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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi 

DAL/MESLEK 
Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı-Özel Eğitimde 

Öğretmen Yardımcısı 

MODÜLÜN ADI Cinsel GeliĢim 

MODÜLÜN TANIMI 

Cinsel geliĢimin tanımını ve önemini, cinsel geliĢimle ilgili 

kavramları, Freud’a göre cinsel geliĢim dönemlerini, cinsel 

eğitimin önemini, cinsel geliĢimin diğer geliĢim alanlarıyla 

iliĢkisini tanıtan ve bu konulara uygun etkinlikleri içeren 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL Birey GeliĢimi modülünü tamamlamıĢ olmak 

YETERLĠK Cinsel geliĢim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bireyin cinsel geliĢim özelliklerine uygun etkinlik 

hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Bireyin cinsel geliĢim özelliklerine uygun etkinlik 

hazırlayabileceksiniz. 

2. Bireyin cinsel geliĢim özelliklerine uygun materyal 

hazırlayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Kaynak kitaplar, bilgisayar, fotoğraflar, afiĢ, broĢür, dergiler, 

uyarıcı pano, duyuru panosu, uyarıcı resimler, bebekler, teyp, 

konuya yönelik bilgi CD, VCD, tahta, kalem 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek 

amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme aracıyla 

değerlendirileceksiniz. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Ġnsanın soyunu sürdürmesinde, cinsel geliĢimin sağlıklı olması çok önemlidir. Ġnsanın 

cinsel geliĢimi, hemen hemen her iĢine, her davranıĢına yansır ve etkide bulunur. 

 

Günümüz toplumu sürekli bir geliĢme ve değiĢme içindedir. Bu geliĢme ve değiĢme 

toplumun her birimini değiĢik oranlarda etkilemektedir. Toplumsal değiĢmeye paralel olarak 

değer yargıları ve bazı kültürel özellikler de yapısal değiĢime uğramaktadır. Ancak bu 

toplumsal değiĢime karĢı, bazı değerler vardır ki bunlar oldukça dirençlidir. Cinsel davranıĢ 

özelliklerine ait değerler, bu konuda çarpıcı örnekleri oluĢturur.  Örneğin, en bilinçli anne ve 

babalar bile, çocuklarına yaĢamla ilgili tüm konularda rahatça bilgi verebildikleri halde 

cinsel geliĢim ve cinsel davranıĢların kazandırılması konusunda “çocuğunuza cinsel eğitim 

yaklaĢımınız nedir?” sorusuna düĢünmeden cevap vermede tereddüt ederler. 

 

Cinsel davranıĢlar, taklit ve görerek öğrenme ile kazanılabilir.  Çocuklar aile ve 

toplum içinde sürekli olarak yetiĢkinlerin davranıĢlarının, inançlarının ve bilgilerinin etkisi 

altında kalmaktadırlar. Çocuklara bilgi vermek ve diğer bilgi kaynaklarından öğrendiklerini 

kontrol altında tutmak, anne-babanın ve yetiĢkinlerin sorumluluğudur. Bu nedenle çocukların 

sağlıklı cinsel geliĢimi açısından, toplumun tüm bireylerinde cinsel geliĢim açısından 

farkındalık yaratılması ve doğru bilgilerin çocuklara aktarılması çok önemlidir.  

 

Bu modülden edineceğiniz bilgi ve beceriler ile cinsel geliĢim ve eğitimin önemi, 

cinsel geliĢim dönemleri, cinsel geliĢimin diğer geliĢim alanlarıyla iliĢkisi konularında bilgi 

edinecek ve öğrendiğiniz bu bilgileri, cinsel geliĢime uygun etkinlik planlama ve cinsel 

geliĢime uygun araç gereç hazırlamada kullanabileceksiniz. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazanacağınız bilgi ve beceriler doğrultusunda bireyin cinsel 

geliĢim özelliklerine uygun etkinlik hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Cinsel geliĢim ve cinsel eğitimin önemi, cinsel geliĢim dönemleri ile ilgili 

kaynak kitaplardan ve internetten bilgi edininiz. 

 Bilgilerinizi çevrenizde gördüğünüz örneklerle zenginleĢtirerek raporlaĢtırınız. 

 Hazırladığınız raporu öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. CĠNSEL GELĠġĠM 
 

Cinsel geliĢim, kiĢinin kendi cinsi ile ilgili üreme organlarının büyüyüp geliĢmesini ve 

bunlardan doğan sorunlar ve davranıĢ değiĢikliklerini kapsar. Cinsel geliĢim, kiĢiliğin diğer 

yönlerini de etkiler. Cinsel kimliğin oluĢması ve kiĢinin cinsel kimliğine uygun 

davranmasında cinsel geliĢim de önemli bir etmendir. 

 

Ġnsanın soyunu sürdürmesinde, cinsel geliĢimin sağlıklı olması çok önemlidir. Ġnsanın 

cinsel geliĢimi, hemen hemen her iĢine, her davranıĢına yansır ve etkide bulunur. Cinsel 

geliĢim,  belirli bir yaĢam döneminde beklenen cinsel duyguları, inançları ve davranıĢları 

kapsar.  Bu nedenle her yaĢa özgü olan cinsel geliĢim sürecinin bilinmesi gerekir. 

 

Resim 1.1: Ġnsan neslinin soyunu sürdürmesi cinsel geliĢimin sağlıklı olmasına bağlıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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1.1. Cinsel GeliĢimle Ġlgili Kavramlar 
  
Cinsel geliĢim, bireyin cinsel büyümesi, cinsel büyümesine karĢı sağlıklı tutum 

takınması, cinsel sorunlarını yenebilmesi ve olumsuz cinsel dürtülerini denetim altına 

alabilmesinde bilgili ve becerikli olmasıdır. Cinsel geliĢim ile ilgili kavramlar arasında 

cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsellik, cinsel eğitim, cinsel olgunluk ve cinsel kimlik bulunur. 

Cinsiyet: Biyolojik özellikler temel alındığında erkek ya da diĢi olma özelliğidir.  

Toplumsal cinsiyet: DoğuĢtan getirilen biyolojik özelliklerle bağlantılı olarak toplum 

tarafından kiĢilere yüklenen roller, davranıĢlar, beklentiler olarak ifade edilir.   

Cinsellik: EĢeyli üremeyle ilgili bedensel, ruhsal ve toplumsal deneyim, yaĢantı ve 

iliĢkiler bütünüdür. Cinsellik, kalıtsal olarak var olmakla birlikte toplumdan etkilenir. 

Cinselliğin kalıtsal yönü, insanın erkek ya da kız olarak doğmasına ve cinsel salgı bezlerine 

dayanır. Cinselliğin toplumsal etki boyutu ise insanın yaĢadığı ortama, taklit etme yeteneğine 

bağlıdır. Kısaca cinsellik doğumla baĢlar, yaĢam boyu devam eder ve bu yaĢam sürecinde 

insanların cinsellik ile ilgili tutum ve düĢünceleri aile, din, okul medya, arkadaĢlar, sosyo-

kültürel  ve ekonomik düzeyden etkilenir.  

 

Resim 1.2: Her insanın doğuĢtan getirdiği erkek veya diĢi bir cinsiyeti vardır. 

Cinsel eğitim, bireyin üremeyle ilgili konu ve sorunlarında, cinsel iç dürtü ve 

güdülerini denetleyebilmesinde, cinsel konularda baĢkaları ile kuracağı iliĢkilerde ve cinsel 

ilgilerinde gerekli davranıĢları kazandırmak için yapılan eğitimdir. 

 

Cinsel olgunluk, insanın üreme sisteminin ve organlarının sağlıklı döl üretebilecek 

düzeye ulaĢabilmesidir. Cinsel olgunluk,  bedenin “büyüme”sine iliĢkin bir kavramdır ve 

cinsel geliĢimin temelini oluĢturur. Büyüme, genetik ve çevre faktörlerinin etkisi altındadır. 

Çevre faktörleri arasında yeterli ve dengeli beslenme, gerekli desteğin sağlanması ve 

hastalıklardan korunma sayılabilir. 

 

Cinsel olgunluğa eriĢme biyolojik ergenliğin temelidir. Bu dönemde ilk göze çarpan, 

ergenin hızla boy atması ve ağırlıkça artmasıdır. Ergenlik döneminde iskelet, kas ve yağ 

dokularının boyutlarında belirgin bir artıĢ olmaktadır. Kas geliĢimi, erkeklerde daha 

fazlayken yağ dokusu geliĢimi kızlarda daha fazla olmaktadır. 
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Resim 1.3: Ġnsan, cinsel olgunluğunun büyük bir kısmını geliĢiminin ergenlik evresinde 

tamamlar. 

Ergenlikte, büyüme olayı, tiroid hormonu, androjen ve östrojenin etkisi altındadır ve 

bu hormonların miktarlarında da artma olmaktadır. Temel değiĢiklik üremeyi sağlayan 

bezlerin çalıĢmaya baĢlaması ile sağlanır. Üreme organlarındaki büyüme ve geliĢme 

yönünden iki cins arasında farklılık görülür. Kızlar, erkeklerden yaklaĢık iki yıl önce büluğ 

çağına girmeleri nedeniyle cinsel organların geliĢmesi kızlarda daha erken tamamlanır. 
 

Cinsel olgunluğa eriĢen bir kızın vücudunda keskin çizgiler kaybolmaya, kollar, 

bacaklar, kalçalar ve memeler biçimlenmeye, koltuk altında ve cinsel organ çevresinde 

kıllanma ve yüzde sivilceler görülmeye baĢlar. Bunlar ikincil (sekonder) cinsiyet 

özellikleridir.  Asıl önemli değiĢiklik, iç üreme organlarının geliĢmesi ve buna bağlı olarak 

da  yumurta hücresinin olgunlaĢması ve adet kanamasının baĢlamasıdır. Kızlar genellikle 10-

13 yaĢlarında ilk adetlerini görürler. Bazılarında ise ilk adet görme 15-16 yaĢlarında olur. 

Yumurtanın olgunlaĢması, yumurtalıktan ayrılması ve adet kanamasının görülmesi 

olaylarının tümüne “adet döngüsü (adet sıklığı)” denir. EriĢkin bir kadının 

yumurtalıklarından her ay (ortalama olarak 28 gün, en az 21, en çok 35 günde bir) bir 

yumurta atılır. Buna yumurtlama (ovulasyon) denir. Bu yumurta erkek hücreleri (sperm) ile 

birleĢtiği takdirde gebelik meydana gelir. Her adet döngüsünde rahim duvarı kalınlaĢır, eğer 

o döngü içinde gebelik meydana gelmezse adet kanaması görülür. Yumurta döllenirse 

gebelik baĢlar ve gebelik süresince adet kanaması olmaz. Üreme organlarının üreme ile ilgili 

fonksiyonları (yumurtlama, adet görme gibi) birincil (primer) cinsiyet özelliğidir.  
 

Erkeklerde ergenliğin ilk belirtilerinden birisi testis torbası (skrotum) ve testislerin 

geliĢmesidir. ÇeĢitli sebeplerle on bir yaĢından itibaren oluĢan penis sertleĢmesi, her zaman 

erotik anlamda değildir. Bu durum ergende utangaçlığa yol açar, ne yapacağını bilemez. Bu 

dönemde ilk meninin gelmesi, sıkıntı ve hayret yaratır. Bunun normal, fizyolojik bir olay 

olduğunu bilmeyen ergen meninin gelmesinden suçluluk duyabilir. Bu değiĢikliklerin 

sebeplerini bilen ergenlerde bu tip problemler ve dönemler kolay atlatılır. Erkek ergenlerde 

boĢalma gibi üreme fonksiyonları birincil cinsiyet özelliğidir.  

 

Yüzde sivilcelerin oluĢması, sakal ve bıyığın çıkması, sesin kalınlaĢması, koltuk 

altında ve cinsel organ çevresinde kıllanma, hızlı boy artıĢı, kasların geliĢmesi ve özellikle 

omuzların geliĢmesi bu dönemin özelikleri arasındadır. Bu özellikler ikincil cinsiyet 

özellikleridir.  
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Resim 1.4: Erkeklerde ergenlik kız çocuklarına göre daha geç baĢlar, daha uzun sürer. 

 

Cinsel Kimlik 

 

Cinsel kimlik, bireyin cinsiyetinden haberdar olması, bedeni ve benliğini belli bir 

cinsellik içinde algılayıĢı, kabulleniĢi, duygu ve davranıĢlarında buna uygun biçimde 

yöneliĢidir. BaĢka bir deyiĢle bireyin kadın ya da erkek olarak kendisinin farkına varması ve  

bunu kabullenmesidir. 

 

Cinsel kimlik, cinsiyetten bağımsız kavramdır. Ancak bir çocuğun kız ya da erkek 

doğması, cinsel kimliğini kazanması için ilk koĢuldur. Çocuk kendi cinsinin eğilimleri 

desteklendiği sürece kız ya da erkek kimliğini benimseyecektir. Bireyin biyolojik olarak 

kadın veya erkek grubuna katılmasından çok, cinsiyet rolünü benimsemesi önemlidir. 

