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Cinsel gelişim nedir?

Çocuklar sadece boy atarak büyümüyorlar,  
aynı zamanda cinsel olarak da gelişiyorlar. 
Cinsel gelişim, cinsellik haricinde başka 
konuları da kapsıyor. Aşk ve arkadaşlık,  
erkek mi yoksa kız mı olduğunu keşfetmek,  
ne istediğini ve istemediğini belirtmek,  
kendini iyi hissetmek gibi.

Cinsel eğitim nedir?

Cinsel eğitim; çocuğunuza cinsel gelişiminde 
doğduğu andan itibaren rehberlik etmenizdir. 
12 yaş altı çocukların vücutlarını, duygularını, 
ne isteyip ne istemediklerini keşfetmelerinde 
ve arkadaşlıklar kurmalarında kendilerine 
yardımcı oluyorsunuz. 12 yaş üstü çocuklarda 
ise cinsel alanda seçimler yapmalarında 
yardımcı oluyorsunuz. 

Siz ebeveyn olarak neden  
önemlisiniz?

Ev ortamı, çocukların cinsel gelişimlerini 
etkilemektedir. Sıcak bir ev ortamı ile 
çocuklarına destek olan ve ilgi gösteren 
ebeveynler, çocuklarına sağlıklı bir cinsel 
gelişim için daha iyi bir temel 
oluşturmaktadırlar. Çocuklar, güvenli bir  
ortam içinde ve sevildiklerini hissettikleri 
zaman kendilerine olan güvenleri artmaktadır. 
Ve çocuklar daima sorular sormaktadır: 
vücutları hakkında, arkadaşlıklar ve aşk 
hakkında. Çocuğunuza açık ve rahat bir şekilde 
bilgi verirseniz, çocuğunuzun sizinle her şeyi 
konuşabileceğini fark edersiniz. Bunun yanı 
sıra çocuğunuz sizden başkalarıyla nasıl ilişki 
kurabileceğini ve ilişkilerinde nasıl mantıklı 
kararlar verebileceğini öğrenebilir.  
Başka bir deyimle: siz çocuğunuz için örnek 
oluşturmaktasınız.

‘Çocuğum doktorculuk oynadığında 
endişelenmeli miyim?’

‘Çocuğum bebeklerin nereden 
geldiğini sorduğunda nasıl cevap 
vermeliyim?’

‘Ergenlik dönemindeki çocuğumun 
internette seksle ilgili arama 
yapması normal midir?’

Bu broşürde, 0 ila 18 yaş arasındaki çocuklarda cinsel 
gelişimle ilgili bilgi yer almaktadır. Çocuğunuza bu  
konuyla ilgili nasıl yardımcı olabileceğinize dair örnekler 
bulunmaktadır.
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Ebeveyn olarak rolünüz

– Güvence sağlamak: Çocuğunuza 
sarıldığınızda veya kendisine değerli 
olduğunu gösterdiğinizde, çocuğunuz 
güvende olduğunu, korunduğunu ve 
sevildiğini hissedecektir. Sarılma sayesinde 
çocuğunuz neyin hoş olduğunu öğrenir.

– Kurallar koymak: Kurallar koyarak 
çocuğunuza ne yapabileceğini ve ne 
yapamayacağını öğretmiş olursunuz. 
Örneğin başka insanların yanında penisiyle 
veya vajinasıyla oynamaması gerektiğini.

– Değer ve ilkeler öğretmek: Belirli konularda 
nasıl düşündüğünüzü ve neden böyle 
düşündüğünüzü çocuğunuza anlattığınızda, 
kendisine bu konuları düşünmeyi öğretmiş 
olursunuz. Genelde (yaşça büyük olan) 
çocuklar (bile) sizin değer ve ilkelerinizi 
kopyalarlar. 

– Zaman tanımak: Çocuğunuzun kendi 
vücudunu ve duygularını keşfetmesine 
fırsat verin. 

