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Özet
Bu araflt›rma, 410 üniversite ö¤rencisi üzerinde

(185 k›z, 225 erkek) 2002-2003 akademik y›l›nda,
üniversite ö¤rencilerinin cinsellikle iliflkili konularda
görüfllerini belirlemek amac›yla betimsel olarak ya-
p›lm›flt›r. Çal›flmada veriler, anket formu kullan›larak
toplanm›flt›r. Anket formu ö¤rencilerin tan›mlay›c›
özelliklerini ve cinsellikle ilgili görüfllerini içermekte-
dir. Verilerin de¤erlendirilmesinde yüzdelik ve ki-ka-
re testi kullan›lm›flt›r. Araflt›rma bulgular›, üniversite
ö¤rencilerinin %48.0’inin karfl› cinsten özel arkadafl-
lar› oldu¤unu, ancak yar›s›ndan ço¤unun ise karfl›
cinsten özel arkadafllar›n›n bulunmad›¤›n› göster-
mektedir. Gençlerin önemli bir k›sm›n›n 21-25 yaflla-
r›n› (%66.6) cinsel deneyim için uygun buldu¤u, yine
karfl› cinsten bir arkadafl edinememenin nedenini ise
güvensizli¤e (%31) ba¤lad›klar› saptanm›flt›r. Ö¤-
rencilerin cinsellikle ilgili bilgileri arkadafllar›ndan
(%35.1) edindi¤i saptanm›fl, bilgi kayna¤› olarak ai-
lenin oran› oldukça düflük bulunmufltur.

Araflt›rmada, ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤u-
nun cinsellikle ilgili problemlerini (%52) arkadaflla-
r›yla paylaflacaklar›, aile ile paylafl›m›n ise yok de-
necek kadar az oldu¤u (%7.8), bununla birlikte
%23.9’unun sa¤l›k çal›flanlar› ve dan›flmanlarla
paylaflacaklar› saptanm›flt›r. Gençlerin büyük ço-
¤unlu¤unun evlilik öncesi cinsel iliflkiyi uygun bul-
mad›klar› (%81.7) ve bekaretin önemine inand›klar›
(%82.4) belirlenmifltir. Gençler cinsellikten kaç›nma
nedenlerini a¤›rl›kl› olarak dini inançlar ve bireysel
de¤erlere (%42.8), ailedeki de¤erlere (%41.7) ba¤-
lam›fl, cinsel yolla bulaflan hastal›k korkusu (%10.4)
ve hamilelik (%5.1) gibi nedenleri de daha az oran-
da öne ç›karm›fllard›r. Cinsel iliflkiden kaç›nma ne-
denleri konusunda; k›zlar daha çok aile de¤erlerini
öne ç›kar›rken erkekler dinsel inançlar›n›n bu konu-
da daha etkili oldu¤unu vurgulam›fllard›r. Erkek ö¤-
rencilerin k›z ö¤rencilere göre evlilik öncesi cinsel
iliflkiyi daha çok benimsedikleri belirlenmifltir. Ö¤re-
nim alan›n›n cinsellikle ilgili görüfllere etkisi incelen-
di¤inde, evlilik öncesi cinsel iliflkiye fen bilimlerinde
okuyan ö¤rencilerin daha olumsuz yaklaflt›klar›, ke-
za bekarete sosyal bilim ö¤rencilerinin daha az
önem verdikleri saptanm›flt›r. Sonuç olarak Üniver-
site ö¤rencileri için cinsel e¤itimin gerekli oldu¤u,
kontrollü programlar›n uygulanmas›na ihtiyaç oldu-
¤u önerilebilir.

Anahtar kkelimeler: Cinsellik, üniversite ö¤rencileri

Summary
This research was carried descriptively on 410 uni-

versity students, 185 of whom are female and 225 of
them are male, with the aim of determining the ideas of
university students on sexual issues in 2002-2003 aca-
demic year. The data in the study were collected by
using a questionnaire form. This form includes the ide-
as of students about sexuality and descriptive features
of the students. In the assesment of the data, percen-
tage and chi-square tests were used. Research fin-
dings indicated that 48% of university students had op-
posite sex private friends but that over half of them
didn’t have private girl/boy friends. It was determined
that considerable part of the young people found 21-25
age suitable for intercourse experience (66.6%) and
that they accepted the unreliability as the reason of not
having a friend from opposite sex (31%). It was found
out that the students learned some knowledge about
sexuality from their friends (35.1%) and the rate of the
family as the source of knowledge was found fairly low.
In the study, it was determined that most of the stu-
dents would share their problems about sexuality with
their friends (52%) and sharing with family was nearly
absent (7.8%), however, 23.9% of the students would
share with health staff and their supervisors. Also, it
was found out that most of the young people didn’t
consider intercourse appropriate before marriage
(81.7%), and they believed the importance of virginity
(82.4%). The young attributed their avoidance from the
intercourse to the religious beliefs and individual valu-
es (42.8%) and the values of their family (41.7%) and
they showed the reasons such as the fear of the infec-
tious disease (10.4%) by means of intercourse and
pregnancy (5.1%) in lower incident. About the reasons
of avoidance from intercourse, while the girls accepted
family values in the first plan, the boys (men) emphasi-
zed that the religious beliefs more on this subject. It is
determined that the boy students adopted intercourse
before marriage more than the girl students. When the
effects of education field about sexuality were exami-
ned, it was determined that the students attending to
their education in natural sciences approached interco-
urse before marriage negatively, also the students in
humanities give less importance to the virginity. In
conclusion, it may be suggested that sexual education
should be given for university students and controlled
programmes are needed.

Anahtar kkelimeler: Sexuality, university students
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Girifl ve Amaç
Cinsellik, do¤ufltan itibaren bafllayan,
yaflam boyunca flekillenen, bireyin cin-
selli¤i ile ilgili tüm konular› içine alarak
bir yaflam tarz›na dönüflen kapsaml› bir
kavramd›r. Cinselli¤i toplumsal ve ruh-
sal etkilerden soyutlay›p yaln›zca biyo-
lojik ve salt bedensel bir olgu olarak ele
almak olanakl› de¤ildir; çünkü, “cinselli-
¤e yönelik tutumlar›n ve cinsel davra-
n›fllar›n ço¤u, cinsiyet, yafl, cinsel part-
nerin olup olmamas› ve dinsel inanç ile
çok yak›ndan ilgilidir” (1). 

Kültür ve inanç kökeni ne olursa ol-
sun, geleneksel yap›lar›n› koruyan ço¤u
toplumlarda cinsellik bir tabu gibi alg›-
lanmaktad›r. Özellikle bat› toplumlar›n-
da 1960’l› y›llardan bafllayarak sürekli
de¤iflen cinsellik normlar›na ra¤men,
geleneksel toplumsal iliflkileri sürdüren
bir çok toplum için bu de¤iflimin çok da-
ha yavafl oldu¤u bilinmektedir. Günü-
müzde geleneksel toplumsal iliflkilerde
h›zl› çözülmeler olmas›na ra¤men Tür-
kiye gibi toplumlarda, bir yandan yerle-
flik de¤er ve tutumlar cinsellik üzerinde
egemenli¤ini korumakta, bir yandan da
cinsellikle ilgili kiflisel yarg›lar›n genel
toplumsal kabullerin önüne geçti¤i bir
süreç yaflanmaktad›r. Efldeyiflle, cinsel-
likle ilgili konularda eski kufla¤›n gele-
neksel yarg›lar›yla, genç jenerasyonun
kendi kiflisel bak›fl aç›lar›n›n zaman za-
man çat›flt›¤› bir zihinsel iflleyiflin cinsel-
lik konusunda gençlerin kafas›n› birlikte
meflgul etti¤ini öne sürmek mümkündür. 

