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Tiirkiye'de 2007 y:lr verilerine grire 94.219 9ift boganrrken, boqan-
malarrn en yiiksek oldugu bdlge olarak Ege Biilgesi gclsterilmektedir. Bo-
ganma nedenleri arasrnda gegirr.rsizlik ilk srralarda yer alrnakta. akrl hastalr!t
Yo 0.47'sini oluqturmaktadrr. Ayrrca cinsel iqlev bozukluklan da neden oli-
rak sayrlmaktadrr. Kendine ozgii kogullarrn oldugu tilkemizde cinsel yagarn
bazr bcilgelerde geleneksel faktorlerin etkisiyle ergenlik dcineminde bile
baqlamakta hatta bu dcinemde gebelikler gdriilebilmekted ir. Tiirk Medeni
Kanununa gcire, evlcnme ehliyetinin ya$, alrrt etme qiicij, lasal temsilcinin
izni gibi kogullan bulunmaktadrr. Evlilik ve boganma ile ilgili konular.da
Tiirk Medeni Kanununun 145'inci ve I65'inci rnaddeleri kapsamrnda ailli
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Saglrkh bir cinsel yaqam psikoseksiiel ve biyolojik elmenlerden olupan
ayrrca drg etkenlerden de etkilenen multi-faktrtriel bir durumdur. Salltklr
cinsel yaqarrrn olmadr!r cinsel iglev bozukluklarrnda ise kiginin hern evlilik
yagamr hem de toplurnsal iligkileri olumsuz etkilenmektedir. Cinsel istek
bozuklugu, uyarrlrna bozuklu!u, alrrlr cinsel iligki ve orgazm olamama gibi
alt baglrklarr olan kadrn cinsel iglev bozukluklarr uygulamada srklikla
karqrmrza qrkan clnemli bir sorundur.

Kadtn cinsel iqlev bozuklulu evlilik cjncesinde mevcut ise bu durum
evliginin nisbi butlanrna, evliiik sonrasrnda oftaya Qrkmr$ ise evlilik birligini
terrelden sarsan bir oJay olarak boganmaya yol agabilmektedir.

Bu makalede kadrn cinsel iqlev bozukluklan ttbbi alt ba;lrklarryla ele
aLnarak Tiirk Medeni Kanunu uyannca bu bozukluklarrn hukuki sonuqlarr
irdelenecektir.

Anulltar SAzc kler: Kadrn Cinsel iElev Bozukluklan, Boqanma,
Evlililin Nisbi Butlanr, Ti.irk Medeni Kanunu.
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psikiyatrik delerlendilme igin bililkigiye baqvurulmasr sciz konusudur.r'2

Ozetle, cinsel fbnksiyon bozukluklan evlilik birligi iginde yer alan sorum-
luluklarrnr yerine getirmeme ya da qiddetli geqimsizlik nedeni olarak sayrla-

bilmektedir.

Cinsel lonksiyon bozuklu!u, toplumda srk gtizlenen, biyolojik, ttbbi,
psikolojik, sosyoktiltilrel. ekonomik ve kigiler arast etmenlerin rol oynadr!r.
rrultid isipliner yaklaqrmla de[erlendirilmesi gereken bir problem olarak
kabul edilmektedir. Boqanma davalanna konu olan cinsel fonksiyon bozuk-
Iulu iddialannda adli ttp uzrnanlarrna ytinlendirilen bireylerin delellendi-
rilmesinde, adli trp uzmanr birden gok klinigin yaptrfr delerlendirrnelcrin
sonuglarrnr mahkemelele yansttmada lol almaktadrr.

Bu makalede bogannra davalarrnda ileri stiriilen kadrn cinsel tbnksiyon
bozukluklarr ve yargtlama siirecinin medikolegal y6niiniin tartl$tlmast plan-
lanmrgtrr.

Cinsel fonksiyon bozukluklanntn evlilik hukuku yiiniinden
de!erlendirilmesi

Ttirk mcdeni hukukuna grire, eqlerden biri, saglrklr cinsel iligkiye
gilmesini engelleyen bir "cinsel fonksiyon bozuklu[una" sahipse; bu bo-
zr-rklufun evlilikten dnce mevcut olmast veya evlilikten sonra ortaya glklna-
slna gdre bir nisbi butlan veya boganma sebebi olarak karqtnrtza grkabilir.

