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SÖZLÜK
Vücut, cinsellik, 
üreme ve sağlık 

Bu sözlük cinsellik, üreme sağlığı ve haklara dair 
sözcükleri kapsar. Sözcüklerin içeriği vücut, duygular, 

ilişkiler, cinsellik, kimlik, sağlık ve yasaları kapsar. 
Bu konularda sorulara yanıt almak 
[yasalarla belirlenmiş] bir haktır. 





İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA

Abort Kürtaj veya 
çocuk aldırma

Çocuk istemeyen, gebe kalmış biri, 
hastaneye giderek kürtaj yaptırabilir, 
yani çocuğu aldırabilir. Kürtaj sonrasında 
gebelik sona ermiş demektir. 

Adoption Evlat edinme Bir veya daha fazla kişinin bir çocuğun 
bakımını üstlenmesi. Bu durumda bu kişi 
veya kişiler, anne ve baba, çocuğun anne 
ve babası - yani ebeveyni olur. 

Akut 
p-piller

Ertesi gün veya 
acil doğum kon-
trol hapları (acil 
kontrasepsiyon) 

İstenmeye bir gebeliği önlemek için, 
korunmadan girilen cinsel ilişki 
sonrasında, cinsel ilişkiden üç ile beş gün 
sonrasına dek, acilen alınan bir tablet. 

Anal Anal Kıç bölgesindeki açıklık. Bir diğer adı da 
anüstür.

Analsex Anal ilişki Anal bölge veya anüs yolundan örneğin 
parmaklar, dil, seks oyuncağı veya penis 
aracılığı ile ilişkiye girmek. 

Androlog Androlog Penis ve erbezleri üzerine uzmanlaşmış 
doktora verilen addır. Androloji uzmanının 
alanına cinsel organın işlevi ve hastalıkları 
girer. Bir androloji uzmanı seks hakkında 
sorulara da yanıt verebilir. 

Asexuell Aseksüel, [yani 
eşeysiz, cinsiyeti 
belirsiz] 

Aseksüel biri cinsel istek duymaz veya 
çok az cinsel isteği vardır ya da başkaları 
ile cinsel ilişkiye girmek istemez. 

Assisterad 
befruktning

Yardımlı üreme Gebe kalmak isteyen, ancak yardımsız 
kalamayan bir kişi veya bir çifte sağlık hiz-
metlileri yardım etmek isterse uygulanan 
yöntem. Yardımlı üremeye örnek olarak 
aşılama da denilen inseminasyon ve IVF 
(In Vitro fertilizasyon) verilebilir.
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Avbrutet 
samlag

Yarım kalan 
cinsel ilişki 

Vajinal ilişkide, ejekülasyon yani boşalım 
öncesi, ilişkinin kesilmesi ve vajina dışına 
boşalma. 
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Bakteriell 
vaginos

Bakteriyel 
vajinozis

Vajinal mukozadan gelen kötü kokulu 
akıntı. Bakteriyel vajinozis vajinal muko-
zadaki bakteri florasında oluşan denge-
sizliğin belirtisidir. 

Balanit Balanit Glans veya penis ucunun enfeksiyonudur. 
Deride kızarıklık, küçük kırmızı döküntüle-
re neden olur veya penis ucunda, hatta 
sünnet derisi altında irritasyon ve hassa-
siyet hissi yapar. 

Barnavårdscentral Çocuk Sağlığı 
Merkezi

Bebek ve küçük yaştaki çocuklar için 
sağlık muayenesi, aşı ve danışma hiz-
metleri sunan bir kliniktir. Doğumundan 
ilk okul öncesi eğitime başlayana dek 
çocuklara sağlık hizmeti sunar. Bir diğer 
adı da BVC’dir.

Barnmisshandel Çocuk istismarı 
[çocuğa şiddet 
uygulanması]

18 yaşından küçük birine şiddet, aşağıla-
ma uygulanması veya anne ve babası 
ya da velayetinden sorumlu başka bir 
yetişkin tarafından bakımsız bırakılması. 
Çocuğa dayak atmak, eğitim vermek 
amacı ile bile olsa İsveç’te illegaldir ve 
dayak atan kişi hakkında hukuki işlem 
gerektirir. 

Barnmorska Ebe Ebeler, kadın doğum, ana sağlık merkezle-
ri ile cinsellik, korunma ve kürtaj konusun-
da danışmanlık hizmetlerinde çalışır. 

Barnmorske-
mottagning

Ebe kliniği Hamileyken gidilen klinik. Gebelik sırasın-
da sağlık ve kontrol hizmeti sunar. Ana 
sağlık merkezi [İsveççe kısaltması MVC] 
olarak da adlandırılır.

Barnporno-
grafibrott

Çocuk 
pornografisi 
suçları

Henüz ergenlikten çıkmamış veya 18 
yaşını doldurmamış kişilerin, bir başkası 
veya başkaları tarafından cinsel ve porno-
grafik olarak fotoğraflanması, çekilmiş fo-
toğraflarının bulundurulması, dağıtımının 
yapılması, satılması veya başka şekillerde 
kullanılması yoluyla işlenen suç. 
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Barnäktenskap Çocuk 
evliliği 

Bir evlilikte taraflardan en az birinin 18’ini 
henüz doldurmamış olması. İsveç’te çocuk 
evliliğine izin verilmemektedir. 

BB BB [Doğum 
Kliniği] 

Doğum sonrasında birkaç gün kalınabilen 
bölüm. 

BDSM BDSM Kölelik veya disiplin, egemenlik kurma, 
teslimiyet (boyun eğme), sadomazoşizm 
gibi cinsel fantezileri içerir. Karşılıklı 
anlayış gerektirir.

Befruktning Döllenme Bir sperm ile bir yumurtanın yumurta ka-
nalında karşılaşarak birleşmesi. Döllenme 
gerçekleşirse bir embriyoya dönüşerek 
rahim [uterus] duvarına tutunabilir. 

Binda Ped [kadın 
pedi]

Adet de denen kadınlarda aybaşı kana-
malarına karşı kullanılan koruyucu bez. 
Ped iç çamaşırına [külot] yapıştırılarak 
kullanılır. 

Bisexuell Biseksuel Biseksuel biri karşı cinsten birine aşık 
olur ve / veya karşı cinsten biriyle cinsel 
ilişkiye girmek ister. 

Bitestikel Testisler Penisi olan birinin iç genital organlarının 
bir kısmına verilen ad. Testisler, er bezleri 
de denen skrotum içinde yer alır. 
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Blottning Teşhircilik Cinsel organın internet üzerinden veya 
gerçek olarak bir başkasına aşağılamak 
veya rahatsız etmek amacı ile gösteril-
mesi, teşhir edilmesi. Hukuk dilinde buna 
cinsel taciz denir. 

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA

Blygdläppar Dış dudaklar 
[labia majora]

Rahim, klitoris ve idrar yolu çevresindeki 
derinin katlanması ile oluşmuş yapı. Hem 
iç [minora labia] ve hem dış dudak [majo-
ra labia] vardır. 
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Bröst Meme veya 
göğüs 

Vücudun üst kısmında yer alan anatomik 
yapı. Memeyi oluşturan başlıca dokular 
arasında yağ dokusu ve süt bezleri sayıla-
bilir. 

Bröstvårtor Meme başı Göğsün ortasında hafifçe dışarı çıkık yu-
varlak alan. Meme bası çevresinde areola 
denen koyu renkli bir alan vardır. 

Bög Homoseksüel, 
eşcinsel erkek

Eşcinsel erkekler

Cellprovtagning Hücre örneği 
alma, Smear 
testi

Rahim ağzında [serviks] bulunan hücre-
lerde serviks kanserine yol açabilecek 
yapısal değişim oluşup oluşmadığını 
araştırmak amacıyla alınan hücre örneği. 

Cysta Kist Vücudun birçok organında, özellikle de 
yumurtalıklarda oluşabilen içi su dolu 
kabarcıklardır. 

Dejta Flört veya 
çıkmak

İlgi duyulan biri ile cinsel tatmin veya 
birlikte olmak amacı ile yapılır. 

Diskriminering Ayrımcılık Cinsiyet, cinsel eğilim, cinsel kimlik, din, 
yaş, özürlü olması ve kökleri nedeni ile bi-
rine kötü davranılması veya aşağılanması. 
Bakınız; nefret suçları, homofobi, trans-
fobi, ırkçılık, özürlü fobisi, cinsiyetçilik, 
eşitçilik [kadın ve erkek arasındaki eşit-
sizlik durumunu içerir] ve eşitlik [toplum-
daki genel eşitsizlik durumunu içerir]. 

Embryo Embriyo Bir sperm ile bir yumurtanın birleşmesi. 
Buna döllenme denir. Daha sonra embriyo 
rahimde [uterus] gelişerek cenine, daha 
sonra da bir çocuğa dönüşür. 

Endometrios Endometriozis Rahim içindeki mukozanın [rahim duvarını 
oluşturan hücreler] genellikle yumurtalık 
kanallarına veya karın duvarına doğru, 
yani rahim dışına büyümesi. Endometrio-
zis adet [kadınlarda görülen aylık kana-
malar, aybaşı kanamaları] sırasında güçlü 
ağrılara neden olabilir. 

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA



Engångsligg Tek gecelik ilişki Biriyle bir geceliğine cinsel ilişkiye 
girmek. 

Ensamstående Yalnız 
ebeveyn 

Çocuk sahibi olup da birlikte çocuk sahibi 
olduğu kişi ile her hangi bir aşk ilişkisi 
olmaması durumu. 

Erektil dysfunktion Erektil 
disfonksiyon 

Cinsel istek duyulsa bile penisin sertleş-
mesinde veya ereksiyonun [sertleşmenin] 
sürdürülebilmesinde yaşanan zorluk. 
Sertleşme bozukluğu olarak da bilinir. 

Erotik Erotik Arzu ve cinsel isteği kamçılayan resim, 
sanat eseri, edebiyat veya filmler. 

Ex Sabık Artık birlikte olunmayan ama daha önce 
birlikte olunmuş kişi. 

