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“Erkek” Cinsel Kimliği, Sadizm Mazoşizm
Üzeri̇ne Bir Saha Araştırması
Burcu GÜDÜCÜ1
Özet
Çalışmada, sadizm ve mazoşizm kavramlarına verilecektir. Masoch ve
Sade, ikisi de aristokrat sınıfa mensup, cinsel zevk ve eğilimleriyle öne
çıkan kişilerdir. Bu gün sadizm ve mazoşizm parafililer grubunda yer alan
birer davranış örüntüsüdür.
Çalışma, İstanbul il genelinde heteroseksüel, gay ve biseksüel 111 erkeğe
uygulanmıştır. Bu erkeklerin, sadizm ve mazoşizme yaklaşımlarındaki
farklılık ve benzerlikler saptanmıştır. Sadistik ve mazoşistik davranışların
heteroseksüel gay ve biseksüel erkekler arasında deneyimlenme sıklığı
araştırılmıştır. Bu tür bir deneyimi olmayan ancak fantezisi olan erkeklerin,
fantezileri sorulmuştur. Temel amaç, heteroseksüel gay ve biseksüel
erkeklerin sadist ve mazoşist eylemlere yaklaşımlarının saptanabilmesidir.
Anahtar Kelimeler: Sadizm, mazoşizm, cinsel kimlik.
a Field Research on Sadism and Masochism Regarding
Male Sexual Identity
Abstract
The topic of thıs study is to analyze the sadistic and masochistic behaviors’.
Masoch and Sade, both members of the aristocratic class, are outstanding
people with sexual pleasure and trends. Today, sadism and masochism is a
pattern of behaviour located in paraphilias.
The study was applied to heterosexual, gay and bisexual 111 men. The
differences and similarities of these men, in approach of sadism and
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masochism is studied. The frequency of sadistic and masochistic behavior
between heterosexual gay and bisexual men is studied. Sadistic and
masochistic fantasies were asked to men who did not experinced sadistic
and masochistic behaviour. The main aim of this study is, to detect the
heterosexual gay and bisexual men of sadistic and masochistic approach.
Keywords: Sadism, Masochism, Sexual Orientation
Giriş
Bu çalışmada 37 si heteroseksüel erkek, 37 si gay, 37 si biseksüel erkek
olmak üzere toplamda 111 kişi ile derinlemesine görüşme yapılmıştır.
Katılımcıların sadistik- mazoşistik eğilimleri üzerine konuşulmuştur. Bu
sayede 3 grubun sadistik ve mazoşistik eğilimleri, bu konuda ki algıları
belirlenmiştir.
Çalışma boyunca ulaşılan grubun genelini:
- İstanbul ili sınırlarında yaşayan
- Orta- üst orta gelir düzeyine sahip
- 18 yaşını doldurmuş
- Cinsel kimliklerini “açık” şekilde yaşayan, kişiler oluşturmaktadır.
Çalışma Türkiye genelini temsil etme iddiasından uzaktır ancak İstanbul
il sınırları dâhilinde bir grubu temsil iddiasına sahiptir.
Seksüel dışavurum ve seksüel davranış, insan yaşamında, genel plandan
ayrı tutulmaması gereken bir şeydir. İnsan cinselliği sadece haz doyum
ilişkisinin bir sonucu değildir. Bir kişi cinsel aktivitesini bağımlılık
ihtiyaçları, kızgınlık duygularının tatmini ve sosyal statü gereksinimleri
gibi seksüel olmayan ihtiyaçların doyurulması içinde kullanabilir (Oral,
1999, s. 1503-1504).
Seksüel davranış seçimindeki olağan dışılıklar, genellikle erişkin kişilerde
yaşanan ve cinsel aktivasyon biçimi açısından anormallik taşıyan
davranışlardır. Sadizm ve mazoşizm de bu grupta incelenir.
