
 Rehberlik Postası 

 

 
 

 İlkokul Döneminde Cinsel Eğitim 
 

İnsan yaşamının bir parçası olan cinsellik, yaşam boyu süren bir gelişimdir. Cinsel gelişim 

doğum öncesinde başlar ve yaşamın sonuna kadar devam eder. Bu önemli gelişim sürecinde anne 
babaların en çok merak ettiği konulardan biri; cinsel bilginin çocuklarına ne zaman, nasıl ve kim 

tarafından verilmesi gerektiğidir. Bu konu hakkında ailelerin bilgi sahibi olması ve cinsel eğitimin bilinçli 
olarak verilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu ayki bültenimizde çocuğunuzun cinsel gelişim süreci ve 

bu süreçte yapmanız gerekenlere yönelik önerilerimizi bulacaksınız. 
 

Sizlere yol gösterici olması dileğiyle... 
 

Eyüboğlu Eğitim Kurumları 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 
 

Bilinçli anne-baba olmanın en önemli gereklerinden bazılarını; çocukların gelişim dönemleri 
hakkında bilgi sahibi olmak, hangi dönemde hangi davranışın görülebileceğini bilmek, hangi sorunlarda 

ne gibi çözüm yolları bulunabileceği hakkında görüş sahibi olmak ve en önemlisi de çocuğumuz her 
gereksinim duyduğunda yanında olmak şeklinde sıralayabiliriz. Çocuğun gelişimi söz konusu olduğunda 

bazı anne-babalar cinsellik konusunu örtbas etmeyi tercih edip, çocuklarıyla konuşmak istemeyebilir. 
Buna benzer biçimde bazı anne-babalar, çocukla cinselliği konuşmayı doğru bulmayıp, çocuğun 

cinselliğinin olmadığı kanısına kapılabilir. Aslında çocuklar cinselliklerinin farkındadır ancak bu durum 

yetişkin cinselliğinden çok farklıdır.  
 

Cinsellik ve dünyayı/yaşamı keşfetme merakı  
İlk cinsel ilgiler, cinsel nitelikte olmayıp, tüm çevreyi anlama isteğinin bir parçasıdır. Dünyayı ve 

yaşamı keşfetme merakı ile cinsellik birbirine karışır. Çocuğun cinsel konulardaki merakı, aslında 

dünyayı tanıma ihtiyacından doğar. Çocuk, yağmurun nasıl yağdığı ve yağmur yağdığında neden çizme 
giyildiği gibi sorular sorarken, aynı merak ve öğrenme güdüsüyle cinsellikle ilgili sorular da yöneltir.  

Bazı anne babalar bu erken cinsellik sorularından ve merakından rahatsız olurlar, bunun anormal 
olduğunu düşünürler. Oysa bu davranış tamamen doğal, sağlıklı ve olması gerektiği gibidir.  Çocukluk 

ve ergenlik döneminde merakı giderilmemiş, olumsuz bilgi ve yaklaşımlarla karşılaşmış veya cinselliğin 
tabu olarak hiç konuşulmamış olduğu ailelerde büyüyen çocuklarda ileriki yaşlarda; cinselliğin 

ilgilenilmemesi, konuşulmaması gereken, tabu konular olduğu düşüncesi gelişir. Bu tür olumsuz duygu 
ve düşünceler, çocuğun kuracağı ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle cinselliğin ilk ve temel 

adımı,  çocuğun sorularını ört bas etmeden ve yeteri kadar bilgi vermektir. Dikkat edilmesi gereken 

nokta, çocuğa gereğinden fazla veya az bilgi vermemektir. Çocuk hazır olduğunda sorular sormaya 
başlar. O soru sormadan, ona fazladan bilgi vermek çocuğun aklını karıştırabilir. Hazır olmadığı bir 

durumla karşılaştığı için olumsuz duygular yaşayabilir. Öte yandan, soruları cevaplanmayan ve yeterli 
bilgi alamayan çocuk, bu bilgiye ulaşmak için farklı kaynaklara (arkadaş, teknoloji vb.) yönelebilir. Bu 

durumda çocuk, yanlış ve istenmedik bilgilere ulaşma ihtimali ile karşı karşıya kalabilir.  Bu nedenle, 
doğru zamanda verilen gerçek ve yeterli bilgi, çocuğun sağlıklı cinsel gelişim göstermesinin yanı sıra, 

onu yanlış bilgi ve korkulardan korur. 
 

Cinsel kimliğe yönelik ilk adımlar  
 Anne-babaların rehberlik birimimize en çok yönelttiği sorulardan biri de, çocukların okul 
döneminde cinsellik konusunda nasıl bir süreçten geçtikleri ve/veya bu dönemde cinsel eğitimin nasıl 

verilmesi gerektiğidir. Cinsel gelişim, 0-2 yaştan itibaren başlar ancak merakın en çok arttığı ve 

soruların yöneltildiği dönem 4 – 6 yaş arasıdır. Bu dönemde; dikkati, ilgisi ve haz duygusu cinsel 
organlara yönelmiştir. Freud, kuramını bu dönemde yaşandığını düşündüğü Oedipus ve Elektra 



