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Kapsamlı C�nsell�k Eğ�t�m� Sözlüğü

 İnsan beden� ve gel�ş�m� 
 Doğurganlık ve üreme 
 C�nsell�k 
 Duygular 
 İl�şk� ve yaşam b�ç�mler� 
 C�nsel sağlık ve �y� olma 
 Üreme ve c�nsel haklar 
 C�nsell�k ve Sosyo-Kültürel
Bel�rley�c�ler(Normlar)  

Kapsam

B�lg�lend�rme ve eğ�t�m çalışmalarımızdan
ortaya çıkan �ht�yaç doğrultusunda, aşağıda
kapsamlı c�nsell�k eğ�t�m�nde yer alan bazı
kavramlar derlenm�şt�r. 
Bu kavramların derlenmes�nde c�nsell�k
eğ�t�m�n�n farklı boyutları baz alınmıştır. Bu
boyutlar;

Kullanılan d�l ve kavramların kapsayıcı
olmasına özen göster�l�rken “yaşayan,
güncellenme ve gel�ş�me açık” olduğunu da
bel�rtmek �ster�z.
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Açılma: B�rey�n kend� c�nsel k�ml�ğ�n� ve/veya 
yönel�m�n� kend� �ç�nde fark ve kabul etmes� ve bunu 
başkaları �le paylaşmasıdır. Bu üçü aynı anda 
gerçekleşmeyeb�l�r. K�ş� c�nsel k�ml�ğ�n� ve/veya 
yönel�m�n� erken yaşta fark etmes�ne rağmen bunu 
kabul etmes� ve/veya başkalarıyla paylaşması 
yet�şk�nl�kte gerçekleşeb�l�r.

Agender: Kend�s�n� herhang� b�r c�ns�yetle 
tanımlamayan b�reyler.

AIDS: HIV + b�reyler�n tedav� olmamaları durumunda 
vücudun savunma s�stem�n�n zarar görmes� �le �nsan 
bağışıklık yetmezl�ğ� sendromu den�len b�rden çok 
hastalık tablosunun gel�şt�ğ� durumdur.

A�le İç� Ş�ddet: A�le b�reyler�n�n b�rb�rler�ne b�lerek ve 
�steyerek f�z�ksel ve/veya ps�koloj�k olarak zarar 
vermes�d�r.

A�le Planlaması: Ç�ftler�n, ne zaman ve hang� 
aralıklarla, kaç çocuk sah�b� olmak �sted�kler�ne karar 
vermeler� ve buna göre hareket etmeler�d�r.

Akışkan C�ns�yet(Genderflu�d): Non-b�nary b�r c�ns�yet 
k�ml�ğ� olarak, tüm c�ns�yet k�ml�kler� ya da �fadeler� 
arasında g�d�p gelmey� �fade eder.
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Anal Seks: Anüs penetrasyonu �le gerçekleşen c�nsel
davranış.  

Androjen: Kadınsı ya da erkeks� özell�klerle ayırt ed�lmeyen
b�reyler.

Aromant�k: Flört vs. g�b� romant�k �l�şk�ler aramayan,
bunlardan hoşlanmayan b�reyler �ç�n kullanılır. 

Aseksüel: C�nsel çek�m duymayan b�reyler� tanımlamakta
kullanılır. Aseksüel k�ş�ler c�nsel çek�m duymasalar da
duygusal ve z�h�nsel çek�m duyab�l�rler.

Atanmış C�ns�yet: Tıp cam�asının b�r k�ş�y� doğduğunda
et�ketled�ğ� ve t�p�k olarak dış c�nsel organlarına dayanan
c�ns�yet. 

Aylık İğneler: Tıpkı oral kontrasept�fler g�b� östrojen ve
progesteron �çeren ve ayda b�r kez der�n kas �ç�ne enjekte
ed�len gebel�ğ� önley�c� yöntemlerdend�r.

Ayrımcılık: B�r k�msen�n ırk, c�ns�yet, d�n, m�ll�yet, etn�k
köken, c�nsel yönel�m, engell�l�k durumu, yaş, d�l, toplumsal
köken veya başka b�r statüsüne dayalı olarak; adalets�z
muameleye veya keyf� ayrıma maruz bırakılması. 
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Bar�yer yöntemler ( Vaj�na-pen�s kondomu, sperm�s�t,
d�yafram):C�nsel �l�şk� esnasında, sperm�n vaj�naya 
 geçmes�n� engelleyerek gebel�kten koruyan yöntemlerd�r.
Sadece �stenmeyen gebel�klerden korumakla kalmaz,
c�nsel sıvıların teması, anal-oral-vaj�nal  temas sırasında
c�nsel yolla geçen enfeks�yonlardan da korurlar.

Beden Algısı: B�reyler�n bedenler�n� f�z�ksel olarak
deney�mleme ve bedenler� hakkındak� duygularını �çer�r.
Bu deney�m ve duygular k�ş�n�n yaşantılarından,
medyadan, toplumun sunduğu kalıp ve genellemelerden
etk�leneb�l�r. K�ş�n�n aynada gördüğüyle gerçekte olan
eşleşmeyeb�l�r. Örneğ�n sağlıklı b�r k�loda olmasına rağmen
b�r k�ş�, aşırı k�losu olduğunu düşüneb�l�r. 

Beden Bütünlüğü: K�ş�n�n beden�ne k�m�n dokunup k�m�n
dokunamayacağı dâh�l kend� beden�yle �lg�l� karar verme
hakkını �fade eder.  

Benl�k Kavramı: B�rey�n k�m olduğuna �l�şk�n f�k�rler�,
�nançları, tutum ve düşünceler�d�r.

Bey�n: Hayvanların ve �nsanların vücudunda yaşamsal
mekan�zmaları yöneterek hayatta kalmalarında rol
oynayan nöronlardan oluşan yapı. İnsanlarda c�nsel �stekte
ve c�nsel davranışların başlamasında, devam etmes�nde
veya durdurulmasında en öneml� role sah�p olan organdır. 

B�lg�lend�r�lm�ş onay: B�r araştırmaya veya b�r
müdahaleye gönüllü olarak rıza gösterme sürec�.
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B�nary: İk�l� veya �k� kategor�l� (erkek ve kadın) c�ns�yet
s�stem� anlamına gel�r. C�ns�yet k�ml�kler�n�, c�nsel
yönel�mler� ve c�ns�yet �fades� çeş�tl�l�ğ�n� hesaba katmaz.
Bu s�steme göre herkes toplumsal c�ns�yet kalıplarıyla
paralel şek�lde kadın veya erkekt�r.         

B�omed�kal Yaklaşım: Ps�koloj�k, çevresel ve sosyal
faktörler� dışlayarak sadece b�yoloj�k etkenlere dayalı
olarak hastalıkları �şaret etmek.

B�seksüel: B�rden fazla c�ns�yete �lg� duyan k�mse.

B�yoloj�k C�ns�yet: B�reyler�n kromozomlarını (XX veya XY
g�b�), hormonlarını, hormon sev�yeler�n�, �ç anatom�s�n�
(örn. gonadlar) ve dış c�nsel organlarını kapsayan b�r
kavramdır. T�p�k olarak �nsanlara doğumlarında kız veya
oğlan c�ns�yetler� atanır.(Bkz. Atanmış C�ns�yet) Fakat
k�ş�n�n kromozomları, hormonları veya anatom�s� bununla
paralel olmayab�l�r. Örneğ�n dış gen�tal organı pen�s olan
b�r b�rey�n kromozomu kadınlara atfed�len XX olab�l�r veya
yumurtalıkları bulunab�l�r (Bkz. İnterseks). B�yoloj�k
c�ns�yet, tüm bu b�leşenler� (kromozom, dış c�nsel organ,
hormonlar, �ç anatom�) �çeren şems�ye b�r kavramdır. 

Boşalma (Ejakülasyon): Orgazm sırasında bazı kadınlarda
üretranın hemen altında bulunan skene bezler�nden
salgılanan sıvının, erkeklerde �se pen�s ucundan �ç�nde
sperm bulunan men�n�n salınması. 
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Cerrah� Gebel�kten Korunma Yöntemler�: Gebel�ğ�
önlemen�n b�r yolu da cerrah� yöntemlerd�r. Sperm
kanalları veya fallop tüpler� bağlanır. Bu yöntemler n�ha�
b�r karardır ve ger� döndürülmes� zor veya �mkânsız
olab�l�r. Bu yöntem� seçersen�z, daha sonra çocuk sah�b�
olamayab�l�rs�n�z.

C�nsel Davranış: Vaj�nal, oral, anal seks, sürtünme,
partnerler�n b�rb�rler�ne yaptığı mastürbasyon veya
b�reysel yapılan mastürbasyon g�b� davranışların yanı sıra
b�reyler�n c�nsel olarak algıladığı d�ğer tüm davranışları
kapsar. 

