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ÖNSÖZ 

Pornografi uzun yıllardır tartışılagelen bir konu olmasına rağmen, bazı toplumlarda ve 

kültürlerde tabu olarak kalmaya devam etmektedir. Feminist hareket içinde de farklı yönleriyle 

tartışılmış olmakla birlikte tartışmaların odak noktası kadın, kadın bedeni ve kadına yönelik şiddet 

olmuştur. Fantezi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tutumlara dair yapılan çalışmalar oldukça 

sınırlı kalmış ve kadınlar bu materyallerin üreticisi ve tüketicisi olarak sektörde uzun yıllar 

kendilerine yer edinememişlerdir. Artık kadınların da pornografik materyallerin üreticisi ve 

tüketicisi olduğu bir dönemde, pornografi ile ilgili tartışmaları özetleyebilmeyi, erkeklik 

çalışmalarını tartışmalara dâhil edebilmeyi ve pornografik materyal tüketicilerinin toplumsal 

cinsiyet rolleri ve şiddete ilişkin tutumlarını ortaya koymayı amaçlamaktayım. 

Öncelikle uzun bir süredir öğrencisi olduğum, beni en başından beri destekleyen, 

görüşleriyle her zaman çalışmamın daha ileriye gitmesini sağlayan ve en sıkıştığım zamanlarda 

bile bir yolunu bularak beni rahatlatan, bu tezi bitirmemde sonsuz katkıları olan danışmanım Doç. 

Dr. Tuğba TAŞ’a; her zaman yanımda olan, bir umut bu tezi sonlandırmamı isteyen ve çabalarıma 

ve sabrıma olan hayranlığını gizleyemeyen sevgili eşim Ömer ARIDURU’ya; tezimin ilk 

analizlerini yaparken kafası karışmış bir halde yurtdışına gitmesine rağmen bana destek olmaya 

çalışan arkadaşım Ömer Ozan EVKAYA’ya; anket sorularının tamamen değişmesi sonucunda 

analizlerin yeniden yapılması gerektiğinde tereddüt etmeyerek yardıma koşan ve tüm analizleri tek 

tek kontrol ederek zamanında yetiştirmek için çalışan arkadaşım Çağrı CEBİŞLİ’ye; ilk jürimde 

beni yalnız bırakmayan Burak KIZILTEPE’ye; eğitim hayatımda her zaman yanımda olan, tüm 

çabalarımda beni destekleyen ve takdir eden babama, anneme ve kardeşime ve ismini 

hatırlayamadığım tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.  
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GİRİŞ 

Pornografi ve cinsellik, sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde hâlâ tartışılan 

kavramlardır. Pornografinin sansürlenmesi, cinselliğin ise pek çok kültürde tabu olarak kabul 

edilmesi bu iki kavramın toplum tarafından göz ardı edilmesine yol açmaktadır; ancak bu konuda 

farklı argümanlar üretilmesine deneden olmaktadır. Pornografi özellikle 1960’ların sonlarına doğru 

ortaya çıkan radikal feminizmin önde gelen iki temsilcisi Andrea Dworkin ve Catherine A. 

Mackinnon’ın sert ve keskin söylemlerinin temelini oluşturmuştur. Kadın cinselliğini ve kadın 

bedenini aşağıladığı, kadını metalaştırdığı; bedeni kullanılıp atılabilecek, kırbaçlanarak 

dövülebilecek, bağlanabilecek bir nesne olarak gösterdiği ve metalaştırdığı gerekçesiyle Dworkin 

ve Mackinnon’ın eleştirilerinin hedefinde yer almıştır.  

Dworkin ve Mackinnon’ın pornografi ve pornografik mateyal tüketicileri ile ilgili radikal ve 

keskin söylemleri feministlerin kendi aralarında pornografi karşıtı feministler ve sansür karşıtı 

feministler olarak ikiye ayrılmalarına neden olmuştur. Mackinnon, gerçek olmayan ve tamamen 

eril bir fantazinin ürünü olduğu, tecavüz mitini beslediği, kadın bedenini tamamen erkek arzusu 

için kullanıma sunan bir nesne olarak gösterdiği ve erkeklerin fantezilerini gerçek hayatta 

uygulamalarına yol açtığı için pornografiye karşı çıkar (Mackinnon, 2015: 229-242). Pornografik 

materyallerin temel tüketicisinin erkekler olduğunu iddia eden Mackinnon’a göre erkekler kendi 

cinsel deneyimleri ile izledikleri filmler arasında bir ilişki kurmaları neticesinde gerçek hayat ile 

fantezi dünyasını birbirinden ayırmakta güçlük çekerler. 

Mackinnon’ın yukarıdaki açıklamalarından anlaşılacağı gibi pornografi tartışmasının merkezi 

uğraklarından biri şiddet ve tecavüz meselesidir. Şiddet ve tecavüz elbette sadece pornografi 

eleştirisi içinde tartışılan konular değildir; hukuk, medya çalışmaları gibi pek çok farklı alandaki 

feminist teorisyenin ve feminist hareketin gündemindeki konular arasındadır.  
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Feminist eleştiri erkek şiddeti ve tecavüze ilişkin pek çok sebep ortaya koymaktadır. Eril 

tahakkümün fiili bir sonucu olarak ele alabileceğimiz tecavüze, kadının ve bedeninin maruz 

bırakıldığı şiddete dair tek bir neden ileri sürmek oldukça güçtür. Toplumsal olarak inşa edilen 

erkekliğin ve buna bağlı olarak toplumsal ve kültürel olarak üretilen toplumsal cinsiyet eşitsizliğine 

dayalı rollarin şiddetle ilişkisi üzerine düşünmemiz gerekir. Eril şiddetin bir ürünü olan tecavüzün 

de erkek biyolojisinden kaynaklı, tamamen cinsel dürtü ile harekete geçirilen bir eylem olarak 

açıklanması yetersizdir (Özdemir, 2010: 83). Bu noktada tecavüz ile cinsel ilişkiyi birbirinden 

ayırmamız ve rıza kavramı üzerinde düşünmemiz gerekir.  

Mackinnon tecavüzün hukuksal tanımının “rıza olmadan, güç kullanarak veya zorlayarak 

yapılan duhul” şeklinde yapıldığını söyler (Mackinnon, 2015: 199). Tanımdan da anlaşılacağı 

üzere bir eylemin tecavüz olarak kabul edilmesi için eylemin kişinin rızası olmadan zor ya da güç 

kullanılarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Mackinnon ise kişi rıza göstermiş olsa dahi neye rıza 

gösterdiğini bilmeden cinsel ilişkinin gerçekleşebileceğini iddia eder. Mackinnon’a göre “eril 

egemenlik altındaki cinsellik gibi, güç kullanarak ve zorlamayla yapılan duhul de kadının rızasıyla 

yapılabilir ya da giderek bu hale gelebilir” (Mackinnon, 2015: 199).  Ona göre eril üstünlükten 

bahsediliyorsa eğer, bu durumda zaten zor ya da güç kullanma söz konusudur ve bu noktada kişinin 

rızasından söz edilmesi mümkün değildir; çünkü güç kullanma zaten rızanın olmadığı durumda 

gerçekleşmektedir (Mackinnon, 2015: 198-212). Mackinnon’ın tartışmaya açtığı rıza kavramı işte 

tam da bu noktada önemli olmaktadır; çünkü pornografiye karşı çıkan radikal feminizm ve sansür 

karşıtı liberal feminizm arasındaki en temel fark, rıza kavramını yorumlamalarında yatmaktadır. 

Kişinin neye rıza gösterdiği önemlidir ve tecavüz ile cinsel ilişkiyi birbirinden ayıran da kişinin 

rıza gösterdiğinin nasıl anlaşılacağı meselesidir. Mackinnon’a göre pornografik materyallerde 
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kadınlar kendilerine yapılan bu kötü muamelelere rıza göstermenin de ötesinde maruz bırakıldıkları 

şiddetten zevk alıyormuş gibi görselleştirilirler (Mackinnon, 2015: 226).  

Pornografi üzerine yapılan uluslararası çalışmalar bulunmaktadır; fakat bu çalışmalar 

toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tutumları ölçmeyi hedeflememekte ya da pornografi ile 

toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tutumlar arasında ilişki kurmayı amaçlamamaktadır. Daha çok 

pornografi konusunda literatüre dair tartışmaları özetlemekte ve tüketicilerin tüketim sıkılığı, 

tüketim türleri ve nedenleri üzerine odaklanan çalışmalardır. Yapılan çalışmaların çoğu ise 

araştırma öznesi olarak erkekleri esas almaktadır. Kadınlar, ana akım pornografik materyallerde 

olduğu gibi araştırmanın nesnesi konumundadırlar. Araştırmacıların erkekler olmasının 

araştırmalardaki bakış açısını ve araştırma öznelerini belirlemede etkili olduğunu söylemek çok da 

yanlış olmaz. Bu kadar tartışmalı bir konu üzerindeki araştırmaların görece sınırlı olmasının ise 

konunun hâlâ dar bir çerçevede tartışılmasından ileri geldiğini düşünüyorum. Türkiye’de bu 

konuda yapılan araştırmaların eksikliğinin ise toplumsal ve kültürel olarak inşa edilen normlar ve 

ahlâki ve dini öğretilerden kaynaklandığı görüşündeyim. İnsanların üzerine çok da konuşmayı 

tercih etmediği bir konuda sahada araştırma yapmak güçtür. Özellikle 2012 yılından sonra artarak 

devam eden ve İslami değerleri kutsayarak kadın ve kadın bedeni üzerinden yapılan siyasi 

tartışmalar yasal olarak da kadının hareket alanını ve özgürlüğünü sınırlayıcı duruma getirmiştir. 

Türkiye Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı (TİB) porno sitelere Türkiye’de erişimin serbest 

olduğunu belirtmesine rağmen siteler “müstehcenlik” gerekçesiyle kapatılmakta ya da 

engellenmektedir. Müstehcenlik ise TİB tarafından “sadece cinsel organların göründüğü, tahrik 

eden, açık cinsel ilişki” olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla bu bağlamda “tahrik etme ya da 

tahrik olma” ve “açık cinsel ilişki” gibi tartışmalı pek çok konu başlığının olduğunu söyleyebiliriz.  
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 2012 raporuna göre, Türkiye’de dakikada 2 

milyon kişi internet üzerinden porno izlemektedir (TİB, 2012: 79). Ayrıca ilgili rapora göre 

Türkiye, dünyada porno izleyen ülkeler sıralamasında dördüncü sıradadır ve internet 

kullanıcılarının %75’i interneti porno izlemek için kullanmaktadır. Bu istatistikler günlük hayatta 

çok konuşmadığımız bir konunun aslında hayatımızda olduğunu bize göstermektedir. Ayrıca TİB 

2005 yılında internette porno arama oranının %30 iken bu oranın 2015 yılında %100’e yaklaştığını 

belirtmektedir (TİB, 2015: 97). Artık pekçoğumuzun bir tuşla internete erişebildiğini 

düşündüğümüzde kişilerin pornografik materyallere erişimlerinin daha hızlı ve kolay olduğu 

görülmektedir.  

TİB 2013 yılı raporuna göre Türkiye, Papua Yeni Gine, Hindistan ve Pakistan’dan sonra 

internette en çok porno arayan ülkelerdendir. Ülkeler gruplara ayrıldığında Türkiye üçüncü sırada 

yer almaktadır (TİB, 2013: 54). Buna rağmen sahada pornografi tüketicileri, tüketim sıklığı ve 

alışkanlığı konusunda çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu nedenle pornografi ve toplumsal 

cinsiyete yönelik tutumların ilişkisini inceleyen bu çalışma görece daha da önem kazanmaktadır.   

Kadınların pornografik materyal tüketimleri, tüketim alışkanlıkları ve sıklığı konusunda 

Türkiye’deki kadınlar arasında yapılan en önemli araştırmalardan biri 2015 yılında Veronika 

Tzankova tarafından yapılan “Watching Porn in Turkey: Women, Sex, and Paradigm Shifts” 

başlıklı makaledir (Tzankova, 2015). Yaygın görüşün aksine makalede kadınların da porno film 

koleksiyonu yaptığından, bu filmleri düzenli olarak izlediklerinden, hatta bazı kadınların bu 

filmleri partnerleriyle beraber izlemek istemelerine rağmen porno film izlemenin “kadınlara göre” 

olmadığı gerekçesiyle izleyememelerinden dolayı yakındıklarından bahsedilir (Tzankova, 2015: 

209). Tzankova makalesinde, toplumsal ve kültürel olarak inşa edilen değerlerin Türkiye’deki 

kadınların pornografik materyal tüketme alışkanlıklarını da etkilediğini söyler. Bu durumun, 
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özellikle 2000’li yıllardan önce internetin şu an olduğu kadar sık kullanılmasından ve kolay 

erişilebilmesinden önceki döneme kıyasla, kadınların tüketim alışkanlıklarını değiştirdiğini 

savunur (Tzankova, 2015: 209-210). Kadınlar da sadece fantezi amaçlı bu materyalleri 

tüketebilmektedirler ve internetin günümüzde yaygın olarak geniş kitlelerce kullanılmaya 

başlanmasıyla beraber kadınlar da en az erkekler kadar ve erkeklerle benzer nedenlerle bu 

materyalleri tüketmektedirler (Tzankova, 2015: 210). Bu araştırma Türkiye’deki kadınların 

pornografik materyal tüketme alışkanlıklarına ve nedenlerine dair veri sunması bakımından 

önemlidir, ancak pornografik materyal tüketicilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik 

tutumlarını ölçmeyi amaçlamadığından buna ilişkin veri bulunmamaktadır. Bu tez çalışması ise 

yukarıda sözü edilen araştırmadan farklı olarak pornografik materyal tüketicilerinin toplumsal 

cinsiyet eşitliğine yönelik tutumlarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Cinsiyet ve cinsel yönelimin 

verileri analiz etmede belirleyici bir faktör olup olmadığı da bulgularda yer almaktadır. Bu nedenle 

araştırmanın, Türkiye’de yapılan ilk çalışmalardan biri olması bakımından ileride yapılacak ya da 

yapılması planlanan çalışmalara dayanak oluşturması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Bu tezin temel soruları, Dworkin ve Mackinnon’ın pornografi ile ilgili iddialarından yola 

çıkılarak oluşturulmuştur. Dworkin ve Mackinnon’a göre pornografik materyallerin temel 

tüketicisi erkeklerdir ve pornografik materyal tüketimi ile gerçek yaşamdaki kadınlara yönelik 

şiddet arasında bir ilişki bulunmaktadır. Pornografik materyalleri üreten ve onlara erişebilen 

kesimin sadece erkekler olduğu iddiası, bu iddaların ortaya atıldığı dönem için geçerli olabilir. 

Ancak Mackinnon ve Dworkin’in iddialarının üzerinden 30 yıldan fazla süre geçmiştir ve aradan 

geçen yıllarda konu çok farklı yönleriyle ele alınmış, üstelik feminist pornografi diye adlandırılan 

bir tür ortaya çıkmıştır. Yine de Mackinnon ve Dworkin’in iddiaları tartışma için bir başlangıç 

noktası oluşturması bakımından önemini korumaktadır.   
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Feminist hareket pornografi konusunu özellikle kadın ve kadın bedenini merkeze alarak 

tartışmıştır. İkinci dalga feminist hareket, kadının kendi cinselliğini sorgulamasında önemli bir 

dönüm noktası olmuştur. Kadınlar cinsellik üzerine konuşmaya ve kendi cinselliklerini keşfetmeye 

başlamıştır. Kendi bedenleri üzerinde söz söylemek ve hak sahibi olmak için o zamana kadar eril 

iktidar tarafından üretilen argümanları tartışmaya açmışlardır. Beden ve cinsellik ile ilgili 

tartışmalar bir yandan devam ederken bu iki kavramdan bağımsız bir şekilde tartışılamayan 

pornografi konusu da feminist hareket içinde farklı perspektiflerden tartışılmış ve feminist 

pornografinin ortaya çıkmasıyla beraber kadınlar da pornografik materyal üreticisi olmuştur . Son 

olarak toplumsal cinsiyet çalışmaları içinde eleştirel erkeklik çalışmalarının da kendine yer 

bulmasıyla beraber konunun tartışma alanı genişlemiştir. Bu konuda özellikle Raewyn Connel’in 

hegemonik erkeklik kuramının (2016) toplum tarafından yeniden üretilen erkeklik rolleri hakkında 

ciddi bir dayanak oluşturduğunu söyleyebiliriz.  

Pornografi konusunun eril iktidardan bağımsız bir şekilde tartışılması mümkün olmadığı 

kadar pornografi yanlısı olsun olmasın konunun asıl özneleri olan kadınlar olmadan da 

tartışılamayacağına inanıyorum. Bu özneler sadece erkeklerin hakim olduğu bir endüstride erkeğin 

seyir zevki haline gelerek kendi cinselliklerini erkekler üzerinden tanımlayan ve zorunlu 

heteroseksüellik baskısı altında cinselliklerini özgürce yaşamaktan mahrum bırakılan özneler 

değildir ve olmamalıdır.  

 Bu bağlamda bu tezde Mackinnon’ın “pornografik materyallerin temel tüketicisinin 

erkekler” olduğu argümanından yola çıkılarak kadınların ve erkeklerin pornografik materyal 

tüketimi ve tüketicilerine ilişkin görüşleri analiz edilecektir. Tüketicilerin verdikleri cevaplar 

materyal tüketicilerinin sadece erkekler olmadığı hipotezi çerçevesinde analiz edilmiştir. Hem 

Dworkin hem de Mackinnon pornografinin de ötesinde cinsel ilişkiyi, özellikle kadına yönelik 
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şiddet ve gerçek ile fantezinin iç içe geçtiği iddiasına dayanarak tartışırlar. Pornografi konusunun 

çok yönlü bir tartışma çerçevesinde yürütülmesi nedeniyle, bu tezde cinsel ilişki ile rıza, gerçek ile 

fantezi ve şiddet ile cinsellik arasında var olduğu iddia edilen neden-sonuç ilişkisine dair tüketici 

görüşleri analiz edilecektir. Bu tezin ikinci hipotezi yine Dworkin ve Mackinnon’ın iddialarından 

yola çıkılarak oluşturulmuştur. Bu iki radikal feministin “pornografik materyallerdeki kadınların 

şiddete maruz kaldığı” iddiasından hareket edilerek pornografik materyal tüketicilerinin bu 

konudaki görüşlerinin analiz edilmesi için katılımcı görüşleri araştırılmıştır. Son olarak ise 

literatürde yine oldukça tartışmalı bir yerde duran pornografik materyal tüketicilerinin toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğine yönelik olumsuz tutuma sahip oldukları iddiası analiz edilmektedir. 

Pornografik materyal tüketicileri ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik tutumları arasında 

iddia edildiği gibi bir neden-sonuç ilişkisi olduğunu ve tüketicilerin gerçek hayatlarında şiddet 

uyguladıklarını kanıtlamak mümkün değildir. Kaldı ki bu aslında temellendirilmesi ve 

gerekçelendirilmesi de oldukça zor bir iddiadır. Bu noktada toplumsal cinsiyet eşitliği ölçeği 

kullanılarak izleyicilerin bu konudaki görüşleri çerçevesinde analiz sınırlandırılmıştır. Bu 

çalışmada pornografi karşıtı radikal feminist görüşlerin aksine pornografik materyal tüketicisi 

olmak ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı roller ve tutumlar arasında neden-sonuç ilişkisinin 

olmadığı iddia edilmektedir. 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik tutumlar ve pornografik materyal tüketimi arasında 

doğrudan bir ilişki olduğunu iddia edenlerin tarafında yer almamakla beraber bu materyallerin 

büyük bir kısmında eşitsizliklerin yeniden üretildiğini söylemek mümkündür. Ayrıca pornografik 

materyal tüketimi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik tutumları açıklamak için tek başına 

yeterli bir neden değildir. Dolayısıyla bu çalışmada toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik 

tutumların ölçülmesi için daha önce denenmiş bir ölçek kullanılmış; ancak tüketicilerin şiddet, 
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fantezi, rıza, sansür, şiddet ve cinsel ilişki hakkındaki görüşlerini cinsiyet ve cinsel yönelimlerine 

göre karşılaştırabilmek için farklı sorular da sorulmuştur. Böylece toplumsal cinsiyet eşitsizliğine 

yönelik tutumları hakkında daha destekleyici ve bütüncül bir analiz yapılması hedeflenmiştir.  

Bu çerçevede 202 kişiye kapalı uçlu sorular içeren anket uygulanmıştır. Ankete cinsiyet ve 

cinsel yönelim farkı gözetmeksizin 18 yaş üzerindeki herkes dâhil edilmiştir.  Pornografik materyal 

tüketicilerinin cinsellik ve şiddet algılarının analiz edilmesi hedeflendiği için daha fazla kişiye 

ulaşmak ve katılımcıların soruları rahat bir şekilde yanıtlayabilmelerini sağlamak amacıyla anket 

yöntemi tercih edilmiştir. Anket sosyal medya üzerinden ve e-posta ile dağıtılmıştır. Demografik 

ve kapalı uçlu sorulardan oluşan ankette katılımcılar toplamda 53 soruya yanıt vermişlerdir. İlk 10 

soru katılımcıların yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, eğitim durumu, pornografik materyalleri tüketip 

tüketmedikleri, tüketiyorlarsa tüketme nedenleri, hangi tür ve içerikte pornografik materyal 

tükettiklerine yöneliktir. Pornografik materyaller hakkında 3, pornografi ve şiddet ile ilgili 14 soru 

vardır. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tutumlarını ölçmeye yönelik olarak ise toplam 26 soru 

bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği tutumlarını ölçmek için Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği Tutumu Ölçeği (ETCE) [Gender Equitable Men Scale (GEMS)] (Uçan ve Baydur, 2016: 

289-308) kullanılmıştır. Bu ölçek orijinalinde 24 madde ve 4 boyuttan oluşmaktadır. Orijinal 

ölçekte olmayan ayrıca iki madde daha ankete eklenmiştir. Bu maddelerden biri “Bir kadını erkek 

gibi davranırken gördüğümde tiksinirim” diğeri ise “Kadın kendisini aldatan erkeği dövebilir” 

ifadeleridir. Ölçek temel olarak erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tutumlarını ölçmeyi 

hedeflemektedir; ancak bu tezde hem kadınların hem de erkeklerin tutumları analiz edilecektir. Bu 

nedenle bu iki soru kadın katılımcı görüşlerini analiz edebilmek için eklenmiştir. Ayrıca toplumsal 

ve kültürel olarak inşa edilen kadın ve erkek rollerine ilişkin katılımcı görüşlerini kıyaslamak 

amacıyla kullanılmıştır. Eleştirel erkeklik çalışmalarına ilişkin görüşlerin de tezde yer almasından 
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dolayı bu iki madde eklenmiştir. Bu nedenle özneler hem “kadın” hem de “erkek” olarak 

değiştirilmiş ve katılımcı görüşleri alınmıştır. 
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1. PORNOGRAFİ 

Pornografi yıllardır cinsellikle ilişkilendirildiği ve neyin pornografik olarak tanımlanacağı 

konusundaki tartışmalar günümüzde hâlâ devam ettiği için bu kısımda öncelikle pornografinin 

tarihsel gelişim sürecine bakılacak ve cinsellikle ilgili tartışmalar değerlendirilecektir. Sansür 

karşıtı ve sansür yanlısı feministlerin pornografi ile ilgili görüşlerine yer verilerek, cinsellik ve 

iktidar ilişkisi tartışmaya dâhil edilecektir. Özellikle Michel Foucault’nun cinsellik hakkındaki 

yorumları ve baskın iktidar söylemleri altında gözetlenen ve denetlenen cinsellik ile pornografi ve 

sansür arasındaki ilişki tartışılacaktır. Pornografinin kelime anlamı itibarıyla cinsellik ile ilgili 

tartışmalardan kesin ve net çizgilerle ayrılamaması nedeniyle özellikle Foucault’nun görüşlerine 

yer verilmiştir.  

1.1 Pornografi Nedir? 

Pornografi, Yunanca pornographos kelimesinden türetilmiştir ve “fahişelik edebiyatı” 

anlamına gelmektedir (Hyde, 1986: 9). Porne fahişe, graphos ise yazmak demektir. Bu iki 

kelimenin birleşiminden oluşan pornographos kelimesi “fahişelerle ilgili yazılar” anlamına gelir 

(Girgin, 2017: 71). Pornografi kelimesi günümüzde “şiddet” kelimesiyle iç içe kullanılıyor olsa da 

aslında pornografinin uzun bir geçmişinin ve köklü bir tarihinin olduğunu söylemek çok da yanlış 

olmaz. Pornografinin Antik Yunan’da oldukça önemli bir yeri vardır (Girgin, 2017: 70). Cinsellik 

tarihi kadar eski bir tarihe sahip olan pornografi her kültür içinde farklı biçimlerde de olsa var 

olmayı sürdürebilmiş ve form değiştirerek günümüze kadar gelmiştir (Girgin, 2017: 91). Cinsellik 

ve cinselliğe yüklenen anlamlarla paralel bir çizgide farklı biçimlerde yeniden üretilen 

pornografinin ilişkilendirildiği kavramlar da tarih boyunca değişiklik göstermiştir. Doğu’daki 

erken dönem kültürlerinin cinsel ilişkiyi daha çok doğaüstü bir güç ile tanımlamalarından dolayı 

cinsel ilişki ve cinsel eyleme yönelik betimlemeler pornografik olarak tanımlanmayabilir (Girgin, 
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2017: 75-77). Orta Çağ’da ise kilisenin baskısı ve cinselliğin sıkı bir denetim altında tutulması 

pornografik malzemelerin yasaklanmasına neden olmuştur (Girgin, 2017: 77). Bu durumda 

pornografinin tanımının ve ilişkilendirildiği kavramların kültür, din, sosyal hayat ve teknoloji ile 

oldukça sıkı bir bağlantı içinde olduğunu söyleyebiliriz. Tevrat’ta fahişelerin ve müşterilerinin 

yaşamlarına dair hikâyelerin varlığı (Hyde, 1986: 84-85) pornografinin din ile olan bağına örnek 

teşkil etmektedir. İnsanın Tanrı ile kaynaşması olarak kabul edilen cinsel ilişkinin kutsallaştırıldığı 

Doğu dinlerinde cinsel eylemin tüm ayrıntılarıyla gösterilerek tapınakların duvarlarına kazınması 

ise (Soydan, 2009: 11) pornografinin hem din hem de sosyal hayat ile olan bağlantısına bir örnektir. 

Başta heykellerde, kabartmalarda, duvar resimlerinde, vazoların üzerinde açık seçik sergilenen 

cinsellik (Girgin, 2017: 76) olarak kendini gösteren pornografi, daha sonra yazılı edebiyatta; 19. 

yüzyıla gelindiğinde ise fotoğrafın ve ardından sinemanın icadı ile beraber görselliğin de işin içine 

girmesiyle beraber film endüstrisi içinde kendine yer bulmuştur.  

Pornografi kelimesi İngilizce Oxford sözlüğünde, “cinsel dürtüleri harekete geçirmeye 

yönelik ve diğer insanları rencide edici şekilde çıplak insanları ya da cinsel eylemi gösteren her 

türlü dergi, kitap ve DVD” şeklinde tanımlanmaktadır (Oxford, 2004). Hyde ise Pornografinin 

Tarihi adlı eserinde sözcüğün Oxford sözlüğündeki tanımın “edebiyatta, sanatta müstehcenliğin ya 

da iffetsizliğin ifade veya ima edilmesi” şeklinde olduğunu söyler (Hyde, 1986: 9). İki tanım 

arasındaki farka bakıldığında, zaman içinde sözcüğün anlamında değişiklik olduğunu 

söyleyebiliriz. Dolayısıyla pornografik olarak nitelendirilen ya da kabul edilen malzemeler de 

tarihsel süreçte değişmiştir. İlk tanıma göre cinsel dürtüleri harekete geçiren her türlü basılı ya da 

yazılı malzeme pornografik olarak adlandırılırmaktadır. İkinci tanıma göre ancak bir edebiyat ve 

sanat eserinin pornografik olabileceği belirtilmektedir. Üstelik bu edebi ya da sanatsal eserlerin 
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pornografik olarak nitelendirilebilmesi için müstehcenliği ya da iffetsizliği içermesi 

gerekmektedir.  

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde ise porno sözcüğü “amacı cinsel dürtülere yönelik 

olan, ahlaki değerlere aykırı düşen yayın, resim vb., pornografi” (TDK, 2011) olarak 

tanımlanmaktadır. Tanımdan anlaşılabileceği üzere sözcüğün temel özelliğinin ve amacının 

cinsellik olduğunu; ancak aynı zamanda da ahlaki değerlere aykırı düşmesi gerektiği sonucuna 

varıyoruz. Bu tanımdan yola çıkarsak pornografik bir malzemenin cinsel dürtüleri harekete 

geçirmesi; fakat bunu yaparken ahlaki ilkelerle örtüşmeyecek bir şekilde yapmasını bekliyoruz. 

Buradan pek çok şeyi kategorize ettiğimiz gibi cinselliği de belli başlı bazı kalıplara sığdırmamız 

gerektiği sonucuna varabiliriz. TDK’nın tanımına göre cinsel dürtüleri harekete geçiren yayınlar 

ahlaklı ve ahlaksız olarak ikiye ayrılmaktadır ve eğer ahlaki değerlerle örtüşmüyorsa pornografik 

öğeler içermektedir. Bu durumda neyin pornografik olduğu ve ahlaki değerlerle ters düştüğü 

kararının nasıl verildiği önemli hale gelmektedir. Ayrıca pornografinin ahlâka aykırı olduğu 

konusundaki tartışmalara çoğunlukla pornografinin “zarar verdiği, şiddet ve tecavüzü 

meşrulaştırdığı” tartışmaları eşlik etmektedir. Bu meseleler aşağıda daha ayrıntılı olarak ele 

alınacaktır.  

Pornografi hem yazılı hem de görsel metinlere işaret etmektedir. Bu durumda, tezin 

çerçevesi içinde özellikle görsellik üzerine düşünmemiz gerekir. Görsellik, görme duyusuyla ilgili 

olan, görmeye dayanan (TDK, 2011) demektir. Dolayısıyla görsellikten bahsettiğimizde göz, bakış 

ve imge kavramlarını da tartışmaya dâhil etmekteyiz. Zeynep Sayın İmgenin Pornografisi adlı 

eserinde görsel imgenin tarihini anlatırken aynı zamanda görsel imgenin pornografik olup olmadığı 

sorusuna da yanıt arar. Göze geldiği an kendini bakışa sunan bir bedenin imge kazanıp 

kazanmayacağını sorar (Sayın, 2013: 7). Sayın’a göre bu beden bakışı davet etmekle kalmaz, 
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kışkırtır da. Sayın’a göre sadece bedenin çıplaklığı, bakışı kışkırtmak için yeterli olmayabilir. 

Giyiniklik de bazen çıplaklıktır (Sayın, 2013: 11) ve bu giyiniklik de bakışı kışkırtabilir. Sayın, 

çıplaklığın da bir giyiniklik hali olduğunu söylediğinde aslında görünen-görünmeyen, özne-nesne, 

teslim eden-teslim oluş kavramlarına da değinir. Her görünenin ardında gözün aradığı şey aslında 

görünmeyendir; çünkü görünenin ardında bakan kişinin görmeyi arzuladığı bir gerçeklik vardır. 

İmge gözü, kendine bakılması için “çıplak bir bedene bakar gibi” teşvik eder (Sayın, 2013: 12). 

Pornografiyi de bakan-bakılan, seyreden-seyredilen, görünen-görünmeyen, temsil ediş-temsil oluş 

ilişkisi içinde yorumlayacak olursak pornografinin en temel özelliği bakışın seyirciye ait olmasıdır. 

Çıplaklığı ve cinselliği açık bir şekilde ortaya koyan filmler bu çıplaklığı izlemesi için seyirciyi 

davetkâr bir şekilde kışkırtmaktadır; ancak çıplaklığın her zaman göründüğü gibi olmadığını ve 

çıplaklığın bile bir giyinme hali olabileceğini kabul ettiğimizde seyircinin, izlediği her filmde her 

zaman çıplaklığı gördüğünü söylemek yanıltıcı olabilir.  

Giyinme hali çıplaklığın maskesi ise her imgenin sergilediği ya da temsil ettiği görüneni 

gizlemek için kullandığı bir maskesi olabilir. İkonalar, maske ve çizimler ile oluşan ilk imgelerdir. 

Sayın, daha geniş bir ifadeyle ikonaları “gerek bu dünyada gerekse ötesinde iki ayrı mekâna sahip 

olan, görünenle görünmeyen arası salınan bir varlık” şeklinde tanımlar (Sayın, 2013: 8). Maske ve 

çizimlerle oluşan bu ilk imgeler var olabilmek için “öteki”nin görülmekten uzaklaşmasına 

gereksinim duyarlar. Hem bu dünya hem de diğer dünya arasında gidip gelen bu varlıklara Roma 

ölü maskeleri örnek gösterilebilir; çünkü bu maskeler ölüler için yapılmıştır. İkonaların görünen 

ile görünmeyen arası salınan bir varlık olarak gösterilmesine örnek olarak ise Mısır fayyumları 

(Fayyum masklar) verilebilir. Bu maskların gözleri derin ve beyaz bir oyuk şeklindedir. Bu derin 

ve beyaz gözlere sadece bakılmaz aynı zamanda bu gözler karşısındakine de bakarlar (Sayın, 2013: 
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39-50). Bu noktada görünen-görünmeyen ve bakan-bakılan arasındaki ilişki yine karşımıza 

çıkmaktadır.  

Zizek’e göre, pornografinin birincil özelliği bakışın seyirciye ait olması, görülen nesne 

tarafında olmamasıdır.  (Zizek’ten aktaran Sayın, 2013: 30) Bakışı yönlendiren taraf her ne kadar 

seyirciymiş gibi görünse de bu aslında bir yanılsamadır. Zizek’e göre pornografik imge, seyirciyi 

nesneleştirir, imgeyi değil. Bu noktada Dworkin ve Mackinnon’ın “kadını ve kadın bedenini erkek 

zevki uğruna bir nesne” olarak sunduğu gerekçesiyle karşı çıktıyı pornografiye Zizek farklı bir 

görüş getirmektedir. Ona göre filmlerdeki oyuncular gerçek birer öznedir. Zevk peşinde koşan ve 

onları seyreden seyirci ise kendi bakışının sonucunda nesne konumuna indirgenmektedir (Sayın, 

2013: 30).  

Sayın’a göre pornografi, bakışı ve imgeyi özdeşleştirerek bakışı kendine çeker; fakat 

aslında bu bir bakış tuzağıdır. Göz, görünmeyenin ötesindeki bilinmeyeni ararken ve 

bilinmeyenden ötürü arzu duyarken bir yandan da arzunun sonsuzluğu karşısında rıza 

göstermektedir (Sayın, 2013: 31). Bu noktada Jacques Lacan’ın kuramına dayanarak bakışın 

zamandan ve kültürden bağımsız olarak insana özgü şekilde hep var olacağını; ancak bakışın net 

ve kesin bir anlamı olmayacağını söyleyebiliriz. Lacan’ın bakış ve arzu kavramlarını sanat ile 

birleştirerek ortaya koyması Zizek’in iddia ettiği şekilde esas öğesi seyirci olan pornografi 

üzerindeki tartışmaları aydınlatmak açısından faydalı olacaktır.  

Lacan’ın teorisindeki bakış kavramı temelde resim üzerinden anlatılır; ancak Lacan’ın 

bakış kavramı ile ne kastettiğini anlamak için öncelikle imge ve(ya) imgeleri nasıl yorumladığına 

bakmak gerekmektedir. Lacan’a göre imge, bakış ile temsilin öznesi arasındadır ve bakış ile 

temsilin öznesi arasında dolaylı bir ilişki vardır. Kişi bu bakışın öznesi konumuna gelmektedir ve 

bunun bilincindedir; çünkü bu sayede görünür olabilmektedir (Lacan, 2013: 114). Özne, bakışın 
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kendisine baktığını bilir ve bu bakış sayesinde kendi varlığını konumlandırır, yani kendi varlığının 

farkına varır. Özne burada bilinen değil, bilen taraftır. Bakış sayesinde kendi konumunun bilincine 

varan ve bakışın kendisine baktığını hisseden taraf. Özne, Lacan teorisine göre merkezde olandır, 

kendisine bakılan ve bakışı kendinde toplayandır. Lacan’a göre özne, tablonun içinde olandır 

(Lacan, 2013: 104). Lacan burada Zizek’in savunduğu “oyuncuların aslında gerçek birer özne 

oldukları” iddiasını destekler bir görüş ortaya koymaktadır. Bakışı üzerinde toplayan, seyredilen 

oyuncular, nesne değil aksine seyircinin bakışını çağıran öznelerdir.   

Lacan, imge ve(ya) imgeleri, sanat ile ilişkilendirerek anlatır. Sayın da İmgenin 

Pornografisi adlı eserinde benzer bir yaklaşımla imgeden söz edilecek ise sanattan da söz etmenin 

gerekliliğinden bahseder. İmgenin tarihinin ilk olarak Plinius’un Doğa Tarihi adlı eserinde 

yazıldığını söyler. Plinius aslında bu eserinde sanattan çok fazla bahsetmez. İmgeden ise aşağılayıcı 

bir şekilde söz eder ve onu “müstehcenlik” olarak adlandırır (Sayın, 2013: 35-36). Plinius'a göre 

“imge, yalnızca kendini temsil etmeme, kendiyle temsil edilememe ve kendi ötesinde bir yere 

gönderme yapma özelliğini yitirdiği an sanat değeri taşımaya başlamıştır” (Sayın, 2013: 37). 

Temsil etme sanat ile ilgilidir; ancak sanat öncesi dönemde imge yalnızca görselliktir (Sayın, 2013: 

40). Sanatsal imge ise insanların bakışları ile görüntülenir yani görünür hale gelir. Görünür hale 

gelen bu imge bakışın ötesine geçer, bakış alanı daralır; çünkü bakış gururlandırdığı kadar utandırır 

da (Sayın, 2013: 40). 

Sanat ve imge ilişkisinde beğeni tatmin edilen duygudur. Sanatsal imge yalnızca insandaki 

beğeni arzusunu tatmin ettiği sürece güzel olarak kabul edilir (Sayın, 2013: 232). Beğeni arzusunu 

tatmin eden her şeyin sanatsal olduğunu söylemek ise zordur. Kişideki beğeni arzusunu 

doyurabilir; ancak aynı zamanda da pornografik olabilir. Bu durumda o malzeme sanatsal olarak 

değerlendirilmek zorunda değildir. Sanatsal olan her şey aslında içinde de bir bilinmeyeni 



17 
 

barındırır ve dışarıdan bakan kişi o sanatsal eserde görünenin ötesinde saklı olanı, görünmeyeni 

arar ve bulmaya çalışır. Pornografik imgelerde ise tam tersi bir durumdan söz edebiliriz. Gösterilen 

ve sergilenen şey açık ve net bir şekilde çıplaklık ya da cinselliktir. Bu durumda sanatsal imge 

görünmeyeni yani saklı olanı pornografik imge ise görüneni yani sergileneni temsil etmektedir 

diyebiliriz. Bu fark pornografinin sanat olmaması için geçerli ve yeterli bir sebep olmayabilir. Bu 

noktada pornografinin, cinselliğin ve çıplaklığın yani görünenin ötesinde bir temsiliyetinin 

olduğundan bahsedebiliriz. Tüm pornografik materyallerin temsil ettiği şeyin aynı olduğunu 

söylemek oldukça yetersiz olacaktır. Ana akım ve yaygın pornografik materyallerin dışında 

lezbiyen ve geylere yönelik üretilen pornografik materyaller gibi ürünlerin cinselliği hatta cinsel 

ilişkiyi gösterme biçimleri farklıdır. Dolayısıyla temsil ettikleri cinsellik de birbirinden farklıdır. 

Üstelik son yıllarda artarak yaygınlaşan feminist pornografi alanında ortaya konan materyalleri de 

göz ardı etmemek gerekir. Bu tartışmalara dayanarak cinsellik ve pornografi ilişkisi, cinsellik ve 

cinsellik tarihi ile ilgili üretilen argümanlara bakmak gerekmektedir. 

1.2 Beden, Cinsellik ve Pornografi  

1.2.1. Beden 

Kadınlık ve erkekliğe ilişkin toplum tarafından inşa edilen, kurgulanan ve şekillendirilen roller 

ve beklentiler toplumsal cinsiyet algısının oluşmasına neden olmuştur; fakat kadın ve erkek 

arasındaki iktidar ilişkileri tarih boyunca çoğunlukla kadının aleyhine işlemiştir (Bilgin, 2016: 

223). Feminist hareketin oluşmaya başladığı 18. yy.’dan itibaren kadının ezilmişliğine dair 

nedenler aranırken her zaman kadın ve erkek birbirinden bağımsız iki cinsiyet olarak, biri 

diğerinden üstün ya da biri diğerinden daha mağdur olarak gösterilmiştir. Bu mağduriyet ve 

ezilmişliğin başrolü ise pek çok modern toplumun ataerkil olması sebebiyle kadın olmuştur. 

Özellikle yerleşik hayata geçilmesinden sonra kadın konum olarak erkeğin aşağısında yer almıştır 
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(Sevim, 2005: 12). Bu sadece toplumsal ya da ekonomik hayat için geçerli değildir. Kadın ve 

kadına dair her şey ikincilleştirilmiştir. Kadınlar her zaman ezilen çoğunlukta olmuştur (Firestone, 

1993: 49). Kadın bedeni ve cinselliği de bundan nasibini almıştır. Üstelik kadın cinselliği 

erkeğinkine kıyasla arka planda kalmaktan ve ikincilleştirilmekten de öte kadının cinselliğe erkeğe 

kıyasla daha az ilgi duyduğu bile iddia edilmiştir (Firestone, 1993: 69).  

