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ENGELL ERGENLER VE C NSEL E T M
Uzman Psikolog Arzu YURDAKUL

Engelli ergenlerin cinsel ya amı o kadar sorun ve ku ku yaratır ki, onların gereksinimlerine tam kar ılık veren bir
cevap bulmak zordur. Cinsel ve psikolojik (psikoseksüel) geli imlerinin özellikleri üzerinde ayrıntılı bir inceleme
bulunmadı ı için engelli ergenlere özel bir cinsel e itimin de nasıl uygulanaca ı bilinememektedir. Cinsellik
canlının ya amının ba langıcından ölümüne dek vardır ve özellikle de erinlik yıllarında ki inin ya amında büyük
rol oynar. Erinlik, ergenli in ba langıç evresi olan ve ortalama 3 yıl (12-15 ya ) süren, en hızlı ve yo un bedensel
ve cinsel de i imlerin yer aldı ı evredir. Erinlik döneminde cinsel organlardaki geli im üreme fonksiyonuyla
dolaylı olarak ilgili olan (tüylerin geli imi, gö üs ve kalçaların olu umu, vb.) ikincil cinsel özellikler eklinde
özetlenebilir (Yavuzer, 1985). Ergenlik ça ı ise davranı bunalımlarının en yo un oldu u bir dönem olarak ifade
edilmektedir. ster engelli ister normal olsun, her birey için 13-19 ya ları arası yılların bunalımsız geçmesi çok
ender görülür.
Er veya geç her ana baba cinsel e itim sorunları ile bir gün kendisini kar ı kar ıya bulacaktır. Hepimiz büyümekte
olan çocukların sorularına cevap vermeye çalı ırız. Fakat sorular cinsiyet, üreme ve ergenlik duygularına
de inince a ırıp kalırız. Buna ilaveten, soruları soran, cinsel davranı lar gösteren engelli bir çocuksa durum
daha da karma ıkla ır. Ço u geli im alanlarında- motor, bili sel, sosyal- daha yava geli en bu çocukların cinsel
geli imlerinin normal ya ıtlarına göre kimi zaman farklılık göstermemesi anne-babayı a ırtır. Ebeveyn, engelli
çocuktan gelen sorular ya da davranı lar kar ısında ne yapaca ını tam olarak kestiremez. Cinselli in
konu ulmasının bile hala tabu olarak bakıldı ı toplumumuzda, genellikle, anne-baba özellikle engelli çocu una
nasıl bir cinsel e itim vereyim diye dü ünmez. Bunu bir problem olarak görür ve bu problemin kar ısında
yenilgiye u ramakla kalmayıp, kendisini garip biçimde tedirgin olmu , kararsız ve engellenmi hisseder.
Engelli bireylerin cinselli i hakkındaki görü ler
Engelli bireylerin cinselli i hakkındaki görü ler ikiye ayrılır. Engelli bireyin cinselli ini önlemeye çalı an birinci
görü e göre, engelli bireylerin cinsellik hakkındaki bilgileri ne kadar az olursa o kadar iyi oldu u dü ünülür. Ancak
bu görü le ilgili tartı malar vardır. Bu tartı malardan biri de udur; aktif cinsel ya am, engeli bireyin sahip
olmadı ı derecede sorumluluk ve olgunluk ister. Bu nedenle, toplum sorumsuz cinsel davranı olasılıklarını ve
sonuçlarını azaltmak hakkına sahiptir. Fakat cinsellikte nelerin sorumlulu u, nelerin sorumsuzlu u olu turdu u
kendilerine hiç ö retilmeyen insanlardan, sorumlu cinsel davranı beklemenin gerçekçili e aykırı oldu u
savunulmaktadır.