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DSM –IV TR Tanı Ölçütlerine Göre Parafililer
Türkiye’de Parafili olgularının toplumda rastlanma sıklığı ile ilgili
güvenilir ve kapsamlı epidemiyolojik araştırmalar bulunmamaktadır.
Seksüel davranış biçiminde ki olağan dışılıklardan sadizm, kişinin
karşısındakine acı vermek ve eziyet etmekten cinsel haz duymasının adıdır.
Mazoşizm ise kişinin hakaret edilme, dövülme, bağlanma, kırbaçlanma ya
da başka bir biçimde ıstırap çekme eylemi ile ilgili yoğun cinsel yönden
uyarıcı fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici
bir biçimde ortaya çıkmasıdır. (APB,2001) DSM IV-TR’de cinsel sadizm
ve cinsel mazoşizm tanısı için sürecin en z altı ay boyunca devam etmesi
gereklidir.
Sadizm Ve Mazoşizmin Kökenleri
Sadizm terimi ismini, yazar Marquıs DonatienAlphonse Francois De
Sade’dan (1740-1814) almıştır. Mazoşizm terimi ise ismini Avusturyalı
yazar Leopold von Sacher Masoch’tan (1836-1895) almıştır(Taylor &
Ussher, 2001, s. 293, Sweinberg, Williams, & Moser, 1984, Newmhar,
2010, s. 313).Sade ve Masoch’un elimizdeki metinlerine yöneldiğimizde,
yasakların olmadığı fantezilerin gerçek olduğu, ahlak anlayışının yeniden
okunduğu sayfalarla karşılaşılır.
Krafft Ebing, ‘normal davranışlar’ dan “canice davranışlar” a uzanan bir
aralıkta, sadizm terimi üzerine çalışmıştır. Sadizmin minimal boyutu,
uygar Avrupa topluluğunda heteroseksüel erkeğin bir tercihi olarak
düşünülebilirken, sadizmin ileri boyutu ise, modern çağda bir barbarlık,
gittikçe kötüleşen bir dejenerasyon durumudur. (Moore, 2009, s. 487488). Krafft Ebing sayesinde, sadizm ve mazoşizm seksüel bir hastalık,
bir sapkınlık ve birbirinden farklı iki ayrı kategori olarak görülmeye
başlanmıştır (Sweinberg, Williams, & Moser, 1984).
Krafft Ebing’e göre etkin ya da saldırgan davranış erkekten gelir. Kadın
ise edilgin ve savunma durumundadır. Kadını elde etmenin erkeğe verdiği
yoğun zevke karşılık, kadın, savunma konumundan vazgeçip kendini
bırakmış olmanın hazzını yaşar. Erkeğin doğasından var olan engelleri
aşma eğilimi davranışlarına saldırgan bir boyut katar.
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Bazı normal dışı durumlarda bu boyut aşırı oranda gelişebilir ve koşullar
ne olursa olsun arzulanan kadını elde etmek önüne geçilemez bir dürtüye,
ona zarar verme hatta yok etme eylemlerine dönüşebilir.
Freud, sadist davranışın kökenini mazoşist eğilimden aldığı inancını
geliştirmiştir(Geçtan, 2010, s. 23, Fiester ve Gay, 1991, s. 376). Sadist
davranışlardan sağlanan doyum, hasara uğrayan kişiyle özdeşleşme sonucu
yaşanır ve sadizm mazoşist eğilimlerin bir başka kişiye yansıtılmasını
simgeler. Sadizmde ve mazoşizmde haz duygusunu yaratan acının kendisi
değildir. Haz, acı duygusuna eşlik eden uyarılma ile yaşanır.(Geçtan, 2010,
s. 23, Fiester ve Gay, 1991, s. 376).
Theodor Reik mazoşizmle ilgili dört temel öğe tanımlamaktadır (Reik,
2006, s. 231).
1.Fantezinin özel önemi: Fantezi mazoşizmin kaynağıdır ve başlangıçta
mazoşist fanteziden başka bir şey yoktur der Reik. Mazoşist Fanteziler
yıllar boyunca hiç değişmeden ya da çok az bir değişkenle korunurlar.