Henüz geleneksel de¤erlerinden
kopmam›fl toplumlarda, çocukluktan iti-
baren cinselli¤i ça¤r›flt›ran konuflmalar,
davran›fllar ay›p veya yasak kavramlar›-
na hapsedilmekte; hem erkek hem de
k›z çocuklar eriflkin ça¤a do¤ru ilerler-
ken kendi bedenlerindeki de¤iflmeleri
fark etmelerine karfl›n bu de¤iflimlerle il-
gili konular›n birer tabu say›lmas› nede-
niyle do¤ru ve sa¤l›kl› bilgiye ulaflmada
zorlanmaktad›r. Cinsellik konusundaki
tutum ve davran›fllar erken yafllarda ai-
le içinde ve özellikle ebeveynlerle etkile-
flim sürecinde flekillenirken, ergenlik dö-
nemiyle birlikte cinsellikle ilgili konular-
da sa¤l›kl› bilgi alma kanallar›n›n gele-
neksel yarg›lar yüzünden t›kal› olmas›-

na ba¤l› olarak ergenlerin bu konudaki
bilgilenme ihtiyac›n› yak›n arkadafllar›
ve medya arac›l›¤› ile ço¤u kez eksik ve
yanl›fl bilgilere dayal› olarak sa¤lad›kla-
r› bilinmektedir (2). Bireyin içinde yafla-
d›¤› kültürün erkek ve kad›n cinsiyetine
uygun gördü¤ü davran›fl ve tutumlar,
onun toplumsal cinsiyetini belirlemekte,
bu konuda özellikle geleneksel toplum-
lar›n cinsiyetleri ayr›mc› tutumlar›na s›k-
ça rastlanmaktad›r. 

Türkiye’de cinselli¤e yönelik gele-
neksel tutumlar hala varl›¤›n› korusa da,
sosyal, kültürel ve ahlaki normlar h›zla
de¤iflmektedir. Ege Üniversitesinde ya-
p›lan araflt›rmada gençlerin cinsel ola-
rak aktif olduklar› ve yüksek riskli davra-
n›fllar tafl›d›klar› belirlenmifltir (3). Son
yirmi y›l içerisinde teknik alandaki gelifl-
meler, internet, televizyon ve yaz›l›
medyaya kolay ulafl›m, seks içerikli ya-
z›l› ve görsel materyalleri art›rm›fl bu
durum gençlerin cinsellikle ilgili bilgilere
h›zla ulaflmas›na kaynakl›k etmifltir(4).
K›rsal alanda dinsel de¤erlerin cinselli-
¤e yönelik bak›fl aç›lar›n›n belirlenme-
sinde baflat rol oynad›¤› bilinmektedir
(5). Dinsel de¤erlerin yayg›n oldu¤u
toplumlar cinselli¤i daha fazla bask›la-
maktad›r (6).

Karfl› cinslerin birbirleri ile ilgili olan
iliflkileri, cinsel konulardaki deneyim ve
beklentileri ve tüm yaflant›lar›n taraflar
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri-
nin, gelecekteki evlilik yaflant›s› ile ba¤-
lant›s› bilinmemektedir. Karfl› cins arka-
dafll›¤›nda, geleneksel olarak erkeklerin
daha aktif olmas› ve ilk ad›m› atmalar›,
k›zlar›n ise bu hareketi beklemeleri ge-
rekti¤i fleklinde toplumda var olan de¤er
yarg›lar›n›n, gençler aras›nda de¤ifl-
mekte oldu¤u; günümüzde gençler kar-
fl› cins arkadafll›¤› konusunda iki tara-
f›nda aktif olabilece¤ini ve duygular›n›
karfl›dan bir giriflim olmadan da saydam
olarak ifade edilebilece¤ini ortaya koy-
maktad›r. 

Bat› toplumlar›nda cinsellik kültürü-
nün bask›lay›c›-k›s›tlay›c›l›¤› yerine
destekleyici-izin verici yönde oluflu cin-
sel iliflki yafl›n›n düflmesine ve evlilik d›-
fl›/öncesi cinsel iliflki s›kl›¤›n›n artmas›-
na yol açm›flt›r (7). Yurtd›fl›nda yap›lan
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çal›flmalarda ilk cinsel iliflki yafl›n›n za-
man içinde giderek genç yafllarda oldu-
¤u bildirilmekle birlikte son y›llarda ge-
liflmifl ülkelerde genç yafllarda cinsel
iliflki yaflaman›n azald›¤› ve cinsel iliflki
yaflama oran›ndaki art›fl›n durdu¤u bil-
dirilmektedir (8). 

Geleneksel olarak bir k›z›n cinselli¤e
yönelik görüflleri ‘‘Bakirelik’’ ile birlikte
düflünülmekte, erkeklerin önemli bir k›s-
m›n›n bakire bir k›zla evlenmek istedik-
leri bilinmektedir. Bu durum k›zl›k zar›-
n›n kutsall›¤› fikrinin günümüzde de
yayg›n oldu¤una iflaret etse de, e¤itim
düzeyi yükseldikçe ve zaman geçtikçe
erkekler evlenecekleri k›z›n bakire ol-
mas›na daha az önem vermeye baflla-
m›flt›r. Günümüzde, Türkiye’de üniver-
site ö¤rencilerinin, özellikle erkek ö¤-
rencilerin ve k›z ö¤rencilerin az da olsa
bir k›sm›n›n evlilik öncesi cinsel dene-
yim yaflad›klar›n› gösteren araflt›rma
bulgular›na rastlanmaktad›r (9). Cinsel-
li¤e bak›fl aç›s›ndaki tüm bu de¤iflmele-
re ra¤men ülkemizde özellikle gelenek-
lerin hakim oldu¤u toplumsal katmanlar-
da gelenekten beslenen kültürel etkiler
nedeniyle üreme amac›na yönelik olma-
yan cinsel eylemler halen bir tabu olma-
ya devam etmektedir (10). 

Araflt›rman›n Önemi ve Amac›
Ülkemizde cinselli¤e yönelik geleneksel
tutucu yaklafl›mlar›n etkisi sürmekle bir-
likte üniversite ortam›nda bu etkilerin
azald›¤›na iliflkin araflt›rma bulgular›,
e¤itimin giderek yayg›nlaflmas›na para-
lel olarak evlilik yafl›n›n ileriki y›llara çe-
kilmifl olmas›, keza toplumsal yap›n›n
h›zla de¤iflmesine paralel olarak kad›n
erkek iliflkileri konusunda var olan
normlar›n h›zla çözülmesi, bir çok konu-
da oldu¤u gibi cinsellikle ilgili konularda
da de¤er yarg›lar›nda de¤iflmelere ne-
den olmaktad›r. Bu de¤iflimin her za-
man iyiye yönelik oldu¤unu ileri sürmek
halihaz›rda mümkün görülmemektedir.
Özellikle erken yafllarda girilen bilinçsiz
ve riskli cinsel eylemler nedeniyle cinsel
yolla bulaflan hastal›klar›n yayg›nlafl-
mas›, erken gebeliklerin kad›n bedeni
üzerindeki olumsuz etkileri türünden ol-
gular›n varl›¤› göz önüne al›nd›¤›nda,

cinsellik konusundaki tutum ve davra-
n›fllar›n incelenmesinin bu risklerin azal-
t›lmas›nda ve toplumsal bilinçlili¤in yük-
selmesinde önemli bir rolü olaca¤› aç›k-
t›r. Bu nedenle, cinsel yarg›lar›n h›zla
de¤iflti¤i bir grup olan üniversite ö¤ren-
cilerinin cinsellik konusundaki görüflleri-
nin saptanmas› ve gereksinim duyulan
e¤itim uygulamalar›n›n gerçeklefltirilme-
si önemlidir. 