C�nsel İl�şk�: B�reyler�n çek�m duydukları k�ş�lerle
b�rb�rler�n�n rıza ve onayları dâh�l�nde hazza ve/veya
üremeye dönük c�nsel davranışlarda bulunmasıdır. Bazı
c�nsel �l�şk�lerde penetrasyon olab�l�rken bazı �l�şk�lerde
penetrasyon olmayab�l�r. (Bkz. Anal sex, oral sex,
penetrasyon)

C�nsel İst�smar: B�rey�n �steğ� ve onayı olmaksızın k�ş�ye
yönelt�len c�nsel davranışlardır. Tehd�t etmek, şantaj
yapmak, sözel �fadelerle rahatsız etmek, b�reyden
yararlanmak veya yararlanmaya çalışmak g�b� yollarla veya
d�ğer b�rçok şek�lde gerçekleşeb�l�r. Genell�kle bell� b�r
sürece yayılmış şek�lded�r. Tek b�r �stenmeyen davranış
veya tac�z �ç�n “c�nsel saldırı” kavramı kullanılır.

C�nsel Nesneleşt�rme: B�r k�ş�ye yalnızca c�nsel arzunun
nesnes� olarak davranma eylem�d�r.
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C�nsel Sağlık: B�r b�rey�n c�nsel yaşamını zorlama
olmadan, kend� özgür seç�mler� doğrultusunda, zarar
görmeden, mutlu ve sağlıklı b�r şek�lde sürdüreb�lmes�d�r.
C�nsell�kle �lg�l� olarak, f�z�ksel, duygusal, mental ve sosyal
�y� oluştur ve yalnızca hastalığın, �şlevs�zl�ğ�n veya zaf�yet�n
olmaması �le açıklanmaz. C�nsel sağlık, c�nsell�ğe ve c�nsel
�l�şk�lere yönel�k poz�t�f ve saygıya dayalı b�r tutumun yanı
sıra; zorlamadan, ayrımcılıktan ve ş�ddetten uzak, haz
veren ve güvenl� c�nsel deney�mler� yaşayab�lme
�ht�mal�d�r. C�nsel sağlığın ed�n�leb�lmes� ve korunab�lmes�
�ç�n; tüm �nsanların c�nsel haklarına saygı duyulmalı, bu
haklar korunmalı ve uygulanmalıdır.

C�nsel Saldırı: K�ş�n�n rızası olmaksızın, elleme, dokunma,
sarılma g�b� beden dokunulmazlığını �hlal eden
davranışların tamamıdır. Penetrasyon veya benzer b�ç�mde
zorlamalar c�nsel saldırının sadece b�r türüdür. İstenmeyen
herhang� b�r temas c�nsel saldırı kapsamına g�rer.

C�nsel Sömürü: Güç veya güven konumunun c�nsel
amaçlarla kötüye kullanılması veya teşebbüs ed�lmes�.
C�nsel sömürü b�r tür c�nsel �st�smardır ve şahsen veya
çevr�m�ç� olarak gerçekleşeb�l�r. 
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C�nsel Ş�ddet: B�rey�n kend� rızası dışında c�nsel b�r eyleme
hedef olması ya da buna kalkışılmasıdır. Çocuk, yaşlı,
kadın, erkek; her yaştan, her c�ns�yetten, her meslekten ve
her sınıftan �nsan c�nsel ş�ddete maruz kalab�l�r.

C�nsel Tac�z: Sözle, beden d�l�yle veya her türlü �let�ş�m
aracıyla gerçekleşt�r�len, k�ş�n�n c�nsel özgürlüğünü �hlal
eden, rızasına dayanmayan c�nsel �çer�kl� davranışların
tümü c�nsel tac�zd�r. Laf atmak, �stemed�ğ� halde c�nsel
�çer�kl� konuşmalar yapmak, öpücük atmak, c�nsel �çer�k
paylaşmak g�b� eylemler bazı örenkler�d�r.

C�nsel Yakınlık: B�rb�rler�ne c�nsel çek�m duyan b�reyler�n
öpüşmek, sarılmak, masaj yapmak, mastürbasyon
yapmak, okşamak vb. davranışlarla yakınlaşmalarıdır.
C�nsel �l�şk�ler de c�nsel yakınlık bağlamında ele alınab�l�r. 

C�nsel Yolla Bulaşan Enfeks�yon(CYBE): Korunmasız
c�nsel �l�şk� sırasında temas yoluyla geç�ş� olan
enfeks�yonlardır. Bel�rl� aralıklarla, özell�kle yen� b�r
partnerle c�nsel �l�şk�ye g�r�lmeden önce test yaptırılmalı ve
c�nsel �l�şk� sırasında prezervat�f kullanılmalıdır. Hepat�t
B/C, HIV, HPV, s�f�l�z, gonore türler� vardır.
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C�nsel Yönel�m: K�ş�n�n sürekl�ll�k arz eden romant�k ya da
c�nsel çek�m (ya da �k�s�n�n b�rden) deney�mler�n�n
tanımlanma b�ç�m�. Kabaca heteroseksüel, eşc�nsel ve B�+
yönel�mler olarak sınıflandırılırken, k�m�ler� aseksüell�ğ� de
dördüncü b�r kategor� olarak görmekted�r  

C�nsell�k: B�r k�ş�n�n b�yoloj�k c�ns�yet�n�, c�nsel yönel�m�n�,
c�nsel k�ml�ğ�n�, c�nsel deney�m ve fantez�ler�n�, c�nsell�kle
�lg�l� tutum ve değerler�n� �çeren b�leşenler�n tümü.
C�nsell�k, k�ş�n�n kend�n� c�nsel b�r varlık olarak nasıl
deney�mled�ğ�n� ve �fade ett�ğ�n� tanımlar. Doğumla başlar
ve k�ş�n�n yaşamı boyunca devam eder.

C�ns�yet (Sex): İnsanları erkek veya kadın olarak
sınıflandıran (genet�k, endokr�nel ve anatom�k) b�yoloj�k ve
ps�koloj�k özell�kler (ayrıca bkz. �nterseks tanımı). 

C�ns�yetç�l�k : C�ns�yet, c�nsel yönel�m, c�ns�yet k�ml�ğ�ne
�l�şk�n önyargı ve ayrımcılık.  

C�ns�yet D�sfor�s�: B�rey�n atanmış c�ns�yet�yle c�ns�yet
k�ml�ğ�n�n uyuşmadığı durumlarda yaşadığı kl�n�k anlamlı
sıkıntı.
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C�ns�yet İfades�: B�r k�msen�n, dış dünyaya c�ns�yet�n� �fade
etme b�ç�m�d�r. B�r b�rey bunu �sm�, g�ys�ler�, yürüyüşü,
konuşması, �let�ş�m kurma şekl�, toplumsal roller� ve genel
davranışları yoluyla �leteb�l�r.

C�ns�yet K�ml�ğ�: B�r k�msen�n benl�ğ�n�n der�n�nde
h�ssett�ğ� �çsel ve b�reysel c�ns�yet deney�m�d�r ve kend�s�ne
doğumundan �t�baren atfed�len c�ns�yet tanımıyla
örtüşmeyeb�l�r. C�ns�yet k�ml�ğ�, seçme özgürlüğü
olduğunda, beden görünümünü ve �şlevler�n� (tıbb�, cerrah�
veya d�ğer yollarla) değ�şt�rme ed�m�n� de �çereb�len,
k�ş�n�n beden�n� duyma b�ç�m�d�r.

C�ns�yet Varyansı: B�r b�reye doğumunda atfed�len
c�ns�yetten farklılaşan c�ns�yet �fades�.

C�sgender: Sah�p olduğu c�ns�yet k�ml�ğ�, doğumda
kend�s�ne atanan c�ns�yetle örtüşen k�ş�ler.
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Çocuk: B�rleşm�ş M�lletler tanımıyla 18 yaşının altındak�
b�rey.

Çocuğun İy� Olma Hal� (Ch�ld Wellbe�ng): çocuğun yaşam
kal�tes�n� ve memnun�yet�n� ön plana alan ve bel�rlenmeye
çalışılan temel göstergeler çerçeves�nde yapab�l�rl�kler�n�
arttırmayı hedefleyen b�r yaklaşımdır. Çocukların yaşam
koşullarını bel�rleyen unsurları hem nesnel hem de öznel
göstergeler eşl�ğ�nde bütünsel ve çok boyutlu b�r yaklaşım
�ç�nden anlamayı hedefler. Çocuğun �y� olma hal� yaklaşımı
sağlık, madd� durum, eğ�t�m, ev ve çevre koşulları, �l�şk�ler
g�b� farklı alanlarda çocuğun ‘�y�’ olmasını hedefleyerek,
çocuğun refahına ve gel�şmes�ne bütünsel olarak yaklaşır.

Çocuk İst�smarı: Çocuğa yönel�k, sözel, f�z�ksel, ş�ddet
uygulamaktan c�nsel akt�v�telere zorlamaya kadar f�z�ksel
ve/veya ps�koloj�k olarak zarar veren her türlü eylemd�r. 

Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evl�l�k: Taraflardan b�r�n�n ya
da �k�s�n�n b�rden 18 yaşından küçükken, kend� rızaları
dışında zorla evlend�r�lmeler�d�r. 

Ç
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Damgalama: B�reyler veya toplum tarafından ben�msenen, 
b�r k�mseye veya gruba olumsuz b�ç�mde yansıtılan görüş 
veya yargılar. Ayrımcılık, damgalamanın harekete geçm�ş 
hal�d�r.

Değerler: B�r konunun doğru-yanlış, �y�-kötü 
kavramlarınca değerlend�r�lmes�, ahlak� ve et�k açılardan 
ne yapılıp ne yapılmayacağı hakkındak� görüşler� �çer�r. 
C�nsel davranışların nasıl olacağı da değerlerden etk�len�r.

