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ÖZET
GiriĢ: Sosyal medya; bilgi ve içerik paylaĢımında bulunmayı sağlayan, yorumlar
ve bireysel mesajlarıyla kiĢilerin meĢgul olmasına olanak sunan ve topluluk oluĢturmayı
hedefleyen bir yapısı bulunan sanal ortamlardır. Cinsel iĢlev bozukluğu; kadın ve
erkekte cinsel yanıt döngüsüyle ve cinsel istek bozukluklarıyla karakterize olan,
psikofizyolojik farklılıklara göre ortaya çıkan bir bozukluktur. BoĢanma ise evlenildikten
sonra kanunen uygun görülen bazı nedenlerin olması durumunda eĢlerin birisinin
talebiyle hakimin evlilik birliğini bitirmesine denilir. GerçekleĢtirdiğimiz araĢtırmadaysa
bu değiĢkenlerden ıĢığında sosyal medya kullanımı ile cinsel iĢlevler ve boĢanma
arasındaki iliĢkiye bakılmıĢtır.
Amaç: ÇalıĢmada sosyal medya ile cinsel iĢlevler ve sosyal medya ile boĢanma
arasındaki iliĢkiyi ve bu değiĢkenlerle bazı sosyodemografik özellikler arasında anlamlı
bir iliĢki bulunup bulunmadığını araĢtırmak amaçlanmıĢtır.
Gereç ve Yöntem: AraĢtırmanın evrenini Ġstanbul ve Ankara ilinde yaĢamakta
olan bireyler oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemini ise Ġstanbul ve Ankara ilinde
yaĢamakta olan 50 boĢanmıĢ 50 evli birey oluĢturmaktadır. AraĢtırmada KiĢisel Bilgi
Formu, Golombok Rust Cinsel Doyum Envanteri ve Sosyal Medya Bağımlılığı ÖlçeğiYetiĢkin Formu kullanılmıĢtır. Verilere düzenlenmiĢ olan ölçek aracılığıyla ulaĢılmıĢtır,
alt hedeflere yönelik istatistiksel yöntemlerle analiz geçekleĢtirilmiĢtir. KodlanmıĢ SPSS
(22) programı kullanılarak yapılan anketlerden ulaĢılan veriler bilgisayar ortamına
geçirilmiĢ ve istatistiksel iĢlem yapılmıĢtır. (Kolmogorov-Smirnov Testi‟nden bu çalıĢma
kapsamında veri dağılımının normalliğini ölçmek için faydalanılmıĢtır. Parametrik
testlerde normal dağılımı tespit etmek amacıyla Kolmogorov-Smirnov Testi‟nden
yararlanılır. Verilerin normal dağılmadığı Kolmogorov-Smirnov Testinden alınan değerin
p < .05 olmasıyla anlaĢılırken; p> .05 olması ise verilerin normal dağıldığına iĢarettir.
Anlamlılık seviyesi çalıĢmada en az. 05, güven aralığıysa % 95 olarak alınmıĢtır.)
Bulgular: Sanal Tolerans alt boyutu puan ortalaması 34.97 (6.62), Sanal ĠletiĢim
alt boyutu puan ortalaması 27.02 (6.52) ‟dır. Cinsel Doyum toplam puan ortalaması 5.56
(ss=1.81, )Sıklık alt boyutu puan ortalaması 4.17 (ss=1.47), ĠletiĢim alt boyutu puan
ortalaması 4.06 (ss=1.41), Doyum alt boyutu puan ortalaması 5.58 (ss=2.70), Kaçınma
alt boyutu puan ortalaması 5.92 (ss=2.59), Dokunma alt boyutu puan ortalaması 6.13
(ss=2.29), Erkeklerde erken boĢalma alt boyutu puan ortalaması 6.64 (ss=2.31),
Kadınlarda Vajinusmus alt boyutu puan ortalaması 7.56 (ss=3.22), Erkeklerde
I

Empotans alt boyutu puan ortalaması 5.58 (ss=1.90), Kadınlarda Anorgazmi alt boyutu
puan ortalaması 6.38 (ss=2.79)‟dur.
Sonuçlar: Sıklık puanları ve Sanal Tolerans ile Sanal ĠletiĢim puanı arasında
zayıf düzeyde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Sıklık düzeyleri artıkça sanal
tolerans ile Sanal ĠletiĢim artmaktadır. ĠletiĢim puanları ve Sanal Tolerans ile Sanal
ĠletiĢim puanı arasında zayıf düzeyde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. ĠletiĢim
düzeyleri artıkça sanal tolerans ile Sanal ĠletiĢim artmaktadır. Doyum puanları ve Sanal
Tolerans ile Sanal ĠletiĢim puanı arasında zayıf düzeyde pozitif yönde anlamlı iliĢki
bulunmuĢtur. Doyum düzeyleri artıkça sanal tolerans ile Sanal ĠletiĢim artmaktadır.
Kaçınma puanları ve Sanal Tolerans ile Sanal ĠletiĢim puanı arasında zayıf düzeyde
pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Kaçınma düzeyleri artıkça sanal tolerans ile
Sanal ĠletiĢim artmaktadır. Dokunma puanları ve Sanal Tolerans ile Sanal ĠletiĢim puanı
arasında zayıf düzeyde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Dokunma düzeyleri
artıkça sanal tolerans ile Sanal ĠletiĢim artmaktadır. Erkeklerin Erken BoĢalma puanları
ve Sanal Tolerans ile Sanal ĠletiĢim puanı arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı
iliĢki bulunmuĢtur. Erkeklerin Erken BoĢalma düzeyleri artıkça sanal tolerans ile Sanal
ĠletiĢim artmaktadır. Kadınların Vajinusmus puanları ve Sanal Tolerans ile Sanal ĠletiĢim
puanı arasında zayıf düzeyde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Kadınların
Vajinusmus düzeyleri artıkça sanal tolerans ile Sanal ĠletiĢim artmaktadır. Erkeklerin
Empotans puanları ve Sanal Tolerans ile Sanal ĠletiĢim puanı arasında orta düzeyde
pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Erkeklerin Empotans düzeyleri artıkça sanal
tolerans ile Sanal ĠletiĢim artmaktadır. Kadınların Anorgazmi puanları ve Sanal Tolerans
ile Sanal ĠletiĢim puanı arasında anlamlı iliĢki bulunmamıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Cinsel ĠĢlevler, BoĢanma
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SUMMARY
Introduction: Social media; It is a virtual environment that provides
information and content sharing, allows people to be busy with comments and individual
messages, and has a structure that aims to create a community. Sexual dysfunction; It
is a disorder characterized by sexual response cycles and sexual desire disorders.
Divorce, after the marriage of some of the reasons that are legally appropriate for the
request of one of the spouses to finish the marriage of the judge is called. In our study,
it is examined whether there is a meaningful relationship between social media use and
sexual functions and divorce based on these variables.
Aim: The aim of this study is to investigate the relationship between social
media and sexual functions and social media and divorce and whether these variables
differ significantly according to some sociodemographic variables.
Materials and Method: The population of the study consists of individuals
living in Istanbul and Ankara. The sample of the study consisted of 50 divorced 50
married individuals living in Istanbul and Ankara. Personal Information Form, Golombok
Rust Sexual Satisfaction Inventory and Social Media Addiction Scale-Adult Form were
used in the study. The data were accessed through the scale that was arranged, and
the statistical analysis of the sub-objectives was carried out. The data obtained from the
questionnaires using the coded SPSS (22) program were transferred to the computer
environment and statistical processing was performed. (Kolmogorov-Smirnov Test was
used to measure the normality of data distribution within the scope of this study. In
order to determine the normal distribution of parametric tests, Kolmogorov-Smirnov test
is used. The data obtained from the Kolmogorov-Smirnov Test, where the data were not
normally distributed, was understood to be p <.05; p> .05 indicates that the data is
normally distributed. Significance level at least in the study. The confidence interval was
05 and 95%, respectively.)
Results: The virtual tolerance sub-size score average is 34.97 (6.62), and the
virtual communication sub-size score average is 27.02 (6.52). Sexual satisfaction total
score average 5.56 (ss=1.81,) frequency lower size score average 4.17 (ss=1.47),
communication lower size score average 4.06 (ss=1.41), satisfaction lower size score
average 5.58 (ss=2.70), avoidance lower size score average 5.92 (ss=2.59), touch
lower size score average 6.13 (ss=2.29), premature ejaculation lower size score
average 6.64 (ss=2.31), Vaginusmus lower size score average 7.56 (ss=3.22), The
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average of Empotans lower size points in males is 5.58 (ss=1.90) and the average of
anorgasmia lower size points in females is 6.38 (ss=2.79).
Conclusion: There was a weak positive correlation between frequency
scores and Virtual Tolerance and Virtual Communication score. Virtual Communication
is increasing with virtual tolerance as frequency levels increase. There was a weak
positive correlation between communication scores and Virtual Tolerance and Virtual
Communication score. As communication levels increase, Virtual Communication is
increasing with virtual tolerance. A significant positive correlation was found between
the Satisfaction scores and Virtual Tolerance and Virtual Communication score. Virtual
Communication is increasing with virtual tolerance as satisfaction levels increase. There
was a weak positive correlation between avoidance points and Virtual Tolerance and
Virtual Communication score. Virtual Communication is increasing with virtual tolerance
as

avoidance

levels

increase.

There was a weak positive correlation between touch points and Virtual Tolerance and
Virtual Communication score. Virtual Communication is increasing with virtual tolerance
as touch levels increase. There was a moderate positive correlation between Premature
Ejaculation scores and Virtual Tolerance and Virtual Communication score of men. As
the premature ejaculation levels of men increase, virtual communication with virtual
tolerance is increasing. Vajinusmus scores of women and Virtual Tolerance and Virtual
Communication scores were found to have a weak positive relationship. As the
Vaginusmus levels of women increase, Virtual Communication is increasing with virtual
tolerance. A moderate positive correlation was found between Empotans scores of the
men and Virtual Tolerance and Virtual Communication score. Virtual communication
with virtual tolerance increases as men 's Empotans levels increase. There was no
significant correlation between Anorgasmia scores and Virtual Tolerance and Virtual
Communication scores of women.
Key Words: Social Media, Sexual Functions, Divorce
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ÖNSÖZ
Teknolojinin ve internet kullanımının günümüzde yaygınlaĢması ve insanların
iĢlerini, alıĢveriĢlerini, iletiĢimlerini ve pek çok gereksinimlerini sosyal siteler aracılığıyla
gideriyor olması, bu konuda araĢtırma yapmamda etkili olmuĢtur. Ġnsanların özellikle
Facebook,

Twitter,

Instagram

gibi

sosyal

paylaĢım

sitelerinden

yararlanarak;

düĢüncelerini, fotoğraflarını, videolarını paylaĢıp deiğer insanlarla iletiĢim kurmaları ve
bu durumun her geçen gün yaygınlaĢıyor olması, sanal ortamlarda tanıĢan ve görüĢen
insanların çokluğu, boĢanmaya dahi neden olan sebepler arasında görülen, internet
ortamında yaĢanan sohbetler; sosyal medyanın aslında hayatımızda ne derece önemli
bir yerinin olduğunu bize göstermektedir.
Sosyal medyanın aktif olarak kullanılması, bireyin cinsel iĢlevler ve boĢanmayla
iliĢkili olabilme ihtimalini akla getirmiĢtir ve bu çalıĢmada sosyal medyayı kullanma
davranıĢlarının cinsel iĢlevler ve boĢanmaya olan iliĢkisi incelenmiĢtir. ÇeĢitli
değiĢkenler kullanılarak bu iliĢkinin alt boyutları da çalıĢmada değerlendirilmiĢtir.
AraĢtırma 5 bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde konuya giriĢ yapılmıĢtır ve
araĢtırmanın amacı, önemi, sınırlılıkları ve sayıltılarından bahsedilmiĢtir. Ġkinci bölümde
sosyal medya, cinsel iĢlevler ve boĢanma ile ilgili kavramlara yer verilmiĢtir. Üçüncü
bölümde örneklem ve veri toplama araçları ile verilerin analizi hakkında bilgi verilmiĢtir.
Dördüncü bölümde elde edilen verilerin değerlendirilmesi yapılmıĢ ve tablolarla
sunulmuĢtur. BeĢinci bölüm ise tartıĢma ve yorum ile sonuç ve önerilerin bulunduğu
kısımdır.
Uzmanlık eğitimim süresi boyunca bilgilerinden faydalandığım, tecrübelerinden
yararlanırken gösterdiği ilgi ve anlayıĢından dolayı değerli hocam Dr. Öğr. Üyesi Onur
Okan DEMĠRCĠ‟ye,
Bugünlere gelmemde maddi manevi büyük katkılarını benden esirgemeyen,
koĢulsuz sevgisini her daim hissettiren ablam Gülten KÜÇÜKKONYALI‟ya,
Varlığıyla tez sürecim boyunca en büyük motivasyon kaynağım olan yiğenim
Atakan KÜÇÜKKONYALI‟ya
Hep arkamda olan ve beni her koĢulda destekleyen, en sıkıntılı anlarımda bana
güç veren, tüm üzüntü ve sevinçlerimde her daim yanımda olduğunu gösteren, her
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çıkmaza girdiğimizde birbirimize yol gösterdiğimiz, önümüzü aydınlattığımız değerli
dostum Özge SAĞNAK‟a bu dönemde bana katkı ve desteklerini esirgemedikleri için
teĢekkür ederim.
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GĠRĠġ
Ġnternetin ortaya çıkmasından kısa bir zaman sonra günümüzün en önemli
iletiĢim araçlarından biri olan sosyal medya kavramı keĢfedilerek kısa zamanda
yaygınlaĢıp hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiĢtir. Gün geçtikçe yaygınlaĢıp
geliĢen bu dijital platformda kiĢiler bilgi paylaĢımında bulunurken aynı zamanda tüm
dünyadaki insanlarla iletiĢim de kurabilmektedir.
Hayatımızda gün geçtikçe sosyal medya sitelerinin rolü artmaktadır. Sosyal
medya sitelerine baĢvurulan üyelikler ve bu sitelerde geçirilen zamanda, geliĢmiĢ ve
geliĢmekte olan ülkelerin büyük bir kesiminde özellikle genç nesil baĢta olmak üzere bir
hayli artıĢ gözlenmektedir. Tüm bunlar dikkate alındığında yeni bir yaĢam Ģeklinin
doğmakta olduğunu düĢünebiliriz.
Ġnsanların ruh sağlıkları ve çevresiyle kurduğu iliĢkiler üzerinde, bu denli
yaygınlaĢan sosyal medyanın olumlu ve olumsuz etkilerinin olduğu düĢünülür. Sosyal
medya platformları beğenmek ve beğenilmek üzerine kurulmuĢtur ve kiĢilerin bir
baĢkasının

onayına

bağlı

olarak

yaĢam

biçimlerini

yönlendirebileceğini

dayatabilmektedir. Popüler olan kıyafetlerle, popüler mekanlara gidip popüler olan
sözcüklerle konuĢmasına neden olmasının yanında kiĢiye kendi kontrolünde olan
sohbetleri de oluĢturabilme fırsatı yaratmaktadır. KiĢilerin özellikle mobil cihazlarından
faydalanarak, bulundukları her mekanda aktif olup sürekli bağlantıda kalabilmesinin ise
günlük yaĢamlarındaki sosyal iliĢkilerine zarar verebileceği düĢünülmektedir.
Sosyal medya kullanımının cinsel iĢlevler ve boĢanmaya etkisinin olup
olmadığının araĢtırıldığı bu çalıĢmada yer alan değiĢkenlerimizden biri olan cinsellik
insanların varoluĢundan itibaren varlığını devam ettirmektedir. Cinsellik ilk olarak
yirminci yüzyılın baĢlarında bilimsel anlamda ele alınmıĢtır. Cinsellikte bilimsel
araĢtırmaların öncüleri Henry Havelock Ellis ve Sigmund Freud‟dur.1
Cinsellik ruhsal, biyolojik, sosyal, ahlaki ve kültürel bakımdan bütün olarak
düĢünülürse; cinsel iĢlev bozuklukları ise bunların birleĢiminin neden olduğu bir durum
olarak değerlendirilebilir. Bireyin cinsel iĢlevine bunların yanı sıra her çeĢit stres,
cinsellikle alakalı bilgisizlik, aile yapısı, eğitim düzeyi de etki edebilmektedir. Cinsel
sağlığa kiĢilerin mutluluğunun, romantik iliĢkilerinin ve yaĢam kalitesinin doğrudan etki
1

Ertuğrul Köroğlu ve Cengiz Güleç, Psikiyatri Temel Kitabı, 2.Baskı, HYB Basım Yayın, Ankara, 2007,
s.50.
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ettiğini tespit eden araĢtırmalar karĢın, cinsellik günümüzde halen tabu olarak görülen
konuların baĢındadır. Birey üzerinde yaĢamsal bir etkisi olmasa dahi cinsellik, bireyin
hayatının kalitesini etkileyen öğeler arasında önemli bir yerdedir.2
AraĢtırmamızdaki bir diğer değiĢken ise boĢanmadır. KiĢisel ihtiyaç ve isteklerin
evlilik iliĢkisinde giderilmemesi, eĢler arasındaki iletiĢim, paylaĢım ve sosyal iliĢkilerin
hoĢgörü sınırlarını aĢacak Ģekilde bozulması gibi sebepler eĢlerden biri ya da her ikisi
üzerinde stres ya da kaygıya sebep olmaktadır. BaĢlangıçta aile içinde bu kaygı, stres
ve korkular çeĢitli uyum çabaları ile yok edilmeye uğraĢılır. EĢler, iliĢkiyi devam ettirme
ve evliliği korumaya yönelik bu uyum çabaları baĢarısızlıkla sonuçlandığındaysa
boĢanma ile noktalanabilecek bir ayrılma aĢamasına geçerler.3 Bu gibi durumlarda
yasal olarak kurulan evlilik birliğinin yine yasal olarak bitirilmesine “boĢanma” denilir. 4
Evlenip beraber yaĢayan ve aile birliğini oluĢturan eĢlerin, farklı sebeplerle bu
beraberliği devam ettirememeleri boĢanmaya neden olur. Evlenildikten sonra kanunen
uygun görülen bazı nedenlerin olması durumunda eĢlerin birisinin talebiyle hakimin
evlilik birliğini bitirmesi boĢanma” kavramı ile açıklanır.5
BoĢanma Zara‟ ya göre; eĢlerin birbirlerine yabancılaĢarak isteklerinin yerine
getirilmediği ve yoğun hoĢnutsuzluk yaĢadıkları bir dönemin, duygusal, yasal ve sosyal
açıdan sona ermesidir. BoĢanma tek çekirdekli bir aile biçiminden iki çekirdekli bir aile
biçimine geçiĢi temsil ederken geçici bir kriz süreci de bulunmaktadır. YaĢandığı ailenin
yanı sıra aileye bağlı pek çok bireyin iliĢkilerini de değiĢtirip yeni bir Ģekle sokar. Bu
duruma çoğu kiĢi zamanla alıĢmaktadır. Bu uyuma bireyin kiĢilik özellikleri ve aile,
eğitim, yakın arkadaĢlar ve iĢ gibi sahip olduğu destek kaynakları etki etmektedir.6

2

Fuat Torun vd., Erkeklerde Cinsel Mitlere Ġnanma Oranları ve Mitlere Ġnanmayı Etkileyen Faktörler.
DüĢünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011, Sayı: 24, s.24-31.
3
Ġbrahim Özgüven, Ailede YaĢam ve ĠletiĢim, PDREM Yayınları, Ankara, 2001, s.32.
4
Ġbrahim Özgüven, Evlilik ve Aile Terapisi, PDREM Yayınları, Ankara, 2000, s.28.
5
Seniha Ay, Birliktelikleri Devam Eden Ailelerin Yapı ve ĠĢlevleri ile BoĢanmıĢ Ailelerin Yapı ve ĠĢlevlerinin
KarĢılaĢtırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 2000, s.12.
(YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi)
6
Ayten Zara, Kadınlar, Erkekler ve Çocuklar için BoĢanma Terapisi, Ġmge Kitapevi Yayınları, Ankara,
2013, s.18-19.
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM
1.1. AraĢtırmanın Problemi
Sosyal medya kullanımı ile bireylerin cinsel iĢlevleri ve boĢanmaları arasında
anlamlı bir iliĢki var mıdır?
AraĢtırmanın Alt Problemleri
1) Sosyal medya kullanımı ile cinsel iĢlevler arasında bir iliĢki bulunmakta mıdır?
2) Sosyal medya kullanımı ile boĢanma arasında bir iliĢki bulunmakta mıdır?
3) Sosyal medya kullanımı ile cinsiyet arasında bir iliĢki bulunmakta mıdır?
4) Sosyal medya kullanımı ile yaĢ arasında bir iliĢki bulunmakta mıdır?
5) Cinsel iĢlevler ile cinsiyet arasında bir iliĢki bulunmakta mıdır?
6) Cinsel iĢlevler ile yaĢ arasında bir iliĢki bulunmakta mıdır?
1.2. AraĢtırmanın Amacı
ÇalıĢmada sosyal medya ile cinsel iĢlevler ve sosyal medya ile boĢanma
arasındaki iliĢkiyi ve bu değiĢkenlerle bazı sosyodemografik özellikler arasında anlamlı
bir iliĢki bulunup bulunmadığını araĢtırmak amaçlanmıĢtır.
1.3. AraĢtırmanın Önemi
Sosyal medya kullanan bireylerin cinsel iĢlevleri ve boĢanmaları arasındaki
iliĢkiyi inceleyen bu araĢtırmanın, literatüre bu konuda gerçekleĢtirilmiĢ benzer baĢka bir
araĢtırma bulunmaması bakımından katkı sağlaması beklenmektedir. Aynı zamanda
daha sonraki araĢtırmalar için veri olabilecek nitelikte özgün bir araĢtırma olacağı
düĢünülmektedir.
1.4. Sayıltılar
1. ÇalıĢmanın örneklem grubunun evreni temsil ettiği düĢünülmüĢtür.
2. ÇalıĢmaya katılan bireylerin, KiĢisel Bilgi Formu, Golombok Rust Cinsel
Doyum Envanteri ve Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği-YetiĢkin Formu‟nda yer alan
sorulara doğru cevap verdikleri düĢünülmüĢtür.
1.5. Sınırlılıklar
Bu çalıĢma;
1. Ġstanbul ve Ankara ilinde yaĢayan 100 bireyden ulaĢılan verilerle sınırlıdır.
2. UlaĢılan veriler KiĢisel Bilgi Formu, Golombok Rust Cinsel Doyum Envanteri
ve Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği-YetiĢkin Formu‟yla sınırlıdır.
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1.6 Tanımlar
Sosyal Medya: Bilgi ve içerik paylaĢımında bulunmayı sağlayan, yorumlar ve
bireysel mesajlarıyla kiĢilerin meĢgul olmasına olanak sunan ve topluluk oluĢturmayı
hedefleyen bir yapısı bulunan sanal ortamlara denilmektedir.7
Cinsellik: Ġki bireyin değerler, kurallar ve tabularla sınırlarını belirlediği,
psikolojik, sosyal ve biyolojik tarafları olan bir olgudur.8
Cinsel ĠĢlev Bozukluğu: Kadın ve erkekte cinsel yanıt döngüsüyle ve cinsel
istek bozukluklarıyla karakterize olan, psikofizyolojik farklılıklara göre ortaya çıkan bir
bozukluktur.9
BoĢanma: Evlenildikten sonra kanunen uygun görülen bazı nedenlerin olması
durumunda eĢlerin birisinin talebiyle hakimin evlilik birliğini bitirmesine denilir.10

7

Fırat Sarsar vd., Öğrenme-Öğretme Sürecinde Sosyal Medya Kullanımı, Mersin Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 2015, Cilt: 11, Sayı: 2, s.419-430.
8
Derya Aydın, Sağlık ÇalıĢanı Evli Kadınlarda Cinsel Mitlere Ġnanma Durumu ve Cinsel ĠĢlev Bozuklukları,
Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul, 2012,s.20. (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi)
9
Aydın, a.g.e., s.20
10
Seniha Ay, Birliktelikleri Devam Eden Ailelerin Yapı ve ĠĢlevleri ile BoĢanmıĢ Ailelerin Yapı ve ĠĢlevlerinin
KarĢılaĢtırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 2000, s.12.
(YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi)
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM
KURAMSAL ÇERÇEVE

