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ÖZET 

Sosyal ya şamdaki değ iş imin, insan ın daha ziyade cinsel ve baz ı  biyolojik fonksiyonlar ı  üzerine etkisi, 30-40 sene 
gibi değ iş im süreci içinde, eski ve yeni nesil olarak iki grupta incelendi. Bu çal ış mada deneklerin seksüel istek ve 
aktiviteleri, cinsel ya şamdan memnuniyet dereceleri, cinsel ili şkide karşı laş tıkları  sorunlar ve cinsel ilişkide bu-
lunma s ı kl ı kları  araş tırı ldı . Bunu yaparken bireylerin sahip oldukları  farkl ı  coğ rafi, sosyo-kültürel ve ekonomik 
durumları n ın cinsel yaşamları na ne şekilde yans ıdığı  incelendi. İçinde bulundukları  yaş  grubu veya temsil et-
tikleri neslin özellikleri saptanmaya çalışı ldı . 

Anahtar kelimeler: Menopoz, menstrüel siklus, seksüel psikofizyoloji, seksüel davran ış  

Düşünen Adam; 1994, 7 (3 ): 10-19 

SUMMARY 

The effects of change in social life has been searched on human beings (in this search) especially on their sexual 
and some biological functions. In this study human beings sexual desire and activity, degree of satisfaction of in-
tercourse, the problerns of having sex and the frequency of sexual relations has been searched. During the study 
it's been searched, how geographical, sociocultural and economical conditions effect the sexual life of people 
who joined this search. 

Key words: Menopause, mens rual cycle, sexual psychophysiology, sexual behavior 

GİRİŞ  

Toplumsal yaşam koşulları  giderek değ işmektedir. 
Ş ehirleşme ve endüstrile şme, içinde yaşadığı  top-
lumda insanın yabanc ı laş mas ına sebep olmaktad ır. 

Büyük ve süratli bir de ğ iş im süreci içinde bulu-
nulmaktadı r. Değ iş im o kadar süratli olmaktad ır ki, 
değ iş ime henüz uyum sağ lamak üzereyken yeni bir 
değ iş imle karşı  karşı ya kalınmaktad ır (k) . Uyum güç-
leşmektedir. Uyumsuzluk ve yabanc ılaşma önemli 
bir stressör faktör olarak rol oynamaktad ı r. 

Böylece günümüz insan ının anksiyeteli bir hayat 
sürdürmesi kaç ını lmaz olmaktad ır. Bu durum çe ş itli 
fizyolojik iş levlerde etkisini göstermektedir. Etki 
cinsel iş levlerde de olmaktad ı r. 

300 yıl önce menarşı n ortalama 16 ya şı nda, bugün 
ise 12 yaşı nda baş ladığı , 300 yıl önce ilk çocuk 
yapma yaşı nın 28, son çocuk yapma ya şı nın 40 ol-
mas ına karşı lık bugün s ı ras ıyla 24 ve 27 olduğ u an-
laşı lmaktad ır. Menopoz ya şı  da değ i şmiş tir. 300 y ı l 
önce Almanya'da menopoz ya şı  45 iken bugün 
51'dir (2). 

* İ .Ü. İ stanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı  
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İ lk adet ve menopoz aras ındaki süre olan reprodüktif 
period ise, 300 y ı l önce 29 y ı l iken, halen 39 y ı la 
yükselmiş tir. Kadınların çocuk yapt ıklan süre ise, 
ilk ve son çocuk aras ı  hesaplanarak, 300 y ıl önce 
11.9 yıl iken bu süre 2.7 y ı la kadar lasalm ış tır. 

Reprodüktif period uzam ış  olmas ına rağmen, ka-
dınlar daha k ısa süre içinde çocuk konusunu bi-
tirmektedir. Uzun bir zaman süreci içinde ortaya ç ık-
tığı  gözlenen böyle de ğ iş iklikleri, 40-50 y ı l gibi 
daha kısa bir zaman kesimi içinde, k ırsal ve kent kö-
kenli insanlar üzerinde ara ş tırmay ı  istedik. 

MATERYEL ve METOD 

Çalış ma grubumuzu olu ş turan 628 ki ş iden 115'i 
erkek, 513'ü kad ınd ı . Kadınların 100'ü İ .Ü. İstanbul 
Tıp Fakültesi, 50'si Beyaz ıt kampüsü öğ rencisi idi. 
Kalan 363 evli kad ından, 167'si şehir grubunu, 196' 
sı  ise kırsal kesim grubunu olu ş turdu. Ş ehir gru-
bundaki kadınlar yüksek maddi imkanlar ve sosyo-
kültürel seviyeye sahip olup Türkiye'nin 3 büyük 
kentinden birinde merkez ilçelerde ikamet ederken, 
kırsal kesimi olu ş turan grup dü şük maddi imkanlar 
ve sosyo-kültürel seviyeye sahipti. Ayn ı  (zıt) ku-
tuplaş ma 62'si kırsal, 50'si ş ehirde ya ş ayan erkek de-
nekler için de olu ş turuldu. Özellikleri bu ayr ım için-
de kesinlik kazanmayan denekler ara ş tı rma kapsa-
mına al ınmadı . Kadınlarda 196 ki ş ilik kırsal kesim 
grubundan 70 tanesi 167 ki ş ilik şehir grubundan ise 
61 tanesi menopoza girmi ş  olup eski nesli, kalan 332 
kiş i de reprodüktif periyodlar ının baş larında olup 
yeni nesli temsil ediyordu. 

Çift kör çal ış ma yöntemi ile yap ı lan araş tırmada 
doktor taraf ından sorulan sorulara 628 denekten 
600'ü ara ş tı rmac ı  ile başbaşa (yaln ız) iken yan ı t ver-
miş , 28'i gizlilik içinde verilen anket formunu yal-
nızken yan ı tlamak üzere alm ış  ve doldurup teslim et-
miş tir. Deneklerin e ş lerine de aynca soru yönelti-
lerek yamtlann tutarl ı lığı  kontrol edilmi ş tir. Ka-
d ınlara 50, erkeklere 40, 20 ya şı ndan önce çocuk sa-
hibi olanlara 62 adet soru sorulmu ş tur. 

