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ÖZET 
Cinsellik araflt›rmac›lar› di¤er sosyal bilimcilerle ayn› yöntemleri kullanmalar›na
ra¤men, di¤er alanlarda rastlanmayan etik kayg›lar ve tabularla k›s›tlanmakta-
d›rlar. Cinselli¤i kuflatan bu tabular yüzünden baz› geleneksel araflt›rma yöntem-
leri cinsellik araflt›rmalar› için uygun de¤ildir. Bununla birlikte, cinsellik araflt›r-
malar›, sosyal bilimlere ait araflt›rmalar›n ço¤u gibi, anket araflt›rmalar› (soru
formlar› ve yüz yüze görüflmeler), gözlemsel araflt›rmalar, deneysel araflt›rmalar,
klinik araflt›rmalar ve vaka çal›flmalar› gibi bilimsel yöntemleri kullan›r. Etik konu-
lar cinsellik gibi duygusal ve moral de¤er yüklü bir alan için özellikle önemlidir.
Di¤er önemli bir konu, örnekleme teknikleri ve bunlar›n do¤rulu¤unu da göz önü-
ne alan yöntemsel sorunlarla ilgilidir. Temsil gücü yüksek bir örnekleme olmadan
ç›kar›lan sonuçlar k›s›tl›d›r. Ayr›ca, cinsellik araflt›rmalar›, kiflisel düzeyde oldu-
¤u kadar sosyal düzeyde de önemlidir. ‹nsan cinselli¤i bugün dünyadaki en
önemli sosyal kayg›larla do¤al olarak ba¤lant›l›d›r. Cinsel yolla bulaflan enfeksi-
yonlar, aile planlamas›, cinsel istismar ve ergen gebeli¤i de dahil olmak üzere
birçok halk sa¤l›¤› krizi insan cinselli¤iyle ve bu sorunlara cinsel tutum, inanç ve
de¤erlerin ne flekilde katk›da bulundu¤uyla iliflkilidir. Cinsellik araflt›rmalar›, iyi-
lefltirilmifl sa¤l›k hizmetlerine, etkili sosyal politikalara ve kamuoyu alg›s›ndaki
ilerlemelere temel oluflturabilir. Bu yaz› cinsellik araflt›rmalar›nda kullan›lan yön-
temleri ve bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajlar›n› tarihsel bir perspektifte
gözden geçirir. Yaz›n›n, cinsellik araflt›rmalar›yla ilgilenen bilim insanlar›na de-
¤erli bilgiler ve yüreklendirme sa¤layaca¤› umulmaktad›r. (Nöropsikiyatri Arflivi
2009; 46: 102-9)
Anahtar kelimeler: Cinsellik, cinsel sa¤l›k, bilimsel araflt›rma 

ABSTRACT
Although sex researchers use the same methodology as other social scientists, they
are constrained by ethical concerns and taboos which are not experienced in other
fields. Because of the taboos surrounding sexuality, some traditional research
methods are inappropriate. However, sex research, like most social science
researches, uses scientific methodological approaches such as survey research
(questionnaires and interviews), observational research, experimental research,
clinical research and case studies. Ethical issues are especially important in 
sexuality which is a subject loaded with emotional and moral values.
Methodological concern, regarding sampling techniques and their accuracy, is the
other important issue. Without a representative sample, the conclusions drawn by
these methodologies are limited. Furthermore, sex research is important on both
social and personal level. Human sexuality is inherently linked to many of the most
important social concerns in the world today. Many public health crises, including
sexually transmitted infections, family planning, sexual assault and adolescent
pregnancy, are related to human sexuality and to the contribution of sexual attitude,
religion and values to these issues. Sex researches may constitute a basis for
improved health care, effective social policies, and improvements in public 
perception. This article reviews methods for sexuality research and their advan-
tages and disadvantages in a historical perspective. Our article aimed to provide
valuable information and to encourage the scientists who are interested in 
sexuality research. (Archives of Neuropsychiatry 2009; 46: 102-9)
Key words: Sexuality, sexual health, scientific research

Girifl

Bilimsel bulgular› inanç, önyarg›, yanl› görüfller ve popüler
psikolojiden ay›ran en önemli faktörlerden biri, bu bulgular›n
bilimsel yönteme ba¤l› kal›narak elde edilmesidir. Bilimsel
yöntem, k›smen toplanm›fl verilerin ›fl›¤›nda oluflturulan bir hi-
potezin/varsay›m›n ampirik olarak test edildi¤i yöntemdir. Bi-
limsel yöntem dünyay› de¤erlendirmeyi ya da yarg›lamay› de-
¤il tan›mlamay› amaçlar. Günümüzde de¤iflik bak›fl aç›lar›yla

sunulan cinsel bilgilere kitap, medya, Internet gibi pek çok
kaynaktan ulafl›labilmektedir. Bu kaynaklar›n baz›lar› kulaktan
dolma ve yanl› bilgileri topluma sunmaktad›r. Örne¤in, ilk kez
cinsel iliflkiye girildi¤inde gebe kal›nmayaca¤› gibi yanl›fl bilgi-
ler yay›labilmektedir. Öte yandan cinsellikle ilgili kararlar ve-
rirken do¤ru bilgi esast›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda günümüzde
bilimsel verilerin cinsellikle ilgili bilgilenmede kullan›lmas›n›n
önemi daha iyi anlafl›labilir. Ayn› konudaki farkl› araflt›rmalar
farkl› sonuçlara ulaflabilmektedir. Örne¤in son dönemlerde
yap›lan baz› araflt›rmalar cinsel yönelimin yaln›zca çevresel



faktörler ve toplumsallaflman›n sonucu oldu¤unu söylerken
birçok baflka araflt›rma cinsel yönelimin yaln›zca biyolojik fak-
törler taraf›ndan belirlendi¤i sonucuna ulaflabilmektedir. Bu
bulgular› karfl›laflt›rabilmek için her iki araflt›rmada kullan›lan
araflt›rma uygulamalar› ve yöntemleri hakk›nda belirli bir an-
lay›fla ihtiyac›m›z vard›r. Farkl› araflt›rmalar ve farkl› bulgular
kafa kar›flt›rsa da, cinselli¤in eksiksiz ve do¤ru bir flekilde an-
lafl›lmas› yönünde ciddi ilerlemeler olmaktad›r. Bilim insanlar›
hata yapabilirler, fakat uzun vadede di¤er bilim insanlar› yeni
çal›flmalarla öncekilerin hatalar›n› düzelteceklerdir. Di¤er ta-
raftan, insan cinselli¤i hakk›ndaki bilgiler artsa da, baz› yanl›fl-
lar›n ve boflluklar›n halen varoldu¤unu ak›lda tutmak önemli-
dir. Araflt›rmac›lar, yeni çal›flmalarla iflte bu yanl›fll›klar› dü-
zeltmeye ve boflluklar› doldurmaya çabalarlar. Araflt›rmalar,
varolan bilimsel bilgiyi say›s›z küçük katk›larla gelifltirerek,
toplam bilgi miktar›n›n art›fl›na katk›da bulunurlar.

Çal›flma alan› ne olursa olsun bilimsel araflt›rma yöntemi
flu aflamalardan oluflur: 1) bir araflt›rma sorusu belirlemek, 2)
bu soruyu bir hipoteze dönüfltürmek ve beklenen araflt›rma
sonuçlar›yla ilgili öngörüde bulunmak, 3) oluflturulan hipotezi
test etmek, 4) bulgular›n analizine dayanan sonuçlar ç›kar-
mak. Bilimin di¤er alanlar›nda oldu¤u gibi cinsellik araflt›rma-
c›lar›ndan da araflt›rd›klar› olaylar› sorgulamalar›, öngörmele-
ri, tan›mlamalar› ve aç›klamalar› beklenir (1).

