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Özet 
Cinsel eğitim, eğitim alanındaki önemli konulardan biridir. insanın şahsiyetinin nasıl şekil alacağı üzerinde 
önemli bir role sahiptir ve insanın düşüncelerini, duygularını ve davran~larını etkiler. Bu konu önemli ol
makla birlikte, özellikle de bizim ülkemizde bu alandayapılmış kapsamlı ve uygun programlar yoktur. Genç
lerin çoğu cinsel bilgilere uygunsuz kaynaklardan ve yanlış yöntemlerle ulaşmaktadırlar ve bu konu hak
kında yeterli bilg~e sahip değillerdir. Batılı ülkelerde de çeşitli cinsel eğitimierin varlığıyla beraber, henüz 
ergenlerden çoğunun bu alanda gerekli bilgilere sahip olmadıkları görülmektedir. Bu makalenin hedefi is
lam kültüründe ve psikolojik araştırmalarda uygun cinsel eğitimierin hedeflerinin, usulleri nin, içerikleri
nin, üsluplarının ve faydalarının incelenmesidir. Bu makalede islami metinler ve psikolojik çalışmaların 
geçmişi incelenerek cinsel eğitimierin önemi ve zarureti, uygun yöntemleri ve kaynakları ve cinsel sap
maların önlenmesi konuları incelenmiş ve sonda cinsel eğitimler hakkında sonuç alınmaya çalışılmıştır. 

Giriş 

insel içgüdüler ve gelişmesin

deki etkenler, kız ve erkek çocu-c ğun cinsel motivasyonu, rolü ve 
nasıl karşılanması gerektiği gibi konular, 
tarihi elimizde olan Yahudilik ve Hıristi
yanlık gibi ilahi dinlerin izleyicileri ara
sında gündeme gelmiştir. Mevcut kaynak
lara bakılarak cinsel eğitimle, özellikle de 
buluğ çağındaki ergenlere nasıl eğitim ve
rileceğiyle ilgili farklı bakış açılarının ib
raz edildiği söylenebilir. İnsanlar, onlann 
başında da enbiya ve ulema, cinsel eği
time önem vermiş, özel bölümlerde üze
rinde çalışmışlardır (İsmaili, 1381). 

Aynı şekilde Kuran'da, hadiste ve ar
dından ahlak ve fıkıh kitaplarında, özellikle 

nikah konusunda, muhtelif dönemlerde 
doğrudan veya dalaylı şekilde cinsel ko
nular işlenmiştir. Günümüzde, Freud' dan 
Young' a, Adler' e, Hemey' e, Führler' e ve 
Frankl'a kadar, psikologlar da cinsel ko
nularla ilgili farklı konular ve görüşler or
taya atmışlardır (Fakihi, 1384). 

Cinsel Eğitim ve Önemi 

Her ergen, üremenin fizyolojisi ve ana
tomisiyle ilgili bazı noktalan öğrenerek bir 
tutuma salıip olur. Bu tutum onun gelecek
teki cinsel davranışını etkiler. Üremeyle ve 
cinsel konularla ilgili bilgilerin cinsel dav

ramş ve buna karşı tutum göz önünde bu
lundurularak hazırlanmış plarılı prograrnlar 
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Gerçekte i sb ml oçt
don cinsel eğitimin 
rmksodı kişinin bu/uğ 

yoştno geldiğinde 

cinsel konularda 
he/ol ve horomt bir-

birinden oytrabilmesini 
kon-koco/tk vazifeleri hok
ktndo bilgi sahibi olmostnt, 
boştboşlukton soktnmosmt 
ve islami iffet kurallan nt 

huy edinmesini sağlayo
cak şekilde eğitilmesidir 

doğrultusunda öğretilmesine cinsel eği
tim1 denir. İslami bakış açısına göre cin
sel eğitimin hedefi, cinsel konularla ilgili 
sağlıklı bir tutumun oluşturulması ve uy
gun bilgilerin anlanlrnasıdır. Ayrıca ruhsal 
sağlık kazandıracak ve toplumsal uyurnla 
sonuçlanacak öğretileri içermeli ve toplum
sal uyumsuzluk ve ahlaki bozuklukları en 
az seviyeye indirmelidir (a.e). 

Gerçekte İslami açıdan cinsel eğitimiri 
maksadı, kişinin buluğ yaşına geldiğinde 

cirısel konularda helal ve hararnı birbirin
den ayırabilmesirıi, kan-kocalık vazifeleri 
hakkında bilgi sahibi olmasını, başıboş
luktan sakınmasını ve İslami iffet kural
larını huy edinmesini sağlayacak şekilde 
eğitilmesidir. 

1 Sex education 
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Cinsel davranış ve motivasyon, iç
güdüseldir ama çevresel faktörlerin et
kisi altında tamamen doğal kalmaz ve 
başka yönlere kayar. Bu yüzden cinsel 
yaşamın gelişimirıi tamarnlaması doğaya 

bırakılamaz ve doğru biçimde eğitilme
sinden gaflet edilemez. Aksine istenilen 
hedeflere ulaşmak ve cinsel faaliyetlere 
yön vermek için çalışmak gerekir. Doğru 
yönlenilirilmeyen ve belirli bir programın 
izlenınediği cinsel faaliyetler, beden ve 
ruh sağlığını tehlikeye atan sorunlar ya
ratır. Diğer taraftan çocuğun ergenlik ve 
gençlik yaşıarına kadar kendi haline bı
rakılması ve doğru eğitimin verilmemesi 
onu, insanın yaratılışının hedefi olan saa
dete ulaşmaktan alıkoyar. İmamAli (a.s) 
edebe sahip olunmamasım ve doğru eği
timden mahrum olmayı bütün kötülük
lerin sebebi olarak görmüş ve şöyle bu
yurmuştur: 

"Edepsizlik ve sahih eğitimden mahru

miyet, her kötülüğe sebep olur." (İbn-i 

Ebi'l-Hadid, tarihsiz, s. 258) 

Bu vasıfla ebeveynler, öğretmenler 
ve çocuk bakıcılan, doğrudan ve dalaylı 
eğitirnlerle, çocuklarda ve ergenlerde cin
sel bilgilerin ve kontrol becerilerinin, do
ğal gelişirnle beraber artacağı bir ortam 
oluşturmalıdırlar. Böylece kendi istek ve 
iradeleriyle cinsel yanlışlardan kaçınabil
melidirler. Her dönemde değerler ve dirıi 
kıstaslar öğrenilirken ve kontrol beceri
leri geliştirilirken doğru ve kfunil şekilde 
cinsel konuların eğitimi, kişileri kurtu
luşa ve bozulmadan sakınmaya yönlen
dirir, toplumu ve genç nesli ruh sağlığına 
kavuşturur. 
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Psikolojik Araştırmalarda 
Cinsel Eğitimin Faydalan 

Huston, Martin ve Foulcls 'a göre (1990) 
dnsel eğitim serninerlerine ve programia

nna katılan kişiler, ergen çocuklanyla cin
sel konulan daha rahat konuşabiliyorlar. 

Yine bu ebeveynler çocuklarına dnsel ko
nularla ilgili okunacak uygun kitaplar ternin 

ediyorlar (Caron ve meslektaşları, 1993). 
Adeloye'nin araşnrması (1991) çoğu ebe

veynin, çocuklannın cinsel eğitimle ilgili 
bir ders almasım onaylarlığını göstermek

tedir. King, Parisi ve Odwyer'in (1993) 

araştırmaları, hiç cinsel eğitim almamış 
kanlımalann sadece yüzde 18'inin, cinsel 

eğitim almış alaniann ise yüzde 86, 5'inin 
çocuklanyla cinsel konular hakkında ko

nuştuğunu göstermektedir. Araştırmaalar
dan bazılannın dikkat çeken sorularından 

biri şudur: Acaba gençlere bir dönem cin
sel eğitim verilmesinin onların gelecekte 

çocuklanyla cinsel konular hakkında ko
nuşma istekleri üzerinde bir etkisi olacak 

mı, olmayacak mı? Çeşitli araştırmalar, bu 
eğitimlerio katılımcılar üzerinde uzun dö

nemli etkisi olduğunu gösteriyor. 

