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ÖZET
Psikolojik, sosyal ve biyolojik değișkenlerin etkileșimi içinde șekillenen cinsellik, bu
bileșenlerin birindeki ketlenmeyle, ișlevselliğini yitirebilmektedir. Aile ve evlilik terapistleri
tarafından cinsel ișlev bozukluğu, zaman zaman ilișkilerdeki bozulmanın sonucunda ortaya
çıkan bir semptom olarak ele alınmakta, terapinin kapsamı içinde cinsel ișlevle ilgili alan
ihmal edilebilmekte, cinsel ișlev bozukluğu alanında çalıșan terapistlerin ise araștırmalarda
olguları tek bașına ele alma eğiliminde olduğu görülmektedir. Cinsel sorunun türü ne
olursa olsun, eșlerin birbirleriyle olan iletișimleri, duygu ve düșünce alanında yakınlașma ve
paylașımları göz ardı edilmemesi gereken bir noktadır. Fiziksel çekicilik, etkileyicilik, olumlu
ve olumsuz tutumlar, evlenme yașı, çocuklar, sosyoekonomik durum, ortak amaç, ilgi
alanları ve cinsel yașam gibi evlilikte mutluluğu belirleyen faktörler, uzun yıllardır
araștırmacıların dikkatini çekmektedir. Bu etkenlerin en önemlilerinden birini de cinsellik
olușturmaktadır. Son yıllarda, cinsellik ve evlilikte mutluluk arasındaki etkileșime ilișkin
veriler üzerinde daha fazla durulmaya bașlanmıștır. Evlilik yașantısı, yiyecek, barınma ve dıș
tehlikelere karșı korunmayı sağlayan birlik ve beraberlik, olumlu eș ilișkilerinin yarattığı
doyum, cinsel olgunlașmayı sağlayacak rollerin paylașımı, sosyal rol ve sorumlulukları
kabullenme, kișisel girișimcilik ve yaratıcılığı desteklemeyi içermektedir. Bu alanlarda birbirini bütünleyen eșlerin olușturduğu evlilikler, toplumsal gelișimin ve olgunlașmanın da yapı
tașlarını olușturmaktır. Cinsel ișlev bozukluklarının, eș ilișkilerinde dengeyi korumaya yönelik bir rolü olduğu da ileri sürülmüștür. Buna göre bozukluk eșlerin çok yakın bir ilișki içinde
zedelenmelerini engellemekte ve benlik sınırlarını korumalarını da sağlayabilmektedir.
Ancak, cinselliğin duygu ve düșünce alanındaki yakınlașmaya olumlu katkıları göz önüne
alındığında, cinsel ișlev bozukluğunun, denge sağlamaktan çok ilișkiyi bozucu yönde etki
göstereceği söylenebilir. Cinsellik, bireylerde zedelenme ve benliğin sınırının kaybı gibi
korkuları içermeyen sağlıklı bir kișilik yapısında yașanabilir. Evlilikte cinsel yașamı çiftin
genel iletișiminden ayrı düșünmek mümkün değildir. Dolayısıyla eșler arasında
iletișimsizliğin ya da çatıșmaların cinsel ișlevi de etkilemesi beklenen bir durumdur. Cinsel
sorunlar da genel çatıșmalara ya da duygusal uzaklașmalara yol açmaktadır. Cinsel ișlev
bozukluğu olan erkekler/kadınlar ve eșlerinin evlilik yașamı sağlıklı kontrol grubuna göre
daha fazla bozulduğu, sonuç olarak cinsel ișlev bozukluğunun, evlilik yașamını olumsuz
yönde etkilediği ortaya konmuștur.Sonuç olarak erkek ve kadın cinsel ișlev bozuklukları ve
evlilik yașamının birbiri ile etkileșim içinde olduğu görülmekte, evli cinsel ișlev bozukluğu
olgularında, eș ilișkilerinin dikkate alınması ve tedavi sürecine eșlerin de katılması, önemli
bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.
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ABSTRACT
Sexuality, taking on a shape in the interaction of psychological, social, and biological variables, may lose its functionality with the blockage of these components. Sexual dysfunction may be handled as if it is only a symptom being based on the decay of marital relationship in the content of therapy, and sexual dysfunction may be neglected by family and
marriage therapists from time to time. Contrarily, sex therapists may show the tendency to
handle the problem in aspect of only sexuality. In the relationships of all spouses, thought
and emotional intimacy should not be neglected whatever sexual problem they may have.
Factors determining happiness such as physical attractiveness, impressiveness, positive
and negative attitudes, marriage age, children, socioeconomic conditions, common intentions, and hobbies, sexual life, have attracted the attention of investigators for long time.
Most important element among these factors seems to be sexuality. In recent years, researchers have begun to consider interaction between sexuality and marriage much more.
Marital life includes food, shelter, togetherness, satisfaction originated from positive marital relationships, sharing role to cause of sexual maturation, acceptance of social role, and
responsibility, individual entrepreneurship, and supporting to creativity. Marriage, consisting of spouses completing each other in these fields, is the headstone of social development and maturation. It has been suggested that there is a role of sexual dysfunction in
protecting the balance of marital relationships. According to this suggestion, these disorders may prevent any damage to self and conserve the border of ego. Moreover, we may
suggest that sexual dysfunction breaks the marital relationship, removes the protective
effect on marital balance if we consider the beneficial effects of sexuality in points of intimacy in thought and emotional fields. Sexuality can be only experienced with healthy
personality features which do not include the fear of the loss of ego border and injury. It is
not possible to isolate married couple’s general communication and their sexual life. Miscommunication or conflict between married couples may interfere with sexual functioning.
Sexual problems also cause general conflict or emotional alienation between couples. The
findings from literature clearly present the interaction between male/ female sexual dysfunction and their marital life. Thus, in the treatment of sexual dysfunction among married
couples, the marital relationship of couples should be evaluated and the participation of
both spouses into therapeutic process need to be achieved.
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C

