
Anal İlişki 

 

Anal İlişkinin İslamiyetteki Hükmü 

 

Bakara suresinin 222. ve 223. ayetlerinin meali şu şekildedir:  

 

“Sana adet hakkında soru soruyorlar. De ki: << O, sıkıntı verici bir durumdur; bu 

nedenle adet döneminde kadınlardan çekilin ve onlara temiz oluncaya kadar yaklaşmayın. 

Temizlendikleri zaman, Allah’ın size emrettiği yerden onlara varın. Gerçekten Allah, çok 

tevbe edenleri ve temizlenenleri sever. Kadınlarınız, sizin için bir tarladır. Öyleyse, 

dilediğiniz şekilde tarlanıza varın. Nefisleriniz için hazırlık yapın. Allah’tan korunun ve bilin 

ki, kesinlikle O’na kavuşacaksınız. >> İnananlara müjdele!” 

 

Bu ayetler, adet dönemi hakkında peygamberimize soru yönelten müslüman erkeklere 

bir cevap vermekte ve adet döneminde cinsel ilişkiden uzak durulmasını istemektedir. Aynı 

zamanda, bu ayetlerle anal ilişkinin (livata) de yasaklandığı ifade edilmiştir. Çünkü ayette 

geçen “Allah’ın emrettiği yer” ifadesi, vajinal yol (döl yolu) olarak anlaşılmıştır! Nitekim, 

bir sonraki ayette, “Kadınlarınız, sizin için bir tarladır. Öyleyse, dilediğiniz şekilde tarlanıza 

varın.” buyurulmaktadır. İnsanoğlunun tarlası, kadının rahmidir; bu tarlaya varmanın yolu da 

vajinadır! Ayrıca, Rabbimiz vajinayı, meninin boşalıp rahme doğru ilerleyeceği bir durak 

olarak; rektum ve anal kanalı ise, dışkının atılmadan hemen önce geçeceği bir güzergah olarak 

yaratmıştır. Bu organların sahip olduğu bütün anatomik, histolojik ve biyokimyasal özellikler 

de, söz konusu vazifelerine uygun şekilde ayarlanmıştır. Dolayısıyla, Allah’ın cinsel ilişkide 

kullanılmasını emrettiği yolun, bu amaçla yaratmış olduğu vajinal yol olarak anlaşılması 

uygundur! Öyleyse, ayette geçen “Dilediğiniz şekilde tarlanıza varın.” ifadesi de, anal ilişki 

gibi birtakım mutat olmayan cinsi münasebetlere değil; vajinal ilişkinin farklı pozisyonlarda 

kurulmasına cevaz vermektedir. 

 

Yukarıdaki ayetlerin iniş sebepleri hakkında aktarılan rivayetlere baktığımızda, bu 

ayetlerin başlıca iki yanlış uygulamayı düzeltmek gayesiyle indirildiği sonucunu çıkarabiliriz: 

Cahiliye döneminde Mekkeli bazı Arap kabilelerinde anal ilişki oldukça yaygındı. Bu 

kabilelere mensup olan kişiler, hicretten sonra Medineli kadınlarla evlenmişler ve onlarla anal 

ilişki kurmak istemişlerdi. Ancak, bu durum, bazı Medineli kadınları rahatsız etmiş ve mesele 



sonunda peygamberimize kadar yansımıştı (1). İşte yukarıdaki ayetlerle, “Allah’ın size 

emrettiği yerden onlara varın!” buyurularak, eşleriyle anal ilişki kurmak isteyen bu sahabiler 

uyarılmıştır. Ayetin düzelttiği ikinci yanlış ise, Medineli Yahudilerin “kadın vajinasına 

arkadan yaklaşıldığı takdirde, doğacak çocuğun şaşı olacağı” şeklindeki batıl inançlarıydı (2). 

