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Klasik Masaj
Classic Massage
Ercan MADENC‹
Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›, Gaziantep, Türkiye

Özet

Summary

Klasik masaj, 5000 y›ll›k geçmiﬂe sahiptir. Yeryüzünün en eski uygarl›klar
taraf›ndan bilinmektedir. Belki bugünkü ﬂekliyle de¤il ama de¤iﬂik amaçlarla
Hint, Çin, Grek, ve M›s›rl›lar masaj› geçmiﬂte kullanm›ﬂlard›r. Günümüzde de
çok yayg›n bir ﬂekilde kullan›lmaktad›r. Masaj kelimesinin kökeni; Arapça
dokunma anlam›na gelen “mass” ve Yunanca yo¤urma anlam›na gelen “massein” kelimelerinden gelmiﬂtir. Masaj›n birçok tan›mlar› bulunmaktad›r.
Örne¤in: Yumuﬂak dokular› mekanik olarak uyararak, sistematik manipulasyonlar ile organizmada fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratma e¤ilimi olarak
tan›mlanabilir. Tüm bu tan›mlardan anlaﬂ›laca¤› üzere masaj›n ortak bir amac›
bulunmaktad›r. Masaj uygulanan kiﬂiyi fizyolojik ve psikolojik olarak rahatlatma
ve rahat hissettirmektir. Bunun için çok farkl› cihazlar kullan›lmakla birlikte elle
de yap›lmaktad›r. Nitekim elle yap›lan manipulasyonlar klasik masaj›n temelini
oluﬂturmaktad›r. Klasik Masaj Manipulasyonlar›: A) S›vazlama B) Yo¤urma
C) Friksiyon, D) Darbeleme E) Titreﬂim olmak üzere alt bölümlerden oluﬂmaktad›r. Türk Fiz T›p Rehab Derg 2007; 53 Özel Say› 2: 58-61.
Anahtar Kelimeler: Klasik masaj, masaj

Classical massage has a history of 5000 years. It has been known since
ancient civilizations. In the past Indians, Greeks, Chinese and Egyptians have
used massage for different purposes and in different forms. Today, massage
is widely used throughout the world. The origin of the word massage comes
from the words “mass” meaning touch in Arabic and “massein” meaning
knead in Greek. There are many definitions of massage. For instance, forming
phsiologic and psychologic effects on the organism by systemic manipulations
which stimulates soft tissues might be used as one of these definitions.
Massage has a common purpose which helps the subject to feel both phsiologic
and psychologic relief. Massage can be applied both by hand and using some
instruments however; manual massage constitutes the main basic form.
Classical massage can be divided into: a) stroke, b) knead, c) friction,
d) percussion, e) vibration. Turk J Phys Med Rehab 2007; 53 Suppl 2: 58-61.
Key Words: Classical massage, massage

Tarihçe
Masaj 5000 y›ll›k geçmiﬂe sahiptir. Yeryüzünün en eski uygarl›klar› taraf›ndan çok iyi bilinmektedir. Belki bugünkü ﬂekliyle de¤il
ama de¤iﬂik amaçlarla Hint, Çin, Grek ve M›s›rl›lar masaj› geçmiﬂte kullanm›ﬂlard›r. Yine M›s›rl›lar, Romal›lar, Japonlar, ‹ranl›lar ve
Çinliler pratik masaj tedavisini bilmekteydiler. Antik Yunan kültüründe spor ve masaj bir yaﬂam biçimi olarak bilinirdi. Spor karﬂ›laﬂmalar› çeﬂitli tanr›lar ad›na düzenlenen ayinler ﬂeklinde yap›ld›¤› söylenmektedir (1-3).
MÖ. 460-380 y›llar›nda yaﬂayan Hipokrat omuz ç›k›klar›nda
ve kas y›rt›lmalar›ndan sonra ovman›n yararl› olaca¤›n› söylemiﬂtir (2).
Ünlü felsefeci ve t›p adam› olan ‹bn-i Sina (MS. 980-1037) da
masaj›n yararlar›ndan bahsetmiﬂtir. Ünlü eseri El Kanun Fit T›p’ta
bu konuya yer vermiﬂtir (2).