2.1. SOSYAL MEDYA
Geleneksel ve yeni olmak üzere medya kavramı iki farklı Ģekilde ele alınabilir.
Geleneksel medya kavramının içerisine dergiler, gazeteler, radyo ve televizyon girerken
yeni medya kavramının içerisine ise akan ortam, sayısal video düzenleme, ağ
uygulamaları gibi ortamlar girmektedir. Sosyal medya, yeni medyanın hızlı bir Ģekilde
geliĢmesinin neticesinde ortaya çıkarak iletiĢimde yeni bir dönemin baĢlamasına yol
açmıĢtır.11
Sosyal medya, kiĢiler için yeni bir yaĢam biçimi haline gelen hatta pek çok kiĢi
için yaĢamının orta noktasında bulunan web 2.0 teknolojisi, sosyal ağlar ve internet
üzerinden

kiĢinin

iletiĢim

kurmasını

ve

içerik

paylaĢmasını

sağlayan

online

uygulamalardır.12
Sosyal medya Peltekoğlu‟na göre eğlence ile eğitimin birleĢmesiyle meydana
gelen yeni bir medya terimidir. Ġnsanlar, sosyal medyanın yaĢamlarına girmesiyle
beraber, akıllı telefonlarla, 3G teknolojisiyle ve tabletlerle tanıĢmıĢlardır.13
Sosyal medya Weinberg‟e göre ise farklı düĢüncelerin, deneyimlerin ve fikirlerin
kamu oluĢumlu web hizmetleri tarafından paylaĢımına olanak sağlayan ve interneti
yaĢamımıza hızlı bir Ģekilde dahil eden bir uygulama çeĢididir”.14
Bazı çalıĢmalara göre sosyal medya çocukların ve ergenlerin toplumsal
iliĢkilerini ve teknik becerilerini geliĢtirerek onlara yarar sağlayan bir etkinlik biçimidir.
Örneğin; Facebook ve Myspace tarzındaki siteler kullanan bireylerin ortak ilgi alanları
bulunan bireylerle iletiĢim kurmaları için pek çok fırsat sağlamaktadır.15

11

Nurhan Tosun, ĠletiĢim Temelli Marka Yönetimi, Beta Yayıncılık, Ġstanbul, 2010, s.50.
Tosun, a.g.e., s.50
13
Filiz Peltekoğlu, Halkla iliĢkiler nedir?, Beta Yayıncılık, Ġstanbul, 2012, s.15.
14
Ceren Yegen, Demokratik ve Yeni Bir Kamusal Alan Olarak Sosyal Medya, MuĢ Alparslan Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, Cilt: 1, Sayı: 2, s.119-135.
15
Gwenn O‟Keeffe ve Kathleen Pearson, The Impact of Social Media on Children, Adolescents and
Families, American Academy of Pediatrics, 2011, Cilt: 127, Sayı: 4, s.800-804.
12
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Laird‟e göre bilgi ve içerik paylaĢımında bulunmayı sağlayan, yorumlar ve
bireysel mesajlarıyla kiĢilerin meĢgul olmasına olanak sunan ve topluluk oluĢturmayı
hedefleyen bir yapısı bulunan sanal ortamlara sosyal medya denilmektedir.16
Rao ve Shalin ise sosyal medya kavramını, çevrimiçi hizmetlere katılmayı
sağlayan internet ve mobil hizmetler biçiminde açıklamakta; sosyal ağ sitelerinin,
blogların ve medya paylaĢımının bu hizmetler arasında bulunduğunu belirtmektedirler.17
KiĢiler için sosyal medya siteleri, bireylerin kamuya açık veya açık olmayan profil
oluĢturmalarına, baĢka bireyleri arkadaĢ listelerine dahil etmelerine ve bağlantıda
oldukları bireylerin profillerini ziyaret edip bakmalarına olanak sunan web tabanlı bir
uygulama çeĢididir.18
Yalnızca iletiĢim kurmak için kullanılmayan sosyal medyayı kiĢiler bilgi toplama,
oyun oynama, arama yapma Ģeklinde birçok konuda da gereksinimlerini gidermek için
kullanmaktadırlar.19
Vural ve Bat‟un aktardığı üzere Mayfield‟e göre sosyal medyanın özellikleri
Ģunlardır;20
1. Katılım: Medya ile izleyicisi arasındaki çizgiyi yok eden sosyal medya, iletiĢim
kurulan bireylerin geri bildirimde bulunmasını ve katılım göstermesini sağlar.
2. Açıklık: Kullanımı fazlasıyla açık ve kolaylaĢtırılmıĢ olan sosyal medya içeriğe
eriĢim ve kullanım bakımından mümkün olduğu kadar engelleri yok eder.
3. KarĢılıklı KonuĢma: Sosyal medya, geleneksel medya gibi tek yönlü bir
iletiĢim sağlamamakta ve klasik kitle iletiĢim araçlarındaki gibi zor geri bildirime neden
olup zaman almamaktadır. KiĢilere çift yönlü iletiĢim, zamanında ve rahat geri bildirim
sağlamaktadır.

16

Sarsar vd., a.g.e., s.419-430
Sarsar vd., a.g.e., s.419-430
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Serkan Ada vd., Çevrimiçi Sosyal Ağ Sitesi Kullanımını Etkileyen Motive Edici Faktörler Üzerine
Bir AraĢtırma, XIV. Akademik BiliĢim Konferansı, K.MaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, Ġ.Ġ.B.F., ĠĢletme
Bölümü, KahramanmaraĢ, 2012, s.1-7.
19
Nejla TektaĢ, Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanımlarına Yönelik Bir AraĢtırma, Tarih Okulu
Dergisi, 2014, Cilt: 7, Sayı: 17, s.851-870.
20
Beril Vural ve Mikail Bat, Yeni Bir ĠletiĢim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi ĠletiĢim
Fakültesine Yönelik Bir AraĢtırma, Journal Of Yasar University, 2010, Cilt: 5, Sayı: 20, s.3348-3382.
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4. Topluluk: Toplulukların alakalı konu ya da bireyler üzerinde hızla oluĢmasına
olanak sağlayan sosyal medya, buna bağlı olarak aktif bir biçimde iletiĢim kurulmasına
da fırsat sunar.
5. Bağlantısallık: Sosyal medyaların pek çoğu bağlantısal olup kullanıcı rahatlığı,
reklam ya da herhangi bir sebepten dolayı diğer bireylere, sitelere ve kaynaklara link
gönderirler.
2.1.1. Sosyal Medyanın Tarihçesi
Hayatımızın son 10 senesinde fazlasıyla kullanılan sosyal medya teriminin
temeli 1970'li yıllara kadar uzanmaktadır. Ward Christensen ve Randy Suess ismindeki
iki bilgisayar dehası 1978 senesinde arkadaĢlarıyla devamlı olarak bağlantıda olmak ve
bilgi paylaĢmak amacıyla BBS isminde bir yazılımı geliĢtirerek ilk sosyal ağ örneğini
oluĢturmuĢlardır. Bağlantı ve sosyal paylaĢım sitesi IRC (Internet Relay Chat)‟nin 1988
senesinde kurulmasıyla geliĢimi biraz daha artan sosyal medya, kullanıcıların bilinen
anlamda daha etkin olduğu ortama 1997 senesinde kurulan Six Degrees sitesiyle
ulaĢmıĢtır. LiveJournal ismiyle 1999 senesinde ise bir blog sitesi kurularak kullanıcıların
birbirlerini takip edip grup oluĢturmaları ve baĢka insanlarla iletiĢim kurmaları
sağlanmıĢtır.21
Modern sosyal medyanın temelleri 2002 senesinde Fotolog uygulamalarının
kurulmasıyla beraber oluĢmuĢtur. 2002 senesinde kurulan Friendster sitesi bazı
çalıĢmacılara göre modern manada sosyal medyanın ilk örneğidir. Sosyal medya
alanlarına 2003 senesinin ardından artan ilgi pek çok benzer sosyal medya sitesinin
kurulmasına yol açmıĢtır.22
2003 senesinde kullanıma sunulan Linkedin, daha çok profesyonel iĢ sahibi
bireyler için bilgi paylaĢımı ve iletiĢim kurma nedeniyle kullanılan platformdur.
Günümüzde en fazla kullanılan sosyal medya ağlarından biri olan 2004‟te kurulan
Facebookta ise kullanıcıların profil sayfasında kiĢisel bilgilerinin ve arkadaĢlarının
gösterildiği bir liste yer almaktadır. Bu site üzerinden baĢka insanlara mesaj

21

Erkan Akar, Sanal Toplulukların Bir Türü Olarak Sosyalağ Siteleri – Bir Pazarlama ĠletiĢimi Kanalı Olarak
ĠĢleyiĢi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010, Cilt: 10, Sayı: 1,s.107-122
22
Murat Hazar, Sosyal Medya Bağımlılığı-Bir Alan ÇalıĢması, ĠletiĢim Kuram Ve AraĢtırma Dergisi,
2011, Sayı: 32, s.151-175.
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gönderebilen kullanıcılar, sosyal gruplara katıllım sağlayabilir, video, fotoğraf ve yer
bildirimi paylaĢımı yapabilirler.23
2005 senesinde kullanıma sunulan Youtube, kullanıcılarının video yükleyip
izlemesine, yüklenen bu videolara yorum yapılmasına fırsat sunan bir sosyal kullanıcı
ağıdır. Kullanıcılarına 140 harflik bir mesaj yazma imkanı sunan 2006 senesinde
kullanıma baĢlanan Twitter ise bu mesajların “tweet” olarak adlandırıldığı bir ağdır. 24
Instagram ise 2010 senesinde hizmete girmiĢtir ve kullanıcılarına kiĢisel bir
hesap kurarak çevreleriyle fotoğraf ve video paylaĢmalarına imkan sağlayan bir sosyal
mecradır. Akıllı telefonlar için geliĢtirilmiĢ olan 2010 senesinde kullanıma sunulan
Whatsapp Messenger; platformlar-arası çalıĢma özelliği bulunan, video, resim, yazılı ve
sesli mesaj gönderilebilen bir mesajlaĢma ağıdır.25
Anlık bir mesajlaĢma platform olan ve akıllı telefonlar için 2011 senesinde
geliĢtirilen Snapchat, kullanıcılarına ekledikleri bireylere video, resim, yazılı ve sesli
mesaj gönderebilme olanağı sunmaktadır. Bu platformun gönderiler kaydedilmediği
sürece bireyin karar verdiği süre bitiminde uygulamadan ve kullanıcının telefonundan
silinme özelliği vardır.26
2.1.2. Sosyal Medya Araçları ve Ortamları
Yeniliklerle devamlı olarak daha da büyüyen bir alan olan sosyal medya
ortamları araĢtırmanın bu kısmında görevlerine göre sınıflandırılmıĢtır ve her sınıf ana
örneklerle tanıtılmıĢtır. Sınıflandırmanın içerikleri Ģu Ģekildedir;

bulunup izlenmesini sağlarken kullanıcılarına video oluĢturup yüklemek için de kaynak
sunmaktadır. 2005 senesinde hizmete giren YouTube, bu kategorinin en bilinen
örneğidir. Günümüzde YouTube dıĢındaki en popüler video paylaĢım ağları Vimeo ve
Dailymotion‟dur.
abilme
ve yayınlayabilme, okunmuĢ olan yazılara yorum yapabilme imkanı veren ve günlüğe
benzeyen bu web sitelerinin en bilinen örnekleri Blogger.com ve Wordpress‟dir.
23

Hazar, a.g.e., s.151-175
Günseli Bayraktutan vd., Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri: Nicel-Nitel Arayüzey Ġncelemesi,
Selçuk ĠletiĢim Dergi, 2012, Cilt: 7, Sayı: 3, s.15-16.
25
Bayraktutan vd., a.g.e., s.15-16
26
Bayraktutan vd., a.g.e., s.15-16
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kapsayan bu grup, internet kullanıcılarının birbirleriyle iletiĢime geçmesine, içerik
paylaĢımında bulunmasına, tartıĢma ortamı oluĢturmasına ve ortak hedefleri bulunan
bireylerin bir araya gelerek gruplar oluĢturabilmesine imkan sunan etkileĢim
platformlarıdır.
Uygulamaları: Twitter, Friendfeed ve Tumblr‟ın en popüler uygulamalar
arasında olduğu bu kategoride, kullanıcılar arkadaĢlarına ne yaptıklarını ve ne zaman
nerede olduklarını kısa cümlelerle anlatabilmektedirler.
ediawiki gibi sitelerin örnek olarak
gösterilebildiği bu ağlar, farklı iĢ alanlarıyla ilgilenen kullanıcıların, çevrimiçi araçlardan
yararlanarak, benzer özellikteki kullanıcılarla iĢbirliği içinde olarak çeĢitli ürünlerin ortaya
çıkarılmasına imkan sunmaktadır. 27
2.1.3. Sosyal Medyanın Etkileri
Sosyal medyanın yeri ve etkileri günümüzde mutlak bir tartıĢma meselesidir.
AĢırı kullanımdan dolayı sosyal medyanın psikolojik bir hastalık ve bağımlılık yaratıp
yaratmadığı tartıĢmaları ve araĢtırmaları sürmektedir.
Bireyler günümüzde yaygın olarak kullanılan sosyal medya siteleri aracılığıyla,
gittikleri ortamlarda, yediklerini, yaptıklarını, memnuniyet ve Ģikâyetlerini diğer bireylerle
paylaĢma hissiyle hareket eder durumdadırlar. Günlük hayatta, yenilenen durumların,
paylaĢılan fotoğrafların beğenilmesi isteği, sürekli olarak onay görme arzusuna neden
olabilmektedir. Sosyal paylaĢım siteleri gerçekleĢtirilen araĢtırmalara göre aslında
bireylerin psikolojisine olumsuz yönde etki etmektedir. Alkol, sigara ve uyuĢturucu gibi
en iyi bildiğimiz bağımlılık yapan maddelerin arasına, sosyal paylaĢım sitelerine
bağımlılık maddesi de eklenmek üzeredir. Ġnternetten uzaklaĢtırılan bireylerin, tıpkı
alkol, uyuĢturucu ve sigara gibi bağımlılık yapan maddeleri bıraktıklarında vücutlarında
oluĢan depresiflik, agresiflik, insanlarla iletiĢim kuramama gibi tepkileri gösterdiklerine
yine yapılan bazı çalıĢmaların sonunda ulaĢılmıĢtır.28
Sosyal medya ile alakalı öte taraftan farklı düĢünceler de bulunmaktadır. KiĢiyi
muhtemel kaygılardan sosyal medya kullanımında bir profil yaratıp bununla tutarlı olma
27

ġeymanur Eni, Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanma Sıklığının Yalnızlık Algılarına Etkisi, Haliç
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2017, s.15. (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi)
28
Hazar, a.g.e., s.151-175
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arzusu uzak tutabilmektedir. Bireye kimlik verildiğinde onu bir forma sokarak rahat
hareket etmesini engelleyip öznelliği alınmaktadır. Artık bir sayı olan bireyin, bir grubun
üyesi olarak yapması düĢünülen davranıĢları yerine getirmesi beklenmektedir. Bunun
sonucunda ise özgürlük kısıtlanırken entropik süreç zayıflayıp belirginlik artmaktadır.29
2.2. CĠNSEL ĠġLEVLER
Özel bir yaĢantı olan cinsellik, iki bireyin değerler, kurallar ve tabularla sınırlarını
belirlediği, psikolojik, sosyal ve biyolojik tarafları olan bir olgudur.30
Cinsellik anlayıĢı bireylerde farklı yöntemlerle harekete geçebilmektedir ve
oldukça karmaĢık bir yapıdadır. KiĢilerdeki cinsellik anlayıĢının ana unsurları, zevk
almak ve soyun devamını sağlamaktır. Cinsellik ile ilgili gerçekleĢtirilen araĢtırmada,
yapısında birçok etkenin bulunduğu ve oldukça karmaĢık bir yapıya sahip olduğu
sonucu elde edilmiĢtir.31
Ġnsanların cinsel yanıt aĢamaları Ģunlardır:32
Uyarılma evresi: Ġlk evredir. Cinsel uyarılma evresi, cinsel uyarı karĢısında
geliĢmektedir ve psikolojik ya da fizyolojik uyarılma veya her ikisinin beraber olması ile
meydana gelir. Cinsel yanıtta, uyarının yoğunluğu ve zamanıyla alakalı olarak da
değiĢiklikler görülebilir. Cinsel uyarılma evresinin bireye göre yeterli yoğunluk ve
zamanda süren cinsel uyarana karĢı oldukça kısa sürebileceği gibi, bireye uygun
olmayan cinsel uyarı halinde devam ettirilmiĢse uzayabilir veya yok olabilir. Kadında
uyarılma evresi klitoriste, erkekte peniste ereksiyon ile karakterize olup, birkaç dakika
ile birkaç saat arası devam edebilir. 33
Plato evresi: Bu evre pek çok klinik araĢtırmada, uyarılma evresinin bir parçası
olarak ele alınmaktadır. Cinsel uyaran bu evrede sürmektedir ve cinsel heyecanın

29
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Derya Aydın, Sağlık ÇalıĢanı Evli Kadınlarda Cinsel Mitlere Ġnanma Durumu ve Cinsel ĠĢlev Bozuklukları,
Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul, 2012, s.20. (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi)
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Cindy Meston ve David Buss, Why Humans Have Sex, Archives of Sexual Behavior, 2007, Sayı: 36,
s.477-507.
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Hatice Ceviz, Bipolar I Bozukluğu Olan Hastalarda ve EĢlerinde Cinsel ĠĢlev Bozukluğu ve Etkileyen
Faktörler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne, 2013, S.16. (YayımlanmamıĢ Uzmanlık Tezi)
33
Cem Ġncesu, Cinsel YaĢam ve Sorunları, Cinsel Eğitim Tedavi ve AraĢtırma Derneği, T.C. Sağlık
Bakanlığı, Ankara, 2006, s.20
30

10

artmasıyla beraber kadın ya da erkek plato aĢamasına adım atmaktadır. Bu aĢamada
erkekte ereksiyon oluĢurken kadında vajinal salgı oluĢmaktadır.34
Bu evrede CETAD‟ın çalıĢmalarına göre bireyde haz duygusu ve kan basıncı
yükselerek kalp atıĢları artmaya baĢlamaktadır. Bireyin orgazma geçebileceği noktaya
kadar devam edebilen bu süre, orgazma giriĢ olarak değerlendirilir. 35
Orgazm evresi: Süre açısından diğer evrelere göre en kısa ancak hazzın en
yoğun olarak alındığı aĢamada kadında vajina ve etrafında, erkekte ise prostattan
üretra boyunca düzenli kasılmalar ile boĢalma meydana gelir.36
Bu evrede CETAD‟ın çalıĢmalarına göre erkekte ve kadında orgazm, güçlü
birkaç kasılma ve devamında Ģiddeti giderek azalan kasılmalarla sürmektedir. Ġnsandan
insana göre orgazmın Ģiddeti ve alınan hazda farklılık olabilir.37
Çözülme evresi: Son olan bu evre, cinsel iliĢkinin ardından yaĢanan orgazmdan
sonra, orgazm gerçekleĢmemiĢ ise plato evresinden sonra önceki evrelerde oluĢmuĢ
cinsel organlardaki uyaranın giderek hafiflemesi ve yok olmasıyla karakterizedir. Bu
çözülme evresinde kadınların cinsel uyaranın tekrardan uyarılması ile yeniden orgazm
yaĢayabilme potansiyeli varken, bu durum erkekler için yaĢa ve süreye göre farklılık
göstermektedir.38
2.2.1. Cinsel ĠĢlev Bozukluğu (CĠB)
Genellikle cinsel iĢlev bozuklukları birincil ya da ikincil, bütüncül veya durumsal
olarak iki grupta incelenir. Mevcut olan cinsel iĢlev bozukluğunun ilk cinsel tecrübeden
beri devam etmesi durumu birincil kavramıyla açıklanır. Cinsellikle tanıĢtığı ilk
zamandan beri kiĢi aslında her defasında aynı ya da benzer bir problemle karĢı karĢya
kalmıĢtır. KiĢinin belirli bir süre içerisinde cinsel açıdan herhangi bir problemle
karĢılaĢmadığı, cinsel iĢlev bozukluğunun normal bir süreç içerisinde oluĢtuğu durumu
açıklamak için ikincil kavramı kullanılmaktadır. Cinsel iĢlev bozukluğunun her türlü
cinsel aktivite esnasında meydana gelmesi ise bütüncül kavramıyla açıklanmaktadır.

34

Ceviz, a.g.e., s.16
Tuğçe ġahbaz, Cinsel Mitlerin Cinsel ĠĢlev Bozukluğu ve Kaygı Üzerinde Etkisi, IĢık Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2017, s.4. (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi)
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Mevcut olan cinsel iĢlev bozukluğunun bütün cinsel aktivitelerde değil de, yalnızca belirli
cinsel aktiviteler sırasında meydana gelmesiyse durumsal sözcüğüyle tanımlanır.39
Cinsel iĢlev bozukluğu, Dünya Sağlık Örgütü' nün (DSÖ) yayınladığı
International Statistical Classification of Disease- 10 (ICD- 10) and Related Health
Problems' da kiĢinin istediği cinsel iliĢkiyi yaĢayamaması Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 40
Cinsel iĢlev bozukluğu, Amerikan Psikiyatri Birliği'nin hazırladığı Diagnostic
Statistical and Manual of Mental Disorders -V' te (DSM- V) insanlararası iliĢkileri daha
zor hale sokan, belirgin problem oluĢturan, cinsel yanıt döngüsünü belirleyen
psikofizyolojik değiĢiklikler ve cinsel istekte meydana gelen bozukluk Ģeklinde
açıklanır.41
Psikolojik veya bedensel sebepleri olan cinsel iĢlev bozukluklarının ortaya
çıkmasında bu sebepler genellikle beraber görülmektedir. Problem ayrıca bedensel
veya ilaç kullanımı sonrasında olsa dahi ek olarak psikolojik sebepler bu tabloya dahil
edilebilmektedir.42
Her iki cinsiyette cinsel yanıt döngüsünde ve cinsel istekte bozukluklarla
karakterize olan cinsel iĢlev bozukluğu, psikofizyolojik farklılıklara göre oluĢmaktadır.43
DSM V' e göre cinsel iĢlev bozukluklarının sınıflandırılması Ģöyledir:
1- Geç BoĢalma
2- SertleĢme Bozukluğu
3- Kadında Orgazm Bozukluğu
4- Kadında Cinsel Ġlgi/ Uyarılma Bozukluğu
5- Cinsel Organlarda Pelviste Ağrı/ Ġçe Girme Bozukluğu
6- Erkekte DüĢük Cinsel Ġstek Bozukluğu

39

Ebru SoydaĢ, Cinsel Tutumlarin Evlilik Uyumuna ve Cinsel ĠĢlev Bozukluklarina Etkisi, Beykent
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2016, S.21. (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi)
40
Aydın, a.g.e., s.20
41
SoydaĢ, a.g.e., s.22
42
Cem Ġncesu, Cinsel ĠĢlevler ve Cinsel ĠĢlev Bozuklukları, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim
ve AraĢtırma Hastanesi, Klinik Psikiyatri, Ġstanbul, 2004, Sayı: 3 s. 3- 13.
43
Aydın, a.g.e., s.20
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7- Erken BoĢalma (Prematür Ejakülasyon)
8- Madde Kullanımın Yol Açtığı Cinsel ĠĢlev Bozuklukları
9- TanımlanmamıĢ Cinsel ĠĢlev Bozukluğu44
2.2.2. Cinsel ĠĢlev Bozukluklarının Nedenleri
Psikolojik Nedenler: Cinsellik ve cinsel faaliyetler, davranıĢçı yaklaĢıma göre
öğrenilebilmektedir. Aynı biçimde cinsel iĢlev bozuklukları da yine öğrenilmektedir ve bu
duruma cinsel uyaranlara verilen yanlıĢ tepkiler neden olmaktadır.
Cinsel bilgi ve inançlarla, çiftlerin birbirleriyle uyumu cinsellikle alakalı yapılan
araĢtırmalara göre önemlidir. Kadınlarda ve erkeklerde psikolojik sebepler, cinsel iĢlev
bozukluklarının baĢlayıp, devam etmesine sebebiyet verebilmektedir. Psikolojik
sebepler Ģu Ģekilde sıralanabilmektedir.45

baskıcı ortamın bulunması neden olmaktadır.

Ģiddete uğrayanlar ve yaĢanacak diğer travmatik olaylar sebebiyet vermektedir.
sellikle alakalı yeterli
seviyede eğitimin alınmaması sebep olmaktadır.

tutumuyla cinselliği değersizleĢtiren anne babaların olması Ģeklinde durumlarda sebep
olmaktadır.

uğraĢamama ve ekonomik unsurların düĢük olması nedeniyle kaygı düzeyinin
yükselmesi de sebep olmaktadır.

