kızıyorum, kalk yatağına yat diye, öyle gidiyor. Yani etkili, bırakıyorum. Yani çok 

kızdım yani çocuğuma ki o hareketi söndürsün biraz diye. Sürekli ben ona söylersem, 

kızmazsam daha çok aşırıya gidecek diye, ama benden korkuyor. O konuda 

korkuyor” diyerek çocuğunun evde bulunan kardeşinin yatak odasına gitmeye 

çalıştığını fakat kızarak bu davranışı engelleyemediğini belirtmişlerdir.

Bayrak ve Diğ., (2011) de konuya ilişkin örnek olaylara yer vermişler ve 

ebeveynlerin çocuklarının uygunsuz davranışlarına verdikleri olumsuz tepkilerin 

yerine nasıl tepki vermeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Örneğin; Bir anne “Odaya 

girdiğimde 8 yaşındaki kızım çıplaktı ve bebeği ile öpüşüyordu. Kendimi çok kötü 

hissettim ve kızıma bağırdım, sonra da gidip elinden bebeği alıp attım” Bu kıza 

annenin verdiği mesajın cinselliğin utanılacak ve kızılacak bir şey olduğu oysa 

annenin paniğe kapılmadan, “hadi gel bebeğinle birlikte oynayalım, sende üstünü 

giyin, böyle çıplak oynanmaz, bu bebek biraz şefkat istiyor galiba şimdi on sarılalım 

yanağından öpelim ne dersin” diyerek oyunun şeklini değiştirmesinin doğru olduğu 

belirtilmiştir. Araştırmamızdan da elde edilen bulguları incelediğimizde ebeveynlerin

verdiği olumsuz tepkilerin çocuklarının uygun olmayan cinsel davranışlarını 

azaltmadığı aksine, arttırma riskini taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Ebeveynler 

araştırma bulgularında da gösterildiği gibi çocukları kendilerine göre uygun olmayan 

davranışlar sergilediklerinde çocuklarına verdiklerin tepkilerin başında kızmak, 

yapma demek geldiğini belirtmişlerdir. Aslında değiştirilmek ya da azaltılmak 

istenilen uygun olmayan cinsel davranışlara ebeveynlerin ilk kullandıkları  kızma ya 

da yapma yöntemi ile tepki verilmesi olumsuz olan davranışı pekiştirdiği için, o 

davranış sürekli olarak artma eğilimine gitmiştir ve görüşülen ebeveynler de bunu 

görüşme esnasında belirtmişlerdir. Bulgularda ortaya çıkan sonuçlara bakıldığında 

ebeveynlerin çocuklarının uygun olmayan cinsel davranışlarının nedenlerini 

anlamakta güçlük yaşadığı bu nedenle çocukları uygun olmayan cinsel davranışlar 

sergilediklerinde ve ortaya istenmeyen bir durum çıktığında tüm olanların sorumlusu 

olarak çocuklarının uygun olmayan davranışlar sergilemeleri olarak gördükleridir. 

Fakat çocuklar uygun olmayan cinsel davranışları, saldırganlık ya da normalin 
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üzerinde aşırı cinsel isteklilik sonucu değil, ergenlik döneminde olmalarının sonucu 

geçekleştirmektedirler. Araştırma sonucunda elde bulgularda ebeveynlerin 

çocuklarının uygun olmayan davranışları ile başa çıkmada yaşadığı güçlükleri açıkça 

ortaya koymaktadır. 

4.5.3 Çocuğun Uygun Olmayan Cinsel Davranışlarını Uygun Hale Getirmek 

İçin Ebeveynlerin Çabaları / Kurum - Uzman İşbirliğine Girme

Tablo 4'te görüşülen ebeveynlerin çocuklarının uygun olmayan cinsel 

davranışlarını uygun hale getirmek için işbirliği yapılan kurum ve uzmanlar yer 

almaktadır.

Tablo 4 Görüşülen Ebeveynlerin Çocuklarının Uygun Olmayan Cinsel 

Davranışlarını Uygun Hale Getirmek İçin İşbirliği Yaptıkları Kurum-Uzman'a İlişkin 

Görüşleri

Öğretmen Doktor Psikolog Dr Psikiyatri 
Gonca x x x -
Hanife - x - -
Ömer x - -
Merve - - - -
Özge - - - -
Zarife - - x x
Nuran - - - x
Duran x x - -
Nazlı - - - -
Murat - x - -

Görüşülen ebeveynlerden Gonca, Hanife, Merve, Zarife, Duran, Nazlı ve 

Murat çocuklarının uygun olmayan cinsel davranışlarını uygun hale getirmek için 

hiçbir şey yapamadıklarını söylemişlerdir. Gonca, çocuğunun öğretmeni 

rehabilitasyon merkezinde olan psikolog ve doktor ile görüştüğünü fakat bir çözüm 

bulamadığını “İşte ben bir şey yapmıyorum, sadece işte psikolog ne diyorsa hani 

anında müdahale, kızım böyle yapma, kızım şöyle yapma diyorum ama pek 

anlamıyor. Ben öğretmeniyle de görüşüyorum. Haftadan haftaya rehabilitasyon 

merkezinde psikolog var onunla da görüşüyorum. Şey  psikolog hani şey diyor , 
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ergenliğe girmiş yapacak bir şey yoktur diyor. Doktora da götürüyorum zaten, aydan 

aya. O da işte ilaç pek önermedi.” diyerek belirtmiştir. 

Görüşülen ebeveynlerden Hanife de Gonca'yı destekler nitelikte “Hiçbir şey 

yapmıyorum. Valla birkaç kere doktora götürdüm. Söyledim, dedim okulda kızlara 

saldırıyor. İlaç verdi, oda yani pek etkili olmadı. Uyku yaptı, bunları tekrar geri 

götürdüm. Öyle yani,  bir şey çare bulamadım.” diyerek konuya ilişkin görüşlerini 

belirtmiştir.   