Ideal kilosunun % 30'undan fazla kiloda olanlar, 
yüksek dozda radyasyona maruz kalm ış  olanlar, soy-
geçmiş inde akraba evlili ğ i olanlar, özel beslenme re-
jimi uygulayanlar, orta derecede kültürel ve sosyo-
ekonomik özelliklere sahip bireyler, cinsel partneri 

bulunmayanlar, histerektomi veya organik hastal ık-
lardan dolay ı  menopoza girenler ara ş tırma kapsam ı -
na alınmamış tır. 

Bu özellikler cinsel yetiyi olumsuz etkileyen fak-
törlerdir. Ara ş tırmanın doğ ruluğu aç ı sından bu özel-
likleri içeren bireyler ara ş tırma kapsam ına alın-
mamış tır. 

Menopoza girmi ş  olan 131 kiş ilik gruba son adet 
yaşı , ilk adet yaşı , ilk çocuğunu doğ urma ya şı , ikinci 
çocuğunu kaç sene sonra do ğ urduğu, çocuk say ı sı , 
seksüel istek ve aktivitesi, cinsel ya şamdan mem-
nuniyet derecesi, partner say ısı , haftal ık cinsel ili şki 
s ıklığı , cinsel ilişkide kar şı laşı lan sorunlar ve me-
nopozdan sonra cinsel hayatta de ğ iş iklik olup ol-
madığı  sorulmu ş tur. Aynı  sorular (ilki ve sonuncusu 
dışı nda) reprodüktif periyodlar ı nın baş larında olan 
232 evli kadına da yöneltilmi ş tir. Bu suretle eski ve 
yeni nesil arasında cinsel yaş am yönünden farkl ı lık 
araş tırılmış tır. 

Tüm evli kad ınlara düşük, ölü doğ um, düşük tamil 
doğum, erken doğum ve küretaj say ı sı , oral kont-
raseptif kullan ım süresi sorulmuş , infertilite anam-
nezi olanlar ara ş tırma kapsam ına al ınmam ış tı r. 

YORUM 

Tablo l'de eğ itim seviyesi artt ıkça, son adet ya şı nı n 
giderek azald ığı nı  görmekteyiz. Ayn ı  paralelin( eko-
nomik seviyenin yükselmesi ile de lineer orant ı lıdır. 
Öğ renim seviyesi artt ıkça, ilk çocuk doğurma yaşı  
yükselrni ş tir, ikinci çocuğu doğunnak için geçen 
süre de artm ış tır. Sahip olunan çocuk say ı s ı  önemli 
ölçüde azalmış tır. 

Eski neslin kırsal kesim grubunda, eğ itim seviyesi 
ve ekonomik gelirin yükselmesinin, yukar ıda sözü 
edilen değ işkenler üzerine etkisi dikkat çekici bu-
lunmamaktad ır. Sadece ikinci çocu ğu doğurmak için 
geçen süre, şehir grubundaki kadar olmamakla bir-
likte artmaktad ır (Tablo 2). 

Eski nesilde her iki grupta da e ğ itim seviyesi ve eko-
nomik gelirin artmas ıyla son adet ya şı  azalmaktad ır. 
Ayn ı  öğ renime sahip olmalar ına rağmen ı  şehir gru-
bundakiler, kırsal kesim mensuplar ından daha önce 
menopoza gimı iş tir. Ortalamalara bak ı ldığı nda fark 
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Tablo 1. Eski nesil kad ı n grubu 

Ş ehir grubu 

Eğ itim Yaş  İ lk adet Son adet Ekonomi İ lk 2. çocuk kaç Çocuk Denek 
seviyesi yaşı  yaşı  (mil/ay) çocuk sene sonra sayısı  say ıs ı  

Yok 56.3 13.2 48.2 3.1 21.9 2.4 3.7 10 
İ lk 56.7 13.7 47.9 6.3 21.6 3.8 3.2 13 
Orta 49.3 13.1 46.8 6.5 22.1 3.0 2.7 8 
Lise 51.5 12.8 45.0 11.6 22.3 3.4 2.0 12 
Only. 46.7 13.3 43.2 12.7 24.5 4.8 1.7 18 

Ort. 52.0 13.2 45.8 8.7 22.6 3.6 2.5 61 

Tablo 2. Kı rsal kesim grubu 

Eğ itim 
seviyesi 

Yaş  İ lk adet 
yaşı  

Son adet 
yaşı  

Ekonomi 
(mil/ay) 

İ lk 
çocuk 

2. çocuk kaç 
sene sonra 

Çocuk 
say ısı  

Denek 
say ıs ı  

Yok 60.9 13.8 49.8 1.5 20.3 2.2 3.3 30 
İ lk 53.1 13.1 48.2 2.0 20.5 2.5 3.0 25 
Orta 59.2 13.2 47.4 3.5 21.9 2.6 2.3 10 
Lise 49.0 13.4 46.8 3.9 20.2 3.2 3.0 5 

Ort. 57.0 13.4 48.7 2.1 20.5 2.4 3.0 70 

Tablo 3. Reprodüktif periyod (y ı l) son adet yaşı -ilk adet ya-
şı =reprodüktif periyod 

Eğ itim seviyesi 
	

Ş ehir grubu 	K ı rsal kesim grubu 

türel ve ekonomik seviyenin art ışı  ile reprodüktif pe-
riyodun kısalmas ı , çevresel faktörlerden etkilenim 
eş iğ ini düşürmektedir (Tablo 3). 

Yok 
	

35.0 
	

36.0 
İ lk 
	

34.2 
	

35.1 
Orta 
	

33.7 
	

34.2 
Lise 
	

32.2 
	

33.4 
Only. 	 29.9 

Tablo 1 'de şehir grubu, Tablo 2'de de k ırsal kesim grubu olmak 
üzere eski neslin s ıras ı  ile eğ itim seviyelerine göre, ya ş  or-
talanıalan, ilk ve son adet ya şı  ortalama de ğ erleri, yine ortalama 
ayl ık gelir, ilk çocu ğunu doğurma ya şı , ikinci çocuğ unu kaç sene 
sonra doğurdu ğunu ve çocuk say ısı  rakamsal olarak gösteril-
miş tir. Tablonun sonunda toplam denek say ı lar ı  ifade edil-
mektedir. Tablo 3'de ise eski neslin her iki grubunda reprodüktif 
periyodlar y ı l olarak şematize 

daha çarp ıc ıdır. Reprodüktif periyodlar, e ğ itim-öğ re-
tim düzeyi hangisi olursa olsun şehir grubunda daha 
kısadır (Tablo 3). 