Bu araflt›rma, üniversite ö¤rencileri-
nin cinselli¤e iliflkin görüfllerini sapta-
mak ve cinsellik konusundaki görüflleri-
nin cinsiyet ve ö¤renim alanlar›na göre
iliflkisini belirlemek amac›yla gerçeklefl-
tirilmifltir. 

Materyal ve Metod
Bu çal›flma, Atatürk Üniversitesi ö¤ren-
cilerinin sosyo-demografik özellikleriyle
birlikte, cinsel konulardaki görüfllerini
saptamak amac›yla 2003 y›l›nda, betim-
leyici bir çal›flma olarak planlanm›flt›r.
Araflt›rmada evren olarak seçilen Ata-
türk Üniversitesinin dördüncü s›n›f ö¤-
rencileri, sa¤l›k, fen ve sosyal bilimler
olmak üzere üç ana bölümde toplam
7122 kifliden oluflmaktad›r. Araflt›rma
örneklemi evrendeki eleman say›s›n›n
biliniyor oldu¤u durumlarda olay›n görü-
lüfl s›kl›¤›n› incelemek amac›yla kullan›-
lan formüle (n=N.t2.pq/y2.(N-1)+ t2.pq)
göre belirlenmifl ve en az 375 kifli olarak
saptanm›flt›r (11). Ancak araflt›rmaya
gönüllü olarak kat›lmay› kabul eden 89
(%21.7) sa¤l›k bilimleri, 169 (%41.2)
sosyal bilimler ve 152 (%37.1) fen bilim-
leri olmak üzere toplam 410 ö¤renci
üzerinde gerçeklefltirilmifltir. Veriler
araflt›rmac›lar taraf›ndan anket formu ile
toplanm›flt›r. 

Anket formu ö¤rencilerin sosyo-de-
mografik özeliklerini ve cinselli¤e yöne-
lik görüfllerini ortaya ç›karacak özellikte
haz›rlanm›flt›r. Araflt›rmaya kat›lan ö¤-
rencilerin Tablo 1’de sosyo-demografik
özellikleri incelendi¤inde; k›zlar›n yafl
ortalamas› 22.8, erkeklerin yafl ortala-
mas› ise 23.2 olarak saptanm›flt›r. Ö¤-
rencilerin bölgelere göre da¤›l›m› ince-
lendi¤inde; araflt›rmaya kat›lanlar›n bü-
yük ölçüde Do¤u-Güneydo¤u Anadolu
(%34.9) bölgelerinden geldi¤i, di¤er böl-2005; 8(2) 46
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gelerin s›ras›yla da¤›l›m› Marmara-Ege-
Akdeniz (%27.6), Karadeniz (%22.9), ‹ç
Anadolu (%14.6) oldu¤u belirlenmifltir.
Ö¤rencilerin %84.6’s› ailelerinin statü-
sünü orta düzey alg›lad›¤› ve %84.6’s›-
n›n çekirdek aile yap›s›nda oldu¤u sap-
tanm›flt›r. Anketler, sözel aç›klama son-
ras› ö¤rencilere da¤›t›lm›fl ve isimlerini
yazmamalar› belirtilmifltir. Anketlerin ve-
rileri SPSS 10.0 paket program›nda de-
¤erlendirilmifl, istatistiksel analizlerde
yüzdelik da¤›l›m› hesaplanm›fl ve ki-ka-
re testi kullan›lm›flt›r. 

Bulgular
Araflt›rmadan elde edilen bulgular; a)
gençlerin cinselli¤e iliflkin genel görüfl-
leri ve b) cinsellik konusunda gençlerin
görüfllerinin cinsiyet ve ö¤renim gördük-
leri alanla iliflkisine göre iki genel bafll›k
alt›nda de¤erlendirilmifltir. 
11.. ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn CCiinnsseellllii¤¤ee iilliiflflkkiinn GGeenneell
GGöörrüüflfllleerrii ‹‹llee ‹‹llggiillii BBuullgguullaarr
Ö¤rencilerin karfl› cins arkadafll›¤›, cin-
sel konulara iliflkin bilgilerin nas›l edinil-
di¤i, cinsel sorunlar›n kimlerle konuflul-
du¤u, cinsellikten niçin kaç›nd›klar›, kar-
fl› cinsle arkadafll›k kurmama nedenleri,

arkadafll›k süreleri, bekareti önemseyip
önemsemedikleri, evlilik öncesi cinsel
iliflkiye bak›fllar›, cinsellikte medya etki-
sine iliflkin görüflleri, cinsel e¤itimin ge-
reklili¤ine iliflkin görüflleri Tablo 2’de ve-
rilmifltir. Bu çal›flmada gençlerin
%48’inin sevgi ve aflk boyutunu kapsa-
yan karfl› cinsten özel arkadafllar› oldu-
¤u, %52’sinin ise olmad›¤› belirlenmifl-
tir. Üniversite ö¤rencilerinin yaklafl›k ya-
r›s›ndan ço¤unun karfl› cinsten özel ar-
kadafllar›n›n bulunmad›¤› görülmekte-
dir. Ö¤rencilerin karfl› cinsten bir arka-
dafl edinememe nedenleri incelendi¤in-
de; gençlerin %31’lik bir oranla birbirle-
rine güvenememeleri yüzünden karfl›
cins arkadafll›klar›ndan uzak durduklar›
anlafl›lmaktad›r. Derslerin önemi nede-
niyle karfl› cins iliflkilerini d›fllad›klar›n›
bildiren gençler %19.2 oran›nda olup,
bunu s›ras› ile çekingenlik (%18.8), eko-
nomik yetersizlikler (%13.5), ailevi ve
dinsel de¤erler (16.5) izlemektedir. 

Gençlerin cinsellikle ilgili bilgi kay-
naklar›n›n bafl›nda %35.1 ile arkadaflla-
r› gelmekte, ikinciyi s›ray› %34.9 ile TV,
radyo, internet ve yaz›l› bas›n almakta-
d›r. Bilgi kayna¤› olarak ailenin oran›
(%7.6) oldukça düflüktür. Yine dan›fl-
man olarak sa¤l›k çal›flanlar› ve e¤itim-
ciler görülmemektedir. Araflt›rmada, ö¤-
rencilerin büyük bir ço¤unlu¤unun cin-
sellikle ilgili problemlerini (%52.0) arka-
dafllar›yla paylaflacaklar›, aile ile payla-
fl›m›n ise yok denecek kadar az oldu¤u
(%7.8), bunlarla birlikte %16.3’ünün hiç
kimseyle paylaflmayaca¤› sadece
%23.9’unun sa¤l›k çal›flanlar› ve dan›fl-
manlarla paylaflacaklar› bulunmufltur.
Araflt›rmada, gençlerin evlilik öncesi
cinsel iliflkiye s›cak bakmad›klar›
(%81.7), bekaretin evlilikte önemli oldu-
¤u (%82.4) fikrine sahip olduklar›; cin-
sellikle ilgili dersler okutulmas›n›
(%77.3), paneller verilmesini (%86.3)
de istedikleri belirlenmifltir. Bu araflt›r-
mada gençlerin cinsellik görüfllerinde
medya etkisinin fazla olmad›¤› (%74.4),
evlilik öncesi cinsel iliflkiden dini inanç-
lar (%42.8) ve aile de¤erleri (%41.7) ne-
deniyle kaç›nd›klar› ve son olarak cinsel
iliflki için en uygun yafl›n 21-25 (%66.6)
oldu¤u bildirilmifltir.