9

Fetisch Fetiş Cinsellikle ilgisi olmayan bir eşya veya 
vücudun bir parçasının kendini iyi his-
setmeye neden olacak, cinsel cazibe ve 
heyecan gibi güçlü duygular uyandırması. 
Örneğin eklem ve ayaklar. 

Fitta Vajina Kadınların cinsel organı. Vajina kelimesi 
hem dış hem de iç kısımları olmak üzere 
tüm cinsel organı tanımlar. 

Flickvän Kız arkadaş Bir kız ile ilişkisi olmak. 

Flirta Flört etmek Hoşlanılan, çıkmak ve cinsel ilişkiye 
girmek istenilen birine ilgi göstermek. 
Tavlamak da denir. 

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA

Flytningar Akıntı Vajinal mukozadan gelen ve mukozayı 
temiz ve sağlıklı tutmaya yarayan ıslaklık. 

Foster Cenin Cenin, hamilelik sırasında rahimde dokuz 
haftasını tamamlamış embriyoya verilen 
isimdir. 

Fostervattenprov Amniyosentez 
[Cenin suyu 
analizi]

Ceninde herhangi bir kromozom 
bozukluğunun olup olmadığını anlamaya 
yarayan test. 
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Framfall Aşağı sarkma Bir şeyin döl yoluna veya vajinal açıklıktan 
dışarı sarkması. Örneğin döl yolu duvarı, 
rahim, idrar torbası veya kalın bağırsak 
aşağı sarkabilir. 

Frenulum Frenulum Penis ile penis başı arasındaki deridir. 
Bağ ismi de verilir. 

Frivilligt sex när 
förövaren är nära 
15-årsgränsen

Cinsel ilişkiye 
girecek olan 15 
yaş sınırına 
yakınsa, isteğe 
bağlı cinsel ilişki 

İlişkide bulunanların yaşları arasında 
yaş farkının azlığı ve çocuğa ilişkin diğer 
koşullar göz önünde bulundurularak 
herhangi bir tecavüz söz konusu olmadığı 
açık bir şekilde saptanabiliyorsa suçu 
işleyen hüküm giymez. 

Funkofobi Özürlü fobisi Özürlü birine örneğin tekerlekli san-
dalyeye bağlı, kör veya sağır birine karşı 
takınılan olumsuz tavır, olumsuz görüşe 
veya duygulara sahip olunması. Hiv gibi 
kronik bir hastalığı olan kişilere karşı da 
olabilir. 

Förhud Sünnet derisi, 
gulfe

Penisin baş kısmı veya klitoris üzerindeki 
ince deri. 

Förhuds-
förträngning

Sünnet derisi 
darlığı 

Sünnet derisinin fazla sıkı olması ve penis 
başından geriye doğru itilememesi. Bazen 
sünnet derisi penis başının alt kısmına 
takılabilir ve ne aşağıya ne de yukarıya 
itilebilir. 

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA

Förlossning Doğum Doğum bir çocuğun dünyaya gelmesidir. 
Doğum hem vajinal yoldan – yani rahim-
den- veya sezaryen ile meydana gelebilir. 

Förlossningsavdel-
ning

Doğum 
Kliniği 

Bir hastaneden çocukların dünyaya getiril-
diği bölüme verilen ad. 

Förlossnings-
depression

Doğum sonrası 
depresyonu 
– Postpartum 
depresyon 

Çocuğun dünyaya gelmesi ile girilen 
depresyon. 



11

Förlossningsrädsla Doğum korkusu Çocuk dünyaya gelmesine yakın duyulan 
korku. 

Förlossningsskador Doğum sırasında 
meydana gelen 
yara ve bereler

Doğum esnasında anneden meydana 
gelen kalıcı veya geçici yara ve bereler.

Förlossningsvärkar Doğum 
sancısı 

Sancılar, bir kas olan rahmin büzülerek 
çocuğu aşağı, doğum kanalına doğru 
itmesi nedeni ile ortaya çıkar. 

Försats Ön boşalım Cinsel istek duyan birinin penisinden 
gelen ancak ejekülasyon olmayan sıvı. 

Förtal İftira Birisi hakkında, başkaları o kişi ve yaşam 
biçimi hakkında kötü şeyler düşünsün 
diye, o kişiye veya yaşam biçimine yönelik 
olarak söylenti ve bilgi yaymak.

Glidmedel Yağ [cinsel 
bölgede 
kullanılan]

Cinsel ilişki sırasında kullanılan ve 
kayganlık sağlayarak ilişkiyi daha zevkli 
hale getiren krem. Penis üzerine, vajinal 
kanala ve anüse sürülebilir.

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA

Gnidsex Sürtünerek 
ilişki

Sürtünerek veya cinsel organını başka 
birinin cinsel organına veya başka bir or-
ganına bastırarak cinsel ilişkide bulunma. 

Gonorré Gonorea Gonorea zührevi bir hastalık olup sıklıkla 
hiçbir belirti vermese de idrar yaparken 
yanma ve rahatsızlık duygusuna, vaji-
nadan, idrar yolundan, penis veya anal 
bölgeden gelen farklılaşmış bir akıntıya 
neden olabilir veya karnın alt bölgesinde 
ya da erkeklik bezlerinde ağrı yapabilir. 
Tedavi edilmeyen bir Gonorea çocuk 
sahibi olmayı güçleştirebilir. Antibiyotik 
ile tedavisi mümkündür. Gonorea Bulaşıcı 
Hastalıklardan Korunma Kanunu kap-
samındadır. 
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G-punktsområdet G-noktası Vajinal kanalda, biraz iç kısmında ve ön 
tarafında pürüzlü bir bölgedir. Klitoris, 
mesane kanalı ve ön vajina duvarın 
birleştiği bölgedir. 

Gravid Gebe 
[hamile]

Rahim içinde, karında bir cenin bulunması 
durumu. Bir gebelik normalde dokuz ay 
sürer. 

Graviditetstest Gebelik testi Gebe kalınıp kalınmadığını anlamak 
için yapılan test. Test, idrarın bir ölçüm 
çubuğu üzerine yapılması ile uygulanır.

Grooming Grooming 
[çocuklara karşı 
işlenen suç, taciz]

Reşit olmuş bir yetişkinin, 15 yaşın altında 
bir çocukla, genellikle internet üzerin-
den, cinsel istismarda bulunmak üzere 
iletişime geçmek istemesi veya buluşma 
teklif etmesi. Yasalara aykırı bir durum-
dur. Hukuki olarak çocukla cinsel istismar 
amaçlı iletişim kurmak olarak adlandırılır. 

Gruppsex Grup seksi Aynı anda ikiden fazla kişinin birbiri ile 
cinsel ilişkiye girmesi. 

Gynekolog Jinekolog Uzmanlığı Kadın dıs genital bölge (vulva) 
ve vajina olan doktora verilen ad. Jine-
kologlar, cinsel organın işlevi, hastalıkları 
ve doğum üzerine uzmanlaşmıştır. Bir 
jinekolog seks konusunda sorulara da 
yanıt verebilir. 

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA

Gynekologisk 
undersökning

Jinekolojik kontrol 
[muayene]

Hastane, sağlık merkezi veya ergen klinik-
lerinde gerçekleştirilen vajinanın jinekolo-
jik muayenesi. 

Göra slut İlişkiye son 
vermek 

Bir ilişkiyi sonlandırılması. İlişkiye son 
veren çiftler artık birlikte değil demektir. 

Ha lust İstek duymak Bir şey yapmak için duyulan güçlü arzu. 
Bu bazen cinsel ilişki de olabilir. 
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Hallick Muhabbet tel-
lalı [pezevenk]

Bkz pezevenklik. 

Hatbrott Nefret suçu Mağdurun cinsel eğilimi, cinsel kimliği, 
ırkı, rengi, inancı, etnik ve milli kökleri 
neden gösterilerek birine karşı tehdit veya 
dayak gibi suç kabul edilecek davranışlar-
da bulunmak. 

HBTQ-person LGBT-bireyler Kendini biseksüel, homoseksüel, trans 
birey veya ”queer” olarak tanımlayan 
[alışılmış hetero-normların dışında] kişiler 
için kullanılan ve tümünü kapsayan terim. 

Hedersrelaterat 
förtryck och våld

Namus nedenli 
baskı ve şiddet 

Birinin, genellikle de genç bir kızın, 
korunma veya aile şerefini koruma veya 
namus nedeni ile yakınları tarafından 
davranışlarının sınırlandırılması ve kontrol 
edilmesi. Bu suçlar hukuki olarak yasa dışı 
tehdit, dayak, evliliğe zorlanma, cinayet 
v b olarak adlandırılır. 

Hen O [İsveççede 
cinsiyet 
belirtmeyen 
zamir]

O [İsveççede cinsiyet belirtmeyen zamir] 
Cinsiyet belirtmeyen bir zamirdir. Cinsiy-
etin önemsiz olduğu durumlarda hen kişi 
zamiri olarak kullanılır. 

Herpes Herpes Herpes, ağızda ve genital bölgede görülür. 
Herpes kaşınan, batan, ağrılı kabarcıklara 
ve yaralara neden olabilir veya hiçbir şe-
kilde hissedilmeyebilir. Herpes çok kolay 
bulaşır. 

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA

Hepatit Hepatit ya da sarılık, karaciğerin enfla-
masyonu olup değişik tipleri vardır. En sık 
rastlananları, Hepatit A, Hepatit B, Hepa-
tit C’dir. Hepatit’e virus neden olur. 

Hepatit/sarılık

Heterosexuell Karşıt 
eşeysel veya 
heteroseksüel 

Heteroseksüel biri karşı cinsten birine 
âşık olur veya karşı cinsten biriyle cinsel 
ilişkiye girmek ister. 
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Hiv Hiv Hiv insandan insana bulaşan bir virüstür. 
Örneğin prezervatif [kılıf] kullanmadan 
cinsel ilişkide bulunmak veya ortak 
kullanılan iğneler yoluyla. Hiv bağışıklık 
sistemine zarar verir. Tedavi edilmediği 
taktirde Hiv taşıyan bireylerde ölümcül bir 
hastalık olan Aids gelişir. Tedavi ile Hiv’in 
bulaşması önlenir. Aids gelişmesi de önle-
nir ve Hiv bulaşmış bir kişinin yaşam süre-
si normal bir insanın yaşam süresi kadar 
uzar. İsveç’de yaşayan herkesin ücretsiz 
test yaptırma ve tedavi hakkı vardır.

