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KİM SEVMEZ KADIN ORGAZMINI?

Kim Sevmez 
Kadın Orgazmını?

I  Female Orgasm tişörtlerimizi, rozetlerimizi ve posterlerimizi gö-
ren kadın ve erkeklerden aldığımız en yaygın cevap şu oluyor: “Ben de!”

Belki de bu kitabı kadın orgazmı hayranı olduğunuz için elinize aldınız 
– belki kendi orgazmınızın, belki partnerinizin orgazmının, belki de bü-
tün kadınların orgazmının. Belki de ilk orgazma nasıl erişilir, nasıl çoklu 
orgazm olunur, G-noktası nasıl uyarılır, cinsel ilişki esnasında nasıl gelinir 
gibi sorulara cevap almayı bekliyorsunuz. Ya da kadınların aralarında met-
hettiği türden bir koca, erkek arkadaş ya da partner olmayı umuyorsunuz. 
Cinsiyetiniz ne olursa olsun; ister straight, ister lezbiyen, ister biseksüel 
olun; ister bekâr, ister ilişkisi olan, ister evli biri olun; doğru yere geldi-
niz. Tavsiyeler, fikirler ve bilgilerle dolu bu kitapta O hakkında her şeyi 
bulacaksınız.

Bağımsız ve serbest çalışan seks eğitmenleri olarak, insanları bu konuda 
eğitmek için Amerika’da yolculuklar yapıyoruz. Bunun sonucunda kadın 
orgazmının popüler olmadığı hiçbir yer olmadığını öğrendik: Arkansas’ın 
kırsal bölgelerindeki neşeli kalabalıklardan tutun da, Manhattan’ın 
merkezine ve New Mexico’ya kadar her yerde aynı coşku var. Yaptığı-
mız iş bizi defalarca Maine Dağları’na getirdi ve bunun iki katı kadar da  

GİRİŞ
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Indianapolis havaalanından geçtik. Uçakta en iyi koltukları kapmayı öğ-
rendik, bozuk valiz tekerlerini onarabilecek hale geldik, otel görevlilerini 
ücretsiz çikolata parçacıklı kurabiye yapmaya ikna etmekte ustalaştık.

Birlikte seyahat eden bir çift olarak (evet, bu konuda hem profesyonel 
hem de kişisel tecrübeye sahibiz), ara sıra yolcuların dikkatini çektiğimiz 
oluyor. Havayollarının bagaj limitini doldurana kadar eşya alıyoruz yanımı-
za, bu yüzden bazen insanlar uzun bir tatile çıkıp çıkmadığımızı soruyor-
lar. Valizlerimizin sıradaki konuşmada satılacak seks eğitimi malzemeleri 
ve ürünleriyle tıka basa dolu olduğundan bihaberler. Havaalanındaki gü-
venlik görevlileri valizimizde arama yapmaya karar verdiklerinde, nasıl bir 
tepkiyle karşılaşacağımızdan tedirgin bir halde beklemeye koyuluyoruz. 
Bir defasında Taşıma Güvenliği Dairesi’nden bir memur çantamızdakilere 
gülmemek için kendini zor tuttuğunda, partnerim Dorian, ona nazikçe bir 
I  Female Orgasm rozeti vermişti. “Buna da el koymak zorunda kalaca-
ğız,” diye kıkırdadı ve ikinci bir rozete hak kazanmış oldu. “Kız arkadaşım 
için,” diye ekledi. “Hayhay,” dedi Marshall.

Bu gibi durumlar sayesinde işimizi daha da seviyoruz. Ama yaptığımız 
işe olan tutkumuz eğlenceli rozetlerin ve tatlı sloganların hayli ötesinde. 
Kadınların bedenlerini tanımalarına ve bedenleriyle rahat bir ilişki kur-
malarına yardım etmenin gündelik deneyimlerini nasıl değiştirebileceğine 
tanık olduk – ve hatta Dorian’ın ortaya çıkardığı üzere, hayatlarını kurta-
rabileceğine bile.

dorian’ın hikâyesi

26 YAŞINDAYKEN BANA göğüs kanseri teşhisi kondu. Aile geçmişimde 
bir hastalık vakası ya da tek bir risk faktörü yoktu (hatta doktorum gö-
ğüs kanserine yakalanma riskimin istatiksel olarak ortalamanın altında 
olduğunu söylemişti). Kanserim mamografiyle teşhis edilmemişti; yirmile-
rindeki kadınlar rutin mamografi testine alınmazlar. Kendi kendine yapı-
lan göğüs muayenesiyle de ortaya çıkmamıştı; pek çok kadın gibi bunları 
yapmam gerektiğini biliyor ama genellikle unutuyordum. Beni bir ay önce 
muayene eden jinekoloğum tarafından da böyle bir şey tespit edilmemişti. 
Bir gece yatakta uzanmış geriniyorken elimi rastgele omzumdan göğsüme 
doğru ovuşturduğumda fark ettim yumruyu. Çok dert etmedim, çünkü 
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genç kadınların çoğundaki göğüs yumrularının fos çıktığını biliyordum. 
Sağlıklı beslendim, sigara içmedim, Marshall’la harika bir ilişkim vardı; 
hayatımda her şey o kadar iyi gidiyordu ki, küçük yumrum hiç umurumda 
değildi.

