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‹nsan cinselli¤inin biyolojik ve evrimsel temelleri

Olgu Sunumlar›/Case Reports

“Kendimiz için de¤il, gelecek nesiller için
evleniriz.” Montaigne

Cinselli¤i, çekirdekli hücrelerde
mayoz bölünme yoluyla kromo-
zom say›s› yar›ya indirilmifl ga-

metlerin oluflturulmas› ve daha sonra
iki gametin birleflmesi olay› olarak ta-
n›mlayabiliriz. Yüksek hayvanlarda ve
bitkilerde erkek ve difli ifllevleri birbirin-
den ayr›larak farkl› bireylere verilmifltir
ve buna anizogami denir. Bu nedenle
bu iki farkl› iflleve sahip bireylerin, cin-
sel birleflme denen olayla gametleri bir
araya getirmeleri gerekir. Canl›larda
aseksüel üreme mitozla, seksüel üreme
ise mayoz bölünme ile genellikle go-
nadlarda olur (1). 

Evrimsel geliflim s›ras›nda seksüel
üremenin niçin tercih edilmifl olabilece-

¤i sorusu evrimcileri meflgul etmektedir
ve cevab› da çok iyi bilinmemektedir.
Çünkü asl›nda cinsel davran›fl bir çok
tür için tehlikeli, pahal› ve zaman tüke-
ticidir (2). Örne¤in özellikle iki cinsiyet
aras›nda büyüklük fark› varsa küçük
olan cinsiyetin cinsel birleflme s›ras›nda
yaralanma riski büyüktür, her iki cinsin
birleflme s›ras›nda avc›lara yakalanma
ve enfeksiyon riski vard›r. ‹nternal ferti-
lizasyon durumu söz konusu ise gebeli-
¤in ek birçok tehlikeleri vard›r; annenin
hareketlili¤ini azaltarak avc› hayvanlara
yakalanma riskini art›r›r, memelilerde
oldu¤u gibi anne karn›ndaki çocu¤un
cesameti artt›kça annenin do¤um s›ra-
s›nda ölme riski de yükselir. O halde
türlerin büyük bir ço¤unlu¤u taraf›ndan
seksüel üreme niçin tercih edilmifl ola-
bilir? Bu konuda baz› ileri sürümler var-
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ÖZET:
‹nsan cinselli¤inin biyolojik ve evrimsel temelleri

‹nsan cinselli¤i son derece karmafl›k, kendine has özellikleri olan ve
birçok bileflenden oluflan bir davran›fllar toplulu¤udur ve milyonlarca
y›ld›r süregelen evrimsel bir sürecin sonucunda geliflmifltir. ‹nsan›n ev-
rimsel geliflme tarihi boyunca kad›n ve erkekler farkl› uyumsal sorun-
larla karfl›laflm›fl olduklar› için, birbirlerini efl olmaya ikna etmede fark-
l› cinsel stratejiler gelifltirmifllerdir. Cinsellik beyin taraf›ndan yönetilir ve
beynin cinsellikle iliflkili yap›lar› ve ifllevleri fötal geliflim s›ras›ndaki go-
nadal steroid hormonlar›n›n organizasyonel etkileri ile flekillendirilir.
Cinsellik bunun d›fl›nda yaflam›n daha sonraki y›llar›ndaki beynin hor-
monal ve nörokimyasal ortam›ndan ve çevresel etkenlerden de etkile-
nir. ‹nsan cinselli¤inin biyolojik ve evrimsel kökenlerinin araflt›r›lmas› ifli
henüz çok erken dönemlerinde olsa da, tamamland›¤›nda insan›n
çok daha iyi tan›nmas› ve anlafl›lmas› mümkün olabilecektir.

Anahtar sözcükler: Cinsellik, evrim, nörobiyoloji, hormon, nörotrans-
mitter
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ABSTRACT:
Biological and evolutional basis of the human sexuality

Human sexuality is composed of a multitude of the behaviours that
are extremely complex and have been developed as a result of an
evolutional process of million and million years. Throughout the
evolutional history of the human being, women and men have
developed different strategies in persuading each other to be partner,
since they have faced different adaptive problems. Sexuality is
controlled by the brain and the sex-linked structures of the brain and
their functions are mainly formed by the organizational effects of the
gonadal steroidal hormones during the foetal developmental period.
Additionally, of course, sexuality is affected also by the hormonal,
neurochemical milieu of the brain and by the environmental factors
during the adult life. Although the investigation of the biological and
evolutional basis of the human sexuality is in its early steps,
understanding of the human being more accurately will become true
when it is completed. 

Key words: Sexuality, evolution, neurobiology, hormone,
neurotransmitter
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d›r (1,3): 
– Ana hücrede zararl› mutasyonlar geliflmifl ise, ileriki

nesillerde bu mutasyonun birikmesi ihtimali seksü-
el üreme yoluyla azalt›lm›fl olur.

– Yeni ve yararl› gen kombinasyonlar› oluflturabilme-
nin tek yolu seksüel üremedir, nesil bu flekilde çev-
reye daha uyumlu hale gelir ve do¤al seçilimin yo-
lu aç›lm›fl olur.

– Bir hipoteze göre de cinsellik parazitik iflgale karfl›
koyabilmek için gelifltirilmifltir, çünkü cinsellik yo-
luyla genlerin sürekli de¤ifltirilmesi ve önceki nesil-
den farkl› hale getirilmesi sayesinde bireylerin pa-
razitlere dayan›kl›l›¤› art›r›lm›flt›r. 
Ancak yine de niçin birbirinden farkl›, birbirine ben-

zemeyen iki farkl› cinsiyetin (erkek ve difli) var oldu¤u
sorusu karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu konuda da avantaj
hipotezi denilen bir hipotez ileri sürülmektedir. Bu hi-
poteze göre, bafllang›çta türün bireylerinin farkl› boy-
larda gametler ürettikleri farz edilirse, bu gametlerden
küçük olanlar, kolay ve çok say›da üretilebildikleri ve
daha hareketli olduklar› için, büyük olanlar ise daha
fazla besin deposuna sahip olduklar› için avantajl› ola-
caklard›. Orta boy gametlerin ise hiçbir avantajlar› yok-
tu. Dolay›s›yla, zaman içinde avantajl› olan küçük ve
büyük gametleri üretenler olmak üzere iki cinsiyetin
birbirlerinden giderek farkl›laflm›fl olabilece¤i düflünü-
lebilir. Bunun d›fl›nda, iki gametin bir araya gelebilme-
si için en az›ndan birinin hareketli olmas›n›n gerekli ol-
du¤u da aflikârd›r. Küçük gametin hareket etmesi da-
ha kolayd›r. Üretimi de daha kolay oldu¤u için erkek
çok say›da ve hareketli gamet üretir.

Yukar›da bir çok zorlu¤unun ve tehlikesinin oldu¤u-
nu anlatt›¤›m›z cinsel birleflmeyi yapmaya türün birey-
lerini ikna etmenin yolunu da do¤a onlara cinsel moti-
vasyon ve iste¤i vererek, bir de belli bir partneri seçe-
bilmeleri için “cinsel çekicili¤i” oluflturarak halletmifl gi-
bi görünmektedir. Gerçekten, birçok türde üreme için
önemli olan hormonlar ayn› zamanda cinsel motivas-
yonu da sa¤layan, hatta bireyin karfl› cinse cinsel olarak
çekici k›l›nmas›n› da sa¤layan hormonlard›r (2,4). 

Cinsel seçilim

Cinsel seçilim kavram› ilk kez Darwin taraf›ndan or-
taya at›lm›flt›r. Do¤ada en iyi difliyi elde edebilmek için
erkekler birbirleriyle, en iyi erkekle iliflki kurabilmek

için de difliler birbirleriyle yar›fl›rlar. Türlerin birço¤unda
internal fertilizasyonun diflinin içinde olmas› nedeniyle,
difliler ve erkeklerin cinsel efli elde etme stratejileri bir-
birlerinden farkl› geliflmifltir ve cinsiyet içi yar›flmalar
ço¤unlukla erkekler aras›nda görülür. Difli bafltan beri
büyük, besini çok bir gamet oluflturabilmek için çok
yat›r›m yapm›flt›r. Bunun d›fl›nda, örne¤in memelilerde
difli 2 hafta – 22 ay (filler) kadar fötusu karn›nda tafl›-
yacak, sonras›nda da birkaç ay ya da y›l daha yavru-
nun beslenme ve bak›m›n› üstlenecektir. Özetle difli
kendinden yavruya çok fley vermektedir. Erkek ise ga-
met için çok az yat›r›m yapar, birçok türde döllenme-
den sonra yavruyla iliflkisi de kalmaz. Difliler iflte bu ne-
denle, yani yavrular›na çok yat›r›m yapt›klar› için ona
en iyi babay› bulmaya çal›fl›rlar ve kendilerini efl olarak
almaya gönüllü adaylar›n aras›ndan kendilerince en
iyisini seçerler (5). 