Görüşülen ebeveynlerden Merve çocuğunun şiddet uyguladığını ev eşyalarına 

zarar verdiğini bu konuyu herhangi bir uzman ya da kurum ile çözme yoluna 

gitmediğini “Dediğini yapıyorum kızmasın diye. Camı, kapıyı kırıyor onun için 

dediğini yapıyorum hocam öyle şey etti mi. Buraya geliyorum, yapma diyorum, 

bunları diyorum.” diyerek belirtmiştir.  Zarife de çocuğundan şiddet gördüğünü 

belirtmiş, çocuğunun uygun olmayan cinsel davranışlarını uygun hale getirmek için 

psikolog ve psikiyatri ile görüştüğünü fakat hiçbir sonuç alamadığını söylemiş ve 

konuya ilişkin söyle demiştir, “Dediğim gibi hiçbir şey yapmıyorum. Kendi haline 

bıraktım. Hiçbir şey yapmıyorum, çünkü çok bana sinirlenmesi var, kızıma 

sinirlenmesi var kızıma vurması, bana vurması var. Bu sinirlenme hareketi de zaten 

anneye, ben iki yıldır dayak yiyorum çocuğumdan. Kolum morarıyor, başım 

morarıyor, yapıyor yani ki kız çocuğum 12 yaşında ona da bir tepki gelecek diye en 

büyük korkum zaten o. Hiçbir yere başvurmadım, psikoloğa gittim. En azından 

çocuğumun cinsel olarak  en azından bir yatıştırıcı, rahatlatıcı verin dedim. Bir ilaç 

verdiler onu kullandım ama çocuğum 24 saat uyumaya başlıyor. O ilacı kullandıktan 

sonra çok sinirleniyor ve geriliyor, daha çok hırçınlaşıyor. Hani hiçbir yerden sonuç 

alamıyorum. Bir yere de başvurmadım, tek bir sadece psikiyatriste gittim ben. ”

Görüşmeye katılan diğer bir veli Duran “Sadece yapma diyoruz  başka bir 

şey yapmıyoruz eee sadece yapma diyoruz kızıyoruz, annesi  bazen dövdü yani 

yapmasın diye ama yine de çocuk yapıyor. Eee biz şimdiye kadar bir yere gitmedik 

hocam kimsede bize gelmedi ne yapacağımız konusunda kimse ile görüşmedik eee 

ama eğer çocuğumuzun sağlıkla ilgili bir problemi olduğu zaman biz doktora 

gidiyoruz eee çok büyük bir sıkıntı bir şeyler olursa annesi söylüyor rehabilitasyon 

merkezine gidiyoruz oradaki öğretmenleri ile görüşüyoruz ama bu konuda biz çok bir 

şey bilmiyoruz yani.” diyerek konu ilgili olarak yaptıklarının bir çözüm olmadığını 

söylemiştir. 
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Görüşülen ebeveynlerden Nazlı çocuğunun zaten ilerleyen zamanlarda 

evlenemeyeceğini bildiğini ve çocuğunun cinsellik dürtüsünü öldürmek için 

kısırlaştırmak istediğini ancak düşünce aşamasında kaldığını belirtmiş ve söyle 

demiştir,  “Hiç bir şey yapmıyorum. Yapamıyorum çünkü, bilmiyorum ne yapacağımı 

bilmiyorum. Aslında doktora da götürmek istedim. Hani bu olay bitsin diye. Çünkü 

hani çocuğum büyüyüp evlenmeyecek dedim. Onu da düşündüm. Öyle düşünce de 

kaldı. Öğretmeni de ne olacağı belli olmaz belki düzelir iyileşir falan dedi. Bireysel 

öğretmeni. Kökten öldürün dedim yani” Görüşülen ebeveynlerden Murat da

çocuğuna kızdığını yapma dediğini konu ile ilgili yardım almak için doktora gittiğini 

ancak çözüm olmadığını belirtmiş ve konuya ilişkin söyle demiştir, “Vallaha ee yani 

biz sadece kızıyoruz işte yapma diyoruz onun dışında da bir şey yapamıyoruz okulda 

buna yönelik bir öğretmenler nasıl bir eğitim yapıyor tam bilmiyorum ama okulda da 

böyle sorunların olduğunu biliyorum, biz genelde kızmaktan öte bir şey yapamıyoruz 

yani ne yapacağımızı da bilmiyoruz açıkçası. Biz  rehabilitasyon merkezine gittik 

orada da herhalde biraz geçiştirici cevaplar verildi diye düşünüyorum doktora 

gitmemiz söylendi, doktora gittik çok ta bir şey değişmedi açıkçası yapabileceğimiz 

yani biz ne yapacağımızı açıkçası bilmiyoruz.” demiştir.

Görüşülen ebeveynlerden Özge ve Nuran çocuklarının uygun olmayan cinsel 

davranışlarını uygun hale getirmek için çocukları uygun olmayan cinsel davranışlar 

sergilediğinde dikkatlerini başka bir şeye yönlendirdiklerini belirtmişlerdir. Özge

konu ile ilgili olarak, “Valla başka bir şeylere yönlendiriyorum hocam. Mesela Vedat 

gel kitap okuyalım, Vedat yahut gel şunu yapalım, bunu yapalım, Vedat gel ayağımda 

sallayayım. Yani 12 yaşında ama hocam yine de ayağımızda sallıyoruz yani onu. 

Başka şeylere yönlendirmeye çabalıyoruz yani hocam.” diyerek görüşlerini 

belirtmiştir. Nuran ise çözüm için psikiyatri ile görüştüğünü söylemiştir. yaptığı 

uygulamayı söyle özetlemiştir, “Ee biraz önce bahsettiğim gibi farklı uyarıcılar 

veriyoruz, sevdiği bir şey veriyoruz işte çikolataydı, pastaydı, onun o an ki dikkatini 

çekiyoruz bir yerlere.” Konuya ilişkin görüşlerini belirten ve eşi ile birlikte doktor 

olan Ömer çocuklarının uygun olmayan cinsel davranışlarını uygun hale getirmek 

için kendilerinin çaba sarf ettiklerini  fakat sadece kendi çabalarını yeterli olmadığını 

belirtmiş ve konuya ilişkin söyle demiştir, “Yani biz kendisine yardımcı oluyoruz 

hani biz doktor olduğumuz için bu konuda. Aslında biz kendimiz. Sizinle eşim de 

doktor olduğu için. Yine de bir yardım aldığımız kişiler olabilir tabi hiç kimse yeterli 

değildir.”
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Görüşülen anne ve babalardan elde edilen bulgular ebeveynlerin çocuklarının 

uygun olmayan cinsel davranışlarının uygun hale getirilmesi için kurum, uzman 

işbirliğine gitmelerinde yetersiz oldukları ortaya koymaktadır. Oysa Köknel (2005), 

konu ile ilgili olarak, okullar tarafından sağlanacak sistemli bir eğitim ile öğrencilere 

cinsel eğitim konusunda sağlıklı bilgiler verilebileceğini belirtmektedir. Özellikle 

okul bünyesinde uygulanacak programla anne baba, öğretmen ve okul rehberinin 

öğrenciye karşı farklı tutum ve davranış içinde olmaması için ayrıca ebeveynlerin da

bu konuda eğitilmesi için okulda toplantılar yapılması olumlu olacaktır diyerek 

konuya ilişkin görüşlerini belirtmiştir.

