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Erkek Cinsel Sağlığı

Erkeklerin gebelikte cinsel yaşamla ilgili mitleri
Myths of men about sexual life in pregnancy
Özden Tandoğan , Meltem Mecdi Kaydırak , Ümran Oskay

ÖZ

ABSTRACT

AMAÇ: Bu araştırma erkeklerin gebelik sürecine ilişkin cinsel mitlerini
belirlemek amacıyla planlandı
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Tanımlayıcı nitelikte planlanan araştırma
İstanbul ilinde yer alan iki eğitim ve araştırma hastanesinde Aralık 2018Ocak 2019 tarihleri arasında araştırma kriterlerine uyan 134 erkek ile
yapıldı. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından literatür taraması
sonrası hazırlanan bilgi formu ve ‘Cinsel Mitler Ölçeği’ kullanılarak
toplandı.
BULGULAR: Araştırmaya katılan 133 baba adayının %50,4’ü 19–31 yaş
aralığında, bir iş çoğunluğun yaşamının uzun bir süresini ilde (%87,2)
geçirdiğini ifade etti. Erkeklerin neredeyse yarısı (%47,4) ilk cinsel bilgiyi internetten öğrendiğini, %91,0’ı gebelikte cinsel birlikteliğin olabileceğini ve sadece 17,3’ü cinsel birlikteliğin bebeğe zarar verebileceğini
düşündüğünü belirtti. Erkekler gebelik süresince eşiyle cinsel birliktelik
yaşasalar da %93’ü gebelik sürecinde cinsel birlikteliğin “ayıp” olduğunu düşünmekteydi. Erkeklerin neredeyse tamamının (%99,2) normal
doğumun cinsel yaşamı etkilemeyeceğini ve sonraki dönemde cinsel yaşamlarını olumsuz etkilemeyeceğini ifade etti. Cinsel Mitler Ölçeği’ne
bakıldığında; her erkek eşine nasıl zevk vereceğini bilmeli (%96,2), eğer
çiftler birbirlerini seviyorlarsa seksten de zevk almasını bilir (%96,2) şeklindedir. Mitlerin çoğu ile eğitim durumu, aile tipi, aylık gelir durumu
ve uzun süre yaşadığı yer arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p≥0,05).
Ancak yüksek eğitimli ve uzun süre ilde yaşamış erkeklerin mitleri onaylama oranı daha düşük bulundu.
SONUÇ: Araştırmaya katılan erkeklerin gebelikte cinsel mitlere inanma
oranlarının yüksek olduğu belirlendi. Erkeklerin cinsel mitlere inanma
oranının eğitim düzeyi ve yaşadığı yer ile ilişkili olduğu saptandı.
Anahtar Kelimeler: Cinsellik, gebelik, mitler

OBJECTIVE: This study was planned to determine the sexual myths of
men during pregnancy.
MATERIAL and METHODS: The descriptive study was conducted
between December 2018 and January 2019 with 134 men who met
the research criteria in two training and research hospitals in Istanbul.
Research data were collected by using the information form prepared
by the researchers after the literature review and ‘Sexual Myths Scale’.
RESULTS: Of the 133 fathers who participated in the study, 50.4% were
19–31 years of age. In the first quarter of the year, a business majority
spent a long period of life in the province (87.2%). Almost half of the
men (47.4%) said that they learned the first sexual information online,
91.0% stated that sexual intercourse may occur during pregnancy and
only 17.3 thought that sexual intercourse could harm the baby. Although
men had sexual intercourse with their spouse during pregnancy, 93%
thought that sexual intercourse during pregnancy was a shame. Almost
all of the males (99.2%) stated that normal birth would not affect sexual
life and would not adversely affect sexual life in the future. When the
Sexual Myths Scale was examined; every man should know how to give
pleasure to his wife (96.2%), if couples love each other knows that they
also enjoy sex (96.2%). There was no significant difference between
most of the myths and education, family type, monthly income and
long-term place of residence (p≥0.05). However, higher educated and
long-lived men had a lower rate of confirmation of myths.
CONCLUSION: It was determined that the sexual myths of the men who
participated in the study were high in pregnancy. It was found that the
rate of male belief in sexual myths was related to education level and
place of residence.
Keywords: Sexuality, pregnancy, myths