Cinsel seçilimde seçilmeyi iki türlü sa¤lamak müm-
kündür (6):
1. Kendi hemcinsiyle savaflta kazanma ihtimalini art›-

racak boynuz, difller vs. gibi silahlar gelifltirmek
2. Müflkülpesent efl (genellikle difli) taraf›ndan seçile-

bilmek için garip ekler (tavus kuflunun kuyru¤u, as-
lan›n yelesi gibi), güzel renkler ya da kufllardaki gi-
bi çekici flark›larla donanmak, bu flekilde müstak-
bel efli ikna etmek, hatta gerekti¤inde kand›rmak.
Güzellik ve güzellik alg›lamas› bu ikinci mekaniz-

man›n eseri olarak oluflmufl olsa gerektir.
Hayvanlar dünyas›nda erke¤in çocu¤unun olma-

mas› riski difliye göre çok yüksektir (daha güçlü erkek-
ler varsa, bir ailede ya da klanda alt tabakadaki bir er-
kekse, yani flef erkek de¤ilse vs.). Bu nedenle erkek
için diflinin iyi-kötü olmas› de¤il, mümkün oldu¤unca
çok diflinin döllenmesi önemlidir. Yar›flmada ço¤u kez
daha büyük erkekler kazand›¤› için, gelecek nesillerin
giderek daha iyi olmas› sa¤lanm›fl olur. Diflilerin erke¤i
seçmesi genellikle d›fl görünüfle göredir: Birçok hayvan
türünde difliler daha simetrik, daha uzun, daha parlak
ve daha büyük olan erke¤i seçerler.

Sayd›¤›m›z erke¤in fiziksel özellikleri d›fl›nda, se-
çimde kur yapma davran›fl› da önemlidir. Örne¤in difli
örümcek erkek adaylar›n kendisine yiyecek, yani ölü
böcek getirmesini ister, en iyi yiyece¤i getirenle çiftle-
flir, baflar›s›z erkekleri ise yer. Baz› erkek örümcekler
baflka bir erke¤in kendininkinden daha iyi hediyeye
sahip oldu¤unu gördü¤ünde, difli örümcek taklidi ya-
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parak erke¤e yaklafl›r, o kendisini döllemeye çal›fl›rken
de hediyesini al›p kaçar ve difli örümce¤e kendi hedi-
yesiymifl gibi sunar. Difli kufllar aday erkeklerin kendi-
sine haz›r bir yuva yapmas›n› bekler. Kufllar ve baz› bö-
ceklerde kur yapma davran›fl› olarak erke¤in flark› söy-
ledi¤i de görülür. Bu flark›n›n uzunlu¤u ve güzelli¤i er-
ke¤in seçilme flans›n› art›r›r (7). Kufllarda flark›n›n s›kl›-
¤› ve uzunlu¤unun testosteron düzeyiyle iliflkili oldu¤u
gösterilmifltir (8,9). Ancak yine kufllarda testosteron
artt›kça erkek kuflun yuvada kalma süresi ve çocu¤a
bak›m› da azalmaktad›r. Ayr›ca baflka diflilere ilgi du-
yan kufllar›n çocuklar›na ilgisinin de azald›¤› gözlen-
mektedir (8). 

Görüldü¤ü üzere tüm bu yollarla erke¤in genlerinin
daha iyi oldu¤u anlafl›lmakta ve en iyi genlere sahip
erkekler seçilmifl olmaktad›r.

Erkekler aras›ndaki cinsel seçilim için yar›flma olay›
koitusa ulafl›lmas› ile de bitmemektedir. Erkeklerin di-
fliyi döllemek için yar›fl› koitustan sonra spermler aras›
(yani de¤iflik erkeklerin spermleri aras›ndaki) yar›fl flek-
linde devam eder (10). Baz› hayvanlar›n spermleri rakip
erke¤in spermlerini öldürecek zehirlere sahiptir. Bunun
d›fl›nda ayn› tür içindeki erkekler rakip erke¤in sperm-
lerini bertaraf edebilmek amac›yla, de¤iflik taktiklere
baflvururlar. Daha fazla say›da, daha büyük, böylece
daha uzun yaflayabilen ya da daha h›zl› spermler üret-
mek gibi yöntemler bunlardand›r. Zaten, üreme bu ka-
dar önemli iken difli genital yolunun spermlere karfl›
neden bu kadar düflmanca davrand›¤› (difli üreme ka-
nal›nda spermlerin birço¤u geri çevrilir, ya da toksik
maddelerle öldürülür) sorusunun cevab› da burada
yatmaktad›r. Çünkü difli bu flekilde davranarak, zay›f
spermleri öldürmekte ve “iyi olan kazans›n” demekte-
dir. Baz› yazarlar difli hayvanlar›n bu flekilde de birbiri-
ne yak›n zamanlarda kendisi ile cinsel iliflki kuran er-
kekler aras›nda bir seçim yapt›klar›n› ileri sürmekte ve
bunu “kriptik difli seçimi” olarak isimlendirmektedirler
(11). Testis büyüklü¤ünün erke¤in sperm üretimi ile
k›smen iliflkili oldu¤u bildirilmektedir (12). O halde tes-
tisi büyük olan›n bu yar›flmada öne geçme ihtimali ha-
kikaten daha fazla olabilir.

‹nsan penisinin flekli ve büyüklü¤ü de erke¤in ken-
di spermini mümkün oldu¤unca ileriye b›rakmak ve
e¤er varsa daha önceki erke¤in spermlerini d›flar›ya at-
mak için tasar›mlanm›fl gibidir. 

Hayvanlarda birbiriyle yar›flma d›fl›nda difliyi sonra-

ki erkeklerden koruman›n da baz› yollar› gelifltirilmifl-
tir. fiiddet kullanarak difliyi kaç›rma, kar›ndan bacakl›-
larda oldu¤u gibi difliyi kendi vücuduna yap›flt›rma, ba-
lar›lar›nda oldu¤u gibi kendi yaflam› pahas›na tüm pe-
nis ve testisleri diflinin içinde b›rakma, maymunlarda
oldu¤u gibi yavru baflka erkekten oldu¤unda öldürme
gibi yöntemler bunlardand›r (1). ‹nsanlarda bile üvey
babalar›n çocu¤u öldürme riski biyolojik baban›nkin-
den 60 kat fazlad›r.

Son y›llarda yap›lan çal›flmalarla kad›n ve erke¤in
üreme ifllevlerinin evrim süreci içinde farkl›laflmas›nda
erkek yönündeki de¤iflimin çok daha h›zl› oldu¤u orta-
ya konmufltur (12). Yani temelde var olan tek cinsiyet
daha çok difliye benziyor olmal›, erkek gametler daha
sonra geliflmifl olmal›d›r. Nitekim erkeklikle iliflkili gen-
lerdeki evrim h›z›, diflilikle iliflkili olanlardan çok daha
h›zl› bulunmaktad›r (13). Belki de buna ba¤l› olarak tür-
lerin erkeklerindeki flekil zenginli¤i diflilerinkinden çok
daha fazlad›r. ‹flte bu olay›n nedeni de cinsel seçilimdir,
çünkü erkekler difli taraf›ndan seçilebilmek için geno-
mik düzeyde de karfl›l›¤› olmak üzere binlerce farkl›
yar›flma stratejileri ve bir yandan da abart›l› sekonder
seks karakterleri gelifltirmek zorunda kalm›fllard›r. Bu
sebeple erkeklik genleri h›zla evrimleflmektedir, çünkü
h›zl› geliflme-de¤iflme bask›s› alt›ndad›r (14). 

Cinsel efli seçme olay› tabiî ki sadece difliler taraf›n-
dan de¤il erkeklerce de yap›lmaktad›r. Erkekler ço¤un-
lukla genç olan diflileri tercih ederler. Çünkü genç olan
diflinin do¤urmak için daha çok vakti vard›r, erke¤in is-
tedi¤i fley olan “mümkün oldu¤unca çok çocu¤a sahip
olarak kendi genlerini sürdürme” iste¤ini yerine getir-
meye daha yeteneklidirler. 

Cinsel seçilim s›ras›nda efl aday›n› ikna etmekte
kand›rma stratejileri de kullan›lmaktad›r. Örne¤in in-
sanlarda evlili¤e ya da cinsel birleflmeye ikna etme ön-
cesinde erkekler kendilerini olduklar›ndan daha nazik,
duyarl›, düflünceli, anlay›fll› göstermekte ve mesleki
konum ve itibarlar›n› da oldu¤undan daha iyi göstere-
bilmektedirler (15). Kad›nlar ise kendilerini olduklar›n-
dan daha genç ve güzel gösterecek, baz› görünüfl bo-
zukluklar›n› gizleyecek taktikler kullanmaktad›rlar. 

‹nsanlar›n evrimsel sürecinde bir yandan efl bulma-
da bu tür kand›rma yöntemleri gelifltirilirken, bir yan-
dan da tabii ki bu kand›rmalara karfl› savunma meka-
nizmalar› olarak duygusal tepki verme yöntemleri ge-
lifltirilmifltir. Yap›lan çal›flmalarda kad›n ve erkeklerin,
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karfl› cins taraf›ndan en çok nelerle kand›r›l›yor iseler,
o aldatmalara en fliddetli tepki verdikleri ortaya ç›k-
m›flt›r. Örne¤in, kad›nlar erkeklerin kendilerini en çok
sosyal ve mali durumlar› ve kendilerine olan duygusal
ba¤l›l›¤›n fliddeti konusunda kand›rd›klar›n› ve en çok
da bu tür kand›rmalara üzüldüklerini ifade ederken, er-
kekler kad›nlar›n en çok cinsel sadakatleri ya da geç-
miflteki iliflkileri ile ilgili yalanlar›ndan rahats›z olmak-
tad›rlar (5). Çünkü bir erkek için uzun süreli eflle iliflki-
deki en büyük risk baflkas›ndan olan bir çocu¤a kendi-
sinin zannederek y›llarca yat›r›m yapmas›d›r. 

