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#HazzınHakikati’nin amacı, 
kadınlarda cinsel isteksizlikle ilgili 
kanıta dayalı bilgi paylaşarak, 
kadınlar, partnerleri, sağlık çalışanları 
ve medyayla diyalog başlatılıp 
sürdürülmesine destek olmak.
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Cinsel  
isteksizlik  
nedir?

Kadınların yüzde 40’a varan bir bölümü hayatlarının bir noktasında cinsel 
isteklerinde azalma deneyimleyebilirler. Herhangi bir yaştan herhangi bir kadında 
cinsel isteksizlik görülebilir. Cinsel istekte azalma ya da cinsel isteksizlik 
tecrübesinin şöyle belirtileri olur: 

Cinsel isteksizlik ne değildir? 
Aseksüellik terimini duymuş olabilirsiniz. Cinsel isteğin azalmasıyla aseksüellik 
aynı şeyler değildir. Aseksüellik kişinin kimseye çekim hissetmediği tamamen 
farklı bir cinsel yönelimdir. Cinsel isteksizlik deneyimleyen kadınlar genelde bu 
durumdan rahatsızlık duyar, öte yandan asekseüel kişiler çekimin azalmasından 
rahatsız olmazlar. 

Cinsel isteğin azalması partnerinizden farklı bir düzeyde istek duymakla ilgili bir 
konu da değildir. Cinsel istek herkes için farklıdır ve partnerinizle her zaman aynı 
modda olmamak son derece normaldir.

• Sekse ilginin azalması 
• Cinsel düşüncelerin yokluğu 
• Seksten kaçınmak

• Seks esnasındaki hazzın azalması 
• Eskiden uyaran şeylerin artık işe yaramaması 
• Uyarılmamak

e-maillerine bak 
sunumunu tamamla 
çamaşırları yıka 
anneni ara 
program ayarla 
seviş…
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3 kadından 1’i  
cinsel isteksizlik 

deneyimliyor.

Kaynak: Mitchell et. al (2013). Sexual function in Britain: 
Findings from the third National Survey of Sexual Attitudes 
and Lifestyles (Natsal-3). The Lancet, 382, 1817–1829. 
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Cinsel isteksizliğe sebep 
olan faktörler nelerdir?

Cinsel istek birçok şeyden etkilenebilir. İlişkide yaşanan zorluklar, yorgunluk, ruh 
hali, beden algısı kişinin yakınlaşmayla ilgili hissiyatını etkileyebilir fakat cinsel 
istek üzerindeki en büyük etki: 

strestir. 
Stres zihninizi ve bedeninizi olası tehditlere karşı korumaya yardımcı hormonları 
tetikler. Bu ne kadar sık olursa, beden stresli durumlara verdiği tepkilerin işlevi o 
kadar azalır. 

Yani stres kronikleştiğinde, beden ve zihin için 
adapte olmak da zorlaşır. 

Bu etkinin beyinde ve bedende farklı biyolojik süreçleri ve hormonları etkilediği 
görülüyor. Bu da cinsel istekte azalmaya yol açıyor. 
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Haz hakkında her şey

Cinsel haz cinsel deneyimlerden fiziksel ya da psikolojik zevk ve tatmin 
anlamına gelir. Bu partnerli ya da tek kişilik cinsel aktiviteler yoluyla olabilir, 
düşünceler, fanteziler, duygular ve hisleri içerebilir.  

Cinsel isteğin azalması cinsel anlamda bozuk ya da sorunlu olduğunuz, ya da 
tatmin edici bir cinsel yaşamınızın olamayacağı anlamına gelmez. 
#HazzınHakikati’nde bizler, cinsel isteği azalan kadınlar için haz veren cinsel 
deneyimler yaratmaya ve haz odaklı (işlev bozukluğu odaklı olmayan) dili cinsel 
isteksizlik deneyimleyen kadınlar arasında yaymayı amaçlıyoruz.
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Kadınların çoğunda cinsel istek kendiliğinden oluşmayabilir. Cinsel yakınlık, o 
sırada havanızda olmasanız bile, partnerinize yakın olmayı, ya da cinsel istek 
hissetmeyi istemek gibi fiziksel ya da duygusal sebeplerden tetiklenebilir. 
Kadınlar, cinsel yakınlık kurmaya başladıktan sonra, doğru uyaranlarla da cinsel 
uyarılma deneyimleyebilir. Bu uyarılmaya bağlı olarak istek oluşabilir.* Evet 
uyarılma önce, istek ikincil! Bu şöyle de bilinir: Basson’un Cinsel Tepki Döngüsü 

Seksi düşünmediğiniz 
ve arzulamadığınızda 
hissettiğiniz.