Realmuto ve Ruble (1999)' da yaptıkları çalışmada dört yaşından bu yana 

özel eğitim alan zihinsel yetersizliği olan bir çocuğun ergenlik dönemindeki 

uygunsuz davranışlarını uygun hale getirmek için ailesinin ve kurum uzmanlarla 

işbirliği sürecini izleyen bir çalışma yapmışlardır. Çalışmanın bulgularında aile 

çocuklarının on altı yaşına geldiğinde rahatsız edici sesler çıkarttığını okul 

otobüsünde mastürbasyon yaptığını, kendinden küçük çocuklara ilgi duyduğunu 

belirtmişler ve çocuklarına özel eğitim uzmanı ile görüşerek davranış eğitimi 

aldırdıklarını fakat işe yaramadığını daha sonra cinsel eğitim alanında uzman bir 

doktor ile görüşerek  ilaç tedavisi başladıklarını ve tedavinin çocukları üzerinde etkili 

olduğunu belirtmişlerdir. Araştırma bulguları ebeveynlerin uygun olmayan cinsel 

davranışlarının azaltılması, uygun olan davranışların kazandırılması konusunda 

yoğun bir eğitime ve desteğe ihtiyaçları olduğunu ortaya koymaktadır.

Araştırma bulgularının ortaya koyduğu diğer bir sonuç aslında eğitim alanı 

içerisinde çözülmesi gereken ve eğitim ile ilgili olan cinsel eğitim konusunun,  dokuz 

görüşmeci tarafından tıbbı bir problem gibi algılanmasıdır. Görüşmeciler 

çocuklarının uygun olmayan cinsel davranışlarının düzeltilmesi ile ilgili doktorlardan 

destek beklemektedirler, fakat davranışların dönüştürülmesi özel eğitim alanı ile 

ilişkilidir. Sonuç olarak ebeveynlere çocuklarının uygun olmayan cinsel davranışları 

ile başa çıkmada onlara rehberlik edecek kurum ve uzmanların hangileri olduğu 

konusunda bilgi verilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
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4.6. Ebeveynlerin Çocuğunun Uygun Olmayan Cinsel Davranışları ile

Başa Çıkmada Karşılaştığı Güçlükler

Görüşülen ebeveynlerden Nuran diğer ebeveynlerden farklı olarak çocuğunun 

uygun olmayan cinsel davranışları ile başa çıkmada zorluk yaşamadığını söylemiş ve 

bu durumu ilaç ile çözdüğünü,“Çok büyük bir güçlük yaşamadık şu ana kadar. 

Herhangi bir böyle anormal derecede bir güçlüğümüz olmadı, çünkü dediğim gibi 

başkasına saldırma gibi bir durum söz konusu değil ama ilaçlar bastırıyor. Çocuğun 

cinsel davranışlarını bastırıyor ilaçlar.” diyerek belirtmiştir. Ömer ve Duran en çok 

kendi evlerine misafir geldiğinde ve çocukları uygunsuz cinsel davranış 

sergilediklerinde zorlandıklarını söylemişlerdir. Konuya ilişkin Duran, “Evet  

özellikle şöyle şunu söylemek istiyorum hocam bize dışarıdan bir misafir geldiği

zaman veya yabancı insanlar ya da biz çocuğu bahçeye koyuyoruz oyun oynaması 

için orda bırakıyoruz ee başka komşuların çocukları falan da geliyorlar oraya 

beraber oynarken eee işte çocuklara sarılıyor, öpüyor, kokluyor, eee işte elini 

organına götürüyor  ee bu da bizim için de  güzel bir hoş olmuyor  annesi için babası 

için bizim için güzel olmuyor  tabi diğer dışarıdaki kişiler için de güzel olmuyor hani 

onların da çok hoşuna gitmiyor hani böyle çocuğumuz saldırgan tecavüzcü gibi 

algılanıyor dışarıdan bu da bizim hiç hoşumuza gitmiyor onun içinde biz bir şey 

yapamıyoruz, bizim için de aslında büyük bir problem” diyerek görüşlerini 

belirtmiştir. Ömer'de Duran'a benzer ifadeler kullanmış, misafirlerine karşı 

utandıklarını belirtmiş ve konuya ilişkin görüşlerini söyle belirtmiştir. “Bir de hani 

bizim arkadaşlarımız hani sonuçta ailecek değer verdiğimiz insanlar mesela çok 

makyaj yaptığında çok şey yaptığında onlara karşı da öp… Öpmeye çalışıyor ama 

böyle hani saygılı bir şekilde yaklaşıyor onu da yapmaması gerektiğini öneriyoruz. 

Bu, bunlarla güçlüklerle karşılaşıyoruz tabi.” Görüşülen ebeveynlerden Merve ve 

Nazlı çocuklarının uygun olmayan cinsel davranışları ile başa çıkmada 

zorlandıklarını ve kendi psikolojilerinin bozulduğunu, kendilerinin bu konu hakkında 

yapacak bir şeyleri olmadığını belirtmişlerdir.  Örneğin; konu ile ilgili olarak Nazlı,

“O yüzden bir çarşıya çıktığım zaman falan bir rahat olamıyorum yani, çocuğumla 

hani. Heyecanlı hareketler sergiliyor falan, bağırıyor, ses çıkarıyor o zaman bakışlar 

falan rahatsız ediyor beni. Ne bakıyorsun? Niye bakıyorsun? Diye çoğuyla 

dövüşüyorum ya ben çıktığım zaman. Benim de psikolojim bozuldu ilaç kullanıyorum 

ben. Antidepresan hapı bir aydır kullanıyorum hap. Sinirlerim bozuluyordu. Öyle 
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çocuğu olan insanlar böyle oluyor işte.” demiştir. Merve ise konuya ilişkin söyle 

demiştir, “Valla bir şey yapamıyorum ki hocam. Dövüyorum, dövmeden de 

anlamıyor. Kendim sinirlenince buram ağrıyor. Kafama ağrı yapışıyor. Yapma 

dediğimi yaptım mı kolum böyle… Kolumda bazen sinirlendiğimden üşüyor. 

Kendim… Hocam… kendim kriz geçireceğimden de korkuyorum. Ona

sinirlendiğimden kendim mahvoluyorum. Yapma diyorum, laftan anlamıyor.”