Gerçekten de, Yahudilere ait kutsal metinlere baktığımızda, erkeğin üstte kadının altta olduğu 

yüz yüze misyoner pozisyonunun, uygun cinsel ilişki pozisyonu olarak tavsiye edildiğini ve 

diğer pozisyonların (ayakta, oturur vaziyette, kadın erkeğin üzerinde vb.) zararlı olduğu 

gerekçesiyle kınandığını görmekteyiz (Talmud, Gittin, 70a). İşte Kuran’da, “Dilediğiniz 

şekilde tarlanıza varın!” buyurularak, Yahudilerin bu batıl inançları tashih edilmiş ve vajinal 

yolla olmak kaydıyla, farklı cinsel ilişki pozisyonlarına izin verilmiştir.    

 

Hadis literatüründe, anal ilişkinin haram olduğuna dair, peygamberimizden 

nakledilen pek çok değişik rivayet vardır (3). 

 

Tıbbi Açıdan Anal İlişki 

 

Yapılan araştırmalara göre, tüm dünyada anal ilişki prevalansı giderek artmaktadır. Bu 

artışta, anal ilişkiyi seksin doğal bir parçasıymış gibi yansıtan pornografik yayınların önemli 

bir rol oynadığı düşünülmektedir. Oysa epidemiyolojik çalışmalar, anal ilişkiye giren 

kadınların çok önemli bir kısmında anal seksin normal ve problemsiz olarak yaşanmadığını ve 

sıklıkla ağrı şikayetinin ortaya çıktığını göstermektedir (4). Bugüne kadar yapılan sayısız 

bilimsel çalışma, penis ve vajina yoluyla kurulan cinsel ilişkinin (penil-vajinal ilişki), 

psikolojik ve fizyolojik açıdan en sağlıklı cinsel ilişki şekli olduğunu; diğer seksüel 

aktivitelerin sağlıkla bağlantısının ya daha zayıf olduğunu ya da hiç olmadığını veya 

masturbasyon ve anal sekste olduğu gibi, sağlığı olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymuştur 

(5). Bu yazıda, geniş kapsamlı bir literatür taraması sonucunda ulaştığım bilgilere dayanarak, 

anal ilişkinin muhtemel sakıncalarını birkaç başlık altında özetlemeye çalışacağım. 

 



 

Şekil 1. Anal ilişkiye bağlı bazı tıbbi riskler. 

 

1) Rektal Mukozanın İnce Oluşu 

 

Rektum mukozası, vajinanınkine göre oldukça incedir. Vajina, çok katlı yassı epitelle 

örtülü iken, rektum mukozası tek katlı prizmatik epitelle örtülüdür (6, 7). Yapılan bir 

çalışmada, vajina epitelinin kalınlığı ortalama 215.5 µm; rektum epitelinin kalınlığı ise 

ortalama 24.6 µm olarak bulunmuştur (8). Bu histolojik özellik nedeniyle, cinsel ilişki 

sırasında rektum mukozası hasara uğramaya karşı daha yatkındır (9-12). Mukozal hasar, 2 

önemli tıbbi risk oluşturur: enfeksiyon ve kanser. Rektal mukozanın sadece bir hücre 

tabakası kalınlığında olması, olası enfeksiyon etkenlerinin anal ilişki sırasında travmatize olan 

mukozal bariyeri aşarak daha alt tabakalara geçmesini ve yayılmasını kolaylaştırır (13-18). 

Ayrıca, uzun bir süreç boyunca, sıkça anal ilişkiye girilmesi ve buna bağlı olarak mukozanın 

tekrar tekrar travmatize olması, anal kanser gelişimini tetikleyebilir (19). Nitekim yapılan 

çalışmalar, anal mukozanın uzun süreli irritasyonunun ve tekrarlayan epitelyal rejenerasyonun 

anal kanser riskiyle ilişkili olduğunu göstermiştir (20).   