– Örnek oluşturun: Ebeveyn olarak durumlarla 
nasıl başa çıktığınızı göstererek, örneğin 
isteklerinizi ve sınırlarınızı belirleyerek, 
çocuğunuz için örnek oluşturmuş 
olursunuz.

– İlgili olun: Çocuğunuzun ilgilendiği konulara 
ilgi gösterdiğinizde, kendisine değer 
verdiğinizi göstermiş olursunuz. Böylece 
çocuğunuz soruları veya sorunları 
olduğunda size gelir.

– Bilgi verin ve sorulan soruları cevaplayın: 
Çocuğunuzla cinsellik hakkında 
konuştuğunuzda kendisine bunun 
konuşulabilecek bir konu olduğunu 
göstermiş olursunuz. Çocuğunuzu aynı 
zamanda örneğin ergenlik dönemi için 
hazırlamış olursunuz.

Sıcak aile ortamı
Araştırmalar, sıcak bir aile ortamında büyüyen çocukların; 
– sekse çok erken başlamadıklarını;
–  sekse başladıklarında kendilerini hamilelik ve cinsel hastalıklara karşı  

daha iyi koruduklarını;
–  bir şeylere zorlanma konusunda veya başkalarını sekse zorlama  

konusunda daha az risk taşıdıklarını; 
–  bir ilişkide ne istediklerini daha iyi dile getirebildiklerini  

göstermektedir. 
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0  -4 yaşında

Fiziksel temas

Bebekler fiziksel teması seviyorlar. Kendilerine 
sarınılması  ve başkalarına sarılmak, hoşlarına 
gidiyor. Bu, kendilerini güvende hissettiriyor ve 
güvence veriyor. 

Kendi vücudunu keşfetmek
 
Bebekler ve küçük çocuklar bakarak ve 
dokunarak kendi vücutlarını keşfediyorlar.  
Aynı zamanda cinsel organlarına da 
dokunuyorlar. Bazı erkek çocuklarında 
ereksiyon (penisin sertleşmesi) 
gerçekleşebiliyor. Bunun tahrik olmakla veya 
seksle hiç bir alakası yok. Çocuklar, cinsel 
bölgelerine dokunulmasını hoş bir duygu olarak 
hissedebilirler. Tıpkı parmak emme gibi.
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Keşfetmek

Temizlik 
Marcel: 2 yaşındaki oğlumun penisini nasıl temizlemeliyim?  
Sünnet derisini geriye mi itmeliyim?

Çocuğunuzun penisini suyla ve bir banyo lifiyle veya bezle temizleyebilirsiniz. 
Sabun kullanmayın. Deri kıvrımlarını da temizleyin. Bu yaştaki çocukların  
sünnet derilerinin geriye itilmesine gerek yoktur. Bunu, çocuğun üç ila altı  
yaş döneminde, sünnet derisi penisin başından ayrıldığı andan itibaren 
yapabilirsiniz. 



Vücutlarını merak etme

Küçük çocuklar, kendilerinin ve başkalarının 
vücutlarını oldukça merak ederler. Örneğin 
çişlerinin nereden geldiğini bilmek isterler.  
Ve birinin erkek mi yoksa kız mı olduğunu  
nasıl anlayabilirsin? 

Küfürlü kelimeler

Bazı çocuklar küfürlü kelimeler kullanmayı 
severler. Böyle durumlarda sık sık ‘kaka’ veya 
‘çük’ gibi kelimeler kullanırlar. Yetişkinlerin bu 
kelimelere tepki verdiğini görmeyi eğlenceli 
veya heyecan verici bulurlar.
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Eli pantolonun içinde  
Bouchra: 3 yaşındaki kızım sık sık vajinasıyla oynuyor ya da sandalyenin üzerinde 
sürtünerek ileri geri gidiyor. Çocuğumu bundan nasıl vazgeçirebilirim?