I. Cinsel fonksiyon bozukluIu evlilikten iince mevcutsa

Evlili[in, bir nisbi butlan nedeni olan "yan maya" dayanrlarak butla-
nrna hiikmedilmesi mahkemeden istenebilir. Nisbi butlan nedeni olarak
"yan ma", Tiirk Medeni Kanununun 149'uncu maddesinde diizenlenrnigtir.
Sozii gegen hiikiim qu qekildedir: 'Asr$daki durumlarda eSlerden biri ev-
lt nmcnin iprolini ,luvrr t dcbilir:

1. Evlenmeyi hiq istemedi{i veya evlendi{i kisiyle evlennelti di.i;iin'
medi{i hdlde yonLlarak bu evlenmeye razt olmusso,

2, Esinde bulunmamast onunla birlikte yosamayt kendi.si iqin qekilmez

bir durumu sokacak derecede bnemli bir nitelikle ltan arak evlenmiSse."

Evlilikte eqierin bedensel ve ruhsal olarak biitiinlegebihneleri ve bu
ballamda sa$rklr bir cinsel hayata sahip olmalan; bir hayat ortakhlr oldugu
kabul edilen evlili!in amacrna ulaqabilmesi ve evlilik birli!ini oluqtulan
e;lerin rnutlu bir birliktelige salrip olmalart agrstndan dnemli bil unsurdur.

I C. Cantiirk, "Evlilik ve Bosanma ile flgili Adli Psikiyatri Uygulanalarr"
(FORENS|C PSYCHIATRIC REGULATIONS IN MARRIAGE AND DlVORCE CASES.

Turkiye Klinikleri i Foren Med 2006.3:58-6r Erdem 6zkara ve digerleri, "15 Yut Altt .1dc)lesan Dbnendeki Gebeliklerin
Beden Sa{ltlna Etkileri ve TCK 103. Maddesi Kdpsant.nda TartLSrlmasr", Adll
Bilimler Dergisi. 7(4).35-4 l(2008).
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Bu nedenle eglerden biri, evlenmedcn <jnce cinsel fonksiyon bozukluguna
sahipse ve diger eq bu dr.rrunru bilmiyor.sa; Tiirk Medeni Kanunun un 14911.2
rnaddesi hi.ikrniine dayanarak evliligin butlantnr mahkemeden talep edebiJir.

Evlilikten cince var olan cinsel fbnksiyon bozuklulu. evlilikten sonra
da devam edivorsa; dava hakkrna sahip olan e$, butlan davasr yerine bo-
qanma davasr agarak evliligi sonlandrrabilir. Qiinkii Ttirk Medeni Kanunu-
nun 156'rrcr rnaddesi hiikmiine gore1, "Bat bir evlilik uncak htikimin kura-
rtyla sonn erer. Mutlak butlan halintle bile evlenme. hdkimin kararma kadar
geqerli bir evliligin htitiin sonuglaunt do{urur". Bu durumda malrkeme,
cinsel fonksiyon bozuklu$unun bir nisbi butian sebebi oldulunu ileri siirerek
davavl reddedemez; boganma davasrnr goriip. sonuglandrnnrsr gerekirt.
Malrkeme boganmaya hiikmederse, evlilik butlan karanyla delil. bogannra
hilkrniiyle sona ennig olur.

IL Cinsel fonksiyon bozuklufu evlilikten sonra ortaya qrkmrqsa

Taraflardan her biri, genel bo$anma sebebi olan "evlilik birliginin
temelden sarsrlmasr" nedenine dayanarak dava agabilir. (TMK madde 166/
eski) Medeni Kanunumuzda diizenlenrnig oJan boganma sebepleri- cilreticle
rizei bogannra sebepleri ve genel bo;anma sebebi olarak avrrlmaktadrr.a