GIRIŞ
Cinsellik, türlerin devamlılığını için gerekli olan ve intrauterin hayatta başlayıp insan yaşamının sonuna kadar devam
eden sadece cinsel organlarla ilgisi olmayıp tüm vücudu ve
aklı içeren, yaşanılan topluma ve toplumun bakış açısına
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göre şekillenen önemli bir kavramdır.[1] Gebelikle değişen
anatomik, fizyolojik ve psikolojik faktörler, çiftlerin aile
olma düşüncesi, kadının cinsel rolü, kültürel normlar gibi
faktörler hem kadının hem de erkeğin cinselliğini olumsuz
yönde etkilemektedir.[2,3]
Cinsel sağlık her iki cinsiyeti de biyolojik ve psikososyal
olarak etkilemesine karşın toplumumuzda halen tabu olarak görülmekte ve konuşulmamaktadır.[4] Bu nedenle de
bireyler cinselliğe ilişkin konulardaki bilgi eksikliklerini
gidermek için; yakın çevrelerindeki kişilerden, basın-yayın
organlarından, günlük konuşmalardan, kulaktan dolma bilgilerden ve pornografik içerikler gibi değişik kaynaklardan
gidermektedir.[1] Örneğin çiftlerin gebelikte yaşanan cinsel
birliktelikte fetüsun bu cinsel birlikteliği hissedebileceğini
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düşünmesi, ayıp olduğuna inanması gibi yanlış inanışlar
cinsel sağlığı olumsuz yönde etkilemektedir.
Kişilerin cinsellik hakkında doğru olduğunu düşündükleri,
çoğu zaman yanlış ve bilimsel değeri olmayan inanışlar, bireylerin cinselliğe ait tutum ve davranışlarını etkilemektedir.
[2,4]
Cinsel mitler, bu yanlış inanışlardan oluşmakta, geçmişten günümüze kadar dayanmaktadır. Şüphesiz bireylerin,
cinsel yaşam hakkındaki deneyimleri kişisel özelliklerinden,
ilişkinin çeşitli yönlerinden ve kültürel etkilerden etkilenmektedir. Ayrıca, cinsel aktivitenin sonucu olarak fetal sağlık
için korkular literatürde iyi tanımlanmış olsa da erkeklerin
cinsel yaşam içindeki rolleri tam olarak bilinmemektedir.
[5]
Gebelik ve cinsellik ile ilgili yanlış inanışlar erkeğin cinsellikten soğumasına, cinsellikten uzaklaşmasına sebep olmaktadır.[6] Literatürde erkeklerin cinsel mitlerini inceleyen
çalışmalar yer alsa da[7,8] eşleri gebe olan erkeklerin cinselliğini ve cinsel mitlerini araştırılan çalışmaya rastlanılmadı. Bu
nedenle araştırma ülkemizdeki gebe eşlerinin cinsellikle ilgili
mitlerini belirlemek amacıyla planlandı.