Homofobi Homofobi Biseksüel veya homoseksüellere karşı 
olumsuz tavır, düşünce veya duygulara 
sahip olma. Genellikle kendini önyargı, 
aşağılama, öfke, nefret ve şiddetle belli 
eder. 

Homosexuell Homoseksüel Homoseksüel bir erkek, bir erkeğe aşık 
olur veya bir erkekle cinsel ilişkiye girmek 
ister. Homoseksüel bir kadın, bir kadına 
aşık olur veya bir kadınla cinsel ilişkiye 
girmek ister. 

HPV 
(humant 
papillomvirus)

HPV (humant 
papillomvirus)

Değişik tipleri olan ve çok rastlanan bir 
virüstür. Bazı çeşitleri genital bölgede çı-
banlara [kondilom] veya hücresel değişim-
lere neden olur. Bazı tipleriyse el ve 
ayaklarda görülen çıbanlarla belirgindir. 

HPV-vaccination HPV aşısı Rahimde hücresel değişimlere ve bunun 
sonucu rahim yolu kanserlerine neden 
olan bazı HPV tiplerine karşı korunma 
sağlayan bir aşı. 

Hångla Öpüşüp 
koklaşmak 

Vücutların birbirine yakın olması ve giysili 
veya giysisiz olarak öpüşmek, sarılmak ve 
birbirini okşamak.

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA



Ickebinär Kendini herhangi 
bir cinsel sınıfla-
maya dahil etmek 
istemeyen birey 
[Trans birey]

Kendini ne kadın ne de erkek olarak 
hisseden kişi.
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Incest Aile içi cinsel 
ilişki, ensest

Bir çocukla yakın ilişkisi olan birinin, 
örneğin ebeveynlerinden biri, yaşlı bir 
aile üyesi [bir büyük baba] veya daha 
büyük bir kardeşin çocuğu cinsel istis-
mara maruz bırakması veya taciz etmesi. 
Hukuki olarak çocuk 18 yaşından küçükse 
çocuğa tecavüz, çocuk veya torun ile 
cinsel ilişki veya kardeş ile cinsel ilişki 
şeklinde adlandırılır. 

Infertil Infertil [doğur-
gan olmayan]

Gebe kalma ve / veya gebe bırakma 
yetisinin olmaması.

Informationsplikt Bilgi verme 
zorunluluğu 

Kabul edilen bir tür davranışsal kural olup 
Hiv, klamidya veya gonore gibi herhangi 
bir zührevi hastalığı olan birinin cinsel 
ilişkiye gireceği kişiye bunu bildirme 
zorunluluğudur. Bilgi verme zorunlu-
luğunu bir doktor belirler ve bazı durum-
larda da bu zorunluluğu kaldırabilir. 

Inseminering Dölleme, 
inseminasyon

Gebelik oluşması için tıbbi yollardan 
spermi rahme yerleştirme işlemi.

Intersexvariation İnterseks/ 
ara-eşeyli / Erdişi

Kişinin cinsiyetine toplumsal normlar 
çerçevesinde kolayca karar verilmesini 
engel teşkil eden, yani tipik bir ”dişi” ya 
da ”eril” olmayan, farlklı fiziksel özelliklere 
verilen toplu bir addır. Bu farklılaşma dış 
ya da iç cinsel organa, kromozomlara ait 
olabilir veya hormonal düzeyde seyrede-
bilir. 

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA
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Jämställdhet Cinsiyet 
eşitliği

Cinsiyet eşitliği, kadın ve erkeğin kendi 
yaşamını ve toplumu etkilemek konusun-
da eşit olanaklara sahip olmasıdır. Kadın 
ve erkeğin aynı güçte olması için aynı 
olanaklara, haklara ve yükümlülüklere 
sahip olması gerekir. 

Kejsarsnitt Sezaryen Sezaryen bir doktorun çocuğu çıkarmak 
için karın ve rahimde bir kesit oluştur-
masıdır. 

Kirurg Cerrah Ameliyat yapmak üzere uzmanlaşmış 
doktor. 

Klamydia Klamidya Klamidya zührevi bir hastalık olup, ge-
nellikle vücutta belirti vermeden seyretse 
de idrar yaparken yanma ve rahatsızlık 
duygusu, farklılaşmış vajinal, idrar yolu 
ya da anal akıntı ile karnın alt bölgesinde 
ağrıya neden olabilir. Tedavi edilmeyen 
bir Klamidya çocuk sahibi olmayı güçleş-
tirebilir. Antibiyotik ile tedavi edilebilir ve 
Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Kanunu 
kapsamındadır. 

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA

Jämlikhet Eşitlik Farklı gruplara mensup bireylerin eşit 
muamele görmesi ve hayatlarına şekil 
vermek, toplumsal hayata aktif olarak 
katılmak için aynı hak ve olanaklara 
sahip olması.

Juridiskt kön Yasal veya hukuki 
cinsiyet 

Bir bireyin nüfusunda veya pasaportunda 
kayıtlı cinsiyeti.

IVF IVF [In Vitro 
fertilizasyon]

IVF, yumurtanın vücut dışına çıkarıla-
rak dışarıda bir sperm ile döllenmesiyle 
belirgin bir tedavi şeklidir. Döllenmiş bir 
yumurtaya embriyo adı verilir. Döllenme-
den birkaç gün sonra, doktor embriyoyu 
rahme yerleştirir. IVF’ye tüpte döllenme 
veya tüp bebek tedavisi gibi isimler de 
verilir. 



Klimakterie Menopoz Kadınlarda Adet de denen adet kana-
malarının sona ermesi. Genellikle 50’li 
yaşlarda görülür. 

Klitoris Klitoris Vücudun vajinal bölgeye ait bir parçası. 
Klitoris dış bölümü, klitoris başı, dokun-
maya karşı çok hassastır. 

Klitoris ollon Klitoris 
başı 

Klitoris başı, klitorisin vücut dışında 
kalan bölümüdür. Dokunmaya karşı çok 
hassastır. 

Knulla Yatmak Bir veya birden fazla kişi ile cinsel ilişkiye 
girmek. 

Knullkompis Biriyle yatmak, 
yatak arkadaşı

Cinsel ilişki içinde olunan ancak roman-
tik bir ilişki içinde olunmayan kişi. YA 
[İsveççe KK] da denir ve sevgili veya 
metresle benzerlik gösterir.
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Kondom Prezervatif 
veya kılıf

Kauçuktan yapılmış bir prezervatif 
-korunma aracıdır. İstenmeyen gebelikten 
veya zührevi hastalıkların bulaşmasından 
korunmak için, penise geçirilerek 
kullanılır. 

Kondylom Kondilom Kondilom cinsel organda çıban şeklinde 
belirti veren bir zührevi hastalıktır. Çıban 
seklindeki bu yaralarda kaşıntı, yanma 
veya batma hissedilebilir. 

Koppleri Muhabbet 
tellallığı 
[pezevenklik]

Birini para karşılığında cinsel ilişkiye gir-
mesi için etkilemek veya böyle bir durumu 
kendi çıkarı için yaratarak o 
kişiyi kullanmak. 

Krama Sarılma Kolları ile birinin vücudunu sarmalamak ve 
vücutları birbirine bastırmak. 

Kroppsvätska Vücut sıvıları Vücuda ait ve vücuttan salgılanan 
sıvılar. Vücut sıvılarına örnek olarak kan, 
ejekülasyon veya vajinal sıvı verilebilir. 

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA
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Kvinnofrids
kränkning

Kadının huzurunu 
kaçırma amaçlı 
hakaret veya 
şiddet içeren 
davranışlar 

Bir erkeğin beraber yaşadığı kadına karşı 
sistematik olarak aşağılayıcı davranışlarda 
bulunması. Örneğin dayak atma, cinsel 
ilişkiye zorlama, psikolojik baskı uygulama 
veya evden çıkmasına izin vermeme gibi. 

Kvinnojour, tjejjour Kadınlar için 
alarm merkezi, 
genç kızlar için 
alarm merkezi 

Yakınında bulunan biri tarafından şidde-
te maruz kalmış kadınlara destek olan, 
onlara yardım eli uzatan bir kuruluş. 
Örneğin tehdit edilen kadınlara sığınacak 
yer sağlarlar. 

Kvinnoklinik Jinekoloji 
kliniği veya 
kadın doğum 
kliniği 

Rahmin hastalıklarında başvurulabilecek 
bir kliniktir. Gebe kadınlar buraya 
başvurarak ultrason testi yaptırabilir. 
Hemen her büyük ve tam teşkilatlı 
hastanede mevcuttur. 

Kyssa Öpüşme Dudaklarla öpüşürken dilleri birbirine 
değdirmek. 

Kåt Cinsel arzu, 
şehvet

İnsanın vücudunda hissettiği kendi kendi-
ni tatmin veya bir başkası ile cinsel ilişkiye 
girme arzusu. 

Känna olust İsteksizlik Arzu edilmeyen veya güzel duygular ya-
ratmayan bir şey veya bir durum karşısın-
da hissedilen duygu.
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KUB-test İkili tarama testi Gebe bir kadının karnındaki cenini in-
celenmesi amacıyla yapılan kan testi ve 
ultrason.

Kuk Sik Erkeğin cinsel organı. Genellikle penisten 
daha kaba bir kelime olarak algılanır. 

Kurator Sosyal danışman Destekleyici konuşmalarla kendini kötü 
hisseden bireylere yardım etmeye çalışan 
görevli kişi. Sosyal danışman, örneğin 
hastane ve okullarda görev yapar. 