insellik, cinsel doyumu ve iki insanın uyum içerisinde beraberliklerini
içeren sosyal kurallar, değer yargıları ve tabularla belirlenmiș, biyolojik,
psikolojik, sosyal yönleri olan özel bir yașantı olarak tanımlanabilir.
Yoğun haz duygularıyla ilișkili olmakla birlikte, haz almaya yönelik her
davranıșın cinsellik içerdiği söylenemez. Temelde cinsellik, haz almaya yönelik
davranıșların tümünü içermese de fiziksel seksten ötede bir anlam
tașımaktadır.[1] Cinsel ilișki "uygun yer, uygun zaman ve uygun eșle"
gerçekleștiğinde sağlıklılık-sağlıksızlık boyutunda ele alınabilir. Bu koșullar
sağlanmamıșsa cinsel ișlev bozukluğundan söz edilemez. Cinsellik, yașamın
biyolojik, psikolojik ve sosyal yönlerinin etkileșimi içinde șekillenmektedir.
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Cinselliğin, insanın bireysel varlığını devam ettirmek için yașamsal bir ișlevi
olmasa da, yașam kalitesini olușturan öğeler arasında önemli yeri vardır.
Cinsellik, zaman zaman sosyal ve psikolojik ișlevin en geride kalan ve ihmal edilen alanı halinde, zaman zaman da baș köșesine oturtularak yașamı
etkisi altına alabilen, bozulduğunda ise patolojik yapının en büyük suçlusu
olarak kabul edilebilen, zaman zaman konușulmasının bile toplum dinamiklerini olumsuz etkileyebileceği korkusuyla yasaklanan, zaman zaman mitlerin ve
inanç sistemlerinin içine süzülerek yüceltilmiș ve gizemli bir kimliğe bürünen,
cinsel organların sınırları içerisine hapsedilemeyecek kadar çok yönlü bir fenomendir.
Evliliğe bakan yönüyle cinsellik, toplumlarda kutsanmıșlığın, arınmıșlığın,
bolluk ve bereketin simgesi olarak ifade edilirken, kurallar, mitler, tabular ve
yasaklarla sınırları belirlenmiștir. Bu kuralların dıșında yașanan cinsellik, toplum bütünlüğünü tehdit eden bir tehlike, düzen bozucu bir baș kaldırı,
kutsanmıș olana saldırı olarak algılanmıștır. Cinsellik, tabuların, olumsuz
düșünce ve inanıșların büyütecinde korku dolu bir çatıșma alanı haline gelebilmekte, kimi inanıșlara göre her cinsel davranıș, hazza bakan yönüyle kötü,
üremeye bakan yönüyle kutsallık içermektedir. Bu anlayıșla, bazı doğu
toplumlarında kadının ilișkiden zevk alması utanç verici sayılmakta, kadın
sünneti gibi invazif yöntemler dini bir gereklilik olarak kabul edilebilmektedir.
Psikolojik, sosyal ve biyolojik değișkenlerin etkileșimi içinde șekillenen
cinsellik, bu bileșenlerin birindeki ketlenmeyle, ișlevselliğini yitirebilmektedir.
Aile ve evlilik terapistleri tarafından cinsel ișlev bozukluğu, ilișkilerdeki
bozulmanın sonucunda ortaya çıkan bir semptom olarak ele alınmakta, terapinin kapsamı içinde cinsel ișlevle ilgili alan ihmal edilebilmekte, cinsel ișlev
bozukluğu alanında çalıșan terapistlerin ise araștırmalarda olguları tek bașına
ele alma eğiliminde olduğu görülmektedir. Cinsel sorunun türü ne olursa
olsun, eșlerin birbirleriyle olan iletișimleri, duygu ve düșünce alanında
yakınlașma ve paylașımları göz ardı edilmemesi gereken bir noktadır.[2]
Bu makalede cinsellik ve cinsel ișlev bozukluğunun toplumun en küçük
ünitesi olarak tanımlanan ailede, özel ve öznel yapısı ile ele alınmaya değer
bir alan olduğunun, ayrıca cinsel ișlev bozukluğu değerlendirilmesi ve tedavisine yönelik yaklașımların, eș ilișkisi boyutu ele alınmadığında eksik kalabileceğinin vurgulanması amaçlanmıștır.

