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Özet
Birçok kültür hymen’in yırtılmasının ilk cinsel ilişkide ağrıya neden olduğuna
inanmıştır. Bazı kültürler, evlendiği zaman kadının bakire olmasında ısrarcıdır.
Bu yanlış inanç tıbbi muayenede uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bu muayene
kadının kendi vücudu üzerindeki hakkını ortadan kaldırır ve kadınlarda bazı sorunlara yol açar. Kadınlar için ilk cinsel ilişki bakire olup olmadığının test edilmesi anlamına gelir. Bu kadınlar, kadınların bir sonraki nesliyle düğün gecesi korkusunu paylaşır. Böylece genç kadınların korkularını oluşturur, yerleştirir ve yeniden üretirler. Hymen çok farklı yapılarda olabilir. Bu membran vajinayı tamamen kaplıyorsa, kadın ilk âdet zamanı bilemeyecektir. Bazı kadınlarda, bu doku bulunmaz, böylece ilk ilişki sırasında kanama ve yırtılma oluşmaz. Hymen kontrolü rutin ya da sağlık sorunlarına bağlı olarak tıbbi muayenenin bir parçası değildir. Doktorlar hymen kontrolü ve onarımı talebini reddetme hakkına sahiptir. Cinsel saldırı sonrası gelen adli vakalar hariç hymen
kontrolü talepleri reddedilmeli ve genital muayene bulguları rapor edilmemelidir. Kadınların kendi iradesiyle hymen kontrolü veya onarımı talebinde bulunmalarında, hekimin etik sorumlulukları talep konusunda kadınların bilgilendirilmesi ve işlemin reddedilmesidir. Ancak birçok doktor hymen onarım talep eden hastalara işlemde bulunmaktadır. Biz bu onarım sürecinin kadınların evlendiği zaman bakire olması gerektiği düşüncesine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Eğitim programlarının düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Abstract
Many cultures have believed that tearing the hymen caused pain on first
intercourse. Some cultures have insisted on female virginity when she married. This false belief has been used for many years in the medical examination. This examination eliminates to woman’s right on her own body and
leads to some problems in women. First sexual intercourse for women means
that the fear of testing whether or not virgin. These women share fear of
wedding night with the next generation of women. Thus they create, places
and reproduces fears of young women. The hymen can have many different
configurations. If this membrane completely covered the vagina, the woman
would know by the time she first menstruated. In some women, this tissue
is not found, thus bleeding and torn does not occur during first intercourse.
Hymen control is not a part of medical examination depending on the routine or health problems. Physicians has right to refuse to demands of hymen
control and its repair. Except the forensic cases admitted after sexual assault, demands of hymen control should be returned and genital examination
results should not be reported. In case of the women can request hymen
control or its repair at their own volition, physician’s ethical responsibilities
are informing women about demand and rejecting the transaction. However
many physicians operate on patients who request hymen repair. We believe
that this repair process would contribute to the belief that women must a
virgin when she married. Arranging training programs is of great importance.
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Giriş
Dişi yenidoğanlarda ostium vagina’yı çevreleyen bir zar (hymen)
vardır [1]. Ergenlik dönemine kadar dış dünyadan kaynaklanabilecek olan hastalıklara karşı korur [2]. Bu zarlar genellikle merkezinde bir açıklığa sahiptir. Çocukluk sırasında bazı hymen dokusu yürüyüş, spor, yıkanma, bedenini keşfetme ve mastürbasyon yüzünden hasara uğrar [3]. Bazı aileler genellikle cinsel eğitim vermekten imtina veya ihmal edebilir. Ailelerin bu tutumu
mastürbasyon sırasında hymene ait dokunun hasarının nedenlerinden biri olabilir [4]. Hymen, bazen kadınlar evlendiğinde ve
muhtemelen ilk kez cinsel ilişkiye girdiğinde de delinebilir. Bazı
kadınlarda hymen, ostium vagina’yı tamamen kapatmıştır. Eğer
daha önce muayene esnasında fark edilmemişse bu kadın ilk
âdet zamanına kadar bu durumu bilemez. Imperfore (delik olmayan tamamen kapalı) hymen’e sahip böyle kadınlar, vücutlarının içinde fizyolojik olarak meydana gelen ilk regl (menstrüasyon) ile birlikte genellikle şiddetli ağrı duyarlar. Ancak bu kızlar
regl olamazlar yani vücutlarının içindekileri dışarıya atamazlar
ve erken yaşlarda hymenectomy (hymen’in kesilerek çıkarılması)
olması gerekir. Bazı kadınlarda ise, bu doku yoktur, böylece ilk
ilişki sırasında kanama ve yırtık ortaya çıkmaz [3,5,6]. Buna ek
olarak, kanamanın nedeni her zaman hymen değildir. Kanama,
cinsel ilişki sırasında zarar görmüş diğer dış genital nedeniyle de olabilir [3]. Hymen’in elastik özelliği veya cinsel ilişki sırasında fizyolojik olarak salgılanan sıvılar, hymen’de hasar olmadan cinsel ilişkinin tamamlanmasına olanak sağlar. Bu durumda
ortaya çıkan küçük yırtıklar genellikle kanamaya neden olmaz.