Sonuç olarak insanlar için diyebiliriz ki, döllenmifl
olan kad›n çocu¤u 9 ay karn›nda tafl›yacak, daha son-
ra da en az›ndan 5–10 y›l daha çocu¤un bak›m›n› üst-
lenecektir. ‹flte bu yüzden kad›nlar erkekleri seçerken
çok daha dikkatli davran›rlar ve kararl›, güvenilir, güçlü
ve düflmanlarla bafl edebilecek erkekleri tercih ederler
ve uzun dönemli bir efl ararlar (16). Difliler çocuklar›n›n
daha iyi genlere sahip olmas›n› ve iyi bak›lmas›n›, er-
kekler ise kendi genlerini tafl›yan mümkün oldu¤unca
çok say›da çocuklar›n›n olmas›n› esas tutarlar. Çocuk-
lar›n iyi yetifltirilmesi için konumu ve finansal kaynak-
lar› iyi olan ve kendisine uzun süreli olarak ba¤lanacak
bir erkek arad›klar› için, hemen bütün kültürlerde ka-
d›nlar sekse raz› olmadan önce mümkün oldu¤unca
uzun süreli bir kur döneminin geçmesini tercih ederler
(5). Dünyan›n 52 farkl› ülkesinde ayn› anda yap›lan bir
çal›flmaya göre hemen her kültürdeki erkekler ise, çok
say›da eflle cinsellik istemekte, bir yabanc› ile seks
yapmaya daha fazla gönüllü olmakta, kad›nlara göre
iki kat fazla cinsel fantezilere sahip bulunmakta ve fa-
hiflelere para vermektedirler (17).

Cinselli¤in geneti¤i ve fötal
hayattaki geliflimi

‹nsan embriyosunun sahip oldu¤u genler bipotansi-
yel durumda olan gonad›n testis ya da over yönünde
geliflimini sa¤lar. Bu süreçte en iyi bilinen gen SRY ge-
nidir, bu gen Y kromozomunun cinsiyeti belirleyen
parças›d›r. Bu gendeki bozukluklar gonad farkl›laflma-
s›n› bozarak interseks bozukluklara yol açar. Normal
flartlar alt›nda, bir kimsenin genetik yap›s› aksini söyle-
medikçe fötusun cinsiyeti difli yönde geliflir. Fötus kaç
tane X kromozomuna sahip olursa olsun, tek bir Y kro-
mozomuna bile sahipse erkek olarak geliflir. Testisler

geliflince testosteron ve Müller kanal›n› inhibe edici
faktör (MIH) salg›lamaya bafllarlar, buna ba¤l› olarak
Müller kanallar› kapan›r ve Wolff kanallar› geliflir. Fö-
tusta yeterince testosteron yoksa Müller kanallar› difli
iç genital organlar›n› oluflturmak üzere geliflecek ve
Wolff kanallar› regrese olacakt›r. Testosteron ayr›mlafl-
mam›fl Wolff kanallar›n›n erkek tarz› vas deferens, epi-
didimis ve seminal veziküllere dönüflmesini sa¤lar.
Testosteronun yoklu¤unda tüm bu yap›lar kad›n yö-
nünde geliflir.

‹ç genitallerin aksine, d›fl genitaller iki cinsiyette ay-
n› prekürsörlerden geliflir (cloaca). Erkek fötusta testis-
lerde sertoli hücrelerinden sal›nan testosteronun geni-
talleri erkeksi hale getirmesi için 5 a-redüktaz enzimi
taraf›ndan daha potent bir androjen olan 5 a-dihidro-
testosteron (DHT)‘a çevrilmesi gerekir. DHT androjen
reseptörlerine ba¤lanarak ifl görür ve penis ve skrotu-
mun geliflmesini sa¤lar.

Fötal hayattaki gonadal hormonlar sadece bedenin
ve genital organlar›n de¤il, ayn› zamanda beynin de
kad›n ya da erkek beyni fleklinde geliflmesini sa¤la-
maktad›r. Bilindi¤i üzere kad›n ve erkeklerin beyinleri
ifllevsel, anatomik ve fizyolojik bak›mdan birçok farkl›-
l›klar arz etmektedir (18). Bunda da gene önemli olan
fötal hayattaki testosteron düzeyidir. Aynen bedenin
di¤er genital organlar› gibi, beyin de e¤er fötal hayatta
yeterince testosteron alamazsa difli beyni olarak geli-
flir (19). Testosteron beyin hücrelerinde östradiole çev-
rildikten sonra ifl görür. Hücre içinde testosteronu ös-
tradiole çeviren aromataz enzimidir. Fötal hormonlar
beynin dimorfik geliflimi d›fl›nda, cinsel davran›fl ve yö-
nelimi de etkiler. 

Steroid yap›daki hormonlar (testosteron dâhil) hüc-
re içi reseptörlerine ba¤lan›nca c-fos erken genini akti-
ve ederek fos proteini üretimine neden olur. Do¤umun
ilk günlerinde beyinde cinsellikle iliflkili ya da cinsel di-
morfizm gösteren yap›larda [medial preoptik alan
(MPOA), supraoptik çekirdek (SON), stria terminalisin
bed nükleusu (BNST) vs.] erkeklerin daha yüksek fos
proteini ifadesine sahip olduklar› bulunmufltur. Dolay›-
s›yla, beyinde testosterona ba¤l› cinsel dimorfizmin
nedeni (ya da sonucu) bu fos proteini üretim farkl›l›¤›
olabilir (20).

Prenatal dönemde annenin yaflad›¤› stresin fötusu
etkileyerek testosteronu bask›lad›¤› ve bu flekilde erifl-
kinlikteki cinsel yaflam› olumsuz etkiledi¤i ileri sürül-
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mektedir. Bu bireylerin eriflkin yaflamlar›nda daha dü-
flük testosteron düzeyine sahip olduklar›, ilk cinsel bir-
leflmeye daha geç girdikleri ve ejekulasyon say›lar›n›n
daha az oldu¤u bildirilmektedir (21). 

Bunlar›n d›fl›nda oksitosinin de prenatal ya da peri-
natal olarak cinsel davran›fllar üzerinde organizasyonel
etkileri mevcuttur. Yeni do¤an döneminde d›flardan
oksitosin verilen difli hayvanlar›n eriflkinlikteki cinsel
davran›fllar› ve üreme baflar›lar› artmaktad›r (22). Oksi-
tosinin bu ifli östrojen reseptörlerini etkilemek suretiy-
le yapt›¤› ileri sürülmektedir.

Cinselli¤in endokrinolojisi

Döllenmeden itibaren hormonlar hem genital or-
ganlar›n hem beynin cinsel gelifliminde önemli rol oy-
narlar. Geliflim s›ras›nda testosteron her iki cinsiyette
de kemik geliflimi, pubik ve aksiller k›llanma için ge-
reklidir. 

Puberte fertilite yetene¤inin kazan›ld›¤› dönemdir.
Adolesanlar fiziksel olarak koitus yapmaya yetenekli-
dir, ancak sosyal nedenlerle cinsel dürtülerini kontrol
etmek zorunda olufllar› güçlü bir cinsel gerilim olufltu-
rur (23). Kad›nda pubertede östrojen, progesteron ve
adrenal korteksten sal›nan androjenler iç ve d›fl genital
organlar›n büyümesini ve ifllevsel de¤iflimini sa¤lar. Pu-
berte s›ras›nda her iki cinsiyette de yükselen testoste-
ronla birlikte cinsel istek artar. Puberteye erken giren-
lerin eriflkin yaflamlar›nda da cinsel hayatlar›n›n daha
aktif oldu¤u bildirilmektedir (24). Östrojenler fallop tüp-
leri, uterus, vajina, memeler ve erke¤i cezbeden yuvar-
lak hatlar› sa¤layan cilt alt› ya¤ dokusu geliflimini sa¤-
larken, androjenler klitoris, meme bafllar›, pubik ve ak-
siller k›llanma, muhtemelen labialar ve periuretral bez-
lerin geliflimini yönetir.

Pubertenin bafllamas›n›n nas›l tetiklendi¤i çok iyi
bilinmese de olay› bafllatan puberte ile birlikte sal›n›fl›
birden artan gonadotropin salg›lat›c› hormon
(GnRH)’dur (25). Bu hormonun salg›lan›fl›n›n art›fl›ndan
ise, puberte s›ras›nda hormonu inhibe eden GABA’erjik
aktivitenin azalmas› ve uyar›c› glutamat aktivitesinin
yükselmesi sorumludur (23,25). Pubertenin bafllama
zaman›n›n k›smen kal›t›labilir oldu¤u, ayr›ca kiflinin ye-
terince büyüdü¤ü ve yeterli enerjiyi depolad›¤›na dair
iç (metabolik ipuçlar›) uyaranlarla ve di¤er bireylerden
gelen d›fl (sosyal mesajlar, stres) uyaranlar taraf›ndan

tetiklendi¤i bildirilmektedir. Pubertenin y›l›n optimal
zaman›nda gerçekleflmesi için fotoperiyot iflaretlerinin
de (suprakiazmatik çekirdek taraf›ndan belirlenen gü-
nün uzunlu¤u) iyi de¤erlendirilmesi gerekir (26). Bunla-
r›n d›fl›nda, diyet, leptin ve karfl› cinsin feromonlar›na
maruz kalma gibi uyar›c›lardan gelen bilgiler de puber-
tenin bafllamas›nda önemli rol oynuyor gibi görün-
mektedir (25). K›zlar puberte belirtilerini erkeklerden
önce gösterirler. Prenatal steroid ortam› da puberte za-
man›n› etkiler, do¤um öncesinde yüksek testosterona
maruz kalan difli hayvanlarda puberte erken geliflir
(26). 