 

Psikoanalitik kuramcılardan Freud’a göre erkek çocuk cinsiyet rolünü babasıyla 

özdeĢleĢerek benimser. Bireyde “libido” denen cinsel bir enerji vardır. Bu enerji yaĢam boyu 

bireyin önemli davranıĢlarını yönlendirir. Erkek çocuk, babası ile kendisi arasında benzerlik 

görür, kendini babasıyla özdeĢleĢtirir. ÖzdeĢleĢme, çocuğun çok sevdiği ve hayranlık 

duyduğu bir yetiĢkin figürüne kendini benzetmesi sürecidir. 

 

DavranıĢçı yaklaĢımı benimseyen psikologlar ise çocuğun cinsiyet rolünü 

benimsemesinde edimsel Ģartlanmanın önemli olduğunu savunmaktadırlar. Çocuk erkek 

veya kadın grubunun davranıĢ örüntüsünü gözler, algılar ve taklit eder. Taklit edilen davranıĢ 

aile üyelerince onaylanır ve ödüllendirilerek motive edilir. Motivasyon devam ettiği sürece, 

kadın veya erkek cinsiyet grubunun rolü benimsenir. 

 

BiliĢsel yaklaĢımcılara göre taklit etme tamamen reddedilemez. Ancak çocuğun 

anlama düzeyine göre taklit yapabileceği ve taklit edilen davranıĢın ailenin değerlerine 

uygun düĢenlerden seçileceği kabul edilir. 
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Resim 1.5: BiliĢsel yaklaĢıma göre çocuk cinsiyet rolünü cinsiyet gruplarının özelliklerini 

kavrayarak benimser. 

Çocuk, üç-dört yaĢında kiĢiliğini fark etmeye baĢlar. Meslekleri, kız ve erkek 

çocukları arasındaki farkı, çocukla yetiĢkin arasındaki ayrılıkları algılar. Üç yaĢındaki bir 

çocuk hangi tür eĢyaların hangi cinsiyet grubuna ait olduğunu bilir. Üç yaĢındaki bir çocuk 

kız veya erkek olduğuna karar verebilir. Çocuk, çevresinde aynı cins birçok kiĢinin 

sergilediği pek çok özelliklerle karĢılaĢır. Cinsiyet rolünü benimseyebilmek için önce kendi 

kimliğinin farkına varır. Kız mı yoksa erkek mi olduğunu anlar. Erkek çocuğu diğer 

erkeklere benzeyen kendi fiziksel ve davranıĢsal yönlerini, kız çocuğu da diğer kızlara ve 

kadınlara benzeyen kendi fiziksel ve davranıĢsal yönleri algılar.  Kız çocukları anneleri, 

erkek çocukları da babaları gibi davranmaya baĢlarlar. Taklit etme birinci derecede önemli 

değildir. Kız çocuğu annesini, erkek çocuğu babasını yeterli bulmadığı ya da beklentilerine 

cevap alamadığı zaman özdeĢleĢme durur. 

 

Çocuk gerçekte anne ve babasıyla özdeĢleĢmeyebilir. Toplumda babasız pek çok 

çocuğun erkek rolünü, annesiz kız çocuğunun da kadın rolünü benimsediği ancak baba 

yokluğunun kızların cinsel geliĢimi üzerinde erkeklerden daha az zarar verici olduğu 

gözlenmektedir. Babanın yokluğu, evden uzakta çalıĢması ya da çocuklarından uzak kaldığı 

durumlarda, erkek çocuk cinsel kimliğini geliĢtirmede bocalayabilir. Yalnız ablaların, 

teyzelerin baĢka bir deyiĢle kadın örneklerinin bol olduğu bir ev ortamı kız çocuğu için 

uygun bir ortamdır ancak böyle bir ortamda erkek çocuğunun erkek kimliğinden sapmaları 

kolaylaĢmaktadır. Üstüne titrenen, evden çıkarılmayan çocuk arkadaĢlıktan da yoksun 

kalınca kız kimliği daha da belirginleĢir. Sokağa çıksa da erkek çocuklarına uyamaz. 

Oyunlara alınmaz. Kız çocuklarına yönelip onlarla kaynaĢır. Kendi cinsel kimliğinden 

gittikçe uzaklaĢan çocuk güvensiz bir kiĢilik geliĢtirir ve önlem alınmazsa kız yapılı bir 

eriĢkin olup çıkar. Ergenlik çağına geldiğinde karĢı cins yerine kendi cinsine ilgi duymaya 

baĢlayabilir. 
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Annenin olmayıĢı ya da annenin kadınsı özellikler göstermeyiĢi de kız çocuk için 

benzer bir güçlük yaratmaktadır. Sevecen, yumuĢak ve duygusal özellikler yerine sert tavırlı, 

erkeksi davranıĢları belirgin olan bir anne, kız çocuğuna uygun örnek olmayacaktır. Erkeksi 

özellikleri baskın olan bir anneyle özdeĢim yapan bir kız çocuğu, halk arasında erkeksi 

davranıĢlar ve özellikler gösteren kadınlar için söylenen,  “Erkek Fatma” gibi davranabilir.  
 

 

 
 

 

Resim 1.6: Ebeveynin çocuk yetiĢtirme tutumları çocukların cinsiyete özgü davranıĢlarını 

etkileyebilmektedir. 

Ebeveynlerin kız ve erkek çocuklarından beklentileri değiĢiktir.  Erkek çocuğun, güçlü 

dayanıklı, yürekli, tuttuğunu koparan ve giriĢken olması istenir. Kız çocuğun uslu, kibarlık, 

sevecenlik gibi nitelikler kazanmasına önem verilir. Kızın atılgan, giriĢken, baĢına buyruk 

olması aranan özellikler değildir. Erkek çocuğun ise pısırık, çekingen, korkak olmaması 

üzerinde çok durulur. Bilinçli ya da bilinçsiz ebeveynler, kıza ve erkeğe yaraĢan nitelikleri 

destekler ve pekiĢtirirler. Kıza ve erkeğe yakıĢmaz diye bilinen davranıĢlar anında 

cezalandırılır. Erkek çocuk çarĢıya, pazara gitmeye alıĢtırılırken, kız çocuk evden 

uzaklaĢmaması için öğütlenir. 

 

Okul öncesi dönemdeki bir erkek çocuğunun odası taĢıt, spor ekipmanı, makineler ve 

savaĢ oyuncakları içerirken, kız çocuklarının odasında daha çok bebek ve evle ilgili 

oyuncaklar bulunmaktadır. Kız çocuklarının savaĢ oyuncakları ve taĢıtlarla oynamaları 

ebeveyn tarafından onay görmemekte, erkek çocuğun cinsiyetine uygun olmadığı düĢünülen 

oyuncaklarla oynamaları ise özellikle babaları tarafından hoĢ karĢılanmamaktadır. 
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Resim 1.7: Evde kazanılan cinsel kimlikler çevrede pekiĢerek olgunlaĢır. 

Cinsel kimlik geliĢiminde çocuk çevresindeki ağabey, abla, teyze, amca gibi 

örneklerden de etkilenmektedir.  Oyunlarında aynı cinsten arkadaĢlarının olumlu ya da 

olumsuz özelliklerini de benimserler. Kendi cinsel kiĢiliklerini onlarla karĢılaĢtırır, erkek ve 

kız olarak yarıĢırlar. 

 

1.2. Cinsel GeliĢim Teorileri 
 

Cinsel geliĢimle ilgili kavramların daha kolay anlaĢılmasında bir çocuğun kız ya da 

erkek olarak takınacağı tutum, rol ve davranıĢ biçimlerine ait yapılacak yönlendirmelerin 

önemli olduğu bir gerçektir. Bu yönlendirmenin sağlıklı olabilmesi için cinsel geliĢim 

teorilerinin ele alınması önemli rol oynar.  

 

Cinselliğin geliĢimi üzerine beĢ teori vardır: 

 

 BiliĢsel - geliĢimsel teorisi 

 Sosyal öğrenme teorisi 

 Psikoanalitik teori 

 Bilgi-iĢleme teorisi (cinsiyet Ģemaları) 

 Öğrenme teorisi (operant koĢullanma teorisi) 

 

BiliĢsel–geliĢimsel teorisi: Lawrence Kohlberg, Piaget’in teorisini dayanak alan 

alternatif bir cinsel geliĢim teorisi ortaya atmıĢtır.  Bu teori, çocukların cinsiyeti anlayıĢında 

biliĢsel yöne çekerek çocukların cinselliği tam olarak anlamaları için üç aĢamanın geçmesi 

gerektiğini vurgular. 

 

BiliĢsel-geliĢimsel teorisine göre  (Kohlberg 1966, Piaget 1950) çocuklar fiziksel 

açıdan kız ve erkek olarak seksüel Ģemaların oluĢmasıyla ilk önce erkek-kadın ayırımını 

öğrenirler ve kendilerinin kız veya erkek olduklarını anlarlar.  Daha sonra çocuk, kendi 

cinsiyetinin sabit kalacağını ve kendi cinsiyetiyle büyüyeceğini anlar. Son olarak da çocuk, 

insanların saç stili, giyim, faaliyet gibi yüzeysel birtakım değiĢiklikler yapsalar da 
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cinsiyetlerinin aynı kalacağını anlar. Bu son aĢama, cinsel korunumun kazanıldığı yani altı-

yedi yaĢ civarı olarak tanımlanır.  

 

Sosyal öğrenme teorisi: Bu teoride (Bandura ve Walters 1963) çocuk, yeni 

davranıĢları, cinsel rollere ait bilgileri, kiĢileri gözlemleyerek ve onları taklit ederek öğrenir. 

Anne ve babalar hem iletiĢim yoğunluğu açısından hem de çocuğun algılamasına göre en 

güçlü, en sıcak olma özellikleri nedeniyle çoğu kez özdeĢim modeli olarak rol alırlar. Erkek 

çocuklar cinsel davranıĢlarını babalarının erkeksi davranıĢlarını, kız çocukları da annelerinin 

kadınsı davranıĢlarını taklit ederek, gözleyerek öğrenirler. 

 

Psikoanalitik teori: Freud, psikoanalitik  (psikoseksüel) kuramın temsilcisi olarak 

çocuğun bazı geliĢimsel aĢamalardan geçerek kiĢiliğini Ģekillendirdiğini ve cinsel geliĢimin 

de bu sürecin temelini oluĢturduğunu savunmaktadır. Freud, insanlarda libido (cinsel dürtü) 

olarak tanımlanan  içsel bir enerjinin olduğunu ve bu enerjinin vücutta dönemlere göre farklı 

yerlerde bulunduğunu belirtir.  Freud, fallik dönemdeki anne-erkek çocuk ve baba-kız çocuk 

iliĢkisinin oedipal ve elektra kompleksiyle çözümlenerek, kiĢilik geliĢiminin Ģekillendiğini 

ve bu sürecin cinsel geliĢime ait bir süreç olduğunu belirtmektedir. 

 

Resim 1.9: Oedipus kompleksi,  farklı cinsteki ebeveyne karĢı cinsel duyguların oluĢmasıyla 

belirlenir. 

Bilgi-iĢleme teorisi (cinsiyet Ģemaları): Bilgi-iĢleme yaklaĢımına göre cinsel 

tiplemenin ana belirleyicisi Ģemadır. ġemalar günlük tüm davranıĢlarımızı organize etmek 

için var olmak durumundadır. Cinsel rollere dayanan Ģemalar, çocukların bilgiyi 

sınıflamasını, ve kız ve erkek olarak rollerinin ayırımına ait bilgiyi kazanmalarını sağlar. 

Cinsel kimliğe ait net bir Ģekillenme olmadan, çocuklar önce hem kız hem de erkek tiplerine 

ait Ģemalar oluĢtururlar. Daha sonra kendi cinsiyetlerine uygun örneklerle karĢılaĢınca 

bununla ilgilenir ve çeĢitli sorularla bu ilgilerini pekiĢtirirler, böylece çocuklar kendi 

cinsiyetlerine uygun ek Ģemalar oluĢtururlar. 

 

Öğrenme teorisi: bu teori operant koĢullanma teorisi olarak ifade edilir. Bu teorinin 

temel prensibine göre cinsel rol kazanma, ödül ve cezaya dayanır. Çocuklar kendi 

cinsiyetlerine uygun davranıĢlarda bulunurlarsa ödüllendirilir, buna karĢın cinsiyetlerine 

uygun davranıĢlarda bulunmazlarsa cezalandırılır.  
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1.3. Freud’un Cinsel GeliĢim Teorisine Göre Cinsel GeliĢim 

Dönemleri (Psikoseksüel Dönem) 
 

Sigmund Freud (1856-1939) yetiĢkinlerde kiĢilik ve anormal davranıĢlar üzerinde 

çalıĢmalar yapsa da kiĢiliğin yapısında bebeklik ve çocukluk yıllarının önemini belirten ilk 

kuramcı olması nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Freud kiĢiliğin biçimlenmesinde yaĢamın 

ilk altı yılının önemini vurgulamıĢ ve çocuk yetiĢtirmede anne-baba tutumlarının önemine 

dikkati çekmiĢtir. 
 