Cinsellik Araflt›rmalar›nda Etik

Genelde, insan kat›l›m› içeren herhangi bir araflt›rma için
ilk kural zarar vermemektir. Cinsellikle ilgili çal›flmalar yapan
araflt›rmac›lar kiflilerin gizlili¤ini, fiziksel ve psikolojik refahlar›-
n› korumak durumundad›r. Araflt›rmac›lar önerilen çal›flman›n
potansiyel faydalar›n›n kat›l›mc›lar›n potansiyel riskinden daha
fazla oldu¤unu kan›tlamak zorundad›r. Utand›rma da bir tür
psikolojik zarar verme olarak yorumlanabildi¤inden cinsellik
araflt›rmalar›nda ciddi k›s›tlamalar söz konusu olabilmektedir.

Araflt›rmac›lar da insan olduklar›ndan sosyal ve kültürel
etkilere aç›kt›rlar, ç›kard›klar› sonuçlar›n de¤ifltirilmifl olmad›-
¤›ndan emin olmak için insan cinselli¤iyle ilgili kiflisel de¤er-
lerini, tutumlar›n› ve varsay›mlar›n› gözden geçirmeleri gere-
kir. Bir taraf›n, grubun ve kiflinin ç›kar›na uyan yanl› sonuçla-
r›n ve tarafl› yarg›lar›n önüne geçebilmek için araflt›rma soru-
lar›n›n oluflturulmas› s›ras›nda büyük bir titizlik gösterilmelidir.

Araflt›rmac›lar, bir çal›flmaya bafllamadan önce kat›l›mc›-
lardan bilgilendirilmifl onay (informed consent) almak zorun-
dad›rlar. Bilgilendirilmifl onay, araflt›rmac›n›n kat›l›mc› aday›-
na önerilen araflt›rmayla ilgili yeterli bilgi sundu¤u ve kat›l›m-
c› aday›n›n kat›lmak ya da kat›lmamak konusunda kendi r›za-
s›yla karar verdi¤i anlam›na gelir. Bu bilgiler çal›flman›n do¤a-
s› ve uzunlu¤uyla, elde edilecek verilerin ne flekilde kullan›la-
ca¤›yla ve kiflisel bilgilerin nas›l korunaca¤›yla ilgilidir. Öte
yandan, kat›l›mc›lar› kand›rma gereklili¤inin bulundu¤u çal›fl-
malarda bilgilendirilmifl onay özellikle sorunlu olabilmektedir.
Örne¤in e¤er kifliler bir araflt›rmaya kat›lmadan önce, çal›fl-
man›n cinsel çekicilik alg›s›yla ilgili oldu¤unu bilirse yan›tlar›
bu bilgiden etkilenebilir. Böyle durumlarda e¤er kand›rman›n
gerekli oldu¤u ve kat›l›mc›lara zarar vermeyece¤i belirlenirse
çal›flma yürütülebilir. Deney oturumu sonunda araflt›rmac› ka-

t›l›mc›ya geribildirimde bulunur, yani ona araflt›rman›n amaç-
lar›n› ve baz› ifllemlerin neden kullan›ld›¤›n› aç›klar. Çal›flma
s›ras›ndaki herhangi bir kand›rma da bu aflamada aç›klan›r,
böylece kiflilerin yap›lan çal›flmaya yapt›klar› katk›lar›yla ilgili
yanl›fl bir fikirle deneyden ayr›lmalar› engellenmifl olur.

Gizlilik (confidentialty), bir araflt›rmaya kat›lan kiflilerin
kimlik bilgileri ve cevaplar›n› gizli tutmakt›r ve cinsellik araflt›r-
malar›nda en öncelikli konu olmal›d›r. Bazen araflt›rmac› kat›-
l›mc›lardan birinin kimli¤ini ya da di¤er kiflisel bilgilerini ö¤-
renmenin gerekli oldu¤una karar verse de, bu bilgilerin uy-
gunsuz bir biçimde aç›¤a ç›kmas›n› engellemek esast›r (2). 

Cinsellik Araflt›rmalar›nda Örnekleme Teknikleri 

Popülasyonun tamam›nda laboratuvar araflt›rmas› nas›l
mümkün de¤ilse, cinsellikle ilgili bir araflt›rma yapmak da
mümkün de¤ildir. Bazen örneklem o kadar büyük olabilir ki
herkesin çal›flmaya kat›lmas›n›, yeterli zaman ve paray› sa¤la-
mak mümkün olmaz. Yetiflkin kad›nlarda mastürbasyonla ilgili
bir çal›flma yap›lmak istendi¤inde, de¤il dünyadaki bütün ka-
d›nlarla bireysel görüflme yapmak, yaflanan flehirdeki bütün
kad›nlar› sorgulamak bile neredeyse imkâns›zd›r. Bu sorunla-
r› aflmak için araflt›rmac›lar›n bir örneklem seçip sonuçlar›
popülasyonun tamam›na (hedef popülasyon da denir) genel-
lenebilecek bir grup oluflturmalar› gerekir. Örneklem ne kadar
genifl olursa hedef popülasyonun özelliklerini temsil etme gü-
cü o kadar fazla olur. Ayr›ca, örneklemin incelenen hedef po-
pülasyonu temsil edebilmesi için yafl, cinsiyet, din, e¤itim, et-
nik köken ve gelir düzeyi gibi demografik de¤iflkenlerin da¤›l›-
m› aç›s›ndan hedef popülasyona oldukça yak›n olmal›s› ge-
reklidir. 

Rasgele Örnekleme (Random Sample): Hedef popülas-
yondaki her kiflinin araflt›rmaya kat›l›m için seçilme olas›l›¤›
eflittir. Bu yaklafl›mda, elde edilen örnekleme büyük popülas-
yonu temsil edebilir ya da edemeyebilir. Örne¤in özenle olufl-
turulmufl ulusal bir anket düflünün, bin ya da iki bin kifliyle
ba¤lant› kurulmufl ve yak›n gelecekteki bir seçimde hangi par-
tiyi destekledikleri sorulmufl olsun. Anketçiler bu birkaç bin ki-
fliden oldukça uygun bir anketle toplad›klar› sonuçlar›n mil-
yonlarca kiflinin kat›laca¤› bir seçimin sonuçlar›n› öngörmek
için kullan›rlar. Yerel telefon rehberindeki her beflinci kifliyi
aray›p herhangi bir konudaki fikirlerini sormak toplulu¤unuzun
telefon numaras› rehberde kay›tl› k›sm› için tesadüf örnekle-
meyi verecektir, ancak bu flekilde telefonu olmayanlar ya da
numaralar› listede kay›tl› bulunmayanlar› d›flar›da b›rak›lm›fl
olur.