Testosteron bilinen en potent androjendir. Adrenal-
de zona fasikülatadan ve kad›nlarda bir miktar da
overlerden sal›n›r. Kad›nlarda ovulasyon s›ras›nda kan-
da en yüksek düzeydedir. Vajinal duvarlar›n tonusunu
ve klitoral ereksiyonu temin eder. Stresle kandaki tes-
tosteron miktar› azal›r. 

Eriflkin insanlarda testosteron her iki cinsiyette de
cinsel istek ve cinsel uyar›lma ile iliflkilidir (26). Kastre
edilen erkeklerde cinsel istek bask›lan›r, bunlara d›flar-
dan testosteron replasman› yap›l›rsa cinsel istek ve
ereksiyon normale döner. Bunu MPOA’da nitrik oksit
(NO)’i ve dolay›s›yla dopamin aktivitesini art›rmak sure-
tiyle yapt›¤› düflünülmektedir (28). Ancak normalin
üzerinde d›flardan verilen testosteronun uyar›lmaya ek
bir faydas› yoktur (29). Adolesan erkeklerde tükürük
testosteronu ile cinsel iliflki s›kl›¤› aras›nda do¤ru oran-
t› bulunmaktad›r. Fizyolojik ereksiyon (ör: gece ereksi-
yonu) daha çok testosterona ba¤›ml› iken, psikolojik
ereksiyon (ör: görsel cinsel uyaranla oluflan) daha ba-
¤›ms›zd›r (30). Penisin dokunsal hassasiyeti ve spinal
kordda ereksiyon ve ejekulasyonu kontrol eden ref-
leksler de androjene ba¤›ml›d›r (31). Genç kad›nlarda
dolaflan serbest testosteron cinsel istek ve masturbas-
yonla do¤ru orant›l› bulunmaktad›r (29,32). 

Eriflkin kad›nda östrojen ve progesteronlar vajina
gibi baz› yap›lar›n tonusunun korunmas› gibi dolayl›
olaylar d›fl›nda kad›n›n cinselli¤ini do¤rudan etkilemez.
Östrojenin ayr›ca iyilik hissini art›r›c› etkisi vard›r. Pro-
gesteron ise eriflkin kad›nlarda aksine gerginli¤i art›r›c›
bir etki gösterir (33). Eriflkinde östrojen ayr›ca oksitosin
reseptörlerini upregüle eder (34). Kad›nlarda cinsel
uyar›lman›n olabilmesi için hem östrojen hem de tes-
tosteron gereklidir. Erkekte daha çok testosteron ge-
rekli olsa da östrojenin de az miktarda rolü vard›r (35).
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Prolaktin cinsel davran›fl üzerinde genellikle bask›lay›-
c› etki gösterir. Hiperprolaktinemi erkeklerde libido
azalmas› ve ereksiyon bozuklu¤una yol açar (36). Bu-
nun nedeninin prolaktinin merkezi sinir sistemindeki
dopamini bask›lamas› oldu¤u san›lmaktad›r. Ayr›ca or-
gazm s›ras›nda plazmada düzeyi artan hormonlardan
biri de prolaktindir. Prolaktinin cinsel organlar›n uyar›l-
mas› ile de¤il de, erkek ve kad›nlarda yaln›zca orgazm
ile art›fl›, bu hormonun orgazm›n öznel bir göstergesi
olarak kullan›labilece¤ini akla getirir (37).

Cinselli¤in merkezi sinir
sistemindeki düzenleyicileri:

Beyinde motivasyonla ilgili bafll›ca iki adaptif siste-
min oldu¤u ileri sürülmektedir:
1. Defansif sistem: Tehlikeli uyaranlara karfl› olufltu-

rulan “kaç, savafl ya da don” cevaplar›n› yöneten
sistem. Tüm strese cevap ve anksiyete sistemi bu-
na dâhildir. 

2. ‹stek-ifltah (appetition) sistemi: Gene hayati öne-
mi haiz, yeme, üreme, annelik davran›fl›, ba¤lanma
gibi sosyal davran›fllarla iliflkili sistemdir. Afla¤› yu-
kar› ödül sistemi ile ayn› yap›lar› içerir (38).
Cinsellikle iliflkili eylemler genel olarak ikinci sistem

taraf›ndan yönetilir. Cinsellik s›ras›nda defansif siste-
min eylemleri ço¤unlukla bask›lan›r. Örne¤in, cinsel
uyar›lm›fll›k s›ras›nda a¤r› alg›s› belirgin biçimde azal›r,
a¤r› efli¤i yükselir. Kad›nlarda vajinal uyar› ve orgazm
s›ras›nda a¤r› alg›lamas› s›ras›yla %55 ve %75 oran›nda
azalmaktad›r (39).

Korteks hem cinsel dürtülerin kontrol edilmesinde,
hem de cinsel uyaranlar›n ifllenmesinde rol oynar. ‹n-
sanlarda cinsellikle ilgili filmleri seyrederken beyin kor-
teksinde özellikle orbitofrontal korteks, sol anterior
singulat ve sa¤ kaudat nukleus gibi baz› bölgeler di¤er
bölgelerden daha çok aktifleflir. Özellikle frontal kor-
teks lezyonlar›nda ve demanslarda cinsel disinhibisyon
ve buna ba¤l› olarak parafilik ya da nonparafilik hiper-
seksüalite görülebilir (31).

Beyinde cinsellikle iliflkili bir baflka önemli yap› lim-
bik sistemdir. Hipokampus, mamiller cisimler, ön tala-
mik çekirdekler, ventral tegmental alan (VTA), nükleus
akkumbens, medial prefrontal korteks ve ventral me-
dial nükleus (VMN) gibi limbik yap›lar›n uyar›lmas› ile
erkeklerde penil ereksiyon oluflur. Limbik sistem özel-

likle cinsel motivasyon ve ödülle iliflkilidir (40). VTA’dan
nükleus akkumbense uzanan dopaminerjik nöronlar
cinsel davran›fl›n ödüllendirici etkisinden sorumludur.

Hipotalamus ve özellikle onun MPOA parças› insan-
da cinsel efl seçimi ve cinsel istekle iliflkilidir. MPOA’da-
ki dopamin nöronlar› erkek cinsel davran›fl›n› art›r›r.
Testosteron MPOA’daki nöronlar içinde östradiole dö-
nüfltükten sonra nitrik oksit sentaz (NOS) sentezini, do-
lay›s›yla NO’i art›rmakta, bu da dopamin aktivitesini
uyarmakta, böylece cinsel istek ve davran›fl tetiklen-
mektedir. Dopamin MPOA’da etkisini cGMP yolu vas›ta-
s›yla yapmaktad›r (40). Bu bölge özellikle erke¤in psi-
kolojik kaynakl› ereksiyonunda önemlidir, çünkü bu
alan›n lezyonlar›nda spinal ereksiyon yok olmaz (42).
Vertebral›larda MPOA’n›n ç›kar›lmas› neredeyse cinsel
davran›fl›n tüm aflamalar›n› bloke eder (43). Kufllarda
da MPOA’n›n büyüklü¤ü erkek kuflun difliye kur davra-
n›fl› olarak flark› söylemesiyle iliflkilidir (44). Endojen
opioidler MPOA ve medial amigdaladaki etkileriyle cin-
sel uyar›lmay› inhibe ederler (29).

Hipotalamusun bir baflka parças› olan paraventri-
küler çekirdek (PVN) de ereksiyonda önemlidir.
PVN’daki oksitosinerjik nöronlar birçok hipotalamus d›-
fl› beyin yap›s›na ve spinal korda uzanarak cinsel uya-
r›lmay› bafllat›rlar ve ereksiyonu kontrol ederler (45,
46). Opioidler, gama amino bütirik asit (GABA) ve endo-
jen cannabinoidler PVN’taki bu oksitosinerjik nöronlar›
bask›layarak cinsel davran›fl› azalt›rlar (47). Hipotala-
mus VMN’unun ise difli hayvanlarda cinsel davran›fl› et-
kiledi¤i, özellikle cinsel birleflme öncesinde lordozun
art›fl› davran›fl› ile do¤rudan iliflkili oldu¤u bilinmekte-
dir (48). VMN’un lezyonlar›nda difli hayvanlar›n lordoz
cevab› yok olmaktad›r (43). 

Beyin sap›n›n spinal cinsel refleksler üzerinde inhi-
bitör ve eksitatör kontrolü vard›r ve bu kontrolü sero-
tonin vas›tas›yla yapar. Özellikle beyin sap›n›n nükleus
paragigantosellularis’inden ç›k›p spinal korda inen se-
rotonerjik nöronlar cinsel cevab› bask›lar (24). 