Freud’a göre kiĢilik id, ego ve süperego olmak üzere üç kısımdan oluĢur. Ġd kiĢiliğin 

temel taĢıdır. DoğuĢtan getirilir ve ruhsal enerjinin kaynağıdır. Aynı zamanda id, içgüdülerin 

de (libido ve saldırganlık) kaynağıdır. Ruhsal enerji içgüdüler Ģeklinde ortaya çıkar ve bir an 

önce doyurulmak ister. Ruhsal enerji doyurulma istemiyle içgüdü Ģeklinde ortaya çıkınca, 

ego devreye girer. Ego kiĢiliğin yürütme organıdır. Ġd’in istekleriyle dıĢ dünyanın 

(süperegonun) eĢleĢtirilmesi ile uğraĢır. Ego gerektiğinde idin isteklerini ertelemeye, hoĢ 

yaĢantıları seçmeye, hoĢ olmayanlardan uzak durmaya çalıĢır. Ego akılcıdır, mantıklıdır bir 

anlamda kiĢiliğin karar organıdır. Süperego ise toplumsal ahlak kurallarını içerir. Süperego 

bu anlamda vicdan demektir. KiĢinin değer yargıları ve ahlak kuralları süperegosunda 

bulunur. Her zaman kafasına estiği gibi davranan ve toplumsal kuralları hiçe sayan kiĢilerde 

id baskındır, sürekli olarak ahlak kurallarını ve baĢkalarının ne diyeceğini dikkate alan,  

kurallara sıkı sıkıya bağlı kalan kiĢide süperego baskındır; sürekli olarak akılcı davranmaya 

çalıĢan kiĢide ego baskındır. 

 

Resim 1.10: Süperego, bireyi yanlıĢ davranıĢlara giriĢmekten koruma  iĢlevini görür. 

Freud, çocukluğun insan yaĢamındaki önemini vurgulamıĢtır. Bu bölümde Freud’un 

cinsel (psiko-seksüel) geliĢim dönemleri  ve bu dönemlerin özellikleri verilmiĢtir. 

 

 Oral dönem (0-1 yaĢ) 

 Anal dönem (1-3 yaĢ) 

 Falllik dönem (4-6 yaĢ) 

 Latent (gizil-örtük) dönem (7-11 yaĢ) 

 Genital (puberte) dönem (12-18 yaĢ) 
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 Oral Dönem 

 

Bu dönemde haz bölgesi ağızdır. Belli baĢlı davranıĢ biçimi olarak emme, ya da içine 

alma gösterilebilir. Bebek bu dönemde etrafındaki uyarıcıları almaya çalıĢır. Bunu hem 

emme biçiminde hem de diğer duyu organlarıyla yapmaya çalıĢır. Örneğin, gözleriyle 

etrafında gördüklerini, kulaklarıyla duyduklarını içine almaya çalıĢır. Bu dönemin ikinci 

kısmında diĢ çıkarma ile birlikte ısırma davranıĢı görülmeye baĢlar. Bu dönem uygun 

geçirilmediği takdirde, ağızla ve içe almayla ilgili birtakım davranıĢlar sıklıkla görülebilir. 

Sigara içme bu davranıĢlara örnek olarak gösterilmektedir. 

 

Resim 1.11: Bebek ile  anne arasındaki sıcak iliĢki, güven duygusunun geliĢimini olumlu yönde 

etkiler. 

Erickson’a göre ise bebek bu dönemde dünyanın güvenilir bir yer olup olmadığını 

anlamaya çalıĢır. Eğer bu dönem iyi geçirilirse temel güven duygusu edinilir. Annenin 

(veya onun yerine geçen kiĢinin ) davranıĢları bu dönemin en önemli ögelerindendir. Çocuk 

üç boyut içinde güven duygusu kazanabilir. Bu boyutlar tanıdıklık, tutarlılık ve sürekliliktir. 

Anne, bebeğin ihtiyaçları ile doyumu arasında yer alır. Bebeğin ihtiyaçlarının düzgün 

aralıklarla ve yeterli miktarda karĢılanması, çocukta temel güven duygusunun geliĢimine yol 

açar. Bu dönemde annesiyle sıcak, sevecen ve güven verici bir iliĢki yaĢayan çocuğun yaĢam 

boyu diğer insanlarla da benzer nitelikte iliĢki kurması beklenir. 

 

 Anal Dönem 

 

Anal dönem, haz ve ilginin dıĢkılama bölgesinde yoğunlaĢtığı dönem anlamındadır. 

Bu dönemde çocuk, dıĢkı tutma ve bırakma davranıĢlarını yoğun biçimde kullanır. Bu 

dönem tuvalet eğitiminin ağır bastığı dönemdir. Çocuk dıĢkısını ve çiĢini,  kaslarını kontrol 

altına alarak tutmayı ve bırakmayı öğrenir. 

 

Tuvalet eğitimi aĢamasında anne, çocuğun dıĢkısını tutmasını ve uygun zaman ve 

yerde yapmasını ister. Bunun için ödül ve ceza kullanır. Çocuk için dıĢkısı önemlidir. DıĢkısı 

ile oynayabilir ve çevreye sürebilir. Bu durumda annenin tepkisiyle karĢılaĢır. Aynı 

dıĢkılama iĢlemi için annenin bazen sevinmesi, bazen kızması çocukta ĢaĢkınlık yaratır. 

Annesinin baskısı sonucu çocuk, istenmeyen güdülerini bastırır. Bu dönemde annenin çok 

sabırlı ve sevecen olması gerekir. Annenin tuvalet eğitimi sırasında gösterdiği baskıcı ve katı 
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tutum, çocuğun dıĢkısını tutmasına ve ileriki yaĢamında inatçı, cimri ve yıkıcı kiĢilik 

özellikleri göstermesine neden olabilir.  

 

Resim 1.12: Çocuğa uygulanan tuvalet eğitimi, kiĢilik özelliklerinin kazanılması üzerinde etkili 

olabilmektedir. 

Çocuk tuvalet eğitimi ile tutma ve bırakma davranıĢlarını geliĢtirmektedir. Aynı 

zamanda bu dönem inatçılık dönemidir. Bu dönemde çocuk, inatla bir Ģeyi ellerine alır, 

inatla onu savunur ve korur veya istemediğinde onu atar. Çocuk bu dönemi iyi atlatamazsa, 

Freud’a göre ileriki yaĢlarda koleksiyon yapabilir (tutar) veya müsrif birisi olabilir (bırakır).  

 

 Fallik Dönem 

 

Bu dönemde kiĢinin dikkati, ilgisi ve haz duygusu cinsel organlara yönelmiĢtir. Freud 

kuramını, bu dönemde yaĢandığını düĢündüğü oedipus ve elektra kompleksleri üzerine 

kurmuĢtur. 

 

Oedipus kompleksi, erkek çocuğun annesine karĢı bir istek (cinsel) duyması ve 

babasını rakip olarak algılaması demektir. Bu dönemde cinsiyeti(ni) keĢfeden çocuk, bir 

yandan babasına hayranlık duyar, öte yandan annesine karĢı hissettiği duyguları anlarsa diye 

babadan korkar. Elektra kompleksi ise  kız çocukların babalarına karĢı bir ilgi duyması ve 

annelerini rakip olarak görmeleri durumudur. 
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Resim 1.13: Her çocuk kendi cinsindeki ebeveynle özdeĢim kurar. 

Freud, daha çok  oedipus kompleksi ile ilgilenmiĢtir. Gerek kız çocuğun gerekse erkek 

çocuğun ilk olarak anne ve babasıyla baĢlayan cinsel tercihleri süreç içinde kız çocuğun 

annesine benzeme, erkek çocuğun ise babasına benzeme çabalarıyla yön değiĢtirir. Çocuklar 

artık kendileri için rakip olan anne ve baba modelleriyle kurdukları özdeĢimle onlar gibi 

olmayı deneyerek bu çatıĢmayı çözümlemeye çalıĢırlar. Kız çocuk annesine benzeyerek 

babasının beğenisini kazanmaya, erkek çocuk da babasına benzeyerek annesinin beğenisini 

kazanmaya çalıĢır. Bu mücadele Freud’un kuramının temelini oluĢturur. 

 

Resim 1.14:Freud’un kuramına göre ideal eĢ olarak kız çocuk babasını erkek çocuk ise annesini 

tercih eder. 

Erkek çocuğun annesine yönelik cinsel duyguları özellikle babasıyla olan iliĢkilerinde 

çatıĢma yaratır. Babadan gelecek cezanın, cinsel isteklerin  merkezi olan organlarına 

yöneleceğini bekleyen çocuk, babasının kendisini cinsel organlardan yoksun bırakacağından 

korkar, bu durum iğdiĢ edilme korkusu olarak ifade edilir. Bu durum,  anneye duyulan 

cinsel duyguların ve babaya yönelik düĢmanlık duygularının bastırılmasına neden olur. Bu 

karmaĢa aynı zamanda erkek çocuğun babasıyla özdeĢleĢmesine neden olur ve anneye 

yönelen cinsel isteklerin yerini sıcak sevgi duygularının almasını sağlar. 
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Kız çocuklarda ise bu dönemde ilk sevgi nesnesi olan kiĢinin yani annenin yerini 

giderek baba alır. Freud’a göre bu durum, kız çocuğun penisten yoksun olduğunu fark etmesi 

ile baĢlar. Kız çocuk eksiklik duyduğu bu durumdan, annesini sorumlu tutar ve babasına 

yaklaĢır. Babasına karĢı geliĢtirdiği bu yakınlık aynı zamanda kendinde olmayan bir organa 

sahip olmasındandır. Penise imrenme adı verilen bu durum, erkekteki iğdiĢ edilme 

korkusunun karĢılığıdır. Bu karmaĢa erkek çocukta olduğu gibi kız çocukta da bastırılır ya da 

çözümlenir. 

 

 Latent (Gizil) Dönem 

 

Ġlkokul dönemini kapsayan yedi-on bir yaĢ dönemi Freud’a göre latent dönem olarak 

adlandırılır. Bu dönemde çocuk önceki cinsel meraklarını ansızın unutur. Ruhsal ve cinsel 

alanda daha önceki yıllarda yaĢanmıĢ olan çalkantılar ve çatıĢmalar yatıĢır. Okula 

baĢlamayla, cinsel aktivitelerin azalması ve toplumsallaĢma görülür. Toplumsal kurallar 

benimsenir. Bu dönemde anne-baba ve aile bireylerine, öğretmen ve akranlar eklenmiĢtir. 

Çocuk artık anne-babasının yanında baĢka kiĢilerle de özdeĢim kurar. 

 

Resim 1.15: Latent dönemde çocuk  toplumun geniĢ öğrenme olanaklarından yararlanır. 

Bu dönemde cinsel roller sağlamlaĢır ve pekiĢir. Kız ve erkek çocukların oyunlarının 

niteliği farklılaĢır. 

 

 Genital (Puberte) Dönem 

 

Freud ergenlik dönemini genital dönem olarak adlandırmaktadır.  Çocuğun cinselliği 

üreme amacına yönelik değildir daha çok haz almaya yöneliktir. Ergenlik ile birlikte ise 

kiĢinin cinselliği üreme amacına yönelik hale gelir. Bu dönem çocuklukla eriĢkinlik arasında 

yer alan, ruhsal sorunları bol olan bir dönemdir. Buna paralel olarak çocukluğun bağımlılık 

döneminden, eriĢkinin bağımsız dönemine geçiĢ baĢlar. 
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Resim 1.16: Genital dönemde cinsel uyanıĢla birlikte, hızlı beden geliĢimi gencin ruhsal 

dengesini bozar. 

Bu dönemin amacı, gencin anne-babasına olan bağımlılığından koparak aile dıĢındaki 

karĢı cinsle olgun iliĢkiler kurabilmeyi öğrenmesidir. 

 

ETKĠNLĠK 1 

 

Freud’un cinsel geliĢim dönemlerini (oral dönem, anal dönem, fallik dönem, latent 

dönem ve genital dönem) tahtaya yazınız. Bu dönemlere ait çocukta görülen geliĢimsel 

özellikleri söyleyiniz ve not ediniz. Örneğin, tuvalet eğitiminin kazanıldığı dönem veya 

temel güven duygusunun geliĢtiği dönem, çocukta inatçılığın yoğun olduğu dönem gibi 

özellikleri not alabilirsiniz. 