KSK 
(kvinnor som har 
sex med kvinnor) 

KKS (kadın 
kadına seks) 

Kendini kadın olarak tanımlayan ve başka 
kadınlarla cinsel ilişkiye giren kadınlar için 
kullanılan deyim. 



Kön Cinsiyet Cinsiyet sözcüğü ile genellikle kadın veya 
erkek anlatılmak istenmektedir. Ender de 
olsa cinsel organ anlamına da gelebilir. 

Könsbaserat våld Cinsiyet temelli 
şiddet 

Kadın ve LGBT bireylere yönelik şiddet. 
Genellikle cinsel şiddet ve cinsel taciz 
seklinde kendini gösterir. Bakınız cinsel 
amaçlı insan ticareti, eşe yönelik şiddet, 
kadının huzurunu kaçırmayı amaçlayan 
aşağılayıcı davranışlar ve kadınlara yöne-
lik alarm merkezi / kızlara yönelik alarm 
merkezi. Ayrıca cinsel taciz ve zararlı 
gelenekler. 
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Könsbekräftande 
behandling

Cinsel kimlik 
onaylama tedavisi

Örneğin erkek, kadın ya da ara eşeyli olan 
bir kişinin cinsel kimliğini teyit amaçlı 
uygulanan vücut tedavisidir. Bu hem 
vücut şeklini değiştirme amaçlı hormon-
lara yönelik hem de cinsel organa cerrahi 
müdahale şeklinde olabilir. Tümü olmasa 
da, bir çok trans birey, cinsel kimlik teyit 
edici bir tedavi görmeyi istiyor. 

Könsdysfori Cinsel kimlik 
bozukluğu 
veya cinsiyet 
disforisi

Bir bireyin vücudunun belirlediği cinsel 
kimlik ile kişinin hissettiği kimliğin bir biri 
ile uyumlu olmaması nedeni ile kişinin 
acı çekmesi ile belirgin tanı. Cinsel kimlik 
bozukluğu yani cinsiyet disforisi tanısı 
konmuş biri, cinsel kimlik onaylayıcı teda-
vi isteyebilir. 

Könsidentitet Cinsel kimlik Kişinin ait olduğunu hissettiği cinsiyet. 
Cinsel kimlik cinsel yatkınlıkla bağlantılı 
değildir. 

Könsorgan Cinsel organ Genital bölgedeki penis ve vajina gibi 
organlara verilen ad. 

Könssjukdom Zührevi hastalık Zührevi bir hastalığı olan biri ile korun-
madan girilen bir cinsel ilişki sonrasında 
yakalanılan hastalık. 

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA
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Könsutredning Cinsiyet tanısı 
için araştırma 

Birinin ücretsiz cinsel kimlik onaylayıcı 
tedaviye ihtiyacı olup olmadığını belirle-
mek amacı ile yapılan araştırma. Cinsel 
kimlik bozukluğu tanısı konmuş herkesin 
bu tedaviye hakkı vardır. Tanı hastane-
lerdeki özel bir grup doktor tarafından 
konur. 

Lesbisk Lezbiyen Homoseksüel bir kadına verilen ad. 

Ligga Yatmak Bir veya birden fazla kişi ile cinsel ilişkiye 
girmek.

Livmoder Rahim Vücudun içinde, karın bölgesinde kalan 
vajinanın bir bölümü. Gebelik sırasında 
cenin burada gelişir. 

Livmoderhals Rahim ağzı Rahmin alt kısmı – aynı zamanda rah-
min en dar kısmıdır. Rahim ağzı portio 
bölümıü ile sonlanır.

Livmodertapp Portio [serviks 
dış kısmı]

Rahim ağzından rahme girilen kısma yani 
rahmin bir bölümüne verilen addır. 

Lubrikation Lubrikasyon Cinsel istek ve arzu duyan birinin rahim 
ağzında ve rahim yolunda meydana gelen 
ıslaklık. 

Lustgas Güldürücü gaz, 
Azot oksit (N2O)

Ağrısı olan birinin ağrısını dindirmek için 
içe çekilerek kullanılan bir gaz. Genellikle 
güldürücü gaz doğum sırasında kullanılır. 

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA

Könsstympning Genital organ 
mütilasyonu

Klitorisi kesip çıkarmak veya klitorise za-
rar vermek. Bazen vajina iç ve dış dudak-
lar da kesilip çıkarılır ve rahim girişi dikilir. 
Bu İsveç’te insan haklarına karşı işlenen 
ağır bir suç olarak kabul edilir. Planla-
mak, denemek veya bir kadını ya da kız 
çocuğunu bu işlemin gerçekleştirilmesi 
için başka bir ülkeye kaçırmak dahi suçtur. 
Kadın genital mütilasyonu bazen kadın 
sünneti olarak da adlandırılır. 



Läkare Doktor Hastaları, yaralıları tedavi etmeye veya 
hastalıkları önlemeye çalışan kişi. 

Mamografi Memenin, kist ve tümörleri teşhis edebil-
mek için röntgende incelenmesi.
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Mansmottagning Erkek kliniği 
[Türkçede 
erkeklere bakan 
bölüme üroloji 
adı verilir] 

Kendini erkek olarak tanımlayan ve / veya 
bir penisi olan herkesin tedavi, destek ve 
konuşmak için gidebileceği kliniktir. Erkek 
kliniğinin alanına her şeyden önce seks ve 
ilişkiler girer. 

Mellangård Perineum Kadın cinsel organı (vulva) veya erkek 
cinsel organı (testis) ile anüs arasındaki 
bölgeye verilen ad. 

Mens Adet veya aybaşı 
kanamaları

Rahim içinden, rahim yoluna gelen kan. 
Ergenlikten itibaren yaklaşık ayda bir ol-
mak üzere düzenli olarak gelmeye başlar. 

Menskopp Adet veya aybaşı 
diyaframı

Adet sırasında kanın dışarı akısını engel-
lemek için kullanılan bir korunma. Adet 
diyaframı rahim yoluna yerleştirilir ve kanı 
toplar.

Mensvärk Adet veya aybaşı 
ağrısı 

Adet öncesi veya sırasında hissedilen ağrı. 

Missfall Düşük Çocuk doğmadan vücut tarafından hami-
leliğe son verilmesi. 

Monoamorös Tek kişiye 
aşık olabilen 
[Tek-aşklı]

Tek kişiye aşık olabilen kişi ilişkilerinde 
monogami arar, yani biri ile ilişkisi bit-
meden başka bir ilişkiye girmez. 
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Monogam relation Monogamik 
ilişki 

İkili bir ilişkide, tarafların ilişkileri sürerken 
başkaları ile cinsel veya romantik ilişkiye 
girmeme konusunda anlaşmış olmaları. 

Mammografi
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Mykoplasma 
genitalium

Genital 
mikoplazma 
[Mykoplasma 
genitalium]

Mikoplazma genital bölgede kaşıntı ya-
pan, penis veya rahim akıntılarına neden 
olan bir bakteridir. Karnın alt kısmında 
veya testislerde ağrıya da neden olabilir. 

Myom Miyom Rahmin kas dokusunda oluşan iyi huylu 
tümörlerdir. Miyom kas düğümü olarak 
da adlandırılır. Miyom çok yaygın olup 
adet yaşına ulaşmış kadınların neredeyse 
yarısında görülür. 

Månggifte Çok eşlilik Bir den fazla kişi ile evlenmek. İsveç’te 
birden fazla kişi ile evlenmeye yasalar izin 
vermemektedir. Bu suça çift eşlilik adı 
verilir.

Människohandel för 
sexuella ändamål

Cinsel sömürü 
amaçlı insan 
ticareti 

Seks için çalıştırmak amacı ile birini bir 
yerden bir yere taşımak, bu amaçla gön-
derilen birini karşılamak veya kaçırmak. 

Nedsatt sexlust Cinsel isteğin 
azalması 

Cinsel ilişkiye girmek istememek veya 
eskisi kadar sık cinsel istek duymamak. 

Njuta Zevk almak Herhangi bir şeyden hoşlanmak, zevk 
duymak veya tadını çıkarmak. 

Ollon Penisin baş kısmı 
[Glans penis] 

Penisin bir bölümü. Glans penis penisin uç 
kısmına verilen addır ve penisin en hassas 
bölümüdür. 

Omskärelse Sünnet Penisin uç kısmındaki sünnet derisinin bir 
kısmını veya tamamının kesilip çıkarıl-
ması. Bazen sünnet kelimesi kadın cinsel 
organının mutilasyonu için de kullanılır. 

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA
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MSM 
(män som har sex 
med män)

EEİ (erkek erkeğe 
ilişki)

Kendini erkek olarak tanımlayan bireylerin 
başka erkeklerle ilişkisi olan kişiler için 
kullanılan bir kavram. 