Bazen araflt›rmac›lar toplumun belirli kesimlerini karfl›lafl-
t›rmak için tabakal› örnekleme (stratified sample) kullanmay›
seçerler. Örne¤in kad›n ve erkek mastürbasyonuna kuflaklar
aras› yaklafl›m› karfl›laflt›rmak isteyen bir çal›flma planland›-
¤›nda, belirtilen yafl kategorilerinin her birinden yeterli say›da
kat›l›mc›ya ihtiyaç vard›r. Bu yüzden, gerekli yafl da¤›l›m›n› ga-
ranti edebilmek için örneklem tabakal› hale getirebilir ve böy-
lece analizi yüksek güvenle yap›labilir. Ayr›ca, örneklem cin-
siyet, ›rk/etnik köken, e¤itim düzeyi, dindarl›k ya da baflka de-
¤iflkenlere göre de tabakal› hale getirilebilir. Tabakal› örnekle-
me kullan›larak, yaln›zca belirli bir araflt›rma için oluflturulmufl
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dâhil edilme k›staslar›n› karfl›layan ve rasgele seçilmifl kifliler-
le görüflülür. Bu kategorilerin her birindeki kat›l›mc›lar›n yüz-
desi ülke popülasyonunun tamam›ndaki yüzdeyle eflit olmaya-
bilir. Ancak bu çal›flman›n amac› bütün olarak ülke popülas-
yonunun tutumlar›n› de¤il, kuflaklar aras› farkl›l›klar› incele-
mektir ve örnekleme çal›flma için tan›mlanan kuflaklar› temsil
edebilmelidir.

Büyük grubu temsil etmeyen örneklemeler yanl› örnekle-
me (biased sample) olarak bilinir. Örne¤in doktorlar›n eflcin-
sellere yönelik tutumlar› araflt›r›lmak istendi¤inde, farkl› has-
tanelerde çal›flan doktorlardan bir örnekleme oluflturmak uy-
gun olacakt›r. Öte yandan bu örneklemi bir ülkenin tutumlar›
hakk›nda genellemeler için kullanmak yanl› olacakt›r.

Cinsellik Araflt›rmalar›nda Araflt›rma Türleri

Görüflmeler ve Anketler
Anket, cinsel tutum ve davran›fllarla ilgili araflt›rma verisi

elde etmenin en popüler yoludur. Örneklem bir popülasyonu
davran›fllar› ya da tutumlar›yla ilgili sorgulayan anketler yüz
yüze, telefonla, internetle ya da kâ¤›t kalemle doldurulan bir
soru formu ile yap›labilir. Kiflisel yüz yüze görüflme kiflilere
yaln›zca cinsel hayatlar›yla ilgili sorular sormaktan ibaret de-
¤ildir. Görüflmeciler, s›kl›kla araflt›rman›n amac›n› anlatmak,
sorulara yan›t vermek ve kat›l›mc›lar›n cevab›n› do¤ru flekilde
rapor etmek konusunda e¤itilirler. Kiflisel görüflme oluflturu-
lurken göz önünde bulundurulmas› gerekli olan fleylerden biri
de görüflmecinin ya da kat›l›mc›lar›n cinsel konular› yüz yüze
konuflmaktan duyaca¤› olas› utançt›r. Çal›flmaya kat›lmaya is-
tekli olmak, örneklem yanl›l›¤›na sebep olabilir, yani görüflme-
ye istekli kifliler cinsellikle ilgili konularda kendilerine daha
çok güvenen kifliler olabilir.

Daha az araflt›rmac› gerektirdi¤inden, yaz›l› anketler ya da
soru formlar› ile araflt›rma yapmak bire bir görüflme yapmaya
k›yasla daha ekonomiktir. Soru formlar› kiflilere do¤rudan ve-
rilebilir ya da postayla gönderilebilir. Kifliye do¤rudan verildi-
¤i durumlarda çal›flma, kat›l›mc›lar›n bir görüflmeci eflli¤inde
kiflinin seçti¤i bir zamanda ve belirli bir yerde çal›flmay› ta-
mamlamalar› sa¤lanabilir. Soru formlar› ile sa¤lanan daha
yüksek gizlilik ve anonimite, kiflilerin cevaplar› daha dürüstçe
cevaplamas›n› sa¤layacakt›r (3).

Alfred Kinsey’in Çal›flmas›: Alfred Kinsey (1894-1956) kari-
yerinin büyük bölümünü yaban ar›lar› üzerine çal›flarak geçir-
mifl olan bir böcek biyolo¤udur. Kinsey’e Indiana Üniversite-
si’nde evlilik ve cinsellik üzerine bir ders verme görevi veril-
mesi tamamen rastlant›sald›r. Kinsey verece¤i dersleri haz›r-
lamaya bafllad›¤›nda bu konuyla ilgili sa¤lam bilimsel verilerin
yoklu¤una flafl›rm›fl ve cesareti k›r›lm›flt›. Daha sonra, ö¤ren-
cileriyle cinsel hayatlar› ve deneyimleri üzerine görüflmeler
yapmaya bafllam›flt›r. Elde etti¤i sonuçlar ç›¤›r açacak çal›fl-
malara duyulan ihtiyac› kabul etmesine olanak vermifltir.

Kinsey, Indiana Üniversitesi’nde Cinsellik Araflt›rmalar›
enstitüsünü kurmufltur (1947). Bu enstitü bugün halen cinsel-
lik araflt›rmalar›nda dünyadaki en önemli merkezlerden biridir.
Kinsey, erkeklerle yapt›¤› görüflmelerin sonuçlar›n› ‹nsan Er-
ke¤inde Cinsel Davran›fl (1948) ad›yla bir kitapta yay›nlad›, bu
kitaptan Kinsey Raporu diye de bahsedilir ve en çok sat›lan ki-

taplardan biri olmas› birçok kifliyi oldukça flafl›rtm›flt›r. ‹kinci
rapor, ‹nsan Kad›n›nda Cinsel Davran›fl merakla bekleniyordu
ve kitab›n 1953’teki bas›m› önemli bir haber olarak de¤erlendi-
rildi (4,5). 

Kinsey, cinselli¤e saf bilimsel yaklafl›m›n öncüsü olmufl,
bu alan› önceki ahlaki ve dini ba¤lam›ndan uzaklaflt›rm›flt›r.
Bu görüfle göre, bilim insanlar›, de¤er yarg›lar›n› iflin içine kat-
madan gerçekleri objektif bir biçimde toplamaya konsantre
olmal›d›rlar. Bu yaklafl›m ve Kinsey’in çal›flmas›n›n ticari ba-
flar›s›, insan cinsel davran›fl›n›n çeflitlili¤ine dair yeni bir far-
k›ndal›k oluflturdu. Kinsey’in bulgular› son y›llarda sorgulan-
maya bafllam›flt›r çünkü çal›flt›¤› örneklem genifl olmas›na
ra¤men Amerika popülasyonunu do¤ru biçimde temsil etme-
mifltir. Kinsey Enstitüsü’nün bir yöneticisinin, Kinsey’in çocuk-
luk dönemi cinsel etkinlikleriyle ilgili bulgular›n›n ço¤unu ano-
nim bir çocuk tacizcisinin günlüklerine dayand›rd›¤›n› aç›kla-
d›¤›nda elefltiriler daha da artm›flt›r. Ayr›ca, Kinsey hakk›nda
as›l amac› homoseksüalitenin kabul edilmesini sa¤lamak olan
gizli bir mazoflist ve homoseksüel oldu¤u yönünde hakaretler
içeren a¤›r elefltiriler de yay›nlanm›flt›r. Amerikan Meclisi, ko-
münist olup olmad›¤›n› araflt›rm›fl, finansman kaynaklar› onu
zor durumda b›rakmak için kesilmifl ve kitaplar›n›n da¤›t›m›
engellenmifltir. Bugün cinsellik araflt›rmac›lar› bu dikkate de-
¤er öncüye çok fley borçlu olduklar›n› kabul etseler de Kinsey,
çal›flmalar›n›n hak etti¤i takdiri göremeden, “parçalanm›fl ve
tükenmifl bir adam” olarak ölmüfltür (2).