 
 

Oral Dönem Anal Dönem Fallik Dönem Latent Dönem Genital Dönem 
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1.4. Cinsel GeliĢimin Diğer GeliĢim Alanlarıyla ĠliĢkisi  
 

Cinsellik, yaĢamımızın ve kiĢiliğimizin çok önemli bir parçasıdır. Tüm bireylerin 

cinsel konularda bilgilendirilmeye ihtiyaçları vardır ve yaĢları, toplum içindeki konumları, 

ahlaki değerleri ve bireysel özellikleri değiĢse de cinselliği yaĢama hakları bulunur. Bu 

hakkın yaĢanmaması cinsel geliĢim ile diğer geliĢim alanlarını etkiler. 

 

Cinsel geliĢim, bireyin geliĢiminin önemli bir yönüdür. Cinsel geliĢimini sağlıklı 

yürütemeyen bireyin davranıĢlarında da birtakım bozukluklar görülür. Sağlıklı cinsel geliĢim 

kiĢinin mutluluğunun ve baĢarısının temel nedenidir. YaĢamı boyunca bireyin karĢılaĢtığı 

cinsel engellemeler ve sorunlar çevreye uyumunda olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Kısaca 

cinsel geliĢimde yaĢanan sorunlar, sosyal ve duygusal geliĢimde dolayısıyla kiĢilik 

geliĢiminde de sorunlar yaĢanabilir.  

 

ETKĠNLĠK 2 

 

Freud’un kuramında yer alan oedipus ve elektra komplekslerinde gerek erkek gerekse 

kız çocukların anne ve babalarına olan davranıĢlarını düĢününüz. Çevrenizdeki çocuklardan 

edindiğiniz gözlemleriniz ve öğretmeninizin de rehberliği ile oedipus ve elektra 

karmaĢasında erkek ve kız çocukların ebeveynlerine gösterdikleri tavırları  sınıfta 

canlandırınız. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Çocuğun cinsel geliĢim özelliklerini araĢtırınız. Bu özelliklere uygun etkinlik seçerek 

hazırlayınız. Etkinliğinizi erken çocukluk eğitim kurumlarında çocuklara uygulayınız. 

Etkinliğinizi fotoğraflarla ve kamera çekimleri ile destekleyerek sunum hazırlayınız. 

Etkinliğinizin sonucunu rapor hâline getirip arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çocukların yaĢ ve geliĢim seviyesine  

göre cinsel geliĢim özelliklerini 

inceleyiniz. 

 Çocukların yaĢ ve geliĢim seviyesine göre 

cinsel geliĢim özelliklerini araĢtırınız. 

 Cinsel geliĢim teorilerini ve bu 

teorilerin özelliklerini inceleyiniz. 

 Cinsel geliĢim teorilerini dikkatlice 

araĢtırınız. 

 Freud'a göre cinsel geliĢim dönemlerini 

inceleyiniz. 

 Freud'a göre cinsel geliĢim dönemlerini 

dikkatlice hazırlayınız. 

 Çocukların cinsel geliĢim özelliklerine 

uygun etkinlikleri belirleyerek seçiniz. 

 Çocukların cinsel geliĢim özelliklerine 

uygun etkinlikleri araĢtırınız. 

 Etkinlikleri belirlemek için kitaplardan 

araĢtırma yapınız. 

 Etkinlikler için uygun araç gereçlerinizi 

hazırlayınız. 

 Mukavva, karton, resim, dergi, kartlar, 

makas, yapıĢtırıcı, boya, kız ve erkek 

çocuk giysileri gibi araç gereçleri temin 

ediniz. 

 Etkinlik için uygun araç gereçleri 

hazırlarken dikkatli ve temiz olunuz. 

 Etkinliği çocuklara uygulayınız. 

 Çocuklara karĢı güler yüzlü ve hoĢgörülü 

davranınız. 

 Çocuklarla olumlu iletiĢimde bulununuz.  

 Etkinliği uygularken fotoğraf çekiniz.  Ġstekli ve yaratıcı olunuz. 

 Uyguladığınız etkinliği belgelendirecek 

bir sunum hazırlayınız. 

 Sunumunuzu dikkatli yaratıcı ve estetik 

olarak hazırlayınız.  

 Etkinlinizin sonucunu rapor haline 

getirerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Raporunuzu hazırlarken istekli ve dikkatli 

olunuz.  

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) BiliĢsel-geliĢimsel teoriye göre çocuk cinsel rollere ait bilgileri, kiĢileri taklit 

ederek ve gözlemleyerek öğrenir. 

2. (   ) Cinsel olgunluk bedenin büyümesi ile iliĢkili bir kavramdır. 

3. (   ) Ergenlik döneminde kas geliĢimi erkeklerde kızlara oranla daha fazlayken, yağ 

dokusu geliĢimi kızlarda daha fazla olmaktadır.  

4. (   ) Çocuğun doğum olayı ile ilgili soruları iki yaĢında baĢlar. 

5. (   ) Çocuğun cinsel geliĢime yönelik sorularını ebeveyn soyut örnekler vererek 

anlatmalıdır. 

6. (   ) Freud’a göre “id” kiĢiliğin temel taĢıdır ve bir an önce doyurulmak ister. 

7. (   ) Çocuğun ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli oranda karĢılanmasıyla geliĢen çocuk 

ile anne arasındaki sevgi alıĢveriĢi, temel güven duygusunu oluĢturur. 

8. (   ) Annenin tuvalet eğitimindeki baskıcı tutumu, çocuğun ileride sevecen ve sabırlı 

bir kiĢilik özelliği sergilemesine zemin hazırlar. 

9. (   ) Ergenlikte gencin cinselliği, üreme amacına yönelik hale gelir. 

10. (   ) Oedipus kompleksi kız çocukların babalarına karĢı ilgi duyması ve annelerini 

rakip olarak görmeleri durumudur. 

 

 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazanacağınız bilgi ve beceriler doğrultusunda bireyin cinsel 

eğitimine uygun ortamlar hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Cinsel eğitime iliĢkin değiĢik kaynaklardan araĢtırma yapabilir, konu ile ilgili 

konferans ve seminerleri takip edebilir, bunların sonucunda da izlenimlerinizi 

rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢabilirsiniz. 

 

2. CĠNSEL GELĠġĠMĠNĠ DESTEKLEMEYE 

YÖNELĠK ETKĠNLĠKLER 
 

2.1. Cinsel Eğitimin Tanımı ve Önemi 
 

Cinsel eğitim, bireye üreme ile ilgili konu ve sorunlarda, cinsel iç dürtü ve güdülerini 

denetleyebilmesinde, cinsel konularda baĢkaları ile kuracağı iliĢkilerde ve cinsel ilgilerinde 

gerekli davranıĢları kazandırmak için yapılan eğitimdir. 

 

Cinsel eğitimin amacı; insanın üreme sistemi ile ilgili bilgiler edinmek, cinsel sisteme 

sağlıklı bir tutum geliĢtirmek, cinsel güdüyü denetleyebilmek ve beğenilir amaçlara 

yöneltmek, temizlik ve korunma becerilerini alıĢkanlığa dönüĢtürmek, karĢı cinsle iyi 

geçinmek, onun cinsel geliĢimini anlayıĢla karĢılamaktır.  

 

Her yaĢta cinsel eğitimin amacı değiĢiklik gösterir. Sıfır–otuz altı ay arasında 

tuvalet eğitimi, otuz ay altı sonrası cinsel kimlik kazanımı ile baĢlangıç yapılırken, 

çocukluk ve ergenlik döneminde; kendi vücudunu tanıması, karĢı cinsi öğrenmesi, 

doğum kontrol yöntemleri, cinsel yolla bulaĢan hastalıklar, cinsel güdünün denetim 

altına alınmasının gerekliliği ve yolları, cinsel ilgilerin akıl sağlığı yönünden önemi, karĢı 

cinse olumlu bir tutum takınmanın gerekliliği, sağlıklı bir evlenme için gerekli olanlar, insan 

ilgisini ve uğraĢısını daha değerli alanlara çekerek, olumsuz cinsel ilgilerden ve cinsel 

güdünün törelere uygun olmayan isteklerinden kurtulma yollarına iliĢkin bilgi ve tutumları 

kazandırmak Ģeklinde devam eder.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 2.1: Cinsel geliĢim, her dönemde farklılıklar gösterir. 

Cinsel eğitim, çocuğun sorduğu soruların cevaplanmasından çok daha geniĢ bir 

kavram olduğu için doğumdan baĢlayarak ergenlik dönemine kadar, hatta yaĢam boyu 

yapılan sürekli bir eğitim olarak kabul edilir. Cinsel eğitime baĢlamak için belli bir yaĢ 

bulunmamasına rağmen, genellikle cinsellikle ilgili soruların sorulmaya baĢladığı üç-dört 

yaĢlarının cinsel eğitime baĢlamak için uygun olacağı düĢünülmektedir.  

 

Cinsel eğitim, tüm kiĢiliği etkileyen bir etkinlik olarak hem aileyi, hem de okulu 

ilgilendirir. Çocuklar aile çevresinde doğar,  burada fiziksel, moral, duygusal geliĢimlerini 

sağlayarak büyürler. Diğer taraftan çocukta ilk cinsel deneyimler, ilgiler ve eğitim de aile 

içinde gerçekleĢir. Bu geliĢmelerin sağlıksız olması, ileride kiĢinin yaĢamını olumsuz etkiler. 

Cinsel geliĢimini sağlıklı gerçekleĢtirememiĢ ve olumlu yönde cinsel eğitim almamıĢ 

bireylerde sosyal duygusal açıdan pek çok sorun ortaya çıkabilir. Bu sorunların üstesinden 

gelemeyen bazı bireylerde ruh sağlığı ciddi Ģekilde bozulabilir. Hatta bazı cinsel sapıklıklar 

görülebilir. Çocukluk döneminde cinsel yaĢam konusunda eksik, hatalı bilgiler alan 

yetiĢkinler, evlendikleri zaman cinsel uyumu olmayan, doyum sağlayamayan sinirli, öfkeli, 

uyumsuz bireyler olabilirler.  

 

Çocukluk ve gençlik çağında kız ve erkeklerin cinsel yapılarından ve bunun altındaki 

cinsel dürtülerden kaynaklanan davranıĢ ve tutumlarla, giyinme, süslenme, oturma, yürüme, 

konuĢma gibi belirtilerin ayıp sayılması, kınanması, aĢağılanması cinsel rolün 

benimsenmesini önler. Cinsel dürtülerin, isteklerin ve belirtilerin uzun süre baskı altında 

tutulması ile cinsel dürtüler, istekler ve bunlara bağlı davranıĢlar ya hiç ortaya çıkmaz ya da 

sağlıksız biçimde çıkar.   

 

Ġlk aĢamada anne-babanın, gerek çocuklarının cinsel kimliklerinin oluĢumunda, 

gerekse cinsel eğitimlerinde rolleri büyüktür. Anne babaların tutumları incelendiğinde,  

cinsel geliĢim ve eğitim açısından genellikle uç noktalarda ve hatalı davranıĢlarda 

bulundukları gözlenmektedir. Bazı anne-babalar, çocuklarında gözledikleri cinsel 

davranıĢlardan ve cinsel sorulardan tedirginlik duyarak bunları anormal olarak 

değerlendirir. Bu nedenle çocukların cinsel eğitimine öncelikle anne babaların bu konuda 

eğitilmesiyle baĢlanmalıdır. Anne baba eğitiminin ardından okullarda da cinsel eğitimin 

verilmesi önemli bir noktadır. Kısaca, cinsel eğitim içine toplumun tüm kesimleri 

alınmalıdır. Çünkü cinsel roller toplum tarafından belirlenir. 
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2.2. Cinsel Eğitim Konusunda Dikkat Edilecek Noktalar  
 

Sağlıklı cinsel eğitim ile çocuklar doğru bilgi kazanır, mahremiyete saygı gösterir ve 

kendine saygı duyar. Bu nedenle gerek aile içinde gerekse okulda, cinsel eğitim konusunda 

bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Bu noktalar aĢağıda ayrıntılı olarak ele alınmıĢtır: 

 

 Eğitime baĢlama zamanı: Cinsellikle ve cinsel geliĢimle ilgili bilgilendirme 

için belirlenmiĢ kesin bir yaĢ ya da dönem yoktur. Bu nedenle bu konularda 

verilen bilginin çocuğun geliĢim ve olgunluk düzeyine uygun ve o düzeye 

uygun ölçüde bilgi olması gerekir.   

 Eğitim verecek kiĢi: Çocuklara ya da gençlere cinsel konulardaki bilgileri her 

gün onlarla yakın temasta bulunan, duygusal bağları kuvvetli olan öncelikle 

anne-babanın vermesi daha sonra çocuğun yakın hissettiği kiĢinin vermesi 

uygundur. Ancak okul ortamında eğitim verecek kiĢinin de çocukların geliĢim 

özelliklerini ve cinsel geliĢim konusunda yeterli donanıma sahip olması gerekir. 

