
  Anne–Babalar!  Genç Kızlarımızı Tuzaklara Kurban Etmenin 
Pişmanlığını Yaşamayalım 

 Günümüz sosyal hayatı günden güne tehlikeli bir hal almaya başladı. Bazen hiç 
umulmadık bir şahsiyetin kızı beklenmedik tuzaklara düşebiliyor. Ana babalar 
en baştan tedbirli, dikkatli ve hassas davranmalıdırlar.  Avrupa’da psikologlara 
en çok evlilik problemleri için müracaat ediyorlarmış.  Ana-babalar da genç 
kızlarıyla ilgili sıkıntıları danışıyorlarmış. Özellikle 17 yaş sonrası kızlar aile 
büyüklerini takmıyorlarmış.  Hatta ebeveynlerinden nefret edenler bile varmış.  
Zaten bu konuda intihar olayları kızlardaki farkı ortaya koyuyor. 

Ahlaksız, haylaz ve sorumsuz delikanlılar son derece profesyonelce uyguladıkları 
özel yöntemlerle ki bu yöntem teknikleri internette geniş şekilde yer alıyor.  
Genç kızların en yumuşak karnı aşk meşk adı altında en donanımlı görünen genç 
kızları  bile  tuzaklarına düşürmeyi becerebiliyorlar. Öyle ki saf niyetli ve masum 
fikirli kızlar için onlara kanıp aldanmamak nerede ise imkânsız. Tabii, sonundaki 
hayati ve trajik sıkıntıyı başta genç kızlar ve ailesi çekiyor.Ömrümün 55 yılı 
gençlerle geçtiği için çok olaylara şahidim. 

 Cep telefonu, Chat gibi yollar kapana düşmeyi kolaylaştırıyor. Bazen erkekler 
kendilerini bayan, bazen de bayanlar kendilerini erkek olarak tanıtabiliyorlar. 
Yaşlar farklı olarak gösterebiliyorlar. İşin gerçeği ise randevulaşan yerde ortaya 
çıkıyor. Ama o güne kadar da kişiler kendileri hakkındaki bir takım bilgilere 
sahip olmaları şantaj vesilesi olarak kullanılmaya başlanıyor. Bu buluşma ve 
tanışmadan sonra da bu beladan kurtulmak için debelendikçe çamurun 
derinliklerinde batıyorlar, tabii bu bataklıktan kurtulmak da zorlaşıyor sonuç: 
psikolojik bunalım. 

     Genç Kızı olan Anne- Babalar!  

Kızınızın tuhaf, acayip, anlaşılmaz, bazen kırıcı, enteresan tavır ve davranışlarına 
aşırı tepkiyle değil, anlayışla yaklaşın. Çünkü bütün genç kızlar17 yaş civarında 
böyle sarsıntılı dönemlerden geçerler Yapmamız gereken, onu doğru 
bilgilendirmek ve bazı tuzaklara düşmeyecek kadar donanımlı eğitmektir. Bu 
arada genç kız psikolojisi delikanlı psikolojisinden daha hassas olduğunu 
unutmamız gerekir. Karşınızda her an kendi kendisine yenilebilecek bir ruh var. 
Anne-babalar ona, kendisini yenmesinde yardımcı olmalarıdırlar. Kızınızın özel 



yeteneklerini, baskın yeteneğini keşfetmesine yardımcı olun. Ve bu alanda 
gelişmesi için gerekli zemine hazırlayın. 

Günümüzde aşırı şımartılmış ve kibirli davranış sergileyen kızlar şiddetli 
geçimsizlikten boşananlar listesinin başında yer almaktadırlar. Eğer onun 
şimdi ve gelecekte aza kanaat eden, küçük şeylerle mutlu olmasını bilen, 
sorumlu ve tertipli, kıymet bilir, anlayışlı sağduyulu, sempatik, hakperest 
olmasını istiyorsak kızımızın elini soğuk sudan sıcak suya sokmamız lazım. Aksi 
takdirde Allah korusun yarın kızımızla ve torunlarımıza da bakmak zorunda 
kalırız. 

 Aşk, meşk gönül meselelerinde pire için yorgan yakan cinsten bir ana baba 
olmayalım. Fakat kızımızı da kendi haline bırakırsak davulcuya ve zurnacıya 
gideceğini de unutmayalım.   Rahmetli Cumhurbaşkanımızın kızı gibi. Yapmamız 
gereken bir anne-baba olmanın yanında ona arkadaşça yaklaşarak kızımızı 
bilinçlendirmek ve onu bekleyen tuzaklar hakkında uyanık tutmaktır) Gerekli 
eğitim ve terbiyeyi alan genç kız önüne gelen herkese âşık olmaz. İnternette “ 
Kız tavlama tekniklerini” iyi okuyup uygulamakta olan masum yüzlü bir 
şeytanla karşı karşıya olduğunu hemen fark eder. En etkili çözüm Kızlarımızın bu 
tür zararlılardan etkilenmeyecek çapta yetişmesini sağlamaktır. 

Ana-babasına açılamayan, söz geçiremeyen, onlarla hemhal olmayan kız 
evlatlarımız bu ihtiyacını giderip rahatlamak için kendisini dinleyip anladığını 
sandığı biriyle buluşarak görüşmeyi düşünecektir. .( Şafağın Sesizliğini Bozan 
Telefonu sitemden okuyun) Günümüzde malum delikanlıların çoğu kızlara “ 
Senin bir sıkıntın var galiba? Benimle konuşmak ister misin?” türünden yağlı 
ballı ve genç kızı anında tesiri altına alabilecek sözlerle işi pişirmektedir. Kızımızı 
dinlemeyi bilirsek kendini anlatmak için başkalarına ihtiyaç duymayacaktır. Bu 
arada bayanların kulaklarıyla, erkeklerin de gözleriyle sevdiğini unutmayalım. 
Yine unutmayalım ki bayanlar yanmayan bir sobadır. Onu yakacak olan 
erkektir. Soba bir kere yanmaya koysun onu söndürecek de yine erkektir.  
Yandıktan sonra sobanın nasıl söneceği belli olmaz. 

Kısacası analar-babalar! Lütfen çocuğumuzla arkadaş olalım. Çocuklarımızın 
dertlerini paylaşalım, sırlarını keşfedelim. İşimize, dizilere,  ve maçlara 
ayırdığımız zamanın bir kısmını da çocuklarımız için ayıralım ki sonunda dizimizi 
dövmek durumunda kalmayalım.  



 Çocuklarımıza ayırmadığımız enerjimiz, sonunda karşımıza problem olarak 
çıkmasın. Bunun bedeli hem kızımız, hem de bizim için hem maddi,hem de 
manevi olarak altından kalkamayacağımız berdeller olmasın. 

Not:   “Akıllı insan kendi tecrübelerinden, daha akıllı insan da başkalarının 
tecrübelerinden yararlanan insanmış.”  Gerek kendimiz, gerekse çocuklarımız 
için hayatta  “ KEŞKE” ve “ ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI”   demememiz için,  
seminerlerimde gözyaşları içinde itiraflarda bulunan kardeşlerimizin 
pişmanlıklarını  “ TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN PİŞMANLIKLAR”   adlı kitabım, 
ERGUVAN yayınları tarafından baskısı yapıldı. Arzu eden okurlarım kitabımı 
Kitap Yurdu- Emek Dağıtım- İdefiks-  Diyanar- BKMK ( Bursa Kültür Merkezi) 
ve  Babil. Com.   dan temin edebilirler.www.kadirkeskin.net 

 

 

 