Bedene ilişkin müdahaleler, Rıfat Bilgin’in de belirttiği gibi toplumsal, ekonomik ve politik 

boyutlar içerir. Bilgin, bedenin iktidar ilişkilerinin bir mekânı olduğunu, bunun için bir endüstri 

oluşturduğunu ve bu endüstrinin bedeni kullanarak bir gelir kaynağı yarattığını  söyler (Bilgin, 

2016: 219-220). Tarihsel ve kültürel çevre insan bedeninin inşasında ve bedenin kullanımında 

önemlidir. Bedenin tanımlanması ve anlamlandırılması sosyo-kültürel olarak inşa edilmektedir. Bu 

da bedenin sadece biyolojik bir organizma olmadığına, tarihsel ve kültürel bir varlık olduğuna 

işaret etmektedir (User, 2010: 134-135). Bu durumda bedene ilişkin ve bedenle ilgili müdahalelerin 

tek yönlü olmadığını söylemek yerinde olacaktır. Beden, ekonomik ve sosyo-kültürel çerçevede 

şekillenirken sosyo-kültürel ve ekonomik etmenler de bedeni, bedeninin kullanımını ve bedenle 

ilgili algıları yönetmektedir. Kişinin kendi bedenini nasıl algıladığı ve yorumladığının yanı sıra 

başkalarının onun bedenini nasıl gördüğü ve bedenine nasıl davrandığı da önemlidir ve bu, 

kültürden bağımsız değildir (Bilgin, 2016: 220). Bedenin algılanmasında önemli rol oynayan 

güzellik kavramı da kültürden, medyadan, ekonomiden ve tarihsel süreçten bağımsız 

şekillenmemektedir.  

Simone de Beauvoir’ın “Kadın doğulmaz, kadın olunur” sözü kadın olmanın tamamen 

biyoloji ile ilgili olmadığına, toplumsal ve kültürel olarak inşa edilen değerler ve normlarla, 

kadınlığa atfedilen anlam ve kavramlarla nasıl şekillendirildiğine işaret eder. Bu erkek için de 

geçerlidir. Erkek ve erkekliğe atfedilen kavramlar ve sıfatlar için de benzer iddiada bulunabiliriz; 
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çünkü aslında eşitsizlik toplumun her katmanına nüfuz etmiştir. Kadın ve erkek arasındaki 

eşitsizlik, modern toplumlarda ataerkilliğin hala devam etmesi ve ettirilmeye çalışılması kadınlık 

ve erkeklik kavramlarının toplumsal, kültürel ve sosyo-ekonomik faktörlerden bağımsız 

olmayacak şekilde, sürekli inşa edilmesine neden olmaktadır.  

Iris Marion Young “Throwing Like a Girl” adlı makalesinde erkek ve kız çocuklarının 

bedenlerini nasıl farklı kullandıklarından bahseder. Erkek çocuklarının bedenlerini daha açık, 

özgür ve özgüvenli kullandıklarını; kız çocuklarının ise daha kapalı, çekingen ve pasif bir şekilde 

kullandıklarını söyler. Kız çocukları küçüklüklerinden itibaren ve ileriki yaşlarda erkeklere kıyasla 

bedenlerini daha sınırlı şekilde kullanmakta ve kendi kişisel alanlarının dışına çıkmama eğilimi 

göstermektedir (Young, 1980: 137-146). Young buna ilişkin iki temel sebepten bahseder. Young’ın 

ortaya koyduğu sebepler nesneleştirme teorisi (objectification theory) ile yakından ilişkilidir. İlk 

olarak fiziksel hareket bedenden bağımsız bir eylem olarak gerçekleştirilemeyeceği için fiziksel 

kısıtlanma ya da kendini fiziksel olarak kısıtlama ve bedeni kapalı kullanma kadının kendini, kendi 

bedenini sınırlamasına işaret etmektedir. Bir diğer sebep ise kadının, bedeninin gözetlendiğini 

hissettiğinde doğal olarak bedenini bir nesne olarak algılamasıdır. Young’a göre kadın bir anlamda 

ikiye bölünür. Hareketi gerçekleştirmeye yönelik bir hedefi vardır ve bunu bedeniyle başarmak 

zorundadır (Young, 1980: 146). Kadınların fiziksel hareketleri bu nedenle çekingen, tereddütlü, 

pasif ve daha kapalıdır. Bu da erkeklere kıyasla hem fiziksel hem de ruhsal olarak özgürlüklerine 

ket vurmaktadır (Fredrickson ve Roberts, 1997: 184). Bu noktadan hareketle kadınların küçük 

yaşlardan itibaren bedenlerini nasıl kullanmaları gerektiğine dair bazı talimatlara maruz 

kalmalarının, kültürel ve sosyal birtakım normlar çerçevesinde bedensel aktivitelerini 

düzenlemelerinin ve bedenleriyle ilgili algılarını şekillendirmelerinin, ileriki yaşlarda kendi 
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cinsellikleriyle ilgili görüşlerini, davranışlarını ve tutumlarını da etkileyebileceği söylenebilir; zira 

beden ve cinsellik birbirinden ayrı, bağımsız ve birbiriyle ilişkisiz kavramlar değildir.  

Bedenin kendisi ve beden hakkındaki algıların ve yorumların tarihsel ve toplumsal olarak 

farklılaştığını göz ardı etmek cinsellik ile ilgili algının ve cinselliğin sergilenme biçiminin tarihsel 

ve toplumsal olarak nasıl farklılaştığını göz ardı etmemize neden olacaktır. Özellikle kadın bedeni 

ve buna dair geliştirilen algılar ve yorumlar söz konusu olduğunda bu durum daha da 

belirginleşmektedir (Odabaş, 2005: 153). Medyanın bu konudaki rolü de kesinlikle yadsınamaz. 

Kadın bedeni temsillerine yaşlanmaya karşı alınması gereken önlemler ile güzellik ve zayıflık 

ideolojisinin hâkim olması bunun kanıtı niteliğindedir. Kadın bedenini düzenlemeye yönelik bu 

bakış kadınların kendi bedenleri ile ilgili algı ve bakışını da yönlendirebilmektedir.  

Kadın bedeninin tarih boyunca doğurganlık ile ilişkilendirildiği bilinmekle beraber “zayıflık-

şişmanlık” kavramları da bedenden bağımsız bir şekilde yorumlanmamaktadır. Geleneksel 

toplumlarda balık etli kadın, doğurganlığa ve sağlıklı olmaya işaret ederken günümüzde artık zayıf 

olmak sağlıklı ve güzel olmakla eşleştirilmektedir. Eric Berkowtiz’e göre, kadın bedeni ve 

cinselliği eski çağlardan beri erkeğin namusu, erkeğin soyunu devam ettirmesine yarayan bir araç 

olarak görülmüştür. Örneğin; Hammurabi yasaları evli kadınların, kocalarını küçük düşürecek 

herhangi bir eylemde bulunmaları ya da evden izinsiz ayrılmaları durumunda boğularak 

öldürülmelerini buyurmaktadır (Berkowitz, 2013: 30-33) Böylece hem “yaramaz, söz dinlemez, 

baş belası” bir kadından kurtulmuş olunuyor hem de erkeğin namusuna halel gelmemiş oluyordu. 

Diğer bir örneği de Yahudi yasalarından (Berkowitz, 2013: 31) verebiliriz. Kadına karşı oldukça 

sert ve acımasız diyebileceğimiz Yahudi hukuku evlilik dışı cinsel ilişkide bulunan erkeklere karşı 

hiçbir yaptırım uygulamazken – sadece korkutmak amacıyla gözdağı verilmekteydi – kadınlar en 

ağır cezalara çarptırılmaktaydı. Aynı şekilde Yakın Doğu’da evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan 
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kadınlar önce işkenceye maruz kalmakta, daha sonra ise ölüm cezasına çarptırılmaktaydı 

(Berkowitz, 2013: 32). Burada en kritik ve göz ardı edilmemesi gereken nokta ise bu cezaların 

hiçbir şekilde sorgulanmaması ve olağan kabul edilmesidir. Kadın bedeni ve cinselliği tamamen 

kocasına aittir. Kadının hiçbir şekilde kendi bedeni üzerinde bir hakkı yoktur. Önemli olan erkeğin 

namusudur. Namusu da kadının yani karısının bedeni ile koruduğu ve sürdürdüğü için 

cezalandırılan her zaman kadın ve kadının bedeni olmuştur.  

Kadının kendi bedeni üzerinde hak sahibi olamamasının yanında kocası dışında bir erkeğin 

kadına tecavüz etmesi ya da zor kullanarak onunla cinsel ilişkiye girmek için kadını tehdit etmesi 

durumlarında da cezalandırılan yine kadın ve kadın bedenidir. Tecavüze uğrayan kadının bakire 

olması durumunda bu ceza katlanarak artmaktadır. Bu durumda tecavüze uğrayan kadının ailesi 

daha büyük bir utanç doğmaktadır. Örneğin; Asurlularda bakire bir kadına evli bir erkek tarafından 

tecavüz edilmesi durumunda hukuk, tecavüz eden erkeğin karısının tecavüz edilen kadının 

babasına teslim edilmesini şart koşar. Bununla da kalmayarak yasaya göre tecavüz eden erkeğin 

karısına kurbanın babasının tecavüz edilmesini şart koşar (Berkowitz, 2013: 35). Bu durumda 

cezalandırılan yine erkek değil, kadın ve kadının bedenidir. Üstelik tamamen masum ve hiçbir 

şekilde suçlu olmayan, kocasının işlemiş olduğu bir suçtan dolayı cezaya çarptırılan bir kadındır. 

Tecavüz yakın zamanda Türk hukukunda olduğu gibi evlilik içinde işlenen bir suç olarak 

görülmemekteydi. Evliliğin bir gereği olarak görülen cinsel ilişki erkek ne zaman talep ederse 

yaşanmalıydı. Erkeğin tıpkı bir sahipmişçesine kendisine ait olan bir bedeni istediği zaman 

kullanma hakkı vardı ve dolayısıyla tecavüzün evlilik içinde bir suç olarak kabul edilmesi olası 

değildi (Berkowitz, 2013: 36).  

Tecavüzün fiili olarak, kadının rızası olmadan, zor kullanarak gerçekleşmesi dikkate 

alınmadığı gibi nerede gerçekleştiği de verilen cezayı ve cezanın kime verileceğini etkilemekteydi. 
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Üstelik günümüzde tartışılan ve hâlâ tecavüz davalarına konu olan “kadının karşı koymaması, 

bağırmaması” gerekçesiyle fiilin, tecavüz olarak değerlendirilmemesi meselesi Hititler’de de 

verilen cezayı etkileyen bir gerekçe olarak sunulabilmekteydi (Berkowitz, 2013: 36). Erkeğin 

cezalandırılması için tecavüzün açık alanda gerçekleşmiş olması ve kadının tecavüze engel olmak 

için gerçekten büyük bir mücadele ile karşı koyması gerekmekteydi. Bu, kadının tecavüz olayı ile 

beklemediği bir anda karşılaşması, ilişkiye girmek için istekli olmadığı ve engellemek için 

mücadele ettiği anlamına geliyordu. Oysa zaten rıza göstermediği bir eyleme maruz kalan kadının 

bu eylem için istekli olduğundan söz etmek mümkün değildi. Eğer tecavüz evin içinde 

gerçekleştiyse kadın hakkında çeşitli şüpheler doğmaktaydı (Berkowitz, 2013: 36). Hititlerin 

tecavüz konusundaki yaptırımları netti: “Eğer bir adam bir kadını dağlarda alıkoyarsa (ve ona 

tecavüz ederse), adam suçludur; ama eğer onu kadının evinde alıkoyarsa, bu sefer kadın suçludur 

ve ölmesi gerekir. Eğer kadının kocası onları iş üstünde yakalarsa, onları öldürmesi suç teşkil 

etmez” (Berkowitz, 2013: 36). 

Bu, Odabaş’ın da bahsettiği kadın bedeni ve kadın bedenine ilişkin algı ve yorumların mekâna 

maruz kalmasına (Odabaş, 2005: 153-155) bir kanıttır. Eylemi gerçekleştiren kişi ve alacağı ceza 

tartışma konusu olmazken kadının mücadele edip etmediği ve fiilin nerede gerçekleştiği daha 

önemli hâle gelmektedir.  

Cinselliğin ve cinsellikle ilgili söylemlerin de toplumsal ve kültürel olarak inşa edildiği 

tezinden yola çıkarak cinselliğin kadın-erkek arasında yaşanan bir eylem olmasından öte bir iktidar 

söylemi olarak ele alınması farklı, iç içe geçmiş bedenlerin ve cinselliklerin varlığının 

sorgulanmasına olanak sağlar (Akgül, 2012: 73). Bu çerçevede Foucault’nun iktidar-özne ilişkisi 

ve cinsellik ile ilgili söylemlerine değinmek cinselliğin kadın-erkek arasında yaşanan fiziksel bir 



23 
 

eylemden öte tarihsel ve toplumsal olarak inşa edilen iktidar söyleminin bir parçası olduğuna ve 

çoklu cinselliklerin de var olabileceğine işaret edecektir.  

1.2.2. Cinsellik 

Cinsellik hem kelime hem de kavram olarak bizim şu anda algıladığımız anlamıyla ilk defa 19. 

yüzyıl sonunda İngilizce olarak Oxford sözlüğünde yer almıştır. Sözlükte cinsellik “cinsel güçlere 

sahip olma (possesion of sexual powers)” ya da “cinsel duygulara sahip olabilme, cinsel hislerin 

varlığı (capability of sexual feelings)” olarak tanımlanmaktadır (Davidson, 1987: 23). TDK 

sözlüğünde ise cinselliğin anlamı “1. cinsel özelliklerin bütünü, eşeysellik, 2. sevişme duygusu, 

seksüellik”tir. Hem cinselliğin hem de pornografinin tanımına bakıldığında pornografinin asıl 

özelliğinin cinsellik olduğuna dair kabul gören yaygın görüş (Hyde, 1989: 9) tekrar akla 

gelmektedir. Bir malzeme ancak cinsel dürtüleri harekete geçirdiğinde pornografik olabilir. Diğer 

bir özelliği ise, TDK sözlüğüne göre ahlâki değerlerle ters düşmesi gerektiğidir. Bu noktada ahlâki 

değerlere ters düşen bir cinsellik ile neyin kastedilmeye çalışıldığı; bir malzemenin ya da eylemin 

ahlâki olup olmadığının kim tarafından neye göre belirlendiği sorularıyla karşı karşıya kalırız.  

Ahlâk ve kime göre neyin ahlâki olup olmadığı detaylıca tartışılabilir; ancak tezin temel sorusu bu 

olmadığı için bu konu detaylıca incelenmeyecektir. Bu bölümde daha çok cinselliğin tanımına ve 

cinsellik ile ilgili tartışmalara değinilecek olup cinsellik ve pornografi arasındaki ilişki 

detaylandırılacaktır.  

Cinsellikten ve cinselliğin tarihinden söz ederken bu alanda yapılan hiç kuşkusuz en detaylı 

çalışmalardan biri olan ünlü Fransız filozof Michael Foucault’un üç cilt olarak yayımlanan eseri 

Cinselliğin Tarihi’nden (1985) bahsetmemek eksiklik olur. Foucault felsefesini birbirinden farklı 

çalışmaların ve analizlerin yapıldığı ve farklı yöntemlerin kullanıldığı üç ayrı ana dönemde 

incelemek mümkündür. İlk dönem 1960’lar arkeolojik dönem, ikincisi 1970’ler jeneolojik dönem 
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ve son olarak üçüncüsü 1980’ler etik dönem şeklinde ifade edilebilir (Karademir, 2015: 86). Bu 

bağlamda 1970’li yıllarda Foucault felsefesinin odaklandığı temel konular olan cinsellik ve 

hapishane tarihi, bu iki konuyla birebir ilişkilendirdiği iktidar söylemi bir önceki dönem olan 

1960’lardan farklı bir yöne kaymıştır (Karademir, 2015: 87). Foucault’nun temelde sormuş olduğu 

“hangi hakikat oyunları ile insanlar kendilerini arzulayan özneler olarak, cinsel özneler olarak 

görmeye/deneyimlemeye başladılar” (Foucault, 1985: 6-7) sorusu üzerinden hareket edecek 

olursak, kişilerin kendi cinselliklerini deneyimlerken kendilerini arzu duyan cinsel özneler olarak 

görmelerinin kaçınılmaz olduğunu söylemek bizi cinselliğin haz olgusu etrafında gerçekleştiği 

sonucuna götürmektedir. Foucault’ya göre cinsellik, toplumsal olarak kurgulanmış ve tarihsel 

olarak da biçimlenmiştir (Bilgin, 2016: 227). Foucault, cinsel ilişkinin (seksin) tarih boyunca 

bastırıldığı, baskı altına alındığı ve susturulmaya çalışıldığı iddiası ile hem fikir değildir ve 18. 

yüzyıldan beri cinsellik ile ilgili söylemlerin yoğun bir şekilde var olduğunu ve cinsellik hakkında 

konuşulduğunu söyleyerek baskı varsayımı (repressive hypothesis) teorisine karşı çıkar (Foucault, 

2007: 11-20). Öyle ki Linda Williams, Diderot masalından yola çıkarak pornografiyi tartıştığı 

“Speaking Sex” başlıklı makalesinde (Williams, 1999: 2) Foucault’nun seks hakkında aslında ne 

kadar da konuşmak istediğimizi vurgulamasını ondan yaptığı şu alıntıyla ortaya koymaktadır:  

Yıllarca hepimiz Sultan Mangoul’un krallığı altında yaşadık ve seksi hep merak 

ettik, ona dair sorular sorduk, onun hakkında konuşulduğunu duymak için hep bir 

istek duyduk, bir anlamda hepimiz sihirli yüzükler icat etmeye çalıştık ki seks 

konusunda bir gevezelik edildiğini duyabilelim (Foucault’dan aktaran Williams, 

1999: 2). 

Foucault’nun yukarıda alıntılanan ifadesine dayanarak şu soruyu sorabiliriz: Bir yandan seks 

hakkında konuşmak ve konuşulduğunu duymak isterken öbür yandan seksi sergilemekten, seksin 
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sergilenmesinden ya da izlenir ve görünür olmasından neden bu kadar rahatsızlık duymaktayız? 

Aynı soruyu cinsellik ve pornografi ilişkisini göz önünde bulundurarak pornografi için de 

sorabiliriz. Tüm karşı çıkmalara ve pornografi karşıtı feministler tarafından sansür uygulanmasının 

savunulmasına rağmen pornografik matteryaller hâlâ üretilmekte ve tüketilmektedir. Bu konu 

hakkındaki tartışmalar da devam edecek gibi görünmektedir. Hyde, konulan tüm sınırlamalara ve 

yasaklara rağmen pornografinin çekiciliğinin tükenmediğini, pornografinin ilk ne zaman 

yozlaşmaya başladığı bilinmese de kadınların ve erkeklerin cinsel dürtülere sahip olmaya devam 

ettikleri sürece pornografinin varlığını sürdüreceğini iddia etmektedir (Hyde, 1989: 145-148). 

Hyde’ın bu iddiası pornografinin tanımı ile paraleldir. Erkeklerin ve kadınların cinsel dürtüleri ve 

cinsellik var olduğu sürece, cinsel dürtüleri harekete geçirmeye yönelik her türlü sözlü ve görsel 

malzeme ya da kaynak da üretilmeye devam edecektir. Bu malzemeler ahlâki değerlerle örtüşebilir 

ya da örtüşmeyebilir. Bu durumda her türlü ahlâki ve ahlâk dışı malzeme de kendine yer bulacaktır. 

Kaldı ki pornografi ve fantezi arasındaki ilişkiye dayanarak gerçek hayatta ahlâk dışı 

değerlendirilebilecek pornografik materyaller ve şiddet gibi aynı zamanda suç teşkil eden eylemler 

ahlâkta sınır aşımı olarak değerlendirilebilir. Cinsel dürtüler sonlanmadığı sürece cinsellik de 

bitmeyecektir. Cinselliğin sergilenmesi de devam edecek gibi görünmektedir.  

Görünenin arkasındaki görünmeyeni aramak her zaman görünene bakmaktan daha çekicidir. 

“Var olan görünenin değil, görünmeyenin aynasıdır ve bakışı göz bakamaz hâle gelinceye, kişi 

kendini bakıştan eksiltinceye, kendinden geriye tanrısal yasallık dışında bir şey kalmayıncaya 

değin edilgenleşmelidir” (Sayın, 2013: 54). Bundan dolayı görünmeyen ve görünmeyenin 

arkasındaki hep merak edilir. Cinselliğin hâlâ tabu olarak kabul edildiği toplumlarda konuşulmayan 

ve görünmeyen bundan dolayı merak uyandırmaktadır. Görünenin arkasında saklı olanı görmek 

istemek ve merak etmek gibi gizli bir hazineyi ararken duyulan heyecan ve aslında bir anlamda 
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bilme istencidir. Var olan ve görünen kendi içinde sakladığı gizden dolayı merak uyandırır. Zeynep 

Sayın “var olan görünenin değil görünmeyenin aynasıdır” (Sayın, 2013: 54) derken belki de bunu 

kast etmektedir. Cinsellik var olduğu, görünmez kılındığı ve konuşulmadığı sürece merak edilecek, 

bilinmek istenecek ve farklı biçimlerde görünür hale getirilmeye çalışılacaktır.  

Cinsellik ve cinsel ilişki pek çok toplumda ve kültürde hâlâ tabu olarak kabul edilmesine 

rağmen tarih boyunca hep konuşulmuştur ve konuşulmaya da devam etmektedir. Foucault, 

Viktoryen dönemde cinselliğin artık konuşulmadığını, üzerinin örtüldüğünü savunur (Foucault, 

2007: 12). Foucult’ya göre, evlilik kurumu, cinselliğin üzerini örtmüştür. Cinsellik ancak üremeye 

yönelik olduğu sürece kabul edilebilir. Üremeye yönelik olmayan bir cinsellikten söz edilemez ve 

edilmemelidir. (Foucault, 2007: 12) Foucault’nun bu sözleri çok da uzak geçmişi ifade 

etmemektedir. Günümüzde cinsellik pek çok kültürde ve toplumda din, kültür, cinsiyet ve yaş gibi 

bazı gerekçelerle sınırlandırılmakta ve kalıpların içine yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Foucault 

“iktidarın ilk çağlardan beri uyguladığı baskı yöntemleri sayesinde cinselliğin en uygun yerde en 

uygun şekilde dile getirilmesine dair çeşitli yöntemler geliştirdiğini” söyler (Foucault, 2007: 13). 

“Başka türlü olabilir miydi?” diye sorar. Aynı soruyu pornografi hakkındaki tartışmaları temel 

alarak da sorabiliriz. Erkeğin cinsel haz ve fantezilerinin temel alındığı, baskın iktidar söylemi 

altında erkekler tarafından erkekler için üretilen bir ürün olan pornografi erkek egemen bir sektör 

içinde başka türlü olabilir miydi? Feminist tartışmaların temelinde yer alan pornografi radikal 

feministler tarafından “erkek egemenliğinin görsel olarak vücut bulmuş hali” şeklinde 

tanımlanmıştır. Kadınların gerçek hayatta maruz kaldıkları şiddetin pornografik materyallerde 

resmedildiği ve pornografik materyallerin, tüketicilerin şiddet ve tecavüz eğilimlerini artırdığı gibi 

gerekçelerle pornografiye karşı alınması gereken yasal önlemlerden ve sansür uygulamasından 

bahsedilmeye başlanmıştır. Kadın bedeninin sömürüldüğüne ilişkin iddiaların tamamen 
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reddedilmesi mümkün olmamakla beraber, radikal feministler başta olmak üzere bazı feminist 

teorisyenlerin kadın cinselliğini ve cinsel fantezilerini tartışmalarına dâhil etmemeleri konuyu 

belirli kalıplar çerçevesinde tartışmaya hapsetmektedir. Kadın bedenini ve cinselliğini yine erkek 

cinselliğini merkeze koyarak tartışmaları seks pozitivist (seks yanlısı ya da sansür karşıtı) 

feministler tarafından eleştirilmektedir. 

1.2.3. Bir İktidar Söylemi Olarak Gözetlenen Cinsellik 

Foucault’ya göre iktidar kavramı tarihsel süreçten bağımsız bir şekilde incelenemez. Özne 

de iktidar ilişkileri tarafından kurulur ve şekillendirilir. İktidar ilişkileri, özneyi kurar, dönüştürür, 

değiştirir ve bedeni tahrip eder. Bu doğrultuda iktidar ilişkilerinin beden politikaları üzerinde 

yadsınamaz bir etkisi vardır (Foucault, 2005: 63-65). Foucault’ya göre iktidar her yerdedir ve 

özneyi denetim altında tutmaya çalışır. İktidarın olduğu yerde direniş vardır; baskı ve direniş var 

ise iktidardan söz edilebilir (Akgündüz, 2013: 64). Foucault’ya göre iktidar, ekonomik süreçler, 

bilgi ve ilişkiler ağı içinde gelişen ve özneyi baskı altında tutmaya çalışan bir mekanizmadır. 

Bilgiyi ve söylemi üreten mekanizma iktidardır ve iktidarın en gelişmiş örneği de devlettir 

(Foucault, 2005: 63). Öznenin inşası ve şekillendirilmesi iktidardan bağımsız olamaz. İktidar 

özneleri kurgularken bir yandan da onu denetlemek ve düzenlemek için çeşitli denetim 

mekanizmaları oluşturur. Bu mekanizmalar hem denetleyici hem de düzenleyicidir. Toplumu 

sürekli bir gözetim altında tutan iktidar kurumsallaştırdığı mekanizmalarla bedeni de denetim 

altında tutar (Foucault, 2007: 87). Foucault’ya göre;  

İktidar her yerde hazır ve nazırdır. …İktidar her yerdedir; her şeyi kapsadığından 

değil, her yerden geldiğinden dolayı her yerdedir. …İktidar bir kurum bir yapı 

değildir; bazılarının baştan sahip olduğu belirli bir güç değil, belli bir toplumda 

karmaşık bir stratejik duruma verilen addır (Foucault, 2010: 72).  
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Foucault’nun iktidar tanımından yola çıkarak iktidarın tarih boyunca tüm söylemlerde ve 

ilişki biçimlerinde var olduğunu söylemek yanlış olmaz. Dolayısıyla özneyi denetleyen ve 

kurgulayan iktidar mekanizmaları aynı zamanda bedeni de düzenliyor ise tarihsel süreçten 

bağımsız bir cinsellikten söz etmek oldukça zor olacaktır. Foucaultcu anlamda bedeni ve toplumu 

gözaltında tutan bir iktidardan bahsederken izleme, gözetleme, denetim altında tutma ve 

düzenlemeyi cinsler arasında bir eyleme indirgemek ve cinselliği tektipleştirmek- sadece kadın ve 

erkek arasında olduğunu varsaymak- toplumsal ve kültürel olarak kurgulanan cinselliği yeniden 

üretmekten öteye geçememektedir. Pornografinin sadece erkek bakışını kışkırttığını söylemek eril 

iktidar mekanizmalarının varlığı sürdürmesini desteklemek ve kadının cinselliğini ve hazzını göz 

ardı etmektir. 

Beden, cinsel hazzın öznesi olmakla beraber aynı zamanda iktidar söyleminin de hedefinde 

yer alır. Tarih boyunca iktidar söylemlerinin hedefinde yer alan cinsellik yargılanmakla kalmaz 

aynı zamanda yönetilir (Foucault, 2003: 26). Devlet, tıp, hapishane, din gibi çeşitli denetim 

mekanizmalarıyla cinselliği denetler. Toplumda hemen hemen tüm kurumlara ve toplumun her 

alanına nüfuz eden bu kurumsallaşmış yapılarla cinsellik gözlenmeye, kontrol altına alınmaya 

çalışılır ve söz edilebilir hale getirilir (Sarup, 1997: 112). 

Foucault, iktidarın toplumu denetlemek ve gözetlemek için çeşitli denetim mekanizmalarını 

kullandığını ve bu mekanizmalar yoluyla kişileri denetlemekle kalmayıp kişilerin iktidar için kendi 

kendilerini denetler hâle geldiğini iddia eder. Böylece herkes kendi gözetim sistemini yaratırken 

iktidara da yardımcı olan birer “göz”e dönüşür. Bir anlamda hepsi iktidarın gözü haline gelir 

(Çoban, 2016: 115). Bu kişiler ya da kurumlar iktidarın işbirlikçileridir.  

Foucault cinselliğin ve bedenin tarihsel süreç içinde şekillendirildiğinden ve toplumsal 

olarak kurgulandığından bahsederken, insanların bedene nasıl baktıklarının, beden ve cinsellikle 
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ilgili geliştirdikleri argümanların da önemli olduğunu söyler (Wallace ve Wolf, 2012: 505). Bu 

söylemler ise iktidardan bağımsız olarak gerçekleştirilemez; çünkü bilgi ve söylem iktidar 

tarafından üretilir (Akay, 1995: 114). 

Cinselliğin toplumsal olarak inşa edildiği ve cinsellikle ilgili söylemlerin iktidardan 

bağımsız bir şekilde üretilemeyeceği iddiasından yola çıktığımızda, Jeremy Bentham’ın kardeşi 

Samuel Bentham tarafından 1806 yılında Rusya’da inşa edilen; ancak sonrasında Jeremy 

Bentham’ın adıyla bilinen ve anılan (Pease-Watkin, 2016: 77) Panoptikon modelinden 

bahsetmeden geçmek Foucault’nun iktidar, söylem, bilgi ve cinsellikle ilgili görüşlerini eksik 

bırakmak anlamına gelecektir. Bir gözlem ya da gözetim evine benzeyen panoptikon aynı anda pek 

çok mahkûmu denetlemeyi sağlayan bir yapıdır ve Bentham bunu hapishane olarak inşa etmeyi 

hedeflemiştir (Pease-Watkin, 2016: 77). Bu sistemde mahkûmlar tek bir gardiyan tarafından sürekli 

olarak gözetim altında tutulmaktadır. Gözetleme ve denetim altında tutma işlevinin yanı sıra bu 

modelin ıslah edici bir rolü de vardır. Böylece insani şartlar yeniden düzenlenerek 

iyileştirilebilmektedir (Pease-Watkin, 2008: 77-78). Bentham’ın sistemi ile ilgili farklı eleştiriler 

olmasına rağmen 19. yy. sonlarında eleştirmenler tarafından ortak karar kılınan nokta şudur ki 

panoptikon yeni bir iktidar biçimini temsil etmekte ya da yeni bir iktidar formunun yaratılmasına 

yardım etmektedir (Werret, 2016: 88). Panoptikonun toplumu temsil ettiği metaforuna dayanarak 

Foucault’nun da söylediği şekilde en büyük ve gelişmiş iktidar modelinin devlet olduğunu 

söyleyebiliriz. Devlet ise kendi yarattığı mekanizmalarla toplumun içinde yaşayan bireyleri ve 

kurumları sürekli denetlemekte ve gözetlemektedir. Bazı kurum ve bireyler de devletin 

işbirlikçileri olarak bu sistemde yerlerini almaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu 

denetleme ve gözetleme mekanizmaları da gelişim göstermekte ve çeşitlenmektedir. Oluşturulan 

bu gözetim sistemi, kapitalizm ile birlikte toplumun hemen her alanına sızmış ve etkisini artırmıştır 
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(Çoban, 2016: 114). Ulus-devletlerin ortaya çıkışıyla beraber iktidar da bir anlamda değişmiş ve 

dönüşüme uğramıştır (Çoban, 2016: 114-115). Sınırları belli olan devletler toplumları da kendi 

sınırlarına hapsederken gözetleme sürecinin geliştirilmesi ve bu sürecin yeniden inşa edilmesi için 

çeşitli yöntemler ortaya çıkarmışlardır. Bu noktada kapitalist sistemde sınırlama toplumun 

kapatılmasına işaret etmektedir (Çoban, 2016: 114). Kendi gözetim ve denetim mekanizmasını 

yaratan sistem – ki Bentham’ın panoptikon yapısı buna güzel bir örnektir- içinde hapsettiği 

bireyleri bu sistem içinde tutmaya çalışarak ürettiği bilgi ve söylem ile toplumun iktidarı 

içselleştirerek kendi kendini baskı altına almasına neden olmaktadır. “Panoptik cehennem” olarak 

adlandırılan (Çoban, 2016: 119) bu yapıda iktidar ve güç ilişkileri de her zaman çift yönlü olarak 

işler. Sistemde bir gözetleyen bir de gözetlenen vardır (Özarslan, 2016: 150). Toplumu gözetleyen 

iktidar, ona bu eyleminde yardım eden ve onunla iş birliği içindeki kurumlar ve kişiler, son olarak 

da gözetlenen ve denetlenen bir toplum… Bu makro düzeyde ilerleyen gözetim sistemi, kendi 

içinde alt seviyelerde çeşitli gözetleme mekanizmalarını içermektedir. “Bu mikro panoptikonlar, 

makro panoptikonları, makro panoptikonlar ise iktidarın panoptikonunu inşa eder” (Çoban, 2016: 

120). 

Bu sistemde herkesin üzerinde iktidarın gözü hissedilir. İktidarın gözü her yerdedir ve 

ondan kaçılması mümkün değildir. Kaçılması mümkün olmayan bir şeyle mücadele edilmesi de 

anlamsızlaşır. Toplum gözetlendikçe iktidar sayesinde daha da teşhir edici bir toplum oluşturulur 

ve toplumun bu gözetleme eyleminden zevk alması da sağlanır. “Gözetleme cinsellik içeren bir 

etkinliktir, bir anlamda röntgenciliktir” (Çoban, 2016: 122). Her ne kadar gözetleme eyleminde 

bulunan kişi bunu cinsel bir amaçla yapmasa da gözetleme eyleminden dolayı bir haz duyar, 

gözetlediği nesne bir haz nesnesine, erotik bir nesneye dönüşür. Bir nevi pornografik bir form alır 

(Çoban, 2016: 122). Foucault’nun iddia ettiği şekilde gözetim sisteminde kişilerin kendine 
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yabancılaşması ve gözetim sistemine boyun eğmesi durumu burada bir haz alma eylemine dönüşür. 

Kişi, gözetlediği nesneden dolayı haz duyar. Cinsellik eylemi sonucunda ortaya çıkan şey de haz 

duymak ve zevk almak ise sadece bu eylemi gerçekleştiren kişinin haz duyduğunu ve zevk aldığını 

söylemek yetersiz kalacaktır. Gözetlenen cinsellik de haz duyulmasına ve zevk alınmasına neden 

olmaktadır.  

İktidar yapılarının ortaya çıkması sonucunda göz, yapılar arasındaki eşitsizliğe neden olan 

temel araç olmuştur (Çoban, 2014: 2). John Berger “Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk 

konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir” der (Berger, 2014: 7). Dünyayı ve dünyadaki 

yerimizi ararken ve bulmaya çabalarken her ne kadar bunu sözcüklerle anlatmaya çalışsak da kendi 

yerimizi görerek bulduğumuzdan ve düşündüklerimizin ve inandıklarımızın nesneleri görme 

şeklimize etki ettiğinden bahseder (Berger, 2014: 7-8). İktidarın bir diğer önemli denetim aracı ise 

bilgidir (Çoban, 2009: 3). Gücü elinde tutan iktidar, ürettiği bilgi ve geliştirdiği söylemlerle göz 

aracılığıyla toplumu denetlemekte ve gözetim altında tutmaktadır.  

İktidar kavramını makro değil mikro düzeyde düşündüğümüzde porno filmlerinde de 

panoptikon sisteminde olduğu gibi gözetleyen ve gözetlenen olarak iki taraf olduğunu 

söyleyebiliriz. Gözetleme eylemini gerçekleştiren taraf olan seyirci gözetlenen taraf üzerinde göz 

aracılığıyla hakimiyet kurmaktadır. Gözetlenen taraf böylece nesne konumuna indirgemekte ve 

eylemi gerçekleştiren izleyici kendi denetim mekanizması içinde aktif bir konuma gelmektedir. 

Güç ve iktidar kavramları zaman içinde farklı biçimlerde değişen koşullara uyum sağlayarak 

kendini gösterebilmektedir. Pornografik materyaller özelinde iktidara sahip olan yani gücü elinde 

tutan taraf gözetleme eylemini gerçekleştiren seyirci iken üzerinde hâkimiyet kurulan taraf ise 

gözetlenen, bilginin ve gözün nesnesi konumuna gelen kişilerdir; ancak Sayın pornografik 

imgelerin de bir çeşit denetleme mekanizması kurduğunu söyler (Sayın, 2013: 12). Sayın’a göre 
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bakışın iktidarı, seyirciden ziyade seyredilen nesnenin kontrolündedir ve bu iktidar her imgenin 

üzerinde varlığını hissettirir. Seyirci izleme eylemini gerçekleştiriyor ve bunun sonucunda bir haz 

duygusuna erişiyor olsa da onu izleme eylemine teşvik eden ve kışkırtan bir imgenin varlığından 

bahsetmek gerekmektedir. Ekranda gördüğü oyuncular onu bu filmi izlemeye davet etmektedir. 

Seyirci izleme eylemini yaparken aktif bir konuma geliyor ise oyuncular da benzer şekilde 

seyircide merak duygusu uyandırmakta ve bakışı doyurmaktadır. Bir anlamda seyircinin gözünü 

denetlemektedir.  

Pornografik materyallerin tümünde cinselliğin ya da cinsel ilişkinin tamamen heteroseksüellik 

üzerine kurulu olduğunu iddia etmek toplumsal cinsiyet körü olmak demektir. Dolayısıyla 

pornografinin sadece erkek bakışına dayandığını, pornografik materyallerin erkekler tarafından 

tüketildiğini ve bu endüstrinin tamamen erkeklerin çıkarlarını korumak ve devam ettirmek üzerine 

kurulu olduğundan bahsetmek toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı rolleri yeniden üretmek 

anlamına gelecektir. Kaldı ki sadece erkeklerin porno film izlediğini iddia etmek, kadın ve LGBTI+ 

bireylerin porno film izlemediklerini söylemektir. Dworkin’in 1986 yılında Attorney General’s 

Commission on Pornography raporuna istinaden yaptığı konuşmasında pornografik materyal 

tüketicilerini de kadına şiddet göstermekle suçlaması ve pornografinin tüm kadınlara karşı yapılan 

bir saldırı olduğunu söylemesi (Dworkin, 1986) kadının bakışını ve kadının haz duygusunu yok 

saymaktır.  

Pornografik materyal tüketicileri gördükleri cinsellikten haz duymaktadır. Bu tüketiciler 

kadın, erkek, LGBTI+ ya da aseksüel olabilir. Pornografik materyal tüketen kişinin (gözetleyen) 

eylemi cinsellik içermektedir; çünkü izlediği ya da gördüğü şey cinsel bir eylemdir. Tükettiği 

materyal cinsel bir haz duymaya ve zevk almaya yöneliktir. Radikal feministlerin iddiası ise 

“pornografinin tecavüzü ve kadına karşı şiddeti meşrulaştırdığı, kadın bedenini erkeğin cinsel zevki 
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için kullanılabilir bir nesne haline getirdiği ve bu sektördeki kadınların yasal olarak haklarının ihlal 

edildiği” şeklindedir. Foucault’nun ortaya koyduğu şekilde panoptikon felsefesinden yola çıkacak 

olursak, pornografi endüstrisini panoptikon, burada çalışan kişileri mahkûm, tüketicileri ise 

gardiyan olarak düşünebiliriz. Dworkin’in iddiası, sektörde hak ihlaline uğrayan bu mahkûmların 

tüketiciler tarafından sürekli gözetlendiği ve üzerlerinde tahakküm kurulduğudur. Çözümü ise 

pornografi konusunda yasal denetim sağlanması, özünde kadın nefretine dayanan mahremiyet 

yasasının kaldırılması ve bunun bir özgürlük olarak görülmemesidir (Dworkin, 1986). Dworkinde 

aslında mikro bir panoptikon sistemi kurmaktadır. Hukuk, hukuk uygulayıcıları ve denetlenecek 

bir alan yani pornografi sektörü daha makro düzeyde bir panoptikona işaret eder. Foucault’nun 

panoptikon sistemindeki en büyük denetleyici devlettir. Dworkin de devletin, hukuk sistemi 

aracılığıyla pornografik materyaller ile ilgili yasal düzenlemeleri yürürlüğe koymasını talep 

etmektedir. Devlet, hukuk aracılığıyla denetleme ve gözetim mekanizması kuracaktır. Burada 

sorgulanması gereken ise bu hukuksal düzenlemelerin kimi ve neyi etkileyeceğidir. Dworkin, 

tüketicileri tektipleştirerek pornografik materyal tüketicilerinin erkek olduğunu ve hukuksal 

düzenlemelerin yeterli olacağını iddia etmektedir. Bu noktada pornografi konusundaki 

tartışmaların derinleştirilmesi gerekmektedir.    

  Radikal feministlerin iddialarına karşı çıkarak argüman oluşturanlar, iktidarın sözde 

güvenlik adı altında toplumsal yaşama sürekli müdahalesini kısıtlayıcı bulanlardır; çünkü iktidarın 

toplumun her alanına nüfuz eden mekanizmaları aslında özgürlüklerin sınırlandırılması, sistematik 

hale getirilmesi ve teke indirgenmesi için kullanılmaktadır. Toplumdaki farklılıklar ne kadar 

tekdüze olur, minimuma indirilirse muhalif sesler ve görüşler de o kadar azalır. Bu da iktidarın 

toplumu denetim altına almak ve hegemonyasını genişletmek için kullandığı yöntemlerin etkili bir 

şekilde işlemesini sağlar. İktidar, cinsellikle ilgili oluşturduğu bilgi ve geliştirdiği söylemler 
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sayesinde cinselliğin şekillenmesini sağlarken bir taraftan da onu denetlemek için çeşitli araçlar 

üretmektedir. Suçun ortadan kaldırılması için geliştirdiği sözde güvenlik yöntemleri aslında suçun 

yeniden üretilmesine neden olmaktadır. Suçlar, yaratılan bu sistemin kendi içinde devamlılığını 

sağlamaktadır. Sistemin şiddetini meşrulaştıran bir olanak sunduğu için suçun kökten bitirilmesi 

ve ortadan kaldırılması için uğraşılmaz (Çoban, 2016: 125). Bu noktada “gerçek suç”un ne 

olduğunu tanımlamak da önemlidir. Suç olan eylem pornografi tüketmek midir yoksa radikal 

feministlerin iddia ettiği gibi tecavüzü gerçek yaşamda da uyguladığı söylenen pornografik 

materyal tüketicisinin gerçekleştirdiği tecavüz suçu mudur? Pornografi ve sansür karşıtı 

feministlerin söylemleri dikkate alınarak bu bölümde feminist seks savaşlarına değinilecektir. 

1.3 Feminist Seks Savaşları 

 

Pornografi, 1970’li yıllardan beri feminist tartışmanın temel meselelerinden biridir. 