Destekç�: Kend�ler� ayrımcılığa uğramamış olmalarına 
rağmen ayrımcılığa uğrayanlarla dayanışan ve onlar �ç�n 
mücadele edenler� �fade eder. B�r destekç� olmak �ç�n 
ayrımcılığa uğrayanların deney�mler�n� d�nlemey� b�lmek ve
nasıl destek olab�leceğ�n� öğrenmek gerek�r.

Duygusal Ş�ddet: Fa�l�n mağduru duygusal olarak 
s�nd�rmek ve aşağılamak, ona yaptırım uygulamak veya 
cezalandırmak �ç�n baskı uyguladığı b�r saldırganlık ve 
�st�smar b�ç�m�d�r.

Düşük: Gebel�ğ�n 20. haftasından önce gerçekleşen 
fetüsün kend�l�ğ�nden veya doğal kaybı. 20. haftadan sonra 
fetüsün veya bebeğ�n doğal ve kend�l�ğ�nde kaybına ölü 
doğum denmekted�r.

Drag: C�ns�yet ve c�ns�yet �fades�ne �l�şk�n performansların 
tümünü kapsayan b�r şems�ye kavramdır.
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Endometr�um: Rah�m�n en �ç tabakasıdır. Adet döngüsü
�ç�nde endometr�um kalınlaşarak olası gebel�ğ�n tutunması
�ç�n uygun ortam hazırlar, gebel�k olmazsa endometr�uma
tutunan tabaka dökülerek adet ( regl) kanamasını
oluşturur.

Ergen: BM tarafından yapılan tanımlamaya göre, 10 �la 19
yaş arasındak� b�rey. 

Ergenl�kte İy� olma Hal� :Sağlıklı büyümek ve gel�şmek
�ç�n ergenler�n, yaşa uygun kapsamlı c�nsell�k eğ�t�m� de
dah�l olmak üzere b�lg�ye, yaşam becer�ler�n� gel�şt�rme
fırsatlarına, kapsayıcı ve er�ş�leb�l�r sağlık h�zmetler�ne,
güvenl� ve destekley�c� ortamlara �ht�yacı vardır. Ayrıca
sağlıklarını �y�leşt�rmek ve sürdürmek �ç�n gereken
müdahaleler�n tasarımına ve sunumuna anlamlı b�r şek�lde
katılma fırsatlarına �ht�yaçları vardır. Bu tür fırsatların
gen�şlet�lmes�, ergenler�n özel �ht�yaçlarına ve haklarına
yanıt vermen�n anahtarıdır. Bkz. İy� Olma Hal�

Ertes� Gün Hapı (Ac�l korunma-Ac�l kontraseps�yon):
Gebel�k kuşkusu oluşturan c�nsel �l�şk�den sonra, gebel�k
oluşmasını önlemek amacıyla kullanılan ac�l gebel�ğ�
önleme yöntem�d�r. Düzenl� kullanılan b�r doğum kontrol
yöntem� değ�ld�r. Korunmasız c�nsel �l�şk�den sonra üç veya
beş güne kadar alınab�l�r. Enfeks�yonlara ve hastalıklara
karşı koruma sağlamaz. Her �laç kullanımı ve tıbb� �şlemde
olduğu g�b� bu durumda da hek�me danışmak gerek�r.
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Eşc�nsell�k: B�rey�n hemc�nsler�ne karşı romant�k ve/veya
c�nsel çek�m duymasıdır. Bu ter�m genelde hem erkekler
hem de kadınlar �ç�n kullanılır.

Eş�tl�k: Ad�l ve tarafsız muamele; haklar, faydalar,
zorunluluklar ve fırsatlar noktasındak� denges�zl�kler�
eş�tlemeye yönel�k eş�t ya da farklı muamele gösterme.

Ev �ç� Ş�ddet: Aynı evde yaşayan a�le b�reyler�n�n,
partnerler�n veya ev arkadaşlarının b�rb�r� üzer�nde kontrol
sağlamaya çalışması ve bu suretle tac�z ed�c� b�r davranış
örüntüsü serg�lemeler�d�r. Karşılıklı olab�leceğ� g�b� b�r
k�ş�n�n d�ğer k�ş�/k�ş�lere uyguladığı ş�ddet şekl�nde de
olab�l�r. Sözlü, f�z�ksel, duygusal, ekonom�k �st�smarı, tehd�t
ve tak�p etme davranışlarını �çereb�l�r.

Evlat Ed�nme: K�ş� veya ç�ftler�n b�r çocuğun veya
çocukların ebeveynl�ğ�n� üstlend�ğ� yasal ve kalıcı süreçt�r.

Evrensel Değerler: Topluluğu oluşturan b�reyler�n f�k�r
b�rl�ğ�yle kabul ett�ğ� değerler�n tümü. C�nsel sağlık
eğ�t�m�nde dürüstlük, güven�l�rl�k, sorumluluk, kend�ne ve
başkalarına saygı ve zorlama/sömürüden uzak olma bu
değerlere örnekt�r. 
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Fallop Tüpü: Rahm� olan b�reyler�n vücudunda sperm �le
yumurtanın b�rleşerek döllenmen�n gerçekleşt�ğ� hareketl�
kanallardır.

Fem�n�zm: Kadınların c�ns�yet�nden ötürü aşağılandığı,
dışlandığı ve bazı temel haklarına erkekler�n er�şeb�ld�ğ�
g�b� er�şemed�ğ� toplum düzen�nde eş�t yaşam hakkını
savunmak, kadın hakları �ç�n mücadele etmekt�r. Fem�n�zm
trans kadınları da kapsar. Fem�n�zm erkek düşmanlığı ya
da erkeklerden nefret etmek değ�ld�r.

F�z�ksel Ş�ddet: B�r�ne f�z�ksel güç kullanarak zarar
vermekt�r. 

Flört Ş�ddet�: Romant�k �l�şk�lerde partnerlerden b�r�nden
d�ğer�ne beraberl�kler� sırasında veya beraberl�kler�
b�tt�kten sonra f�z�ksel, c�nsel, ps�koloj�k, sosyal ve d�j�tal
ş�ddet �çeren davranışlarda bulunmasıdır. 

F
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Gasl�ght�ng: Duygusal ve/veya madd� çıkar �ç�n b�r�n�
sürekl� man�püle etmek, kend� gerçekl�ğ�yle bağını
koparmaktır. Man�püle ed�len k�ş� hafızasından şüphe
edecek hale gel�r, suçlu h�sseder, kend�n� sürekl� özür
d�lerken bulur.

Gebel�k: Kadının yumurtasının ve erkeğ�n sperm�n�n
döllenmes�yle başlayan genell�kle 37-40 hafta sonunda b�r
bebeğ�n/bebekler�n dünyaya geld�ğ� süreç. 

Gebel�ğ� Önley�c� (Kontrasept�f) Yöntemler: C�nsel
�l�şk�n�n gebel�kle sonuçlanmasını önlemek �ç�n kullanılan
modern tıbb� yöntemlerd�r. Bar�yer yöntemler altında
kondom(vaj�na-pen�s kondomları),f�t�l, sperm�s�t,d�yafram,
hormonlu yöntemler altında haplar aylık/3 aylık �ğneler,
hormonlu rah�m �ç� araç, �mplanon vaj�nal halka, hormonal
olmayan d�ğer yöntemler altında rah�m �ç� araçlar (bakırlı
sp�ral), cerrah� yöntemler altında( tüpler�n bağlanması,
vazektom�), vb. g�b� pek çok farklı doğum kontrol yöntem�
vardır. 
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Gebel�ğ� Sonlandırma: Türk�ye’de 1983’te çıkarılan Nüfus
Planlaması Hakkında Kanun gereğ�nce gebel�ğ�n
sonlanmasını �steyen ç�ftler ya da b�reyler, söz konusu
gebel�ğ�n 10. haftasının sonuna kadar �steyerek düşük
yapma hakkına sah�pt�r. 18 yaşından büyük bekar yet�şk�n
kadınlar kend� onayıyla gebel�ğ�n� sonlandırab�l�r. Evl�
kadınlarda eş�n onayı aranır. 18 yaşından küçük çocukların
gebel�ğ� söz konusuysa gebel�ğ� sonlandırmak �ç�n vel�/vas�
onayı aranır.

Gebel�k Terc�h�: Gebe b�r b�rey�n ebeveyn olarak çocuğunu
yet�şt�rmek, �laçla veya tıbb� müdahaleyle kürtaj olmak,
evlat ed�nme veya doğurduğu bebeğ� başka b�r a�leye
vermek g�b� bazı seçenekler� olmasıdır.

Genç (Youth): BM’n�n tanımıyla 15 ve 24 yaş aralığındak�
b�reyler. BM bu yaş aralığını �stat�st�ksel amaçla
kullanmakla b�rl�kte, genç kavramının ulusal ve bölgesel
tanımlarını da kabul etmekted�r.
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Gen�tal Sakatlama: Genell�kle kl�tor�s veya vaj�na
dudaklarının kes�lmes�n� �çeren, yaygın anlamda “kadın
sünnet�” olarak da b�l�nse de kastrasyondur. B�rçok sağlık
sorununa sebep olab�leceğ� g�b� kl�tor�s� olan b�reyler�n
c�nsell�kten haz almasını engellemekte ve c�nsell�ğ� üreme
odağına �nd�rmekted�r. kaldı k� üremey� engelleyen
boyutlara da varab�l�r. Pen�se yapılan sünnette pen�s
�şlev�n� kaybetmez.