 

2) Lubrikasyonun (Kayganlaştırma) Olmaması 

 

Vajinadaki kan akımı, istirahat durumunda nispeten düşük seviyelerdedir. Cinsel 

uyarılmayla birlikte vajinal kan akımı giderek artar ve bu durum “transudasyon” adı verilen 



süreçle birlikte vajinanın yüzeyinde lubrikant (kayganlaştırıcı) bir sıvının ortaya çıkmasına 

neden olur. Oluşan vajinal kayganlık, penis girişini ve seksüel hareketleri kolaylaştırarak, 

rahat bir cinsel ilişkinin kurulabilmesini sağlar. Ayrıca parasempatik sinyaller ile uyarılan 

Bartholin bezlerinin de, mukus salgılayarak cinsel ilişki sürecinde vajinal kayganlığa bir 

miktar katkı sağladığı düşünülmektedir. Sonuç olarak vajina, cinsel birleşme sırasında 

kendiliğinden kayganlaşabilmektedir (21, 22). Oysa rektumun böyle bir özelliği yoktur ve 

cinsel birleşme sırasında anorektal zarların yeterli lubrikasyon sağlayamamasından dolayı, 

anal ilişkide vajinal ilişkiye göre mukozal hasar gelişme eğilimi çok daha fazla olmaktadır. 

Mukozal hasar ise, yukarıda da ifade edildiği gibi, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların ve anal 

kanserin ortaya çıkma riskini artırmaktadır.  

 

3) Bağışıklık Sisteminin Baskılanması 

 

İnsan menisi, enfeksiyöz ajanlara bağlı olmaksızın, iki değişik şekilde bağışıklık 

sisteminin baskılanmasına yol açabilir: Bunlardan birisi, ihtiva ettiği immunsupresif 

moleküller aracılığıyla direkt olarak immuniteyi baskılamasıdır. Menide bulunan bu 

maddeler, sperm antijenlerine karşı kadın vücudunun immünolojik tepki vermesini önleyerek, 

spermlerin yumurtayı dölleme şansını artırmaktadır (23-25). İkinci bir yol ise, menideki 

antijenleri hedef alan immun cevabın (allojenik immunizasyon), yapısal benzerlik nedeniyle 

çapraz reaksiyona girerek vücudun kendi savunma sistemine doğru yönelmesidir 

(lenfositotoksik otoimmunite) (26-29). Her ne kadar paradoksal gibi gözükse de, yapılan 

bilimsel çalışmalar, her iki yolla da meninin immunsupresyona neden olabileceğini ortaya 

koymuştur. Vajinal ilişkiyle mukayese edildiğinde, meni maruziyetine bağlı immunsupresyon, 

anal ilişkide çok daha belirgin olmaktadır (5, 30). Bunun muhtemelen en önemli sebebi, rektal 

epitelin oldukça ince olmasından dolayı, meni komponentlerinin damarsal yapılara ve 

savunma hücrelerine daha kolay ulaşabilmesidir (25, 31, 32).  

Bununla birlikte, farklı yönde bulgulara ulaşılan ve farklı görüşler ileri sürülen 

birtakım yayınlar da vardır. Örneğin, Handzel ve ekibi (33), anal ilişkiye giren kişilerde T 

lenfosit değerlerinin etkilenmediğini bulmuşlardır. Chacho ve ekibi (34), anal ilişki ile sperm 

antikorlarının gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edememişlerdir. 

Wiley ve ekibi (35) ise, HIV ile enfekte kişilerde, anal ilişki yoluyla rektumun meniye maruz 

kalmasının, CD4 hücre kaybını artırdığını ve hastalığın seyrini kötüleştirdiğini tespit etmiş; 

ancak bu durumun, anal ilişkiyle bulaşan başka enfeksiyöz ajanlara bağlı olabileceğini öne 

sürmüşlerdir. 



Sonuç olarak, bağışıklık sisteminin baskılanması, anal ilişki ile cinsel yolla bulaşan 

hastalıklar ve anal kanser arasındaki bağlantıdan sorumlu faktörlerden biri olabilir. Ancak bu 

konuda daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır. 