Di er görü ise, her insan gibi engelli bireylerin de cinselli i ya amaya hakları oldu unu savunur. Batıdaki bir çok
çalı mada, engellilerin normallerden daha farklı bir ya ama do ru yönlendirildiklerini, ço unlukla herhangi bir
cinsel davranı göstermelerinin yasaklandı ını ve geli en cinsellikleri ile vücutları hakkında oldukça az e itim
aldıkları bulunmu tur.
Ara tırmacılar (Shindell ve Kemptor), cinsel e itimin önemli oldu unu, çünkü engellilerin kendilerine gösterilen
ilgiye a ırı sevgiyle cevap verdiklerini belirtmektedir. Cinsel ili ki için yapılacak bir teklifi, cinsel olarak
sömürüleceklerini bilmeden mantıksız bir sevecenlikler kabul edebilirler. Gerçe i ve gerçek olmayanı ayırma
zorlukları oldu undan kolayca a ırtılabilir ve korkutulabilirler. Gerek arkada larından, gerekse kitaplardan, do ru
ve gerekli bilgileri edinmeleri ço u zaman mümkün olmamaktadır. Ayrıca di er kimselerin davranı larını
gözlemleyerek ö renmeleri de kolay olmamaktadır. Tüm bu nedenler, engellilerin anne-baba ve ö retmen
yönlendirmesine ne kadar ihtiyacı oldu unu göstermektedir.
Engellilerin cinsel geli im özellikleri
Normal kadınlar ve erkekler gibi engelli erkeklerin de arzularını doyurmak, uygun bulunmak ve sevgi edinmek için
cinsel dikkat çekmek istediklerini vurgulayan ara tırmacılar, engellilerin televizyonda, filmlerde sıklıkla gördükleri
çekici, ba tan çıkarıcı davranı ları taklit etmeye çalı tıklarını bulmu lardır.
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Ayrıca çalı malarda, engellilerin normal zekalı bireylerden daha az mı yoksa daha çok mu cinsel dürtülere sahip
olması konusunda hiçbir ipucunun olmadı ı, ama engelli insanların normal insanlarla aynı cinsel güdüler ve
ihtiyaçlar zincirine sahip olduklarını, fiziksel geli me normal oldu unda cinsel geli imin zeka geli iminden daha
kronolojik bir düzeni takip etti i belirtilmi tir. Engelli insanların cinsel özellilerini ara tıranlar, hafif derecedeki
engellilerin psikososyal-cinsel davranı larının normal insanlara benzedi ini, normal insanlarla aynı ekilde cinsel
dürtülerini kontrol edebileceklerini, orta derecedeki engellilerin biraz yardıma ihtiyaçları oldu unu, bazı
durumlarda ikincil cinsel karakteristiklerinin gecikmi olabilece ini; a ır derecedeki engellilerin genelde cinsel
dürtülerini çok az kontrol edebildiklerini ve psikososyal-cinsel geli imlerinin eksik kaldı ını, toplumsal kuralları
kavramakta ve uygun davranı lar geli tirmekte sıkıntı çektiklerini ortaya koymu tur.
Engelli çocukların cinsel ya amı olur mu?
Geli imi di er çocuklara göre daha yava oldu u ve dü ünme gücü yönünden gerçek ya ın altındaki bir dönemde
durdu u için ergenin, daha ilerde genç erginin, büyük bir çocuk gibi ele alınmasına yol açar. Onun tutumu da
ço u kez bunu kanıtlar, ama bu çocuksu tutumun, cinsel sorunlar açısından onu de i ik düzeyde tutaca ına
inanmak do ru olmaz. Engelli çocuk, yava ilerleyen geli imi ve özelliklerine ra men, gerçek bir geli ime
ula abilir, ki ili inin hiçbir yönü unutulmayı gerektirmez. Di er çocuklar kadar onun da, geli imini destekleyecek
bir cinsel e itime hakkı vardır.
