
 
 

ÇOCUKLARDA CİNSEL KİMLİK KAZANIMI 
 

Her konuda olduğu gibi 3-6 yaşlar arasındaki çocuklar cinsellik konusunu da merak 
ederler ve sorular sormaya başlarlar. İşte bu soruların başlaması ile birlikte aslında anne 
babanın çocuğa vermesi gereken cinsel eğitim de başlamış olur.  
Bazen ebeveynler çocuklarında gözledikleri cinsel davranışlardan ve cinsellikle ilgili 
sorulardan rahatsızlık duyabilirler. Oysa bu çocuğun gelişiminin doğal bir süreci olarak 
kabul edilmelidir. Aile içindeki cinsel eğitimin temel noktası çocuğa açık ve doğal 
davranılmasıdır.  
2-4 yaşlarda çocuklar kendilerinin ve başkalarının cinsel organlarını gözleyebilirler. 
Tuvalette oyalanmaktan hoşlanırlar. İşte bu aşamada çocuk anne babanın bu 
davranışlara gösterdiği tepkiden yola çıkarak cinsellikle ilgili konulara karşı tavır geliştirir. 
Bu yaşlarda çocuklar, kendi bedenleri ve başkalarının bedenleriyle ilgili gözlemlerinden 
yola çıkarak cinsiyet farklılıklarına ilişkin sorular sormaya başlarlar. Oyunlarında kendi 
cinsiyet rollerine uygun görev dağılımı yaparlar ve anne babalarının rollerini üstlenerek, 
cinsiyet farklılıklarını oluşturmaya başlarlar.  



Çocuğun 5-6 yaş döneminde sosyal etkileşimi artar. Kendi cinsel rolüne uygun 
davranışları daha çok gösterir. Anne babasının ve toplumun cinsel konulara gösterdiği 
tepkileri çok iyi irdeler ve davranışlarını ona göre belirler. Örneğin, bu konuda olumsuz 
tepki almışsa meral ettiklerini öğrenmek için başka yollara yönelir. Ailesine soru 
sormaktan vazgeçer. Bu yaşlarda soruları genellikle ‘Ben nereden geldim?’ ‘Karnına 
nasıl girdim?’ vb.lerden oluşur. Anne babalar bu sorulara hazırlıklı olmalı, çocuk 
sorduğunda basit, anlaşılır, doğru açıklamalar yapmalıdır.  



 
Bu Konuda Çocuğunuzu Desteklemek İçin Neler Yapabilirsiniz?  
 

 Çocuğunuzla cinsellikle ilgili konuşurken kesin ve doğal bir ses tonu ile konuşun.  

 Doğal bir yüz ifadesi, jest ve mimikler kullanın. Cinsellikle ilgili konuşma ve sorulardan 
sıkıldığınız ya da rahatsız olduğunuza ilişkin tepkilerden kaçının.  

  ‘Sen küçüksün, ayıp, böyle şeyler sorma’ gibi ifadelerle, cinselliğin normal olarak 
konuşulacak bir konu olmadığı mesajını vermeyin.  

 Ders veren, detaylı, karmaşık açıklamalardan kaçının.  

 Sorulan soruya nasıl yanıt vereceğinizi bilmiyorsanız, yanlış bilgi vermek yerine ‘bunu 
bilmiyorum, sonra anlatırım’ diyerek en kısa zamanda çocuğa bilgi verin.  

 2,5-3 yaşlarına gelen bir çocuğun cinsellikle ilgili sorularına yanıt vermekle cinsel 
eğitime başladığınızı unutmayın. Çocuğa kendi vücudunu tanıtarak işe başlayın. 
Daha sonraki yaşlarda da sorulan sorulara yaptığınız açıklamalarda çocuklara doğru 
bilgiler vermeniz, resimli kaynaklardan yararlanarak bilgileri somutlaştırmanız çocukta 
kavram karmaşası yaratmanızı önleyecektir.  

 Çocuğunuza, kendisine yapılmasını istemediği bir davranışa karşı ‘hayır’ 
diyebilmesini öğretin. Kim olursa olsun, kendisine dokunulmasından hoşlanmıyorsa 
‘hayır’ diyebilmeli ve karşısındaki de buna saygı duymalıdır.  

 