GEREÇ VE YÖNTEM
Tanımlayıcı nitelikte planlanan araştırma İstanbul ilinde yer
alan iki eğitim ve araştırma hastanesinde yapıldı. Araştırma
evrenini Aralık 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında kurumlara başvuran 380 gebe eşleri oluşturdu. Araştırma örneklemini ise 18 yaşından büyük, konuşma ve anlama güçlüğü
bulunmayan, araştırmaya katılmaya gönüllü 134 erkek olasılıksız yöntemle seçildi. Araştırma örneklemine dâhil edilen
erkeklere araştırmacılar tarafından literatür taraması sonrası
hazırlanan bilgi formu (Aygin, Aksoy 2018) ve Zilbergeld
tarafından geliştirilen Türkçe geçerliliğini Gölbaşı ve ark.
(2016) tarafından yapılan ‘Cinsel Mitler Ölçeği’nin kullanılması planlandı.[1,7,9] Fakat başvurulan etik kurul sonucuna
göre 28 maddeden oluşan cinsel mitlerin kullanılması uygun
görülmedi. Bunun üzerine araştırmacılar, literatürde eşleri
gebe olan erkeklerin cinselliğini ve cinsel mitlerini araştırılan
çalışmaya rastlamadığı için Aygin ve ark. (2017) ve Yaşan
ve Gürgen’in (2004) araştırmalarında kullandığı gibi Cinsel
Miteler Ölçeği’nde yer alan sık bilinen 17 cinsel mitin sorgulanmasına karar verdi ve etik kurul onayını aldı (E.103).
[1,10]
Araştırmada kullanılan veri toplama formları araştırmacılar tarafında yüz yüze görüşme yöntemi ile dolduruldu.
Mitler doğru ve yanlış olarak değerlendirildi. Araştırma verileri yüzdelik, standart sapma, ortalama, Ki-kare testi kullanılarak değerlendirildi.

BULGULAR
Araştırmaya katılan 133 baba adayının %50,4’ü 19-31
yaş aralığında (x̄= 31,67±5,44), %46,6’sı lise mezunu
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olduğunu, %81,22’si bir iş kolunda çalıştığını ve çoğunluğunun ise yaşamının uzun bir süresini ilde (%87,2) geçirdiğini ifade etti (Tablo 1). Erkeklerin nerdeyse yarısı
(%47,4, n= 63) ilk cinsel bilgiyi internetten öğrendiğini,
%91,0’ı gebelikte cinsel birlikteliğin olabileceğini ve sadece %17,3’ü ise cinsel birlikteliğin bebeğe zarar verebileceğini düşündüğünü belirtti. Erkeklerin sadece %9’u kadınların gebelik boyunca cinsel istek duyabileceğini ve %45,1’i
eşiyle haftada 1 kere cinsel birliktelik yaşadığını ifade etti.
Erkekler gebelik süresince eşiyle cinsel birliktelik yaşasalar da %93’ü gebelik sürecinde cinsel birlikteliğin “ayıp”
olduğunu düşünmekteydi. Erkeklerin neredeyse tamamı
(%99,2) normal doğum yapmanın ve doğum esnasında
eşlerinin yanında olmalarının (%84,2) sonraki dönemdeki
kendi eşlerinin cinsel yaşamlarını olumsuz etkilemeyeceğini düşündüklerini bildirdi (Tablo 1).
Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik ve cinsel
yaşamlarına ilişkin özellikleri (n=134)
Değişkenler

n

%

Değişkenler

n

%

Cinsel sağlık hakkındaki ilk
bilgileri aldığı yer

Yaş
19–31

67

50,4

İnternet, TV

63

47,4

32–45

66

49,6

Arkadaş

44

33,1

Aile

18

13,5

Okul

8

6,0

Eğitim durumu
İlköğretim

27

20,3

Lise

62

46,6

Lisans ve üstü

44

33,1

Çalışma durumu
Çalışan

108

81,2

Çalışmayan

25

18,8

Aile tipi

Gebelikte cinsel
aktivite yaşanır
Evet

121

91,0

Hayır

12

9,0

Gebelikte cinsel
aktivite sıklığı
Hiç

49

36,8

Haftada
1 kere

60

45,1

Çekirdek aile

97

72,9

Haftada
2 kere

17

12,8

Geniş aile

36

27,0

Haftada 3 ve
daha fazla

7

5,2

Gebelikte cinsel birliktelik
bebeğe zarar verir

Aylık gelir durumu
İyi

10

7,5

Evet

23

17,3

Orta

95

71,4

Hayır

110

82,7

Kötü

28

21,1

Uzun süre yaşadığı
yer
Köy

4

3,0

İlçe

13

9,8

İl

116

87,2

Kadınlar gebelik süresince
cinsel istek duymaz
Evet

121

91,0

Hayır

12

8
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Cinsel Mitler Ölçeği’ne göre en yaygın bilinen mitler; her
erkek eşine nasıl zevk vereceğini bilmeli, eğer çiftler birbirlerini seviyorlarsa seksten de zevk almasını bilir, ilişkiye
giren bir çift iç güdüsel olarak karşısındakinin ne istediğini
bilir, erkeğin penisi sertleştiğinde hemen orgazm olması
kötüdür, sekste kesin, evrensel doğrular vardır, seks doğaldır, öğrenilemez, seksle ilgili konuşmak ya da düşünmek
onu bozar, iyi sekste amaç cinsel ilişki ve bir erkek sekse
yok diyemez şeklindedir (Tablo 2).

