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ÖZET 
Eflcinsellerde cinsel ifllev bozukluklar› heteroseksüel cinsel ifllev bozukluklar›na
göre az çal›fl›lm›fl bir konudur. Yap›lan araflt›rmalar bozukluklar› tan›mlamaya 
çal›flsa da henüz yeterli veri yoktur. Eflcinsel kad›n ve erkeklere özgü sorunlar ise
tan› sistemlerinde bulunmamaktad›r. Eflcinsellerde heteroseksüellerle karfl›laflt›-
r›ld›¤›nda cinsel sorunun gelifliminde rol oynad›¤› düflünülen baz› farkl›klar bulun-
maktad›r. Bu farkl›l›klar sosyodemografik özellikler, eflcinsellik nedeniyle yafla-
nan s›k›nt›lar, eflcinsel cinsel ifllevlerinin DSM de yeterince tan›mlanmam›fl 
olmas›, iliflki problemleri, bulafl›c› hastal›k (özellikle HIV tafl›ma riski gibi) özellik-
lerdir. Ayr›ca “bed death” ya da “anodisparoni” gibi tan›mlamalar eflcinsel 
cinselli¤ine özgü cinsel sorunlard›r. Bu yaz›da öncelikle eflcinsel ve heteroseksü-
ellerde cinsel sorunlar›n farkl› olmas›na neden olabilecek etmenler ele 
al›nacak, sonras›nda eflcinsel cinsel ifllev bozukluklar› istek, uyar›lma, orgazm,
a¤r› bozukluklar› ve di¤er cinsel ifllev sorunlar› olarak kad›n ve erkek eflcinseller-
de ayr› ayr› tan›mlanacakt›r. (Nöropsikiyatri Arflivi 2011; 48 Özel Say› 1: 39-45)
Anahtar kelimeler: Eflcinsellik, cinsel yönelim, cinsel ifllev bozuklu¤u 

ABSTRACT
Sexual dysfunction in homosexuals is less studied with respect to sexual 
dysfunction in heterosexuals. Although there have been  studies attempting to
define these disorders, sufficient data are not available yet. The specific 
problems for homosexual women and men are not present in the diagnostic
systems. There are different factors playing role in the development of sexual
dysfunction in homosexuals compared to heterosexual individuals such 
as: sociodemographic characteristics, difficulties experienced due to 
homosexuality, insufficient description of sexual function of homosexuals in
DSM, relationship problems and risk for contagious diseases, especially HIV.
Furthermore, definitions like “bed death” or “anodyspareunia” are related 
to special sexual problems in homosexuality. In this paper,   the factors which
may cause the difference in sexual problems between homosexuals and 
heterosexuals as well as the sexual function disorders in homosexuals are 
discussed; additionally, sexual dysfunctions such as desire, arousal, orgasm,
pain disorders and other sexual problems separately for female and male
homosexuals. (Archives of Neuropsychiatry 2011; 48 Supplement 1: 39-45)
Key words: Homosexuality, sexual orientation, sexual dysfunction

Girifl

DSM tan› sisteminden ç›kar›ld›¤› 1973 y›l›ndan beri hekimle-
rin ço¤unlu¤u eflcinselli¤i yönelim farkl›l›¤› olarak tan›mlasa da
hala baz› hekimlerin heteroseksüellik d›fl› cinsel yönelimlere pa-
tolojik bir durum olarak yaklaflt›¤› bilinmektedir (1). Eflcinsellik
heteroseksüellik ve biseksüellik gibi tan› sistemlerine göre psiko-
patolojik bir durumu yans›tmamakta, cinsel yönelimi tan›mlamak-
tad›r (2). Bununla birlikte eflcinsel bireyler aç›s›ndan tedavi or-
tamlar› bir tak›m zorluklar içermekte, tedavilerde eflcinsellik ile
ilgili etik ve bilimsel sorumluluklar giderek önem kazanmaktad›r
(1). Bu zorluklardan biri de eflcinsel bireylere özgü sorunlar›n ye-
terince bilinmemesi ve irdelenmemesidir. Cinsel sorunlar bu ko-
nuda göze çarpan sorun alanlar›ndan biridir (3).

Cinsel ifllev bozukluklar› tedavilerinde bireylerin cinsel yöne-
limleri klinisyenler taraf›ndan cinsel geliflim ve durum öyküsünde
sorgulanmaktad›r (4). Bununla birlikte tan› sistemlerindeki cinsel
ifllev bozukluklar› daha çok heteroseksüel cinselli¤e ait sorunla-
r› tan›mlamaktad›r (3,5). Cinsel tedaviler alan›nda çal›flan klinis-
yenlerin eflcinsellerin cinsel sorunlar› ile ilgili yeterli bilgiye sa-
hip olmalar› gerekmektedir. Heteroseksüel bireylerle yap›lan ça-
l›flmalarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda eflcinsel bireylerde cinsel ifllev bo-
zuklu¤u ile ilgili oldukça az say›da araflt›rma bulunmaktad›r.

1970’lerin sonuna kadar eflcinsellik ile ilgili çal›flmalar eflcin-
sellerin yaflad›¤› sorunlardan ziyade do¤rudan eflcinsel yöneli-
min klinik anlam› üzerine olmufltur. Eflcinsel cinselli¤i üzerine ilgi
ancak AIDS ile ilgili ciddi sorunlar›n yaflanmas› ile bafllam›flt›r
(6,7). Bunun bafll›ca sebebi HIV bulafl›c›l›¤›nda erkek eflcinselli-



¤inin önemli bir risk oldu¤unun düflünülmesidir. Çal›flmalar, ko-
runmas›z cinsellik ve anal birleflme ile ilgili tan›mlamalara dikka-
ti çektikçe eflcinsellerin cinsel yaflamlar› ve cinsel sorunlar›
önem kazanm›flt›r. Cinsel ifllev bozukluklar› HIV pozitif eflcinsel
erkeklerden bafllay›p, sonras›nda heteroseksüel ve eflcinsel er-
kekler aras› farkl›l›klar› araflt›ran çal›flmalara yönelmeye baflla-
m›flt›r. Bununla birlikte Masters ve Johnson 1966 y›l›nda eflcinsel
çal›flmalar›na bafllayacaklar›n› duyurmufl fakat bu çal›flma ancak
1979’da yay›mlanabilmifltir (8). Günümüzde HIV tafl›y›c›l›¤› eflcin-
sel ya da heteroseksüel olsun hemen herkes için cinsel iliflkiler-
de risk oluflturmaktad›r. Sonuç olarak eflcinsellerde cinsel ifllev
bozukluklar› ihmal edilmifl bir aland›r. Bu yaz›da öncelikle eflcin-
sel ve heteroseksüel cinselli¤indeki farkl› de¤iflkenler ele al›na-
cak daha sonra cinsel ifllev bozukluklar› cinsel yan›t döngülerine
göre aktar›lacakt›r. 