1987’de AIDS’in yaratt›¤› büyük sosyal ve politik etki Ame-
rika Birleflik Devletleri’nde ulusal çapta cinsel davran›fl ve tu-
tumlar› inceleyen bir araflt›rman›n yap›labilmesine vesile oldu
ve Chicago Üniversitesi Ulusal Görüfl Araflt›rma Merkezi bu-
güne kadar yap›lm›fl en kapsaml› Amerikan cinselli¤i araflt›r-
mas›n› bafllatt›. Gönüllü kat›l›mc›larla çal›flan önceki çal›flma-
lar›n aksine bu çal›flma, ilk kez temsil gücü yüksek rasgele ör-
neklem kulland› ve çal›flma sonuçlar› iki kitapta yay›nland›. ‹l-
ki Cinselli¤in Sosyal Organizasyonu adl› araflt›rman›n detayl›
ve bilimsel bir tasviriydi (6). ‹kincisi, “Amerika’da Cinsellik: Ek-
siksiz Bir Çal›flma” ad›yla ticari bir kitap olarak yay›nland›. Bu
araflt›rmadan elde edilen veriler, bugün elimizde olan en iyi
veriler olarak kabul edilmektedir (7). Bilinen di¤er cinsellik
araflt›rmalar› aras›nda Hunt Raporu (1974), Hite Raporlar›
(1976, 1981) ve Janus Raporu (1933) vard›r (8-11). 

Ülkemizde bugüne kadar cinsellik alan›nda yap›lan en
kapsaml› ve ses getiren çal›flma CETAD alan çal›flmas› olarak
bilinmektedir (2006). Bu çal›flmada anket ve görüflme yöntem-
leri birlikte kullan›lm›flt›r. Cinsel E¤itim, Tedavi ve Araflt›rma
Derne¤i (CETAD) taraf›ndan T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Avrupa
Birli¤i deste¤inde yürütülen araflt›rman›n sonuçlar› “Cinsel
Sa¤l›k ve Üreme Sa¤l›¤› Araflt›rmas› 2006” ve “Cinsel Yaflam
ve Sorunlar›” bafll›kl› iki kitap ve sekiz bilgilendirme dosyas›
olarak yay›nlanm›flt›r (12-21).

Anketler ve görüflmeler yöntemi ile yap›lan araflt›rmalar
önemli bir bilgi kayna¤› olmakla birlikte baz› k›s›tlamalar› var-
d›r. Öncelikle, kifliler kendi cinsel davran›fllar›n› do¤ru flekilde
aktarmaya meyilli de¤illerdir. Erkekler cinsel partnerlerinin
say›s›n› abartabilir, kad›nlar tek gecelik iliflki gibi deneyimleri-
ni minimize edebilirler (22). Her iki cinsiyet de sapk›n ya da ah-
lakd›fl› olarak de¤erlendirilen deneyimlerini (ayn› cinsiyette
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biriyle deneyimler, sado-mazoflist iliflki gibi) gerçekte oldu-
¤undan daha az gösterebilirler. ‹kinci olarak, görüflmecilerin
önyarg›lar› sorular› yanl› haz›rlamalar›na ve dolay›s›yla verilen
yan›tlar›n da yanl› olmas›na yol açabilir. Üçüncü olarak, baz›
kat›l›mc›lar yüz yüze görüflmeler s›ras›nda mastürbasyon ya
da ensest deneyimleri gibi bilgileri paylaflmak konusunda ra-
hats›z hissedebilirler. Dördüncü olarak görüflmeyi yapan kifli-
nin cinsiyeti kiflilerin kendileriyle ilgili bilgileri paylafl›rken ne
kadar rahat hissettiklerini etkileyebilir. Son olarak, baz› etnik
gruplar kültürel de¤erlerinden ötürü kendileriyle ilgili cinsel
deneyimleri aç›¤a vurmaya isteksiz olabilirler. Görüflme yön-
teminde oldu¤u gibi, bu araflt›rma anketlerinin kullan›m› s›ra-
s›nda da elde edilen veriler cinsel davran›flla ilgili olarak kat›-
l›mc›n›n dürüstlü¤ü kadar, cevaplar› do¤ru hat›rlamas›na da
ba¤›ml›d›r. Bazen de kat›l›mc›lar, beklendi¤ini düflündükleri
yönde cevaplar verebilir ya da bir soru formunda kullan›lan
terimleri bilmediklerini kabul etmek konusunda isteksiz davra-
nabilirler. Örne¤in bir kat›l›mc› “oral seks” terimini bilmeyebi-
lir, ama bilmedi¤ini kabul etmeye isteksiz olabilir. 

Gözleme Dayal› Araflt›rmalar 
Gözleme dayal› araflt›rmalar, araflt›rmac›n›n kiflilerin dav-

ran›fl›na müdahale etmeden, kiflinin davran›fl›n› laboratuvarda
ya da davran›fl›n do¤al olarak ortaya ç›kt›¤› alanda gözlemle-
yip, sistematik notlar tuttu¤u yöntemdir. Gözleme dayal› yön-
temin kullan›lmas› görüflme ve anketlerin kullan›m›nda karfl›-
lafl›lan güçlüklerin ortaya ç›kma s›kl›¤›n› azaltmaktad›r çünkü
kiflinin haf›zas›na, dürüstlü¤üne ya da sorular› anlay›p anla-
mamas›na ba¤l› de¤ildir. Öte yandan, bu yöntemle sadece kü-
çük örneklemler incelenebilmektedir. Cinsel davran›fl di¤er
davran›fllardan anlaml› bir flekilde farkl› oldu¤undan, kendi
bilgi ve onaylar› olmadan insanlar›n cinsel davran›fllar›n› göz-
lemlemeyle ilgili ciddi etik endifleler vard›r (Bilgi ve onaylar›
olsa bile bu tür gözlemler röntgencilik olarak de¤erlendirilebi-
lir ve adli cezaya sebebiyet verebilir). Araflt›rmac›lar cinsel
davran›fl›, bir parti, dans ya da bardaki flörtleri inceledikleri gi-
bi inceleyemediklerinden, bu tür gözlemler genelde laboratu-
var ortam›nda incelenir. Bu durumlarda, çevre do¤al de¤ildir
ve kifliler davran›fllar›n›n gözlemlendi¤ini bilirler.

‹nsan cinselli¤i üzerine yap›lan en büyük gözlemsel arafl-
t›rma muhtemelen William Masters ve Virginia Johnson’›n
cinsel tepkiler üzerine yapt›¤› çal›flmad›r. Bu araflt›rmac›lar,
bir hastanenin ses geçirmez bir laboratuvar›nda 10.000’den
fazla orgazm› gözlemlemifl ve ölçmüfllerdir (Ses geçirmez bir
oda, doktor ve hemflirelerin kulak misafiri olmalar›n› engelle-
mek aç›s›ndan gerekliydi, duyabilmek için duvarlar› stetos-
kopla dinleyenler bile olmufltu). Bu tür durumlarda, gönüllü ki-
flilerin kat›l›m›ndan kaynaklanan yanl›l›k özellikle kritik bir me-
seledir. Bu tür çal›flmalara kat›lan kifliler teflhirci midir? Göz-
lemlendiklerini bilmeleri davran›fllar›n› nas›l de¤ifltirir? Mas-
ters ve Johnson bu yanl›l›klar› ortadan kald›rmak için gönüllü
kat›l›mc›larla kapsaml› görüflmeler yapm›fllard›r. Kat›l›mc›lar›n
ortama al›flmalar› için pratik oturumlar yapmalar›na izin ver-
mifllerdir (23,24). 