RESIMLER

Turkiska
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PENIS BAŞI

İDRAR YOLU

PENIS FRENİLUMU

SÜNNET DERİSİ, GULFE

SKROTUM, 
ERBEZİ KESESİ

ANÜS



SÜNNET DERİSİ, GULFE
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KADINLARDA SÜNNET DERİSİ, 
KLİTORİS ÜZERINDEKI DERI

KLİTORİS BAŞI

İDRAR YOLU

RAHİM AĞZI; RAHİM GİRİŞİ
KIZLIK ZARI

İÇ DUDAKLAR (LABIA MINORA)
DIŞ DUDAKLAR (LABIA MAJORA)

ANÜS



RAHİM YUMURTALIK 
KANALLARI

YUMURTALIKRAHİM 
AĞZI

PORTIO 
(SERVİKS DIŞ KISMI)

KLİTORİS

YUMURTALIK 
KANALLARI

YUMURTALIK

RAHİM

RAHİM AĞZI

KLİTORİS
DIŞ DUDAKLAR 
(LABIA MAJORA)

MESANE

İDRAR YOLU

KALIN 
BAĞIRSAĞIN 

SON BÖLÜMÜ

RAHİM AĞZI, 
RAHİM GIRIŞI

KLİTORİS 
BAŞI

KLİTORİS BACAĞI 
(CRUS CLITORIS)

BULBUS 
VESTIBULI
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MENİ KANALLARI

MENİ KESESİ

PROSTAT

İDRAR YOLU

TESTİS

PENİS BAŞI

PENİS 
GÖVDESİ

KAVERNÖZ 
CİSİM

İDRAR 
YOLU

KAVERNÖZ 
CİSİMLER

KAVERNÖZ 
CİSİM

MENİ KANALLARI

MENİ KESESİ

PROSTAT

PENİS

KAVERNÖZ 
CİSİM

İDRAR YOLU

CİNSEL 
ORGANIN 

BAŞI

ÜST İDRAR
YOLU

MESANE

KALIN 
BAĞIRSAĞIN 
SON BÖLÜMÜ

TESTİSLER

TESTİS
SKROTUM, 
ERBEZİ 
KESESİ

KAVERNÖZ 
CİSİM
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CİNSEL OLARAK UYARILMAMIŞ CİNSEL OLARAK UYARILMIŞ

SAKATLANMAMIŞ GENİTAL ORGAN 
/ SÜNNET EDİLMEMİŞ

SAKATLANMIŞ GENİTAL ORGAN 
/ SÜNNET EDİLMEMİŞ

SAKATLANMIŞ GENİTAL ORGAN 
/ SÜNNET EDİLMEMİŞ

SAKATLANMIŞ GENİTAL ORGAN 
/ SÜNNET EDİLMEMİŞ
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CİNSEL OLARAK UYARILMAMIŞ CİNSEL OLARAK UYARILMIŞ

SÜNNET EDİLMEMİŞ SÜNNET EDİLMİŞ
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RFSU, yerel, ulusal veya uluslararası sorunlar üzerine yoğunlaşabileceğiniz, üyeleri olan
 bir örgüttür. RFSU konusunda daha fazla bilgiyi rfsu.se adresinde bulabilirsiniz.

 Farklı dillerde malzemeyi ise rfsu.se/upos adresinde bulabilirsiniz.

CINSELLİĞE DAİR AÇIKLAMALAR
Cinselliğe dair bilgi temelli ve çok yönlü açıklamalar, toplumda bireylerin eşitliği 

ile kadın erkek eşitliğini destekler. Cinsellik üzerine açıklamaların iyi ve nitelikli olması, 
birçok konunun yanı sıra vücudun nasıl işlediği, zevk alma, cinsellik üzerine 

kurulu normlar, karşılıklı olma hali, ilişki ve duygular üzerine konuşabilmek gibi 
konularda bilgi vermesi demektir

İYİ BİR SAĞLIK SİSTEMİ, HASTA BAKIM HİZMETİ VE ÇOCUK, 
YAŞLI VE FONKSİYON ENGELLİLER İÇİN BAKIM HİZMETİ

Toplumda yaşam boyu sürecek iyi ve eşitlikçi bir cinsel sağlık ve üreme sağlığı için temel
olan iyi bir sağlık sisteminden yararlanabilmek, hasta bakım hizmeti ile çocuk, yaşlı ve

fonksiyon engelliler için bakım hizmeti alabilmeye herkesin hakkı olmasıdır. Bugün
İsveç’te cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda bilgi dağılımının eşit olduğu

söylenemez. Sağlık sistemi ve hasta bakım hizmetleri içinde mevcut farklı gereksinimleri
karşılamak için cinselliğe dair bilginin merkez bir konumda olması gerekmektedir.

 FARK YARATIN – ÜYE OLUN
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Onanera Mastürbasyon Kendi kendini cinsel açıdan tatmin etmek. 
Mastürbasyon esnasında cinsel organ, 
anüs çevresi veya vücudun başka bölüm-
leri okşanır. 

Oralsex Oral seks Bir başkasının cinsel organını veya anal 
bölgesini öperek, yalayarak veya emerek, 
cinsel ilişkide bulunmak. Ağız seksi olarak 
da adlandırılır. 

Orgasm Orgazm Bir başkası veya kendi kendisi ile cinsel 
ilişki sırasında hissedilen hoş bir duy-
gu. Orgazm, genital bölge çevresindeki 
kasların kasılmasına neden olur. 

Orgasmstörningar Orgazm 
bozuklukları

Orgazmın fazla çabuk gerçekleşmesi, 
normalden fazla gecikmesi, çok ender 
gerçekleşmesi veya hiç gerçekleşmemesi 
durumu. Orgazmın hoş olmayan bir duygu 
olarak yaşanması veya çok hafif hissedil-
mesi de bir tür orgazm bozukluğudur. 

Orosanmälan Kaygı nedeniyle 
şikayet 

Bir çocuğun kötü muamele gördüğüne 
dair duyulan kaygının Sosyal hizmetlere 
bildirilmesi. Öğretmen, doktor veya okul 
öncesi eğitimde çalışanlar 18 yaşın altında 
bir çocuk için kaygı duyacak nedenlere 
sahiplerse bunu bildirmekle ve kaygı ne-
deni ile şikâyette bulunmakla yükümlüdür. 
Özel şahısların böyle bir yükümlülüğü 
yoktur ancak onlarda yapmalıdır. 

Oskuldskontroll Bakirelik testi Tıbbi olarak mümkün olmasa da birinin, 
bir kızın başkaları ile cinsel ilişkisi olup 
olmadığını kontrol edebileceğini ileri sür-
mesi. Sağlık personeli, talep eden kişinin 
onayı olsa dahi, böyle bir muayene yapa-
maz veya böyle bir belge veremez. Muay-
ene eğer kızın isteğine karşı yapılıyorsa, 
bu bir tecavüz demektir. 

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA
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Otrohet Sadakatsizlik, 
eşini aldatma 

Birinin, birlikte olduğu kişiden başka biri 
ile cinsel bir ilişkisi olması durumu. 

Oönskad 
graviditet

İstenmeyen 
gebelik 

İstemeden gebe kalma durumu.

Partner Eş Cinsiyeti ne olursa olsun ilişkide olunan 
kişi. 

Partnervåld 
(mäns våld mot 
kvinnor i parrelation 
och våld i nära 
parrelationer)

Eşe karşı 
uygulanan şiddet 
(ikili ilişkilerde 
erkeğin kadına 
karşı şiddet uygu-
laması ve aile içi 
ilişkilerde şiddet) 

Birinin, aşk ilişkisi içinde olduğu bir diğeri-
ni fiziksel ve psikolojik olarak hırpalaması 
[yani müessir fiilde bulunması]. 

Penis Penis Erkeğin cinsel organı.

Perineum Perineum, apış 
arası veya perine

Anal bölge ile vulva [kadın dış üreme 
organı] veya testis [skrotum] arasındaki 
kısım.

Personlig 
integritet

Kişi 
dokunulmazlığı 

Bakınız başkasına ait seksüel resimleri 
yaymak veya hakkında söylenti çıkarmak. 

Pessar Diyafram Vajinaya, rahim girişine yerleştirilen 
silikondan yapılmış küçük bir yarım daire. 
Diyafram transparan bir krem ile birlikte 
kullanılır. Diyafram bir prezervatiftir.

Pojkvän Erkek arkadaş İlişkide olunan erkek.

Polyamorös Aynı anda 
birden fazla kişiye 
aşık olabilen 
(Çok-aşklı)

Aynı anda birden fazla kişiye aşık ola-
bilme veya etkilenebilme yetisi. 

Pornografi, porr Pornografi İzleyeni cinsel açıdan uyarmayı ve arzu 
uyandırmayı amaçlayan seksüel içerikli 
resim veya film. 

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA
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P-piller Doğum kontrol 
hapı

Rahmi olan birinin gebeliği önlemesi için 
günde bir defa olmak üzere kullandığı 
haplar. Doğum kontrol hapları bir prezer-
vatiftir farklı tipleri mevcuttur.

P-plåster Doğum kontrol 
bandı

Deriye yapıştırılan ve haftada bir değişti-
rilen, rahmi olan biri tarafından kullanılan 
bir bant. Doğum kontrol bandı gebeliği 
önleyen bir prezervatiftir.

P-punktsområdet P-noktası Rektumun bir parça iç kısmında, prostata 
yakın, dokunmaya hassas bir bölge. 

Prematur 
ejakulation

Prematur [erken] 
ejakülasyon

Birinin beklediğinden daha önce boşal-
ması. Erken boşalım kişinin kendisi ve eşi 
için sorun yaratabilir. 

Premenstruellt 
dysforiskt syndrom, 
(PMDS)

Adet öncesi disfori 
sendromu (PMDS)

PMS yani adet öncesi sendromun daha 
zor halidir. Semptomları genellikle depre-
syon ve aşırı kaygı gibi psikolojiktir. Diğer 
belirtileri duygusal dalgalanmalar ve 
yorgunluktur. 

Premenstruellt 
syndrom, (PMS)

Adet öncesi 
sendromu, 
(PMS)

Adet kanamaları başlamadan önce ortaya 
çıkan fiziksel ve psikolojik rahatsızlık. 
Bu belirtiler göğüslerde hassasiyet, baş 
ağrısı, duygusal dalgalanmalar, enerjide 
azalma ve depresyon olabilir. 

PrEP PrEP Hiv riskini azaltmak için alınabilecek bir 
ilaç. 

Preventivmedel Gebeliği önleyici 
ilaç ve araçlar 
[prezervatifler] 

Prezervatifler, penis vajina içindeyken 
cinsel ilişkiye girmek isteyenler tarafından 
gebeliği önlemek için kullanılır. Prezerva-
tiflere örnek olarak kaput da denen kılıf, 
doğum kontrol hapları ve spiral verilebilir. 
Prezervatif, diğer adıyla kılıf hem zührevi 
hastalıklardan hem de gebelikten korun-
mayı sağlayan tek koruyucudur. 

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA
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P-ring Doğum 
kontrol 
halkası 

Doğum kontrol halkası gebeliği önlemek 
için kullanılan bir koruyucudur. Yumuşak 
plastikten bir halkadır ve vajina içine kull-
anan kişi tarafından yerleştirilebilir.