Görüşülen ebeveynlerden Özge çocuğu uygunsuz cinsel davranışlar 

sergilediğinde ve müdahale edilmek istediğinde çocuğunun kendisine, kızına ve 

çevresindekilere şiddet uyguladığını söylemiştir. Örneğin; Özge, “Dövmesi var, 

çarpması var hocam. Evet… Bana , tek bana değil, babasına karşı, abisine karşı, 

küçük kardeşine karşı. Yani bir gelen olduğu zamanda herkese de uyguluyor bu 

şiddeti.” diyerek konuya ilişkin görüşlerini belirtmiştir. görüşülen ebeveynlerden

Zarife' de çocuğunun uygun olmayan cinsel davranışları ile başa çıkmada 

zorlandığını ve çocuğunun evin salonunda, kız kardeşinin de görebileceği bir yerde 

mastürbasyon yapmasını engellemeye çalıştığında çocuğunun kendisine ve kızına 

kuvvet uygulayarak tepki verdiğini, bu durumun kendisi için problem olmadığını 

ama kızı için çok üzüldüğünü söylemiştir ve konuya ilişkin görüşlerini söyle 

belirtmiştir, “Dediğim gibi benim büyük güçlüğüm, benim kızımın zarar görmemesi 

için.” Görüşülen ebeveynlerden Hanife'de çocuğunun dışarı çıktığında tanımadığı 

kızlara ya da erkeklere sergilediği cinsel davranışlardan kendilerinin rahatsız 

olmadıklarını bu davranışları başa çıkılacak bir davranış olarak görmediklerini, hatta 

çocuklarının sergilediğini cinsel davranışları çocuklarının şaka amaçlı yaptığını 

söylemişlerdir. Örneğin; Hanife “Çevreden… Yani çevreden fazla rahatsız 

olduğumuz yok şaka anlamlı yapıyor mesela öyle hani kötü bir şey yapmıyor ama 

yine de millet rahatsız oluyor deli mi bu manyak mı gibisine. Mesela kızlara öpmek 

istiyor, sıkmak istiyor, meme diyor. ” demiştir.

Görüşülen ebeveynlerden Murat çocuklarının uygun olmayan cinsel 

davranışları ile başa çıkma ile ilgili neler yapacakları konusunda  hiçbir şey  

bilmediklerini, “Karşılaştığımız güçlükler derken en başından ne yaptığımızı 

bilmiyoruz ne yapacağımızı bilmiyoruz, bize bu konuda da bir bilgi eğitim okuldan 

ya da rehabilitasyon merkezinden ya da doktorlardan böyle bir şey görmedik daha 

önce hani çocuk bu yaşa gelene kadar böyle bir şeyin başımıza geleceğini tahmin 

edemediğimizden şuan ne yapacağımızı bilmiyoruz.” diyerek belirtmiştir. Alanda 

yapılan çalışmalar da araştırmamızın bulgularını destekler niteliktedir. 
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Bayrak ve Diğ., (2011) çalışmalarında bulgularımıza yakın örnekler 

vermişlerdir, örneğin; bir anne, “Oğlum herkesin önünde soyunuyor ve bundan adeta 

zevk alıyor, önceleri hoşumuza gitti, güldük ama artık engelleyemiyoruz ve 

kızıyoruz.” diyerek görüşlerini belirtmişlerdir. Yazarlar çözüm yolu olarak  da çocuk 

doğru ve eğlenceli bir şey yaptığını düşünür. Böyle bir durumda kızmak çocuğun 

hem özsaygısını zedeler hem de yeni keşfetmeye başladığı cinselliği ile ilgili yanlış 

bir adım atılmış olur, onu azarlamadan güzel bir çocuk olduğunu ama başkalarının 

yanında kıyafetlerimiz ile dolaşmamız gerektiğini söylemek uygun bir yaklaşımdır. 

Bulgularımızda ortaya çıkan çarpıcı bir sonuçta anne ve babalar çocuklarının 

uygunsuz olarak mastürbasyon yaptıklarını ve konu ile ilgili çaresiz olduklarını dile 

getirmeleridir. Çakmak ve Çakmak (2011) konuya paralel olarak özellikle ağır 

derecede zihinsel yetersizliği bulunan bazı çocuklar ve ergenler mastürbasyon yapma 

davranışını elleriyle, sıraya sürterek ya da bunlara benzer yerlere sürterek

gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir, cinsel organlarını bacakları ve elleri arasına alıp 

ileri geri sallanarak, yatakta yatarken yüzüstü yapıp yatağa sürtünerek 

gerçekleştirdiklerini. Bu davranışlardan alınan hazzın çoğu ergen ve zihinsel 

yetersizlikten etkilenmiş çocukta tesadüfen öğrenilmiş davranışlar olduğunu 

belirtmektedir. Aynı zamanda bu davranışlardan alınan hazzın güçlü bir pekiştireç 

etkisi taşıdığı, zihinsel yetersizlikten etkilenmiş çocukların çoğunun mahremiyet 

kavramını bilmedikleri için bu davranışları uygun olmayan ortamlarda 

gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir. 

Araştırmamızın bulgularına incelendiğinde, ebeveynlerin çocuklarının cinsel 

eğitimleri ile ilgili bilgi eksiklikleri, çocukları uygun olmayan cinsel davranışlar 

sergilediklerinde verdikleri tepkiler üzerinde etkili olmaktadır. Yapılan diğer 

çalışmalarda da görüldüğü gibi bizim çalışmamızda da ebeveynlerin verdikleri 

tepkilerin çocuklarının uygun olmayan cinsel davranışları azaltmanın aksine 

arttırmaya yol açtığı belirlenmiştir. Bulgular ışığında ebeveynlerin çocuklarını uygun 

olmayan cinsel davranışları ile başa çıkmada güçlük yaşamamaları için, cinsel eğitim 

konusunun yanı sıra davranış değiştirme konusunda da eğitilmesi gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır.
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4.7. Ebeveynlerin Çocuklarının Cinsel Eğitimi Konusunda Okul, 

Rehabilitasyon Merkezleri, Bakanlıklar ve Yakın Çevreden Beklentileri

Görüşülen ebeveynlerden Nazlı çocuğunun cinsel eğitimi konusunda 

herhangi bir kurumdan destek alıp alamayacağını bilmediğini  belirtmiş ve, “Hiç

düşünmedim. Ne yapabilirler ki ” demiştir. Konu ile  görüşülen ebeveynlerden Ömer

özellikle iki kamu kurumunun ebeveynlere çocuklarının cinsel eğitimi konusunda 

destek vermesi gerektiğini belirtmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğini az 

gördüğünü,  beklentisi olamadığını  fakat Sağlık Bakanlığının özellikle otistik 

bozukluklar gösteren çocukların cinsel eğitimleri ile ilgili tıbbı açıdan destek 

vermesi gerektiğini, “Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğini az görüyoruz. Otizmin 

gerek medikal tedavisinde desteğinde eğitimindeki Sağlık Bakanlığı'nın desteğini, 

dolayısı ile cinsel eğitim desteğini az buluyoruz. Hatta hiç yok.” diyerek belirtmiştir.