Ozel boganma nedenleri ve genel boganma nedenleri ayrrrrrnda yasada
boSanma nedeni olu$turan olayrn agtk, sontut ve kesin 5ekilde belirtilmig
olup olmamasrna bakrlrr. Eler yasada, ismen diizenlenen boganma nedenine
varlrk kazandrrarr olay aqrklrkla belirtilmiqse, "ozel bo.yanma nedeni" soz
konusudur'. Ornelin zina cizel bil boqanma nedenidir ve eqlerden birinin kar-
;rt cinsten bir iiqiincii kigi ile cinsel iligkide bulunmasr zinanrn konusunu
oluSturur. Yani zinaya dayanrlarak bo;anmaya karar verilebilrrresi iqin, zina
yapan egin kargrt cinsten bir ba;kasr ile cinsel iliqkide bulunmasr gerekir.
Buna kargrlrk cinsel iligki diizeyine varmayan davranrplar ya da cinsel iligki-
nin genel kabul gciriilenin drgtndaki varyasyonlarr, zina sayrlamaz vc bu sibi
durumlalda zinaya dayanrlarak boSanmaya karar vcrilenrez. Sonuq olarak.
cizel boganma nedenleli scjz konusu olunca, bogannra nedcnini yaratan olay
somut ve kesin olarak diizenlenrnigtir. Cinsel lbnksiyon bozuklu!u, dzel bir
boganma nedeni olarak Medeni Kanunumuzda diizenlenmiq clegilclir.

"Genel boSanma nedeni" sdz konusu oldu$u zaman, boSanma nedcni
ismen diizenlenmiq. ancak bu boganma nedeninin dofmasrnr sallayan olay
ya da olaylar srnrrlayrcr olarak diizenlenmernigtir. Egler arasrndaki iligkinin
cizellifine: olayrn me1'dana geliq biginrine; egler.in sosyal" kiiltiirel durumia-

' Bu konuda bk. M. Dural ve digerleri, 'T rk Ozel Hukuku', ctlt lll^ 'Aile
Hukuku", istanbul-2005. s. 81, Turgut Akrntiirk; ".1ile Hukuku",6. basr. istanbul-
2002- s.221: Bilge Oztan, Aile Hukuku",5. basr, Ankara-2004 s. 323 - 324. 353.

'Bk. Aydrn Zevkliler ve digerler.i, Mecleni Httkuk",6. basr, Ankara-2000. s. gg4
vd.: M. Dural ve dilerleri, l0i vd : T. Akrntiirk. 233 vd., B. 6ztan 373 vd.
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nna; ya$adrklan gevrenin gelenek ve koqullartna gtire, boqanma nedenini
yaratan olaylar gok geqitli bigimlerde ortaya grkabilir. Ancak bunlartn bo-
ganrna nedeni sayrhp saytlamayacalrna yargrg karar verir. Yargrctn bu ko-
nuda geniq bir takdir yetkisi vardtr. Yargrg yukarrda belirtilen 6zellikleri goz

Onijnde tutarak cine siiriilen olayrn boganma nedeni sayrlrp sayr lamayacalrnr
belirler. Medeni Kanunumuzda "evlilik birli!inin sarstlmast" genel boqanma

nedeni olarak d zenlenmiqtir. Egler arasrndaki birlifi temelden sarsacak

derecedeki olay ya da olaylar, yasada somut olarak belirtilmemi;tir. Yerine
gore, eglerin durumunu, olaytn meydana gelig biqimini ve citeki etkenleri goz

dniinde tutarak, yargrg 6ne siiriilen olayrn billigi temelden sarsacak derecede

gegimsizlik nedeni olup olmayacafrnr belirler.

Genel Boqanma sebebi Tiirk Medeni Kanununun 166'ncr rnaddesinde

diizenlenmigtir. "Dur anlamda temelden sars ma" olarak da adlandrrrlan"
''bosanmanm genel sebebini" diizenleyen Tiirk Medeni Kanununun 166/f.1.
ve f'.2. maddesi hiikiimleri gu qekildedir: " Evlilik birliPi, ortak hoyatl
siird rmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sars m4
olursa, eSlerden her biri boSanma davast aqabilir. Yukardaki .fikrada
belirtilen hdllerde, davacmtn kusuru daha a{r ise, davalmtn ag an davaya

itiraz hakh vardtr. Bununla beraber bu itiraz, hakkm kdtiiye kullan mast

niteli{inde ise ve evlilik birlifinin tlevammda davah ve gocuklar baktmtndan
korunmaya de{er bir yarar kalmamrysa bo;anmaya karar verilebilir. "

Eqlerden l:irinin "cinsel .fonksiyon bozuklufuna sahip rtlmast" bu h'j'
kiim gergevesirrde, "evlilik birligini temelden sarsan" bir sebep olarak dc-
gerlendirilebilir. Bu sebebe dayanarak bo;anmaya hiikrnedilebilmesi igin;

olayrn, objektif unsur olarak evlilik birlifini temelden sarsmasr ve si]bjektif
unsur olarak evlili[in difer eg igin gekilmez hale gelmesi unsurlarrnr tagt-

masr gerekir. Eglerden b,irinin "cinsel ;t'onksiyon borukLu{una sahip olmasr"
objektif olarak, evlilik birligini tcnrelden sarsan bir neden olarak kabul edil-
melidir. Efer somut olayda siibjektif unsur da gergekle5migse, yani bu ne-

denle evlilik difel e9 igin gekilmez hale gelmigse, hdkim boganmaya htik-
medecektir.

