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‘?ntikam Pornosu’ yasaklanmal? m??
Max Harris ?ngiltere’nin intikam pornosuna yönelik nas?l yasal düzenlemeler yapt???n?
di?er Milletler Toplulu?u ülkeleri ile kar??la?t?rarak aç?kl?yor.

?nternet yeni norm ve uygulamalar? beraberinde getiriyor. ?nternetin yayg?n kullan?m? ile
yorumcular?n i?aret etti?i gibi uyar? mesajlar? da giderek yayg?nl?k kazan?yor. Sosyal medya
üzerinde ileti?im muhtemelen insanlar?n birbirlerinin yüzlerini görmedi?i için daha i?neleyici ve
daha az duyarl? olabilir. Ve belki de en endi?e verici olan ise özel cinsel içerikli resimlerin kötü
?ekilde payla??m?ndaki art??. Ak?ll? telefonlarla beraber bu resimleri çekmek ve payla?mak çok
kolay bir hale geldi.
Oyuncu Jennifer Lawrece’?n 2014 y?l?nda iCloud hesab?n?n hacklenmesi sonras?nda ç?plak
resimlerinin medyaya s?zmas? bu konu üzerine dikkatleri çekti. Bundan sonra Tyler Clementi
felaketi gündeme geldi. Rutgers Üniversitesi ö?rencisi18 ya??ndaki Clementi bir adamla ili?kiye
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girmesi oda arkada??nca görüntülenip Twitter’da payla??l?nca intihar etmi?ti.
?ntikam pornosu olarak bilinen durum bir çe?it özel resimlerin kötü bir amaçla payla??lmas?d?r. Bu
durum bir ili?kinin bitmesi sonras? özel resimlerin internette bazen de porno sitelerinde
payla??m?n? kapsar. Holly Jacobs, erkek arkada??n?n özel görüntülerini intikam pornosu
yay?nlayan bir siteye koymas? sonras?nda 2012 y?l?nda Siber ?nsa Haklar? ?nsiyatifi’ni (CCRI)
ve ?ntikam Pornosuna Son kampanyas?n? ba?latt?. CCRI yapt??? ara?t?rmaya göre her 10 eski
sevgiliden 1 tanesi özel resimleri internete yüklemek için eski sevgilisini tehdit ediyor. Bu tehditkar
sevgililerin yüzde 60’? resimleri daha sonra internete yüklüyor. Ma?durlar?n yüzde 90’? ise kad?n.
?ntikam pornosunun zararlar? oldukça belirli. Ma?durlar?n ak?l sa?l??? bozuklu?u, erkeklerle
ili?kiye girmekten çekinme, stres yüzünden alkol problemi ve kilo kayb? gibi sorunlarla kar??la?t???
belirtiliyor. CCRI’?n ara?t?rmas?na göre intikam pornosu ma?durlar?n?n yüzde 93’ü ciddi
duygusal sorunlarla u?ra??yor.
Denetimsiz internet dünyas?n? konusunda, parlamentolar neler yap?yor?
Bitmez tükenmeyen kampanya, avukat ve müdafaa deste?i sonras?nda ?ngiliz Parlamentosu, 12
?ubat 2015’te yürürlü?e giren 2015 Ceza ve Mahkeme Yasas?’n? kabul etti. Bu yasa cinsel içerikli
resim ve görüntülerin if?a edilmesi durumunda iki y?la kadar hapis cezas? suçunu getiriyordu. Yeni
cezan?n 6 ana unsuru var:
?f?a etmek- Ne ?ekilde olursa olsun ba?kas?na, birisine vermek, göstermek ya da yaymak
olarak tan?mland?.
Özel- Al???la gelmemi? ?ekilde bir çe?it kamuda görülmesi anlam?nda
Cinsel- Kamusal alanda temelde jenital ya da cinsel olarak tan?mlanacak ?eyleri göstermek
Resim ya da görüntü- negatifler, de?i?tirilmi? görüntüler ya da resim ve görüntü olarak
dönü?türülebilecek verileri içeriyor.