Eș İlișkilerinin Cinsel İșleve Yansıması
Eș ilișkisi, insan ilișkisinin tanımı içinde yer alan modelin özel bir durumudur.
Toplumsal üst yapı organizasyonunun parçası olan evlilik kurumu, etkileșim
içindeki çeșitli faktörlerle belirlenmektedir. Bu etkileșimlerin bireysel
yansıması üst yapı kurumlarını dolaylı etkilerken, bunların bireye yansıması,
doğrudan olmaktadır. Eș ilișkisi, evlilik kurumu içinde sosyal, ekonomik,
kültürel etkileșimlerle birlikte cinselliğin yașanması ile de karakterizedir. Evlilik, fiziksel çekim, biyolojik birleșme ve sosyal entegrasyonun ötesinde bir
sözleșme, bir bütünleșme ve karșılıklı memnuniyeti sağlayan sorumluluk
almayı içermektedir. Bu bütünleșmenin yeterince sağlanamadığı, derin
kültürel ve bireysel farklılıkların olduğu evlilikler, uyum sorunları ile
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yıpranabilmekte, kișiler arası ilișkilerde zorluklara sahne olabilmektedir. Gelenekselden çağdaș yașam biçimine geçiș süreci içindeki toplumlarda ise
çatıșmalar daha çetin geçmektedir.[3]

Fiziksel çekicilik, etkileyicilik, olumlu ve olumsuz tutumlar, evlenme
yașı, çocuklar, sosyoekonomik durum, ortak amaç, ilgi alanları ve cinsel
yașam gibi evlilikte mutluluğu belirleyen faktörler, uzun yıllardır
araștırmacıların dikkatini çekmektedir. Bu etkenlerin en önemlilerinden
birini de cinsellik olușturmaktadır. Son yıllarda, cinsellik ve evlilikte mutluluk arasındaki etkileșime ilișkin veriler üzerinde daha fazla durulmaya
bașlanmıștır. Evlilik yașantısı, yiyecek, barınma ve dıș tehlikelere karșı
korunmayı sağlayan birlik ve beraberlik, olumlu eș ilișkilerinin yarattığı
doyum, cinsel olgunlașmayı sağlayacak rollerin paylașımı, sosyal rol ve
sorumlulukları kabullenme, kișisel girișimcilik ve yaratıcılığı desteklemeyi
içermektedir. Bu alanlarda birbirini bütünleyen eșlerin olușturduğu evlilikler, toplumsal gelișimin ve olgunlașmanın da yapı tașlarını olușturmaktır.

Evlilikte Uyum ve Dengeler
Eșler arasında uyum, ilișkideki tüm alanları etkileyebilen önemli etkenlerden
biridir. Zamanla, eș ilișkisinde olumlu ve olumsuz faktörlerin birlikte ișlerlik
gösterdiği bir denge kurulmakta, bu dengeler sistemi evliliği sürdürücü ya da
bozucu rol oynayabilmektedir. Eș ilișkileri içerisinde sabit bir ișlev gören bu
dengeler, sosyal, ekonomik, kültürel ve bireysel (hastalık, kișilik, sadakatsizlik
vs) kökenli bozucu etkenlerle sarsılabilmekte, özellikle kırılgan bir zemin üzerine kurulmuș evlilikleri sonlandırabilecek kadar güçlü olabilmektedir. Bazen
de kurulmuș olan dengeler eșlerden birinin bireysel patolojisi üzerine bina
edilebilmekte, tedavi gören eșin kalkınması ile sistem çöküntüye
uğrayabilmektedir.
ABD’de insanların psikolojik yardım için bașvurma nedenleri arasında, evlilikte yașanan uyumsuzluğun en sık bildirilen nedenlerden biri olduğu ve 1987
yılı içinde evlenenlerin yarısı kadar da boșanma gerçekleștiği belirlenmiștir.
Uyumsuz evli çiftlerin evlilik ilișkilerindeki doyumun olumsuz olaylardan
kolaylıkla etkilendiğini gösteren çalıșmalar vardır. Evlilik ilișkisindeki yükleme
örüntüleriyle ilgili araștırmalar, eșin bir olayla ilgili açıklamalarını içeren
(örneğin eș davranıșı) nedensellik yüklemeleri ile sorumluluk yüklemelerine
odaklașmaktadır. Nedensellik yüklemesi, olayı veya davranıșı neyin ortaya
çıkardığı sorusuyla ilgilidir. İnsanların bașkalarının davranıșlarına yükledikleri
nedenler, evlilik yașamı, iș yașamı gibi alanlarda oldukça farklılık göstermektedir. Kișiler, neden oldukları sonuçlardan aynı zamanda sorumlu tutuldukları
için nedensellik ve sorumluluk kararları arasında yüksek bir ilișki olduğu dikkati çekmektedir.[4]