Şansa bakın, bir ay sonra doktorumla randevum vardı ve ona yum-
rudan bahsettim. Muayeneden sonra, “Aslına bakarsan Dorian, belki de 
önemli bir şey değil ama yüzde yüz emin değilim; birkaç test yapsak iyi 
olur,” dedi. Soğukkanlılığımı koruyup ultrason ve biyopsi için bir göğüs 
cerrahıyla görüştüm.

Birkaç gün sonra cerrah onu aramam için bir mesaj bıraktı bana. Ara-
dım, sekretere ismimi söyledim ve beni doktora bağlamak için beklemeye 
aldı. Pencereden Ocak’ta yağan karı izlerken dakikalar geçiyordu. Sekreter 
döndü ve şöyle dedi: “Beklettiğim için özür dilerim Dorian; doktorun se-
ninle gerçekten konuşmak istiyormuş.”

O anda hafızam ağır çekime geçti, tıpkı bir araba kazasından önce yak-
laşan çarpışmaya engel olamamak gibi. Sonuçlar iyi olsaydı, doktor benim-
le konuşmakta bu kadar acele etmezdi. Yumrunun göğüs kanseri olduğu-
nu söylediğinde yumruk yemişe döndüm. Marshall’ı aradım, işten erken 
çıktı o gün. Yaşadığım daireye yakın tren istasyonundan aldım onu. Karlar 
arabanın etrafına düşerken, pofuduk kış parkalarımız içinde kollarımızı 
birbirimize doladık; parkalar öylesine kalındı ki vücutlarımızı hissedemi-
yorduk, hıçkırıklar içinde ağladık.

Kanser teşhisi korkunç bir şey demek durumu hafife almak olur. Son-
suza dek hayatınızı değiştiren bir şey bu. Dönüp baktığımda, vardığım bir 
sonuç tekrar tekrar gün yüzüne çıkıyor: Tanrı’ya şükür, kadınların beden-
lerine dokunmalarının kötü ya da pis bir şey olduğuna dair mesaj bombar-
dımanlarını içselleştirmemişim. Özellikle ailem sayesinde bedenimle rahat 
bir ilişki kurarak yetişmiştim. Kanser olduğumu çok geçmeden öğrendim 
çünkü hiç düşünmeden bedenime dokundum, çünkü daha önce bedenim-
de meydana gelen bir değişikliği fark edecek kadar bedenime dokunmuş-
tum. Öyle yapmasaydım, kim bilir birisi meme kanseri olduğumu fark ede-
ne kadar kaç hafta, kaç gün ya da kaç yıl geçmiş olacaktı – belki de bugün 
yaşamıyor olacaktım. 

Genellikle genç kadınların meme kanseri olduğu yaşça daha büyük 
kadınlarınkinden daha geç teşhis ediliyor –bu nedenle de ölüm oranları 
daha fazla– çünkü kanser genelde uzun süre fark edilmiyor. Biz kadınların  
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bedenleriyle ve cinsellikleriyle barışmalarına yardım etmek basit bir ince-
lik meselesi değil – bazı durumlarda insanın hayatını kurtarabilir. Teşhisin 
üstünden yedi yıl geçti, artık nekahet dönemindeyim ve çok iyiyim. Göğüs 
kanserini atlatmış biri olarak gelecekte ne olacağını asla bilemesem de, çok 
ama çok şanslı olduğumu düşünüyorum.

Kanseri atlatmak kadın cinselliği eğitimi verme tutkumu ateşledi. Ama 
bu konuya ilgimi kıvılcımlandıran daha önce yaşadığım bir şeydi: orgazm 
olmayı öğrenmek. Ki ancak yirmi yaşına geldiğimde olacaktı bu.

Büyüme dönemimde mastürbasyon yapmayan bir çocuktum. Mastür-
basyonun ne olduğunu biliyordum, ki anne ve babam tek başıma olduğum 
sürece (kum havuzu hariç!) kendime dokunmamın bir sakıncasının olma-
dığını açıkça bana söyleyen özgürlükçü insanlardı. Fakat yaptığım sınırlı 
keşifler daha ileri gitmemi sağlayacak kadar etkilememişti beni, bu yüzden 
mastürbasyonun olmadığı, mutlu mesut bir küçük çocuk hayatı sürdüm. 
Yapmadım, düşünmedim, diğer çocuklar yapıyorlar mı diye merak etmedim.