Vazgeçirmenize gerek yok, bu normal bir davranıştır. Bu, çocuğunuza hoş bir his 
vermektedir veya rahatlamasını sağlamaktadır. Yetişkinlerde olduğu gibi cinsel 
heyecan söz konusu değildir. Kızınıza bunu yalnız olduğunda yapabileceğini ve 
başkalarının yanında yapamayacağını anlatabilirsiniz.



4-6 yaşında

Kuralları öğrenmek

Çocuklar büyüdüklerinde evde ve okulda  
daima ‘nasıl davranmaları gerektiğini’, ne 
yapabileceklerini ve ne yapamayacaklarını 
öğreniyorlar. Bu yaşta başka insanların yanında 
çıplak gezemeyeceklerini veya penisleriyle 
oynayamayacaklarını öğreniyorlar. 

Doktorculuk oynamak

Küçük çocuklar ‘doktorculuk’ veya ‘evcilik’ 
oynamayı seviyorlar. Bu tarz oyunları oynayarak 
diğer vücutların nasıl gözüktüğünü ve 
erkeklerle kızlar arasındaki farkı öğreniyorlar.

Öğrenmek ve oynamak

06

Oyun oynarken kurallar 
Gloria: 5 yaşındaki oğlum bir arkadaşıyla birlikte sık sık doktorculuk oynuyor.  
Bunu sorun yapmamalı mıyım? 

Doktorculuk oynamanın bir zararı yoktur, çocukların bunu yapmaları çok 
normaldir. Ancak çocuğunuzla bir takım anlaşmalar yapın. Örneğin şu şekilde:  
–  Doktorculuk oynamak istemiyorsan, bunu yapmak zorunda değilsin. 

Başkaları bunu yapsa bile.
– Başkasını istemediği bir şeye zorlama. 
– Deliklere (ağız, kulak, burun, vajina, popo deliği) hiç bir şey sokmayın. 
– Bir birinizin canını yakmayın. 



Bebekler nereden geliyor?

Çocuklar çok şey bilmek isterler ve çok soru 
sorarlar. Aynı zamanda bebeklerin nasıl karnın 
içine girdiğini sorabilirler. Ve karından nasıl 
çıktıklarını da. 

Erkek ve kız özellikleri

Çocuklar, erkeklerin ve kızların nasıl 
davranmaları gerektiği konusunda net fikirler 
oluştururlar; kızlar pembe rengini sever ve 
bebeklerle oynarlar, erkeklerse havalı olurlar  
ve arabalarla oynamayı severler. Bu fikirlere 
uymayan çocukları belki tuhaf bulabilirler.  
Çok nadir durumlarda bir çocuğun diğer 
cinsiyete ait olmayı istemesi söz konusu 
olabilir. Bu durum genelde ergenlik döneminde 
geçer, ancak devam ettiği durumlarda olabilir.
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Cevap vermek  
Stanley: 4 yaşındaki kızım bebeklerin nereden geldiğini bilmek istiyor.  
Kendisine ne anlatabilirim? 

Örneğin şunu diyebilirsiniz: ‘Babanın bir tohumu annenin bir yumurtasına 
giriyor. Ve bundan annenin karnında bir bebek büyüyor. Küçük bebek  
yeterince büyüdüğünde, annenin vajinasından dışarı çıkıyor. Çocuğunuz  
daha fazla bir şey bilmek istiyorsa, daha fazlasını da anlatabilirsiniz.  
İçinde resimler bulunan bir kitap da kullanabilirsiniz.



6-9 yaşında

Aşık olmak

Bu yaştaki çocuklar, aşık olmanın nasıl bir his 
olduğunu anlatabilirler. Çocukların bir çoğu 
aşık olmuştur. Bu, genelde birini hoş buldukları 
anlamına gelir. Arkadaşlık, aşık olmak ve 
sevmek arasındaki farklar gitgide daha da 
netleşir. Çocuğunuz kendi cinsiyetinden birine 
aşık olduğunu söyleyebilir. 