Eğ itim-öğ retim düzeyinin yükselmesi ile ilk adet 
yaşı  aras ında bağ lantı  kurulamamış tır. Ancak or-
talamalar al ındığı nda eski nesilde şehir grubunda 
menarj yaşı , kırsal kesim grubuna oranla çok az 
daha küçük bulunmuş tur (Tablo 1 ve 2). Sonuç ola-
rak, kültürel ve ekonomik düzeyin yükselmesi daha 
erken menopoza girilmesine neden olmaktad ır. Kül- 

Tablo 4 ve 5'de yeni neslin özellikleri simgelen-
miş tir. Yeni neslin k ırsal kesim grubuna mensup 
olanlarda öğ renim düzeyi yükseldikçe çocuk say ısı  
düşmekte, iki doğum aras ındaki süre uzamakta, eko-
nomik düzey artmaktad ır. İ lk çocuk sahibi olma ya şı  
ise yavaşça artmaktad ır. Aradaki plato ve dal-
galanmalara rağmen şehir grubunda üniversite ve 
lise mezunları , tahsilsiz veya ilkokul mezunlar ı  ile 
karşı laş tınldıklarında daha az çocuk yapmaktad ır. 

İkinci kez hamile kalmalar ı  için geçen süre de daha 
uzundur. Yeni neslin sosyo-ekonomik ve kültürel 
düzeyi kırsal kesime göre yüksek olan şehir grubu, 

• hamilelik yaşı , iki doğum aras ı  geçen süre yönünden 
ilerde, doğum sayısı  yönünden ise geridedir. İ lk adet 
yaşı nda her iki grup aras ında fark yoktur. 

Eski ve yeni nesil kar şı laş tırı ldığı nda, ilk göze çar-
pan yeni neslin daha az doğurgan olduğudur. Ş ehir 
grubunda eski nesle oranla çocuk say ı sı  azalırken, 
hamilelik yaşı  da yükselmekte, ancak iki do ğum 
aras ı  geçen süre k ısalmaktad ır. Ekonomik seviye 
eski neslin kırsal grubundan yüksek olmakla birlikte, 
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Tablo 4. Yeni nesil kad ı n grubu 

Ş ehir grubu 

Eğ itim Yaş  İ lk adet İ lk 2. çocuk kaç Çocuk Ekonomi Denek 
seviyesi yaşı  çocuk sene sonra sayısı  (mil/ay) sayı s ı  

Yok 32 14.0 22.6 1.7 2.1 4.2 8 
İ lk 30.9 13.7 25.2 2.1 2.1 3.4 18 
Orta 30.6 13.3 26.6 3.0 1.4 4.2 17 
Lise 27.8 12.8 24.2 3.3 1.4 5.4 38 
Üniv. 27.8 13.2 24.9 3.1 1.4 8.9 25 

Ort. 29.1 13.3 24.8 2.8 1.5 5.6 106 

Tablo 5. K ı rsal kesim grubu 

Eğ itim 
seviyesi 

Yaş  İ lk adet 
yaşı  

İ lk 
çocuk 

2. çocuk kaç 
sene sonra 

Çocuk 
sayıs ı  

Ekonomi 
(mil/ay) 

Denek 
say ıs ı  

Yok 27.6 12.9 20.3 2.5 2.3 1.6 18 
İ lk 26.8 13.3 20.3 2.4 2.0 2.0 68 
Orta 24.6 13.5 20.9 2.5 1.5 2.4 30 
Lise 22.6 13.4 21.6 3.5 1.2 3.5 10 

Ort. 26.0 13.3 20.5 2.5 1.8 2.1 126 

Tablo 4 ve 5'de yeni neslin her iki grubunda eğ itim seviyesine göre, s ırasıyla yaş , ilk adet yaşı , son adet yaşı , ilk çocuk doğurmaa yaşı , ikinci 
çocuğunu kaç sene sonra doğ urduğu, çocuk say ısı , aylı k gelir (milyon Türk Liras ı ) ve o eğ itim seviyesindeki denek say ısı  gösterilmiş  olup, iki 
tablonun altı nda da ortalamalar sunulmuş tur. 

Tablo 6. 

Kad ı nlar 	Eski nesil 	Yeni nesil 

Ş ehir 
grubu 

Kırsal k. 
grubu 

Ş ehir 
grubu 

Kırsal k. 
grubu 

Ekonomi 8.7 2.1 5.6 2.1 
İ lk adet 13.2 13.4 13.3 13.3 
İ lk çocuk 
doğurma yaşı  22.6 20.5 24.8 20.5 
İkinci çocuğu 
kaç sene sonra 3.6 2.4 2.8 2.5 
Çocuk say ı sı  2.5 3.0 1.5 1.8 

Tablo 6'da eski ve yeni neslin ayl ı k gelir, ilk adet ya şı , ilk çocu ğu 
doğurma yaşı , ikinci çocuğunu kaç sene sonra doğurduğu ve çocuk 
sayısı n ı  ifade eden değ erler, karşı laş tı rmalı  olarak verilmiş tir. Tab-
lodaki rakamlar o grubun ortalaınasını  göstermektedir. 

eski neslin şehir grubunu yakalayamam ış tır. K ırsal 
grupta hamilelik ya şı  ve iki doğum arası  geçen süre 
yönünden fark olmay ıp, ekonomik düzey ayn ıdır. 
Tablo 6'da görüldüğü üzere, ilk adet ya şı  eski ve 
yeni nesilde ortalama 13.3'tür. Ekonomik gelir her 
iki nesilde de şehir gruplarından daha yüksektir. 
İkinci çocuğu doğurmak için geçen süre iki nesilde 
de şehir gruplarında kırsal kesim grubundan yük- 

sektir. Ancak yeni neslin şehir grubuna mensup bi-
reyler, eski neslin şehir grubuna oranla ikinci do-
ğumlannı  daha erken yapmaktad ır. Yeni nesil biran 
önce istedikleri say ıda çocuk yapmakta, çocuklar ın 
aras ındaki yaş  ana ve çocuk sağ lığı  için gerekli olan 
iki yaş  s ınınnın üstünde tutulmaktad ır. Yeni neslin 
şehir grubunda ikinci çocuğu doğurmak için geçen 
sürenin eski nesle oranla azalmas ı , çocukların ih-
tiyaçlarını  ortak kullanmas ını  sağ lamak ve bir çocuk 
bakımı  için harcanacak zaman ı  iki çocuğa kullanma 
düşüncesiyle aç ıklanabilir. 

