
Rıza Kaleleri !
İnşa Etmek

Partnerimle birlikte rıza kavramı üzerine atölyeler 
düzenliyoruz.

Rızayla ilgili aktivitelerden sıkça bahsediyoruz- yakınlaşma 
öncesi ve sırasında rıza alıp vermekle ilgili düşünülmesi ve 
yapılması gerekenlerle ilgili. 

Konuşmak 
Mesajlar 
E-mailler 
Öncesinde emin olmak 
Sırasında emin olmak 
Sonrasında emin olmak 
Dokunmak 
Beden dili 
Fantazi paylaşmak 
Sınır ve limitleri belirlemek 
Güvenlik kelimeleri 
Güç ilişkileri 
Madde ve alkol kullanımı 
Duygusal ve zihinsel durum 
Tetikleyiciler

Bir dakika! Ben 15 yıldır eşimleyim. Her cinsel ilişkimizden  
önce tüm bu konuları kapsıyor olmamıza imkan yok! 
Genelde birbirimize açıkça sormuyoruz bile! Şimdi bize 
rızamız olmadan cinsel ilişki yaşadığımızı mı söylüyorsun??

Tabii ki hayır!

Bu aktivitelerden bahsederken genellikle yeni oluşmakta 
olan ilişkiler ya da uzun soluklu olmayan ilişkilerden 
bahsediyoruz. 

İşin doğrusu, rıza kavramının işleyişi ilişkiler oluştukça çok 
değişiyor. 

Rıza bir onay kutusu 
değildir.

Ve sadece yasal bir 
kavram da değildir.

EVET

Rıza alındı! İleri!

Bu ilişkiyi resmi olarak 
rızası alınmış ilan 
ediyorum.

Rıza, güçlü, yakın, cinsel ve romantik ilişkiler 
oluşturabilmek için var olan bir araçtır.

İlişkilere dikkatli ve açık bir şekilde rıza kavramına 
önem vererek başladığında, ikinizin de zevk alabileceği 
bir Rıza Kalesi inşaa etmeye başlarsın. 

Rıza Kalesi mi?

Bu benim en sevdiğim rıza metaforu. 
!
Şöyle anlatabilirim:

Muhteşem br insanla tanıştın ve birlikte bir kale inşaa 
etmeye/oynaşmalı vakit geçirmeye karar verdiniz.  

!
Muhtemelen neler isteyip istmediğinizden 

bahsedersiniz.

Benim aklımda bir 
köprü inşaa etmek 
var…

Sana gerçekten oral seks 
yapmak çok isterim. 

Bir de hendek 
yapsak?

Bana yapılmasından çok 
hoşlanmam ama yapmaktan 
çok zevk alırım…

Hatta çizerek bile gösterebilirsiniz:

Düşünüyordum da…

Heeee… Bu baya iyi gözüküyor. 



Deneyimleriniz hakkında konuşabilirsiniz. 

Daha önce hiç 
kumtaşıyla 
çalışmadım. 

Hiç sorun değl, 
ben sana tüyo 
verebilirim. 

Daha önce hiç 
cinsel birleşme 
deneyimlemedim. 

Ben sana anlatabilirim. 
Yavaşça yapabiliriz. 

Arada bir her şeyin yolunda gittiğinden emin 
olmak iyi bir fikir olabilir. 

Sence rengi 
nasıl oldu?

Bayıldım!

Nasıl 
hissettiriyor? 
İyi mi?

Evet güzel, belki biraz 
daha hızlanabilirsin. 

Biriyle bir şey inşaa ederken ilk önce çok dikkatli 
bir şekilde işe başlarsınız. İskeleti inşaa eder, kask 
kullanır ve ayağınıza sağlam ayakkabı giyersiniz. 
İkinizin de ne yapılacağını anladığından emin 
olmak için bolca iletişimde kurar, konuşursunuz. 

Bu çok zahmetli bir işe benziyor olabilir, ama aynı 
zamanda çok eğlenceli! 

Çünkü ikinizin de hoşlanacağı bir şey inşaa 
ediyorsunuz!

Eğer bu önlemleri almazsanız belki de hiç bir 
sorunla karşılaşmayacaksınız. Ama belki de…

Ahhh!

Bu- ben bunun 
olmasını 
istememiştim. 

Özür dilerim. 

Kalenizi inşaa ettikçe odaları tamamlayacak ve 
mekana alışmaya başlayacaksınız. Eğer doğru ve 
sağlam şekilde inşaa ederseniz, sürekli inşaat 
kaskı takmak zorunda kalmazsınız çünkü artık 
mekan size güvenli, rahat ve alışılmış gelmeye 
başlar.  

Rıza ve onaya bağlı bir ilişki geliştirdiğinizde 
birlikte olduğunuz kişinin nelerden hoşlanıp 
nelerden hoşlanmadığını öğrenmiş olur, açıkça 
konuşmadan da yakınlaşıp oynaştığınız fark 
edebilirsiniz. 

Gel bakalım buraya!

hi hiii!

Rıza Kaleleri ile ilgili en güzel şey de, sürekli 
gelişip büyüyebilen yapılar olmaları. Arada sırada 
biraz yenileme yapmanız gerekebilir. 

Hmm, bence bu 
duvarın yeniden 
boyanmaya 
ihtiyacı var. 

Bence de!

Son zamanlarda cinsel 
ilişki esnasında 
bedenimle ilgili biraz 
güvensiz hissediyorum. 

Analdım - sana bu 
hislerinle ilgili yardımcı 
olabilir miyim?



Yeni bir oda eklemek ya da eski bir odayı 
yenilemek isteyebilrisiniz. Böyle durumlarda 
kasklarınızı takıp dikkatlice planlama yapmaya 
koyulursunuz. 

İlişkinize de yeni bir şey eklemek isteyebilirsiniz. 
Böyle zamanlarda yavaşlayıp, konuşmaya 
başlayıp, ikinizin de heyecanlı, istekli ve eğleniyor 
olduğundan emin olursunuz. 

Düşündüm de… Sanırım seninle birlikteyken bir 
seks oyuncağı kullanmak istiyorum. 

Bu eğelenceli olabilir! Nasıl bir şeyden 
bahsediyoruz?

Rıza Kalesi metaforunu rıza ve onay kavramlarının 
sağlıklı ilişkileri olumlu şekilde etkilediğini çok net 
bir şekilde gösterdiği için kullanıyorum. 

Ben uzun süredir bir ilişkide olup cinsellik ve 
yakınlaşma ile ilgili her seferinde partnerleriyle 
açıkça konuşan ve kararlar alan biri tanımıyorum. 

Deneyimlerime göre ilişkilerin ilk zamanlarından 
itibaren dikkatli ve açık olunduğu sürece karşılıklı 
zevk alacağınız bir ilişkinin temelini atmış 
oluyorsunuz. 

Hazırlanın!

Çünkü bu çok eğlenceli olacak… 