Fizyolojik Nedenler: Cinsel iĢlev bozukluğuna, kalp damar ve dolaĢım sistemi
rahatsızlıkları, akciğer ve karaciğer rahatsızlıkları, renal ve ürolojik rahatsızlıklar,

44
45

SoydaĢ, a.g.e., s.23
Ġncesu, a.g.e., 2004, s.3-13
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genetik rahatsızlıklar, hormon ve sinir sistemi rahatsızlıkları, ameliyatlar ve ıĢın
tedavileri de sebep olmaktadır.46
Organik iĢlev bozuklukları, ülkemizde yapılan bir araĢtırmaya göre cinsel iĢlevi
önemli derecede etkilemektedir.47
2.2.3. Cinsel ĠĢlev Bozukluğunda Hazırlayıcı, BaĢlatıcı ve Sürdürücü Faktörler
a) Hazırlayıcı Faktörler
Ģinin Tutucu Bir Ortamda Büyümesi

Neticeleriyle Alakalı Olumlu Olmayan/ Gerçek DıĢı
Umutları
b) BaĢlatıcı Faktörler

c) Sürdürücü Faktörler

46

Ġncesu, a.g.e., 2004, s.3-13
Turhan Caskurlu vd., The Etiology Of Erectile Dysfunction And Contributing Factors Ġn Different Age
Groups Ġn Turkey, International Journal of Urology, 2004, Sayı: 11, s.525–529.
47
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im Zorlukları

Sürdürücü

unsurların

cinsel

iĢlev

bozukluğunun

herhangi

bir

baĢlamasının ardından devreye girmesi, problemin kronikleĢmesine yol açabilir.

nedenle
48

2.2.4. Kadınlarda Cinsel ĠĢlev Bozukluğu
Birçok kadın bedeni özellikle vajinasını tanımak için uğraĢmamaktadır. Cinsel
faaliyetlerde sorunlar yaĢandığında bu durumun önemli de artmaktadır. YaĢanacak bir
sorunun ortadan kaldırılmasında doğru bilgilerin oldukça önemli bir payı vardır.
Erkeklere göre kadınların cinsel yapıları daha karmaĢık bir durumdadır. Cinsel
uyaranlara erkekler rahatlıkla tepki verebilirken, kadınların sıkıntı yaĢayabildiği
gözlenmiĢtir. Bunun yanı sıra kadınların cinsel organlarına dair bilgilerinin yetersiz
olduğu da eklenmektedir.49
Kadınların yaĢadıkları cinsel istek bozukluklarına devamlı ve tekrarlayıcı biçimde
cinsel eylem arzusunun bulunmaması veya düĢük seviyede olması neden olmaktadır.
Cinsellikle alakalı hayal kurma, cinsel konularla alakadar olma ve erotik uyaranları
izleme olayları ya hiç yoktur ya da çok az vardır. Cinsel eylem esnasında ya zevk
alamazlar

ya

da

çok

az

zevk

alırlar,

bu

sırada

fizyolojik

değiĢimler

ise

yaĢamamaktadırlar.50
2.2.4.1. Cinsel Ġstek ve Uyarılma Bozuklukları
Cinsel isteklerde bulunamama ya da cinsel fantezilerin eksikliğinin yineleyen ve
devamlı olması durumuna cinsel istek bozukluğu denilmektedir.51
Cinsel istek bozuklukları, cinsel iĢlev bozuklukları arasında çok fazla
bulunmaktadır. Kadınlarda daha çok görülen cinsel istek bozukluklarıyla alakalı sağlık
kuruluĢlarına az sayıda birey baĢvurmaktadır. Toplumun cinselliğe karĢı olumsuz bir
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bakıĢ açısının olması nedeniyle bu durumun olduğu düĢünülmektedir. Cinsellik, kültürel
değerlerimize göre yalnızca erkeklere özgüdür. Toplumumuz tarafından erkeklerin
cinsel eylemleri arzu etmeye, baĢlatmaya ve zevk almaya haklarının bulunduğu
düĢüncesi yaygın olan yanlıĢ görüĢlerdendir. Bu haklara kadınların sahip olmadığı
sanılmaktadır.52
Cinsel istek ve uyarılma bozukluklarının DSM-V‟teki tanı kriterleri Ģunlardır:

bulunması,

verememesi,

yetersiz seviyede zevk ve mutluluk duyması,
anın görülmemesi veya çok
az görülmesi,

kısımlarında herhangi bir hareketlenmenin görülmemesi veya çok az görülmesi,
6 ay süreyle bu kriterlerden en az üçünün sürekli bir Ģekilde yaĢanması
gereklidir.53
Kadınlardaki cinsel uyarılma bozukluklarını Mutlu (2009), cinsel uyarıcıların
yeterli düzeyde olmasına rağmen kadınlardaki fizyolojik farklılaĢmaların, cinsel faaliyetin
sonuna kadar sürmemesi Ģeklinde tanımlamıĢtır.54
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Orgazm bozukluklarıyla beraber görülen cinsel uyarılma bozukluklarının ortaya
çıkmasındaki asıl nedense cinsellik ile alakalı bilgi ve tecrübenin eksik oluĢudur.55
Cinsellik hormonlarının azlığı, böbrek üstü bezlerin görevini yapmaması, beyin
kanaması, menopoz, antidepresanlar ve lityum tedavisi gibi fizyolojik ve psikolojik
nedenler de cinsel istek ve uyarılma bozukluklarına sebep olmaktadır. Yine bu
bozukluğa bunların yanı sıra stres, kiĢilik problemleri, üzüntü, evlilik içi problemler,
cinsel beceride eksiklik ve cinsel korkular da neden olabilmektedir.56
2.2.4.2. Orgazmla Ġlgili Bozukluklar
Cinsel faaliyetler içinde anlaması en zor kısım olan orgazm, cinsel uyarana
yönelik verilen tepkinin en üst basamağıdır.57
Kadınlarda görülen orgazm bozuklukları DSM-V‟te, cinsel faaliyetlerde orgazm
olamama, geç orgazm veya az orgazm olma biçiminde tanımlanmaktadır. 6 ay süreyle
bu bahsedilen durumlardan herhangi birinin sürmesi gerekmektedir. Cinsel faaliyetten
sonra baĢlamasından dolayı orgazm bozukluğu edimsel olarak belirtilir. Orgazm
bozukluğu, belirgin vakitlerde ve belirli ölçütlerden bağımsız olarak ortaya çıkıyorsa
yaygın olarak tanımlanır. Orgazm bozukluğu, belirli cinsel uyaranlarda, belirli bir eĢe
yönelik veya belirli cinsteki cinsel faaliyetler sırasında meydana geliyorsa durumsal
olarak tanımlanabilir.58
Orgazm bozukluğu kadınlarda, tekrarlayıcı ve devamlı olarak cinsel eylemler
sırasında orgazm olamama veya daha az orgazm olma halidir. Yapılan araĢtırmalarda
cinsel hayatı süresince kadınlardan bazılarının hiç orgazm olamadığı, bazılarınınsa çok
nadir orgazm olduğu tespit edilmiĢtir. Cinsel hayatın ilk zamanlarında orgazm
bozuklukları olmasa dahi sonradan da yaĢanabilmektedir. Yine yapılan bir çalıĢmada
bazı kadınların mastürbasyonla orgazm olabilirken bazılarınınsa cinsel birleĢmeyle
orgazm olamadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Orgazm bozukluğu tedavi aĢaması,
mastürbasyonla orgazm olabilen kadınlarında daha hızlı sonuç vermektedir. Diğer
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cinsel iĢlev bozuklukları gibi orgazm bozukluklarının da psikolojik ve fizyolojik sebepleri
bulunmaktadır.59
2.2.4.3. Cinsel Ağrı Bozuklukları
Disparoni ve vajinismusa ayrılan cinsel ağrı bozukluklarından, ağrılı cinsel
birleĢme olarak açıklanan disparoni, penisin vajinaya giriĢi sırasındaki yineleyici ve
sürekli ağrılardır.60
Kadınların birçoğunda cinsel birleĢme sırasında ağrıların görülmesinden dolayı
en yaygın olan iĢlev bozuklukları arasındadır. Bu bozuklukla alakalı sağlık kuruluĢlarına
da baĢvuruların arttığı tespit edilmiĢtir. Yüzeysel ve derin ağrılar Ģeklinde ikiye ayrılan
ağrılı cinsel birleĢmede; penisin vajinaya girmesi sırasında oluĢan ağrıya yüzeysel ağrı
denirken; penisin vajinanın içerisindeyken karın bölgesinin altında oluĢan ağrıya ise
derin ağrı denilmektedir. Yüzeysel ve derin ağrıların bazı kadınlar birisini yaĢarken,
bazıları ise her ikisini birden yaĢamaktadırlar.61
Cinsel birleĢmenin vajinanın dıĢ kaslarındaki devamlı ve yinelenen kasılmalara
neden olmasına vajinismus denilmektedir. Cinsel birleĢmeye bu kasılmalar olumsuz etki
etmektedir. Çok Ģiddetli olan kasılmalar, vajinaya parmak veya daha ince bir nesnenin
girmesine engel olabilir. Az da olsa zorlamalar ile giriĢ sağlanabilmektedir. Uyarılma
veya orgazm problemleri, cinsel birleĢme denenmediği sürece yaĢanabilir. Cinsel
birleĢme düĢüncesi dahi çoğu zaman kadınlarda kasılmaların oluĢmasına sebebiyet
verebilmektedir. Kasılmalar bazı kadınlarda o kadar Ģiddetli gerçekleĢir ki bacak ve
bedenin bir kısmına bu kasılma etkisi dağılabilir. BirleĢme düĢüncesi sırasında dahi bu
kasılmalar, kadınların panik ve korku yaĢamasına yol açabilmektedir.62
GeliĢmekte olan ülkelerde sıklıkla görülen vajinismus, geliĢmiĢ ülkelerdeki
kadınların %1‟inde görülmektedir. Ülkemizde ise bu oran %10‟dur. Önemli bir problem
olan vajinismusla alakalı yapılan araĢtırmalar kısıtlıdır. GeliĢmekte olan ülkelerde
vajinismusun

sıklıkla

görülmesinin

temel

nedeninse

kültürel

yapılar

olduğu

sanılmaktadır.63

59

Ġncesu, a.g.e., 2006, s.20
Kılıç, a.g.e., s.19
61
Kılıç, a.g.e., s.19
62
Ġncesu, a.g.e., 2006, s.20
63
AyĢen CoĢut-Çakmak, Vajinismus Tanısı ile Ġzlenen Çiftlerde Mizaç ve Karakter Özellikleri ile Yakın ĠliĢki
Stilleri, T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve
AraĢtırma Hastanesi, Ġstanbul, 2010, s.5. (YayımlanmamıĢ Tıpta Uzmanlık Tezi)
60

18

2.2.5. Erkeklerde Cinsel ĠĢlev Bozukluğu
Erkeklerin %40‟ı Ziya‟ya göre hayatlarında en az bir kere cinsel iĢlev bozukluğu
yaĢamaktadırlar.

Erkeklerde

görülen

cinsel

iĢlev

bozuklukları

Ģu

Ģekilde

sıralanmaktadır:64
2.2.5.1. Erken BoĢalma
KiĢinin cinsel deneyimi sırasında devamlı ya da yenilenici biçimde, düĢük
seviyede cinsel uyarılmayla isteği olmadan vajinaya girmeden veya girmesinin hemen
ardından boĢalmasına durumuna erken boĢalma denilmektedir. Çiftler arasında erken
boĢalma büyük sorunlara neden olabilmektedir.65
Bireyin isteğinin dıĢında boĢalması olan erken boĢalmada, boĢalma durumu
kontrol edilemez. Erkeklerde bu bozukluk yaygın bir biçimde yaĢanmaktadır.
Yaygınlığın genel olarak %20-30 arasında olduğu belirtilmektedir. KiĢinin kendisini
kontrol etmeyi öğrenememesi, erken boĢalmanın meydana gelmesindeki en önemli
unsurdur. BoĢalma kontrolünü erkekler cinsel deneyimleriyle sağlayamadıklarında
erken boĢalma kaçınılmazdır. Erken boĢalma, cinsel deneyimin az oluĢu, stres ve
aceleci davranmak gibi nedenlerden dolayı yaĢanmaktadır. Cinsellikten alınan zevki,
erken boĢalmayı engellemek için kullanılan spreyler veya haplar azaltacağından dolayı
bu durum erkeklerin cinsellikten soğumasına yol açabilir. Kontrol mekanizmasının
geliĢmesi ve erken boĢalmanın engellenmesi için cinsel terapi tedavisi gerekmektedir.66
Orgazm olma süresi, erken boĢalma sorunu bulunan erkeklerde oldukça kısa
olmaktadır. Cinsel partnerler bundan dolayı hayal kırıklığı yaĢayabilmektedirler. Erken
boĢalmanın asıl sebebi erkeklerin boĢalma kontrolünü sağlayamamıĢ olmasıdır.
Orgazm ve erken boĢalma kontrol altında tutulabilmektedir. Bir erkeğin eğer cinsel iĢlevi
yerindeyse, orgazmı istediği gibi kontrol altında tutabilmektedir. Bu kontrolü erken
boĢalma sorunu olanlar ise kontrol edememektedir.67
2.2.5.2. SertleĢme Bozukluğu
Cinsel iĢlev bozuklukları arasında erken boĢalma ile beraber en fazla görülen
bozukluk, sertleĢme bozukluğudur. Fizyolojik ve psikolojik sebepleri bulunan sertleĢme
bozukluğu eğer REM uykusunda penisin sertleĢmemesi Ģeklinde oluyorsa problemin
64
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fizyolojik yapıdan kaynaklandığı düĢünülürken, aksi bir durumun var olması halinde ise
problemin psikolojik olduğu belirtilmiĢtir.68
Cinsel iliĢki sırasında devamlı ve yinelenen biçimde sertleĢmenin olmaması ve
cinsel iliĢki sona erene kadar sertleĢmenin sağlanamaması durumu sertleĢme
bozukluğu

kavramı

ile

tanımlanır.

Farklı

seviyelerde

sertleĢme

sorunu

yaĢanabilmektedir. Bazı kiĢilerde ilk cinsel tecrübelerinden itibaren sertleĢme problem
görülürken, bazı kiĢilerse daha sonradan sertleĢme problemi yaĢamaktadırlar. Cinsel
faaliyet sırasında sertleĢmenin sağlanamadığı ancak normalde sertleĢmenin olduğu
kiĢilerde cinsel terapiyle sorun çözülebilir. Bunun yanı sıra sertleĢme, sabah sertleĢmesi
ve cinsel faaliyet sırasında olmuyorsa problemin nedeni fizyolojik yapıdandır. SertleĢme
bozukluklarına, anksiyete, cinsel performansın yeterli olmadığı düĢüncesi, baĢarısız
olma korkusu ve zevk almanın azalması hali neden olabilmektedir.69
2.2.5.3. Erkekte DüĢük Cinsel Ġstek Bozukluğu
Yinelenen ve devamlı bir Ģekilde cinsel fantezi ve faaliyetlere katılma isteğinin
azalması veya tamamen olmamasına cinsel istek bozukluğu denilmektedir. DüĢük
cinsel istek bozukluğu erkeklerde cinsel partnerleriyle ilgili olabilir. Erkekler, cinsel
partneriyle cinsel bir faaliyet yaĢamak istemediklerinde mastürbasyon yaparak zevk
alabilirler. Tüm cinsel yaĢamlarında da bazı zamanlarda cinsel istek düĢüklüğü
yaĢayabilirler. Cinsel faaliyetleri, cinsel istek bozukluğu bulunanlar baĢlatamazken eğer
karĢı taraf eylemde bulunursa da istemsiz olarak faaliyete eĢlik ederler.70
KiĢilerde cinsel istek bozukluğu yaĢama oranının düĢük olmasının nedeni
genellikle cinsel istekte yaĢanan azalmanın sertleĢme bozukluğuna yol açması ve
bundan dolayı sağlık kurumlarına baĢvurunun yapılmasıdır. Bunun yanı sıra cinsel istek
bozukluğu yaĢayanların sağlık kuruluĢlarına gitmemesinin nedeni ise erkeğin her
zaman cinsel iliĢkiye hazır olduğu inancındır.71
Psikolojik ve fizyolojik sebepler cinsel isteğin azalmasına neden olabilmektedir.
Otoriter ve baskıcı ortamlarda büyüyen erkeklerde cinsel istek azlığı görülebilmektedir.
Bu bozukluğa, cinsellik ile alakalı yanlıĢ inançların bulunması ve cinselliğin yanlıĢ
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bilinmesi de sebebiyet vermektedir. Bunun yanı sıra cinsel isteksizliğe, çeĢitli
rahatsızlıklar, travmalar ve ilaçlar da neden olabilmektedir.72
2.3. BOġANMA
Evliliğin bitmesinin hukuksal tanımına boĢanma denilmektedir. KiĢiler bundan
dolayı, bu süreçte mahkeme olgusu ile karĢı karĢıya kalacaklardır. Ayrılmakta olan
eĢlerin, ailenin tüm fertlerinin gereksinimlerini dikkate aldıkları bir boĢanma anlaĢması
yapabilme becerileri ile boĢanma olayının eĢlerin hayatını ne Ģekilde etkileyeceği
birbiriyle iliĢkilidir. Sürecin hızlı bitmesi ve bireylerin az sarsılması, eĢlerin yaptıkları
iĢbirliği ile bağlantılıdır.73
BoĢanma Zara‟ ya göre; eĢlerin birbirlerine yabancılaĢarak isteklerinin yerine
getirilmediği ve yoğun hoĢnutsuzluk yaĢadıkları bir dönemin, duygusal, yasal ve sosyal
açıdan sona ermesidir. BoĢanma tek çekirdekli bir aile biçiminden iki çekirdekli bir aile
biçimine geçiĢi temsil ederken geçici bir kriz süreci de bulunmaktadır. YaĢandığı ailenin
yanı sıra aileye bağlı pek çok bireyin iliĢkilerini de değiĢtirip yeni bir Ģekle sokar. Bu
duruma çoğu kiĢi zamanla alıĢmaktadır. Bu uyuma bireyin kiĢilik özellikleri ve aile,
eğitim, yakın arkadaĢlar ve iĢ gibi sahip olduğu destek kaynakları etki etmektedir.74
Arıkan‟a göre, nispeten modern bir olay olarak ele alınsa dahi boĢanma
durumunun olmadığı neredeyse hiçbir çağ ve kültür çevresi bulunmamaktadır:75
YaĢamda gerçekleĢen diğer önemli olaylardan farklı olarak boĢanmada,
duygularla çevrelenmiĢ ve açıkça dile getirilebilen bir ritüel bulunmamaktadır. Doğum,
evlilik ve ölümün yanı sıra boĢanma, kiĢiden kiĢiye farklılık göstermesine karĢın özel bir
olay olup herkesin neredeyse benzer seviyede iletiĢim kurabileceği bir ortam
yaratmaz.76
KiĢide boĢanma, yalnızlık, ekonomik durum ve bekar bir ebeveyn olmanın
zorluğu Ģeklinde kalıcı değiĢikliklere sebebiyet verir. BoĢanmanın neden olduğu stres
bu problemlerin gelip geçici değil, kalıcı olmasından dolayı sonu bilinmeyen bir Ģekilde
72

Ġncesu, a.g.e., 2004, s.3-13
Elissa Benedek ve Catherina Brown, BoĢanma ve Çocuğunuz: Çocuğunuzun BoĢanmanızla
BaĢetmesine Nasıl Yardımcı Olursunuz?, HYB Yayıncılık, Ankara, 1997, s.31.
74
Ayten Zara, Kadınlar, Erkekler ve Çocuklar için BoĢanma Terapisi, Ġmge Kitapevi Yayınları, Ankara,
2013, s.18-19.
75
Çiğdem Arıkan, Halkın BoĢanmaya ĠliĢkin Tutumları, T.C. BaĢbakanlık ve Aile AraĢtırma Kurumu
BaĢkanlığı, Ankara, 1996, s.3.
76
Yvette Walczak ve Sheila Burns, BoĢanma ve Çocuk Üzerine Etkileri, Özgür Yayınları, Ġstanbul, 2004,
s.77-115.
73

21

sürebilir. BoĢanan birey, boĢanmanın neden olduğu stresle aile/sosyal destek kaynağı
bulunduğunda ve dayanıklı bir kiĢilik yapısına sahip olduğunda daha iyi baĢ edebilir;
ancak bu durum boĢanmanın yaĢamı değiĢtireceği gerçeğini ortadan kaldırmaz.77
2.3.1. BoĢanmanın Nedenleri
BoĢanmanın birden çok sebebi içerisinde bulundurduğunu, bir olguyu ya da
sonucu yalnızca bir sebebe bağlamanın doğru bir düĢünme Ģekli olmadığını
kabullendiğimizde rahatlıkla belirtebiliriz. Bu sebeplerden bazılarının bununla beraber
ön plana çıktığını da düĢünebiliriz.
BoĢanma sebepleri arasında geçimsizlik %75 oranıyla ilk sırada yer almaktadır.
Evden ayrılma ve aldatma ise sonraki önemli sebeplerdendir. BoĢanmak amacıyla
mahkemeye baĢvuran kadın oranında meydana gelen artıĢ, seneler içerisinde
gerçekleĢen önemli bir geliĢmedir. Örnek vermek gerekirse 1960 senesinde boĢanma
isteği genellikle erkekten gelirken, 1976 senesinde ise boĢanmak isteyen kadınların
sayısı erkek sayısını geçmiĢtir.78
BoĢanmaların gerçekleĢme mekanı olan mahkemelerin kayıtları üzerinden
boĢanma sebeplerinin incelendiği Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü
tarafından gerçekleĢtirilen BoĢanma Nedenleri AraĢtırması‟nda da yine en yüksek
orana sahip olan sebebin evlilik birliğinin sarsılması yani geçimsizlik olduğu
görülmüĢtür. Fakat geçimsizliğe iten sebeplerin kökeninde bulunan psiko-sosyal,
kültürel, ekonomik ve toplumsal unsurların çok boyutlu bir Ģekilde ortaya konulamadığı
da gerçektir. Toplumumuzda eĢlerden birinin sadakatsizliği veya evden gitmesi
sebebiyle gerçekleĢen boĢanmalar da, geleneksel değer yargıları, ahlaki normlar ve
genel kabuller sebebiyle “Geçimsizlik” adı altında toplanmaktadır. Bunun yanı sıra
çiftlerin anlaĢmalı bir Ģekilde boĢanmaya karar vermeleri halinde dahi gerçek sebeplere
bakılmaksızın durum “Geçimsizlik” baĢlığı altında incelenir. Çok çeĢitli ve farklı
nedenlerle eĢler arasındaki geçimsizlik ve anlaĢmazlıklar ortaya çıkabileceği gibi; yine
pek çok sebebi de içerebilir.79
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2.3.1.1. Türk Medeni Kanuna Göre BoĢanma Nedenleri
2.3.1.1.1. Zina Nedeniyle BoĢanma
Medeni Kanun‟da yer alan 161. Maddeye göre eğer eĢlerden birisi zina yaparsa,
diğer eĢ boĢanmak için dava açma hakkına sahiptir.80
2.3.1.1.2. Suç ĠĢleme ve Haysiyetsizlik Nedeniyle BoĢanma
Küçük düĢürücü suçlar olarak kabul edilen utanç verici ya da yüz kızartıcı
boyutta hırsızlık, ırza geçme, dolandırıcılık, kaçakçılık, sahtekarlık, gasp gibi suçlardan
birini iĢlemesi ya da haysiyetsiz bir yaĢam sürmesi değil, bunun yanında bu
olumsuzlukların evlilik birliğini çekilmez hale sokmasının sonucunda boĢanmaktır.81
2.3.1.1.3. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı DavranıĢ
Medeni Kanun‟da yer alan 162. Maddeye göre eğer eĢlerden birinin diğeri
tarafından yaĢamına kastedilmesi ya da kendisine pek kötü davranılması veya ağır
derecede onur kırıcı bir davranıĢta bulunması durumu var ise buna maruz kalan kiĢi
boĢanmak için dava açma hakkına sahiptir.”82
2.3.1.1.4. Terk Nedenine Dayalı BoĢanma
Birlikte yaĢanılan evi terk etmeye zorlayan ya da geçerli bir neden olmaksızın
birlikte yaĢanılan eve dönmesini engelleyen eĢ de terk etmiĢ varsayılmaktadır.83
2.3.1.1.5. Evlilik Birliğinin Sarsılması
EĢlerden her biri, evlilik birliği, ortak yaĢamı devam ettirmeleri kendilerinden
beklenmeyecek seviyede temelinden sarsılmıĢ olursa boĢanmak için dava açma
hakkına sahiptir.84
2.3.1.1.6. Akıl Hastalığı Nedeniyle BoĢanma
EĢlerden birisinin akıl hastası olmasından dolayı ortak bir yaĢam sürdürdüğü
diğer eĢ için hayat çekilmez hale gelirse, resmi sağlık kurulu raporuyla hastalığın
geçmesine imkan olmadığı kanıtlanmak Ģartıyla bu eĢ boĢanmak için dava
açabilmektedir. Medeni Kanun, akıl hastalığı nedeniyle boĢanma davası açmak için
gereken koĢullarda yeni bazı değiĢikliklerde bulunmuĢtur. Akıl hastalığı nedeniyle