Hem anne-babalar hem de eğitimci, çocukların sordukları cinsel geliĢim ile 

ilgili soruları, yadırgamadan diğer sorulara verdikleri tepkiler gibi doğallık 

içinde cevap vermelidir.  

 Cinsel terminoloji: Cinsel terminoloji yani cinsel eğitimde kullanılacak dil, 

anne-babalar ve eğitimciler açısından oldukça önemlidir. “Acaba pipi mi yoksa 

penis mi denmeli?” sorusunun cevabı olarak uzmanlar, cinsel organların doğru 

isimlerinin öğretilmesini önerirler. Ancak toplum içinde bazı aileler bu 

terminolojiyi kullanmak istememektedir. Bu nedenle ülke çapında cinsel eğitim 

programlarındaki cinsel terminolojinin ortak olması ve bu konuda farklılıkların 

ortadan kaldırılması gerekir. 

 Ġçerik: Cinsel eğitim kapsamında sunulacak bilgiler, çocuklara sade bir dille ve 

onların geliĢim özelliklerine uygun olacak Ģekilde sunulmalıdır.  

 Cinsiyet: Çocuklara, doğduğu andan itibaren bebeğin cinsiyetine uygun 

davranmaya özen gösterilmelidir. Onlara uygun cinsellik konusunda örnek 

olunması gerekir.   

 Ortam: Cinsel eğitim konuları  rahat, sessiz ve sakin ortamlarda tartıĢılmalıdır.   

 Ses tonu ve konuĢma hızı: Cinsel eğitim, doğal ses tonu ve konuĢma hızı ile 

verilmeli, ayıplanacak ya da utanacak bir durum varmıĢ gibi bir ortam 

yaratmayacak Ģekilde, duraksamadan verilmelidir.  

 Beden dili ve yüz ifadesi: Cinsel eğitim verilirken çocuklar ile göz kontağı 

kurulmalı, gereksiz el ve kol hareketleri yapılmamalı, baĢka Ģeyler ile 

ilgilenilmemeli, ĢaĢırmıĢ ve rahatsız olmuĢ yüz ifadesi kullanılmamalıdır. 

 Yönlendirme: Çocukların soruları her zaman anne-baba ya da diğer yetiĢkinler 

tarafından yanıtlanamayabilir. Bu nedenle çocukların doğru bilgiye 

ulaĢabilmeleri için kitap vb. kaynaklara yönlendirilmesi gerekir.  

 Sınırlılıklar: Cinsel eğitim verilirken en önemli noktalardan biri de  çocuğa 

kendi vücudunun özel olduğu bilincinin oluĢturulmasıdır. Kendisi dıĢında hiçbir 

kiĢinin onun vücuduna o istemeden dokunmaması gerektiği konusunda 

farkındalık yaratılmalıdır. Her insanın “özel hayatı” olduğu ve “HAYIR” 

kelimesine mutlaka saygı gösterilmesi gerektiği konusunda bilinç 

oluĢturulmalıdır. 
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 Fırsat yaratma: Bazı çocuklar, geliĢimsel açıdan uygun olsa bile cinsel 

geliĢim konusunda soru sormayabilirler. Böyle durumlarda çocukların 

geliĢimsel özellikleri doğrultusunda soru sormaları teĢvik edilmelidir. 

 

Bunların yanında okul öncesi dönemde üç-altı yaĢ arasında görülen mastürbasyon da 

çok önemli olmakla birlikte bunun nedenlerinin ve bu konuda yapılması gerekenlerin 

bilinmesi önemlidir. Libidonun bu yaĢ grubu çocuklarda cinsel organda bulunması nedeniyle 

çocuğa dar ve önden cepli pantolonlar giydirmek, cinsel organlarda ya da bacak aralarında 

olan kaĢıntılı hastalıklar, erkek çocuklarında sünnet derisiyle ilgili sorunlar ve hayvana 

binme, alt değiĢtirme ya da sevme sırasında oluĢan yoğun sürtünmenin yarattığı haz 

sonucunda mastürbasyon görülebilir. Bunun yanında meme emmemiĢ ya da emzik 

verilmemiĢ çocuklarda uyarılma eksikliğini kendi kendini uyararak doyurmaya çalıĢma 

çabası, yeni bir kardeĢin doğumu, çocuğun kendinden ve ailesinden kaynaklanan duygusal 

bir sıkıntı yaĢaması, çocuğun uzun süre tek baĢına bırakılması ve ilgi azlığı, bir arkadaĢta ya 

da kardeĢte mastürbasyon davranıĢının gözlenmesi durumlarında da çocuklar mastürbasyon 

davranıĢında bulunurlar. 

 

Mastürbasyonun önlenmesinde Ģu noktalara dikkat edilmelidir: 

 

 Öncelikle mastürbasyonun onaylanmayan bir davranıĢ olduğu düĢüncesini 

çocuğa belli etmemek gerekir.  

 Çocuk kendini değerli, mutlu hissedebileceği sosyal faaliyetlere 

yönlendirilmelidir. 

 Çocuğa her yaĢta ihtiyaç duyduğu cinsel konular hakkında bilgi verilmeli, 

soruları yanıtlanmalı ve cinselliğe karĢı olumlu tutum geliĢtirmesi 

sağlanmalıdır. 

 Çocuk fiziksel olarak aktif olmaya yönlendirilmelidir. 

 Çocuk uyku saati gelmeden yatağa yatırılmamalı, uyandığında ise hemen 

yataktan kaldırılmalıdır.  

 Çocuğu rahatsız eden, sıkan dar pantolonlar giydirilmemeli, özellikle 

mastürbasyonun görüldüğü erkek çocuklarda önden cepli pantolonlar 

giydirilmemelidir. 

 Çocuğun gizli, karanlık ve dar yerlerde uzun süre oynamasına izin 

verilmemelidir. 

 Çocuğa uygun tuvalet ve temizlik alıĢkanlıkları verilmeli, genital bölgenin 

temiz ve sağlıklı olmasına özen gösterilmelidir. 

 Çocukta bağırsak parazitleri veya herhangi bir nedenle görülen kaĢıntılı 

rahatsızlarda gereken tedbirler alınmalıdır.  

 Mastürbasyonun görüldüğü durumlarda çocuğu, cinsel organını kaybedebilecği 

vb. yönde azarlamak, cezalandırmak yerine çocuğun dikkatini baĢka bir yöne 

çekmek önemli yer tutar. Bu durumda çocuklara oynaması için baĢka bir Ģey 

vermek, kolaylıkla çocuğun dikkatini baĢka bir yöne çekebilir. 
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2.3. Cinsel Eğitimin Yararları 
 

Cinsel eğitimin bireysel ve toplumsal pek çok yararı vardır. Bunlar Ģu Ģekilde 

sıralanabilir: 

 Cinsel eğitim sayesinde çocuk kendi bedenine ve karĢı cinsin bedenine saygı 

duymayı öğrenir. Bu durum çocuğun ileriki yaĢantısında kendi 

cinsiyetindekilerle ve karĢı cinsten kiĢilerle sağlıklı, düzeyli iliĢkiler kurmasına 

neden olur. 

 Çocuğun kendi bedenini ve özelliklerini tanıması, kendine güvenini arttıran bir 

özelliktir. 

 Cinsel geliĢim ile ilgili bilgileri erken yaĢtan itibaren alan ve bu anlamda sağlam 

temeller oluĢturan kiĢi, bedenine karĢı sorumluluklarını bilir. 

 Cinsel eğitimi aĢama aĢama ve yaĢına uygun olarak alan çocuk/kiĢi, sonraki 

yaĢamında karĢı cinsle kurduğu iliĢkilerde dengeli olur.  

 Çocuğa verilen doğru bilgiler sayesinde çocuklar kendilerine güven konusunda 

daha baĢarılıdırlar. Bu duygu sayesinde giriĢkenlikleri artar, daha kolay iliĢkiler 

kurabilirler ve daha baĢarılı olabilirler. 

 Ergenlik döneminde bedensel değiĢiklikler konusunda bilgilendirilen çocuklar 

farklılaĢmalarını daha çabuk kabullenirler, anormallik endiĢeleri ve yetersizlik 

korkuları azalır. 

 Doğru bilgilerle donanmıĢ kiĢi, cinsellik hakkında duyduğu yanlıĢ bilgileri 

kolaylıkla reddeder. 

 Bilgili kiĢiler arkadaĢlarının uygunsuz tekliflerine ve baskılarına direnmekte 

daha baĢarılıdırlar. Ayrıca çocuklar cinsel istismara karĢı koyabilme konusunda 

da bilgilendirildiklerinde birçok istismar olayı önlenecektir.  

 

2.4. Cinsel Sorular  
 

Küçük yaĢtan itibaren cinsel konularda sorulan sorular cinsel eğitimin en önemli 

parçasını oluĢturur. Çocukların cinsellikle ilgili sordukları sorulara eksik ya da kaçamak 

cevaplar verilmesi, anne-babalara ya da diğer yetiĢkinlere karĢı güvensizliğe neden olur.   

 

Çocuklar önce, yaklaĢık olarak iki buçuk, üç yaĢlarında cinsiyetle ilgili fiziksel 

farklılıkları fark ederler. Bu yaĢlarda aynanın karĢısına geçip vücudunu incelemeye 

baĢlaması cinselliğin ilk göstergelerinden biridir.  Bu yaĢtaki çocuklar doktorculuk 

oyunlarında karĢı cinsin özelliklerini keĢfetmeye çalıĢır. Bundan dolayı “Neden babaların 

bıyıkları var?”, “Neden babalar etek giymez?”, “Neden kızlar çiĢini ayakta yapmaz?” 

gibi soruları sormaya baĢlarlar. Hatta kardeĢleriyle yaĢ farkı az ise ya da komĢu ve 

akrabalarında yaĢı yakın çocuk var ise bu sorular daha erken baĢlayabilir.   

 
Okul öncesi dönemdeki çocuklar kendi bedenleriyle çok ilgilidir. Çevredeki dünya 

kadar kendi hakkında da bilgi sahibi olmak isterler ve baĢta cinsel konular olmak üzere pek 

çok soru sorarlar.  Bu sorular arasında özellikle üç yaĢtan sonra pipi ile ilgili sorular sorulur, 

çünkü bu dönem çocukların cinsel geliĢim açısından fallik döneme rastlamaktadır. Bu 

dönemde erkek çocukların sünnet ettirilmemesi gerekir. Ayrıca üç-dört yaĢ civarında doğum 
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ile ilgili soruların sorulduğu dikkati çeker. Kısaca çocuğun cinsel konulara karĢı ilgisi, üç 

yaĢlarında baĢlayarak beĢ-altı yaĢlarına kadar oldukça güçlü bir meraka dönüĢür. Özellikle 

de evde, komĢuda bir çocuğun doğması, hayvanların yavrulaması, filmler, resimler, bu 

konuda yetiĢkinlerin ve arkadaĢlarının konuĢmaları, çocuğun genital organlarına karĢı ilgisi 

ve bunlarla oynaması, karĢıt cinsin kendinden ayrı olduğunu görmesi ve buna benzer 

durumlar çocuğun cinsel konulara karĢı merakını yükselten kaynaklardır. Bunun yanında 

sorulara inandırıcı cevaplar verilmemesi, susturulmak istenmesi, çocuğun bu merakının 

artmasına neden olur. 

 

Resim 2.2:Çocuklar bedenleriyle çok ilgilidir. 

Okul çağındaki çocuğun cinsel konulara merakı da oldukça fazladır. Eğer okul öncesi 

çağda çocuğun merakı onun anlayabileceği biçimde doğru olarak cevaplandırılmıĢsa merakı, 

daha sosyal konulara doğru çevrilmiĢ olur. Bunun aksi olmuĢsa, çocuğun cinsel konulara 

karĢı merakı daha da artar. Çocuklar ergenlik çağına girdiğinde cinsel geliĢim alanında 

yapılan etkinlikler yetersiz kalmaktadır.  Ergenlik döneminde de merak artar, ancak 

ebeveynle geçmiĢteki iletiĢime bağlantılı olarak soru sorar veya paylaĢımda bulunur.  Bu 

yaĢlarda çocuklar öğrenmek istediklerini genellikle arkadaĢları ile konuĢarak ya da kitap vb. 

yayınlardan okuyarak öğrenirler. Bu dönemde ebeveyn ile arasında güven var ise, 

yaĢadıklarını paylaĢır.  Bu paylaĢımı arttırabilmek için yetiĢkinler, “Senin doğru olanı 

yapacağını biliyorum ama bana ihtiyacın olduğunda yanındayım.” mesajını vermelidir. 

 

Kısaca her dönemde sorulan sorularda en önemli faktör yetiĢkinlerin gösterdikleri 

tutumlardır. Çocukların sorularına saygı duyulmalı, soru soramayan çocuklar soru sorma 

konusunda cesaretlendirilmelidir. Çocuklar evlerinde bu konu ile ilgili yeterli bilgiyi 

alamadıklarında baĢka kaynaklardan almaya çalıĢacaklardır ve bu bilgiler her zaman pek 

doğru olmayacaktır. BeĢ yaĢındaki çocuk, bebeklerin annelerin göbek deliğinden çıktığını 

düĢünebilecektir. Bu çocuğun cinsel anlamda bilgilendirilmediği anlamına gelmemektedir. 