Genel olarak gençler, cinsel eğitim 
kurlannda kendi değerlerini ve cinsel gö
rüşlerini anlatabilir, fikir alışverişinde bu
lunabilirler (Rodriquez, 1989). Pillai ve 
Yates (1993), ergenlerde dnsel sapmala

nn ve hamileliğin önlenmesi yolunda ilk 
adımın cinsel eğitim kurları olduğuna ve 

bu programiann olumlu sonuçlar yarata
eağına inanıyor. Okullarda doğru cinsel 
eğitimin verilmesi, ergenlerin cinsel ko
nularda sorumluluk duygusunun ve idra
kinin artmasım sağlamaktadır (Menew ve 
meslektaşlan, 1998). Genel olarak cinsel 
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eğitim prograrnlan ergenlerin cinsel konu
lar hakkında bilgisini sabırla artınyor (Ve
iser ve Van-Bilsen, 1994). Cinsel eğitim 

programları daha geç cinsel ilişkiye baş
lamayı (Yorgensen, Pats ve Camp, 1993; 
Carbay, Bart, Leland ve Fotro, 1991; Za
bin, Hersch, Smith, Street ve Hardy, 1986) 
ve eğitim alanlarda hamileliğin ve kürta
jın daha az görülmesini sağlıyor (Vınest, 
Clairy ve Scholvictor, 1978; Williams, Ac
helys ve Norton, 1985). 

Cinsel eğitimin tesirleri üzerinde ça
lışan birçok araştırmacı, cinsel eğitimin 

cinsel faaliyetleri, hamileliği ve kürtajı 
azalttığı sonucuna varmışlardır (Dars, 
Chaiks-Darend, Maorin ve Vıola, 1989; 
Daikas ve Costner, 1990; Edwarcls, Stin
man, Arnold ve Hackanson, 1980; Ho
ward, McCab, 1990; Nofstad, 1992; İs
veç Ulusal Kurulu, 1978; Schink, Belight, 
Gylcherst ve Brad, 1981; Tumer, Corpita, 
Moon ve Hill, 1993). 

Bazı araştırmaların sonucu, cinsel eği

timiere katılan kişilerin cinsel davranış
larında veya cinsel birliktelik sayılannda 

hiç arnşırı görülmediğini göstermektedir 
(Arıderson ve meslektaşlan, 1990; Daw
son, 1986; Freastberg, Moor ve Peterson, 
1985; Cow, Sanstin ve Polk, 1992; Phili
ber ve Taturn, 1982; Pickidy-Wıess, Deiss
Louyang, Arıdrade, Paulus ve David, 1990; 

Spencer, 1978). Birçok araştırma, cinsel 
eğitimin cinsel faaliyet düzeyine etkisi ol

madığım göstermiştir (Baldwin, Whitely 
ve Baldwin, 1990; Berger, 1987; Ber
nard ve Schwartz, 1977; Blanchard, Na
ring, Micheud ve Dobowitz-A rber, 1993; 
Davidson ve Darling, 1986; DePine Oli
varius, Warm, Peterson, Crone ve Laing, 
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1992; Dignan, Denson, Enspaugh ve Se
aMitch, 1985; Esan ve Zilmann, 1987; 
Herltz, 1993; Corbay, 1985; Riz ve Zim
merman, 1974; Sachunclhavat, Lang Tung
kam, Canata ve Cachaest, 1988; Seagall, 
DeClement, Dubain, Crasosky ve Saliba, 
1995; Wıess, Rabinowitz ve Roxtal, 1992; 
Wıllant ve John, 1992; Yarber ve Anu, 
1981.) Elbette az sayıda araştırma, cinsel 
eğitimin, eğitim alaniann cinsel faaliyet
lerini artırdığını da gösteriyor (Marsiglio 
ve Moot, 1986) 

Cinsel Eğitimin Hedefleri 

Cinsel konular hakkındaki araştırmala
nn geçmişi incelendiğinde, bu alanda araş
tırmayapan araştırmacıların çoğunun cin
sel eğitimin aşağıdakilere benzer hedefleri 
olduğunu hatırlattığı görülmektedir: 

1- İstenmeyen harnileliklerin önlenmesi. 

2- Bulaşıa cinsel hastalıkların azalması. 

3- Bu alandaki yanlış bilgi oranının 
azaltılması. 

4- Ergenlerin ve gençlerin cinsel ko
nularda doğru kararlar almalarına yar
dım edilmesi. 

5- Ergenlerin, kadının ve erkeğin top
lurndaki rolü hakkında soru sormalarına 
ve düşünmelerine yardım edilmesi. 

6- Cinsel duyguların gösterilebileceği 

ahlaki çerçevenin oluşturulması (Ree
ses, 1993) 

Bu hedeflerin, cinsel eğitimin hedef
lerinin küçük bir parçası olduğu açıktır. 
Cinsel kimliğin geliştirilmesi, cinsel iliş
kilerin sağlıklı hale getirilmesi ve cinsel 
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sapmalann önlenmesi, cinsel eğitimin 
muhtelif toplumlardaki önemli hedeflerin
dendir. Cinsel eğitimin Batı' daki geçmişi, 
hedeflerinin daha da genişlediğini göster
mektedir. Günümüzde eğitim programla
nmn daha çeşitli ve geniş çaplı hedefleri 
vardır. Bazı araştırmacılar, cinsel eğitim
Ierin mahsul vermesi için belirlenmiş he
defler ve kabul edilmiş yöntemlerle, dakik 
ve yerinde müdahalelerin lazım ve gerekli 
olduğunu söylemektedir(Mellanbi, Philips 
ve Trip, 1992). 

Cinsel Eğitim Esasları 

Cinsel eğitim esaslarından kasıt, cin
sel eğitimde riayet edilmesi gereken ge
nel diyebileceğimiz kurallardır. Bu esaslar 
çoğunlukla bütün yaş sımflarında vardır 
(Fakihl, 1375). Burada bu kurallardan 
bazılanın İslam'ın bakış açısından ince
leyeceğiz. 

1- Cinsel içgüdünün doğal ve temiz 
bir şey olduğuna teveccüh esası: Hadis 
metinlerinde bu ihtiyacın doğallığı, temiz
liği ve aşağılık olmadığı üzerinde durul
muştur. Örneğin Peygamberirnize (s.a.a) 
Müslümanlardan bazılarının eşlerinden 
uzaklaştıkları ve ibadetle meşgul olduk
lan haberi ulaşınca, onlan kınayarak şöyle 

buyurmuştur: 

"Kadınlardan yüzünüzü mü çevirdiniz? 
Oysa ben (sizin Peygamberiniz olduğum 
halde) bu işe yüz çevirmeilim ve gün
düz yemek yiyorum (her gün oruç tut
muyorum), gece de uyuyorum (bütün 
geceyi ibadetle geçirmiyorum)? Öyleyse 
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kim benim sünnetimden yüz çevirirse 
benden değildir." 

Bu münasebetle Allah Teala şu ayeti 

nazil etmiştir: 

''Ey inananlar, Allah'ın size helal ettiği 
tertemiz şeyleri haram etmeyin ken
dinize ve aşırı gitmeyin. Şüphe yok ki 
Allah, aşırı gidenleri sevmez."2 

Resulullah'ın (s.a.a) bu davranışı ve 
bununla ilgili ayet, kadın ve erkeğin bir

birine meyletmesinin doğal ve iyi oldu

ğunu göstermektedir. İnsanın yemeye ve 
uyumaya olan meyli gibi kendiliğinden 

kınanmış değildir. Aksine insan, Allah'ın 

yiyecek gibi nimetlerinden faydalandığı 
ve lezzet aldığı gibi doğal olarak cinsel 

içgüdülerden de zevk almalı ve onu bas

tırmaktan kaçınmalıdır. 