Ba ka çocuklar gibi (normal ya ıtları) o da, çe itli psikoseksüel dönemlerden geçecektir. Ancak çabucak
geçi tirilen bazı durumlar onun için daha güç ve direnç gösteren engeller olarak ortaya çıkacak, onu kısıtlı bir
evrende, kısıtlı akıl ve fizik gücüyle daha çok çaba göstermek zorunda bırakacaktır
Atılacak ilk adım en güç olanıdır: anneden ayrılmak. Anne, çocu unu korumaya, ona yardım etmeye, günlük
güçlükler kar ısında her an onun yanında olmaya alı mı tır. Aradaki ba ların, anne için oldu u kadar çocuk için
de koparılması son derece güçle mi tir. Ço u kez, annelerinden ayrılmı , yeni bir çevreye girmi engelli çocukları
koltukta sallanırken, parmaklarını emerken, kendi kendilerini ok arken ya da kendilerini tatmin ederken görürüz.
Bu fiziksel tatminler ve tekrarlanan niteli i, çocu a sıkıntılı bir dönemde biraz güven sa lar. Ço unlukla, kendi
kendini tatmin, sıkıntı azaldı ı ve yeni alı kanlıklar edinildi i zaman biter.
Engelli çocuklar, giysi, saç biçimi gibi dı görüntülere son derece hassastırlar, erkek ve kadın ayrımında bunlara
tutumlardan daha çok önem verirler. Tipik erkek ya da kadın giysileri, onların hangi cinse ait olduklarını
anlamalarına daha çok yardımcı olur. Aile içinde de erkek ya da kız karde i, abla ya da a abeyi ve kendi yerlerini
daha kolay belirler.
Temizlik ve vücut bakımı, böyle bir bilinçlenmeyi daha kolayla tırır. Terbiye ve utanma da bu arada uyanmaya
ba lar. Çocuk temiz vücudunun kendisine ait oldu unu anlamalı, ona sadece ana babası ya da e itmen gibi
yardımcıların dokunabilece ini idrak etmelidir.
Ergenlik öncesi fiziksel i aretler, beklenen ya ta belirlenmeye ba lar, ancak genç ergendeki karakter belirtileri
engelli çocuklarda daha gecikir. Ama yine de kendindeki de i ikliklerden ku kulanmaya ba lar ve cinsel
ya amdaki ergenlik öncesi dönemi, basit de olsa, ona açıklamak mümkün olur. Ergenlikte, fizyolojik i lemeyi
bütünüyle anlayamasa da, cinsellikteki esrarı çözer ve güven duymayı gereksinir.
Bu ya ta, ana babalar bilmek istemeseler de, cinsel dürtüler oldukça fazladır. Zaten henüz ba ımlı ve topluma
uyumu kesin olmayan bir ergenin ilerideki cinsel ya amı nasıl dü ünülebilir?
Örne in, çocuklar 5-6 ya larına geldiklerinde cinsel organlarıyla oynarlar ve bundan haz duyarlar.
Bu eylem, çocu un kendi bedenini tanıma eylemi içinde geçen bir süreçtir. Kimi aileler, böyle bir davranı ı
gördüklerinde pani e kapılıp çocu u korkutarak veya cezalandırarak onun bu konuya daha çok takılmasına yol
açarlar. Oysa, gerek eliyle gerekse ba ka bir objeye sürtünerek mastürbasyon yapan çocuk, üzerinde durmamak
ve ola anüstü bir sıklıkla oluyorsa, onu korkutmadan ve konuya de inmeden ba ka bir eyle oyalayarak dikkatini
ba ka bir yöne çekmek genellikle yeterli olur. Çocu un güdüsel olarak yaptı ı bu durumun anne baba tarafından
engellenmesi çocukta suçluluk yaratır. Mastürbasyon, vücudun yapısının ve duyarlılıklarının ara tırılmasına yol
açar. Kendi kendini tanımayı sa lar.