Nitekirn Yargrtay da bazr kararlat'tnda "cinsel .fctnksiyon bozukht{u"
veya "cinsel ttyttmsuzlu{un", "evlilik birligini temelden sarsan " bir neden

oldu$unu kabul etmiq ve bu durumda boganmaya karar verilmesi gerektiline
hiikmetmigtir.

Yalgrtay ikinci Hukuk Dairesi bir karartnda gtiyle demektedir: "Da-
vact koca, esinin kusurlu davranry sebebiyle cinsel iliskiye giremedi{ini;
davah ve karst davact es ise kocasmrn erken bosalnrust sonr'tcu cinsel ilis-
k\e giremediklerinden sbz ederek karstltkh oLarak hosanma istelinde bu-
lunmuSlardr. Tarallar geng yastu olup sekiz ayltk evlidir. AIman ve tara ar
iddialannt do{rulayan raporla davah kadmm halen bakire oldugu anlasl-
maktadtr. Evlilik iki avrt cin,sin bedensel ve ruhsal ,-t)nden biitiinleSmesidir.
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Karr koca birhirine sodakat gAsturmeli, yardmtct olmalt, tasa ve knancr
poyla;mal r. Ancak karrkocayt hedensel ve ruhsal yonden, b tiinleStiren
ana dle ttyumlu cinsel ili,\kidir. Cinsel tatminsizlik daha 6nce yar olan "yevgi
ve saygryr neli,ete veyo en azmdan isteksizlige ddn stiiriir. Bu hdl eSlerin
ruhsal biitiinlii(in bozar ve evlilik birligi temelinden sars r. "-

Yine Yargrtay ikinci Hukuk Dairesinin nispeten daha eski bir kara-
rrnda qu gekilde karar vermigtir: "Evlilik birli{inin 6nde gelen gayesi tarttf-
lann cinsel ttytrm iqinde bulunmalandtr. Taruflann evlenme giintinden iti-
baren 22 gtin bir arada kalmalanna radmen cinsel birleSmenin olmad$r
tartqmaszdrr. Davah taraJqa birleSmeye dovact kadmut yanaqmadrfi4 ya da
buna engel olabilecek bir kusuru bulundugu idrlia ve ispatlanmts degildir.
Davalmm /izik olarak normal bulunmasmrn rju durum karSLstnda bnemi
yoktur. Cinsel iliskiden yoksun bir birli{in davaa igin qekilebilirliginden .si)z
edilemez. O_y,le i,se istek do{rultu,;untlt boSanmo.vu karur vcrilme.si gerekir-
ken davalmm bedenen eksiklifi bulunmadgtndan soz edilerek davanm red-
cl,'Jilne:i usul v, kanuna oyArrtt)t. 6

Genel boEanma sebebi olan "temelden sars ma" kusura dayalr bir bo-
qanma sebebi delildir. Evlilik birligini temelden sarsan olay, eqlerden hig
birinin kusuru olmadan ortaya grkmr$ olsa dahi, malrkemece boganmaya
hiikmedilebilir. Diler yandan, birlifi temelden sarsan olayrn orlaya grkma-
srnda, eSlerden birinin veya her ikisinin kusurunun bulunmasl durumunda
da, sadece kusursuz veya daha az kusurlu e$ degil; tek baqrna kusurlu veya
daha afr kusurlu eq de dava agma hakkrna sahiptir.T L'akat bu son durumda
kusursuz ya d,a az kusurlu egin boganmaya itiraz etme hakkr tanrnmrgtrr.
Itiraz hakkr kdtiiye kullanrlmadrlr siirece, kusursuz ya da claha az kusurlu eg,
boqanma drvasrnr reddettirebilir.