Bugünkü klasik masaj›n temelini 1893 y›l›nda yay›nlam›ﬂ oldu¤u kitab›yla Albert Hoffa (1859-1907) kurmuﬂtur. Masaj manipülasyonlar›n› öfloraj, petrisaj, friksiyon, tapotement ve vibrasyon
olmak üzere beﬂ grupta ele alm›ﬂt›r. Hoffa teknikli masaj daha
sonra “Gouch Okulu” taraf›ndan sürdürülmüﬂtür. 1935’te HoffaGouch tekni¤i ile bir kitap yay›nlam›ﬂt›r. 1937 de Strock bu tekni¤i
geliﬂtirmiﬂtir. ‹ﬂte bu Hoffa-Gouch-Strock klasik masaj›n temelini
oluﬂturmaktad›r (1-3).
19. yüzy›l da Peter Henry Ling (küratif jimnasti¤in kurucusu)
Frans›z masaj teknikleriyle birleﬂtirerek modern günümüzün ilk
masaj manipülasyonlar›n› oluﬂturmuﬂtur. ‹sveçli Kleen 1895 y›l›nda yay›nlad›¤› Masaj El Kitab› ile masaj›n jimnastikle do¤rudan iliﬂkisinin olmad›¤›n› belirtmiﬂtir (2).
Teknikler dramatik olarak son 50 y›lda çok de¤iﬂmiﬂtir.
1894 de ‹ngiltere’de 9 hemﬂire bir araya gelerek Masaj Derne¤i kurmuﬂlard›r.
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2. Dünya Savaﬂ›’ndan sonra ‹ngiltere’de masaj okullar› aç›ld›
ve tedavi amac›yla kullan›lmaya baﬂlan›ld›.
Türkiye’de masaj ilk olarak fizik tedavi uzmanlar›nca tedavi
amaçl› yap›lm›ﬂt›r. Prof. Hofmann 1909’da “Gülhane ﬁerriyat Hastanesi”nde tedavi amac›yla masaj üzerinde çal›ﬂmalar baﬂlatm›ﬂt›r. Asistanl›¤›n› Dr. ﬁemsettin Bey yapm›ﬂt›r. 1. Dünya Savaﬂ›’ndan
sonra Hoffmann’›n yerine Prof. Dr. ﬁemsettin Bey fizyoterapi hocal›¤›na tayin edilmiﬂtir. Galvanik banyo, ultraviyole tedavisi, mekano terapi (egzersiz) ve masaj uygulamalar› yapm›ﬂt›r (1,2).
1928-1929 y›llar›nda fizik tedavi ve rehabilitasyon dersleri t›bbiye program›nda yer verilmiﬂtir (2).
1930’da Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu Haydarpaﬂa T›p
Fakültesinde Fizikoterapi Enstitüsünü kurmuﬂtur. Elektroterapi ve
masaj tedavileri yap›lm›ﬂt›r (2).
1964’te Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksek Okulu kuruldu. Dört y›ll›k lisans e¤itimi sonras› fizyoterapistler yetiﬂtirildi (2).
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11. Klasik masajda masörün partnere temas› elleriyle s›n›rl›d›r.
Masör çal›ﬂma s›ras›nda, partnere vücuduyla temas etmemeye
dikkat etmelidir,
12. Masajdan sonra partnerin bir süre masada dinlenmesi sa¤lanmal›d›r,
13. Masaj odas›n›n düzen ve temizli¤ine özen gösterilmelidir,
14. Masör mutlaka üniformayla çal›ﬂmal›d›r.