80

Özgül AktaĢ, BoĢanma Nedenleri ve BoĢanma Sonrasinda KarĢilaĢilan Güçlükler, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ġzmir, 2011, s.24. (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi)
81
AktaĢ, a.g.e., s.24
82
AktaĢ, a.g.e., s.24
83
AktaĢ, a.g.e., s.24
84
AktaĢ, a.g.e., s.24

23

boĢanmaya hükmedebilmek için, Mülga 743 sayılı Kanun‟un 133. maddesine göre bu
hastalığın en az üç seneden beri süren bir hastalık olması gerekmektedir. Fakat yeni
Kanun‟da bu üç yıllık süre Ģartı aranmamaktadır. Bu değiĢikliğin sebebi, sağlıklı olan eĢi
üç yıl gibi fazlasıyla uzun bir süre katlanılmaz yaĢam koĢulları altında bırakmanın
adaletsiz olduğu, akıl hastalığının iyileĢip iyileĢmeyeceğinin tespit edilmesinin tıp
bilimindeki geliĢmeler sayesinde üç yıl gibi uzun bir zaman beklemeyi gerektirmediği
düĢüncesidir.85
2.3.2. Ġlkel Toplumlarda BoĢanma
Evliliğin ilkel toplum üyeleri için cinsel ihtiyaçları ve yaĢam içerisinde çeĢitli
gereksinimleri için yanında yer alacak yardımcıdan baĢka bir anlam ifade etmediği
varsayılmaktadır. Fazlasıyla faydacı sebeplere dayanan beraberliğin bundan dolayı eĢin
görevlerini yapmaması halinde bitmesi normal bir durum olarak ele alınmaktadır. EĢler
birbirlerinden, bu durumlarda eĢin kendisine kötü davranması, iliĢkide baĢka bir bireyin
varlığı veya eĢin ailesiyle anlaĢılamaması gibi sebeplerle boĢanabiliyorlardı. Mal
paylaĢımları ayrılma sırasında büyük bir özenle gerçekleĢtirilmekte ve eĢler kendilerine
ait olan eĢyayı yanına almaktaydı.86
2.3.3. Ġlk Çağda BoĢanma
Toplumlarda merkezi otoritenin kurulduğu, yazılı kuralların, yargı kurallarının ve
devamlı bir yönetimin; doğal ve ilkel boyun eğmenin yerine geçtiği evrenin ait olduğu
dönemdir. ”Ġlkel Dönemler” den bu dönemin diğer bir farkı da, kiĢilerin eski tek Ģekil
gelenekleri bırakarak her toplumun kendisine ait bir takım gelenek veya yasa kurallarını
benimsemeleridir.87
2.3.4. Musevilikte BoĢanma
Musevilikte boĢanma, Museviliğin ilk zamanlarından beri boĢanma olayına izin
verilmesine rağmen istenilmeyen bir olaydır. Tevrat‟ta yer alan “Ben boĢanmadan ve
gençliğinde karısına ihanet eden adamdan nefret ederim.” cümlesi de bu düĢüncelerini
desteklemektedir. Bunun yanı sıra bazı özel durumlarda erkeğe karısını boĢama
konusunda net bir yasak koymuĢtur. Mesela, bir erkek evlendiği kızın bakire olmadığını
öne sürer ve iddiası doğru çıkmazsa erkek, hiçbir zaman bu kadını boĢayamamaktadır.
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BoĢanma hakkı Musevilikte erkekten yana olmakla beraber bir erkek, ikinci bir kadın
isterse, öncekinin giysisini, nafakasını ve kanlık hakkını vermek zorundadır.88
2.3.5. Hristiyanlıkta BoĢanma
Avrupa ve Roma Ġmparatorluğu‟nda M.S. IV. yüzyıldan sonra Hristiyanlığın
baskın olmasıyla; evlilik ve boĢanma meselelerinde dinsel kurallar dikkate alınmıĢtır.
Bunun yanı sıra, M.S. X. yüzyıla kadar; Roma ve Cermen hukukunun aile ve
boĢanmaya dair kurallarına el sürülmeyerek; tıpkı evlilik gibi boĢanmanın da, temel
olarak, tarafların rıza ve anlaĢmalarıyla yerine getirilebileceği kuralının uygulanması
sürüdürülmüĢtür. Erkeklere tek taraflı olarak Cemre hukukunda tanınan boĢanma hakkı
konusunda düzenlemede bulunulmuĢtur. Varolan kuralları değiĢtirebilecek güce bundan
sonraki süreçte ulaĢtığını düĢünen Hristiyan kilisesi, boĢanmaya yasak getirmiĢtir.
Katolikliğe bağlı ülkelerde XVIII. yy‟ daki aydınlanma hareketine kadar katı bir biçimde
uygulanarak devam ettirilen bu yasaklamada; kiĢilerin anlaĢarak da olsa boĢanmaları
yasaktı. Reform hareketiyle XVI. yüzyılda büyük bir darbe alan bu yasaklamalar; büyük
aydınlanma hareketlerinin XVIII. Yüzyılda baĢlamasıyla eski güçlerini yitimiĢtir.89
2.3.6. Ġslamiyette BoĢanma
Evlenme Ġslam dininde, ibadet ve yaĢamsal ehemmiyeti olan bir olgu olarak ele
alınmaktadır. Evlenme Ġslam Hukuku‟nda, ebedî bir akit olarak görülse dahi, bazı
durumlarda çiftin boĢanmasına olanak sunmuĢtur. BoĢanma yetkisi Ġslam Hukuku‟nda,
eĢler, mahkeme ve hakemler arasında gerçekleĢmektedir. BoĢama yetkisine Ġslam‟da
erkeğin sahip olmasının yanında, gerektiğinde bu görevi karısına, üçüncü bir kiĢiye ve
mahkemeye bırakabilmektedir.90
2.3.7. Medeni Kanunun Kabulünden Önce Türkiye’de BoĢanma
Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda Türkiye Cumhuriyeti ilan edilene kadar boĢanma,
Ġslam Hukuku kurallarına göre gerçekleĢtirilmekteydi. Ġslâmi kurallara göre boĢanmanın,
4 Ekim 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Medeni Kanunun kabul edilmesiyle,
uygulanmasına son verilmiĢtir.
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2.3.8. Türkiye’de BoĢanma
Aile Anayasanın 41. maddesine göre, Türk toplumunun temelini oluĢturmaktadır.
EĢlerin yaĢamları boyunca sürecek düĢüncesiyle kurdukları bir birlik olan evlilik, bazı
durumlarda çiftler iradeleriyle bitirilebilmektedir. O toplumdaki hukuk politikasıyla
boĢanmanın ne Ģekilde gerçekleĢeceği birbiriyle iliĢkilidir.91 BoĢanma sürecinin ne
Ģekilde olacağını belirlemekte hukuk politikasının izlediği iki temel görüĢ bulunmaktadır.
Ferdiyetçi GörüĢ: EĢlerin isteğine, çıkarlarına ve iradesine dayanan evlilik bağı,
boĢanmayı kabul eden bu görüĢe göre eĢlerin isteğiyle halledilebilmelidir. Tarih
süresince farklı ülkelerde ve hukuk sistemlerinde serbest boĢanma sisteminin
doğmasına yol açan bu görüĢten yararlanılmıĢtır. EĢlerin karĢılıklı anlaĢmalarına gerek
olmadan, bu görüĢ doğrultusunda taraflardan birinin tek taraflı talebi üzerine evlilik
bitirilebilir.92
Toplumcu GörüĢ: Evliliğin bireylerin zevki için değil, soyun devam etmesi için
yapıldığını esas alan bu görüĢü benimseyenler, evlilik birliğinin sürmesi gerektiğine
inanmaktadırlar. Örnek vermek gerekirse, Tanrı‟nın birleĢtirdiğini Katolik Kilisesi
Hukuku‟na göre kulun ayırması mümkün değildir. Bu Ģekilde bir mecburiyette, evlilikte
manevi huzur yok olacağından çocukların olması gerektiği gibi büyütülmelerinde de
sıkıntı yaĢanacaktır. Bu Ģekilde eĢlerin isteklerine ters bir biçimde onları bir arada
tutmaya çabalamak, eĢler arasında sadakatsizliğe de neden olabilir. EĢler için bu evlilik
birliği amacından saparak üzüntü ve acı kaynağına dönüĢebilir.

Kilise Hukuku‟nun

hakim olduğu ve boĢanmayı reddeden hukuk sistemlerine bundan dolayı esneklik
getirilerek bazı Ģartlar altında eĢlerin ayrı yaĢamalarına imkan sunulmuĢtur. Sistem
bazı ülkelerde ise hala katı bir Ģekilde uygulanmaya devam etmektedir.93
Türk Hukuku‟nda Hakim Olan GörüĢ: BoĢanma konusunda Türk Hukukunda
kabul görülen sistem, iki zıt görüĢün ortasında yer alan bir sistem Ģeklidir. Belli
boĢanma nedenlerinin bulunması ya da oluĢması üzerine buna göre, tarafların
arzusuna yönelik, hakimin vereceği kararla boĢanma gerçekleĢecektir. Tarafların
kanunda yer alan boĢanma nedenleri haricinde, farklı bir boĢanma sebebi tespit ve
iddia etme hakları bulunmamaktadır. BoĢanma sebeplerinin varlığı, sadece hakim
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kararı ile tespit edilebilir ve temeli hakim kararına dayanmayan bir boĢanma söz konusu
olmamaktadır.94
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNTEM
3.1. AraĢtırmanın Modeli
AraĢtırma iliĢkisel tarama modeli ile gerçekleĢtirilmiĢtir. ĠliĢkisel tarama modeli,
iki ve daha fazla sayıdaki değiĢkenin birlikte değiĢimlerinin varlığını ve/veya derecesini
belirlemeyi amaçlayan araĢtırma modeli olarak tanımlanmaktadır. Bu modelde ortaya
konan iliĢkiler gerçek bir neden-sonuç iliĢkisi olarak yorumlanamaz; fakat o yönde bazı
ipuçlarını sağlayarak bir değiĢkendeki durumun belirlenmesiyle diğer değiĢkenin
durumunun kestirilmesinde yararlı sonuçlar sağlar. ĠliĢkisel tarama modelinde
değiĢkenler arasındaki iliĢkiler korelasyon türü ve karĢılaĢtırma türü olarak iki farklı
Ģekilde incelenmektedir. Korelasyon türü olan iliĢkisel tarama modelinde değiĢkenlerin
birlikte değiĢip değiĢmedikleri, eğer birlikte değiĢiyorlarsa bunun nasıl olduğu
belirlenmeye çalıĢılırken; karĢılaĢtırma türü olan iliĢkisel tarama modelinde ise mevcut
olan en az iki değiĢkenin birine göre (bağımsız değiĢken) gruplar oluĢturularak diğer
değiĢkene göre aralarında anlamlı bir farklılaĢma olup olmadığı incelenir. 95
3.2. AraĢtırmanın Örneklemi
AraĢtırmanın evrenini Ġstanbul ve Ankara ilinde yaĢamakta olan bireyler
oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemini ise Ġstanbul ve Ankara ilinde yaĢamakta olan
kolayda örneklem tekniği kullanılarak rastgele seçilen 50 boĢanmıĢ 50 evli birey
oluĢturmaktadır. Örnekleme seçilen katılımcılar gönüllülük esasına göre araĢtırmaya
dahil edilmiĢtir.
3.3. AraĢtırmanın Hipotezleri
H1) Sosyal medya kullanımı ile cinsel iĢlevler arasında sosyal medya
kullanımının arttıkça cinsel iĢlevlerde bozulmaların arttığı bir iliĢki vardır.
H0) Sosyal medya kullanımı ile cinsel iĢlevler arasında sosyal medya
kullanımının arttıkça cinsel iĢlevlerde bozulmaların azaldığı bir iliĢki vardır.
H2) Sosyal medya kullanımı ile boĢanma arasında sosyal medya kullanımının
arttıkça boĢanmanın arttığı bir iliĢki vardır.
H0) Sosyal medya kullanımı ile boĢanma arasında sosyal medya kullanımının
arttıkça boĢanmanın azaldığı bir iliĢki vardır.
H3) Sosyal medya kullanımı ile cinsiyet arasında bir iliĢki vardır.
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H0) Sosyal medya kullanımı ile cinsiyet arasında bir iliĢki yoktur.
H4) Sosyal medya kullanımı ile yaĢ arasında bir iliĢki vardır.
H0) Sosyal medya kullanımı ile yaĢ arasında bir iliĢki yoktur.
H5) Cinsel iĢlevler ile cinsiyet arasında bir iliĢki vardır.
H0) Cinsel iĢlevler ile cinsiyet arasında bir iliĢki yoktur.
H6) Cinsel iĢlevler ile yaĢ arasında bir iliĢki vardır.
H0) Cinsel iĢlevler ile yaĢ arasında bir iliĢki yoktur.
3.4. AraĢtırmadaki Veri Toplama Araçları
3.4.1. KiĢisel Bilgi Formu
Ölçek uygulanan bireylerle alakalı bilgi sağlamak amacıyla araĢtırmacının
geliĢtirdiği bilgi toplama formu içerisinde bireylerin sosyodemografik durumlarını
belirlemeye yönelik sorular sorulmuĢtur (Ek 1).
3.4.2. Golombok-Rust Cinsel Doyum Envanteri
Cinsel beraberliğin kalitesini ve CĠB‟i değerlendirmeyi amaçlayan bu ölçme
aracını Rust ve Golombok geliĢtirilmiĢtir. Maddelerin yanıtlandırılması beĢli likert tipi bir
ölçek üzerinde yapılmaktadır. Erkekler ve kadınlar için, her biri 28 maddeden oluĢan
ayrı formlar üzerinden değerlendirilmektedir. Verilen yanıtlar ve puanları Ģu Ģekildedir:
Her zaman= 4, çoğu zaman= 3, bazen= 2, nadiren= 1, hiçbir zaman= 0
Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği'nin baĢlıkları cinsel iliĢki sıklığı, partnerle
olan iletiĢim, cinsel iliĢki sonrası doyum, cinsel iliĢkiden kaçınma, dokunma, vajinismus
ve orgazm bozukluğudur. Kadın ve erkek formlarında 5'i ortak (kaçınma, doyum,
iletiĢim, dokunma ve iliĢki sıklığı) olmak üzere 7 alt boyut yer almaktadır. Diğer iki alt
boyut ise kadın formunda vajinismus (vaginismus) ve orgazm bozukluğu (anorgazmi),
erkek formunda erken boĢalma (prematür ejekülasyon) ve sertleĢme bozukluğu (erektil
disfonksiyon) dur.
Her madde 0 ile 4 puan arasındadır. Bazı maddeler ters yönde puan alır. Ters yönde
puan alan maddeler (4'ten 0'a doğru) kadın formunda 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17,
19, 21, 22, 25, 26, 27 ve 28. sorulardır. Erkek formunda ise 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 15,
16, 19 20, 21 ve 25. sorulardır. *Kadında: sıklık: 3, 15, letiĢim: 2, 16; doyum: 5, 10, 18
ve 22; kaçınma: 7, 13, 20 ve 23; dokunma: 9, 12, 19 ve 25; vajinismus: 6, 11, 17 ve 24;
anorgazmi: 8, 14, 21 ve 28 maddeleriyle belirlenmektedir. Erkekte ise: sıklık: 3, 15;
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iletiĢim: 2, 16; doyum: 5, 10, 18 ve 22; kaçınma: 7, 13, 20 ve 23; dokunma: 9, 12, 19 ve
25; erken boĢalma: 6, 11, 17 ve 24; empotans: 8, 14, 21 ve 28 maddeleriyle
belirlenmektedir.
Formlardan alınan yüksek puanlar cinsel iĢlevlerdeki ve iliĢkinin niteliğindeki
bozulmayı iĢaret etmektedir. Ölçekten elde edilen ham puanlar daha sonra 1 ile 9
arasında değiĢen standart puanlara (5 kesme noktasıdır) dönüĢtürülebilmektedir. 5
puan ve üzerinde olan puanlar cinsel niteliğin ve iĢlevlerin bozulması olarak
tanımlanmaktadır. Envanterin 1993‟de Tuğrul ve arkadaĢları tarafından geçerlilik ve
güvenilirlik çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir.96
3.4.3. Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği-YetiĢkin Formu (SMBÖ-YF)
ġahin ve Yağcı tarafından 18-60 yaĢ grubundaki eriĢkinlerin sosyal medya
bağımlılığını tespit etmek amacıyla Sosyal Medya Bağımlılığı YetiĢkin-Formu Ölçeği
geliĢtirilmiĢtir. Form beĢli likert tipindedir, sanal tolerans ve sanal iletiĢim olmak üzere 2
alt boyutu bulunmaktadır ve 20 betimlemeden oluĢmaktadır. Sanal tolerans alt boyutu
1-11‟inci maddeler, sanal iletiĢim ise 12-20‟inci maddelerden oluĢmaktadır. 5. ve 11.
maddeler ters puanlanmaktadır. Ölçek (1) Bana hiç uygun değil, (2) Bana uygun değil,
(3) Kararsızım, (4) Bana uygun ,(5) Bana çok uygun tipi bir derecelendirmeye sahiptir.
Sosyal medya bağımlılığı yetiĢkin-formu ölçeği yapılan araĢtırmalara göre, yetiĢkinlerin
sosyal medya bağımlılığını tespit etmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçektir.97
3.5. Veri Analiz Teknikleri
Verilere düzenlenmiĢ olan ölçek aracılığıyla ulaĢılmıĢtır, alt hedeflere yönelik
istatistiksel yöntemlerle analiz geçekleĢtirilmiĢtir. KodlanmıĢ SPSS (22) programı
kullanılarak yapılan anketlerden ulaĢılan veriler bilgisayar ortamına geçirilmiĢ ve
istatistiksel iĢlem yapılmıĢtır. Kolmogorov-Smirnov Testi‟nden bu çalıĢma kapsamında
veri dağılımının normalliğini ölçmek için faydalanılmıĢtır. Parametrik testlerde normal
dağılımı tespit etmek amacıyla Kolmogorov-Smirnov Testi‟nden yararlanılır. Verilerin
normal dağılmadığı Kolmogorov-Smirnov Testinden alınan değerin p < .05 olmasıyla
anlaĢılırken; p> .05 olması ise verilerin normal dağıldığına iĢarettir. Anlamlılık seviyesi
çalıĢmada en az. 05, güven aralığıysa % 95 olarak alınmıĢtır.

96

Ceylan Tuğrul ve Nedret Öztan, Golombok Rust Cinsel Doyum Ölçeği‟nin Standardizasyon ÇalıĢması,
Türk Psikiyatri Dergisi, 1993, Sayı: 2, s.83-88.
97
Cengiz ġahin ve Mustafa Yağcı, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- YetiĢkin Formu: Geçerlilik ve
Güvenirlik ÇalıĢması, Ahi Evran Üniversitesi KırĢehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2017, Cilt: 18,
Sayı: 1, s.523-538.
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Bağımlı değiĢken olan Sosyal Medya Ölçeği (K-S=.091, df=100, p=.038) ve
Cinsel Doyum Ölçeğinden Kolmogorov-Smirnov testi (K-S=.104, df=100, p=.010)
normal dağılım göstermediği tespit edilmiĢtir. %95 güvenilirlik seviyesi uygulanan veri
analizinde

esas

alınmıĢtır.

Mann

Whitney

U

Testi‟nden

niceliksel

verilerin

karĢılaĢtırılmasında iki grup arasındaki farkın analizi için, ikiden çok grup durumunda
parametrelerin gruplar arası karĢılaĢtırmalarında ise Kruskall Wallis Testi‟nden
yararlanılmıĢtır. Spearman korelasyon analizi ile çalıĢmanın bağımlı ve bağımsız
değiĢkenleri arasındaki iliĢki araĢtırılmıĢtır. Bağımlı ve bağımsız değiĢkenler arasındaki
korelasyon iliĢkileri Ģu kriterler çerçevesinde değerlendirilmiĢtir; R ĠliĢki 0,00-0,25 Çok
Zayıf 0,26-0,49 Zayıf 0,50-0,69 Orta 0,70-0,89 Yüksek 0,90-1,00 Çok Yüksektir. Çoklu
Regresyon analizi yapılmıĢtır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BULGULAR
AraĢtırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgi formundan elde edilen
bulgular bu bölümde sıralanmıĢtır.
Tablo 4.1: Örneklem Grubunun Demografik DeğiĢkenlere Göre Dağılımı
DeğiĢken

f

%

Kadın

50

50

Erkek

50

50

100

100

18-29 yaĢ

13

13,0

30-39 yaĢ

34

34,0

40-49 yaĢ

35

35,0

50 ve üstü

18

18,0

Toplam

100

100

Ġlkokul

15

15,0

Ortaokul

19

19,0

Lise

36

36,0

30

30,0

Toplam

100

100

Evet

63

63,0

Hayır

28

28,0

Emekli

9

9,0

Toplam

100

100

Ġyi

32

32,0

Ekonomik

Orta

43

43,0

Durum

Kötü

25

25,0

Toplam

100

100

Görücü Usulü

38

38,0

AnlaĢarak

53

53,0

Kaçarak

9

9,0

Toplam

100

100

Evet

75

75,0

Cinsiyet

Toplam

YaĢ

Eğitim Düzeyi

Üniversite Mezunu ve
üstü

ÇalıĢma Durumu

EĢinizle

Nasıl

Evlendiniz
Çocuğunuz

Var
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mı?

Hayır

25

25,0

Toplam

100

100

Örneklemi meydana getiren 100 bireyin %50‟si kadın, %50‟si erkek,%13‟ü 18-29
yaĢında, %34‟ü 30-39 yaĢında, %35‟i 40-49 yaĢında ve %18‟i 50 yaĢ ve üstüdür. %15‟i
ilkokul mezunu ,%19‟u ortaokul mezunu, %36‟sı Lise Mezunu, %30‟u Üniversite ve üstü
mezunudur. %63‟ü çalıĢtığını, %28‟i çalıĢmadığını,%9‟u emeklidir. %32‟si ekonomik
durumu iyi, %43‟ü ekonomik durumu orta, %25‟i ekonomik durumu kötüdür. EĢiyle
evlenme durumu %38‟i görücü usulü, %53‟ü anlaĢarak, %9‟u kaçarak evlenmiĢtir. %75‟i
çocuğu olduğunu, %25‟i çocuğu olmadığını belirtmiĢtir.

Tablo 4.1.a: Örneklem Grubunun Demografik DeğiĢkenlere Göre Dağılım
DeğiĢken

f

%

Çok Seyrek

12

12,0

Hiçbir Zaman

88

88,0

Toplam

100

100

Arada Sırada

20

20,

Çok Seyrek

23

23,0

Hiçbir Zaman

57

57,0

Toplam

100

100

Hayır

21

21,0

Psikolog/Psikiyatrdan

15

15,0

Ali DanıĢmanından

16

16,0

Aile Yakını/Akrabadan

28

28,0

ArkadaĢ/Dosttan

20

20,0

Toplam

100

100

Ben

25

25,0

Talebinde

EĢim

25

25,0

Bulundu?

Toplam

50

50,0

EĢinize

ġiddet

Uyguladınız mı?
EĢiniz

Size

ġiddet

Uyguladı

mı?

Evlilikle

Ġlgili

Yardım

Aldınız

mı?

Kim

BoĢanma

EĢinize Ģiddet uyguladınız mı sorusuna %12‟si çok seyrek, %88 hiçbir zaman
eĢiniz size Ģiddet uyguladı mı sorusuna %20‟si arada sırada, %23‟ü çok seyrek, %57‟i
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hiçbir zaman Ģeklinde cevaplamıĢtır.

Evlilikle ilgili %15 psikologdan/ psikiyatriden,

%16‟sı aile danıĢmanından, %28‟i yakını/ akrabadan, %20‟si arkadaĢ/ dosttan yardım
almıĢtır. %25‟i boĢanma talebinde kadın bulunduğunu, %25‟ii boĢanma talebinde
erkeğin bulunduğunu söylemiĢtir.