Tablo 11: AAraflt›rmaya KKat›lan ÖÖ¤rencilerin
Tan›t›c› ÖÖzellikleri

Tan›t›c› ÖÖzellikler Say› %

Cinsiyet
K›z ö¤renci 185 45.1
Erkek ö¤renci 225 54.9

Ö¤renim AAlan›
Sa¤l›k Bilimleri 89 21.7
Sosyal Bilimler 169 41.2
Fen bilimleri 152 37.1

Bölge
Marmara-Ege-Akdeniz 113 27.6
Karadeniz 94 22.9
‹ç Anadolu 60 14.6
Do¤u ve Güneydo¤u 143 34.9

Aile SStatüsünün AAlg›lan›fl›
Alt 31 7.6
Orta 347 84.6
Üst 32 7.8

Aile TTipi
Çekirdek Aile 347 84.6
Genifl Aile 56 13.7
Parçalanm›fl Aile 7 1.7

Cinsellik
konular›nda

öncelikle
okullarda
bilimsel,

gençlerin
ihtiyac›n›

karfl›layacak
ders 

içeriklerinin
oluflturulmas›

gerekmektedir.
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22.. CCiinnsseelllliikkllee ‹‹llggiillii GGöörrüüflfllleerriinn CCiinnssiiyyeett vvee
ÖÖ¤¤rreenniimm AAllaann›› ‹‹llee ‹‹lliiflflkkiilleennddiirriillmmeessiinnee
YYöönneelliikk BBuullgguullaarr
Gençlerin cinsellik konusundaki görüfl-
lerinin baz› de¤iflkenlerle iliflkisini gör-
mek amac›yla elde edilen bulgular afla-
¤›da iki alt bafll›k halinde verilmifltir. 

aa.. CCiinnssiiyyeettiinn CCiinnsseellllii¤¤ee YYöönneelliikk GGöö--
rrüüflfllleerrllee ‹‹lliiflflkkiilleennddiirriillmmeessiinnee YYöönneelliikk BBuull--
gguullaarr

Tablo 3 gençlerin cinsellik konusun-
daki görüfllerinin (karfl› cins arkadafll›¤›,
evlilik öncesi cinsel iliflki, bekaret, cin-
sellikle ilgili ders, cinsellikle ilgili panel,
cinselli¤e medya etkisi, cinsellikten ka-
ç›nma) cinsiyete göre da¤›l›m›n› göster-
mektedir. Tablo 3 incelendi¤inde, her iki
cinsin de yaklafl›k yar›s›n›n karfl› cins-
ten arkadafl›n›n oldu¤u, k›zlar›n (%51.4)

erkeklerden (%45.3) daha fazla karfl›
cins arkadafl› olmas›na ra¤men bu far-
k›n önemli olmad›¤›; yine her iki cinsin
de, yüksek oranda bekareti önemsedik-
leri, k›zlar›n (%84.9) bekarete erkekler-
den (%80.4) daha fazla önem vermesi-
ne ra¤men bu fark›n anlaml› olmad›¤›
görülmektedir. Gençlerin cinsellik konu-
sunda yüksek oranda ilgili ders okutul-
mas›n› (k›zlar %80.5, erkekler %74.7)
ve panel verilmesini (k›zlar %89.7, er-
kekler %83.6) istedikleri belirlenmifltir.
Bu araflt›rmada, gençlerin k›z ya da er-
kek olmalar› onlar›n cinselli¤e karfl› olufl
nedenleri üzerinde ve evlilik öncesi cin-
sel iliflkiye yönelik görüflleriyle iliflkili bu-
lunmufl; evlilik öncesi cinsel iliflki konu-
sunda k›z ö¤rencilerin %10.3’ü, erkek
ö¤rencilerin ise %24.9’u evlilik öncesi

Görüfller Say› %

Karfl› ccins aarkadafll›¤› ((n=410)
Var 197 48.0
Yok 213 52.0

Arkadafll›k ssüresi ((n=410)
1 y›l 67 34.0
1-2 y›l 42 21.4
2-3 y›l 44 22.3
4 ve üzeri 44 22.3

Karfl› ccins aarkadafl› oolmama nnedenleri
(n=410)
Güvensizlik 68 31.0
Dersler önemli 41 19.2
Çekingenlik 40 18.8
Ailevi ve dinsel de¤erler 35 16.5
Ekonomik yoksunluk 29 13.5

Cinsel kkonularla iilgili bbilginin kkimden aal›nd›¤›
(n=410)
Aileden 31 7.6
Arkadafllardan 144 35.1
Kitle-iletiflim araçlar›ndan 33 8.0
‹nternetten 20 4.9
Yaz›l› kaynaklardan 90 22.0
Hepsinden 92 22.4

Cinsel pproblemlerinizi kkiminle kkonuflursunuz
(n=410)
Aileyle 32 7.8
Arkadafllarla 213 52.0
Dan›flmanlarla 23 5.6
Kimseyle paylaflamam 67 16.3
Sa¤l›k çal›flanlar›yla 75 18.3

Görüfller Say› %

Cinsellikle  iilgili dders iisteme ((n=410)
Evet 317 77.3
Hay›r 93 22.7

Evlilik ööncesi ccinsel iiliflki ((n=410)
Evet 75 18.3
Hay›r 335 81.7

Bekaretin öönemine iinanma ((n=410)
Evet 338 82.4
Hay›r 72 17.6

Cinsellik iiçin uuygun yyafl aaral›¤› ((n=410)
15 ve alt› 11 2.7
16 ve 20 84 20.5
21-25 273 66.6
26 ve üstü 42 10.2

Cinsellikten kkaç›nma nnedenleri ((n=410)
Ailedeki de¤erler 165 41.7
Hastal›k korkusu 41 10.4
Hamilelik 20 5.1
Dini ‹nançlar ve De¤erler 169 42.8

Cinselli¤e mmedya eetkisi ((n=410)
Etkili 105 25.6
Etkisiz 305 74.4

Cinsel kkonularda ppanel iisteme ((n=410)
Evet 354 86.3
Hay›r 56 13.7

Tablo 22: ÖÖ¤rencilerin CCinsellikle ‹‹lgili GGörüfllerinin DDa¤›l›m›
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cinsel yaflant›y› uygun buldu¤unu bildir-
mifllerdir (x2=13.554, SD=1, p<0.001). 

Gençlerin cinsellikten kaç›nma ne-
denlerine bak›ld›¤›nda, k›zlar›n ailedeki
de¤erleri (%53.5) ile ilk s›raya çektikleri,
bunu s›ras›yla dinsel de¤erlerin
(%40.5), bulafl›c› hastal›k riskinin
(%3.2) ve hamilelik korkusunun (%2.7)
izledi¤i, erkeklerde ise bu s›ralama ve
oranlar›n de¤iflti¤i; erkeklerde ilk s›ray›
%48.4 ile dinsel de¤erlerin ald›¤›, aile-
deki de¤erlerin %29.3 oran›nda oldu¤u,
bulafl›c› hastal›k nedeniyle cinsellikten
kaç›nman›n (%15.6) üçüncü s›raya yer-
leflti¤i ve hamilelik korkusunun ise

(%6.7) son s›rada oldu¤u belirlenmifltir.
K›zlar›n ve erkeklerin evlilik öncesi cin-
sellikten kaç›nma görüflleri aras›ndaki
bu yüzdelik farklar›n önemli oldu¤u gö-
rülmektedir (p<0.001). Bu araflt›rmada,
gençler yüksek oranda (k›zlar›n
%81.6’s›, erkeklerin ise %68.4’ü) med-
yan›n cinsellikle ilgili konularda etkili ol-
mad›¤›na iliflkin görüfl bildirmifllerdir.
Ancak erkek ö¤rencilerin medyan›n cin-
sellikle ilgili yay›nlar›ndan k›z ö¤rencile-
re göre daha fazla etkilendi¤i bulunmufl
ve istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki ol-
du¤u belirlenmifltir (p<0.001).