  

4) Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar 

 

Rektal mukozanın travmatik hasara karşı daha yatkın olması ve muhtemelen meniye 

rektal maruziyetin oluşturduğu immunsupresif etkilerden dolayı, anal ilişki, başta HIV 

enfeksiyonu olmak üzere, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için ciddi bir risk taşımaktadır 

(36-45). Yapılan laboratuvar çalışmaları, vajinal dokunun HIV enfeksiyonuna karşı rektal 

dokudan önemli ölçüde daha dirençli olduğunu göstermiştir (46-49). Öyle ki, anal ilişki 

esnasında HIV geçiş riski, vajinal ilişkiye göre neredeyse 20 kat daha yüksek olmaktadır (50-

53).  

 

5) Anal Kanser 

 

Anal ilişkinin, anal kanser riskini artırdığını gösteren sayısız bilimsel çalışma vardır 

(19, 37, 54-66). Anal ilişki ve anal kanser arasındaki bu sıkı bağlantıda suçlanan başlıca faktör 

HPV enfeksiyonu olsa da; bazı bilimsel çalışmalar, anal ilişkinin HPV enfeksiyonundan 

bağımsız olarak da kanser gelişimini tetikleyebileceğini göstermiştir (19, 67). Bu durum, anal 

ilişkinin yol açtığı iki önemli problemle bağlantılı olabilir: bağışıklık sisteminin 

baskılanması ve kronik mukozal travma. Şöyle ki; organ nakilleri gibi, bağışıklık 

sisteminin baskılandığı durumlarda, anal kanser riski önemli oranda artmaktadır (62, 63, 68) 

ve yapılan bilimsel çalışmalar, anal ilişkinin oraganizma üzerinde belirgin bir immunsupresif 

etki gösterebileceğini ortaya koymuştur (69-76). Ayrıca, rektum epitelinin ince oluşu ve 

lubrikasyonun yetersizliği nedeniyle, anal ilişki sırasında mukozal hasar ihtimali oldukça 

yüksektir ve tekrarlayıcı epitelyal rejenerasyonun anal kanser riskiyle ilişkili olduğu 

bilinmektedir (20).    

 

6) İnfertilite 

 

Vajina, çok katlı yassı epitelle örtülüdür. Bu kalın tabaka, meni muhtevasının damarsal 

yapılara ulaşmasının önünde bir bariyer oluşturarak, özellikle sperm hücrelerine karşı bir 

immun cevabın gelişmesini önlemeye katkıda bulunur. Rektum epiteli ise tek bir hücre 



tabakası kalınlığındadır ve bu nedenle anal ilişki, spermlere karşı antikor gelişmesi açısından 

teorik olarak daha yüksek bir risk taşımaktadır. Rektumun meniye maruziyeti sonucu 

oluşacak bu sperm antikorlarının, infertiliteye (kısırlık) yol açabileceği ifade edilmektedir (25, 

77). Ancak bu teorik varsayımlara ve hatta bazı deneysel (78) ve gözlemsel (79) bulgulara 

karşın, anal ilişki ile sperm antikorlarının gelişimi arasında önemli bir bağlantı olmadığını 

gösteren çalışmalar da vardır (34, 80). Bu nedenle, nihai bir hükme varabilmek için mevcut 

çalışmaların yeterli olmadığını söyleyebiliriz. 

 

7) Rektal Dışkı  

 

Teorik olarak, rektumda dışkı bulunmaz/depolanmaz. Rektum, dışkı için sadece bir 

geçiş yoludur. Kitle hareketiyle sigmoid kolondaki dışkının rektuma girmesi, dışkılama 

(defekasyon) hissi uyandırır. Bu takdirde, yerine göre dışkılama olayı başlatılabilir ya da 

şartlar müsait değilse geciktirilebilir. Dışkılamanın ertelenmesi halinde, rektuma gelen feçes 

tekrar sigmoid kolona döner; dışkılama olayında ise, anüsten dışarı atılır. Ancak bu süreçte 

rektumda bir miktar dışkı parçacığı kalabilmektedir. Nitekim, hekimler tarafından rektal tuşe 

ile dışkı muayenesi yapılabilmektedir. Yani anüsten sonra parmak mesafesinde dışkı 

kalıntısına rastlanması mutat bir durumdur. Bu nedenle anal ilişki sırasında penis başı, dışkı 

partikülleriyle kirlenebilir ve dışkıda bulunan çeşitli mikroorganizmalar tarafından kontamine 

hale gelebilir.  