Yıllar böyle geçti. Annem düzenli olarak gazetede Dear Abby’nin na-
sihat köşesini okurdu. Ben ergenken, sorumluluk bilinciyle 2 dolar verip 
Abby’nin What Every Teen Should Know kitapçığını satın aldı. Kitapçık flört 
etme, alkol alma, sigara içme ve ergenlerin ilgisini çekecek başka konulara 
ilişkin tavsiyelerle doluydu. Annemin verdiği bu kitapçığı okuduğumda 
hepsi bana çok mantıklı gelmişti.

Ama bir bölüm canımı sıkmıştı: mastürbasyon hakkındaki kısım. Bu 
konuda Abby şöyle diyordu: “Kitapçıktaki en kısa bölüm olacak bu. Ne-
den? Çok normal. Her sağlıklı ve normal insan mastürbasyon yapar.”

Yetişkin benliğimle Dear Abby’i mastürbasyon hakkında böylesine net 
biçimde olumlu bir mesaj verdiği için alkışlıyorum. Ama pembe çiçekli 
odamdaki yatağımda otururken, ergen benliğim bu cümleyi tekrar tekrar 
okuyor, “Her sağlıklı ve normal insan mastürbasyon yapar.” Abby’nin tav-
siyeleri kutsal sayılırdı. Eğer o, sağlıklı ve normal insan mastürbasyon yapar 
diyorsa ve ben de daha önce hiç yapmamışsam, şu sonuca varmam kaçınıl-
mazdı: Bende kesinkes bir sorun var.

Böylesine bir endişeye kapılmışken bile mastürbasyon yapmayı deneme-
dim; cinsel dürtülerim ve itkilerimin çiçek açmasına henüz birkaç yıl vardı. 
Yeni yeni çiçek açmaya başlayan benliğim kendine dokunmuyordu, lisede 
aşk hayatım yok gibi bir şeydi, bu yüzden de orgazm olmadığım kesindi.
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Birkaç yıl sonra üniversiteye başladım. Marshall’la tanıştığım Brown 
University’de her yıl mastürbasyon üstüne konuşma yapan kadın bir dekan 
vardı; okulda böyle bir gelenek sürüyordu işte. İkinci yılımda, ilan pano-
sunda yakındaki program hakkında bir ilan gördüm ve kendi kendime dü-
şündüm, “Sanırım buna gitmem gerek.” Dekanın konuşması beni büyüledi 
ve dağıttığı okuma listesiyle oradan ayrıldım.

Sonrasında kampüsteki kitabevine uğradım ve dekanın listesindeki 
kitaplar arasında o gün rafta duran tek kitabı almak için 5,99 dolar ba-
yıldım. Sonraki birkaç ay kitaptaki egzersizleri yapmaya başladım ve o 
dönemin sonlarında ilk orgazmımı yaşadım. Harcadığım en iyi 5,99 dolar 
bu olmuştu.

Tahmin edeceğiniz üzere, heyecandan deliye döndüm. Kendimden geç-
tim! Ve bedenimin bu inanılmaz şeyi yapabileceğini yirmi yaşında keşfet-
tiğime çok şaşırdım. Bunu öğrenmenin böylesine kolay olabileceğine ina-
namadım. Merakım canlanmış bir halde, kadın orgazmı hakkında her şeyi 
öğrenmeye koyuldum, bu konu üstüne bulabildiğim bütün makaleleri oku-
yarak üniversite kütüphanesinde saatler geçirdim. Öğrendiğim şeyler üstü-
ne yazmaya başladım – öncelikle dersler için ödevler, sonra da daha geniş 
bir okur kitlesi için makaleler. Öğrenciyken seks eğitmenliği dersleri aldım. 
Akademik olarak cinsellik üstüne çalışan Marshall’la çıkmaya başladığım-
da, bu öğrenme sürecine birlikte devam etmemiz kaçınılmaz olmuştu.