Evlilikte Sorumluluk Yükleme/ Yüklenme
Araștırmalar, sorumluluk yüklemesinin evlilik uyumu ile ilișki içinde olduğunu
göstermiștir. Literatür genel olarak değerlendirildiğinde, evlilik ilișkilerinde
eșlerini suçlayan kadınların evlilik doyumlarının daha az olduğu, evliliklerinde
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uyumsuzluk yașayanların, eșlerinin davranıșlarını daha çok kasıtlı ve bencil
güdülü olarak değerlendirdikleri, olumsuz davranıș gösterdiklerinde eșlerini
fazlasıyla suçladıkları ortaya çıkmaktadır. İlișki, doyum verici ise, eșin olumsuz
davranıșlarına daha az sorumluluk yüklenmektedir. Uyumsuz eșler ise olumsuz eș davranıșlarına daha fazla dikkat etmekte ve yaptıkları yüklemeler de
ilișkilerindeki olumsuzluğu sürdürücü nitelikte olmaktadır.[4] Sorunun eșten
kaynaklandığının düșünülmesi benliği koruyorsa da, ilișkinin bütününde etkin
bir iletișime, duygu ve düșünce paylașımına sahip, çatıșmalarını uzlașarak
çözebilen çiftler problem kaynağını doğru olarak belirleyebilmektedirler.[2]

Empatik Yaklașım
Daha özelleșmiș açıdan evlilik uyumu ve eșin olaylara empatik yaklașımı ile
ilișkiyi inceleyen araștırmalardan Franzoi ve arkadașları eșlerle çalıșmıș, empatik yaklașımın evlilikte yașanan gerilimi azaltmada yardımcı olduğunu
görmüșlerdir.[5] Bir çalıșmada 264 çift ile çalıșmıș ve empatik yaklașımın eș
doyumunu etkileyen çeșitli davranıșların güçlü yordayıcısı olduğunu ortaya
konarken, bir diğerinde empatik anlayıș ile ilișkinin niteliğinin olumlu olușuna
ilișkin kanıtlar vardır.[5] Sillars ve arkadașlarına göre, eșler arasındaki tartıșma
odağı, ilișkiyi daha az tehdit eden, az çatıșmaya yol açan bir konuysa ilișki
olumlu, ancak yüzleșilmesi gerekenler önemli, çatıșmalı, tehdit edici konular
ise, ilișki olumsuz olmaktadır.[6] Eșler arasında mesajlar anlașılır olduğunda
duygu ve düșüncelerin paylașımı ve karșıdakine verilen destek, iletișimi
olgunlaștırabilecektir. Etkin bir iletișim, çatıșmaların çözülmesini, ilișkide
doyum elde edilmesini, eșlerin birbirlerini tamamlamalarını ve kendilerini
daha iyi hissetmelerini sağlamaktadır. Eleștiriler daha olumlu yönde olmakta,
bunun yanında jestler ve șakalar yașantıda daha fazla yer almakta, eșler arası
iletișimin bir yönünü olușturan cinsel alanda da doyum verici ilișkiler
sağlanabilmektedir.[2]