Alan Araflt›rmalar› 
Antropologlar verilerini geleneksel biçimde, inceledikleri

gruba dâhil olarak ve kiflileri müdahale etmeksizin inceleye-
rek toplarlar. Bir alan araflt›rmas›nda araflt›rmac› hem gözlem

yaparak, hem de gruba kat›larak, grubun de¤erleri, ritüelleri
davran›fl ve inançlar› hakk›nda eflsiz bir anlay›fla sahip olma
olana¤›n› yakalar. Cinsellik oldukça kiflisel bir konu oldu¤un-
dan, bu tip araflt›rman›n ciddi k›s›tlamalar› vard›r ancak psiko-
loglar, cinsel davran›fl›n yerel bir yaln›zlar bar›ndaki üniversi-
te ö¤rencilerinin kur yapma rutinleri gibi daha kamusal boyut-
lar›n› gözlemlemek için bu yöntemi kullanabilirler.

Antropolog Margaret Mead (1901-1978) birçok ilkel kültür-
de cinsel davran›flla ilgili veri toplam›flt›r. Pasifik Adalar›’nda
çocukluk ve ergenli¤e odaklanarak yürüttü¤ü bu çal›flma cin-
sellik araflt›rmalar›na kültürler aras› yaklafl›m› yayg›nlaflt›rma-
ya hizmet etmifltir. Mead’in “Saoma’da reflit olmak” (1928) ça-
l›flmas› ergenlikle iliflkilendirilen psikolojik de¤iflimlerin biyo-
lojik de¤il kültürel temelli oldu¤u varsay›m›n› öne sürmüfltür.
Saoma’da ergenlik Amerika’da onlu yafllar›n temel özellikleri-
ni oluflturan stres ve cinsel engellenmelerden uzak, k›smen
kolay bir dönem olarak tasvir edilmifltir. Mead’in çal›flmas›
cinsiyet rolleriyle ilgili stereotipilere meydan okumufl, kad›n
ve erkeklerin nas›l kültürel beklentilere uygun flekilde davran-
d›¤›n› aç›klam›flt›r. Ç›kard›¤› sonuçlardan baz›lar› sorgulansa
da (di¤er Saoma köylerinde daha sonraki dönemde çal›flan
araflt›rmac›lar oldukça farkl› sonuçlara ulaflm›fllard›r), Me-
ad’in “Üç ‹lkel Toplumda Cinsellik ve Mizaç” (1936) adl› çal›fl-
mas› o zaman›n cinsellik araflt›rmac›lar›n›n etnosentrizmle (bir
kiflinin etnik grubunun, ulusunun ya da kültürünün di¤erlerin-
den üstün oldu¤u varsay›m›) ilgili fark›ndal›¤›n› artt›rm›flt›r (25).

Laboratuvar Araflt›rmalar›
William Masters ve Virginia Johnson cinsel uyar›lma es-

nas›ndaki fizyolojik de¤iflimleri laboratuvar ortam›nda araflt›r-
mak için do¤rudan gözlem tekni¤ini kullanan ilk araflt›rmac›-
lard›r. Bir jinekolog olan Masters ve bir hemflire olan Johnson
çeflitli cinsel etkinlikler içersinde olan kad›n ve erkekleri göz-
lemlemifllerdir. Fizyolojik tepkiler elektronik sensörlerle ölçül-
müfl, özel olarak üretilen foto¤raf ekipman› ile kaydedilmifl ve
araflt›rmac›lar taraf›ndan do¤rudan gözlemlenmifltir. Daha
sonra kat›l›mc›larla deneyimleri hakk›nda detayl› bir görüflme
yap›lm›flt›r. Bu araflt›rman›n Human Sexual Response’ta ya-
y›nlanmas›n›n ard›ndan Masters ve Johnson çal›flmalar›nda
cinsel problemlere ve cinsellikle ilgili rahats›zl›klar›n tedavisi-
ne odakland›lar (23,24). Masters ve Johnson’un çal›flmalar›na
yöneltilen elefltiriler do¤al olmayan laboratuvar ortam›n›n bul-
gular› bozdu¤una dair yorumlar içerir. Ayr›ca araflt›rmac›lar
sadece pozitif orgazm deneyimini yaflayan kat›l›mc›lar› seç-
mifl oldu¤undan elde edilen verilerin yanl› olmas› ihtimali ifa-
de edilir (26). 

Vaka Çal›flmalar›
Vaka çal›flmalar› t›p bilimlerinin tarihinde önemli yeri olan

çal›flmalard›r Günümüzde kan›ta dayal› t›p anlay›fl›nda vaka
çal›flmalar› “en zay›f” kan›t grubunda kabul edilmekle birlikte,
ayn› zamanda kan›t›n ilk çekirde¤ini vermektedir. Vaka çal›fl-
malar›n›n yeni hastal›k ve durumlar›n tan›nmas› ve tan›mlan-
mas›, ilaç yan etki ve etkilerinin belirlenmesi, t›p e¤itiminde ve
nadir görülen hastal›k ve durumlar›n saptanmas›nda potansi-
yel yararlar› vard›r (27). Bir tek ya da az say›da kiflinin derinle-
mesine detayl› incelenmesi, genelde cinselli¤in nadiren rast-
lanan ve oldukça s›ra d›fl› boyutlar›n› araflt›rmak için kullan›l›r.
Az say›da kifliyi içerdi¤inden vaka çal›flmalar› daha fazla es-
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nekli¤e olanak sa¤lar ve di¤er araflt›rma yöntemlerine göre
daha genifl bir zaman dilimini kapsar. Vaka çal›flmalar› dar bir
sahaya sahip oldu¤undan bulgular›n hiçbirini popülasyonun
kalan k›sm›na genellemek mümkün de¤ildir. Cinsellikle ilgili
vaka çal›flmalar›n›n öncüsü olan Freud, psifledeki en önemli
güçlerden birinin cinsel arzu oldu¤unu ve insan do¤as›n› an-
lamak için cinselli¤i araflt›rman›n gerekli oldu¤una inan›yor-
du. Freud hayat› boyunca insan cinselli¤i hakk›nda, tarihi kifli-
lerin ve kendi hastalar›n›n vaka çal›flmalar›yla oluflturdu¤u
tart›flmal› bir seri hipotez gelifltirdi ve de¤ifltirdi. Bu vaka çal›fl-
malar› ruhsal hastal›klar›n klinik tedavisi için temel oluflturan
güçlü ve büyük etki yaratan psikanaliz teorisinin temel görüfl-
lerini oluflturdu. Kendisini “bilim adam›” olarak tan›mlamakla
birlikte Freud çal›flmalar›nda “bilimsel yöntem” kullanmad› ve
insan cinselli¤ini aç›klamak için k›s›tl› vaka örneklemi kullana-
rak hipotezler oluflturdu (2).