Heyecan verici yerler

Çocukların çoğu, yaklaşık yedi yaşından 
itibaren cinsel organlarının aynı zamanda 
cinsel bir işlevinin de olduğunu bilirler.  
Oldukça meraklıdırlar ve birbirlerinin cinsel 
organlarına bakar veya dokunurlar.  
Bunu genelde yetişkinler görmediğinde 
yaparlar, çünkü bunu yapmalarının uygun 
olmadığını bilirler. 

Biraz heyecan verici
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Eşcinsel mi? 
Asha: 6 yaşındaki oğlum ileride erkek arkadaşıyla evleneceğini söylüyor.  
Çocuğum eşcinsel mi? 

Bu yaştaki bir çocuğun ileride kendi cinsiyetinden olan biriyle evleneceğini 
söylemesi, hiç bir şekilde homoseksüel olduğu anlamına gelmez. Bu yaşta 
böyle bir şeyin söylenmesi, sadece erkek arkadaşını nazik bulduğu anlamına 
gelir. Yarın da ileride seninle veya komşu kadınla evleneceğini söyleyebilir. 



Arkadaşlıklar

Çocuklar, bu yaşta tercihen kendi 
cinsiyetlerinden olan çocuklarla oynarlar.  
Erkek çocuklar, gerçekten erkeklere ait olan 
şeyleri yaparlar, havalı davranırlar ve kazanmak 
isterler. Kızlar çocuklarıysa gerçekten kızlara 
has şeyleri yaparlar, çoğunlukla iki kişi olarak 
oynarlar; oynarken işbirliği yapmaya ve nazik 
davranmaya çalışırlar. Erkek çocuklarıyla kız 
çocukları birlikte oynadıklarında bunu genelde 
heyecan verici bulurlar.

Başkalarıyla kıyaslama

Çocuklar, gitgide başkalarının görüşlerini 
farkederler. Ve kendilerini başkalarıyla veya 
nasıl olmak istedikleriyle kıyaslarlar.  
Fiziksel olarak da. Kız çocukları genelde daha 
zayıf olmak ister, erkek çocuklarıysa daha uzun 
boylu olmak ister. Bu nedenle kendilerine olan 
güvenlerini kaybedebilir veya kendilerini 
beğenmez hale gelebilirler.
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9-12 yaşında

Utanma duygusu 
 
Çocuklar, çıplak vücutlarından gitgide utanırlar. 
Duş alırken veya soyunurken, başkalarının 
yanlarında olmasını istemezler. Bu, o kişilerin 
kim olduğuna da bağlı olabilir. Örneğin bazı 
çocuklar için evde soyunmak sorun teşkil 
etmez, ama jimnastik dersinde eder.

İlk ilişki 
 
Bazı çocuklar, artık genelde sınıflarından biriyle 
ilk kez bir ‘ilişki’ yaşıyorlar. Çoğunlukla 
paydoslarda yan yana durmaktan veya bir grup 
arkadaşlarla birlikte bir şeyler yapmaktan daha 
ileri gitmiyorlar. Bu yaşta bir birlerine neredeyse 
hiç denecek kadar az dokunurlar. Başkaları 
yanlarında olmadan birlikte pek vakit 
geçirmezler de. 

Neredeyse ergenlik döneminde 

10

Ergenlik dönemine hazırlama  
Jeroen ve Imke: 9 yaşındaki oğlumuzu ve kızımızı ergenlik dönemine  
hazırlamalı mıyız?  

Bu yaştaki çocuklara vücutlarının yavaş yavaş değişeceğini anlatmaya 
başlayabilirsiniz. Böylelikle cinsel organ çevresinde ve koltuk altlarında kılların 
çıkması, göğüslerin ve vajina dudaklarının büyümesi, ilk meninin atılması ve ilk 
adet kanamasının oluşmasından dolayı şaşırmazlar. Çocuklarınıza ergenlik 
döneminde duygularının da değişebileceğini anlatabilirsiniz. Bu konularla 
ilgili konuşmaktan hoşlanmıyorsanız, çocuklarınızın okuyabileceği iyi 
kitapçıklar da vardır. Arka sayfada bazı öneriler bulabilirsiniz. 