2- Cinsel ihtiyaçların insanın yüce ih

tiyaçlarıyla uyumuna teveccüh: İslami 
bakış açısına göre bir insanın cinsel ihti

yacı, sevmek, hoşlanmak, yakınlık ve duy

gusal bağ gibi diğer ihtiyaçlanyla iç içe
dir. Bu yüzden bu ihtiyaçlann toplamını, 

hepsinin birlikte uyum içinde cinsel dav

ranışa yansıdığı tek bir yapı olarak kabul 
etmek gerekir. İmam Rıza (a.s) şöyle bu

yurmuştur: 

"Eğer evlilik hakkında muhkem bir ayet 
ve Resulullah'ın (s.a.a)izlenen bir sün
neti de olmasaydı, yine de zemininiAl
lah Teala'nın doğal olarak insanlara yer
leştirdiği yakıniara iyilik ve yabancılada 
ünsiyet konusu, gönül sahibi ve doğru dü
şünen akıllıların evlenıneye yönelmesi ve 

2 (Maide/87) (Allame Tabatabai, 1360) 

1 Çorukl•'" 'e F'gffilaio Ciorel FOtimi 1 Misbab ' 

Resulullah'ın (s.a.a) bu 
davranışı ve bununla il
;li ayet, kadın ve erke-

'n birbirine meyletmesi
nin do!a} ve iyi oldu!unu 
!Östermektedir. insanın 
yemeye ve uyumaya olan 
meyli ;hi kendili,nden 
kınanmış de,ıdir. Aksine 

insan, Allah' ın yiyecek 
;hi nimetlerinden fay-
dalandı!J ve lezzet aldı!J 
;hi do!a} olarak cinsel 
iç!iidülerden de zevk al
malı ve onu hastımaktan 

kaçınmalıdır. 
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koşması için bir sebepti." Muhammedi 
Reyşehri, 1376, s. 2248-2249) 

Yine Resuluilah (s.a.a) şöyle buyur
muştur: 

''İslam'da, Allah katında izdivaçtan daha 

sevgili ve daha aziz bir yapı yoktur." 

(Meclis"i, 1413, s. 222). 

Bu iki hadisten şu sonuç çıkanlabilir: 
Cinsel ilişki doğaldır ve kınanmadığı gibi, 
aşağılık da değildir; aksine akıllıcadır. 

3- Evliliğin önemi: İnsanın ruhsal ve 
duygusal yapısı evlilikle ve bu doğal içgü
dünün tatmin edilmesiyle huzura kavuşur 
ve Allah'ın katında sevilen insani ve duy
gusal ilişkilere, güzel huylara sebep olur. 
Allah katında evliliğin akıllıca olması ve 
sevilmesi, evliliğirı ve cinsel ilişkinin yüce 
irısani özelliklerle iç içe olması ve insanın 
arnelen birçok ahlaki fazilete ve münasip 
toplumsal ilişkilere yönelmesirıe ortam ha
zırlaması sebebiyledir. 

4- Cinsel eğitimin eğitim düzenine 
tabi olması: İslam açısından cirısel eği
tim, genel eğitim düzeni kurallanna ta
bidir ve insanın tekamülü ve Allah' a ya
kınlık hedefi yolunda eğitim ve öğretimin 
genel hedeflerine ortam hazırlamalıdır. Bu 
yüzden hadis metirılerinde Allah' a itaat ve 
müminlerin dindarlığına yardımcı olan 
en iyi vesile olduğu geçmektedir. Resu
lllilah (s.a.a), Hz. Ali (a.s) ve Hz. Fatıma 
(s.a) evlendikten sonra Hz. Ali 'ye (a.s) 
şöyle sordu: 

''Eşini nasıl buldun?" Hz. Ali (a.s) şöyle 

buyurdu: "Allah'a itaatte en iyi yardım

odır." (A.g.e., s. 117) 
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Evliliğe teveccüh hususunda Resulul
lah (s.a.a) bekar bir genç olan ashabından 
birine şöyle buyurmuştur: 

''Ey Cuveybir! Keşke iffetini korumak 

için evlenseydin. Bu durum senin dinine 

ve dünyana da yardım ederdi." (A.g.e., 

s. 118; Hürr Aınuli, 1398, s. 14) 

5- Eğitim alamn değerinin korun
ması: Ergeni yücelterek kendi büyük
lüğünün farkına varmasını sağlamak ve 
şahsiyetine hakareti önleyerek onu aşa
ğılamaktan şiddetle uzak durmak, bir iç 
kontrol mekanizması şeklinde onun aşa
ğılık ve sapkın şehvete dayanan istekle
rinin önüne geçer. Erniru'l-Murninin (a.s) 
şöyle buyurmuştur: 

''Yüce bir nefse sahip olan kimseye, sap

kın şehvet ve istekler aşağılık görünür." 

(Meclis"i, 1413, s. 78). 

Kastedilen, bir kimse izzeti ve değer

liliği içselleştirirse ve yüce olduğunu his
sederse onda aşağılık ve uygunsuz meyil
Ierin şekillenmeyeceğidir. 

6- Öğrencinin yaşına ve özeUiklerine 
uygun eğitimin verilmesi: Bilgilendirme
lerde yaş ve ruhsal-duygusal durum göz 
önünde bulundurularak doğrudan veya 
dalaylı yöntemler kullanılmalıdır. Örne
ğin çocukların buluğa girmekte olduğu ve 
cinselliğin bir miktar uyandığı dönemde 
her iki yöntem de kullanılmalıdır. Yerinde 
yönlendirmelerle buluğun belirtileri ve 
göstergeleri hakkında bilgilendirilmelidir
ler. Böylece genellikle o dönemde ortaya 
çıkan endişe ve ızdırap önlenebilir, bu
nun doğal bir durum olduğunu anlamaları 
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Tokvali olmak ve ilahi azapton korkmak bütün içgüdülergiN cin
seliçgüdülerinde kontrolünde önemli bir rol oynar. iç ve d1ş du

yu lannin dümenini ve yön/endiri/mesini akla ve şeriata teslim 
eden bir kimse, rahatlik/o (ihtiyaç lan m temin için yaptiği) se
çimleri sirasinda doğru yolu seçebilir ve sorsinti/ardan koruno-

bil ir. Gündelik hayatmda Allah'in sözlerine ve dovronJş!onno şahit 
olduğuna inanon biri, bütün vor!JğJYio O'nun nzosJnJ kazanmaya ço!Jşocoktlr. 

sağlanabilir. Yerinde yönlendirmeler erge
nin arkadaşıanna başvurma veya genel
likle çeşitli zararlan olan kitaplan okuma 
ihtiyacı duymamasım sağlar. Ergenlik ön
cesinde geçirecekleri bedensel ve ruhsal 
değişimler, ortaya çıkacak yeni ve bilme
dikleri belirtiler hakkında çocuklara bilgi 
vermek lazım ve gereklidir, belirsizliğe 
terk edilmemelidirler. Diğer taraftan kız 
çocuklan, erkeklerden iki yıl kadar önce 
buluğa girdiklerinden annelerin kızlanyla 
ilgili vazifesi daha hassastır. Anne samirni
yet ve sevgiyle yeni buluğa girmiş kızımn 
yamnda olmalı, her zaman onun bilgili kı
lavuzu ve sırlarının rnahrerni rolünü yerine 
getirmelidir. Baba da ergen oğluyla ilgili 
ayın vazifeye sahiptir. Bu aşarnalann hep
sinde verilen bilgiler ilietle beraber olmalı 
ve gerekli incelikiere riayet edilmelidir ki 
çocuk ve ebeveyn arasındaki perdeler or
tadan kalkmasın (Sadat, 1368). 