Anal ilişki ile penise bulaşan mikroorganizmalar, erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu 

vakalarına yol açabildiği gibi (81-85); daha sonra penil-vajinal ilişki ile kadın genito-üriner 

sistemine de ulaşabilmektedir (82, 86-89) ve hatta annenin anal ilişki hikayesi, yenidoğan 

bebeklerde E.coli bakterisinin kolonizasyonunda belirlenen en önemli risk faktörü olarak 

karşımıza çıkmaktadır (90). 

 



 

Şekil 2. Anal ilişkinin rektal dışkıya bağlı oluşturduğu riskler. 

 

8) Anal Sfinkter Hasarı 

 

Vücuttaki delik veya geçitlerin etrafını saran ve kasılarak bu yapıların kapanmasını 

sağlayan kaslara “sfinkter” adı verilir. Anüsün çevresinde bulunan “anal sfinkter” kasları da, 

kontrollü bir dışkılama faaliyetini mümkün kılmak için, anüsü kapalı halde tutmaktadır. Bu 

kasların herhangi bir sebeple hasara uğraması, dışkılama kontrolünün bozulmasına ve istemsiz 

olarak dışkı veya gaz kaçışına sebep olabilir (fekal inkontinans).  

Dışkılama sırasında, bir taraftan kalın bağırsak duvarındaki kasların kasılması ile dışkı 

ileriye doğru itilmekte, diğer taraftan iç sfinkter kasları refleks olarak gevşeyerek dışkının 

çıkacağı deliği açmaktadır (91). Anal ilişki sırasında ise bu refleks gevşeme mekanizması tam 

olarak çalışmayacaktır (92). Hatta tam aksine, seksüel uyarılma sırasında anal sfinkterlerin, 

muhtemelen cinsel ilişki sırasında dışkı veya gaz kaçışını önlemek için refleks olarak 

kasıldığını gösteren araştırmalar vardır (93-95). Yeterince gevşeyememiş olan kasılı haldeki 



sfinkter dokusu, anal ilişki sırasında gerçekleşen zorlayıcı cinsel hareketlere bağlı olarak 

değişik derecelerde travmatize olabilir (96-98). 

Miles ve ekibi (97) homoseksüel erkekler üzerinde yaptıkları çalışmada, anal ilişkiye 

giren bireylerde, aynı yaş grubundaki normal kişilere göre, fekal inkontinans (dışkı tutamama) 

şikayetinin önemli ölçüde daha sık görüldüğünü; anal istirahat basınç profilinin değiştiğini ve 

maksimum anal istirahat basıncının azaldığını belirlemişler ve anal seksin, anal kanaldaki 

istirahat basıncının azalması ve anal inkontinans riskinin artmasıyla ilişkili olduğu sonucuna 

varmışlardır. Bu çalışmada, anal ilişki yaşanan toplam partner sayısı ile maksimum anal 

istirahat basıncı arasında negatif bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, istirahat 

basıncındaki azalmanın anal ilişkiye bağlı olarak kümülatif tarzda geliştiğini göstermektedir. 

Ayrıca, maksimum istirahat basıncı ile maksimum sıkma basıncı, inkontinansı olan kişilerde 

daha düşük bulunmuştur. Bu bulgu da, inkontinans şikayetinin, söz konusu basınç 

azalmalarıyla bağlantılı olabileceğine işaret etmektedir. Miles ve ekibi, anal ilişkiye bağlı 

olarak iç anal sfinkterin travmatize olmasının, anal istirahat basıncındaki azalmadan sorumlu 

olabileceğini öne sürmüştür. Nitekim, dış anal sfinkter bir şekilde paralize olsa dahi, dinlenme 

basıncının bundan çok fazla etkilenmediği ve bu nedenle anal kanal istirahat basıncının 

önemli bir kısmından iç anal sfinkterin sorumlu olduğu bilinmektedir (99). Chun ve ekibi 

(100) ise, anal kanal istirahat basıncını, anal ilişkiye giren homoseksüel erkeklerde önemli 