Tablo 4.2: Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğinden Alınan Puanların Betimsel
Ġstatistikleri
n

Ss

Sanal Tolerans

100

34,97

6,62

Sanal ĠletiĢim

100

27,02

6,52

Sanal Tolerans alt boyutu puan ortalaması 34.97 (6.62), Sanal ĠletiĢim alt boyutu
puan ortalaması 27.02 (6.52) olarak tespit edilmiĢtir. Ortalama değerlere bakıldığında
grubun orta düzeyde sanal tolerans ve sanal iletiĢime sahip oldukları görülmektedir.
Tablo 4.3: GRCDÖ‟den Alınan Puanların Betimsel Ġstatistikleri
n

Ss

Cinsel Doyum toplam

100

5,56

1,81

Sıklık

100

4,17

1,47

ĠletiĢim

100

4,06

1,41

Doyum

100

5,58

2,70

Kaçınma

100

5,92

2,59

Dokunma

100

6,13

2,29

Erken BoĢalma erkek

50

6,64

2,31

Vajinismus kadın

50

7,56

3,22

Empotans erkek

50

5,58

1,90

Anorgazmi

50

6,38

2,79

Cinsel Doyum toplam puan ortalaması 5.56 (ss=1.81)‟dır. Alt boyutlardan ise
Sıklığınki 4.17 (ss=1.47), ĠletiĢiminki 4.06 (ss=1.41), Doyumunki 5.58 (ss=2.70),
Kaçınmanınki 5.92 (ss=2.59), Dokunmanınki 6.13 (ss=2.29), Erkeklerde erken
boĢalmanınki 6.64 (ss=2.31), Kadınlarda Vajinusmusunki 7.56 (ss=3.22), Erkeklerde
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Empotansınki 5.58 (ss=1.90), Kadınlarda Anorgazmininki 6.38 (ss=2.79) tespit
edilmiĢtir. Ortalama değerlere bakıldığında grubun orta düzeyde cinsel doyuma sahip
oldukları görülmektedir.
Tablo 4.4: Sosyal Medya Bağımlılığı ve Golombok Rust Cinsel Doyum Ölçeği
Arasındaki Spearman Korelasyon Sonuçları
Sanal Tolerans
Sıklık

ĠletiĢim

Doyum

Kaçınma

Dokunma

Erken BoĢalma

Vajinismus

Empotans

Anorgazmi

Sanal ĠletiĢim

r

,282**

,285**

p

,004

,004

Toplam

100

100

r

,401**

,365**

p

,000

,000

Toplam

100

100
**

r

,484

,421**

p

,000

,000

Toplam

100

100

r

,462**

,447**

p

,000

,000

Toplam

100

100
**

r

,453

,455**

p

,000

,000

Toplam

100

100

r

,500**

,614**

p

,000

,000

Toplam

50

50
**

r

,431

,422**

p

,002

,002

Toplam

50

50

r

,315*

,329*

p

,026

,020

Toplam

50

50

r

,200

,213
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p

,165

,137

Toplam

50

50

**p<.01,*p<.05
GerçekleĢtirdiğimiz araĢtırmada sıklık, iletiĢim, doyum, kaçınma ve dokunma
puanları ile sanal tolerans ve sanal iletiĢim puanı arasında zayıf düzeyde pozitif yönde
anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Sıklık, iletiĢim, doyum, kaçınma ve dokunma alt
ölçeklerindeki bozulmalar artıkça sanal tolerans ve sanal iletiĢim artmaktadır. Erkeklerin
erken boĢalma ve empotans puanları ile sanal tolerans ve sanal iletiĢim puanı arasında
orta düzeyde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Erkeklerin erken boĢalma ve
empotans alt ölçeklerindeki bozulmalar artıkça sanal tolerans ve sanal iletiĢim
artmaktadır. Kadınların vajinusmus puanları ile sanal tolerans ve sanal iletiĢim puanı
arasında zayıf düzeyde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Kadınların vajinusmus
alt ölçeğindeki bozulmalar artıkça sanal tolerans ve sanal iletiĢim artmaktadır.
Kadınların anorgazmi puanları ile sanal tolerans ve sanal iletiĢim puanı arasında
anlamlı iliĢki bulunmamıĢtır. Buna göre kadınların orgazm olamama (anorgazmi)
durumları ile sosyal medya kullanmaları arasında iliĢki yoktur.
Tablo 4.5: Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Alt Boyutlarından Alınan Puanlarla
Cinsiyet Arasındaki ĠliĢkiyi Ġncelemek Amacıyla GerçekleĢtirilen Mann Whitney U Testi
Envanter

Cinsiyet Sayı

Ortalama

Sıra T.

Kadın

50

49,89

2494,50

Erkek

50

51,11

2555,50

Kadın

50

49,94

2497,00

Erkek

50

51,06

2553,00

Sanal Tolerans

Sanal ĠletiĢim

Sıra

U

Z

p

1219,500 -,211 ,833

1222,000 -,194 ,847

*p<.05
Örneklem grubunun cinsiyeti ile Sanal Tolerans ve Sanal ĠletiĢim alt boyutundan
alınan puanlar arasındaki iliĢki anlamsızdır. Buna göre kiĢilerin cinsiyetlerinin, sosyal
medya kullanma durumlarına etkisi bulunmamaktadır.
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Tablo 4.6: GRCDÖ Alt Boyutlarından Alınan Puanlarla Cinsiyete Arasındaki
ĠliĢkiyi Ġncelemek Amacıyla GerçekleĢtirilen Mann Whitney U Testi
Cinsiyet Sayı

Envanter
Cinsel

Sıra
Ortalama

Sıra T.

Doyum Kadın

50

53,81

2690,50

Erkek

50

47,19

2359,50

Kadın

50

56,31

2815,50

Erkek

50

44,69

2234,50

Kadın

50

53,55

2677,50

ĠletiĢim

Erkek

50

47,45

2372,50

Doyum

Kadın

50

54,57

2728,50

Erkek

50

46,43

2321,50

Kadın

50

49,68

2484,00

Kaçınma

Erkek

50

51,32

2566,00

Kadın

50

Dokunma

49,00

2450,00

Erkek

50

52,00

2600,00

Toplam

Sıklık

U

Z

p

1084,500 -1,142 ,254

959,500

-2,047 ,041*

1097,500 -1,080 ,280

1046,500 -1,421 ,155

1209,000 -,285 ,776

1175,000 -,523 ,601

*p<.05
Yaptığımız çalıĢmada bireylerin cinsiyetleri ile cinsel doyumdan aldıkları toplam
puan arasında fark bulunamamıĢtır. Bireylerin cinsiyetleri ile doyum arasında farklılık
bulunamamıĢtır. Bireylerin cinsiyetleri ile iletiĢim arasında farklılık bulunamamıĢtır.
Bireylerin cinsiyetleri ile kaçınma ve dokunma arasında farklılık bulunamamıĢtır. Buna
göre kiĢilerin cinsiyetleri, genel cinsel doyum durumlarına ve doyum, iletiĢim, kaçınma
ve dokunma alt ölçeklerindeki bozukluklara etki etmemektedir. Bireylerin cinsiyete göre
sıklık alt boyutundan aldıkları puanlar karĢılaĢtırıldığında kadınların sıklık puan
ortalamalarının, erkeklerin sıklık puan ortalamalarından yüksek olduğu görülmüĢtür.
Buna göre kadınların sıklık alt ölçeğiyle ilgili yaĢadıkları bozukluklar erkeklerden
fazladır.
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Tablo 4.7: Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğinden Alınan Puanlarla YaĢ
Arasındaki ĠliĢkiyi Ġncelemek Amacıyla GerçekleĢtirilen Kruskal Wallis H Testi
Envanter

Sıra

YaĢ

Sayı

18-29 yaĢ

13

51,54

30-39 yaĢ

34

44,97

40-49 yaĢ

35

52,76

50 yaĢ ve üstü

18

55,81

18-29 yaĢ

13

58,92

30-39 yaĢ

34

44,06

40-49 yaĢ

35

48,73

50 yaĢ ve üstü

18

60,03

Sanal Tolerans

Sanal ĠletiĢim

²

sd

Ortalama

p

3

2,072

,558

3

4,869

,182

*p<.05
Örneklem grubunun yaĢları ile Sanal Tolerans ve Sanal iletiĢim alt boyutundan
aldıkları puanlar arasındaki iliĢki anlamsız bulunmuĢtur. Buna göre kiĢilerin yaĢları,
sosyal medya kullanma durumlarına etki etmemektedir.
Tablo 4.8: GRCDÖ‟den Alınan Puanlarla YaĢ Arasındaki ĠliĢkiyi Ġncelemek
Amacıyla GerçekleĢtirilen Kruskal Wallis H Testi
Sıra

Envanter

YaĢ

Sayı

Cinsel

a.18-29 yaĢ

13

32,96

Doyum

b.30-39 yaĢ

34

45,82

Toplam

c.40-49 yaĢ

35

55,10

d.50 yaĢ ve üstü

18

63,06

a.18-29 yaĢ

13

31,77

b.30-39 yaĢ

34

44,13

c.40-49 yaĢ

35

57,53

d.50 yaĢ ve üstü

18

62,39

a.18-29 yaĢ

13

30,92

b.30-39 yaĢ

34

47,34

c.40-49 yaĢ

35

58,93

d.50 yaĢ ve üstü

18

54,22

Sıklık

ĠletiĢim

Ortalama
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sd

²

p

Fark

a-c
3

9,896

,019* a-d
b-d
a-c

3

12,673

,005*

a-d
b-c
b-d

3

10,113

,018*

a-c
a-d

a.18-29 yaĢ

13

36,08

b.30-39 yaĢ

34

42,22

c.40-49 yaĢ

35

56,49

d.50 yaĢ ve üstü

18

64,92

a.18-29 yaĢ

13

36,92

b.30-39 yaĢ

34

44,47

c.40-49 yaĢ

35

55,99

d.50 yaĢ ve üstü

18

61,03

18-29 yaĢ

13

41,92

30-39 yaĢ

34

49,99

40-49 yaĢ

35

48,96

50 yaĢ ve üstü

18

60,67

18-29 yaĢ

7

25,36

30-39 yaĢ

18

23,53

40-49 yaĢ

17

26,53

50 yaĢ ve üstü

8

27,88

18-29 yaĢ

6

17,00

30-39 yaĢ

16

23,47

Vajinismus 40-49 yaĢ

18

25,75

50 yaĢ ve üstü

10

33,40

18-29 yaĢ

7

23,21

30-39 yaĢ

18

23,75

Empotans 40-49 yaĢ

17

29,79

50 yaĢ ve üstü

8

22,31

18-29 yaĢ

6

19,67

30-39 yaĢ

16

25,66

40-49 yaĢ

18

23,19

50 yaĢ ve üstü

10

32,90

Doyum

Kaçınma

Dokunma

Erken
BoĢalma

Anorgazmi

a-c
3

12,221

,007* a-d
b-d

a-c

3

8,060

,045*

3

3,533

,317 ----

3

,638

,888 ----

3

5,450

,142 ----

3

2,378

,498 ----

3

4,063

,255 ----

a-d

*p<.05

Yaptığımız araĢtırmada bireylerin yaĢlarına göre cinsel doyum toplamından
aldıkları puanlar arasında fark bulunmuĢtur. Buna göre bireyin cinsel iĢlevlerindeki ve
39

iliĢki niteliğindeki bozulmaları yaĢ artıkça artmaktadır. 18-29 yaĢla 30-39 yaĢ arasında
30-39 yaĢ lehine, 18-29 yaĢla 50 yaĢ ve üzerinde 50 yaĢ ve üzeri lehine, 30-39 yaĢla 50
yaĢ ve üzeri arasında 50 yaĢ ve üzeri lehine anlamlı farklılık bulunmuĢtur. Diğer
grupların ortalamaları ile arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır.
Bireylerin yaĢları ile sıklık alt boyutu arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur.
Buna göre yaĢ artıkça sıklık düzeylerindeki bozulmalar artmaktadır. 18-29 yaĢ ile 40-49
yaĢ arasında 40-49 yaĢ lehine, 18-29 yaĢla 50 yaĢ ve üzeri arasında 50 yaĢ ve üzeri
lehine, 30-39 yaĢla 40-49 yaĢ arasında 40-49 yaĢ lehine, 30-39 yaĢla 50 yaĢ ve üzeri
arasında 50 yaĢ ve üzeri lehine anlamlı farklılık bulunmuĢtur. Diğer grupların
ortalamaları ile arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır.
Bireylerin yaĢları ile iletiĢim ve kaçınma alt boyutu arasında anlamlı bir iliĢki
bulunmuĢtur. Buna göre yaĢ artıkça iletiĢim ve kaçınma düzeylerindeki bozulmalar
artmaktadır. 18-29 yaĢ ile 40-49 yaĢ arasında 40-49 yaĢ lehine, 18-29 yaĢla 50 yaĢ ve
üzeri arasında 50 yaĢ ve üzeri lehine anlamlı farklılık bulunmuĢtur.
Bireylerin yaĢlarıyla doyum alt boyutu arasındaki iliĢki anlamlı bulunmuĢtur.
Buna göre yaĢ artıkça doyum düzeylerindeki bozulmalar artmaktadır. 18-29 yaĢ ile 4049 yaĢ arasında 40-49 yaĢ lehine, 18-29 yaĢla 50 yaĢ ve üzeri arasında 50 yaĢ ve üzeri
lehine, 30-39 yaĢla 50 yaĢ ve üzeri arasında 50 yaĢ ve üzeri lehine anlamlı farklılık
bulunmuĢtur.
Bireylerin

yaĢlarının

dokunma,

erken

boĢalma,

vajinismus,

empotans,

anorgazmi alt boyutlarına etkisi bulunmamıĢtır
Tablo 4.9: Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğinden Aldıkları Puanlarla Eğitim
Düzeyi Arasındaki ĠliĢkiyi Ġncelemek Amacıyla GerçekleĢtirilen Kruskal Wallis H Testi
Sonucu
Envanter

Sanal
Tolerans

Sıra

Eğitim Durumu

Sayı

a. Ġlkokul

15

67,47

b. Ortaokul

19

51,32

c. Lise

36

47,96

30

44,55

d. Üniversite Mezunu
ve Üstü

Ortalama

Sanal

a. Ġlkokul

15

74,37

ĠletiĢim

b. Ortaokul

19

46,26
40

sd

²

p

Fark

3

6,705

,082 -----

3

12,368

,006

a-b
a-c

c. Lise
d. Üniversite Mezunu
ve Üstü

36

48,25

30

43,95

a-d

*p<.05
Bireylerin eğitim düzeyleri ile Sanal ĠletiĢimden aldıkları puanlar arasında anlamlı
bir iliĢki bulunmuĢtur. Buna göre Ġlkokul eğitim düzeyinde olanlarda sanal iletiĢim en
fazladır. Ġlkokul ve Ortaokul arası, Ġlkokul ve Lise arası, Ġlkokul ve Üniversite ve Üstü
arası ile Ġlkokul lehine anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. Diğer grupların ortalamaları ile
arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır.
Bireylerin eğitim düzeyleri ile Sanal Toleranstan aldıkları puanlar arasındaki iliĢki
anlamsız bulunmuĢtur.
Tablo 4.10: GRCDÖ‟den Alınan Puanlarla Eğitim Düzeyine Arasındaki ĠliĢkiyi
Ġncelemek Amacıyla GerçekleĢtirilen Kruskal Wallis H Testi
Envanter

Cinsel
Doyum
Toplam

Sayı

a.Ġlkokul

15

77,57

b.Ortaokul

19

50,92

c.Lise

36

42,82

30

45,92

a.Ġlkokul

15

61,00

b.Ortaokul

19

59,18

c.Lise

36

48,54

30

42,10

a.Ġlkokul

15

63,20

b.Ortaokul

19

53,68

c.Lise

36

43,25

30

50,83

a.Ġlkokul

15

75,07

b.Ortaokul

19

49,76

c.Lise

36

41,53

d.Üniversite
Mezunu ve Üstü

Sıklık

d.Üniversite
Mezunu ve Üstü

ĠletiĢim

d.Üniversite
Mezunu ve Üstü
Doyum

Sıra

Eğitim Durumu

Ortalama

41

sd

²

p

Fark

a-b
a-c

3

16,349

,001*

3

6,628

,085 ----

3

5,657

,130 ----

a-d

a-b
3

14,614

,002* a-c
a-d

d.Üniversite

30

49,45

a.Ġlkokul

15

78,87

b.Ortaokul

19

52,05

c.Lise

36

38,58

30

49,63

a.Ġlkokul

15

76,07

b.Ortaokul

19

49,76

c.Lise

36

42,36

30

47,95

a.Ġlkokul

10

39,85

Erken

b.Ortaokul

10

19,60

BoĢalma

c.Lise

17

24,24

13

20,65

a.Ġlkokul

5

39,10

b.Ortaokul

9

27,11

c.Lise

19

22,34

17

24,18

a.Ġlkokul

10

34,25

b.Ortaokul

10

25,60

c.Lise

17

20,76

13

24,88

a.Ġlkokul

5

42,20

b.Ortaokul

9

23,11

19

23,74

17

23,82

Mezunu ve Üstü

Kaçınma

d.Üniversite
Mezunu ve Üstü

Dokunma

d.Üniversite
Mezunu ve Üstü

d.Üniversite
Mezunu ve Üstü

Vajinismus

d.Üniversite
Mezunu ve Üstü

Empotans

d.Üniversite
Mezunu ve Üstü

Anorgazmi c.Lise
d.Üniversite
Mezunu ve Üstü

a-b
3

20,811

,000* a-c
a-d

a-b
3

15,052

,002* a-c
a-d

*p<.05
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a-b
a-c

3

13,115

,004

3

5,657

,130 ----

3

5,630

,131 ----

3

7,440

,059 ----

a-d

GerçekleĢtirdiğimiz çalıĢmada bireylerin eğitim düzeyine göre cinsel doyum
toplamından aldıkları puanlar arasında fark bulunmuĢtur. Buna göre bireyin cinsel
iĢlevlerindeki ve iliĢki niteliğindeki bozulmaları eğitim düzeyi artıkça azalmaktadır.
Ġlkokul ve Ortaokul arası, Ġlkokul ve Lise arası, Ġlkokul ve Üniversite ve Üstü arasında
Ġlkokul lehine anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. Diğer grupların ortalamaları ile arasında
anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır.
Bireylerin eğitim düzeyi ile doyum, kaçınma ve dokunma alt boyutu arasında
anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. En yüksek doyum, kaçınma ve dokunma düzeyleri ilkokul
mezunlarındadır. Ġlkokul ve Ortaokul arası, Ġlkokul ve Lise arası, Ġlkokul ve Üniversite ve
Üstü arasında Ġlkokul lehine anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. Buna göre doyum,
kaçınma ve dokunma düzeylerindeki bozulmalar ilkokul mezunlarında daha fazladır.
Diğer grupların ortalamaları ile arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır.
Erkeklerin eğitim düzeyleri ile erken boĢalma alt boyutları arasında anlamlı bir
iliĢki bulunmuĢtur. En yüksek erken boĢalma düzeyleri ilkokul mezunlarındadır. Ġlkokul
ve Ortaokul arası, Ġlkokul ve Lise arası, Ġlkokul ve Üniversite ve Üstü arasında Ġlkokul
lehine anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. Buna göre erken boĢalma düzeylerindeki
bozulmalar ilkokul mezunlarında daha fazladır. Diğer grupların ortalamaları ile arasında
anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Bireylerin eğitim durumu ile sıklık alt boyutu, iletiĢim
alt boyutu, vajinismus alt boyutu, empotans alt boyutu, anorgazmi alt boyutu arasında
ise anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. Yani eğitim durumunun sıklık, iletiĢim, vajinismus,
empotans, anorgazmi alt boyutlarındaki bozulmalara etkisi bulunmamaktadır.
Tablo 4.11: Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Alt Boyutlarından Alınan Puanlarla
ÇalıĢma Durumu Arasındaki ĠliĢkiyi Ġncelemek Amacıyla GerçekleĢtirilen Mann Whitney
U Testi
Envanter

Sanal Tolerans
Sanal ĠletiĢim

ÇalıĢma Sayı

Sıra

Sıra

Ortalama

Toplamı

Evet

63

42,50

2677,50

Hayır

28

53,88

1508,50

Evet

63

44,48

2802,50

Hayır

28

49,41

1383,50

*p<.05

43

U

Z

p

661,500

-1,899 ,058

786,500

-,823 ,410

Bireylerin çalıĢma durumu ile Sanal Tolerans ve Sanal ĠletiĢim alt boyutundan
aldıkları puanlar arasındaki iliĢki anlamsız bulunmuĢtur. Buna göre çalıĢma durumunun
sosyal medya kullanımına etkisi bulunmamaktadır.
Tablo 4.12: GRCDÖ Alt Boyutlarından Alınan Puanlarla ÇalıĢma Durumu
Arasındaki ĠliĢkiyi Ġncelemek Amacıyla GerçekleĢtirilen Mann Whitney U Testi

Doyum Evet

Cinsel

Sıra

Sıra

Ortalama

Toplamı

63

46,12

2905,50

ÇalıĢma Sayı

Envanter

Toplam

Hayır

28

45,73

1280,50

Sıklık

Evet

63

46,97

2959,00

Hayır

28

43,82

1227,00

Evet

63

47,48

2991,50

ĠletiĢim

Hayır

28

42,66

1194,50

Doyum

Evet

63

44,10

2778,50

Hayır

28

50,27

1407,50

Evet

63

44,80

2822,50

Kaçınma

Hayır

28

48,70

1363,50

Dokunma

Evet

63

45,46

2864,00

Hayır

28

47,21

1322,00

Evet

35

21,07

737,50

Hayır

11

31,23

343,50

Evet

28

25,71

720,00

Hayır

17

18,53

315,00

Evet

35

22,99

804,50

Hayır

11

25,14

276,50

Evet

28

24,80

694,50

Hayır

17

20,03

340,50

Erken BoĢalma

Vajinismus

Empotans

Anorgazmi
*p<.05

44

U

Z

p

874,500

-,065 ,949

821,000

-,537 ,591

788,500

-,828 ,408

762,500

-1,042 ,297

806,500

-,655 ,512

848,000

-,296 ,767

107,500

-2,210 ,027*

162,000

-1,810 ,070

174,500

-,473 ,636

187,500

-1,194 ,233

Bireylerin çalıĢma durumu ile erken boĢalma arasındaki iliĢki anlamlı
bulunmuĢtur. Buna göre çalıĢmayan erkeklerin erken boĢalma düzeylerinin çalıĢanlara
oranla daha üst seviyede olduğu söylenebilir.
Bireylerin çalıĢma durumlarının cinsel doyum toplamından, sıklık, iletiĢim,
doyum, kaçınma, dokunma, vajinismus, empotans, anorgazmi alt boyutundaki
bozukluklara etkisi bulunmamaktadır.
Tablo 4.13: Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğinden Alınan Puanlarla Ekonomik
Durum Arasındaki ĠliĢkiyi Ġncelemek Amacıyla GerçekleĢtirilen Kruskal Wallis H Testi
Envanter

Sıra

Ekonomik Durum Sayı
Ġyi

32

55,77

Sanal Tolerans Orta

43

48,10

Kötü

25

47,88

Ġyi

32

51,67

Orta

43

51,94

Kötü

25

46,52

Sanal ĠletiĢim

²

sd

Ortalama

p

2

1,556

,459

2

,632

,729

*p<.05
Bireylerin ekonomik durumu ile Sanal Tolerans ve Sanal iletiĢim alt boyutundan
aldıkları puanlar arasındaki iliĢki anlamsız bulunmuĢtur. Buna göre ekonomik durumun
sosyal medya kullanımına etkisi bulunmamaktadır.
Tablo 4.14: GRCDÖ‟den Alınan Puanlarla Ekonomik Durum Arasındaki ĠliĢkiyi
Ġncelemek Amacıyla GerçekleĢtirilen Kruskal Wallis H Testi
Envanter
Cinsel
Toplam

Sıklık

Ekonomik
Durum

Doyum Ġyi

Sayı

Sıra
Ortalama

32

56,45

Orta

43

50,62

Kötü

25

42,68

Ġyi

32

55,30

Orta

43

51,03

Kötü

25

43,44

a.Ġyi

32

60,73
45

sd

²

p

Fark

2

3,168

,205 ---

2

2,475

,290

2

6,927

,031* a-b

ĠletiĢim

Doyum

Kaçınma

Dokunma

Erken
BoĢalma

Vajinismus

Empotans

Anorgazmi

b.Orta

43

47,93

c.Kötü

25

41,82

Ġyi

32

56,97

Orta

43

48,51

Kötü

25

45,64

Ġyi

32

55,72

Orta

43

49,77

Kötü

25

45,08

Ġyi

32

51,58

Orta

43

52,87

Kötü

25

45,04

Ġyi

14

27,43

Orta

21

27,07

Kötü

15

21,50

Ġyi

18

27,39

Orta

22

24,82

Kötü

10

23,60

Ġyi

14

26,21

Orta

21

25,19

Kötü

15

25,27

Ġyi

18

24,97

Orta

22

24,50

Kötü

10

28,65

a-c

2

2,558

,278 ----

2

1,965

,374 ----

2

1,244

,537 ----

2

1,646

,439 ----

2

,536

,765 ----

2

,605

,739 ----

2

,049

,976 ----

*p<.05
Bireylerin ekonomik durumu ile iletiĢim arasındaki iliĢki anlamlı bulunmuĢtur.
Ekonomik durum düĢtükçe iletiĢim düzeylerindeki bozulmalar azalmaktadır. Ekonomik
geliri iyi ile orta arasında iyi lehine, iyi ile kötü arasında iyi lehine anlamlı farklılık
bulunmuĢtur.