Resimde ya da görüntüdeki ki?inin onay? olmaks?z?n
Birisine ac? vermek amac?yla- if?aya neden olman?n do?al sonucu olarak
Bu yasa di?er genel durumlara ek olarak üç ana konuda istisna sa?l?yor. Öncelikle bir ki?inin
yakalanmas? ile bir suçun ara?t?r?lmas? ya da ortaya ç?kar?lmas? engelleniyorsa bu istisna olarak
görülüyor. ?kincisi, e?er görüntüler kamu yarar?na bas?n için bir malzeme olarak aç??a
ç?kar?lm??sa ki?iler mahkumiyetten istisna say?labilir. Üçüncüsü, suçlanan ki?ilerin görüntüleri bir
mükâfat olarak ortaya ç?karmas? istisna say?labilir. Biraz uygunsuz bir aç?klama olmakla beraber
son madde büyük ihtimalle görüntüler için para ödenmesi ve kamu mal? olmas?n? kastediyor.
Yasan?n bu k?sm? olumlu bir geli?medir. Ma?durlara giderek artan bir konuda koruma sa?l?yor ve
yasan?n uygulanmas? konusunda polis ile savc?lara aç?k bir ?ekilde rehberlik ediyor. Buna kar??n
yasada en az üç konuda belirsizlikler var:
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‘Niyet’ kavram?n?n tan?m? oldukça dar. Niyetin var oldu?una yönelik yasal bak?? aç???
niyetin oldu?una yönelik belirli kan?tlar?n olup olmad??? kapsar. Ayr?ca bu bak?? aç?s?na
göre ortamdaki olay ve eylemlerden durumun do?al sonucu ile yasan?n olas? sonuçlar?
olarak bir niyet var oldu?u aç?kt?r. ?ngiliz hukuku ikinci yakla??m? intikam pornosu
kapsam?nda de?erlendirmez. Dolay?s?yla ma?durlara suçlunun akli durumuyla ilgili
ba?lant? kurarak ma?durlar? zor durumda b?rak?r.
Cinsel kavram?na çok dar ve en iyi ihtimalle belirsiz bir anlam verilmi?tir. Yasa kamudaki
jenital bölge foto?raf ve görüntülerini cinsel olarak tan?mlar. Makul bir ki?inin cinsel olarak
neyi dü?ündü?üne de at?f yapar. Bu aç?dan sadece yarg?ç ve di?er ki?ilerin bu hassas
kelimeyi do?ru yorumlayabilece?ini farz edebiliriz. Fakat burada bir tehlike de var: Yasada
yaz?ld??? kadar?yla baz? cinsel içerikli resimler bu kapsamda de?erlendirilmeyecektir.
Ayr?ca makul ki?i ölçüsü ço?unlukçu toplumsal görü? aç?s?ndan yasalarda de?i?mez
?ekilde keskin olmad??? nedeniyle ele?tirilmi?tir.
Bas?n için bir malzeme kavram? da manipüle edilmeye aç?kt?r. Malzemeleri basan ki?inin
malzemelerin kamu yarar?na oldu?una yönelik makul bir karar? olmas? zorundad?r. Bu
noktada baz? sak?ncal? görüntüler bir blogta yay?nlanm?? olsa da bas?n için bir malzeme
olarak tan?mlanabilir. ?fade özgürlü?ü kamu yarar? say?labilir. Bu, varsay?msal bir tehlike
ya da ma?durlar için bir engel olup olmayaca?? konusundaki tart??ma devam edecektir.
?ngiliz hukuku dünya hukuku ile nas?l mukayese edilir? ?ntiham pornosu ile ilgili yasalar Japanyo
ve Filipinler dahil olmak üzere dünyan?n birçok yerinde kabul edildi. Kanada, ABD, Avustralya ve
Yeni Zelenda’daki düzenlemeler ?ngiltere ile büyük benzerlik içerdi?i için belki bu ülkelere
bakmakta yarar var. ABD’de birçok eyalet, ki bunlardan ilki Kaliforniya’yd?, genelde çok yayg?n
olan ma?durun selfie çekmesi durumunu yasa da istisna tutmas? nedeniyle a??r ?ekilde
ele?tirilmi?ti. “Kanadal?lar? Çevrimiçi Suç Yasas?ndan Korumak” olarak adland?r?lan Kanada’ki
yasal düzenleme r?za olmadan resim payla?mak olarak farkl? bir ?ekilde tan?mlanm??t? fakat,
?ngiltere’dekine benzer tart??malar da olmu?tu. Hatta baz? yorumcular Kanadaki intikam pornosu
vakalar?n özel hukuk ya da telif haklar? konular?yla ilgili yasalar ile daha iyi ele al?naca??n?
söylüyordu. Yeni Zelanda’da bir ki?inin zarar vermek amac?yla dijital bir ileti?im payla?mas?na
azami iki y?la kadar hapis cezas? öngören Zararl? Dijital ?leti?im Tasar?s?’n? kabul etmek üzere.