O zamandan beri kendi deneyimimin çok da sıra dışı olmadığını öğren-
dim (hatta bir ara kitapçığında bir düzeltme tavsiye etmek için Dear Abby’e 
yazdım, ama en son çıkan edisyonunda ergenken canımı sıkan paragraf 
hâlâ duruyordu). Erkeklerin çoğunun on üç yaşına kadar nasıl orgazm ola-
caklarını çözmelerine rağmen, kızların çoğu ergenlik döneminin sonlarına 
ya da yirmilerine, hatta daha da sonrasına kadar ilk orgazmlarını yaşama-
mış oluyorlar. Ergen kızlar, mastürbasyonun erkeklerin yaptığı, kızların 
yapmadığı, yapamadığı ya da yapmaması gereken bir şey olduğuna dair bir 
mesajı açık açık aldıklarında hemfikir. Toplumdaki cinsellik algısına göre, 
genç kadınlar ancak erkeklerle ilişkiye girmeye başladıklarında cinsel hazzı 
tecrübe etmeye başlarlar (erkeklerle ilişkiye girmek isteyip istemedikleri es 
geçilir). Öte yandan aşağı yukarı bütün ergen erkekler, cinsel hazzı, ellerini 
–ya da bedenlerinin başka parçalarını– bir partnerin külotuna sokmadan 
çok önce tecrübe ederler.

Kadınların eşitliğine dair muazzam ilerlemelere karşın, genç kadınların 
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cinselliği şaşırtıcı bir paradoksa takılmış durumda. Genç kadınlara tahrik 
edici kıyafetler satılıyor ama kendi klitorislerini nerede bulacakları öğre-
tilmiyor. Birçok kız, erkek arkadaşına oral seks yapıyor, ama karşılığında 
erkeğin aynısını yapmasına izin vermeyecek kadar bedeninden rahatsız 
oluyor. Kadınların yalnızca seksin olumsuz sonuçları ve riskleriyle değil, 
kendi cinsel hazlarıyla ilgili bilgiye de erişmeye hakları ve ihtiyaçları oldu-
ğunu söylemek bugün bile radikal bir eylem sayılıyor. 

marshall’ın hikâyesi

KADIN CİNSELLİĞİNİ ORTAOKUL ve lisedeki cinsel eğitim derslerinde öğ-
rendik. Peki ne öğrendik? Falop tüpleri! Sanırım benim gibi her Amerikalı, 
aşağı doğru kıvrılan simetrik iki yumurta kanalı olan falop tüplerinin diyag-
ramını gözünde canlandırabiliyordur. Ama falop tüplerini hiç öğrenmesey-
dik, varlıklarından bihaber olsaydık, çok da bir şey fark etmezdi. Başımıza 
kötü bir şey gelmezdi.

Ne var ki, pek çok insanın gelecekteki yaşamında daha önemli bir organ 
olan klitoris, tuhaf bir şekilde cinsel eğitim diyagramlarında hiç olmazdı. 
Beynimize kazınan o imaj, falop tüpleri yerine klitorisin yeri olsaydı hayat 
ne kadar da farklı olabilirdi. Şimdi nasıl işe yarardı! 

Sürücü kursuna giden arkadaşlarımı gördüğümde, liselerde verilen cin-
sel eğitime ilişkin sorunlar gerçekten de beni can evimden vurdu. Sürücü 
kursunda, arkasında “DİKKAT: ACEMİ SÜRÜCÜ” yazan araçlarla son de-
rece pratik bir eğitimden geçersiniz. Sürücü kursunda size araba sürmeyi 
öğretirler.

Sürücü eğitimi seks eğitimi gibi verilseydi acaba nasıl olurdu, diye dü-
şünüyorum bazen. Sınıfa giriyorsunuz (elbette ortalıkta acemi sürücü aracı 
yok) ve hoca şöyle diyor: “Sürücü kursuna hoş geldiniz. Öncelikle bilme-
niz gerekir, araba sürmek çok ama çok tehlikelidir. Alimallah ölebilirsiniz 
de! Araba sürmekle hiç uğraşmayın. Çok samimi söylüyorum – en azından 
evlenene dek. İlla da araba süreceğim derseniz, emniyet kemeri takmayı 
sakın unutmayın.” Sonrasında sınıf dağılır ve sürücü kursunu tamamlamış 
sayılırsınız. Ama aslında araba sürmeyi filan öğrenmemişsinizdir: Gaz pe-
dalı nerede bulunur, farlar nasıl yakılır, hatta araba garajdan nasıl çıkarılır, 
hiçbirini bilmezsiniz.
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Ergenken bile seks hakkında doğru bilgiye aç olan tek kişi olmadığımın 
bariz biçimde farkındaydım. Üniversite gazetesinde yazarken de, kampüs-
te cinsellik hakkında etkinlikler yapmaya öncülük ederdim: beden algı-
sı üstüne atölyeler, cinsel tacize karşı gösteriler; lezbiyen, gay, biseksüel, 
transgender (LGBT) konuları üstüne paneller. Okulu yarıladığımda, üni-
versite yönetimi, Cinsellik ve Toplum adında yeni bir disiplinlerarası prog-
ram açılacağını duyurdu, ben de hemen bu programa kaydoldum. Çok 
geçmeden Barnes&Noble’ın işlettiği bir web sitesinde cinsellikle alakalı 
köşe yazıları yazmaya başladım. Ben seks hakkında daha çok yazdıkça, 
insanlar da kendi deneyimlerine dair daha çok hikâye paylaşmaya başladı 
ve bana sorulan sorular da gitgide artıyordu. Cinsellikle ilgili düşüncele-
rini, duygularını ve deneyimlerini paylaşan insanların inanılmaz çeşitliliği 
aklımı başımdan almıştı.