Diğer

grupların

ortalamaları

ile

arasında

anlamlı

bir

farklılık

bulunmamıĢtır.
Bireylerin ekonomik durum ile cinsel doyum toplamından, Sıklık alt boyutundan,
Erken BoĢalma alt boyutundan, Doyum alt boyutundan, Kaçınma alt boyutundan,
Dokunma alt boyutundan, Kadınların Vajinismus alt boyutundan, Empotans alt
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boyutundan, Anorgazmi alt boyutundan aldıkları puanlar arasında anlamlı bir iliĢki
bulunmamıĢtır.
Tablo 4.15: Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğinden Alınan Puanlarla EĢiyle
TanıĢma Durumu Arasındaki ĠliĢkiyi Ġncelemek Amacıyla GerçekleĢtirilen Kruskal Wallis
H Test
Envanter

EĢle TanıĢma D.

Sayı

Sıra Ortalama

Görücü Usulü

38

53,53

53

50,49

Kaçarak

9

37,78

Görücü Usulü

38

50,67

AnlaĢarak

53

50,49

Kaçarak

9

49,83

Sanal Tolerans AnlaĢarak

Sanal ĠletiĢim

²

sd

p

2

2,151 ,341

2

,006

,997

*p<.05
Bireyin eĢle tanıĢma durumu ile sanal tolerans ve sanal iletiĢim arasındaki iliĢki
anlamsız bulunmuĢtur. Buna göre eĢle tanıĢma durumunun sosyal medya kullanımına
etkisi bulunmamaktadır.
Tablo 4.16: GRCDÖ‟den Alınan Puanlarla EĢiyle TanıĢma Durumu Arasındaki
ĠliĢkiyi Ġncelemek Amacıyla GerçekleĢtirilen Kruskal Wallis H Testi
Envanter

EĢiyle

TanıĢma

D.

Sayı

Sıra
Ortalama

Cinsel

Görücü Usulü

38

53,17

Doyum

AnlaĢarak

53

47,84

Toplam

Kaçarak

9

54,89

a.GörücüUsulü

38

50,24

b.AnlaĢarak

53

46,10

c.Kaçarak

9

77,50

Görücü Usulü

38

48,36

AnlaĢarak

53

49,51

Kaçarak

9

65,39

Görücü Usulü

38

52,87

AnlaĢarak

53

49,57

Sıklık

ĠletiĢim

Doyum

47

sd

²

p

Fark

2

,975

,614 ---

2

9,416

,009*

2

2,788

,248 ---

2

,538

,764 ----

a-c
b-c

Kaçınma

Dokunma

Erken
BoĢalma

Vajinismus

Empotans

Anorgazmi

Kaçarak

9

46,00

Görücü Usulü

38

52,84

AnlaĢarak

53

50,45

Kaçarak

9

40,89

Görücü Usulü

38

55,61

AnlaĢarak

53

45,97

Kaçarak

9

55,61

Görücü Usulü

20

27,15

AnlaĢarak

26

24,48

Kaçarak

4

23,88

Görücü Usulü

18

25,31

AnlaĢarak

27

25,91

Kaçarak

5

24,00

Görücü Usulü

20

28,23

AnlaĢarak

26

23,77

Kaçarak

4

23,13

Görücü Usulü

18

26,69

AnlaĢarak

27

24,31

Kaçarak

5

27,60

2

1,255

,534 ----

2

2,808

,246 ----

2

,440

,802 ----

2

,080

,961 ----

2

, 1,217

,544 ----

2

,410

,814 ----

*p<.05
Bireyin eĢiyle tanıĢma durumu ile sıklık arasındaki iliĢki anlamlı bulunmuĢtur.
EĢiyle kaçarak evlenenlerde sıklık düzeylerindeki bozulmalar en yüksektir.

EĢiyle

görücü usülü ile kaçarak arasında kaçarak lehine, anlaĢarak ile kaçarak arasında
kaçarak lehine anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. Diğer grupların ortalamaları ile arasında
anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır.
Bireylerin eĢiyle tanıĢma durumlarının cinsel doyum toplamına, iletiĢim, erken
boĢalma, doyum, kaçınma, dokunma, vajinismus, empotans, anorgazmi alt boyutundaki
bozukluklara etkisi bulunmamaktadır.
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Tablo 4.17: Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Alt Boyutlarından Alınan Puanlarla
Çocuk Sahibi Olma Durumu Arasındaki ĠliĢkiyi Ġncelemek Amacıyla GerçekleĢtirilen
Mann Whitney U Testi
Envanter

Sanal Tolerans
Sanal ĠletiĢim

Sıra

Çocuk

Sayı

Evet

75

49,93

3744,50

Hayır

25

52,22

1305,50

Evet

75

50,85

3813,50

Hayır

25

49,46

1236,50

Ortalama

Sıra T.

U

Z

p

894,500

-,343 ,732

911,500

-,208 ,836

*p<.05
Bireylerin çocuk sahibi olma durumu ile sanal tolerans ve sanal iletiĢim
arasındaki iliĢki anlamsız bulunmuĢtur. Buna göre çocuk sahibi olma durumunun sosyal
medya kullanımına etkisi bulunmamaktadır.
Tablo 4.18: GRCDÖ Alt Boyutlarından Alınan Puanlarla Çocuk Sahibi Olma
Durumu Arasındaki ĠliĢkiyi Ġncelemek Amacıyla GerçekleĢtirilen Mann Whitney U Testi
Çocuk

Envanter
Cinsel

Doyum Evet

Sayı

Sıra
Ortalama

Sıra T.

75

49,18

3688,50

Toplam

Hayır

25

54,46

1361,50

Sıklık

Evet

75

46,37

3477,50

Hayır

25

62,90

1572,50

Evet

75

48,13

3609,50

ĠletiĢim

Hayır

25

57,62

1440,50

Doyum

Evet

75

49,67

3725,00

Hayır

25

53,00

1325,00

Evet

75

48,89

3666,50

Kaçınma

Hayır

25

55,34

1383,50

Dokunma

Evet

75

50,48

3786,00

Hayır

25

50,56

1264,00

Evet

37

24,89

921,00

Hayır

13

27,23

354,00

Erken BoĢalma
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U

Z

p

838,500

-,788 ,430

627,500

-2,522 ,012*

759,500

-1,456 ,145

875,000

-,504 ,614

816,500

-,971 ,332

936,000

-,012 ,990

218,000

-,502 ,616

Vajinismus

Empotans

Anorgazmi

Evet

38

25,43

966,50

Hayır

12

25,71

308,50

Evet

37

24,89

921,00

Hayır

13

27,23

354,00

Evet

38

25,30

961,50

Hayır

12

26,13

313,50

225,500

-,058 ,954

218,000

-,507 612

220,500

-,172 ,864

*p<.05
Bireylerin çocuk sahibi olma durumu ile sıklık arasındaki iliĢki anlamlı
bulunmuĢtur. Buna göre çocuk sahibi olmayanların sıklık düzeylerindeki bozulmaların
çocuk sahibi olanlara oranla daha üst seviyede olduğu söylenebilir.
Bireylerin çocuk sahibi olma durumlarının cinsel doyum toplamına, iletiĢim,
erken boĢalma, doyum, kaçınma, dokunma, vajinismus, empotans, anorgazmi alt
boyutundaki bozulmalara etkisi bulunmamaktadır.
Tablo 4.19: Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Alt Boyutlarından Alınan Puanlarla
EĢine

ġiddete

BaĢvurma

Durumu

Arasındaki

ĠliĢkiyi

Ġncelemek

Amacıyla

GerçekleĢtirilen Mann Whitney U Testi
Envanter

Sanal
Tolerans

Sıra

Çocuk

Sayı

Çok Seyrek

12

47,96

575,50

88

50,85

4474,50

12

53,29

639,50

88

50,12

4410,50

Hiçbir
Zaman

Sanal

Çok Seyrek

ĠletiĢim

Hiçbir
Zaman

Ortalama

Sıra T.

U

Z

p

497,500

-,324 ,746

494,500

-,356 ,722

*p<.05

Bireylerin eĢine Ģiddete baĢvurma durumuna göre Sanal Tolerans ve Sanal
ĠletiĢim arasındaki iliĢki anlamsız bulunmuĢtur. Buna göre bireylerin eĢine Ģiddete
baĢvurma durumunun sosyal medya kullanımına etkisi bulunmamaktadır.
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Tablo 4.20: GRCDÖ Alt Boyutlarından Alınan Puanlarla EĢine ġiddete
BaĢvurma Durumu Arasındaki ĠliĢkiyi Ġncelemek Amacıyla GerçekleĢtirilen Mann
Whitney U Testi
Sıra

Envanter

Çocuk

Sayı

Cinsel

Çok Seyrek

12

48,63

583,50

Doyum

Hiçbir

88

50,76

4466,50

12

51,33

616,00

88

50,39

4434,00

12

46,75

561,00

88

51,01

4489,00

12

46,08

553,00

88

51,10

4497,00

12

43,63

523,50

88

51,44

4526,50

12

51,33

616,00

88

50,39

4434,00

4

22,63

90,50

46

25,75

1184,50

8

24,69

197,50

42

25,65

1077,50

4

36,75

147,00

46

24,52

1128,00

8

28,19

225,50

Toplam
Sıklık

Zaman
Çok Seyrek
Hiçbir
Zaman
Çok Seyrek

ĠletiĢim

Doyum

Hiçbir
Zaman
Çok Seyrek
Hiçbir
Zaman
Çok Seyrek

Kaçınma

Dokunma

Hiçbir
Zaman
Çok Seyrek
Hiçbir
Zaman
Çok Seyrek

Erken
BoĢalma

Hiçbir
Zaman
Çok Seyrek

Vajinismus

Hiçbir
Zaman
Çok Seyrek

Empotans

Hiçbir
Zaman

Anorgazmi

Çok Seyrek

Ortalama

51

Sıra T.

U

Z

p

505,500

-,239 ,811

518,000

-,108 ,914

483,000

-,491 ,624

475,000

-,569 ,569

445,500

-,882 ,378

518,000

-,107 ,915

80,500

,678

161,500

-,175 ,861

47,000

-1,640 ,114

146,500

-,574 ,566

,678

Hiçbir
Zaman

42

24,99

1049,50

*p<.05
Bireylerin eĢine Ģiddete baĢvurma durumlarının cinsel doyum toplamına, iletiĢim,
sıklık, erken boĢalma, doyum, kaçınma, dokunma, vajinismus, empotans, anorgazmi alt
boyutundaki bozukluklara etkisi bulunmamaktadır.
Tablo 4.21: Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğinden Alınan Puanlarla EĢinden
ġiddet Görme Durumu Arasındaki ĠliĢkiyi Ġncelemek Amacıyla GerçekleĢtirilen Kruskal
Wallis H Testi
Envanter

EĢiyle TanıĢma D.

Sayı

Sıra Ortalama

Arada Sırada

20

57,18

23

57,02

Hiçbir Zaman

57

45,53

Arada Sırada

20

49,05

Çok Seyrek

23

55,13

Hiçbir Zaman

57

49,14

Sanal Tolerans Çok Seyrek

Sanal ĠletiĢim

²

sd

p

2

3,909 ,142

2

,765

,682

*p<.05

Bireylerin eĢinden Ģiddet görme durumu ile sanal tolerans ve sanal iletiĢim
arasındaki iliĢki anlamsız bulunmuĢtur. Buna göre bireylerin eĢinden Ģiddet görme
durumunun sosyal medya kullanımına etkisi bulunmamaktadır.
Tablo 4.22: GRCDÖ‟den Alınan Puanlarla EĢinden ġiddet Görme Durumu
Arasındaki ĠliĢkiyi Ġncelemek Amacıyla GerçekleĢtirilen Kruskal Wallis H Testi

Envanter
Cinsel

EĢiyle
TanıĢma D.
Doyum Arada Sırada

Sayı
20

Sıra
Ortalama
56,63

52

sd
2

²
1,222

p

Fark

,543 ---

Toplam

Sıklık

ĠletiĢim

Doyum

Kaçınma

Dokunma

Erken BoĢalma

Vajinismus

Çok Seyrek

23

50,63

Hiçbir Zaman

57

48,30

Arada Sırada

20

53,53

Çok Seyrek

23

53,80

Hiçbir Zaman

57

48,11

Arada Sırada

20

52,78

Çok Seyrek

23

49,70

Hiçbir Zaman

57

50,03

Arada Sırada

20

61,03

Çok Seyrek

23

50,24

Hiçbir Zaman

57

46,91

Arada Sırada

20

57,30

Çok Seyrek

23

46,67

Hiçbir Zaman

57

49,66

Arada Sırada

20

53,35

Çok Seyrek

23

46,78

Hiçbir Zaman

57

51,00

Arada Sırada

8

20,94

Çok Seyrek

5

24,10

Hiçbir Zaman

37

26,68

Arada Sırada

12

30,29

Çok Seyrek

18

26,11

Hiçbir Zaman

20

22,08

Arada Sırada

8

21,13

53

2

,944

,624 ----

2

,165

,921 ---

2

3,595

,166 ----

2

1,571

,456 ----

2

,601

,741 ----

2

1,089

,580 ----

2

2,505

,286 ----

2

2,396

,302 ----

Empotans

Anorgazmi

Çok Seyrek

5

33,70

Hiçbir Zaman

37

25,34

Arada Sırada

12

29,63

Çok Seyrek

18

22,11

Hiçbir Zaman

20

26,08

2

2,001

,386 ----

*p<.05
Bireylerin eĢinden Ģiddet görme durumunun cinsel doyum toplamına, iletiĢim,
sıklık, erken boĢalma, doyum, kaçınma, dokunma, vajinismus, empotans, anorgazmi alt
boyutundaki bozukluklara etkisi bulunmamaktadır.
Tablo 4.23: Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğinden Alınan Puanlarla Evlilik
Problemleri Ġçin Yardım Alma Durumu Arasındaki ĠliĢkiyi Ġncelemek Amacıyla
GerçekleĢtirilen Kruskal Wallis H Testi
Envanter

Sanal
Tolerans

Sanal
ĠletiĢim

Sıra

Yardım

Sayı

a.Hayır

21

33,07

a-d

b.Psikolog/Psikiyatrdan

15

39,17

b-d

c.Aile DanıĢmanından

16

42,41

d.AileYakını/Akrabadan

28

60,18

c-d

e.ArkadaĢ/Dosttan

20

70,23

c-e

a.Hayır

21

32,19

b.Psikolog/Psikiyatrdan

15

38,33

c.Aile DanıĢmanından

16

51,13

d.AileYakını/Akrabadan

28

60,93

e.ArkadaĢ/Dosttan

20

63,75

Ortalama

sd

4

²

23,550

p

Fark

,000* b-e

a-d
4

18,899

,001* b-d
b-e

*p<.05
Bireylerin evlilik problemleri için yardım alma durumu ile Sanal Tolerans
toplamından aldıkları puanlar arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. ArkadaĢ/Dosttan
yardım alanların sanal toleransı en yüksektir. Yardım almayan ile aile yakını/akrabadan
yardım alan arasında aile yakını/akrabadan yardım alan lehine, Psikolog/psikiyatriden
yardım alan ile aile yakını/akrabadan yardım alan arasında aile yakını/akrabadan
yardım alan lehine, Psikolog/psikiyatriden yardım alan ile arkadaĢ/dosttan yardım alan
arasında arkadaĢ/ dost lehine, Aile DanıĢmanından yardım alan ile aile yakını/
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akrabadan yardım alan arasında aile yakını/ akraba lehine, Aile DanıĢmanından yardım
alan ile arkadaĢ/dosttan yardım alan arkadaĢ/ dosttan lehine anlamlı farklılık tespit
edilmiĢtir.
Bireylerin evlilik problemleri için yardım alma durumu ile Sanal ĠletiĢim
toplamından aldıkları puanlar arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. ArkadaĢ/Dosttan
yardım alanların sanal iletiĢim en yüksektir. Yardım almayan ile aile yakını/akrabadan
yardım alan arasında aile yakını/akrabadan yardım alan lehine, Psikolog/psikiyatriden
yardım alan ile aile yakını/akrabadan yardım alan arasında aile yakını/akrabadan
yardım alan lehine, Psikolog/psikiyatriden yardım alan ile arkadaĢ/dosttan yardım alan
arasında arkadaĢ/ dost lehine anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir.
Tablo 4.24: GRCDÖ‟den Alınan Puanlarla Evlilik Problemleri Ġçin Yardım Alma
Durumu Arasındaki ĠliĢkiyi Ġncelemek Amacıyla GerçekleĢtirilen Kruskal Wallis H Testi
Sıra

Yardım

Sayı

a.Hayır

21

28,95

a-b

Cinsel

b.Psikolog/Psikiyatrdan

15

47,63

a-d

Doyum

c.Aile DanıĢmanından

16

41,03

Toplam

d.AileYakını/Akrabadan

28

65,82

e.ArkadaĢ/Dosttan

20

61,40

a.Hayır

21

37,69

b.Psikolog/Psikiyatrdan

15

64,93

c.Aile DanıĢmanından

16

35,59

d.AileYakını/Akrabadan

28

61,05

e.ArkadaĢ/Dosttan

20

50,28

a.Hayır

21

31,71

b.Psikolog/Psikiyatrdan

15

56,40

c.Aile DanıĢmanından

16

46,16

d.AileYakını/Akrabadan

28

64,29

e.ArkadaĢ/Dosttan

20

49,98

a.Hayır

21

38,64

b.Psikolog/Psikiyatrdan

15

43,03

c.Aile DanıĢmanından

16

38,09

Envanter

Sıklık

ĠletiĢim

Doyum

Ortalama

sd

4

²

24,093

p

,000*

Fark

b-d
c-d
c-e
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a-b
4

16,436

,002*

a-d
b-c
c-d

a-b
4

17,020

,002* a-d
c-d

a-d
4

16,006

,003 c-d
c-e

d.AileYakını/Akrabadan

28

64,48

e.ArkadaĢ/Dosttan

20

58,90

a.Hayır

21

38,48

b.Psikolog/Psikiyatrdan

15

44,03

c.Aile DanıĢmanından

16

43,16

d.AileYakını/Akrabadan

28

61,96

e.ArkadaĢ/Dosttan

20

57,80

a.Hayır

21

28,95

a-c

b.Psikolog/Psikiyatrdan

15

42,77

a-d

c.Aile DanıĢmanından

16

46,25

d.AileYakını/Akrabadan

28

64,04

b-e

e.ArkadaĢ/Dosttan

20

63,38

c-d

a.Hayır

10

13,50

Erken

b.Psikolog/Psikiyatrdan

8

17,25

BoĢalma

c.Aile DanıĢmanından

8

25,31

d.AileYakını/Akrabadan

13

35,62

e.ArkadaĢ/Dosttan

11

30,59

a.Hayır

11

15,41

b.Psikolog/Psikiyatrdan

7

22,50

c.Aile DanıĢmanından

8

23,69

d.AileYakını/Akrabadan

15

29,60

e.ArkadaĢ/Dosttan

9

34,94

a.Hayır

10

21,05

b.Psikolog/Psikiyatrdan

8

22,19

c.Aile DanıĢmanından

8

21,44

d.AileYakını/Akrabadan

13

31,54

e.ArkadaĢ/Dosttan

11

27,77

a.Hayır

11

17,91

b.Psikolog/Psikiyatrdan

7

23,14

c.Alile DanıĢmanından

8

20,50

d.AileYakını/Akrabadan

15

28,20

e.ArkadaĢ/Dosttan

9

36,56

Kaçınma

Dokunma

Vajinismus

Empotans

Anorgazmi

*p<.05
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4

4

11,186

,025*

a-d
c-d

23,537 ,000* b-d

a-d
4

17,230

,002*

a-e
b-d
b-e
a-d

4

10,973

,027* a-e
b-e

4

4,637

,327 ----

4

9,977

,041*

a-e
d-e

Bireyin evlilik problemleri için yardım almayla cinsel doyum toplamından alınan
puanlar arasındaki iliĢki anlamlı bulunmuĢtur. Bireyin cinsel iĢlevlerindeki ve iliĢki
niteliğindeki bozulmaları aile/yakın akrabadan yardım alanlarda azalmaktadır. Yardım
almayan ile Psikolog/Psikiyatriden yardım alan arasında Psikolog/Psikiyatriden yardım
alan lehine, Yardım almayan ile aile yakını/akrabadan yardım alan arasında aile
yakını/akrabadan yardım alan lehine, Psikolog/psikiyatriden yardım alan ile aile
yakını/akrabadan yardım alan arasında aile yakını/akrabadan yardım alan lehine, Aile
DanıĢmanından yardım alan ile aile yakını/ akrabadan yardım alan arasında aile yakını/
akraba lehine, Aile DanıĢmanından yardım alan ile arkadaĢ/dosttan yardım alan
arkadaĢ/ dosttan lehine anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir.
Bireyin evlilik problemleri için yardım alma durumu ile sıklık arasındaki iliĢki
anlamlı bulunmuĢtur. En yüksek sıklık düzeylerindeki bozulmalar psikolog/psikiyatriden
yardım alanlardadır. Yardım almayan ile Psikolog/Psikiyatriden yardım alan arasında
Psikolog/Psikiyatriden yardım alan lehine, Yardım almayan ile aile yakını/akrabadan
yardım alan arasında aile yakını/akrabadan yardım alan lehine, Psikolog/psikiyatriden
yardım alan ile aile danıĢmanından yardım alan arasında psikolog/psikiyatriden yardım
alan lehine, Aile DanıĢmanından yardım alan ile aile yakını/ akrabadan yardım alan
arasında aile yakını/ akraba lehine anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir.
Bireylerin evlilik problemleri için yardım alma durumu ile iletiĢim arasındaki iliĢki
anlamlı bulunmuĢtur.

En yüksek iletiĢim düzeylerindeki bozulmalar aile yakını/

akrabadan yardım alanlardadır. Yardım almayan ile Psikolog/Psikiyatriden yardım alan
arasında Psikolog/Psikiyatriden yardım alan lehine, Yardım almayan ile aile
yakını/akrabadan yardım alan arasında aile yakını/akrabadan yardım alan lehine, Aile
DanıĢmanından yardım alan ile aile yakını/ akrabadan yardım alan arasında aile yakını/
akraba lehine anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir.
Bireylerin evlilik problemleri için yardım alma durumu ile doyum arasındaki iliĢki
anlamlı bulunmuĢtur. En yüksek doyum düzeylerindeki bozulma aile yakını/ akrabadan
yardım alanlardadır. Yardım almayan ile aile yakını/akrabadan yardım alan arasında
aile yakını/akrabadan yardım alan lehine, Aile DanıĢmanından yardım alan ile aile
yakını/ akrabadan yardım alan arasında aile yakını/ akraba lehine, Aile DanıĢmanından
yardım alan ile arkadaĢ/dosttan yardım alan arkadaĢ/ dosttan lehine anlamlı farklılık
tespit edilmiĢtir.
Bireylerin evlilik problemleri için yardım alma durumu ile kaçınma arasındaki
iliĢki anlamlı bulunmuĢtur. En yüksek kaçınma düzeylerindeki bozulma aile yakını/
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akrabadan yardım alanlardadır. Yardım almayan ile aile yakını/akrabadan yardım alan
arasında aile yakını/akrabadan yardım alan lehine, Aile DanıĢmanından yardım alan ile
aile yakını/ akrabadan yardım alan arasında aile yakını/ akraba lehine anlamlı farklılık
tespit edilmiĢtir.
Bireylerin evlilik problemleri için yardım alma durumu ile dokunma arasındaki
iliĢki anlamlı bulunmuĢtur. En yüksek dokunma düzeylerindeki bozulmalar aile yakını/
akrabadan yardım alanlardadır. Yardım almayan ile aile danıĢmadan yardım alan
arasında

aile

danıĢmanından

yardım

alan

lehine,

Yardım

almayan

ile

aile

yakını/akrabadan yardım alan arasında aile yakını/akrabadan yardım alan lehine,
Psikolog/psikiyatriden yardım alan ile aile danıĢmanından yardım alan arasında aile
danıĢmanından

yardım

alan

lehine,

Psikolog/psikiyatriden

yardım

alan

ile

arkadaĢ/dosttan yardım alan arkadaĢ/ dosttan lehine, Aile DanıĢmanından yardım alan
ile aile yakını/ akrabadan yardım alan arasında aile yakını/ akraba lehine anlamlı
farklılık tespit edilmiĢtir.
Erkeklerin evlilik problemleri için yardım alma durumu ile Erken BoĢalma
arasındaki iliĢki anlamlı bulunmuĢtur. En yüksek erken boĢalma düzeyleri aile
yakını/akrabadan yardım alandır. Yardım almayan ile aile yakını/akrabadan yardım alan
arasında aile yakını/akrabadan yardım alan lehine, Yardım almayan arkadaĢ/dosttan
yardım alan arkadaĢ/ dosttan lehine, Psikolog/psikiyatriden yardım alan ile aile yakını/
akrabadan yardım alan arasında aile yakını/ akraba lehine, Psikolog/psikiyatriden
yardım alan ile arkadaĢ/dosttan yardım alan arkadaĢ/ dosttan lehine anlamlı farklılık
tespit edilmiĢtir.
Kadınların evlilik problemleri için yardım alma durumu ile vajinismus arasındaki
iliĢki

anlamlı

bulunmuĢtur.