Seks konusunda meraklı

Yaklaşık on yaşından itibaren seks ilginç 
olmaya başlar. Bazı çocuklar seksle ilgili her 
şeyi bilmek isterler, diğer çocuklarsa seksi çok 
pis bulurlar. Bazı çocuklar cinsellikle ilgili daha 
fazla sorular sormaya başlarlar, diğerleriyse 
tam aksine seksle ilgili konuşmak istemez  
veya utanırlar. 

Vücudun değişmesi

Ergenlik dönemi yaklaşmakta; kız çocukları 
erkek çocuklarından daha çabuk ergenlik 
dönemine girerler. Bedensel değişmeler ile 
duyguların ve hislerin değişmesi çocukların 
kendilerine olan güvenlerini kaybetmelerine 
sebebiyet verebilir. Örneğin kendi vücutlarının 
çekici veya normal olup olmadığını düşünmeye 
başlarlar.
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Porno
Wendy: 11 yaşındaki oğlum porno izliyor. Ne yapmalıyım?

Özellikle bu yaştaki erkek çocukları cinsel içerikli görüntülere ilgi göstermeye 
başlayabilir. Bu konuda hemen endişelenmenize gerek yoktur. Oğlunuza 
pornonun insanları tahrik etmek için oynanan seks olduğunu, ve sevişmenin 
gerçek hayatta çok daha farklı olduğunu öğretmeniz önemlidir. Böylece her 
ikinizin de hoşlandığı şeylere daha fazla ilgi gösterebilirsiniz; cinsel ilişki aynı 
zamanda okşamaktır ve bir birinize karşı nazik davranmaktır. Aynı zamanda 
cinsel içerikli görüntülere çocuğunuzla birlikte bakabilirsiniz ve 
çocuğunuzun bunlarla ilgili ne düşündüğünü sorabilirsiniz.  
Ardından da sizin bunlarla ilgili ne düşündüğünüzü anlatabilirsiniz.



12-15 yaşında

Bağımsız olmayı istemek

Ergenlik dönemindeki çocuklar, daha çok kendi 
bildiklerini yapmak isterler. Herşeyi kendi 
başlarına yapabileceklerini düşünür ve bu 
nedenle ebeveynlerinin söylediklerine pek kulak 
vermezler. Dolayısıyla çocuğunuzla daha sık 
tartışıyor olabilirsiniz. Ama şunu unutmayın: 
siz, onun için halen önemlisiniz.

Arkadaşlar, daha da önemli  
olmaya başlıyor 
 
Arkadaşlar edinmek ve gruba ait olmak gitgide 
daha da önem kazanıyor. Çocuklar aynı 
zamanda reddedilmeye ve eleştirilere karşı 
daha da duyarlı hale geliyorlar. Bu durum, onları 
arkadaş gruplarından gelen baskılara karşı 
daha da hassas hale getiriyor.

Ergenlik dönemi

12

İlgi göstermek
Pascal: Oğlum 14 yaşında ve gittikçe kendi bildiğini okuyor. Bu iyi, ancak nelerle 
ilgilendiğini bilmek istiyorum.  

Oğlunuza çeşitli şekillerde ilgi gösterebilirsiniz: birlikte yemek yerken gününün 
nasıl geçtiğini ve kimlerle takıldığını sorabilirsiniz. Ve kendisinin nasıl olduğunu 
sorabilirsiniz. İnternette neler yaptığını da sorabilirsiniz. Oğlunuz bağımsız 
olmaya başlamış olsa bile, kendisine ilgi göstererek neler yaptığını 
öğrenebilirsiniz ve kendisi de böylece herhangi bir durumda size 
gelebileceğini bilir.



Sosyal medya
 
Gençler çevrimiçi ortamlarda çok fazla zaman 
geçiriyorlar. Sosyal medya aracılığıyla diğer 
insanlarla irtibat kuruyor ve aynı zamanda flört 
de ediyorlar. İnternette genelde seksle ilgili bilgi 
de arıyorlar.