Süre
Genel olarak bak›ld›¤›nda Klasik Masaj›n bölgesel olarak ortalama uygulama süreleri (2-4):
• Genel vücut masaj›
: 45-60 dakika
• Yüz masaj›
: 5-10 dakika
• Üst ekstremite masaj›
: 10-15 dakika
• Alt ekstremite masaj›
: 15-20 dakika

Endikasyonlar› (3,4)
Tan›m
Masaj kelimesi; Arapça dokunma anlam›na gelen “mass” ve
Yunanca yo¤urma anlam›na gelen “massein” kelimelerinden
gelmiﬂtir. Masaj›n birçok tan›mlar› bulunmaktad›r. Bunlardan baz›lar› (1-4):
• Muhtelif darbeler ve ovmalarla mevzi kan dolaﬂ›m›n› art›rma, damarlar› açma ve dokuya fazla kan gelmesini sa¤lama usulüdür.
• Yumuﬂak dokular› mekanik olarak uyararak, sistematik manipülasyonlar ile organizmada fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratma e¤ilimidir.
• Vücut yüzeyinde; el, elektrik, su vb. arac›l›¤› ile çeﬂitli iﬂlemler yapma ﬂeklinde tedavi, bak›m ve rahatlatma yöntemleridir.
Tüm bu tan›mlardan anlaﬂ›laca¤› üzere masaj›n ortak bir amac› bulunmaktad›r. Masaj uygulanan kiﬂiyi fizyolojik ve psikolojik
olarak rahatlatma ve rahat hissettirmektir. Bunun için çok farkl›
cihazlar kullan›lmakla birlikte elle de yap›lmaktad›r. Nitekim elle
yap›lan masaj, klasik masaj›n temelini oluﬂturmaktad›r.

• Skar dokular› ve yap›ﬂ›kl›klar›n çözülmesinde ve giderilmesinde
• Revaskülarizasyon
• Kas spazm›
• Tendinit
• Bursit
• Fibrozit
• Miyozit
• Uykusuzluk ve nevrasteni durumunda
• Kas kramplar›nda, kas rahats›zl›klar›nda ve burkulmalarda
akut devreden sonra
• Tansiyona ba¤l› baﬂ a¤r›lar›nda
• Migren ve baﬂ a¤r›lar›
• Dismenore
• Kab›zl›kta
• Günün stresini atmada
• Eklem rahats›zl›klar›nda
• Sinir sistemi rahats›zl›klar›nda
• Obezite sonucu oluﬂan a¤r›larda

Klasik Masaj ‹lkeleri
Kontraendikasyonlar› (3,4)
Masaj uygulamas› s›ras›nda dikkat edilmesi gereken önemli ilkeler vard›r. Bunlara uyulmas› hem masaj yapan için hem de yapt›ran için önemlidir. Bunlar (1-6):
1. Masaj kalbe do¤ru ve kas liflerinin yönünde yap›lmal›d›r
(Toplardamar dolaﬂ›m› kalbe do¤rudur),
2. Kas gruplar› ayr› ayr› ele al›nmal›d›r,
3. Masaj yap›lan k›s›m iyi desteklenmelidir,
4. Masaj manipülasyonlar› ritmik olarak birbirini izlemelidir.
Dinlendirme masaj›nda hareketlerin h›z›, istirahat nabz› ritmine
uygun olmal›d›r,
5. Masaj baﬂlat›ld›ktan sonra masörün ellerinin vücutla temas› kesilmemelidir,
6. Ya¤lar ele dökülerek partnere sürülmelidir,
7. Önce kalbe yak›n üst bölge ele al›nmal›, daha sonra alt k›s›mlara geçilmelidir,
8. Masaj yap›lmam›ﬂ ve yap›lm›ﬂ bölgeler örtülmelidir,
9. Genel vücut masaj› yap›lacaksa, önce s›rt masaj› yap›lmal›,
sonra üst ve alt ekstremite masajlar›yla devam edilmelidir,
10. Aﬂ›r› alkollü kiﬂilere masaj yap›lmamal›d›r,

• Ateroskleroz
• Tromboemboli
• Emboli
• Ciddi varikoz venler
• Akut flebit gibi damar hastal›klar›nda
• Sinovit
• Deri enfeksiyonlar› ve hastal›klar›nda
• Kanser gibi kilo kaybettiren hastal›klarda
• Akut inflamatuvar hastal›k (grip, nezle gibi) durumlarda
• Yemek ard›ndan
• Akut yaralanmalarda
• Kronik hipertansiyon hastalar›nda