En

yüksek

vajinismus

düzeylerindeki

bozulmalar

arkadaĢ/dosttan yardım alandır. Yardım almayan ile aile yakını/akrabadan yardım alan
arasında aile yakını/akrabadan yardım alan lehine, Yardım almayan ile aile arkadaĢ/
dosttan

yardım

alan

arasında

arkadaĢ/dosttan

yardım

alan

lehine,

Psikolog/psikiyatriden yardım alan ile arkadaĢ/dosttan yardım alan arkadaĢ/ dosttan
lehine anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir.
Erkeklerin evlilik problemleri için yardım alma durumu ile arasındaki iliĢki
anlamsız bulunmuĢtur.
Kadınların evlilik problemleri için yardım alma durumu ile anorgazmi arasındaki
iliĢki

anlamlı

bulunmuĢtur.

En

yüksek

anorgazmi

düzeylerindeki

bozulmalar

arkadaĢ/dosttan yardım alandır. Yardım almayan ile aile arkadaĢ/ dosttan yardım alan
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arasında arkadaĢ/dosttan yardım alan lehine, aile yakını/akrabadan yardım alan ile
arkadaĢ/dosttan yardım alan arasında arkadaĢ/ dosttan lehine anlamlı farklılık tespit
edilmiĢtir.
Tablo 4.25: Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Alt Boyutlarından Alınan Puanlarla
BoĢanma

Talebinde

Bulunan

KiĢi

Arasındaki

ĠliĢkiyi

Ġncelemek

Amacıyla

GerçekleĢtirilen Mann Whitney U Testi
BoĢanma

Envanter

Talebi

Sanal Tolerans
Sanal ĠletiĢim

Sayı

Sıra
Ortalama

Sıra T.

Kadın

25

24,72

618,00

Erkek

25

26,28

657,00

Kadın

25

24,98

624,50

Erkek

25

26,02

650,50

U

Z

p

293,000

-,381 ,703

299,500

-,254 ,800

*p<.05
Bireylerin boĢanma talebinde bulunan kiĢiye göre Sanal Tolerans ve Sanal
ĠletiĢim arasındaki iliĢki anlamsız bulunmuĢtur. Buna göre boĢanma talebinde bulunan
kiĢinin farklı olmasının sosyal medya kullanımına etkisi bulunmamaktadır.
Tablo 4.26: GRCDÖ Alt Boyutlarından Alınan Puanlarla BoĢanma Talebinde
Bulunan KiĢi Arasındaki ĠliĢkiyi Ġncelemek Amacıyla GerçekleĢtirilen Mann Whitney U
Testi Sonucu
Envanter

BoĢanma Sayı

Sıra
Ortalama

Sıra T.

Doyum Kadın

25

27,24

681,00

Toplam

Erkek

25

23,76

594,00

Sıklık

Kadın

25

26,68

667,00

Erkek

25

24,32

608,00

Kadın

25

26,74

668,50

ĠletiĢim

Erkek

25

24,26

606,50

Doyum

Kadın

25

29,86

746,50

Erkek

25

21,14

528,50

Kadın

25

25,92

648,00

Erkek

25

25,08

627,00

Cinsel

Kaçınma
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U

Z

p

269,000

-,844 ,398

283,000

-,598 ,550

281,500

-,636 ,525

203,500

-2,134 ,033*

302,000

-,206 ,837

Dokunma

Erken BoĢalma

Vajinismus

Empotans

Anorgazmi

Kadın

25

23,80

595,00

Erkek

25

27,20

680,00

Kadın

13

15,08

196,00

Erkek

12

10,75

129,00

Kadın

16

14,06

225,00

Erkek

9

11,11

100,00

Kadın

16

13,84

221,50

Erkek

9

11,50

103,50

Kadın

13

15,19

197,50

Erkek

12

10,63

127,50

270,000

-,834 ,404

51,000

-1,488 ,137

55,000

-,971 ,332

49,000

-1,569 ,117

58,500

-,773 ,440

*p<.05
Bireylerin boĢanma talebinde bulunan kiĢi ile doyum arasındaki iliĢki anlamlı
bulunmuĢtur. Buna göre boĢanma talebini kadın yapanların doyum düzeylerindeki
bozulmaların boĢanma talebini erkek yapanlara oranla daha üst seviyede olduğu
söylenebilir.
Bireylerdeki boĢanma talebinde bulunan kiĢinin cinsel doyum toplamına, iletiĢim,
sıklık, erken boĢalma, kaçınma, dokunma, vajinismus, empotans, anorgazmi alt
boyutundaki bozulmalara etkisi bulunmamaktadır.

Tablo 4.27: Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Alt Boyutlarından Alınan Puanlarla
Evlilikte YaĢanılan Problemlere ve BoĢanmaya Etkisi Arasındaki ĠliĢkiyi Ġncelemek
Amacıyla GerçekleĢtirilen Mann Whitney U Testi
Ölçek

BoĢanma
Etkisi

n

Sıra Ort

Sıra
Toplamı

U

Sanal Tolerans

Evet
Hayır

34
16

32,04
11,59

1089,50
185,50

49,500

-4,669 ,000*

Sanal ĠletiĢim

Evet
Hayır

34
16

29,71
16,56

1010,00
265,00

129,000

-2,992 ,003*

Z

p

*p<.05
Bireylerin evlilikte yaĢanılan problemlere ve boĢanmaya etkisine göre sanal
tolerans alt boyutundan aldıkları puanlar arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Bu
farklılık evet diyenlerin sanal tolerans puan ortalamalarının, hayır diyenlerin sanal
tolerans puan ortalamalarından yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre
60

bireylerden sosyal medya kullanımının evlilikte yaĢanılan problemlere ve boĢanmaya
etkisinin olduğunu söyleyenlerin sanal toleransının daha üst seviyede olduğu
söylenebilir.
Bireylerin evlilikte yaĢanılan problemlere ve boĢanmaya etkisine göre sanal
iletiĢim alt boyutundan aldıkları puanlar arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Bu
farklılık evet diyenlerin sanal iletiĢim puan ortalamalarının, hayır diyenlerin sanal iletiĢim
puan ortalamalarından yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre bireylerden
sosyal medya kullanımının evlilikte yaĢanılan problemlere ve boĢanmaya etkisinin
olduğunu söyleyenlerin sanal iletiĢimlerinin daha üst seviyede olduğu söylenebilir.

61

BEġĠNCĠ BÖLÜM
TARTIġMA VE YORUM
Yaptığımız çalıĢmada bireylerin cinsiyetleri ile cinsel doyumdan aldıkları toplam
puan arasında fark bulunamamıĢtır. Özcan‟ın yaptığı çalıĢmada cinsiyet değiĢkenine
göre cinsel doyum incelenmiĢtir ve cinsiyet değiĢkeni ile cinsel doyum arasında anlamlı
farklılık bulunmamıĢtır.98 Bireylerin cinsiyetleri ile doyum alt boyutundan aldıkları
puanlar arasında fark bulunamamıĢtır. Konu ile ilgili gerçekleĢtirilen literatür
taramasında bulunan bir araĢtırmada ise kadınlara oranla erkeklerin cinsellikten doyum
alma puanları daha az bulunmuĢtur.99 Bireylerin cinsiyetleri ile iletiĢim alt boyutundan
aldıkları puanlar arasında fark bulunamamıĢtır. Literatür taramasında bu bulgudan farklı
sonuçlara ulaĢılmıĢ çalıĢmalar da bulunmaktadır. Partnerlerin cinsel iliĢkide arzularını
dile getirmesi ve karĢılıklı olarak bunları yapması cinsel doyum açısından fazlasıyla
önemlidir. Yapılan bir çalıĢmada da cinsellikle alakalı partnerlerin sözlü ya da sözsüz
iletiĢim kurmalarının, kendilerine karĢı olan güven ile cinsel doyumu arttırdığı sonucuna
ulaĢılmıĢtır.100 BaĢka bir araĢtırmada, kadınlara oranla erkeklerin cinsel iletiĢim
kanallarının daha düĢük olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.101 Literatürde bunun aksini iddia
eden çalıĢmalar da bulunmaktadır. Yapılan baĢka bir çalıĢmada ise erkeklere oranla
kadınların cinsel iletiĢim kurma kanalının daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.102

103

Bireylerin cinsiyetleri ile kaçınma ve dokunma alt boyutundan aldıkları puanlar arasında
fark bulunamamıĢtır. Literatür incelendiğinde, cinsiyete göre dokunma ve kaçınma alt
boyutlarında da değiĢiklik olduğu saptanmıĢtır. Erkeklere oranla kadınların cinsel
dokunma ve kaçınmaları daha yüksek bulunurken cinsel doyum problemleri erkeklerde
de daha yüksek bulunmuĢtur.104 Bireylerin cinsiyete göre sıklık alt boyutundan aldıkları
puanlar karĢılaĢtırıldığında kadınların sıklık puan ortalamalarının, erkeklerin sıklık puan
ortalamalarından yüksek olduğu görülmüĢtür. Kılıç ve arkadaĢlarının çalıĢmasında,
kadınlarda GRCDÖK “dokunma”, “kaçınma”, “iletiĢim”, “sıklık” boyutlarının erkeklere
98

Sevda Gizem Özcan, Evli Bireylerin Cinsiyete Göre Aldatma Eğilimleri, Evlilik Doyum Düzeyleri ve Cinsel
Doyum Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi, Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul,
2014, s.60. (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi)
99
Bilgin Vural, Evlilik Öncesi Cinsel DanıĢmanlık Programının Yeni Evli Çiftlerin Cinsel Doyumuna Etkisi,
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ġzmir, 2007, s.54. (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi)
100
Elizabeth Babin, An Examination Of Predictors Of Nonverbal And Verbal Communication Of Pleasure
During Sex and Sexual Satisfaction, Journal of Social and Personal Relationships, 2012, Sayı: 3, s.270292.
101
Tuğçe ġahbaz, Cinsel Mitlerin Cinsel ĠĢlev Bozukluğu ve Kaygı Üzerinde Etkisi, IĢık Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2017, s.64. (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi)
102
Güray Gülseren, Psikiyatrik Hasta Popülasyonunda Cinsel ĠĢlev Bozuklukları, Afyon Kocatepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Afyonkarahisar, 2010, s.55. (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi)
103
ġahbaz, a.g.e., s.64
104
Gülseren, a.g.e., s.55
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oranla daha fazla bozulduğu, beden algısı ve benlik saygısı azaldıkça cinsel yaĢamda
dokunma, kaçınma, doyum, sıklık, iletiĢim sorunlarının arttığı saptanmıĢtır.105
Yaptığımız araĢtırmada bireylerin yaĢlarına göre cinsel doyum toplamından
aldıkları puanlar arasında fark bulunmuĢtur. Buna göre bireyin cinsel iĢlevlerindeki ve
iliĢki niteliğindeki bozulmaları yaĢ artıkça artmaktadır. 18-29 yaĢ ile 30-39 yaĢ arasında
30-39 yaĢ lehine, 18-29 yaĢ ile 50 yaĢ ve üstü arasında 50 yaĢ ve üstü lehine, 30-39
yaĢ ile 50 yaĢ üstü arasında 50 yaĢ üstü lehine anlamlı farklılık bulunmuĢtur. Diğer
grupların ortalamaları ile arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Mahjoubi ve
arkadaĢlarının çalıĢmasında her iki cinsiyette ileri yaĢlarda daha fazla cinsel doyum
problemi yaĢadığı bulunmuĢtur. 106 Toplumumuzun yapısı düĢünüldüğünde ileri yaĢlarda
bireyler cinselliği aktif olarak sürdürmemektedir. Bireylerin yaĢları ile sıklık alt boyutu
arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Buna göre yaĢ artıkça sıklık düzeyleri de
artmaktadır. 18-29 yaĢ ile 40-49 yaĢ arasında 40-49 yaĢ lehine, 18-29 yaĢ ile 50 yaĢ ve
üstü arasında 50 yaĢ ve üstü lehine, 30-39 yaĢ ile 40-49 yaĢ arasında 40-49 yaĢ lehine,
30-39 yaĢ ile 50 yaĢ üstü arasında 50 yaĢ üstü lehine anlamlı farklılık bulunmuĢtur.
Diğer grupların ortalamaları ile arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Bireylerin
yaĢları ile iletiĢim ve kaçınma alt boyutu arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Buna
göre yaĢ artıkça iletiĢim ve kaçınma düzeyleri artmaktadır. 18-29 yaĢ ile 40-49 yaĢ
arasında 40-49 yaĢ lehine, 18-29 yaĢ ile 50 yaĢ ve üstü arasında 50 yaĢ ve üstü lehine
anlamlı farklılık bulunmuĢtur. Bireylerin yaĢları ile doyum alt boyutu arasında anlamlı bir
iliĢki bulunmuĢtur. Buna göre yaĢ artıkça doyum düzeyleri artmaktadır. 18-29 yaĢ ile 4049 yaĢ arasında 40-49 yaĢ lehine, 18-29 yaĢ ile 50 yaĢ ve üstü arasında 50 yaĢ ve üstü
lehine, 30-39 yaĢ ile 50 yaĢ üstü arasında 50 yaĢ üstü lehine anlamlı farklılık
bulunmuĢtur. Bireylerin yaĢlarıyla dokunma, erken boĢalma, vajinismus, empotans,
anorgazmi alt boyutu arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. YaĢ ile erken boĢalma
arasında ġahbaz‟ın yaptığı araĢtırmaya göre anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Buna göre
yaĢı 26 ile 30 arasında bulunan erkeklere oranla yaĢı 18 ile 25 arasında bulunanların
daha erken boĢaldıkları tespit edilirken, 26 ile 30 yaĢ arasında bulunan erkeklere oranla
ise 30 yaĢ üstü olanların daha erken boĢaldıkları saptanmıĢtır.

107

Erken boĢalma

literatüre göre erkeklerde en fazla karĢılaĢılan Ģikayettir. Erken boĢalma bu açıdan ele
105

Esra Kılıç vd., Kalıcı Ostomi Ameliyatının Beden Algısı, Benlik Saygısı, EĢ Uyumu ve Cinsel ĠĢlevler
Üzerine Etkisi, Türk Psikiyatri Dergisi, 2007, Cilt: 18, Sayı: 4, s.302-310
106
Bahar Mahjoubi vd., A Cross-Sectional Survey Of Quality Of Life Ġn Colostomates: A Report From Iran,
Health and Quality of Life Outcomes, 2012, Sayı: 10, s.136.
107
ġahbaz, a.g.e., s.65
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alındığında erkeklerin en fazla problem yaĢadıkları alan olarak düĢünülebilir. Literatür
incelendiğinde ise gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada durumdan farklı olarak yaĢ ve erken
boĢalma arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilmemiĢtir. Buna karĢın en fazla problem
yaĢanan alt boyutun ise erken boĢalma olduğuna ulaĢılmıĢtır.108 GerçekleĢtirdiği
çalıĢmada ġahbaz‟ın ulaĢtığı bir baĢka sonuca göre ise, yaĢ ile vajinismus arasında
anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. 18 ile 25 yaĢ arasında bulunan kadınların 30 yaĢ üstü
olanlara göre daha çok vajinismus yaĢadıkları tespit edilmiĢtir. Konuyla alakalı 19-51
yaĢ aralığındaki 422 kadınla yapılan bir çalıĢmada, 20 ile 34 arasında olan kadınların
%41,7‟sinin vajinismus problemi yaĢadığı tespit edilmiĢtir.109

Özcan‟ın yaptığı

araĢtırmada ise yaĢ değiĢkenine bakıldığında cinsel doyum ölçeği için istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılığa yol açmadığı tespit edilmiĢtir.110
GerçekleĢtirdiğimiz çalıĢmada bireylerin eğitim düzeyine göre cinsel doyum
toplamından aldıkları puanlar arasında fark bulunmuĢtur. Buna göre bireyin cinsel
iĢlevlerindeki ve iliĢki niteliğindeki bozulmaları eğitim düzeyi artıkça azalmaktadır.
Ġlkokul ile ortaokul arasında ilkokul lehine, ilkokul ile lise arasında ilkokul lehine, ilkokul
ile üniversite ve üstü arasında ilkokul lehine anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. Diğer
grupların ortalamaları ile arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Eğitim düzeyi ve
cinsel doyum arasında, Türkiye‟de 200 kiĢi ile gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada ise, anlamlı
bir farklılığa ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmaya göre yüksek eğitim seviyesindeki bireylerin cinsel
doyumları daha fazladır.111 Özcan‟ın yaptığı araĢtırmada ise öğrenim değiĢkeninin
cinsel doyum ölçekleri için katılımcı algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa
yol açmadığı görülmüĢtür.112 Bireylerin eğitim düzeyi ile doyum, kaçınma ve dokunma
alt boyutu arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Buna göre en yüksek doyum,
kaçınma ve dokunma düzeyleri ilkokul mezunlarındadır. Ġlkokul ve ortaokul, ilkokul ve
lise, ilkokul ve üniversite ile üstü arasında ilkokul lehine anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir.
Diğer grupların ortalamaları ile arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. ġahbaz‟ın
yaptığı araĢtırmada eğitim düzeyi ile GRCD ölçeğinin alt boyutlarından doyum, kaçınma
ve dokunma değiĢkenleri arasında anlamlı bir fark görülmüĢtür. Eğitim düzeyi arttıkça
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kaçınma azalmaktadır. Eğitim düzeyi arttıkça doyum ve dokunma artmaktadır. 113
Literatürdeki çalıĢmalar incelendiğinde bulgumuzla farklılık gösteren baĢka araĢtırmalar
da bulunmaktadır.114 Jose ve Alfons'un,115 çalıĢmasının sonucunda yüksek eğitim
düzeyine sahip olan kadınların cinsel doyumlarının yüksek, düĢük eğitim düzeyine
sahip olan kadınların cinsel doyumlarının düĢük olduğunu bulmuĢtur. Erkeklerin eğitim
düzeyleri ile erken boĢalma alt boyutları arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Buna
göre en yüksek erken boĢalma düzeyleri ilkokul mezunlarındadır. Ġlkokul ve ortaokul,
ilkokul ve lise, ilkokul ve üniversite ile üstü arasında ilkokul lehine anlamlı farklılık
bulunmuĢtur.

Diğer

grupların

ortalamaları

ile

arasında

anlamlı

bir

farklılık

bulunmamıĢtır. Bireylerin eğitim durumu ile sıklık alt boyutu, iletiĢim alt boyutu,
vajinismus alt boyutu, empotans alt boyutu, anorgazmi alt boyutu arasında ise anlamlı
bir iliĢki bulunmamıĢtır. Karabağ‟ın gerçekleĢtirdiği araĢtırmada eğitim düzeyi ile
GRCDÖ ölçeğinin alt boyut sorularından sadece erken boĢalma ve erektil disfonksiyon
(sertleĢme sorunu) değiĢkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu
görülmüĢtür. Eğitim durumu arttıkça erken boĢalma ve erektil disfonksiyon skorunda
anlamlı artıĢ olmuĢtur.

116

Fırıncık‟ın

117

yaptığı araĢtırmada alt boyutlarda kadınların

eğitim düzeyi arttıkça GRCDÖK “iletiĢim” ve “orgazm bozukluğu” boyutlarında daha az
sorun yaĢadığı belirlendi. Alt boyutlar incelendiğinde erkeklerin eğitim düzeyi
yükseldikçe GRCDÖE “erken boĢalma” boyutunda da daha az sorun yaĢandığı
belirlendi. Bunun nedeni birçok farklı nedene bağlı olabilir. Erken boĢalma erkeklerde
en sık görülen cinsel bozukluktur. Erken boĢalmanın nedenleri arasında, aĢırı heyecan,
cinsel deneyimsiz ve kiĢinin boĢalmasını kontrol etmeyi öğrenememiĢ olması gibi
faktörler neden olmaktadır. Ancak, erkeklerde eğitim düzeyi arttıkça erken boĢalma ve
erektil disfonksiyon (sertleĢme sorunu) durumu azalmaktadır. Eğitim düzeyi arttıkça
bilinç kazanılmakta ve tekniği ya da kendini kontrol etme becerisi artmaktadır. Aynı
zamanda eğitim düzeyi yüksek erkekler yaĢadıkları cinsel sorunlara çözüm aramıĢ ve
sorunların çözümünde medikal destek veya cinsel danıĢmalık alarak daha az problem
yaĢamıĢ olabilirler. Bu konu üzerinde erkeklerin eğitim düzeyinin etkili olduğu
görülmektedir.
113
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GerçekleĢtirdiğimiz araĢtırmada bireylerin cinsiyeti ile sanal tolerans ve sanal
iletiĢim alt boyutu arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilmemiĢtir. Ünlü‟nün yaptığı
araĢtırmada katılımcıların sosyal medya bağımlılığı ölçek puanları cinsiyete göre
karĢılaĢtırıldığında kadın katılımcıların bağımlılık puanları erkek öğrencilerin bağımlılık
puanından anlamlı ölçüde daha yüksek bulunmuĢtur.118 Çakır‟ın yaptığı çalıĢmada
sosyal medya bağımlılık düzeyleri cinsiyetlere göre anlamlı farklılıklar göstermektedir.
AraĢtırmada kadınların sosyal medya bağımlılık düzeyleri erkeklerden daha yüksek
bulunmuĢtur. Çakır‟ın aktardığı üzere Burke, Tüfekçi‟nin yaptıkları çalıĢmalarda
kadınların sosyal paylaĢım sitelerini erkeklerden daha fazla kullandıkları saptanmıĢtır.
Facebook üzerinden yapılan araĢtırmalar ise kadınların Facebook‟u erkeklere oranla
daha fazla günlük rutinlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ve daha sık ziyaret
ettiklerini ortaya koymuĢtur. Young, Çakır‟ın aktardığına göre patolojik internet kullanımı
üzerine yaptığı araĢtırmada kadınların erkeklerden daha yüksek oranda patolojik
internet kullanımı sergilediği sonucuna ulaĢmıĢtır.119 GerçekleĢtiridği çalıĢmada Terzi,
kadın öğrencilerin erkek oranla sosyal medya bağımlılığı bakımından daha çok risk
altında olduğunu tespit etmiĢtir.120 Terzi‟yi destekleyen baĢka araĢtırmalar da
bulunmaktadır.121
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BaĢka bir araĢtırmada, erkeklere oranla kadınların sosyal medya

uğraĢları ve bağımlılık ortalamaları daha yüksek bulunmuĢtur. Bu sonuçların aksine
ulaĢan araĢtırmalar da bulunmaktadır.123
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araĢtırmaya göre, erkek öğrencile kadın öğrencilere oranla sosyal medyaya daha
bağımlıdır. Bunun nedeni olarak ise erkeklerin sosyal manada iliĢkiler ve iletiĢime
öncelik verirken kadın öğrencilerin ise daha ders odaklı ve akademik olaylara öncelik
vermesi durumunu öne sürmüĢlerdir. Yaptığı araĢtırmada Terzi, cinsiyet ile sanal
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iletiĢim alt boyutunun arasında anlamlı bir iliĢki tespit etmemiĢtir. Buradan, sanal iletiĢim
yönünden üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerinin sosyal medya bağımlılıklarına etkili
etmediği sonucuna ulaĢılmaktadır. Yaptıkları araĢtırmada Gül ve Diken, çalıĢmaya dahil
olan öğretmen adaylarının sanal iletiĢim boyutlarının düĢük olduğu sonucunu elde
etmiĢtir.126 Terzi cinsiyet ile sanal tolerans arasında ise anlamlı bir iliĢki bulmuĢtur.
AraĢtırma sonuçlarının bizim araĢtırmamızın sonuçlarından farklı olmasının sebebi
bireylerin kiĢilik özelliklerinin farklı olması olabilir.
Yaptığımız araĢtırmada bireylerin yaĢı ile sanal tolerans ve sanal iletiĢim alt
boyutu arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilmemiĢtir. ġentürk„e127 göre ise yaĢ açısından
sosyal medya bağımlılığına göre kategorize edilen katılımcılar arasında anlamlı bir
farklılık bulunmaktadır. Sosyal medya bağımlılığı bulunan kiĢilerin % 71.2‟si 18-24 yaĢ
grubunda iken, %24,1‟i 25-34 yaĢ grubu, % 4.1‟i 35-49 yaĢ grubu ve % 0.6‟sının 50 yaĢ
grubu ve üzerinde olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre genç yaĢ grubunda sosyal medya
bağımlılığı daha yüksek düzeyde olduğu görülmekte ve yaĢ grubu azaldıkça bağımlılık
düzeyi artıĢ göstermektedir. Literatür incelendiğinde 194 sosyal medya kullanıcısıyla
yapılan araĢtırmada yaĢ azaldıkça sosyal medya kullanımının arttığı görülmüĢtür.128
GerçekleĢtirdiğimiz araĢtırmada sıklık, iletiĢim, doyum, kaçınma ve dokunma
puanları ile sanal tolerans ve sanal iletiĢim puanı arasında zayıf düzeyde pozitif yönde
anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Sıklık, iletiĢim, doyum, kaçınma ve dokunma düzeyleri
artıkça sanal tolerans ve sanal iletiĢim artmaktadır. Erkeklerin erken boĢalma ve
empotans puanları ile sanal tolerans ve sanal iletiĢim puanı arasında orta düzeyde
pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Erkeklerin erken boĢalma ve empotans
düzeyleri artıkça sanal tolerans ve sanal iletiĢim artmaktadır. Kadınların vajinusmus
puanları ile sanal tolerans ve sanal iletiĢim puanı arasında zayıf düzeyde pozitif yönde
anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Kadınların vajinusmus düzeyleri artıkça sanal tolerans ve
sanal iletiĢim artmaktadır. Kadınların anorgazmi puanları ile sanal tolerans ve sanal
iletiĢim
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arasında

anlamlı

iliĢki

bulunmamıĢtır.