Esas problem, ebeveynlerin çocukların yaĢlarına ve bilgilerine uygun açıklamalar yapmakta 

zorlanmalarıdır. Bebek doğumdan itibaren ne kadar çok kucaklanır, öpülür, sevilirse 

çocuğun vücudu ile o derece barıĢık olması ve ileri yaĢlarda cinselliği olması gerektiği gibi 

güzel bir Ģey olarak algılaması sağlanır.  Sorulan soruların cevaplanmasında doğadaki 

örneklerden yararlanılarak açıklamaların somutlaĢtırılması gerekir. 
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2.5. Cinsel GeliĢime Uygun Etkinlikler 
 

AĢağıda çocukların cinsel geliĢim dönemlerine uygun çocuk ve ebeveyn arasında 

geçen soru ve cevap etkinliklerine iliĢkin örneklere yer verilmiĢtir. 

 

Sorular cevaplanmadan önce çocukların yaĢ ve geliĢim özellikleri dikkate 

alınmalı, çocuğun gerçekten neyi sormak istediği anlaĢılmalıdır. Verilecek bilginin ne 

olacağına karar verilmesi önemlidir. 

 

SORU 1: BEN DE NEDEN ERKEK ÇOCUKLAR GĠBĠ AYAKTA ÇĠġĠMĠ 

YAPAMIYORUM?: Bu sorular iki buçuk-üç yaĢlarında daha fazla sorulur.  

 

Çocuk: Ben de neden erkek çocuklar gibi ayakta çiĢimi yapamıyorum? 

Ebeveyn: Kızlar ile erkeklerin vücutları farklıdır.  

Çocuk: Neden farklıdır?  

Ebeveyn: Sen kız olarak doğdun. Erkekler çiĢini yapmak için pipileriyle dünya 

gelirler. Bu nedenle zaman zaman oturmadan yapabilirler.  

Çocuk: KeĢke ben de erkek olsaydım. 

Ebeveyn: Kız olmanın da erkek olmanın da farklı güzellikleri vardır.  Hayvanların da 

kendi aralarında farklılıkları vardır.  Örneğin, fillerin hortumu, tavĢanların uzun kulakları 

vardır.  

 

SORU 2: BEN NEREDEN GELDĠM?: Çocuklar üç-dört yaĢlarında doğum ile 

ilgili sorular sormaya baĢlar.  Bu sorulara çocuğun sorduğu kadar cevap verilmelidir. 

 

Çocuk: Ben nereden geldim? 

Ebeveyn: Sen nereden geldiğini düĢünüyorsun? 

Çocuk: Bilmiyorum, arkadaĢım AyĢe bebeklerin nasıl yapıldığını biliyor, fakat 

bana anlatmıyor. 

Ebeveyn: Pekala, bebekler annelerin vücudunda özel bir yerde büyürler. 

Çocuk: Bebek orada nasıl oldu? 

Ebeveyn: Anne ve baba onu, annenin vücudundaki küçük yumurta ve babanın 

vücudundaki bir sperm ile yaptılar. 
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SORU 3: BENĠM DE ÇOCUĞUM OLUR MU?  

Kız çocuklar için: 

 

“Elbette olur. Ancak bunun için öncelikle büyümen gerekir. Bir bebeği taĢıyabilmek 

ve dünyaya getirebilmek için vücudunun, annenin vücudu kadar büyümesi gereklidir. ġu an 

senin vücudun bir bebek dünyaya getirmek için yeterince büyümemiĢtir. Ayrıca bir bebeğin 

sorumluluğunu alabilecek ve büyütebilecek duruma gelmen gerekir. Tıpkı annen gibi…” 

 
Erkek çocuklar için: 

 

“Elbette olur. Ancak bunun için öncelikle büyümen gerekir. ġu an senin vücudun bir 

bebeğin olması için yeterince büyümemiĢtir ve bir bebeğin sorumluluğunu alabilecek 

duruma gelmen gerekir. Tıpkı baban gibi…” 

 
SORU 4: ANNEMĠN VAJĠNASINI, BABAMIN PENĠSĠNĠ GÖREBĠLĠR 
MĠYĠM? 

Üzgünüm, hayır. Çünkü vücudumuzdaki bazı organlar özeldir. Bu organları 

baĢkalarına göstermemiz doğru değildir. Anne-babanın cinsiyet organları (vajina ve penis) 

ve annenin memeleri özeldir. Bunları herkese göstermek veya isimlerini söylemek gerekli 

değildir. Ayrıca insanların bu organlarımıza dokunmasına ve bunlarla ilgili konuĢmasına da 

izin vermemeliyiz.” 

 
NEDEN ANNEMĠN MEMELERĠ VAR, BABAMIN YOK? 

 
Annen bir kadın, baban bir erkek. Erkeklerin memeleri yoktur. Kadınlar ise çocuk 

sahibi olabildikleri için memeleri vardır. Çocuk doğduktan sonra annelerin memelerinden 

gelen sütle beslenir. 

 
BEBEKLER ANNELERĠNĠN KARNINA NASIL GĠRĠYOR? 

 
Anne ve babaların vücutları birbirine çok uygundur ve birbirleri ile çok 

yakınlaĢtıklarında bir bebek oluĢabilir. Bu bebek anne karnında büyür. 

 
O KÜÇÜK DELĠKTEN BEBEKLER NASIL ÇIKAR? 

 
Bebeğin çıktığı delik çok esnek bir Ģeydir ve doğum olacağı zaman bebeğin içinden 

çıkabileceği kadar büyüyebilir. 

 
Etkinlik 3 

 
Çocuğun cinsel geliĢim özelliklerini dikkate alarak siz de yukarıda verilen etkinliklere 

benzer diyaloglar hazırlayınız. Not ediniz ve sınıfta okuyarak, arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

Gerektiğinde öğretmeninizin desteğini alınız. 
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2.6. Cinsel GeliĢime Uygun Araç Gereçler 
 

Küçük çocuklar geleceğe oyun yoluyla hazırlanırlar. Çocuğun ilk hayat deneylerini 

geliĢtirici, öğretici ve düĢündürücü niteliği olan oyun araçları ile zenginleĢtirmek onların 

geliĢimlerinde önemli rol oynar. Kavrama hızının en yüksek olduğu okul öncesi yıllarında 

çocukları düĢündüren ve toplumsal olgunluğa erdiren cinsel geliĢim alanını destekleyen 

uygun araç gereçlere önem vermek gerekir. Cinsiyet özelliklerini vurgulayan yap-bozlar, 

yine cinsiyet özelliklerini ayırt etme amacıyla kız ve erkek kıyafetlerinin yer aldığı araç 

gereçler ya da hayvanların yer aldığı üreme olayının anlatıldığı kitaplar vb. çocuğun cinsel 

geliĢimi ve cinsel kimliğinin kazanımı açısından son derece önemlidir. Bu tür araç gereçler 

çocukların soru sormasına zemin hazırlayacak ve çocuk öğretmenin açıklamalarını dikkatle 

dinleyebilecektir. 

 

Resim 2.4: Okul öncesi dönemde üreme olayını hayvanlarla anlatmak kolaylık sağlar. 

Çocukların davranıĢ ve sorunlarına çözüm ararken, küçük çocukların algılayıĢları, 

anlayıĢları ve dünya deneyimlerinin yetiĢkinlerden farklı olduğu unutulmamalıdır. Çocuklar 

genellikle soyut kavramları anlamakta güçlük çekerler. Örneğin, bir bebeğin annenin 

karnında büyüdüğü anlatıldığında, bebeğin annenin midesinde yiyeceklerle karıĢık olduğu 

tarzında düĢünebilirler. 

 

Cinsel geliĢime uygun araç gereç hazırlanırken 

 
 Çocuğun yaĢ ve geliĢim düzeyi dikkate alınmalıdır. 

 Çocuğun anlayabileceği Ģekilde basit bir aktarımı olmalıdır. 

 Çocuğun geçirdiği deneylere ve yaĢama biçimine uygun olmalıdır. 

 Çocuğun çevresi dikkate alınmalıdır. Bitkiler ve hayvanlar bir üreme olayını 

anlatmada yardımcı olabilir. 

 En verimli öğrenim Ģeklinin somut öğrenim olduğu unutulmamalıdır. 
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Etkinlik 4 

 

Cinsel geliĢime uygun araç gereçlerin neler olabileceğini düĢününüz ve söyleyiniz. 

Bunları hazırlarken baĢka nelere dikkat edilebileceğini maddeleyiniz. 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

 

2.7. Cinsel GeliĢime Uygun Etkinlik Planlama  
 

Cinsel geliĢim ve eğitim sürecinde en çok karĢılaĢılabilecek durumlardan biri cinsel 

oyunlardır. Bu oyunların ilk on beĢ ay içinde ortaya çıktığı belirtilir.   Cinsel oyunlar doğal 

ve beklendik oyunlardır. Bu oyunlar arasında bulunan evcilik ve doktorculuk oyunu üç yaĢ 

civarında görülür. 

 
DOKTORCULUK OYUNU 

 
Örnek olay: Çocuğunuzun odasına giriyorsunuz ve onu arkadaĢı AyĢe’nin muayene 

ettiğini görüyorsunuz. Oğlunuz elbiselerini çıkarmıĢ, AyĢe oyuncak steteskopla onun kalbini 

dinliyor. 

 
Birinci adım: Kendi kendinize  “Niçin böyle yapıyorlar?” 

 
-Birbirlerinin vücutlarını merak etmiĢ olabilirler. 

-Doktorun muayenehanesinde olanları tekrar ediyorlar. 

-Televizyonda gördüklerini tekrar ediyorlar. 

 
Olası tepkiler ve mesajlar 

 
Birinci tepki: Derhal elbiseni giy, seni tekrar bu tarzda görmek istemiyorum. 

Birinci mesaj: Çocuklar bu davranıĢ çok kötüdür (Anne babanın göremeyeceği yerde 

bu davranıĢları tekrarlayabilirler.). 

Ġkinci tepki: AyĢe elbiselerini giy ve derhal evine git. 

Ġkinci mesaj: AyĢe kötüdür ve bu onun hatasıdır. 

Üçüncü tepki: Tamam, birbirinizi merak etmiĢsiniz, elbiselerinizi giyin, ben size 

insan vücuduyla ilgili bazı resimler göstereceğim. 

Üçüncü mesaj: Merak normal bir Ģeydir (Anne-baba bu soruları cevaplayacağı 

konusunda teminat veriyor.). 

Dördüncü tepki: Birbirinizin vücudunuza dokunmanızı istemiyorum. Herkesin 

vücudu özeldir ve ona izinsiz dokunulmaz. Oyun oynadığınızda sizden elbiselerinizi 

açmamanızı istiyorum. 

Dördüncü mesaj: Çıplaklık ve dokunma özeldir (Ebeveyn oyunların sınırlarını 

çocuklara bildiriyor.). 
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BeĢinci tepki: Görmezlikten gelme 

BeĢinci  mesaj: Çocuklar hiçbir Ģey öğrenemez. Bu tarzda oynamaya devam edebilir 

de etmeyebilir de. 

 

Cinsiyet rolleri, toplumun erkeğe ve kadına yüklediği cinsiyetlerine uygun 

davranıĢ biçimleridir. Bu rollerin kazanılmasında bu nedenle toplum etkendir. Ancak 

toplumun bu baskısı zaman zaman ailelerin çocuklarına gereksiz baskı yapmasına 

neden olur. 

 
CĠNSĠYET ROLLERĠ 

 
Örnek olay: Dört yaĢındaki oğlunuzun odasına giriyorsunuz. Oğlunuz arkadaĢı 

AyĢe’nin bebeğinin altını değiĢtiriyor ve size “Bana böyle bir bebek alır mısın?” diye 

soruyor. 

 

Birinci adım: Kendi kendinize sorunuz. 

 

Niçin böyle yapıyorlar? 

 

-Televizyondan görmüĢ olabilir. 

-ArkadaĢının sahip olduğu Ģeyden istiyor. 

-Onun için farklı ve ilgi çekici bir oyuncaktır. Diğer erkek çocukların hiçbiri böyle bir 

oyuncağa sahip değil. 

-Bez değiĢtirmeyi yetiĢkinlerden görmüĢtür. 

-Oyunda baba oluyordur. 

 
Olası tepkiler ve mesajlar 

 
Birinci tepki: Bu bir kız oyuncağıdır, erkekler bebekle oynamaz. 

Birinci mesaj: Yalnızca erkeklerin ve yalnızca kızların oynayacakları oyuncaklar 

vardır. 

Ġkinci tepki: Baba rolünü oynamak ne hoĢ. 

