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Tecavüz pornografisinin kültürel zarar?
Erika Rackley ve Clare McGlynn “kültürel zarar”la ilgili kan?tlar? irdeliyor ve buna kar?? en
iyi yolun e?itim oldu?unu öne sürüyor.

?ster Sun gazetesinin 3. sayfas?ndaki üstsüz kad?n foto?raflar?n?n nihai olarak ortadan
kalkmas?n? engelleme çabalar? ister k?demli yarg? mensuplar?n?n pornografi ile ?iddet suçlar?
aras?nda sebep sonuç ili?kisinin varl???n? savunur görünmeleri ?eklinde olsun, pornografi hiçbir
zaman man?etlerden inmiyor.
?ngiltere’de 2015 bahar?nda (“intikam pornosu” olarak bilinen) mahrem cinsel görüntülerin
yay?mlanmas?n? ve tecavüz içeren pornografik görüntülerin elde bulundurulmas?n? suç kabul
eden yasa yürürlü?e girdi?inden dolay? pornografinin zararlar?na dair kesin kan?t talep eden
yorumlar?n ard? arkas?n?n kesilmeyece?inden emin olabiliriz.
Bu ba?lamda genellemeler meseleyi çözmüyor. Pornografinin zarar?n?n biçim ve kapsam?n?n
?ekline ya da üretim ve tüketim ba?lam?na göre çe?itlilik gösterdi?i son derece aç?k. Belirli bir
ba?lamda belli bir pornografi biçiminin zarar? üzerinde uzla?sak dahi, gösterece?imiz tepkinin nas?l
olmas? gerekti?i konusunda fikir ayr?l???na dü?ebiliriz.
Bu nedenle, “tecavüz pornografisi” olarak bilinen belli bir pornografi tarz?na odaklanal?m. Tecavüz
içeren pornografik görüntülerin zarar?, cinsel ?iddetin görmezlikten gelindi?i (ya da en az?ndan
görmezlikten geliniyor göründü?ü) ve e?itlik ve haysiyetin korunmad??? bir iklimin olu?mas?na
sa?lad??? katk?da, ba?ka bir çal??mada “kültürel zarar” biçimlerinden biri olarak tan?mlad???m?z
?eyi sürekli k?lmas?nda yat?yor.
Tecavüz pornografisinin kültürel zarar? nedir?
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Tecavüz içeren pornografik görüntüler tecavüzü cinsel heyecan kayna?? olarak sunar. Pornografik
görüntü ya da video simüle edilmi?se, yani aktör hay?r demeyi kabul etmi?se dahi, bu ürünler
tecavüzün zarar?n? hafifletir ve me?rula?t?r?r. Böylelikle bu görüntüler cinsel ?iddetin
normalle?tirildi?i ve hatta erotik kabul edildi?i ve kad?nlar?n özerkli?ine daha az sayg? duyulan bir
kültürün olu?umuna katk?da bulunur. 2011 y?l?nda Rape Crisis (South London) taraf?ndan
yay?mlanan bir ara?t?rma, bedava eri?im sa?lanabilen (o zamanki) en büyük 50 tecavüz pornosu
sitesindeki bütün görüntülerin tecavüz edilen kad?nlar? tasvir etti?ini ortaya ç?kard?. Bu hal, en
basitinden tecavüzün (polis, jüri ya da kurbanlar?n kendileri taraf?ndan) tecavüz olarak görülme ve
soru?turulma ihtimalinin son derece azald???, tecavüzle ilgili basmakal?p dü?üncelerin ve buna
benzer ?eylerin daha zor sorgulanabildi?i bir toplumun ortaya ç?kmas?na neden oluyor. Bu
gerçekten de karakol ve mahkeme salonlar?nda, ülke çap?nda her tür toplumsal ortamda vuku
buldu?unu gözlemleyebilece?imiz bir durum.
Kültürel zarar – ba?lam
Tecavüz pornosunun neden oldu?u kültürel zarar çe?itli yollarla bulgulanabiliyor. ?ngiltere Film
S?n?fland?rma Kurulu’nun filmlerdeki cinsel ve sadist ?iddet tasvirleri üzerine yeti?kin izleyicileri
kapsayan ara?t?rmas?na göre, “tecavüzün olumlu bir biçimde tasvir edilmesinin bu tür
davran??lar?n normalle?mesini sa?layabilece?i endi?esi bulunuyor. Ço?u ki?i cinsel ?iddet içeren
filmleri izlemenin özellikle genç erkek izleyicilerde zararl? davran??lara neden olmak gibi potansiyel
zararl? etkileri konusunda kayg?lar?n? dile getirdi.” Ayr?ca pornografinin özellikle gençlerin seksle
ilgili tav?rlar?n? ?ekillendirdi?ine dair giderek artan say?da bulgu mevcut. 2013 y?l?nda Children’s
Commissioner için yap?lan bir ara?t?rma, gençlerin seksle ilgili rehber olarak pornografiye bel
ba?lad???n?, pornografi izlemenin sonucu olarak daha riskli davran??lar sergiledi?ini, r?zan?n
manas?na ili?kin mu?lak fikirleri oldu?unu ve kad?n ve k?zlara kar?? zararl? tav?rlar geli?tirdi?ini
ortaya koydu.