Tablo 7'de eski neslin şehir ve kırsal kesim grup-
lanndaki menarj, menopoz, ilk hamilelik yaş ları  ile 
çocuk say ısı , farkl ı  yaş  dilimleri için mukayeseli ola-
rak belirtilmi ş tir. Çocuk say ı sı  şehir grubunda 4. de-
kaddan yukan ç ıkıldıkça lineer olarak artmaktad ır. 

Yine şehir grubunda neslin genç bireylerinin me-
nopoz yaşı nın daha düşük, ilk hamilelik yaşı nın 
daha yüksek olduğu görülmektedir. Yukar ıdaki ve-
riler dalgalama göstermekle birlikte, k ırsal kesim 
grubu için de geçerlidir. 
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Tablo 7. Eski nesil kad ı nlar 

Sayı  
Ş ehir/K ırsal 

Yaş  ort. 
Ş ehir/K ırsal 

İ lk adet 
Ş ehir/K ı rsal 

Son adet 
Ş ehir/K ı rsal 

Çocuk say ı s ı  
Ş ehir/K ı rsal 

İ lk çocuk 
Ş ehir/K ı rsal 

1/- 33/- 13/- 31/- 1/- 23/- 
11/2 42.6/45 13/14 40.6/41.5 1/3 23/20.5 

27/16 48.1/48.3 13.2/13.5 46.3/47.3 2.3/2.6 23.4/21.2 
8/19 53.0/52.5 13.4/13.1 48.7/48.6 2.3/2.4 22.8/20.9 
3/10 58.6/57.4 14.6/12.6 49.6/48.2 2.6/3.1 22/19.4 
11/23 69.4/67.7 13.2/15.8 48.2/50.5 3.6/3.4 21/20.5 

Yaş  grubu 

40 yaş  altı  
40-45 
46-50 
51-55 
56-60 
60 üstü 

Tablo 8. 

Yaş  grubu Ekonomik Dü şük Kürtaj Cinsel ilişkide 
seviye 	 karşı laşı lan sorun. 

40 ya ş  altı 	10/ 	-/- 	-/- 	-/- 
40-45 	15/3.25 	2/0 	10/0 	2 zam/- 

1 eş i/- 
46-50 	8.9/2.9 	1/5 	27/15 	Zam/e ş i.eş in. 

2 uyumsuz 
51-55 	5.1/2.3 	6/7 	2/12 	Zam/eş in.uyum. 
56-60 	4.6/1.9 	0/2 	0/4 	-gam. 
60 yaş  üstü 	3.5/1.5 	2/15 	8/12 	-/- 

Tablo 7 ve 8'de eski nesile mensup kad ı nları n ilk ve son adet ya ş -
ları , çocuk say ı s ı , ilk çocu ğu doğurma yaşı , ekonomik seviye 
(ayl ı k gelir milyon TLIAy esas al ı narak saptanmış tı r), toplam 
düş ük ve küretaj say ı ları  ile cinsel ilişkide karşı laş tı kları  sorunlar 
özetlenmi ş tir. Tüm bu değ erlerin yaş  gruplarına göre dağı lım ı  iki 
tabloda da görülmektedir. "t" (tire işareti)'nin sol tarafı  şehir, sağ  
tarafı  ise k ı rsal kesim grubunu temsil etmektedir. 

Eğ itim öğ retim seviyelerinin yükseldi ğ ine (Tablo 1 
ve 2) paralel olarak eski neslin genç bireylerinin 
ekonomik üstünlüğ e sahip olduklar ı  Tablo 8'de gö-
rülmektedir. 40-45 ya ş  grubunda şehirde ya şayan 
(yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki) bireylerde kü-
retaj patlamas ı  görülmekte, cinsel ya şamda en çok 
sorun bu periyodda ya ş anmaktad ır. Sorunların te-
melini ise "cinsel ili şki için zaman bulamama" olu ş -
turmaktad ır. 

Kırsal kesim mensuplar ı  şehirdekileri yarım dekad 
arkadan izlemekte, 46-50 ya ş  grubunda k ırsal kesim 
bireyleri de cinsel problem ve küretaj patlamas ı n ı  
gerçekle ş tirip, yüksek oranda da dü şük yapmaktadır. 
Cinsel yalunmalann ba şı nda uyumsuzluk, e ş in an-
layış s ızlığı  ve e ş i anlayamama gelmekte olup, şehir 
grubundan farkla "zamans ızlik nedeniik cinsel ili ş -
kide bulunamama" daha az ifade edilmi ş iir. Eski ne-
silde 40 yaş  altında menopoza girmi ş  1 (bir) birey 
mevcut olup şehir grubuna mensuptur. 

Tablo 7'de görüldü ğü gibi, 40'11 yaş lardakiler 50 .1i 
yaş lardakilere göre erken menopoza girmekte, daha 
geç ve daha az say ıda çocuk sahibi olmaktad ır. Se-
bep çal ış ma hayatının olumsuz etkileri, ekonomik 
güçlükler ve çekirdek aile yap ı sının özellikleri ge-
reğ i evde çocu ğ a bakacak kimsenin bulunmay ışı  ola-
bilir. Böylelikle e ğ itim seviyesi yüksek olan 4. de-
kaddaki bireyler, daha dü şük sosyo-ekonomik sevi-
yedeki 5. dekad mensuplar ından (Tablo 1 ve 2) az 
say ıda ve geç yaş ta -çocuk sahibi olmaktad ır. Sosyal 
yaşam ın getirdiğ i anksiyeteli ya şam tarz ı  yüzünden 
de daha erken ya ş ta menopoza girdikleri dü şünü-
lebilir. 

Tablo 9'da eski nesile mensup bireylerin seksüel 
istek, aktivite, haftal ık cinsel ili şki sıklığı , partner 
say ı sı  ve cinsel yaş amdan duyduklar ı  haz şematize 
edilmiş tir. 

Ş ehir grubunu olu ş turan bireylerin cinsel ili şkide 
daha istekli, daha aktif, cinsel ya şamdan daha fazla 
haz alan, partner say ısı  daha yüksek olmalanna ve 
say ıca çok daha s ık seksüel münasebette bulunma-
larına karşı n seks hayat ı  daha erken sonlanmaktad ı r. 
Gerek şehir gerekse k ırsal kesim grubundaa ya şı n 
artmas ı  ile haftal ık cinsel ili şki s ıklığı  ve cinsel ya-
ş amdan al ınan haz lineer olarak azalmaktad ı r. Ş ehir 
grubunda seks hayat ı  55 yaşı nda noktalamrken, k ı r-
sal kesim grubunda 60 yaş  üstünde dahi devam et-
mektedir. 