Ġkinci mesaj: Oyun, yaĢam için bir provadır. Bebek bakımı kabul edilebilir yetiĢkin 

erkek davranıĢıdır. 

Üçüncü tepki: Sana böyle bir oyuncak almayacağım fakat arkadaĢınınki ile 

oynayabilirsin. 

Üçüncü mesaj: KarmaĢık bir mesaj. Çocuğun böyle bir oyuncağı olmayacak fakat bu 

tür oyuncaklarla oynaması normaldir. 

Dördüncü tepki: Benim için problem değil, fakat baban böyle bir Ģeyin alınmasına 

müsaade etmez. 

Dördüncü mesaj: Anne ve baba her Ģey üzerine aynı fikirde değiller. Bu durumda 

babanın dediği oluyor. 

BeĢinci tepki: Bu konu hakkında düĢüneceğim.Niçin sen ve AyĢe baĢka Ģeyle 

oynamıyorsunuz? 

BeĢinci mesaj: ġu an oyuncaklarla oynamak için uygun değil. 
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BĠRLĠKTE BANYOYA GĠRME 

 

Genellikle üç yaĢa kadar çocuklar anne-babanın çıplaklığını çok fazla 

önemsemeyebilir. Dört-beĢ yaĢından itibaren bunun farkına varacaktır. Bu yaĢlarda anne-

babanın örtünmesinde yarar vardır. YetiĢkin vücudu ile kendi vücut ölçülerini karĢılaĢtıran 

çocuğun kafasında yanıtlanması zor sorular oluĢabilir. Anne-babanın mahremiyeti kadar 

çocuğun mahremiyetine de saygı duyulmalı ve bu mahremiyete uygun davranılmalıdır. 

Çocukla konuĢurken, vücudundaki özel organları baĢkalarına göstermenin uygun olmadığı 

vurgulanmalıdır.  

 

TELEVĠZYONDAKĠ UYARICILAR 

 

Ansızın çıkan erotik sahneler karĢısında ailelerin sıklıkla gösterdiği tavır hemen kanal 

değiĢtirmek ya da filmi ileri sarmaktır. Bu tutum yanlıĢtır. Çünkü çocuk göreceği kadarını 

görmüĢtür. Böyle davranıldığında çocuk; 

 

 Konuya daha fazla ilgi duymaya baĢlar, filmin ayrıntılarını ve devamını 

öğrenmek için özel bir çaba harcayabilir. 

 Gördüğü sahnelere anne-babasının aĢırı tepki göstermesinin nedenini araĢtırmak 

için konuya daha fazla ilgi gösterebilir, hatta uygulamaya kalkıĢabilir. 

 Anne babanın yöntemini benimseyip cinselliği kötü, onaylanmaz ve zararlı 

olarak algılayabilir ve cinselliğe karĢı tavır geliĢtirebilir. 

 

Ancak böyle durumlarda kalmamak amacıyla aile olarak bilinçli bir televizyon izleme 

politikası oluĢturulmalıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Çocuğun cinsel eğitiminde kullanmak için bir etkinlik hazırlayınız. Etkinliğinizi sınıf 

ortamında veya uygun ortamlarda uygulayınız. Etkinliğinizin sonucunu rapor haline getirip 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çocuğun cinsel geliĢimine yönelik bir 

hikâye oluĢturunuz. 

 Çocuklardaki cinsiyet farklılıklarına iliĢkin 

hikâye oluĢturabilirsiniz. 

 Hikâyenin amacını ve planını yapınız. 

 Hikâyenin amacını tahtaya yazmalarını 

isteyiniz. 

 Hikâyenin planını tahtaya yazmalarını 

isteyiniz. 

 Hikâyede yer alan kahramanlara iliĢkin 

görev dağılımı yapınız. 

 Hikâyede yer alan kahramanlara uygun rol 

dağılımı verildiğini kontrol edebilirsiniz. 

 Görev alan öğrencilerden her birine 

aldıkları rollerle ilgili aksesuarlar 

dağıtınız. 

 Alınan role uygun aksesuar alıp 

almadıklarını kontrol edebilirsiniz. 

 Canlandırılacak ortama iliĢkin araç 

gereçleri sınıf ortamında yerleĢtirerek 

düzenleyiniz. 

 Sınıf ortamında ev ortamının oluĢturduğu 

araç gereçleri kontrol edebilirsiniz. 

 Hikâyeyi canlandırınız. 

 Görev almayan öğrencilerin dikkatli 

izlemelerini ve notlar almalarını 

söyleyiniz. 

 Hikâyede rol alan cinsiyete ait 

karakterleri oynarken (anne-baba, kız 

ve erkek çocuk) kendi yaĢadıkları 

problemlere hikâyede yer vermelerini 

isteyiniz. 

 Problemlerin ders konularına uygunluğunu 

tespit edebilirsiniz. 

 Problemlerin yansıtılması sırasında 

öğrencilerin yansıttığı duygu ve 

düĢünceleri tespit edebilirsiniz. 

 KarĢılaĢılabilecek problemlere iliĢkin 

çözüm yollarını da hikâyede yansıtınız. 

 Problemlere iliĢkin bulunan doğru çözüm 

yollarına hikâyede yer verip vermediğinizi 

kontrol edebilirsiniz.  

 Problem çözümüne iliĢkin önerileri 

rapor haline getiriniz. 

 Problem çözümüne iliĢkin sonuçları 

raporlaĢtırmada dikkat edilecek noktaları 

gözden geçirebilirsiniz. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Uygulama faaliyetinde yapmıĢ olduğunuz çalıĢmaları kendiniz ya da arkadaĢınızla 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢlenen konulara iliĢkin hikaye oluĢturdunuz mu?   

2. Hikâyenin amacını tahtaya yazmalarını istediniz mi? 

3. Hikâyenin planını tahtaya yazmalarını istediniz mi? 
  

4. Hikâyede yer alan kahramanlara uygun rol dağılımı verildiğini 

kontrol ettiniz mi? 
  

5. Alınan role uygun aksesuar alıp almadıklarını kontrol ettiniz mi?   

6. Sınıf ortamında ev ortamının oluĢturduğu araç gereçleri kontrol 

ettiniz mi? 
  

7. Görev almayan öğrencilerin dikkatli izlemelerini ve notlar 

almalarını söylediniz mi? 
  

8. Problemlerin ders konularına uygunluğunu tespit ettiniz mi? 

9. Problemlerin yansıtılması sırasında öğrencilerin yansıttığı duygu 

ve düĢünceleri tespit ettiniz mi? 

  

10. Problemlere iliĢkin bulunan doğru çözüm yollarına hikayede yer 

verip vermediğinizi kontrol ettiniz mi? 
  

11. Problem çözümüne iliĢkin sonuçları raporlaĢtırmada dikkat 

edilecek noktaları gözden geçirdiniz mi?  
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Çocuklar üç-dört yaĢlarında cinselliğin üreme yönünü yani doğumu merak ederler. 

.  
2. (   ) Çocuklara cinsel eğitim verilirken soyut örneklendirmeler kullanılmalıdır. 

  

3. (   ) Cinsellik konusunda en iyi eğitim yöntemi çocuğunuza uzun bir Ģekilde açıklama 

yapmaktır. 

4. (   ) Çocuk, cinsellik konusunda yeterli bilgiyi ebeveynlerinden alamadığında bu 

bilgileri arkadaĢlarından öğrenmeye çalıĢacaktır. 

  

5. (   ) Cinsel konulara yönelik ebeveyn-çocuk meseleleri genellikle çocuğun soruları ile 

baĢlar. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

6. ………………çocuğun sorduğu soruların cevaplanmasından çok daha geniĢ bir 

kavram olduğu için, doğumdan baĢlayarak ergenlik dönemine kadar, hatta 

yaĢam boyu yapılan sürekli bir eğitim olarak kabul edilir.  
7. Cinsel geliĢimini sağlıklı gerçekleĢtirememiĢ ve olumlu yönde cinsel eğitim almamıĢ 

bireylerde ….………………………………… açıdan da pek çok sorun ortaya 

çıkabilir.  

8. Ġlk aĢamada………………. gerek çocuklarının cinsel kimliklerinin oluĢumunda, 

gerekse cinsel eğitimlerinde rolleri büyüktür. 
9. Gerek aile içinde gerekse okulda, cinsel eğitim konusunda eğitime baĢlama 

zamanı, eğitim verecek kiĢi, cinsel terminoloji, içerik, cinsiyet, ortam,  ses tonu 

ve konuĢma hızı, beden dili ve yüz ifadesi,  yönlendirme,  sınırlılıklar 

ve……………………………………..  dikkat edilmesi gereken noktalar 

arasındadır. 

10. Cinsel eğitim konuları,  …………., ……….ve ……….. ortamlarda 

tartıĢılmalıdır.   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Anne-erkek çocuk ve baba-kız çocuk  iliĢkisinin oedipal ve elektra kompleksiyle 

çözümlenerek, kiĢilik geliĢiminin Ģekillendiğini ve bu sürecin cinsel geliĢime ait bir 

süreç olduğunu belirten teori hangisidir? 

A) BiliĢsel-geliĢimsel teori 

B) Sosyal öğrenme teorisi 

C) Psikoanalitik teori 

D) Bilgi-iĢleme teorisi 

 

2. “Ġnsanın üreme sisteminin ve organlarının sağlıklı döl üretebilecek düzeye 

ulaĢabilmesidir.” ifadesini karĢılayan terim hangisidir?  

A) Cinsel olgunluk 

B) Cinsel kimlik 

C) Cinsel eğitim 

D) Cinsel geliĢim 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi sosyal–öğrenme teorisine göre çocuğun erkek-kadın cinsiyet 

rollerini öğrendiği kaynaktır? 

A) Anne, baba, kardeĢ, medya vb. kaynaklardan elde edilen soyutlamalardan 

B) Cinsel rollere ait bilgileri, kiĢileri gözlemleyerek ve onları taklit ederek 

C) Cinsel rollere dayanan Ģemalardan 

D) Ebeveynle özdeĢleĢme süreci sonunda 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi cinsel kimlik ile ilgili doğru bir açıklamadır? 

A) Cinsel kimlik, bireyin cinsiyetinden haberdar olmasıdır. 

B) Bireyin bedenini ve benliğini belli bir cinsellik içinde algılayıĢı, kabulleniĢi, 

duygu ve davranıĢlarında buna uygun biçimde yöneliĢidir. 

C) Bireyin kadın ya da erkek olarak kendisinin farkına varması ve kabullenmesidir. 

D) Yukarıdakilerin hepsi 
 

5. Çocuğa verilen cinsel eğitim ile ilgili olarak aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Çok erken yaĢlarda verilmelidir. 

B) Böyle bir eğitimin verilip verilmeyeceğini aile kendine göre belirlemelidir. 

C) Soyut bilgiler zihni karıĢtırmayacaktır. 

D) Cinsel eğitime ne çok erken ne de çok geç baĢlanmalı; çocuğa istediği anda             

verilmelidir. 

 

6. “Sürekli olarak ahlak kurallarını ve baĢkalarının ne diyeceğini dikkate alan,  kurallara 

sıkı sıkıya bağlı kalan kiĢide aĢağıdakilerden hangisi baskındır? 

A) Ġd 

B) Ego 

C) Süperego 

D) KiĢilik 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. Freud’un cinsel geliĢim dönemlerine göre 1-3 yaĢ hangi dönem olarak 

adlandırılmaktadır?  

A) Oral dönem 

B) Anal dönem 

C) Fallik dönem 

D) Genital dönem 

 

8. Cinsel geliĢim dönemlerinden anal dönem ile ilgili olarak aĢağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıĢtır? 

A) Bu dönem tuvalet eğitiminin ağır bastığı dönemdir. 

B) Annenin tuvalet eğitimi sırasında gösterdiği baskıcı tutumu çocuğun ileriki 

yaĢamında inatçı, cimri ve yıkıcı kiĢilik özellikleri göstermesine neden olur. 

C) Bu dönem inatçılık dönemidir. 

D) Bu dönemde çocuğun ilgisi cinsel organlara yönelmiĢtir. 

 

9. “0-1 yaĢ döneminde çocuk ile ona bakan kiĢi arasında geliĢen çocuğun istek ve 

ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli oranda karĢılanmasıyla desteklenen çocuk ile 

ebeveyn arasındaki sevgi alıĢveriĢine ne denir” ? 

A) Bağlılık 

B) Sevgi 

C) Temel güven duygusu 

D) Güven 

 

10. AĢağıdakilerin hangisi Freud’un cinsel geliĢim dönemlerinden olan latent (gizil) 

döneme ait bir özellik değildir? 

A) Bu dönem yedi-on bir yaĢ dönemini kapsar 

B) Bu dönemde çocuk önceki cinsel meraklarını ansızın unutur. 

C) Toplumsal kuralları benimsemede zorluk yaĢanır. 

D) Çocuk artık anne-babasının yanında baĢka kiĢilerle de özdeĢim kurar. 