Prostata Prostat Penisi olanlarda vücudun içinde anüs ile 
idrar yolu yolu kanalı arasında bulunan bir 
bezdir. Ejekülasyon sırasında çıkan sıvının 
bir kısmını üretir. 

Prostata-
undersökning

Prostat 
muayenesi

Prostatın muayenesi ya elle kalın bağır-
sağın son bölümü rektumdan yoklanarak 
ya da kan testi ile yapılır. 

Prostatit Prostatit 
[Prostat 
enfeksiyonu] 

Prostat bezinin bir enfeksiyonu. En 
alışılmış olanı kronik prostattır. Kronik 
pelvik ağrı, kronik preneum ağrısı veya 
kronik kasık ağrısı olarak da adlandırılır. 

Prostitution Fahişelik Bakınız ücret karşılığı cinsel ilişki.

P-spruta Doğum kontrol 
iğnesi

Rahmi olan birine gebeliği önlemesi için 
üç ay da bir yapılan iğne [enjeksiyon]. 
Doğum kontrol iğnesi gebeliği önleyen bir 
prezervatiftir.

P-stav Doğum kontrol 
çubuğu 

Yumuşak, plastikten yapılmış bir çubuktur 
ve rahmi olan birinin kolunun üst kısmına, 
deriye yerleştirilir. Doğum kontrol çubuğu 
gebeliği önleyen bir prezervatiftir.

Psykiatriker Psikiyatrist Psikolojik hastalık ve değişik ruh halleri 
üzerine ihtisas yaparak uzmanlaşmış 
doktor. 

Psykolog Psikolog Psikolojik sağlık üzerine çalışır. Örneğin, 
psikolojik olarak kendini iyi hissetmeyen 
bireylere yardım edebilir. Bir psikolog ile 
konuşmaya psikoterapi denir. 

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA



Pubertet Puberte veya 
ergenlik

Vücudun çocukluktan yetişkinliğe geçtiği 
döneme verilen ad. Ergenlik yaşı genellik-
le 8 ile 13 yaşları arasındadır. 
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Pubishår Pubik kıl Genital [cinsel] organ çevresinde çıkan 
kıllar. Kasık kılı adı da verilir. 

Pulla Parmakla uyarı 
veya stimülasyon

Vajinası ve rahmi olan birinin kendi kendisi 
ile seks yapmasını (mastürbasyon) anlatan 
bir kelimedir. Aynı zamanda başka birinin 
vajinayı uyarması halinde de kullanılır.

Pung Skrotum, 
erbezi kesesi

Penisin alt kısmında, bir torbadır. Skrotum 
içinde testis ve epididimis bulunur. 

Pussa Öpmek Dudakları büzerek bir başkasının dudak-
larına veya vücuduna bastırmak. 

Queer Queer [farklı bir 
cinsel anlayışı 
olan ve kendini 
heteronormlar 
içinde tanımlamak 
istemeyen kişi] 

Queer heteronormları sorgulayan kişi. 
Bunlar, cinsel yatkınlık, cinsel kimlik ve 
başkaları ile nasıl ilişki kurulacağına ilişkin 
normlar olabilir. Birden fazla anlam içeren 
bir kavramdır. 

Rasism Irkçılık Koyu tenli veya farklı kökleri olan, farklı 
dinsel inanca sahip veya farklı bir kültür-
den gelen kişilere gösterilen olumsuz 
tavır, görüş veya duygulara verilen ad. 

Rimming Anilingus Anal bölgeyi veya anüsü yalamak. 

Runka Otuz bir 
çekmek

Penis mastürbasyonu için kullanılan söz. 
Penis başını parmaklarla okşamak veya 
sünnet derisini ileri geri hareket ettirmek 
gibi. 

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA
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Sambo Birlikte yaşanan 
kişi [Sambo]

Evli olmadan birlikte yaşanan eş.

Samlag Cinsel 
ilişki 

Seks yapmak. Cinsel ilişki, penisin vajina 
veya anüs içine girmesi ile belirgin sekstir. 

Samlagssmärta Cinsel ilişki 
ağrısı 

Cinsel ilişkiye girildiği zaman ortaya çıkan 
ağrı. Bu ağrı vajina dış bölümü yani vulva, 
rahim, penis, skrotum veya testisler ya da 
vücudun iç kısmında hissedilebilir. 

Samlagsställning Yatış pozisyonları 
[cinsel ilişki 
pozisyonları]

Cinsel ilişki sırasında vücutların aldığı şe-
killer ve birbirlerine göre konumları. Seks 
pozisyonları da denir. 

Sesammottagning Zührevi 
hastalıklar 
kliniği 

Zührevi yani genital bölge ve organ has-
talıkları kontrolü ve tedavisi için gidilen 
klinik. Aynı zamanda prezervatif ve diğer 
koruyucular ile cinsel ilişki ve ilişkiler 
konusunda danışmanlık hizmeti de verir. 

Sex Seks veya 
cinsel ilişki 

Hoşa giden bir şey yapmak. Seks ken-
di kedine veya başkası ile yapılabilir. 
Örnekler arasında birbirini okşamak veya 
birbiri ile yatmak sayılabilir. 

Sexdebut İlk cinsel ilişki İlk cinsel ilişki ile anlatılmak istenen ge-
nellikle ilk kez bir başkası ile cinsel ilişkiye 
girmektir.

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA

Ryggbedövning Spinal 
anestezi

Doğum sırasında veya vücudun alt 
bölümünün operasyonlarında uygulanan 
bir anestezi şeklidir. Epidural anestezi 
adı da verilir. 



Sexism Seksizm Kadınlara ve kadın olarak veya kadınsı 
olarak nitelendirilen kişilere yönelik 
olumsuz görüş ve duygulara sahip olmak 
ve olumsuz tavır göstermek. Ön yargı, 
aşağılama, öfke, nefret ve şiddet ile belir-
gin olup bu tip davranışlar güç ve iktidar 
yapıları, normları üzerine kuruludur. 
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Sexköp Seks satın 
alma

Seksüel olarak bir şey yapmak veya böyle 
bir şeyi kabul etmek için birine bir şey 
vermek. Seks satın almak yasalara aykırı, 
seks satmak ise yasaldır. 

Sexleksak Seks 
oyuncağı 

Başkaları ile veya kendi kendisi ile seks 
yapmak için kullanılan mevcut bir şey. Ör-
neğin bir dildo, penis halkası veya yüzüğü 
ya da vibratör gibi. 

Sex mot ersättning Ücret karşılığı 
seks 

Bakınız seks satın almak ve muhabbet 
tellallığı veya pezevenklik.

Sexolog Seksolog Seks ve ilişkilerinde sorun yaşayan kişiler 
ve eşlerine yardım amacı ile konuşarak 
çalışır. 

Seks 
pozisyonları 

Seks yaparken vücutların birbirlerine göre 
aldığı durumu anlatan deyim. Cinsel ilişki 
pozisyonları da denir. 

Sexuell 
läggning

Seksüel 
eğilim 

Aşık olunan veya ilişkiye girilmek istenen 
kişinin cinsiyetini anlatır. Heteroseksüel-
lik, biseksüellik ve homoseksüellik seksüel 
eğilimler arasında sayılabilir. Ayrımcılık 
kanunu kapsamına bu üçü girer.

Sexuell 
praktik

Seksüel 
pratik

Farklı şekillerde seks yapma, sürtünerek 
seks, okşayarak seks, mastürbasyon veya 
vajinal ilişki gibi. 

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA
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Sexuella 
trakasserier

Seksüel 
taciz

Birinin bir başkasını seksüel olarak ör-
neğin bir iş yerinde veya okulda aşağıla-
maya çalışması. İşveren ve okulun buna 
olanak vermeme sorumluluğu vardır. Bir 
işyerinde böyle bir muamele ile karşılaşan 
birine sendika destek olur. Ayrıca bakınız 
cinsel veya seksüel taciz.

Sexuella 
övergrepp

Cinsel 
veya seksüel 
tecavüz 

Birine isteği veya onayı olmadan seksüel 
bir davranışta bulunmak, birinin vücudunu 
fotoğraflamak veya vücuduna dokun-
mak gibi. Şiddet içerebilir veya davranışı 
yapan ile davranışa mağdur kalan birbirini 
tanıyor veya evli olabilir. Bakınız ırza geç-
me, cinsel taciz ve rahatsız etme. 

Sexuella övergrepp 
mot barn

Çocuğa 
karşı seksüel 
tecavüz 

İsveç’te 15 yaşın altında bir çocuğun 
seksüel açıdan onay veremeyeceği farz 
edilmektedir ve bu nedenle ana kural 
olarak rüştünü ispat etmiş birinin 15 yaşın 
altında bir çocukla gerçekleştirdiği her 
tür seksüel davranış cinsel veya seksüel 
tecavüz sayılır. Amaç çocukları büyüklerin 
cinselliğinden korumaktır. Bu da bera-
berinde 15 yaşın altındaki bir çocuğun 
cinsellik deneyimlerini yine kendisi gibi 15 
yaşın altında biriyle yaşamasını gerektirir 
ve her iki tarafın onayıyla gerçekleşmesi 
gerekir. Bakınız çocuğun ırzına geçmek, 
çocuğun seksüel olarak kullanılması, 
çocuğa seksüel tecavüz, suç sayılan dav-
ranışı gerçekleştiren 15 yaş sınırına yakın 
olduğu durumda isteğe bağlı seks, çocuk 
pornografisi suçu, aile içi cinsel ilişki 
[ensest], çocuklara karşı islenen suç [taciz] 
ve bekaret kontrolü [kızlık zarı muayenesi].

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA

Sexuella 
fantasier

Seksüel 
imgelem 
veya hayal 
gücü

Seks içerikli düşünce ve rüyalar. 