Genellikle değişiklikler önemsiz yer değiştirmelerle ve insanların,
tarihlerin ve yerlerin yerine başkalarının konmasıyla sınırlıdır, ancak ana
tema değiştirilmez. (Reik, 2006, s. 240-242).
2.Belirsizlik faktörü: Mazoşist ilişkide kaygı faktörünün ağır basması ve
belirsizlik durumunu uzatma eğilimi vardır. Mazoşistik gerilim zevk verici
ve kaygı verici olma arasında herhangi bir cinsel gerilimden daha çok
bocalar ve bu durumu sürdürme eğilimindedir. (Reik, 2006, s. 247-249).
3.Gösterişçilik özelliği: Reik, acı çekmenin, rahatsızlığın, aşağılanmanın
ve ya rezil edilmenin sergilenmediği hiçbir mazoşizm vakası olmadığını
söyler. Mazoşizmde, seyircinin ya da tanığın mazoşistin rahatsızlığını,
acı çekmesini, aşağılanmasını ya da utancını görmesi önemli bir zevk
unsurudur (Reik, 2006, s. 261-273).
4.Öğelerin Birbirleriyle İlişkileri: Mazoşist gerilimi uzun süre koruyarak
boşalmadan mümkün olduğu kadar uzun süre kaçınır ve ya erteler. Erteleme
ikincil olarak zevk vericidir. Başlangıçta erteleme önlem niteliğinde bir
adımdır, boşalmayı engellemek için tasarlanmıştır.
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Mazoşist boşalma ile ilgili bir şeylerden korkmaktadır. Reik, bu korkunun
belirsizlik faktörü ile dengelenmeye çalışıldığını söyler (Reik, 2006, s.
283-287). Fromm her ihtiyacın temelinde tatmin olma arzusunun yattığını
söyler. İnsanların önemli bir bölümünün sadist ilişki ile tatmin olduğunu
düşünürsek bu isteğin de tatmin edilmesi gerektiğine varırız. Fromm, bir
isteğin başkasında zarar oluşturmayacak şekilde yerine getirilebilmesi için
sadist kişinin, kendisine, bu ilişkiden hoşlanacak bir mazoşist bulması
gerektiğini ancak sadist ve mazoşist ilişkilerin yaygınlığından ötürü bunun
da zor olmadığını yazar.(Fromm, 2004, s. 27, Fromm E. , 1985, s. 17).
Seksüel Sadizm, Seksüel Mazoşizm Üzerine Fantaziler
Acı :Acı sıkıntı veren bir durumdur ama aynı zamanda da dünyanın
zorluklarına karşı önemli bir savunma aracıdır. Öte yandan sadece savunma
işlevi ile de sınırlandırılamaz. (Breton, 2010, s. 13-20)Mazoşistik ilişkide
acı düzeyinin sınırı çok önemlidir, partnerlerin karşılıklı anlaşmaları
doğrultusunda dikkatlice sınırlandırılır. Acı zevkin önüne geçmemelidir.
Acı genellikle, şaplak atmak, saç çekmek, göğüs ve kalçaların sıkıştırılması,
elektrik şoku vermek, tekmelemek, yumruklamak, ısırmak, kırbaçlamak,
vücuda kesikler atmak gibi eylemlerle sağlanmaktadır(Taylor ve Ussher,
2001, Anuty ve Burnette, 2006, s. 26).
Aşağılamak- Aşağılanmak, Bağlamak Bağlanmak, Kölelik: Acı
öğesini içinde barındırmayan Sado-mazoşist ilişki deneyimleri de vardır.
Bu tür sado mazoşist ilişkilerde, mazoşist partner için, belirsizlik, utanç,
güçsüzlük, çaresizlik, korku gibi duygular ağır basar ve zevk öğesini
oluştururken, sadist partner için güçlülük, hükmetme, korku yaratma gibi
duygular zevk öğesini oluşturmaktadır. (Sweinberg, Williams, & Moser,
1984, s. 381-383, Taylor & Ussher, 2001, s. 299). Sado-mazoşist ilişkilerin
en yaygın fantezilerinden biri köle fantezisidir. Partnerlerden dominant
olan efendi, mazoşist olan ise köle olacaktır(Baumeister, 1988, s. 39,