Kadrn cinsel iqlev bozukluklarrnrn tlbbi boyutu ve adli trp yakla-
$lmr

Cinsel iqlev bozuklugu cinsel yanrt d6ngiisiiniin bir veya daha fazla
fazrrrr veya cinsel aktiviteyle iligkili agnyr igeren bir bozukluktur. Kadrn-
larda cinsel sorunlar tiim dtinyada cjnemli bir halk saflhfir sorunu olu;tur-
maktadrr. Kadrn cinsel iqlev bozuklulunun prevalansr degigik ddnemlerde
farklrlrk gristermektedir. Menopoz cincesi ddnemde % 20 - % 43 arasrnda,
menopoz sonrasl geg dcjnemde ise %o 46 - o% 8l oranrnda bildirilmigtir.8 e Bu

5 Yargrtay ikinci Hukuk Dairesinin 3.10.1995 rarih ve E.1995/711i. K.tgg5t9164
sayrlr karan.

" Yargrtay ikinci Hukuk Dairesinin 24.12j984 tarih ve E.1984/lO43j.
K. 1984/1 0464.savrlr kararr.

' Yargitay Ikinci Hukuk Dairesinin kararlar.
3 

Cf ayton AH. Epideniotogt and neurobiologt oJ Jbmate sextra! t:lysfunction- .l Ser
Med 2007: 4 (suppl 4):260-8.
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oranlar arasrndaki farklrh!rn farklr delerlendirme ydntemlerinden veya
farkh iilke ve ktiltiirlelde konunun farklt tan rmlanmasrndan kaynaklandrlr
dti$tiniilmektedir. Kadrn cinsel iglev bozuklufu psikiyatrik hastalrklarrn de-

ferlendirilmesinde kullanrlan "Ruhsal BozukLuklarm Tantsal ve Saymsal EI
Kitabma" (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-DSM-lV)
gore doft kategoride srnrflandrnlmrqtrr. Cinsel istek bozukluklan. cinsel uya--

nlma bozukluklan, orgazmla ilgili bozukluklar ve cinsel alrr bozukluklarr.r0

a. Cinsel istek bozuklu$u: DSM-lV de kiqiler arasr belirgin srkrntt
veya zorlula neden olan siirekli veya tekrarlayrcr cinsel f'antezi ve cinsel
iliqki istek eksikli[i ya da yoklu[u qeklinde tan rm latrmaktadtr. Cinsel istek
bozuklupunun en yaygrn alt tipi hipoaktif cinsel istek bozukluludur.
Hipoaktif cinsel istek bozuklufunun prevalanst % 10 - 46 arastndadtr.
Ayrrca bu dwum. T rkiye'de en yaygm gdriilen kadrn cinsel islett

bozukluludur. Oksilz ve Malhan Tttrkiye de kadrnlardu cinsel islek
bozuklugu oruntnt oi 18.3 olarak helirtmistir.l

Seks steroid hormonlan olan androjen ve dstroienlerle kadrn cinsel
isteli arasrnda ballantr oldu$u birgok gahpmada gdsterilmi$tir. Psikolojik
faktcirler de kadrn cinsel istefinde etiyolojik faktor olarak 6nemlidir.

Cinsel geligim siirecinde cinsellikle iliqkili edinilmiE inang ve tutumlar
cinsel istek ve cinsel yanrtr olumsuz etkilemektedir. Kadrn cinsel istek bo-

zuklu[u tedavisinde psikolojik ve larmakolojik (ilaqla) tedavi ycinternleri
ku llanrlmaktadrr.rz

b. Kadrn cinsel uyanlma bozuklulu: DSM-IV de kigiler arast zorluk
veya srkrntrya yol agan, cinsel aktivite sonlantncaya kadar cinsel uyartlma-
nrn stirekli ve tekrarlayrct bir qekilde yeterli bir tslanma-kabarmaya ula;ma
ve st.irdiirmede giiglti!0 olarak tantmlanmaktadrr. Kadtn cinsel uyarrlma bo-
zuklufiunun prevalansr % 6 - 2l arasrnda degi;mektedir. Ulkemizde yaprlan

bir galrgmada kadrn cinsel uyanlma bozuklupunun prevalanst % 35.9 sap-

tanml$trr. Uyanlma bozuklulu nadiren tek bagtna bulunur, genellikle cinsel
uyarrlma bozuklulu ve cinsel istek bozuklugu bir arada bulunur. Uyarrhna-
nrn lizyolojik etkilerinin ciznel uyarrlma ile zayrf iligkisi bulunmaktadrr. Bu
nedenle uyanlma bozuklulu olan bir kadrnda cinsel uyaran sonrastnda
genital vazokonjesyonun gergeklegmesine kargtn ciznel bir uyarrlma hissi

' M. Duraf ve digerleri; "T rk Ozel Hukuku", cllt lll, Aile Huhrku, istanbul 2005.

