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Pornografi, hem kad nlara yönelik cinsel 

suçlar n artmas na neden oldu u iddias  ile 
yasaklanmas  gereken, hem de bu iddian n bilimsel 
kan tlar n n olmamas  ve insanlar n pornografik 
ürünler okuma, izleme haklar n n ellerinden 
al nmas n n do ru olmad  nedeniyle de serbest 
b rak lmas  gereken bir unsur olarak görülmektedir. 
Bu konuda yap lan çal malar, her iki farkl  görü e 
de destek sa lar niteliktedir.  

Russell (1997), yeti kin kad nlar n kurban 
oldu u tecavüz ya da dayak gibi di er cinsel sald r  
davran lar n  aç klamak için birtak m unsurlar n 
de erlendirilmesi gerekti ini öne sürmektedir. 
Russell’a göre, (1) biyolojik faktörler, (2) çocuklukta 
ya anan cinsel istismar deneyimi, (3) erkek cinsiyet 
rolünün sosyalle mesi, (4) tecavüze özendiren 
medyaya maruz kalma ve (5) pornografinin etkisine 
aç k olma gibi faktörler, yeti kin erkeklerin kad nlara 
kar  tecavüz ve cinsel sald r  e iliminde olmalar n n 
ve bunu istemelerinin nedenlerini aç klamaktad r.  
 Russell (1997), tecavüzün ortaya ç kmas nda 
erkeklerin sadece bu davran a yatk n olmalar n n bir 
neden olmas ndan ziyade, tecavüz arzusunu 
k k rtan içsel ve sosyal faktörlerin de önemli bir 
unsur oldu unu söylemektedir. Bu noktada ise, 
pornografi çok hayati bir önem ta maktad r ve 
pornografinin olumsuz etkileri san ld ndan çok 
daha fazlad r. Çünkü pornografi, baz  erkekleri 
kad nlara tecavüz etmeye güdülemektedir ve zaten 
tecavüze yatk nl  olan erkeklerin de bu yatk nl n  
art rmaktad r. Bunun yan  s ra pornografi, tecavüz 
iste inin ve davran n n harekete geçmesini önleyen 
içsel ve sosyal engellerin zarar görmesine de olanak 
sa lamaktad r. Dolay s yla tecavüz ve dayak gibi 
kad na yönelik cinsel sald r lar n bir nedeni olarak 
pornografi, üzerinde önemle durulmas  gereken ve 
ba  edilmesi gereken bir unsurdur.  
 Yap lan bir ara t rma, erkek kat l mc lar n, 
bayan çizmesi ile uyar c  olan ç plak bayan 
resimlerinin e le tirilerek tekrarlanmas  sonucunda, 
bir süre sonra sadece bayan çizmesi gördüklerinde 
cinsel olarak uyar lm  olmay  ö rendiklerini 
göstermektedir (Rachman ve Hodgson, 1968). Klasik 
ko ullanma, edimsel ko ullanma ve model alma gibi 
sosyal ö renme kuramlar n n birtak m kurallar , 
pornografiyi de içerisine alan medya söz konusu 
oldu unda da geçerli görülmektedir. Bu kurallar göz 
önünde bulundurularak, cinsel olarak uyar c  ve 
tatmin edici olan uyaran n tecavüz ile e le tirildi i 
öne sürülmektedir. Russell (1997), pornografinin, 
daha önce böyle bir arzusu olmayan erkeklerde 
tecavüz etme iste i uyand rabildi ini ve zaten böyle 
bir arzusu olan erkeklerin de bu isteklerini 
art rabildi ini ve tetikleyebildi ini ileri sürmektedir.   