Eflcinsel Cinselli¤i ve Heteroseksüel Cinselli¤i

Eflcinsel cinsel ifllev bozukluklar› ile ilgili araflt›rmalara bak›l-
d›¤›nda önemli bir k›sm›n›n heteroseksüel bireyler ile karfl›laflt›r›-
larak yap›ld›¤› gözlenmektedir. Bu çal›flmalarda eflcinsellerde
heteroseksüellerden farkl› baz› özelliklerin oldu¤u dikkati çek-
mektedir (8). Bu farkl›l›klar›n eflcinsellerde heteroseksüellere gö-
re baz› cinsel sorunlar›n geliflmesine yatk›nl›k oluflturaca¤›, baz›
özelliklerin ise daha az cinsel ifllev bozuklu¤u görülmesine neden
olaca¤› ileri sürülmüfltür. Eflcinsel ve heteroseksüel aras›nda
cinsel yaflam› etkileyecek de¤iflkenler sosyodemografik farkl›l›k-
lar, eflcinsellik nedeniyle yaflanan s›k›nt›lar, DSM sisteminin efl-
cinselli¤i yeterince de¤erlendirememesi, farkl› iliflki sorunlar› ve
bulafl›c› hastal›k riski olarak tan›mlanm›flt›r. Bu özellikler afla¤›da
ele al›nm›flt›r.

Sosyodemografik Farkl›l›klar
Heteroseksüel ve eflcinsellerin karfl›laflt›r›ld›¤› cinsel sa¤l›k

araflt›rmalar›nda ilk göze çarpan durumlardan biri sosyodemog-
rafik özelliklerinin farkl› olufludur. Karfl›laflt›rmal› çal›flmalarda
eflcinseller heteroseksüellere göre daha genç ve daha e¤itimli-
dir ve ço¤unlukla büyük flehirlerde yaflamaktad›rlar (9,10). Bu
özellikler cinsel sorun geliflimi aç›s›ndan önemlidir. 

Eflcinsellik Nedeniyle Yaflanan S›k›nt›lar
Cinsel ifllev bozuklu¤una neden olabilecek baflka bir etken

de, eflcinsel bireylerin yönelimleri nedeniyle yaflayabilecekleri
sosyal sorun ve stresörlerdir. Ön yarg›lar, reddedilme ve ayr›m-
c›l›¤a maruz kalma endifleleri, cinsel yönelimini gizlemeye çal›fl-
ma, kabul görmeme ile ilgili kayg›lar ve kendi homofobileri önem-
li stresörler olarak tan›mlanabilir (1). Bu etmenlerin cinsel ifllev
bozukluklar›na neden olabilece¤i gösterilmifltir (11). Baz› eflcin-
sellerin bask›n heteroseksüel yönelimli bir dünyada yaflamalar›-
n›n bir sonucu olarak eflcinsel davran›fl ya da duygular›n›n de¤ifl-
tirilmesi için hekimlere baflvurdu¤u, onar›c› tedavilerin tekrar ta-
raftar toplad›¤› bilinmektedir  (12,13). Bu sorunlar cinsel ifllev bo-
zuklu¤unun da içinde oldu¤u pek çok ruhsal sorunun ortaya ç›k-
mas› için risk faktörü oluflturmaktad›r.

DSM’de Eflcinsel ‹fllev Bozukluklar›n›n Tan›mlanma 
Yetersizlikleri
Eflcinsel bireylerde cinsel ifllev bozuklu¤unu de¤erlendiren

çal›flmalar ço¤unlukla erkek eflcinseller ile ve DSM tan› siste-
minde cinsel yan›t döngüsüne göre tan›mlanan ifllev bozuklukla-
r› s›n›flamas› esas al›narak yürütülmüfltür (3). Eflcinsellerin daha
çok tercih etti¤i mastürbasyon, oral seks ve anal seks gibi cinsel

eylemler ile ilgili sorunlar›n DSM’de yer almam›fl olmas› eflcin-
sellerin cinsel ifllevlerinin yeterince de¤erlendirilemedi¤ini dü-
flündürmektedir (3,5). Bu da DSM ölçütlerinin eflcinsel cinsel ifl-
lev bozukluklar›n› de¤erlendirmede uygun olup olmad›¤›n› tart›fl-
mal› hale getirmektedir. Bu nedenlerle eflcinsel erkeklerde de ol-
dukça yüksek oranda cinsel ifllev bozuklu¤u ya da cinsel sorun
oldu¤u ancak DSM sistemiyle tan›mlanan cinsel ifllevler de¤er-
lendirildi¤inde baz› sorunlar›n gözden kaçarak gerçekte oldu-
¤undan daha az oranda cinsel sorun saptanabilece¤i belirtilmifl-
tir (3,11). Cove ve arkadafllar› taraf›ndan yap›lan bir çal›flmada
erkek eflcinsellerin kendilerinin tan›mlad›¤› cinsel problemler, al-
g›lad›klar› nedenler ve remisyonda rol oynayan faktörler sorgu-
lanm›fl, yazarlar DSM-IV kriterleri kullan›larak eflcinsellerde da-
ha az cinsel problem bildirildi¤ini, cinsel sorunlar›n sadece
%16’s›n›n DSM-IV’te tan›mlanabilir oldu¤unu öne sürmüfllerdir.
Çal›flmalar›nda DSM-IV tipi sorunlardan en s›k sertleflme bozuk-
lu¤u oldu¤unu ve kat›l›mc›lar›n %8.4’ünde deneyimlendi¤i bildiril-
mifltir. Ayn› çal›flmada orgazm bozuklu¤u %3.6;  erken boflalma
%1.2 oran›nda bildirilmifltir  (14). 

Farkl› ‹liflki Sorunlar›
Eflcinsellerin iliflki biçimleri aç›s›ndan da heteroseksüel bi-

reylere göre farkl›l›klar bulunmaktad›r. Yaflam boyunca cinsel
partner say›lar›n›n çok ancak sürekli, düzenli duygusal iliflkileri-
nin az oldu¤u bildirilmifltir (15,10). Stanford ve arkadafllar›n›n
2001 y›l›nda yürüttükleri bir çal›flmada heteroseksüel erkeklerin
%12’sinin, eflcinsel erkeklerin ise %48.8’inin düzenli bir iliflkisinin
olmad›¤› saptanm›flt›r. Kad›nlarda ise bu oranlar  heteroseksüel-
lerde  % 9.1 eflcinsellerde  %32.6 olarak bildirilmifltir (8). Bu bul-
gular cinsel yaflant›y› etkileyebilecek iliflki sorunlar›n›n  eflcinsel
iliflkilerde daha s›k olabilece¤ini ya da heteroseksüel iliflkilere
göre daha farkl› etkileyece¤ini düflündürmektedir.

Eflcinsel kad›nlar heteroseksüellere göre daha az say›da ilifl-
ki yaflasalar da (8) çal›flmalar yaflad›klar› iliflkilerinden memnun
olduklar›n› göstermektedir. Eflcinsel kad›nlarla yürütülen bir ça-
l›flmada araflt›rmaya kat›lanlar›n %94’ü iliflkilerinde mutlu ya da
çok mutlu olduklar›n› belirtmifllerdir (16). Kad›n eflcinsellerin cin-
sel ifllevleri de¤erlendirilirken önemli bir nokta da daha sonra ay-
r›nt›l› olarak anlat›lacak olan ‘bed death’ deneyimidir (17). Lazen-
sa, kad›n eflcinsellerin daha uyar›labilir ve cinsel aç›dan daha gi-
riflken olduklar›n› öne sürmüfltür (18). Alison ve arkadafllar›, ka-
d›nlar›n istek, uyar›lma, orgazm, s›kl›k, cinsel doyum skorlar›n›n
eflcinsel/biseksüel grupta heteroseksüel kad›nlardan daha yük-
sek oldu¤unu sonuçta bu grubun cinsel aç›dan daha iyi oldu¤u-
nu bildirmifllerdir (19).