Menopozdan sonra eski neslin iki grubunda da seks 
hayatı  etkilenmekte, seksüel istek ve aktivitedeki 
olumsuz etki k ırsal kesim grubunda daha net görül-
mektedir. Menopozun seks hayat ını  etkilemediğ ini 
ifade edenlerde çok olup, tamam ı na yakını  şehir gru 
bunun genç bireyleridir. Yine şehir grubunun iki 
mensubunda (40-45 ya ş  grubundaki genç kad ınlar) 
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Tablo 9. 

Yaş  gruplar ı  

Haftal ı k cinsel 
ilişki 

C
in

se
l t

at
m

in
  

Çok tatmin ed. 
Tatmin edici 
Orta 
Hiç 

40 yaş  altı  40-45 yaş  46-50 yaş  51-55 yaş  56-60 yaş  60 yaş  üstü 

100 
18 
82 

100 
55 
45 

19 
81 100 

13 
87 100 100 

18 
100 82 37 13 

100 63 100 100 87 100 100 

100 73 100 100 100 100 100 100 100 
18 
9 

5 3.2 1.8 1 

100 36.3 7 
36.3 41 50 28.5 26.6 
27.2 100 52 44 71.5 60 100 

6 13.3 

Tablo 9'da eski nesile mensup kad ı nları n, menopozdan sonra seksüel istek ve aktivitelerindeki de ğ iş im, artma-değ iş iklik yok-azalma s ı rasıyla 
gösterilmiş tir. Bireylerin cinsel ilğ kiden tatmin derecesi çok tatmin edici-tatmin edici-orta derecede tatmin edici-ve hiç tatmin edici de ğ il s ı -
rası  ile, partner sayısı  ise 1-2-ve 3 partneri olanlar sı rasıyla ifade edilmiş tir. Rakamlar (%) yüzde olarak verilmi ş tir. Haftalı k cinsel ili şki 
s ı kl ığı  ise say ısal olarak gösterilmiş tir. Orta çizginin solunda kalan değ erler o yaş  diliminin şehir grubunu, sağı nda kalanlar ise kı rsal kesim 
grubuna aittir. 

menopoz sonras ı  seksüel istek ve aktivitelerinde 
artış  tanımlanm ış tır. 

Tablo 10'da eski nesilde k ırsal kesim grubunda, 
şehir grubuna oranla dü şük, küretaj, erken do ğum, 
ölü doğum ve dü şük tartı lı  doğum yüzdesinin yük-
sekliğ i görülmektedir. Yine Tablo 10 ve 1 l'e ba-
kı ldığı nda, yeni neslin kırsal grubunda da dü şük 
yüzdesi şehir grubundan çok yüksekte saptanmakta, 
şehir grubunda erken do ğum, ölü doğum ve düşük 
tartı lı  doğum görülmezken, k ırsal kesimde dü şük 
oranda da olsa sürmektedir. Ancak yeni neslin ş ehir 
grubuna mensup bireyler küretaj say ı s ında kırsal 
kesim grubunun ilerisindedir. 

Yeni nesilde ş ehir gubunda eski neslin şehir grubuna 
oranla düşükler daha da azahn ış ken, erken ve ölü 
doğum sosyo-ekonomik ş artlann çok daha iyi ol-
mas ı  ile yokolmuş tur. Dü şük tart ı lı  doğum da gö- 

rülmemektedir. Ancak yeni neslin şehir grubu eski 
neslin şehir grubundan daha fazla küretaj ol-
maktadır. Yeni neslin kırsal kesim grubunda eski 
neslin kırsal kesim grubuna k ıyasla düşük, küretaj, 
en önemlisi erken, ölü ve düşük tartı lı  doğum oran-
lan son derece azalm ış tır. 

Sonuç olarak miad ında, normal ay ve kiloda çocuk 
sahibi olabilmek için eski nesle oranla yeni nesilin, 
kırsal kesim grubuna oranla şehir grubunun men-
subu olmak bir avantajd ır. Düşük riski ayn ı  doğ -
rultuda azahrken tersine küretaj, yüksek sosyo-
kültürel ve ekonomik düzeyin bir göstergesi haline 
gelmiş tir. Tablo 12'de yeni jenerasyona mensup 
farkl ı  üniversitelerde okuyan gençlerin ilk adet ya ş  
ortalamalar ı  sunulmuş tur. Eski nesilde menarj ya şı  
ş ehir grubunda ortalama 13.2, k ırsal kesim grubunda 
13.4, yeni nesilde her iki grupta da 13.3 olup ge-
leceğ in annelerinde ise ortalama 12.98'dir. 

15 

pe
cy

a



Sosyal Değ iş imin Cinsel Ya şam Üzerine Etkisi 	 Doğan, Adam 

Tablo 10. Kad ınlar kırsal grup Tablo 13. Erken (20 yaşı ndan önce) doğum yapanlar 

Düşük Kürtaj 	Erken 	Ölü 	Düşük 
doğum doğum 	tartı lı  

Eski 	30 	41 
	

3 	6 	2 
nesil 	% 42 	% 58 	% 0.4 	% 0.8 	% 0.2 

Eski nesil 	Kırsal kesim 	Yeni nesil 

şehir grubu 	grubu 	şehir grubu 

7 kadı n 	27 kad ın 	9 kadı n 
(7/11) 	(27/•0) 	(9/106) 
% 11 	% 38 	 % 0.8  

K ı rsal kesim 
grubu 

40 kad ın 
(40/126) 

% 31 
Yeni 	29 	43 
nesil 	% 23 	% 34 

3 	3 
% 0.08 	%0.02 	%0.02 

 

 

Tablo 14 

Tablo 11. Kad ınlar kırsal grup 

Düşük Kürtaj 	Erken 	Ölü 	Düşük 
doğum 	doğum 	tartı l ı  

Eski 	15 	16 	2 
nesil 	% 24 	% 26 	%0.3 	%0.1 

Yeni 	11 	47 
nesil 	% 10 	% 44 

Tablo 12 A, B, C 

	

İstanbul T ı p Fakültesi 	 Beyaz ıt Kampüsü 
öğ rencisi (100 ki ş i) 	 öğ rencisi (50 kiş i) 

Yaş  ort 	  20.56 	Yaş  ort. 	  19.22 
İ lk adet ort. 	 13.08 	İ lk adet on. 	 12.80 

	

Eski nesil ilk adet 	  13.3 

	

Yeni nesil ilk adet 	  13.3 

	

Geleceğ in anneleri 	  12.98 

Tablo 10 ve 11 'de eski ve yeni neslin her iki gurubunda dü şük, 
kürtaj, erken, ölü ve dü şük tamil doğ um s ı kl ı kları  mukayeseli ola-
rak verilmiş tir. Tablo 12'de A ve B de üniversite ö ğ rencilerinin, C 
de ise tüm kad ınları n ilk adet yaş  ortalamaları  sunulmuş tur. 