 

11. “KiĢinin cinselliği üreme amacına yönelik hale gelir. Bu dönem çocuklukla eriĢkinlik 

arasında yer alan, ruhsal sorunları bol olan bir dönemdir. Buna paralel olarak 

çocukluğun bağımlılık döneminden, eriĢkinin bağımsız dönemine geçiĢ baĢlar.” 

Yukarıda verilen ifadeler, Freud’un cinsel geliĢim dönemlerinden hangisini ifade 

etmektedir? 

A) Anal dönem 

B) Fallik dönem 

C) Genital dönem 

D) Latent dönem 
 

12. “Kız çocukların babalarına karĢı ilgi duyması ve annelerini rakip olarak görmeleri” 

durumu aĢağıda verilen terimlerin hangisi ile ifade edilir?   

A) Oedipus kompleksi 

B) Elektra kompleksi 

C) ĠğdiĢ edilme korkusu 

D) ÖzdeĢim kurma 
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13. Cinsel eğitimle ilgili olarak aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Çocukluk döneminde cinsel yaĢam konusunda eksik, hatalı bilgiler, gencin 

evlendiği zaman cinsel uyumu olmayan, doyum sağlayamayan birey olmasına 

neden olabilir. 

B) Üst sosyo-ekonomik seviyedeki aileler, çocuklarının cinsel ilgilerini bastırmaya 

eğilimlidirler. 

C) Çoğu anne–babalar cinsel eğitimin çocuğa ya da gence bu konuda sadece bir 

Ģeyler anlatmak olduğu düĢüncesindedirler. 

D) Anne-babanın, gerek çocuklarının cinsel kimliklerinin oluĢumunda, gerekse 

cinsel eğitimlerinde rolleri büyüktür. 

 
14. AĢağıdakilerden hangisi çocuğun cinsel geliĢiminde  dikkat edilmesi gereken 

özelliklerden biri değildir? 

A) Çocuğun yaĢ ve geliĢim düzeyi dikkate alınmalıdır. 

B) Çocuğun anlayabileceği Ģekilde basit bir aktarımı olmalıdır. 

C) Çocuğun yaĢama biçimine uygun olmalıdır. 

D) Çocuğun her sorusu yanıtlanmamalıdır. 

 

15. AĢağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Çocuklarla ebeveynlerin cinsellik konusunda en rahat iletiĢimi üç-dört 

yaĢlarında olmaktadır. 

B) Çocuğunuza cinsellik hakkında verdiğiniz mesajlar aynı zamanda sizin değer ve 

tavırlarımızı yansıtmaktadır. 

C) Çocuğa verilecek cinsel eğitim konusundaki mesajlarda, ne söyleyeceğimizi, 

nasıl söyleyeceğimiz ve neleri söyleyeceğimizi belirlememiz gerekir. 

D) Çocuklar genellikle ilk yıllarda cinselliğin üreme yönünü merak ederler. 

 

 

Örnek olay:  Alican, anne babasına sık sık “Ben nasıl doğdum?, Neden kızların pipisi 

yok?” vb. sorular sormaktadır. Anne babası bu soruları genelde duymazlıktan gelmekte, bu 

durumda Alican da  soruları daha fazla tekrarlamaktadır.  
 

Bu bilgilere dayanarak aĢağıdaki soruları yanıtlayınız. 
 

16. Alican cinsel geliĢim açısından hangi dönemdedir? Açıklayınız. 

17. Alican’ın anne-babası bu sorulara nasıl cevap vermelidir?  Neden? Bu durum için 

neler önerirsiniz? 

18. Alican’ın bulunduğu cinsel geliĢim döneminde cinsellikle ilgili daha farklı hangi 

sorular  ve durumlar ile karĢılaĢılabilir? Açıklayınız. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Cinsel eğitim 

7 Sosyal duygusal 

8 Anne-baba 

9 Fırsat yaratma 

10 
Rahat, sessiz ve 

sakin 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 B 

4 D 

5 D 

6 C 

7 B 

8 D 

9 C 

10 C 

11 C 

12 B 

13 B 

14 D 

15 A 

CEVAP ANAHTARLARI 
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16. Alican cinsel geliĢim açısından fallik dönemdedir. Yani üç–altı yaĢ aralığındadır. 

Bu dönemde kiĢinin dikkati, ilgisi ve haz duygusu cinsel organlara yönelmiĢtir. Freud 

kuramını, bu dönemde yaĢandığını düĢündüğü oedipus ve elektra kompleksleri üzerine 

kurmuĢtur. Oedipus kompleksi, erkek çocuğun annesine karĢı bir istek (cinsel) duyması ve 

babasını rakip olarak algılaması demektir. Bu dönemde cinsiyeti(ni) keĢfeden çocuk, bir 

yandan babasına hayranlık duyar, öte yandan annesine karĢı hissettiği duyguları anlarsa diye 

babadan korkar. Elektra kompleksi ise  kız çocukların babalarına karĢı bir ilgi duyması ve 

annelerini rakip olarak görmeleri durumudur. 

 

Freud, daha çok,  oedipus kompleksi ile ilgilenmiĢtir. Gerek kız çocuğun gerekse 

erkek çocuğun ilk olarak anne ve babasıyla baĢlayan cinsel tercihleri süreç içinde kız 

çocuğun annesine benzeme, erkek çocuğun ise babasına benzeme çabalarıyla yön değiĢtirir. 

Çocuklar artık kendileri için rakip olan anne ve baba modelleriyle kurdukları özdeĢimle 

onlar gibi olmayı deneyerek bu çatıĢmayı çözümlemeye çalıĢırlar. Kız çocuk annesine 

benzeyerek babasının beğenisini kazanmaya, erkek çocuk da babasına benzeyerek annesinin 

beğenisini kazanmaya çalıĢır. Bu mücadele Freud’un kuramının temelini oluĢturur. 

 

Erkek çocuğun annesine yönelik cinsel duyguları özellikle babasıyla olan iliĢkilerinde 

çatıĢma yaratır. Babadan gelecek cezanın, cinsel isteklerin merkezi olan organlarına 

yöneleceğini bekleyen çocuk, babasının kendisini cinsel organlardan yoksun bırakacağından 

korkar. Bu durum iğdiĢ edilme korkusu olarak ifade edilir. Bu durum,  anneye duyulan 

cinsel duyguların ve babaya yönelik düĢmanlık duygularının bastırılmasına neden olur. Bu 

karmaĢa aynı zamanda erkek çocuğun babasıyla özdeĢleĢmesine neden olur ve anneye 

yönelen cinsel isteklerin yerini sıcak sevgi duygularının almasını sağlar. 

 

Kız çocuklarda ise bu dönemde ilk sevgi nesnesi olan kiĢinin yani annenin yerini 

giderek baba alır. Freud’a göre bu durum, kız çocuğun penisten yoksun olduğunu fark etmesi 

ile baĢlar. Kız çocuk eksiklik duyduğu bu durumdan, annesini sorumlu tutar ve babasına 

yaklaĢır. Babasına karĢı geliĢtirdiği bu yakınlık aynı zamanda kendinde olmayan bir organa 

sahip olmasındandır. Penise imrenme adı verilen bu durum, erkekteki iğdiĢ edilme 

korkusunun karĢılığıdır. Bu karmaĢa erkek çocukta olduğu gibi kız çocukta da bastırılır ya da 

çözümlenir. 

 

17. Sağlıklı cinsel eğitim ile çocuklar doğru bilgi kazanır, mahremiyete saygı gösterir 

ve kendine saygı duyar. Bu nedenle gerek aile içinde gerekse okulda, cinsel eğitim 

konusunda bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Bu noktalar aĢağıda ayrıntılı olarak ele 

alınmıĢtır. 

 

Eğitime baĢlama zamanı: Cinsellikle ve cinsel geliĢimle ilgili bilgilendirme için 

belirlenmiĢ kesin bir yaĢ ya da dönem yoktur. Bu nedenle bu konularda verilen bilginin 

çocuğun geliĢim ve olgunluk düzeyine uygun ve o düzeye uygun ölçüde bilgi olması gerekir.   

 

Eğitim verecek kiĢi: Çocuklara ya da gençlere cinsel konulardaki bilgileri her gün 

onlarla yakın temasta bulunan, duygusal bağları kuvvetli olan öncelikle anne-babanın 

vermesi daha sonra çocuğun yakın hissettiği kiĢinin vermesi uygundur. Ancak okul 

ortamında eğitim verecek kiĢinin de çocukların geliĢim özellikleri ve cinsel geliĢim 
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konusunda yeterli donanıma sahip olması gerekir. Hem anne-babalar hem de eğitimci, 

çocukların sordukları cinsel geliĢim ile ilgili soruları, yadırgamadan diğer sorulara verdikleri 

tepkiler gibi doğallık içinde cevap vermelidir.  

 

Cinsel terminoloji: Cinsel terminoloji yani cinsel eğitimde kullanılacak dil, anne 

babalar ve eğitimciler açısından oldukça önemlidir. “Acaba pipi mi yoksa penis mi 

denmeli?” sorusunun cevabı olarak uzmanlar, cinsel organların doğru isimlerinin 

öğretilmesini önerirler. Ancak toplum içinde bazı aileler bu terminolojiyi kullanmak 

istememektedir. Bu nedenle ülke çapında cinsel eğitim programlarındaki cinsel 

terminolojinin ortak olması ve bu konuda farklılıkların ortadan kaldırılması gerekir. 

 

Ġçerik: Cinsel eğitim kapsamında sunulacak bilgiler çocuklara sade bir dille ve onların 

geliĢim özelliklerine uygun olacak Ģekilde sunulmalıdır.  

 

Cinsiyet: Çocuklara, doğduğu andan itibaren bebeğin cinsiyetine uygun davranmaya 

özen gösterilmelidir. Onlara uygun cinsellik konusunda örnek olunması gerekir.   

 

Ortam: Cinsel eğitim konuları,  rahat, sessiz ve sakin ortamlarda tartıĢılmalıdır.   

 

Ses tonu ve konuĢma hızı: Cinsel eğitim, doğal ses tonu ve konuĢma hızı ile 

verilmeli, ayıplanacak ya da utanacak bir durum varmıĢ gibi bir ortam yaratmayacak Ģekilde, 

duraksamadan verilmelidir.  

 

Beden dili ve yüz ifadesi: Cinsel eğitim verilirken, çocuklar ile göz kontağı 

kurulmalı, gereksi el ve kol hareketleri yapılmamalı, baĢka Ģeyler ile ilgilenilmemeli, 

ĢaĢırmıĢ ve rahatsız olmuĢ yüz ifadesi kullanılmamalıdır. 

 

Yönlendirme: Çocukların soruları her zaman anne-baba ya da diğer yetiĢkinler 

tarafından yanıtlanamayabilir. Bu nedenle çocukların doğru bilgiye ulaĢabilmeleri için kitap 

vb. kaynaklara yönlendirilmesi gerekir.  

 

Sınırlılıklar: Cinsel eğitim verilirken en önemli noktalardan biri de,  çocuğa kendi 

vücudunun özel olduğu bilincinin oluĢturulmasıdır. Kendisi dıĢında hiçbir kiĢinin onun 

vücuduna o istemeden dokunmaması gerektiği konusunda farkındalık yaratılmalıdır. Her 

insanın “özel hayatı” olduğu ve “HAYIR” kelimesine mutlaka saygı gösterilmesi gerektiği 

konusunda bilinç oluĢturulmalıdır. 

 

Fırsat yaratma: Bazı çocuklar, geliĢimsel açıdan uygun olsa bile cinsel geliĢim 

konusunda soru sormayabilirler. Böyle durumlarda çocukların geliĢimsel özellikleri 

doğrultusunda soru sormaları teĢvik edilmelidir. 

 

18. Üç-altı yaĢ arasında mastürbasyon da görülebilir.  Libidonun bu yaĢ grubu 

çocuklarda cinsel organda bulunması nedeniyle çocuğa dar ve önden cepli pantolonlar 

giydirmek, cinsel organlarda ya da bacak aralarında olan kaĢıntılı hastalıklar, erkek 

çocuklarında sünnet derisiyle ilgili sorunlar ve hayvana binme, alt değiĢtirme ya da sevme 

sırasında oluĢan yoğun sürtünmenin yarattığı haz sonucunda mastürbasyon görülebilir. 
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Bunun yanında meme emmemiĢ ya da emzik verilmemiĢ çocuklarda uyarılma eksikliğini 

kendi kendini uyararak doyurmaya çalıĢma çabası, yeni bir kardeĢin doğumu, çocuğun 

kendinden ve ailesinden kaynaklanan duygusal bir sıkıntı yaĢaması, çocuğun uzun süre tek 

baĢına bırakılması ve ilgi azlığı, bir arkadaĢta ya da kardeĢte mastürbasyon davranıĢının 

gözlenmesi, durumlarında da çocuklar mastürbasyon davranıĢında bulunurlar. 
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