Baz› çal›flmalarda, eflcinsellerin cinselli¤e heteroseksüeller-
den daha fazla zaman ay›rd›klar›, s›kl›k daha az gibi görünse de
heteroseksüellerden daha doyumlu bir cinsellik yaflayabilecek-
leri bildirilmifltir (18). Di¤er yandan, sa¤l›kl› bir iliflki için cinselli-
¤in olmazsa olmaz alg›lanmamas› gerekti¤i; örne¤in eflcinsel ka-
d›n iliflkilerinin heteroseksüel evliliklerden ba¤ kurmak için geni-
tal cinselli¤e ihtiyaç duymadan daha eflitlikçi ve daha yak›n bir
iliflki biçimi oldu¤u öne sürülmüfltür (20). 

Nichols ve arkadafllar›nca Counseilling/Institude for Perso-
nal Growth (IPG) bünyesinde yürütülen internet anketi çal›flma-
s›nda eflcinsel kad›nlar hakk›nda önemli baz› sonuçlara ulafl›l-
m›flt›r (21). Bu sonuçlar iliflkisi olan ve olmayan kad›n eflcinselle-
rin, cinsel aktivite s›kl›¤› daha az olmakla birlikte, mastürbasyon
s›kl›¤› ya da cinsel arzu ve istekleri heteroseksüel kad›nlardan
farkl› de¤ildir. Erkekle beraber olan kad›nlar, kad›nla beraber
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olan kad›nlardan daha s›k cinsellik yaflarlar ve bu fark iliflki süre-
sinden ba¤›ms›zd›r. Di¤er yandan eflcinsel kad›nlar daha fazla
cinsellik d›fl› iliflki kurabilmektedir. Kad›nla beraber olan kad›nlar,
cinsellik yaflad›klar›nda daha uzun seviflebilmekte, cinsellik re-
pertuarlar›nda daha fazla penis d›fl› aktiviteler yer almakta ve efl-
leri istedi¤i için cinsel iliflkiye girme e¤ilimi daha az olmaktad›r.
Orgazm olabilme, her iki grupta da ne kadar süre çift olduklar›y-
la de¤il, ne kadar süre cinselli¤e zaman ay›rd›klar› ile ilgilidir. Ka-
d›nlar için ister eflcinsel, ister heteroseksüel olsun, öpüflme, ge-
nital olmayan cinsellik, oral seks, parmakla cinsel organlara uya-
r› ve cinsel oyuncak kullanma orgazmda rol oynayan aktiviteler-
dir. Bu aktiviteler eflcinsel  kad›nlarda daha s›k kullan›lmaktad›r.

Bulafl›c› Hastal›k Riski 
HIV tafl›y›c›l›¤› eflcinsellere yönelik bir ayr›mc›l›k arac› olmufl-

tur. Bununla birlikte özellikle erkek eflcinseller için cinsel yaflant›-
lar›n› olumsuz etkileyebilecek önemli faktörlerden biri bulafl›c›
hastal›k tafl›malar› ya da hastal›k bulaflmas› olas›l›¤›d›r. Yaflamlar›
boyunca daha fazla cinsel partnerlerinin olmas› duygusal sonuç-
lar› d›fl›nda cinsel yolla bulaflan enfeksiyon riski aç›s›ndan da s›-
k›nt›l› bir durum olabilir. HIV tafl›y›c›l›¤›n› de¤erlendiren çal›flma-
larda HIV pozitif eflcinsellerde hem hastal›¤›n hem de tedavisinin
cinsel ifllevleri etkiledi¤i belirtilmektedir (6,7). 

AIDS ve cinsel ifllev bozukluklar› iliflkisi üzerine ilk çal›flan
araflt›rmac›lardan Dupras ve Morriset, 88 HIV-pozitif eflcinsel er-
ke¤in 50’sinde cinsel ifllev bozuklu¤u oldu¤unu 25’inin yaflad›kla-
r› cinsel ifllev bozuklu¤unu bir sorun olarak tan›mlad›¤›n› bildir-
mifllerdir. Cinsel ifllev bozuklu¤u yaflayan bireyler, cinsel aç›dan
daha az kendine güvenli ve daha fazla iliflkiden korkan kiflilerdir.
Yazarlar, cinsellik korkusunun cinsel ifllev bozuklu¤u aç›s›ndan
en önemli yorday›c› oldu¤unu öne sürmüfllerdir (22).

Catalan ve Meadow, HIV sero-pozitif 34 eflcinsel/biseksüel er-
ke¤in tan›sal de¤erlendirilmesi sonras›nda,  %94’ünde sertleflme
bozuklu¤u, %44’ünde istekte azalma, %12’sinde geç boflalma sap-
tam›fllard›r. Bu çal›flman›n sonucunda ister anti-HIV ilaç kullan›l-
s›n, ister kullan›lmas›n HIV seropozitif bireylerde cinsel ifllev bo-
zukluklar›nda en s›k karfl›lafl›lan sertleflme bozukluklar›d›r (7). Ja-
cobson’un makalesinde, Craik’in  bildirisine atfen HIV ile yaflayan
50 eflcinsel erke¤in %68’inde cinsel istek azalmas›, %58’inde uya-
r›lma güçlü¤ü, %28’i sertleflememe sorunlar› yaflad›klar›n› bildir-
mifltir. Yazar ayr›ca, inceledi¤i çal›flmalarda kondom kullan›m›n›n
sertleflme güçlü¤üne yol açabildi¤ini, anti-HIV ilaç kullan›m›n›n ve
AIDS ile ilgili stigmatizasyon, madde kullan›m› gibi problemlerin
bildirildi¤ini, cinsel ifllevler ve sertleflme bozuklu¤u aç›s›ndan bu
faktörlere dikkat edilmesi gerekti¤ini vurgulam›flt›r (23).

Cinsel ‹fllev Bozukluklar› 

DSM sistemi eflcinsel cinsel ifllevlerini ve cinsel ifllev bozuk-
luklar›n› tan›mlamakta yetersiz olarak de¤erlendirilse de halen
eflcinsel cinsel ifllev bozukluklar›n› tan›mlayacak daha iyi bir s›-
n›flama sistemi bulunmamaktad›r. Burada cinsel ifllev bozukluk-
lar› DSM sistemine göre cinsel yan›t döngüsü esas al›narak her
bir evreye özgü sorun kad›n ve erkekte ayr› ayr› tan›mlanarak ele
al›nm›flt›r. DSM IV-TR’de (24) mevcut tan›lar yeniden anlat›lma-
m›fl, eflcinsellere özgü DSM’de olmayan bafll›klar ayr›nt›l› veril-
mifltir. Eflcinsellerin cinsel ifllevlerinin de¤erlendirildi¤i çal›flma-
lar gözden geçirilirken kad›n eflcinselli¤i ile ilgili çal›flmalar›n da-
ha az say›da oldu¤u ve erkek eflcinselli¤i ile ilgili çal›flmalardan
sonra dikkati çekti¤i görülmüfltür.

‹stek Bozukluklar› 

Cinsel iste¤in azl›¤› kad›n ve erkek eflcinsellerde en s›k karfl›-
lafl›lan cinsel ifllev bozukluklar›ndan biridir (11,25). 