Tablo 13'de erken ya ş ta doğum yapanlar ın büyük 
çoğunluğunun. kırsal kesim grubunun mensubu ol-
duğu, yeni nesilde, eski vesile k ıyasla her iki grupta 
da erken do ğum oranının azaldığı  net olarak gö-
rülmektedir. Tablo 14'de erken ya ş ta doğum ya-
panlann büyük çoğ unluğunun öğ renim düzeyi dü şük 
insanlar olduğu, s ıras ı  ile ençok ilkokul mezunu, ar-
dından tahsilsizler ve ortaokul mezunlar ının erken 
yaş ta doğum yaptığı , lise ve üniversite mezunlar ının 
ise nadiren erken ya ş ta çocuk sahibi olduğu gö-
rülmektedir. 

E ğ itim seviyesi 

Grup 	İ lk Orta 	Lise Üniv. Yok Toplam 

Şehir gr. 
Eski nesil 3 2 1 1 7 

Şehir gr. 
Yeni nesil 3 4 1 1 9 

K ırsal kes. 
Eski nesil 11 1 2 13 27 

Kırsal kes. 
Yeni nesil 23 10 40 

Toplam 40 13 8 2 20 83 

Tablo 13 ile erken doğum yapanların dağı lı m!, Tablo 144de ise, 
erken doğ um yapanların eğ itim seviyelerine göre gruplandı rı lms! 
görülmektedir. 

Tablo 15'de erken yaş ta doğum yapanların ge-
rekçeleri s ıralanmış tır. Gerek kaynanan ın gelinin 
cinsel yetisini ölçmek için geline bask ı  yapması , ge-
rekse çevrenin haz ırladığı  psikolojik ortam ş aşı rtıcı  
bir faktör olup, yeni nesilin k ırsal kesim grubunda 
ve eski nesilde kaynana ve çevrenin bask ısından 
sonra en etkili sebeptir. Diğer faktörlerin da ğı lımı  
sıra ile şemada özetlenmi ş tir. 

Tablo 16 ve 17'de şehir ve kırsal kesim grubuna 
mensup erkek bireylere ait de ğerler özetlenmi ş tir. 
Öğ renim düzeyi arttıkça şehir grubunda partner sa-
yı sı  artmaktad ır. Kırsal kesimde partner sürekli ola-
rak tektir. Cinsel ili şki s ıklığı  kırsal kesim grubunda 
plato çizerken şehir grubunda ö ğ renim seviyesinin 
artmas ı  ile doğ rusal art ış  göstermektedir. Her iki 
grupta da e ğ itim düzeyinin art ışı  seks hayatındaki 
sorunları  azaltmamakta yaln ızca sorunlar ın niteliğ i 
değ işmektedir. K ırsal kesim grubuna mensup bi-
reyler sekse zaman ay ıramamaktan daha çok ş ikayet 
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Tablo 15. Erken çocuk sahibi olanlar ı n gerekçeleri 

T. E.N. 
ş ehir 

E.N. 
kı rsal 

Y. nesil 
şehir 

Y. nesil 
k ı rsal 

43 
% 51 18 1 19 

33 
% 39 10 3 18 

14 
% 16 7 6 

13 
% 15 5 8 

8 
% 9 4 2 2 

1 
% 1.2 1 

10 
% 12 5 2 3 

% 1.2 

Tablo I 5'de erken çocuk sahibi olanları n gerekçeleri mensup olu-
nan nesil ve gruba göre sı ralanmış tır. Kaynana baskı s ı , doğ um 
kontrol yöntemlerinin bilinmemesi, k ı s ı r gözüyle bak ı lmann dü-
ş üncesi, çok say ıda çocuğ u gelecek için güvence varsayma, ko-
cadan ayrı lmamak, ondan da önce cahillik s ırasıyla en önemli 
erken yaş ta çocuk sahibi olma nedenleridir. 

etmekte, birbirlerinin arzular ını  anlayamama iki 
grupta da e ş it oranda görülmektedir. 

Tablo 18'de andropozdan sonra erkeklerin cinsel is-
tek, aktivite ve cinsel ya ş amdan memnuniyet de-
receleri özetlenmi ş tir. Eğ itim düzeyi artt ıkça şehir 
grubuna mensup bireylerde seksüel istek, aktivite ve 
cinsel haz artmakta, k ırsal kesim grubunun ise or-
talamalan tepe noktas ı  ortaokul seviyesinde olan bir 
eğ ri çizmektedir. K ırsal kesim grubu andropozdan 
seksüel istek ve aktivitenin azalmas ı  yönünde daha 
çok etkilenmi ş tir. Ancak her iki grupta da "And-
ropoz seks hayat ımı  etkilemedi" diyenler ço ğunluk-
tadı r. 

Tablo 19'da "Andropoz beni etkilemedi" ya da "Ha-
yatımın ikinci bahann ı  yaşı yorum" diyenlerin büyük 
bir kı sm ının 41-45 yaş  kalanlann ise 46-50 ya ş  gru-
buna dahil olduğunu, ilerleyen y ı llarda biyolojik 
yaş lanma ve uzayan çevresel etkilere yenik dü ş -
tüklerini görmekteyiz. Sonuç olarak erkeklerde iler-
leyen yaş la birlikte seksüel istek aktivite ve cinsel 
haz her iki grupta da azalmaktad ı r. 