Görüşülen diğer ebeveynler Gonca, Hanife, Merve, Özge, Zarife, Nuray, Duran ve 

Murat  çocuklarının uygun olmayan cinsel davranışları ile başa çıkmada 

zorlandıklarını ve nasıl başa çıkacaklarını bilemediklerini, konu ile ilgili eğitim, 

seminer almak istediklerini fakat bu zamana kadar görüştükleri uzmanların

kendilerine çözüm yolu  bulamadıklarını belirtmişlerdir. Örneğin; Zarife, “En

azından bir doktorun olması lazım, sürekli onunla görüşmem lazım, sürekli beni 

uyarması lazım, en azından nasıl yönlendirileceğini bilmem lazım, nasıl bir 

hareketlerin nasıl bir davranışların olması lazım, hem çocuğumun hem benim ama 

şu an ben dediğim gibi bilmiyorum. Psikiyatristte olabilir, okulda olabilir, kesinlikle 

yani bir danışmam gereken bir insan olması lazım yani benim.” diyerek konu ile 

ilgili görüşlerini belirtmiştir. Merve aile eğitiminin gerekliliğini, “Eğitim… Eğitilmek 

istiyorum hocam beklentim bu. ” diyerek görüşlerini belirtmiştir.

Nuran da Merve gibi aile eğitimin gerekliliğini belirtmiş aynı zamanda konu 

ile uzman olan kişilerin ev ziyaretleri yaparak uygunsuz cinsel davranışlar sergileyen 

çocukların ebeveynlerine eğitimler vermeleri gerektiğini, “Ebeveynleri eğitebilirler, 

engelli olan ebeveynlerin ebeveynleri bu konuda bilgiler verebilirler. Seminer 

düzenleyebilirler. Aile ziyaretlerinde bulunabilirler.” diyerek görüşlerini belirtmiştir. 

Duran da diğer ebeveynlerin görüşlerine katılarak, “Ne yapacağımızı da bilmiyoruz 

sadece kızıyoruz ama bu konuda ilgili kişiler kurumlar  bir şeyler  yaparlar ise biz de 

çok mutlu oluruz yani  seviniriz.” demiştir ve konu ile ilgili görüşlerini belirtmiştir. 

Ebeveynlere bilgi verilmesinin gerekliliği görüşmeye katılan Murat tarafından da 
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söylenmiş konu ile ilgili olarak Murat, “Yani ebeveynlere bilgi verilsin en azından 

çok geniş çaplı eğitim verilmese de bizler bir şeyler yapamıyoruz biz sadece 

kızmaktan ee kızmayı yapıyoruz yani onun dışında herhangi bir faydamız olmuyor. ”

demiştir. Özge konu ile ilgili olarak çaresizliğini, “İşte çocuklarımıza bir çare 

bulsunlar. Bizim elimizden bir çare gelmiyor. Mesela şimdi ben çocuğuma bir anne 

olarak göstersem belki benden utanır sıkılır yapmaz. Ama bir öğretmen göstermesi 

yol göstermesi güzel bir şey. ”

Görüşülen ebeveynlerden Gonca, Hanife, Ömer, Özge, Nuran, Nazlı, Murat

çocuklarının cinsel eğitimi konusunda yakın çevrelerinden beklentileri olmadıklarını 

farklı sebepler belirterek söylemişlerdir. Örneğin; Gonca, “Bize karışmasınlar yeter. 

Başka da bir şey istemiyorum.” diyerek görüşlerini belirtmiştir.  Konu ile ilgili olarak 

Nuray, “Yakın çevremden bir beklenti içerisine giremiyorum, çünkü zaten çocuğumu 

kabullenmiyorlar.” Ömer ise, “Yani yakın çevremizden beklentilerimiz aslında sıfır 

beklentiyle biz hani yaşıyoruz.” diyerek görüşlerini belirtmişlerdir. Merve, yakın 

çevresinden çocuğuna iyi davranmalarını, çocuğuna şiddet uygulanmamalarını 

beklediğini, “ Yakın çevremizden hocam, iyi davransınlar istiyorum. Onu da yapan 

yoktur, dövüyorlar. Beklentimiz bu.” diyerek belirtmiştir. Duran yakın çevresinden 

çocuğunun uygun olmayan cinsel davranışlarını hoş görmelerini istediğini söylemiş 

ve konu ile ilgili olarak, “Eeee onlarda bu çocuğun eee işte bu sarılmasını öpmesini 

çok ee kötü olarak algılamasınlar kötü olarak düşünmesinler ee çocuğumuz aslında 

masum engeli, ee ama böyle sarıldığı kokladığı öptüğü zamanlar kızarlarsa bir daha  

yapmazlar, hani yapmamalarını ben istiyorum yani kızsınlar istiyorum onlarda öyle 

bir şey yaptıkları zaman çünkü o zaman duruyor yani öyle kötü görmesinler 

çocuğumuz engelli sadece kötü değil yani.” diyerek görüşlerini belirtmiştir. 

Görüşülen ebeveynler arasında çocuğunun cinsel eğitimi ilgili olarak yakın 

çevresinden özel bir beklentisi olan Zarife, “Komşuma da öyleydi, onlar bize gelince 

en büyük tepkim onların ayağına çorap giydirmek ve o şekilde göstermemek 

istiyorum, öyle engellemek istiyorum sadece.” diyerek konuya ilişkin görüşlerini 

belirtmiştir.

Araştırmamızda da ebeveynler çocuklarının cinsel eğitimi konusunda 

kendilerinin  eğitilmelerinin gerekliliğine inandıklarını ifade etmişleridir. Eğitim ile 

ilgili sorumlu gördükleri kurumların başında çocuklarının devam ettiği okulları 

gelmektedir. Konuya ilgili Çakmak ve Çakmak (2011), cinsel eğitimin aile ve okul 

aracılığı ile yapılmasına ilişkin çok farklı görüşler olduğunu, bazı kaynakların bu 
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nitelikteki cinsel eğitim uygulamalarının ev ortamında aile tarafından verilmesinin 

gerekliliğini savunurken bazı kaynaklar ise bu eğitim programlarının okul ortamında 

verilmesinin gerekliliğini vurguladığını belirtmişlerdir. Araştırmamızda elde edilen 

bulgular ebeveynlerinin cinsel eğitim konusunda uzman yardımına ihtiyaçları 

olduğunu ortaya koymasına rağmen ebeveynlerin bu yardımı nasıl ya da hangi yolla 

ya da hangi kurumdan alacaklarını bilmedikleri açıktır. Bayrak ve Diğ., (2011) özel 

gereksinimli çocuklarının ebeveynlerinin eğitimi normal gelişen çocuklarının anne 

babalarının eğitiminden daha da önemlidir. Eğitimde ebeveynlerin çocuklarındaki 

gelişimsel farklılıklarını anlamaları ve aile içinde nasıl eğitim verecekleri konusunda 

bilgilendirilmeleri gereklidir. Özel eğitim desteği alan bu çocukların ebeveynlerinin 

eğitimi de yine bu alandaki öğretmenler aracılığı ile desteklenmelidir. Sadece çocuğa 

eğitim vermek yeterli değildir. Çocuğun her alandaki eğitimi gibi cinsel eğitimine de 

aile dahil edilmelidir diyerek aile eğitiminde öğretmenlerin rolüne dikkat 

çekmişlerdir.
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BÖLÜM V 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