Gender Queer: İlk kullanılmaya başlandığında hakaret
etmek ve aşağılamak amaçlarıyla kullanılsa da
günümüzde, heteroseksüel veya c�sgender olmayan,
c�ns�yet k�ml�ğ�, c�nsel yönel�m veya her �k�s�n� de �ç�ne alan
b�r şems�ye ter�md�r.

Gey: Aynı c�ns�yetten k�ş�lere duygusal, erot�k, c�nsel
yönel�m� olan erkekler� tanımlar. İng�l�zce “gay” sözcüğü
gündel�k d�lde her �k� c�ns�yet �ç�n de kullanılab�lmekted�r,
ancak Türkçe’de gey den�ld�ğ�nde erkekler anlaşılır.
Bununla b�rl�kte, non-b�nary �nsanlar da zaman zaman
c�nsel yönel�mler�n� bu şek�lde tanımlayab�lmekted�r.

Groom�ng: C�nsel �st�smar amacıyla reş�t olmayan b�r
b�reyle ve bazen de a�les�yle arkadaş olmak, duygusal b�r
bağ kurmak.
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Güç: B�rey�n görece, rahat, üretken ve güvenl� b�r hayat
sürmes�nde rol oynayan sosyal kaynaklara er�ş�m�nde etk�l�
olan faktörler� kapsar. Madd� durum, bulunulan ülken�n
yurttaşı olup olmamak, ataerk�ll�k, heteroseks�zm ve eğ�t�m
düzey� bu faktörlerden bazılarıdır.
 
Güvenl� C�nsell�k: İstenmeyen gebel�kler, c�nsel yolla
bulaşan enfeks�yonlar, güç kullanma, ş�ddet ve ayrımcılık
olmadan; duygusal/sosyal açıdan zarar görmeden c�nsell�ğ�
yaşamaktır.

Güvenl� ve Destekley�c� Eğ�t�m Ortamı: Öğrenc�ler�n
duygusal ve f�z�ksel olarak güvende h�ssett�kler�,
kabullen�ld�kler� ve yargılanmadıkları eğ�t�m ortamıdır. Bu
ortam grup normlar, rol modeller ve bazı d�ğer stratej�lerle
oluşturulur. 

Güvenl� Yet�şk�n: B�r çocuğun/ergen�n �ht�yaç duyması
hal�nde başvurab�leceğ� ve çocuğa/ergene rehberl�k
edeb�lecek güven�l�r yet�şk�n. 

Güvenl�/Sağlıklı İl�şk�: Tarafların b�rb�rler�ne karşı saygılı
olduğu, güvene dayalı, dürüst, destekley�c�, açık, eş�tl�kç�,
duygusal ve f�z�ksel anlamda güvende, özgür ve mutlu
h�ssett�ğ�, kend� rızası dışında h�çb�r şeye zorlanmadığı,
man�püle ed�lmed�ğ�, partner�yle açık ve dürüst b�r �let�ş�m
kurab�ld�ğ� b�r �l�şk�d�r. 
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Hayatta Kalan: Hayatının herhang� b�r dönem�nde c�nsel
ş�ddet�n herhang� b�r türüne maruz kalmış k�ş�ler �ç�n
kullanılır. “Mağdur” ya da “Kurban” ter�mler�n�n aks�ne
güçlend�r�c� b�r kel�me olduğu �ç�n terc�h ed�l�r. B�rey�n,
yaşadığı şey ve bunun yarattığı travma ne kadar ağır olursa
olsun �ç�ndek� güç ve çevres�nden gördüğü destekle
hayatına devam ett�ğ�n� �fade eder.

Heteronormat�v�te: Heteroseksüell�ğ�n toplumsal ve
doğal norm olarak kabul ed�lmes� veya bu kabulü �çeren
toplumsal yapı. B�yoloj�k olduğu kadar toplumsal da b�r
�dd�adır. Toplumsal ve kültürel b�r yapı olarak, “�nsanlık �le
heteroseksüell�ğ�n eş anlamlı olduğu” �dd�asını �çer�r ve
dolayısıyla �nsanın kadın ve erkek olarak b�rb�r�n�
tamamlayan �k� ayrık ve zıddına yönel�ml� c�ns�yetten
olduğu kabulünü barındırır.

Heteroseksüell�k: B�rey�n sadece karşı c�nse karşı
romant�k ve/veya c�nsel çek�m duymasıdır.

HIV: İnsan bağışıklık yetmezl�ğ� v�rüsü. C�nsel �l�şk�, kan ve
gebeden bebeğe (d�key geç�ş) yollarıyla bulaşan, bağışıklık
s�stem�n� zayıflatan b�r v�rüstür.

HIV+: HIV �le yaşayan veya enfekte k�ş�.
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Homofob� (Homophob�a): Homoseksüell�ğe ve gerçek
veya algılanan c�nsel yönel�m� neden�yle b�reylere yönelen
korku, rahatsızlık, müsamahasızlık veya nefret. 

Homofob�k Ş�ddet: Gerçek veya algılanan c�nsel yönel�me
dayalı, toplumsal c�ns�yet temell� b�r zorbalık b�ç�m�.

Homoseksüel: F�z�ksel, duygusal ve/veya c�nsel olarak
kend� c�ns�yet�nden b�reylere �lg� duyan k�mse. Eşc�nsell�k.

Hormonal Kontraseps�yon (Hormonal Doğum Kontrol
Yöntemler�): Gebel�k, hormonal yöntemler �le de
önleneb�l�r. Östrojen+progesteron, komb�nasyonu ve
sadece progesteron �çer�kler� olan, çok etk�l� b�r şek�lde
gebel�ğ� engelleyen yöntemlerd�r. Gebe kalmak �stemeyen
k�ş�ler�n kullanab�leceğ� çeş�tl� hormonal yöntemler vardır.
Örneğ�n, haplar, der� altı çubukları, aylık/3 aylık
enjeks�yonlar, patch’ler (yama) ve vaj�nal halkalar. Pen�s�
olan �nsanlar �ç�n hormonal yöntemler �ç�n çalışmalar
devam etmekted�r.

H�men: Vaj�nal yolun, vaj�na açıklığı tarafındak� b�t�ş�nde
yer alan zar doku. Bazı kadınlarda bu doku olmayab�l�r,
del�kl� veya yarım ay şekl�nde olab�l�r veya tamamen vaj�na
açıklığını kapatır vaz�yette olab�l�r. Toplumumuzda “kızlık
zarı” �sm�yle de b�l�nen bu doku, her kadında farklı
yapılarda olab�leceğ�nden bekâret�n sembolü olamaz. 
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Islak Rüya: Sıklıkla ergenl�kte yaşanan, gece uyurken
pen�sten men�n�n salınması durumudur.

Israrlı Tak�p: Flört, sevg�l� ya da herhang� b�r� tarafından
yoğun b�ç�mde �zlenmek ve tak�p ed�lmekt�r. Tak�p
davranışı korku uyandırmayı, gözdağı vermey� ve
güvences�z h�ssett�rmey� hedefler. 

İnfert�l�te (Kısırlık): Halk arasında kısılık olarak b�l�nen
�nfert�l�te, b�reyde, b�yoloj�k sebepler ve/veya sonradan
gel�şen sağlık sorunları sebeb�yle üreme özell�ğ�n�n
olmamasıdır Hem erkeklerde hem de kadınlarda
görüleb�l�r.

İmplanon: Progesteron �çeren d�rsek �ç yüzey�ne der� altına
yerleşt�r�len ve 3 yıl gebel�kten koruyan yöntemd�r. 

I/İ



Kapsamlı C�nsell�k Eğ�t�m� Sözlüğü

İnterseks (Intersex): Erkek ve kadın beden�ne �l�şk�n �k�l�
genel nosyonlara uymayan (gen�tal organlar, eşey
organları ve kromozom örüntüler� g�b�) c�nsel özell�klerle
doğan b�reyler. ‘İnterseks’, çeş�tl� doğal bedensel
farklılıkların tamamını tanımlamak �ç�n kullanılan genel b�r
ter�md�r. Bazı durumlarda, �nterseks özell�kler doğumda
görüleb�l�r n�tel�kte olup, bazı durumlarda ergenl�k
dönem�ne kadar bell� olmazlarKromozomlarla �l�şk�l�
�nterseks varyasyonlarının bazıları da, f�z�ksel olarak h�çb�r
şek�lde görünür olmayab�l�r. İnterseks olma durumu
b�yoloj�k c�ns�yet özell�kler�yle alakalı olup, b�r k�msen�n
c�nsel yönel�m� veya c�ns�yet k�ml�ğ�nden ayrı b�r
durumdur. İnterseks b�r b�rey heteroseksüel, gey, lezb�yen
olab�l�r; kend�n� kadın, erkek, hem kadın hem erkek veya
ne kadın ne de erkek olarak tanımlayab�l�r.