Butts, 2007, s. 67). Mazoşist ilişkilerde, ip, halat, zincir, kelepçe, pranga
vs. ile ellerin ayakların bağlanması, bu şekilde bir mekâna sabitlenmek ya
da sadece bir mekâna sabitlenmek önemli cinsel uyaranlardır.
Bu duruma gözlerin ve/ ve ya ağzın bağlanması şeklinde fantezilerde
eşlik edebilir. Mazoşist ilişkilerin önemli zevk unsurlarından biri de
aşağılanmaktır.
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Aşağılanmak, hakarete uğramak, cezalandırılmak, şaplak yemek,
partnerinin ayağının altında yatmak, yabancıların önünde çıplak kalmak
vs. şeklinde fantezileri içermektedir. Bu fanteziler sembolik olarak
kişinin kendisini bir obje, partnerinin cinsel tatminini sağlamaya yönelik
bir nesne, partnerinin kölesiolarak görmesi gibi anlamları içermektedir.
Bu fanteziler uzun dönemli bir kendini unutuş düzeyinin yaşanmasına
yardımcı olmaktadır (Baumeister, 1988, s. 36-42).
Dominantlık ve Boyun Eğiş / Güç :Partnerler bu ilişkide sadist ve ya
mazoşist tarafta olacaklarına yönelik nettirler. (Sweinberg, Williams ve
Moser, 1984, s. 381-383). Partnerler kimin dominant kimin ise rıza gösteren
taraf olacağına üzerinde anlaştıkları sahneye göre karar vermektedirler
(Taylor & Ussher, 2001, s. 299).
Rızaya Dayalılık: Rızaya dayalılık, hükmeden ve boyun eğen taraflar
arasında sınırların kesin olarak çizilmesidir. Sado-mazoşist ilişkilerde,
rızanın karşılıklı olması, sınırların ve acı limitlerinin önceden belirlenmiş
olması önemlidir.. (Sweinberg, Williams ve Moser, 1984, s. 384-386).
Karşılıklı sınırların aşılması, ilişkide heyecanı arttırsa bile, fanteziyi ve ya
sahneyi (Newmhar, 2010, s. 315) bozacaktır.
Ortak Tanım: Bir ilişkinin sado-mazoşist ilişki olarak tanımlanabilmesi
için ilişki yaşayan tarafların fikir birliğine sahip olmaları gereklidir.
Partnerlerin, ilişki boyunca yaşanacak sahne, kullanacakları sinyaller
üzerinde de uzlaşılmış olmaları şarttır. (Sweinberg, Williams veMoser,
1984, s. 380-381, 387, Taylor ve Ussher, 2001, s. 301). Sonraki bölümde
sadist, mazoşist deneyimler ve cinsel yönelim tabloları yer almaktadır.
Yöntem ve Bulgular
Çalışmada, kişilerin sadistik ve mazoşistik davranış biçimlerinin ve
cinsel yönelimlerinin ortaya çıkartılması için bir anket hazırlanmıştır.
Literatürde araştırılan konuyla ilgili daha önceden uygulanan bir anket
bulunamadığından, herhangi bir anket örneği kullanılmamış olup, anket
tarafımdan oluşturulmuştur. Anket, İstanbul ilinde yaşayan 18 yaşını
doldurmuş erkek gönüllü katılımcılara uygulanmıştır.
Katılımcıların bulunmasında kartopu yöntemi kullanılmıştır. Kartopu
yönteminin birinci aşamasında ana kütleyi temsil edebilecek nitelikteki grup
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saptanarak, anket bu gruba uygulanmıştır. Daha sonra bu katılımcılar diğer
katılımcılara ulaşmada bilgi kaynağı olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada,
heteroseksüel erkek, gay, biseksüel erkek, olmak üzere ayrı cinsel yönelim
grupları belirlenerek her gruptan 37 kişiye anket uygulanmıştır.
Sadist Deneyim ve Cinsel Yönelim Dağılımı
Tablo 1. Cinsel Yönelimlere Göre Sadist Deneyim Yaşama Frekansları
Hayır