Dorian’la çıkmaya başladığımızda, öğrenmek ortaklaşa bir proje olmuş-
tu, çünkü o da seks eğitmenliği dersleri almıştı. Birlikte cinsellikle ilgili 
konferanslara katılıyor, tartışmak için birbirimize kitaplar alıyorduk. Bir-
likte makale yazmaya da ufak ufak başlamıştık, destek grupları organize et-
tik, konferanslarda ve yetişkin eğitim merkezlerinde ilişkiler, seks ve LGBT 
konuları üstüne atölyeler yaptık. Üniversiteden sonra altı yıl boyunca Bos-
ton’daki kalabalık bir toplumsal sağlık merkezinde HIV önleme program-
ları düzenledim, orada güvenli seks eğitmenleri ekibi kurarak şehirdeki 
barlarda ve kulüplerde cinsel risklerin azaltılmasına dair insanlarla konuş-
maları için gönüllüler yetiştirdim.

Çok geçmeden bizi konferanslardan duyan ve okullarında konuşma 
yapmamızı isteyen üniversite öğrencilerinden davetler almaya başladık. 
Birlikte çağırdıkları da oluyordu, özellikle birimizi çağırdıkları da. Dorian, 
kadın orgazmı üstüne ilk eğitim programını 1999 yılında Vassar College’da 
verdi. Ani bir başarı yakalamıştı: Kalabalık bir öğrenci kitlesi coşkulu yo-
rumlarla güle oynaya sorularını ve hikâyelerini paylaşmıştı. Programın 
kadınların rahatça ve güvenle seks hakkında konuşabileceği bir ortamda 
yapılmasını isteyen Dorian ve Vassar’daki öğrenci grupları etkinliğin yal-
nızca kadınlar için olduğunu duyurdu. Erkekler içeri alınmadı. Ben de da-
vet edilmemiştim.

Tabii erkek öğrenciler gelmedi anlamına gelmiyor bu. Birçok kişi say-
gılı biçimde şöyle sormuştu: “Şöyle arkada bir yerde oturup dinlesek ol-
maz mı?” Dorian’ın anlattığına göre, programın ortasında biri gelip kapıyı  
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tıklatmış ve içeri girmek için özel izin talep etmiş. “Anlamıyorsunuz,” de-
miş Dorian’a sessizce, “bu bilgiye gerçekten ihtiyacım var.” Erkekler kibarca 
geri çevrilmiş. Program bitince Vassar’daki kadınlarla Dorian muhabbet et-
mek için birlikte takılmaya gitmişler. Aralarında bir grup konuşmayı öyle-
sine çok beğenmiş ki, keşke erkek arkadaşlarımız şimdi bu sınıfta olsaydı, 
diye düşünmüşler. “Bu bilgiye gerçekten ihtiyaçları var,” diye dalgınlıkla iç 
geçirmiş bir kadın, tabii öncesinde bir erkek öğrencinin aynı sözleri söy-
lediğinden bihaber.

Dorian aynı programı birkaç kez daha tek başına düzenledi. Benzer 
deneyimlerle karşılaştı. Eve döndüğünde olanları bir bir anlatıyordu bana. 
Kadın katılımcıların ve erkek katılımcı adaylarının, erkeklerin seminerlere 
alınması konusunda ne dediklerini de anlatıyordu. Dorian kadınlar arasın-
daki samimi ortamın kaybolacağından endişeliydi, ama gitgide erkekleri 
dışarıda bırakmanın doğru olmadığını düşünmeye başladık. Bir dahaki se-
fere kadınlara ve erkeklere kadın orgazmı dersini birlikte vermeyi deneye-
lim dedik. Daha önceki seks eğitimi programlarını hep birlikte yapmıştık, 
bu neden farklı olsundu ki? Birlikte eğitim programı en başından itibaren 
başarılı oldu: Erkekler öğrenmeye çok hevesliydi ve orada olmaktan onur 
duyuyorlardı, kadınlar erkeklerin umursadıklarını görmekten memnun-
du. Böyle günlerde tipik bir kadın orgazmı konuşmasında, ister konferans 
olsun, ister yetişkin eğitim semineri, isterse de üniversite, dinleyicilerimi-
zin en az üçte biri erkeklerden oluşuyor.