Klasik Masaj Manipülasyonlar› (5-7)
A) S›vazlama: Öfloraj (Stroking)
1- Derin öfloraj
2- Yüzeysel öfloraj
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B) Yo¤urma: Petrisaj (Kneading)
1- Çimdikleme (Pincing)
2- S›k›ﬂt›rma (Wringing)
3- Yuvarlama (Rolling)
C) Friksiyon
D) Darbeleme: Tapotman, Perküsyon
1- Hacking (devaml› ve tempolu vurma)
2- Clapping (alk›ﬂlar gibi vurma)
3- Slapping (hafifçe vurma)
4- Tapping (hafifçe t›klar gibi vurma)
5- Beating (tempolu ve döver gibi vurma)
6- Pouding (havanda döver gibi vurma)
E) Titreﬂim: Vibrasyon
1- Sallama, silkeleme (Shaking)

Klasik Masaj Manipülasyon Teknikleri (7,8)
Klasik masaj manipülasyon teknikleri ülkeden ülkeye, kiﬂiden
kiﬂiye de¤iﬂse de baz› temel hareketler güncelli¤ini korumaktad›r.
Bu tekniklerin en önemlilerinin isimleri:
Öfloraj
Klasik, *Oluklu, *Atlamal›, *Düz ve çapraz atlamal›, *El el üstünde, *S öfloraj.
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Presyon
Karﬂ›l›kl› kesme, *Çapraz kesme, *El s›rt› düz ve yanlara,
*V pres, *Deri yürütme, *Deri kontrol, *Yumruk (burgulu) pres,
*Ay›rma, *Kol pres, *Gart pres.

Resim 7-9. Pres (Bask›) teknikleri.

Perküsyon
Pounding-building (yumruk), *Tapoment-clapping (eller kupbeli), *Klakman, *Slapping (el s›rt›), *Tapping (aslan pençeli),
*Haﬂmal (hacking), *Gagalama.

Resim 10-13. Perküsyon (Vurma) teknikleri.

Vibrasyon
Yumruk, *Üç parmak, *Dört parmak, *Beﬂ parmak, *Avuç içi
sabit ve kayd›rmal›, *Shaking (sallama).

Resim 1-2. Öfloraj (S›vazlama) teknikleri.

Friksiyon
Baﬂparmak, *Dört parmak, *Avuç içi, *Bebe maskesi, *Ba¤ dokusu.
Derin Friksiyon
Kuzukula¤›, *Aslanpençesi, *Dirsek friksiyonu.

Resim 3-4. Derin friksiyon teknikleri.

Petrisaj
Tek ve çift el petrisaj, *S ve T petrisaj, *Deltoidlere petrisaj,
*Dört parmak sabit petrisaj, *Baﬂparmak sabit petrisaj, *Skapulaya petrisaj.

Resim 5-6. Petrisaj (Yo¤urma) teknikleri.

Resim 14-15. Vibrasyon (Titreﬂim) teknikleri.

Klasik Masaj Teknikleri (7,8)
• Hoffa Tekni¤i (Alman)
• Mennel Tekni¤i (‹ngiliz)
• Mc Millan Tekni¤i (Amerikan)
• Ling Tekni¤i (‹sveç)
Hoffa Tekni¤i
• Alman tekni¤idir
• Kas gruplar› ayr› ayr› ele al›n›r
• Öfloraj her zaman kalbe do¤rudur
• Öfloraj hafif ve yumuﬂakt›r
• Eller devaml› vücutla temas halindedir
Mennel Tekni¤i
• ‹ngiliz tekni¤idir
• Kas gruplar›n› ayr› ayr› ele almaz
• Öfloraj merkeze do¤ru olmayabilir
• Öfloraj hafif, yavaﬂ ve s›k›d›r
• Eller vücutla devaml› temas halinde de¤ildir
Mc Millan Tekni¤i
• Amerikan tekni¤idir
• Kas gruplar› izlenerek masaj yap›l›r
• Ven ve lenf yollar› izlenerek uygulan›r
• Bütün ekstremitelere petrisajdan önce öfloraj yap›l›r
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Ling Tekni¤i
• ‹sveç tekni¤idir
• Manipülasyonlar a¤›r tempoludur
• Kuvvetli ﬂekilde uygulan›r
• Daha çok sa¤l›kl› kiﬂilere uygulan›r
• Seçilen manipülasyonlar darbeleme ﬂeklindedir