Temelde iki ana görüşün varlığından bahsedebiliriz. Sansür uygulanmasını savunan pornografi-

karşıtı feministler (anti-porn feminists) ve sansür uygulamasına karşı çıkan sansür karşıtı 

feministler (seks positivists ya da anti-censorship feminists). Her iki grubun arasında kalan ve 

tamamıyla bir gruba dâhil olmayan feministlerin sayısı ise oldukça azdır. Feminizm içindeki bu 

karşıtlık ve pornografi konusundaki bu anlaşmazlık 1970’li yıllarda başlamış, 1980’li yıllarda konu 

tartışmaların merkezinde yer almış; Emma Goldman ve Margaret Sanger gibi seks yanlısı (pro-

sex) feministlerin görüşlerine atıfla daha ateşli bir şekilde tartışılmaya başlanmıştır (Crosson, 1998: 

23-24). 

1960 ve 1970’li yıllar feminist hareketin zirve yaptığı ve “kızkardeşlik” (sisterhood) 

teriminin bu hareket içinde kendine yer bulduğu dönem olarak tanımlanabilir. Kadınların statüsü 

erkeklerin karşısında o günden bugüne çok fazla değişmemiş olabilir; ancak feminist akım içinde 
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pornografi üzerine olan tartışmalar ve görüşler farklılaşmıştır (Segal, 1993: 92). Dworkin ve 

Mackinnon’ın keskin ve belirli bir grubu – ki bu grup kuşkusuz ki erkeklerdir – hedef alan 

söylemleri ve iddialarının ne derece doğru olduğu tartışılır hale gelmiştir. Kadının tıpkı diğer her 

alanda olduğu gibi cinsel olarak da özgür olması gerektiğini savunan liberal feministler pornografi 

konusunda Dworkin ve Mackinnon ile hemfikir olmamıştır. 1980’li yıllara gelindiğinde pornografi 

karşıtı kampanya ve politikalara hapsedilen heteroseksüellikle ilgili tartışmalar etrafında dönen bir 

modern feminist söylem ve tartışma ile karşı karşıya gelinmiştir (Segal, 1993: 94). 

Pornografi ve sansür karşıtı iki feminist grubun neden bu konuyu tartışma merkezine 

getirdiklerine ve bu konu etrafında her iki grubun da problemli olarak gördükleri meselelere 

değinmek iki tarafın görüş açılarını daha iyi anlamak konusunda referans olacaktır.  

1.3.1. Pornografi ve Neden Olduğu İddia Edilen Zarar 

Pornografi karşıtı feministlerin sansür uygulanmasına ve pornografinin yasaklanmasının 

gerekliliğine ilişkin en temel savunularından ve iddialarından biri pornografinin kadına karşı 

şiddete neden olduğu ya da bu şiddeti artırdığı yönündedir (Rubin, 19921: 29). Bu iddiaya 

dayanarak karşı çıkılan temel nokta ise pornografik materyallerin şiddet içermesi ve bunu açık bir 

şekilde sergilemesidir. Bu iddiayı daha net ortaya koyabilmek için şiddetin ne olduğunun 

açıklanması gerekmektedir.  

Dworkin Intercourse adlı eserinde şiddeti ve cinsel ilişkiyi birbirinden kesinlikle uzak 

kavramlar olarak anlatmaz. Öyle ki “ırza geçme” (violation) kavramını “cinsel ilişki” (intercourse) 

ile eş anlamlı olarak kullanır ve “Irza geçme, cinsel ilişki ile aynı anlamdadır” der (Dworkin, 2007: 

154). Dworkin’e göre, cinsel ilişki, kadınlar için ikinci sınıf olmanın bir gerçeğidir. Bu gerçeğin 

altında sınırların ihlal edilmesi, sahip olma, domine etme, baskılama, mahremiyetin yerle bir olması 

vardır. Tüm bunlar normalmiş gibi gösterilir ve insanın temel varlığını devam ettirmesi için 
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vazgeçilmez olarak sunulur (Dworkin, 2007:156). Cinsel ilişkiyi, erkek ve erkek cinselliği, arzuları 

ve eylemleri üzerinden, kadını tamamen pasif bir şekilde konumlandırarak anlatmaya devam eder. 

Ona göre, cinsel ilişki çoğunlukla zorla gerçekleşir ve bunun önkoşulu bir kadın partnerin 

nesneleştirilmesidir (Dworkin, 2007: 159). Dworkin’in bu radikal iddiası pornografik 

materyallerde gösterilen cinsel ilişkiden de öte her cinsel ilişkinin zorla gerçekleştiği ve taraflardan 

birinin rızasının kesinlikle olmadığına işaret etmektedir. Dworkin, kadınların korkuyu ve zorla 

gerçekleştirilen cinsel ilişkinin (forced intercourse) ne anlama geldiğini bildiklerini söyler. Ona 

göre rıza, bu korku dünyası içinde o kadar işlevsiz ve pasiftir ki rıza gösteren kadınlar ölü bile 

olabilmektedir ve bazen gerçekten de ölüdür. Kadının rızası o kadar yok sayılmaktadır ki öldürülen 

kadınlarla bile cinsel ilişkiye giren erkekler bunu hep hayal ettiklerini ve uzun bir süredir bunu 

kurguladıklarını iddia etmektedirler. Kadının ölü ya da diri olması rıza söz konusu olduğunda 

işlevini ve anlamını yitirmektedir. Bu iddiasına ilişkin verdiği örnekte, öldürdüğü kadın ile daha 

sonra cinsel ilişkiye giren bir kişinin “Evet, onu öldürdükten sonra ona tecavüz ettim; çünkü her 

zaman fotoğraflarda gözleri kapalı bir şekilde yerde yatan kızlar görüyordum. Bunu yapmayı hayal 

ettim. Uzun zaman bunu yapmayı hayal ettim” şeklinde ifade verdiğini belirtir. Nebraska 

mahkemesinin bu eylemi “iğrenç, zalim, vahşi ve(ya) ahlaki ve akli standartlardan yoksun” olarak 

değerlendirmediğini söyler. Bu örnekten yola çıkarak kadınlar için özgürlük ve korkunun cinsel 

ilişkide birlikte nasıl var olabileceği sorusunu yöneltir (Dworkin, 2007: 163). Bu örneği 

vermesindeki temel amaç Dworkin’in karşı çıktığı kesimin iddialarını çürütmektir. Seks pozitivist 

feministlerin (sex pozitivist feminists) cinselliğin çeşitli şekillerde temsil edilmesinin özgürlükçü 

bir yaklaşım da olabileceği görüşüne Dworkin kesinlikle karşı çıkmaktadır. Cinsel ilişki sırasında 

kadının zarar gördüğünden o kadar emindir ki cinsel ilişkinin tamamen kadının süregelen sosyal 

ve cinsel eşitsizliğinin kilit sebebi olduğunu iddia eder (Dworkin, 2007: 161). Dworkin’in 

Intercourse adlı eserindeki iddialar oldukça dikkat çekici olmakla beraber tartışmaya da çok açıktır. 
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Pornografiye karşı çıkarken şiddet, ırza geçme, sahip olma, şiddet gösterme, rıza kavramlarını 

birbirinden belirli sınırlarla ayırdığını söylemek oldukça güçtür. Eserin “Sahip Olma” (Possession) 

başlıklı bölümünde erkeğin kadına hem fiziksel hem de ruhsal olarak nasıl sahip olduğundan 

detaylı bir şekilde bahsedilmektedir. Dowrkin’e göre, kadın cinsel ilişki esnasında erkeğe teslim 

olur. (Dworkin, 2007: 79-82). Bu iddiasıyla kadını, kadının rızasını, kadının cinselliğini ve 

arzularını göz ardı etmekte ve aslında bir anlamda cinsel ilişkide özne olma durumunu erkeğe 

atfetmektedir.   

Dworkin Intercourse adlı eserinde ele aldığı iddialarını Woman Hating adlı kitabında üç 

temel konu başlığında yeniden incelemektedir. Masallardaki ve pornografideki kadın temsillerini 

karşılaştıran Dworkin, Pamuk Prenses, Sindrella, Rapunzel ile Hansel ve Gratel masallarındaki 

anne figürlerinin karakteristik özelliklerinin birbirinden çok da farklı olmadığını savunur 

(Dworkin, 1974: 34-75). Mitolojik figürler olarak temsil edilen bu kadınların bizim için kadın 

olmanın nasıl olduğuna dair belirli bir çerçeve çizdiklerini söyler. Örneğin; eğer bu kadınlar “iyi” 

birer anne iseler çok uzun süre yaşamazlar. Hem iyi hem de birer savaşçı olamazlar. Öyle ki iyi 

birer anne olmaları durumunda pasif olmaya da mahkûmdurlar ve ölüm onlar için en iyi seçenektir; 

bir anlamda kurtuluştur. Dworkin tüm bu geleneksel masallardaki anlatılara bakarak “en iyi kadın 

ölü kadındır” iddiasında bulunur. Ölü ise hiçbir şey yapamaz, yapmadığı sürece iyidir; ancak 

yaşarsa kötülük yapmaya devam eder ve kötüdür. Dworkin’e göre, bu kadınların hayattaki en temel 

görevi anne olmalarıdır; ama iyi birer anne de değildirler. Kötü, vahşi, saldırgan ve açgözlüdürler 

(Dworkin, 1974: 41). Geleneksel ve yaygın temsil bu şekilde olmasına rağmen tüm masalların aynı 

olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Geleneksel kadın-erkek rollerinin ve kadın temsillerinin 

haricinde tarih boyunca değişen kavramlar ve söylemler kadını ve kadın cinselliğini de etkilemiştir. 

Aynı şekilde pornografik materyaller de yıllardır erkeğin seyir zevki için erkek tarafındanüretilse 
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bile bu materyaller, tarihsel süreçte yeniden şekillenen cinsellik algısı ile beraber farklı cinsellikleri 

temsil etmek amacıyla da kullanılabilir. Dworkin ile benzer ve hatta aynı iddiaları savunarak bu 

masalları, masallardaki kadın ve erkek karakterlere atfedilen geleneksel rolleri eleştiren bir feminist 

aynı zamanda pornografik materyalleri de savunabilir. Bu materyalleri savunuyor olması feminist 

olmadığı anlamına gelmeyecektir; ancak Dworkin’e göre, pornografik materyallerdeki kadınlara 

yapılan her şey gerçek hayatta tüm kadınların başına gelenlerle aynıdır ve bu nedenle kadınlar bu 

materyallere karşı çıkmalıdır; sömürülen, haklarına ve saygınlıklarına tecavüz edilen kadınları 

korumalıdır (Dworkin, 1997: 115-120).  Dworkin’in bu görüşü özellikle ikinci dalga feminizm 

döneminde ortaya çıkan “kızkardeşlik” görüşü ile paraleldir. Tüm kadınların benzer ve ortak 

sorunlar yaşadıkları iddiasından hareketle ortaya atılan ve feminist harekette bütüncül bir yaklaşımı 

savunan bu görüşün aslında tüm kadınların ortak deneyimlerini ve sorunlarını yansıtmadığı 

anlaşılmış ve özellikle siyahi feminist hareket buna karşı çıkmıştır. Siyahi feminist hareket esas 

olarak beyaz ve çalışan orta sınıf kadınların haklarını savunduğu ve kendi sorunlarını ele alamadığı 

gerekçesiyle bu görüşü eleştirmiştir. Benzer şekilde her kadının cinsellik deneyiminin farklı 

olduğunu savunanlar Dworkin’in argümanlarını desteklememektedirler. Dolayısıyla Dworkin’in 

iddiası bu noktada çok da yeterli görünmemektedir. Her kadının cinsel deneyimi aynı olmadığı gibi 

cinselliği algılama, yorumlama ve temsil etme şekli de farklı olacaktır. Bu nedenle geleneksel ve 

yaygın pornografik materyallerde yeniden üretilen toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı, ırkçı, 

cinsiyetçi rolleri eleştirmek pornografik materyallerin yasaklanmasını savunmakla aynı anlama 

gelmemelidir. Ekonomik, kültürel, sosyal alanlara nüfuz etmiş bu ayrımcı ve cinsiyetçi yaklaşımın 

pornografik materyallerde de kendini göstermesi şaşırtıcı değildir. Yasakların kimi ne derece 

etkilediğinin, kime hangi hakkı ve özgürlüğü tanırken, diğerlerini bu haklardan ve özgürlüklerden 

mahrum bıraktığının tartışılması gerekmektedir. Dworkin ve Mackinnon’ın bu konudaki cevabı ise 

kendilerine göre net olmasına rağmen feministler arasında konuyu tartışmalı bir yere çekmektedir. 



39 
 

“Çıkarılacak ve yürürlüğe konacak yasa kapsamında gey ve lezbiyen materyallerin yasaklanması 

gerekmiyor mu?” (Dworkin ve Mackinnon, 1989: 85) sorusuna verdikleri “eğer bir kesim 

aşağılanıyor, haklarından mahrum ediliyor ve şiddete maruz kalıyor ise yasağın bu durum 

karşısında tartışılmasının çok anlamsız olduğu aşikardır” yanıtı pornografi ile ilgili tartışmalar 

devam ederken kimler nasıl feminist olur, feminist akım kimlerin haklarını ne derece 

savunmaktadır sorularını akla getirmekte ve konuyu tamamen başka bir tartışmaya evirmektedir.  

Bu yanıta dayanarak şiddetten ve aşağılamadan bahsediyorsak – ki bu kadınlara yönelik olmalıdır 

– belli bir kesimin haklarının ihlâl edilmesinin çok da önemli olmadığı yorumuna varabiliriz. Belli 

bir kesimin hakları bazılarının şiddete maruz kalmaması için yasaklanabilir denmektedir. Dworkin 

ve Mackinnon’ın şiddeti önlemeye yönelik düzenlemeler getirilmesini savunmayı tercih etmediğini 

söyleyebiliriz. Bu durumda kadınların hak ve özgürlüklerini savunurken gey ve lezbiyen kesimin 

hak ve özgürlüklerinden vazgeçilebileceği sonucuna varılmaktadır. 

Playboy’dan Snuff’a kadar tüm pornografi birilerinin cinselliğidir, anladıkları 

haliyle kendi, gerçek cinsellikleri… Onların pornografisi cinsel deneyimdir, onlara 

göre sekstir. Hiç de şaşırtıcı olmayacak şekilde yine bu kişiler favori 

pornografilerinin yasaya dâhil edilmemesini istemektedirler. Örneğin; erkekler 

“Playboy”u kastediyor olamazsın” dediklerinde aslında “Ben onu kullanıyorum, 

seviyorum, buna hakkım var ve sen bunu elimden alamazsın. Bunun kimi incittiği 

ya da aşağıladığı umurumda değil” demek istiyorlar. Bu çok basit bir şekilde “ben 

bunu seviyorum ve sen bu konuda hiçbir şey yapamazsın” anlamına geliyor 

(Dworkin ve Mackinnon, 1989: 86).  

Aynı zamanda pornografi ile ilgili söylemlerine dair uygulamaya geçmesi için uğraş 

verdikleri yasayı şu şekilde savunurlar: “Pedofili bir insanın cinselliği çocuğun cinsel istismarından 
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daha mı önemlidir?... İyi ve kibar ama yalnız bir adamın cinselliği hayatı tehlikede olan ve eşit 

yaşama şansına sahip olamayan kadınlardan daha mı önemlidir?...” (Dworkin ve Mackinnon, 1989: 

86). 

Bu sorular oldukça tartışmalıdır. Ayrıca kimin için neyin önemli olduğuna kim neye göre 

karar vermelidir sorusunu akla getirmektedir. Dworkin ve Mackinnon buna yanıt olarak şu soruyu 

sorarlar: “Herhangi birinin cinselliği -geleneksel ve alışılagelmiş olsun ya da olmasın- sırf tüketici 

kendi cinselliği için gerekli olan ihtiyacı ve isteği karşılayabilsin, bundan zevk alabilsin diye 

pornografinin kullanılması ve yapılması için parçalanmış hayatlardan daha mı önemlidir?” 

(Dworkin&Mackinnon, 1989: 86). Her ne kadar soru gibi görünüyor olsa da Dworkin ve 

Mackinnon’ın bu soruya yanıtı “hayır” şeklindedir.  

Dworkin Pornography: Men Possessing Women adlı eserinde pornografinin kadının 

baskılanması ve ezilmişliğinin altında yatan her şeyin nedeni olduğunu ve insanlık tarihi boyunca 

cinayet, tecavüz, sömürünün temel sebebi olduğunu söyler (Dworkin, 1981: xxvii). Dworkin’e göre 

pornografi kadına karşı şiddetin, tecavüzün, kadının ve kadın bedeninin aşağılanmasının, 

sömürülmesinin, parçalanmasının vücut bulmuş ve seyirlik olarak erkeğin cinsel zevkine sunulmuş 

halidir. Erkekler şiddete karşı güçlü bir sadakat duygusu geliştirmişlerdir. Bu şiddet ile yüzleşmek 

zorundadırlar; çünkü şiddet, erkek benliğinin ana özelliği ve vazgeçilmez öğesidir (Dworkin, 1981: 

51). Dworkin’e göre erkekler şiddete karşı geliştirmiş oldukları bu bağ ile kadınlardan ayrılırlar; 

çünkü kadınlar şiddetin kurbanı olurken erkek, bu şiddeti her alanda kullanmayı ve uygulamayı 

öğrenir (Dworkin, 1981: 53). Erkeğin dünyasında ve hegemonyasında erkek, şiddeti başkalarının 

üzerinde – özellikle de kadınlar üzerinde – uygular. Bunu düzenli ve disiplinli ya da gelişigüzel bir 

şekilde yapabilmektedir (Dworkin, 1981: 53).  
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Pornografi ve pornografinin neden olduğu iddia edilen zarar konusu, 1986 yılında Amerika 

Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan’ın emriyle Başsavcı Edwin Meese’in de yer aldığı 

kurulca hazırlanan “Attorney General’s Commission on Pornography” adlı raporda da yer alan 

başlıklardan biri olmuştur. Söz konusu zarar ile ilgili olarak raporda “Pornografi teori ise tecavüz 

pratiktir” sonucuna varılmaktadır (Attorney General’s Commission on Pornography, 1986: 78). 

Buradan yola çıkarak pornografik materyal tüketen her erkeğin, gördüğü tecavüz sahnesi 

sonrasında gerçek hayatında bu gördüğü sahneyi uygulamaya eğilimi artacaktır denmektedir.  

Yaygın pornografik materyallerde kadın bedeninin nesneleştirildiği, erkeğin cinsel zevki 

için sunulduğu, erkek istediği sürece kadının her zaman cinsel ilişkiye hazır olduğu ve bütün 

bunların neticesinde “tecavüz miti”nin desteklendiğine yönelik eleştiriler pornografinin 

tartışılmasının başlıca sebebidir ve pornografi karşıtı feministlerin de dayanak noktasını 

oluşturmaktadır. Bu, tüm pornografik materyaller için olmasa da endüstri içinde yer alan pek çok 

materyalle ilgili bir problemdir. Porno sitelerindeki çoğu film ya da çıkarılan basılı ve görsel yayın 

cinselliği ve cinsel ilişkiyi geleneksel kadın-erkek rolleri üzerinden heteroseksüel erkek bakış 

açısıyla sunabilir. Bu ilk bakışta pornografi karşıtı feministlerin iddiasını destekler gibi görünse de 

şu soruları da sormak gerekir: Şiddet, tecavüz ya da her türlü şiddeti içeren diğer eylemler sadece 

pornografik materyallerde mi gösterilmektedir? Neden sadece pornografik materyaller 

eleştirilmektedir? Cinselliği, çıplaklığı, tecavüzü, şiddeti ve diğer tüm şiddetle 

ilişkilendirilebilecek eylemleri bu kadar açık ve net bir şekilde göz önüne serdiği ve cinsel ilişkiyi 

şiddetle ilişkilendirdiği için mi pornografi yasaklanmalıdır? Bu, pornografik materyallerin 

yasaklanması için yeterli bir gerekçe olabilir mi?  Herhangi bir materyalin açık ve net bir şekilde 

şiddet öğeleri içermesinden dolayı yasaklanmasının şiddeti önlemede ne derece etkili olacağı nasıl 

ölçülebilir? Aynı zamanda cinsellik ve şiddet içeren materyallerin tüketicide haz duygusuna neden 
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olmasından dolayı yasaklanması bu tür materyallerin yasaklanması için yeterli bir sebep midir? 

Lynne Segal, kadınlara yönelik şiddetin ticari pornografideki patlamadan çok önce var olduğunu, 

tarihsel ve coğrafi olarak pornografinin yayılmasıyla ilgisi olmadığını savunmaktadır. Olsa bile 

bunun çok az olacağını iddia etmektedir (Segal, 1992: 277). Pornografinin kadınları susturduğu, 

zorbalığı ve tecavüzü meşrulaştırdığı iddiasının yeterli bir dayanağının olmadığını söylemektedir. 

Segal’e göre, pornografinin patladığı 1970’li yıllar kadınların seslerini en fazla yükselttikleri ve 

başarılı bir şekilde kendilerine karşı yöneltilen şiddet ile mücadele ettikleri dönemdir (Segal, 1992: 

278).  

Tartışılması gereken pornografinin yasaklanmasından ziyade pornografik materyallerde 

kadın-erkek cinselliği kullanılarak öne çıkarılan ve yeniden üretilen toplumsal cinsiyet eşitsizliğine 

dayalı rollerdir. Çok az akademik çalışma ve akademisyen pornografi konusu üzerinde çalışmıştır. 

Bu kişilerin başında gelen Linda Williams pornografinin değişen ve değişmekte olan içeriğinin 

incelenmesi gerekliliğini savunurken neden bu konunun yıllardır tartışılmasına rağmen hâlâ 

varlığını sürdüren bir endüstri olduğunun araştırılmasının daha yerinde olacağını söylemektedir 

(Williams, 1999: 5). Williams, pornografik materyallerin büyük bir çoğunluğunun kadına karşı 

düşmanca tutumlar ve bakış açıları sunduğunu ve aynı zamanda da sanatsal bir yönünün olmadığını 

düşündüğünü ifade ederken pornografinin ne olduğuna ve hâlâ neden bu türün bu kadar popüler 

olduğuna dair yanıtlar aradığını söyler (Williams, 1999: 5). 

Pornografik materyallerde cinsellik ve şiddetin iç içe gösterilmesinin haricinde eleştirilerin 

hedefinde yer almasına neden olan bir diğer nokta ise porno endüstrisindeki kadınların ve 

çocukların doğrudan şiddete maruz kalmasıdır. Dworkin ve Mackinnon özellikle “snuff” filmleri 

bu konuda örnek göstererek kadınların ve çocukların seks filmleri yapmak için ölüme mahkûm 

edildiğini, işkenceye maruz bırakıldığını ve şiddet gördüklerini iddia eder (Dworkin ve Mackinnon, 
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1989: 46). Güney Amerika’da ortaya çıktığı düşünülen ve ilk kez 1975 yılında New York’ta 

piyasaya sunulan snuff filmlerde cinsel zevk uğruna ve cinselliğin en doruk noktasına ulaşmak 

amacıyla kadınların kamera karşısında öldürüldüğü iddia edilmektedir (Williams, 1999: 189-195). 

Bu iddiaya ilişkin Williams, film türüyle aynı ismi taşıyan “Snuff” porno filmini analiz eder. 

Yaygın görüş filmin vahşet filmlerinin değişik bir versiyonu olduğu yönündedir; ancak Williams, 

filmde korku filmlerine ait öğelerin bulunduğunu; bu nedenle filmin farklı bir film türü kategorisine 

dâhil edilmesi gerektiğini savunur (Williams, 1999: 191).  

Porno filmlerindeki kadınların ve çocukların şiddete ve zorla seks yapmaya mecbur 

bırakıldıkları iddiasının en bilinen örneği ise Deep Throat filminin meşhur aktrisi Linda 

Lovelace’ın – ya da Linda Marchiano’nun - eski kocası Chuck Traynor tarafından porno aktrisi 

olarak çalışmaya zorlanması, dövülmesi ve şiddete maruz kalmasıdır (Lovelace, 1980: 23-25). 

Williams, Lovelace’ın hayatını ve sektöre nasıl girdiğini detaylarıyla anlattığı kitabı Ordeal’da 

Lovelace’ın şiddete maruz bırakıldığını anlattığı bölümle ilgili olarak dikkatli bir izleyicinin 

Lovelace’ın vücudundaki morlukları aradığını söyler.  Morlukların kamera arkasındaki şiddeti 

göstermek için gerçekten kanıt oluşturmaya yetmeyeceği gibi, Lovelace gibi diğer porno 

aktrislerinin filmlerdeki öpüşme sahnesinden gerçekten zevk alıp almadığını, orgazm olup 

olmadığını da bilmek için yeterli olmadığını söyler. Williams hard-core pornografide şiddet 

unsurları olduğunu tamamıyla reddetmez (Williams, 1999: 203). Şiddetin porno filmlerinde 

olduğunu kabul etmemiz, şiddeti savunduğumuz anlamına gelmemelidir. Üstelik herhangi bir 

sektörde pornografi endüstrisinden daha az ya da daha çok şiddete maruz kalındığını bilmek 

mümkün değildir ve bu şiddetin derecesini ölçmek de oldukça zordur.  

Feministlerin pornografiyi, kadın ve kadın cinselliği özelinde problemli bir konu olarak 

görmelerindense, kadının cinsel anlamda özgürleşmesine katkıda bulunacak bir alan olarak 
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görmeleri de mümkün olabilir. Pornografi endüstrisi tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi erkek egemen 

ve geleneksel kadın-erkek rollerinden yola çıkarak kendi ürünlerini üretmektedir; ancak bu 

ürünlerin yasaklanması asıl sorunun çözümüne katkı sağlamayacaktır. Aksine bu yasak, 

çoğunluğun dışında yer alan, “öteki” olarak tanımlanan grupların kendi cinselliklerini ifade 

etmeleri için kullanacakları ve baskın gruplara karşı yeni bir sav geliştirecekleri alanın 

oluşturulmasına engel teşkil edecektir. Sadece porno endüstrisinde değil diğer tüm alanlarda 

süregelen, geleneksel ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı rollerin yeniden üretilmesi sorunu 

mevcuttur ve tek bir faktörün ortadan kaldırılmasıyla kadına karşı şiddet, tecavüz, kadın-erkek 

eşitsizliği gibi meseleler çözüme kavuşmayacaktır. Mevcut pek çok pornografik materyalde kadın-

erkek eşitsizliği olmadığını, geleneksel kadın-erkek rollerinin yeniden üretilmediğini, kadın 

bedeninin nesneleştirilmediğini, kadın cinselliğinin sadece ve sadece erkeğin cinsel arzularını 

tatmin etmek amacıyla erkeğin hizmetine sunulmadığını iddia etmek yanlış olacaktır; ancak 

yasağın ya da sansürün sektör içinde yer alan, kendine yer bulmaya çalışan ve kendi cinselliklerini, 

cinsel özgürlüklerini ortaya koymaya çalışan LGBTIQ, aseksüel gruplar için engel teşkil edeceğini 

söylememek bu bireyleri yok saymak ile eşdeğerdir..  

Eşitsizliğin, ezilmişliğin ya da sömürünün sadece pornografi sektörüne değil diğer tüm 

alanlara sızdığı bir gerçektir ve yasağın, problemi çözmede ne derece etkili olabileceği muğlaktır. 

Asıl mesele ya da tartışılması gereken konu porno filmlerinin yasaklanıp yasaklanmaması değildir. 

Tüm geleneksel, sosyal, ekonomik alandaki cinsiyet eşitsizliğine dayalı - tıp, din, dil, eğitim de 

dahil olmak üzere - kurumlara ve yapılara karşı çıkarken pornografiye de toplumsal cinsiyet körü 

olduğu, geleneksel kadın ve erkek rollerini yeniden ürettiği ve cinselliği tek tipleştirdiği için karşı 

çıkmak olmalıdır. Kadınlar, farklı, cinsiyetçi olmayan, şiddet içermeyen bir pornografi istediklerini 

söyleyebilirler (Segal, 1992: 281). Pek çok farklı içerikte pornografik materyal üretilmesi 
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cinsiyetsiz ve şiddet içermeyen imgelerin kullanılması vfarklı cinsellik temsillerine olanak 

tanıyacak ve tek tip kadın ve erkek profillerinin yeniden üretilmesine ket vuracaktır. Kaldı ki 

bahsedilen ve tartışılan konunun fantezi ürünü olduğu tartışmanın diğer bir boyutudur. Bu noktada 

pornografinin gerçeği yansıtmadığı ve fantezi ürünü olduğu meselesiyle ilgili her iki feminist 

görüşün iddialarının ele alınması gerekmektedir.  

1.3.2. Pornografi ve Fantezi 

Fantezi, pornografinin temel öğelerinden biri olarak bu kadar sorgulanırken ve iddia 

edildiği gibi kurgu değil gerçeğin yansıtılmış hali olarak tanımlanırken “fantezi ve gerçek 

arasındaki çizgi bu kadar iç içe midir” sorusu akla gelmektedir. Dworkin, “hayal etme, cinsel 

fantezi için kullanılabilecek eş anlamlı bir kelime değildir” der (Dworkin, 2007: 60). Zizek’e göre 

ise, “fantezi, öznenin arzusunu gerçekleştiren bir senaryo olarak tasarlanmaktadır” (Zizek, 2005 

:28).  Ona göre detaya inilmediği ve temel anlamıyla kabul edildiği takdirde ilk bakışta bu tanım 

yeterli görünmektedir; ancak soruları çeşitlendirdiğimizde ve fantezi ile gerçek arasındaki ilişkiyi 

biraz daha derinlemesine incelediğimizde bu tanım hiç de yeterli değildir. Zizek’e göre fantezi, 

arzularımızın tamamıyla karşılandığı bir sahneden ziyade arzuyu sahneye koyan bir sahnedir. 

Fantezi yoluyla arzulamayı öğreniriz (Zizek, 2005: 28-35). Zizek, Yamuk Bakmak adlı eserinde 

Lacan’ın object petit a tanımı üzerinden gerçek ve fantezi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya 

çalışır. Lacan felsefesinde object petit a gerçekle ilgisi olmayan fantezi ürünü bir nesnedir. Lacan’a 

göre gerçek hiçbir zaman bilinemez. Gerçeğin bu bilinmezliği karşısında özne bir fantezi nesnesi 

yaratır. Bu arzu nesnesi aslında “yok”tur (Lacan, 1958: 11-50). Zizek, object petit a ile ilgili tanımı 

şu şekilde yapar: 

Bir şeye dosdoğru, yani gayri şahsi, nesnel bir biçimde bakarsak, şekilsiz bir 

noktadan başka bir şey göremeyiz, nesne, ona ancak “belli bir açıdan”, yani 
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arzunun desteklediği, nüfuz ettiği ve “çarpıttığı”, “şahsi” bir bakışla baktığımız 

takdirde açık seçik özellikler kazanır. Bu da objet petit a’nın, arzunun nesne-

nedeninin kusursuz bir tarifidir (Zizek, 2005: 44).  

 Zizek a nesnesinin aslında var olmadığından; çünkü çarpıtılmış bir biçimde algılandığından 

bahseder. Bu durumda çarpıtılmış olan bir nesnenin gerçekliğinden de söz edilemez. Object petit 

a gerçek değildir, hiçbir şeydir; fakat belli bir açıdan bakıldığında bir şey olma özelliği kazanır 

(Zizek, 2005: 45). Zizek’e göre bir şeye dosdoğru baktığımızda onu o anki gerçekliğiyle 

görebiliriz; ama yamuk bakış olarak tanımlanan arzu ve endişe karışımı bir bakış ile baktığımızda 

onu çarpıtılmış ve bulanık bir nesne olarak görürüz. İşte o “bir şey”i yalnızca yamuk bakarak 

algılayabiliriz, bu o şeyin saf suretidir. Bu arzunun-nesne nedeni olma durumu eylemleri başlatan 

bir sonuç zinciri yaratır (Zizek, 2005: 44-45). 

 Lacan’ın kuramında özne, object petit a’nın var olmadığının farkındadır. Bu nedenle object 

patit a’ya ulaşmaya çalışsa da hiçbir zaman ulaşmak istemez; arar ama bulmak istemez. Zizek buna 

Dashi-el Hammett’ın Malta Şahini’nin kahramanı Sam Spade’i örnek gösterir. Spade yerleşik işini 

ve ailesini terk ederek ortadan kaybolan bir adamı bulmak için yola koyulur. Adamı arar; ancak 

bulamaz. Birkaç yıl sonra ise adamın başka bir şehirde yaşadığı öğrenilir. Önceki hayatına benzer 

bir yaşam sürdürmektedir. Takma bir adla yaşamını sürdürürken inşaattaki bir kirişin kafasına 

düşmesinden son anda kurtulmuştur (Zizek, 2005: 32-33). Zizek, bu hikâyeye dayanarak object 

petit a’yı nerede bulduğumuzu sorgular ve ne kadar kaçsak da kendimizi yine o kaçmaya 

çalıştığımız şeylerin tam ortasında bulduğumuzu söyler. Ona göre hikâyedeki adamı hayatını 

değiştirmeye iten o fazla ve aldatıcı sahtelik object petit a’dır. Aslında hiçbir şeydir, boştur; çünkü 

evden kaçmadan evvelki yaşamıyla sonraki birbirinin neredeyse aynısıdır. Bu nedenle Zizek, 

olmayacak şeylerin peşinde koşmaktansa hayatımızdaki küçük şeylerden haz almamız gerektiğini 

savunur (Zizek, 2005: 33). Adamın hayatı belki de değişmemiştir; ancak değiştirme arzusunun 
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peşinde koşması buna değmiştir. Bu aslında adamın ihtiyacıdır. Kendi hayatını değiştirme 

arzusundan kaynaklanan bir ihtiyaç. Bu ihtiyaç da hissettiği bir eksiklikten kaynaklanmıştır. Bu 

eksiklik Lacan’ın felsefesinde tatmini mümkün olmayan ve asla ele geçirilemeyecek bir nesneye 

duyulan arzu olarak ortaya konur.  

 Zizek ve Lacan’ın tartışmalarından yola çıkarak pornografik materyal tüketicilerinin cinsel 

arzularının peşinde koştuklarını ve bunun da kendi hayatlarındaki o bilinemeyen eksiklikten ya da 

sürekli olarak bilinmeyeni aramaktan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Tüketiciler, kendi cinsel 

arzularının peşinde koşarak ama buna asla ulaşamayarak tamamen bir kurgu olarak tasarlanan ve 

kendi fantezilerini gerçekleştiren oyuncular aracılığıyla tasarlanan bu senaryoyu izlemekten haz 

duyuyor olabilirler. Oyuncular bu senaryonun gerçek birer öznesidirler. İzleyici ise tasarlanan ve 

kurgulanan; ancak asla erişilemeyen bu fantezi dünyasını kovalamaktadır.  

 Zizek’in verdiği dikkat çeken bir diğer örnek ise Patricia Highsmith’in “Karanlık Ev” adlı 

hikâyesidir. Hikâyede bir kasabada yaşayan ve barda sohbet eden erkeklerin, gençlik yıllarını yad 

ettikleri ve ilk cinsel deneyimlerini gerçekleştirdikleri bir ev anlatılmaktadır. Evin aradan geçen 

yıllardan sonra lanetlendiğine yönelik söylentiler dolaşmaktadır. Bir gün kasabaya gelen genç bir 

mühendis bu “lanetli mekân”ı araştırmak için eve girer. Bu perili eve girdiği için başına kötü şeyler 

geleceğini beklemektedir; ancak hiçbir şey olmaz. Mühendis iddiaların aksini kanıtlamanın haklı 

gururuyla bara giderek bu kişilere iddialarının asılsız olduğunu; evin eski, boş ve çürümüş bir yer 

olmak haricinde hiçbir şeye hizmet etmediğini söyler. Kişiler dehşet içinde söylenenleri dinler. 

Mühendis oradan ayrılmak üzereyken bardakilerden biri genç mühendisin üzerine saldırır, 

mühendis düşerek başını çarpar ve ölür (Zizek, 2005: 34-37). Hikâyedeki karanlık ev, Zizek’e göre, 

yasağı temsil etmektedir. Kişilerin ilk cinsel deneyimlerini tecrübe ederek yasakları deldikleri 

yer… Genç mühendisin bir anda ortaya çıkarak bunun tamamen kişilerin fantezi dünyasının bir 

ürünü olduğunu söylemesi bu erişilemez fantezi mekânını sıradan ve günlük gerçekliğe 
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indirgemiştir (Zizek, 2005: 36-37). Dolayısıyla kişiler kendi günlük hayatlarının gerçekliğinden 

soyutlanarak, fantezilerini gerçekleştirdikleri bu yeri hatırlamaktan mahrum edilmiştir. “Yasak” 

olan bu ev onlar için aynı zamanda erişilmez olandır. Evi erişilmez yapan bu yasaktır. Cinsel 

kuralları ihlal ettikleri, tamamen kendi fantezilerinin bir ürünü olan bu ev, cinsellikle ilgili 

konuşmalarını somutlaştırmalarına yardımcı olmaktadır. Gerçek dünyadaki cinsel deneyimleri ile 

fantezi dünyalarında yarattıkları bu mekân arasında fark vardır. Bu fark ortadan kalkıp mühendis 

onlara gerçeği açıkladığında, yani evin tüm gizemi, sırrı, cazibesi ve çekiciliği sona erdiğinde 

günlük hayatlarındaki o “sıradanlık” ile yüz yüze gelmişlerdir. Fantezi dünyalarında yarattıkları bu 

ev ve onunla ilgili hikâyeler, şu anda yapamadıkları, deneyimleyemedikleri, belki de eskiden 

deneyimledikleri ve şu anda özlem duydukları cinsel arzularına bir işarettir. O ev onlar için 

kurgulanan bir sahnedir. Gerçeklik ile fantezi arasındaki o perde, mühendisin gelişiyle yerle bir 

edilmiştir. Günlük hayatta artık deneyimleyemedikleri cinsel arzularını gerçekleştirmelerine, 

yaratmalarına, hayal etmekten dolayı duydukları tatmine yarayan o evin yerle bir olması demek 

artık fantezilerinden de yoksun kalmaları anlamına gelmektedir. Mühendis onların fantezi 

dünyalarını yıkmış ve ihtiyaç duydukları o cinsel tatmini ellerinden almıştır. Bu hikâye pornografik 

materyal tüketicilerinin gerçek hayatta deneyimlemekten yoksun oldukları için hayal dünyalarında 

yarattıkları, cinsel fantezilerinin gösterildiği materyaller için güzel bir metafor oluşturmaktadır. 

İzleyiciler, günlük hayatlarında belirli sebeplerden dolayı deneyimleyemedikleri ve tatmin 

edemedikleri arzularını bu materyaller aracılığıyla doyuma ulaştırıyor olabilirler. Üstelik “yasak” 

olduğunu bildikleri cinselliği ve cinsel eylemleri gerçekleştirebilecekleri bir fantezi dünyası 

yaratmaları günlük hayatlarında yasakları fiilen ve hukuken ihlâl etmelerindense daha masum 

olabilir.  Tamamen fantezi bir mekânda, fantezi ürünü olan hikâyelerdeki fantezi özgürlük cinsel 

tatmin sağlıyor ise bunun gerçek hayata yansımasının da aynı olacağını söylemek çok doğru 

olmayacaktır. Fantezi dünyasında ihlâl edilen kuralların, yasakların, sözde sınırların aşılmasının 
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gerçek hayatta gerçek kişilere etki ettiğini iddia etmek güçlü temellere dayandırılabilir bir iddia 

olmaktan çıkmaktadır. Kaldı ki Lacan felsefesine dayanarak gerçeğin aslında var olmadığını, 

öznenin bunu bilmesine rağmen umarsızca bunun peşinden koştuğu iddiasına dayanarak Dworkin 

ve Mackinnon’ın pornografi ile ilgili görüşlerinin yetersiz ve eksik kaldığı söylenebilir. 

Pornografi karşıtı feministler, pornografik materyallerdeki cinselliğin tamamen bir fantezi 

ürünü olduğunu yeterli bir gerekçe olarak kabul etmemekte ve bu fantezinin tamamen erkeğin 

cinsel fantezisi olduğunu iddia etmektedirler. Mackinnon, “pornografiyle ilgili en çok iddia edilen 

şey pornografinin bir fantezi olduğu ve gerçekle ilgisi olmadığıdır; ancak bu kimin için böyledir?” 

sorusunu yöneltir (Mackinnon, 1996: 26).  “Snuff filmlerindeki kadınlar sadece fantezi uğruna 

öldürülmezler” (Mackinnon, 1996: 26) diyerek izleyicilerin kafasında tecavüz sahnelerinin tekrar 

tekrar, yeniden kurgulandığını ve hem izleyicilerin hem de pornografi üreticilerinin kadınları ve 

kadınların bedenlerini gerçekten kullandıklarını iddia eder (Mackinnon, 1996: 26-27).  

Not a Love Story: A Film About Pornography adlı belgeselde Robin Morgan tarafından dile 

getirilen “Pornografi teori ise tecavüz pratiktir” ifadesi pornografinin sadece kadına karşı şiddet ile 

ilişkilendirilmesine değil; aynı zamanda pornografinin fantezi ile olan ilişkisine de işaret 

etmektedir (Williams, 1999: 16). Pornografinin gerçek hayattaki pratikleri yeniden kurgulamadığı, 

sadece cinsel fantezileri yansıttığı iddiası pornografi karşıtı feministler için yeterli olmamakla 

beraber anlamsızdır; çünkü onlara göre porno filmler gerçek hayattaki tecavüz, şiddet gibi 

eylemlerin, porno filmleri seyreden kişilerin fantezilerinin filmlerde vücut bulmuş halidir. Erkek, 

kendi cinsel fantezilerinin filmlerde de zararsız ve tamamen zevk almaya hizmet eder şekilde 

sergilendiğini gördüğünde bunu normalleştirir.  