GerçekleĢtirilen

literatür

araĢtırmalarında cinsel doyum ve sosyal medya arasındaki iliĢkiyi araĢtırmaya yönelik
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yapılmıĢ bir çalıĢma bulunamamıĢtır. AraĢtırma sonucumuza baktığımızda genel olarak
alt boyutlarla sosyal medya arasında iliĢki bulunmuĢtur. Bunu da genel olarak
yorumlamak gerekirse bireyin cinsel doyum açısından sorun düzeyi ne kadar düĢükse
sosyal medyayla ilgisi de o derece azdır. Bunun sebebi olarak da cinsel açıdan doyuma
ulaĢamayan bireylerin bu boĢluğu sosyal medya ile doldurmaya çalıĢmaları düĢüncesi
varsayılabilir.
Yaptığımız çalıĢmada evlilikte yaĢadıkları problemin ve boĢanmasının nedeni
olarak sosyal medyayı gören bireylerle sanal tolerans ve sanal iletiĢim arasında anlamlı
bir iliĢki bulunmuĢtur. Buna göre bireylerin evlilikte yaĢanılan problemlere ve
boĢanmaya etkisi olduğunu söyleyenlerin sanal toleransının ve sanal iletiĢimlerinin
daha üst seviyede olduğu söylenebilir. YaĢadığımız yüzyıl teknoloji ve bilim çağı
olduğundan teknolojik ve bilimsel geliĢmeler hayatımıza yeni değiĢimler de getirmiĢtir.
Özellikle 1990‟lı yılların ortalarından itibaren yaygınlaĢan internet kullanımı günlük
yaĢamın her alanında etkili olduğu gibi aile üzerinde de önemli etkiler yaratmaktadır.
Günümüzde teknolojik geliĢmelerden en yaygın olan internet teknolojisinin topluma
sağladığı önemli yeniliklerden biri de mekân ve zaman sınırlarını ortadan kaldırması
olmuĢtur. Mekân ve zaman sınırlarının ortadan kalkmasıyla birlikte insanlar geleneksel
bir iletiĢim Ģekli olan yüz yüze iletiĢimden uzaklaĢarak farklı bir biçimde gerçekleĢen
sanal iletiĢime yönelmiĢlerdir. Söz konusu olan sanal iletiĢim Ģekli bireylerin bir açıdan
kolay bir biçimde sosyalleĢmesini sağlarken diğer açıdan da evlilik birliğini tehdit
etmeye baĢlamıĢtır.129 Bu bağlamda sosyal medyanın eĢler arası iletiĢime etkisinin
neler olduğu konusuna odaklanmakta yarar vardır. Sosyal medyanın çiftler arası
etkileĢimi en çok etkilediği konular; birinci olarak çiftlerin birlikte geçirdikleri zamanın
yerini sosyal medyada geçirilen zamanın alması, ikincisi ise sosyal medyanın
bilinmezlik özelliğiyle sanal aldatmaların yaĢanmasına ve eĢler arasında güvensizlik
duygusunu oluĢturmasıdır. Bireylerin çoğunluğu akıllı telefonlardan veya bilgisayarı
açar açmaz öncelikle üye oldukları sosyal medya sayfalarına bakmakta ve bu
sayfalarda oldukça fazla zaman geçirmektedir. EĢler arasında gerçekleĢen bu durum
önemli bir iletiĢim kopukluğuna neden olmaktadır. Çünkü çiftler en sağlıklı iletiĢim biçimi
olan yüz yüze iletiĢim yerine çağımızın popülaritesi haline gelen sosyal medyada vakit
geçirmektedir.130 Genel bir ifadeyle, teknolojinin yaygınlaĢması ve geliĢmesi, sosyal,
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bireysel ve kültürel hayatın karmaĢık bir hale gelmesine neden olmuĢtur. Teknolojik
geliĢmeler ekonomik açıdan bazı kolaylıklar sağlamasına rağmen, güven, bağlılık,
sevgi, dayanıĢma, güvenlik ve ilgi gibi konulardan bireylerin yoksun kalmasına yol
açmıĢtır.131 Bununla birlikte sosyal medya kullanımlarının artması evli çiftler arasında
paylaĢımı azaltmıĢ ve bunun sonucunda boĢanmalar yaĢanmaya baĢlamıĢtır.132 Son
yıllarda artan boĢanma olaylarının sonuçları incelendiğinde bu sonuçların altında
internetin özellikle de sosyal medyanın önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Uzmanlar
facebook, twitter ve sosyal medyanın hayatımıza çok fazla girmesiyle aile hayatının
olumsuz etkilendiğini iletiĢimsizliğe neden olan sosyal medyanın boĢanmayı tetiklediğini
belirtmektedirler.133 Sosyal medya, evlilik birliğinin bozulmasının ve boĢanmanın
sebepleri arasında oldukça önemli bir yere sahiptir.

134
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aldatma,135 ister açıkça var olan ister gizli bir durum olsun, evlilikle birlikte verilen
sözlerin bozulması anlamına gelmektedir.136 Sosyal medya aracılığıyla yapılan aldatma,
her zaman boĢanma ile sonuçlanmasa da iliĢkileri etkilemekte ve birçok çift için bu
etkinin acı verici olduğu düĢünülmektedir. Sosyal medya, yaĢantımızın vazgeçilmez bir
parçası olarak hayatımıza girmiĢ bulunmaktadır. Bu gerçekliğin toplumsal ve bireysel
hayatımızı derinden etkilediği görülmektedir. Sosyal medyanın yapısı nedeniyle büyük
bir hızla artan sanal iliĢkiler sorumluluk almaktan kaçınan bireylerin evlilikten
kaçınmalarına ve eĢlerin ayrılmasına neden olabilmektedir. Sonuç olarak, sosyal
medyanın boĢanma üzerinde ki etkisinin önlenemez bir Ģekilde artmaya devam ettiği
düĢünülmektedir. Bu noktada toplum ve bireye çok sayıda görevler düĢmektedir.
Toplum ve birey olarak öncelikle yapılması gerekenler; sosyal medya kullanıcılarını
çocukluktan itibaren bu konuda bilinçlendirmek ve farklı yetenekler geliĢtirmelerine
yardımcı olarak sosyal medyada fazla vakit geçirmelerini önlemektir.
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SONUÇLAR
Sosyal medya 21.yüzyıl teknoloji çağında tüm kesimleri etkisi altına almıĢ bir
kavramdır. Sosyal medya, hızlı olması, güncel olması, güvenilir olması, iletiĢimi
kolaylaĢtırması, kolay güncellenebilir olması, gibi özellikleri sayesinde günümüzde
geleneksel medyanın yerini almıĢtır.
Bu çalıĢmada sosyal medya sitelerini kullanım durumlarının bireylerin cinsel
iĢlevlerine ve boĢanma durumlarına etkisi araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında
öncelikle bireylerin sosyal medya sitelerini kullanma durumları araĢtırılmıĢtır. Bu
kapsamda varılan sonuçlar aĢağıdaki gibidir;
1) AraĢtırmaya katılan bireylerin sanal tolerans alt boyutu puan ortalaması 34.97
(6.62), sanal iletiĢim alt boyutu puan ortalaması 27.02 (6.52) olarak tespit edilmiĢtir.
Ortalama değerlere bakıldığında grubun orta düzeyde sanal tolerans ve sanal iletiĢime
sahip oldukları görülmektedir.
2) AraĢtırmaya katılan bireylerin cinsel doyum toplam puan ortalaması 5.56
(ss=1.81)‟dır. Alt boyutlardan ise sıklığınki 4.17 (ss=1.47), iletiĢiminki 4.06 (ss=1.41),
doyumunki 5.58 (ss=2.70), kaçınmanınki 5.92 (ss=2.59), dokunmanınki 6.13 (ss=2.29),
erken boĢalmanınki 6.64 (ss=2.31), vajinusmusunki 7.56 (ss=3.22), empotansınki 5.58
(ss=1.90), a3) anorgazmininki 6.38 (ss=2.79) tespit edilmiĢtir. Ortalama değerlere
bakıldığında grubun orta düzeyde cinsel doyuma sahip oldukları görülmektedir.
3) GerçekleĢtirdiğimiz araĢtırmada sıklık, iletiĢim, doyum, kaçınma ve dokunma
puanları ile sanal tolerans ve sanal iletiĢim puanı arasında zayıf düzeyde pozitif yönde
anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Sıklık, iletiĢim, doyum, kaçınma ve dokunma alt
ölçeklerindeki bozulmalar artıkça sanal tolerans ve sanal iletiĢim artmaktadır. Erkeklerin
erken boĢalma ve empotans puanları ile sanal tolerans ve sanal iletiĢim puanı arasında
orta düzeyde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Erkeklerin erken boĢalma ve
empotans alt ölçeklerindeki bozulmalar artıkça sanal tolerans ve sanal iletiĢim
artmaktadır. Kadınların vajinusmus puanları ile sanal tolerans ve sanal iletiĢim puanı
arasında zayıf düzeyde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Kadınların vajinusmus
alt ölçeğindeki bozulmalar artıkça sanal tolerans ve sanal iletiĢim artmaktadır.
Kadınların anorgazmi puanları ile sanal tolerans ve sanal iletiĢim puanı arasında
anlamlı iliĢki bulunmamıĢtır. Buna göre kadınların orgazm olamama (anorgazmi)
durumları ile sosyal medya kullanmaları arasında iliĢki yoktur.
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4) Bireylerin evlilikte yaĢanılan problemlere ve boĢanmaya etkisine göre sanal
tolerans alt boyutundan aldıkları puanlar arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Bu
farklılık evet diyenlerin sanal tolerans puan ortalamalarının, hayır diyenlerin sanal
tolerans puan ortalamalarından yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre
bireylerden sosyal medya kullanımının evlilikte yaĢanılan problemlere ve boĢanmaya
etkisinin olduğunu söyleyenlerin sanal toleransının daha üst seviyede olduğu
söylenebilir.
Bireylerin evlilikte yaĢanılan problemlere ve boĢanmaya etkisine göre sanal
iletiĢim alt boyutundan aldıkları puanlar arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Bu
farklılık evet diyenlerin sanal iletiĢim puan ortalamalarının, hayır diyenlerin sanal iletiĢim
puan ortalamalarından yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre bireylerden
sosyal medya kullanımının evlilikte yaĢanılan problemlere ve boĢanmaya etkisinin
olduğunu söyleyenlerin sanal iletiĢimlerinin daha üst seviyede olduğu söylenebilir.
Sonuç olarak, sosyal medya araĢtırmaya katılan bireyler tarafından kullanılan bir
araçtır. Sosyal medya sitelerine eriĢim sağlayan ve bu sitelerde vakit harcayan birey
sayısı azımsanmayacak bir düzeydedir. Bireyler kendi ilgi alanlarına uyan ve eğlenme,
iletiĢim gibi amaçlarını karĢılayan sitelere, gruplara, üye olmakta ve genel olarak sosyal
medya araçlarını mevcut arkadaĢlık iletiĢimlerini devam ettirme amaçlı kullanmaktadır.
Bu durumun bireylerin sosyal hayatlarına olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır.
Olumsuz açıdan bireylerin cinsel iĢlev bozukluklarıyla veya boĢanma sebepleriyle
iliĢkisinin olup olmadığının araĢtırıldığı bu çalıĢmanın literatüre katkı sağlayacağı ve
benzer çalıĢmalara yol açacağı düĢünülmektedir.
Yapılacak yeni çalıĢmalar için öneriler:
1) Konu ile ilgili daha yoğun ve kapsamlı gruplarla baĢka araĢtırmalar
gerçekleĢtirilebilir.
2) Ġstanbul ve Ankara ili içerisinde gerçekleĢtirilmiĢ olan bu araĢtırmaya benzer
olarak yapılacak araĢtırmaların, kültürlerarası farklılıkları da inceleyebileceği için bu
yönde de çalıĢmaların yapılması önerilmektedir.
3) Ġnsanların cinsel bilgi alabilecekleri; sağlık birimleri, belediyeler, din görevlileri
gibi merkezlerin çoğaltılması önerilmektedir.
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4) AraĢtırmada incelenilen değiĢkenler, günümüz koĢullarında büyük bir önemi
olan sosyal medya kullanımını ele alması bakımından önemlidir. Ġlerleyen dönemlerde
sosyal medya kullanımı ekseninde farklı değiĢkenlerle yürütülebilecek yeni çalıĢmalar
yapılabilir.
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Tezi)

EK-A
EKLER
EK-A) KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU
1. Cinsiyetiniz
( ) Kadın
( ) Erkek
2. Kaç YaĢındasınız?
( ) 18-29

( ) 30-39

( ) 40-49

( ) 50+

3. Eğitim durumunuz nedir?
( ) Okur-yazar değil

( ) Ortaokul mezunu

( ) Yalnızca okur -yazar

( ) Lise mezunu

( ) Ġlkokul mezunu

( ) Üniversite mezunu ve üstü

4. ÇalıĢıyor musunuz?
( ) Evet

( ) Hayır

( ) Emekli

5. Size göre ekonomik durumunuz aĢağıdaki seçeneklerden hangisine uygundur?
( ) Ġyi

( ) Orta

( ) Kötü

6.EĢinizle nasıl evlendiniz?
( ) Görücü usulü
( ) AnlaĢarak
( ) Zorla (Ailenin ya da baĢkalarının zorlaması)
( ) Kaçarak
7. Çocuğunuz var mı?
( ) Evet

( ) Hayır

8. EĢinizle yaĢadığınız çatıĢmalar sırasında Ģiddete baĢvurdunuz mu?
A-1

EK-A
( ) Sık sık

( ) Arada sırada

( ) Çok seyrek

( ) Hiçbir zaman

9. EĢinizle yaĢadığınız çatıĢmalar sırasında eĢiniz Ģiddete baĢvurdu mu?
( ) Sık sık

( ) Arada sırada

( ) Çok seyrek

( ) Hiçbir zaman

10. Evlilik problemlerinizi çözmek için daha önce herhangi bir yardım aldınız mı?
( ) Hayır

( ) Psikologdan/ Psikiyatrdan

(

) Aile

DanıĢmanından
( ) Aile yakını / akrabadan

(

) ArkadaĢ / dosttan

(

) Diğer

(belirtiniz)……………
11. Kim boĢanma talebinde bulundu?
( ) Ben

( ) EĢim

( ) Diğer

12. Evliliğinizde yaĢadığınız problemlerde ve boĢanmanızda sosyal medyanın
etkisinin olduğunu düĢünüyor musunuz?
( ) Evet

( ) Hayır

A-2

EK-B

EK2-B) GRCDÖ ERKEK FORMU
1.Haftada iki defadan fazla cinsel birleĢmede bulunur musunuz?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

2.EĢinize cinsel iliĢkinizde nelerden hoĢlanıp nelerden hoĢlanmadığınızı söylemekte
güçlük çeker misiniz?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

3.Cinsel açıdan kolaylıkla uyarılır mısınız?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

4.Cinsel birleĢme sırasında çok çabuk boĢalacağınızı hissederseniz bunu geciktirebilir
misiniz?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

5.EĢinizle cinsel yaĢantınızda monotonluktan Ģikayetçi misiniz?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

6.EĢinizin cinsel organını okĢamaktan hoĢlanmadığınız olur mu?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

7.EĢiniz cinsel iliĢkiye girmek istediğinde endiĢe ve huzursuzluk duyar mısınız?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

8.EĢinizle cinsel birleĢmeden zevk alır mısınız?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

9.EĢinize cinsel ilĢkide nelerden hoĢlanıp nelerden hoĢlanmadığını sorar mısınız?

B-1

EK-B
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

10.Penisinizin sertleĢmediği olur mu?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

11.Cinsel yaĢantınızda eĢinizle aranızda aĢk ve duygusallığın yeterli olmadığını
hissediyor musunuz?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

12.EĢinizin cinsel organınızı okĢamasından zevk alır mısınız?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

13.Cinsel birleĢme sırasında çok çabuk boĢalmayı engelleyebilir misiniz?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

14.EĢinizle cinsel iliĢkiye girmekten kaçınmaya çalıĢtığınız olur mu?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

15.EĢinizle cinsel iliĢkinizi yeterince doyum verici buluyor musunuz?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

16.EĢinizle cinsel birleme öncesinde seviĢme sırasında sertleĢme olur mu?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

17.Haftalarca hiç cinsel iliĢkiye girmediğiniz olur mu?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

18.EĢinizle karĢılıklı mastürbasyon (elle doyum) yapmaktan hoĢlanır mısınız?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen
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d)Çoğu zaman

e)Her zaman
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19.EĢinizle cinsel iliĢkiye girmek isterseniz ilk adımı siz atar mısınız?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

20.EĢinizin sizi kucaklaması ve okĢamasının hoĢunuza gitmediği olur mu?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

21.Ġstediğiniz sıklıkta cinsel birleĢmede bulunuyor musunuz?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

22.EĢinizle cinsel iliĢkiye girmeyi reddettiğiniz olur mu?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

23.Cinsel birleĢme sırasında sertleĢmenin kaybolduğu olur mu?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

24.Cinsel birleĢmenin hemen baĢında istemediğiniz halde boĢaldığınız olur mu?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

25.EĢinizi kucaklamak ve okĢamaktan hoĢlanır mısınız?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

26.Cinselliğe karĢı ilgisizlik hisseder misiniz?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

27.Henüz cinsel birleme baĢlamadan istemediğiniz halde boĢaldığınız olur mu?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

28.SeviĢme esnasında sizin yada eĢinizin davranıĢlarından tiksinti duyduğunuz olur
mu?
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a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

d) Çoğu zaman

e)Her zaman

GRCDÖ KADIN FORMU
1.Cinsel yaĢama karĢı ilgisizlik duyar mısınız?
a) Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

2.EĢinize, cinsel iliĢkinizle ilgili nelerden hoĢlanıp, nelerden hoĢlanmadığını sorar
mısınız?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

3.Bir hafta boyunca cinsel iliĢkide bulunmadığınız olur mu (adet günleri, hastalık gibi
nedenler dıĢında) ?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

zaman
4.Cinsel yönden kolaylıkla uyarılır mısınız?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

5.Sizce, sizin ve eĢinizin ön seviĢmeye (öpme, okĢama gibi) ayırdığınız zaman yeterli
mi?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

6.Kendi cinsel organınızın, eĢinizin cinsel organının giremeyeceği kadar dar olduğunu
düĢünür müsünüz?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

7.EĢinizle seviĢmekten kaçınır mısınız?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

8.Cinsel iliĢki sırasında doyuma (orgazma) ulaĢır mısınız?
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a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

9.EĢinize sarılıp, vücudunuzu okĢamaktan zevk alır mısınız?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

10.EĢinizle olan cinsel iliĢkinizi tatminkar bulur musunuz?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

11.Gerekirse rahatsızlık ve acı duymaksızın, parmağınızı cinsel organınızın içine
sokabilir misiniz?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

12.EĢinizin cinsel organına dokunup okĢamaktan rahatsız olur musunuz?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

13.EĢiniz sizinle seviĢmek istediğinde rahatsız olur musunuz?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

14.Sizin için doyuma (orgazma) ulaĢmanın mümkün olmadığını düĢünür müsünüz?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

15.Haftada iki defadan fazla cinsel iliĢkide bulunur musunuz?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

16.EĢinize, cinsel iliĢkinizle ilgili olarak, nelerden hoĢlanıp nelerden hoĢlanmadığınızı
söyleyebilir misiniz?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

17.EĢinizin cinsel organı, sizin cinsel organınıza rahatsızlık vermeden girebilir mi?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen
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d)Çoğu zaman

e)Her zaman
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18.EĢinizle cinsel iliĢkide sevgi ve Ģefkatin eksik olduğunu hisseder misiniz?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

19.EĢinizin, cinsel organınıza dokunup okĢamasından zevk alır mısınız?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

20.EĢinizle seviĢmeyi reddettiğiniz olur mu?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

21.Ön seviĢme sırasında eĢiniz bızırınızı (klitoris) uyardığında doyuma (orgazma) ulaĢır
mısınız?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

22.SeviĢme boyunca, sadece cinsel birleĢme için ayrılan süre sizin için yeterli mi?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

23.SeviĢme sırasında yaptıklarınızdan tiksinti duyar mısınız?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

24.Kendi cinsel organınızın, eĢinizin derine girmesini engelleyecek kadar dar olduğunu
düĢünür müsünüz?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

25.EĢinizin sizi sevip okĢamasından hoĢlanır mısınız?
a)Hiçbir zaman b)Nadiren c)Bazen d)Çoğu zaman e)Her zaman
26.SeviĢme sırasında cinsel organınızda ıslaklık olur mu?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

27.Cinsel birleĢme anında hoĢlanır mısınız?
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d)Çoğu zaman

e)Her zaman
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a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen

d)Çoğu zaman

e)Her zaman

28.Cinsel birleĢme anında doyuma (orgazma) ulaĢır mısınız?
a)Hiçbir zaman

b)Nadiren

c)Bazen
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d)Çoğu zaman

e)Her zaman
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EK-C) Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği-YetiĢkin Formu (SMBÖYF)
AÇIKLAMA: AĢağıda internette sosyal medya kullanımıyla ilgili çeĢitli durumlar verilmiĢtir. Sizden, her
ifadeyi dikkatlice okumanız ve kendiniz için en doğru olan ifadenin üzerine X iĢaretini koymanız
istenmektedir. Lütfen boĢ madde bırakmayınız ve her durum için bir iĢaretleme yapınız.
① Bana Hiç Uygun Değil ② Bana Uygun Değil ③ Kararsızım
④ Bana Uygun ⑤ Bana Çok Uygun
1

Sosyal medyayı gerçek dünyadan bir kaçıĢ olarak görüyorum.

① ② ③ ④ ⑤

2

Sosyal medyada planladığımdan daha uzun süre kalırım.

① ② ③ ④ ⑤

3

Kendimi mutsuz hissettiğim zamanlarda sosyal medyada olmak beni
① ② ③ ④ ⑤
rahatlatır.

4

Sosyal medyada çok zaman geçirdiğimden iĢlerimi aksatıyorum.

① ② ③ ④ ⑤

5

Sosyal medyaya gerekmedikçe girmem.

① ② ③ ④ ⑤

6

Sosyal medya yüzünden verimliliğimin azaldığını fark ediyorum.

① ② ③ ④ ⑤

7

ss

Sosyal medyada çok zaman geçirdiğim için çevremdekiler beni eleĢtirirler.

① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤

8
9

Sosyal medyada iken kendimi özgür hissediyorum.

① ② ③ ④ ⑤

10

Sabah uyandığımda ilk iĢim sosyal medyaya girmek olur.

① ② ③ ④ ⑤

11

Sosyal medya kullanmayı sevmiyorum.

① ② ③ ④ ⑤

12
13

Güncel olaylardan haberdar olmak için sosyal medyadan ayrılamıyorum.
Çevremde birileri varken bile, sosyal medyada olmayı tercih ederim.

① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤

14

Özel bazı duyuruları görebilmek ya da paylaĢabilmek için sosyal medyada
① ② ③ ④ ⑤
daha çok zaman geçiriyorum.

15

Sosyal medyadan dolayı aile üyelerini ihmal ettiğim olur.

16
17
18
19
20

① ② ③ ④ ⑤

Ġnsani amaçlı sosyal projelerde yer almak için sosyal medyayı kullanmaktan
① ② ③ ④ ⑤
kendimi alamıyorum.
Sosyal medyada bağlantı kurduğum insanlara kendimi daha iyi anlatıyorum.
① ② ③ ④ ⑤
Sosyal medyadaki arkadaĢlıkları gerçek yaĢamdaki arkadaĢlıklara tercih
① ② ③ ④ ⑤
ederim.
Sosyal medya gruplarıyla iletiĢim halinde olabilmem için sosyal medyayı
① ② ③ ④ ⑤
daha uzun süre kullanırım.
ÇeĢitli sosyal duyarlılıklar konusunda çabuk haberdar olma isteği beni daha
① ② ③ ④ ⑤
çok sosyal medyada olmaya itiyor.
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