Evet

Heteroseksüel Erkek

22

15

Gay

26

11

Biseksüel Erkek

21

16

Genel Toplam

69

42

Sadist Fantezi ve Cinsel Yönelim Dağılımı
Bu soru, sadist deneyimi olmadığını beyan eden katılımcılara sorulmuştur.
Tablo 2. Cinsel Yönelimlere Göre Sadist Fantezi Frekansları
Hayır

Evet

Genel Toplam

Heteroseksüel
Erkek

5

17

22

Gay

15

11

26

Biseksüel Erkek

7

14

21

Genel Toplam

27

42

69

Katılımcıların büyük çoğunluğu sadist fantezilerini hayata geçirmeme
sebebi olarak, uygun partner bulamadıklarını ya da var olan partnerlerinin
istedikleri eylemi kabul etmediğini belirtmişlerdir
Sadist İlişki ‘ye Karar Verme Oranları
Sadist deneyim yaşayan katılımcılara yaşadıkları sadist ilişkinin kendi
tercihlerimi, partnerlerinin tercihi mi ya da bu tarz ilişkiye birlikte mi karar
verdikleri sorulmuştur.
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Tablo 3. Sadist Deneyim ve Tercih Oranları
Toplam
Kendi Tercihim

12

Partnerimin Tercihi

8

Birlikte Karar Verdik

22

Genel Toplam

42

Mazoşist Deneyim ve Cinsel Yönelim
Tablo 5. Cinsel Yönelimlere Göre Mazoşist Deneyim Yaşama Frekansları
Hayır

Evet

Heteroseksüel Erkek

27

10

Gay

24

13

Biseksüel Erkek

20

17

Genel Toplam

71

40

Mazoşist Fantezi ve Cinsel Yönelimler
Bu soru, mazoşist
sorulmuştur

40

deneyimi olmadığını beyan eden katılımcılara
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Tablo 6. Cinsel Yönelimlere Göre Mazoşist Fantezi Frekansları
Hayır

Evet

Genel Toplam

Heteroseksüel Erkek

20

7

27

Gay

2

22

24

Biseksüel Erkek

9

11

20

Genel Toplam

31

40

71

Katılımcıların büyük çoğunluğu mazoşist fantezilerini hayata geçirmeme
sebebi olarak, uygun partner bulamadıklarını, var olan partnerlerinin
istedikleri eylemi kabul etmediğini ya da korktuklarını belirtmişlerdir.
Mazoşist İlişkiye Karar Verme Oranları
Mazoşist deneyim yaşayan katılımcılara yaşadıkları mazoşist ilişkinin
kendi tercihlerimi, partnerlerinin tercihi mi ya da bu tarz ilişkiye birlikte
mi karar verdikleri sorulmuştur.
Tablo 7. Mazoşist Deneyim ve Tercih Oranları
Toplam
Kendi Tercihim

9

Partnerimin Tercihi

8

Birlikte Karar Verdirk

23

Genel Toplam

40

Katılımcıların Sadizm İle İlgili Tanımları
Çalışmada katılımcılara yöneltilen, “Sadizmi daha önce duydunuz mu?
Nasıl tanımlarsınız?” sorusuna, bazı katılımcılar “Hayır, duymadım”
cevabını vermişlerdir.
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Bazı katılımcılar ise, “Duydum” dedikleri halde tanımlayamayacaklarını
belirtmişlerdir.
Duydum cevabını veren katılımcılardan sadizmi tanımlamaları istenmiştir.
Katılımcılardan sadizmi aynı şekilde tanımlayanlar olmuştur. En sık
karşılaşılan cevaplar ise şu şekildedir:
-

Karşısındakine acı çektirmekten hoşlanan kişi
Karşısındaki kişiye acı çektirmekten zevk almak
Karşındakine acı çektirmekten haz almak
Karşımızdakine acı çektirmek
Birilerinin acı çekmesinden zevk duymak
Acıdan zevk almak
İşkence

Daha sonra katılımcılara sadizmin tanımı verilmiştir.
Sadizm: karşındaki kişiye acı vermek veya eziyet etmekten seksüel
haz duymanın adıdır. Sadist eylem sırasındaki fiziksel zarar sınırı
genellikle semboliktir. Ancak bazı ciddi yaralanmalara ve hatta
öldürmeye kadar gidebilir.
Çalışma, sadist deneyim yaşamış olan katılımcıların bile, sadist ilişki
yaşadıklarının farkında olmadıklarına işaret etmektedir. Bu durum
bize sadist deneyimi olan kişilerin bile sadizmi bilmeden yaşadıklarını,
yaşadıkları cinsel deneyimi adlandıramadıklarını, ne yaşadıklarını
bilmediklerini göstermektedir.
Katılımcıların Mazoşizm İle İlgili Tanımları
Çalışmada katılımcılara yöneltilen “Mazoşizmi daha önce duydunuz
mu? Nasıl tanımlarsınız?” sorusuna, bazı katılımcılar “Hayır, duymadım”
cevabını vermişlerdir. Bazı katılımcılar ise, “Duydum” dedikleri halde
tanımlayamayacaklarını belirtmişlerdir.
Duydum cevabını veren katılımcılardan mazoşizmi tanımlamaları
istenmiştir. Katılımcılardan mazoşizmi aynı şekilde tanımlayanlar
olmuştur. En sık karşılaşılan cevaplar ise şu şekildedir
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-