İsteml� Düşük(Kürtaj): İstenmeyen ve plansız b�r gebel�ğ�n
k�ş�ler�n �steğ� doğrultusunda med�kal ya da cerrah� olarak
sonlandırılması anlamına gelmekted�r. Türk�ye’de Nüfus
Planlaması Hakkında Kanun gereğ� gebel�ğ�n 10. haftasının
sonuna kadar (10. hafta dah�l) b�r sağlık kuruluşunda kürtaj
olunab�l�r. Yasa gereğ� evl� k�ş�ler eş onayı �le bekar k�ş�ler
kend� �stekler�yle bu h�zmete er�şeb�l�r.
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İst�smar: B�reyler�n �y� n�yet�n� kötüye kullanmak veya
savunmasız durumda olan b�reyler�n sömürülmes�d�r.
C�nsel, f�z�ksel, ekonom�k ve ps�koloj�k boyutları olab�l�r. 

İy� olma hal� (Wellbe�ng): İy� olma hal� �ç�n �ç�nde
barındırdığı f�z�ksel, z�h�nsel ve ps�ko-sosyal faktörler
bağlamında farklı tanımlarla ve ölçeklerle karşılaşılab�l�r.
En genel anlamda b�reyler�n çocukluktan yet�şk�nl�ğe,
yaşamlarında kend� potans�yeller�n� gerçekleşt�rme,
yaşamları ve kend�ler� �le �lg�l� olumlu duygu ve düşünceler
sah�p olma durumu olarak tanımlanab�l�r. 
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Kalıp Yargı (Stereot�p): B�r b�rey, grup ya da topluluğa
�l�şk�n kalıplaşmış, genellemec� ve tekt�pleşt�r�c� �zlen�m,
yargı ve atıflardır. Bütün eşc�nseller�n neşel�, bütün
kadınların alışver�ş meraklısı olduğunu düşünmek b�rer
kalıp yargı örneğ�d�r. Kalıp yargılar önyargıların oluşumuna
zem�n hazırlar.

Kapsamlı C�nsell�k Eğ�t�m�: B�reyler�n yaş ve gel�ş�m
dönem� özell�kler� d�kkate alınarak,kademel�, b�l�msel
temellere sah�p, kapsamlı ve kapsayıcı, müfredata dayalı;
b�rey�n beden�n� ve c�nsell�ğ�n� tanımasını, c�nsel yolla
bulaşan enfeks�yonların önlenmes�n�, a�le planlamasını ve
ş�ddet ve ayrımcılık �çermeyen, sağlıklı c�nsel kararları
vereb�lmey� �çeren �nsan hakları odağında toplumsal
c�ns�yet eş�tl�ğ�n� gözeten ve kalıcı etk�ler� olan eğ�t�m.
B�reylere sağlıklı, sorumlu kararlar vererek c�nsel
sağlıklarına d�kkat etmeler�n� sağlayacak becer�ler sağlar.

Kapsayıcı Eğ�t�m (Inclus�ve Educat�on): Eğ�t�m�n d�l, d�n,
c�ns�yet, etn�k köken, madd� durum vb. d�ğer faktörlerden
etk�lenmeks�z�n her öğrenc�ye sağlanması; eğ�t�m
ortamında ve öğretme metotlarında bu farklılıklar ön
görülerek düzenleme ve planlamalar yapılmasıdır. 

K
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Kayganlaştırıcı Jel: Seks acı ver�c� değ�l, key�f ver�c�
olmalı. Vaj�nal ya da anal �l�şk� sırasında kayganlaştırıcı jel
sürtünmey� azaltır ve daha �y� h�ssett�r�r. Kayganlaştırıcı
prezervat�f�n zarar görme r�sk�n� de azaltır. Hatta
mastürbasyon yaparken de kullanılab�l�r. Yağ veya s�l�kon
bazlı kayganlaştırıcılar ya da masaj yağları prezervat�flere
uygun değ�ld�r. Su bazlı kayganlaştırıcılar prezervat�fler �ç�n
uygundur. Ayrıca gebel�k, lohusalık ve menopoz
dönem�nde yaşanan vaj�nal kuruluk neden�yle yaşanan
ağrılı c�nsel �l�şk�ler �ç�n de öner�len b�r çözümdür.

K�ş�sel Sınırlar: B�rey�n, başkaları tarafından man�püle
ed�lmek, kullanılmak veya �hlal ed�lmekten kend�s�n�
korumak �ç�n oluşturduğu f�z�ksel, duygusal ve z�h�nsel
sınırlardır. 

Kl�tor�s: Halk arasında bızır olarak da adlandırılır. Vulvası
olan b�reylerde, �ç dudakların üst b�t�m�nde bulunan, s�n�r
bakımından oldukça zeng�n, uyarıldığında erekte olab�len
ve c�nsel haz almaya yarayan b�r organdır. 
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Kondom: Prezervat�f, kaput, kılıf. Vaj�nal,oral ya da anal
farketmez, seks yaparken kullanılan bar�yer latex veya
pol�üretandan üret�lm�ş b�r malzemed�r. Tek kullanımlıktır.
Kondom Klam�dya, gonore, HIV g�b� c�nsel yolla bulaşan
enfeks�yonlardan korur ve ham�lel�ğ� önler. Her pen�s boyu
�ç�n kondom bulunmaktadır. Yanı sıra vaj�naya yerleşt�r�len
vers�yonu da vardır ve buna vaj�na kondom den�r.

Kürtaj (İsteml� Düşük): İstenmeyen ve plansız b�r
gebel�ğ�n k�ş�ler�n �steğ� doğrultusunda med�kal ya da
cerrah� olarak sonlandırılması anlamına gelmekted�r.
Türk�ye’de Nüfus Planlaması Hakkında Kanun gereğ�
gebel�ğ�n 10. haftasının sonuna kadar (10. hafta dah�l) b�r
sağlık kuruluşunda kürtaj olunab�l�r. Yasa gereğ� evl� k�ş�ler
eş onayı �le bekar k�ş�ler kend� �stekler�yle bu h�zmete
er�şeb�l�r.



Kapsamlı C�nsell�k Eğ�t�m� Sözlüğü

Lezb�yen: Geleneksel olarak, kadınlardan hoşlanan
kadınlar şekl�nde tanımlanan b�r c�nsel yönel�md�r. Ancak
c�ns�yet k�ml�ğ�n�n k�ş�sel ya da toplumsal düzeyde
deney�mlenmes� karmaşık b�r olgu olduğundan, non-
b�nary �nsanlar da bu ter�m� sah�pleneb�lmekted�r.

LGBTİ+: Lezb�yen, gey, b�seksüel, trans, �nterseks ve d�ğer
c�nsel k�ml�k ve yönel�mler �ç�n kullanılan ter�md�r.

L



Kapsamlı C�nsell�k Eğ�t�m� Sözlüğü

Mağdur Suçlayıcılık: Yaşanan b�r mağdur�yette, çeş�tl�
gerekçelerle fa�l� aklayarak olayın sorumluluk ve suçunu
ş�ddete maruz bırakılan k�ş�ye yükleyen yaklaşımdır.
K�ş�n�n g�y�m�, davranışları, hang� saatte nerede
bulunduğu, mesleğ� g�b� gerekçelerle ş�ddete kend�s�n�n
sebep olduğunun �ler� sürülmes� mağdur suçlayıcılığının en
yaygın örnekler�ndend�r.

Mastürbasyon: K�ş�n�n tatm�n �ç�n c�nsel organlarını el ya
da başka araçlar kullanarak uyarmasıdır. Doğal, sağlıklı b�r
davranıştır. 

Med�kal düşük: Gebel�ğ�n genell�kle 9 haftadan önce
cerrah� müdahale yapılmaksızın, �laçla
sonlandırılmasıdır.İk� şek�lde yapılmaktadır. M�fepr�ston ve
m�soprostol den�len �laçlarla yapılır. Ülkem�zde
m�soprostol doktor eşl�ğ�nde uygulanab�lmekted�r,
m�fepr�ston-RU 486 �se henüz ruhsatlandırılmamıştır. 

Mekan�k Doğum Kontrol Araçları (Rah�m �ç� araçlar):
Kollarındak� ve gövdes�ndek� bakır sayes�nde sperm
hareket�n� engeller, sperm�n yumurtayı dölleme yeteneğ�n�
azaltır ve en öneml�s� rahm�n �ç�nde yabancı c�s�m
reaks�yonu oluşturarak gebel�ğ�n rah�m �ç� tabakasına
tutunmasını engeller.Hormonlu olanları �se yumurtlamayı
baskılayarak gebel�kten korur.
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Kapsamlı C�nsell�k Eğ�t�m� Sözlüğü

Menarş: İlk adet, regl döngüsü.

Menopoz: Kadınlarda bell� b�r yaştan sonra yumurta 
hücreler�n�n tükenmes�ne bağlı olarak adet görülmemeye 
başlanması durumudur.

M�n�hap: Sentet�k progesteron �çeren ve etk�l� b�r şek�lde 
gebel�kten koruyan yöntemlerd�r.

Monoseks�zm: Herkes�n tek b�r c�ns�yete yöneld�ğ� ve 
yönelmes� gerekt�ğ�n� ben�mseyen b�r �deoloj�d�r. 

Müfredat: Müfredat; farklı yaş gruplarına mensup 
öğrenc�ler�n ne öğrenmes� gerekt�ğ� ve neler�, neden, nasıl 
ve ne düzeyde öğreneb�leceğ� g�b� soruları karşılayan 
belge.