Cinsel çekim
 
Gençlerin bir çoğu aşık oluyor ya da cinsel 
olarak birilerini çekici buluyorlar. Bu kişi karşı 
cinsiyetten biri olabildiği gibi aynı cinsiyetten 
de olabilir. İkinci seçenek söz konusu 
olduğunda, bu kafa karıştırıcı olabilir.  
Gençlerin çoğu bu yaşlarda ilk kez öpüşür 
(Fransız öpücüğü).
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15-18 yaşında

İlişkilerle alıştırma yapmak

Gençlerin çoğu ilişkiler kurar. Flört ederler,  
ilişki yaşarlar, ilişkiyi bitirirler ve aşk acısıyla 
baş etmeyi öğrenirler. Bazı gençlerse buna 
henüz ihtiyaç hissetmezler, biraz daha beklerler 
veya bunu hiç bir zaman yapmazlar.

İstekler ve sınırlar
 
Bu yaştaki gençler, flört ederken veya birini 
tavlarken isteklerini dile getirmekte ve 
sınırlarını belirlemekte her zaman iyi değildir. 
Bu durum yanlış anlaşılmalara ve istenmeyen 
cinsel deneyimlere yol açabilir. 

Neredeyse yetişkin

14

Cinsel içerikli mesajlaşma
Suzanne: 17 yaşındaki kızım erkek arkadaşına bazen seksi fotoğraflar 
gönderiyor. Buna en iyi şekilde nasıl tepki verebilirim? 

İnternet ve sosyal medya üzerinden cinsel içerikli görüntülerin gönderilmesine 
bazen sexting de denir. Seksi fotoğraflar veya filmler göndermenin tehlikesi, 
bunların kendileri için olmayan kişilerin de eline geçebilmesidir. Kızınız bunun 
olmasını istemiyorsa, bu fotoğrafları göndermemesi daha iyidir.  
Kendisinin de başkalarının fotoğraflarını ve filmlerini başka insanlara 
göndermemesi önemlidir. 



Cinsel deneyimler
 
 (Homoseksüel, biseksüel veya heteroseksüel) 
olan gençler mastürbasyon yaparak,  
dokunarak ve okşayarak, parmaklayarak ve 
mastürbasyon yaparak daha çok cinsel 
deneyimler edinirler. Bazıları diğerlerinden 
daha erken deneyimler edinirler, bazılarıysa 
daha geç. İlk kez cinsel birleşimde bulunan 
gençlerin yarısı 18 yaşındadır. 

İtiraf etmek

Homoseksüel, biseksüel ya da lezbiyen 
olduklarının farkına varan gençler, kendilerini 
bu şekilde adlandırmaya başlarlar. Genelde 
bunu dış dünyaya anlatmaları (itiraf etmeleri) 
biraz zaman alır. Bu durum onlar için çok 
heyecan verici olabilir ve bu nedenle söz 
konusu gençlerin, ebeveynleri ve arkadaşları 
tarafından desteklenmeleri önemlidir. 

İlkeler ve değerler hakkında konuşmak
Ahmed: 16 yaşındaki kızımın henüz seks yapmaya başlamasını istemiyorum.  
Ne yapmalıyım? 

Yasak koymak genelde iyi bir çözüm değildir. Kızınız o durumda bunu,  
buna henüz iyi bir şekilde hazır olmadan gizlice yapabilir. Kendisine bununla 
ilgili ne düşündüğünüzü ve neden böyle düşündüğünüzü anlatmanız daha  
iyi olacaktır. Çocuklarınız sizin görüşünüzü anladıklarında kendileri de bu 
görüşlerinizi kopyalamaya eğilimli olurlar. Kendisiyle bu konuyu  
konuşmaya devam edin.
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1 Sorulara cevap verin

Ebeveyn olarak sorulan sorulara cevap 
vermediğinizde, görünüşe göre çocuğunuza 
seksle ilgili sorular sormanın uygun olmadığını 
öğretmiş olursunuz. Çocuğunuzun gelişim 
düzeyine uygun olan cevaplar verin. Ne cevap 
vereceğinizi hemen bilmiyor musunuz? 
Çocuğunuza şimdi ne cevap vereceğinizi 
bilmediğinizi, ancak daha sonra bu soruya 
tekrar değineceğinizi söyleyin ve bunu 
gerçekten de yapın. 