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Çocuklar cinsel organlarının idrar bo altma ve zevk alma i levleri arasındaki farkı bilemezler. Ancak
mastürbasyon sayesinde, cinsel organların ve onlarla birlikte tüm bedenlerinin zevkli bir ekilde uyarılabilece ini
anlarlar. Kısacası çocuklarımız cinsel kimliklerine ancak mastürbasyon sayesinde kavu urlar.
Engellilerde cinsel e itim neden gereklidir?
Geleneksel aile yapımız, cinsel e itim ve cinsel sözcü ü ile ba layan pek çok tanımlamaya hala tabu gözüyle
bakmaktadır. Bunun yanı sıra çocu a ya da gence baskı uygulamaktadır. Çocuklarını korumak adına özellikler
genital organlar için ‘ayıp, pis’ gibi utanma duygusu uyandıracak tanımlar kullanılır. Çocuklar bu organlar ile ilgili
bir sorun ya andı ında da ortaya bir de suçluluk duygusu çıkacaktır. Bu baskının ve ayıp yakla ımının ço unlukla
aile bilgisinin yetersizli inden kaynaklandı ı görülmektedir. Oysa, bilgisizlik problemi çözmez. Cinselli in
tabula tırılması koruma adına yapılıyor olsa da bunun geçerlili i yoktur, tam tersine bilgilendirdi imiz düzeyde
çocu umuzu koruyabiliriz. Bu kural ister engelli, ister normal ki iler için olsun herkes için geçerlidir.
Ayrıca ba ka önemli bir nokta da engelli gençler tıpkı di er bireyler gibi sevebilir mi? A ık olabilir mi? Bizim ‘a ık
olmak’ dedi imiz ey ile duydukları sevgiyi ba da tırabilirler mi? Bu sorular pek çok ebeveynin gerek kendi
kendilerine gerekse uzmanlara sık sık sordu u sorulardandır. Öncelikle belirtmek gerekir ki hiçbir ara tırma bir
ki inin di erine duydu u sevginin ölçüsünü ortaya çıkaramaz. Engelli bireyin sosyal ya amdan soyutlanmı ve
aileleri tarafından a ırı koruma altında tutuldukları inkar edilemez bir gerçektir. A ık olmak, sevmek için zekanın
rolü nedir? Zihinsel özürlü olmakla duygusal özürlü de olunmaz. Herkes gibi bu bireylerin de sevmeye, sevilmeye,
cinselliklerini ö renmeye ve ya amaya hakları vardır. Ne kadar engellense de, baskı yapılsa da, er geç öyle veya
böyle, engelli çocuklar da ergenli in getirdi i hem fiziksel hem psikolojik de i iklikleri ya ayacaklardır. Bu yüzden
cinselliklerinin farkına varmaları engellenemez. Bu normal bir süreçtir. Pek çok engelli genç seksüel özellikteki
davranı ların yeri ve zamanı oldu unu ö renebilecek kapasiteye sahiptir. Bu gençlere kabul edilebilir davranı lar
örneklenmezse olumlu davranı ların kendiliklerinden ortaya çıkması beklenemez.
Engellilerde cinsel e itimi gerekli kılan özellikleri öyle sıralayabiliriz:
• Sıklıkla gözlenen dikkat yetersizli i detayları gözden kaçırmaya ve yerinde reaksiyon vermemeye neden olur.
• Yargılamaları yetersiz ve yetenekleri sınırlıdır.
• Engelliler genellikle istenilenleri sorgulama yapmadan yerine getirirler, bu nedenle kolaylıkla kullanılırlar ve
cinsel tacize açıktırlar.
• Çabuk kafaları karı ır ve korkarlar. Gerçek ve gerçek olmayanı ayırt etmekte güçlük çekerler.
Bu özellikler göz önüne alındı ında, engelli bir genç kızın hamilelik ve cinsel ili ki arasındaki ba ı bilmemesinin
ne kadar önemli oldu u da ortaya çıkmaktadır. Bu ba lamda engelli bir genç kıza istemedi i bir durum kar ısında
evet demek zorunda olmadı ı ö retilebilir, oyun gibi uygulamalar ve grup çalı maları ile kar ıla abilecekleri
olaylara hazırlanmalarına yardımcı olunabilir.