Günümüzde, cinsellikle ilgili vaka çal›flmalar› genel t›pta
vaka çal›flmalar›yla k›yasland›¤›nda daha az öneme sahiptir.
Bafllang›çta bir vaka için tan›mlanan bir özelli¤in, cinsellik
araflt›rmalar›n›n do¤as› gere¤i di¤er çal›flmalarla tekrar test
edilebilmesi ve teyit edilebilmesi her zaman mümkün de¤ildir.
Bununla birlikte, vaka çal›flmalar›n›n, insan cinselli¤inin kar-
mafl›k do¤as›n›n anlafl›lmas›nda ve derinli¤ine incelenebilme-
sinde önemli rolü vard›r (28,29). Masters ve Johnson taraf›n-
dan temelleri at›lan cinsel terapilerin gelifltirilmesi ve yeni bo-
yutlar kazanmas›nda önemli bir rol oynayan Helen S. Kaplan,
çal›flmalar›n› a¤›rl›kl› olarak vaka örnekleri üzerinden sunarak
bu alana büyük katk›lar sa¤lam›flt›r (30). Son y›llarda cinsellik-
le ilgili olarak yay›nlanan pek çok bilimsel kitap ve makalede
vaka çal›flmalar›n›n a¤›rl›¤› hissedilmektedir. Hem klinik cin-
sellik ve cinsel terapi ile ilgili kaynaklarda hem de kültürün
cinselli¤e etkileri konusunda yap›lan yay›nlarda vaka üzerin-
den anlat›mlar›n önemi az›msanamayacak de¤erdedir (31-37). 

Deneysel Araflt›rmalar
Deneysel araflt›rma, çevrenin sistematik bir flekilde mani-

püle edilerek, bu manipülasyonun davran›fla etkisini ö¤ren-
meyi amaçlar. Araflt›rmac›lar›n, tek bir faktörü soyutlayarak,
etkisini kontrollü flartlarda araflt›rabilmesine olanak verir.
Araflt›rmac›lar, deneylerini de¤iflkenleri, yani deneylerde kon-
trol edilebilecek boyut ya da faktörleri kullanarak kontrol
ederler. ‹ki tip de¤iflken vard›r: ba¤›ms›z ve ba¤›ml› de¤iflken-
ler. Ba¤›ms›z de¤iflkenler deneyci taraf›ndan de¤ifltirilebilen
ya da manipüle edilebilen de¤iflkenlerdir, ba¤›ml› de¤iflkenler,
ba¤›ms›z de¤iflkenlerde yap›lan de¤iflikliklerden etkilenen de-
¤iflkenlerdir.

Deneysel araflt›rma, de¤iflkenleri kontrol etti¤inden, flu
ana kadar inceledi¤imiz di¤er yöntemlerden farkl›d›r. Klinik
çal›flmalar, anketler ve gözlemsel araflt›rmalar›n do¤as› kore-
lasyoneldir. Korelasyonel çal›flmalar do¤al olarak meydana
gelen iki ya da daha fazla de¤iflkeni ölçerek birbiriyle olan ilifl-
kisini belirlemeye çal›fl›r. Bu çal›flmalar de¤iflkenleri manipü-
le etmedi¤inden, bize hangi de¤iflkenin di¤erinin de¤iflmesine
sebep oldu¤unu göstermez. Oysa deneysel araflt›rmalar ba-
¤›ms›z de¤iflkenleri manipüle eder, böylece araflt›rmac›lar
hangi de¤iflkenlerin di¤erlerinde bir de¤iflikli¤e sebep oldu¤u-
nu ak›lc› bir biçimde belirleyebilirler.

Cinsellik üzerine yap›lan deneysel araflt›rmalar›n ço¤u fiz-
yolojik tepkilerin ölçülmesinden oluflur. Bu tepkiler genellikle
genital organlara fizyolojik tepkiyi ölçmek amac›yla tak›lan
pletismograflar olarak adland›r›lan aletlerle ölçülür. Araflt›r-
mac›lar erkekler için penis pletismograf› ya da strain gauge
(paket lasti¤ine benzer bir alet), kad›nlar içinse vajinal pletis-
mograf kullan›rlar. Hem penis pletismograf› hem strain gauge
penisin çevresine yerlefltirilirler ve cinsel uyar›lman›n penisin
daire çevresinde yaratt›¤› de¤iflikli¤i ölçerler. Vajinal pletis-
mograf, tampon büyüklü¤ündedir ve bir tampon gibi vajinaya
yerlefltirilir. Vajinal pletismograf vajinal duvardaki kan miktar›-
n› ölçer, kan miktar› kad›n›n uyar›lmas›yla artar.

Araflt›rmac›lar›n alkolün cinsel tepkiye etkisini ölçtü¤ünü
düflünün. Cinsel tepkiyi ölçmek için pletismograf kullanacak-
lard›r, bu ba¤›ml› de¤iflkendir. Bu çal›flmada ba¤›ms›z de¤ifl-
kenler alkol tüketim miktar› olacakt›r: Alkol kullan›m› yok, orta
ve yüksek düzeyde var. Bu tür deneylerde kat›l›mc›lara erotik
film izletilebilir. Bir taban çizgisi ölçümü elde edebilmek için
araflt›rmac›lar film ya da alkol kullan›m›ndan önce genital or-
ganlar›n fizyolojik özelliklerini uyar›lma olmadan ölçerler. Ar-
d›ndan erotik filmlere ya da farkl› alkol kullan›m düzeylerine
(ba¤›ms›z de¤iflkenler) maruz kalma düzeyini yükselterek cin-
sel uyar›lmay› (ba¤›ml› de¤iflken) ölçerler (38).

‹yi deneyler tasarlamak zordur, çünkü deney ortam›n›n
gerçek dünyaya benzemesi gereklili¤i vard›r. Deneysel arafl-
t›rmayla ilgili dört genel endifle vard›r: 1) Araflt›rmac›, gerçek
hayat cinselli¤inin ortam ve karmaflas›n› ne ölçüde yaratabil-
mektedir? Laboratuvar ortam› tepkileri radikal biçimde de¤ifl-
tirebilir mi? 2) Cinsel tepkiyi ölçmek için kullan›lan araçlar ka-
t›l›mc›n›n cinsel tepkisini de¤ifltirir mi? 3) Ölçüm aletleri yaln›z-
ca genital tepkiyi ölçmektedir, oysa cinsel tepki bütünü kalp
at›fllar›nda, kas geriliminde art›fl›, de¤iflmifl beyin dalgalar›n›,
cinsel düflünce ve fanteziler gibi baflka unsurlar› da içerir. 
4) Deneyden ç›kar›lan sonuçlar› laboratuvar d›fl› ortamlara
genellemek mümkün müdür? Kontrollü laboratuvar ortamlar›-
n›n d›fl›nda bir çok de¤iflken oldu¤undan, birçok araflt›rmac›,
deneysel çal›flma sonuçlar›n›n, gerçek dünyaya uyguland›-
¤›nda oldukça k›s›tl› oldu¤unu düflünmektedirler.

Deneysel araflt›rmalarda davran›fl kontrol edilen koflullar-
da, genellikle laboratuvar ortam›nda incelenir. Deneysel arafl-
t›rman›n temeli özel koflullar›n neyin neye sebep oldu¤u hak-
k›nda sonuçlar ç›karabilmeye olanak verecek, kontrollü bir bi-
çimde üretilmesidir. Bu sonuçlar genelde tedavi grubunun
kontrol grubuyla k›yaslanmas›n› gerektirir. Kat›l›mc›lara göze-
tilmifl koflullar alt›nda belirli uyaranlar sunulur. Bu koflullar ka-
t›l›mc›lar›n tepkilerinin güvenilir bir biçimde ölçümüne olanak
verir (39,40). Deneysel araflt›rma de¤iflkenlerin kontrol ve ma-
nipüle edilmesine olanak verse de yapay laboratuvar ortam›
bazen sonuçlar›n bozulmas›na sebep olabilmektedir. Örne¤in,
aç›kça cinsellik içeren materyallerin sebep oldu¤u cinsel uya-
r›lma laboratuvar ortam›nda farkl› olabilir çünkü kat›l›mc›lar
izlendiklerinin fark›ndad›rlar. 