Mitlerin çoğu ile eğitim durumu, aile tipi, aylık gelir durumu ve uzun süre yaşadığı yer grupları arasında anlamlı bir
fark saptanmadı (p≥0,05). Ancak eğitim durumu üniversite ve üstü olan, çekirdek ailede yaşayan, gelir düzeyi orta
olan, uzun süre ilde yaşamış erkeklerin mitleri onaylama
oranı daha düşük bulundu. “Seks doğaldır, öğrenilemez,
seksle ilgili konuşmak ya da düşünmek onu bozar” miti
ile çalışma durumu (p<0,000), aile tipi (p= 0,049) arasında anlamlı bir fark tespit edildi. Mitlerin onaylanma oranı

Tablo 2. Cinsel mitler ölçeğine erkeklerin verdiği yanıtlar (N=133)
Doğru
%

Yanlış
%

1. Kadının seksi başlatması daha fazla ahlaksızlıktır

9,8

90,2

2. Seks ancak çift aynı anda orgazm olabilirse güzeldir

39,8

60,2

Cinsel Mitler Ölçeği (17 Madde)

3. İyi sekste amaç cinsel ilişkidir

59,4

40,6

4. Seks doğaldır, öğrenilemez, seksle ilgili konuşmak ya da düşünmek onu bozar

59,4

40,6

5. Erkekler duygularını belli etmemelidir

12,0

88,0

6. Seks hep erkeğin davetiyle başlar

30,1

69,9

7. Sekste kesin, evrensel doğrular vardır

63,9

36,1

8. Birleşme sırasında cinsel fanteziler kurmak yasaktır

10,5

89,5

9. Fiziksel bütün yaklaşımlar cinsel ilişkiye girer

46,6

53,4

10. İlişkiye giren bir çift içgüdüsel olarak karşısındakinin ne istediğini bilir

69,9

30,1

11. Cinsel ilişki sırasında öz doyurum (mastürbasyon) yanlıştır

42,1

57,9

12. Öz doyurum (mastürbasyon) pis ve zararlıdır

20,3

79,7

13. Erkeğin penisi sertleştiğinde hemen orgazm olması kötüdür

69,2

30,8

14. Eğer çiftler birbirlerini seviyorlarsa seksten de zevk almasını bilirler

96,2

3,8

15. Erkekler cinsel eyleme her an hazır ve isteklidir

45,9

54,1

16. Bir erkek sekse yok diyemez

51,9

48,1

17. Her erkek eşine nasıl zevk vereceğini bilmelidir

96,2

3,8

çalışan (x2= 12,585) ve çekirdek aile tipinde yaşayan (x2=
3,366) erkeklerde daha fazla olduğu saptandı. Mitlerin
onaylanma yüzdesi çalışmayan erkeklerde anlamlı olarak
daha yüksek saptandı. Yaş değişkeni ile m3, m6, m10,
m11, m13 ve m15 mitleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlendi. Mitlerin (m3, m10, m13)
onaylama yüzdesinin 32-45 yaş arasında ve mit (m6, m11,
m15) onaylama yüzdesinin 19-31 yaş arasında daha yüksek olduğu saptandı (p<0,005).