Acı çekmekten haz almak
Kendi kendine acı çektirtmekten haz almak,
Kişinin kendisine acı çektirmesi
Acı çekmek
Sapkınlık
Acı çekmekten cinsel haz duymak
Karşı tarafın acı çekmesinden zevk almak

Daha sonra katılımcılara mazoşizmin tanımı verilmiştir.
Mazoşizm:Kişinin hakaret edilme, dövülme, bağlanma, kırbaçlanma ya
da başka bir biçimde ızdırap çekme eylemi ile ilgili yoğun, cinsel yönden
uyarıcı fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici
biçimde ortaya çıkmasıdır.
Mazoşist ilişki yaşadığını belirten katılımcıların tanımları özellikle, “Acı
çekmekten hoşlanan kişi, acı çekmekten zevk almak, haz almak” tanımları
üzerinde yoğunlaşmıştır. Mazoşist ilişki yaşadığını belirten katılımcılardan,
mazoşizmi “kişinin kendisine acı çektirmekten haz duyması, acıya eğilim”
olarak tanımlayanlarda bulunmaktadır.
Sonuç Olarak;
Türkiye’de sadizm ve mazoşizm deneyimi ve algısı üzerine yapılan
az sayıda çalışma olduğu gibi, sadizm ve mazoşizmi cinsel yönelimler
üzerinden kıyaslayarak inceleyen araştırmaların sayısı ise yok denecek
düzeydedir.
Sayısal verilerden anlaşılacağı üzere; genel olarak; cinsel yönelim fark
etmeksizin erkekler sadizme mazoşizmden çok daha yatkındırlar. Sadist
deneyim ve/veya fanteziler erkeklerde yoğunken mazoşist deneyim ve/
veya fanteziler düşük orandadır.
En çok sadist deneyime biseksüel erkekler sahipken, heteroseksüel erkekler
ve gay’ler arasında denklik söz konusudur. En çok mazoşist deneyim
yaşamış grup yine biseksüel erkeklerdir, ikinci sırada gayler, son sırada ise
heteroseksüel erkekler yer almaktadır.
Aydın Toplum ve İnsan Dergisi Yıl 2 Sayı 2 - 2016 (33-45)

43

“Erkek” Cinsel Kimliği, Sadizm Mazoşizm Üzeri̇ne Bir Saha Araştırması

En yoğun mazoşist fantezi ise gay gruptadır. Özellikle heteroseksüel
erkekler mazoşist özellikleri çok az oranda göstermektedirler. Çalışmanın
önemli bulgularından bir tanesi sadist ve mazoşist deneyim yaşamış ya da
yaşammış katılımcılardan hiç birisinin sadizm ve mazoşizmin ne olduğunu
bilemedikleridir. Sadizm ve mazoşizm cinsellikle ilintili bir kavramlardır
ve tanımları da cinsel içeriklidir. Katılımcıların bir bölümü sadizm ve
mazoşizme seksüel haz içermeyen durumlara da genellemektedir.
Bundandır ki kişiler, bir kişiyi, diğer bir kişiye sözel veya fiziksel şiddet
uygularken gördüklerinde “sadist” demektedirler. Bu durumlarda sadistin
karşısındaki kişi, zavallı, güçsüz kişi olarak düşünülmektedir. Sadist kişi ise
daha güçlü ve acımasız olarak görülür. Çoğu katılımcı için sadizm sadece
cinsellikle ilgili değildir. Aynı şekilde, kişiler, bir kişiyi, sıklıkla üzgün,
keyifsiz gördüklerinde, sıklıkla dram filmleri izleyenlere, kendilerine
sıkıntı verecek yerlere sık giden, kişilere “mazoşist” demektedirler. Bu
durumlarda mazoşist, zavallı, güçsüz kişi olarak düşünülmektedir.
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