Hem deneysel hem de gözlemsel araflt›rmalarda bir dönem
son derece popüler olan ve ‹. Karacan taraf›ndan gündeme
getirilen Nocturnal Penile Tumescence (NPT) kavram› da cin-
sellik araflt›rmalar›n›n tarihinde özel bir öneme sahiptir (41-43).
Tablo 1’de bu yaz›da tan›mlanan araflt›rma yöntemleri özet-
lenmektedir.
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Araflt›rma Verilerinin Niceliksel Hale Getirilmesi, 
S›n›fland›r›lmas› ve Yorumlanmas›

Bir ankete verilen yüzlerce cevap bir araya geldi¤inde ce-
vaplar› niceliksel hale getirmeye ya da saymaya ve s›n›fland›r-
maya yani kategorilere ay›rmaya ihtiyaç vard›r. Örne¤in arafl-
t›rma hipotezine ba¤l› olarak belirli bir davran›fl› gösteren ka-
t›l›mc› say›s›n› ya da her kat›l›mc›n›n belirli bir davran›fl› kaç
kez gösterdi¤i hesaplanabilir. Ard›ndan, elde edilen verileri
grupland›rmak için uygun kategoriler oluflturmal›d›r. Örne¤in,
24-30 yafl aras›ndaki haftada bir kez mastürbasyon yapan
yüksek e¤itimli erkekler bir kategoridir.

‹statistik çok farkl› biçimlerde kullan›labilir. Ad›ndan da an-
lafl›laca¤› üzere tan›mlay›c› (descriptive) istatistikler yaln›zca
veriyi tasvir ederler. Bir tan›mlay›c› istatistik örne¤i kiflilerin
yüzde 42’sinin cinselli¤i arkadafllar›ndan ö¤rendi¤idir. Ç›kar-
samal› (inferential) istatistik olas›l›k ifadelerine dayal› öngörü-
ler yapma olana¤› sa¤lar. Örne¤in, kiflilerin yüksek bir yüzde-
si cinselli¤i arkadafllar›ndan ö¤rendi¤ine göre kiflilerin yüksek
bir yüzdesinin cinsellik hakk›ndaki bilgileri yanl›flt›r ifadesi bir
öngörmedir.

Korelâsyon (correlation) terimi iki ya da daha fazla de¤ifl-
kenin birbiriyle ne ölçüde iliflkili oldu¤uyla ilgilidir. Korelâs-
yon bir de¤iflkenin bir di¤erinin oluflumuna sebep oldu¤u an-
lam›na gelen ve bazen neden-sonuç iliflkisi olarak adland›r›-
lan nedensellik (causation) ile kar›flt›r›lmamal›d›r. Prezerva-
tif kullan›m›ndaki art›fl cinsel yolla bulaflan enfeksiyonlar›n
oluflunda bir düflme ile iliflkilidir. Bu de¤iflkenler, yani prezer-
vatif ve cinsel yolla bulaflan enfeksiyonlar aras›nda neden-
sellik yoktur, prezervatiflerin daha az s›kl›kla kullan›lmas›
cinsel yolla bulaflan enfeksiyonlara yol açmaz. Öte yandan,
insan papilloma virüsü ve genital si¤iller aras›nda do¤rudan

nedensel bir iliflki vard›r (2). Araflt›rmalar bir olay›n meydana
gelme s›kl›¤›n› tan›mlamakla bu olay hakk›nda sonuçlara
ulaflmak aras›ndaki fark› ay›rt edebilmelidir. Örne¤in, bir ça-
l›flma kat›l›mc›lardan çok az›n›n oral-genital seks yapt›¤›n›
gösterebilir. Bu sonuç, ço¤unlu¤un bu davran›fl› gösterme-
mesi nedeniyle bu eylemin sapk›n ya da anormal oldu¤u an-
lam›na gelmez.

Araflt›rmada kullan›lan tekni¤in ya da arac›n tutarl›l›¤›n› ya
da do¤rulu¤unu de¤erlendirmek verinin güvenirli¤ini (reliabi-
lity) test etmek demektir, yani çal›flma farkl› klinik deneyler ya
da istatistiksel yöntemlerle bir kez daha tekrarland›¤›nda ayn›
ya da benzer sonuçlar verecek midir sorusunun cevab› güve-
nilirliktir. Örne¤in Kinsey, verilerinin güvenirli¤ini kat›l›mc›lar›
en az 18 ay sonra tekrar gözlemleyerek kontrol etmifltir. Ayr›-
ca, geçerlilik (validity) araflt›rman›n araflt›rmac›n›n ölçmeye
niyetlendi¤ini ne ölçüde ölçtü¤üyle ilgilidir.

Cinsellik Araflt›rmalar›n› De¤erlendirmek

Özenli yöntemlerle yap›lm›fl araflt›rmalar› bilimsel olmayan
görüfl anketlerinden ay›rt etmek için bir araflt›rmay› dikkatlice
incelemek gerekir. Birinci ad›m araflt›rmac›n›n s›fatlar›na ve
ba¤l› oldu¤u kuruma bakmakt›r. Herhangi bir akademik kuru-
ma ya da resmi araflt›rma merkezine ba¤l› olan araflt›rmac›la-
r›n inand›r›c›l›¤›, genelde profesyonel olarak e¤itilmemifl ya da
belirli bir ç›kar grubunun üyesi olanlara göre daha fazlad›r.
Daha sonra, kullan›lan araflt›rma yöntemleri, örnekleme özel-
likleri, varsa araflt›rma önkavramlaflt›rmalar› ve yanl›l›klar› de-
¤erlendirilmelidir. Örne¤in, muhafazakâr ve dinsel bir gruba
ba¤l› bir örneklemede evlilik öncesi iliflkiyle ba¤daflt›r›lan suç-
luluk duygusunu araflt›ran bir çal›flman›n sonuçlar› büyük bir
devlet üniversitesinden al›nm›fl bir örneklemeden çok farkl›
olabilir.

Tablo 1. Cinsellik araflt›rma yöntemleri

Tan›m Örnekler Avantajlar Dezavantajlar

GGöörrüüflflmmee  vvee Veriler, kat›l›mc›lara Kinsey (1948; 1953); Çok say›da kat›l›mc›dan Demografik ve gönüllü olmak yanl›l›¤›yla ilgili
AAnnkkeettlleerr sözlü ya da yaz›l› sorular NHSLS (1994), Janus (1993) k›smen etkili, ucuz ve h›zl› veri sorunlar olabilir. Sosyal arzu edilirlik, abartma,

sorularak elde edilir. Hunt (1974) elde etme yöntemi reddetme ya da terimleri anlamadaki farkl›l›klar 
yüzünden bilgi yanl›fl olabilir.

GGöözzlleemmee  DDaayyaall›› Kat›l›mc›lar›n kendi Mead (1928), Masters ve Veriyi çürütme olana¤›n› Gözlemci etkisi kat›l›mc›lar› etkileyebilir ya da 
AArraaflfltt››rrmmaallaarr do¤al ortamlar›nda ya da Johnson (1966) minimize eder. araflt›rmac›n›n alg›lar›n› bozabilir. Gönüllülük

laboratuvarda do¤rudan yanl›l›¤› ve laboratuvar araflt›rmas›n›n yapay
incelenmesi ortam› verileri etkileyebilir.