Mackinnon, pornografinin “fantezi” adı altında savunulduğundan ve fantezinin gösterilen 

şeye karşı bir gerekçe olarak sunulduğundan bahseder. Fantezi “gerçek olmayan” demektir; ancak 
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gerçektir. Mackinnon’a göre seyredilen cinsel ilişki gerçektir ve çoğu zaman sömürü ve zor 

kullanmadır. Pornografideki fantezi dünyası erkeklerin, kadınların hayal ettiğini sandığı şeyi hayal 

etmeleridir (Mackinnon, 1991: 152). Mackinnon bu noktada psikanalizi suçlar ve psikanalizin bunu 

fantezi olarak adlandırmasının pornografiyi ve pornografide gösterilen şiddeti meşrulaştırdığını 

ileri sürer (Mackinnon, 1991: 152). Daha radikal bir söylem ile psikanaliz ile pornografinin 

birbirinin aynası olduğunu ve her ikisinin de erkek egemen cinselliği yeniden ürettiğini söyler 

(Mackinnon, 1992: 152). Mackinnon’a göre fantezi sadece bir hayal ürünü ya da gerçekten uzak, 

gerçeği temsil etmeyen bir alan değildir. O tamamıyla cinsel bir gerçekliktir (Mackinnon, 1991: 

198). Pornografinin ürettiği ve tanımladığı kadınlık ve erkeklik mevcut olan, gerçek hayattaki 

kadınlık ve erkeklikten kesinlikle uzak değildir (Mackinnon, 1991: 198). Pornografi, sosyal hayatta 

yer alan kadın-erkek arasındaki güç ilişkisi ve cinsiyet temelli eşitsizliğin ta kendisidir 

(Mackinnon, 1991: 198). Kate Millet’ın belirttiği gibi kadınların cinselliği nasıl ise gösterilen de 

ondan farklı değildir (Millet, 2000: 200-201). Mackinnon “Pornografi, kadınların ve çocukların 

satılma yollarından biridir: önce gerçek çocuk ve kadınlar kiralanır, daha sonra ise tüketicilere 

satılan seks materyallerini üretmek amacıyla kullanılırlar” diyerek pornografiyi, gerçek hayattan 

bağımsız görmediğini dile getirmektedir (Mackinnon, 2005: 994). Mackinnon’a göre, pornografi 

düşünceden, fanteziden ya da hayalden daha fazlasıdır; o aslında kadının cinsel statüsünü, 

cinsiyetler arası eşitsizliği, kadına karşı şiddeti görsel olarak gözler önüne seren bir gerçekliktir. 

Fantezi ve pornografi arasındaki bu çelişkili ilişki pek çok açıdan problemlidir. Williams, 

1970 yılında pornografi ile ilgili araştırma yapmak üzere görevlendirilen kurulun pornografinin 

ölçülebilir herhangi bir olumsuz etkisinin ya da zararının olmadığı sonucuna vardığını söyler 

(Williams, 1999: 16). Gerçek hayat ve fantezi dünyasını birbirinden ayırmamak ve kişinin kendi 

hayal dünyasında arzuladığı şeyi kopya ederek gerçek hayatında eyleme dökeceği iddiası bu 
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bağlamda oldukça yanlış bir genellemedir ve pek çok önemli noktanın göz ardı edilmesine neden 

olmaktadır. Ayrıca heteroseksüel erkek pornografik materyal tüketicilerinin, kadın ve kadın 

cinselliği ile ilgili fantezilerinin bu materyallerde yer aldığı iddiası, şiddet içeren fantezilere sahip 

kitlenin sadece erkekler olduğu ve kadınların ise tamamen masum fantezilere sahip olduğu 

iddiasına ulaşılmasına yol açabilir ki bu da oldukça tehlikeli ve yanıltıcı olabilir. Aynı şekilde 

“sözde lezbiyen pornografi”de de “aslında kadınlar, erkekler etraflarında değilken yine erkeklerin 

hayal ettiklerini yaparlar ki erkekler izleyebilsin” (Dworkin ve Mackinnon, 1989: 46) iddiasının 

yanı sıra “lezbiyen pornografi filmlerinde hamile ve emziren kadınlar, ampute ve diğer engelli 

kadınlar, hasta ve zeka geriliği olan kızlar ve kadınlar cinsel heyecan ve zevk uğruna kurban 

edilmekte ve kullanılmaktadır” (Dworkin ve Mackinnon, 1989: 46) iddiası da yine pornografik 

materyal tüketicilerini tektipleştirerek, erkek fantezisini belirli sınırlara hapseder. Kadınların ve 

cinsel yönelimi heteroseksüel olmayan diğer grupların da fantezilerini belirli kalıplar içine oturtur. 

Fantezi ve gerçek arasındaki çizgi birbirinden bu kadar ayrı değil ise kişi hayal ettiği bir şeyden 

dolayı yargılanabilir konuma getirilmektedir ki bu işlemediği bir suç ya da gerçekleştirmediği bir 

eylemden dolayı yargılanması anlamına gelmektedir. Gerçek hayatta vuku bulan bir tecavüz ya da 

şiddet içeren bir eylem ile kişinin fantezi dünyası arasında hiçbir fark yok demektir. Williams, 

sosyal hayatta var olan cinsiyetler arası güç ilişkilerinin ayrılmaz bir biçimde hem fantezilere hem 

de cinsel zevklerin temsili ve ifadesine bağlı olduğunu söyler. Şöyle ki güçlü bir erkeğin mazoşist 

cinsel bir fanteziden zevk duyması olasılığı yüksek olabilir (Williams, 1999: 18); fakat kişinin bu 

fantezisinden dolayı yargılanması ya da belirli sınırlar dâhilinde hayal kurmasının sağlanması ne 

kadar olasıdır? Ayrıca kişinin herhangi bir şiddet içeren eylemin hayalini kurması bu eylemi özel 

hayatında da gerçekleştireceği anlamına gelmemelidir. Segal, fantezi ile ilgili yorumların, 

pornografi ve şiddet arasında olası nedensel bağlantılar olduğunu ispatlamak içinçelişkili olduğunu 

savunur (Segal, 1992: 272). Üstelik Segal, gerçek seks suçlarıyla pornografinin kullanımı arasında 
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bir korelasyon olduğunu iddia etmenin gerçekten de zorlama olacağını (Segal, 1992: 272), 

bağlamına bakılmaksızın tek bir nedene dayanarak yasa çıkarılamayacağını belirtir (Segal, 1992: 

281). Pornografinin yasaklanması konusunda yoğun bir çaba sarf eden ve yasal olarak da 

pornografinin insan hakları ihlali olduğunu söyleyen iki radikal feminist Dworkin ve Mackinnon’ın 

diğer iddiaları pornografi ve hak ihlâli başlığı altında tartışılacaktır.  

1.3.3. Pornografi, Hak İhlalleri ve Cinsel Özgürlük  

Pornografi karşıtı feministlerin pornografinin yasaklanmasını ve sansürü savunmalarının 

ana dayanak noktası, pornografinin insan hakları ihlâli olduğu ya da hakların ihlâl edilmesine neden 

olduğudur. Mackinnon ve Dworkin beraber hazırlayarak eyalet mahkemelerine sunmuş oldukları, 

pornografiye ilişkin yasaların yeniden düzenlenmesi hakkındaki görüşlerinin ve gerekçelerinin yer 

aldığı, Pornography and Civil Rights adlı yayında kadının cinsel olarak aşağılanması, 

baskılanması, ikincil konuma itilmesi, erkeğe bağlı kılınması ve boyun eğmesini temel problem 

olarak ortaya koyarlar ve kadının vatandaşlık ve insan haklarının ihlâl edildiği iddiasında 

bulunurlar. Bu iddialarını daha da ileri götürerek kadının ikincil konumunu ve boyun 

eğ(diril)mesini tüm sistematik sosyal eşitsizliklerin sebebi olarak görürler (Dworkin ve 

Mackinnon, 1989: 37-39). 

 Pornografi sektöründe çalışan kişilerin hak ihlâllerine maruz kalması olasıdır; ancak bu 

haksızlık ya da eşitsizliğin diğer sektörlere kıyasla ne derece az ya da fazla olduğunu bilmek çok 

mümkün değildir. En gerçekçi iddia bu bağlamda Dark Side of the Porn adlı belgeselde de 

vurgulandığı gibi bu sektörde çalışan kişilerin özellikle AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklara 

karşı daha savunmasız olduklarını söylemek olabilir. Bu doğrultuda çözümün yasak ya da sansür 

olup olmamasının tartışılmasındansa bununla ilgili neler yapılabileceğini konuşmak daha gerçekçi, 

faydalı ve özgürlükçü bir yaklaşım olacaktır. Uygulanacak yasak tüketicilerin neyi, nasıl 
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tüketmeleri gerektiğine karar vermek olacaktır. Bu durumda kişinin özel hayatına müdahale 

edilmesi de gündeme gelebilecek bir diğer konudur. Sektörde çalışan kişilerin maruz kaldıkları hak 

ihlâllerinin tekrar gözden geçirilerek yasaların daha etkili ve eşitlikçi şekilde uygulanması, sektöre 

yönelik iyileştirici çalışmalar yapılması daha faydalı olabilir. Tüketicilerin hangi tür materyalleri 

ne şekilde tüketmeleri gerektiğine yasal düzenlemeler değil kişinin kendisi karar vermelidir. Aynı 

şekilde pornografi sektöründe çalışan herkesin tıpkı diğer çalışma alanlarında olduğu gibi hak 

ihlâllerine, şiddete ve kötü muameleye maruz kalmaması için düzenlemeler getirilebilir. Bu 

düzenlemeler de cinsiyetsiz bir şekilde, herkesi kapsayacak şekilde yapılabilir.  

 İkinci dalga feminizm döneminde öne çıkan “özel olan politiktir” sloganı tam da bu 

noktada netleştirilmediği, sınırları belirlenmediği takdirde yanlış anlaşılmalara ve çelişkili 

yorumlara sebep olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20. maddesi “Herkes, özel hayatına 

ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının 

gizliliğine dokunulamaz” şeklindedir. Bu durumda herhangi bir şiddet içeren eylemde bulunmadığı 

sürece tamamen kişinin - bu kişinin yetişkin olduğu varsayımından ilerlersek - kendi arzu ve rızası 

ile özel hayatında pornografik materyal tüketmesinin ne derece yasaların konusu olacağı da ayrıca 

ve detaylıca tartışılması gereken bir konudur.  Dworkin ve Mackinnon ise bu konuya ilişkin 

“mahremiyet yasası”nın bahane edildiğini ve bu yasadaki belirsizlik, mahremiyet ve özel hayat 

kalkanı altında pornografinin meşrulaştırıldığını iddia ederler (Dworkin ve Mackinnon, 1989: 24). 

Yasanın nötr bir işlevi varmış gibi görünse de pornografinin meşrulaştırılmasında, yasal hale 

getirilmesinde ve sosyal bir kurum gibi işlevselleşmesinde doğrudan etkisi olduğunu iddia ederler 

(Dworkin ve Mackinnon, 1989: 27). 

 Dworkin ve Mackinnon pornografiyi “Cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılık” olarak 

tanımlamakla kalmaz; aynı zamanda onlara göre “pornografi, kadınların cinsel olarak 
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sömürülmesi, baskılanması ve boyun eğ(diril)mesidir; buna görsel materyaller de dâhildir. Her 

türlü resim ya da sözlü materyal de bu tanıma dahil edilmelidir” derler (Dworkin ve Mackinnon, 

1989: 101). Kadınların bedenleri, seks, zorlama, ırza geçme, tecavüz, değersizleştirme pornografi 

ile satılmaktadır. Pornografi sektöründe kadınlar ve çocuklar erkekler tarafından alınıp satılırlar. 

Bu tamamen mahremiyet, özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğü altında yasal maddelere kılıf 

uydurularak yapılır (Dworkin ve Mackinnon, 1989: 24). Dworkin ve Mackinnon bu noktada 

pornografiyi tek bir açıdan ele alarak iddialarını savunmaya çalışmaktadır. Heteroseksüelliğin 

vurgulandığı yaygın pornografik materyallerde toplumun her alanına sirayet etmiş cinsiyet 

eşitsizliğinin cinselliğe yansımış halini görmek olasıdır. Yine bu materyallerde ataerkil zihniyetin 

yeniden üretildiği geleneksel ve ana akım pornografik materyallerde kadına ve erkeğe atfedilen 

roller cinsiyetçi olabilir. Kaldı ki Mackinnon porno endüstrisinin “erkekler tarafından erkekler 

için” üretildiğini söylerken de bu sektördeki erkeklerin dominant varlığını ve üstünlüğünü kabul 

etmektedir. Bu durumda ataerkil zihniyetin yeniden üretildiğini söylemek ne şaşırtıcı ne de yanlış 

olacaktır. Cinselliğin, kadın cinselliğinin ve bedeninin, çoğunluğu erkek olan sektörde çoğunluğu 

erkek tüketici olan pornografik materyallerde erkek bakış açısı ile sunulması tıpkı diğer eğitim, 

tarih, edebiyat ve tıp gibi alanlarda olduğu gibi kadını yok saymaktır. Feminist pornografinin 

varlığını yok sayarak, cinselliği yalnızca heteroseksüel cinsel ilişkiden ibaret gösteren ana akım 

pornografik materyallerden bahsetmek LGBTI+ bireyleri de yok saymaktır. Ana akım pornografik 

materyallerin haricinde porno sektörü, bu gruplar ve bireyler için cinsel özgürlüklerini ifade 

edebilecekleri bir alan olabilir. Yasa uygulayıcılarının, pornografi ile ilgili yasaları ne derece 

tarafsız bir şekilde uygulayacakları ise kesinlikle belirsizdir. Cass R. Sunstein Democracy and The 

Problem of Free Speech adlı eserinde pornografi ile ilgili yürürlüğe konacak herhangi bir yasanın 

tarafsız olamayacağını; çünkü kişilerin sosyal ve ahlâki davranış biçimlerinden bağımsız bir 

şekilde karar alamayacaklarını savunur (Sunstein, 1993: 211). Sunstein bu noktada çok da haksız 
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sayılmaz. Kadına karşı şiddet konusunda pek çok yasal düzenleme olmasına rağmen hâlâ bu 

problem sona ermemiştir. Pek çok davada ataerkil yapıyı koruyan, toplumsal cinsiyet körü olarak 

nitelendirilebilecek kararlar verilmektedir. Bu kararları veren kişilerin önyargılarından, geleneksel 

normlardan ve kendilerine göre haklı gerekçe olarak sundukları ahlâki değerlerden ne kadar 

bağımsız karar aldıkları tartışılması gereken bir konudur. Bu minvalde pornografiye ilişkin 

yapılacak herhangi bir yasal düzenlemenin kadına karşı şiddeti sonlandırmada ya da azaltmada ne 

kadar etkili olacağı belirsizdir.  

 Dworkin ve Mackinnon’a göre pornografi sadece ne söylediğinden ibaret değildir; aksine 

ne yaptığının ta kendisidir. Yaptığı şey ise kadınları ötekileştirmek, ikincil konuma itmektir ve 

bunu da cinsel içerikli görsel ve sözlü materyallerle yapar (Dworkin ve Mackinnon, 1989: 37-38). 

Bu da kadının hak ve özgürlüklerinin ihlalidir.  

İkincilleştirme, birini eşitsiz bir pozisyona mahrum bırakarak elindeki gücü almaktır 

(Dworkin ve Mackinnon, 1989: 39). Bunun sadece pornografik materyallerde olduğunu söylemek 

çok doğru ve yeterli olmayacaktır. Foucault’yu destekler bir görüşle tüm sosyal ilişkilerimizde 

söyleme dayalı bir ilişki geliştirdiğimizi ve gücü elinde tutan tarafın daima bir adım önde olduğunu 

söyleyebiliriz. Her türlü ilişkimizde ve doğal olarak ortaya koyduğumuz ve ürettiğimiz ürünlerde 

ya da materyallerde bir tarafın daha üstün olduğunu kabul edebiliriz. Bu noktada radikal feminist 

görüş çözüm üretmekte eksik kalmaktadır. Kaldı ki pornografi konusunda tek taraflı bir görüş 

sergilediklerini söyleyebiliriz. Tüm pornografik materyallerde kadın ve çocukların fahişeliğe 

zorlandığını; çünkü bunun pornografi tüketicilerine cinsel zevk, pornografi üreticilerine de kâr 

getirdiğini iddia etmeleri (Dworkin ve Mackinnon, 1989: 46) hem pornografik materyal 

tüketicilerini tektipleştirmekte hem de erkeklerden başka pornografik materyal üreticisi olmadığına 

işaret etmektedir. Erkek tüketiciler de dâhil olmak üzere kişinin neyi tüketeceğini seçme 
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özgürlüğünün de bu noktada unutulmaması gerekir. Özgür iradenin varlığından bahsetmek 

imkânsız hale gelmektedir. Kişi nasıl ki şiddet içeren bir materyali tüketmeyi seçerse pornografik 

materyalleri tüketmeyi ya da tüketmemeyi, ne tür bir pornografik materyal tüketeceğini de 

seçebilir. Ayrıca pornografik materyallerin ne amaçla ve neden tüketildiği de herkes için aynı 

olmayabilir. John Berger’e göre, düşündüklerimiz ya da inandıklarımız nesneleri nasıl 

gördüğümüzü etkiler (Berger, 2014: 8). Bu durumda herkesin ne tüketeceğini seçecek özgür 

iradesinin olduğunu söyleyebiliriz. Berger’in her imgenin bir insan yapısı olduğunu söylemesi ve 

her imgede bir görme biçiminin yattığından bahsetmesi (Berger, 2014: 10) yine imgelerin ortaya 

konulduğundan farklı şekillerde kişilerin kendi yorumları çerçevesinde bambaşka anlamlar 

kazanabileceğine işaret etmektedir. Berger bunu açıklarken fotoğrafçının, görme biçiminin konuyu 

seçişinde yattığı örneğini verir ve “fotoğrafçı sınırsız görünüm arasından onu seçmiştir” der 

(Berger, 2014: 10). Dolayısıyla fotoğrafçı kendi görme biçimine uygun bir fotoğrafı tercih etmiştir. 

Berger bu görme biçiminin sadece imgeye bağlı olmadığını aynı zamanda bir imgeyi algılayışımız 

ve değerlendirmemizin görme biçimimizle ilişkili olduğunu söyler (Berger, 2014: 10). Bu durumda 

porno seyircisi de kendi seyir biçimine uygun türde bir porno filmi izlemeyi tercih edebilir. Yani 

imgeyi yaratan kişinin kendine özgü görüşü de bu imgeden bağımsız değildir. Bir porno 

seyircisinin, izlediği porno filmi kendi görme biçimine bağlı olarak yorumlaması ve 

değerlendirmesi de söz konusu olabilir. Segal de Berger ile aynı bakış açısıyla konuya 

yaklaşmaktadır. Segal’e göre “çirkin” ve “zararlı” mutlak bir pornografi tanımının yapılması 

neredeyse mümkün değildir; çünkü aynı malzeme ya da ürün içeriğine, onu bize kimin sunduğuna 

ve bu malzemeyi kimin tükettiğine göre değişecektir (Segal, 1992: 280).  

Radikal feministlerin ve sansür yanlısı feministlerin iddiaları pornografi konusundaki 

tartışmaların temelini oluştururken o yıllardan bu yana değişen ve yeniden şekillenen görüşlere 
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değinmek ve bu tezin temel araştırma konusundan biri olan feminist pornografi ile ilgili görüşleri 

de bu tartışmalara dahil etmek gerekmektedir. Bu, pornografi konusundaki tartışmalara farklı bir 

noktadan yaklaşmayı da sağlayacaktır. 

1.3.4 Sansür Karşıtı Feministler 

 Özellikle 1970 ve 1980’li yıllarda feminist tartışmaların merkezinde yer alan pornografiye 

sansür uygulanmasına kesinlikle karşı çıkan grup “erkeklerle ve patriarka” ile işbirliği yapmakla 

suçlanmıştır (Duggan, 1995: 6). Lisa Duggan, Mackinnon’ın tartışmaya açtığı rıza kavramını 

yeniden yorumlar ve “Cinsiyetçi ve kapitalist bir ekonomi içinde seks işçiliği her zaman en kötü 

seçenek olmayabilir” der (Duggan, 1995: 8). Duggan, seks isçiliği konusunu özgür irade ile tercih 

edilen bir meslek olarak tartışmaz. Bunun bazı koşullar altında tercih edilebilecek bir iş olduğunu 

söyler ve ekler: “Rızanın, toplumsal olarak inşa edildiğinin farkındayız; ancak bu kavramın seks 

savaşları tartışmasının merkezinde bırakıldığının da farkındayız” (1995: 8-9).  

Duggan, özellikle Mackinnon’ın tartışmaya açtığı ve pornografiye karşı çıkmasının 

nedenlerinden biri olarak gösterdiği “kişinin neye rıza gösterdiğinin farkında olmaması” 

meselesinin bu bağlamda önemli olduğunu düşünmektedir. Duggan, rıza kavramının toplumsal 

olarak inşa edildiğini kabul ettiğini söylerken aslında Mackinnon ile ortak bir paydada 

buluşmaktadır. Kişinin neye rıza gösterdiğini bilmemesi, algısının yönlendirilmesi, toplumsal 

olarak inşa edilen normları sorgusuz ve nedensiz kabul etmesi ile ilgilidir. Rıza gösterdiğimiz 

şeyleri otomatik olarak “olması gereken” şeyler olarak benimsememiz ve olduğu hâli ile kabul 

etmemiz “rıza” kavramının da toplum tarafından inşa edildiğini göstermektedir. Duggan’a göre ise, 

tartışmanın merkezine “rıza” kavramını koymak konuyu bütüncül bir yaklaşımdan yoksun 

bırakmaktadır (1995: 8-9). Kaldı ki Mackinnon’ın “rıza” konusundaki bu iddiası kişilerin özgür 

iradelerinin ve bireysel farklılıklarının olduğu gerçeğini yok saymaktadır. Herkesin, her şeye aynı 
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şekilde rıza göstereceği iddiasında bulunmak meseleyi basite indirgemenin yanı sıra özcü bir 

yaklaşıma neden olmaktadır. Baskı, direnç, iktidar ve cinsellik kavramlarının toplum tarafından 

inşa edildiğini iddia ettiğimizde “rıza” kavramının da toplum tarafından inşa edildiğini ve kabul 

gördüğünü söylemek mümkündür ve tamamen yanlış olmayacaktır; ancak eksik kalacaktır. 

Özellikle liberal feminizmin vurguladığı “bireysel farklılık”lar, “özgür irade” ve “kişisel tercih” 

gibi kavramlar göz ardı edilmemelidir.  

 Sansür karşıtı feministlerden olan Carole Vance, özellikle Mackinnon ve Dworkin’in 

pornografi izleyen ve sansür karşıtı feministlere olan yaklaşımını şu şekilde değerlendirmektedir: 

“Eğer bir feminist ya da kadın iseniz pornografiyi ‘kadın düşmanı/karşıtı’ ve kesinlikle ‘kadınları 

aşağılayan’ bir tür olarak gördüğünüz konusunda yanlış; ama kabul görmüş bir yargı vardır ve 

kesinlikle sansürlenmesi gerektiğini savunmalısınız” (Vance, 1984: 1107). Vance, 1980’lerden 

beri pornografi konusunda Dworkin ve Mackinnon’ın görüşlerinin benimsendiğini ve 

pornografinin sansürlenmesi gerektiğine dair görüşün savunulduğunu söyler (Vance, 1993:1107). 

Vance sansür karşıtı ilk yapılanma olan The Feminist Anti-Censorship Taskforce (FACT)’dan 

bahseder ve Dworkin ve Mackinnon’ın beraber yayımladıkları ordinance (kararname)’nin yasal 

olmadığını, toplumsal cinsiyet eşitliğine tamamen aykırı olduğunu savunur. Ayrıca kararnamenin 

kadının insan haklarını savunması gerekirken aslında tam tersi bir şekilde bu hakları göz ardı 

ettiğini iddia eder. Vance’e göre, Caught Looking adlı makalelerin yayımlandığı eserdeki görsel 

materyallerin, bazı feminist kadınlar tarafından “şehvet uyandırıcı, şehvetli” olarak 

değerlendirilirken; bazı feminist kadınlar tarafından ise “şehvetli değil hatta aşağılayıcı” olarak 

yorumlandığını belirtir. Vance’e göre bu görsel materyalleri “şehvetli” olarak değerlendiren 

kadınlar aynı zamanda bu görsellerin bireysel özgürlüklerini, cinselliklerini, cinsel özgürlüklerini 

ifade etmelerine yardımcı olduğunu da iddia etmektedir (Vance, 1984: 1109).  
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 Vance’e göre sansür karşıtı feministlerin en önemli gerekçeleri şu şekildedir: sansür, seks 

sektöründe gönüllü olarak kendi rızasıyla çalışan kadınlara, kendi cinselliklerini özgürce ifade 

etmek isteyen kadınlara zarar vermekte; kadın haklarını gündeme almak istemeyen patriarka 

destekçilerinin gücünü sürdürmelerine yardımcı olmakta; ifade özgürlüğünü sınırlamaktadır 

(Vance, 1984: 1112). Vance’e göre sansür yanlısı feministlerin pornografinin yasaklanmasının  tek 

gerekçesi isepornografinin kadına karşı şiddeti ve kadınların maruz kaldığı ayrımcılığı 

azaltacağıdır (Vance, 1984: 1112). Şiddet ve pornografi arasında bağlamsal olarak neden-sonuç 

ilişkisi kurulması oldukça zor iken Vance’e göre bazı durumlarda sansür, kadına karşı şiddeti ve 

ayrımcılığı artırmaktadır (Vance, 1984: 1112). Vance, bazı araştırmalar sonucunda kadın hakları 

konusunda kaydedilen ilerlemelerin, kadınların yasal ve ekonomik durumlarının iyileşmesine 

rağmen kadına karşı şiddeti artırabilmektedir (Vance, 1984: 1112-1113). Dworkin dâhil bazı 

feminist teorisyenlerin kadın hakları hareketinin bu nedenden dolayı engellenmesi gerektiğine dair 

bir neden-sonuç ilişkisi geliştirdikleri görüşündedir (Vance, 1984: 1113). Vance, Dworkin ve 

Mackinnon’ın aksine pornografinin sansürlenmesinin kadın haklarını güçlendirmektense buna ket 

vuracağını savunur (Vance, 1984: 1113). 

 Vance’e göre sansür karşıtı feministler medya ve politikacılar tarafından görünmezler 

(Vance, 1984: 1114). Vance, Ed Meese, Phyllis Schlafly ve Donald Wildmon gibi sağ görüşe sahip 

politikacıların, radikal feministlerle aynı görüşe olmasalar bile – aynı şekilde radikal feministler de 

– çıkarlarının ve amaçlarının ortak olduğunu savunur (Vance, 1984: 1114-1115). Bu görüşünü, 

1992 yılındaki gösterilerin temel sloganı haline gelen “enough is enough (bu kadarı da fazla)” 

kampanyası ile desteklemektedir. Bu gösterilerde yer alan feministlerin çoğunlukla muhafazakâr 

kesimden geldiğini ve sağ görüşe sahip kişilerle bağlantıları olduğunu söyleyerek iddiasını 

güçlendirmektedir (Vance, 1984: 1115). 
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1.3.5 Feminist Pornografi 

 Son 20 yıldır pornografi hakkındaki tartışmaların boyutu değişmiştir. Başta çoğunlukla 

sansür ve yasal düzenlemeler etrafında şekillenen bu tartışmalar artık “feminist pornografi olabilir 

mi, var mıdır, varsa nasıl olmalıdır” sorularını gündeme getirmektedir (Whisnant, 2016: 1). 

Örneğin; kendini “seks pozitivist” “seks radikal” olarak tanımlayan ve 1990-2000’lerde ön plana 

çıkan Tristan Taormino feminist pornografi konunda yaptığı çalışmalarla bilinmektedir (Whisnant, 

2016: 1). Yazdığı kitaplar, çıkardığı dergiler ya da çektiği filmlerin teması feminist pornografiyi 

savunan kesim, bu filmlerde rol alan kişiler ve bu endüstride çalışan herkes için eşit ve tutarlıdır 

(Whisnant, 2016: 2). Taormino her ne kadar feminist pornografi ile ilgili yaptığı açıklamalarda 

“eşitlik, oyuncuların haklarını ve isteklerini göz etme konusunda hassas davranma” gibi ilkelerinin 

olduğundan bahsetse de bir kesim hâlâ bunun ana akım porno sektörünün bir alt sektörü olduğunu 

savunmaya devam etmektedir. Diğer tüm pornografik materyaller gibi feminist pornografik 

materyallerin de içerik, üretim ve tüketim bağlamında analiz edilebileceğini savunurlar (Whisnant, 

2016: 2-3); ancak Taormino’ya göre kendi eserleri de dâhil olmak üzere feminist pornografiyi diğer 

ana akım pornografi türlerinden ayıran en önemli özellik üretim şeklidir. Röportajlarında ve 

katıldığı konferanslarda bunu sıkça dile getirmektedir. Taormino’nun porno filmlerinin üretilmesi 

sürecinde “güvenli, profesyonel, politik, güçlendirici ve eğlenceli olması” gibi birtakım taviz 

vermediği esasları bu materyalleri yaygın heteroseksüel pornografik materyallerden ayırmaktadır 

(Taormino, 2013: 264). Taormino, oyuncuların seks partnerlerini seçmekte özgür olduklarından, 

istemedikleri şeyleri yapmadıklarından, çekilen filmin gidişatına kendilerinin yön verdiğinden, 

istedikleri şekilde hijyen ürünleri kullanabildiklerinden bahseder (Taormino, 2013: 264-265). 

Elizabeth Cohen, Taormino’nun 2013 yılında “güvenli seks için oyuncuların film setlerinde 

kondom kullanması” yönünde almış olduğu kararı oldukça insani ve radikal olarak 

yorumlamaktadır (Cohen, 2013). Cohen, bu sektördeki pek çok yapımcının hâlâ kondom 
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kullanılmaması yönünde büyük bir direnç gösterdiğini söyler (Cohen, 2013). Taormino’nun almış 

olduğu bu karar oyuncuların sağlıklı ve güvenli seks yapmasına olanak tanımasının yanında porno 

sektöründeki oyuncuların haklarına dikkat çekmek açısından da oldukça önemlidir. Taormino 

filmlerin çekilmesi süresince oyuncularıyla sürekli iletişimde olduğundan bahseder ki Taormino’ya 

göre feminist porno filmlerin en önemli ayırt edici özelliği oyuncuların yönetmen ile olan iletişimi 

ve iş birliğidir:  

Sete başlamadan önce oyuncularla konuşurum, onları tanımaya çalışırım, cinsel 

anlamda neleri sevip neleri sevmedikleri, seks oyuncaklarını sevip sevmediklerine 

yönelik sorular sorarım. Gerçek bir iş deneyimine sahip olmaları için onlara nasıl 

yardımcı olabileceğimi sorarım ve böylece aldığım tüm bu bilgiler ışığında 

sahnelerini tasarlarım (Taormino, 2013: 260). 

 Taormino’nun bu sözleri porno filmlerinde çalışan oyuncuların isteklerini ve hatta 

istemedikleri şeyleri dile getirmelerine fırsat tanıdığına işaret etmektedir. Özellikle porno 

sektöründe çalışan kadınların istemedikleri halde cinsel ilişkiye zorlandıkları gerekçesiyle sansürü 

ve pornografinin yasaklanmasını savunan feministlere bir yanıt şeklindedir. Bu durum, sektörde 

çalışan oyuncuların çalışma koşullarının iyileştirilebileceğini, oyuncuların kendilerini en rahat 

hissedecekleri şekilde sahneleri çekmeleri için birtakım düzenlemeler yapılabileceğini 

göstermektedir.   

 Özellikle Mackinnon’ın tartışmaya açtığı “rıza gösterme, neye rıza gösterdiğini bilme(me)” 

meselesi Taormino için oldukça nettir. Taormino’ya göre, etik değerler çerçevesinde feminist bir 

porno film çekmek mümkündür ve bu filmin feminist porno olarak nitelendirilmesindeki en önemli 

sebep “rıza” meselesiyle ilişkili değil; “özgün yani orijinal olması” ile ilgilidir. Taormino bunu 

Amerika’da yayımlanan ilk lezbiyen dergi olan On Our Backs’i örnek göstererek şu sözleriyle dile 
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getirir: “Okuyucuların cevap verdikleri şey aslında tamamen arzunun gerçekliği (özgünlüğü) ve 

kişiler arasındaki ilişkinin seviyesidir. Eğer bunu hareketli imgelerde de yakalayabilirsem o zaman 

daha çarpıcı ve güçlü olacaktır” (Taormino, 2013: 258).  

 Taormino’ya göre, oyuncuların neleri tercih ettikleri, neyi isteyip istemediklerinin 

sorulması feminist porno filmlerini diğer ana akım porno filmlerinden ve porno film üreticilerinden 

ayıran temel özelliktir. Chemistry serisinin çekimlerinin 36 saat sürdüğünü söylerken hiçbir yazılı 

metin, hiçbir takvim ve program olmadığını şu sözleriyle dile getirmektedir: “Kiminle ne zaman, 

nerede ve nasıl seks yapmak istediklerine oyuncular karar vermiştir” (Taormino, 2013: 258). Bu 

durumda rıza göstermek için bir nedenlerinin olmadığını söylemek mümkündür; çünkü oyuncular 

zaten baştan sona karar mercii olarak konumlandırılmıştır.  

 Taormino’nun feminist porno filmlerinde dikkat çektiği bir diğer nokta ise “ana akım 

filmlerde kendine yer bulamayan, daha az temsil edilen kimliklerin ve eylemlerin” gösterilmesidir 

(Taormino, 2013: 15). Taormino, ırk, din, milliyet, cinsiyet, sınıf, yaş, kilo, boy farkı 

gözetmeksizin herkesi filmlerine dâhil etmeye çalışmaktadır. Trans ve genderqueer (geleneksel 

toplumsal cinsiyet rolleri ile örtüşmeyen) oyunculara filmlerinde yer vermektedir.  

 Taormino’nun feminist pornografi konusundaki açıklamaları ve ana akım filmler ile 

feminist porno filmler arasındaki farklılıkları ortaya koyması feminist porno filmlerin 

üretilebileceğini göstermektedir. Özellikle 1970-1980’lerde yasal düzenlemeler ve sansür 

çerçevesinde şekillenen tartışmaları farklı bir noktaya çekmektedir. O yıllarda feministler 

tarafından üretilen argümanların farklı bir perspektiften yorumlanmasına katkı sunmaktadır. 

Ayrıca Taormino’nun feminist porno filmlerin varlığından bahsetmesi sadece radikal feministlerin 

iddialarının yeniden sorgulanmasına neden olmaz; erkeğin konumunun ve erkeğe atfedilen rollerin 
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sorgulanmasını da beraberinde getirir. Buna istinaden hegemonik erkeklik ve ideal erkek ile 

ilişkilendirilen kavramlara da değinilerek konuya daha bütüncül yaklaşılmaya çalışılacaktır. 

1.4 Erkeklik Çalışmaları 

Pornografi üzerine yapılan tartışmalar hâlâ devam ederken Linda Williams’ın da belirttiği 

gibi pornografi tanımının Yargıç Potter Stewart’ın meşhur sözündeki kadar kolay 

yapılamayacağını söylemek mümkündür. Stewart pornografiyi “Ne olduğunu bilmiyorum; ama 

gördüğüm zaman ne olduğunu anlıyorum (I do not what it is but I know it when I see it)” şeklinde 

tanımlar (aktaran Willims, 1999: 5). Pornografi tanımı son yıllarda ortaya çıkan hem feminist porno 

hem de literatür içinde kendine yer edinmeye başlamış olan erkeklik çalışmaları açısından 

önemlidir. Feminist hareketin kadın, kadın bedeni ve cinselliği ile ilgili görüşleri toplumsal cinsiyet 

temelli çalışmalar çerçevesinde tartışılırken feminizm ve erkeklik çalışmalarının bir arada 

olabileceğinin ve her iki alanın da birbirine katkı sağlayabileceğinin fark edilmesi önemlidir. 

Feminizmin kadın tanımını yaparken karşılaştığı güçlüklerin benzerlerinin erkeklik tanımında da 

kendini göstermesi her iki alanın kesişen noktaları olduğuna işaret etmektedir.  

Feminizm evrensel bir “kadın” tanımı yapmakta zorlanmış ve tek bir tanımın 

yapılamayacağı zamanla gelişip evrilen hareket içinde anlaşılmıştır. Benzer şekilde “evrensel bir 

erkeklik tanımı olup olamayacağı” ve “farklı erkeklik deneyimlerinin var olduğu” iddialarının 

neticesinde, yapılan “tek tip erkeklik tanımları” eleştirilmeye başlanmıştır (Sancar, 2011: 28-29). 

Feminizm, mücadelesini yürütürken sorunun asıl kaynağı olarak “erkek ve erkek egemenliği”ni 

görür. Erkeklerle işbirliği içerisinde olmak konusunda şu ana kadar çok büyük adımlar atmamıştır. 

Toplumun tamamıyla ilgili “erkek sorunu”na dair bir genelleme yaparak hem hareketin 

gelişmesine ve büyümesine yardımcı olabilecek erkekleri dışarıda bırakmıştır hem de aslında 
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patriarkanın sadece kadını ilgilendiren bir sorun olduğu konusunda hareketin etki alanını 

sınırlandırmıştır. Bu aynı zamanda patriarkanın, güç ilişkilerinin, ayrımcılık ve eşitsizlikten 

etkilenen her kesimin sesinin duyulmasına da ket vuran bir yaklaşımdır.  

Erkeklik çalışmaları, özellikle ikinci dalga Amerikan feminizmine cevap olarak 1960’ların 

sonu ve 1970’lerde Amerika’da ortaya çıkmıştır. Vietnam savaşından sonra yaşanan yaygın hayal 

kırıklığı ve bunun sonucunda sorgulanmaya başlanan ataerkil iktidar yapılarını ve geleneksel erkek 

rollerini eleştirmeye başlamıştır (Kidder, 2003: 304). Amerika’nın Vietnam savaşına girmesinin 

temel nedeni askeri gücünü komünist güçlere kanıtlamaktı. Ayrıcabir diğer neden olarak yeniden 

alevlenen kadın hakları hareketi, yeni ortaya çıkan gey hakları hareketi, 1960’ların sonu ve 

1970’lerin başlarında yaşanan ekonomik gerileme gibi sosyal faktörlerin “tek ve sabit bir erkeklik” 

tanımının temellerini sarsmasıydı. Bunun sonucunda geleneksel erkekliğe ve erkeklik rollerine güç 

kazandırmak istenmekteydi. Savaş, erkeksi olanı olmayandan ayırt etmek için önemli bir sebep 

olarak görülmüştür (Karner, 1996: 66-90). Amerika’nın savaşta başarısız olması sonucunda 

askerler ülkelerine geri dönmüşlerdir; ancak fiziksel ve psikolojik açıdan çeşitli problemlerle 

karşılaşmışlardır. Erkeklik tanımının içindeki “güçlü olma hali” yerini “duygusallık, arkadaşlık” 

gibi yeni kavramlara bırakmıştır (Winter, 2003: 476).  

Erkeklik çalışmaları alanının öncülerinden biri olan Herb Goldberg “erkeklere avantaj 

sağlıyormuş gibi görünen kavramların aslında erkekler üzerinde taşınması güç bir yük 

oluşturduğunu” iddia etmektedir (Goldberg, 1976). Benzer şekilde Michael Kimmel de ortaya 

çıkan “Men’s Liberation (Erkek Kurtuluşçuluğu)” hareketiyle bir tarafta feminist hareketin erkeğe 

ve erkekliğe getirdiği eleştirilere karşı çıkan, diğer tarafta ise ataerkil sistemin erkeğe yüklediği 

rolleri sorgulayan erkeklerin varlığından bahseder (Kimmel, 2004: 524).  
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 Erkeklik çalışmaları ortaya çıktığı ilk yıllarda feminist hareketin “erkeği, kadın sorununun 

merkezinde konumlandırması”na karşı çıkmıştır Sonrasında yapılan farklı çalışmalar neticesinde 

ise geleneksel erkekliklerin ve cinsiyetçi roller sorgulanmaya başlanmıştır. Ortaya çıkan bu 

hareketler temelde “anti-feminist” bir yaklaşımı benimsemiş olsalar da gelişen süreçte toplumsal 

cinsiyet temelli çalışmalara, feminist harekete ve akademide yeni bir çalışma alanının ortaya 

çıkmasına katkı sağlamışlardır (Clatterbaugh, 2003: 532).  

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında feminist hareketin etkisini artırmaya 

başlaması ve geleneksel cinsiyet rollerinin yeniden sorgulanmaya başlanmasıyla beraber özellikle 

Amerika’da bir “erkeklik krizi” yaşanmaya başlamıştır. Kimmel erkeklik hareketi içindeki farklı 

grupları, anti-feministler, erkeklikçiler ve profeministler olmak üzere üç başlık etrafında 

sınıflandırmıştır. (Kimmel, 1988: 262). Anti-feministler tamamen feminist hareket karşıtı bir görüş 

benimseyerek kadınların özel alana geri dönmeleri gerektiğini savunmuşlardır. Bu iddialarına 

gerekçe olarak ise doğanın kanununu ve dini kuramları sebep gösterirler. Maskülinistler ise 

kadınların özel alandaki kontrolünü sonlandırmak istemişlerdir. Böylece erkeklerin toplumsal 

cinsiyet rollerini sürdürebileceği alanların devamlılığını sağlayabileceklerine inanmışlardır. 

Profeministler ise feminist harekete yönelik olumlu bir yaklaşımı benimseyerek çözüm olarak yeni 

bir feminist sosyal yapılanma modelini savunmuşlardır. Profeminist erkekler, özellikle oy hakkı, 

doğum kontrolü, cinsellik gibi konularda kadın hareketini desteklemişlerdir (Kimmel, 1987: 262). 

1960’larda gelişen kadın hareketinden etkilenen bir grup erkeğin eril normları sorgulamaya 

başlamaları neticesinde 1970’lerin ortasında daha sonra eleştirel erkeklik çalışmaları adıyla 

anılacak olan profeminist erkek teorileri ortaya çıkmış ve “Erkekler ve Erkeklik” adlı bir konferans 

dizisi yapılmaya başlanmıştır. Profeminist teoriler liberal ve radikal feminizmden etkilenmiştir. 

Liberal feminizmden etkilenen erkekler baskının herkes için genel bir durum olduğunu ve hatta 
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erkeklerin ataerkiden kadınlarla aynı oranda etkilendiğini savunmuşlardır. Radikal feminizmden 

etkilenenler ise erkeklerin kadınları ezdiği görüşünü kabul ederek erkeklik normlarının kadına 

yönelik şiddetle güçlendirildiğini ve sürdürüldüğünü iddia etmişlerdir. Bu görüşü savunanlara göre 

ataerki erkekliğin içerisinde bulunan daha geniş bir sosyal ve politik düzendir (Code, 2000: 402).  