Sexuellt 
ofredande

Seksüel olarak 
birinin rahatını 
kaçırmak 

Birine kabul etmediği halde seksüel dav-
ranışlarda bulunma, örneğin el atma veya 
cinsel organını gerçekte veya çevrim içi 
olarak yani internet üzerinden gösterme 
(teşhircilik) gibi. Bakınız seksüel tecavüz. 
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Sexuellt 
övergrepp

Cinsel taciz Birinin, bir başkasıyla, o kişi kendi 
isteğiyle katılmadığı halde, ve yasalar 
önünde ırza geçmek kadar aşağılayıcı 
sayılmayan, cinsel edimde bulunması.

Sexuellt 
utnyttjande av 
barn

Seksüel 
çocuk 
istismarı 

Birinin, 15 yaşın altında biri ile ırza geç-
mekten daha hafif olmak üzere cinsel 
ilişkiye girmesi, bu kişi ile veya bu kişiye 
karşı seksüel bir davranışta bulunması. 
Örneğin birinin 15 yaşın hemen altında 
biriyle karşısındakinin onayı ile cinsel 
ilişkiye girmesi gibi. 

Singel Bekar Bir aşk ilişkisi içinde olmamak. 

Sjuksköterska Hemşire Sağlık hizmetlerinde pratik klinik sorun-
lara ilişkin çalışır. Hangi uzmanlık alan-
larında eğitim görüldüğüne bağlı olarak 
değişik çeşitleri vardır. 

Skadliga 
sedvänjor

Zararlı 
gelenekler 

Örneğin tıbbi bir ameliyat olarak kendini 
ortaya koyan gelenekler veya İsveç’te 
yasak olan evlilikler gibi, genellikle kız 
çocukları ve kadınlara yöneliktir. Sıklıkla 
insan haklarının çiğnenmesi anlamına gel-
diği gibi şiddet içerir. Bakınız namus ne-
denli baskı ve şiddet, genital motivasyon, 
zorunlu evlilik, çocuk evliliği ve çok eşlilik.

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA

Skilja sig Ayrılmak Bir evliliğe son vermek. Ayrılma gerçe-
kleşmişse artık taraflar evli değil demek-
tir. Her iki tarafta boşanma başvurusunda 
bulunabilir ve ayrılma konusunda hemfikir 
olmayabilir. 
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Slida Rahim 
ağzı 

Vajinaya [rahme] açılan, adet kanamalarını 
ve akıntıların geldiği yer. Vajinal yolla 
doğan bir bebek de rahim ağzından gelir. 

Slidkrans Kızlık zarı İnce ve ıslak mukozal deri katmanı. Vajina 
açıklığının bir parça iç kısmında yer alır. 

Smeka Okşama Elleriyle kendi veya bir başkasının vücud-
una dokunma. 

Smeksex Okşama 
seksi

Elleriyle birbirinin cinsel organını veya vü-
cutlarını okşayarak cinsel ilişkiye girmek. 

Slemhinna Mukoza Vücut açıklıklarında bulunan ince ve ıslak 
deri –vajina ve çevre organlar, idrar yolu, 
anüs, ağız ve sünnet derisin altı gibi.

Smittskyddslagen Bulaşıcı 
hastalık 
yasası 

Hiv, klamidya, gonore ve sifilis gibi bazı 
hastalıkların yayılmasının önlenmesi 
amacı güden yasa. Bulaşıcı hastalık 
yasası herkesin zührevi hastalık testlerini 
ücretsiz yaptırmasını ve böyle bir enfek-
siyonu olanın ücretsiz tedavi görmesini 
öngörür. Ayrıca hastalığın yayılmasında 
devletin sorumluluğunu da belirtir. 

Smittskydd Bulaşıcı 
hastalıklara 
karşı korunma 

Hiv, klamidya, gonore ve sifilis gibi bazı 
hastalıkların bulaşmasını engelleme dev-
let sorumluluğundadır. Bu da, biri bulaşıcı 
bir hastalığa yakalandığı zaman o kişinin 
tedavi edilmesi gibi bazı önlemlerin alın-
masını gerektirir. Bakınız bulaşıcı has-
talıklardan korunma yasası, bilgi verme 
zorunluluğu ve bulaşıcı hastalığın kökenini 
bulmak.

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA

Skilsmässa Boşanma Biriyle artık evli olmamak için geçilmesi 
gereken sürece boşanma denir. Boşan-
ma isteminde bulunmaya herkesin hakkı 
vardır ve evli olan çiftlerden birinin bu 
istemde bulunması yeterlidir. 



Smittspårning Bulaşıcı 
hastalığın 
kökeninin 
teşhisi 

Klamidya veya hiv gibi bazı enfeksiyonla-
ra pozitif yanıt veren biri kimlerle cinsel 
ilişkide bulunduğunu hastane çalışanları-
na belirtmekle yükümlüdür. Böylece söz 
konusu kişiler de test yaptırma olanağı 
bularak enfeksiyonun kendilerine bulaşıp 
bulaşmadığını öğrenebilirler. 
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Smärtlindring Ağrı kesici Ağrı hissini azaltan ilaçlar 

Snippa Dudu Kız çocuklarının cinsel organı için 
kullanılan kelime. 

Snopp Pipi Erkek çocuklarının cinsel organı için 
kullanılan kelime. 

Sperma Sperm Boşalma esnasında penisten gelen ve 
sperm içeren sıvı. 

Spiral Spiral Spiral vajina içine, rahme yerleştirilir. İki 
çeşit spriral vardır: hormon spirali ve bakır 
spiral. Spiral gebeliğe karşı kullanılan bir 
koruyucudur. 

Sprida sexuella 
bilder på andra

Başkalarına ait 
seks içerikli 
resimleri 
yaymak 

Bir başkasının seksüel resimlerini yaymak 
suç teşkil eden bir davranıştır. Resimlere 
ulaşma seklinin karşısındakinin isteğiyle 
olması veya gizlice çekilmiş olması önem 
taşımaz. Hukuki olarak kişi dokunul-
mazlığının bozulması veya iftira söz 
konusu olabilir. Bir başka kişinin vücud-
unun giyinme odasında, giysi deneme 
odasında, tuvalet veya evde gizlice 
çekilmiş resimleri [fotoğrafları] hukuki 
olarak aşağılayıcı fotoğraf çekimi olarak 
adlandırılır. 

Steril Kısır Birinin gebe kalamaması ve / veya bir 
başkasını gebe bırakamaması. 

Sterilisering Kısırlaştırma Bir kişinin bir daha gebe kalamaması veya 
başkasını gebe bırakamaması için yapılan 
ameliyat. 
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Stånd Ereksiyon, 
sertleşme

Penis veya klitorisin kan ile dolması ve 
sertleşerek büyümesi ve kalkması. 

Svampinfektion 
i underlivet 

Vajinanın 
mantar 
enfeksiyonu 

Bir mantar mikrobunun vajina içinde 
veya dışında üremeye başlaması hali. 
Semptomları vajina içi veya dışı kaşıntı, 
kızarıklık, şişmiş mukoza ile beyazımsı 
akıntı olabilir. 

Syfilis Sifilis Sifilis zührevi bir hastalıktır ve genellikle 
hiçbir semptom vermez ancak hastalığın 
bulaştığı yerde küçük yaralar ortaya 
çıkabilir. Tedavi edilmeyen bir Sifiliz, yıllar 
sonra halk sağlığını tehdit eden, kalbi ve 
sinir sistemini etkileyen ciddi hastalıkla-
ra neden olabilir. Antibiyotik ile tedavi 
edilebilir. Sifiliz, Bulaşıcı Hastalıklardan 
Korunma Kanunu kapsamındadır. 

Sädesblåsa Meni kesesi Penisi olan birinin genital organlarının bir 
bölümü. Meni kesesi vücudun iç kısmında 
mesanenin arkasındadır. 

Sädesledare Meni kanalları Penisin iç kısımlarının bir bölümü. Boşal-
ma sırasında meni kanallarından sperm 
idrar yoluna iletilir. 

Säkra perioder Güvenli 
dönemler

Güvenli dönemler, cinsel ilişki sırasında 
döllenme riskinin çok az olduğu dönem-
lerdir. 

Svällkropp Genital organın 
şişme hücreleri 

Genital organa ait bir çeşit dokudur. 
Hem penis hem de klitoriste mevcuttur. 
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Sträng Penis 
frenulumu

Penis başı ile penis gövdesi arasındaki 
deri. 



Säkrare sex Hemen 
hemen güvenli 
seks 

Prezervatif [kılıf] ile veya zührevi has-
talıkları bulaştırma riski taşımayan ya da 
çok az taşıyan bir şekilde cinsel ilişkiye 
girmek. 
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Tafsning El atma Birinin bir başkasının vücuduna izinsiz ola-
rak dokunması, örneğin kıçına, göğsüne, 
kalçalarına veya cinsel organına. El atma 
yasal değildir ve hukuki olarak seksüel 
olarak birini rahatsız etme olarak ad-
landırılır. Bakınız seksüel taciz ve seksüel 
tedirginlik verme.

Tampong Tampon Adet kanamaları sırasında kullanılır. Tam-
pon vajinaya yerleştirilir ve kanı emerek 
dışarı akmasını engeller. 

Testa sig Kendini kontrol 
ettirmek

Ağızdan, vajinadan ve anüsten alınan ör-
neklerle zührevi hastalık olup olmadığına 
baktırmak. Örnekler idrar ve kan örneği 
olarak alınır. 

Testikel Testis Penisi olanların iç genital organlarının bir 
bölümüdür. Testisler skrotum içinde yer 
alır. Sperm ve bazı hormon salgılanmasın-
dan sorumludur. 

Testikelvridning Testis dönmesi 
[veya testis 
torsiyonu]

Testisin skrotum içinde dönmesi. 

Tidig utlösning Erken 
boşalma 

Cinsel ilişki sırasında çok kısa bir süre 
içinde boşalma durumu. Çabuk boşalma 
da denebilir. 

Tjatsex Konuşarak 
sekse zorlama

Sürekli sorarak, önerilerde bulunarak, 
karşısındaki istemediği halde onu cinsel 
ilişkiye zorlama. Konuşarak sekse zorla-
mada karşılıklı olmayan bir edimdir. 
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Transkvinna Trans kadın Penis ile doğan ve hukuki olarak “erkek” 
olduğu kabul edilen ancak içten içe 
kendini kadın olarak hisseden birey. 