VVaakkaa  Tek bir ya da az say›da Freud (1943) Kat›l›mc›lar›n derinlemesine Gözlemci yanl›l›¤› ve yanl›fl veri potansiyeli söz 
ÇÇaall››flflmmaallaarr›› kiflinin derinlemesine Leiblum ve Nathan (2000) anlafl›lmas›n› sa¤lar. konusu olabilir. Bulgular›n genellenmesinde 

incelenmesi. Veriler k›s›tlamalar vard›r.
görüflmeler, soru 
formlar› ya da tarihsel 
kay›tlar yoluyla elde edilir.

DDeenneeyysseell Kat›l›mc›lar›n manipüle Linz ve ark. (1988) Neden-sonuç iliflkilerinin en Araflt›rmac›lar›n manipüle edebilecekleri
AArraaflfltt››rrmmaallaarr edilen de¤iflkene tepkilerini Van der Velde ve ark. (2001) güçlü kan›t›d›r, de¤iflkenleri de¤iflkenler etik olarak k›s›tl›d›r. Ortam›n

araflt›rarak ve kaydederek manipüle etmek için kontrollü yapayl›¤›n›n kat›l›mc›lar›n tepkilerini
neden-sonuç iliflkilerini bir ortam sa¤lar. etkileyebilmesi olas›d›r.
do¤rulamay› amaçlar.

“Human sexuality: Meeting your basic need” adl› kitaptan uyarlanm›flt›r (Miracle ve ark., 2003)
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Ayr›ca, bulgular›n nerede yay›nland›¤› da göz önünde bu-
lundurulmal›d›r. Bütün makalelerin dan›flman incelemesinden
geçti¤i sayg›de¤er, bilimsel bir dergide yay›nlanan makaleler,
okurlar› beslemek için sonuçlar›n basitlefltirildi¤i ve duygusal
hale getirildi¤i magazin dergilerinde yay›nlanan yaz›lardan
farkl› bir gözle de¤erlendirilmelidir. Özel olarak cinsellik arafl-
t›rmalar› konusunda araflt›rma yay›nlayan Annals of Sex Re-
search, Annual Review of Sex Research, Archives of Sexual
Behaviour, Journal of Sex Research, Journal of Sex Educati-
on and Therapy, Journal of Homosexuality, Journal of Sexual
Medicine gibi birçok dergi vard›r ve yaln›zca Pubmed veri ta-
ban›ndan konuyla ilgili 43 adet dergiye ulafl›labilmektedir.
Mümkünse, araflt›rman›n ne söyledi¤ini bulmak için orijinal
kayna¤a gitmek en iyisidir. Son olarak, sonuçlar› k›yaslamak
için ayn› konudaki baflka araflt›rmalara bakmak gerekir. ‹yi bir
araflt›rma replike edilebilmeli ya da bir baflkas› taraf›ndan ay-
n› bulgularla tekrarlanabilmelidir. E¤er sonuçlar farkl›ysa, bul-
gular için olas› aç›klamalar keflfedilmelidir.

Cinselli¤i Online Keflfetmek

World Wide Web bilgi toplaman›n ve kaynak paylaflman›n
giderek daha popüler, etkili ve pratik bir yolu haline gelmekte-
dir. T›pk› bir araflt›rma makalesindeki her dipnotun sizi orijinal
kayna¤a götürmesi gibi ifl görür. Internette ulafl›labilir bilginin
art›fl› ve yeni ve daha iyi araflt›rma araçlar›n›n gelifltirilmesiy-
le birlikte, internet araflt›rma yay›nlamak için önemli bir alan
haline gelmeye bafllam›flt›r. Öte yandan ileri teknoloji her za-
man yüksek kalite ya da do¤ru bilgi garantisi vermemektedir.
Online araflt›rmalar›, geleneksel olarak yay›nlanan makaleler-
den daha büyük bir özenle incelemelidir. Akademik dergiler
ve hatta s›radan dergiler inand›r›c›l›¤›n› korumak için çok ça-
balasalar da, Internette herkes her fley hakk›nda bir fleyler ya-
y›nlayabilir. Internette buldu¤unuz bilginin yararl›l›¤›n› eleflti-
rel olarak de¤erlendirmek için flu sorular sorulmal›d›r: Araflt›r-
man›n yazar› kim? Yazar›n ünvanlar› nedir? Akademik ya da
profesyonel herhangi bir kuruma ba¤l› m›? Web yaln›zca ya-
zar›n sanal konuflma kürsüsü olmaktan m› ibarettir? Verilen
bilgiler baflka biri taraf›ndan gözden geçirilmifl midir? E¤er ge-
çirilmiflse, kimler taraf›ndan? Bu kiflilerin ünvanlar› ve ba¤l› ol-
duklar› kurumlar nelerdir? Bilgiler ne s›kl›kla güncellenmekte-
dir? Web sitesinin sponsoru kimdir? Bilgi, bir ürün ya da hiz-
metin sat›fl›n› sa¤layacak flekilde tarafl› m›d›r?

Sonuç

Bilimsel araflt›rmada ilerleme için hem yöntemler, hem de
fikirler gereklidir. Cinselli¤e dair herkesin bir fikri varm›fl gibi
görünse de, cinsellik araflt›rmac›lar› için hangi perspektifin en
iyi anlay›fla sahip oldu¤u ya da cinsellik araflt›rmalar› için en
iyi yöntemin hangisi oldu¤u konusunda bir görüfl birli¤ine var-
mak zordur. Teoriler anlams›z soyutlamalar de¤il, insan›n so-
runlar› nas›l çözdü¤üne dair pratik ve gerekli yaklafl›mlard›r.
‹yi bir teori aç›klayabilmeli ve öngörebilmelidir. Teori, olaylara
belirli bir bak›flt›r, veriyi organize etmenin, insan davran›fl›n›
anlaman›n bir yoludur. Bir soruna karfl› bak›fl aç›s› gelifltirdi¤i-
niz her durumda, elinizde dünyaya dair genel bir varsay›m ve

ayr›ca elinizdeki sorunu kapsayan özel kategoriye dair bir var-
say›mlar bütünü vard›r. Bu varsay›mlar, bize yol gösterirler.
Ayr›ca bütün teorik modeller tarihten, geliflimleri s›ras›nda va-
rolan kültürel ortamdan, di¤er disiplinlerdeki olaylardan, za-
man›n entelektüel anlay›fl›ndan ve sosyal ihtiyaçlar›ndan etki-
lenmifllerdir (44).

Geçti¤imiz birkaç on y›ll›k dönemde araflt›rmac›lar çeflitli
cinsel uyaranlara verilen cevaplar› ve beyni keflfetmek için
sofistike ekipmanlar kullanmaya bafllad›lar, uterustaki fetüsü
de¤erlendirmek için yeni teknikler gelifltirildi, insan genomu
üzerine yap›lan çal›flmalar genetik hastal›klarla bafl etmek
için yeni olanaklar sundu, ve insan klonlanmas› gündeme gel-
di. Günümüzde cinsel davran›fl› aç›klama yolunda hiçbir para-
digman›n tek bafl›na hüküm süremeyece¤i aç›kt›r. Çevre ve
biyoloji henüz anlafl›lamayan biçimlerde etkileflim içindedir ve
cinsel davran›fllarla ilgili bilgilerin art›r›lmas›nda yol gösterici
olabilecek bir teorik zenginlik vard›r. 
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