Tablo 33: ÜÜniversite ÖÖ¤rencilerinin CCinselli¤e ‹‹liflkin GGörüfllerinin CCinsiyete GGöre DDa¤›l›m›

Cinsiyet

K›z Erkek Toplam

Görüfller Say› % Say› % Say› % Anlaml›l›k

Karfl›t CCins AArkadafll›¤›
Var 95 51.4 102 45.3 197 48.0 x2=1.242
Yok 90 48.6 123 54.7 213 52.0 SD=1
Toplam 185 100.0 225 100.0 410 100.0 p>0.05

Evlilik ÖÖncesi CCinsel ‹‹liflki
Uygun 19 10.3 56 24.9 75 18.3 x2=13.554
Uygun De¤il 166 89.7 169 75.1 335 81.7 SD=1
Toplam 185 100.0 225 100.0 410 100.0 P<0.001

Bekaretin ÖÖnemi
Önemli 157 84.9 181 80.4 338 82.4 x2=1.082
Önemli de¤il 28 15.1 44 19.6 72 17.6 SD=1
Toplam 185 100.0 225 100.0 410 100.0 p>0.05

Cinsellikle ‹‹lgili DDers
‹steyen 149 80.5 168 74.7 317 77.3 x2=1.997
‹stemeyen 36 19.5 57 25.3 93 22.7 SD=1
Toplam 185 100.0 225 100.0 410 100.0 P>0.05

Cinsellikle ‹‹lgili PPanel
‹steyen 166 89.7 188 83.6 354 86.3 x2=2.779
‹stemeyen 19 10.3 37 16.4 56 13.7 SD=1
Toplam 185 100.0 225 100.0 410 100.0 p>0.05

Cinselli¤e MMedya EEtkisi
Etkili 34 18.4 71 31.6 105 25.6 x2=8.574
Etkili de¤il 151 81.6 154 68.4 305 74.4 SD=1
Toplam 185 100.0 225 100.0 410 100.0 P<0.001

Cinsellikten KKaç›nma 
Dini inanç ve de¤erler 75 40.5 109 48.4 184 44.9
Ailedeki de¤erler 99 53.5 66 29.3 165 40.1 x2=34.824
Bulafl›c› hastal›k 6 3.2 35 15.6 41 10.1 SD=3
Hamilelik 5 2.7 15 6.7 20 4.9 p<0.001
Toplam 185 100.0 225 100.0 410 100.0

Ülkemizde
h›zla ggeliflen
kitle iiletiflim
araçlar›n›n

topluma
verdi¤i

mesaj›n iiçeri¤i
ve nniteli¤i iiyi

de¤erlendiril-
melidir.
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bb.. ÖÖ¤¤rreenniimm AAllaann››nn››nn CCiinnsseellllii¤¤ee YYöönneelliikk
GGöörrüüflfllleerrllee ‹‹lliiflflkkiilleennddiirriillmmeessiinnee YYöönneelliikk
BBuullgguullaarr
Ö¤rencilerin ö¤renim gördü¤ü alan›n
cinsellikle ilgili görüfllerle iliflkisi Tablo
4’de incelendi¤inde; Sa¤l›k Bilimleri ö¤-
rencilerinin %50.6’s›, Sosyal Bilimler
ö¤rencilerinin %49.1’i ve Fen Bilimleri
ö¤rencilerinin %45.4’ü karfl› cinsle iliflki-
lerinin oldu¤unu, her üç grubun da yük-
sek oranda cinsellikle ilgili bir dersin ko-
nulmas›n›, bu konularda paneller veril-
mesini istedikleri, cinsellikten kaç›nma
nedenleri olarak dini inanç ve de¤erle-
rin, ayn› zamanda ailedeki de¤erlerin
etkili oldu¤u ve bölümler aras›nda bu
konularda bir farkl›laflman›n olmad›¤›

anlafl›lm›flt›r. Yine medyan›n cinsellik
üzerinde etkili olmad›¤› bu bölümlerde
okuyan ö¤rencilerin ortak kan›s› oldu¤u
ve medya etkisi konusunda da ö¤renim
alanlar› aras›nda bir farkl›laflman›n ol-
mad›¤› saptanm›flt›r (p>0.05). 

Evlilik öncesi cinsel iliflki konusunda
farkl› alanlarda ö¤renim görme farkl›lafl-
maya yol açm›flt›r. Sa¤l›k Bilimleri ö¤-
rencilerinin %78.7’si, Sosyal Bilimler ö¤-
rencilerinin %77.5’i ve Fen Bilimleri ö¤-
rencilerinin %88.2’sinin evlilik öncesi
cinsel iliflkiyi uygun bulmad›¤› belirlen-
mifl ve ö¤renim alan› ile evlilik öncesi
cinsel iliflki durumu aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› bir iliflki bulunmufltur
(p<0.05).

Tablo 44: EEvlili¤e ‹‹liflkin GGörüfllerin ÖÖ¤rencilerin ÖÖ¤renim GGördükleri AAlanlara GGöre DDa¤›l›m›

Ö¤renim AAlan›

Görüfller Sa¤l›k Sosyal Fen Toplam Anlaml›l›k

Karfl› CCins AArkadafll›¤›
Var 45 50.6 84 49.1 69 45.4 198 48.0 x2=0.731
Yok 44 49.4 85 50.9 83 54.6 212 52.0 SD=2
Toplam 89 100.0 169 100.0 152 100.0 410 100.0 p>0.05

Evlilik ÖÖncesi CCinsel ‹‹liflki
Uygun 19 21.3 38 22.5 18 11.8 75 18.3 x2=7.126
Uygun De¤il 70 78.7 131 77.5 134 88.2 335 81.7 SD=2
Toplam 89 100.0 169 100.0 152 100.0 410 100.0 P<0.05

Bekaretin ÖÖnemi
Önemli 79 88.8 127 75.1 132 86.8 338 82.4 x2=10.588
Önemli De¤il 10 11.2 42 24.9 20 13.2 72 17.6 SD=2
Toplam 89 100.0 169 100.0 152 100.0 410 100.0 P<0.01

Cinsellikle ‹‹lgili DDers
‹steyen 70 78.7 132 78.1 115 75.7 317 77.3 x2=0.389
‹stemeyen 19 21.3 37 21.9 37 24.3 93 22.7 SD=2
Toplam 89 100.0 169 100.0 152 100.0 410 100.0 p>0.05

Cinsellikle ‹‹lgili PPanel
‹steyen 73 82.0 149 88.2 132 86.8 354 86.3 x2=1.917
‹stemeyen 16 18.0 20 11.8 20 13.2 56 13.2 SD=2
Toplam 89 100.0 169 100.0 152 100.0 410 100.0 p>0.05

Medya EEtkisi
Etkili 27 30.3 41 24.3 37 24.3 105 25.6 x2=1.334
Etkili de¤il 62 69.7 128 75.7 115 75.7 305 74.4 SD=2
Toplam 89 100.0 169 100.0 152 100.0 410 100.0 p>0.05

Cinsellikten KKaç›nma 
Dini  inanç ve de¤erler 47 52.8 76 45.0 61 40.1 184 44.9
Ailedeki de¤erler 30 33.7 70 41.3 65 42.8 165 40.2 x2=6.050
Bulafl›c›  hastal›k 7 7.9 18 10.7 16 10.5 41 10.0 SD=6
Hamilelik 5 5.6 5 3.0 10 6.6 20 4.9 p>0.05
Toplam 89 100.0 169 100.0 152 100.0 410 100.0
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Bekaretin önemi de alanlara göre
farkl›laflm›fl, Sa¤l›k bilimleri (%88.8) ve
fen bilimleri (%86.8) ö¤rencilerinin sos-
yal bilimler ö¤rencilerine (%75.1) göre
daha fazla oranda bekareti önemli gör-
dükleri belirlenmifltir (p<0.01). 