Bu ara?t?rma elimizde olmasayd? bile pornografinin bu tür etkilerinin olmas? ihtimali ?a??rt?c?
gelmeyecekti. Tutum ve davran??lar?m?z (tamamen de?ilse bile) toplumsal çevremiz taraf?ndan
?ekillendirilir. Pornografi bu çevrenin bir bile?eni oldu?unda bu tür tutumlarda pay? bulunmas?n?
beklemek mant?ks?z olmayacakt?r. Pornografinin tutumlar?m?za ve dolay?s?yla bu tutumlar?n
d??avurumu olan davran??lar?m?za yapt??? katk?n?n biçiminin maruz kald???m?z pornografi
türüne göre de?i?iklik gösterece?ini umabiliriz. Tecavüzü erotik olarak sunan pornografi, tecavüzü
daha az ciddiye alan bir tutumu te?vik edebilir. Bunun da cinsel ?iddetin, kabul edilmese bile
normalle?tirildi?i bir kültür yaratmas? muhtemeldir.
Aç?k konu?mak gerekirse, tecavüz pornografisinin bu tür bir kültürel zarara yol açt???n?
savunmak, kimi ara?t?rmalar aksini dile getirse de bu pornografi türüne maruz kalman?n
tecavüzlere yol açt???n? öne sürmek anlam?na gelmez. Birle?mi? Milletler Dördüncü Kad?n
Dünya Konferans? Raporu 1995 y?l? gibi erken bir tarihte tecavüz içeren pornografik tasvirlerin
“(kad?nlara kar??) bu tür ?iddetin yayg?nl???n?n devam?na katk? sa?layan, özellikle çocuk ve
gençler olmak üzere bütün toplumu olumsuz etkileyen etmenlerden biri oldu?unu” ileri sürdü. Daha
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yak?n bir tarihte, 2014 y?l?nda Kad?nlara Yönelik ?iddetin Ortadan Kald?r?lmas? Koalisyonu (End
Violence Against Women Coalition) örgütü porno ve kad?n ve k?zlara kar?? ?iddet üzerine
brifinginde, Women’s Rape and Sexual Abuse Centre (Cornwall) (Kad?nTecavüzü ve Cinsel Tacizi
Merkezi) taraf?ndan toplanan “deneyim temelli bir ara?t?rma”n?n detaylar?n? ortaya koydu.
Ara?t?rmaya göre kendileriyle mülakat yap?lan kad?nlar?n büyük ço?unlu?u ev içi ?iddet
deneyimlerinde pornografinin merkezi bir rol oynad???n? söyledi.
Kan?tlamak mümkün mü?
Her ?ey ra?men kültürel zarar sav?na kar?? en bilindik yan?tlardan biri bunun bir iddiadan ba?ka
bir ?ey olmad??? ?eklinde. Pornografinin seks ve cinsel ?iddetle ilgili özellikle genç erkeklerin
tav?rlar? üzerindeki etkilerini destekleyen bulgular, belli bir tecavüzle zanl?n?n tecavüz içeren belli
pornografik görüntülere maruz kalmas? aras?nda ili?ki kurulmas? zorunlulu?unu talep eden kimi
muhaliflerin arzu etti?i kesinlikten uzak. Do?rudan neden sonuç ili?kisini ortaya koyan kan?tlar?n
olmad??? durumda ise genellikle John Stuart Mill’e dayanarak herhangi bir yasaklama
olamayaca?? ve olmamas? gerekti?i görü?ü ileri sürülüyor.
Ancak mesele burada bitmiyor. Mill’in de söyledi?i gibi, “yasan?n i?i yaln?zca suç i?lendikten
sonra do?urdu?u sonuçlar? düzeltmek de?il, suçlar? önlemektir.” Daha da önemlisi, hiçbir zaman
pornografik görüntülere maruz kalman?n belirli cinsel ?iddet eylemlerine yol açt???n? do?rulayan
(ya da yanl??layan) bir ara?t?rma projesi geli?tiremeyebiliriz. Münferit cinsel ?iddet eylemleri,
nadiren, ya da belki hiçbir zaman, anl?k uyaranlar?n sonucudur. Ancak bunu s?nayam?yor
olu?umuz aralar?nda herhangi bir ba?lant? olmad??? dü?üncesiyle hareket etmemiz gerekti?i
anlam?na gelmez. Tecavüz pornografisine maruz kalmakla gerçek dünyada ya?anan tecavüzler
aras?ndaki ba?a ili?kin bir bulgunun bulunmay???, bu tür bir ba?lant? olmad???n? ispatlamaz.