5.1. Sonuç

Bu araştırmada ergenlik döneminde zihinsel yetersizliğe sahip ebeveynlerin 

çocuklarının cinsellik ve uygun olmayan cinsel davranışları ile başa çıkma becerileri 

hakkındaki görüşleri değerlendirilmiştir. Görüşmeler sırasında yapılan gözlemler ve 

katılımcıların istekliliği bu çalışmanın katılımcılar için yararlı ve gerekli olduğunu

göstermektedir. Bu araştırmanın bulgularının ergenlik döneminde zihinsel 

yetersizliği olan ve uygun olmayan  cinsel davranışlarını olan çocukların 

ebeveynlerinin çocuklarının,  uygun olmayan cinsel davranışları ile başa çıkmada 

yaşadığı güçlükleri ortaya çıkarmada etkili olduğu düşünülmektedir.

Görüşmeye katılan ebeveynler, “Çocuğunun eğitim durumuna ilişkin 

görüşlerini” belirtmişlerdir. Konuya ilişkin görüşleri değerlendirilen ebeveynlerden

eğitim durumu lisans ve üzeri olan ebeveynlerin özel gereksinimli çocuklarının 

eğitimlerini en az sınırlandırılmış eğitim ortamında nasıl alacağına ilişkin bilgili 

oldukları ve çocuklarını uygun okul ve kurumlarda eğitim aldırdıkları belirlenmiştir.

Çocuğunun eğitimi ile ilgili olan ve iyi eğitim alması için gayret gösteren  

ebeveynlerin çocuklarını  tam zamanlı özel eğitim okuluna gönderip aynı zamanda 

özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek özel eğitim hizmeti aldırdıkları 

belirlenmiştir. Görüşme yapılan ebeveynlerden birinin çocuğunun özel rehabilitasyon 

merkezine devam ettiğini fakat görüşme yapılan tarihten bir ay önce çocuğunun 

eğitim ödeneğinin kesildiğini ve çocuğunun herhangi bir kurumda eğitimine devam 

edemediğini belirtmiştir. Veli araştırmacıya çocuğunun okula devam etmesini 

istediğini ancak çocuğunun eğitimi için nerelere başvurması gerektiğini bilmediğini 

söyleyerek araştırmacından yardım istemiştir. Buradan bu velinin de devlet 

tarafından kendilerine ve çocuklarına sağlanan yasal haklarını bilmediği sonucuna 

ulaşılabilir.

Araştırmaya katılan ebeveynlerin çocuğunun herhangi bir eğitim kurumunda 

eğitimlerine devam etmelerini önemli gördükleri fakat hangi eğitim kurumlarının 
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çocuklarına uygun eğitimi verdiğini bilmedikleri sonucuna da ulaşılmıştır. Görüşülen 

ebeveynlerin özel eğitim veren kurumları ilk başta, “Özel özel eğitim ve 

rehabilitasyon merkezleri” olarak algıladıkları ve çevrelerinde olan resmi kamu 

kurumu olan özel eğitim okullarından sonradan haberleri olduklarını söylemek 

mümkündür. 

Görüşmeye katılan ebeveynlerin çocuklarının devam ettikleri kurumlardan 

konuya ilişkin yardım beklentileri olmasına rağmen tamamının “cinsel eğitim” ile 

ilgili eğitim almamaları sonucu dikkat çekicidir. Araştırmada çıkan çarpıcı 

sonuçlardan birisi de görüşülen ebeveynlerden erkek olanların çocukların cinsel 

eğitimi ile ilgili kişinin “anne” olduğunu söylemeleri de araştırmanın dikkat çekici 

sonuçlarından birisidir. Araştırma öncesi yapılan gözlemlerde ve görüşmelerde

yapılacak araştırma veli ile yürütülecek olmasına rağmen araştırmaya katılan tüm 

ebeveynlerin çocukları araştırmacı tarafından gözlemlenmiş ve çocuklar hakkında 

küçük notlar tutulmuştur. Bu yapılan gözlemler ve araştırma sonucu elde edilen 

bulgular karşılaştırıldığında,  çocukların el yüz yıkama gibi basit öz bakım becerileri 

hariç diğer tüm öz bakım becerilerinin ebeveynleri tarafından yapıldığı sonucu 

birbirine paralel olarak tutarlılık göstermiştir. Ancak yapılan araştırmayı çarpıcı kılan 

sonuç da kendi öz bakım becerilerini yapmakta zorlanan çocukların tamamının kadın 

erkek ayrımını çok iyi şekilde yaptıkları hatta aralarından erkek olan çocukların, 

güzel ve çirkin, makyajlı ve makyajsız bayanlarını ayırt ettikleri, kız olan 

çocuklardan birinin de evlerine erkek misafir geldiğinde ince çorap ile birlikte mini 

etek giyip bacaklarını göstermek istediğidir.

Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde ebeveynlerin çocuklarının 

uygunsuz cinsel davranışları ile başa çıkmada çok zorlandıkları sonucuna 

ulaşılmıştır.  Ebeveynlerin görüşme sorusuna cevap verirken utandıkları, tedirgin 

oldukları ve ara ara yutkunarak cevap verdikleri araştırmacı tarafından görüşme 

esnasında not edilmiştir. Çocukların uygun olmayan cinsel davranışları evlerine 

misafir geldiğinde ya da dışarıda tanımadıkları kişilerin yanlarına daha fazla 

sergiledikleri belirlenmiştir. Ebeveynler bu durumdan oldukça rahatsız olmalarına 

rağmen çevrelerinde insanların tepkilerinin çocuklarının uygunsuz cinsel 

davranışlarını arttırdığı hatta bu davranışları pekiştirdiği sonucunu çıkarmak 

mümkündür. Çevredeki insanların verdiği tepkilerin yanı sıra araştırmacı 

ebeveynlerin, çocukları uygun olmayan cinsel davranışlar sergilediğinde çocuklarına 

nasıl tepki verdiklerini araştırmış ve elde edilen sonuçlar ebeveynlerinin verdiği 
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tepkilerin çocuklarının davranışları ile başa çıkmak yerine o davranışları arttırdığını 

açıkça göstermiştir. Ebeveynlerden sadece bir kişi çocuğu uygunsuz cinsel davranış 

sergilediğinde nerede olursa olsun görmezden geldiğini ve çocuğunun böylece uygun

olmayan cinsel davranışları sergilemediğini belirtmişler.