Tart›flma
Gençlerin karfl› cins arkadafll›¤›na yö-
nelik görüflleri ve bu konulardaki temel
de¤erleri önemli oranda evlilik konusun-
daki düflüncelerini yans›tma gücüne sa-
hiptir. Bu yüzden karfl› cinsten arkadafl
seçimi ve bu birliktelikte sa¤lanan dene-
yimler, taraflar›n yaflam›nda ve gelece-
¤e yönelik alacaklar› kararlarda etkili ol-
maktad›r. Bu araflt›rmada üniversite ö¤-
rencilerinin yaklafl›k yar›s›n›n karfl› cins-
ten özel arkadafllar›n›n bulunmad›¤› gö-
rülmektedir. Özgüven ve Bilge (12)’nin
yapt›¤› araflt›rmada ise üniversite ö¤-
rencilerinin %50’sinin karfl› cinsten ar-
kadafllar› oldu¤u belirtilmifltir. Bulgular
gençlerin yaklafl›k yar›s›n›n karfl› cins-
ten arkadafll›klar edindi¤ini göstermek-
tedir. ‹lk yetiflkinlik döneminde yak›n ilifl-
kilerin yerine getirilmesi gereken temel
bir geliflim görevi oldu¤u ve yak›n iliflki-
lerinde önemli oranda karfl› cinsten ar-
kadafll›klar› kapsad›¤› göz önüne al›nd›-
¤›nda, gençlerin yaklafl›k yar›s›n›n ya-
k›n iliflkilerden uzak durmaya çal›flt›¤›
ya da yak›n iliflki gelifltirmede sorunlu
durumla yüz yüze kald›¤› iddia edilebilir. 

Ö¤rencilerin karfl› cinsten bir arka-
dafl edinememe nedenlerinin s›ras›yla;
gençlerin birbirlerine güvenememeleri,
derslerin önemi, çekingenlik, ekonomik
yetersizlikler, ailenin karfl› olmas› ve di-
ni inançlar oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Kar-
fl› cins arkadafll›¤›na gençler aras›nda
güvensizlik faktörünün ilk s›rada olmas›,
gençlerin yak›n iliflkiler kurma konusun-
da birbirlerinden ne denli uzak durduk-
lar›n› ve birbirlerine karfl› ne kadar ön-
yarg›l› olduklar›n›n iflareti olarak de¤er-
lendirilebilir.

Gençlerin cinsellikle ilgili bilgi kay-
naklar›n›n bafl›nda arkadafllar› (%35.1)
gelmekte, ikinciyi s›ray› TV, radyo, inter-
net ve bas›n (%34.9) almaktad›r. Bilgi
kayna¤› olarak ailenin yüzdesi (%7.6)
ise oldukça düflüktür. Yine dan›flman

olarak sa¤l›k çal›flanlar› ve e¤itimciler
görülmemektedir. T›p fakültesi ö¤renci-
lerinde yap›lan bir araflt›rmada cinsellik-
le ilgili bilgi kaynaklar› aras›nda sa¤l›k
personelinin oran› %16.2’de kal›rken,
TV (%84.5), gazete-dergi (%49.7) ve
arkadafllar›n (%19.1) öne ç›kmas› dik-
kat çekici olarak de¤erlendirilmifltir (13).
Araflt›rmam›zdaki verilerle uyumlu flekil-
de ülkemizde üniversite ö¤rencisi olsun
olmas›n cinsel konularda bilgi kayna¤›
olarak arkadafllar›n ön planda oldu¤unu
gösteren çal›flmalar bulunmaktad›r (7,
12, 14, 15). Gençlerin arkadafllar›ndan
ve ço¤u kez cinselli¤i sömürmek üzere
yay›n yapan araçlardan bilgi edinmeye
çal›flmalar›, gençlerin sa¤l›ks›z bilgilerle
kendilerini gelecek yaflama haz›rlad›k-
lar›n›n göstergesi olarak de¤erlendirile-
bilir. Keza aile içinde bilgi alanlar›n dü-
flük oranda olmas›, toplumumuzda cin-
selli¤in halen tabu olarak görüldü¤üne
ve üzerinde konuflulmas›n›n bile sorun
olarak alg›land›¤›na yorumlanabilir.

Araflt›rmam›zda, ö¤rencilerin büyük
bir ço¤unlu¤unun cinsellikle ilgili sorunla-
r›n› (%52.0) arkadafllar›yla paylaflacakla-
r›, aile ile paylafl›m›n ise yok denecek ka-
dar az oldu¤u (%7.8), bunlarla birlikte
%16.3’ünün hiç kimseyle paylaflmayaca-
¤› sadece %23.9’unun sa¤l›k çal›flanlar›
ve dan›flmanlarla paylaflacaklar› bulun-
mufltur. Özgüven ve Bilge (12)’nin arafl-
t›rmas›nda da ö¤rencilerin %68’inin cin-
sellikle ilgili sorular›n› anne ya da babas›-
na sormad›klar› belirtilmifltir. Bu bulgular,
aile iliflkilerinde çocuklarla cinsellik konu-
lar›nda etkileflme olmad›¤›n›n göstergesi
olarak de¤erlendirilebilir.

Tablo 3’de her iki cinsin de, yüksek
oranda bekareti önemsedikleri, k›zlar›n
(% 84.9) bekarete erkeklerden (% 80.4)
daha fazla önem vermesine ra¤men bu
fark›n anlaml› olmad›¤› görülmektedir.
Gençlerin cinsellikle ilgili görüfllerinin
önemli oranda içinde yaflad›klar› çevre-
lerinden etkilendi¤ine ve araflt›rman›n
yürütüldü¤ü Erzurum’da yaflayan, bir-
birleriyle etkileflen gençlerin geleneksel
de¤erlere daha ba¤l› kalma e¤iliminde
olmalar›yla aç›klanabilir.

Üniversitelerin
cinsellik iile

ilgili kkonularda
halk ee¤itimi
konusunda

roller 
üstlenmesi
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Gençlerin cinsellik konusunda yük-
sek oranda ilgili ders okutulmas›n› (k›z-
lar %80.5, erkekler %74.7) ve panel ve-
rilmesini (k›zlar %89.7, erkekler %83.6)
istedikleri saptanm›flt›r. Gençler içinde
gerek cinsellik konusunda ders okutul-
mas›na gerek panel verilmesine k›zlar
daha olumlu görüfl bildirse de, yüzdelik-
ler aras›nda bir fark bulunamam›flt›r. Bu
bulgu cinsellikle ilgili bilgilendirilme ihti-
yac›n›n her iki cins aç›s›ndan da yüksek
oranda oldu¤unu göstermektedir. Arafl-
t›rmalar, zaman faktörüne ba¤l› olarak
lise, üniversite ve bunlara ek olarak ilk-
ö¤retimde de cinsel e¤itim derslerinin
hem istendi¤ini hem de gerekli oldu¤u-
nu ortaya koymufltur (14, 15).