2 Konuşmayı başlatmak için  
bir olaydan bahsedin

Çocuğunuzun yaşadığı bir şeyden bahsederek 
bir konuşma başlatmanız genelde daha 
kolaydır. Çevrenizdeki bir anne hamileyse, 
hamilelik ve bebeklerle ilgili bir şeyler 
anlatabilirsiniz. Televizyonda bir kız için ‘seksi’ 
deniliyorsa, insanların böyle ne demek 
istedikleriyle ilgili bir şeyler anlatabilirsiniz. 

3 Uygun bir zaman seçin

Çocuğunuzla birlikte bir şeyler yapıyorken 
konuşmanız, kendisinin karşısında oturup da 
yüz yüze bakarak konuşmaktan daha kolaydır. 
Örneğin birlikte arabada olduğunuzda, köpeği 
yürüyüşe çıkardığınızda veya yemek 
yaptığınızda. Cinsellik böyle durumlarda 
‘normal’ bir konudur.

4 Çocuğunuza sorular sorun

Sorular sorarak çocuğunuzun neler bildiğini  
ve ne tür fikirleri olduğunu öğrenebilirsiniz. 
‘Kiminle?’, ‘ne?’, ‘nerede?’, ‘nasıl?’ veya ‘hangi?’ 
kelimeleriyle başlayan sorular sorun.
 

İlişkiler ve seks hakkında 
konuşma nasıl yapılır? 

Aşağıda çocuğunuzla ilişkiler ve seks hakkında 
konuşmanızı kolaylaştıracak bir takım öneriler  
yer almaktadır:
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5 Kitaplar kullanın

Çocuğunuzla cinsellik üzerine konuşmaktan 
hoşlanmıyorsanız, kendisine kitap da 
okuyabilirsiniz. Veya kitabı evde 
bulundurabilirsiniz. Çocuğunuz meraklıysa,  
bu kitabı kendisi alıp okur. Gençler için 
cinsellikle ilgili güvenilir bir web sayfası da 
mevcuttur: www.sense.info.

6 ... durumda ne yaparsın?

Çocuğunuzu zor durumlara alıştırmak için 
çocuğunuza belirli durumlarda ne yapacağını 
sorabilirsiniz. Bu konuda işinize yarayacak  
olan bir soru şudur: ‘... durumda ne yaparsın?’ 
Çocukların ilgili durumu nasıl 
halledebileceklerini kendilerinin düşünmeleri 
önemlidir.
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Kelime seçimi
Örneğin cinsel bölgeler ve sevişmek kelimeleri yerine çeşitli kelimeler 
kullanılabilir. Sizin ve çocuğunuzun hoşuna gidecek olan kelimeler seçin,  
ancak neden bahsettiğinizi anlamasını sağlayın.



Cinsel eğitim hem okulun hem  
de ebeveynlerin görevidir.

Bu broşür, cinsel eğitimin sadece okulun değil, 
ebeveynlerin de görevi olduğu konusuna açıklık 
getirmektedir. Ebeveyn olarak çocuğunuzun en 
iyi tanıdığı kişisiniz ve onun için en büyük 
örneği oluşturmaktasınız. Okulda ilişkilerle ve 
cinsellikle ilgili anlatılan şeyleri dikkate 
alabilirsiniz. Ve böylece evde bu konuyla ilgili 
konuşmaya devam edebilirsiniz.

Cinsel eğitimle ilgili konuşmak,  
sadece annelerin görevi değildir.