Nötr durum
(Cinsel istek farkındalığı yok)

Uyaranlara karşı 

açık olma

Cinsel aktiviteye 
katılma konusunda ne 
kadar açık olduğunuz.

Cinsel uyaranlar 
şunları içerebilir: 
• Dokunma, sarılma 
• Öpüşme 
• Partnerin kokusuUygun şartlarda 

cinsel 
uyaranlar

Uyaranların algılanması 
(biyolojik ve fiziksel faktörlerden etkilenir) 

Düşündüğünüz ve hissettiğiniz bazı şeyler ne 
kadar uyarıldığınızı etkileyebilir. Bunlardan 
bazıları: 
• Ne kadar yorgun olduğunuz 
• Kendinizi ne kadar çekici bulduğunuz 
• Stres seviyeniz 

Cinsel 
uyarılma

Cinsel aktivite sürerken cinsel 
uyarılma hissedebilirsiniz!

Artan
uyarılma

ve istek

Cinsel uyarılma cinsel istek 
ikiniz de birlikte yükselmeye 
başlarsınız.

Duygusal  
& fiziksel 
tatminArdından cinsel ilişki ile 

gelen duygusal ve fiziksel 
tatminlerin (orgazm ya da 
partnerinizle duygusal 
yakınlık gibi) keyfine 
varabilirsiniz.

Motivasyon 
üzerinde 

olumlu etki

Bu olumlu deneyim 
gelecekte yenilerini 
yaşamayı istemenizi 
sağlayabilir!

SPONTANE İSTEK
(kendiliğinden gelen)

Spontane istek aynı 
zamanda ‘cinsel istek’ 

ya da ‘cinsel açlık’ 
olarak da bilinir. 

Basson’un Cinsel Tepki Döngüsü



Tüm cinsel davranışlar, kişinin cinsel istek seviyesi ne olursa olsun, o 
davranışa dahil olan tüm kişilerin açık ve istekli onayını gerektirir. Bu 
onay vermiş olan bir kişinin dahi, cinsel aktivite konusunda fikrini 
değiştirme özgürlüğüne sahip olduğu anlamına gelir. 

Bazı kişiler cinsel aktivitelere çok ilgi duymasalar da onay 
verebilirler. Örneğin, partnerine yakın olma, rahatlama, partnerine 
haz deneyimletmek, gibi cinsel ilişkide bulunma sebeplerinden 
bazılarının cinsel istekle alakası olmayabilir.  

Araştırmalar, cinsel davranışlarda bulunmanın uyarılmaya sebep 
verebileceğine, uyarılmanın da isteği oluşturabileceğine işaret 
ediyor.  

HazzınHakikati olarak, tüm cinsel davranışlarda onaya dair sürekli 
iletişim kurulmasının gerekliliğini savunuyoruz. Cinsel isteksizlik ya 
da isteğin azalması onayın olmayacağı anlamına gelmese de, zaman 
zaman cinsel istekte azalma onayın yokluğundan kaynaklanabilir.  

Onay, her sağlıklı ilişkinin olmazsa olmazıdır. Onay etik ve yasal 
açıdan şarttır 

Onay hakkında
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Kadınlar arasında en sık 
görülen cinsel sorun 
şüphesiz cinsel isteğin 
azalması ya da 
tamamen yok olmasıdır.   