Görüşme yapılan ebeveynler kendi uyguladıkları yöntem ve tekniklerin 

uygun olmadığını bildikleri halde ellerinden başka bir şey gelmediğini, en azından 

vicdanlarının rahat etmesi için bir şeyler yapmaya çalıştıklarını fakat yaptıklarının

etkili olmadığını da bildiklerini araştırmacıya çalışmanın kayıtlı olmayan 

zamanlarında bildirmişlerdir.

Görüşmelerde araştırmacı tarafından gözlemlenen bir diğer çarpıcı sonuç ise,

ebeveynlerinin uygunsuz cinsel davranışları ile başa çıkmada güçlük çektikleri 

çocuklarının bakım ve eğitim işlerinin tamamen annelere kalmış olmasıdır. 

Görüşmeler öncesinde araştırmacı eşit sayıda anne ve  baba  ile görüşmeleri yapmak 

istemesine rağmen, babaların görüşmeci olarak katılmak istememeleri görüşülen üç 

babadan ikisinin de görüşme sorularını cevaplarken sorulara cevap vermede 

zorlanmaları, çocuklarının eğitim ve tüm diğer gereksinimlerinin karşılanmasından 

sorumlu olan kişinin anne olduğu algısı araştırmacı tarafından çarpıcı bir sonuç 

olarak gözlemlenmiştir.

Görüşülen ebeveynlerden elde edilen bulgular da çocuklarının uygunsuz 

cinsel davranışları ile başa çıkmak ile ilgili öğretmen, doktor, psikolog, psikiyatri

gibi kendilerine çözüm sunacağını ümit ettikleri uzman ile görüştükleri fakat hiçbir 

velinin bu konunun çözümü hakkında görüştükleri uzmanlardan kalıcı bir çözüm 

yolu bulamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada ebeveynlerin cinsel eğitim ile 

ilgili sorumlu gördükleri ve yardım bekledikleri kişilerin doktorlar olduğunu 

düşündükleri belirlenmiştir. Hatta bir velinin çocuğunun uygunsuz cinsel 

davranışlarını uygun hale getirmede çözüm yolu olmadığına inandığı ve bu sonuca 

bağlı olarak çocuğunu kısırlaştırmak istediği bilgisine ulaşılmıştır. Ebeveynlerin

yaklaşımları dikkate alındığında uygun olmayan cinsel davranışları azaltma 

konusunda çaresiz kaldıkları, arttırıcı davranışlar gösterdikleri söylenebilir. Öte 

yandan elde edilen sonuçlara bakıldığında konunun çözümü ile ilgili uzmanların da 

konu ile ilgili yetersiz ve eksik bilgiye sahip olukları sonucu çıkartılabilir.

Görüşme esnasında bazı ebeveynlerin psikolojik tedavi gördüklerini 

söylemeleri, araştırmacının görüşme esnasındaki gözlemleri ile tutarlılık 

göstermektedir. Ebeveynlerin  tamamının görüşme esnasında, görüşme sorularından 
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uzaklaşıp kendi özel yaşamlarından, çektikleri güçlüklerden, evliliklerinde çıkmaza 

girdiklerinden bahsetmeleri araştırmacı tarafından çalışma esnasında not alınmıştır. 

Araştırmaya katılan ebeveynlerin çocuklarının cinsel eğitim ihtiyacına ilişkin 

çevrelerinden neredeyse hiçbir beklentisi olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır,  fakat 

cinsel eğitim konusunda kendilerinin eğitimsiz oldukları ve bu konuda eğitilmek 

istedikleri, veli eğitim seminerleri istedikleri önemle vurgulanmıştır. Görüşülen 

ebeveynlerden sadece birinin konu ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık 

Bakanlığı'ndan destek görmek istediklerini belirtmesi diğer ebeveynlerin belirtilen bu

kurumlardan bahsetmemeleri, ilgililerden beklentilerinin düşük olmasını göstermesi 

açısından araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucudur.

Araştırmacı yapılan görüşmelerin yüksek lisans tezi için veri toplamada 

kullanacağını söylemesine rağmen, ebeveynlerin beklentileri araştırmacının 

kendilerine ve çocuklarına doğrudan yardım etmesi yönünde olmuştur. Ebeveynler,

görüşmeler sonlandıktan sonra da araştırmacıya ulaşıp cinsel eğitim konusunda 

yardım talep etmişlerdir. Ebeveynlerin konu ile ilgili uzman desteğine açık oldukları 

fakat ulaşamadıkları sonucuna ulaşılabilir. 

5.2. Öneriler

Araştırmanın bulguları doğrultusunda uygulamaya ve ileri araştırmalara 

yönelik çeşitli önerilerde bulunabilir

5.2.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler

1. Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı genel müfredatı incelenmiş, cinsel

eğitim konusunun müfredatta ders olarak konulmadığı  belirlenmiştir. Bu sebepten 

dolayı “cinsel eğitim” bir ders olarak ilköğretim ve ortaöğretim müfredatlarında yer 

alması önerilebilir.

2. Araştırmanın bulgularında aileden elde edilen bilgiler doğrultusunda  özel

eğitim alanda çalışan öğretmenlerin  veya zihinsel yetersizliğe sahip çocuklarla 

doğrudan ilgili olan sağlık personelinin “zihinsel yetersizliğe sahip çocukların cinsel 

eğitimi” konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları belirlenmiştir.  Yüksek Öğretim 
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Kurumunun ya da üniversitelerin lisans müfredatlarına konu ile ilgili bir ders  

koyması gelecek yıllarda yetişecek personelin daha nitelikli olmasını sağlayabilir.

3. Yapılan araştırmada hiçbir eğitim kurumunda eğitim almayan ya da örgün

eğitime devam edemez raporu verilen çocuklara rastlanmıştır. Bu çocuklarının 

yetersizliklerinin yeniden değerlendirilmesi ve örgün eğitim hizmetlerinden 

faydalandırılmaya başlanması, okullaşma oranın arttırılması ve uygun eğitimin 

almalarının sağlanması önerilebilir. 

4. Araştırmada elde edilen bulgularda görüşme yapılan ebeveynler

çocuklarının uygun olmayan cinsel davranışları ile başa çıkmakta zorlandıkları ve  

konuda bilgilendirilmek istedikleri ve yardım bekledikleri belirlenmiştir. Konu ile  

ilgili olarak  “aile bilgilendirme ve eğitim seminerleri “ düzenlenerek ebeveynler ve 

konu ile ilgili olanların bilgilendirilmesinin ve desteklenmelerinin faydalı olacağı 

düşünülmektedir.