TARTIŞMA

sıklıkla medyadan edindiklerini, yine benzer bir araştırma
olan Torun ve ark.’nın (2011) çalışmasında da erkeklerin
ilk cinsel bilgilerini arkadaşlarından öğrendikleri belirlenmiştir.[1,4] Ülkemizde yapılmış benzer araştırmalar incelendiğinde, erkeklerin cinsellik ve üreme sağlığı konularına
ilişkin bilgi kaynağının arkadaş çevresi ve internet olduğu
saptanmıştır.[4,12,13] Uluslarası literatürde de benzer şekilde
erkeklerin cinsellik hakkında bilgilerini internet ve arkadaşlarından öğrendikleri belirlenmiştir.[14,15] Bu araştırma
sonucu erkeklerin cinsellik hakkındaki bilgi kaynakları açısından literatür ile benzerlik göstermektedir.

Literatürde, yaşamın her evresinde kişilerin ihtiyaç duydukları temel eğitimlerden biri doğru ve güvenilir bilgi kaynaklarından cinsellik ve üreme sağlığı konusunda bilgi almak olduğu açıkça görülmektedir.[1,4,11] Aygın
ve ark.’nın üniversite öğrencileri ile yaptığı araştırmada
(2017) öğrencilerin cinsellik ve cinsel sağlık bilgilerini