Kompleksleri üzerine kurmuştur. Oedipus Kompleksi, erkek çocuğun annesine karşı (cinsel) bir istek 

duyması ve babasını rakip olarak algılaması demektir. Bu dönemde cinsiyeti(ni) keşfeden çocuk, bir 
yandan babasına hayranlık duyar, öte yandan annesine karşı hissettiği duyguları anlayabileceği 

endişesiyle babasından korkar. Elektra Kompleksi ise kız çocukların babalarına karşı ilgi duyması ve 
annelerini rakip olarak görmeleri durumudur. Freud’a göre çocuklar, artık kendileri için rakip olan anne 

ve baba modelleriyle kurdukları özdeşimle onlar gibi olmayı deneyerek bu çatışmayı çözümlemeye 
çalışırlar. Kız çocuk annesine benzeyerek babasının beğenisini kazanmaya, erkek çocuk da babasına 

benzeyerek annesinin beğenisini kazanmaya çalışır.  Aslında böylece çocukların kendi cinsel kimliklerini 
oluşturmaya dair ilk adımlar atılmış olur.  Sorgulamaya başlayan çocuk, hem kendi cinsel kimliğine 

hem de karşı cinse yönelik sorular sormaya başlar. “Ben neden erkekler gibi tuvaletimi 

yapamıyorum?”, “Erkeklerin neden pipisi var?”, “Senin neden memen var?” vb.  
 

 Bu dönemde anne-baba giyinirken onu seyretmek, okulda arkadaşı ile aynı tuvalete girmek, 
birbirlerine bedenlerini göstermek, “pipi”, “popo” gibi kelimeleri sıkça kullanmak; çocukların cinsel 

gelişimleri ile ilgili sergileyebileceği diğer davranışlar arasındadır. Tüm bunlar, çocuğun yaş dönemi 
gereği doğal bir gelişim sürecidir. Bu dönemde çocuğunuzun sorduğu sorulara net ve anlaşılır yanıtlar 

vermek, yargılamamak, kızmamak önemlidir. Bu anlayış gösterilirken mahremiyet sınırlarının da 
belirlenmesi gerekir. Örneğin; giyinirken odanın kapısının kapatılması, kız çocuklarını annelerinin erkek 

çocuklarını babalarının yıkaması, tuvalet ve banyonun mahremiyet alanı olduğu bilgisinden yola çıkarak 

bu alanda çocuğun yalnız bırakılması vb. 
 

Çok geç olmadan, cinsellik hakkında çocuğunuzla konuşun. 
6-10 yaş dönemi çocukların cinselliğe olan ilgi ve merakının azaldığı ancak kaybolmadığı bir 

dönemdir. Bu dönemden ergenlik dönemine kadar, çocuğun cinsel ilgisi ve arzuları var olmakla birlikte, 

gizlidir ve örtülüdür. Çocuk cinselliğini bilinçsizce bastırmakta ve enerjisini cinsel olmayan amaçlarda 
kullanılmak üzere başka yönlere itmektedir. Çocuğun dış dünya ile ilişkiye geçme eğilimi artar. Bu 

dönemde çocuk, okul hayatına başlar ve toplumun yeni bir birimi ile ilişki içerisine girer. Öncesinde 
anne-baba ve yakın çevre ile sınırlı olan ilişki ağı, daha geniş ve yeni öğrenme olanaklarına izin veren 

yeni ilişki ağlarıyla genişler. Çocuk bu dönemde toplumun beklentilerini fark eder ve beklentileri 
karşılamaya yönelik yetiler kazanma uğraşı içine girer. Anne-baba ve aile bireyleri, öğretmenler ve 

akranlar; çocuğun hayatında önemli yer kaplar. Çocuk artık anne babasından farklı kişilerle de özdeşim 
kurar. Anne-babanın aktardığı değerlerin ve kuralların yanında, özdeşim kurduğu kişilerin değerleri ve 

kuralları ile de karşılaşır. Kendisinin de benimsediği ve uygun gördüğü değerleri içselleştirir. Öte 

yandan, gizil dönemde; arkadaşlarını, öğretmenini sevmesi, özellikle kız çocuklarında kendisinden 
küçük çocuklarla ilgilenme, şefkat gösterme ve bir canlıya bakma eğilimleri aslında cinsel dürtüleri yer 

değiştirerek ifade etme yoludur. Bu dönemde karşı cinsten hoşlanmazlar. Erkek ve kızlar hem cinsleri 
ile oynamayı tercih ederler. Örneğin, ilkokul yıllarında çocukların kendi cinsiyetinden çocuklarla 

oynamaya daha çok ilgi gösterdikleri görülebilir. Yine bu dönemde kendi cinsiyet rollerine uygun 
davranırlar.  

 
Unutulmamalıdır ki, bu dönemdeki yaklaşımlar çocuğu, sonraki gelişim evresi olan ergenlik 

dönemine hazırlar. Bu döneme kadar geçen süreçte çocuğunuza olan yaklaşımınız, kabul edici ve 

anlayışlı tutumunuz; çocuğunuzun merakını giderecek olan en doğru kişi olduğunuz mesajını verecektir. 
Böylelikle ailesinden yeterli ve doğru bilgi alan çocuk internet ya da akranları gibi güvenilir ve yeterli 

olmayan kaynaklara yönelmeyecektir. Çok geç olmadan çocuğunuzla cinselliği konuşmak için kendi 
kendinizi yüreklendirin ve böylece çocuğunuzun gelişimi için sağlıklı bir adım atmış olun. 
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