Normal çocuklar cinsel bilgi ve deneyimlerini aileleri, ya ıtları ve okulun yardımı ile payla ırlar ve sosyalle me
içinde olurlar. Engelli çocukta ise durum farklıdır. Engelli tanısı konduktan sonra, toplumdan soyutlanma süreci
kendili inden ba lar. Bu çocukların ya amı birilerine ba lı hale gelir ve sosyal ortam dı ında kalır.
Sosyalle meleri çok kısıtlı olan bu bireylere, cinsel e itim profesyonel bir yakla ım ile verilmelidir.
Cinsel e itimde yapılan hatalar
Yanlı tutumlardan biri susmak, çocu a cevap vermemektir. Çocuklar sorularına cevap verilmeyince bu alanda bir
sır, gizlilik oldu unu sezerler, merakları iyice artar. Di er bir yanlı tutum, “ayıp, büyüyünce ö renirsin” gibi bir
tepki ile çocu u azarlayıp susturmak ya da hiç anlayamayaca ı kadar karı ık cevaplar vermektir. Ayrıca çocu a
gerçeklere uymayan yanlı bilgiler vermek de do ru de ildir.
Çocukların ve ergenlerin cinsel e itiminde dikkat edilmesi gereken hususlar unlardır:
1. Çocukların cinsellikler ilgili sorularına cevap vermeyi reddetmemeli, gerekli bilgiler çocu un cinsel geli im
evrelerine göre ve zamanında verilmelidir.
2. Çocu un cinsellik ve üreme konusunda sordu u sorular yalın, ancak do ru ve yeterli olarak cevaplanmalıdır.
3. Çocukların anlayabilece i düzeyde e itim verilmeli, her ey ö retilmeye kalkı ılmamalıdır.
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4. Cinsel e itim yönünden aile içinde bazı önlemler alınması gereklidir.
a) Çocu un zamanından daha erken ya ta cinsel konularda uyarılmaması için ayrı bir odası olmalı, anababası ile aynı odayı veya yata ı payla mamalıdır.
b) Cinsel organlarına sürtünerek uyarılmaması için çocu a fazla dar çama ır veya elbiseler
giydirilmemelidir.
5. Çocuk, birikmi enerjisini uygun ekilde harcayabilece i oyun ve spora alı tırılmalıdır. Böylece çocuk kendi
cinselli i üzerinde yo unla maz. Çocu un kendi enerjisini do al olarak harcayabilece i spor ve oyun en iyi
koruyucu önlemler olarak bilinmektedir.
6. Çocu un kendi kendine cinsel doyum sa laması demek olan mastürbasyon zararlı bir yöntem olarak
algılanmamalıdır. Mastürbasyon do al bir olaydır.
7. Cinsel geli imin yo unla tı ı ergenlik öncesi dönemde çocukta olacak cinsel ve bedensel geli imler hakkında
çocu a bilgi verilmelidir.
Cinsel e itimin amacı, yalnızca çocu un bazı gerekli sosyal kurallara uymasını sa lamak de il, insanın sevgi
içinde serbestçe geli imini ve kendinde bulunan cinsel güçleri olabildi ince düzenlemesini, kendisinin ve
ba kalarının mutlulu u için bunlardan yararlanmasını sa lamaktır.
Cinsiyet, temel ve önemli bir parçadır. Her geli im evresi ve onun anla ılmasında bu gerçe i unutmazsak, kendi
kendimizle bir rahatlık duygusu içinde olur ve di er insanlara kar ı anlayı kazanırız. Sevgi iyimserdir, sevgi
umutludur. Ona ula mak olana ı her zaman bizimledir. te çocuklarımıza a ılamak isteyece imiz gerçek de
budur.
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