Kapsamlı C�nsell�k Eğ�t�m� Sözlüğü

Nefret Söylem�: Irk, c�ns�yet, yaş, ulus, d�n ya da c�nsel
yönel�m g�b� konulara dayanarak, bel�rl� b�r grup ya da
k�ş�ye yönel�k nefret �fades� �çeren veya bu k�ş�lere ş�ddet
uygulanmasını teşv�k eden alen� konuşmadır.

Nefret Suçu: B�r k�ş�ye veya gruba karşı ırk, d�l, d�n,
c�ns�yet ve c�nsel yönel�m g�b� önyargı doğurab�lecek
nedenlerden ötürü �şlenen, genell�kle ş�ddet �çeren suçlar.

Nonb�nary: İk�l� c�ns�yet s�stem�n� (kadın ve erkek) ve buna
bağlı olarak toplumsal c�ns�yet roller�n� reddederek çeş�tl�
c�ns�yet k�ml�kler�n�n, yönel�mler�n�n ve �fadeler�n�n
olduğunu ben�mseyen k�ş�(Ayrıca Bkz. B�nary, atanmış
c�ns�yet)

Nonconform�ng: Atanan c�ns�yet� �le c�ns�yet k�ml�ğ�
ve/veya �fades�, toplumda ondan beklenen c�ns�yet
�fades�yle ve kültürle paralell�k göstermeyen k�ş�. Bu
k�ş�lerden bazıları ‘transgender’ �fades� �le de
tanımlanab�l�rler. 
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Kapsamlı C�nsell�k Eğ�t�m� Sözlüğü

Okul Ortamında Toplumsal C�ns�yet Temell� Ş�ddet:
Okul ortamında ve çevres�nde gerçekleşen; c�nsel, f�z�ksel
veya ps�koloj�k ş�ddet eylemler� veya tehd�tler� olup,
toplumsal c�ns�yet normları ve kalıp yargılarına dayalı
olarak uygulanmakta ve güç dengeler�ndek� eş�ts�zl�kten
beslenmekted�r.
 
Oral Kondom: Vulvaya, pen�se, test�slere veya anüse
yapılacak ağız,d�l teması sırasında kullanab�leceğ�n�z
küçük, �nce b�r tabaka. Bu, partnerler arası gen�tal
uçuk,HPV veya Hepat�t B ve C g�b� enfeks�yonların
bulaşmasını önlemeye yardımcı olur. Bu amaçla pen�s,
vaj�na kondomu açılarak veya dental dam kullanılab�l�r.

Oral Kontrasept�fler (KOK): Östrojen ve progesteronun
sentet�k formlarını �çer�rler. 21, 22 ve 28 günlük paketler
hal�nde hazırlanmıştır. Her gün unutmadan �ç�lmes�
hal�nde ovulasyonu baskılayarak etk�l� b�r şek�lde
gebel�kten korur.

Oral Seks: B�r k�ş�n�n d�ğer k�ş�n�n c�nsel organını ağzıyla
uyarmasını �çeren c�nsel davranış.
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Kapsamlı C�nsell�k Eğ�t�m� Sözlüğü

Orgazm: Uzun sürel� c�nsel uyarılma sonucunda f�zyoloj�k
ve ps�koloj�k olarak ulaşılan ve k�ş�ye zevk veren durumdur.
K�ş�ler�n orgazm olab�lmes� �ç�n c�nsel olarak uyarılması
gerek�r. Bu mastürbasyon, c�nsel temas veya hayal gücü
olab�l�r. Bu durumlarda ulaşılan haz orgazm olarak
tanımlanır. Her c�nsel �l�şk�n�n orgazmla sonuçlanması
gerekmez ve orgazm olmamak b�r başarısızlık değ�ld�r.
C�nsell�kten haz almak esastır.

Önyargı: B�r b�rey, grup veya toplulukla �lg�l� b�lg�, kanıt ya
da deney�me dayanmayan her türlü ön f�k�r.

Östrojen: Hem erkek hem kadınlarda bulunmakla beraber,
üreme yaşında kadınlarda sev�yeler� çok daha yüksek olan
hormondur. Memeler�n gel�şmes�nde, kalça
gen�şlemes�nde, rah�m duvarının(endometr�um)
kalınlaşması, yumurtaların olgulaşmasında ve adet
döngüsünde rol oynar. 

Özgüven: B�reyler�n kend�ler�, yetenekler� ve sınırları
hakkındak� görüş ve duygularını �çer�r. Örneğ�n benl�k
saygısı düşük olan b�r� kend�n� olumsuz değerlend�rme
eğ�l�m�nded�r. Bu durum da b�rey�n c�nsell�ğ�n� etk�leyeb�l�r.



Kapsamlı C�nsell�k Eğ�t�m� Sözlüğü

Panseksüel: Karşı tarafın c�ns�yet�ne bakmaksızın
romant�k ve/veya c�nsel çek�m h�sseden b�reyler �ç�n
kullanılan ter�md�r. B�seksüell�kten farkı, panseksüeller�n
agender g�b� d�ğer c�ns�yetlere de �lg� duymasıdır.

Ped: Adet dönem�nde, adet kanının dışarı sızmasını
engellemek amacıyla �ç çamaşırına yerleşt�r�lerek
kullanılan ve böylel�kle dışarıdan da geleb�lecek
enfeks�yonları önleyen tek kullanımlık h�jyen ürünüdür.

Pedagoj� (Pedagogy): Eğ�t�m �çer�kler�n�n; b�reyler�n farklı
b�ç�mde öğrend�ğ�n� göz önünde bulunduran çeş�tl�
metodoloj�ler�n kullanımını �çeren b�ç�mde ve farklı
çocukların eğ�t�m �çer�ğ�ne dah�l ed�lmes�n� ve daha etk�n
b�r b�ç�mde öğrenmes�n� sağlamaya yönel�k olarak
sunulması.

Penetrasyon (Seksüel): B�r vücut parçasının veya başka
b�r nesnen�n vaj�na, anüs veya ağıza g�r�ş yaptığı c�nsel
davranıştır.

Pen�s Sertleşmes�(Ereks�yon): Pen�s� olan b�reylerde,
ergenl�k dönem� �t�bar�yle c�nsel �stek ve hormonların etk�s�
sonucu pen�s çevres�ndek� damarlara olan kan akışı. 

Pen�s: Erkek c�nsel organıdır. 
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Kapsamlı C�nsell�k Eğ�t�m� Sözlüğü

PEP: R�skl� davranış sonrası önley�c� tedav�. HIV'�n vücuda 
tutunmasını engelleyen ve maruz�yet sonrası 72 saat �çer�s�nde 
başlanması gereken 28 günlük b�r tedav�d�r.

Premenstrüel Sendrom (PMS): Adet dönem�nden önce 
b�reyler�n; kend�ler�n� ş�şk�n, memelerde hassas�yet, hals�z, üzgün, 
huzursuz ve gerg�n h�ssetmes� durumudur. Adet kanamasının 
başlaması �le ortadan kalkar. 

PrEP: R�skl� davranış önces� önley�c� tedav�. HIV �le yaşamayan 
ancak HIV �le karşılaşma �ht�mal�n� yükselten davranışlarda 
bulunan b�reyler�n kullandıkları b�r korunma yöntem�d�r. PrEP 
yalnızca HIV'e karşı koruma sağlar, ancak d�ğer c�nsel yolla 
bulaşan enfeks�yonlara karşı koruma sağlamaz.

Prezervat�f: C�nsel �l�şk� sırasında pen�se veya vaj�naya geç�r�lerek 
�stenmeyen gebel�ğe ve c�nsel yolla bulaşan enfeks�yonlara karşı 
kullanılan doğum ve enfeks�yon kontrol yöntem�. Yaygın �nanışın 
aks�ne prezervat�f kullanımı alınan hazzı azaltmaz.

Progesteron: Yumurtalıklardan salgılanan kadınların adet 
döngüler�n� ve ham�lel�k süreçler�n� düzenleyen hormondur. 

Puberte: Ergenler�n c�nsel olarak olgunlaştığı ve üreme özell�ğ� 
kazandığı �nsan b�yoloj�k gel�ş�m�n�n b�r aşaması. Memeler�n 
büyümes�, sperm üret�m�n�n ve adet döngünün başlaması, 
kıllanma g�b� bedensel değ�ş�kl�kler �le �l�şk�lend�r�l�r.



Kapsamlı C�nsell�k Eğ�t�m� Sözlüğü

Rah�m: Memel�lerde gebel�k organıdır.

Rah�m İç� Araç:(RİA, Sp�ral): İstenmeyen gebel�kler�
önlemek �ç�n rah�m �ç�ne yerleşt�r�len sp�ral, kollarındak� ve
gövdes�ndek� bakır sayes�nde sperm hareket�n� engeller,
sperm�n yumurtayı dölleme yeteneğ�n� azaltır ve en
öneml�s� rahm�n �ç�nde yabancı c�s�m reaks�yonu
oluşturarak gebel�ğ�n rah�m �ç� tabakasına tutunmasını
engeller. Hormonlu olanları �se ovulasyonu baskılayarak
gebel�kten korur.

Reş�t: C�nsel davranışlara rıza göstereb�lme �ç�n yasaların
tanımladığı yaşta olmak.