7- Takva ile ihtiyacın temininin iç 
içe olması: Takvalı olmak ve ilahi azap
tan korkmak, bütün içgüdüler gibi, cinsel 
içgüdülerin de kontrolünde önemli bir rol 
oynar. İç ve dış duyulanmn dümenini ve 

yönlendirilmesini akla ve şeriata teslim 
eden bir kimse, rahatlıkla (ihtiyaçlarını te
min için yaptığı) seçimleri sırasında doğru 
yolu seçebilir ve sarsıntılardan korunabilir. 
Gündelik hayatında Allah'ın sözlerine ve 
davramşlanna şahit olduğuna inanan biri, 
bütün varlığıyla O'nun nzasım kazanmaya 
çalışacaktır (Sabit, 1379). 

8- Kademeli eğitim: Eğitimin diğer 
alanlan gibi cinsel eğitim de bir seferlik 
değildir ve zaman içerisinde kademeli ola
rak ve gelişim merhaleleri süresince de
vam etmelidir. Kademe esasımn uygulan
ması şu şekilde olur: Cinsel meselelerin 
geneline teveccühle gelişirnin her merha
lesinde gerekli eğitimler verilmeli, böy
lece muhtelif yaşlarda öğretilecek her şey 
öğretiimiş olmalıdır. Eğitim alamn bütün 
konuları tek seterde idrak etmesi beklen
memelidir. Her aşamanın gerektirdiği şe
kilde, yavaş yavaş konulardan bir kısrm 
öğrenilrniş olmalıdır. Eğitim basit konu
lardan başlayıp devamında daha karma
şık konulara geçmelidir. Bu sebeple ri
vayet metinlerinde her yaş merhalesi için 
dnsel eğitim hedefini güden muhtelif 
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eğitimlerden bahsedilmiştir. Bu makale
nin devamında bu alandaki bazı rivayet
lere değinilrniştir. 

Genel olarak İslami bakışta, diğer eği
tim türlerinde olduğu gibi cinsel eğitimde 
de bazı noktalar dikkate alınmalıdır. Bu 
noktalar arasında denge, gelişim döne
mine uygun yönlendirme, haya eğitimi, 
cinsel sapmaların önlenmesi ve davranışın 
ıslahı ve değiştirilmesi sayılabilir (Fakihi, 
1385, s.360-362). 

Cinsel Eğitim Programlarımn İçeriği 

Cinsel eğitimde temel konulara dik
kat edilmelidir. Campton'a göre (1989) 
eğitimciler, insanın cinsel meselelerini 
anlama yönünde anahtar kılavuz olabile
cek bazı psikolojik görüşlerden faydala
nabilirler. Cinsel eğitim bedenin gelişimi, 
cinsel davramşlar ve sağlıklı irtibat kurul
ması hakkında bilgiler verebilir. Cinsel 
eğitimin içeriği yaşla ve muhatabın de
ğişim düzeyiyle (Landrio, 1994) uyumlu 
olmalı; yine cinsel meselelerle ilgili eği

tim programlannın içeriği, bütün katılım
cılara uygun olacak şekilde olmalıdır (Vi
racon, 1994). 

İnsanlar cinsel fizyoloji eğitimi aldık
ları gibi, bununla ilgili psikolojik mese
lelerle de aşina olmalıdırlar (a.g.e.). Cin
sel konular eğitimi üreme, soyaçekim, 
türle ilgili biyokimya uygulamalan, tür
lerin anatomik farkları, çocukluktan ye
tişkinliğe psikoloj ik değişimler ve bu
nun davranış değişimi üzerindeki etkileri 
gibi konuları kapsamalıdır. Bununla be
raber cinsel eğitim konulan için biyolo
jik, psikolojik, etik ve kültürel boyutları 
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içerecek çok boyutlu bir örnek dikkate 
alınmalıdır. Böylece cinsel konular hak
kında tutarlı, uygun ve yeterli bilgi içe
ren bir uygulama hazırlanmalıdır (Mog
lia, 1994). 

Aile içi ilişki örneklerinin ergenlere 
verilecek cinsel eğitim oramyla arasında 
olması muhtemel irtibata önemli bir tesiri 
vardır. Diğer bir deyişle ergen çocuklarıyla 
yakın ve dostça ilişkileri olan ebeveynler 
evde çok daha iyi cinsel eğitim verebi
lirler. Yine evlatlanna cinsel eğitimde en 
fazla müdahalede bulunabilenler, sağlıklı 
ilişkileri olan ailelerdir (Baldwin ve Ba
ranowski, 1990). 

İslami bakış açısında buna ek olarak 
cinsel davranış ve eğilimlerde nonnal ve 
anormal olan değerlerin, sağlık, beden, 
ruh, toplum ve maneviyatın cinsel sap
malardan gördüğü zararlar, cinsel sapma
lar karşısında kendini kontrol yöntemleri, 
kız ve erkeğin iletişimiyle ilgili fıkıh hü
kümleri ve ergenlik ve gençlik dönemle
rinde her yönden evliliğe hazırlanmaları 
üzerinde durulmuştur. Bu bakışa göre tah
rik edici eğitim programlarından sakınıl
ması tavsiye ediliyor. 

Cinsel Eğitim Yöntemleri 

Ebeveynlerin çocukları üzerinde kul
landıkları en yaygın eğitim yöntemleri 
şunlardır: 

1- Yeterli bilgilerin verildiği bilgilen
dirme yöntemi. 

2- Yeterli olmayan bilgilerin verildiği 

bilgilendirme yöntemi (Örneğin hayali, 
kısıtlayıcı veya anlaşılmaz). 
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3- Bilgilendirmeyen yöntem (Sorula
rın gönnezden gelinmesi). 

4- Ebeveynlerin eğitimi başka kay
nakların (akrabalar, arkadaşlar, kitaplar 
veya kitle iletişim araçları) üzerine at
tığı yöntem. 

Araştırmalar Batı ülkelerinde çoğu 
ebeveynin yeterli bilgilerle bilgilendirme 
yöntemini kullandıklarını ve çoğu gencin 
de bu yöntemi tercih ettiğini göstennekte
dir. Öyle görünüyor ki eğitim yönteminin 
gelişim yaşına uygun, bilgilendirici, yön
lendicici ve sapmalan önleyici nitelikte ol
ması gerekiyor. Bununla beraber sorunla
rın gönnezden gelinmesinden, anlaşılmaz 
ve hayali bilgiler vennekten sakınılmalı
dır. Ebeveynterin doğru eğitim yöntemle
rini öğrenerek çocuklarının cinsel eğitimini 
uhdelerine almaları daha iyi olur. 

Cinsel Eğitimi Kimler Vermelidir? 

Cinsel konuların eğitimi evde veya 
okulda verilebilir. Eğer ev ve okul işbir
liği ve dayanışma içinde olursa daha iyi ve 
daha hızlı sonuç alımr. Bu eğitimler en az 
yan etkiye sahip olacak şekilde verilmeli
dir. Cinsel konuların hepsinin ayın tahrik 
edici düzeyde olmadığı dikkate alınarak 
tahrik düzeyi yüksek olanlar dalaylı yol
dan öğretilmelidir. Eğitimde, eğitim alanın 

idrak ve anlayış düzeyi dikkate alınmalı
dır. Şer'i emirler ve öğretiler doğrudan, 
meraktan ve tahrikten kaynaklanan şey
ler dalaylı öğretilmelidir. 