“Gebelik sırasında cinsel ilişkide bulunmak doğru değildir”
inanışı evlilik uyumunun gebelikle birlikte bozulmasına neden olacak önemli bir tabudur.[16] Derya ve ark.’nın (2017)
araştırmasında kadın ve erkek katılımcıların %63,9’u, Kısa
ve ark.’nın (2013) araştırmasında da erkeklerin %47,7’si
gebelik döneminde cinsel birliktelik yaşanabileceğini ifade
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etmişlerdir.[11,17] Bu araştırmada ise erkeklerin neredeyse
tamamı (%91) gebelikte cinselliğin ve cinsel birlikteliğin
olabileceğini ve bu durumun bebeğe herhangi bir zararı olmadığını ifade etti. Bu olumlu düşünceye rağmen araştırmada erkeklerin %36,8’inin ise gebelikte eşleri ile hiç cinsel birliktelik yaşamadığı da saptandı. Gebelik döneminde
cinselliğin değerlendirildiği araştırmalar incelendiğinde
ise Erol ve ark. (2007) araştırmasında erkeklerin %41’i,
Wallwiener ve ark. (2017) araştırmasında çiftlerin %40,5’i
gebelikte hiç cinsel birliktelik yaşamadığını belirtmiştir.
[18,19]
Gebelikte cinsel birlikteliğin maternal veya fetal risk
oluşturabileceği algısı nedeniyle çiftler daha az cinsel birliktelik yaşamakta ya da tamamen vazgeçme yönünde eğilim
görülmektedir. Sadi ve Aksu’nun (2016) araştırmasında da
benzer şekilde erkekler gebeliğin cinselliği olumsuz etkilediğini ve gebelikte ilişki sıklığının azalttığını belirtmişlerdir.[2,18,] Afrika ülkelerinde yapılmış araştırmalarda gebelikte cinsel birlikteliğin fetüse zarar vereceği ve doğumu erken
başlatacağı inanışı bireylerin yaygın olarak inandığı gebelik
mitleri olarak saptanmıştır.[20,21] Bu çalışmada elde edilen
gebelikte cinsel birliktelik yaşanır ve bebeğe zararı yoktur
verisi literatürdeki benzer araştırmalara göre daha yüksek
bir oranda tespit edilmiştir. Bu farkın nedeni katılımcıların eğitim düzeyinin diğer araştırmaların örneklemine göre
daha yüksek olması, katılımcıların İstanbul gibi büyük bir
metropolde oturmaları ve araştırmanın yapıldığı bölgelerin
kültürel farklılıkları olarak yorumlanabilir. Kültürel yapının, dini inanışların ve eğitim düzeyinin cinsel tabuların
oluşmasında belirleyici rolü olduğu görülmektedir.[4,11]
Gebelik döneminde bozulan beden imajıyla birlikte gebelerin cinsel arzularının azalacağına ve gebelikte cinsellik ile
ilgili bilinen mitlerin çiftlerin cinselliğini belirgin şekilde
olumsuz etkileceğine dair araştırma sonuçları mevcuttur.
[22,23,24,25]
Bu araştırmada da erkekler kadınların gebelik boyunca cinsel istek duyabileceğini belirtseler de bebeğe zarar
verme endişesi yaşadıkları ve cinsel ilişkinin gebelikte ayıp
olduğunu düşündükleri de belirlendi. Toplumsal normların
gebelikte cinsel istek ve aktivitenin olmaması yönünde ağır
bastığı görülmektedir. Bu toplumsal normların yanı sıra
gebelikte sıklıkla yaşanan şikâyetler ve fizyolojik değişikler
de gebelikte cinselliği olumsuz yönde etkileyen faktörlerdendir.[3] Özkan ve ark. (2009) araştırmasında gebelikte
cinsel isteğin azaldığını ve bunun yaş, trimester, yaşadığı
bölge gibi bazı sosyodemografik ve obstetrik değişkenlerden etkilendiği belirlenmiştir.[26] Benzer şekilde Gökyıldız
ve Beji’nin (2005), Fok ve ark.’nın (2005) araştırmasında
da gebelik sırasında cinsel aktivite ve isteğin azaldığı belirtilmiştir.[3,27] Gebelikte cinsel örüntünün değişimi kadının hissettiği bir istek azalmasının yanında eşinin de bu
değişimi hissettiği bir duygu olarak ortaya çıkmaktadır.
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Bu araştırma sonucunda elde edilen, erkeklerin %91’nin
“kadınlar gebelik süresince cinsel istek duymaz” ifadesi bu
duygu aktarımını destekler niteliktedir. Diğer bir öngörü
ise Gökyıldız ve Beji’nin araştırmasında belirttiği gibi “iyi
anneler genellikle aseksüldir” ifadesiyle gebe kadın iyi bir
anne olduğu kadar iyi bir cinsel partner olamaz görüşüyle
gebelikte kadının cinsellikten uzaklaştığı ve cinsel isteğin
olmadığı inancıdır.[3]
Türkiye’de yapılan araştırmalarda erkeklerin cinsel mitlere
inanma oranları yüksek bulunmuştur.[4,11,28] Ulusal düzeyde yapılmış cinsel mitlerle ilgili araştırmalar incelendiğinde
katılan erkeklerin “Her erkek eşine nasıl zevk vereceğini bilmelidir” cinsel mitini onaylanma oranı yüksek olduğu görülmüştür.[4,12,29,30] “Eğer çiftler birbirlerini seviyorlarsa seksten de zevk almasını bilir” mitinin onaylama yüzdesi Torun
ve ark.’nın (2011) 167 erkekle yaptığı araştırmada %64.1,
Aygın ve ark.’nın (2017) araştırmasında %86.6 olarak saptanmıştır.[1,4] Bu araştırma sonucu yaygın görülen cinsel mitler açısından literatür ile benzerlik göstermektedir. Bireyin
içinde yaşadığı toplum ve aldığı eğitim cinselliğe olan bakış
açısını değiştiren önemli bir faktördür.[4,11,28] Kısa ve ark.
(2013) ve Torun ve ark. (2011) yaptıkları araştırmada erkeğin eğitim düzeyi ve yaşadığı bölgenin cinsel mitlere inanma
oranını etkilediği belirlenmiştir.[4,11] Bu araştırmada da eğitim düzeyi üniversite ve üstü olan ve uzun süre ilde yaşamış
erkeklerin cinsel mitlere inanma oranları daha düşük belirlendi. Ancak bu araştırmada erkeklerin“Seks doğaldır,öğrenilemez, seksle ilgili konuşmak ya da düşünmek onu bozar”
mitine katılma oranı (%59,4) yüksek bulundu. Torun ve
ark.’nın (2011) araştırmasında bu oran erkeklerde %26,3
olarak belirlenmiştir.[4]Araştırmada erkeklerin“Sekste kesin,evrensel doğrular vardır” mitine inanma oranı (%63,9)
yüksek olarak saptandı. Bu araştırmadan farklı olarak Aygın
ve ark.’nın araştırmasında ise bu mitin kabul görme oranı
(%15,9) daha düşük olarak belirtilmiştir.[1] Bu araştırmada
belirtilen mitlere inanma oranı diğer araştırmalara göre daha
yüksek olarak saptandı. Bu oranın yüksek olmasının nedeni
araştırmanın gebe eşleri ile yapılıyor olması, erkeklerinde eşlerinin duygu değişimden ve gebeliğin doğal seyrinden etkilendiği şeklinde yorumlanabilir. Bu araştırmada cinsel birlikteliği başlatma ve istek ile ilgili mitleri onaylama oranı (mit:
1,5,6,8) literatürdeki benzer araştırmalara göre daha düşük
bulundu.[1,4,29,31] Bu mitlerin yaygınlığının azalmasında eğitim ve uzun süre büyük ilde yaşamak kadar cinsel bilgilere
kolay erişimin de etkili olduğu söylenebilir. Fakat cinsellik
toplum ve aile arasında konuşulmayan ve soru sorulmayan
bir tabu olarak halen varlığını sürdürmektedir.
Bu araştırmadaki en çarpıcı verilerden bir tanesi de erkeklerin normal doğumda eşlerinin yanında olmalarının ileride cinsel yaşamlarında herhangi bir olumsuz etki
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oluşturmayacağına dair ifadeleridir. Literatürde bu araştırma sorusuna ilişkin bir veriye rastlanılmamıştır. Türkiye’de
gebeler tarafından yaygın olarak kullanılan kadın portalları incelendiğinde, eşlerin doğuma girmeleri hakkında çok
fazla olumlu ve olumsuz mesajların yer aldığı belirlendi.
Özellikle en yaygın olumsuz mesajın eşlerin kendilerinden
tiksinebilecekleri ve cinsel soğukluk yaşayabilecekleri olarak saptandı.[32,33] Oysa ki bu araştırma verisi ile birlikte kadınların bu kulaktan dolma dogma bilgilerin aslında erkekler açısından olumsuz bir anlam ifade etmediği belirlendi.