‹fllevsel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) ça-
l›flmalar›nda kad›n ve erkeklere erotik film ya da re-
simler gösterilerek beyinde hangi yap›lar›n daha çok
aktive olduklar›na bak›lmakta ve böylece cinsellikle
iliflkili beyin yap›lar› ortaya konmaya çal›fl›lmaktad›r.
Bu çal›flmalarda genellikle erotik filmleri seyrederken
insanlarda oksipitotemporal, anterior singulat, medial
prefrontal, orbitofrontal, insular, hipotalamus, talamus,
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ventral striatum (nükleus akkumbens) ve amigdala
bölgelerinin aktive oldu¤u gözlenmifltir (49,50). Erkek-
lerde hipotalamustaki uyar›lma kad›nlardan daha fazla
bulunmaktad›r (49). Ayr›ca kad›nlar luteal fazda iken
menstruel dönemlerindekinden daha fazla uyar›lmak-
tad›rlar (hem subjektif bildirim, hem de beyinde uyar›-
lan bölgelerin geniflli¤i olarak) (50).

Pornografik film gösterildi¤inde uyar›lan beyin böl-
gelerinin cinsellikteki ifllevlerinin ne oldu¤u tam olarak
bilinmese de, vizüel korteksin dikkati gösterdi¤i, insu-
lan›n cinsel uyar›lma s›ras›ndaki otonomik de¤ifliklik-
lerle iliflkili oldu¤u, medial prefrontal korteksin cinsel
emosyonun bilinçli alg›lanmas›n› sa¤lad›¤›, orbitofron-
tal korteks, orta beyin (mezolimbik dopaminerjik yo-
lakla iliflkili olan VTA) ve ventral striatumun ise ödül ve
al›nan zevk ile iliflkili oldu¤u ileri sürülmektedir. Yine
cinsellikle iliflkili filmleri seyrederken aktive olan inferi-
ror prefrontal korteks ise bakan kiflinin filmdeki kiflinin
hissettiklerini hissedebildi¤ini göstermektedir, çünkü
buras› zihin okuman›n merkezi olarak kabul edilmek-
tedir (49,51).

Benzer biçimde pozitron emisyon tomografisi (PET)
çal›flmalar›nda da cinsel uyar›lma s›ras›nda MPOA (hi-
potalamus), sol anterior singulat, prefrontal korteks ve
ventral striatum (nükleus akkumbens)’te metabolizma
art›fl› oldu¤u gözlenmifltir (52). Amigdalada ise metabo-
lizma azalmas› olmakta, bunun cinsel uyar›lma s›ras›n-
da kiflinin uyan›kl›k durumunun ve korkusunun azalt›l-
mas› için gerekli oldu¤u ileri sürülmektedir (53).

Cinsel uyar›lma s›ras›nda özellikle MPOA’daki dopa-
min art›fl› önemlidir. Testosteron MPOA, amigdala, BNST
ve VMN’ta östradiole dönüflerek uyar›lmay› kolaylaflt›r›r
(29). Nitekim hipogonadal erkeklere görsel cinsel uya-
ran verildi¤inde cinsel uyar›lmay› kontrol etti¤i bilinen
sa¤ insula, orbitofrontal korteks ve MPOA gibi bölgeler-
de kanlanma azalmas› görülmekte, testosteron replas-
man› ile bu bozukluk geri dönmektedir (54).

Merkezi sinir sisteminde cinsellikle yak›ndan iliflkili
olan nörotransmitterler flunlard›r:
1. Dopamin: Cinsel istek için çok gerekli bir nörotrans-

mitterdir. Normalde kad›n ve erkeklerde dopamin
art›fl›yla cinsel istek artar. Cinsel birleflmeden he-
men önce ve birleflme s›ras›nda beyinde dopamin
miktar› artar. Hayvanlar›n erkeklerinde östroz (döl-
lenmeye haz›r) diflinin kokusu mezolimbik yolakta-
ki dopamini art›r›r. Seçici D2/D3 agonistleri erkek-

lerde ereksiyon say›s›n› art›r›rlar (55). Özellikle
MPOA, nigrostriatal ve mezolimbik dopamin nöron-
lar› cinsellikle iliflkilidir (43). Mezolimbik dopaminin
cinsel motivasyon, istek ve ödülü, MPOA’daki dopa-
minin ise daha çok cinsel motivasyon ve genital
refleksleri yönetti¤i ileri sürülmektedir (56). 

2. Serotonin: Genel olarak cinsel ifllevleri bask›lar.
‹nen rafe-spinal serotonerjik inhibitör yol vas›tas›y-
la 5HT1A reseptör alt tiplerini kullanarak refleks
ereksiyonu bask›lar, ejekulasyonu da inhibe eder.
Örne¤in beyin sap› rafe çekirdeklerinin lezyonlar›n-
da cinsel davran›fllar artar (57). Bunun d›fl›nda
5-HT2A reseptörlerinin uyar›lmas› da ereksiyonu
bask›larken, 5-HT2C reseptörlerinin uyar›lmas› para-
sempatik yolaklarla yönetilen ereksiyonu art›rmak-
ta, ancak ejekulasyonu bask›lamaktad›r (58).

3. Oksitosin: Cinsel organlar›n, memelerin uyar›lmas›
ve orgazm s›ras›nda sal›nan bir hipofizer hormon-
dur. Dolay›s›yla cinsel eylemden zevk almay› art›r›-
yor olabilece¤i düflünülmektedir. Ayr›ca oksitosinin
efllerin birbirlerine ba¤l›l›¤›n› ve monogami e¤ilimi-
ni art›ran bir hormon oldu¤u da ileri sürülmektedir
(4). PVN’daki oksitosinerjik nöronlar›n uyar›lmas›
penil ereksiyonu kolaylaflt›rmaktad›r. S›çanlarda hi-
potalamus içine do¤rudan oksitosin verilmesinin
cinsel davran›fllar› art›rd›¤› bildirilmektedir (59). Ok-
sitosinin cinsel cevab› PVN’ta NOS enziminin aktivi-
tesini art›rmak suretiyle art›rd›¤› ileri sürülmektedir
(59). Oksitosin SSRI’larca oluflturulan orgazm bozuk-
lu¤unu düzeltebilmektedir (28). Ayr›ca erkekte epi-
didimiste ve tunika albuginea’da yo¤un oksitosin
reseptörleri vard›r ve bunlar›n ejekulasyon s›ras›n-
da bu yap›lar›n kas›lmas›n› ve semenin at›lmas›n›
sa¤lad›¤› san›lmaktad›r (60).

4. GABA: PVN’daki oksitosin nöronlar›n› inhibe ederek
cinsel uyar›lmay› bask›lar (46). 

5. NO: MPOA’daki NO cinsel istekle iliflkilidir, testoste-
ron bunu art›r›r.

Psikoseksüel faktörler:

Cinsellik esas olarak dört psikoseksüel etkene ba¤l›d›r:
1. Efleysel (sexual) kimlik
2. Cinsiyet (gender) kimli¤i ya da cinsel kimlik
3. Cinsel yönelim
4. Cinsel davran›fl
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Efleysel kimlik:

Kiflinin biyolojik cinsel özellikleridir: iç ve d›fl genital
organlar, hormonal durum, gonadlar ve sekonder seks
özelliklerinden ibarettir. ‹nsan penisi di¤er maymun
türlerininkinden uzun ve kal›nd›r. Uzun oluflunun ev-
rimsel süreçte iki ayakl› olmaya sekonder geliflti¤i (da-
ha ileriye semeni b›rakabilme ve difli ayakta oldu¤u
halde onu vajende tutabilmeyi sa¤layabilmek amac›y-
la) ileri sürülmektedir (61). Özellikle adolesan dönemin-
de erkeklerde penis büyüklü¤ü ile ilgili kayg›lar oluflur.
Kad›nlar›n içinde penis büyüklü¤ünü önemseyenlerin
oran› %25 civar›nda bulunmaktad›r (62, 63). Penisin ka-
l›nl›¤› uzunlu¤undan önemli bulunmakta ve kad›n›n
cinsel tecrübesi artt›kça penis büyüklü¤ünü önemli
bulma oran›n›n da artt›¤› bildirilmektedir (62, 63).

Cinsel kimlik:

Kiflinin kendini erkek ya da kad›n hissetmesi duru-
mudur. iki üç yafl›na kadar geliflmifl olur. Aile üyeleri,
akranlar, ö¤retmenler ve kültürel etkenlerden al›nan
girdilere ba¤l› olarak geliflir. Kiflinin kendisini biyolojik
cinsiyetinin aksi kimlikte hissetmesine cinsel kimlik
bozuklu¤u ya da transseksualizm denir. Asl›nda kiflinin
kendini hangi cinsiyette hissetti¤i siyah-beyaz gibi bir
durum olmaktan ziyade bir yelpaze (continuum) gibi-
dir (64).

Toplumlarda en az›ndan bir dönem cinsel uyar›lma
amac›yla karfl›t cinsin k›yafetlerini giydi¤ini ifade eden-
lerin (transvestik fetiflizm) oran› erkeklerde %2.8, ka-
d›nlarda %0.4 olarak bildirilmifltir (65). Çocuklarda da
cinsel kimlik bozuklu¤u erkeklerde k›zlardan fazlad›r
(64).