Kyrnan' a göre (1995), ebeveynler cin
sel konuları kendi çocuklarına iki kesin 
farz üzerine öğretmelidirler: 
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1- Ebeveynler aynı iyi ve mahir bir 
eğitmen gibi cinsel konular hakkında ye
terli bilgiye sahiptirler. 

2- Çocuklara cinsel konularda eğitim 
verilmesi kararı, ebeveynin kendi ihtiya
nndadır. 

Çocuklarına cinsel eğitimi kendileri 
venne kararında olmayan veya çocukla
nnın okullarda cinsel konularda eğitim 
almasım istemeyen aileler, genellikle bu 
eğitimin çocuklarının cinsel konularda 
serbesdiğini artıracağından korkmaktadır 

(Adeloye, 1991). Reis ve Seidl (1989), 
müdürlerin ve eğitmenterin resmi cinsel 
eğitim prograrnlanmn icrasında en büyük 
engel olarak ebeveynleri gördüklerini ve 
ebeveynlerin genellikle çocuklarıyla cin
sel konulan konuşurken rahatsızlık duy
duklarım hissettiklerini söylüyorlar. 

Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim 

Cinsel eğitim ve cinsiyet rolü, çocuk
ların bu yolla bir kültürde kadına ve er
keğe biçilen değerlerle, görüşlerle, mo
tivasyonlarla ve davramşlarla tanışması 
durumu için kullanılır. Hedefi de çocukların 
özel cinsiyet rollerini yerine gelirebilme
leri için eğitilmeleridir. Böyle bir süreçte 
çocuk, cinsel davranış rolü gibi sınıflan
dınlrmş davranış modellerine ve cinsiyet 
rolü kabulüne teveccüh eder (Havza ve 
üniversite, 1372). Araştırmalar, çocukluk 
döneminde cinsel öğrenme tecrübelerinin 
büyük bölümüne anne ve babamn müda
hil olmadığım gösteriyor ama ebeveynin, 
çocuğun cinsiyetine uygun ve bilinçli yak
laşırm oldukça etkilidir. Mesela ailelerde 
erkek çocuklarına, kız çocuklarına göre 
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daha sert davranılması (Caplan ve Sadoc, 
1379), cinsiyetlerine göre kız çocuklarına 
kızlara uygun, erkek çocuklarına erkeklere 
uygun kıyafetlerin giydirilmesi veya kız
lara ve erkeklere kendilerine uygun düşen 
davramşlann hanrlatılmasına önem veril
mesi gibi konular, çoğunlukla ailedeki en 
önemli eğitim adaplan arasında sayılıyor 
(Ahmecli, 1373). 

Bazılan cinsel eğitimin buluğ dönemine 
mahsus olduğuna inansa da araştıımalar 
cinselliğe ve bununla ilgili konulara ilgi 
rluyınanın çocukluktan başladığını gösteri
yor. Serben, cinsel eğitimin çocukluk yıl
larının başlarından itibaren verilmesi ge
rektiğini gösteren kapsamlı araşnrmalar 
yapmışnr. Buluğ yaşlarında ergenler için 
cinsel meseleler gizemli değildir ve faydalı 
bilgilere daha az ihtiyaç duyarlar. Çünkü 
ergenler, önceki yıllarda muhtelif yollar
dan cinsel bilgiler edinmişlerdir. 

İslarn 'a göre buluğ döneminin cin
sel eğitimin başladığı dönem değil, hida
yet ve kontrolün arttığı dönem olduğuna 

dikkat edilmelidir. Bu yüzden bu konuya 
çocukluk yaşlanndan itibaren ilgi göste
rilmelidir. Bu eğitimin ertelenmesi, doğal 

gelişirnden sapmaya neden olabilir (Mar
favi, 1379) 

Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim 
Stratejileri 

Cinsel eğitim alamnda dini ve psiko
lojik metinlerde bazı stratejiler sunulmuş

tur. En önemlilerine değinelim: 

1- Çocuğun yaşına uygun bilgilerin 
verilmesi: İnsanın davramşlan, çocukluk 
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dönernindeki düşüncelerinden, meyillerin
den ve isteklerinden etkilenir. Bir çocuk 
cinsel konular hakkında doğru düşünce
lere sahip olursa kesinlikle yaşarnının son
raki dönernlerinde insanlığın yüce hedefle
riyle uyumlu davramşlara sahip olacaknr. 
Bu yüzden kız ve erkekle ilgili cinsel bil
giler ve her birinden davranışlarında, oyurı
larında kıyafetlerinde ve benzerlerinde 
göstermeleri beklenenler, uygun yöntem
lerle onlara intikal ettirilmelidir. Daha kü
çük yaşlarda cinsel konulara girilmemeli 
ve çocuğun meraklı ve aktif zihni, cinsel 
konularla ilgili düşünceler ve uyarıcılada 
bulandınlmamalıdır. Bununla birlikte ço
cuk cinsel buluğa yaklaşnğında ve cinsel 
konulara karşı idrak ve anlayışa ulaştı
ğında, o idrak düzeyine göre cinsel ko
nular işlenmelidir (Sabit, 1381). 

2- Çocuğun cinsellikle ilgili sorula
nna uygun cevaplar: Çocukların genel
likle buluğdan önceki dönemde doğrudan 
veya dalaylı olarak cinsel konular hak
kında soruları vardır. Bazı anne ve baba
lar, üzerini örtrnek amacıyla çocuklanna 
cevap verrnekten kaçınır ve "büyüyünce 
anlarsın" benzeri ibarelerle çocuklan sustu
rurlar. Bazı ebeveynler cevap verirler ama 
doğru olmayan cevaplar verirler ve çoğun
lukla da çocuk bunu anlar. Bu iki yöntem 
de doğru değildir. Zira soru soran ve ken
disine rehberlik edilmeyen çocuk, başka
ları tarafından saptırılabilir. N e mutlu ki 
bu sorular nispeten basittir ve rahatlıkla 
uygun cevaplar verilebilir. 

Cevap, çocuğun anlayabileceği düzeyde 
olmalıdır. Sapmasına yol açacak kötü öğ
retiler içermemeleridir. Cevaplar doğru, 

evhamdan uzak, ikna edici, saygınlığı 
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bozmayacak, çocuk ve ebeveyn arasın
daki haya perdesini koruyacak şekilde ol
malıdır. Aynı şekilde soruyu soranda cinsel 
sorulara karşı nefret ve isteksizlik oluştur
mamalıdır. Cinsel soru sorana, cinsel ko
nulara karşı hassasiyet gösterınemesi için 
doğal davranmak da önemlidir. Çocukla
nn sorulannı cevaplarken en az düzeyle 
yetinmek, genel konuşmak, eğitimeinin 
manevi ruhiyesini takviye ederek konu
lan anlatmak, cevap için uygun ortarnı ha
zırlamak ve dini kavramlar, diğer önemli 
noktalardır (a.g.e.). 

3- Dolaylı eğitim: Çocukluk döne
minde dalaylı eğitim, doğrudan eğitim
den daha uygun ve daha etkilidir. Örnek 
verelim: 

a) Evde hayvan beslemek: Çocuklar, 
hayvanların hamile olduğunu ve yavru
larını görerek veya işiterek bazı cevaplar 
alırlar ya da daha iyi idrak etmeleri için 
ortam oluşur. 

b) Bitki ve çiçek yetiştirmek: Tohum 
ekmek, bitki ve çiçek yetiştirmek, ania
nn gelişimi çocuklar için benzer ve mü
nasip bir derstir. 

c) Hikaye anlatmak: insaniann ve hay
vanların hayadarıyla ilgili hikayeler anlat
mak, çocukların bazı sonılanın cevapla
yacak değerli noktalar içerebilir. 

d) Çocuklann, doğal bir durum olan 
yeni bebeklerin dünyaya gelmesine dik
katlerinin çekilmesi, bazı sorularına cevap 
olabilir ( a.g.e. ). 