Cinsellik konusundaki bilgilendirme-
lerle ilgili Yan›kkerim (16)’in araflt›rmas›,
gençlerin cinsel yolla bulaflan hastal›k-
lar konusunda büyük bir bilgi açl›¤› için-
de olduklar›n› ve bu aç›¤›n› sa¤l›ks›z ve
yanl›fl yollardan gidermeye çal›flt›klar›-
n›, üniversitelerde verilecek e¤itimin
gençlerin bilgi aç›¤›n› önemli derecede
giderebilece¤ini ve gençlere bu konuda-
ki e¤itimin öncelikle sa¤l›k çal›flanlar›
taraf›ndan verilmesinin daha güvenilir
oldu¤unu bildirmektedir. Sa¤l›¤› riske
atan davran›fllar›n de¤ifltirilmesinde e¤i-
tim programlar›n›n önemine vurgu ya-
panlar (17), e¤itim programlar›na cinsel-
likle ilgili derslerin konulmas›n›n genç-
lerdeki cinsel davran›fllar› daha kontrol-
lü hale getirdi¤ini ve cinsel yolla bulaflan
hastal›klar› azaltt›¤›n› göstermifltir (18,,
19). 

Bu araflt›rmada, gençlerin k›z ya da
erkek olmalar› onlar›n cinselli¤e karfl›
olufl nedenleri üzerinde ve evlilik öncesi
cinsel iliflkiye yönelik görüfllerinde fark-
l›l›k göstermifltir; evlilik öncesi cinsel ilifl-
ki konusunda k›z ö¤rencilerin %10.3’ü,
erkek ö¤rencilerin ise %24.9’u evlilik
öncesi cinsel yaflant›y› uygun buldukla-
r›n› bildirmifllerdir (p<0.001). Bu bulgu,
anlaml› olup Özgüven ve Bilge (12)’in,
k›zlar›n %20’sinin, erkeklerin ise
%45’inin cinsel yaflant› geçirdiklerini
saptad›klar›, yine Aras ve arkadafllar›
(15)’n›n üniversite gençli¤inde erke¤in
evlilik öncesi cinsel deneyimine erkekle-
rin %21.4’ü karfl›yken, k›zlar›n evlilik

öncesi cinsel deneyimine erkeklerin
%52.0’sinin karfl› oldu¤unu tespit ettik-
leri bulgularla paralellik göstermektedir.
Keza Yan›kkerem (16)’de üniversite ö¤-
rencilerinin %51.7’sinin cinsel deneyim
geçirdikleri ancak erkeklerin k›zlara gö-
re cinsel deneyimlerinin daha fazla ol-
du¤unu saptam›flt›r. Bu bulgular gele-
neksel olarak Türkiye’de erke¤in cinsel
davran›fllar›na daha fazla izin verici bir
kültürel atmosferin oldu¤u (20)) do¤rultu-
sundaki görüflleri desteklemektedir.
Bulgular, yüksek e¤itim alm›fl gençler
aras›nda bile toplumsal cinsiyet farkl›l›k-
lar›n›n afl›lamad›¤›n›, gençlerin büyük
ölçüde egemen kültürel normlarla hare-
ket etmeye devam etti¤ini göstermekte-
dir. 

Gençlerin cinsellikten kaç›nma ne-
denlerine bak›ld›¤›nda, k›zlar›n ailedeki
de¤erleri (%53.5) ile ilk s›raya çektikleri,
bunu s›ras›yla dinsel de¤erlerin
(%40.5), bulafl›c› hastal›k riskinin
(%3.2) ve hamilelik korkusunun (%2.7)
izledi¤i, erkeklerde ise bu s›ralama ve
oranlar›n de¤iflti¤i; erkeklerde ilk s›ray›
%48.4 ile dinsel de¤erlerin ald›¤›, aile-
deki de¤erlerin %29.3 oran›nda oldu¤u,
bulafl›c› hastal›k nedeniyle cinsellikten
kaç›nman›n (%15.6) üçüncü s›raya yer-
leflti¤i ve hamilelik korkusunun ise
(%6.7) son s›rada oldu¤u belirlenmifltir.
K›zlar›n ve erkeklerin evlilik öncesi cin-
sel iliflkiden kaç›nma görüflleri aras›n-
daki iliflkinin (p<0.001) önemli oldu¤u
görülmektedir. Bulgu k›zlar›n ve erkek-
lerin farkl› nedenlerle cinsellikten kaç›n-
d›klar›n›, erkeklerin aileden ziyade din-
sel de¤erler nedeniyle cinsellikten uzak
durmaya yöneldi¤ini, bulafl›c› hastal›k-
lardan daha fazla kayg› duyduklar›n›,
hamilelik konusunu bile k›z ö¤renciler-
den daha fazla öne ç›kard›klar›n› gös-
termektedir. Bulgu cinsellikten kaç›nma
davran›fl›na k›zlar›n önemli oranda aile-
leri nedeniyle yöneldiklerini, dinsel de-
¤erlerinde bu konuda rol oynad›¤›n›
göstermektedir. 

Bu araflt›rmada, gençler önceki arafl-
t›rmalarda (21) elde edilen bulgulardan
farkl› olarak (k›zlar›n %81.6’s›, erkekle-
rin ise %68.4’ü) medyan›n cinsellikle il-
gili konularda etkili olmad›¤›na iliflkin
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daha yüksek oranda görüfl bildirmifller-
dir. Ancak erkek ö¤rencilerin medyan›n
cinsellikle ilgili yay›nlar›ndan k›z ö¤ren-
cilere göre daha fazla etkilendi¤i belir-
lenmifltir (p<0.001). Popüler kültürün gi-
derek medya arac›l›¤› ile yayg›nlaflt›¤›
bir ülkede gençlerin cinsellikle ilgili gö-
rüfllerinde medyadan etkilenmedi¤ini
düflünmesi ilginç bir bulgudur. Bu bulgu,
medya ile ilgili sorulan sorunun gençler
taraf›ndan alg›lan›fl biçimine ya da
gençlerin bu konudaki görüfllerinin med-
ya taraf›ndan de¤ifltirilemeyecek kadar
güçlü oldu¤una iliflkin inançlar›na ba¤la-
nabilir. 

Ö¤rencilerin ö¤renim alanlar›n›n cin-
sellikle ilgili görüfllerini etkileyip etkile-
medi¤i incelendi¤inde; evlilik öncesi cin-
sel iliflki konusunda farkl› bölümlerde
okuyor olma farkl›laflmaya yol açm›flt›r.
Sa¤l›k bilimleri ö¤rencilerinin %78.7’si,
sosyal bilimler ö¤rencilerinin %77.5’i ve
fen bilimleri ö¤rencilerinin %88.2’sinin
evlilik öncesi cinsel iliflkiyi uygun bulma-
d›¤› saptanm›flt›r (p<0.05). Bu bulgu fen
bilimlerinde ö¤renim görmekte olan
gençlerin evlilik öncesi cinsel iliflkiyi
yüksek oranda desteklemediklerini gös-
termektedir. 