Eğer yırtık sığ ise, hymen herhangi bir iz kalmaksızın iyileşir [7].

Yanlış İnanış
Birçok kültür hymen’in ilk ilişkide yırtılmasının kadına ağrı veren bir deneyim olduğuna inanmıştır. Bu yanlış inanışın hala geçerli olduğu söylenebilir. Bu kültürler evlilik olduğu zaman kadında bekaret konusunda ısrarlıdır [8-12]. Evlilik gerçekleştikten ve
ilk cinsel ilişkiye girildikten sonra çarşafta kan bulunmaması durumunda gelinin ailesi şerefsizlikle suçlanabilir. Yapılan bu evlilik merasimi ve süreci esnasında başlık parası gibi diğer yanlış
gelenekler de uygulanmışsa bu aileye dolandırıcılık suçlamaları
yüklenebilir. Bu yanlış inanç nedeniyle kadınlar için ilk cinsel ilişki bakire olup olmadığının test edilmesi anlamına gelir. Birçok
gelinin masum olduğu halde çok büyük bir risk alacağı ve böyle bir suçlama olursa hiçbir şansı kalmadığı düşüncesi kadınlar arasında konuşulabilir. Bu kadınlar, bir sonraki kadın nesliyle düğün gecesi korkusunu paylaşır. Onlara el değmemiş ve değerli olma fikrini de aktarır. Böylece genç kadınların korkularını
oluşturur, yerleştirir ve yeniden üretirler. Genellikle annelerinin
yönlendirmesi ile, birçok gelin çarşafta kan lekesi oluşturmak ve
onların düğün gecesi geleneğine uymak için yeterli kan üreten,
keskin bir aletle uyluğun iç tarafında bir bölgede kendilerini kesebilir. Buna ek olarak, bazı kültürler genç bir kadının bekareti
hakkında şüphe ve sorular ortaya çıktığında, genç kadının bakire
olup olmadığını belirlemek için bir muayenenin yapılabileceğine
inanıyordu. Bu yanlış inanış nedeniyle tıp bilimi, tıbbi muayenelerde hymen muayenesini (mayubiyet) uzun yıllardır kullanmaktadır [13]. Kusurlu olma (kabahatli sayılma) kavramının kanunlardan çıkarılması sonucunda, cinsel saldırı için yapılacak muayenelerde tek ölçütün hymen olarak değerlendirilmesinin önüne
geçilmiştir. Hymen kontrol muayenesi erkek egemen kültürlerde
kadınlar üzerinde önemli bir yaptırım aracıdır. Bu muayene, kadının kendi vücudu üzerindeki hakkını ortadan kaldırır [8,14]. Kadınlarda fiziksel, sosyal ve zihinsel sorunlara yol açar. Hatta bu
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muayene cinsel saldırıların kanıtlanamaması, bekaret olmaması
kavramının ahlaksızlık anlamına gelmesi, yurtlardan, okullardan
öğrencilerin muayeneye sevk edilmesi, intiharlar ve namus cinayetleri gibi sonuçlara da yol açmıştır [6,15,16]. Üniversite öğrencilerinin %54.5-85’i bile evlendiğinde bekaretin çok önemli
olduğunu belirtmiştir. Bu durum bekaretin sosyal hayattaki benimsenmesinin çok yaygın olduğunun bir göstergesidir [15,16].
Bazı kadınlar hymen’in kaybedilmesinin ölüm gibi olduğunu vurgulamıştır. Bu açıklama kadınlar üzerinde oluşturulan baskı nedeniyle oluşan ciddi bir tahribatı göstermektedir [17]. Birçok kadın için ilk cinsel ilişki hymen’in patlayacağı korkusunu yaşama,
kontrol edilemeyen ağrı, aşırı kanama korkusu veya bakire olup
olmadığının test edilme korkusu anlamına gelir. Bu kadınlar “ilk”
ve “özel” bir durumun sadece kadınlar için geçerli olduğunu bilir, çünkü toplumdaki baskınlığının doğal bir sonucu olarak kocası kendisi ile ilişkiye girmeden önce bir başkasıyla sevişmeyi istemiş veya denemiş olabilir [6]. Bazı kadınlar evlenmeden önce
cinsel yakınlaşmalar yaşamak isteyebilir ve sonra da bir suçluluk duygusu yaşayabilir. Çünkü onlar bekaretlerini hymen ile koruduklarını ve artık kaybettiklerini düşünmektedirler. Ayrıca, bu
kadınların bir kısmı evlenmek istedikleri zaman bekaretini ispatlamak zorunda hisseder ve onlar bekaret onarım müdahaleleri ile kendi bekaretlerini kazandıklarını düşünürler. Antik çağlardan başlayarak günümüze kadar hymen’in bekaretin ve dolayısıyla kadınların cinselliğinin denetim altına alınmasının önemli bir aracı olduğuna inanılmıştır. Hymen’in ilk cinsel ilişkide yırtılması gerektiği, kanama meydana gelmesi gerektiği ve bir kadının bekaretinin bu zar yapısı ile tespit edilebileceği düşünceleri yanlıştır. Bu nedenle ilk cinsel ilişki sırasında kanama bekaretin kanıtı değildir.