4- Kız ve erkek ilişkilerinin sımr-
larıyla ilgili eğitim: Çocukların ilişki

leri, ebeveynlerin dalaylı gözetimi altında 
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olmalıdır. Zira bazen bu ilişkilerde aynı 
cinse temayili edilebilmektedir. Ebeveyn
lerin kontrolü dışında birbirlerinden cinsel 
haz almaya çalışabilirler. Bu yüzden arka
daşıann ve görüşülen kimselerin çocukla
nyla ilgili yeterli bilgiye sahip olunmalıdır. 
Hatta aile içinde kız ve erkek kardeşlerin 
ilişkileri yeterli düzeyde kontrol edilme
lidir. Mahrem olmak her ne kadar sımrlı
lığı azaltsa da cinsel meyli ortadan kaldır
mamaktadır. Öyleyse kontrol görmezden 
gelinemez (Sadat, 1368). Çocukların er
genlerle ilişkileri de kontrol edilmelidir. 
Tecrübeler, çocuklann bu yaşlarda gerekli 
akıl gelişimine sahip olmadıklan için, bu
luğ çağımn değişimleri etkisinde kalan er
genlerin suistirnaline maruz kalabilecekle
rini veya o gelişim aşamasında kendileri 
için zararlı olabilecek konularla aşina ola
bileceklerini göstermiştir. 

5- Erken ergenliğin önlenmesi: Er
ken ergenliğin sebepleri arasında hor
monlar, çevre etkeni, sinirsel hastalıklar, 
beyin hastalıklan, doğal etkenler sayılabi
lir (Schamille, 1371). Erken cinsel uyan
lar (müstehcen filmierin izlenmesi gibi), 
kontrolsüz kız ve erkek ilişkileri ve ben
zerlerinin çocuklar için kötü sonuçları 
olabilir. Zina veya eşcinsellik gibi sap
kın arnellere çekilebilir, kız ve erkek kar
deşleri veya diğerlerini iğfale yeltenebilir 
ya da mastürbasyona müptela olabilirler 
(Emini, 1368). 

Genel olarak çocuğun çevresi iffetin ge
lişebileceği bir ortam olmalıdır. Çocukların 

cinsel eğilimleri, zamarnnda uyanacak ve 
çabuk tahrik olmayacak şekilde eğitilme
lidir. İslam, cinseliçgüdülerinerken uyan
ması yoluyla oluşabilecek sapkınlıkları 
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önlemek için birçok tavsiyelerde bulun
muştur. Mesela: 

a) Anne-babanın cinsel ilişkisi sıra
sında çocuğun olmaması: İslami emir
lerde, aile ortarnımn çocukların yersiz 
uyaranlardan uzak kalacağı şekilde dü
zenlenmesi konusu önemlidir. Eğer aile 
ortarnı huzurlu olursa çocukların yetenek
lerinin gelişmesi, iyi meyveler vermesi ve 
ahlaki faziletler edinmeleri üzerinde etkili 
olur. İslam erken ergenliği önlemek için 
özel zamanlarda çocukların, ebeveynlerinin 
yanında olmamalarım ernretrniştir. 

b) Çocuklan öpmenin ve okşama
mn sımn: İslam öğretilerinde ebeveyn
terin çocuklarına sevgi göstermeleri üze
rinde çok durulmuştur. Nitekim Resuluilah 
(s.a.a) şöyle buyurmuştur: 

"Çocuklarınızı çok öpün ve her öpü

cükle cennette bir derece ediniliğinizi 

bilin." (Meşkini, 1377). 

İslam bu sevgiyi gerekli görüyor ama 
sapkınlıklann ortaya çıkmasını önlemek 
için bazı emirler veriyor. Mesela çocuk
lan öprnenin, onlara sanlıp okşarnamn bir 
sının olduğu ve ifrata ve tefrite düşülrne
rnesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Yıne 
yabancı insanların bebeklere sevgilerini 
gösterrnek için okşayıp öprnerneleri ge
rekmektedir. Zira bu, buluğa girmeden 
yıllar önce çocuğun cinsel olarak uyarıl
masına sebep olabilir. Resuluilah (s.a.a) 
şöyle buyuruyor: 

"Altı yaşındaki kız çocuğunu, erkek ço

cuğu öpmemelidir. Aynı şekilde kadın
lar yedi yaşını geçen erkek çocuklarını 
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öpmekten kaçınrrıalıdırlar." Tabersi, s. 

US). 

Erniru'l-Murninin (a.s) şöyle buyu
ruyor: 

"Bir kız çocuğu altı yaşına geldiğinde 

namalıremin onu öpmeye ve kucağına 
almaya hakkı yoktur." (a.g.e.) 

c) Çocukların yatakları: Şeriatın cin
sel uyanlan önlemek için üzerinde durduğu 
yöntemlerden biri de çocuklarının yatak
larının aynlrnasıdır. Belirlenmiş olan yaş 
aralığı yedi ila ondur. Resuluilah (s.a.a) 
şöyle buyurmuştur: 

"Çocuklarınız yedi yaşına geldiğinde 

yataklarını ayırın." (Hürr Amuil, h.k. 

1389, s. 28) 

Başka bir hadiste de şöyle buyur
muştur: 

"On yaşında kızlar kızlarla, erkekler 

de erkeklerle yatmasınlar." (Ebu Aşık, 

2001, s. 112) 

Bu anlatıma göre çocuğun yatağının 
ebeveyninden ve diğer çocuklarınkinden 
ayrılması gereklidir. Zira böylece çocu
ğun cinsel tahriki önlenir. 

Ergenlik Döneminde Kız ve Erkeğin 
Sağlıklı ilişki için Eğitilmesi 

Ergen ve genç kızların ve erkeklerin 
ilişkileri günümüzün üzerinde çalışılması 
gereken toplumsal ve kültürel önemli ko
nularından biridir. Bu alanda konuşma-
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mn zarureti aşağıdaki araştırınayla açığa 
çıkıyor. 

Araştırmaalardan birinin hazırladığı is
tatistiklere göre Tahran'ın beşinci bölge
sindeki liselerde 16-19 yaş arası kızların 
ve erkeklerin %54.2 'si, şimdiye dek karşı 
cinsten en az birisiyle arkadaşlık yapttkla
nın söylemiştir. Bu konu, istatistiğe katı
lanların %95'inin Müslüman ve o/o86'sının 
namaz kılıyor olması açısından önemlidir. 
Namaza bağhlık dereceleri farklı olmasına 
rağmen her hallikarda bu istatistik, namaz 
kılan gençlerin yandan fazlası arasında kız 
ve erkek ilişkisinin yaygın olduğunu gös
teriyor (Talebeler, 1378). Bu konuyla ilgili 
aşağıdaki temel konular hakkında ergen
lere eğitim verilmesi gereklidir: 

1- Kız ve erkek arasındaki çekim in
sanlığın doğasından kaynaklanmaktadır. 

Sevgiye ve sevilmeye eğilim, cinsel iç
güdü, güzellik ve muhabbet bu çekimin 
doğal alanları arasındadır. Kızların ve er
keklerin bu doğal alanları veya mutluluğa, 
iyiliklere, faziledere ve değerlere eğilirn
leri gibi diğer doğal ortamlarla uyumlu 
olursa bu, onlara gelişim ve tekarnili alanı 
sağlayacaktır. Diğer bir deyişle fıtri eği
limlerinin hepsinin eğitilmesi ve uygula
maya dökülmesi, ruh sağlıklanmn artma
sım sağlayacaktır. Bu gelişim tek taraflı 
olduğunda, o alanlardan sadece birinde 
görüldüğünde ise ruhsal bozukluğu, ah
laki fesatları, ailevi ve toplumsal sorun
ları ardından getirecektir. 