1.4.1. Hegemonik Erkeklik Nedir? 

 Eleştirel erkeklik çalışmalarının temelini oluşturan “hegemonik erkeklik” kuramından 

bahsetmek konunun aydınlatılmasında daha yol gösterici olacaktır.  Bu alana kuşkusuz en büyük 

katkı sağlayanlardan biri Raewyn Connell’dir. Bozok, erkeklik incelemeleri üzerinde en büyük 

etkiyi Connell’in yaptığını söyler (Bozok, 2009: 437). “Hegemonik erkeklik” kavrayışı Antonio 

Gramsci’nin hegemonya hakkındaki görüşlerine dayanmaktadır ve 1985 yılında “Toward a New 

Sociology of Masculinity” adlı makalede Tim Carrigan, Bob Connell ve John Lee tarafından 

gündeme getirilmiştir (Bozok, 2009: 438). Hegemonya, Gramsci’nin hapishanedeyken yazdığı 

yazıların bir derlemesinden oluşan ve daha sonra Hapishane Defterleri adını alan eserinde şu 

şekilde tanımlanmaktadır: “Hegemonya, gücü elde etmek ve onu elde tutmak demektir ve bu süreç 

içinde toplumsal grupların oluşması ya da yıkılmasıdır” (Gramsci’den aktaran Donaldson, 1993: 

644).  

 Connell, Gramsci’nin hegemonya kuramını “toplumsal güçler oyununda kazanılan 

toplumsal üstünlük” şeklinde açıklar (Connell, 2016: 269). Connel, örneğin silahlı bir erkek 

grubunun silah zoru ya da işten çıkarma tehdidiyle diğer grup üzerinde kurduğu egemenliğin 

hegemonya olmadığını, dinsel öğretilere, ekonomik politikalara, kitle iletişimine sızan üstünlüğün 

hegemonya olduğunu söyler (Connell, 2016: 269). “Hegemonya” kelimesi anlam itibarıyla özünde 

belirli bir kişi ya da grubun başka bir kişi ya da grup üzerinde kurduğu egemenliğe, bir kişiyi ya da 

grubu domine etmesine işaret etmektedir. Egemenliğin kurulması ve sürdürülmesi sürecinde de 
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yeni bazı kişi ya da grupların ortaya çıkması ve mevcut olanların yok olması olasıdır. Mike 

Donaldson “What is Hegemonic Masculinity?” adlı makalesinde hegemonyanın sürdürülmesi için 

gerekli olan ve kullanılan bazı araçlardan bahseder ve Connell’in görüşlerini destekleyerek 

medyayı ve sosyal kurumları buna örnek gösterir (Donaldson, 1993: 643-646). Bu araçların ve 

kurumların “doğal”, “sıradan” ve “normal” olarak gösterildiğini söyler (Donaldson, 1993: 643-

646). Bu tanıma uymayan, direnç gösteren ve bunu kabul etmeyenlerin ise cezalandırıldığından 

bahseder (Donaldson, 1993: 643-646).  

Donaldson’ın iddiası Foucault’nun iktidarla ilgili görüşleriyle oldukça benzeşmektedir. 

Foucault’nun ortaya koyduğu panoptikon felsefesinde de iktidar kendi kurumlarını, araçlarını ve 

işbirlikçilerini kullanarak kendi egemenliğini sürdürmekte ve buna uymayanları da yine kendi 

kurumları ve işbirlikçileri aracılığıyla cezalandırmaktadır. Donaldson’ın ve Connell’ın toplumsal 

cinsiyet ile ilgili görüşlerinde dayandığı hegemonya kavramı hem de Faucault’nun iktidar ile ilgili 

söyledikleri toplumun hemen her alanına sızmış eşitsiz yapılara işaret etmektedir. Kaldı ki bu 

eşitsizlik iktidar kendi mevcudiyetini devam ettirebilsin diye normalleştirilmekte ve 

sıradanlaştırılmaktadır. Bu görüşe dayanarak her türlü kurum, kişi, organizasyon, sosyal ve kültürel 

yapının iktidarın aracı olarak, iktidarın kendi söylemlerini üretmek ve sürdürmek için baskı aracı 

olarak kullanılabileceğini ve yeniden üretilebileceğini söylemek mümkündür. Üstelik baskın 

görüşün izni ve kontrolü dâhilinde tarihsel, kültürel ve toplumsal olarak şekillendirilebilir.  

 Connell’a göre, hegemonik erkeklik, kadınlarla ve tabi kılınmış erkekliklerle ilişkili olarak 

inşa edilen bir erkekliktir. Dolayısıyla hem kadınlarla hem de hegemonik erkeklikle çatışan 

erkekliklere hükmeder (Connell, 2016: 267). Sadece kadınların değil marjinalleştirilen erkeklikler 

üzerinde de iktidar sahibidir. Connell, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar kitabında hegemonik 

erkekliğin her zaman kadınlarla ilgili olduğunu; ancak ikincil konuma itilmiş erkeklik 
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biçimlerinden bağımsız olmadığını ve inşa edilmediğini söyler. Connell’a göre bu farklı erkeklik 

biçimleri ataerkil düzenin işleyişinde büyük bir paya sahiptir (Connell, 2016: 268). Ona göre, 

hegemonik erkeklik kamusaldır. Söz konusu kamusallığın anlaşılabilmesi için ise erkeklerin sahip 

olduğu bu iktidarın varlığını sürdürmek için erkeklerin neyi desteklemeye yönlendirildiklerine 

bakmak gerekir (Connell, 2016: 270). Hegemonya görüşü, Connell’a göre, rıza gerektirir ve ortaya 

konan ve dayatılan “erkeklik imajı”nın devam ettirilebilmesi için iş birliğine ihtiyaç duymaktadır. 

Bu erkeklik imajları “ideal” ve “dominant”tır ve geleneksel erkeklik biçimlerinin yeniden 

üretilmesinde esas role sahip bazı erkekler vardır. Connell’a göre bu üstünlük kültürel bir 

üstünlüktür, kültürel olarak kurgulanır ve sürdürülür (Connell, 2016: 270-271). 

 Connell, çağdaş hegemonik erkekliğin en önemli özelliğinin heteroseksüellik olduğunu, 

tabi kılınmış erkekliğin de buna bağlı olarak eşcinsellik olduğunu savunur. Heteroseksüellik ise 

evlilik kurumuyla yakından ilişkilidir (Connell, 2016: 272). Heteroseksüel erkeğin egemenliğinden 

kaçınılması imkânsızdır. Bu aynı zamanda kadınlığın inşa edilmesinde de önemli rol oynar. Boyun 

eğme ve direnme çatışmalı bir şekilde kendini göstermektedir (Connell, 2016: 273). Bu nedenle 

Connell, erkeklerin kadınlar üzerindeki iktidarının tek bir nedene indirgenemeyeceğini savunur ve 

sınıf ayrımına benzer şekilde tarihsel kökene bakılması gerektiğini söyler (Connell, 2016: 273-

275). Dolayısıyla kadın-erkek arasındaki iktidar meselesini biyolojik temellere indirgeyerek 

açıklamaya çalışmak ne kadar yetersiz ve yanlış sonuçlara ulaşmamıza neden oluyor ise Dworkin 

ve Mackinnon’ın iddia ettiği şekilde cinsellik temelinde açıklamak da aynı derece yetersiz 

olacaktır.  

 Connell, pek çok feminist ile benzer şekilde, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin temeline 

iktidarı yerleştirir. Bu yapının otorite, baskı ve denetleme mekanizmaları kullandığını belirtir 
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(Connell, 2016: 164-170). Aslında Foucault’dan çok farklı bir görüş benimsememiştir. Segal, bu 

konuda Connell ve Foucault’yu destekler bir iddiada bulunur:  

Feministlerin de ileri sürdüğü gibi, cinselliğin devlet ve kültür bazında düzenlenip 

denetlenmesi, erkeklerin kadınlar üzerinde üstünlük iddia etmelerini ve kurmalarını 

sağlamanın bir başka yolu olmuştur… kadın cinselliğinin son derece eril bir biçimde 

devlet ve tıp tarafından düzenlenmesine – kadın cinselliğine ve kadın vücudu 

hakkındaki egemen eğretilemenin hala doğurgan tekne olduğu bir düzenlemeye - 

karşı koyma çabalarını simgeler (Segal, 1992:133).  

1.4.2. Hegemonik Erkeklik ve Pornografi  

 Segal, aradan geçen onca yıla rağmen devletin cinsellik üzerindeki denetim 

mekanizmalarından vazgeçmediğinin ve özellikle kadın cinselliğinin doğurganlıktan bağımsız bir 

şekilde var olmasının zor olduğundan bahseder. Devletin, hegemonik, heteroseksüel bir erkekliğin 

düzenlenmesinde de belirleyici bir rol oynadığını savunur. 19. yy’dan itibaren devletin erkek 

egemenliğini sıkı bir denetim altına almak için tüm araçlarını ve baskı mekanizmalarını 

kullandığını söyler. Segal’e göre 1950’li yıllarda eşcinsellere karşı kullanılan sert müdahaleler 

bunun en güzel örneğidir (Segal, 1992: 133).  

 Hegemonik erkeklik ve erkeklik çalışmaları çerçevesinde geliştirilen görüşler dikkate 

alındığında Dworkin ve Mackinnon’ın toplumsal cinsiyet eşistsizliği ile ilgili karşı çıkmaları 

gereken ana konunun pornografi olduğunu söylemek oldukça güçtür. Toplumsal cinsiyet 

eşitsizliği, pornografi dâhil her alana sızmıştır ve bunu sadece kadın-erkek arasındaki güç ilişkisine 

dayanarak analiz etmeye çalışmak bütüncül bir yaklaşım sunmamakta ve etkili çözümler 

getirmemektedir. Pornografiyi, kadın-erkek arasındaki cinsellikten daha fazlası olarak yorumlayan, 

farklı cinselliklerin temsil edilmesini sağlayan ve bu alanı feministlerin kendilerini ifade etmeleri 
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için kullanan feminist pornoyu savunan kişilerin – feminist olsun ya da olmasın - varlığı inkâr 

edilmemelidir. Hem kadınların hem erkeklerin hem de LGBTI+ bireylerin kendi cinselliklerini 

temsil etmediğini düşündükleri ve geleneksel kadın-erkek rollerine dayanan pornografik 

materyalleri eleştirdiklerinin de altının çizilmesi gerekmektedir.  

Hegemonik erkekliğin birincil şartı olan zorunlu heteroseksüellik Dworkin ve 

Mackinnon’ın söylemlerinde kendini açık ve net bir şekilde göstermektedir. Dworkin ve 

Mackinnon’ın cinsellik tanımı, LGBTI+ bireylerin cinselliklerini göz ardı ettiği gibi kadın 

cinselliğini de erkeğe bağlı olarak tanımlamaktan öteye geçmemektedir. Cinselliği, sadece erkeğin 

penetrasyonuna indirgemesi, kadın cinselliğini yok saymakta ve tek bir cinsel ilişki biçimi ortaya 

koymaktadır. Dworkin, cinsel ilişkinin detaylıca tanımını yaptığı Intercourse adlı kitabında 

“kadının cinsel ilişkide içine nüfuz edilen (penetration) bir bedeni vardır” der (Dworkin, 2007: 

154). Dworkin yaptığı bu tanımıyla cinsel ilişkiyi tamamıyla ve sadece erkeğin cinsel organının 

kadının cinsel organına penetrasyonu olarak görmektedir. Ayrıca cinsel ilişkideki tarafları kadın 

ve erkek olarak belirlemektedir. Buradaki erkek ise heteroseksüel erkektir. Dworkin, erkek 

söyleminin edebiyata, bilime, felsefeye ve pornografiye sızdığından (penetration) bahseder ve 

bunu ırza geçme (violation) olarak adlandırır (Dworkin, 2007: 154). Bu ırza geçme olayını ise 

kadının vücut bütünlüğüne zarar verme, sızma, sınırlarına müdahale etme olarak yorumlar 

(Dworkin, 2007: 154-155).  

Segal, Dworkin ve Mackinnon’ın görüşlerini “cinselliği kuşatan egemen, çağdaş, kültürel 

söylemleri ve ikonografileri tekrarladığı” gerekçesiyle eleştirir (1992: 256). Günümüzde popüler 

magazin dergilerinin, reklamların, hard ve soft pornografinin hep aynı imgeyi kullandığını ve sonu 

gelmeyen bir cinsel açlık olarak “erkeklik” imgesiyle dolu olduğunu söyler ve ekler: “Batı edebiyat 

geleneğinin fallik iktidara ilişkin kendi anlatıları ve eğretilemeleri vardır” (Segal: 1992: 256). 
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Segal’in görüşleri çerçevesinde Dworkin’in Woman Hating kitabında detaylıca anlattığı (1974: 29-

47) geleneksel masallardaki kadın ve erkek karakterlerin ortaya konuş biçimlerini aynı gerekçeyle 

eleştirmek mümkün hale gelmektedir. Dworkin’in pornografi ile ilgili iddiaları da geleneksel 

kadın-erkek rollerine dayanmakta ve cinselliği sadece kadın-erkek arasında gerçekleşen 

heteroseksüel cinselliğe indirgemektedir. Erkek cinsel organına yüklediği anlam cinsiyet 

eşitsizliğine dayalı rolleri yeniden üretmektedir. Segal, geleneksel cinsel ilişki şeklini ve 

dolayısıyla Dworkin’in indirgemeci yaklaşımını şu sözleriyle eleştirmektedir: “Heteroseksüel 

ilişkiyi erkeğin egemen olduğu, kadının teslim olduğu o muhteşem an olarak tanımlayan 

“fethetme/teslim olma”, “aktiflik/pasiflik” ve “erkeklik/kadınlık” söylemleri ve imgeleri her yerde 

her zaman karşımıza çıkar” (Segal, 1992: 257).  

 Segal’e göre iktidarsız erkek her zaman ve sadece cinselliğinin değil, erkekliğinin de tehlike 

içinde olduğundan kuşku duyar ve korkar (1992: 259). Bu nedenle porno filmlerindeki güç ve 

iktidar ilişkisini geleneksel kadın-erkek rollerine indirgeyerek incelediğimizde sadece kadının 

geleneksel kadınlık rolünü oynamaya zorlandığından bahsetmek yetersizdir. Erkeklere de biçilen 

rol ve erkek cinselliğinin nasıl olması gerektiğini anlatan imgeler vardır. Bu imgelerin olumlu 

olduğunu söylemek ise oldukça iddialı olacaktır. Cinsel ilişki eyleminde kadınları tatmin etme 

konusunda erkeğe atfedilen genelde “beceriksizlik ve başarısızlık”tır (Segal, 1992: 260). 

Pornografi karşıtı feministlerin pornografiye karşı olmalarının temel nedenlerinden biri de “porno 

filmlerinin kadını nesneleştirmesi ve her zaman cinsel ilişkiyi ister ve buna hazır durumda” 

göstermesidir. Erkek cinselliği ise “her zaman erekte olmaya ve cinsel ilişkiye hazır, tıpkı bir 

makine gibi” kurgulanmaktadır. Erkek, kadının orgazm olması için her zaman çabalamalıdır 

(Segal, 1992: 260). Gösterilen ve dayatılan ne olursa olsun, cinsellik de dâhil olmak üzere, 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı tüm ilişkilerde geleneksel söylemleri yeniden üretmekten 
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kaçınmak mümkün olamamaktadır. Cinsel ilişkide iki taraf var ise bu dayatmaya, baskıya ve 

şiddete maruz kalan da her zaman iki taraf olacaktır.  

 Erkek cinselliği, Dworkin ve Mackinnon’ın iddialarının aksine, her zaman tüm erkekleri 

temsil eden ve tüm erkekler tarafından ortak paylaşılan deneyimleri göstermemektedir (Segal, 

1992: 264). “Toplumsal cinsiyet ilişkilerinde belirli gruplara ait deneyim, fantezi ve perspektif 

özellikleri yansıtılır” (Connell, 2016: 364). Ana akım porno filmlerinde heteroseksüelliğe ve 

geleneksel kadın-erkek rollerine dayalı cinsel ilişki biçimi ve fanteziler seyirciye sunulmaktadır.  

 Segal’e göre erkek cinselliğinin baskı ve şiddet içermesi gerekmez, egemenlik duygularıyla 

ilişkili olması da gerekmez ki çoğu zaman öyle değildir (Segal, 1992: 265); ancak hegemonik 

erkeklik ve ataerkil şiddet arasındaki bağlantı birbirine yakındır (Connell, 2016: 269). Connell’e 

göre hegemonya ve güce dayalı üstünlük birbiriyle bağdaşır; ancak aslında hegemonya güce dayalı 

üstünlük anlamına gelmemektedir (Connell, 2016: 269). Connell, hegemonya görüşünün büyük 

ölçüde rıza gerektirdiğini savunur (Connell, 2016: 270). Bu üstünlüğe rıza göstermek hegemonyayı 

kabul etmek anlamına gelmektedir. Erkek egemenliğini kabul eden kadınlar olduğu gibi buna 

direnen ve karşı çıkan kadınlar da vardır, tıpkı kendilerine dayatılan “erkeklik ve erkek olma” adı 

altında bu rolleri benimsemeye zorlanan erkekler gibi. Segal, bu noktada feminizme düşen görevi 

çok net bir biçimde ortaya koymaktadır. Feminizmin analitik görevinin, ataerkilliğin birleştirdiği 

toplumsal cinsiyet ve cinselliği birbirinden ayırmak olduğunu savunur (Segal, 1992: 264). 

Dolayısıyla geleneksel rolleri yeniden üreten söylemlerden ve tek tip cinsel ilişki tanımından 

kaçınmak daha yararlı olacaktır.  

 Hem feminist çalışmalar hem de erkeklik çalışmaları alanındaki tartışmalar çerçevesinde 

tezin bu bölümünde pornografik materyal tüketicilerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik 

tutumları analiz edilecektir. Tüketicilerin şiddet, rıza, fantezi, cinsel ilişki, hak ihlâlleri ve 
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pornografik materyallerin yasaklanmasına ilişkin görüşleri cinsiyet ve cinsel yönelim kırılımları 

dikkate alınarak feminist ve hegemonik erkeklik kuramına dayanarak tartışılacak ve 

yorumlanacaktır. Bu materyallerin temel üreticisi ve tüketicisinin artık erkekler olmadığı, en az 

erkekler kadar kadınların da bu materyalleri tükettiği iddiasından yola çıkılarak katılımcı görüşleri 

incelenecektir. Tüketicilerin bu materyalleri tüketme nedenleri, tüketim içeriğinin ve sıklığının 

şiddet ile ilişkisi katılımcı görüşleri çerçevesinde yorumlanacaktır.   
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 2. ANKET VERİLERİNİN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Araştırma hâlâ tabu olarak kabul edilen konulardan biri hakkında yapıldığı için anket 

soruları çevrimiçi olarak internet üzerinden dağıtılmıştır. En başta planlandığı şekilde sorular hem 

basılı hem de çevrimiçi olarak dağıtılamamıştır. Yapılan pilot çalışmada katılımcıların soruları elle 

doldurma konusunda çekingen davrandıkları gözlenmiştir. Bu durumun verilen cevaplar üzerinde 

etkili olacağı düşünüldüğü için kendilerini daha rahat ve güvende hissetmeleri ve soruları 

olabildiğince tarafsız ve doğru yanıtlamalarını sağlamak amacıyla anket, çevrimiçi olarak 

uygulanmıştır. Katılımcılardan isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel bilgi ve 

iletişim bilgisi talep edilmemiştir. Çeşitli sosyal medya hesaplarından dağıtım gerçekleştirilmiş ve 

katılımcılara anketin ne için yapıldığı, anket ile ne amaçlandığı konusunda kısa bir bilgi verilmiştir. 

İstedikleri zaman anketi uygulayan kişiye ulaşmaları konusunda kolaylık sağlanmıştır. Sorularını 

sormaları, geri bildirimlerini iletmelerine olanak tanınmıştır. Anketin son sayfası katılımcıların 

sorulara dair görüşlerini ve geri bildirimlerini yazabilmeleri için ayrılmıştır. Böylece katılımcıların 

sorularla ilgili geri bildirimlerini ve görüşlerini elektronik ortamda ve sadece anket sahibinin 

görebileceği şekilde iletmeleri sağlanmıştır. Aynı zamanda anket dağıtılırken kullanılan e-posta ve 

telefon üzerinden de anketi uygulayan kişiye ulaşabilmişlerdir. Benzer şekilde anket uygulayıcısına 

doğrudan ulaşılamayan durumlarda anketin dağıtımına yardım eden kişiler aracılığı ile de anketi 

uygulayan kişiyle iletişime geçebilmeleri sağlanmıştır. Araştırmanın örneklemi kartopu 

yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma yapılırken en az erkek katılımcı sayısı kadar kadın 

katılımcılara da ulaşılmasına dikkat edilmiştir.  

Etik değerler göz önünde bulundurularak 18 yaşın altında hiç kimse araştırmaya dâhil 

edilmemiştir. 18 yaşın altındaki kişilerin anketi doldurmalarının önüne geçebilmek amacıyla “18 

yaş ve altı” seçeneğini seçen kişilerin anketi sistem tarafından otomatik olarak sonlandırılmıştır. 
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İnternet üzerinde oluşturulan link aracılığı ile kişilerin linke tıklayarak ankete kolay bir şekilde 

erişmeleri sağlanmıştır. Yaş kriterleri Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 yılında açıkladığı ve 

kategorize ettiği güncel yaş aralıklarına göre belirlenmiştir (2019, WHO). 

Anket demografik ve kapalı uçlu sorular şeklinde toplamda 53 sorudan oluşmaktadır 

Pornografik materyal tüketmeyen katılımcı görüşlerine analizde yer verilmeyecek olması 

nedeniyle bu soruyu “hayır” olarak yanıtlayan katılımcıların anketi sistem tarafından otomatik 

olarak sonlandırılmıştır. Sorular pornografik materyal tüketicilerinin pornografik materyallere 

ilişkin görüşleri, şiddete ilişkin görüşleri ve son olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik 

tutumları olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Materyallere ilişkin 3, şiddete ilişkin 14 ve 

toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tutumları hakkında ise toplam 26 soru vardır. Toplumsal 

cinsiyet eşitliğine ilişkin sorular, kadın-erkek ilişkilerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden 

kaynaklanan farklılıklara ilişkin tutumu ölçmek amacıyla ankete dâhil edilmiştir. Cinsiyetin ve 

cinsel yönelimin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik tutumlarda anlamlı bir değişken olarak 

görülemeyeceği varsayımından hareket edilmektedir. Anket sorularının analizi de bu varsayıma 

dayanarak yapılmıştır. Aynı zamanda radikal feministlerin var olduğunu iddia ettiği, pornografik 

materyal tüketimi ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik tutum arasındaki ilişkinin 

değerlendirilmesi amacıyla bu ölçek tercih edilmiştir. Anketin bu bölümünü oluşturan sorular için 

Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutumu Ölçeği (ETCE) [Gender Equitable Men Scale 

(GEMS)] (Uçan ve Baydur, 2016: 289-308) temel alınmıştır. Bu ölçek 24 madde ve 4 boyuttan 

oluşmaktadır.  

Ölçek boyutları Aile İçi Şiddet (6 madde), Cinsel İlişki (8 madde), Üreme Sağlığı ve 

Hastalıkların Önlenmesi (5 madde), Ev İşleri ve Gündelik Yaşam (5 madde) alanlarından 

oluşmaktadır. Ölçekte yer alan her bir madde “Katılıyorum”, “Emin değilim” ve “Katılmıyorum” 
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şeklinde sırası ile 1, 2 ve 3 puanlık likert ile ölçeklendirilmektedir. Bu ölçek ile paralel olması 

amacıyla anketteki tüm ifadeler için 3’lü likert skala kullanılmıştır. ETCE ölçeğinde sonuçların 

değerlendirilmesinde her bir boyut için elde edilen puanların basit toplamı kullanılmıştır. Yüksek 

puan toplumsal cinsiyet eşitliği tutumunu ifade etmektedir. Bu ölçek daha önce Brezilya, Çin, 

Etiyopya, Hindistan, Kenya, Tanzanya ve Uganda’da uygulanmış olup Celal Bayar Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gülten Uçan ve Yrd. Doç. Dr. Hakan Baydur 

tarafından “Türk Erkeklerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik 

Çalışması” adlı çalışmada Türkçe’ye çevrilmiştir (Uçan ve Baydur, 2016: 289-308). Ölçek 

maddelerinin Türkçe’ye uyarlanması ileri ve geri çeviri, bilişsel sorgulama ve pilot uygulama 

basamakları gibi standart yöntemler dikkate alınarak yapılmıştır (Uçan ve Baydur, 2016: 289). 

Çalışmada Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ölçeği (ETCE) Etiyopya sürümü Türkçe’ye 

uyarlanarak çevrilmiş ve güvenirlik çalışmaları buna göre yapılmıştır. ETCE Ölçeği, Julie 

Pulerwitz ve Gary Barker tarafından geliştirilmiş olup erkeklere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği 

programlarının etkinliğini değerlendirebilmek için kullanılmıştır. Ayrıca doğruluğu Brezilya’da da 

sınanmıştır (Uçan ve Baydur, 2016: 291). Bu çalışmada pornografik materyal tüketicilerinin sadece 

erkekler olup olmadığı sınanmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik tutumların 

pornografik materyal tüketicisi olmaktan da öte farklı değişkenlerle açıklanabileceği tartışılmıştır. 

Cinsiyet ve cinsel yönelimin kişilerin geleneksel kadın-erkek rollerini kabul etmelerinde tek etmen 

olamayacağı iddiası değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Bu nedenle bu çalışmada kullanılan ölçek 

hem kadınlara hem erkeklere uygulanmış ve her iki gruba yönelik elde edilen veriler 

karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 

 Araştırmanın verileri sosyal medya ve elektronik ortamda dağıtılan link aracılığıyla 2020 

Ocak ayı içinde toplanmıştır. Araştırma soruları internet üzerindeki sabit veri tabanlarından birinde 
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hazırlanmış ve sorular tek bir link haline getirilmiştir. Bu link çeşitli paylaşım alanlarında 

dağıtılarak gönüllü katılımcılar araştırmaya dâhil edilmiştir. Katılımcıların cevapları soruların 

hazırlandığı sitede otomatik olarak kaydedilmiş ve daha sonra hem Excel hem de SPSS üzerinde 

rapor haline getirilmiştir. SPSS 25 istatistik paket programına atılan veriler Anova ve Chi Square 

(kikare) analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir.  

2.1. Ankete Katılan Kişilerle İlgili Genel Bilgiler 

Ankete toplam 202 kişi katılmıştır. Tüm katılımcılar “18-65 yaş” aralığında yer almaktadır. 

“Pornografik materyal tüketir misiniz?” sorusunu “hayır” olarak yanıtlayan katılımcılar ankete 

dâhil edilmemiştir. Bu soruyu “hayır” olarak cevaplayan 71 kişinin cevapları analizlerde 

kullanılmamıştır. Bu nedenle detaylı analizler ve tezin hipotezlerine ilişkin veriler 131 kişi 

üzerinden değerlendirilmiştir. Bu 131 kişinin tamamı “pornografik materyal tüketir misiniz?” 

sorusuna “evet” yanıtını vermiştir. Aşağıdaki tablolarda yer alan veriler, 131 kişinin yanıtlarından 

hareketle elde edilmiştir. 

Ankette kullanılan ETCE ölçeğinin güvenirlik bulgularından birisi içtutarlılık katsayısını 

gösteren Cronbach Alpha değeridir. Cronbach Alpha değeri ölçeğin tamamı için 0.856’dır (Uçan 

ve Baydur, 2016: 302). Bu araştırmadaki sorular için ise bu değer 0.724 olarak hesaplanmıştır. 

Cronbach Alpha değeri kişilerin sorulara verdikleri cevaplar arasındaki tutarlılığı ölçmek için 

kullanılmıştır.  

Aşağıda Tablo 1’de kişilerin eğitim durumlarına göre dağılımları verilmiştir:  
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Tablo 1-Katılımcıların Eğitim Durumuna Göre Dağılımları 

  Sayı Yüzde 

Yüksek Lisans Mezunu 38 %18,8 

Yüksek Lisans Öğrencisi 20 %9,9 

Lisans Mezunu 108 %53,4 

Üniversite Öğrencisi 30 %14,9 

Lise Mezunu 3 %1,5 

Ortaokul Mezunu 1 %0,5 

İlkokul Mezunu 2 %1,0 

Toplam 202 %100,0 

 

Araştırmaya katılan kişilerin çoğunluğunu %53,4’lük bir oranla lisans mezunları 

oluşturmaktadır. En düşük orana sahip kategori ise %0.5’lik oranla ortaokul mezunlarıdır. Yüksek 

lisans mezunlarının ve üniversite öğrencilerinin yüzdelik oranı ise birbirine yakındır. Katılımcılara 

eğitim seviyeleri hakkında soru sorulmasının temel sebebi eğitim durumlarının verdikleri cevaplar 

üzerinde etkili olup olmadığının, etkili ise cevaplarına ne derece etki ettiğinin değerlendirilmesidir. 

Bireysel ve kültürel farklılıkların pornografik materyal tüketicileri üzerindeki etkilerinin farklı 

olduğunu iddia eden araştırmacılara göre eğitim ve IQ seviyesi düşük olan erkekler şiddet içeren 

pornografik bir materyali tükettikten sonra kadınlara karşı cinsel olarak daha davetkâr 

olmaktadırlar (Bogaert vd., 1999). Aynı araştırmaya göre eğitim ve IQ seviyesi yüksek olan 

erkeklerde böyle bir etkiye rastlanmamıştır (Bogaert vd.,. 1999: 290). Pornografik materyal 

tüketiminin bazı durumlarda kişilerin bireysel tutum ve davranışlarında ciddi derecede olumsuz 

etkilerinin olduğunu iddia eden bir kesim bu iddialarında ısrarcı olmaya devam etse de bireysel 

farklılıklarının, tutumlarının ve eğitim seviyelerine ilişkin faktörlerin bu tutum ve davranışlarına 

olan etkileri konusundaki tartışmalar hâlâ devam etmektedir. Bu çalışmada kullanılan yöntem ve 

sorular, pornografik materyal tüketicilerinin bireysel farklılıklarının ve tutumlarının derinlemesine 

araştırılmasına ve analiz edilmesine olanak tanımamaktadır. Katılımcıların eğitim seviyeleri ile 
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ilgili veri alınmış olmasına rağmen ankete katılan kişi sayısı bu verinin kullanılmasını 

zorlaştırmıştır. Eğitim seviyesinin pornografik materyal tüketicilerinin davranış ve tutumlarında 

anlamlı bir faktör olduğunu iddia etmek bu çalışma için mümkün değildir. Bu çalışma, bireysel 

farklılıkların, tutum ve davranışların ve eğitim seviyesinin pornografik materyal tüketiminde nasıl 

ve ne derece etkili olduğu konusunda yeterli veri sunmamaktadır. 

Tablo 2-Katılımcıların Cinsiyet ve Cinsel Yönelime Göre Dağılımları 

 

 

 

 

 

Araştırmaya katılan kişilerin büyük bir çoğunluğu cinsel yönelimlerinin heteroseksüel olduğunu 

belirtmiştir. Bu oran kadınlarda %91.1 olup erkeklerde ise %94.9’dur. Araştırmaya toplam 114 

kadın, 78 erkek katılmıştır.  

Tablo 3-Pornografik Materyal Tüketicilerinin Cinsiyete ve Cinsel Yönelime Göre 

Dağılımları 

 Cinsel Yönelim Kadın Erkek 

Sayı Yüzde % Sayı Yüzde % 

Heteroseksüel 113 %91,1 74 %94,9 

Biseksüel 10 %8,1 1 %1,3 

Gey 0 %0,0 1 %1,3 

Panseksüel 1 %0,8 2 %2,6 

  

Pornografik materyal tüketir misiniz?  

Evet Hayır Toplam 

Sayı Yüzde % Sayı Yüzde % 

124 
Kadın 

Heteroseksüel 56 %49,6 57 %50,4 

Biseksüel 6 %60,0 4 %40,0 

Panseksüel 1 %100,0 0 %0,0 

Erkek 

Heteroseksüel 65 %87,8 9 %12,2 

78 
Biseksüel 1 %100,0 0 %0,0 

Gey 1 %100,0 0 %0,0 

Panseksüel 1 %50,0 1 %50,0 
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 Araştırmanın sonuçları pornografik materyal tüketicisi olduğunu söyleyen toplam 131 kişi 

üzerinden değerlendirilmiştir. Bu tüketicilerden 63’ü kadın, 68’i ise erkek olduğunu belirtmiştir. 

Tüketicilerin cinsiyet ve cinsel yönelime göre oranları Tablo-3’te detaylı olarak verilmiştir. 

Araştırma, pornografik materyal tüketicilerinin toplumsal cinsiyet rolleri ve şiddet arasındaki 

ilişkiye dair görüşlerini ölçmek amacıyla yürütüldüğü için tüketicilerin cinsiyet ve cinsel 

yönelimlerinin anket sorularına verdikleri cevaplar üzerinde etkili olup olmadığı, etkili ise ne 

derece etkili olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Şu ana kadar yapılan pek çok araştırmada 

pornografik materyal tüketicilerinin erkek olduğu varsayımından hareket edilerek, pornografik 

materyal tüketen erkeklerin kadına karşı şiddete yönelik tutumlarında ve agresif davranışlarındaki 

değişiklikler gözlenmiştir (Vega ve Malamuth, 2007; Malamuth vd., 2000).  Ayrıca tezin kuramsal 

bölümünde de detaylıca tartışıldığı gibi, feminist teorisyenlerin bazılarının pornografiyi “kadına 

karşı şiddet” (Mackinnon, 1987: 176) olarak tanımlamalarından dolayı tüketicilerin cinsiyetlerini 

belirtmelerinin sonuçların analizinde önemli olduğu düşünülmüştür.  

Pornografi tartışmalarının alevlendiği 1970’li ve 1980’li yıllarda pornografi kelimesi tüm 

form ve türleri kapsayacak şekilde kullanılmaktaydı; ancak özellikle gey ve lezbiyen, sado-mazo 

(S/M) pornografi ve kadınlar tarafından kadınlar için üretilen pornografi (daha sonra feminist 

pornografi olarak literatürde kendine yer bulmaya başlamıştır) türlerinin de ortaya çıkmasıyla 

beraber çeşitli alt tanımlar yapılmaya başlanmıştır (Dyer, 2004). Son yıllarda kadınlar tarafından 

kadınlar için üretilen ve “feminist pornografi” olarak adlandırılan pornografik materyallerin 

literatürdeki tartışmalara yön vermeye başlaması sebebiyle sektördeki temel tüketici ve üreticilerin 

erkekler olduğu iddiasının yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme yapılırken 

kadınların bu konudaki görüşlerine yer vermek de önemlidir. Dolayısıyla, anket sorularına verilen 

yanıtların, kadınların-erkeklerin görüşlerinin karşılaştırılması aracılığıyla değerlendirilmesi bu 
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farkılığı vurgulamak ya da görüşler arasındaki benzerlikleri ortaya koymak açısından önemlidir. 

Ayrıca “pornografik materyallerin temel tüketicisinin erkekler” olduğu iddiası tezde sınanacak 

temel hipotezlerden biridir ki Tablo-3’te verilen rakamlara göre kadınların da en az erkekler kadar 

pornografik materyal tükettikleri sonucuna varılmaktadır. Bu konuyla ilgili detaylı tartışma 

hipotezlere ilişkin bulgular değerlendirilirken yapılacaktır.  

Tablo 4-Pornografik Materyal Tüketicilerinin Cinsiyete ve Tükettikleri Materyal 

Türüne Göre Dağılımları 

 

 

Pornografik materyal tüketen toplam 131 katılımcının cinsiyete ve tükettikleri pornografik 

materyal türüne göre dağılımları Tablo-4’te verilmiştir. Tüketilen materyal türü, materyallerin 

içeriklerinin analiz edilmesi bakımından önemlidir. Aynı zamanda bu materyallerdeki kadınların 

ve erkeklerin maruz kaldıkları olası şiddet türünü analiz ederken katılımcı görüşleri tezin 

hipotezleri bölümünde detaylı bir şekilde yorumlanacaktır.  

Pornografi tüketiminin, tüketiciler üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu iddiası net ve kesin 

olarak doğrulanamamıştır. Şu ana kadar yapılan bazı araştırmaların sonuçları birbirini destekler 

veriler ortaya koyarken birbiriyle tamamen çelişkili sonuçlar veren pek çok araştırma da mevcuttur. 

Örneğin; daha önce yapılan araştırmalarda, erkeklerin pornografik materyallere fazlasıyla maruz 

kalmasının kadınlara karşı şiddet eğiliminde artışa neden olduğu iddia edilmiştir (Malamuth, 

Addison, Koss, 2000: 26-91). Aşırı şiddet içeren (kadının kendi davranışlarının kurbanı olduğunun 

gösterilmesi, tecavüzden zevk alıyormuşçasına resmedilmesi vb.) pornografik materyallere maruz 

Cinsiyet 
Hardcore Porno İkisi Birden Softcore Porno 

Sayı Yüzde % Sayı Yüzde % Sayı Yüzde % 

Kadın 15 %23,8 10 %15,9 38 %60,3 

Erkek 12 %17,6 29 %42,6 27 %39,7 
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kalan erkeklerin tutumlarında ve davranışlarında, kısmen daha az şiddet içeren pornografik 

materyalleri tüketen erkeklere kıyasla çok daha fazla olumsuz etkiler olduğu savunulmuştur (Briere 

ve Lips, 1988: 22; Fisher ve Grenier, 1994: 23-38).  

Bu sorudaki kategoriler temelde iki seçenek olarak katılımcılara sunulmuştur; ancak soft-

core ve hard-core pornografi haricindeki pornografik materyali belirtmelerine olanak tanıyacak 

şekilde “seçeneklerde yok” seçeneği de şıklara dâhil edilmiştir. Pornografi türlerinde çok net ve 

keskin çizgilere dayalı bir ayrım yapılması güç olsa da pornografik materyallerdeki şiddete ve 

şiddetin yoğunluğuna dayanarak ayrım yapılması yönünde bir eğilim vardır. Attorney General’s 

Commission on Pornography raporunda bu sınıflandırma Sınıf I (şiddet içeren) ve Sınıf II (şiddet 

içermeyen; ama aşağılayıcı) olarak belirtilmektedir (Attorney General’s Commission on 

Pornography, 1986: 320-330). Hardcore pornografideki sahneler ve imgelerde aşırı güç kullanımı, 

sahnede, görüntüde ya da fotoğraflardaki kişilerin şiddete maruz kaldıkları ve bundan dolayı acı 

çektikleri açık ve net olarak gösterilmektedir. Bu sahneler çoğunlukla sado-mazo ilişkilere 

dayalıdır (Williams, 1999: 18). Softcore pornografi ise görece daha az şiddet içeren ve daha çok 

“erotik” olarak tanımlanan türe daha yakın olarak tanımlanmaktadır (Williams, 1999: 19). Linda 

Williams, bu ayrımın feminist teorisyenler tarafından ise farklı bir şekilde yapıldığını söyler. 

Williams’a göre, pornografi karşıtı feministler erkeklerin cinselliğini pornografik, kadınlarınkini 

ise erotik olarak değerlendirirler ve hardcore/softcore ayrımını buna dayanarak yaparlar; ancak bu 

ayrım lezbiyen pornografinin ortaya çıkmasıyla beraber kadınların da sado-mazo fanztezileri 

olduğunun gösterilmesi ve bu fantezilerden zevk alabileceği iddialarının gündeme gelmesi 

sonucunda bu kadar net bir şekilde yapılamamaktadır (Williams, 1999: 6). Williams, 

hardcore/softcore ayrımının çok keskin çizgilerle yapılamayacağını detaylıca tartışmasına rağmen 

pek çok çalışmada bu durum göz ardı edilmekte, bu ayrım çoğunlukla materyallerin içerdiği 
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“şiddet, şiddet türü ve seviyesi”ne göre yapılmaktadır (Yang ve Youn, 2012: 1-10; Malamuth, 

Martin ve Koss, 2012: 427-439). Dolayısıyla, katılımcıların da çoğunlukla bu tanımları bildiği 

düşünülerek iki ana seçenek verilmiştir.  

Anketten elde edilen verilere göre kadınlar erkeklere kıyasla daha çok softcore pornografik 

materyal tüketmektedirler. Pornografik materyallerin sınıflandırılması konusunda kategoriler hâlâ 

çok net olmadığı için materyallerin içerdiği şiddetin seviyesi ya da miktarına dayanarak 

tüketicilerin bu materyalleri tercih ettiklerini belirtmek güçtür. Araştırma, tüketicilerin şiddet 

tanımı konusundaki fikirlerini detaylıca incelemediği ve araştırma bu konuyu kapsamadığı için 

tüketicilerin tüketim tercihini belirleyen temel etkenin “şiddet miktarı, türü ya da seviyesi” 

olduğunu da söylemek yanlış olacaktır. Genel bir değerlendirme yapmak gerekir ise, softcore 

pornografinin içerdiği şiddet miktarının ve türünün hardcore pornografiye göre daha az olduğu 

varsayımına dayanarak, kadın tüketicilerin erkeklere kıyasla daha az şiddet içerikli pornografik 

materyal tükettikleri söylenebilir; fakat softcore pornografi izlemelerinde farklı pek çok neden 

olabileceği unutulmamalıdır. 

Tüketicilerin pornografik materyalleri tüketme sıklığı da hardcore ve softcore pornografi 

türüne göre değişmektedir. Pornografik materyal tükettiğini belirten toplam 131 kişinin %44.4’ü 

hardcore pornografiyi haftada 1 saat, %35.4’ü softcore pornografiyi haftada 1 saat tükettiğini 

söylemiştir. Hem softcore hem hardcore pornografi tüketen katılımcıların oranı ise %33.3’tür. 

%50,8’i ise ayda 1-3 saat arasında softcore pornografik materyal tükettiğini belirtmiştir.  

Pornografik materyal tüketme aracı olarak en çok internet tercih edilmektedir. Tabloda da 

belirtildiği gibi tüketicilerin büyük bir çoğunluğu pornografk materyal tüketim aracı olarak 

interneti kullanmaktadır. Bunu sırasıyla %30.5’lik oranla bilgisayar, %38.9’luk oranla telefon, 
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%20.6 ile video takip etmiştir. En düşük oran %0.8 ile dergi olarak seçilmiştir. Tüketiciler artık 

CD ve gazeteyi pornografik materyal aracı olarak kullanmamaktadır.  