ölçüde daha düşük tespit etmelerine rağmen; iç veya dış anal sfinkterin yapısında herhangi bir 

harabiyet bulgusuna rastlamamışlardır. Bununla birlikte, her ne kadar farklılığın istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığını bulmuş olsalar da, anal ilişkiye giren erkeklerin daha ince anal 

sfinkterlere sahip olma eğiliminde olduklarını ifade etmişlerdir. Dikkat çekici bir diğer husus, 

Chun ve ekibinin çalışmaya dahil ettiği kişilerin fekal inkontinans şikayetlerinin olmayışıdır. 

Bu durum, Miles ve ekibi ile Chun ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları 

arasında gözlenen farklılığın, seçilen hasta grubuyla ilgili olabileceğini düşündürmektedir.  

Öyle anlaşılıyor ki, anal ilişki sırasında özellikle iç anal sfinkterin yeterince 

gevşeyememesi, zorlayıcı hareketlerin nitelik ve niceliğine bağlı olarak, değişik derecelerde 

bir travmatik etki meydana getirmektedir. Bu etki, herhangi bir şikayete neden olmayacak 

şekilde, sfinkter yapısında kalıcı bir hasar oluşturmayabileceği gibi (100); fekal inkontinansa 

kadar ilerleyen ciddi yapısal sorunlara da yol açabilmektedir (97). Fekal inkontinans, genel 

olabilir veya belli bazı şartlar altında ortaya çıkabilir. Örneğin, dış anal sfinkter EMG’leri 

normal olduğu halde, iç anal sfinkter EMG’lerinde daha düşük aktivite saptanan bazı 

hastaların, normalde dışkı ve gaz kontrolünü sağlayabildikleri halde, cinsel birleşme anında 



gaz kaçırdıkları rapor edilmiştir (101). Bu durum, risk gruplarında daha ayrıntılı bir 

sorgulamanın yapılması gerektiğini göstermektedir. 

 

 

 

 

Şekil 3. Anal ilişkiye bağlı olarak, anal istirahat basıncında görülen azalma (97). 

 

9) Meninin Biyokimyasal Özellikleri 

 

Meni, oldukça kompleks bir kimyasal karışımdır. Özellikle son 30 yılda yapılan 

bilimsel araştırmalar, meniyi oluşturan bileşenler hakkındaki bilgilerimizi bir hayli 

genişletmiştir. Ancak vajina veya rektumun bu moleküllere maruziyetinin, hangi lokal ve 

sistemik etkilere yol açtığı konusunda hala çok sınırlı bir bilgi dağarcığına sahibiz. Menide 

bulunan bazı önemli biyokimyasal moleküller şunlardır: LH, FSH, prolaktin, vazopressin, 

oksitosin, TRH, serotonin, melatonin, katekolaminler, endorfinler, testosteron ve türevleri, 

östrojenler, kortizol, prostaglandinler, kalsitonin, HCG, plasental proteinler ve relaksin (102). 



Vajinaya dökülen menide bulunan testosteron, LH ve oksitosin gibi bazı hormonlar ile 

prostaglandinler gibi başka birtakım kimyasalların, kadınlar için psikolojik faydalar sağladığı; 

ancak söz konusu maddelerin sindirim kanalı yoluyla (örneğin, anal ilişki) aynı etkiyi 

oluşturamadığı ifade edilmektedir (5, 103). Gerçekten de, tıbbi literatüre baktığımızda, penil-

vajinal ilişkinin, psikolojik açıdan en sağlıklı cinsel ilişki şekli olduğunu; buna karşın anal 

ilişkinin ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebildiğini görmekteyiz (5). Örneğin, anal ilişki ile 

olgunlaşmamış psikolojik defans mekanizmalarının kullanımı (104, 105), blumia (106) ve 

posttravmatik stres bozukluğu (107) gibi birtakım psikolojik sorunların bağlantılı olabileceği 

rapor edilmektedir. Meniyi oluşturan biyokimyasal moleküller ve bunların vajinal veya rektal 

yolla kadın vücudu üzerinde oluşturduğu lokal ve sistemik etkiler hakkında yapılacak olan 

araştırmalar, vajinal ilişkinin yararları ve anal ilişkinin yol açtığı riskler konusundaki mevcut 

bilgilerimizi, gelecekte çok ileri bir noktaya taşıyabilir. 