2- Kız ve erkek ilişkilerinin sağlıklı 
ve sağlıksız olmasımn ölçüsü, ilişkilerinin 
doğal ve fıtri eğilimleriyle uyumlu veya 
uyumsuz olmasıdır. 
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3- Kızın ve erkeğin, ilişkilerin doğal 
ve fıtri esaslarına, kendi eğilimlerine ve 
davramşlanna aşina olması gerekir. Böy
lece ilişkileri bu esaslara uygun olmadı
ğında içsel kontrolleriyle şahsiyetlerine, 
izzetlerine ve mutluluklarına zarar vere
cek şeylerden kaçınabilirler. 

Kız ve Erkek İrtibatına 
Kuran'ın Bakışı 

a) Sözlü İrtibat 

Kız ve erkeğin sözlü irtibatına örnek 
olarak Kasas suresi 25. ayeti verebiliriz. 
Bu ayette Hz. Musa ( a.s) ve Şuayb 'ın kız
larından bahsedilmektedir: 

"Derken o iki kadının biri, utana
rak ona geldi de babam dedi, hay

vanlarunızı suladığından dolayı seni 

mükiifadandırmak için çağırıyor." 

Ayette kullamlan "istihya" kelimesi, 
haya ile beraber olan bir konuşmayı ve gö
rüşmeyi anlatrnaktadır. Yani kız ve erkek 
ilişkilerinde haya korunmalıdır. Bu haya, 
kişinin kötü işlerle uğraşmasına veya de
netirnsiz davramşlarda bulunmasına izin 
vermeyen kendini kontroldür. 

b) Göz İrtibatı 

Gözle kurulan irtibatlar da bakakal
ınama ve bakışı sürdürmeme şartına bağlı
dır. Başka türlü ifade edecek olursak şeh
vetle bakılmarnalıdır. Şehit Mutahhari'nin 
tabiriyle (1353) bakakalmaktan kasıt gözle
rini dikmek, karşı cinsi süzmektir; yüce ve 
başlangıç yapma anlarınnda bir bakış de-
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ğil. Yani bakış söze başlamanın, yüz yüze 

gelmenin mukaddimesi olmalıdır. 

Nur suresinin 30. ayetinde "Mümin 

erkeklere söyle gözlerini (haramdan) 

sakınsınlar." ve "Mümin kadınlara da 

söyle gözlerini (haramdan) sakınsınlar." 

ayetinde kasıt şehvetli bakışın terk edil

mesidir. Bu ayetin nüzul sebebinde şöyle 

geçer: Bir gün bir genç, Medine sokak

larında bir kadınla karşılaştı. O zamanki 

kadınlar örtülerini kulaklarının arkasına 

atıyorlardı ve boyunlarının bir kısmı görü

lüyordu. Genç, Beni falan sakağına girene 

dek kadına baktı. Kadından gözünü ayıra

mayan gencin suratı, duvardan dışarı çık

mış bir kemiğe isabet etti ve yüzü kanadı. 

Yolunun üzerinde Resulullah'ın (s.a.a) ya

mna vardı. Peygamber ona ne olduğunu 

sordu, o da olayı ona anlattı. Sonra Ceb

rail bu ayeti indirdi (Allame Tabatabai, 

1360, s. 116). 

c) İşbirliği İrtibatı 

Karşı cinsle işbirliği ve yardımlaşma, 

Hz. Musa (a.s) ve Şuayb'ın kızlarıyla il

gili ayetlere göre caizdir. 

"İyilik etmek ve kötülükten sakın

mak hususunda birbirinize yardım 

edin" (Maide/2) 

ayetinin kız ve erkeklerin birbirine yar

dırrum da kapsayan genel bir anlamı var

dır. Bu da karşı cinsle işbirliği yapmamn 

caiz olduğunun delilidir. 
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d) Duygusal İrtibat 

Kızın ve erkeğin irtibatı sonucu onla
rın ikisinde veya sadece birinde ortaya çı
kan evlilik eğilimi reddedilmemiştir. El
bette marazi bir eğilim, yani denetimsiz bir 
cinsel davranış eğilimi caiz değildir. Delili 
de kadınların tahrik edici konuşması karşı
sında inen "Gönlünde bir hastahk olan 
ümide düşer" ayetidir. (Ahzap/32). 

e)Tahrik Edid İrtibat 

Kız, erkek, kadın ve erkek ilişkilerinde 
sesli, duygusal ve davranışsal türlerde şeh
vet uyandıran tahrik unsurları olmamalıdır. 
Kuran'da, Alızap suresi 32. ayette şöyle 
buyrulmaktadır: 

''Ey Peygamberin eşler~ siz, öbür ka
dınlardan birine benzeınezsiniz; çeki
Diyorsanız sözü yumuşak bir tarzda 
söyleıneyiıL" 

Aile Kurmak için 
Ruben Hazırhk Yapmak 

Gençlerde evliliğe karşı olumlu bakı
şın kuvvetlenınesi için ruhen buna hazır 
hale getirilmelidirler. Bu, ailenin ve oku
lun vazifesidir. Ortaokul ve ortaöğretim dö
nemlerinde ev idaresi, çocuk yetiştirme ve 
fıkıh gibi derslerin verilmesi faydalı ola
caktır (Şeriatmedari, 1371). 

Ergen, lezzet, huzur, iffetin korunması, 
imanın kuvvetlendirilmesi, neslin bekası 
ve salih bir neslin yetişmesi gibi hedefler 
için, ölçülü bir evlilik için hazır olmalıdır. 
İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: 
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Gençler eş seçi

minde yeterli dikkati 
göstermeli, birbirleri-

nin yapabileceklerini, istek
lerini ve ihtiyaçlannt öğren
me/i, eşinin ve kendisinin 

haklartnt bilmelidir/er: Güzel 
konuşma, iyi dinleme, dil ve 
ome/ ile muhabbeti gös
terme, eşin değerini gös

tererek ve onu yücelterek 
karştltk!t saygt gösterme, 
alay ve aşağt!amadan ka
çtnma, hoşgörü, güler yüz 

ve iyi ilişkiler gibi müşterek 

hayatta iletişim kurma be
cerileriyle aşina olmaltdtrlar. 

Bir gün Resuluilah (s.a.a) minbere çıktı 
ve Allah' a ham d ve serradan sonra şöyle 
buyurdu: "Ey insanlar! Cebrail, ilahl 
dergahtan yanıma gelerek şöyle dedi: 
Baklre kızlar meyve gibidirler; yetiş
tiğinde toplanmazlarsa güneş ışığı on
lan çürütür ve rüzgar dağıtır. Kız ço
cukları buluğa erdiklerinde ve kadınlar 
gibi cinsel eğilimler hissettiklerinde ko
cadan başka devaları yoktur. Eğer ev
lenmezlerse fesattan amanda değiller
dir. Zira onlar beşerdir ve beşer hatadan 
korunmuş değildir." (Ferid Tenkaben1, 
1375, s. 182). 
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Ergenlik döneminde evliliğin şartlan ve 
eş seçme ölçüleri hakkında konuşulmalı
dır. Kişi beden ve fikir açısından gelişti
ğinde, buluğa erdiğinde, duygusal ve top
lumsal olgunluğa kavuştuğunda evlenmesi 
için teşvik edilmelidir. Kişilerin bedensel 
ve cinsel buluğları, toplumsal ve akli bu
luğlarından daha önce olsa da evlilik için 
duygusal ve toplumsal olgunluk gereklidir 
(Seccadi, 1379). Bu sebeple Stone en iyi 
evlilik yaşının ruhsal ve toplumsal buluğ 
gerçekleştiği zaman olduğuna inanıyor. Eş 
seçiminin en belirgin ölçüleri hadislerde 
de üzerinde durulan denklik, kültür, din ve 
inanç benzerlikleri ile ruh ve duygu uyu
mudur. Ruhsalliyakat de eş seçimi ölçüt
lerindendir. Ruhsalliyakatten kasıt ruhsal 
buluğ ve gelişimdir. Akıl yetileri, yaratı
lış ve huy açılanndan kemale ulaşan ve 
en zor vaziyetlerde evlilikteki uyumlarını 
koroyabilecek kişiler vardır. Kendilerine 
has yaratılış ve huyları olan, düşünsel ge
lişimini tamamlamadığı için birçok vazi
yette uyumlarım koruyamayan kişiler de 
vardır (Stone ve Stone, 1379). 