Tablo 16. Erkek grubu / şehir grubu 

Eğ itim Say ı  Yaş  Partner İ liş ki Karşı laşı lan 
seviyesi say ı s ı  s ı klığı  sorunlar 

Üniv. 20 49.4 3/2 2.1 1 uyumsuzluk 
1/3 

15/1 

Lise 15 46.3 14/1 2.1 1 e ş in anl. 
1/2 

Orta 10 55.8 1/2 1.6 1 zaman bul. 
6/1 1 Eş i 

İ lk 5 67.6 1/1 1.5 

Tablo 17. K ı rsal kesim 

Eğ itim 
seviyesi 

Say ı  Yaş  Partner 
say ı s ı  

İ lişki 
sı klığı  

Karşı laşı lan 
sorunlar 

Üniv. 20 44.7 10/1 2 1 zaman 
1 e ş i 

Lise 20 45.6 19/1 1.9 1 zaman 
1 e ş in anl. 

Orta 20 59.5 10/1 2 1 e ş in anl. 
1 e ş i 

İ lk 15 62.2 8/1 1 

Tablo 16 ve 17 farkl ı  eğ itim seviyelerindeki erkeklerin partner sa-
y ı s ı , haftl ı k cinsel ilişki s ı kl ığı  ve cinsel ilişkide karşı laş t ıklan so-
runları  göstermektedir. Partner sayısı n ı  gösteren tabloda tire işa-
retinin sol tarafı  toplam denek say ıs ı n ı , sağ  tarafı  ise partner 
sayısı n ı  simgelemektedir. 

Tablo 18. Erkek grubu - Ş ehir / K ı rsal 

Eğ itim 
seviyesi 

Seksüel 
istek 

Seksüel 
aktivite 

Cinsel yaşamdan memnuniyet 
ÇTE 	TE 	Orta Hiç TED 

Üniv. 595/- 487/- 6/- 6/- 7/- -- 

Lise 393/091 2103/091 4/1 7/5 4/4 -- 

Orta 133/298 133/199 0/3 2/7 3/8 2/1 
İ lk 001/262 001/055 0/1 0/3 1/6 
Yok -/125 -/017 /2 /6 

Tablo 18'de erkeklerin eğ itim seviyelerine göre, seksüel istek, ak-
tivite ve cinsel ya şamdan memnuniyet derecekri özetlenmi ş tir. 
Cinsel yaşamdan memnuniyet derecesini ifade eden "ÇTE" çok 
tatmin edici, "Hiç" veya "Hiç TED" ise de hiç tatmin edici de ğ il 
anlamı ndadı r. Yine "I" (tire) i şaretinin sol yanı  şehir, sağ  yan ı  ise 
k ırsaal kesime ait değ erleri göstermektedir. S ırası  ile ilk rakam 
seksüel istek veya aktivitede artma, ikincisi de ğ iş iklik yok, üçüncü 
ise azalma anlamı na gelmektedir. 

Tablo 20'de partner say ı sının şehir grubunda 3'e 
kadar yükselirken, k ırsal kesim grubunda l'de sebat 
ettiğ i görülmektedir. Cinsel ili şki s ıklığı  da şehir 
grubunda daha yüksektir. Göze çarpan bir özellik de 
kadınlarda olduğu gibi cinsel ili şkide karşı laşı lan so-
runların en çok 41-45 ya ş  grubunda yoğunlaşma-
sıdır. 

Yan ıt 

Kaynana baskı s ı  

Doğ um kont. 
yönt. bilmeme 

Kı s ır 
denmesin 

Çok çocuk 
güvence olur 

Kocadan ay- 
olmamak için 

Erkek eve bağ - 
lans ı n 

Cahillik 

A şı rı  çocuk 
arzusu 
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Artma 
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Tablo 19. 

40 yaş  altı  40-45 ya ş  46-50 yaş  51-55 ya ş  56-60 yaş  60 yaş  üstü 

100 31.5 
68.5 

11 
72 
17 

25 
50 
25 

18 
55 
27 

50 
50 

10 
40 
50 

33.5 
66.5 

25 
75 100 

50 
50 

26.5 12.5 9 17 
68.5 78 62.5 54.5 50 40 

100 5 22 25 36.5 33 60 100 100 100 100 

100 79 100 87.5 100 83 100 100 100 100 
21 12.5 

17 

4 3 2.1 3 2 1 1.4 

100 31.5 22 37.5 9 
52.5 39 37.5 36.5 33.5 50 25 60 100 

16 33 25 54.5 66.5 50 100 75 40 
5 

Yaş  gruplar ı  

Haftal ı k cinsel 
ili şki 

C
in

se
l t

at
m

in
  

Çok tatmin ed. 
Tatmin edici 
Orta 
Hiç 

Partner 
say ı s ı  

ı  
2 
3 
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Tablo 19'da erkeklerin andropoz sonras ı  seksüel istek e aktivitele•i, cinsel ya şamdan aldı klar ı  haz, partner say ı s ı  ve haftalık cinsel ilişki sı k-
lığı  farkl ı  yaş  dilimleri için mukayeseli olarak verilmi ş tir. Haftal ı k cinsel iliş ki sı klığı  sayı sal olarak, diğer değerler ise % (yüzde) üzerinden 
belirtilmiş tir. Farkl ı  yaş  dilimleri alt ı nda verilen rakamlardan çizgilerin sol ıııı da kalaanlar şehir grubuna, sağı nda kalanlar ise k ı rsal kesim 
grubuna aittir. 

Tablo 20. Erkek grubu Tablo 21. Erkeklerin ekonomik düzeyi görülmektedir 

Yaş  
grubu 

Say ı  Yaş  
ort. 

Partner 
say ı s ı  

İ lişki 
s ı kl ığı  

Karşı laşı lan 
sorunlar 

Ekonomik durum 

Ş ehir grubu 

20 Üniv. 15.8 milyon 
15 Lise 	7.2 	" 
10 Orta 	5.4 
5 	İ lk 	- 

Ort. 	 9.56 milyon 
K ı rsal grubu 	 3.20 milyon 

40 yaş  
41-45 

46-50 

51 -55 

56-60 
60 üstü 

1/- 
19/18 

8/11 

10/10 

3/7 
9/19 

40/- 
42.6/42.3 

46.8/47 

52.5/51.9 

57.6/57.4 
66.1/67.8 

1/- 
4-2/18-1 

15-1/ 
7-1/11-1 

1/2 
1-3/10-1 

9-1 
1/1 
1/1 

4/- 
3/2.1 

3/2 

1/1.4 

1/1 
l'den az/1 

- 
Uyum/e ş i 

Eş in/2 zam 
Eş i/- 

Eş i/Eş i 

Zam/ 
-/Eş in 

Tablo 20'de erkeklerin ya ş  gruplar ı na göre partner say ı s ı , haf-
tal ık cinsel ilişki s ıklığı  ve cinsel ilişkide karşı laş tı kları  sorunlar 
gösterilmiş tir. Tire işaretinin solunda kalan değ erler şehir gru-
buna, sağı nda kalanlar ise k ı rsal kesim grubuna aittir. 