Masaj Manipülasyonlar›n›n Dokular
Üzerine Etkileri (9-11):
• Reflex Etkisi
• A¤r›
• Dolaﬂ›m
• Lenfatik Sistem
• Metabolizma üzerine
• Mekanik etkisi
• Kas
• Deri üzerine
• Psikolojik etkisi
Öfloraj
• Kaslar›n masaj› ile derinin k›lcal damarlar›n›n geniﬂlemesi ve
hiperemisi sa¤lan›r.
• Derinin sebase bezlerinin daha fazla sebum salg›lamas› neticesi derinin yumuﬂamas›n› sa¤lar.
• Vena ve lenfa sistemi yüzeysel ve hafif öfloraj› sonucu dolaﬂ›m h›z› artar, bilhassa lenfa drenaj› kolaylaﬂ›r.
• Yüzeysel ve hafif ﬂekilde uygulanan öfloraj derinin sinir uçlar›na yapt›¤› etki ile masaj yap›lan kimsenin sakinleﬂmesini ve
dinlenmesini sa¤lar.
• Derinin ter bezlerinin fonksiyonunun artmas›n› sa¤lar.
• Kas ve dokudaki toksik maddeleri bilhassa laktik asidin at›lmas›n› sa¤lar.
• Dokular›n y›k›lm›ﬂ ve at›k maddelerinin emilmesini kolaylaﬂt›r›r. Bu maddelerin vücuttan at›lmas›n› kolaylaﬂt›r›r (Karbondioksit, aminoasitler, ya¤ asitleri vb.).
Petrisaj
• Kaslar›n ve organlar›n daha iyi kan dolaﬂ›m›n› sa¤layarak kas
ve organlar›n iyi beslenmesini sa¤lar.
• Kas ve organlar›n tonusunu yükseltir. Kuvvetlenmesini sa¤lar.
• Kuvvetli bir tempo ile uygulanmas› halinde en yorgun insanda dahi güçlenmeyi sa¤lar.
• Derin ve kuvvetli petrisajlar periosteal kan dolaﬂ›m›n› art›rarak kemi¤in beslenmesini sa¤lar.
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• Kar›n organlar›na uygulanan petrisaj; sindirimi kolaylaﬂt›r›r.
Konstipasyonu önler ve çözer.
Friksion
• Friksion hareketleri madde al›ﬂveriﬂini art›r›r.
• Eklemlerdeki sertli¤i önler, fibrozlar›n aç›lmas›n› sa¤lar.
• Eklem ligamentlerinin ve kas kiriﬂlerinin gevﬂekli¤ini önler.
• Eklemlerde hiperemiyi sa¤lar.
• Artrozlar› önler veya çözer. Skarlar›n gevﬂemesine yard›mc›
olur.
Vibrasyon
• Kas spazmlar›n› çözer. Skarlar›n gevﬂemesini sa¤lar.
• Gevﬂek kaslar›n kendilerini toparlamalar›na yard›mc› olur.
• Kar›n organlar›n›n tedavisinde çok faydal› olup gaz ve di¤er
problemleri çözer.
• Vertebral ankilozlarda uyar›c› etkisi vard›r.
• Sinirlerin tespitinde çok faydal›d›r. Yüksek sinir merkezlerine
etkisi vard›r.
• Hafif vibrasyonlar rahatlat›r. Kuvvetli vibrasyonlar ise uyar›c› etki yapar.
Tapotman
• Atrofik kaslar› ve cildi uyar›r.
• Madde al›ﬂveriﬂini sa¤lar.
• Sinir harabiyeti olan vakalarda siniri uyar›c› etkisi vard›r.
• Sakrum üzerine uygulanmas› halinde sinirsel etki ile döndürür.
• Masaj yap›lan bölgede ›s›nmay› art›r›r.
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