Gençler eş seçiminde yeterli dikkati 
göstermeli, birbirlerinin yapabilecekle
rini, isteklerini ve ihtiyaçlarım öğrenmeli, 

eşinin ve kendisinin hakiarım bilmelidir
ler. Güzel konuşma, iyi dinleme, dil ve 
amel ile muhabbeti gösterme, eşin değe
rini göstererek ve onu yücelterek karşılıklı 
saygı gösterme, alay ve aşağılamadan ka
çınma, hoşgörü, güler yüz ve iyi ilişkiler 
gibi müşterek hayatta iletişim kurma be
cerileriyle aşina olmalıdırlar. 

Gençler, müşterek hayatta maneviya
tın ve ahiakın hüküm sürmesi gerektiğini 
ve de şehvetten ve nefsin isteklerine gark 
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olmaktan sakınmaları gerektiğini bilmeli
dirler (Şerefi, 1376). İmamAli (a.s) şöyle 
buyurmuştur: 

"Kendi şehvetlerini sınırlayan ve if
rat etmeyen kimse, insanlık değerini ve 

manevi şahsiyetini muhafaza etmiştir. " 

(Ferid Tenkaben'i, 1375, s. 215). 

İslam, şehvet peşinde koşmayı önlemek 
için cinsel istekterin tatminini eşle sınırlı
yor ve evlenme imkanı olmayan kimse
lere oruç tutmak, spor yapmak ve takvalı 
olmak gibi önerilerde bulunuyor. 

Sonuç 

Çoğu araştırmaorun ilgisini çeken ko
nulardan biri cinsel faaliyetler ve sonuçları 
hakkındaki eğitimin kültürel tesirinin kar
şılaştırılmasıdır. Batı ülkelerinde muhtelif 
araştırmalann karşılaştırılması, dnsel eği
tim ve ilgili hizmet alanlarında (aile ku
rulması gibi) açıklık siyaseti güden kül
türlerde istenmeyen harnileliklerin, çocuk 
düşürmenin ve bulaşıcı cinsel hastalıkla
rın sayısını düşürmede başarılı olundu
ğunu göstermektedir (Adelman ve Pin
man, 1986; Jones ve meslektaşlan, 1985; 
Cruger ve Vynser, 1981; Sidalki, 1987; 
Sinch, 1986). 

Jones ve meslektaşlan (1985) cinsel 
eğitimler ve sonuçlan alanında 37 ülkeyi 
birbiriyle karşılaştırdı. Araştırmalarının so
nucu, cinsel eğitimle ilgili daha özgür olan 
Batı ülkelerinde ergenlerin harnilelik ora
mmn ve neticede çocuk düşürmenin daha 
az olduğunu göstermektedir. Amerika, Ka
nada, İngiltere, İsveç, Hollanda ve Fransa 
gibi ülkeler kıyaslandığında, en yüksek 
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ergenlerde harnilelik ve çocuk düşürme 
oranının Amerika' da olduğu görülüyor. 
1980'de 15-19 yaş arası ergenlerin harni
lelikoramAmerika'da %9,6, İngiltere'de 
o/o4,5 ve Hollanda'da %1,4'tür. 

Cinsel eğitim alamnda yapılmış araş
tırmalar gözden geçirildiğinde, Batı ülke
lerinde cinsel eğitimin daha çok ergen
lik döneminde harnilelik, bulaşıcı dnsel 
hastalıklar ve çocuk düşürme gibi sonuç 
odaklı olduğu anlaşılıyor. Çünkü bu ülke
lerde evlilik öncesi dnsel ilişki nispeten 
revaçtadır ve anormal karşılanmamakta
dır. Batı ülkelerinde siyasetçiterin ve eği
timcilerin esas uğraşı evlilik dışı ilişki
lerin önlenmesi değil, cinsel ilişkilerin 
kontrolüdür. Bu yüzden Batılı cinsel eği
tim programlannın çoğunda bulaşıcı cin
sel hastalıklar, özellikle AIDS, harnilelik
ten korunma yöntemleri ve tehlikeli cinsel 
davramşlar üzerinde durulmaktadır. Oysa 
İslam düşünüderi açısından dnsel eğitim
ler, tek tek bütün kişilerin ruh sağlığımn 
ve ailenin korunması hedefiyle yapılır. Bu 
açıdan bakıldığında sağlıksız cinsel ilişki
lerin büyük çaplı bedensel, ruhsal ve top
lumsal sonuçlan olabilir. 

İslami bakışa göre cinsel eğitimin he
defi, sağlıklı bir bakış oluşturulması ve 
dnsel konular hakkında münasip ve ye
terli bilgiye sahip olunmasıdır. Ayrıca ruh 
sağlığı ve toplumsal uyunıla sonuçlanacak, 
toplumsal uyumsuzluğu, davranış bozuk
luklarını ve ahlaki anormallikleri en az 
düzeye indirecek eğitimleri de içermeli
dir (Fakihi, 1384). Bununla birlikte cin
sel ilişkilerin sağlıklı hale getirilmesi ve 
dnsel sapmalann önlenmesi, dnsel eğiti
min önemli hedeflerindendir. 
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Cinsel eğitimierin içeriğinde biyolojik, 
psikolojik, ahlaki ve kültürel boyutlar da 
dikkate alınmalıdır. Böylece cinsel konu
lara karşı bilginin yanında tutarlı bir yak
laşım ortaya çıkabilir (Moglia, 1994). 

İslami bakışta zikredilen içeriğe ila
veten cinsel davranış ve eğilimlerde nor
mal ve anormal değerlerin eğitimi, cinsel 
sapmalann sağlığa, bedene, ruha, topluma 
ve maneviyata verdiği zarar lar, cinsel sap
malardan sakınma üsluplan, kız ve erkek
lerin irtibatta olduğu alanlarla ilgili fıkıh 
hükümleri ve ergenlik döneminde evliliğe 
hazırlama yöntemleri gibi konular üzerinde 
de durulmaktadır. Ayın şekilde kızları ve 
erkekleri cinsel açıdan tahrik edecek eği
tim programlanndan kaçınılması da tav
si ye edilmiştir. 

İslami bakışa göre cinsel eğitimde aşa
ğıdaki özellikleri taşıyan esaslara tevec
cüh edilmiştir: 

a) Cinsel ihtiyacın doğal ve fıtri kay
nağı vardır. 

b) Doğal ihtiyaçlann tamamına tevec
cüh edilmiştir. 

c) Eğitim sistemi usulleriyle uyum
ludur. 

d) Bu esaslar, eğitimeinin yüce eğitim 
hedeflerine ve yaratılışın gayesine ulaşma
sım kolaylaştınr. 

İslami bakış, gençleri ve ergenleri ma
ruz kalabilecekleri bedensel, ruhsal, ma
nevi ve kişiliklerine yönelik zararlar ve de 
yanlış ilişkilerin uhrevi sonuçlan hakkında 
bilgilendirmeyi amaçlar. Evlilik, Batı'da 
dalıa az üzerinde durulan başka bir konudur. 
Oysa evlilik, gençlerin cinsel ihtiyaçlanmn 
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giderilmesi, alılaki, ruhsal ve bedensel sağ
lıklanmn korunması için İslam'ın da tekit 
ettiği en uygun yoldur. 
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