Tablo 21'de öğ retim düzeyindeki art ış la ayl ık gelir 
art ışı ndaki paralellik özetlenmi ş tir. Kırsal kesimde 
gelir ortalamas ı  şehir grubunun % 33'ü kadard ı r. 

SONUÇ 

Eski nesilde, özellikle şehir grubunda, e ğ itim se-
viyesi ve ekonomik gelir yükseldikçe son adet ya şı  
azalmakta, ikinci çocu ğu doğurmak için geçen süre 
artmakta ve çocuk say ı sı  önemli ölçüde azal-
maktadır. Ayn ı  öğ renime sahip olmalar ına rağmen, 
şehir grubundakiler k ırsal kesim mensuplar ından 
daha önce menopoza girmi ş tir. Reprodüktif pe- 
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riyodlar, eğ itim-öğ retim düzeyi hangisi olursa olsun 
ş ehir grubunda daha k ı sadır. Kültürel ve ekonomik 
seviyenin artışı  ile reprodüktif periyodun k ı salmas ı , 
çevresel faktörlerden etkilenim e ş iğ ini dü-
şürmektedir. Yeni neslin kırsal kesim grubunda ö ğ -
redim düzeyi yükseldikçe, çocuk say ı s ı  dü şmekte, 
iki doğum aras ındaki süre uzamakta ve ilk çocu ğu 
doğurma yaşı  artmaktad ı r. Ş ehir grubunda (yeni ne-
silde) hamelelik ya şı , iki doğ um aras ı  geçen süre kı r-
sal kesim grubundan yüksek, doğum say ı s ı  ise dii-
şüktür. 

Eski ve yeni nesil karşı laş tırı ldığı nda ilk göze çarpan 
yeni neslin daha az do ğ urgan oldu ğudur. Yeni neslin 
ş ehir grubu eski neslin şehir grubuna oranla daha az 
çocuk sahibi olmaktad ır. Hamilelik yaşı  da yük-
selmi ş , ancak iki do ğum aras ı  geçen süre k ısalm ış tı r. 
İ lk adet ya şı  her iki nesilde de ortalama 13.3'tür. 
Yeni neslin ikinci çocu ğu eski nesle oranla daha 
erken doğurarak çocuklar ın ya ş ları nı  birbirine yakı n 
tutmas ı , çocuklar ı n ihtiyaçlar ı n ı  ortak kullanmas ı nı  
sağ lamak ve bir çocuk bak ı m ı  için harcanacak za-
man ı  iki çocuğa kullanma dü şüncesi ile aç ık-
lan abilir. 

40-45 yaş  grubunda şehirde yaş ayan bireylerde kü-
retaj patlamas ı  görülmekte, cinsel ya şamda en çok 
sorun bu periyodda ya şanmaktad ır. Sorunların te-
melini "cinsel ili şki için zaman bulamama" olu ş -
turmaktad ır. 46-50 yaş  grubunda k ırsal kesim bi-
reyleri de cinsel problem ve küretaj patlamas ı n ı  
gerçekle ş tirip, yüksek oranda da dü şük yapmaktad ı r. 
Cinsel yakı nmaların bşı nda "uyumsuzluk, e ş in an-
layış sızlığı  ve e ş i anlayamama" gelmekte olup, şehir 
grubundan farkla "zamans ı zl ık nedeni ile cinsel iliş -
kide bulunamama" daha az ifade edilmi ş tir. 

40'lı  yaş lardakiler 50'li ya ş lardakilere göre erken 
menopoza girmekte, daha geç ve daha az say ıda 
çocuk sahibi olmaktad ır. Sebep çal ış ma hayat ın ı n 
olumsuz etkileri, ekonomik güçlükler ve çekirdek 

aile yap ı sı n ın özellikleri gere ğ i evde çocu ğ a bakacak 
kimsenin bulunmay ışı  ve sosyal yaş am ın getirdiğ i 
anksiyeteli yaş am tarz ı  olabilir. 

Ş ehir grubundaki kad ınlar cinsel ili şkide daha is-
tekli, daha aktif, cinsel ya ş amdan daha fazla haz 
alan, partner say ı sı  daha yüksek olmalar ına ve sa-
yıca çok daha s ık seksüel ilişkide bulunmalar ına kar-
şı n seks hayatlar ı  daha erken sonlanmaktad ır. Yaşı n 
artmas ı  ile her iki grupta da haftal ık cinsel ili şki s ık-
lığı  ve cinsel haz azalmaktad ı r. Ş ehir grubunda seks 
hayatı  55 yaşı nda noktalan ırken, kırsal kesim gru-
bunda 60 ya ş  üstünde dahi sürmektedir. Me-
nopozdan sonra hem şehir, hem de k ırsal kesim gru 
bunda seks hayat ı  etkilenmekte, seksüel istek ve 
aktivitedeki azalma k ırsal kesim grubunda daha net 
görülmektedir. 

Erkeklerde de k ırsal kesim grubu andropozdan sek 
süel istek ve aktivitenin azalmas ı  yönünde daha çok 
etkilenen gruptur. Ş ehir grubunda partner say ı sı  3'e 
kadar yükselirken, k ırsal kesim grubunda sürekli 
tektir. Kad ınlarda olduğu gibi cinsel problemler 41- 
45 yaş  grubunda yo ğ unlaş m ış tır. Kad ı nlarda şehir, 
erkeklerde ise k ırsal kesim grubu "sekse zaman ay ı -
ramamaktan" ş ikayet etmektedir. Sebep olarak k ı rsal 
kesim erkeklerinin ailenin geçimini sa ğ lamak için 
düşük ücretlerle ağı r ş artlarda çal ış mas ı , şehir gru-
bundaki kadınların ise kı rsal kesim grubundan farkla 
meslek sahibi olmaları , annelik görevi ile birlikte ai-
lenin geçimini sağ lamada sorumluluk almaları  ve 
eğ itim seviyelerinin yüksekli ğ i nedeni ile sosyal et-
kilenim eş iklerinin kırsal kesim grubundaki ka-
d ınlardan dü şük olması  gösterilebilir. 
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