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Is the definition of masturbation clear or can it change?

Editöre Mektup

Mastürbasyonun tanımı net mi,
değişebilir mi?

Onur Öztürk1

Sayın editör,
Mastürbasyon sık deneyimlenen bir cinsel aktivite, cinsel gelişim ve sağlığın önemli bir yönü
olmasına rağmen, cinsellik ve sosyal bilim araştırmalarında oldukça ihmal edilmiş bir konudur.[1]

le, mastürbasyon açıkça cinsel sağlık için gereklidir,[2] öyle ki bazı cinsel terapilerde etkili olan bir tedavi şeklidir.[3] Bağımlılık veya sapkınlık olduğunu iddia edenler de yok değildir.

Mastürbasyona yönelik sosyokültürel ve antropolojik yaklaşımlar farklı olabilir. Doğudaki
anlam ve batıdaki anlam farklı olabilir. Herkesin, masturbasyonun ne olduğu ve niçin yapıldığı
hakkında fikri vardır. Ancak farklı değerler verilmektedir.

Mastürbasyonun birçok tanımı vardır. Mastürbasyon, orgazm elde etmek için genital organın uyarılmasıdır.[4] Başka bir tanıma göre mastürbasyon, birinin uyarı ve zevk nesnesi olarak
kullanılmasıdır.[5] Yüzyıllardır, mastürbasyon bir
‘yalnız seks’ olarak tanımlanmaktadır.[6] Gerçek
şu ki, mastürbasyon tanımı yanlış veya eksik olabilir.

Mastürbasyon sadece ergenlik döneminde değil, yaşamın her döneminde deneyimlenir. Fakat özellikle ergenlik çağlarında insan gelişimine, vücut bütünü farkındalığına ve cinsel arzulanımlarda oto-kontrole destek sağlar. Bu neden-

Aslında, asıl amaç koit olmaksızın cinsel duyguları bastırmaktır. Bazen cinsel uyaranlar fiziksel ilişkiye girmeden herhangi bir şekilde yeterli
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olabilirler. Bununla birlikte, oto-uyarıl-ma veya
genital organ kısıtlaması uygun değil-dir. Şeffaf
bir bakış açısıyla, uyarılmış bölgele-rin genital bölgeler olması gerekmez, kişinin her erojen
bölgesi mastürbatif eyleme açıktır. Biraz daha
derin düşününce, erojen olmayan bölgelerin de
kişiye zevk verebileceği anlaşılabilir. Fiziki olmayan uyarıcı varlığı ile yaşanabilen orgazm ise
mastürbasyonun bir düşünce boyutu olduğunu
gösterebilir. Seks partneri de kişiyi mastürbe edebilir. Oto-mastürbasyon eylemi veya partner mastürbasyonu düşünce, empati veya telepati yoluyla

da gerçekleşebilir. İnsan beyninin keşfedilmemiş
mekanizmaları bu ko-nuda bazı sürprizler yapabilecek güçtedir. Arzulanan bir ortağın hayatta
olmadığı gerçeği bile mastürbasyon hareketini
kolaylaştıracak bir fik-ri engelleyemez. Beyin
fenotipik bir görüntü çizip cinsel döngüyü harekete
geçirebilir.
Mastürbasyon hakkında yeterli çalışma yoktur, mastürbasyonun tanımı gelecekte haz odaklı
araştırılacak sorularla değişebilir.
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