Kadın orgazmı programlarımızın yardımcı pilotu olarak benim rolüm 
geçtiğimiz sekiz yılda dönüşüme uğradı. Başlangıçta konuya, kadınların 
cinselliği karmaşık, erkeklerinkiyse basit diye yaklaşıyordum. Benim gö-
revim erkeklerin kadın cinselliğinin gizemlerini anlamalarına yardım et-
mekti. Zamanla programa katılan binlerce erkeğin sorularını yanıtlayarak 
ve onlarla konuşarak, erkeklerin de aynı oranda karmaşık cinsel mesele-
lerle karşılaştıklarına olan inancımı geri kazandım. Kadınlar gibi, şaşırtıcı 
sayıda erkek, orgazm olma zorluklarını, erken gelme sorunlarını, beden 
algılarına dair kaygılarını, yatakta iyi performans gösterememe endişele-
rini anlatıyordu. Kadınlardan daha kolay orgazm olsalar da erkeklerin de 
kendilerince sıkıntıları var. Bundan sonraki bölümlerde, Dorian ve ben, 
erkeklerin kadın orgazmına dair neleri anlamaları gerektiğine ilişkin öğ-
rendiklerimizi, ayrıca erkek cinselliğinin bu tabloya nasıl sığabileceğini 
paylaşacağız.
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bu kitap sizin için (evet, sizin için)

BU KİTABI KADIN orgazmı uzmanları, yeni başlayanlar ve ikisi arasında-
kiler için yazdık. Farklı cinsiyetlerden ve cinsel yönelimlerden insanlar 
için – kadın cinselliğiyle ilgilenen herkes için. Oral seks, anal seks ve cinsel 
birleşme üstüne tavsiyeler vereceğiz, ayrıca anketimizi cevaplayan yaklaşık 
2000 insandan duyduklarımızı da aktaracağız. G-noktası ve vibratörler-
den tutun da, orgazm olmayı öğrenmeye kadar kadınların kendi orgazmı 
hakkında bilmek isteyebileceği her şeyi ele almaya çalıştık. Bir bölümü 
lezbiyen ve biseksüel kadınlara ayırdık, başka bir bölümde de erkeklerin 
karşılaştığı sorunları ele aldık. Orgazm taklidi yapmaktan kadınların penis 
boyutu hakkında ne düşündüğüne, vücudunuz istediğiniz tepkiyi verme-
diğinde başvurulacak ileri düzey arıza teşhis yöntemlerine kadar her şeyi 
açığa kavuşturduk.

Bu sayfalar ilişkiden sakınmayı seçen ya da henüz partnerli seks dene-
yimi olmayan okurları özellikle ilgilendiriyor. Pek çok bakire ve ilişkiden 
sakınan insan da orgazm olur, ya da olmak ister. Seks hakkında bir şeyler 
öğrenmek hemen dışarı çıkıp pratik yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor. 
Fakat konu hakkında bilgi sahibi olmak, büyük olasılıkla güvenli ve sağ-
lıklı seçimler yapabileceğiniz, ne isteyip istemediğinizi ve doğru zamanın 
ne zaman geldiğini anlayacak kadar rahat olabileceğiniz anlamına geliyor.

Kadın orgazmından söz ettiğimizi duyan kimileri şunu soruyor: “Kadın 
[female] derken ne demek istiyorsunuz?” Transgender, queer ve interseks 
toplulukların müttefikleri olarak, toplumsal cinsiyetin basit bir kadın-er-
kek ikiliğinden daha karmaşık olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda insanla-
rın nasıl bir sistem içinde yetiştiklerinin, biyolojik ve toplumsal faktörlerin 
birleşiminin insanların kendi cinselliklerini nasıl deneyimlediklerini güçlü 
biçimde etkilediğinin farkındayız. Çünkü İngilizcede toplumsal cinsiyet 
çeşitliliğini tartışmayı kolaylaştıracak denli yaygın kullanılabilecek söz-
cükler henüz yerleşmedi, bu kitapta “kadın [female]” ve “she” sözcükleri 
yer alıyor. Eğer bedeniniz ve yaşamınız kullandığımız dile uymuyorsa, kul-
landığımız sözcüklerin size bir anlam ifade etmesi için bize biraz anlayış 
göstermenizi ve gereken sözcük değişimlerini yapmanızı rica ediyoruz.

Bugünlerde kadın orgazmını üniversite öğrencilerinden oluşan bir 
dinleyici kitlesine anlatıyoruz, ama yirmili, otuzlu yaşlarında ve üstünde 
dinleyiciler de olmuyor değil (hatta seksen yaşında katılımcılarımız bile 
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oldu). Bu kitabı aynı yelpazedeki yetişkin kitlesini aklımızda tutarak yaz-
dık. Kitapta zaman zaman “kızlar [girls]” ve “oğlanlar [boys]” kelimelerini 
kullandığımız oldu, çünkü birçok üniversite öğrencisinin ve genç yetişki-
nin kendilerini ifade ederken kullandıkları dil böyle.