Dahas?, ne olursa olsun bu tür bulgular?n yoklu?u, tecavüz pornografisinin cinsel ?iddetin hafife
al?nd??? ve göz ard? edildi?i bir kültür iklimine katk? sa?lad??? görü?üne kar?? ç?kmak için
kullan?lamaz.
Kültürel zarar sav? pornografiyle cinsel ?iddet aras?nda, tecavüz pornografisi izlemenin tecavüze
zemin haz?rlayabilece?i gibi yüzeysel bir ba?lant?n?n varl???n? reddeder. Sav aslen bu pornografi
türünün tecavüz ve di?er cinsel ?iddet suçlar?n?n suç olarak görülmesinin ve soru?turulmas?n?n
ya da kovu?turulmas?n?n daha az muhtemel oldu?u bir kültürün ve herkesi olmasa bile, tecavüz
pornografisi izleyenlerden çok daha fazla ki?iyi etkileyen bir tutumlar bütününün olu?umuna
katk?da bulundu?u yönündedir. Dolay?s?yla tecavüz pornografisi yüksek düzeyde cinsel bask?ya
yol açan bir kültürel ba?lam?n ?ekillenmesinde rol oynamaktad?r.
Elbette ideal bir dünyada bu tür bir nedensel ili?kinin varl???n? da s?namaya ve görmeye
çal???r?z. Ne var ki bu türden mu?lak bir ba?lant?n?n varl???n? kan?tlamak, kültürel zarar sav?na
kar?? ç?kanlar?n talep etti?i yüzeysel ba?lant?y? ispatlamaktan bile daha zordur. Ancak yine bu tür
bir kan?t ortaya koyamay???m?z bu ba?lant?lar?n olmad???n? dü?ünmek için gerekçe sa?lamaz.
Aksine, sebep sonuç ili?kisinin aç?k olmad??? her durumda olas?l?k hesaplar?yla ilgili bir karar
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vermek zorunda kal?r?z: tecavüz pornografisinin tecavüz ve cinsel ?iddet konusunda sorunlu tutum
ve eylemlere yol açan bir kültürün olu?umuna katk?da bulunma ihtimali az m? yoksa çok mudur?
Ampirik ölçüt ya da deneylerin yoklu?unda akl?m?za gelebilecek yöntemlerden biri, tecavüz
pornografisinin cinsel ?iddetle ilgili tutumlar üzerinde bu türden etkilerinin olmad???na dair do?ru
bak?? aç?s?n?n ne olmas? gerekti?i sorusunu kendimize sormakt?r. Tecavüz pornografisi de dahil
olmak üzere kültürel faktörler cinsel ?iddet biçimlerini ve cinsel ?iddetle ilgili tutumlar?
?ekillendirmede hiçbir rol oynam?yorsa kültürel zarar sav? yanl??lanabilir. Alternatif olarak, kültürel
etkilerin bu tür suçlar? i?leyenler üzerinde etkili olabilece?i kabul edildi?inde dahi tecavüz
pornografisinin toplumsal de?er ve tutumlar? ?ekillendiren ve etkileyen faktörlerden biri olmad???
(ya da öyle olsa dahi olumlu bir etkide bulundu?u) öne sürülebilir (ki her iki iddian?n da incelenmesi
gerekti?ini dü?ünebiliriz).
Her iki yan?t da ikna edici görünmüyor. Cinsel ayr?mc?l?k ve cinsel ?iddet e?iliminin tamamen ve
yaln?zca genetik olarak belirlenmi? oldu?una inanm?yorsak bu tutum ve davran??lar?n bir kayna??
olmas? gerekir. Ki?inin çevresi de k?smen bu kaynaklardan biridir. Kültürel çevremizin tutum ve
de?erlerimiz üzerinde etkili oldu?unu kabul etti?imizde bu çevrenin hangi yanlar?n?n belirli
tutumlara katk?da bulundu?u sorusuyla kar?? kar??ya kal?r?z. Özellikle seksle ilgili tutumlarla
ilgiliysek, genel olarak pornografinin ve özelde tecavüz pornografisinin bu tutumlara etki eden
faktörler aras?nda olmamas? ?a??rt?c? olacakt?r. (Bu, tecavüz pornografisi izleyen herkesin bu tür
görü?lere sahip oldu?unu ya da tecavüz pornografisinin bu tür görü?leri etkileyen tek faktör
oldu?unu ima etmek anlam?na gelmez.) Ne var ki, tecavüz pornografisinin gerçekten de -di?er
birçok faktörle birlikte- kad?nlar?n cinsel özerkli?ine daha az de?er veren bir dü?ünce biçimini
özendiren ve ayakta tutan bir etmen olmas? muhtemel görünüyor. Bu savlara dayanarak tecavüz
pornografisinin kültürel olarak zararl? olma ihtimalinin zarars?z olma olas?l???ndan yüksek
oldu?unu kabul etmek makul görünüyor.