Kad›n Eflcinsellerde Azalm›fl Cinsel ‹stek
Cinsel istek bozukluklar› kad›n ve erkek eflcinseller aras›nda

baz› farkl›l›klar göstermektedir. Bu farkl›klardan bafll›cas› kad›n
eflcinsellerde tan›mlanan “bed death” deneyimidir. Kad›n eflcin-
sel çiftlerde, yak›nl›¤›n devam etmesine ra¤men cinsel aktivitede
azalmay› tan›mlayan “bed death” terimi, özellikle 1980’lerden bu
yana tart›fl›lmaktad›r (17).

Blumstein ve Schwartz 70 ve 80’lerde eflcinsel kad›n çiftlerin
di¤er çiftlerden daha az genital cinsellik yaflad›klar›n› fark etmifl-
lerdir (8). Daha sonraki çal›flmalarda kad›n eflcinsellerin cinsel ak-
tivite s›kl›¤›n›n heteroseksüellere oranla az oldu¤u bilgisini destek-
leyen bulgulara ulaflm›flt›r. Bafllang›çta “bed death” sadece geni-
tal cinsellikte azalma anlam›na gelse de zamanla tüm cinsel akti-
vitelerde azalmay› tan›mlamak için kullan›l›r olmufltur (17,21,25).
Van Rosmalen-Nooijens ve arkadafllar›, 30 eflcinsel kad›n ile yüz
yüze görüfltükleri çal›flmalar›nda, kat›l›mc›lar›n 25’inin -özel olarak
sorulmad›¤› halde- kendili¤inden “bed death”ten bahsettiklerini;
23 kad›n›n ise hayatlar›n›n herhangi bir evresinde “bed death” ya-
flad›klar›n› bildirmifltir. 20 kad›n ise kesitsel olarak yaflad›klar› ilifl-
kide “bed death”i bir sorun olarak tarif etmifllerdir. “Bed death”
yaflayan kad›nlar, cinsel aktivitelerindeki bu azalma halinin en s›k
nedeni olarak azalm›fl cinsel iste¤i tan›mlam›fllard›r. Cinsel iste¤in
azalmas›, kad›nlar taraf›ndan d›flsal faktörlere duyarl›l›k, simbiyo-
tik iliflki ve biyolojik faktörlere ba¤lanm›flt›r (26). Çiftler aras›nda
cinsel istek uyumsuzlu¤u ve/veya azalm›fl cinsel istek, kad›n efl-
cinseller aras›nda en s›k karfl›lafl›lan cinsel ifllev bozuklu¤u oldu-
¤u belirtilse de (25),  eflcinsel kad›nlar›n cinsel ifllev bozukluklar› ile
ilgili k›s›tl› bilgi bulunmaktad›r. 

“Bed death” ile ilgili farkl› görüflleri olan araflt›rmac›lar bu-
lunmaktad›r. Bir çok çal›flmada  “bed death” deneyimi olumsuz
bir durum olarak de¤erlendirilmektedir (26,25). Baz› araflt›rmac›-
lar kad›n eflcinsellerin genital cinsellik olmadan da farkl› cinsel
eylemlerle doyumlu bir cinsellik yaflayabilece¤ini ileri sürmüfller-
dir. Kendileri bundan yak›nm›yorlarsa bunun bir sorun olarak ta-
n›mlamas›n›n heteroseksist bir yaklafl›m olaca¤› belirtilmifltir. Bu
görüfllere paralel olarak, eflcinsel kad›nlar›n heteroseksüel ka-
d›nlara göre cinselli¤e daha fazla zaman ay›rd›klar› ve cinselli¤i
daha doyumlu yaflad›klar› öne sürülmüfltür (18). Ayr›ca eflcinsel
kad›nlar›n ço¤unun genital cinsellikten çok seks oyuncaklar› ve
pornografi kulland›klar›, partnerleri ile cinsel istekleri üzerine da-
ha rahat konuflabildikleri bildirmifltir (21). Benzer flekilde Holm-
berg ve Blair, eflcinsel bireyler ile heteroseksüel bireyler aras›n-
da cinsel istek ve iliflkili farkl›l›klar›n› araflt›rd›¤› çal›flmas›nda,
eflcinsel kad›nlarda cinsel iste¤inin anlaml› derecede yüksek ol-
du¤unu saptam›flt›r (27).

Cinsel yönelimin cinsellik ve cinsel etkinlik üzerine etkisinin
araflt›r›ld›¤› bir çal›flmada cinsel ifllev bozuklu¤u geliflimi aç›s›ndan
heteroseksüel ve biseksüel kad›nlar›n, eflcinsel kad›nlardan daha
riskli oldu¤u (%51, %45, %29) bildirilmifltir (28). IPG çal›flmas›nda,
eflcinsel kad›nlarda heteroseksüel kad›nlardan daha az cinsel ifl-
lev bozuklu¤u saptanm›flt›r. Tüm kad›nlarda partnerinden daha az
cinsel istek en s›k karfl›lafl›lan cinsel ifllev bozuklu¤udur (21,25).

Erkek Eflcinsellerde Azalm›fl Cinsel ‹stek
Behrendt ve George, eflcinsellerde azalm›fl cinsel iste¤in na-

diren kiflilerin kendisi taraf›ndan tan›mland›¤›n›, genellikle terapi-
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de, di¤er partnerin, partneri için art›k kendisiyle cinsel iliflki ya-
flamak istemedi¤ini belirtmesi fleklinde tan›mland›¤›n› bildirmifl-
lerdir. Yazarlar, çal›flmalar›nda, azalm›fl cinsel iste¤in eflcinsel
erkeklerde en s›k karfl›lafl›lan cinsel ifllev bozuklu¤u oldu¤unu,
eflcinsel ve biseksüel erkekler aras›nda, homofobinin, eflcinsel-
lik karfl›t› dinsel, sosyal ya da ailesel tabulardan kaynaklanan
olumsuz erken yaflam deneyimlerinin azalm›fl cinsel iste¤e ne-
den olabilece¤ini bildirmifller; özellikle terapide kiflilerin eflcin-
sellikle ilgili bak›fl aç›lar›n›n üzerine çal›fl›lmas› gerekti¤ini öner-
mifllerdir (29). Rosser ve Metz çal›flmalar›na kat›lan 197 eflcinsel
erke¤in   %49’unun yaflamlar›nda en az bir defa, %16’s›nda ise
çal›flmaya kat›ld›klar› dönemde cinsel istekte azalma oldu¤unu
bildirmifltirler (11). Baz› çal›flmalarda azalm›fl cinsel istek en s›k
rastlanan cinsel ifllev bozuklu¤u olarak tan›mlansa da baz› çal›fl-
malarda görülme oran› düflük olarak saptanm›flt›r (30). Lau ve
arkadafllar› 411 erkeklerle cinsellik yaflayan erkek ile yürüttükleri
çal›flmada, çal›flmaya kat›lanlar›n %8.3'ünde azalm›fl cinsel istek
saptam›fllard›r (31).  Erkek eflcinsellerde  cinsel iste¤i de¤erlen-
diren çal›flma say›s› yeterli de¤ildir. Görülme s›kl›¤› ve nedenleri
konusunda daha kapsaml› çal›flmalara ihtiyaç vard›r.

Cinsel Aversiyonlar
Cinsel aversiyonlar›n eflcinsellerde gözlenen bir durum oldu-

¤u belirtilse de bu konudaki araflt›rmalar yetersizdir (29). Mevcut
çal›flmalar ise aversiyonun nadir gözlendi¤ini göstermifltir (8).
Behrendt ve George AIDS/HIV korkusunun fobik reaksiyonlar ya-
ratabilece¤ini bildirmifl ve eflcinsellerdeki cinsel aversiyonun
babaya karfl› bilinç d›fl› öfkenin erkeklere genelleflmesinden do-
lay› oluflmufl olabilece¤ini öne sürmüfllerdir  (8,32).