81.vd.
i0 American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual ol Mental

Disorders.4th ed. Washington, DC: American Psychiatric Associationl 2000.

" E.6ksiiz, S. Malhan; "Prevalence qnd risk./aclors forfemale sexual dysJitnclion
in Turkish wctmen". J Urol 2006:175:654 8.

l2'- CM. Meston, A. Bradford; "Sexual tlsJunctictns in women". Annu Rev Clin
Psychol 2007; 3:233 56.
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yatanmayabilir.r3't qunkit fizyolojik ve dznel uyarrlma iligkisiz olabilir.
Egitini, cinsel uyarrlma bozuklufu tedavisinin anahtar bilegenidir.

c. Kadrn orgazm bozuklufu: Kadrn orgazm bozuklulu normal bir
cinsel uyarrlma f'azrnr takiben orgazmda siirckli ve tekrarlayrct gecikme
olmasr va da ortaya qrkmamasr olarak tanrm lanmaktadrr. Kiitoris, vajen.
ineme. meme uglarrnrn uyarrmr yoluyla ya da ruhsal irngeleme, lantezi veya
hipnoz aracrlr!r ile orgazm orlaya qrkanlabilir. Bilinqlilik hali orgazrn gerek
qaft delildir. uyku srrasrnda da orgazm ortaya grkabilmekted ir. Iiadrn
orgazm bozuklulu plevalansr ,yo 4 - 42 arasrnda deliqmektedir. Oranlarrn bu
kadar farkh olmasrnrn galrgnraya dahil edilen katrlrmcrlann rizelliklerinc1en
kaynaklanabilece!i belirtilmektedir.

Kadrn olgazm bozuklulr"rna neden olabilecek biyolojik bir etken bi-
Iirrnrernesine kargrn, birgok trbbi durum ve bazr farnrakolojik teclavilerin yan
elkisi olarak l<adtnlarda orgazm bozuklufuna neden olabilmektedir. Bu io-
nuda en fhzla suglanan ilaglar arasrnda serotonin aktivitesini artrran
(paloksetin, fluoksetin, sertralin gibi antidepresanlar.) ve doparnin aktivite-
sini azaltan (antipsikotikler) bulunmaktadrr. Anorgazmi ycinlendirilmi;
mastiirbasyon, biiigsel davranrqqr rerapi ve duyu odaklr yaklaqrmlarla baganlr
bir qekilde tedavi ed ilebilnrektcdir.

d. Kadrn cinsel a[rr bozuklu[u: DSM-IV de disparani ve vajinismLrs
olmak iizere 2 cinsel alrr bozuklulu tanrmianmaktad rr. Disparani cinsel
iliqki srrasrnda va.jina ve/veya peniste siirekli ve tekrarlayrci a[rr olarak
tanlm lanmaktadlr. Disparani prevalansr far.klr galrgma popiilasyonlarrnda
tarklrirk gcistermektedir. Ornegin genel toplurnda disparani prevalansr o/o 3 -
l8 arasrnda deligirken, birinci basamak sallrk kurulu5larnda o/o 2 - 46
arasrnda de!iqmektedir. Disparani ayrrca post-menapozal kadrnlarda da
srktrr'. Disparaninin enfeksivonlar. va.jinal atrofi, endometriozis gibi birgok
olasr nedeni bulunmaktadrr. Nedenin saptanmasr tedavinin iik adrmrnr
olusturmaktad rr.

