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C İNSELL İK

Cinsellik; «Cinsellik, yaşam boyunca deneyimlenen ;

• cinsel ilişki,

• cinsiyet rolleri,

• cinsel yönelim,

• erotizm,

• haz,

• yakınlık ve

• üreme

konularını içeren insan olmanın temel bir özelliğidir.»

WHO (2006)
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İnsan Cinselliği; İnsanın biyolojisi, psikolojisi, ait olduğu kültür
ve içinde yer aldığı toplumsal koşulların hepsi tarafından etkilenen
ve onları etkileyen karmaşık bir bütündür.

Aşk oyunu/sevişme; Çiftler arasında cinsel organlar
birleşmeden yapılan vücut temaslarına denir.

Orgazm ; Cinsi heyecanın en yüksek noktasında sinir ve
adelelerdeki gerginliklerin böyle birden çözülmesine denir.

Gerginliğin çözülmesi neticesi olarak adelelerin açılıp kapanmaya
başlaması orgazmın sonuçları olarak kabul etmekteyiz.

Cinsel mit; Cinsellikle ilgili doğru bildiğimiz yanlış inanışlar.
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Masturbasyon; Erotik heyecanı arttırmak için kendi kendine

uygulanan incelikli uyarı.

Parafili; Alışılmadık fanteziler üretme, anormal cinsel dürtüler

sergileme ve davranışlarda bulunma olarak tarif edilmektedir.

- Fetişizm ; Seksuel bir anlamı ve amacı olmayan bir objenin bir

cinsel haz doyumu için kullanılmasıdır.

- Pedofili; Kişi ya sürekli olarak henüz buluğa ermemiş, erkek

veya kız çocukları ile cinsellik yapmayı bir huy haline getirmeli

veya zaman bu tür anormal davranış eğilimlerine girmesi.
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- Teşhircilik; Kişinin cinsel organlarını veya mahrem bölgelerini
bir yabancıya veya ses çıkarmayacağından emin olunan kimselere
gösterilmesi olayıdır.

İnfertilite; Bir çiftin 12 ay boyunca düzenli cinsel ilişkiye girdiği
ve korunma yöntemi uygulamadığı halde hamile kalamama
durumudur.

Cinsel Kimlik ; Bireyin, kişinin romantik ve cinsel çekim
hissettiği kişilerle ilgili kendisini nasıl tanımladığıdır.

Transseksüalite; Kişinin cinsel kimliği ile biyolojik cinsiyetinin
örtüşmediği duruma denir.
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Cinsel Yönelim ; Bireyin cinsel dürtülerinin (duygu, istek, davranış) bir 

cinsiyete yönelmesi,

✓Heteroseksüellik(Erkeğin kadına; kadının erkeğe); Bireyin karşı 

cinse yönelmesi,

✓Homoseksüellik/Eşcinsellik(Erkeğin erkeğe; kadının kadına);

Bireyin kendi cinsiyetine yönelmesi,

✓Biseksüellik(Erkeğin erkek ya da kadına; kadının kadın ya da 

erkeğe); Bireyin hem kendi cinsine, hem de karşı cinse yönelebilmesi, 

Toplumsal Cinsiyet ; 

✓Toplumun bireyden beklediği cinsiyet rölü,

✓Kadınlığa ya da erkekliğe ilişkin davranışın psikolojik yönü.
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C İNSİYET İN NÖROBİYOLOJ İSİ
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*Afektif Nörobilim – J. Pankseep



CİNSEL TERC İH VAR MI ?

Cinsel davranış paternlerinde kişisel tercih 

sözcüğü doğru bir ifade olmayıp talihsiz bir eğitim 

ve örnekleşimin sonucudur. Gerçek CİNSEL 

DAVRANIŞ TERCİHİNİ KİŞİNİN 

ANATOMİSİ VE  YAPISAL REFLEKSLERİ
TAYİN EDER, KİŞİNİN KENDİSİ DEĞİL.   
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