Regl, menstrüasyon, adet görme: Rah�m� olan b�reylerde,
per�yod�k olarak ortalama ayda b�r kez, rah�m�n �ç
tabakasında oluşan damarlaşma ve dokuların kan �le
b�rl�kte vücuttan sıyrılıp çıkmasıdır.

Regl Kabı: Adet sıvılarını toplamak �ç�n vaj�naya
yerleşt�r�len s�l�kon veya lateks kauçuktan yapılmış küçük,
esnek b�r kap.
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Rıza/Onay: K�ş�n�n bell� b�r davranışı, kend� özgür
�rades�yle, sözlü ve/veya bedensel �fade yoluyla
onaylamasıdır. C�nsel davranışlar açısından rıza aynı
zamanda �let�ş�m, soru sorma, b�rb�r�n� d�nleme ve
b�rb�r�n�n �stekler�ne ve sınırlarına saygı gösterme anlamına
gel�r. Rıza “Hayır”ın olmaması değ�l, “Evet”�n net ve
şüpheye yer bırakmayacak şek�lde var olmasıdır.

Rıza/Onay İnşası: K�ş�n�n onay vermed�ğ� herhang� b�r
c�nsel davranıştak� “Hayır” ı “Evet” e çev�rmek �ç�n
kullanılan ve f�z�ksel zorlama �çermeyen bütün yöntemler�
�fade eder. Her b�rey c�nsel davranışlara onay ver�p
vermeyeceğ�n� kend�s� seçmel�d�r. Onay �nşası bu
seç�mler�n bulanıklaşmasına ve k�ş�n�n man�püle ed�ld�ğ�n�
çok sonra fark etmes�ne sebep olab�l�r.
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Sağlık: Sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı
değ�l k�ş�n�n bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam b�r �y�l�k
hal�d�r. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, "sadece hastalıkların
ve rahatsızlıkların olmayışı değ�l, b�r bütün olarak f�z�ksel,
z�h�nsel ve ps�ko-sosyal açıdan �y� olma hal�" olarak
açıklar." 

Sanal/D�j�tal Ş�ddet: K�ş�n�n kend� rızası olmadan başka
b�r� tarafından sosyal medya araçları aracılığıyla ps�koloj�k,
c�nsel hatta ekonom�k zarar vermey� amaçlayan
saldırılardır.

S�ber Zorbalık: Genell�kle yıldırma ve tehd�t amaçlı
mesajlar göndermek suret�yle, b�r k�mseye zorbalık
uygulamak �ç�n elektron�k �let�ş�m araçlarının kullanımı.

Sözlü Tac�z: K�ş�n�n b�r�s�n� �kt�darı kazanmak veya kontrol
etmek ve kontrol altına almak �ç�n kel�meler veya tehd�tler
kullandığı b�r duygusal �st�smar türüdür.

S/Ş



Kapsamlı C�nsell�k Eğ�t�m� Sözlüğü

Sperm: Erkek üreme hücres�d�r.

Sp�ral(RİA): Rah�m �ç�ne yerleşt�r�len “T” şekl�nde, bakır
veya hormon �çeren etk�l� b�r şek�lde gebel�kten koruyan
yöntemlerd�r.

Ş�ddet: açıkça veya sembol�k b�r b�ç�mde; f�z�ksel, c�nsel
veya ps�koloj�k zarar veren veya verme �ht�mal� olan her
türlü eylem.

Ş�ddet Döngüsü: İst�smarcı davranışların �l�şk�lerdek� sevg�
dolu davranışlarla karmaşıklığını ve b�r arada bulunmasını
açıklamak �ç�n gel�şt�r�lm�ş b�r model. Ş�ddet döngüsünde
üç aşama vardır: (1) gerg�nl�k oluşturma aşaması, (2) akut
veya kr�z aşaması ve (3) sak�nl�k veya balayı aşaması.
Ş�ddete tanık olan veya ş�ddete maruz kalan çocuklar,
genell�kle yanlış b�r şek�lde, ş�ddet�n yakın k�ş�ler arası
ortamlarda çatışma çözümü �ç�n uygun olduğunu
öğren�rler. Bu çocuklar döngüyü kend� �l�şk�ler�nde
tekrarlayab�l�rler.
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Tac�z: B�r başkasına yönel�k, hakarete uğramışlık veya
küçük düşürülmüşlük duygusu uyandırması beklenen veya
öyle algılanan her türlü uygunsuz ve �stenmeyen davranış. 
Tac�z; sözel, jestler ve ed�mler b�ç�m�nde uygulanan,
hedeflenen k�msey� rahatsız edeb�len, tet�kte h�ssett�ren,
�st�smar eden, küçük düşüren, korkutan, aşağılayan,
alçaltan veya utandıran davranışlar olab�l�r veya yıldırıcı,
düşmanca veya saldırgan b�r ortam yaratab�l�r.

Takv�m Yöntem�: İstenmeyen gebel�kler�n önlenmes�ne
yönel�k yöntemlerden bedenler�n� ve regl döngüsünü �y�
tanıyan k�ş�ler tarafından uygulanab�len, ovulasyon
günler�n� tesp�t ed�p o günlerde c�nsel �l�şk�den kaçınmak
veya kondom �le c�nsel �l�şk�de bulunmaktır. Bu yöntem
enfeks�yonlara karşı korumaz. 

Taşıyıcı Anne: B�r başka annen�n doğumu yaptıktan sonra
çocuğu genet�k ebeveynler�ne tesl�m etmes�ne den�r. Bu
yöntem bazı durumlarda heteroseksüel ç�ftler tarafından
da kullanılmakla b�rl�kte gey ç�ftler tarafından sıkça terc�h
ed�lmekted�r.

Tecavüz: B�r b�rey�n kend� özgür �rades� dışında c�nsel
�l�şk�ye zorlanmasıdır.
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Test�sler: Pen�s alt kısmındak� test�s torbası �çer�s�nde
bulunan �k� adet yuvarlağımsı, ergenl�k dönem� �t�bar�yle
testosteron salınımı gerçekleşt�ren ve sperm üret�len erkek
c�nsel organı. 

Testosteron: Hem erkek hem de kadınlarda bulunan ama
erkeklerde daha fazla oranda üret�len erkekl�k
hormonudur.

Tet�klenmek: Görme, �ş�tme, koklama ya da dokunma
duyularının uyarılmasıyla; geçm�şte yaşanan travmat�k b�r
olayı hatırlamak, h�ssetmek ve benzer olumsuz duyguları
farklı düzeylerde tekrar yaşamaktır.

Tet�kley�c�: Travmat�k b�r olayın yaratmış olduğu tepk�
yapısını harekete geç�ren uyaranlardır. Tet�kley�c� olay ya
da nesnen�n travmat�k olması gerekmez, sadece hatırlatıcı
olması yeterl�d�r. Örneğ�n b�r koku, ses, manzara, renk vb.
tet�kley�c� olab�l�r.

Toks�k Maskul�n�te: Erkek olma algısının, sert ve duygusuz
olma, kavgacı olma, üstün olma vb. g�b� zararlı kalıplarla
bağdaştırılıp, bu özell�klere sah�p olmayanların gerçek
erkek olmadığının savunulmasıdır. Bu düşünceler
homofob� ve c�ns�yetç�l�ğ� de beraber�nde get�r�r. “Erkekler
ağlamaz.”, “Erkek adam bunu yapmaz.” g�b� cümleler
toks�k maskul�n�te örneğ�d�r.
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Tolerans: D�ğerler� benden farklı olab�l�r. Tolerans,
farklılığa ve çeş�tl�l�ğe açık ve saygılı olmak demekt�r. B�r�n�
gerçekten tanımak ve onu olduğu g�b� kabul etmek çok
güzel. Toleranslı b�r topluluk çeş�tl�l�ğ� kabul eder, ancak
başkalarının hoşgörüsüzlüğünü kabul etmez. Bu elbette
LGBTQIA topluluğunun eş�tl�ğ� �ç�n çok öneml�d�r. Ancak
"T", tolerans dışında b�r şey� �fade eder.

Toplumsal C�ns�yet: Erkek ve kadın olmakla �lg�l� sosyal
özell�kler� ve �mkânları tanımlar. Kadın ve erkekler, oğlan
ve kız çocukları arasındak� �l�şk�ler�n yanı sıra kadın kadına
ve erkek erkeğe �l�şk�ler� de tar�f eder. Bu özell�kler,
�mkânlar ve �l�şk�ler; toplum tarafından bel�rlenmekte ve
sosyalleşme süreçler� �çer�s�nde öğren�lmekted�r.