KAYNAKLAR

Bu araştırmada 32-45 yaş arası erkeklerin anlamlı bir şekilde iyi sekste amacın cinsel ilişki olduğunu, ilişkiye giren bir çift içgüdüsel olarak karşısındakinin ne istediğini
bilir olduğunu ve erkeğin penisi sertleştiğinde hemen orgazm olmasının kötü olduğunu ifade ederek cinsel mitlere inandıkları saptandı (p<0,005). Bu mitlere inanılması
erkeklerin cinselliğin sadece penetrasyon olarak algılandığı ve penetrasyonla sonuçlanamayan cinsel ilişkinin başarısız saydığı düşünülmektedir. Literatürde de benzer
şekilde cinsel işlev bozukluğu ve performans kaygısı olan
erkekler ile yapılan araştırmalarda mitlerin penetrasyon
üzerine yoğunlaştığı belirlenmiştir.[29,34] Araştırmada 1931 yaş grubunda yer alan erkeklerin, seksin hep erkeğin
davetiyle başlaması gerektiğini, cinsel ilişki sırasında öz
doyumun (mastürbasyon) yanlış olduğunu, erkeğin her
an cinsel eyleme hazır ve istekli olması gerektiğini inanma oranları diğer yaş gruplarına göre daha yüksek saptandı
(p<0,005). Bu yaş grubunda yüksek kabul gören bu cinsel
mitin erkeklerin cinselliği sadece bir görev ve yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk olarak algıladıklarını ortaya
koymaktadır.[29,34] Sonuç olarak toplumumuzda cinselliğin
erkeğe özgü olduğu düşüncesinin erkeklere büyük sorumluluk yüklediği ve eskiye oranla daha az olmakla birlikte
cinselliğin halen gebelik süresincede tabu olarak görüldüğü
belirlenmiştir. Gebelik döneminde oluşan cinsel tabuların
sadece erkeğin yanlış inanışı olarak algılanmayıp cinselliğin çiftin birlikte aldığı bir sorumluluk olarak görülmesi ve
sağlık personelinin bu bakış açısı ile eğitim ve bakımlarını
vermesi önerilmektedir.
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