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HAMİLELİK

➢ Çiftlerin %67’si, bebeğin hayatının ilk 3 yılı içerisinde birbirinden 

hoşnutsuz, %33 ilişkisinden memnun.

➢ Felaketçilerin boşanma ile sonuçlanma ihtimali 2 kat fazla.

➢ Yeni anne babaların %83’ünün anne babalığı geçişte orta ile şiddetli 

derecede kriz yaşadığı belirtiliyor. 1957 E.E.LeMasters

➢Anneler daha ziyade, bebeklerinin hayatta kalması ile meşgul olurlar.



HAMİLELİK

➢ Bebek doğduktan cinsel uçurum kapanması 3 yılı bulabiliyor.  J. 

Gottman

➢ Cinsel duygular, ilişki memnuniyetini de yansıtmaktadır. Yakınlık 

azaldığında cinsel tutku buhar olup uçar.

➢ Usta çiftler, zayıflayan cinsel hayatlarını şefkat dolu cinsel 

olmayan dokunuşlarla canlandırıyorlar. Cinsel isteklerinin düşük 

olduğu zamanlarda bile.



ERKEKLERİ VE KADINLARI MUTLU EDEN NEYDİ ?

➢ Eşlerin gözlerindeki ışıltıyı görmek. (arzulandıklarını 

bildiklerinde.) 

‘’Beni arzuladığını bildiğim sürece hiç sevişmiyor olmamızı da 

kabul edebilirim.’’ 

➢ Kadınlar için eşlerinin romantik davranışlarını göremediklerinde, 

sevişmenin angaryaya dönüştüğünü bildirmişler.



ÇİFTLERİN CİNSEL HAYATI ÜZERİNE ARAŞTIRMA –
B. ZİLBERGELD

50 çift, cinsel hayatlarını ‘tatmin edici’ ve ‘harika’ arasında 

puanlayanlar

1. Yakın arkadaş olarak kalmaya devam ettikleri

2. Cinselliğe öncelik verdikleri



OKSİTOSİN

➢ Emzirme sırasında, bebeğin annenin meme uçlarını emmesi oksitosin

salgılanmasını sağlıyor.

Oksitosin salgılarının rahmi de büzerek hamilelikten önceki normal 

durumuna getirmekte büyük rol oynadığı doğrulandı. (Masters & 

Johnson)

➢ Kadınlar için eşlerinin romantik davranışları.



GEBEYİ ETKİLEYEN PSİKOLOJİK 
FAKTÖRLER

Birinci Trimester İkinci Trimester Üçüncü Trimester

Ambivalan Duygular ve Depresif 

Duygudurum

Kadının Heyecanını Kaybetmesi 

(Bebeğe Zarar Verme Korkusu)

Beden İmajına Karşı Olumsuz Hisler 

ve Beden İmgesinde Meydana Gelen 

Değişimler

Gebelikte Cinselliğe Karşı Olumsuz 

Düşünceler (Ahlaksızlık)  

Eski Fiziksel Görümüne Dönüp 

Dönemeyeceği Konusunda Endişe

Cinsel İstekte Azalma Yaşlılık Belirtisi Doğumun ve Bebeğin Sağlıklı Olup 

Olmamasına Yönelik Kaygı

Özgürlüğü Kısıtlanıyor Gibi Hissetme Cinsel Çekiciliği, Eş Sevgisini ve İlgisini 

Kaybetme Korkusu

Erkeği Cinsel İlişkiden Mahrum 

Bırakmaya Yönelik Suçluluk



FİZİKSEL FAKTÖRLER
Yükselen östrojen ve progesteron hormonu Yorgunluk

Vücut sıvılarında artış Halsizlik

Kilo artışı Baş ağrısı

Anemi Uykusuzluk

Bulantı-kusma Memelerde hassasiyet

Kardiyak output

Solunum sayısında artış

Gebelikteki tüm bu belirtiler cinsel isteği ve uyarılmayı azaltabilmektedir.



MİTLER VE YANLIŞ BİLGİLER

Bilinmezlikler daima korku ve kaygı yaratır. Bu korkular zamanla kulaktan kulağa 
dolaşarak daha da abartılır ve gerçeklikten uzaklaşır. Bu süreçte de cinsel mitler oluşmaya 
başlar. 

Cinsel Mitler: Cinsellikle ilgili bilimsel temeli olmayan, yanlış, çarpık, eksik bilgi, 
düşünce ve inançlardır.

Gebe kadınların cinsel ilişkiye girmesinin; 

düşük veya erken doğuma neden olabileceği,

fetüs ve anneye zarar vereceği düşünceleri hakim olmaktadır.



GEBELİKTE OLUŞAN TIBBİ SORUNLAR

Gebelikte yaşanan bazı sağlık problemleri stres yaratmakta ve cinsel sağlığı etkileyebilmektedir.

En sık karşılaşılan sağlık sorunları 

Kandidiyazis

Üriner Sistem Enfeksiyonları

Hemoroidler

Disparoni



Önceki gebelikte tekrarlayan düşük

Erken doğum geçmişi

Servikal yetmezlik

Şimdiki gebeliğinde düşük tehdidi

Erken doğum tehdidi

Erken membran rüptürü

Vajinal kanama

Genital bölgede enfeksiyon

Eşte cinsel yolla bulaşan enfeksiyon



CİNSEL 
HAYATI
İYİ OLAN 
ÇİFTLERİN 
SIRLARI

1. Bebek doğduktan sonra bir şeylerin değiştiğini kabul edin.

2. Birbirinize sevişmek istediğinizi söyleyin.

3. Cinsel olarak neyin iyi hissettirdiği ve bunun nasıl daha da 

iyi hale getirileceği hakkında konuşun.

4. Cinsellik içermeyen şefkate, özellikle de dokunmaya devam 

edin.

5. Birçok durumda erkeğin bir mikrodalga, kadının ise güveç 

olduğunu fark edin. (Biri hızla, diğer yavaş yavaş ısınır).

(Gottman ve Gottman, 2020)



CİNSEL 
HAYATI
İYİ OLAN 
ÇİFTLERİN 
SIRLARI

6. Kısa süren, ayaküstü sevişmelerin de en az uzun ve yaratıcı 

sevişmeler kadar önemli olduğunu kabul edin.

7. Orgazm olabilmek için mastürbasyon gerekiyorsa bu 

durumu kabul edin ve oral seks yapmaya da devam edin. 

(Tabii bundan zevk alıyorsanız!)

8. Cinsel fantezilerinizi paylaşın.

9. En derindeki duygularınızı paylaşın, bu konudaki 

anlaşmazlık ve çatışmalardan kaçmayın.

10. Uzun, tutkulu ve yaratıcı sevişmeye öncelik verin ve buna 

zaman ayırın.

(Gottman ve Gottman, 2020).
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