Uyar›lma Bozukluklar› 

Eflcinsel bireylerde yukar›da da ifade edildi¤i gibi birleflme
d›fl› cinselli¤e ayr›lan süre daha fazlad›r. Eflcinseller cinsellik s›-
ras›nda farkl› uyar›lma ve doyum eylemleri yaflamaktad›rlar. Cin-
sel uyar›lma bir erkek eflcinsel için yaln›zca sertleflme sa¤lan-
mas› anlam›na gelmemektedir. Cinsel a¤r› bozukluklar› bölümün-
de anlat›lacak olan anodisparonide anal uyar›lman›n yetersiz
oluflu ya da kayg› nedeniyle anal sfinkterin kas›lmas› yaflanabil-
mektedir (3). Uyar›lma bozuklu¤u kavram›na genital organlar d›fl›
uyar›lma aç›s›ndan da bak›lmas› gerekmektedir. Bununla birlikte
yap›lan çal›flmalar a¤›rl›kl› olarak genital uyar›lmalar üzerine
odaklanm›flt›r.

Erkek eflcinsellerde uyar›lma bozuklu¤u ile ilgili çal›flmalar
daha çok sertleflme bozuklu¤unu de¤erlendirmifl, sübjektif uya-
r›lma genellikle de¤erlendirme d›fl› b›rak›lm›flt›r. Bir baflka ihmal
edilmifl alan ise eflcinsel iliflkide anal seks s›ras›nda erke¤in o
seks s›ras›ndaki rolüne göre de¤iflen uyar›lma biçimidir. Erkek
eflcinselli¤inde anal seks s›ras›nda inseptif (girifli yapan) ya da
reseptif (girifl yap›lan) olma durumuna göre uyar›lman›n de¤er-
lendirilmesi de¤iflebilir (35). Bu tan›mlamalar eflcinsellerin anal
seksteki rolleri tan›mlamak üzere kullan›lm›flt›r. Bu durum kiflinin
sürekli inseptif ya da sürekli reseptif olaca¤i anlam›na gelme-
mektedir. Bir anal seks s›ras›nda inseptif olan kifli ayn› iliflki ya da
bir sonraki anal seks s›ras›nda reseptif olabilir. Di¤er taraftan bu
farkl› rollerde olan cinsellikleri s›ras›nda uyar›lma flekli ve uyabi-
lirlik farkl›l›k gösterebilir (3). Afla¤›da cinsel a¤r› bozukluklar›
bafll›¤›nda ayr›nt›l› anlat›lacak olan anodisparonide anal seks s›-
ras›nda reseptif partnerin anal bölgesinin yeterince uyar›lmama-
s›n›n a¤r› nedenlerinden biri olabilece¤i belirtilmektedir. Bu ko-

nuda anodisparoni çal›flmalar› d›fl›nda yeterli veri yoktur. Çal›fl-
malar daha çok sertleflme sorunlar›na odaklanm›flt›r.   

Kad›nda Uyar›lma Bozuklu¤u
Eflcinsel kad›nlarda birleflme d›fl› cinsel eylemlere ayr›lan

vaktin daha fazla oldu¤u bildirilmifltir (18). Bu nedenle heterosek-
süel kad›nlara göre uyar›lma aç›s›ndan daha az sorunlu olacak-
lar› söylenebilir. Çal›flmalar eflcinsel kad›nlar›n birbirlerini cinsel
anlamda daha iyi tan›d›klar›n›, daha iyi empati yapabildiklerini,
bunun sonucu olarak birbirlerini daha iyi uyarabildiklerini göster-
mektedir. Bu araflt›rmalar afla¤›da özetlenmifltir.

1983 y›l›nda yay›mlanan çal›flmalar›nda Coleman ve Hoon,
eflcinsel ve heteroseksüel kad›nlar›n uyar›labilirlik ve cinsel do-
yumunu karfl›laflt›rm›flt›r. Çal›flmaya kat›lan 407 eflcinsel, 370 he-
teroseksüel kad›n SAI (Sexual Arousability Inventory) puanlar›
aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda, eflcinsel kad›nlar›n anlaml› dere-
cede yüksek puanlar ald›klar›n› bildirilmifltir. Bununla birlikte, efl-
cinsel çiftler daha s›k seviflmekte, mastürbasyon ya da di¤er
uyar›mlar ile daha s›k orgazm olmakta ve daha çok cinsel doyum
sa¤lamaktad›rlar (33). Benzer flekilde Baeber ve arkadafllar› 42
eflcinsel kad›n ile 72 heteroseksüel kad›nda anksiyetenin cinsel
ifllevler üzerine etkisini araflt›rd›klar› çal›flmalar›nda, her iki grup
aras›nda cinsel istek aç›s›ndan bir farkl›l›k saptanmamakla birlik-
te, eflcinsel kad›nlar›n uyar›lma ve orgazm skorlar› heteroseksü-
el kad›nlardan anlaml› derecede yüksek bulunmufltur. Yazarlar,
eflcinsel kad›nlar›n cinsel arzular›n› partnerleriyle paylaflmalar›-
n›n bu sonuçlarda etkili olabilece¤ini öne sürmüfllerdir. Buna ek
olarak cinsel ifllev ile anksiyete düzeyi aras›nda heteroseksüel
kad›nlarda negatif bir korelasyon varken, eflcinsel kad›nlarda
herhangi bir korelasyon bulunmam›flt›r. Bunda eflcinsel bir part-
nerin erkek partnere göre anksiyeteyi  hafifletici ve yard›mc› tu-
tumlar›n›n etkisinin olabilece¤i öne sürülmüfltür (34). 

Maena ve arkadafllar›, 100 eflcinsel kad›n ile bu kad›nlarla sos-
yodemografik verileri uyumlu önceki çal›flmalara kat›lm›fl 100 efl-
cinsel erke¤i, 100 heteroseksüel kad›n› ve 100 heteroseksüel erke-
¤i cinsel ifllev bozukluklar› aç›s›ndan karfl›laflt›rd›klar› çal›flmala-
r›nda, eflcinsel kad›nlar›n %15’inde uyar›lmay› sa¤lamada güçlük,
%14’ünde uyar›lmay› devam ettirmekte güçlük saptam›fllard›r. He-
teroseksüel kad›nlar›n ise %48’i uyar›lmay› sa¤lamakta güçlük ve
%33’ü uyar›lmay› sürdürmekte güçlük bildirmifllerdir. Tan›mlanan
uyar›lma bozukluklar›n›n doyumsuzluk hissi ile anlaml› iliflkisi bu-
lunmufltur. Yazarlar heteroseksüel kad›nlar ile eflcinsel kad›nlar
aras›ndaki cinsel ifllev bozukluklar›n›n farkl›l›¤›n›, kad›nlar›n kad›n
isteklerini erkeklerden daha iyi bilip, daha empatik davran›yor ola-
bilmelerine ba¤lam›fllard›r (16). 