R?za kültürü
Elbette, tecavüz pornografisinin kültürel olarak zararl? oldu?unu ispatlad???m?z? kabul etsek dahi
bir sonraki ad?mda dikkate alaca??m?z nokta, buna ili?kin bir ?ey yap?lmas? gerekip gerekmedi?i
olacakt?r. Kimileri kültürel zarar sav?n? kabul etmekle birlikte, ilgili materyalin yasal ya da ba?ka tür
s?n?rland?rmaya tabi tutulmas? konusunda geri ad?m atabilir. Baz? insanlar materyale eri?imi
s?n?rland?rmak üzere çe?itli düzeylerde onay ya da red filtreleri veya internet siteleri ya da
kullan?c?lar? için özel vergi düzenlemeleri gibi denetleme mekanizmalar?na odaklanabilir. Ceza
Hukuku ve Mahkemeleri Yasas?'nda yer alan tecavüz pornografisine dair maddelerin yasal yönden
incelenmesi s?ras?nda ?nsan Haklar? Karma Komisyonu ilgili eylemlerin suç kabul edilmesi lehine
görü? bildirdi:
“Yasa maddelerinin a??r? düzeyde pornografik görüntülerin elde bulundurulmas?n?n suç oldu?una
dair mevcut düzenlemeyi tecavüz ve di?er r?zaya dayanmayan cinsel ili?ki tasvirleri içeren
pornografik görüntülerin elde bulundurulmas?n? içerecek ?ekilde geni?letmesini, insan haklar?n?n
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kapsam?n? geni?leten bir tedbir olarak olumlu kar??l?yoruz. Hükümet ve ba?ka kaynaklarca
sunulan kan?tlar?n gösterdi?i üzere, a??r? düzeyde pornografinin kültürel zarar?n?n yasal eylem
ve özel hayatla (A?HS Madde 8) ve serbestçe haber alma ve verme (A?HS Madde 10) ile ilgili
bireysel haklar?n uygun oranda s?n?rland?r?lmas? için güçlü bir me?ruiyet zemini yaratt???
kan?s?nday?z.”
Ba?ka bir çal??mada tecavüz pornografisinin suç olarak kabul edilmesi lehinde görü? bildirmi?
olmakla birlikte, tecavüz pornografisinin kültürel zarar?na kar?? en önemli siyasi yan?t?n kültürel
de?i?im sa?laman?n bir arac? olarak gerekli e?itimin sa?lanmas? oldu?unu dü?ünüyoruz. Okullarda
özelle?mi?, yüksek kaliteli ve zorunlu cinsellik ve ili?ki e?itimi, okullar?n d???nda ise, “hay?r”
cevab?n?n yoklu?undansa istekli bir evet yan?t?n?n olup olmad???n? merkeze alan olumlu bir r?za
kültürünün geli?tirilmesi ve özendirilmesi gerekiyor. Bu tür bir e?itim cinsel zorlama kültürünün ve
say?s?z insan taraf?ndan deneyimlenen cinsel bask?n?n sona ermesi anlam?na geliyor. Ceza
yasalar? cinsel ?iddet yayg?nl???n?n azalt?lmas?nda ve bu tür zararlar? üreten ve me?rula?t?ran
kültürel temellerin de?i?tirilmesinde ancak son derece k?s?tl? bir rol oynayabilir.
Pornografi ilgili yasal düzenlemeler, tecavüz yasalar? ve cinsiyet e?itli?i konusunda uzmanla?m??
iki hukuk profesörü olan Erika Rackley ve Clare McGlynn, 2013 y?l?nda Rape Crisis (Güney
Londra) ve Kad?nlara Yönelik ?iddetin Ortadan Kald?r?lmas? Koalisyonunun liderli?inde, a??r?
düzeyde pornografiyle ilgili yasalar?n tecavüz içeren pornografik görüntüleri de içerecek ?ekilde
de?i?tirilmesi için yürütülen kampanyaya destek sa?lamak da dahil olmak üzere, pornografi
düzenlemeleri konusunda ?ngiltere, Galler ve ?skoçya’da çe?itli STK ve kad?n örgütleriyle çok
say?da çal??malar yapm??lard?r.

Yay?nland?May 22, 2015
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