Özellikle dijitalleşmenin bir sonucu ve gereği olarak internet hemen her yaştaki kişiler 

tarafından kullanılmakta ve bilgiye erişim kaynağı olarak her yerde kullanılabilmektedir. Dijital 

kameraların ve çevrimiçi platformların artarak ortaya çıkması, pek çok kişi tarafından erişilebilir 

ve kullanılabilir hâle gelmesi pornografik materyallere erişimi de kolaylaştırmıştır. Kişiler artık 

internet aracılığıyla daha fazla ve içerik bakımından farklı videolara ulaşabilmektedirler. Eskiden 

sadece gazete ve dergi gibi basılı materyaller kullanılmaktaydı. Dolayısıyla denetim mekanizmaları 

da daha güçlü ve etkili bir şekilde uygulanabilmekteydi; ancak internet kullanımındaki sorunlardan 

biri de aslında denetimin ve sansürün yeterince uygulanamaması ve herkesin her şeye istediği an 

ulaşabilmesidir. Bu durum özellikle 18 yaşın altındaki kişiler için endişe verici olabilir. Pornografi 

özellikle çocukların ve gençlerin gelişiminde olumsuz bir faktör olarak görülmekte ve cinseliklerini 

ortaya koyma şeklini genelde negatif bir şekilde etkilemektedir. Hatta pornografinin bağımlılık 

yaptığına dair ortaya atılan iddialar da vardır (Sarracino ve Scott, 2008: 209–218; Paul, 2005; 

Duchinsky, 2013.) Sansür uygulaması ve pornografik materyallerin tüketimi konusunda belirli 

sınırlar olması gerektiği kadına karşı şiddeti artırdığı iddiasından dolayı her zaman 

tartışılagelmiştir. Bu şiddetin gerçek hayattaki şiddetin birebir temsili olduğu da sansür 

uygulamasının gerekliliği için öne sürülen iddialardan biridir. Bu iddialara ek olarak pornografinin 

çocukları negatif etkilediğine yönelik argümanlar da çokça üretilmiştir ve üretilmeye de devam 

edecek gibi görünmektedir. İnternet ile beraber bu endişelerin artması makul de görülebilir. 

“Young People, Gender and Pornography” isimli Nordik bir araştırmada pornografiye erişimin 

artması ve pornografinin ana akımlaştırılması konuları ele alınmıştır. Araştırmaya göre, pornografi 

üzerindeki yasal denetimlerin daha sıkı ve düzenli olduğu İzlanda, Faroe Adaları ve Norveç gibi 
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ülkeler ile yasal sınırlamaların görece daha esnek olduğu İsveç, Danimarka ve Finlandiya gibi 

ülkeler arasında pornografik materyallere erişme kolaylığı ve sıklığı, tüketicilerin materyalleri 

tüketme nedenleri ve materyallerin içeriğine ilişkin dikkat çekici farklar bulunmadığı 

belirtilmektedir. Araştırma sonucunda internetin dengeleyici bir gücünün olduğu ve yerel 

uygulamaların etkisini geçersiz kıldığı ortaya çıkmıştır. Yani aslında kişiler ülkelerindeki yerel 

yasal düzenleme ve sınırlamaları dikkate almaksızın internete eşit derecede erişim 

sağlayabilmekte; dolayısıyla pornografik materyallere de benzer şekillerde ulaşabilmektedir. Aynı 

projede gençlerin pornografi konusundaki görüşlerinin de birbirinden çok uzak olmadığı tespit 

edilmiştir. Gençler, pornografiyi “olağan, gündelik, normal” gibi kelimelerle tarif etmişlerdir 

(Sørensen ve Knudsen, 2004: 6). Sonuç olarak internetin, geniş kitlelerce erişilebilir ve 

kullanılabilir hâle gelmesiyle pornografik materyalleri tüketme aracı olarak basılı materyallerin 

yerini almaya başladığı söylenebilir.  

Tablo 5-Pornografik Materyal Tüketicilerinin Pornografik Materyal Tüketme 

Nedenleri 

 Pornografik Materyal Tüketme Nedeni  

Merak ettiğim için %22,1 

Haz almak için %41,2 

Cinsel eğitim için %13,7 

Cinsel tatmin için (mastürbasyon yapmak vb.) %75,6 

Cinsel fantezilerimi tatmin etmek için %24,4 

 

Tüketicilerin pornografik materyal tüketme nedenlerine bakıldığında tek bir seçeneğin 

işaretlenmediği görülmektedir. Yani tüketiciler farklı sebeplerle bu materyalleri tüketmektedirler.  

Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu bu materyalleri cinsel tatmin için (mastürbasyon yapmak vb.) 

tüketmektedir. Sonuçlara göre katılımcıların çok az bir bölümü pornografik materyalleri cinsel 
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eğitim için kullandığını söylemektedir; ancaktüketicilerin %39.8’i “bu materyallerin cinsel eğitim 

amacıyla kullanılabileceğine inandığını” belirtmiştir. Dolayısıyla tüketicilerin bu materyalleri 

gerçekten tüketme nedenleri, materyallerin farklı amaçlarla kullanılamayacağını ifade 

etmemektedir. Tüketiciler cinsel eğitim amacıyla bu materyalleri tüketmeseler bile bu materyaller 

cinsel eğitim amacıyla kullanılabilir. Bu da bizi dolaylı olarak materyallerin içeriğinin 

değiştirilebileceği görüşüne ulaştırmaktadır. Materyallerin içeriği değiştirilerek tüketicilerin farklı 

kullanım amaçlarına hizmet etmesi sağlanabilir. Tablo 6’da pornografik materyallerin cinsel eğitim 

amacıyla kullanılabileceğini düşünen tüketicilerin likert skaladaki dağılımları verilmiştir.  

Tablo 6-Pornografik Materyallerin Cinsel Eğitim Amacıyla Kullanılabileceğini 

Düşünen Tüketicilerin Likert Skalada Dağılımları 

Pornografik materyallerin cinsel eğitim amacıyla kullanılabileceğini düşünüyorum. 

(“1: Katılmıyorum”, “2: Emin değilim”, “3: Katılıyorum”) 
Sayı Yüzde % 

 Soruya yanıt vermeyenler 1 %0,9 

1 37 %32,7 

2 30 %26,5 

3 45 %39,8 

Toplam 113 %100,0 

 

2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre, internet pornosunun ikili ilişkilerde ciddi 

sorunlara neden olabileceği tespit edilmiştir (Short vd., 2012: 13). Son yıllarda yapılan 

araştırmalarda porno alışkanlıkları nedeniyle pek çok genç tüketicinin cinsel ilişkileri esnasında 

partnerlerini huzursuz ettikleri sonucuna varılmıştır. Yine aynı araştırmada bu rahatsızlığın 

sebebinin porno izlemekten çok gençlerin yeterince ve doğru şekilde cinsel eğitim almamalarıyla 

ilgili olduğu da belirtilmiştir (Marston, 2018: 200). Araştırmaya katılan kişilerin %39.8’i 

pornografiyi tüketme sebebinin cinsel eğitim olmadığını belirtmesine rağmen pornografinin cinsel 
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eğitim amacıyla kullanılabileceğini düşündüğünü ifade etmiştir. Pornografi etrafındaki tartışmalar 

pornografinin cinsel eğitim amacıyla kullanılabileceğinden çok şiddete, bu konudaki yasal 

düzenlemeler de olumsuz davranış özelliklerine odaklanmaktadır. Pornografi karşıtı teorisyenlere 

göre pornografi tüketimi sadece ikili ilişkilere zarar vermemekte; doğrudan agresif tutumlar 

geliştirmeye sebep olmaktadır. Bu konuda yapılan bazı araştırmalar bu iddiaları destekler 

niteliktedir. Yapılan bazı deneysel araştırmalarda pornografik materyal tüketen pek çok kişide, 

artan cinsel ilgisizlik görülmüş ve kadına karşı şiddeti normal kabul etme eğilimlerinin arttığı tespit 

edilmiştir (Flood ve Hamilton, 2003: 42–43; Flood ve Pease, 2009: 135). Ancak bu deneysel 

araştırmalar kişilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını yok saymaktadır. Gert Martin Hald ve Neil 

Malamuth’a göre bireysel ve kültürel değişkenler kişilerin pornografiyi yorumlamalarında etkili 

bir faktördür (Hald ve Malamuth, 2015: 105). Doğru ve sağlıklı bir eğitim ile pornografinin 

kişilerin davranış ve tutumları üzerindeki etkileri geliştirilebilir ve değiştirilebilir. Seks eğitimine 

yönelik programlar, pornografik medya hakkındaki eleştirel ve analitik düşünceyi teşvik edebilir 

(Albury, 2014: 173). Ayrıca pornografi en basit ve yalın hâliyle sadece zevk aracı olarak 

kullanılmaz; cinsellik hakkındaki bilgileri de artırabilir ve böylece kişinin kendine olan güveninde 

artış sağlayan bir araç hâline gelir (Albury, 2014: 174)  

Anketten elde edilen verilere göre, tüketiciler pornografinin “eğitici” olabileceği ya da “bir 

eğitim aracı olarak kullanılabileceği” konusunda 1-2-3 seçenekleri arasında birbirine yakın bir 

dağılım göstermişlerdir. Anketten elde edilen verilere göre pornografik materyal tüketicileri bu 

materyallerin eğitim amacıyla kullanılabileceği konusunda çok keskin ve net görüş farklılıklarına 

sahip değildir; zira bu maddeye katılanlar, emin olmayanlar ve katılmayanların yüzdelik dağılımına 

bakıldığında oranların birbirine yakın olduğu görülmektedir. Pornografik materyallerin cinsel 

eğitim amacıyla kullanılabileceği konusundaki görüşler yeni olmakla beraber bu konuda farklı 
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iddialar vardır. Son zamanlarda tartışmaların boyutunun değişmesi ve feminist pornografinin 

adının sıkça duyulmaya başlanmasıyla beraber eğitim meselesi de üretilen argümanlarda kendine 

yer bulmaya başlamıştır. Brian McNair’e göre, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinin yoğun bir 

şekilde tartışılmaya başlanması ile beraber bu konuda kaydedilen ilerlemeler neticesinde 

pornografi, çeşitli cinselliklerin temsil edilmesinde kullanılabilecek bir alan hâline gelmiştir 

(McNair, 2013: 15). McNair’e göre, pornografi tüketicilerini sadece eğitmekle kalmaz; aynı 

zamanda toplum içinde sosyal olarak kendilerine bir yer edinmelerini de sağlar (McNair, 2013: 15-

16). McNair “arzunun demokratikleşmesi” olarak adlandırdığı kavram ile geleneksel norm ve 

kurallarla kuşatılan toplumdan dışlanmış marjinal grupların pornografiyi bir cevap verme 

platformu olarak kullandıklarını savunur (McNair, 2015: 17). McNair’in argümanları dikkate 

alındığında, pornografi bu durumda sadece marjinal grupların direniş mekanizması olmayabilir. 

Susanna Paasonen “iyi cinsellik, seks ya da cinsel ilişki”nin çoğunluk tarafından kabul görmüş 

eylemler ve tercihler bütününden oluştuğunu söyler. Bu “iyi cinsellik” ise bu kategorinin dışında 

kalan diğer tüm eylemleri ve davranışları “kabul edilemez” hatta “patolojik” olarak 

nitelendirmektedir (Paasonen, 2009: 589). McNair ve Paasonen’in argümanlarına dayanarak, 

marjinal grupların ürettikleri, cinselliğin ve cinsel ilişkinin çeşitli şekillerde temsil edilmesine 

olanak sağlayan bu materyaller sayesinde ana akım pornografi tüketicilerinin farklı içeriğe 

sahipmateryallerle karşılaşmalarına olanak tanınabilir. Böylece tüketicilerin pornografi ve cinsellik 

konusundaki yanlış, eksik ya da belirli kalıplarla çevrelenmiş fikirleri de değiştirilebilir.  

Anketten elde edilen verilere göre materyal tüketicilerinin bu materyallerin eğitim amacıyla 

kullanılması konusunda birbirine yakın cevapları olduğu yukarıda ifade edilmişti. Tüketicilerin 

tükettikleri materyallerin içeriği, materyallerdeki şiddet türü, seviyesi ya da miktarı, tüketicilerin 

bireysel farklılıkları çok net bilinmediği için bu maddeyi cevaplamalarında etkili olan diğer 
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değişkenlerin etkisi ya da ne derece etkili olduğunu bilmek olanaksızdır. BBu maddede 

“katılıyorum” seçeneğini işaretleyenlerin cinsel eğitimin nasıl gerçekleştirilebileceği konusundaki 

fikirlerinin daha detaylı araştırılmasına ihtiyaç vardır. Bu araştırma, tezin ana konusu değildir ve 

araştırmanın toplanan verilerle yapılması çok mümkün görünmemektedir. Bu verilere göre 

tüketicilerin bu konudaki fikirlerinin değişebileceği, materyallerin farklı amaçlar doğrultusunda 

kullanılabileceğine dair veri edinilmiştir. Bu da şu zamana kadar sürdürülen tartışmalara ışık 

tutacak şekildedir. Ortaya çıkan yeni pornografik materyal türleri ile materyallerin tüketim şekli ve 

amacı değişiklik gösterebilir. Paasonen’in argümanlarını destekleyecek şekilde “iyi ve toplum 

tarafından kabul edilmiş seks” konusundaki fikirleri değiştirmek ve genel geçer normların dışına 

çıkarak kalıplaşmış önyargıları kırmak amacıyla bu materyallerin içeriği değiştirilebilir.  

2.2. Pornografik Materyallerin Temel Tüketicisi Erkekler midir? 

Tablo 7- Pornografik Materyal Tüketicilerinin Cinsiyetine İlişkin Katılımcı 

Görüşlerinin Dağılımları 

Cinsiyet 

“Pornografik materyalleri sadece erkeklerin tükettiğini düşünüyorum.” 

1 (Katılmıyorum) 2 (Emin Değilim) 3 (Katılıyorum) 

Sayı Yüzde % Sayı Yüzde % Sayı Yüzde % 

Kadın 58 %92,1 2 %3,2 3 %4,8 

Erkek 61 %89,7 5 %7,4 2 %2,9 

 

 

 

 

Cinsiyet 

“Pornografik materyalleri sadece kadınların tükettiğini düşünüyorum.” 

1 (Katılmıyorum) 2 (Emin Değilim) 3 (Katılıyorum) 

Sayı Yüzde % Sayı Yüzde % Sayı Yüzde % 

Kadın 58 %92,1 4 %6,3 1 %1,6 

Erkek 62 %91,2 2 %2,9 4 %5,9 
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Anketten elde edilen verilere göre pornografik materyal tüketicisi 63 kadından 58’i bu 

materyalleri sadece erkeklerin tüketmediğini düşünmektedir. Pornografik materyal tüketicisi olan 

68 erkekten 61’i bu materyalleri sadece erkeklerin tüketmediğini düşünmektedir.  

Anket sonuçlarına göre, kadın ve erkek tüketicilerin pornografik materyalleri tüketenlerin 

cinsiyetine ilişkin görüşleri birbirine yakındır. Bu bağlamda cinsiyet pornografik materyalleri 

tüketmede ayırt edici bir faktör değildir.   

Bu tezin sınanacak temel hipotezi “pornografik materyallerin temel tüketicisinin erkekler 

olduğu”dur. Hipotez, radikal feminist kuramın önde gelen iki temsilcisi Andrea Dworkin ve 

Catharine Mackinnon’ın pornografi ile ilgili görüşlerinden yola çıkılarak belirlenmiştir. Tamamen 

erkekler için erkekler tarafından üretildiğini iddia ettikleri pornografiyi kadını aşağılayan ve 

sömüren bir alan olarak gördükleri için kadın ve erkeklerin bu konudaki görüşleri sorulmuştur.  

Sonuçlardan da görülebileceği gibi kadınlar ve erkekler arasında sonuçları etkileyebilecek anlamlı 

bir görüş farklılığı bulunmamaktadır. Hem kadınlar hem de erkekler bu materyalleri tükettiklerini 

söylemiş ve aynı zamanda hem erkeklerin hem de kadınların bu materyalleri tükettiklerini 

düşündüklerini belirtmiştir. Bu durumda radikal feministlerin “pornografik materyallerin temel 

tüketicisinin erkekler olduğu” iddiası anket sonuçlarına göre doğrulanamamıştır.  

 Veronika Tzankova’nın 2015 yılında yayımladığı makalesinde Türkiye’deki kadınların da 

artık pornografik materyallere kolaylıkla erişebildikleri ve bu materyalleri tükettikleri 

belirtilmektedir. Hatta bazı kadınlar evlerinde porno koleksiyonları olduğundan bahsetmektedir 

(Tzankova, 2015: 209). Artık kadınlar da erkekler gibi bu materyalleri kendi fantezileri ve cinsel 

tatmini için kullanmaktadır. Tzankova, itiraf sitelerinde kadınların bir araya gelerek çevrimiçi 

sohbetler birbirilerine cinsel fantezilerini anlattıklarından ve cinsel ilişkilerine dair “gizli ve 

müstehcen” sırlarını çekinmeden anlattıklarından bahseder (Tzankova, 2015: 210). Tzankova, 
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makalesinde, Türkiye’de Yargıtay’ın 2012 yılında “gey, grup, anal ve oral seks”i “doğal olmayan 

cinsel ilişki” kapsamında değerlendirerek evinde bu CD’leri biriktiren bir kişiyi 1-4 yıla kadar 

hapis istemiyle yargıladığını söyleyerek bu baskılara ve ceza istemlerine rağmen itiraf sitelerinin 

kişiler için bir çeşit “mahremiyet yeri, güvenli bir itiraf yeri, bir çeşit paylaşım mekânı” olarak 

görüldüğünü anlatır (Tzankova, 2015: 210). Kişileri bu paylaşım platformlarında “yasaklı ya da 

doğal olmayan cinsel ilişkileri” hakkında birbirlerine itirafta bulunmaktadır. Bunu yapanların çoğu 

da kadınlardır (Tzankova, 2015: 210-211).  

Dworkin’e göre, pornografi sektöründe bu materyallerin üretilmesine iştirak eden kişiler 

erkeklerdir. Bu erkekler doktor, avukat, eğitimci, polis, medyada çalışanlar ve hatta yasal güce 

sahip kişilerdir. Birinci sınıf vatandaşlardır ve bu statülerini korumak zorunda oldukları için 

güçlerini her anlamda kullanabilirler ve kullanmaktadırlar (Dworkin, 1986: 32). Kadının şiddete 

maruz kaldığı açık ve nettir; ancak kimse bu şiddeti görmez; çünkü tıpkı gerçek hayatın bir 

parçasıymışçasına kadınlar pornografik materyallerde de şiddete uğramaya devam ederler 

(Dworkin, 1986, 33-34).  

Dworkin, argümanlarını, kadınları da dâhil ederek sürdürür. Kadınları bu endüstrinin bir 

parçası olmakla suçlamakla kalmaz; erkeklerle cinsel ilişkiye giren kadınları “işbirlikçi” olarak 

tanımlar. Bu kadınların kendi ezilmişliklerinden zevk aldıklarını ve bu ezilmişliğe de cinsel ilişki 

adı altında kılıf uydurulduğunu iddia eder. Dworkin’e göre, bu ilişki “sözde özgürlük” adı altında 

gerçekleşmektedir (Dworkin, 2007: 181). Dworkin bu iddialarıyla cinsel ilişkiyi kadını aşağılayan 

bir eylem olarak görmektedir ve kadının ezilmişliğinin sebebini yine kadına yüklemektedir. Cinsel 

ilişkinin kadını özgürleştireceği fikrinden oldukça uzaktır. Bir anlamda kadının cinselliğini yok 

saymaktadır.  
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Sadece Dworkin ve Mackinnon değil pek çok araştırmacı pornografiyi kadın bedeninin 

metalaştırılması olarak yorumlamış ve bunu “cinsel özgürlük” gibi terimlerin tam karşısına 

yerleştirmiştir (Levy, 2005; Sarracino ve Scott, 2008). Pornografik materyallerin temel 

tüketicisinin erkekler olduğu argümanı gey ve lezbiyen pornografiyi, S/M (sadomazoşist) 

pornografiyi ve kadınlar için kadınlar tarafından üretilen (feminist) pornografiyi göz ardı 

etmektedir. Özellikle 2000’li yıllarda kendine ana akım porno sektörü içinde yer edinmeye 

başlayan feminist pornografiyi feminist yapan şey kadınlar tarafından üretilmesi değildir. Feminist 

pornografi, kadının haz almasını önemser, partnerlerin karşılıklı duygularını gösterir, partnerlerin 

açık rızasının arar ve heteronormatif ilişkilerin dışındaki haz ve arzuları temsil eder (Taormino, 

2013: 264).  

Feona Attwood’a göre, seks zaman içinde ciddi değişikliklerden geçmiştir; bu değişiklikler 

politika, etik değerler ve medya teknolojilerindeki ilerlemelerle ilişkilendirilebilir (Attwood, 2006: 

78). Attwood, seks ile ilgili görüşünü şu cümlelerle ifade eder:  

Seks, bugün artık sadece bedensel bir eylem olmaktan öteye geçebilmektedir. Zamandan 

ve mesafeden bağımsız olarak iki veya daha fazla yabancı arasında bir iletişim aracı olarak 

kullanılabilmektedir. Beden ile teknolojinin karşılaşması, üretildiği anda hızlıca 

tüketilebilen bir temsiliyet ve temsil etme şekli, kimlik oluşturma ya da kimliği yok etmede 

kullanılan bir araç, insalık tarihinde daha önce hiç mümkün olmadığı hâliyle bir iletişim ve 

etkileşim aracıdır (Attwood, 2006: 79). 

Walter Kendrick, benzer şekilde Attwood’un yukarıdaki görüşünü destekler bir yaklaşım 

ile In The Secret Museum (1996) adlı eserinde pornografinin içeriği düşünülerek ve 

değerlendirilerek tanımlanmadığını söylemektedir. Pornografi tartışmaları ve pornografinin tanımı, 

içeriğinden ziyade birtakım eylemler, sansür ve bu konudaki yasal düzenlemeler etrafında dönüp 
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durmaktadır. Kendrick, pornografi kelimesinin Pompei’de yapılan arkeoloji kazılarından beri 

imgeler, yazılı metinler ve daha çok eylemlerle ilişkilendirilerek tanımlandığını söyler. Pompei’de 

yapılan arkeolojik kazılarda arkeologlar, cinsel içerikli duvar resimleri ve bazı nesneler 

bulmuşlardır. O dönemde bu freskler ve nesneler sadece erkeklerin erişmesine izin verilecek 

şekilde bir müzeye saklanmıştı. Kadınların, çocukların ve alt sınıftan erkeklerin bu objelere 

erişmesi kesinlikle yasaktı. Kişilerin bu objelerin yaydığı hastalıklara ve şehvet uyandırıcı etkilere 

karşı oldukça hassas olduklarına inanılmaktaydı. Kendrick Pompei’de keşfedilen bu “gizli, saklı, 

gizemli” nesnelere atıfta bulunarak bu olayı modern pornografi tarihinin dönüm noktalarından biri 

olarak yorumlar. Kendrick’e göre 1857 yılında pornografi şu anki anlamından çok daha farklı bir 

şeyi işaret etmekteydi. (Kendrick, 1996: 2). Dworkin’in iddialarında da kadınlar kesinlikle bu 

alandan dışlanmış ve pornografi sektöründe tamamen “kurban” olarak görülmekten öteye 

gidememişlerdir; fakat günümüzdeki bilgileri izlemek üzere anket verilerine baktığımızda onların 

tam tersini gösterdiği izlenmektedir; zira artıkkadınlar da pornografik materyal tüketmekte ve bu 

materyalleri sadece erkeklerin tükettiğine inanmamaktadır. Diğer bir deyişle, artık kadınlar da o 

“gizli müzeye ve o müzedeki objelere” erişebilmektedir. Hatta sadece erişmekle kalmayıp bu 

objeleri kendileri yaratabilmektedir.  

Attwood, porno starlarının artık hayatımıza tıpkı diğer oyuncular kadar girdiğinden, çok 

satan kitaplar yazdıklarından ve seks tavsiyesi veren birer danışmana dönüştüklerinden söz eder 

(Attwood, 2009: xiv). Finlandiya’da en çok tanınan kadın porno starlarından biri olan Rakel Liekki 

(Rachel Flame) bu konudaki en iyi örneklerdendir (Nikunen ve Paasonen, 2007). Liekki’nin 

kariyeri hardcore videolarla başlamış, daha sonra kariyerine web sitelerinde, mobil telefon servis 

hizmetlerinde, gazete ve dergilerde, televizyon showlarında devam etmiştir. Porno aktrisi olan 

Liekki aynı zamanda sunucu, prodüktör ve yazardır. Pornografi konusundaki görüşlerini halk ile 
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paylaşan ve ticari seks konusunda çeşitli bilgiler veren Liekki medyada dikkati çeken bir 

görünürlük elde etmeyi başarmıştır (Nikunen ve Paasonen, 2007: 30). Liekki, telefonda başlayan 

kariyerini genişletmiş, kendi web sitesini kurarak gelişen yeni medya teknolojileri ile beraber 

televizyona taşıyarak daha geniş kitlelere ulaşmayı başarmış ve görünürlüğünü artırmıştır. Shag 

School, Liekki’nin halk üzerindeki imajını oluşturması bakımından kilit showlarından biridir 

(Nikunen ve Paasonen, 2007: 31). Shag School, pornografiyi “utanılması gereken, iğrenç, ahlâksız 

eylemler bütünü” olarak tanımlayan eğitici ve öğretici değerleri sorgular ve “normal, düzenli ve 

sağlıklı cinsel ilişkiyi” yeniden tanımlar. Shag School, pornografi ile “terbiyeli, düzgün, ahlâklı, 

kabul gören” domestik olan seksi birleştirir ve bunu ailede gerçekleşen, aile yaşamının bir parçası 

olan seks olarak yeniden tanımlar (Nikunen ve Paasonen, 2007: 32). Shag School’da çiftlere 

cinsellik konusunda tavsiyelerde bulunulmakta ve heteroseksüel ilişki, doğuştan gelen, doğal bir 

eylem olarak değil; tam tersi öğrenilebilir, beceri ve eğitim gerektiren bir ilişki çeşidi olarak temsil 

edilmektedir. Böylece özel ve kamusal alan arasındaki duvar yıkılmakta ve izleyenler, 

heteroseksüel ilişkiye dair yeni bilgiler öğrenebilmekte ve bu ilişkiyi farklı şekilde yorumlayabilir 

hâle gelmektedir. Pornografik bir eğlence şovu olarak Shag School aynı zamanda heteroseksüel 

çiftlerin “porno, iyi seks, gizlilik, utanç, seks eğitimi” gibi kavramları yeniden sorgulamasını 

sağlamaktadır. Leikki verdiği röportajlardan birinde Shag School’un amaçlarından birini 

“kadınların cinsel ilişkide zevki bulmalarına yardımcı olmak” şeklinde belirtmiştir. Eğitmenlerin 

ise artık kilisedeki ya da tıp dünyasındaki erkekler olmadığını; kadınların ve hatta seks 

endüstrisinde kariyer yapan kadınların medyadaki görünürlükleri sayesinde bu eğitimleri 

verebildiğini iddia etmektedir. Liekki’ye göre, özellikle 1950’lerde Cosmopolitan gibi dergilerde 

gösterildiği gibi, kadının tatmin olması için yeterli olarak düşünülen “eşi, çocukları ve mutfağından 

oluşan sıcak bir yuva” artık yerini “gerçek anlamda bir cinsel tatmin, cinsel zevk ve cinsel 

özgürlüğe” bırakmıştır. Ayrıca tamamen karşısındaki erkeği tatmin etmeye dayalı bir cinsel ilişki 



95 
 

ve cinsel tatmini ön plana çıkaran dergilerin aksine Liekki, “kadının kendi cinselliğini keşfetmesi 

ve kendi cinsel zevkini önemsediğini ve önemsemesi gerektiğini” göstermek için bu programı 

yaptığını dile getirmektedir (Nikunen ve Paasonen, 2007: 33). Liekki’nin iddialarına göre, Shag 

School başarılı olmuş ve amacına ulaşmıştır; çünkü Liekki, seks hayatlarının daha iyiye gittiğini 

ve kendi cinsel ilişkilerinde gelişme kaydettiklerini söyleyen pek çok kadından mektup almıştır. 

Liekki, kendi cinselliklerini keşfedebilmiş ve cinsel özgürlüğe sahip kadınların var olmasının 

önemli olduğunu vurgulamaktadır (Nikunen ve Paasonen, 2007: 34).  

Liekki’nin argümanlarına dayanarak pornografi tanımının, pornografiyi kullanma yeri ve 

amacının değişmesiyle beraber tüketicilerin artık sadece erkekler olduğunu söylemek ve 

pornografinin de sadece erkekler için erkekler tarafından üretilen bir sektör olduğundan bahsetmek 

oldukça güçtür ki anket sonuçları da bunu kanıtlar niteliktedir. Anket sonuçlarından elde edilen 

verilere göre, hem kadınların hem de erkeklerin pornografik materyalleri tüketirken kullandıkları 

temel araç internettir. Teknoloji ile beraber tüketici çeşitliliği değiştiği gibi tüketim araçları da 

değişiklik göstermektedir. Önceden gazete, dergi, televizyon gibi araçlar aracılığı ile bu materyaller 

tüketilmekte iken artık internet ilk sırada gelmektedir. Dolayısıyla materyallere erişim yolları ve 

tüketim araçları çeşitlendikçe tüketicilerin daha fazla içeriğe ulaştığını ve materyal çeşitliliğine 

eriştiğini söyleyebiliriz. Bu erişim araçlarının tüketim mekânlarını da etkilediği söylenebilir. 

Örneğin, daha önce CD, televizyon, dergi ya da gazete gibi tüketim araçlarına ulaşmak için bir 

yerden bir yere gitmek için çaba sarf etmek gerekirken artık internetin olduğu her yerden bu 

materyallere erişmek mümkün olabilmektedir. Ayrıca internet ve telefon bu erişimi daha da kolay 

hâle getirmektedir. Yapılan tartışmalar cinsel özgürlük ve ifade özgürlüğü çerçevesinde şekillense 

de tüketicilerin materyallere erişim özgürlüğü de bu noktada önemli olmaktadır. Bilgiye erişim 

günümüzde artık daha kolaydır. Bilgi kaynakarına erişim araçları eskiye göre daha çeşitlidir ve 
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kişiler her an istedikleri bilgiye ulaşabilmektedir. Bilgi kaynakları ve araçları değişmiş ve 

gelişmiştir. Bununla beraber tüketicinin bilgiye erişme nedenleri de artık birbirinden farklılık 

göstermektedir; zira farklı alanlarda çeşitli bilgi kaynaklarına ihtiyaç duyulabilmektedir.  

Anketten elde edilen veriler neticesinde, tüketicilerin pornografik materyal tüketme 

nedenlerinin cinsiyete göre dağılımları Tablo 8’de gösterilmektedir.  

Tablo 8-Tüketicilerin Pornografik Materyal Tüketme Nedenlerinin Cinsiyete Göre 

Dağılımı 

Pornografik Materyal Tüketme Nedeni 

Cinsiyet 

Kadın Erkek 

Sayı Yüzde % Sayı Yüzde % 

Merak ettiğim için 18 %28,6 11 %16,2 

Haz almak için 22 %34,9 32 %47,1 

Cinsel eğitim için 11 %17,5 7 %10,3 

Cinsel tatmin için (mastürbasyon yapmak vb.) 43 %68,3 56 %82,4 

Cinsel fantezilerimi tatmin etmek için 16 %25,4 16 %23,5 

 

Liekki, kadınların da artık kendi cinselliklerinin farkına varmalarının ve kadının kendi 

cinselliğini keşfedebileceği bir alan olarak pornografinin kullanılabilmesinin önemli olduğunu 

iddia eder. Bu argümandan hareket ederek tüketicilerin pornografik materyalleri tüketme 

nedenlerine baktığımızda hem kadınların hem de erkeklerin pornografik materyal tüketmelerinin 

en temel sebebinin “cinsel tatmin için (mastürbasyon yapmak vb.)” olduğunu görmekteyiz. 

Pornografik materyal tüketme nedeni olarak “cinsel tatmin”i seçen kadınların ve erkeklerin ilk 

sırada yer aldıkları görülmektedir. Pornografik materyal tüketiminde cinsiyet bu noktada ayırt edici 

bir faktör değildir. Kadınlar ve erkeklerin bu materyalleri tüketme nedenleri farklılık 

göstermemektedir. Kadınların da en az erkekler kadar cinsel tatmin için pornografik materyalleri 

kullandıkları görülmektedir. 
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Tzankova’nın 2015 yılında yayımladığı makalesinde Türkiye’deki kadınlar cinsel eğitim 

amacıyla, günlük rutinlerinden kaçmak için, lezbiyen fantezileri ve arzuları keşfetmek için, ayıp 

olarak kabul edilen ya da yasaklanan cinsel ilişkileri izlerken duyulan heyecanı hissetmek için, 

cinsel ilişkide pasif konumda olan ve sadece zevk nesnesi olarak gösterilen erkeklerin olduğu 

sahneleri izlerken aldıkları hazzı hissetmek için pornografik materyal tüketmektedirler (Tzankova, 

2015: 210). Bu bağlamda kadınların pornografik tüketim nedenleri erkeklerden çok da 

farklılaşmakatadır. Hatta kadınlar, erkeklerin birer zevk nesnesine dönüştüğü sahneleri izlemekten 

zevk aldıklarını itiraf etmişlerdir. Dworkin ve Mackinnon’ın iddialarının aksine kadınlar aradan 

geçen yıllar içinde pornografik materyallerin sadece tüketicisi konumuna gelmemişler; aynı 

zamanda bu materyalleri kendi cinsel fantezileri ve zevkleri için kullanmaya başlamışlardır.  

 Martin Barker’a göre kişilerin pornografik materyalleri tüketme nedenleri ile bu 

materyallere maruz kalma nedenleri arasında farklılık vardır. Barker’a göre, kişiler pornografik 

materyalleri belirli bir amaca yönelik olarak tüketebilirler. Örneğin; mastürbasyon yapmak, seks 

hakkında daha fazla bilgi edinmek, merak etmek ve(ya) sıkıldıkları için tüketebilirler; ancak bu 

nedenler maruz kalma nedenleri ile aynı değildir (Barker, 2014: 143). “Maruz kalmak” kelimesi 

pornografikleştirilmiş kültüre dışarıdan yapılan tehlikeli bir müdahaledir. Yani kişinin bir anlamda 

istemediği ve içinden gelerek yapmadığı bir eylemdir.Kişiyi pornografik materyal tüketmeye iten 

bir sebep değildir. Barker’ın bahsettiği diğer nedenler ise tamamen kişinin içinden gelerekkişiyi bu 

materyalleri kullanmaya ve(ya) tüketmeye iten nedenlerdir. Barker’a göre “maruz kalmak” terimi 

kişinin pasif olmasını, “tüketmek” ise kişinin aktifliğini, bilinçli bir tercihini göstermektedir 

(Barker, 2014: 143-150). Barker’ın bu iddiası Dworkin ve Mackinnon’ın ifadeleriyle tamamen 

çelişmektedir. Dworkin’e göre “şiddet kültürünün içine doğmuş bir kadının ne tükettiğinden 

haberinin olmaması ya da tükettiği şeyin ne olduğunu bilmemesi normaldir” (Dworkin, 1986: 33-
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34). Mackinnon yine benzer şekilde “kadının neye rıza gösterdiğini bilmediğini” söyleyerek 

kadının şiddeti gerçek hayatının bir parçasıymış gibi gördüğünü ve bunu normalleştirdiğini iddia 

eder (Mackinnon, 2015: 199) ki bu da Barker’ın iddiası ile örtüşmemektedir. Barker, hiçbir şekilde 

direnç göstermeden pornografik bir materyale maruz kalan kişi üzerindeki olumsuz etkileri 

tartışmaya açmaktansa, rahatsız edici olması gibi nedenlerden dolayı bu materyalleri tüketmeyi 

tercih etmeyen ya da içeriklerine göre tüketen kişilerle ilgili araştırmaların daha sağlıklı sonuçlar 

verdiğini iddia etmektedir (Barker, 2014)1. Barker, kişileri egemen söylemlere uyum sağlayan pasif 

araçlar olarak konumlandırmaktansa bilinçli bir şekilde tercihlerini yerine getiren ve diledikleri 

zaman buna son verebilen bireyler olarak görmektedir. Barker’ın tüketici tanımı, ankete katılan ve 

pornografik materyal tükettiğini söyleyen kişiler için kullanılabilir; çünkü katılımcılar bu 

materyalleri neden tükettiklerine dair seçenekleri işaretlerken temel tüketim nedenleri arasında yer 

almasa da pornografinin cinsel eğitim için kullanılabileceğine ilişkin görüşlerini de belirtmişlerdir. 

Ayrıca neden bu materyalleri tükettiklerini de net bir şekilde belirtmişlerdir. Katılımcıların 

pornografik materyal tüketme nedenleri bilinçli bir tercih doğrultusunda gerçekleşmektedir 

diyebiliriz.  

2.3. Tüketicilerin Şiddete ve Hak İhlâllerine İlişkin Görüşleri 

Dworkin ve Mackinnon “pornografik materyallerdeki kadınların şiddete maruz kaldığı”nı 

iddia ederler. Bu tezin ikinci hipotezi, pornografik materyal tüketicilerinin bu konudaki 

görüşlerinin araştırılmasını hedeflemektedir. Aynı zamanda “pornografi sektöründe çalışan 

kişilerin şiddete maruz kaldıkları” iddiası da incelenerek, bu sektördeki kişilerin kendi rızaları 

 
1 Benzer araştırmalar için bkz. Bragg ve Buckingham, 2009; Mulholland, 2013; Buckingham ve Cronaki, 2014. 
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dışında çalışmaya mecbur bırakılmalarına ve haklarının ihlâl edildiğine dair tüketici görüşleri 

analiz edilmiştir.  

2.3.1. Tüketicilerin Fiziksel ve Cinsel Şiddete Dair Görüşleri 

 

Pornografik materyal tüketicisi olan kadınların %54’ü, erkeklerin ise %75’i, pornografik 

materyallerde kadınların fiziksel şiddete maruz kalmadığını; kadınların %33’ü, erkeklerin ise 

%77.9’u kadınların cinsel şiddete maruz kalmadığını düşünmektedir. Pornografik materyallerde 

erkeklerin fiziksel şiddete maruz kaldığını düşünen kadınların oranı %4.8 olarak görülürken; 

erkeklerde bu oran %1.5 olarak belirlenmiştir. Kadınların %84.1’i, erkeklerin ise %92.6’sı 

erkeklerin cinsel şiddete maruz kalmadığını düşündüğünü belirtmiştir. Yapılan Pearson chi square 

testine göre (chi square=0.039) ankete katılan ve pornografik materyal tüketicisi olduğunu 

söyleyen erkek ve kadın katılımcıların görüşlerinde anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. 

Başka bir deyişle cinsiyet katılımcı görüşlerinde temel bir belirleyici ya da ayırt edici faktör 

değildir. Aşağıdaki tabloda tüketicilerin pornografik materyallerdeki kadın ve erkeklerin cinsel 

şiddete maruz kaldığına dair görüşlerinin yüzdeleri belirtilmektedir. 

Tablo 9-Tüketicilerin Pornografik Materyallerdeki Kadın ve Erkeklerin Fiziksel ve 

Cinsel Şiddete Maruz Kaldığına Dair Görüşlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

1 (Katılmıyorum); 2 (Emin Değilim); 3 (Katılıyorum) 

Cinsiyet 

Kadın Erkek 

Sayı Yüzde % Sayı Yüzde % 

Benim tükettiğim pornografik materyallerde 

kadınların fiziksel şiddete (dövülmek, darp 

edilmek, ellerinin bağlanması vb.) maruz 

kaldığını düşünüyorum. 

1 34 %54,0 51 %75,0 

2 19 %30,2 12 %17,6 

3 10 %15,9 5 %7,4 

Benim tükettiğim pornografik materyallerde 

kadınların cinsel şiddete (tecavüz, cinsel taciz 

vb.) maruz kaldığını düşünüyorum. 

1 33 %52,4 53 %77,9 

2 16 %25,4 12 %17,6 

3 14 %22,2 3 %4,4 

1 52 %82,5 62 %91,2 
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Benim tükettiğim pornografik materyallerde 

erkeklerin fiziksel şiddete (dövülmek, darp 

edilmek, ellerinin bağlanması vb.) maruz 

kaldığını düşünüyorum. 

2 8 %12,7 5 %7,4 

3 3 %4,8 1 %1,5 

Benim tükettiğim pornografik materyallerde 

erkeklerin cinsel şiddete (tecavüz, cinsel taciz 

vb.) maruz kaldığını düşünüyorum. 

1 53 %84,1 63 %92,6 

2 7 %11,1 5 %7,4 

3 3 %4,8 0 %0,0 

 

Pornografik materyallerin yasaklanması ya da bu materyallere sansür uygulanması 

konusundaki görüş farklılıkları ve pornografi karşıtı ya da seks pozitivist görüşlerin en temelinde 

“bu materyallerin zararlı olup olmadığı” konusundaki farklı düşünceler belirleyici olmaktadır 

(Attwood, 2002: 92). Pornografi karşıtı feministlerin görüşleri radikal ve tek taraflı olarak 

yorumlanabilir; ancak tamamen göz ardı edilmemelidir. Anket sorularını cevaplayan tüketicilerin 

görüşleri de aslında birbirinden çok keskin çizgilerle ayrılmamaktadır. Tablo 9’da katılımcıların, 

pornografik materyallerdeki kadın ve erkeklerin hem fiziksel hem de cinsel şiddete uğradığına dair 

görüşleri detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Tüketici yanıtlarının likert skaladaki “1 

(katılmıyorum), 2 (emin değilim) ve 3 (katılıyorum)” dağılımlarına bakıldığında çok net ve kesin 

çizgilerle ayrılan farklılıklar olmadığı görülmektedir. Bu cevaplarda en dikkat çeken nokta ise 

hiçbir erkek tüketicinin, pornografik materyallerde erkeklerin cinsel şiddete maruz kaldığını 

düşünmemesidir. Kadınların %4.8’i pornografik materyallerde erkeklerin cinsel şiddete maruz 

kaldığını düşünmektedir. Bu araştırmanın kapsamı dışında kalması nedeniyle tüketicilerin 

pornografik materyal tükettikten sonra şiddete olan eğilimlerinde herhangi bir artış olup olmadığı 

tespit edilemeyeceği için sorular tüketicilerin pornografik materyaller hakkındaki görüşlerine 

yönelik oluşturulmuştur. Ayrıca Dworkin ve Mackinnon’ın iddia ettiği gibi sektörde çalışanların 

maruz kaldıkları fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddete dair tüketici görüşleri analiz edilmektedir.  
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2.3.2. Tüketicilerin Hak İhlâllerine Dair Görüşleri 

 

 Başta Dworkin ve Mackinnon olmak üzere pek çok radikal feminist pornografi 

sektöründeki kişilerin bu sektörde çalışmaya mecbur olduklarını, kötü muameleye ve suistimale 

karşı savunmasız olduklarını, hatta bu kişilerin çoğunun cinsel istismar mağduru ve kurbanı 

olduğunu iddia etmektedir. Dworkin pornografi endüstrisindeki kadınların %65 ile %70’inin 

çocukluk dönemlerinde ya cinsel taciz ya da ensest kurbanı olduğunu söyler (Dworkin, 1986: 28). 