Transseksüalizmin etyolojisinde birçok psikolojik ve
biyolojik etkenlerden bahsedilmektedir, ancak hiç biri-
si kan›tlanm›fl de¤ildir. Biyolojik etkenlerin oldu¤una
kan›t olarak transseksüellerde parmak izi asimetrisinin
bulundu¤u (geliflimsel bozuklu¤a iflaret ediyor), day› sa-
y›s›ndan çok teyzelerin oldu¤u (66) ve kardefllerinde de
bozuklu¤un görülmesinin genetik bilefleni gösterdi¤i
ileri sürülmektedir (67). Transseksüellerde kromozomal
anormalli¤in oldu¤unu bildiren birkaç çal›flma vard›r. fiu
ana kadar alt› 47,XYY kromozoma sahip erkekten kad›-
na dönen ve bir 47,XXX kromozoma sahip kad›ndan er-
ke¤e dönen transseksüel vak’as› bildirilmifltir (68).

Cinsel yönelim (oryantasyon):

Kiflinin cinsel dürtülerinin yönelmifl oldu¤u cinsiyet-
tir, yani hangi cinse erotik istek duyuldu¤udur. ‹nsan›n
cinsel yönelimi karfl› cinse (heteroseksüel), kendi cinsi-
ne (eflcinsel), ya da her iki cinse birden (biseksüel) ola-
bilir. T›pk› cinsel kimlik gibi cinsel yönelim de süreklilik
arz eder, yani yukar›da say›lan cinsel yönelimler d›fl›n-
da ara formlar vard›r. 

‹nsanlarda yap›lan çal›flmalarda, erkeklerde erke¤e
ilgi duyma oranlar› %5 civar›nda, kad›nlarda kad›na ilgi
duyma oran› %5–10 olarak bulunmufltur (69). Genel
olarak erkeklerde eflcinsel eylem daha fazlad›r. Kana-
da’da yap›lan bir çal›flmada erkeklerin %5’inin, kad›nla-
r›n ise %0,5’inin yaln›zca kendi hemcinsiyle cinsel bir-
leflmede bulundu¤u bildirilmifltir (70). Bu çal›flmaya gö-
re her iki cinsiyette de deneklerin %10 kadar›n›n cinsel
fantezilerinin yar›s›n› ayn› cinsle iliflkinin oluflturdu¤u
tespit edilmifltir. Özellikle adolesans döneminde geçici
olarak hemcinsine ilgi olabilir. Bir çal›flmada adolesans
döneminde kendi cinsine ilgi duyma oranlar›n›n ayn›
kifliler 26 yafl›na geldiklerinde yar›ya indi¤i bildirilmifltir
(69).

Eflcinselli¤in oranlar›n›n zaman içinde ve toplumdan
topluma de¤iflti¤i bilinmektedir (71). Baz› yazarlar bu
de¤iflimi geliflen toplumlarda ailedeki birey say›s›n›n
giderek azalmas›na, kardefl do¤um s›ras›n›n de¤iflimine
ve AIDS oranlar›n›n artmas›na ba¤lamaktad›rlar. Son
y›llarda belli bir kiflide cinsel yönelimin sabit olmad›¤›-
n›, zaman içinde de¤iflti¤ini ileri sürenler artmaktad›r.
Bu görüfle delil olarak, eflcinsel ya da heteroseksüel
olup da sonradan de¤iflenlerin olmas›, durumsal eflcin-
sellik (karfl› cinsin olmad›¤› ortamlarda bulunmak so-
nucunda geliflen geçici eflcinsel eylemler) diye bir kav-
ram›n olmas› ve biseksüellerin bazen kendi cinslerine,
zaman zaman da di¤er cinsiyete ilgilerinin artt›¤›n› bil-
dirdikleri epizodlar tan›mlamalar› gibi bulgular› öne
sürmektedirler (72).

Cinsel yönelimdeki bu de¤iflebilme özelli¤inin ka-
d›nlarda daha çok oldu¤u bildirilmektedir (73). Erkekle-
rin cinsel yöneliminin erken fötal dönemlerde testos-
teronun etkisi ile daha s›k› biçimde flekillendirildi¤i, ka-
d›nlarda ise cinsel yönelimin e¤itim ve çevresel etken-
lere daha çok ba¤l› oldu¤u için kad›nlar›n nispeten da-
ha de¤iflken bir cinsel yönelimlerinin olabilece¤i ileri
sürülmektedir.
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Cinsel yönelimin embriyolojik
temelleri:

Üreme davran›fl›ndaki cinsel farkl›l›klar erken geli-
flim dönemindeki (prenatal ya da perinatal) kritik bir
dönemde seks steroidlerinin organize edici etkilerin-
den kaynaklan›r (74,75). Fötal ve neonatal hayatta bey-
nin maruz kald›¤› cinsiyet hormonlar› erkeksi ya da ka-
d›ns› cinsel davran›fllar› belirler. E¤er fötus beyni var
olan XY kromozomuna ba¤l› olarak geliflen testisler-
den sal›nan testosterona maruz kal›rsa maskülinizas-
yona ve defeminizasyona u¤rar. Cinsel eflin tercihi de,
fötal geliflim s›ras›ndaki beynin karfl› karfl›ya kald›¤›
steroid hormonlardan etkilenir. Çünkü hayvanlarda pe-
rinatal dönemde bu hormonlarda de¤ifliklikler yap›l›r-
sa, eriflkinlikte tercih edilen cinsel efl ve genel olarak
üreme davran›fl›n›n de¤iflti¤i gösterilmifltir (76). Beynin
erkekleflmesinin sonucunda erkek eriflkin, cinsel obje
olarak kad›nlar› tercih eder. Eriflkin yaflamdaki cinsiyet
hormonlar›n›n düzeyinin ise cinsel yönelim üzerinde
hemen hiçbir etkisi yoktur (74). 

Fötus beyni zaman›nda yeterince erkeklik hormo-
nu almazsa iki fleyden biri olur:
1. Bebek erkek do¤ar, ancak beyni k›smen k›z beyni-
dir, puberteyle birlikte eflcinsel e¤ilimler ortaya ç›kar,
2. Erkek genitallere sahip, ancak tam k›z beyniyle do-
¤ar, kendini bafltan beri k›z gibi hisseder yani transsek-
süel olur.

Bu yüzden eflcinselli¤in genellikle de¤ifltirilemez bir
cinsel yönelim oldu¤u kabul edilmektedir. 

Fötal geliflim dönemindeki hormonlar›n etkisinin d›-
fl›nda eflcinselli¤in genetik bir bilefleninin oldu¤u da ile-
ri sürülmektedir. Eflcinsellerin akrabalar›nda eflcinsellik
e¤ilimi fazlad›r (77). Ayr›ca eflcinselli¤in kal›t›m›nda an-
neden geçiflin daha etkili oldu¤u, dolay›s›yla bu kal›tsal
faktörün X’e ba¤l› bir geçiflinin olabilece¤i düflünül-
mektedir (78). 

‹nsan cinsel yöneliminin nörogeliflimsel modelini
destekleyen bir baflka hipotez anne ba¤›fl›kl›¤› hipote-
zidir. Bu hipoteze göre, eflcinsel erkekler heteroseksü-
ellere göre daha çok “a¤abey”e sahiptirler (79,80). Hat-
ta bir kiflinin kendinden önceki her erkek kardeflinin o
kiflide eflcinsel yönelim ihtimalini biraz daha art›rd›¤›
ileri sürülmektedir. ‹flte bu bulgulardan yola ç›k›larak
anne ba¤›fl›kl›¤› hipotezi ya da cinsel oryantasyonun
immün hipotezi ortaya at›lm›flt›r (81). Buna göre, baz›

annelerde bebek erkek oldu¤u zaman gebelik döne-
minde Y kromozomuna karfl› yavafl ilerleyen ve kal›c›
bir ba¤›fl›kl›k oluflmakta, her erkek çocuk bu antikorla-
r›n miktar›n› biraz daha art›rmakta ve sonraki erkek
bebekler bu antikorlara maruz kald›klar› için cinsel yö-
nelimleri de¤iflmektedir (75). 

Kendinden önce çok erkek kardefle sahip olman›n
çevresel bir etken olarak m› yoksa biyolojik bir etken
olarak m› cinsel yönelimi etkiledi¤i tart›flma konusu-
dur. Ancak Bogaert ‘in yapt›¤› çok yeni bir araflt›rmada,
biyolojik kardefllerinin yan›nda büyüyen eflcinsellerle,
biyolojik akrabas› olmayan ailelerde büyüyen eflcinsel-
ler karfl›laflt›r›lm›fl ve yaln›zca biyolojik büyük erkek
kardefl say›s›n›n cinsel yönelimi etkiledi¤i bulunmufltur
(82). Bu da “a¤abey” faktörünün prenatal etki ile eflcin-
selli¤e neden oldu¤unu destekleyen bir bulgudur. Bu-
nun d›fl›nda ilginç olan bir bulgu da fazla say›da erkek
kardeflin cinsiyet rol davran›fllar› normal olan eflcinsel-
lerde de¤il, yaln›zca belirgin feminen davran›fl sergile-
yen eflcinsellerde olmas›d›r (80). Bu bulgu da anne ba-
¤›fl›kl›¤› hipotezini desteklemektedir. Buna göre anne-
deki zay›f ba¤›fl›kl›k sadece cinsel yönelimi etkileyip,
cinsiyet rol davran›fl›n› de¤ifltirmez iken, daha güçlü bir
ba¤›fl›kl›k geliflmifl ise (kendinden önceki erkek kardefl
say›s› artt›kça) fötusun hem cinsel yönelimi hem de
davran›fllar› “feminize” olmaktad›r. 