Yeni Zelanda’da yasa daha geni? ?ekilde kaleme al?nd?. Yasa hakimlerin içeri?in yay?l?m?,
ma?durun durumu ve çevre ko?ullar? gibi durumlar?n etkisine bakarak karar vermesini öngörüyor.
Böyle bir yasal düzenleme her davan?n farkl? unsurlar?na göre hassasiyet içeriyor fakat birçok
aç?dan ma?durlar için ciddi belirsizleri de beraberinde getiriyor (özellikle avukat ve hakimlerin
hükmü uygulamas?nda). Avustralya’daki Victoria eyaletinde de benzer sorunlarda bir yasa var.
Yasa mahrem resimlerin toplumsal de?erlere ayk?r? olarak üçüncü ki?ilere kas?tl? olarak
yay?lmas?na yasakl?yor. Toplumsal de?er kavram? hakimler için yabanc? de?il. Fakat bu belirsiz
kavram hakimlerin toplumsal de?er alg?s?ndaki farkl?l?k nedeniyle tutars?z kararlara neden
olabilir. Genel olarak ?ngiltere’nin intikam pornosu yasas? di?er ülkelere k?yasla daha güçlü
gözüküyor.
Baz?lar? ?ngiltere’deki taciz yasas? ya da güveni suiistimal gibi yasalar?n yeterli oldu?unu
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söylüyor. Ma?durlar?n tutarl? ?ekilde de?erlendirildi?i bir yasa haks?z muamele hukukuna göre
tercihlidir. Böylece ma?durun dava açmas?n?n maliyetini üstlenmek zorunda b?rakmaz.
Uluslararas? Yazarlar Birli?i (PEN) ve Article 19 örgütü, ihanet pornosu yasas? ile ifade
özgürlü?ünün çi?nendi?ini dü?ünüyor. Yasa kaleme al?n?? ?ekliyle gazetecilik malzemesine
geni?çe (kimilerine göre çok fazla) yer veriyor. ?ntikam pornosu vakalar?n?n merkezindeki
durumlar ki?isel tatmin, do?ruyu arama ve demokratik görü? için beyanat içermiyor. Baz?lar?
ayr?lman?n travma ve öç alma gibi süreçleri de kapsad???n? belirterek intikam pornosusun me?ru
oldu?unu iddia edebilir. Bu görü?, yukarda bahsedilen intikam pornosu ile ili?kili zararlar?
görmezden geliyor. Kanada Ceza Yarg?lamas? Derne?i yeni intikam pornosu yasas?n?n
cezaevlerindeki doluluk oran?n? artt?rd???n? belirterek yasaya itiraz etti. Özellikle ?ngiltere olmak
üzere bu me?ru bir itiraz. Bu suçun hapis cezas? k?sa olacakt?r. As?l nokta ise suçun nas?l
cezalanaca??d?r, ceza olup olmayaca?? de?il.
?ngiltere’deki intikam pornosu yasas? ma?durlar? korumak ve de?i?en sosyal davran??lara
yasalar?n haz?r oldu?unu göstermek için önemli bir giri?im. Ann Olivarius’un dikkat çekti?i failin
bak?? aç?s? ve eylemini me?rula?t?raca?? için intikam pornosu kavram? üzerinde yeniden
dü?ünmek yerinde olabilir. Holly Jacobs sanal tecavüz kavram?n? önererek di?er bir ismin “kas?tl?
payla?ma” olabilece?ini söylüyor. Dilin ötesinde, bu görüntüleri içeren internet sitelerini ve bu tip
payla??mlar?n yayg?nla?mas?na neden olan kültürel de?i?imi de hedef almak gerekir.
Max Harris, Oxford Üniversitesi All Souls Koleji ödüllü ara?t?rmac?s?

Yay?nland?April 3, 2015
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