Sertleflme Bozuklu¤u
Breyer ve arkadafllar›n›n çal›flmas›nda, sertleflme bozuklu-

¤unun eflcinsel erkeklerde, heteroseksüel erkeklere göre daha
yayg›n oldu¤u saptanm›flt›r (28). Seibel ve arkadafllar› erkeklerle
cinsellik yaflayan 18 yafl üstü, 576 erkekte cinsel ifllev bozuklu¤u,
parafili ve çocukluk ça¤› travmas› yayg›nl›¤›n› araflt›rd›klar›
çal›flmalar›nda kat›l›mc›lar›n %75’i yaflam boyu, %65.1’i ise çal›fl-
ma esnas›nda bir cinsel ifllev bozuklu¤u tan›mlam›fllard›r. Yaflam
boyu ve flimdiki cinsel ifllev bozukluklar› aras›nda en yayg›n ola-
n›n›n sertleflme sorunlar› oldu¤u bildirilmifltir (36). Rosser ve
arkadafllar›n›n çal›flmas›nda 197 eflcinsel erke¤in yaflam boyu
%46’s›n›n sertleflmeyi sürdürmekte zorluk yaflad›¤›n›, %40’›n›n
ise en az bir defa sertleflme sa¤lamakta zorland›klar›n› bildir-
mifllerdir. Bunun yan›nda, çal›flman›n yap›ld›¤› dönemde eflcinsel
erkeklerin  %15’i sertleflmeyi sürdürmekte, %13’ü sertleflmeyi
sa¤lamakta güçlük tarif etmifllerdir (11). 
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Bancroft ve arkadafllar› 2031 heteroseksüel erkek ile kendisi-
ni eflcinsel olarak tan›mlayan 1379 erkekte sertleflme ve boflalma
problemlerini incelemifltir. Bu çal›flmada, sertleflmeyi sa¤lamak-
ta güçlük, sertleflmeyi sürdürmede güçlük ve boflalman›n h›zl› ol-
mas› gibi problemler içeren 3 soru sorulmufltur. Sertleflme soru-
nu eflcinsel erkeklerde, hem son 3 ay içinde hem de herhangi bir
zaman içinde heteroseksüel erkeklere göre daha fazla bildiril-
mifltir. Bu çal›flmada, sertleflme bozuklu¤u olan eflcinsel erkek-
lerde, “performans kayg›s›” heteroseksüel erkeklerden daha
fazla saptanm›flt›r  (15). Lau ve arkadafllar›n›n 324 eflcinsel erkek-
le yürüttükleri çal›flmada sertleflme sorunu son bir y›l içinde
%42.5 oran›nda belirtilen cinsel ifllev bozuklu¤u aras›nda alt›nc›
s›rada %6.3 oran›nda bildirilmifltir (31). McWhirter ve Matti-
son’un çal›flmas›nda, ise cinsel sorunlar› olan 81 erkek eflcinsel-
de en s›k tan›mlanan cinsel sorun %43 oran›nda sertleflmede
zorlanmad›r (20). George ve Behrendt, McWhirter ve Matti-
son’un aksine erkek eflcinsellerde uyar›lma bozuklu¤unun, erken
boflalmadan daha az s›kl›kla görüldü¤ünü bildirmifltir. Onlara gö-
re, eflcinsel erkeklerde,  maskülen cinsel role uygun sosyalizas-
yon eflcinsel erkeklerde uyar›lma bozuklu¤una yol açan en
önemli faktördür. Bu sav, sorunu yaflayan kiflilerin yaln›zken
sertleflme sa¤lamakta zorlanmazken, kendilerinin maskülenli¤i-
ni, iktidar›n› ve yeterlili¤ini ölçtü¤ünü düflündükleri erkek partne-
riyle beraberken sertleflme güçlü¤ü yaflamalar›n› aç›klamaktay-
d›. Buna ek olarak afla¤›lanmadan korkma da erektil bozuklukla-
ra neden olmaktad›r (37). 

Shires ve Milles,  sertleflme güçlü¤ü yaflayan 7 heteroseksüel
8 eflcinsel kat›l›mc› ile yapt›klar› çal›flmada iki grup aras›nda sert-
leflme bozukluklar›n›n farkl› kognisyonlar ile iliflkili oldu¤unu öne
sürmüfllerdir. Heteroseksüel erkekler daha çok performans anksi-
yetesi yaflarken, eflcinsel erkekler daha çok kendilerini cinsel ye-
tersizlik içinde hissetmekte olduklar›n› bildirmifllerdir. Heterosek-
süel erkeklerin depresyon ve anksiyete skorlar› eflcinsellerden
yüksekken, benlik sayg›s› skorlar› daha düflük bulunmufltur. Eflcin-
sel grup HIV anksiyetesi, internalize homofobi ve yak›nl›k sorunla-
r›n› içeren kognitif de¤iflkenlerden etkilenmekte oldu¤unu bildir-
mifltir. Yazarlar, özgül kognitif inanç ve flemalar›n, anksiyete ile be-
raber de¤erlendirilmesi gerekti¤ini ve terapötik yaklafl›m›n önemi-
ni vurgulam›fllard›r (38). 

Hirshfield ve arkadafllar› çal›flmalar›na kat›lan erkekle cinsel-
lik yaflayan erkeklerin %45’inde sertleflme problemleri, %44’ünde
performans anksiyetesi bildirmifltir. Çal›flmac›lar, benzer bildiride
bulunulan cinsel ifllev bozukluklar›n› istatistiksel yöntemler ile iki
parçal› semptom de¤iflkenlerine ay›rm›fllard›r. Buna göre az/ol-
mayan cinsel ifllev bozuklu¤u s›n›f› en büyük (%32), sertleflme
problemi/performans anksiyetesi ikinci (%24), azalm›fl cinsel is-
tek/haz (%23) üçüncü ve yüksek düzeyde cinsel ifllev bozuklu-
¤u/a¤r› (%21) dördüncü s›n›f olarak belirlenmifltir. Buna göre,
sertleflme problemi/performans anksiyetesi s›n›f›, yafl olarak da-
ha ileri, bekar, fiziksel hastal›k sahibi olma ve reçeteli/reçetesiz
sertleflme bozuklu¤una karfl› ilaç kullanma aç›s›ndan ilk s›n›ftan
anlaml› derecede farkl› bulunmufltur (30).

Araflt›rma bulgular› de¤erlendirildi¤inde erkek eflcinseller
aras›nda sertleflme bozuklu¤unun s›k görülen bir cinsel ifllev bo-
zuklu¤u oldu¤u söylenebilir. 

Orgazm Bozukluklar› 

Orgazm k›sa sürede yaflanmas›na ra¤men otonomik, periferik
ve merkez sinir sisteminin de içinde oldu¤u cinsel yan›t döngü-

sünün en karmafl›k evrelerinden biridir. Pek çok durumdan etki-
lenebilir (39). Kullan›lan ilaçlar yaflanan sa¤l›k sorunlar›, kiflinin
içinde bulundu¤u ruh hali, kiflinin yeterince konsantre olup ola-
mamas› gibi pek çok etken orgazm› etkileyebilir. Heteroseksüel-
ler gibi eflcinsellerin yaflad›¤› kültür ve toplumdan partneri ile
iliflkisine kadar pek çok etken orgazm›n oluflmas›na engel olabi-
lir. Ancak eflcinsellerin daha önce belirtildi¤i gibi daha stresli bir
yaflamlar›n›n olmas› orgazm sorunlar›n›n da daha çok olabilece-
¤ini düflündürmektedir. 