Bir tür cinsellik ansiklopedisi değil, kadınların cinsel hazzı üstüne bir 
kitap yazdık. Bu yüzden sekse dair değinmediğimiz çok sayıda konu oldu: 
Mesela iyi blowjob yapma teknikleri, erkek mastürbasyonunun ayrıntılı ola-
rak ele alınması ya da prostat masajı gibi başlıklar bu kitaba girmedi. Bu 
kitapta “erkek [men]” sözcüğünü kullandığımızda, genel olarak mevcut 
ya da gelecekteki partnerine zevk vermekle ilgilenen heteroseksüel ve bi-
seksüel erkekleri kastediyoruz. (Çok sayıda gay erkek okur beklemiyoruz, 
öte yandan kişisel amaçlarla olmasa da konu hakkında bilgi almak isteyen 
böyle beş on dinleyicimiz de oldu.) Kadın orgazmı konusunda az sayıda 
insan için önemli olan tantrik seks ve sadomazoşizm gibi konulara yalnız-
ca kısaca değindik. Kadın orgazmının muhtemel evrimsel temeli gibi aka-
demik konularla uğraşmamayı seçtik. Neyse ki bu patikaları keşfetmekle 
ilgilenenler için onlarca yetkin ve kapsamlı kitap var.

nereden biliyoruz bunları

İLERLEYEN SAYFALAR BU konuda sekiz yıllık öğretim sürecinden damıtıl-
mış bir bilgeliği, ayrıca katıldığımız cinsellik eğitimlerinden, atölyelerden, 
konferanslardan ve akademik derslerden yıllar boyu öğrendiklerimizi içer-
mektedir.

Tabii yalnızca bunlarla yetinmiyoruz, çünkü kişisel deneyimlerin 
“uzmanlar”ın söyledikleri kadar konuyla alakalı olduğuna inanıyoruz. 
Çoğu kez bir sınıfın karşısına geçip bir kitaptan “X olunca Y olur” gibi 
olguları anlattığımız oldu, ama asıl niyetimiz bir dinleyicinin “Bence Y 
olunca X olur”, ya da bir başkasının “Sahiden mi? X’e bayılırım ama bun-
dan ötesine genelde geçemem” demesi, bir üçüncünün de çıkıp “Benim 
için Y sadece ABC’den sonra gelmiştir” demesini sağlamaktı. Dinleyicileri-
mizden, bu konuda başkalarıyla yaptığımız gayri resmi, bazen de oldukça 
kişisel konuşmalardan bir sürü şey öğrendik. Sırf cinsel deneyimlerin çe-
şitliliğinin hatırlatılması bile tevazu sahibi yapıyor insanı, böylelikle başka 
insanlara olasılık yelpazesini anlatmak kolaylaşıyor.
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Bu kitap aynı zamanda ayrıntılı online anketimizi dolduran 1956 insa-
nın içgörülerinden de yararlanıyor. Masters ve Johnson’dan tutun da The 
Hite Report ve 1994’teki “Sex in America”ya kadar geçtiğimiz yüzyılda ya-
yımlanan ABD’deki en büyük cinsellik anketlerini de okuduk, ama yeni 
yüzyılın ve yeni kuşağın bakış açısını içermesi adına tabloyu güncellemek 
istedik. Anketimiz 125’in üzerinde sorudan oluşuyor, bunların bazıları, 
piercing, porno, kadın boşalması ve seks oyuncakları gibi geçmişte yapıl-
mış ülke çapındaki anketlerin çoğunda yer verilmeyen konular. (Alfred 
Kinsey’nin 1940’lardaki araştırması katılımcılarına genital piercingin seks 
hayatlarını daha iyi yapıp yapmadığını sormuyordu bile!) Düşüncelerini ve 
deneyimlerini bizimle paylaşmaya zaman ayıran herkese son derece min-
nettarız.