Bunlar›n d›fl›nda eflcinsel erkeklerde %34, eflcinsel
kad›nlarda ise %91 oran›nda heteroseksüellerden daha
fazla (odds ratio) solakl›¤›n görülmesinin de geliflimsel
bir instabiliteye iflaret edebilece¤i ileri sürülmektedir
(83). Yeni bir çal›flmada yukarda bahsetti¤imiz eflcin-
sellik ile çok say›da erkek kardefle sahip olma aras›n-
daki pozitif iliflkinin yaln›zca solak olmayan erkek efl-
cinseller için geçerli oldu¤u bulunmufltur (84). 

Hipotalamusun bir parças› olan MPOA’n›n cinsel
eflin kad›n ya da erkek olarak seçilmesinde ve özellik-
le erkek tipi cinsel davran›fl›n ortaya ç›kmas›nda
önemli oldu¤u ileri sürülmektedir (85). MPOA ve bunun
cinsel davran›fl ve yönelimde önemli bir alt k›sm› olan
cinsel dimorfik çekirde¤in (SDN) hayvanlar›n erkekle-
rinde diflilerden iki misli büyük oldu¤u bildirilmektedir.
‹nsanlarda da ön hipotalamusta bulunan INAH3 deni-
len çekirdek SDN’nin muadili gibi görülmektedir. Ötücü
kufllarda MPOA erkek kuflun döllenme mevsiminde di-
fliyi cezbetmek için kulland›¤› flark›n›n say›s› ve uzun-
lu¤unu do¤rudan etkilemektedir ve difli ile birliktelik
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kurulduktan sonra ise erkek kufl art›k flark› söyleme-
mektedir (ta ki, evlilik d›fl› yeni bir iliflki kuruncaya ka-
dar) (44). ‹nsanlarda transseksüel erkeklerde de hipota-
lamustaki bu çekirde¤in geniflli¤i normal erkeklerin-
kinden küçük bulunmufltur (86). Beynin bir baflka cin-
sel dimorfizm gösteren yap›s› olan BNST’nin de erkek-
ten kad›na dönen transseksüellerde kad›nlar›nkinin
boyutlar›nda oldu¤u bildirilmifltir (87).

Eflcinsel eylem filogenetik olarak yayg›n bir davra-
n›flt›r (74,88). Örne¤in, koçlar içinde koyunlara ilgi duy-
mayan, hatta di¤er koçlara ilgi duyan %10-20’lik bir
koç grubu vard›r. Bunlar kendi cinsiyetinden olan bi-
reylere, aynen heteroseksüel koçlar›n diflilere gösterdi-
¤i kur yapma davran›fl›n› gösterirler. Fakat cinsel efl
tercihi d›fl›ndaki davran›fllar› koyunlar›nkine de¤il, koç-
lar›nkine benzer. ‹flte bu eflcinsel koçlarda hipotalamu-
sun preoptik bölgesinde testosteronu östradiole çevi-
ren aromataz enzim etkinli¤i azalm›fl olarak bulun-
mufltur (74). Dolay›s›yla, e¤er bu enzim azl›¤› fötal ya-
flamdan beri var olan bir durumsa, o zaman fötal be-
yin geliflimi s›ras›nda azalm›fl östradiol üretiminin so-
nucunda kad›n tipi beynin geliflece¤i ve cinsel yöneli-
min de kad›nlar›nkine benzeyebilece¤i varsay›labilir.
‹nsanlarda gebelikleri s›ras›nda bir östrojen türevi olan
dietilstilbestrol kullanan annelerin k›z çocuklar›nda
biseksüellik ya da eflcinsellik oranlar›n›n artm›fl bulun-
mas› da testosterondan dönüfltürülen östrojenin be-
yindeki erkeklefltirici etkisini desteklemektedir (89).
Ancak baz› yazarlar beynin cinsel yöneliminin gelifli-
minde testosteronun do¤rudan androjen reseptörleri
(AR) üzerine etkisinin östrojenin rolünden daha önem-
li oldu¤unu ileri sürerler (87). Çünkü AR’leri olmayan
denekler, genotipleri erkek oldu¤u halde tamamen k›z
fenotipine sahiptirler ve cinsel yönelim ve rol davran›fl-
lar› da tamamen k›z gibidir.

Prenatal testosteronun organizasyonel etkisini des-
tekleyen bir di¤er bulgu kad›n ve erkeklerin el ikinci
parmaklar›n›n dördüncü parmaklar›na oran›n› (2D:4D)
araflt›ran çal›flmalardan gelmifltir. Bu çal›flmalar›n ço-
¤unlu¤una göre erkeklerde 2D:4D oran› kad›nlardan
düflüktür. Prenatal testosteron düzeyi artt›kça bu oran
düflmektedir (90). Eflcinsel kad›nlarda bu oran erkekle-
rinki gibi düflük bulunmaktad›r (91). Erkekten kad›na
dönen transseksüellerde ise 2D:4D oran› artm›fl bulun-
mufltur (92). Eflcinsel erkeklerdeki çal›flmalar tutarl› so-
nuçlar vermemifltir (75). Ayr›ca, 2D:4D oran› azald›kça

(yani prenatal testosterona maruz kalma durumu art-
t›kça) erkeklerin cazibesinin, fiziksel/atletik kapasitesi-
nin ve partner say›s›n›n artt›¤› bulgular› da bildirilmek-
tedir (93). 

Yukarda zikretti¤imiz bulgular›n ço¤u lezbiyenlerin
prenatal olarak afl›r› androjene maruz kald›klar›n› ve
geliflme dönemindeki androjenlerin erkeksili¤i ve efl
seçiminde kad›na yönelmeyi artt›rd›¤›n›, eflcinsel er-
keklerin ise prenatal geliflim esnas›nda yeterince er-
keklik hormonu almad›klar›n› düflündürmektedir (75).
Ancak bu varsay›ma ters olarak erkek eflcinsellerin ye-
tersiz maskülen de¤il, “afl›r› maskülen” oldu¤una iflaret
eden bulgular da vard›r. Örne¤in eflcinsel erkeklerin
penislerinin di¤er erkeklerden daha büyük oldu¤u, yi-
ne eflcinsel erkeklerin hipermaskülenize endojen uya-
r›lm›fl potansiyel (ERP) özellikleri göstermeleri gibi bul-
gular bunlardand›r (75, 94). Bunun aç›klamas› çok iyi bi-
linmemekle beraber, eflcinsellerde fötal hayat›n beyin
gelifliminden çok daha önceki organ geliflimi dönemin-
de afl›r› testosterona maruz kald›klar›, bunun androjen
reseptörlerinde bir down regülasyona neden olarak
ileriki aylarda (yani beynin cinsiyetinin belirlendi¤i ay-
larda) hücresel düzeyde bir hipoandrojenizasyona ve
dolay›s›yla beynin difli geliflimine neden oldu¤u fleklin-
de varsay›mlar vard›r (84,94). 

Embriyolojik ortam de¤iflikliklerinin kiflinin cinsel
seçiminde önemli oldu¤unun bir baflka destekçisi an-
nenin yaflad›¤› stresin çocu¤un cinsel oryantasyonunu
de¤ifltirebilmesidir. Çünkü gonadal hormonlar d›fl›nda
prenatal stresin ve kortikosteroidlerin de eriflkinin cin-
sel davran›fl ve yönelimini de¤ifltirebilece¤i ileri sürül-
mektedir. Prenatal stres ve artan kortikosteroidler tes-
tosteronu bask›lamak suretiyle erkek fötusun beynin-
de demaskülinizasyona, eriflkinlikte de erke¤in kendi
cinsine ilgi duymas›na yol açabilir (64).

Bunun d›fl›nda, hayvanlarda anne karn›nda iken
çevrenin s›cakl›¤›, nem düzeyi ve ›fl›k düzeyi gibi et-
kenlerin bile hayvan›n ilerdeki cinsel efl tercihini de¤ifl-
tirmesine neden olabilece¤i öne sürülmektedir (95).

Cinsel davran›fl

Ejekulasyon ve orgazm olsun olmas›n, cinsel uyar›l-
man›n fizyolojik iflaretleri (ereksiyon ya da vajina lub-
rikasyonu) ile birlikte olan her türlü davran›fla cinsel
davran›fl denir. ‹nsanda cinsel davran›fl birçok faktör-
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den etkilenen son derece karmafl›k bir süreçtir. Kiflinin
özgüveni, di¤er insanlarla iliflkiler, hayat flartlar›, kiflinin
yaflad›¤› kültür ve inançlar cinsel davran›fl› etkiler.

Normal cinselli¤i tan›mlamak zordur. Fiziksel cinsel
iliflkiden fazla, ancak zevke yönelik tüm davran›fllardan
daha az bir fley oldu¤u düflünülür. Anormal cinsellik ise
daha kolay tan›mlanabilir. Baflka birisi ya da birileri için
zararl› ve y›k›c› olan, afl›r› derecede s›n›rl› olan, bir part-
nere yönelmemifl, primer seks organlar›n›n uyar›m›n›
d›fllayan ya da afl›r› anksiyete ve suçluluk duygular› ile
birlikte olan cinselli¤i anormal kabul edebiliriz.