 

10) Vajina ile Beyin Arasındaki Transit Yol : Vagus 

 

Vajina yoluyla ortaya çıkan cinsel uyarıları, diğer cinsel aktivitelerdekinden farklı 

kılan önemli bir unsur, vagus siniridir. Klitoris (bızır) duyusu pudental sinir aracılığıyla 

taşınır. Pudental sinir, aynı zamanda, genital bölge derisinin ve anal kanalın da duyusunu 

toplar. Pelvik ve hipogastrik sinirler ise, rahim, rahim boynu ve vajina da dahil olmak üzere, 

kadın üreme sisteminin çok büyük bir kısmından duyusal uyarılar alır. Pudental, pelvik ve 

hipogastrik sinirlerden gelen bu duyusal sinyaller, öncelikle omuriliğe iletilir. Ancak deneysel 

çalışmalar ve klinik gözlemler, omurilikle ilgisi olmayan vagus sinirinin de üreme 

organlarından duyusal bilgi taşıdığını ortaya koymuş ve toraks düzeyinde tam omurilik hasarı 

olan kadınlarda bile, vajinal uyarıların orgazma yol açabildiği gösterilmiştir (108-110).  

 

 

Şekil 4. Vagus siniri yoluyla vajinal duyunun direkt olarak beyne iletilmesi. 



 

Vajina ve beyin arasında vagus siniri aracılığıyla kurulan bu direkt bağlantı, vajinal 

ilişkinin beyin dokusunda, diğer cinsel ilişki şekillerinden daha farklı birtakım biyokimyasal 

etkiler ortaya çıkarmasına yol açmaktadır. Bu durum, tüm vücudu etkileyen çeşitli fizyolojik 

değişimleri de tetiklemektedir. 

Sağlıklı bireylerde kalp atışları arasındaki sürenin, farklı durumlar karşısında sabit 

kalmaması ve periyodik değişiklikler gösterebilmesi yeteneğine “kalp hızı değişkenliği 

(KHD)” adı verilir. Vücuttaki sempatik-parasempatik denge hakkında bilgi veren ve hem 

fizyolojik hem de psikolojik sağlığın bir belirteci olarak kabul edilen KHD’nin, çeşitli 

hastalıklarda azaldığı bilinmektedir. Yapılan çalışmalar, daha fazla penil-vajinal ilişkinin, 

daha iyi KHD ile bağlantılı olduğunu göstermiş; diğer cinsel ilişki şekillerinde ise bu bağlantı 

tespit edilememiştir (111, 112). Stres oluşturan durumlara karşı kan basıncı cevabının (kan 

basıncı reaktivitesi) yüksek oluşu da, birçok hastalık için bir risk faktörü olarak 

görülmektedir. Brody tarafından yapılan bir çalışmada, penil-vajinal ilişki sıklığının, daha 

düşük kan basıncı reaktivitesiyle bağlantılı olduğu bulunmuştur (113). Penil-vajinal ilişki ile 

daha büyük KHD ve daha düşük kan basıncı reaktivitesi arasındaki bu bağlantının, vajinayı 

doğrudan beyne bağlayan vagus sinirinin aktivitesiyle ilgili olabileceği düşünülmektedir (5).  

 

Sonuç 

 

Rektum ve anal kanalın anatomik ve histolojik özellikleri, dışkılama fonksiyonunu 

yerine getirecek şekilde yaratılmıştır. Bu yapıların cinsel ilişki amacıyla kullanılması, önemli 

tıbbi riskler taşımaktadır. Dolayısıyla, anal ilişkinin seksüel repertuvarın bir parçası olmaktan 

çıkarılması, sadece İslami açıdan değil, aynı zamanda sağlık açısından da bir gerekliliktir. 
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