Yapısal Farklılıklar
Hymen çok farklı yapılarda olabilir (Şekil 1) [11,18-20].

Şekil 1. Hymen’in yapısal farklılıkları.
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Tartışma
Hymen Muayenesi
Bakireliğin tıbben ispatı şeklindeki yanlış inanış nedeniyle bazı
kadınların aileleri veya eşleri bu kadınlara hymen muayenesi yapılması talebinde bulunmaktadır. Bunun sonucunda da hymen
muayeneleri, çoğu zaman kadının rızası dışında tıbbi muayenelerde uzun yıllardır kullanılmaktadır [6,13,14]. Kusurlu olma (kabahatli sayılma) kavramının kanunlardan çıkarılması sonucunda, cinsel saldırı için yapılacak muayenelerde tek ölçütün hymen
olarak değerlendirilmesinin önüne geçilmiştir. Zaten bu muayenenin kadının rızası olmadan yapılması, kadının kendi vücudu
üzerindeki hakkını ortadan kaldırması nedeniyle de uygun değildir [14]. Cinsel saldırı sonrasında başvuruda bulunan adli vakalar hariç, hymen muayenesi talepleri iade edilmeli ve genital muayene sonuçları rapor edilmemelidir. Bir kadının kendi iradesiyle hymen muayenesini talep etmesi durumunda hekim, sadece
bir uzman ya da danışman konumundadır. Hekim sadece bilimsel bilgi verir (hymen’in çok farklı yapılarda olabileceğini belirtmek gibi). Eğer hekim bu muayeneyi yapmayı tercih ederse bu
muayene ve kontrol için sadece bilimsel donanımları kullanmalıdır. Diğer bir ifadeyle, hekimler bu muayeneyi yapmayı tercih
ederse kadınların ilk kez cinsel ilişkiye girip girmediğini denetlemek için bekçilik yapmak zorunda kalmakla bir tutulduğu düşünülebilir [14,21,22]. Sonuç olarak, hymen muayenesi, rutin olarak ya da sağlık sorunlarına bağlı olarak yapılan tıbbi muayenenin bir parçası değildir.
Hymenoplasty (Hymen Onarımı)
Bazı kadınlar evlenmeden önce cinsel yakınlaşmalar yaşayabilir.
Sonrasında onlar bekaretlerini hymen ile koruduklarını ve artık
kaybettiklerini düşünmeleri nedeniyle bir suçluluk duygusu yaşayabilir. Bu kadınlar evlenmek istedikleri zaman bekaretini ispatlamak zorunda hissederek bekaret onarım müdahaleleri ile kendi bekaretlerini yeniden kazandıklarını düşünürler. Böylece daha
önceden hiç cinsel birleşme yaşamamış gibi görünmesine rağmen genç kadın, içinde suçluluk ve kandırma olan bir başlangıçla evliliğe kötü bir başlangıç yapar. Bu durumda özellikle kadın
olmak üzere erkek için de olumsuz bir cinsel yaşam getireceği
akla gelmektedir. Bazı hekimler hastasının bekaret onarımı talebi karşısında genç kadının bu durumundan yararlanıp çok yüksek
bir ücret talep edebilmektedir [22].
Hekimin Etik Sorumlulukları
Hymen’e toplumsal anlam yüklenmesi nedeniyle kadınlar kendi iradeleriyle de hymen muayenesini veya bekaret onarımını talep edebilir. Bu durumda hekimin etik sorumlulukları, talebi konusunda kadının bilgilendirilmesi ve işlemi reddetmektir
[11,14,22]. Sonuç olarak bu durumda dahi hekimler hymen muayenesi veya bekaret onarımı taleplerini reddetme hakkına sahip olduklarını unutmamalıdırlar. Ancak hymenoplasty ve vulvoplasty operasyonları sık olarak uygulanmaktadır. Birçok hekim hymen onarımı talep eden hastalara bu onarımı yapmaktadır. Bu tamir işleminin evlilikte kadının bakire olması gerekir
inancına katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.
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Çıkar Çakışması ve Finansman Beyanı
Bu çalışmada çıkar çakışması ve finansman destek alındığı beyan edilmemiştir.
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Eğitim Programları Düzenlenmesi
Sonuç olarak, hymen’in detaylı yapısı, hymen muayenesi ile ortaya çıkabilecek sağlık ve psikososyal sorunlar gibi alanlarda
toplum ve bireyler için eğitim programları düzenlenmesi büyük
önem taşımaktadır. Toplumun bilgilenerek bireylerin bu yanlış
inanışın sonuçlarının farkına varacak olması sorunu en başından çözebilecektir.
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