Mackinnon ise “bu endüstrinin kadınları aşağılayıcı ve şiddet içerikli materyaller üretmeye 

zorladığını, tehdit ettiğini, kadınlarla alay ettiğini” savunur (Mackinnon, 1996: 15).  Bu iddiaları 

tamamen reddetmek sektörde gerçekten kendi rızalarıyla çalışmak istemeyen ve bu endüstride 

fırsat eşitsizlikleri nedeniyle çalışmak durumunda kalan ve hak ihlâllerine maruz kalan kadınları 

ve erkekleri göz ardı etmek olacaktır; ancak sektördeki tüm kadın ve erkeklerin kendi rızaları 

dışında çalıştıklarını söylemek de yanlış olacaktır. Ann Russo “geçmişte suistimale maruz 

kalmalarından dolayı evlerinden ayrılmak durumunda kalan ya da çok erken yaşta evden kaçan 

kadınların finansal ve duygusal olarak daha az destek gördüklerini; fırsat eşitsizliği sebebiyle 

finansal olarak ayakta durabilmeleri için porno sektörüne adım attıklarını” söyler (Russo, 1998: 

24). Russo’nun bu iddiasını destekleyen Hot Girls Wanted belgeselinde sektörün kadın porno 

starlarını nasıl sömürdüğü anlatılmaktadır. Özellikle kadın oyuncuların bu sektördeki kariyerlerini 

sonlandırmalarının ardından ya da sektörde hâlâ çalışmaya devam ederken duygusal ilişkilerinde 

ve özel hayatlarındaki ikili ilişkilerinde sorun yaşadıkları ve bu ilişkilerin devamlılığını sağlamakta 

zorlandıklarından bahsedilmektedir (Bauer ve Gradus, 2015). Sektörde çalışanların maruz 

kaldıkları ya da baş etmek zorunda kaldıkları diğer bir şiddet türü de psikolojik şiddettir. Robert 

Jensen ve Gail Dines gibi araştırmacılara göre “porno yıldızları tamamen birer nesneye 

dönüştürülmekte ve dolayısıyla saygınlıklarını kaybetmektedirler” (Jensen ve Dines, 1998: 66). Bu 
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sektörde çalışan kadınları suçlayarak “kendilerini küçük düşürdüklerini” iddia eden yazarlar da 

vardır. Ariel Levy sektördeki kadınları “kadın şovanist domuzlar” olarak tanımlamakta ve 

suçlamaktadır (Levy, 2005: 93). Sektörde kendi rızalarıyla çalışmasalar bile kadınların gerek 

akademik araştırmacılar tarafından gerek toplum tarafından psikolojik şiddete maruz bırakıldığını 

söyleyebiliriz. Bu genellemeler ise hem bu sektörde kendi rızalarıyla çalışmak isteyen kadınları ve 

erkekleri göz ardı etmekte hem de gerçekten kendi rızalarıyla ya da rızaları olmadan çalışmak 

durumunda kalan kadınlar ve erkekler için suçlayıcı olmaktadır; zira Dworkin ve Mackinnon’ın 

sektörde çalışan kadınları “işbirlikçi” olmakla suçlamalarına benzer şekilde Levy bu kadınları 

“özsaygıdan yoksun” olarak tanımlamaktadır.  

 Dworkin ve Mackinnon’ın iddiaları esas olarak kadını ve kadın deneyimini merkeze koyar; 

ancak bunu yaparken kadını “kurban” olarak görür (Dworkin, 1989: 224; Mackinnon, 1996: 3-4).  

Her iki feminist düşünürün iddiaları kadınları, kendi rızalarıyla ve özgür iradeleriyle cinselliklerini 

özgürce ifade eden kişiler olarak tanımlamaktan çok uzaktır. Seks pozitivist feministler ise bu 

görüşleri “baskı paradigması” olarak yorumlar (Devoss, 2002: 76; Paasonen, 2014: 137; Weitzer, 

2011: 666).  

  Tablo 10-Tüketicilerin Pornografi Sektöründeki Kişilerin Hak İhlâline Uğradığına 

Dair Görüşlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Kadın ve erkek tüketicilerin cevaplarına bakıldığında “kişilerin sektörde kendi rızalarıyla 

çalışmadığını düşünen” kadın ve erkeklerin oranları birbirine oldukça yakın olmasına rağmen 

“pornografik materyallerdeki kadınların insan haklarının ihlâl edildiğini” düşünen kadın tüketici 

oranı belirgin bir şekilde yüksektir; erkek tüketiciler bu sektörde çalışan kadınlar hakkında kadınlar 

tüketicilerden farklı düşünmektedir. Bu noktada kadın ve erkek tüketiciler arasında görüş farklılığı 
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olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla cinsiyet katılımcı görüşlerini ayrıştırmada belirleyici bir 

faktördür. 

1 (Katılmıyorum); 2 (Emin Değilim); 3 (Katılıyorum) 

Cinsiyet 

Kadın Erkek 

Sayı Yüzde % Sayı Yüzde % 

Pornografi sektöründe çalışan kişilerin bu sektörde 

kendi rızalarıyla çalışmadıklarını düşünüyorum. 

1 24 %38,1 35 %51,5 

2 29 %46,0 25 %36,8 

3 10 %15,9 8 %11,8 

Pornografik materyallerdeki kadınların insan haklarının 

ihlâl edildiğini düşünüyorum. 

1 17 %27,0 34 %50,0 

2 20 %31,7 24 %35,3 

3 26 %41,3 10 %14,7 

Pornografik materyallerdeki erkeklerin insan haklarının 

ihlâl edildiğini düşünüyorum. 

1 24 %38,1 45 %66,2 

2 29 %46,0 20 %29,4 

3 10 %15,9 3 %4,4 

 

  “Pornografik materyallerdeki erkeklerin insan haklarının ihlâl edildiğini” düşünen kadın 

ve erkek tüketicilerin oranı da birbirinden farklıdır. Anket sonuçlarına bakıldığında “rıza” kavramı 

ile “insan hakları ihlâli”nin tüketiciler tarafından birbirinden bağımsız yorumlandığını 

söyleyebiliriz; çünkü kadın ve erkek tüketiciler “rıza” kavramıyla ilişkili soruya benzer yanıtları 

verirken “insan haklarının ihlâl edilmesi” konusuyla ilgili sorulara birbirinden farklıyanıt 

vermişlerdir. Ayrıca sektördeki kadın ve erkeklerin insan haklarının ihlâl edildiği konusundaki 

cevaplarında da farklı oranlara sahip oldukları görülmektedir. Pornografik materyallerdeki 

kadınların insan haklarının ihlâl edildiğini düşünen kadınların oranı yüksekken; erkekler aynı 

düşüncede değildir. Bu noktada erkek ve kadın tüketicilerin yanıtlarında anlamlı bir farklılık 

olduğu görülmektedir. Pornografik materyallerin yıllardır erkekler tarafından erkekler için 

üretildiğini söylemek tamamıyla yanlış olmaz; ancak bu durum aradan geçen yıllar içinde 

değişmeye başlamıştır. Feminist pornografiyi ve LGBTI+ gibi heteroseksüel cinsel ilişki 

haricindeki cinsel ilişkileri de gösteren pornografik materyallerin sayısı artmakta ve internet 

aracılığıyla kişilere daha kolay bir şekilde ulaştırılabilmektedir.  Pornografi sektörünün tamamıyla 
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toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik tutumlardan ve rollerden arındırıldığını iddia etmek 

oldukça zordur ve yanlıştır. Bu materyallerin sayısı ve tüketicilere ulaşması hâlâ zor olabilir. 

Eskisine kıyasla daha farklı materyallerin üretildiğini ve tüketildiğini söylemekle beraber yine de 

sektörde yaygın olarak üretilen ve tüketilen materyaller bazı eşitsizlikleri ve hak ihlâllerini 

sürdürmeye yönelik olabilir. Bu nedenle yıllarca erkek egemen bir bakış açısıyla üretilen bu 

materyallerin kadın cinselliğini ne kadar temsil edebildiği ya da kadın haklarını ne kadar gözettiği 

tartışmaya açık bir konudur. Bu sektörde hâlâ zorla çalıştırılan kadınların varlığını inkâr etmemek 

gerekir. Aynı şekilde erkeklerin de mecburen bazı koşulları kabul ettiklerini söyleyebiliriz. Bu 

noktada kadın ve erkek tüketicilerin hak ihlâlleri konusunda görüşlerinin farklılaşmasını da yine 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik tutumları çerçevesinde açıklamak mümkündür. Yıllardır 

erkeğin temel üreticisi ve tüketicisi olduğu bu sektörde tüketicilere sunulan materyaller kadın 

tüketiciler tarafından kadın cinselliğini temsil etmede yetersiz olarak görülebilir. Bu noktada 

tüketicilerin tükettikleri materyal içerikleri tam olarak bilinmediği için de görüşlerdeki farklılığı 

yorumlarken eksik kalan noktalar vardır. Buna rağmen kadınların hem üretici hem de tüketici 

olarak kendine yeni yer edinmeye başladığı bu sektörde üretilen materyallerle ilgili görüşlerinin 

kadın cinselliğine atfedilen birtakım toplumsal ve kültürel normlarla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. 

“Kadınlar mecbur kalmasalar bu sektörde çalışmazlar” ya da “kimse böyle bir işte çalışmayı 

istemez” gibi kadınların bu sektörde çalışan kadınlar hakkındaki varsayımları tüketici görüşlerini 

etkilemiş olabilir. Kadın tüketicilerin, erkeklerin insan haklarının ihlâl edildiği konusunda erkek 

tüketicilerle benzer düşüncede olması da bunu destekleyen bir iddiadır. Kadın tüketicilerin sektörde 

çalışan erkeklerin hak ihlâline uğramadığını düşünmesi, toplumsal ve kültürel olarak yıllardır inşa 

edilen ve yeniden üretilen cinsellik hakkındaki argümanlarla ilişkilendirilebilir. Özellikle kadın 

cinselliğinin yok sayıldığı ve kadın cinselliğinin eril bir bakış açısı ile temsil edildiği bir sektörde 

kadın ve erkek tüketicilerin sektöre ilişkin görüşleri de bu çerçevede şekillendirilmiş olabilir.   



105 
 

 Russo’nun 1998 yılında yaptığı nitel araştırma sonuçlarında ve Hot Girls Wanted isimli 

belgeselde pornografi sektöründeki “kötü muamele ve istismar” ile ilgili çok net bilgilere 

ulaşılamamaktadır (Russo, 1998: 22-29). Çalışanlardan bazıları bu sektördeki olumsuzlukları dile 

getirirken, diğerleri ise yaptıkları işten duydukları “tatmin duygusundan” ve “bu işin özgüvenlerini 

artırdığından” bahsetmektedir (Bauer ve Gradus, 2015). Pornografi sektöründe çalışan kişilerin 

istismara maruz kaldığı ve haklarının ihlâl edildiğine dair veriler sınırlıdır ve bu konuda daha 

detaylı araştırmaya ihtiyaç vardır. Dânielle Devoss’a göre, pornografi sektörünün “özgürleştirici” 

ya da “sömürüye dayalı” olarak tanımlanması yanlıştır; çünkü Devoss, her iki sıfatı da içinde 

barındıran bir endüstriden bahsedildiğinin altını çizmek gerektiğini savunur (Devoss, 2002: 76). 

Anket katılımcılarının yanıtları da Devoss’un görüşlerini destekler nitelikte değerlendirilebilir. 

Kadın ve erkek tüketicilerin görüşlerisektördeki “kadın” ve “erkek” çalışanların haklarının ihlâl 

edilmesi konusunda farklıdırve cevaplarında bazı belirsizlikler olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, 

anket katılımcılarının yanıtları ancak belirli sınırlamalar dâhilinde analiz edilebilmiştir. Bu konuda 

daha detaylı araştırmaya ihtiyaç olduğu söylenebilir. Öyle ki 2013 yılında Türkiye 

Telekomünikasyon İletişim Başkan vekili ile yapılan röportaj da bunu destekler niteliktedir. TİB 

Başkan Vekili porno sitelerindeki pek çok kadının canlı sohbet amaçlı çalıştığını söylemektedir. 

2008 yılında ise bu sitelerden birinde çalışan bir kadından bu siteyi kapatmalarına yönelik bir 

şikâyet alırlar ve kendisi de orada çalışmasına rağmen siteyi neden kapattırmak istediğini kadına 

sorduklarnda bu sitenin kadının görüntülerini izinsiz kullandığını öğrenirler. TİB Başkan Vekili bu 

şikâyet sayesinde pek çok kadının bu sitelerde canlı sohbet yaparak para kazanmayı tercih ettiğini 

öğrendiklerini de belirtir. Sitenin kapatılmasını isteyen kadının bu konudaki cevabı ise “Kamera 

karşısında bir saat soyunuyorum, istediklerini yapıyorum. İşe gitme zorunluluğu, yol masrafı, 

trafik, yemek derdi, şiddet yok. Evden paramı kazanıyorum.”şeklindedir (TİB, 2013). Bu noktada 

kadının kendisinden izinsiz fotoğrafları kullanılsa ve hak ihlaline uğrasa bile “şiddet yok” demesi 
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sektör ve sektörde çalışan kişiler hakkındaki önyargılar üzerine yeniden düşünülmesi gerektiğine 

bir işarettir.  

2.3.3. Tüketicilerin Pornografik Materyallerin Yasaklanması Konusundaki Görüşleri 

 

 Pornografik materyallerin denetlenmesi ve düzenlenmesi konusunda her ülke kendi yasal 

süreçlerini uygulamakta ve materyallere erişim konusunda kanunlar çıkarmaktadır; ancak 

“cinsellik ve pornografi mabedi” olarak bilinen İsveç ve Norveç gibi İskandinav ülkelerinde ve 

Amerika’da özellikle 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan yasal düzenlemeler dikkati 

çekmektedir (Sabo, 2005: 37). Danimarka ve İsveç 1969 ve 1971 yıllarında görsel ve işitsel 

pornografiyi yasal hâle getirirken Finlandiya 1990’lı yıllara kadar pornografi konusunda oldukça 

katı kanunlar uygulamaya devam etmiştir. Finlandiya’da pornografiyle ilgili bu kadar katı yasal 

düzenlemelerin uygulanmasında ülkedeki muhafazakâr kesimin etkisi büyüktür. Öyle ki bir grup 

muhafazakâr, pornografik materyallerin tamamen yasaklanması için parlamentoya baskı yaparak 

çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır; ancak 1973 yılında parlamentoda devam eden tartışmalar 

neticesinde hükümet, basın özgürlüğü yasası kapsamında pornografik materyallerin içeriğinin 

denetlenemeyeceğini; sadece bu materyallerin dağıtımı ve görünürlüğü konusunda yasal 

düzenlemelerin uygulanabileceğine dair karar almıştır. Bu karar doğrultusunda, pornografik 

materyallerin halka açık bir şekilde sergilenmesi ve çocukların bu materyallere erişimi 

yasaklanmıştır. Alınan bu karar özellikle sol kesimden, kadın ve gençlik örgütlerinden tepki 

toplamıştır. Kürtaj, LGBTIQ+ ve cinsel eğitim hakları için mücadele eden sol tabanlı öğrenci 

hareketlerinin etkisinin artarak devam ettiği dönemde hükümetin aldığı bu karar olumsuz tepkilere 

neden olmuştur (Helén ve Yesilova, 2006: 264). 

 Finlandiya’da yapılan araştırmalar, pornografik materyal tüketiminin sonraki yıllara kıyasla 

1970’li yıllarda oldukça fazla olduğunu göstermekteydi. Pornografi sadece gençler tarafından 
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değil, halkın pek çok kesimi tarafından, daha önce hiç olmadığı kadar tüketilmekteydi ve halkın 

arasına sızmayı başarabilmişti. 1990’lı yıllarda pornografik materyallere ilişkin yeni düzenlemeler 

yapılana kadar, ihraç ve ithal edilmesi ve dağıtımı yasadışıydı; ancak kişisel kullanım amaçlı bu 

materyalleri bulundurmak, ihraç ve ithal etmek yasaldı. Sonuç olarak günlük hayatta kişiler 

pornografik materyallere erişebilmekte ve bu materyalleri kullanabilmekteydi. 1988 yılında çocuk 

ve hayvan pornosu başta olmak üzere şiddet içeren cinsel ilişkilerin yer aldığı dergiler, seks 

oyuncakları ve diğer materyaller yasaklandı. Sadece partnerlerin beden bütünlüğünün “tam ve 

eksiksiz” olduğu ve “zarar görmediği” cinsel ilişkinin gösterildiği materyaller satılıp alınabilir hâle 

getirildi. Filmlere daha yaygın ve düzenli olarak sansür uygulanmaya başlandı (Paasonen, 2009: 

587-588).  

 Elina Haavio-Mannila ve Osmo Kontula’nın 2001 yılında yaptıkları araştırmaya göre, 

Finlandiya’da 1990’lı yıllarda -1970’li yıllara kıyasla daha az pornografik materyal tüketilmesine 

rağmen- pornografi hakkındaki görüşler daha olumluydu. İsveç’te ise pornografiye yönelik 

tutumlar kesinlikle olumsuz değildi ve bu konuda kadın ve erkekler arasında çok büyük farklılıklar 

yoktu. Örneğin; genç erkeklerin %63’ü, genç kadınların ise %87’si pornografiyi “cinsel olarak 

uyarıcı” bulduklarını; 33 yaşın altındaki kadınların %40’ı, erkeklerin ise %80’i geçen bir yıl 

boyunca porno film izlediklerini belirtmişlerdir (Paasonen, 2009: 587). Kontula’nın 2008 yılında 

yaptığı araştırmada yeni yasal düzenlemelerden sonra pornografiye yönelik tutumlarda çok büyük 

değişiklikler olmadığı ortaya çıkmıştır; ancak pornografi tüketim alışkanlıkları değişmiştir. 

Kontula’nın araştırmasına göre, genç erkeklerin %70’i bir önceki yıl porno film izlediklerini ve 

online pornografi kullandıklarını belirtmişlerdir. Genç kadınların %43’ü porno film izlemeyi tercih 

ettiklerini ve %20’si de online pornografi kullandıklarını söylemişlerdir (Paasonen, 2009: 587-

589).  
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 İskandinavya’da yapılan bir araştırmada ise ülkelerin pornografiye erişimleri konusunda 

önemli derecede belirleyici farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir. Pornografi konusundaki yasal 

düzenlemelerin daha katı olduğu İzlanda, Norveç ve Faroe Adaları’nda tüketiciler İsveç, 

Danimarka ve Finlandiya’daki kadar kolay bir şekilde pornografik materyallere erişebilmektedir. 

Tüketicilerin pornografik materyallerle ilgili görüşleri de yasal düzenlemelerden etkilenmemekte 

ve tüketiciler benzer görüşleri paylaşmaktadır (Sørensen ve Knudsen, 2004: 6).  

 Finlandiya’da 1999 yılında çıkarılan yeni yasa sonucunda 15 yaşın altındaki kişilere soft-

core; 18 yaşın altındakilere ise hard-core pornografik materyallerin satılması yasaklanmıştır. 2001 

yılında ise “K-18” olarak tanımlanan ve “18 yaşın altındaki kişilere uygun olmayan her türlü şiddet 

içeren ve cinsel ilişkiyi açık seçik gösteren filmler” olarak bilinen her türlü filmin dağıtılmasını 

yasaklayan 1987 tarihli kanun geçersiz kılınmıştır. Bu yasal düzenlemelerin ve değişikliklerin 

yeniden gözden geçirilmesi için belli başlı sebepler vardır. Bunların en başında değişen kültür, 

toplum yapısı ve teknolojik ilerlemeler gelmektedir. Ayrıca çocuk pornografisi ve seks ticareti ile 

mücadelede alınması gereken önlemlerin sıkça tartışılır hâle gelmesi mevcut yasadaki 

değişiklikleri gerekli kılmıştır (Paasonen, 2009: 591). Tüm bu tartışmalar ve değişiklikler çocuk 

pornosu ve seks ticareti gibi suçları daha “normal, kabul edilebilir, suç teşkil etmeyen” cinsel 

içerikli materyallerden ve üretimlerden ayrı tutma fikrini de beraberinde getirmiştir. Liekki ve 

Laura Lee gibi pek çok Finlandiyalı porno yıldızı pornografinin yeniden tanımlanmasına öncülük 

etmişlerdir. Yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmadan, kadının kendini ve kendi cinselliğini 

gösterebilmesi için kullanabileceği bir alan olarak pornografi sektörünü geleneksel önyargılardan 

ve görüşlerden bağımsız olarak yeniden yorumlamaya başlamışlardır (Korppi, 2002: 294). 

 Yasakların sadece porno sitelerine uygulandığından söz etmek yanlış olacaktır. Türkiye’de 

5651 nolu İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
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Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki yasa yürürlüğe girdiğinden beri 2007 yılından itibaren 

Youtube ve Twitter da dâhil olmak üzere pek çok internet sitesi üzerinde uygulanan yasaklar artış 

göstermiştir. 2007-2010 yılları arasında Youtube’a getirilen aralıklı yasaklar ve siteye girişin 

engellenmesiyle beraber internet kullanıcıları çeşitli çözüm arayışlarına gitmişler ve 

bilgisayarlarının DNS ayarlarını değiştirerek siteye girmeyi başarabilmişlerdir. DNS ayarlarının 

nasıl değiştirileceğine dair internette pek çok video, haber, makale ve yazı yayımlanmıştır. 2014 

Mart ayında Twitter’a Youtube’a giriş tekrar engellenmiştir; ancak bu sefer DNS sağlayıcıları da 

bloke edilmiştir. Ne var ki bu durum internet kullanıcılarını caydıramamıştır. Kullanıcılar bu kez 

de yasaklı sitelere girişe imkân tanıyan VPN hizmetlerinden faydalanmaya başlamışlar ve sitelere 

girmeyi yine başarmışlardır (Bozdağ, 2016: 130). Yasağın kullanıcıları yasaklı sitelere girmekten 

alıkoyduğunu söylemek zordur.  

 Medya özgürlüğü Türkiye de dâhil olmak üzere dünyanın her yerinde tartışılagelen 

konulardan biridir. Her ülke kendi kanunları gereğince çeşitli nedenlerle haber kanallarına yasaklar 

getirirken internetin kullanımının artması neticesinde ise bu yasaklar artık internet siteleri ve 

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları üzerinde de uygulanmaktadır. Örneğin 

Türkiye’ye bakıldığında yasağın nedenleri “Atatürk’e hakaret, milli birliğin bozulması tehlikesi, 

ulusal güvenlik tehditi, dini değerlere aykırılık” gibi farklı şekillerde gerekçelendirilmektedir. 

Yasaklar ise özellikle Youtube ve Twitter gibi kitlelerin hızlıca ve kolaylıkla erişebildiği ve kitle 

iletişimini sağlayan siteler üzerinde uygulanmaktadır (Bozdağ, 2016: 131). Türkiye 2007 yılında 

internet içeriklerini denetlemek ve düzenlemek amacıyla bir kanun çıkarmıştır. Bu kanuna göre, 

“internette istenmeyen içerikler”den kurtulmak amacıyla pornografiye erişimi sağlayan siteler ve 

Youtube, Alibaba.com ve Blogger gibi çeşitli platformlara sansür uygulanmıştır (Akgül ve 

Kırlıdoğ, 2015: 3). 2007 yılından önce belirli aralıklarla getirilen sınırlamalar ve yasaklar vardı. 
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2006 yılında medyanın gündeminde yer alan çocuk pornografisi ve çocuk istismarı hakkındaki 

haberlerden sonra İstanbul’da Bilgisayar Suçları Birimi kurulmuş ve çocuk istismarı ve 

pornografisiyle mücadele etmek için çalışmalarına başlamıştır. Bunun bir adımı olarak 5651 sayılı 

kanunda internetteki pornografik materyallerin sansürlenmesi konusunda çalışmalar yapılmış ve 

İnternete Sansür Yasası çıkarılmıştır (Akgül ve Kırlıdoğ, 2015: 4). 5651 sayılı kanun Türk Ceza 

Kanunu ile beraber çocuk pornografisi, fuhuş, müstehcenlik (edebe aykırı), Atatürk’e hakaret, 

kumar gibi suçları katalog suçlar başlığı altında değerlendirmektedir. Telekomünikasyon ve 

iletişim başkanlığı bu suçlarla ilişkili gördüğü siteleri yasaklama yetkisine sahiptir; ancak sitelerin 

uzantılarının Türkiye dışından olmasını şart koşar. Bağımsız mahkemeler ise 5651 sayılı kanun 

uyarınca bu suçlarla ilişkili olarak herhangi bir siteyi yasaklama ve sansürleme yetkisine sahiptir 

(Akgül ve Kırlıdoğ, 2015: 6-7).  

 Diğer pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye de çocuk pornografisi ile mücadele etmekte ve 

bunu çocuk istismarı kapsamında yasaklamaktadır. Türkiye’de de mevcut sosyal sistemin 

devamlılığını sağlamak ve kültürel birtakım değerleri korumak amacıyla internet sitelerine sansür 

uygulanmaktadır. Türkiye’de internet sansürünün iki önemli dayanağı vardır: Bunlardan biri 

“istenmeyen” politik mesajları önlemek ve pornografi ile savaşmak. Burada en tartışmalı konu 

başlığı “mevcut sosyal sistemi korumak”tır ki bu konuda çok net sınırlar ve dayanaklar her zaman 

oluşturulamamaktadır (Akgül ve Kırlıdoğ, 2015: 12).   

TUIK’ten elde edilen verilere göre Türkiye’de nüfusun %45’i düzenli olarak en az haftada 

bir gün interneti kullanmakta olup %54 belirli aralıklarla çevrimiçidir (Bozdağ, 2016: 131). Bu 

yüzdenin çoğunu gençler oluşturmaktadır. Gençlerin büyük bir bölümü de interneti Facebook, 

Youtube ve Twitter gibi sitelere girmek için kullanmaktadır.  TUIK verilerine göre, kullanıcıların 

%67’si ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi edinmek için interneti kullanırken oyun, müzik, video ve 



111 
 

film indirmek için interneti kullananların oranı %59’dur (Bozdağ, 2016: 131). Türkiye’deki 

kullanıcıların interneti kullanmadaki en büyük nedenlerinden biri video izlemek ve indirmektir. Bu 

videoları ve videoların olduğu internet sitelerinin büyük bir çoğunluğunu ise yabancı sitelere 

erişimi sağlayan yasaklı siteler oluşturmaktadır (Bozdağ, 2016: 132). Bu yasaklı siteler yerel ya da 

ulusal yasalar çerçevesinde uygulanan yasaklarla erişime kapatılamamaktadır ya da erişime 

kapatılsa bile bir şekilde erişime açık hale getirilebilmektedir.   

Türkiye’de internet kullanımını ve içeriğini denetleme konusundaki ilk yasa 2007 yılında 

yürürlüğe konan 5651 nolu İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun’dur. Daha çok siber suçlarla 

mücadele etmek için yürürlüğe konmuştur; ancak yasanın içinde yer alan bazı muğlak ifadeler 

nedeniyle kapsamı genişletilmiştir. Ayrıca medya içeriklerine müdahale etmede keyfi 

uygulamaların olduğu dikkati çekmektedir (Bozdağ, 2016: 133). Örneğin 8. maddede intiharı, 

çocukların cinsel istismarını teşvik etme, sağlığa zararlı maddelerin ve ilaçların üretilmesi, fuhuş, 

kumar oynama ve kumarhane işletmek suç olarak tanımlanmaktadır. Atatürk’e hakaret etme, 

hakaret etmeyi teşvik etmek de bu maddeye göre suç kabul edilmektedir. Bu maddeye dayanarak 

Atatürk’e hakaret etme ve ülkenin bağımsızlığını tehlikeye atma gerekçeleriyle Youtube’a giriş 

2007 yılında yasaklanmıştır. Bu gerekçenin muğlak olması ve aslına yasada net ve açık bir şekilde 

tanımının yapılamaması nedeniyle herhangi bir eylem ya da söz bu başlık altında yasaklanabilir. 

Yasaklar ve yasa o dönemde de oldukça eleştirilmiştir (Bozdağ, 2016: 133).  

Bu noktada yasakların ne derece etkili olduğundan ziyade etkili olup olmadığının 

tartışılması gerekmektedir. Bazı internet kullanıcıları yasakların haber alma özgürlüğünü 

kısıtladığını ve özel hayatın gizliliğinin ihlali olduğunu düşünmektedir. Hükümetin 2011 yılında 

yürürlüğe koymak için uğraştığı Türkiye’deki tüm kullanıcılar için internet filtresini zorunlu kılan 
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yeni kanun sadece aktivistler ve STK’lar tarafından değil interneti günlük hayatında sıklıkla 

kullanan pek çok kişi tarafından da protesto edilmiştir. “İnternetime dokunma” protestoların ana 

sloganı haline gelirken ülkenin pek çok yerinde farklı gruplarca protesto edilmiştir. Yaklaşık yarım 

milyon kişi bu kampanyaya destek vermiştir. Bu destek hem çevrimiçi (internet, sosyal medya vb.) 

hem de çevrimdışı ortamda (cadde ve sokaklarda protesto vb.) gerçekleşmiştir. Neticede internet 

filtreleme zorunlu değil gönüllü hale getirilmiştir (Bozdağ, 2016: 133-134). 

İnternette uygulanan sansürün ya da getirilen birtakım sınırlamaların kullanıcıları yasaklı 

sitelere girmekten alıkoyduğunu söylemek güçtür; hatta bazı yasakların ve sınırlamaların bu 

yasaklı içeriklere ulaşmayı daha da teşvik ettiği ve popüler bir hâle getirdiği söylenebilir (Nabi, 

2014: 5). Kullanıcılar DNS, VPN gibi ayarları değiştirerek ya da farklı yöntemler ve teknikler 

geliştirerek yasaklı sitelere girebilmektedirler (Bozdag, 2016: 131). 2014 yılındaki verilere göre 

Youtube ve Twitter’a getirilen yasaklar sonrasında Google’da en çok aratılan sözcüklerin 

“unblock” ve “Proxy” olması da bunun bir kanıtı niteliğindedir (Nabi, 2014: 6).  

Tablo 11-Tüketicilerin Pornografik Materyallerin Yasaklanmasına Dair Görüşlerinin 

Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

1 (Katılmıyorum); 2 (Emin Değilim); 3 (Katılıyorum) 

“Pornografik materyallerin 

yasaklanmasının kişilerin ifade 

özgürlüğünü kısıtladığını 

düşünüyorum.” 

1 2 3 

 Yüzde 

% 
Yüzde % 

Yüzde 

% 

Cinsiyet 

Kadın 

“Pornografik materyallerin 

yasaklanması gerektiğini 

düşünüyorum.” 

1 %5,7 %26,4 %67,9 

2 %37,5 %37,5 %25,0 

3 %100,0 %0,0 %0,0 

Erkek 

“Pornografik materyallerin 

yasaklanması gerektiğini 

düşünüyorum.” 

1 %18,3 %23,3 %58,3 

2 %14,3 %28,6 %57,1 

3 %100,0 %0,0 %0,0 
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Tablo 11’de pornografik materyal tüketicilerinin “materyallerin yasaklanması gerektiği”ne 

ve “yasağın ifade özgürlüğünü kısıtladığına” ilişkin görüşleri verilmiştir. Yasak ve ifade özgürlüğü 

ile ilgili analiz, tüketicilerin her iki konudaki görüşlerini birbiriyle ilişkilendirebilmek amacıyla 

çapraz bir şekilde yapılmıştır. Kadın ve erkek tüketicilerin görüşlerinde her iki konuda da anlamlı 

bir farklılık olmadığı görülmektedir. Cinsiyet bu noktada belirleyici bir faktör olarak tespit 

edilememektedir. Kadın ve erkek tüketicilerin yasak ve ifade özgürlüğü konusundaki fikirlerinin 

benzer olduğu söylenebilir. Diğer bir deyişle, materyallerin yasaklanmaması gerektiğini düşünen 

kadın ve erkek tüketiciler bu materyallerin yasaklanmasının kişilerin ifade özgürlüğünü de 

kısıtladığını düşünmektedir. Ayrıca bu oran materyallerin yasaklanması gerektiğini düşünenlerin 

oranına kıyasla oldukça yüksektir. Her iki ifadeye verilen yanıtlar birbirini destekler şekildedir. 

Yasak ve sansür özellikle pornografi sektöründe bellirli sebepler nedeniyle hep gündemde 

olmasına rağmen tüketicilerin bu konudaki görüşleri çok farklılaşmamakla beraber cinsiyet bu 

noktada ayırt edici bir faktör olarak da belirlenmemiştir. 

Tablo 12-Tüketicilerin Pornografik Materyallerin Yasaklanması ve Kadına Karşı Şiddete 

İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 Tablo 12’de tüketicilerin pornografi ve şiddete ilişkin tutumlarını ve düşüncelerine at 

oranlar belirtilmiştir. Yapılan pek çok araştırmada pornografik materyal tüketmek ile şiddet 

arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu iddia edilmektedir (Malamuth, Hald ve Koss, 2011; Yang 

ve Youn, 2012). Pornografi karşıtı feministler de kadına karşı düşmanca duyguları doğrudan 

beslediği ve agresif davranışlara sebep olduğu gerekçesiyle pornografiye karşı çıkmaktadır. 

Yapılan bazı deneysel araştırmalarda, pornografiye sürekli olarak maruz kalmanın erkeklerin cinsel 

şiddete eğilimlerinin artmasında ve kadına karşı şiddeti normalleştirmede doğrudan etkisinin 

olduğu iddia edilmektedir (Flood ve Hamilton, 2003: 42-43; Flood ve Pease, 2009: 135). Meg 
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Barker, erkeklerle yaptığı bir çalışmada, erkeklerin şiddet içerikli porno film izlemelerinin 

ardından kadın partnerlerine elektrik akımı vermek istediklerini söylemektedir. Barker’a göre, nötr 

bir uyarıcıya kıyasla şiddet içerikli filmler zarar verme eğilimlerini daha fazla tetiklemektedir 

(Barker, 2014: 120). Şiddet ile ilgili bir diğer iddia ise geçen yıllar içerisinde pornografik 

materyallerin içerik olarak daha fazla şiddet unsuru barındırdığı yönündedir (Bridges, 2010: 47;  

Russell, 2000: 61; Whisnant, 2010: 115).  

 

 Pornografinin erkekler üzerindeki negatif etkilerini ve şiddete yönelik tutumlarını ölçmek 

amacıyla yapılan deneysel araştırmaların geçerliliğinin kanıtlanması, yeterli ve doğru verilerin 

olmaması ve analog modeller kullanılması nedeniyle zor ve çelişkilidir. Ayrıca bu deneylere 

katılan gönüllü deneklerin temsil edici sayıda ve özellikte olmadığı düşünülmektedir (Attwood, 

2005: 67; McNair, 2014: 163; Segal, 1993: 14; Weitzer, 2011: 672). Bu deneylere getirilen en 

büyük eleştiri kişilerin daha önce de şiddet eğilimi gösterip göstermediklerinin bilinmemesidir 

(Weitzer, 2011: 673). Diğer bir eleştiri de bir ülkede pornografik materyallere erişimin 

yasaklanmamasının, pornografik materyal tüketiminin fazla olmasının o ülkede artan cinsel suçlara 

1 (Katılmıyorum); 2 (Emin Değilim); 3 

(Katılıyorum) 

“Pornografik materyallerin 

yasaklanmasının toplumda kadına yönelik 

şiddeti (tecavüz, fiziksel şiddet, cinsel 

şiddet vb.) azaltacağını düşünüyorum.” 

1 2 3 
 Yüzde % Yüzde % Yüzde % 

Cinsiyet 

Kadın 

“Pornografik materyalleri 

tüketmenin toplumda kadına 

yönelik şiddeti (tecavüz, fiziksel 

şiddet, cinsel şiddet vb.) artırdığını 

düşünüyorum.” 

1 %86,4 %13,6 %0,0 

2 %56,5 %43,5 %0,0 

3 %61,1 %33,3 %5,6 

Erkek 

“Pornografik materyalleri 

tüketmenin toplumda kadına 

yönelik şiddeti (tecavüz, fiziksel 

şiddet, cinsel şiddet vb.) artırdığını 

düşünüyorum.” 

1 %84,6 %5,1 %10,3 

2 %36,4 %54,5 %9,1 

3 %14,3 %57,1 %28,6 
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işaret etmediğidir (Diamond, Jozifka ve Weiss, 2011: 1037). Ayrıca cinsel saldırı suçundan hüküm 

giymiş suçluların pornografiye daha az maruz kaldığına dair ortaya konan kanıtlar da bu deneylerin 

ve iddiaların doğruluğunun yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır (Emmers-

Somer, 1995: 153-154). Bu nedenle pornografi ve şiddet arasında var olduğu iddia edilen neden-

sonuç ilişkisine dair daha fazla araştırma yapılması gerektiği söylenebilir. Ankete katılan 

tüketicilerin de bu konu hakkındaki görüşleri bu şekildedir. Kadın ve erkek tüketiciler arasında 

pornografik materyal tüketmeye bağlı olarak toplumda kadına yönelik şiddette artışa ilişkin çok 

net görüş farklılıkları olmadığı tespit edilmiştir. Cinsiyet bu noktada belirleyici bir unsur olarak 

tespit edilememiştir. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ya da azaltılması için 

pornografik materyallerin yasaklanmasının yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca tüketicilerin 

bu materyalleri tüketmelerinin şiddete yönelik tutumlarında değişken bir etken olduğunu iddia 

etmek de yanlıştır.  Kaldı ki Tzankova’nın da belirttiği gibi kadınlar itiraf sitelerinde fantezi 

dünyalarında tamamen kendi cinsel tatminlerine hizmet etmek ve haz almak amacıyla şiddeti bir 

araç olarak kullanmaktadırlar. Kadınlar bu itiraf sitelerinde özellikle porno filmlerde gördükleri bir 

sahneyi uygulayabilmek için sitede duyurular yapmaktadır (Tzankova, 2015: 211). Tzankova’ya 

göre seksin kesin ve belirli sınırlarla bazı tanımlar içine hapsedildiği bir toplumda böyle itiraflar 

ve duyurular yapılması oldukça normaldir. Dolayısıyla bu araştırmaya da dayanarak pornografik 

materyallerin yasaklanmasının cinsiyet farkı gözetmeksizin kişilerin bu materyallere erişimlerini 

sınırlandırdığı ya da engellediğini söylemek güçtür. Kaldı ki fantezilerin kurgulanması için 

kişilerin hayal dünyalarının da yeterli olabileceği düşünüldüğünde bu materyallerin yasaklanması 

sadece materyallere erişim konusunda bazı güçlükler doğurabilir. Hayal etmek her zaman 

yasaklamaktan daha güçlü bir araç olacak gibi görünmektedir.   
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2.3.4 Tüketicilerin Pornografik Materyal Tüketme Nedenleri ve Fantezi Hakkındaki 

Görüşleri 

 

 Bu araştırmanın diğer bir amacı tüketicilerin gerçek hayat ve fantezi dünyaları arasındaki 

farklılıkları ortaya koymaktır. Bu nedenle tüketicilere cinsel hayatlarına ve fantezi dünyalarına dair 

sorular yöneltilmiştir. Gerçek hayatta benimsedikleri toplumsal cinsiyet rollerinden bağımsız 

olarak fantezi dünyalarında arzu duydukları “şiddet içerebilen eylemlere” dair görüşleri 

sorulmuştur. Tablo 13’de kadın ve erkek tüketicilerin pornografik materyal tüketme nedenleri ile 

“fantezi dünyalarında şiddeti arzuladıkları” hakkındaki görüşleri çapraz analiz ile gösterilmektedir. 

“Cinsel fantezilerini tatmin etmek için” pornografik materyal tüketen kadınların %31.3’ü; 

erkeklerin ise %25’i “fantezi dünyasında şiddeti arzuladığını” ifade etmektedir.  

Tablo 13-Tüketicilerin Pornografik Materyaller ve Fantezi Hakkındaki Görüşlerinin 

Cinsiyete Göre Dağılımı 

1 (Katılmıyorum); 2 (Emin Değilim); 3 (Katılıyorum) 

“Fantezi dünyamda şiddeti 

arzuluyorum.” 

1 2 3 

Yüzde % Yüzde % Yüzde % 

 

Kadın 
“Cinsel fantezilerimi tatmin etmek için” %37,5 %31,3 %31,3 

 

Erkek 
“Cinsel fantezilerimi tatmin etmek için” %75,0 %0,0 %25,0 

 

 Fantezi dünyasında şiddeti arzulayan kadın tüketicilerin oranı erkekle kıyasla daha fazladır. 

Cinsiyet bu noktada çok belirleyici bir faktör olarak öne çıkmasa da – kadın ve erkek tüketicilerin 

oranları birbirinden çok uzak değildir – verilerden elde edilen sonuçlar kadınların şiddet ve fantezi 

arasındaki ilişkiye dair görüşlerinin Dworkin ve Mackinnon’ın iddialarını desteklememektedir. 