Toplumsal C�ns�yet Kalıplarının Dışında: Erkek ve kadın
olarak �k�ye ayrılan c�ns�yet tanımlarının h�çb�r�ne uymayan
ve c�ns�yet �fades� standart c�ns�yet normlarından farklı
olan �nsanlar �ç�n kullanılan adlandırma. Bazı durumlarda;
b�reyler, c�ns�yet �fadeler� neden�yle toplum tarafından
toplumsal c�ns�yet kalıplarına yerleşt�r�lemeyen b�ç�mde
algılanmaktadır. Ancak, bu �nsanlar kend�ler�n� toplumsal
c�ns�yet kalıplarının dışında h�ssetmeyeb�l�r. C�ns�yet
�fades� ve c�ns�yet kalıplarının dışında olma, kes�n olarak
b�reyle ve toplumdak� erkekl�k ve kadınlık algısıyla �lg�l�d�r.
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Toplumsal C�ns�yet Normları veya Roller�: Kadınlar ve
erkekler, kız ve oğlan çocukları ve d�ğer c�ns�yet k�ml�kler�
arasındak� c�ns�yet özell�kler�, �mkânlar ve �l�şk�ler
toplumdan topluma değ�ş�r. C�ns�yet�ne göre b�r b�rey�n
neler� yapacağını ve nasıl davranacağını bel�rleyen, zaman
�ç�nde değ�şeb�len ve sosyalleşme sürec� boyunca kültürel
olarak kabul gören, �z�n ver�len veya değer gören atfed�lm�ş
davranışlar bütünüdür. Sınırları katı b�r b�ç�mde ç�z�lm�ş,
ayrımcı toplumsal c�ns�yet anlayışları, eş�ts�zl�ğe ve
gelenek, kültür, d�n veya batıl �nanç adı altında savunulan
zararlı uygulamalara neden olur.

Toplumsal C�ns�yet Temell� Ş�ddet: toplumsal c�ns�yet
ayrımcılığı, toplumsal c�ns�yet roller�yle �lg�l� beklent�ler
ve/veya toplumsal c�ns�yet temell� kalıp yargılara dayalı
olarak ya da c�ns�yetle bağlantılı olarak farklı güç
dengeler�ne dayalı olarak b�r k�mseye uygulanan, f�z�ksel,
c�nsel ve/veya ps�koloj�k zarar verme veya acı çekt�rmekle
sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel ş�ddet.
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Trans Erkek: Atanmış c�ns�yet� kadın ancak c�ns�yet k�ml�ğ�
erkek olan b�reylerd�r.

Trans Kadın: Atanmış c�ns�yet� erkek ancak c�ns�yet k�ml�ğ�
kadın olan b�reylerd�r.

Transfob�: trans b�reylere yönel�k korku, rahatsızlık,
müsamahasızlık veya nefret duyma.Trans kadınların kadın,
trans erkekler�n de erkek olduğunu kabul etmemek
transfob�n�n en yaygın b�ç�m�d�r.

Transfob�k Ş�ddet: gerçek veya algılanan c�ns�yet k�ml�ğ�
üzer�nden, toplumsal c�ns�yet temell� ş�ddet b�ç�m�.

Transgender: C�ns�yet k�ml�ğ� �le atanmış c�ns�yet�n�n
uyumlu olmaması durumunu �fade eden b�r çatı kavramdır.
Altında b�nary ve non b�nary olmak üzere �k� kola
ayrılmaktadır.  Trans b�reyler; heteroseksüel, homoseksüel
veya b�seksüel olab�l�r. Trans b�reyler; erkek veya kadın, ya
da farklı b�r c�ns�yetten, çok c�ns�yetl� veya c�ns�yets�z
olduklarını �fade edeb�l�r.
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Transseksüel (Transsexual): ‘Transseksüel’ ter�m�,
bedenler�n� c�ns�yet k�ml�kler�yle uyumlu hale get�rmek
üzere (cerrah� ve hormonal tedav� dâh�l olmak üzere)
med�kal süreçlerden geçm�ş veya geçmek �steyen trans
b�reyler �ç�n zaman zaman kullanılmaktadır.

Travma: B�rey�n f�z�ksel veya duygusal olarak zararlı veya
yaşamı tehd�t ed�c� olarak deney�mled�ğ� ve z�h�nsel,
f�z�ksel, sosyal, duygusal veya ruhsal sağlık üzer�nde
olumsuz etk�ler yaratan b�r olay, olaylar d�z�s� veya b�r d�z�
koşuldan kaynaklanır. S�stem�k travma �se travmaya yol
açan, travmanın sürmes�ne sebep olan ve travma sonrası
tepk�ler� etk�leyen ortamların ve kurumların bağlamsal
özell�kler�d�r. Okullar, d�n� kurumlar, hastaneler,
hap�shaneler bu bağlamsal özell�klerden etk�leneb�l�r.
Göçmenl�k, ırkçılık, ayrımcılık, homofob�, �şkence ve terör
tet�kley�c� öğe olarak örnek ver�leb�l�r.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Travmat�k b�r
yaşantının sonucunda oluşab�lecek ruhsal b�r hastalıktır.
C�nsel ş�ddet mağdurlarında sıklıkla karşılaşılır.
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Tüp bebek: Yumurta ve sperm laboratuvar ortamında
b�rleşt�r�l�r. Döllenm�ş olan hücren�n bölünmes� b�r süre
tak�p ed�lerek özel solüsyonlar �çer�s�nde oluşan
embr�yonun rah�m �çer�s�ne yerleşt�r�lerek gebel�ğ�n
devamının sağlanmasına tüp bebek den�r.
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Üç aylık �ğneler: Sadece progesteron �çeren, üç aylık
per�yotlar hal�nde uygulanan etk�l� yöntemlerd�r.

Üreme Hakları: Ulusal kanunlarda, uluslararası �nsan
hakları belgeler�nde ve d�ğer sözleşme met�nler�nde
tanınan �nsan haklarını ben�mser ve çocuk sayısı, çocuk
yapma aralığı ve zamanlaması konusunda ç�ftler�n ve
b�reyler�n özgür ve sorumlu b�r b�ç�mde karar verme ve
bunlara �l�şk�n b�lg�ye, eğ�t�me ve araçlara ulaşma ve c�nsel
sağlık ve üreme sağlığının elde ed�leb�len en yüksek
standardına ulaşma konusunda sah�p oldukları temel
haklardır. Aynı zamanda, ayrımcılığa, zorlamaya ve ş�ddete
maruz kalmaksızın, �nsan hakları b�ld�rgeler�nde bel�rt�len
b�ç�mde üremeyle �lg�l� kararlar alab�lme haklarını da
kapsamaktadır 

Üreme Sağlığı: Üreme s�stem�yle alakalı tüm konularda
f�z�ksel, mental ve sosyal �y� oluşun tam olarak sağlandığı
ve üremeyle �lg�l� hastalık veya zaf�yet�n olmayışıyla sınırlı
kalmayan sağlıklı olma hal�. Üreme sağlığı, �nsan ömrünün
tüm aşamalarındak� üreme süreçler�, fonks�yonları ve
s�stemler�yle �lg�l� olup �nsanların tatm�n ed�c� ve güvenl�
b�r c�nsel yaşamının olab�lmes�n�, üreme özell�ğ�ne sah�p
olab�lmes�n� ve ne zaman ve nasıl üreyecekler�ne karar
verme konusunda özgür kılınmalarını �çer�r.

U - Ü
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Vaj�na: Memel�lerde d�ş� gen�tal s�stem�n�n esnek ve kaslı
kısmıdır. Adet kanı, vaj�nal sıvılar ve fetus vücut dışına
vaj�na aracılığıyla çıkar. Ayrıca vaj�nal seks buradan
gerçekleş�r.

Vaj�nal halka: Östrojen ve progesteron �çeren, vaj�na
der�n�ne yerleşt�r�len, halka b�ç�m�nde ve hormon
salgılayan b�r gebel�ğ� önley�c� yöntemd�r.

Vaj�nal Seks: Pen�s veya seks oyuncağının vaj�naya
g�rmes�n� �çeren c�nsel davranış

Vulva: D�ş� gen�tal s�stem�n�n dış kısmını oluşturur. İç
dudaklar, dış dudakları, vaj�nal açıklık, �drar kanalı açıklığı,
kl�tor�s yapılarını �çer�r.

V



Kapsamlı C�nsell�k Eğ�t�m� Sözlüğü

Yaşa Uygun: Z�h�nsel, sosyal, duygusal gel�ş�me ve aynı yaş
aralığında öğrenc�ler�n çoğunluğunun sah�p olduğu
deney�mlere uygun olarak kavram, b�lg� ve becer�ler�n
öğret�lmes�/aktarılması.

Yöntem danışmanlığı: Gebel�kten korunmak �ç�n hang�
yöntem �ç�n k�ş�n�n beden�n�n daha uygun olduğuna karar
vereb�lmek �ç�n b�r sağlık profesyonel�nden destek
alınmasıdır. Destek alarak başlanılan yöntemler daha
güvenle kullanılır.

Yumurta: Kadın üreme hücres�d�r. Gözle görüleb�len tek
�nsan hücres�d�r.

Yumurtalık: Kadın vücudunda yumurta hücres�n�n
üret�ld�ğ� organdır.

Yumurtlama: Her ay b�r yumurtalıktan b�r yumurtanın
olgunlaşıp salınması. Yumurtlama zamanlaması büyük
ölçüde değ�şeb�lse de t�p�k olarak son adet�n �lk gününden
yaklaşık 14 gün sonra gerçekleş�r.

Y
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Zorbalık: B�r b�reye veya b�r grubun üyeler�ne f�z�ksel,
z�h�nsel ve/veya duygusal olarak zarar vermek n�yet�yle
tekrar eder şek�lde yapılan eylemler. Yüz yüze ve/veya
teknoloj� aracılığıyla, ve/veya sosyal dışlanma yoluyla
gerçekleşeb�l�r.

Zorlama: Ceb�r ve tehd�t kullanarak, b�r k�msey� b�r şey�
yapmaya razı etme ed�m�.

Z
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