Evlilikte Mutluluk/ Mutsuzluk ve Cinsellik
Huston ve Vangelisti [7] çekicilik, cinsel ilgi, negativizm ve evlilikte mutluluk
faktörleri arasındaki ilișkiler üzerine uzun süreli bir çalıșma yapmıșlardır.
Evliliğin ilk 2 yılı ile ilgili 106 çiftle bir dizi görüșmeler yapılmıș, bulgulara göre,
kadınların cinsel ilgileri eșlerinin cinsel doyumlarına bağlı görülmekle birlikte,
cinsel yașamın bir bütün olarak her iki tarafın da evlilik mutluluklarını etkileyip
etkilemediği noktasında ilișki görülememiștir. Araștırmacılar, cinselliğin evlilikteki doyum için öneminin, evliliğin üzerinden birkaç yıl geçmeden ortaya
çıkmadığına ișaret etmișlerdir. Araștırmada, ilișkiyi kimin bașlattığı ve çiftin bir
cinsel ilișkiyi bașarıyla bitirip bitiremediği üzerinde durulmuș, cinsellik ve
evlilikteki mutluluk arasındaki ilișkinin düșünüldüğünden karmașık olduğu
sonucuna varılmıștır [7]. Rust ve arkadașları [8] bir çalıșmada, evlilikte mutsuzluk ve cinsel ișlev bozuklukları arasındaki ilișkiyi araștırmıșlardır. Erkeklerde
evlilikte mutluluk ve cinsellik arasındaki ilișki, kadınlara oranla daha güçlü
bulunmuștur. Özellikle, erkeklerdeki prematür ejakülasyon ve erektil ișlev
bozukluğunun, evlilikte mutsuzluk konusunda kadınlardaki orgazm
bozukluğu ve vajinismustan daha etkili olduğu ileri sürülmüștür.[8] Lief,
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düzenli orgazm yașayan kadınların doyum ve mutluluklarının, orgazm
yașayamayan kadınlara oranla daha fazla olduğu sonucuna varırken, Newcomb ve arkadașları kadın orgazm yanıtının eșler arasındaki yakınlıkla ilișkili
olduğunu göstermiștir.[9,10]
Hartman, cinsellik ve evlilik tedavisi için bașvuran 20 çift üzerinde yaptığı
araștırmada, cinsel ișlev bozukluğu ve evlilikte mutsuzluğun birbirinden
bağımsız olarak gelișebildiği, etkin bir evlilik terapisinin cinsel ișlev bozukluğunun düzeltilmesinde gerekli ve yeterli koșul olmayabileceğine ișaret
etmiștir.[11]
Evlilikte cinselliği araștıran 6029 evli insan üzerinde yapılan bir diğer
araștırmada Donnelly [12] evlilikte cinselliğin azalmasında etken olan
faktörleri ve cinselliğin azalmadığı evliliklerde mutluluk faktörünün nasıl bir
farklılık gösterdiğini ele almıș ve değerlendirmiștir. Burada cinsel ilișki tek
ölçüt olarak düșünülmemiștir. Araștırmacıya göre, çiftler cinsel ilișki olmadan
da cinsel davranıșlar yașayabilmektedirler. Bu çalıșmada; yașamda mutluluk,
dinde köktencilik, cinsiyet rolü ve gelenekler, bireysellik, eșler arası etkileșim
gibi değișkenleri de içine alan 19 bağımsız değișken üzerine ölçümler
yapılmıștır. Bulgulara göre, evlilikte mutluluk ve paylașım faktörleri, eșlerin
fiziksel olarak birbirinden uzak durması ve cinsel aktivitede azalma ile ters
orantılı bulunmuștur. Bir diğer deyișle, evlilikte mutluluk ve paylașılan aktiviteler ne kadar az ise, cinsel aktivitede azalma ve eșlerin birbirinden
uzaklașması olasılığı o kadar artmaktadır. Cinsel aktivitede azalma, genel
olarak yașın ilerlemesi, küçük çocukların varlığı, sağlık sorunları ve evliliğin
süresi ile ilgili bulunmuștur. Donnelly, cinsel ișlevsellikte azalma olan evliliklerin, mutlu ve doyum sağlayan evlilikler olmadığını vurgulamaktadır. Bir çiftin
cinsel ilișkide bulunmaması, evlilikte bașka sorunların olduğunun bir göstergesi de olabilmektedir [12].
Stres, cinsel ișlev ve evlilikte mutluluk arasındaki ilișkiyi araștıran bir diğer
çalıșma Morokoff ve Gilliland tarafından yürütülmüștür.[13] Yüz altmıșbeș
erkek ve kadın denek üzerinde yapılan bu çalıșmada tıbbi geçmiș, yașam
deneyimleri, yașamda karșılașılan güçlükler, evlilikte uyum ve cinsel ișlevle
ilgili etmenler incelenmiștir. Belirgin bir șekilde, cinsel doyum, çiftlerin bunu
algılayıș biçimi ve cinsel ilișki sıklığı gibi etmenlerin, evlilikte mutluluk ile
doğru orantılı olduğu ortaya çıkmıștır. Buna karșılık, olumsuz duygusal tepkilerin artıșı, cinsel ilișki sıklığı ve doyumunun azalması oranında, evlilikte
mutluluğun azaldığı görülmüștür.[13] Sağlıklı bireylerde ortaya çıkan bu ilișki,
cinsel ișlev bozukluğu olanlar ile karșılaștırıldığında ise bir fark görülmemiștir.
Bu sonuç, Donnelly’in, “cinsel aktivitenin var olması için cinsel ilișkinin varlığı
gerekmez” görüșünü desteklemektedir.[12,13].

Çatıșmalar ve Cinsellik
Eșle ilgili bilinçli ya da bilinçsiz düzeydeki çatıșmalar cinsel ișlev bozukluğu
olușumunda önemli rol oynamaktadır. Duygusal yakınlașma ve düșünce
paylașımıyla tamamlanmayan bir ilișkide, cinsel ișlevin yeterliliği ve doyum
vericiliği azalabilmektedir.[2]
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Neyin hoș olduğu konusundaki iletișim eksikliği, sıklıkla gerçekdıșı beklentilerin sonucudur. Bu, eșler tarafından “gerçekten benimle yeterince ilgilenseydin, benim neden hoșlanıp neden hoșlanmadığımı da bilirdin” șeklinde ifade
edilebilmektedir. İstenenin ya da tercih edilenin eșler arasında
konușulmaması cinsel alanda doyumsuzluğa yol açmakta, bu durum yıllarca
sürebilmektedir. Yaralanmaktan ya da diğerini yaralamaktan korkan birey,
eșinin ne istediğine kendisi karar vermeye çalıșmaktadır.[6,13,14] İki eșin de
benimsediği farklı davranıș biçimleri, tek düzeliğe engel olabilir. Ancak
karșılıklı isteklerin bağdașmadığı ve dikkate alınmadığı durumlarda ilișkiden
yeterli doyum elde edilemeyecektir.[2]
Doyumlu ilișkilerin bir çoğu, eșlerden birinin kontrolü ele geçirmeyi istemesiyle bozulmaktadır. Eșin isteklerine karșı pasif bir direnç gelișmekte, güç
kazanmak ya da sürdürmek için bazı tutumlar sergilenmektedir. Bunlar, cinsel
ihtiyaçlar karșılanmadığında tatili, parayı vb. kısıtlama tehditlerini, ilișkiyi ya
da evliliği sonlandırma, eșe karșı saldırı veya özkıyım tehditlerini içermektedir.[15]
Eșe karșı duyulan kızgınlık, cinsel etkinlik öncesi baskı ve gerilim
yaratılarak, cinsel etkinliği bașlatmak için uygunsuz bir zaman seçilerek, fiziksel veya psikolojik açıdan kendini eșine karșı itici göstererek, eșin cinsel
isteğini geçiștirmek için bahaneler bulunarak ifade edilebilmektedir.[6] Sonuçta ilișkinin bütünlüğünün ortadan kalkması, karșı tarafın düșman olarak
algılanıp ona göre davranıșlar geliștirmesi, öfke, ilișkiyi olumsuz yönde etkileyen faktörler olarak ortaya çıkabilmektedir.[16]