Kad›nda Orgazm Bozukluklar›
Kad›n eflcinseller ile heteroseksüel kad›nlar› karfl›laflt›ran ça-

l›flmalarda, cinsel iliflki s›kl›¤›n›n kad›n eflcinsellerde daha az ol-
mas›na ra¤men, bu kad›nlar›n cinsel ifllev bozuklu¤undan daha az
yak›nd›klar› bildirilmifltir. Eflcinsel kad›nlar yine daha az lubrikant
kulland›klar›n› ve daha az orgazm sorunu yaflad›klar›n› bildirmifl-
lerdir. Baz› yazarlar kad›n eflcinsellerin do¤ufltan ak›c› bir cinselli-
¤e sahip olduklar›n› ve iyi bir cinsellik yaflad›klar›n› öngörmektedir.
Her ne kadar kad›n eflcinsel cinselli¤inde daha önce tan›mlanan
“bed death” deneyimi olsa da bu cinsel deneyimden memnun ol-
malar› nedeniyle bu durumun bir sorun olarak tan›mlan›p tan›m-
lanmayaca¤› baz› yazarla göre tart›flmal›d›r (21). 

Erkekte Boflalma Bozukluklar›
Eflcinsel erkeklerde erken boflalma, orgazm olamama ve geç

boflalma görüldü¤ü bildirilmifltir. Orgazm olamama ile ilgili oran-
lar de¤iflkenlik göstermektedir. Lau ve arkadafllar›n›n yapt›klar›
çal›flmada orgazm olamama %5.6 oran›nda saptanm›flken (31),
Hirshfield ve arkadafllar›n›n yapt›klar› çal›flmada orgazma ulafla-
mama %36 olarak bildirilmifltir (30). 

Erken boflalma heteroseksüel erkeklerde en s›k rastlanan
cinsel ifllev bozuklu¤udur (40). Benzer flekilde erkek eflcinseller
aras›nda da önemli ve yayg›n bir sorun oldu¤u gösterilmifltir.
Araflt›rma sonuçlar›nda %1.2-44 aras›nda de¤iflen oranlardan
bahsedilmektedir. Bununla birlikte baz› çal›flmalar da  erken bo-
flalman›n eflcinsel erkeklerde daha az görüldü¤ü bildirilmifltir
(15). Cove ve arkadafllar›n›n 300 eflcinsel erkekle yürüttükleri ça-
l›flmada en s›k cinsel ifllev bozuklu¤u sertleflme bozuklu¤u iken
erken boflalma %1.2 oran›nda bildirilmifltir (14).

Görece daha yeni çal›flmalar ise erken boflalman›n eflcinsel
erkeklerde heteroseksüel erkeklerle benzer oranda görüldü¤ünü
belirtmektedir. 2004-2005 y›llar› aras›nda 7001 eflcinsel erkekle
yap›lan bir çal›flmada azalm›fl cinsel istek, sertleflme bozuklu-
¤undan sonra en s›k cinsel ifllev bozuklu¤u %34 ile erken boflal-
ma olarak bildirilmifltir (30). Breyer ve arkadafllar›n›n yapt›klar›
çal›flmada PEDT (premature ejaculation diagnostik tool) ile de-
¤erlendirilen erkek eflcinsellerde erken boflalma oranlar› eflcin-
sel (%17) ve heteroseksüel (%16) erkeklerde benzerlik göster-
mektedir (28).

Rosser ve arkadafllar›n›n 1997’de eflcinsel erkeklerin cinsel
sorunlar›n› belirlemek amac›yla yapt›klar› araflt›rmada 197 kat›-
l›mc› aras›nda halihaz›rda cinsel ifllev bozuklu¤u yaflayanlar›n
oran›n›n %52 oldu¤u, bunlar›n içinde %19 unun erken boflalma,
%16’s›n›n ise geç boflalma tan›mlad›klar› belirtilmifltir (11). Baz›
araflt›rmac›lar erkek eflcinseller aras›nda erken boflalmadan çok
geç boflalma görüldü¤ünü bildirmifltir (41). Geç boflalma için da-
ha çok psikolojik nedenlerin etken olabilece¤i belirtilmektedir.
Geç boflalman›n erkek eflcinsellerin erken cinselli¤e bafllamas›
nedeniyle pre-orgazmik duyumlar›n fark edilmemesi ya da yok
say›lmas›ndan kaynaklan›yor olabilece¤i, agresif fantezilerden,
performans kayg›s›ndan, suçluluktan, düflük ego gücünden olu-
flabilece¤i öne sürülmüfltür (11).
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HIV tafl›y›c›l›¤›n›n tüm eflcinsel cinsel ifllev bozukluklar›nda ol-
du¤u gibi erken boflalmada da önemli bir belirleyici olabilece¤i dü-
flünülmüfltür. HIV tafl›y›c›s› olanlarda tafl›y›c› olmayanlara göre er-
ken boflalman›n daha az ya da daha s›k görüldü¤ünü bildiren ya-
y›nlar bulunmaktad›r  (42). Bu bulgular çal›flma düzeni ya da örnek-
lem grubuna göre de¤ifliklik gösterebilmektedir.

Cinsel A¤r› Bozukluklar› 

DSM ye göre cinsel a¤r› bozuklu¤u tan›s› alt›nda iki bafll›k bu-
lunmaktad›r: disparoni ve vaginismus (24). Disparoni genel t›bbi
duruma ba¤l› olmayan, seksüel girifl s›ras›nda kad›n ya da erkekte
genital bölgede hissedilen tekrarlay›c› a¤r› olarak tan›mlanm›flt›r.
Daha çok heteroseksüel cinselli¤ine vurgu yap›lmaktad›r. Cinsel
a¤r› bozuklu¤unun sadece genital bölgelere s›n›rland›r›lmas›n›n
heteroseksist bir yaklafl›m oldu¤u, cinsel a¤r›dan bahsedilecekse
oral ya da gö¤üste a¤r›n›n da tan›mlanmas› gerekti¤i bildirilmifltir
(3). A¤r›n›n pek çok nedene ba¤l› olarak ortaya ç›kabilece¤i belir-
tilmektedir (3,35). Eflcinsel erkek ve kad›nlarda disparoni ile ilgili
yeterli veri bulunmamaktad›r. 

Çal›flmalarda eflcinsel kad›nlar aras›nda da vaginismus gö-
rüldü¤ü bildirilmifltir (26). Bununla birlikte kad›n eflcinsellerde
a¤r› bozukluklar› üzerine kurgulanm›fl a¤r› çal›flmalar›na rastlan-
mam›flt›r. Erkek eflcinsellerde ise cinsel a¤r›y› s›k rastlanan bir
sorun olarak tan›mlayan çal›flmalar bulunmaktad›r (11,30,31,35). 

Anodisparoni
Erkek eflcinsellerde anal birleflme s›ras›nda oluflan a¤r› Ros-

ser ve arkadafllar› taraf›ndan ayr›nt›lar›yla tan›mlanm›flt›r. Ano-
disparoni anal seks s›ras›nda reseptif partnerde tan›mlanan tek-
rarlay›c› a¤r› olarak tan›mlanmaktad›r (11). Anal seks daha çok
eflcinsel erkeklerde tan›mlanm›flt›r. HIV tafl›y›c›l›¤› nedeni ile t›b-
bi aç›dan dikkatleri üzerine çeken bir cinsel eylemdir. Son y›llar-
da yap›lan çal›flmalar anal seksin eflcinsel kad›nlar, biseksüeller
ve heteroseksüel çiftler aras›nda da yayg›nlaflt›¤›n› göstermek-
tedir (3). ABD’de yap›lan bir çal›flmada araflt›rmaya kat›lan er-
keklerin %40’›, kad›nlar›n ise %35’i son bir y›l içinde anal seks de-
nediklerini bildirilmifllerdir (3).  Ayr›ca heteroseksüel ve eflcinsel
iliflkilerde her iki partnerin de anal sekste reseptif olabildi¤i bildi-
rilmifltir.