Biyolojik ve kültürel olarak evrime u¤ram›fl olan in-
san cinselli¤i di¤er hayvanlar›nkinden belirgin olarak
farkl›d›r (96):
- ‹nsanlarda cinsel iliflkinin s›n›rlar› normlarla korun-

maya çal›fl›lm›flt›r. 
- ‹nsan diflisi döllenme dönemleri d›fl›nda da cinselli-

¤e isteklidir ve ço¤ul orgazmlar yaflayabilir.
- Cinsel iflaretleflme sistemi neredeyse tüm bedene

(özellikle ön bölgeye) yay›lm›fl biliflsel ve davran›fl-
sal unsurlarla fevkalâde karmafl›klaflm›flt›r.

- Cinsel iliflki mahrem bir iliflkidir.
- Seks, üreme amac› d›fl›nda da, sürekli olarak ve

zevk için kullan›l›r.
- ‹nsan bedeninin k›ls›z oluflu ona iyi bir görünüm ve

daha duyarl› dokunma duyusunu sa¤lar. 
- Primatlar içinde en genifl ve uzun penise sahip olan

canl› insand›r, bu difliye daha çok cinsel uyar› sa¤-
lar.

- Diflinin görünen cinsel uyar›c›lar› mevsime ya da
fertilite durumuna ba¤l› de¤ildir (memeler, pubik
k›llar, kalçalar ve dudaklar). 

- ‹nsan diflisinde dudaklar›n d›flar› do¤ru k›vr›larak
belirgin olmas›, hem görünüm olarak, hem de öp-
me durumunda ilave cinsel uyar› sa¤lar.

- ‹nsan diflisi di¤er türlerden farkl› olarak, menstruas-
yon s›ras›nda, gebeyken ya da menopoz sonras›n-
da cinsel iliflki kurabilir ve buna isteklidir.

- Diflide puberte ile birlikte genifl memelerin geliflme-
si ilave görsel cinsel uyar› oluflturur.

- ‹nsan, dili, sanat› ve müzi¤i erotik stimülasyon için
kullanabilir.

- Makyajla yüz güzelli¤i daha da art›r›labilir.
- Özellikle difli cinsiyette giyecekler (sütyen, korse,

yüksek ökçeli ayakkab› vs.) ve suni kokular kullan›-
larak cinsel uyar› art›r›lm›fl olur.

‹nsanda gözlemlenen bafll›ca cinsel davran›fllar
mastürbasyon, öpüflme, vajinal, oral ve anal birleflme-
lerdir. 

Mastürbasyon genitallerin elle uyar›lmas›d›r. Part-
ner taraf›ndan da yap›labilir. Ço¤unlukla objeye ba¤l›
cinsel davran›fl›n öncülüdür, ama yaflam boyu sürer.
Tarih boyunca birçok toplum taraf›ndan çirkin, sa¤l›¤›
bozucu ya da günah olarak de¤erlendirilmifl, H›ristiyan
kilisesi taraf›ndan fliddetle yasaklanm›flt›r (üreme d›fl›n-
daki tüm cinsel faaliyetler gibi). Bat› toplumlar›nda ço-
cuklar›n mastürbasyon yapmalar›n› önleyecek özel
bandajlar, aletler bile yap›lm›flt›r.

Mastürbasyon genellikle ayr› bir cinsel doyum kay-
na¤› gibi düflünülür ve partnerli seksle çat›flan bir olay
de¤ildir. Ancak, bu devirde bile insanlar›n önemli bir
k›sm› taraf›ndan utanç verici bir fley olarak de¤erlendi-
rilmektedir.

Öpüflme evrensel de¤ildir, Afrika'n›n baz› kabilele-
rinde hiç bilinmez.

Oral seks porno filmlerin yayg›nlaflmas› ile giderek
daha popüler hale geliyor gibi görünmektedir. Üç for-
mu vard›r: A¤›z-penis (fellatio), a¤›z-vulva (cunnilingus)
ve a¤›z-anüs (anilingus).

Koitus (vajinal birleflme) için bat› ülkelerinde en çok
tercih edilen pozisyon yüz-yüze erkek üstte (misyoner)
pozisyonudur. ‹flin ilginç olan yan›, yüz yüze pozisyo-
nun insan d›fl›ndaki canl›larda pek görülmemesidir. Bu
pozisyonun efllerin birbirlerine sevgi ve flefkatini gös-
termeleri bak›m›ndan avantajl› oldu¤u ileri sürülmek-
tedir. 

Evlilikte orta yafl boyunca erke¤in kendini ifline ver-
mesi, kad›n›n annelik rolü nedeniyle deerotize olmas›,
ya da afl›r› tan›fl›kl›k gibi nedenlerden ötürü cinsel ilifl-
ki s›kl›¤› giderek azal›r. Erkekte orgazma ulaflma süre-
si, refrakter dönem uzar, ereksiyon için daha çok uya-
ran ihtiyac› hâs›l olur. Kad›nlarda gebelik boyunca cin-
sel istek belirgin biçimde azal›r (97,98). Emzirme s›ra-
s›nda da cinsel birleflme s›kl›¤›n›n ve cinsel birleflme-
den al›nan hazz›n azald›¤› bildirilmektedir (99). Normal
siklus s›ras›nda ise cinsel iste¤in en fazla oldu¤u zaman
ovulasyon zaman›d›r (27). 

Asl›nda her iki cinsiyet için de cinsel istek döllen-
meye en uygun efli bulmak için ve döllenmeye en uy-
gun zaman› tayin için tasar›mlanm›fl gibi görünmekte-
dir. Bu nedenle evli kad›nlar›n cinsel iste¤inin etrafta
“eflinden daha iyi genlere sahip” erkekler oldu¤unda
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ve bir de ovulasyon zaman›nda artt›¤›; evli olmayan
kad›nlarda ise etraftaki kiflilere ve ovulasyon zaman›na
göre böyle bir de¤iflimin olmad›¤› bildirilmektedir (100).

Ço¤unlukla kad›nlar ön seviflmenin uzununu sever,
seksten sonra da oyunun (after play) sürmesini tercih
eder. Erkek ise cinsel birleflmenin kendisiyle daha çok
ilgilidir (101). Ayr›ca erkekler ejekulasyondan hemen
sonra ereksiyon ve di¤er psikolojik uyar›lma belirtileri-
ni kaybederler.

Erken çocukluk döneminde babadan ayr›lan k›zla-
r›n daha erken yafllarda ilk cinsel birleflmelerini ve ilk
gebeliklerini yaflad›klar› bildirilmektedir (102). Bunun
nedeni, düzensiz aile ortam› nedeniyle erkeklerle er-
ken tan›flma, baban›n antisosyal genlerini paylaflma ya
da annenin cinsel davran›fl›n› model alma olabilir. Ev-
rimsel olarak ise, baban›n olmay›fl›n›n çevre flartlar›n›n
iyi olmad›¤›n›n göstergesi kabul edilerek kad›n›n bir an
önce çocuk yapmas›n› tetikliyor olabilece¤i ileri sürül-
mektedir. 

Sonuç

‹nsan cinselli¤i son derece karmafl›k, kendine has
özellikleri olan ve birçok bileflenden oluflan bir feno-

mendir. Cinsel birleflme bu çok karmafl›k ve çok bile-
flenli kavram›n yaln›zca küçük bir parças›n› teflkil eder.
‹nsanlardaki bu karmafl›k ve çok yönlü olan davran›fl-
lar toplulu¤u milyonlarca y›ld›r süregelen evrimsel bir
sürecin sonucunda geliflmifltir. Bugün için bize anlam-
s›z ya da ahlâks›zca gelebilen baz› cinsel davran›fllar›-
m›z›n alt›nda evrimsel süreçte hayatta kalabilmek için
gelifltirilmifl baz› gereklilikler yatar. ‹nsan›n evrimsel
geliflme tarihi boyunca kad›n ve erkekler farkl› uyum-
sal sorunlarla karfl›laflm›fl olduklar› için, birbirlerini efl
olmaya ikna etmede farkl› cinsel stratejiler gelifltirmifl-
lerdir. ‹nsan cinselli¤ini sadece flu andaki düflünce ve
duygulardan ibaret olan bir fleymifl gibi onun biyolojik
ve evrimsel kökenlerinden ayr› olarak düflünmek ko-
nunun baz› yönlerini gözden kaç›rmaya yol açabilir. Ni-
tekim bu gözden kaç›rmalar›n sonucunda dinler ya da
devlete ait kanunlar taraf›ndan insan›n biyolojisine ters
bir tak›m yasaklar konulabilmekte, ancak ço¤u kez in-
sanlar›n ço¤unlu¤u taraf›ndan bunlara uyulmamakta,
yasaklamalar âkim kalmaktad›r. ‹nsan cinselli¤inin bi-
yolojik ve evrimsel kökenlerinin araflt›r›lmas› ifli henüz
çok erken dönemlerinde olsa da, tamamland›¤›nda in-
san›n çok daha iyi tan›nmas› ve anlafl›lmas› mümkün
olabilecektir.
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