Eș İlișkileri, Çocuklar ve Cinsellik
Eș ilișkileri içinde cinsel yașamı etkileyen önemli faktörlerden biri de
çocuklardır. Kaplan, stresin cinsel istek azalmasının ana nedeni olduğunu
söylerken, doğumun ardından gelișen stres üzerinde durmaktadır.[17] Özellikle de ilk çocuğun doğumu, aile organizasyonunda ve ișlevinde değișiklikler
getirmektedir. Çocuk, istenilen ve vazgeçilmez olușu yanında, eșler arasında
bariyer olabildiği gibi yakınlaștırıcı bir varlıktır da. Bu yeni varlığı algılama,
onun da var olduğu bir ortamı yașamaya eșler ne kadar hazır olursa olsunlar,
bu değișimin yürütülmesinde sorunlar yașanacaktır. Call ve Schwartz,
yaptıkları bir çalıșmada küçük çocukların varlığının cinsel ilișki sıklığını
azalttığını bildirmișlerdir [18]. Eșlerin evlilikten elde ettikleri genel doyumu
belirlemek amacıyla geliștirilen Evlilik Yașamı Ölçeği’nin kullanıldığı bir
çalıșmada, çatıșma ve gerginlik durumlarının evlilikten yeterli doyum elde
edilmesine engel olduğunu göstermiștir [19].

Roller ve Cinsellik
Barnett ve arkadașları, çalıșan çiftlerde meslek-rolü kalitesi ve evlilik-rolü kalitesinin kadınlarda psikolojik bozulmalarla ters orantılı olduğunu ileri
sürmüșlerdir. Bu konu ile ilgili çalıșmalarında, bu sorunlarda hangi faktörün
kesin belirleyici olduğu ortaya konamamıștır. Psikolojik alanda sorunlar ya da
soruna yatkın olanların diğer rollerde de sorun yașamaları beklenebilir. Ancak,
bireyin yașama alanlarında stabilize olması, psikolojik stabilizasyona hizmet
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edebileceği gibi psikolojik stabilizasyon da yașamdaki etkinlikleri yönetmede
bașarıya yardım edecektir.[20,21]
Cinsel ișlev bozukluğu da evlilik uyumu kadar ilișkinin niteliğini ve
yakınlığını belirleyebilmekte, aile içi dengeleri bozabilmektedir. Eș ilișkilerinde
sorun yașayan çiftlerde ise, eșlerden birinde ortaya çıkan cinsel ișlev
bozukluğu, eșler arasında ilișki ve yakınlığı daha fazla bozabilmektedir. Cinsel
alanda zorluklar yașayan erkeklerde kaçınma davranıșları gelișebilmekte,
kadınlar da bunu çekiciliklerini kaybettikleri ve istenmedikleri tarzında yorumlayabilmektedirler. Erkekler, fiziksel teması içeren tüm davranıș biçimlerini
cinsel ilișkiye bașlangıç gibi algılayarak yakınlașmadan kaçınabilmekte, bu
durum cinsel alan dıșına da yansıyarak tüm ilișkiyi bozmakta, eșler diğer alanlarda da uzaklașmaya bașlamaktadırlar.[22-25] Erkekler, cinsel ișlev
bozukluğunu kimliklerinde yetersizlik olarak algılayarak rol çatıșmalarına
girebilmekte, günlük yașamlarında daha sınırlayıcı ve eleștirici bir tutumu
benimseyebilmektedirler. Bu da genel olarak ilișkinin niteliğini
bozmaktadır.[26]