Vajinismus DSM-IV'e gdre cinsel iiiqkiyi engellel,ecek diizeyde vaji-
nanrn dr; iigte birlik bciliimiinde siirekli ve tekrarlayrcr istemsiz kas kasrl-

lasr olarak tanrmlanrnrg, ikinci kadrn cinsel alrr bozuklu$udur.
Vaj inismr-rsun genel toplumda prevalansrnrn % 0.5 - I arasrnda degigtigi
belirtilmektedir. Ancak, batr tilkelerindeki birinci basamak saglrk kurulugli_
rrna bagvuranlarda bu oran % 30'a grkmaktadrr. Tilrkiye'de vajinismuiun
prevalansr batr iilkelerine kryasla gok daha fazladrr. Tedavi arayan kadrn-
larda en srk kargrlagrlan birincil cinsel iqlev bozuklulu va.iinismustur. -filr-

. 
t JE. Frank, P. Mistretta, J. \Nill; "Diagnosis qn.l treatment of .fennle sexual

dl'slunction" Am Fam Phvsician 2008 .71:635-642.
" S. Dogan "y'aginisnus ancl tttconpuq,ing sexutl dysluneti,ns in a Turkislt

clinical sanple" J Sex Med 2009;6:184-1 92
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kiye'de en srk kadrn cinsel iglev bozuklulunun vajinismus oldugu diiqiiniil-
mesine kargrn, genel popiilasyondaki prevalanst bilinmemektedir. Ancak
klinik drneklem gruplarnida vajinisrnus prevalanst % 62.2 - 75.9 arastnda
degifmektedir. Kiiltiirel 1'aktctrlerin, yanlrg inanglann ve cinsel mitlerin
vajinismusun ortaya grkmasrnda dnemli rolii oldulu belirtilmektedir- Her ne

kadar iilkemizde bekarete atfedilen dnem azalmtqsa da. "bekaretin kaybr"
halen kadrnlar 0zerinde baskr ve tehdit unsuru olarak varlrfrnt siirdiirmekte-
dir. Vajinismusun tedavisinde psikoterapi esastrr. Psikoterapi hastalarrn cin-
sel iligki ile ilgili korkulanna ve kademeli olarak kadrnrn cinsel organr ile
barrqrkh!rnrn sa[lanmasrna ve sonuqta vajinal penetrasyonun gergekleEme-

sini sa!layacak ydntemlere odaklanrnaktadrr.

Sonug

iki tarafrn da memnun kaldr!r cinsel birlikteligin evlilik iligkisindc
mutluluk ve memnuniyeti aftlrdrgr. saglrklr cinsel iligkinin ku_rulamadrlrnda
evliligi olumsuz etkiledili bir gok ara;trrmayla gosterilmigtir. '

Hukuki olarak "genel boSanma nedenleri" arasrnda delerlendirilen
kadrn cinsel fonksiyon bozuklu$u iddiasr olan boqanma davalannda, mah-
keme veya olayrn taraflarrnca trbbi bilirkigilige bagvuruhrast halinde, cince-

likle hastalrlrn tanrsr konmahdtr. Ardrndan tantst konulan hastahk veya du-
rumun ne kadar siiredir devam etti!i alagtrrrlmalrdtr. Qtinkii bu durumun
evlilik rincesinde var olnrasr halinde Tiirk Medeni Kanununun 149/2'nci
maddesine gcire evlili!in butlant giindeme gelecektir.

Tanrsr konulan hastahk veya durumun evlilik siirecinde ortaya gtkmasr

halinde ise Tiirk Medeni Kanununun 166'ncr rnaddesi uyarrnca "evlilik bir-
lilinin temelden sars masr" agrsrndan delerlendirme scjz konusu olacaktrr.

Ancak ortaya grkan hastahlrn yalnrzca kadrna ait faktOrlerden degil,
gevresel, kiiltiirel ve paftnerine ait cizelliklerden de kaynaklandtgt goz ontine
ahnmalr, bu duruma her zaman kadrna ait bir kusur gibi yaklagrlmamahd rr.
Aynca yanlrq cinsel efitim ve cifiretilen cinsel korkularla yakrn iliqkili bir
durum olan vaginismus gibi durumlann ijlkemizde gok srk gciriihnesi cinsel
e[itimin ne kadar gerekli oldulunun ve okullarda bu konuda elitirn veril-
mesi gerekti!inin bir gcistergesidir.

Mahkemelerin, evlilik birli!inin cinsel birliktelik sorumlulufunun ye-
rine getirilememesini yalntzca fiziksel, anatomik patolojiierin varlrlr ile
de!il cinsel iliqkinin psikolojik, sosyal, kiiltiirel etmenler ile yakrndan ilipkili
ycintiyle dikkate almalarr gerektiIi diiSilncesindeyiz.

't S. Abah, N. Kdmiircii; " Evtitikte Cinsel Sontnlar Bo4anma Nedeni Midir? "
Androloji Biilteni 200'7 ,30:2'70 -212.
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