Rosser ve arkadafllar›n›n 1997 y›l›nda eflcinsel erkeklerde
cinsel ifllev bozuklu¤unu araflt›rmak üzere yürüttükleri çal›flmada
erkek eflcinsellerde anal seks s›ras›nda az›msanmayacak oran-
larda (%16) a¤r› yak›nmas› oldu¤unu fark etmifllerdir (11). ‹lk kez
bu çal›flmada dikkati çeken a¤r› yak›nmas› nedeniyle Rosser ve
arkadafllar› yeni çal›flmalar planlam›fl ve bu yak›nmay› bir cinsel
ifllev bozuklu¤u olarak tan›mlamaya çal›flm›fllard›r. Anodisparo-
ninin DSM sisteminde tan›mlanabilecek yeni bir cinsel ifllev bo-
zuklu¤u olabilece¤i varsay›m› ile tan›sal ölçütleri oluflturulmaya
çal›fl›lm›flt›r (5,35).  

Anal bölge oldukça hassas bir bölgedir. ‹stemsiz kas›lan iç ve
istemli kas›lan d›fl sfinkteri bulunmaktad›r. ‹stemsiz kas›lan iç
sfinkterin cinsel birleflme s›ras›nda kas›lmas›n›n a¤r›ya neden ol-
du¤u düflünülmektedir (3). Sempatik otonomik uyar›lma ile kas›-
lan bu sfinkterin kas›lmas›nda pek çok faktörün etkili olabilece¤i
belirtilmektedir  (5).

Damon ve Rosser’in çal›flmas›nda anodisparoniyi tan›mlaya-
bilmek amac›yla kat›l›mc›lardan anal seks s›ras›nda hissettikleri
a¤r›y› 1-7 aras›nda de¤erlendirmelerini istemifller ve bunlar›n
%25’i 1-2 (hiç-çok nadir), %63’ü 3-5 (nadir hafif-s›k hafif-orta flid-

dette), %12’si 6-7 (tekrarlayan-sürekli fliddetli) olarak tan›mla-
m›fllard›r. Cinsel mitler, cinsel birleflme öncesinde anal bölgenin
yeterince uyar›lmamas›, anal bölgenin genel t›bbi sorunlar›, lub-
rikasyon eksikli¤i, madde kullan›m›, psikolojik faktörler, penis bo-
yutu, pozisyon, homofobi gibi nedenlerin a¤r›ya neden olabilece-
¤i bildirilmifltir (5).

Di¤er Cinsel Sorunlar/Bozukluklar

Eflcinsellerde de¤erlendirilmesi önemli olabilecek di¤er so-
runlar aras›nda cinsel partner ile frekans farkl›l›¤›, cinsel kom-
pulsivite ve sanal seks öne ç›kmaktad›r. Bununla birlikte yaz›n›n
konusu cinsel ifllev bozukluklar› oldu¤undan k›sa de¤inilmifltir.

Frekans farkl›l›¤› ayr› bir bafll›k olmakla birlikte yaz›da istek bo-
zukluklar›nda k›smen ele al›nm›flt›r. Eflcinsel bireylerde partner ilifl-
kisinde heteroseksüel bireylere göre cinsellik daha önemli olmak-
tad›r. Eflcinsel erkeklerin, internet üzerinden cinsel u¤rafllar›, ka-
d›nlardan ve heteroseksüel erkeklerden daha fazlad›r. %40’›n›n
partnerlerini internetten bulduklar›n› bildirilmifltir (43). Dew ve
Chaney, eflcinsel erkeklerin bir k›sm›n›n depresyondan, düflük ben-
lik sayg›s›ndan, stigma ile iliflkili anksiyeteden kaçmak amac›yla
interneti kulland›klar›n› ve internette geçirilen sürenin cinsel kom-
pulsiyon ile güçlü iliflkisi oldu¤unu ileri sürmüfllerdir (44). Parsons
ve arkadafllar› eflcinsel ve biseksüel erkeklerin internet ve cinsel
kompulsiyonlar›n› araflt›rd›klar› çal›flmalar›nda günlük internet kul-
lan›m›na göre sorunlu/sorunsuz internet kullan›m› olanlar olmak
üzere ikiye ayr›lan kat›l›mc›lardan internet kullan›m› sorunlu olanla-
r›n cinsel kompulsiyon skorlar›n› yüksek bulmufllard›r (45). Grov ve
ark. 50 eflcinsel erke¤in yar›s›nda cinsel kompulsiyon belirtileri
saptam›fllard›r. Yazarlar, cinsel kompulsivite ve riskli cinsel davra-
n›fllar aras›nda güçlü bir iliflki oldu¤unu öne sürmüfllerdir (46). Sei-
bel ve arkadafllar›n›n çal›flmas›nda, eflcinsel erkeklerin %69’u ha-
yatlar›n›n bir döneminde, %54.2’si ise çal›flmaya kat›ld›klar› dönem-
de baz› cinsel parafili çeflitleri tarif etmifllerdir. Bunlar aras›nda en
s›k olanlar: voyörizm, fetiflizm ve frottörizmdir (36). Di¤er taraftan
bunlar davran›fl düzeyindedir.

Sonuç

Tüm araflt›rmalar de¤erlendirildi¤inde eflcinsellerde cinsel
ifllev bozukluklar›n›, neden ve sonuçlar›n› kapsaml› olarak ifade
etmek ve cinsel sorunlar› belirli klinik ölçütlerle tan›mlamak ha-
len güçtür. Eflcinsel cinsel ifllevleri ile ilgili yap›lan araflt›rmalar›n
s›n›rl› olmas›, araflt›rma yöntemlerinin farkl›l›klar› ve genifl epide-
miyolojik çal›flmalar›n olmamas› bu zorlu¤un önemli nedenlerin-
dendir. 

Eflcinsel bireylerde cinsel ifllev bozukluklar› son zamanlarda
daha detayl› çal›fl›lmaktad›r. Bununla birlikte heteroseksüel birey-
lerdeki cinsel sorunlarla ilgili bilgilerle k›yasland›¤›nda oldukça az
say›da çal›flma ve bilgi mevcuttur. Mevcut tan› sistemlerinin daha
çok heteroseksüel iliflkiye odaklanmas›, eflcinsel bireylere özgü
cinsel sorunlara yeterince yer verilmemifl olmas›, klinisyenler aç›-
s›ndan bir sorun olarak durmaktad›r. Eflcinsel bireylerin sa¤l›k or-
tam›nda da ayr›mc›l›k yaflama olas›l›klar› göz önüne al›nd›¤›nda bu
konu daha da önem kazanmaktad›r. Cinsel ifllev bozuklu¤u üzerine
çal›flan sa¤l›k profesyonelleri eflcinsellerdeki cinsel sorunlar› ay-
r›nt›l› flekilde de¤erlendirmeli, eflcinsellere özgü sorunlar konusun-
da bilgi birikimlerini art›rmal›d›rlar.
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