Eș İlișkileri ve Cinsel Doyum
Cinsel doyum düzeyinin eșler arasındaki ilișkiyi, ilișkinin kalitesini ve evlilik
doyumunu etkilediği bildirilmiștir.[27-29] Cinsel ișlev bozukluklarının, eș
ilișkilerinde dengeyi korumaya yönelik bir rolü olduğu da ileri sürülmüștür.
Buna göre bozukluk eșlerin çok yakın bir ilișki içinde zedelenmelerini engellemekte ve benlik sınırlarını korumalarını sağlamaktadır. Ancak, cinselliğin
duygu ve düșünce alanındaki yakınlașmaya olumlu katkıları göz önüne
alındığında, cinsel ișlev bozukluğunun, denge sağlamaktan çok ilișkiyi bozucu
yönde etki göstereceği söylenebilir. Cinsellik, bireylerde zedelenme ve
benliğin sınırının kaybı gibi korkuları içermeyen sağlıklı bir kișilik yapısında
yașanabilir.[1,22-25]
Evlilikte cinsel yașamı çiftin genel iletișiminden ayrı düșünmek mümkün
değildir. Dolayısıyla eșler arasında iletișimsizliğin ya da çatıșmaların cinsel
ișlevi de etkilemesi beklenen bir durumdur. Cinsel sorunlar da genel
çatıșmalara ya da duygusal uzaklașmalara yol açmaktadır.