Bekaretin önemi de bölümlere göre
farkl›laflm›fl, sa¤l›k bilimleri (%88.8) ve
fen bilimleri (%86.8) ö¤rencilerinin sos-
yal bilimler ö¤rencilerine (%75.1) göre
daha fazla oranda bekareti önemli gör-
dükleri belirlenmifltir (p<0.01). Bulgu
sosyal bilimlerde okuyan ö¤rencilerin
cinsellikle ilgili daha esnek görüfllere sa-
hip olduklar› biçiminde yorumlanm›flt›r. 

Sonuç ve Öneriler
Bu araflt›rmada, üniversite ö¤rencileri-
nin %48’inin karfl› cinsten özel arkadafl-
lar› oldu¤u, ancak yar›s›ndan ço¤unun
ise karfl›t cinsten özel arkadafllar›n›n
bulunmad›¤› belirlenmifltir. Ö¤rencilerin
%35.1’inin cinsellikle ilgili bilgileri arka-
dafllar›ndan edindi¤i saptanm›fl, bilgi
kayna¤› olarak ailenin yüzdesi oldukça
düflük bulunmufltur. Araflt›rmam›zda,
ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤unun
cinsellikle ilgili problemlerini (%52) arka-
dafllar›yla paylaflacaklar›, aile ile payla-
fl›m›n ise yok denecek kadar az oldu¤u

(%7.8), bunlarla birlikte %16.3’ünün hiç
kimseyle paylaflmayaca¤›, sadece
%23.9’unun sa¤l›k çal›flanlar› ve dan›fl-
manlarla paylaflacaklar› saptanm›flt›r.
Gençler cinsellikten kaç›nma nedenleri-
ni a¤›rl›kl› olarak dini inançlar ve birey-
sel de¤erler (%42.8) ve ailedeki de¤er-
lere (%41.7) ba¤lam›fllar, cinsel yolla
bulaflan hastal›k korkusu (%10.4) ve
hamilelik (%5.1) gibi nedenleri de daha
az oranda öne ç›karm›fllard›r. Evlilik ön-
cesi cinsel iliflkiyi uygun bulmayan
gençlerin yüksek oran› (%81.7), bekare-
tin önemine iliflkin görüfllerine de yans›-
m›fl geçlerin çok önemli bir k›sm›
(%82.4) bekaretin evlilikte önemli oldu-
¤unu bildirmifllerdir. Gençlerin önemli
bir k›sm›n›n (%66.6) 21-25 yafllar›n› cin-
sel deneyim için uygun buldu¤u, yine
karfl› cinsten bir arkadafl edinememenin
nedenini ise güvensizli¤e (%31) ba¤la-
d›klar› saptanm›flt›r. 

Konu cinsiyete göre incelendi¤inde
cinsiyet aç›s›ndan, cinsellikle ilgili ders
konulmas›n› ve paneller yap›lmas›na
gerek gören ö¤renciler aç›s›ndan bir
farkl›laflma olmam›fl, her iki grup yük-
sek oranda bu türden bilgilendirmelere
ihtiyaç duyduklar›n› belirtmifllerdir. Her
iki cins de cinselli¤e iliflkin görüfllerin
oluflmas›nda medya etkisinin düflük dü-
zeyde oldu¤unu düflünmüfl ve bekaretin
evlilikte önemli oldu¤una iliflkin görüfl
belirtmifllerdir. Cinsel iliflkiden kaç›nma
nedenleri konusunda gençler farkl› ne-
denler öne sürmüfl; k›zlar daha çok aile
de¤erlerini öne ç›kar›rken erkekler din-
sel inançlar›n›n bu konuda daha etkili
oldu¤unu vurgulam›fllard›r. Evlilik önce-
si cinsel iliflkiye erkeklerin k›zlardan da-
ha s›cak yaklaflt›klar› saptanm›flt›r. 

Ö¤renim alan›n›n cinselli¤e yönelik
görüfllerle iliflkisi incelendi¤inde, genç-
lerin sa¤l›k, sosyal ya da fen bilimlerin-
de e¤itim almalar›n›n onlar›n, cinsellikle
ilgili ders konulmas›na, paneller veril-
mesine yönelik düflüncelerini etkileme-
di¤i, bu konularda bütün bölümlerin yük-
sek oranda istekli olduklar› görülmüfl;
yine farkl› bölümlerde okuyor olman›n
ö¤rencilerin cinsellikten kaç›nma ne-
denleri, karfl› cinsten bir arkadafl edin-
me istekleri ve medyan›n cinsellik konu-
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sundaki görüfllere etki etmedi¤i fleklin-
deki düflüncelerini etkilemedi¤i bulgu-
lanm›flt›r. Evlilik öncesi cinsel iliflkiye
fen bilimlerinde okuyan ö¤rencilerin da-
ha olumsuz yaklaflt›klar›, keza bekarete
sosyal bilim ö¤rencilerinin daha az
önem verdikleri saptanm›flt›r. 

AArraaflfltt››rrmmaaddaa eellddee eeddiilleenn bbuullgguullaarrddaann
hhaarreekkeettllee,,
1. Cinsellik konular›nda yüksek oranda

bilgilendirilme ihtiyac› içinde olan
gençlere bu bilgilerin sa¤l›kl› bir bi-
çimde ulaflt›r›lmas›n›n aile ve okul gi-
bi kurumlar›n görevi oldu¤u gerçe-
¤inden hareketle, öncelikle okullarda
bilimsel, gençlerin ihtiyac›n› karfl›la-
yacak ders içeriklerinin oluflturulmas›
ve uzmanlar arac›l›¤› ile bilgilendir-
me toplant›lar›n›n yap›lmas›,

2. Türkiye’de ortalama e¤itim düzeyinin
oldukça düflük seyretmesi ve yüzy›l-
lara yay›l› cinsellikle ilgili tabular›n ha-
len ailelerde süre giden yanlar›n›n var
oldu¤u gerçe¤inden yola ç›k›larak,
öncelikle aileler içinde var olan yanl›fl
inançlar›n yok edilmesi ve özellikle
ergenlik döneminde ailelerin çocukla-
r›na cinsellikle ilgili konularda yakla-
fl›m tarzlar›na dönük e¤itim süreçleri-
nin hayata geçirilmesi, bunu yapabil-
mek içinde üniversitelerin halk e¤itimi
konusunda roller üstlenmesi,

3. Hem k›zlar›n hem de erkeklerin evli-
lik öncesi cinsel iliflki ve bekaret ko-
nular›ndaki cinsiyetlere göre ayr›mc›
tutumlar›n›n afl›lmas›nda, geleneksel
toplumsal inanç biçimlerinin etkisini
azaltacak, böylelikle k›zlar aleyhine
ortaya ç›kan olumsuz sonuçlar›n da-
ha aza indirilmesini sa¤layacak e¤it-
sel tutumlar›n yayg›nlaflt›r›lmas›,

4. Ülkemizde h›zla geliflen kitle iletiflim
araçlar›, yaz›l› ve görsel medyan›n
giderek gençler için cinsel konularda
daha fazla bilgi kayna¤› oluflturdu¤u
göz önüne al›narak, bu yay›nlar›n
topluma verdi¤i mesaj›n içeri¤i ve ni-
teli¤inin iyi de¤erlendirilmesi, ülkemiz
genelinde gençlerin cinsel yaflamla-
r›n› inceleyen araflt›rmalar›n geniflle-
tilerek sorunlar›n›n ayd›nlat›lmas› ve
gençlere sa¤l›kl› cinsel yaflam konu-
sunda e¤itim verilmesi önerilebilir. 
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