Dr. Rosemary Basson 
BC Centre for Sexual Medicine Direktörü 
(Britanya Kolombiyası Cinsel Tıp Merkezi) 

“
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Basitçe anlatacak olursak, anda olmak ve bilinçli farkındalık diyebiliriz. Kişinin 
dikkatini şimdi ve buraya vermesi, beden ve nefes durumlarına odaklanması 
anlamına gelir. 

Kadınların söz konusu cinsellik olduğunda kendilerini yargıladıkları oldukça iyi 
bilinir. Mindfulness becerileri kadınların daha az yargılayıcı olmasını sağlıyor, 
duyumları gözlemleme becerisi kazandırıyor ve kendilerini olduğu gibi kabul 
etmelerine yardımcı oluyor. 

Son 15 yıldır yapılan araştırmalarımız sonucu mindfulness pratiklerinin 
kadınların daha az yargılayıcı olmalarını sağladığını, cinsel aktivite esnasında 
daha çok anda kalabilmelerine yardımcı olduğunu, ve böylece cinsel isteği ve 
uyarılmayı arttırdığını gösteriyor. 

Mindfulness nedir?
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Türkçe altyazıyı açmayı unutmayın!
#HazzınHakikati videosu 

UBC Studios tarafından hazırlanmıştır.

https://www.youtube.com/watch?v=TZCXD8331OM&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=TZCXD8331OM&t=18s
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Destek olun!

• Websitemizi paylaşın 

• Videomuzu paylaşın 

• #HazzınHakikati etiketini kullanın 

• Twitter, Instagram ve 

Facebook’tan bizi takip edin.

http://hazzinhakikati.com
https://www.youtube.com/watch?v=TZCXD8331OM&t=18s
https://twitter.com/ubcshl
https://www.instagram.com/ubcshl/
https://www.facebook.com/ubcshl
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Tweet atın!

Kimse sabit bir cinsel istek seviyesiyle doğmaz. Cinsel istek seviyen 
zamanla ve stres seviyene bağlı olarak değişebilir. Cinsel istek seviyenizden 
memnun değilseniz #mindfulness sayesinde stres seviyenizi kontrol altına 
almak bir çözüm olabilir. #HazzınHakikati hazzinhakikati.com

Mesajımızın daha çok kişiye ulaşması için aşağıdaki örnek tweetleri 
kopyalayıp paylaşabilirsiniz!

3 kadından 1’i cinsel isteksizlik deneyimliyor. Şayet siz de cinsel isteğinizde 
azalma tecrübe ediyorsanız, yalnız olmadığınızı ve arzunuzu isterseniz 
arttırabileceğinizi unutmayın. #DebunkingDesire #HazzınHakikati 
hazzinhakikati.com

Kronik stresin cinsel isteği etkilediğini biliyor muydunuz? UBC’de yapılan bir 
araştırma #mindfulness çalışmalarının kronik stresle baş etmede ve cinsel 
isteği arttırmada yardımcı olduğunu söylüyor. #DebunkingDesire 
#HazzınHakikati hazzinhakikati.com

Cinsel isteksizlik mi deneyimliyorsun? Alanda eğitimli uzmanlarla 
#mindfulness ya da #meditasyon yoluyla isteğin nasıl arttırabileceğiniz 
üzerine konuşun. #DebunkingDesire #HazzınHakikati hazzinhakikati.com

Cinsel isteksizlik deneyimliyor olmak cinsel anlamda bozuk olduğunuz 
anlamına gelmez. UBC’de yapılan araştırmalar, anda kalmanın kronik 
stressi azaltarak cinsel isteksizliğin giderilmesinde etkili olduğuna işaret 
ediyor. #HazzınHakikati hazzinhakikati.com
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Paylaşın!

Mesajımızın daha çok kişiye ulaşması için aşağıdaki görselleri 
paylaşabilirsiniz. Görselleri indirmek için buraya tıklayın. 
Paylaşımlarınızda #HazzınHakikati etiketini kulanmayı unutmayın!

https://www.debunkingdesire.com/gorseller
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Hesaplar ve etiketler

@ubcshl 

@DrLoriBrotto 

@RaykaKumru 

@womensresearch

#DebunkingDesire 

#HazzınHakikati 

#SexualDesire 

#Cinselİstek