Transman Trans erkek Vajina ile doğan ve hukuki olarak “kadın” 
olduğu kabul edilen ancak içten içe 
kendini erkek olarak hisseden birey. 

Trekant Üç kişilik ilişki Üç kişinin aynı anda birbiri ile cinsel 
ilişkiye girmesi. 

Tvångsäktenskap Zorunlu evlilik Birinin, şiddet, suç teşkil edecek tehdit 
yolu ile veya başka birisinin zor durumda 
olmasından yararlanarak o kişiyi evlenme-
ye zorlaması. İsveç’te yasalara aykırıdır 
ve hukuki olarak zorunlu evlilik olarak 
adlandırılır. 

Tystnadsplikt Sır saklama 
yükümlülüğü 

Edindiği bir bilgiyi başkasına iletmemekle 
yükümlü olmak. Doktor, öğretmen, papaz, 
avukat veya polis gibi bazı meslekler için 
geçerlidir. 

Tända på Arzuyla yanıp 
tutuşmak 

Bir şey veya birine karşı arzu ve istekle 
dolmak. 

Transperson Trans birey Trans birey ya da trans kişi olmak, 
toplumda mevcut cinsiyete, cinsiyet 
ifadesine ve cinsel kimliğe iliskin normları 
kırmakla ilgilidir. Trans bireyler için ortak 
özellik, cinsel kimlik ve/veya cinsiyetini 
ifade etme seklinin, kendisine doğuştan 
atfedilen yasal cinsiyeti ile bağdaşma-
masıdır. Trans bireyler herkes gibi farklı 
seksüel yatkınlıklara sahip olabilir. Bakınız 
trans kadın, trans erkek ve kendini her-
hangi bir cinsel sınıflamaya dahil etmek 
istemeyen birey [Trans birey] 
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Transfobi Transfobi Trans bireylere karşı olumsuz davranış, 
görüş veya duygular beslemek. Genellikle 
kendini ön yargı, aşağılama, öfke, nefret 
ve şiddetle gösterir. 



Ultraljud Ultrason Ceninin hareketli resimlerini çekmekte 
kullanılan bir muayene yöntemi. 

Underliv Kasık [genital 
veya cinsel organ]

Cinsel organ. Hem penis hem vajina kasık 
olarak adlandırılabilir. 
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Undersköterska Sağlık 
hizmetlisi 

Sağlık hizmetleri, yaşlı bakım ve ev hiz-
metlerinde pratik işlerden sorumlu kişi. 

Ungdomsmottag-
ning

Genç ve ergen 
kliniği 

13 ile 23 (bazen 25) yaş arası kişilerin 
kendini kontrol ettirebileceği, prezervatif 
ve koruyucu alabileceği, seks ve ilişkiler 
konusunda bilgi edinebileceği veya terapi 
alabileceği bir klinik. 

Upphetsad Şehvet 
hissetmek

Kendisi veya bir başkasına karşı seks is-
teği ile belirgin vücutta uyanan bir duygu. 

Urininkontinens İdrar tutamama 
[inkontinens] 

İdrarı kontrol edememe durumu. İsteğe 
bağlı olmayan idrar yapma olarak da 
adlandırılır. 

Urinrör İdrar yolu Cinsel organ içinde idrar yapmayı sağlay-
an ince bir kanal. İdrar bu kanal yolu ile 
mesaneden taşınır. 

Urinvägsinfektion İdrar yolu 
enfeksiyonu

İdrar yolunun bazı bölümlerinde bakterile-
rin neden olduğu bir enfeksiyon. Alışılmış 
belirtilerden biri idrar yaparken yanma 
hissi ve sık sık idrara çıkma isteğidir. 

Urolog Ürolog İdrar yolu üzerine uzmanlık yapmış olan 
doktordur ve hem kadın hem erkek idrar 
yolları hastalıklarının cerrahi ve medikal 
tedavisi üzerine yoğunlaşır. 

Utlösning Boşalma Orgazm esnasında penisten sperm veya 
bir sıvının gelmesi. İdrar yolundan vaji-
naya sıvı gelmesi de boşalmadır. 

İSVEÇÇE KELİME ÇEVİRİ AÇIKLAMA
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Vaccination Aşılanma Hastalığa karşı koruyan bir aşı yapılması. 
Aşılanma vücudun bakteri veya virüslere 
karşı savunma mekanizmasını çalıştırır. 

Vaginal kondom Kadın 
prezervatifi 
[veya vajinal kılıf ]

Kauçuktan bir korunma aracıdır. Cinsel 
ilişki sırasında penis vajina veya anüse 
gireceği sırada vajina içine veya anüse 
yerleştirilir. Femidom da denir. 

Vaginalsex Vajinal seks Örneğin parmaklar, seks oyuncakları veya 
penis aracılığı ile cinsel ilişkinin vajina 
içinde gerçekleşmesi. 

Vaginism Vajinizm veya 
vajinismus

Vajinanın içeriye girmek isteyen bir şeye 
direnmesi. Bu bir tampon yerleştirilmesi, 
jinekolojik muayene, cinsel ilişki veya 
mastürbasyon sırasında olabilir. Vajinal 
kramp da denir. 

Vagina Vajina Kadının cinsel organı. Vajina cinsel 
organın vücudun iç kısmında kalan bazı 
bölümlerini kapsar ancak genellikle 
hem iç hem dış cinsel organı anlatmakta 
kullanılır. 

Vara gift Evli olmak 18 yaşın üstünde biriyle evlenmiş olmak. 

Vara ihop Birlikte olmak Bir başkası ile aşk ilişkisi içinde olmak. 

Vara kär Aşık olmak Birine karşı güçlü duygular hissetmek, 
birinden fazlasıyla hoşlanmak. 
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Utomkveds-
havandeskap

Dış gebelik Gebelikte bir komplikasyondur. Döllen-
miş yumurtanın yumurtalık kanallarında 
yani rahim dışında bir yere tutunması ile 
belirgindir. 



Vara tillsammans Beraber olmak Bir başkası ile aşk ilişkisi içinde olmak.
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Vattnet går Su gelmesi Gebe olan birinin rahminde, çocuğun için-
de bulunduğu keseciğin delinmesi nedeni 
ile kese içindeki sıvının [amniyon sıvısı] 
dışarı akmaya başlaması.

Venusberg Venüs tepesi Vajina dış dudaklarının üstündeki hafif 
çıkıntı.

Vestibulit Ağrılı cinsel 
ilişki [disparoni]

Vajina ve çevre dokularda acı hissedil-
mesi. En fazla vajina ağzında ağrı yapar. 
Vulvodini de denir. 

Vulva Vulva [Kadın 
cinsel organının 
dış kısmı]

Vajinanın dış kısmı. Vücudun dışında 
görülebilen bölüm. 

Våldtäkt Irza geçme Irza geçme, birinin bir başkası ile, o kişinin 
isteğiyle katılmadığı bir cinsel ilişkiye 
girmesidir. Suç teşkil eder. Uyuyan biriyle 
cinsel ilişkiye girmek ve alkol ve uyuştu-
rucu etkisindeki birinden seksüel olarak 
faydalanmak da yasaktır. Cinsel edime 
katılmak, tehdit ve şiddet sonucuysa da 
suç teşkil eder. Bakınız seksüel tacizler 
veya cinsel taciz. 

Våldtäkt mot barn Çocuğun ırzına 
geçme 

Birinin 15 yaşını doldurmamış bir çocukla 
cinsel ilişkiye girmesi. Bu vajinal, oral, 
anal veya bir eşya aracılığı ile olabilir. 
Çocuğun bunun için ön ayak olması veya 
istemesi fark etmez. Çevrim içi olarak da 
gerçekleşebilir. Bakınız çocuğa karşı işle-
nen cinsel tecavüz [çocuk istismarı]. 

Vårdcentral Sağlık Merkezi Hasta hissedildiğinde gidilen, hemşire 
ve doktor ile görüşülen kliniktir. Ancak 
kuratör veya psikologla da görüşmek 
mümkündür. 
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Vårtgård Meme başı 
çevresi, areola 

Meme başını çevreleyen yuvarlak alan, 
areola da denir. Meme başı çevresi daha 
koyu renkli ve göğüs derisinin kalanından 
daha pürüzlüdür. 

Ägglossning Yumurtlama 
dönemi

Yumurtlama dönemi yumurtanın yumur-
talıktan ayrılarak yumurtalık kanalları yolu 
ile rahme inmesini anlatır.

Äggstock Yumurtalık Rahmi olan kişilerde iç cinsel organ. İki 
adet yumurtalık vardır ve içinde yumurta 
oluşmasını sağlayan yapılar mevcuttur.

Äggledare Yumurtalık 
kanalları

Yumurtalıkları rahme bağlayan, ince kanal 
şeklindeki bir organdır. 

Älska någon Birini sevmek Birinden hoşlanıldığında kullanılan ol-
dukça güçlü bir anlatım şeklidir. 

Ömsesidighet Karşılıklı, 
iki yanlı

Birbiri ile cinsel ilişki içinde olan herke-
sin, cinsel ilişkinin her iki tarafta da güzel 
duygular uyandırmasını istemesi. 

Öppen relation Açık ilişki Bir ilişkide, ilişki içinde olan tarafların ilişki 
dışında kişilerle de cinsel veya romantik 
ilişki yasamak konusunda anlaşması.
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Ändring av  
juridiskt kön

Yasal cinsiyetin 
değiştiril-mesi

18 yaşın üstünde, transseksüel tanısı kon-
muş biri, yasa önünde cinsiyet değişimi 
için Sosyal Sağlık Genel Müdürlüğünün 
yasal danışmanına baş vurabilir. Bu 
konuya ilişkin şunları da okuyabilirsiniz: 
Cinsiyeti onaylayıcı tedavi, cinsiyet belir-
lenmesi, cinsel kimlik bozukluğu [cinsiyet 
disforisi], ve trans birey. 
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