Çocuklarının cinsel eğitiminde anneler kadar 
babaların görevi de önemlidir. Babalar kızlarına 
erkeklerle ilgili bilgi verebilir. Oğullarına ise bir 
erkeğin vücudunun nasıl olduğunu anlatabilirler. 
Tıpkı annelerin oğullarına kızlarla ilgili bilgi 
verebileceği ve kızlarına ise bir kadının 
vücudunun nasıl olduğunu anlatabileceği gibi. 

Son olarak
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Çocuklarınızla seksle ilgili  
konuştuğunuz zaman,  
sekse erken yaşta başlamazlar.
İyi bir şekilde bilgilendirilen çocuklar, sekse 
karşı daha az meraklı olurlar. Ve sevişmeye 
başladıklarında ise bunu genelde güvenli bir 
şekilde yaparlar (doğum kontrol hapları ve 
prezervatif kullanarak). Seksle ilgili fazla 
bilgileri olmayan çocuklarsa bunun tam aksine 
daha çok deneyim yaparlar, çünkü meraklıdırlar.

Küçük çocuklar aşkla,  
ilişkilerle ve cinsellikle  
ilgilenmeye başlarlar
Bebekler ve 1-2 yaşlarındaki çocuklar 
vücutlarını keşfederler, anaokulu çağındaki 
çocuklar aşık olmaya başlayabilirler ve 
8 yaşındaki erkek ile kız çocukları birbirleriyle 
konuşmaya başlarlar. Yani daha küçük olan 
çocuklar bile aşkla, ilişkilerle ve cinsellikle 
ilgilenmektedirler. Ama daha büyük olan 
çocuklardan daha farklı bir biçimde.  
Ebeveyn olarak çocuğunuzu bu konuda iyi  
bir şekilde yönlendirmeniz önemlidir.

Daha fazla bilgi

Http://shop.rutgers.nl web sayfasında ilişkiler ile 
cinsellikle ilgili kitap ve broşürler bulunmaktadır. 
Bu metaryeller, Hollandaca dilinde mevcuttur.  
Örneğin:
– Çocukların cinsel eğitimi – 

0 ila 6 yaş arası
– Çocukların cinsel eğitimi – 

6-9 yaş arası
– Çocukların cinsel eğitimi – 

9 ila 15 yaş arası
– Engelli çocukların cinsel eğitimi –  

0 ila 18 yaş arası
– Bana aşık mısın? 
– Hayır! ‘Hayır’ ve ‘evet’ demekle ilgili kitap 
– Ergenlik rehberi  

– Ergenlik hakkında bilmek istedikleriniz

Web sayfaları 

– www.ouders.nl
– www.opvoeden.nl
– www.transvisie.nl
–  www.pubergids.nl  

(10 yaşından büyük çocuklar için)
– www.sense.info (gençler için)

19



Rutgers hakkında

Cinsellik deneyimi her insan için kendi rızasıyla, güvenli ve hoş 
olmalıdır. Bunun için büyük bir tutkuyla uğraşmaktayız.

Hollanda’da Rutgers ismi onlarca yıldır açık, dürüst ve olumlu 
cinsel bilgilendirmeyle ilişkilendirilmektedir. Günümüzde sağlık 
ve eğitim sektörlerindeki uzmanlara cinsellikle ilgili konuşmayı 
mümkün hale getirmelerinde destek vermekteyiz. Araştırmalar 
yaparak bilgi edinmekte ve etkin yöntemler oluşturmaktayız. 
Aynı zamanda bilgi ve uzmanlığımızı izlenen politikayı etkilemek 
için de kullanmaktayız.

Rutgers’in başarısı başka ülkelerde de görülmektedir.  
Bu durum, cinsel sağlık ve ilişkilerde özgür irade, cinsellik ve 
çocuk sahibi olma konularında dünya çapındaki kurumlarla 
çalışmamıza yol açmaktadır.

Arthur van Schendelstraat 696
3511 MJ Utrecht
Postbus 9022
3506 GA Utrecht

+31(0)30 231 34 31
info@rutgers.nl
www.rutgers.nl
www.rutgers.international
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