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Ergenlik, bir kız ya da erkek çocuğun yetişkinliğe geçiş dönemidir. Ergenlik, çocuklukla yetişkinlik 
arasına ebeveynler tarafından inşa edilen bir asma köprüye benzer. Çocuk, bu nedenle 
birbirleriyle paralel gelişen bazı gelişim boyutlarıyla bir bütündür. Bedensel, ruhsal, sosyal, 
zihinsel ve cinsel gelişim bu boyutları oluşturur. Bu gelişim alanları içinde, cinsel gelişim dışındaki 
diğer boyutlar ve yapılması gerekenler belli iken cinsel gelişim göz ardı edilmekte ve yok 
sayılmaktadır.

Genel anlamda cinsel eğitim; çocukların ve ergenlerin bedensel, duygusal, sosyal, zihinsel ve 
cinsel gelişimlerini takip etmek, kız ve erkek rollerini kabul etmesine, kendi cinsinin özellikleri ve 
karşı cinsin özellikleri ile bir bütün içinde yaşamasına yardımcı olmak amaçlarıyla yapılan 
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarıdır. İnsanların toplumsal rollerinin incelenmesi yoluyla 
karşılıklı sevgi ve güven içinde sorumluluk bilinci geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Ergenliğe giriş için kesin bir zaman olmasa da kız çocukları genellikle 9-13 yaş arası ergenliğe 
girerler. Erkek çocuklarında bu yaş 1-2 sene kadar sonraya ertelenebilir. Bu dönemde tüylenme, 
menstrüasyon, meme gelişimi, �ziksel değişim gibi birçok farklılaşmalar yaşanır. Cinselliğin 
konuşulmadığı ailelerde bu gelişimler çocuk tarafından veya aile bireylerinin uyarısıyla 
saklanmaya çalışılır. Bu durum da çocuğun bedeninden utanmasına ya da mastürbasyon yapıyor 
olması, çocuğun suçluluk duyacak bir ruh hâline geçmesine sebep olur.

Ailenin cinsel eğitim konusunda gösterdiği duyarlılık çocukların cinsel gelişiminde olumlu etkiler 
yapmaktadır. Gerek anne gerek baba tarafından verilecek cinsel eğitim, çocukların ve ergenin 
başka kaynaklara yönelmesini engelleyecektir.

Cinsel eğitim doğumdan başlayan ergenlik dönemini de içine alan uzunca bir süreçtir. Cinsel 
eğitime başlamak için belli bir yaş bulunmamasına rağmen, anne ve babalar, çocukları okul 
öncesi dönemdeyken (3-4 yaş dolaylarında) ilk sorularla karşılaşırlar. Açıklamalar sade bir dille ve 
bilimsel kaynaklardan yararlanarak yapıldığı takdirde gelecekte karşılaşılabilecek olası zorluklar 
yaşanmayacaktır.

Ergenlik döneminde göz ardı edilen cinsellik ve cinsel eğitim, ergenin yetişkinlik dönemine 
olumsuz giriş yapmasına sebebiyet verebilir.

Ergenler çoğunlukla kafalarındaki soru işaretlerini gidermek için bu soruların cevaplarını 
kitaplardan, internetten ya da arkadaşlarında ararlar.

ERGENLERLE CİNSELLİĞİ KONUŞMAK
Ebeveynler, çocukluktan ergenliğe geçiş sürecinde evde cinsellikten konuşmadıysa ergenlik 
sürecinde çocuklar da ebeveynlerinden destek almayacak, konuşulmaya çalışıldığında da bunları 
zaten biliyor olduğunu söyleyerek konuyu kapatmaya çalışacaktır.

Doğru cümlelerle bilimsel açıklamalar yapmak, gelişmekte ve değişmekte olan hormonların ve 
�ziksel yönlerin bilgilendirmesini yapmak bu dönemde atılması gereken ilk adımdır.

Ergen ve genç yetişkinlerin cinsel davranışları genellikle tam bir birleşmeden öte mastürbasyon, 
öpüşme, sarılma ve sürtünme şeklindeki cinsel etkinliklerden oluşur. Karşı cinsin olduğu 
durumda birleşme olmasa da kendini cinsel hastalıklardan koruması gerektiğini ve gebe 
kalınabilecek bazı şartların oluşabileceğini çocuğun bilmesi gerekir. Bu bilgilendirme kişinin 
gereksinimlerine uygun olarak verilmelidir.

Cinsel eğitimin temelinin ailede verilmesi gerektiğini, sonrasında okullarda uzmanlar tarafından 
yönlendirmeler yapıldığını, çocuklarımızın bu konudaki eğitimini en uygun şekilde vermek için 
de ebeveyn olarak konu hakkında kendimizi geliştirmemiz gerektiğini bilmeliyiz.
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