Tüketicilerin gerçek ve fantezi dünyaları arasında bir ayrım yaptıklarını söyleyebiliriz. Aynı 

zamanda analiz verilerine göre şiddet fantezi dünyasında bir tatmin unsuru olarak da 
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yorumlanabilir; çünkü tüketiciler pornografik materyalleri cinsel fantezilerini tatmin etmek için de 

tüketmektedirler. Dolayısıyla şiddet fantezi dünyasında tüketiciler için farklı bir anlama 

gelebilmektedir. Tüketicilerin “şiddet”i nasıl tanımladıklarına ilişkin detaylı veriler elde 

edilemediği için analiz sonuçlarına bu dâhil edilememiştir; ancak şiddetin fantezi dünyasında farklı 

bir anlama geldiği ve haz almak ya da cinsel tatmin için bir araç olarak kullanılabileceği 

söylenebilir. Tzankova’nın Türkiye’deki kadın tüketicilerle ilgili çalışmasında da kadınların şiddeti 

bir fantezi unsuru olarak gördükleri ve cinsel ilişkilerinde şiddeti arzuladıkları belirtilmektedir 

(Tzankova, 2015: 211). Dolayısıyla gerçek ve fantezinin birbiriyle bu kadar iç içe geçtiğini iddia 

etmek şiddet meselesine doğru bir yerden yaklaşmaya ve bu konuda çözüm üretmeye de engel 

oluşturabilir.  

2.3.5 Tüketicilerin Rıza ve Şiddet Hakkındaki Görüşleri 

 

 Kadın ve erkek tüketicilerin “rıza” ve “şiddet” kavramlarıyla ilgili görüşlerini incelemek 

ve her iki kavram arasında nasıl bir ilişki kurduklarını analiz edebilmek amacıyla, cinsel ilişki 

esnasında eşi ya da partnerlerinin rızası dâhilinde şiddet uygulamaları konusundaki görüşleri 

sorulduğunda erkek tüketicilerin %41.2’si, kadınların ise %31.7’si “eşlerinin ya da partnerlerinin 

rızası olduğu sürece şiddet uygulamanın yanlış olmadığını” düşündüğünü belirtmiştir. Kadınların 

%42.9’u, erkeklerin ise %35.3’ü “eşlerinin ya da partnerlerinin rızası olsa dâhi şiddet uygulamanın 

yanlış olduğunu” düşünmektedir. Bu konuda kadın ve erkekler kendi aralarında net görüş 

farklılıklarına sahip olmamalarına rağmen görüş ayrılığı yaşadıkları şey şiddet uygulamanın doğru 

ya da yanlış olup olmadığı konusundadır. Cinsiyet bu noktada ayırt edici bir faktör olarak tespit 

edilmemiştir.  
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Tablo 14-Tüketicilerin Rıza ve Şiddete İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

1 (Katılmıyorum); 2 (Emin Değilim); 3 (Katılıyorum) 

“Partnerimin/eşimin rızası olduğu 

sürece cinsel ilişki sırasında şiddet 

uygulamanın yanlış olmadığını 

düşünüyorum.” 

1 2 3 

Yüzde % Yüzde % Yüzde % 

Kadın %42,9 %25,4 %31,7 

Erkek %35,3 %23,5 %41,2 

 

 Daha önce de belirtildiği gibi hem Dworkin hem de Mackinnon pornografi ve fantezi 

arasında bir ilişki kurmakta ve birbirinden ayırmamaktadır. Dworkin’e göre, “bu eğlence dünyası 

bu sektördekiler için özgürlük olarak görülebilir; ancak daha sonra bu eğlenceyi gerçek 

hayatlarında uygulayanların şiddetine maruz kalanlar için özgürlük olamaz” (Dworkin, 1986: 28). 

Mackinnon da benzer bir ifadeyle “pornografiyle ilgili en çok iddia edilen şey pornografinin bir 

fantezi olduğu ve gerçekle ilgisi olmadığıdır; ancak bu kimin için böyledir?” sorusunu yöneltir. 

Özellikle “Snuff” filmlerindeki sahnelerin gerçek olduğunu, izleyicilerin kafasında tecavüz gibi 

şiddet içeren aynı sahnelerin oynatıldığını savunur (Mackinnon, 1996: 26).  Cicely Marston, bu ve 

buna benzer iddiaları ve endişeleri bir anlamda haklı bulmakla beraber olaya çok dar bir bakış açısı 

ile yaklaşıldığı kanısındadır. Marston’a göre, medya da pek çok şekilde ırkçı ve cinsiyetçi 

argümanlar üretmektedir. Bunun için sadece pornografiyi suçlamak yetersiz olacaktır. Pornografik 

materyallerin mevcut toplumsal eşitsizlikleri yansıttığı olasılığı tamamen göz ardı edilmemelidir; 

ancak tek günah keçisi de pornografi olmamalıdır (Marston, 2018: 202). Başka bir bakış açısıyla 

pornografi, geleneksel cinsel davranışlara ve temsillere karşı çıkmakta; heteronormatif ve 

patriarkal düzene uymayan eylemleri göstererek bir anlamda başkaldırmaktadır (Paasonen, 2010: 

75). Günlük hayatta “iyi”, “ahlâklı” ve “doğru” olarak tanımlanan her türlü eylemin yeniden 

yorumlanması için ana akım heteroseksüel pornografik materyaller bile araç olarak kullanılabilir 
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(Klein, 2006: 253). Mikhail Bakhtin’in Rabelais ve Dünyası adlı eseri fantezinin, gerçek hayattan 

nasıl ayrılabileceğini gösteren örneklerden biri olarak gösterilebilir. Bakhtin, Rönesans 

dönemindeki sokak karnavallarında karnavala katılan kişilerin parodi, güldürü, küfür (kaba dil), 

kıyafet ve makyaj gibi somut grotesk öğeler kullanarak günlük hayatlarındaki sıradanlığa, 

kalıplara, monotonluğa ve kurallara karşı çıktıklarını anlatmaktadır (Bakhtin, 1984: 4-5). 

Bakhtin’in karnavalı, bir performans değildir; izleyiciyi, karnavala katılan kişilerden ayırt etmez. 

Karnavala katılan herkes bunu “yaşar”. Karnaval, gerçek hayatın bir uzantısı ya da temsili değildir. 

Bakhtin bu karnavalı, “kendi başına, kendi ayakları üzerinde duran dünya” olarak tasvir eder 

(Bakhtin, 1984: 254-255). Karnavalda günlük hayattaki tüm kurallar, sınırlar, normlar, hiyerarşik 

ilişkiler yıkılır. Herkes birbiriyle statüsünü dikkate almadan iletişime geçebilmekte, günlük 

hayatında yapamadığı her şeyi yapabilmekte ve bundan dolayı hiçbir şekilde yargılanmamakta ve 

kutsal ya da tabu olarak kabul edilen her şey ile dalga geçebilmektedir (Bakhtin, 1984: 32-35). 

Karnaval, kişilerin “ikinci hayatı” gibidir ve bilinmeyen, merak edilen, gizemli olaylarla doludur 

(Bakhtin, 1984: 32). Fantezi dünyasının da tüketiciler için benzer bir sembol olduğunu 

söyleyebiliriz. Kadın ve erkek tüketiciler “fantezi dünyalarında şiddeti arzuladıklarını” 

söylemelerine rağmen, eşlerinin ya da partnerlerinin rızası olsa dâhi cinsel ilişki esnasında şiddet 

uygulamayı” doğru bulmadıklarını da belirtmektedirler. Bu noktada fantezi dünyaları ve gerçek 

hayatları arasında bir ayrım yaptıkları söylenebilir. Kaldı ki “fantezi dünyasında şiddeti 

arzuladığını” belirten kadınların oranı erkeklere kıyasla daha yüksektir. Dolayısıyla pornografik 

materyal tüketmenin ve “şiddet”i bir fantezi unsuru olarak arzulamanın cinsiyete bağlı olmadığı 

söylenebilir.  
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2.4. Tüketicilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Tutumları 

Pornografi tüketicisi olduğunu belirten toplam 63 kadın ve 68 erkeğin vermiş olduğu 

cevaplara istinaden tüketicilerin, toplumsal cinsiyet eşitliği tutumu ölçeğine (Gender Equitable 

Men Scale – GEMS/ETCE) göre puanları belirlenmiştir. Ölçeğin temel amacı, erkeklerin toplumsal 

cinsiyet eşitliğine yönelik tutumlarının analiz edilmesidir; ancak bu araştırmada soruları hem erkek 

hem de kadın tüketicilerin cevaplaması istenmiştir. ETCE ölçeği, sosyal hayatta ya da kadın-erkek 

ilişkilerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan farklılıklara ilişkin tutumu ölçmektedir 

(Uçan ve Baydur, 2016: 289). Ölçekte katılımcılara yöneltilen ifadelerin her biri “Katılıyorum”, 

“Emin değilim” ve “Katılmıyorum” şeklinde sırası ile 1, 2 ve 3 puan ile ölçeklendirilmesine 

rağmen bu araştırmada, likert skala “1: katılmıyorum”, “2: emin değilim” ve “3: katılıyorum” 

şeklinde hazırlanmıştır. Ölçeğin orijinalinde toplam 24 madde olmasına rağmen bu çalışma için 2 

madde daha eklenerek tüketicilerin 26 maddeye dayanarak toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik 

tutumlarının ölçülmesi hedeflenmiştir.  

Tablo 15-Tüketicilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Tutumlarının ETCE Ölçeğinde 

Cinsiyet ve Cinsel Yönelime Göre Skor Ortalaması  

 GEM/ETCE Puanı Ortalaması 

Cinsiyet 
Kadın 28,85 

Erkek 30,77 

Cinsel yönelim 

Heteroseksüel 30,05 

Biseksüel 27,57 

Gey 30,00 

Panseksüel 26,00 

 

Tablo 15’te tüketicilerin ETCE ölçeğine göre hesaplanan toplumsal cinsiyet eşitliği 

tutumlarına ait skorları belirtilmektedir. ETCE ölçeğine ilişkin detaylı tablo ise EK 3’te 

belirtilmektedir. Cinsiyet ve cinsel yönelimleri de tabloda detaylı bir şekilde gösterilmektedir. 
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Buna göre cinsiyet ve cinsel yönelimleri dikkate alındığında pornografik materyal tüketicilerinin 

ETCE puanlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre kadın ve 

erkek tüketicilerin toplumsal cinsiyet eşitliği tutumlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı tespit edilmiştir. Cinsiyet ve cinsel yönelim bu noktada belirleyici bir faktör değildir.  

ETCE ölçeğine göre tüketicilerin skoru en fazla 26-78 arasında bir değer olabilir. ETCE 

ölçeğinde tüketiciler toplam 26 soru yanıtlamışlardır. Bu soruların tamamı toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğine yönelik tutumlarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu ölçekteki ifadelerin hepsine 

“katılıyorum” şeklinde cevap verirlerse skor en fazla 78; “katılmıyorum” şeklinde cevap verirlerse 

skor minimum 26 olarak belirlenmektedir. Skorun düşük olması tüketicilerin toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğine dayalı rolleri yeniden ürettikleri anlamına gelmemektedir. Skor düştükçe toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğine dayalı tutumlarının da skora bağlı olarak az olduğu sonucuna ulaşmaktayız. 

Dolayısıyla skor azaldıkça tüketicilerin toplumsal hayatta toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden 

kaynaklı rolleri benimseme ve bu rolleri yeniden üretmeye dair görüşlerinin de o kadar düşük 

düzeyde olduğunu söylemekteyiz.   

Kadınların ETCE skoru 28.85, erkeklerin ise 30.77 olarak hesaplanmıştır. Kadınların 

skorunun erkeklere kıyasla daha düşük olduğu görülmektedir; ancak her iki cinsiyet grubunda da 

ETCE skoru düşüktür. Pornografik materyal tüketicilerinin ETCE skoru cinsiyete bağlı olmaksızın 

bu araştırmada düşük olarak belirlenmiştir. Skorun ETCE ölçeğinde belirlenen minimum değeri 

26’dır. Hem kadınların hem de erkeklerin skoru 26’dan çok uzak değildir. Yani pornografik 

materyal tüketicilerinin verilere ve ETCE skoruna göre toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik 

tutumlarının olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Kadınların ETCE skoru erkeklere göre daha 

düşüktür; yani kadın tüketicilerin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tutumları erkeklere göre 

daha olumludur. Erkeklerin skorunun kadınlara kıyasla yüksek olması, erkek tüketicilerin 
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toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tutumlarının kadınlara göre daha olumsuz olduğunu 

göstermektedir.  

Bu anket pornografk materyal tüketicilerine uygulanmıştır. Dolayısıyla ETCE skoruna 

dayanarak pornografik materyal tüketicilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tutumlarının 

olumlu olduğu sonucuna varılabilmektedir; fakat bu tek başına yeterli ve doğru bir bulgu değildir; 

çünkü eğitim, bireysel farklılıklar, kişisel davranış özellikleri gibi diğer faktörlere ait herhangi bir 

veri toplanmamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik tutumların nedenlerinin daha detaylı 

ve doğru bir şekilde incelenmesi ancak yukarıda bahsedilen bu değişkenlerin detaylıca analiz 

edilebildiği çalışmalarla mümkün olabilir. Bu veriler radikal feministlerin benimsediği 

“pornografik materyal tüketimi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik tutumlar arasında bir 

ilişki vardır” varsayamından yola çıkılarak ve bu varsayımı tezt etmek için toplanmıştır. Verilere 

göre tüketicilerin toplumsal cinsiyet eşitsizliği rollerini benimsemedikleri yorumu yapılabilir. 

Tüketicilerin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tutumları olumludur. Dolayısıyla Dworkin ve 

Mackinnon’ın pornografik materyallerin temel tüketicisi erkektir ve temel tüketicisi erkek olan bu 

sektördeki tüketicilerin de buna bağlı olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tutumları 

olumsuzdur iddiası bu verilere göre doğrulanamamıştır.  

Bu ölçekten elde edilen veriler pornografik materyal tüketicileri ile tüketici olmayan kişileri 

karşılaştırmada kullanılmamıştır. Bu da sonuçları değerlendirmede eksik kalan diğer bir faktördür. 

Pornografik materyal tüketicisi olmayan kişilerin ETCE skoru bilinmediği için – ki bu tezde sadece 

pornografik materyal tüketicilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin tutumları 

değerlendirilmektedir – tüketici olan ve olmayan gruba dair bir karşılaştırma da yapılamamaktadır. 

Bu bağlamda pornografi tüketimi ile tüketicilerin toplumsal cinsiyet eşitliği tutumları arasında 

iddia edildiği gibi bir neden-sonuç ilişkisinin olduğunu söylemek güçtür. Toplumsal cinsiyet 
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eşitsizliğine dayalı roller ve pornografi tüketimi arasında direkt olarak bir neden-sonuç ilişkisi 

kurmak, böyle bir iddiada bulunmak ve bunu ispat edebilmek bu araştırmanın sınırlarının 

ötesindedir. Bu araştırmada kullanılan ölçekteki sorular pornografi karşıtı feministlerin pornografi 

ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik tutumlar arasında olduğunu iddia ettikleri neden-sonuç 

ilişkisinin yeniden sorgulanması için bir basamak olarak değerlendirilebilir.  

Daha önce de belirtildiği gibi pornografik materyalleri tüketmek ile “şiddet” ve “zarar 

verme” arasında bir ilişki kurulmaktadır. Şiddete yönelik tutumlar sergileyen ve zarar veren 

kişilerin de erkekler olduğu iddia edilmektedir. Buna göre “zarar verme” ekonomik, psikolojik, 

cinsel ve fiziksel olarak çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Ayrıca pornografik materyallerin 

üretilmesi sırasında ve tüketilmesinden sonra iki şekilde gerçekleşebilir (Longino, 1980: 40-45). 

Helen Longino’ya göre “zarar verme” daha çok doğrudan değil, dolaylı yoldan olmaktadır. Yani 

tüketicilerin üzerinde bu materyallerin etkisi tüketildikten sonra bir tür “nefret söylemi”nin 

üretilmesi sonucunda gerçekleşmektedir (Longino, 1980: 50-54). Buradaki esas iddia eşitsizlik ve 

şiddet içeren pornografik materyallerin özellikle erkeklerin davranışlarında ve tutumlarında 

olumsuz etkiler yarattığıdır. Elizabeth Cohen’e göre “kadınlar sistematik bir şekilde ekonomik ve 

toplumsal olarak eşitsizliğe ve haksızlığa uğramaktadır. Bu sistematik eşitsizliğin temelinde ise 

cinsiyetçi yaklaşımlar ve tutumlar vardır” (Cohen, 2013: 5). “Kadınlar, toplum içinde erkeklerle 

eşit fırsatlara sahip olamamaktadır ve bu da eşitsizliği tetikleyen temel sebeplerden biridir” (Cohen, 

2013: 6).  Cohen’e göre, güç ve tehdit edici unsurlar toplumsal cinsiyet eşitsizliğine katkıda 

bulunur. Dolayısıyla cinsiyetlerinden dolayı kadınlar, dezavantajlı konumda yer alırken; erkekler 

bu eşitsizlikten istifa ederek güç sahibi olurlar. Bu da sistemin devamlılığını sağlar (Cohen, 2013: 

6-7).  
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Cohen, “pornografinin, cinselliğin tanımlanmasında temel rol üstlendiğini kabul eder; 

ancak cinsiyetçiliğin seksi hâle getirilerek eşitsiz ve cinsiyetçi ilişkilerden zevk alındığı ve bu 

ilişkilerin pornografi aracılığı ile uygulanabilir ve öğrenilebilir kılındığı” iddiasını reddeder 

(Cohen, 2013: 6). Martin Weinberg ve arkadaşlarının 2010 yılında yaptıkları bir araştırmada hem 

kadın hem erkek pornografi tüketicilerinin duygusal ilişkilerinde kendilerini daha özgüvenli ve 

güçlü hissettikleri ortaya konmuştur (Weinberg, Williams, Kleiner ve Irizarry, 2010). Benzer 

şekilde Hald ve Malamuth’un Danimarkalı gençlerle yaptığı çalışmada genç kadın ve erkek 

tüketiciler, pornografi tüketiminin yaşamlarına olan pozitif etkilerinin negatif olanlara göre daha 

yoğun olduğunu iddia etmişlerdir. Cinsel olarak bilgi edinme, cinsel duygularını keşfedebilme ve 

karşı cinsi anlama gibi olumlu etkileri örnek göstermişlerdir (Hald, Malamuth ve Yuen 2010: 620). 

Yapılan bazı araştırmalarda ise pornografik materyal tüketmelerinden dolayı pek çok genç erkeğin 

partnerlerine karşı negatif tutumlar sergiledikleri ortaya konmuştur. Eksik ve yanlış cinsel eğitimi 

olan genç erkeklerin pornografik materyallerden de olumsuz etkileneceği iddia edilmektedir. 

Dolayısıyla pornografi tüketicileri, gerçek hayatlarında, özellikle duygusal ilişkilerinde, psikolojik 

ve fiziksel olarak risklere açık hâle gelebilmektedir (Marston, 2018: 200). Bu riskler ise herkes için 

aynı şekillerde ve derecede etkili olmamaktadır. Hald ve Malamuth 2015 yılında yaptıkları 

çalışmada kültürel ve bireysel faktörlerin de kişilerin davranış ve tutumlarında etkili olduğunu 

kanıtlamıştır (Hald ve Malamuth, 2015: 105). Bu bireysel ve kültürel faktörler, kişilerin toplumsal 

cinsiyet eşitliğine ilişkin tutumlarında da etkili olabilir. Anketten elde edilen verilere göre kadın ve 

erkek pornografik materyal tüketicilerinin ETCE ölçeği puanları birbirinden çok 

farklılaşmamaktadır. Dolayısıyla bu araştırma sonuçları neticesinde, pornografik materyal tüketimi 

ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik tutumlar arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi 

bulunduğunu iddia etmek yanlış olacaktır. Kaldı ki ETCE ölçeğindeki detaylı cevaplara 

bakıldığında kadınların ve erkeklerin verdikleri yanıtlarda dikkat çeken noktalar mevcuttur. 
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Örneğin; “kadının dayak yemeyi hak ettiği zamanlar vardır” ifadesine erkek tüketicilerin hiçbiri 

“katılıyorum” demezken; kadın tüketicilerin %3.2’si bu ifadeye katılmaktadır. Dolayısıyla şiddete 

yönelik tutum sergilemede, pornografik materyal tüketimi tek neden olmadığı gibi kadınların ve 

erkeklerin şiddet hakkındaki görüşlerini oluşturan diğer bireysel, toplumsal ve psikolojik sebepler 

de bu noktada oldukça bağlayıcıdır. Ayrıca pornografik materyal tüketmesine rağmen hiçbir erkek 

katılımcının bu ifadeyi desteklememesi çoğunlukla şiddetin faili olarak eleştirilen ve tepki toplayan 

taraf hakkındaki görüşlerin tekrar yorumlanması gerektiğini de göstermektedir. Yine benzer 

şekilde kadınların şiddet mağduru olmalarına rağmen şiddet hakkındaki görüşlerinin ve bu 

görüşleri oluşturmalarındaki toplumsal ve kültürel faktörlerin unutulmaması gerektiğine bir 

işarettir.  
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SONUÇ 

Bu tezde pornografi ve şiddet arasındaki ilişki konusunda pornografik materyal 

tüketicilerinin düşüncelerinin araştırılması hedeflenmiştir. Pornografik materyal tüketicilerinin, 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla ETCE ölçeğinden 

faydalanılmıştır. Bu tezde pornografiye ilişkin görüşler temelde radikal feminizmin iddiaları 

çerçevesinde incelenmiş ve sorular da bu bağlamda sorulmuştur.  

Elde edilen sonuçlara göre pornografik materyallerin temel tüketicisinin erkekler olduğu 

iddiası sınanmıştır. Anket sonuçlarından elde edilen veriler Dworkin ve Mackinnon’ın 

“pornografik materyallerin temel tüketicisi erkektir” iddiasını desteklememektedir. Kaldı ki 

literatürde kendine yer edinmeye başlayan feminist pornografi gibi pornografik türlerin ortaya 

çıkmasıyla beraber ana akım pornografik materyallere karşı bir itiraz ve direnç geliştirildiği 

söylenebilir. Petra Van Bradant’a göre, feminist pornografi de aslında pornografinin bir alt başlığı 

ya da türüdür; ancak ana akım pornografik materyallerin aksine kadın cinselliğini feminist bir bakış 

açısıyla yansıtmaktadır ve mevcut sistem tarafından yeniden üretilen eşitsiz cinsel rollere karşı 

çıkmaktadır (Van Bradant, 2017: 193-194). Bu noktada Van Bradant’ın görüşüne ve anket 

verilerine dayanarak pornografik materyallerin yasaklanmasından ve tümüyle sansüre maruz 

bırakılmasındansa feminist pornografi, ana akım pornografiye karşı daha iyi bir seçenek ve üretilen 

eşitsiz rollere bir cevap olarak sunulabilir. Kadın, bir “mağdur” ya da “kurban” olarak gösterilerek 

kadın cinselliği, bedeni ve fantezileri göz ardı edilmemelidir. Ayrıca fantezi ve gerçek hayatın 

birbirinin yansıması olduğunu iddia etmek de meseleyi yanlış bir şekilde yorumlamaya neden 

olabilir. Bakhtin’in “karnaval” metaforu bu anlamda oldukça güçlüdür ve kişilerin günlük 

hayatlarından uzaklaşmak istemelerine, sıradanlığa ve normlara karşı çıkmalarına iyi bir örnek 

teşkil etmektedir. 
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ETCE ölçeğindeki sorular, tüketicilerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik tutumlarına 

yöneliktir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik tutumlarda cinsiyetin ve pornografik materyal 

tüketicisi olmanın etkili bir faktör olup olmadığı araştırılmıştır. Anketten elde edilen verilere göre, 

cinsiyetin bu noktada etkili bir faktör olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla Hald ve Malamuth’un 

çalışmalarında da belirttikleri gibi kişilerin bireysel ve kültürel farklılıklarının toplumsal cinsiyet 

rollerine ilişkin görüşlerinde ve tutumlarında etkili olduğu söylenebilir. Bu noktada daha detaylı 

bir araştırma ve analize ihtiyaç vardır. 

Bu tez, pornografi ile şiddet arasında bağlamsal bir neden-sonuç ilişki kurmak amacıyla 

yazılmamıştır. Pornografik materyal tüketicilerinin bu konudaki görüşlerini analiz etmek amacıyla 

hazırlanmıştır. Bu tezin amacı kesinlikle pornografi ve şiddet arasındaki ilişkiyi ölçmek değildir. 

Kuramsal ve yöntemsel olarak bu, tezin sınırlarını aşan başka bir araştırmanın konusu olmalıdır.  

Günümüzde hâlâ tabu olarak kabul edilen, üzerinde konuşulmak istenmeyen ve temel tüketicisinin 

erkek olduğu iddia edilen bir konu üzerine kadın ve erkek katılımcıların fikirlerine yer verilmiştir. 

Ankete farklı cinsel yönelime sahip katılımcılar da dâhil edilmiştir. Böylece cinsel yönelimin 

katılımcı cevaplarında etkili ve anlamlı bir faktör olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma 

sonuçlarına bakılırken katılımcıların cevaplarını etkileyen pek çok farklı sosyo-kültürel faktörün 

de olabileceği hatırlanmalıdır.   

Dworkin ve Mackinnon başta olmak üzere pornografi karşıtı feministlerin iddia ettikleri gibi 

pornografik materyal tüketimi ile şiddet arasında doğrudan bir ilişki olup olmadığı bu tezde 

incelenemese bile tüketici görüşleri kısmen de olsa analiz edilebilmiştir. Pornografik materyal 

tüketimi ile şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik tutumlar arasında doğrudan bir neden-

sonuç ilişkisi kurulması bu verilere dayanarak oldukça zordur; ancak tüketici görüşlerine 

dayanarak şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik tutumları açıklamada cinsiyet ve cinsel 
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yönelimin tek başına yetersiz olduğu söylenebilir. Kaldı ki laboratuvarda yapılan deneysel 

araştırmalar da verilerin doğru olmaması ve yetersiz olması nedeniyle eleştirilmektedir.  Analog 

modeller üzerinden değerlendirmelerin yapılması verilerin ve elde edilen sonuçların 

doğruluğundan kuşku duyulmasına neden olmaktadır.  

Bu tezde, özellikle radikal feministlerin pornografi hakkındaki eleştirilerinden yola çıkılarak 

cinsellik, şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik tutumlarla ilgili argümanlar 

incelenmiştir. Eleştirel erkeklik çalışmaları ve feminist pornografi ile ilgili literatüre dair kısa bir 

özet sunulmuştur. Bu konuda literatürde oldukça tartışmalı görüşler olmasına rağmen yapılan 

çalışmalardaki eksiklikleri ve verilerin değerlendirilmesinde göz ardı edilen farklı değişkenleri 

kısmen de olsa dile getirmesi bakımından önemlidir. Ayrıca pornografi gibi hâlâ tartışılmaya 

devam eden bir konunun eleştirel erkeklik çalışmaları açısından da ele alınması meselenin daha 

geniş kapsamda değerlendirilmesi ve iddiaların yeniden yorumlanması gerekliliğini de ortaya 

koymaktadır.   
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PORNOGRAFİK MATERYAL TÜKETİMİ İLE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ  

VE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARIN İLİŞKİSİ   

TUĞÇE ARIDURU 

ÖZ 

Bu çalışmada radikal feministlerin “porno endüstrisinin temel tüketicisinin erkek olduğu” 

iddiası sınanarak; pornografik materyal tüketicilerinin, pornografik materyaller ve pornografik 

materyal tüketicileri ile ilgili tutumları, cinsellik ve şiddet algıları ve toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğine yönelik tutumları incelenmiştir. Araştırma 18 yaş üstündeki 202 kişiyi kapsayan anket 

aracılığıyla yürütülmüştür. Etik değerler gözetilerek 18 yaşın altındaki kişiler araştırmaya dâhil 

edilmemiştir. Cinsel yönelim farkı gözetmeksizin herkes araştırmaya dâhil edilmiştir.  

Araştırmada, radikal feministlerin pornografiye karşı çıkmalarının ana sebepleri çerçevesinde, 

eleştirel erkeklik çalışmalarına atıfta bulunularak, pornografik materyal tüketicilerinin cinsellik, 

pornografi, şiddet ve fantezi hakkındaki görüşleri tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pornografi, toplumsal cinsiyet, radikal feminizm, hegemonik 

erkeklik, şiddet 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONSUMPTION OF PORNOGRAPHIC 

MATERIALS AND ATTITUDES TOWARDS GENDER ROLES AND VIOLENCE  

TUĞÇE ARIDURU 

ABSTRACT 

In this study, the claim made by the radical feminists “the basic consumers of the 

pornographic industry is the men” is examined. Furthermore, the views of the pornographic 

material consumers on pornographic materials and the consumers of the pornographic materials, 

consumptions of sexuality and violence as well as attitudes towards gender roles are analyzed. The 

survey is carried out among 202 participants, all are above 18 years old. No one under 18 is 

involved in the survey due to ethic values and concerns.  Anyone regardless of their sexual 

orientations is included in the survey. In the study, based on the main reasons of radical feminists 

against pornographic materials, the views of pornographic material consumers on pornographic 

materials, sexuality, violence and fantasy is analyzed referring to critical masculinity studies.  

Key Words: Pornography, gender, radical feminism, hegemonic masculinity, violence
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EKLER 

EK 1  

Anket Soruları 

Yaş  

o 18 yaş altı 

o 18-65 yaş arası 

o 66-79 yaş arası 

o 80-99 yaş arası 

Cinsiyet  

o Kadın 

o Erkek 

o Seçeneklerde yok (lütfen belirtiniz) 

Cinsel Yöneliminiz  

o Heteroseksüel 

o Biseksüel 

o Lezbiyen 

o Gey 

o Aseksüel 

o Panseksüel 

o Seçeneklerde yok (lütfen belirtiniz) 

Eğitim Durumu  

o Yüksek lisans mezunu 

o Yüksek lisans öğrencisi 

o Üniversite mezunu 

o Üniversite öğrencisi 

o Lise mezunu 

o Ortaokul mezunu 

o İlkokul mezunu 

o Seçeneklerde yok (lütfen belirtiniz) 

Pornografik materyal tüketir misiniz? (Örneğin; porno film izlemek, dergi okumak, video izlemek, 

fotoğraflara bakmak vb.) 

o Evet 

o Hayır 
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Ne sıklıkta pornografik materyal tüketirsiniz? 

o Haftada 1 saat 

o Haftada 1-3 saat arası 

o Haftada 3-6 saat arası 

o Haftada 6 saat arası 

o Haftada 6-9 saat arası 

o Haftada 9 saatten fazla 

En çok hangi araçları kullanarak pornografik materyalleri tüketirsiniz? (Birden fazla şık 

işaretleyebilirsiniz.) 

o Televizyon  

o İnternet 

o Bilgisayar 

o CD 

o Gazete 

o Dergi 

o Telefon  

o Video  

o Seçeneklerde yok (lütfen belirtiniz) 

Pornografik materyal tüketme nedeniniz nedir? (Birden fazla şık işaretleyebilirsiniz.) 

o Merak ettiğim için 

o Haz almak için 

o Cinsel eğitim için 

o Cinsel tatmin için (mastürbasyon yapmak vb.) 

o Cinsel fantezilerimi tatmin etmek için 

o Seçeneklerde yok (lütfen belirtiniz) 

Pornografik materyal türlerinden hangisini tüketirsiniz?  

o Hard-core porno 

o Soft-core porno 

o Seçeneklerde yok (lütfen belirtiniz) 

Hangi içerikte pornografik materyalleri tüketirsiniz? (Birden fazla şık işaretleyebilirsiniz.) 

o Lezbiyen 

o Gey 

o Biseksüel 

o Üçlü 

o Liseli 

o Doktor 
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o Hemşire 

o Polis 

o Çizgi film 

o Köle 

o Üvey anne 

o Hentai 

Bundan sonraki sorularda 1-3’e kadar size en yakın olan cevabı işaretleyiniz. Tek bir 

seçeneği işaretlemeniz gerekmektedir. (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

Pornografik Materyal Tüketicilerinin Pornografik Materyallere İlişkin Görüşleri 

 

1- “Pornografik materyalleri sadece erkeklerin tükettiğini düşünüyorum.” 

 
  

 

                  (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

2- “Pornografik materyalleri sadece kadınların tükettiğini düşünüyorum.”  

 
  

 

                      (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

3- “Pornografik materyallerin cinsel eğitim amacıyla kullanılabileceğini düşünüyorum.” 

 
  

 

                        (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

Pornografik Materyal Tüketicilerinin Şiddete İlişkin Görüşleri 

 

4- “Benim tükettiğim pornografik materyallerde kadınların fiziksel şiddete (dövülmek, darp 

edilmek, ellerinin bağlanması vb.) maruz kaldığını düşünüyorum.” 

 
  

 

                         (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

 

 

1 2 3 

   

1 2 3 

   

1 2 3 

   

1 2 3 
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5- “Benim tükettiğim pornografik materyallerde kadınların cinsel şiddete (tecavüz, cinsel 

taciz vb.) maruz kaldığını düşünüyorum.” 

 
  

 

            (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

6- “Benim tükettiğim pornografik materyallerde erkeklerin fiziksel şiddete (dövülmek, darp 

edilmek, ellerinin bağlanması vb.) maruz kaldığını düşünüyorum.” 

 
  

 

     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

7- “Benim tükettiğim pornografik materyallerde erkeklerin cinsel şiddete (tecavüz, cinsel 

taciz vb.) maruz kaldığını düşünüyorum.” 

 

  

 

     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

8- “Partnerimin/eşimin rızası olduğu sürece cinsel ilişki sırasında şiddet uygulamanın yanlış 

olmadığını düşünüyorum.” 

 
  

 

     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

9- “Fantezi dünyamda şiddeti arzuluyorum.” 

 
  

 

     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

10- “Cinsel ilişki sırasında şiddet uygulamayı arzulamama rağmen uygulayamadığım için 

şiddet içerikli pornografik materyaller tüketiyorum.” 

 
  

 

     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

 

 

 

1 2 3 

   

1 2 3 

   

1 2 3 

   

1 2 3 

   

1 2 3 

   

1 2 3 
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11- “Pornografi sektöründe çalışan kişilerin bu sektörde kendi rızalarıyla çalışmadıklarını 

düşünüyorum.” 

 
  

    

       (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

12- “Pornografik materyallerdeki kadınların insan haklarının ihlal edildiğini düşünüyorum.” 

 

1 2 3 

   
    (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

13- “Pornografik materyallerdeki erkeklerin insan haklarının ihlal edildiğini düşünüyorum.” 

 

1 2 3 

   
    (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

14-  “Pornografik materyallerin yasaklanması gerektiğini düşünüyorum.” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

15- “Pornografik materyalleri tüketmenin toplumda kadına yönelik şiddeti (tecavüz, fiziksel 

şiddet, cinsel şiddet vb.) artırdığını düşünüyorum” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

16- “Pornografik materyallerin yasaklanmasının toplumda kadına yönelik şiddeti (tecavüz, 

fiziksel şiddet, cinsel şiddet vb.) azaltacağını düşünüyorum.” 
 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

17- “Pornografik materyallerin yasaklanmasının kişilerin ifade özgürlüğünü kısıtladığını 

düşünüyorum.” 
 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

1 2 3 
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Pornografik Materyal Tüketicilerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin 

Tutumlarına Yönelik Sorular 

 

18- “Bir kadının dayak yemeği hak ettiği zamanlar vardır.” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

19- “Bir kadın ailesini bir arada tutmak için şiddeti hoş görmelidir.” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

20- “Erkek kendisini aldatan kadını dövebilir.” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

21- “Kadın kendisini aldatan erkeği dövebilir.” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

22- “Bir erkek kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemeyen eşini/partnerini dövebilir.” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

23- “Hakarete uğrayan bir erkek itibarını gerekirse güç kullanarak korumalıdır.” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

24- “Bir erkeğin eşine/partnerine karşı şiddet uygulaması eşler dışında tartışılmaması gereken 

özel bir konudur.” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 
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25- “Ne tür cinsel ilişkiye girileceğine erkek karar verir.” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

26- “Erkekler cinsel ilişki için her zaman hazırdır.” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

27- “Erkekler cinsel ilişkiye kadınlardan daha çok ihtiyaç duyar.” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

28- “Bir erkek eşi/partneri ile ilişkisi iyi olsa bile başka kadınlara ihtiyaç duyar.” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

29- “Seks hakkında konuşulmaz, seks sadece yapılır.” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

30- “Bir erkeği kadın gibi davranırken gördüğümde tiksinirim.” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

31- “Bir kadını erkek gibi davranırken gördüğümde tiksinirim.” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 
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32- “Cinsel ilişkiyi başlatan kadın olmamalıdır.” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

33- “Evlenmeden önce cinsel ilişkiye giren bir kadına saygı duyulmaz.” 

 

1 2 3 

   
      (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

34- “Prezervatif taşıyan kadınlar hafifmeşreptir.” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

35- “Eşi/partneri prezervatif (kondom, kaput, kılıf) kullanmasını isterse erkek bu davranış 

karşısında öfkelenir.” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

36- “Gebelikten korunmak kadının görevidir.” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

37- “Kadın ancak çocuk sahibi olduğunda gerçek bir kadındır.” 

 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

38- “Erkek adamın oğlu olur.” 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 
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39- “Bebek bezi değiştirmek, çocukları yıkamak ve doyurmak annenin sorumluluğudur.” 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

40- “Kadının görevi evine ve ailesine bakmaktır.” 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

41- “Temel ev eşyalarını alıp almama kararını evin erkeği vermelidir.” 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

42- “Evde son sözü erkek söylemelidir.” 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 

 

43- “Kadın her konuda eşine itaat etmelidir.” 

1 2 3 

   
     (1: Katılmıyorum   2: Emin değilim   3: Katılıyorum) 
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EK 3 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ölçeğinde Katılımcı Cevaplarının Cinsiyete Göre Dağılımları 

(“1: Katılmıyorum”, “2: Emin değilim”, “3: Katılıyorum”) 

Cinsiyet 

Kadın Erkek 

 Yüzde %  Yüzde % 

Kadının dayak yemeyi hak ettiği zamanlar vardır. 

1  %93,7  %92,6 

2  %3,2  %7,4 

3  %3,2  %0,0 

Kadın Ailesini bir arada tutmak için şiddeti hoş 

görmelidir.  

1  %98,4  %98,5 

2  %1,6  %1,5 

Erkek kendisini aldatan kadını dövebilir.  

1  %98,4  %88,2 

2  %1,6  %7,4 

3  %0,0  %4,4 

Kadın kendisini aldatan erkeği dövebilir.  

1  %95,2  %88,2 

2  %3,2  %7,4 

3  %1,6  %4,4 

Bir erkek kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemeyen 

eşini/partnerini dövebilir.  

1  %98,4  %100,0 

2  %1,6  %0,0 

Hakarete uğrayan bir erkek itibarını gerekirse güç 

kullanarak korumalıdır. 

1  %98,4  %91,2 

2  %1,6  %5,9 

3  %0,0  %2,9 

Bir erkeğin eşine/partnerine karşı şiddet uygulaması 

eşler dışında tartışılmaması gereken özel bir konudur. 

1  %90,5  %86,8% 

2  %4,8  %10,3% 

3  %4,8  %2,9% 

Ne tür cinsel ilişkiye girileceğine erkek karar verir. 

1  %96,8  %100,0 

2  %1,6  %0,0 

3  %1,6  %0,0 

Erkekler cinsel ilişki için her zaman hazırdır. 

1  %74,6  %82,4 

2  %7,9  %10,3 

3  %17,5  %7,4 

Erkekler cinsel ilişkiye kadınlardan daha çok ihtiyaç 

duyar. 

1  %65,1  %60,3 

2  %20,6  %23,5 

3  %14,3  %16,2 

Bir erkek eşi/partneri ile ilişkisi iyi olsa bile başka 

kadınlara ihtiyaç duyar. 

1  %74,6  %63,2 

2  17,5%  %20,6 

3  %7,9  %16,2 

 

Seks hakkında konuşulmaz; seks sadece yapılır.  

 

  

1  %95,2  %92,6 

2  %3,2  %4,4 

3  %1,6  %2,9 
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Bir erkeği kadın gibi davranırken gördüğümde 

tiksinirim. 

1  %79,4  %51,5 

2  %9,5  %29,4 

3  %11,1  %19,1 

Bir kadını erkek gibi davranırken gördüğümde 

tiksinirim. 

1  %76,2  %54,4 

2  %12,7  %29,4 

3  %11,1  %16,2 

Cinsel ilişkiyi başlatan kadın olmamalıdır. 

1  %93,7  %85,3 

2  %4,8  %13,2 

3  %1,6  %1,5 

Evlenmeden önce cinsel ilişkiye giren bir kadına saygı 

duyulmaz. 

1  %96,8  %95,6 

2  %3,2  %4,4 

Prezervatif taşıyan kadınlar hafifmeşreptir. 

1  %92,1  %83,8 

2  %6,3  %4,4 

3  %1,6  %11,8 

Eşi/partneri prezervatif (kondom, kaput, kılıf) 

kullanmasını isterse erkek bu davranış karşısında 

öfkelenir. 

1  %93,7  %97,1 

2  %6,3  %2,9 

Gebelikten korunmak kadının görevidir.  

1  %88,9  %91,2 

2  %4,8  %5,9 

3  %6,3  %2,9 

Kadın ancak çocuk sahibi olduğunda gerçek bir 

kadındır. 

1  %100,0  %92,6 

2  %0,0  %4,4 

3  %0,0  %2,9 

Erkek adamın oğlu olur.  1  %100,0  %100,0 

Bebek bezi değiştirmek, çocukları yıkamak ve 

doyurmak annenin sorumluluğudur. 

1  %98,4  %97,1 

2  %0,0  %1,5 

3  %1,6  %1,5 

Kadının görevi evine ve ailesine bakmaktır. 

1  %96,8  %82,4 

2  %1,6  %5,9 

3  %1,6  %11,8 

Temel ev eşyalarını alıp almama kararını evin erkeği 

vermelidir. 

1  %100,0  %92,6 

2  %0,0  %7,4 

Evde son sözü erkek söylemelidir. 

1  %100,0  %92,6 

2  %0,0  %4,4 

3  %0,0  %2,9 

Kadın her konuda eşine itaat etmelidir. 
1  %98,4  %88,2 

2  %1,6  %11,8 

 