5. Sonuç bölümünde de belirtildiği gibi görüşme yapılan ebeveynler

çocuklarının uygun olmayan cinsel davranışları ile başa çıkmak ve konu ile ilgili 

çözüm aramak için  öncelikle eğitim kurumlarındaki öğretmenlere, psikologlara, 

doktorlara ve psikiyatristlere gittiklerini belirtmişlerdir. Fakat ebeveynler kendilerine 

faydalı olabilecek çözüm bulamadıklarını gittikleri uzmanlarında konu ile ilgili 

bilgisiz olduklarını belirtmişlerdir. Bu sorunun çözümü için konu ile ilgili 

öğretmenler ve uzmanların kurumları tarafından düzenlenecek “mesleki eğitim 

seminerleri” ile cinsel eğitim konusunda eğitilmeleri uygun olacağı düşünülmektedir.

6. Araştırmada elde edilen çarpıcı bir bulguda çocuğun temel bakıcısı

annelerin görüldüğüdür. Ebeveynlerin birlikte katılacağı eğitim seminerlerinin, 

babanın da anne kadar özel gereksinimli çocuğun eğitimini üstlenmesi açısından 

faydalı olabileceği önerilebilir

5.2.2. İleriki Araştırmalara Yönelik Öneriler

1. Araştırmada elde edilen bulguların genellenmesi açısından farklı şehirlerde

ve farklı engel grupları ile ilgili bu tür araştırma yapılabilir.

2. Bu araştırmada ebeveynlerin çocuklarının uygun olmayan cinsel

davranışları ile başa çıkma beceriler değerlendirilerek cinsel eğitim alanına faydalı 

bilgiler aktarılmıştır. Başka bir çalışmada da öğretmen, idarecilerin sınıflarında veya 
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okullarında uygun olmayan cinsel davranışlar sergileyen özel gereksinimli öğrenciler

ile başa çıkma becerileri değerlendirilerek sonuçlar karşılaştırılabilir.

3. Bu araştırmada elde edilen bulgular değerlendirilerek ebeveyn eğitimine

yönelik cinsel eğitim programları yapılabilir.
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EKLER 

Ek.1. Veli izin belgesi 

Değerli Veli,

Ben Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Bölümü 

Yüksek Lisans öğrencisi Yasin GÜNLÜ “Ergenlik Döneminde Zihinsel 

Yetersizliğe Sahip Ebeveynlerin Çocuklarının Cinselliği İle İlgili Görüşleri” 

başlıklı yüksek lisans tezim kapsamında cinsellik ve başa çıkma konusundaki görüş 

ve önerilerinizi almak için sizlerle bireysel bir görüşme yapmak istiyorum. Bu 

görüşme sırasında, konuşmamızın akışını bozmamak için ses kaydı almak 

gerekmektedir. Ses kayıtlarında yer alan görüş ve önerileriniz sadece bilimsel veri 

olarak kullanılacaktır. Eğer isterseniz, araştırma sonuçları size iletilecektir. Ayrıca, 

görüşmeler sırasında kendi isminiz yerine birlikte belirleyeceğimiz kod isminiz

kullanılacaktır. Yapacağımız görüşmenin sizin için hiçbir şekilde psikolojik ve 

fiziksel risk içermediğini, sorulan sorulara cevap vermeniz gerektiğini ve istediğiniz 

zaman araştırmadan çekilme hakkınız olduğunu bilmenizi isteriz. Görüşme kaydını 

ben dışında kimsenin dinlemeyeceğine ve verdiğiniz bilgilerden dolayı hiçbir şekilde 

rahatsız edilmeyeceğinize söz veriyorum. Bu açıklamalar doğrultusunda, sizin bu

çalışmaya gönüllü olarak katıldığınızı ve araştırmacı olarak benim de verdiğim

sözleri tutacağımı belirten bu sözleşmeyi karşılıklı imzalamamızın uygun olacağını 

düşünüyorum. Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Görüşen Görüşülen
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Ek. 2. Görüşme formu

ERGENLİK DÖNEMİNDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUĞU 

OLAN EBEVEYNLERİN, ÇOCUKLARININ CİNSELLİĞİ İLE İLGİLİ 

GÖRÜŞLERİ YARI YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME FORMU

1. Demografik Bilgiler

Annenin  Babanın

Adı-soyadı:

Doğum Tarihi:

Eğitim Durumu:

Mesleği:

Varsa diğer çocukların yaşları, eğitimleri:

2. Çocuğunuzun tanısı nedir? Tanısı ilk olarak ne zaman konuldu?

3. Çocuğunuz herhangi bir eğitim kurumunda eğitim alıyor mu? ( Alıyor ise hangi

okula kaçıncı sınıfa devam ediyor? Kaç yıldır bu kuruma devam ediyor? )

4. Çocuğunuzun cinsel eğitimi konusunda herhangi bir eğitim aldınız mı? Eğer

aldınız ise sizce bu eğitim yeterli oldu mu? 

5. Çocuğunuz kendi vücudunun bölümlerini tanır mı? (Baş, gövde, kollar, bacaklar)

6. Çocuğunuz erkek ve kadınları ayırt edebilir mi?

(Evet ayırt eder ise) Erkek ve kadınlara karşı sergilediği davranışlar farklı olur mu? 

(Evet farklı olur ise)  Kimlere hangi davranışlarda bulunur? 

7. Çocuğunuz hijyene uygun olarak kişisel bakımlarını yapabilir mi? ( el yüz yıkma

banyo yapma, tuvalet yapma, mahrem bölge temizliği, günlük ped değişimi…)

8. Sizce uygun olan ve olmayan cinsel davranışlar nelerdir?

9. Çocuğunuzun sergilediği ve uygun olmayan cinsel davranışlar var mı? Varsa

neler? ( umuma açık yerde cinsel organı ile oynama, tanımadığı birine sarılma, öpme, 

el ile temas etme, söz ile rahatsız etme…)

10. Çocuğunuz uygun olmayan cinsel davranışları en çok nerede ve hangi zaman

aralıklarında sergiler? 
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11. Çocuğunuz uygun olmayan cinsel davranışlar sergilediğinde, siz ve

çevrenizdekiler rahatsız olduğunda ona nasıl tepki verirsiniz? ( Verdiğiniz tepkilerin 

çocuğunuzun davranışları üzerinde etkili olduğunu düşünüyor musunuz?)

12. Çocuğunuzun uygun olmayan cinsel davranışlarını uygun hale getirmek için

neler yaparsınız?

13. Çocuğunuzun uygun olmayan cinsel davranışlarını gördüğünüzde hangi kurum

ya da hangi uzman ile çözme yoluna giderseniz? ( Özel eğitim merkezi, aile sağlığı 

merkezi, öğretmen, psikolog doktor …) 

14. Çocuğunuzun cinsel davranışları ile başa çıkmada karşılaştığınız güçlükler

nelerdir? 

15. Cinsel eğitim konusunda okul/kurum/devlet ya da Milli Eğitim Bakanlığından

beklentileriniz nelerdir? 
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