Anketimizi kırk beş eyaletten kadın, erkek ve trans katılımcılar yanıtla-
dı (ayrıca az da olsa Kanada ve Amerika dışından katılanlar da oldu). Asıl 
e-posta listemiz eğitim programımıza katılanlardan oluştuğu için, büyük 
çoğunluk üniversite çağındakilerden ve yirmilerinde insanlardan oluşuyor, 
fakat yaşça daha büyükler de azımsanacak sayıda değil – ankete cevap veren 
en yaşlı katılımcımız altmış sekiz yaşında. Ankete katılanları e-postayı yay-
maları konusunda teşvik ettik ve sonunda ankete cevap verenlerin % 20’si 
seminerlerimize katılmamış kişilerden oluştu. Her ne kadar anketi cevap-
layan kitle demografik olarak geneli temsil edici olmasa da, katılımcıların 
çeşitliliği ve dürüstlüğü bize çok çarpıcı geldi. Anket verileri, kitap boyunca 
italik verdiğimiz katılımcıların kendi sözleri, farklı araştırmalarla karşılaş-
tırma fırsatı bulduğumuz istatistikler ve kendi tavsiyelerimiz yoluyla ak-
tarıldı. Bu zengin bilgi kaynağı sayesinde, ilerleyen sayfalarda bulacağınız 
sadece bir araştırma laboratuvarındaki biliminsanlarının tavsiyeleri ya da 
fikirleri değil, sizin gibi yaklaşık 2000 insanın deneyimleriyle test edilmiş 
gerçekler. 

büyük O’nun ötesinde

BU KİTABIN YAZARLARINDAN böyle bir şey duymak biraz ironik gelebilir, 
ama seksin yalnızca orgazmdan ibaret olduğunu düşünüyorsanız gözden 
kaçırdığınız bir şeyler var. Şöyle diyelim: Orgazm –kadın orgazmı ve başka 
çeşitleri– gerçekten, harbiden eğlencelidir. Çok iyi hissettirir; aslına bakar-
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sanız, ömrü hayatınızda duyabileceğiniz en zevkli fiziksel hislerden biridir. 
Birçok insan için duygusal ve spiritüel deneyim mertebesine çıktığı bile 
olur.

Gelgelelim, seksin tek meselesi orgazm değildir. Orgazma takılarsanız 
başka birçok şeyden mahrum kalırsınız: mesela birine dokunma ve doku-
nulma hissini, muzip yükselişleri ve beklenmedik inişleriyle tahrik olma 
trenine binme deneyimini, bedensel yakınlaşmanın rahatlatıcı keyfini. İşi-
ni bilen âşıklar orgazm olmadan da çok iyi seks yapıldığını bilirler.

Orgazm saplantısının insanları yanlış yönlendirdiğini gördük. Bir çift, 
beklenen orgazmın gerçekleşmediği bir cinsel deneyim yaşadığında genel-
de böyle olur: Erkek hiçbir gerekçe olmaksızın ereksiyonunu kaybeder ya 
da kadın oral seks yoluyla gelemez, her ne kadar bu daha önce işe yaramış-
sa da. Kimileri panik anlarında bize başvuruyor. Beni hâlâ seksi buluyor 
mu? Beni hâlâ seviyor mu? Neyim var benim, onun neyi var, bize ne olu-
yor? Panik ne kadar büyükse bir sonraki sekste gerilim o denli çok olur. Ne 
kadar gerilirlerse bir sonraki orgazm olasılığı da o denli azalır. Ve o sarmal 
düşüş başlar.

Bu nedenle asıl mesele birbirinden ayrı değerlendirilen tek bir orgazm 
değildir. Herhangi bir gece orgazm olursanız ne âlâ! Olmazsanız gülüp ge-
çin! Ya da iç çekin. Çok önemli değil, yolculuk varış yeri kadar tatlı olabi-
lir. Biriyle birlikte olmaktan alabileceğiniz hazzı, keyfi ve bedensel yakın-
laşma hissini tek bir kereye mahsus orgazm olamadınız diye dertlenerek 
harcamaya değer mi?

Bunu akılda tutarak, kitabı yalnızca orgazmın bitiş çizgisine ulaşmak 
için tavsiyeler olarak değil, aynı zamanda iyi seksin tadını çıkarmaya dair 
bir kitap olarak okuyun. Bedeninize kulak verin, rahatlayın ve keyfinize 
bakın, asla hayal kırıklığına uğramayacaksınız.

Son olarak, söylediklerimizden biri yataktaki çıplak kişiyle çelişirse, 
her zaman çıplak kişiye inanın. Her insan, bedenini bizim bilebileceğimiz-
den daha iyi tanır.
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BÜYÜK O’NUN SIRRI

1

TOP TEN ORGAZM GEREKÇESİ

 1. Çünkü çok iyi hissettiriyor.
 2. Çünkü bedava.
 3. Çünkü yasal.
 4. Çünkü stresi azaltıyor.
 5. Çünkü kalori yakıyor.
 6. Çünkü uyumanıza yardımcı oluyor.
 7. Çünkü gerginliği alıyor.
 8. Çünkü âdet sancılarını ve baş ağrısını alıyor.
 9. Çünkü partneriniz olsa da olmasa da yapabiliyorsunuz.
10. Neden yapmayayım ki?!

 
BONUS: Orgazm gibisi yok.
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