Cinsel İșlev
Yansıması

Bozukluğunun

Eș

İlișkilerine

Günümüzde cinselliğin tanımı yapılırken, bakıș açısına göre farklı noktalara
ulașılmaktadır. Anksiyete ve suçluluk uyandırmayan, erișkinler arasında
karșılıklı
kabul
edilmiș
yașantılar,
sağlıklı
sınırlar
içinde
değerlendirilebilmektedir. Farklı cinsel davranıșlar ise kompülsif ve tek doyum
yolu değilse, patolojik kabul edilmeyebilir.[1] Bu yönüyle bakıldığında cinsellik, yoğun haz duygularıyla ilișkili olmakla birlikte haz almaya yönelik her
davranıșın cinsellik içerdiğini ileri sürmek eksik bir tanım olacaktır. Cinsellik
görüntüsü içindeki davranıșların bazıları da bağımlılık, agresyon, kabul
edilme, narsistik doyum bulma gibi farklı güdülerden kaynaklanıyor olabilir.
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Bu nedenlerle, cinsellik, haz almaya yönelik davranıșların tümünü içermese de
fiziksel seksten ötede bir anlam tașımaktadır. Cinsellik, biyo-psiko-sosyal bir
varlık olan insanın tüm yönleriyle etkileșim içindedir.
Cinsel ișlev bozukluklarında sınıflandırma çeșitli șekillerde yapılmaktadır.
Fonksiyonel açıdan sınıflandırma, DSM-IV-TR [30] de șöyle yer almaktadır:
1. Cinsel istek bozuklukları: Bu grupta, cinsel istekte azalma (hipoaktif
cinsel istek) bozukluğu, cinsellikten tiksinme bozukluğu yer
almaktadır.
2. Cinsel uyarılma bozuklukları: Burada, kadınlarda cinsel uyarılmaya, erkeklerde ise ereksiyona ait bozukluklar bulunmaktadır.
3. Orgazm bozuklukları: Kadınlarda ve erkeklerde orgazm bozukluğu ile
erkeklerde prematür ejakülasyon yer almaktadır.
4. Cinsel ilișki sırasında ağrı bozuklukları: Kadınlarda ve erkeklerde disparoni ve kadınlarda vajinismus bu grupta yer alan bozukluklardır.
5. Madde kullanımının yol açtığı cinsel ișlev bozukluğu: Bu grupta madde
kullanımı ile ortaya çıkan ve yukarıda tanımlanan gruplardaki ișlev
bozuklukları tanımlanmaktadır.
6. Bașka yerde yer almayan cinsel ișlev bozuklukları: Bu grupta yukarıda
belirtilen bozuklukların dıșında yer alan cinsel ișlev bozuklukları
bulunmaktadır.
Cinsel sorunların ele alınıșında iki önemli ayrımdan daha söz edilebilir.
Bunlardan birisi, bozukluğun birincil ya da ikincil olarak ortaya çıkmasıdır.
Cinsel aktivitenin bașlangıcından itibaren süren sorunlar birincil, yeterli bir
cinsel ișlev döneminin ardından gelișen sorunlar ikincil olarak
adlandırılmaktadır.[31] Bir diğer ayrım ise sorunun total ya da durumsal
olması göz önüne alınarak yapılmaktadır. Total cinsel ișlev bozukluklarında
sorun tüm cinsel yașantıları kapsar. Durumsal (selektif) bozukluklarda ise
sorun yalnızca belli bir durumla ilișkilidir.
Cinsel ișlev bozukluklarında tedavi tanı kategorileri içinde farklılıklar
göstermektedir. Günümüzde, cinsel ișlev bozukluklarında yaklașım modellerine göre tedavi planı yapılırken bütünden uzaklașma șeklinde indirgeyici bir
tutum dikkati çekmektedir. Tedavi, bireyin biyolojik, psikolojik, sosyal yönlerini birlikte ele alan yaklașımlarla sonuca ulașabilecektir.
Cinsel ișlev bozukluğu, kimliğin, bedenin eksikliği olarak yașanarak bireydeki bütünlüğün zedelenmesine yol açabilmektedir.[32] Bu zedelenmișlik, bir
yanıyla kendine ait, kendisinin eksik olușu ile ilgiliyken, diğer yanıyla da
cinselliği yașadığı/yașayamadığı eșin de içinde bulunduğu bir durumdur.
Burada eș, eksikliğe yol açan, eksikliği gören, hatta belki de
yargılayan/suçlayan olarak algılanabilir. Bu kısır döngü, patolojinin
gelișmesine ve derinleșmesine yol açabilir.
Cinselliğin yașanması kișiliğin tüm yönleriyle ilișkilidir. İki erișkin arasındaki
ilișkinin özel bir konumu olarak ele alınırken benlik kavramı, beden ve benlik
algısı, bunların ıșığında, kendisi ve eșini, karșılıklı rolleri algılayıșı, tutumları
önem kazanmaktadır. Cinselliğin doyumlu yașanması, sağlıklı gelișimin sonunda ulașılan uzlașmıș bir kimlik içinde gerçekleșebilir.[32,33]
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Cinsel alan, evlilikte ilișkinin önemli bir yanını olușturmaktadır. Cinsellik ve
evlilik kendi içlerinde olduğu kadar, birbirleriyle etkileșimleri açısından da
incelenmeye değer konulardır. Bu iki alan, bireylerin kendine özgü olușlarının
yanında üst yapı kurumlarının tanımlarıyla da belirlenmektedir.
Evlilik ve cinsellik araștırma konusu olmakla birlikte, bu alanların nasıl bir
etkileșim içinde olduklarına yönelik araștırma yapmanın güçlüğü bilinmektedir. Bu güçlüğün așılmasında bir așama olarak, alanlardan birisinde ortaya
çıkan patolojinin temel alınarak diğerine yansımalarının incelenmesinin bir
yol olabileceği düșünülebilir. Bu bağlamda cinsel ișlev bozukluğunun evlilik
yașamını etkileyip etkilemediğinin araștırıldığı bir dizi çalıșmanın sonuçlarına
göre; cinsel ișlev bozukluğu olan erkekler/kadınlar ve eșlerinin evlilik yașamı
sağlıklı kontrol grubuna göre daha fazla bozulduğu, sonuç olarak cinsel ișlev
bozukluğunun, evlilik yașamını olumsuz yönde etkilediği ortaya konmuștur.
Bir araștırmada cinsel ișlev bozukluğu olan erkeklerin eșleri, cinsel ilișki sıklığı
alanında sorun yașamakta iken ilginç olarak cinsel ișlev bozukluğu olan
kadınların eșleri, ilișki sıklığı sorununu önde gelen bir sorun gibi
yașamamaktaydılar. Cinsel ișlev bozukluğu olan kadınların eșlerinin, cinsel
ișlev bozukluğu olan erkeklerin eșlerine oranla, cinsel ilișki sıklığı alanında
daha az sorun yașamaları, erkeklerin daha baskın, cinsellikle ilișkili alanlarda
daha atak bir tutum içinde olmalarıyla ilișkili görünmektedir.[34,35].
Ayrıca cinsel ișlev bozukluğu olan erkeklerin evlilikle ilgili beklentileri, evlilik sorunları ile baș etme motivasyonu, evlilik heyecanında azalma, evliliğin
sorumluluklarını yüklenmede zorlanma, ev içindeki huzur, evliliğin gidiși, karı
koca ilișkisinin niteliği, eșle baș bașa geçirilen zamanlarla ilgili daha olumsuz
değerlendirmeler yaptıkları, eșle arkadașlık boyutunun ise bu alandan
etkilenmediği görülmüștür [34, 35].
Cinsel ișlev bozuklukları, biyolojik, sosyal ve psikolojik faktörlerin kompleks etkileșimleri içinde șekillenmektedir. Eș ilișkileri, bu karmașık etkileșim
içinde etyolojiyi belirlemede, tanıda ve tedavide önemli bir alan olarak ortaya
çıkmaktadır.

Sonuç
Sonuç olarak gözlemler ve araștırmalar, toplumun temel öğelerinden
birisi olan evliliğin tüm așamalarında cinselliğin yer aldığına ișaret etmektedir. Evlilikte diğer alanlarda olușan sorunların cinselliğin yașanmasına
etkileri olabileceği gibi, cinsel alandaki sorunların da evlilik ilișkisine
yansıyabileceği görülmektedir. Gerek evlilik gerekse cinsel ișlev, biyolojik,
psikolojik, hatta sosyokültürel faktörlerle değișik derece ve șekillerde
etkilenebilmektedir. Ülkemizde evliliğin cinselliğe ve cinselliğin evliliğe
yansımaları, üzerinde durulması gereken bir araștırma alanı olarak
karșımıza çıkmaktadır.
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