 Einsiedel (1993), cinsel sald rganl k davran  
ile kad nlara kar  dü manl k aras nda bir ili ki 
oldu unu belirtmektedir ve cinsel sald rganl , 
ki ileraras  iddet olarak görmektedir. Bu nedenle, 
pornografik ürünlerin tüketiminin cinsel 
sald rganl  art rabilece ini iddia etmektedir. Bunun 
yan  s ra pornografik ürünler içerisinde yer alan 
cinsellik ve iddet görüntülerinin, erkeklerin 
davran lar nda model alabilecekleri ipuçlar  oldu u 
ve bu nedenle pornografik ürünlerin tüketimi ile 
cinsel sald rganl k davran  aras nda güçlü bir ili ki 
oldu u belirtilmektedir (Berkowitz, 1984; 
Donnerstein ve Berkowitz, 1981; Malamuth, Addison 
ve Koss, 2000). 
 Pornografinin erkeklerin tecavüz etme 
e ilimlerinin artmas nda etkili oldu una dair 
deneysel bir çal ma yapan Malamuth (1981), cinsel 
olarak güç odakl  olmasalar da erkeklerin tecavüz 
fantazileri kurmalar na yol açt n  aç kça 
göstermektedir. Erkeklerin üretti i tecavüz 
fantazilerindeki art , onlar n tecavüz davran na 
yak nla malar na neden olmaktad r. Shope’un (2004) 
elde etti i bulgular ise, çiftler aras  ili kilere 
bak ld nda, pornografi ile cinsel sald rganl k 
aras nda bir ba  oldu una i aret etmektedir. 
 Zillmann ve Bryant, pornografiye iddetli 
maruz kalman n etkilerini ara t rm lard r. Yap lan 
ölçümler ve de erlendirmeler sonucunda, 
kat l mc lar n maruz kalma süresince giderek daha 
sert görüntüler izlemeye istek duyduklar  ortaya 
ç km t r. Bu bulgu, ayn  iddette görüntülere maruz 
kalman n bir süre sonra al maya yol açarak art k ilgi 
çekicili ini kaybetmesi ile aç klanabilmektedir 
(Zillmann ve Bryant, 1984; aktaran, Russell, 1997). 
Ancak söz konusu bulgunun tehlikeli bir durumu da 
gözler önüne serdi i dü ünülmü tür. Çünkü deney 
sonunda elde edilen bu sonuca göre, pornografik ya 
da sert pornografik ürünlere ihtiyaç duymayan 
erkeklerin, sadece “maruz kalma” nedeniyle bu yöne 
do ru bir ilgi gösterdiklerini söylemek de yanl  
olmayacakt r. 
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 Russell (1994), ço u erke in kad nlara 
tecavüz etmek istedi ini, ancak bu erkeklerin 
bilinmeyen bir yüzdesinin, bu davran  
gerçekle tirmede baz  içsel engellerinin oldu unu 
iddia etmektedir. Bu engellerin ortadan kalkmas , 
erkeklerin tevacüz etme olas l klar n  
yükseltmektedir. çsel ve sosyal engelleri ortadan 
kald rmaya yard mc  olan birtak m faktörler 
bulunmaktad r. Kad nlar n nesnele tirilmesi, 
erkekler aras nda yayg n olan tecavüz efsaneleri, 
ki ileraras  iddetin kabullenilmesi, yak n ili kilerde 
erkek üstünlü ünün kabullenilmesi, tecavüzün 
önemsizle tirilmesi ve erkeklerin tecavüze kar  
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duyars zla malar  söz konusu faktörler aras nda yer 
almaktad r.  

McKenzie-Mohr ve Zanna (1990), yapt klar  
bir çal mada, erkeklerin pornografik görüntüler 
izledikten sonra kad nlar  bir cinsel nesne olarak 
görme e ilimlerinin artt n  ortaya ç karm lard r. 
Russell (1997), nesnele tirmenin tecavüz etme 
davran n  kolayla t rd n  iddia etmektedir. Öte 
yandan, erkeklerin, kad nlar n tecavüzü e lenceli ve 
cinsel olarak tahrik edici bulduklar na dair 
inançlar n n, onlar n tecavüzün gerçekle mesindeki 
içsel engellemelerini ortadan kald rd n  
vurgulamaktad r. Russell’a (1997) göre, kad nlar n 
tecavüzü e lenceli bulduklar na dair görü , oldukça 
yayg n bir görü  olmas na kar n, yap lan 
ara t rmalar bu görü ün do ru olmad n  
göstermektedir. Malamuth ve Check’in (1981) 
gerçekle tirdikleri bir ara t rma, pornografi ürünleri 
tüketicilerinin, söz konusu bu tecavüz efsanelerine 
daha çok inand klar n  ortaya koymaktad r.  
 Cinsel iddetin baz  olumlu sonuçlar n n 
oldu unun iddia edilmesi, erkeklerin kad nlara kar  
iddeti kabul edilebilir bir davran  olarak 

görmelerine neden olmaktad r. Örne in, kad nlar n 
h rpalanmay  cinsel olarak tahrik edici bulduklar n n, 
so uk bir kad n  elde etmenin tek yolunun bazen 
iddet oldu unun vb. pornografik görüntülerde 

vurgulanmas , ki ileraras  iddeti erkekler taraf ndan 
kabul edilir bir davran  haline getirmektedir. 
Malamuth ve Check (1981), yapt klar  ara t rmada, 
kad nlara kar  iddetin olumlu sonuçlar  oldu unu 
gösteren bir filmi izleyen kat l mc lar n, ki ileraras  
iddeti daha çok kabul edilir bir davran  olarak 

gördüklerini ortaya ç karm lard r.  
 Russell (1999), yaz l  ve görsel medyada 
pornografinin ve tecavüzün çok fazla yer bulmas  ve 
pornografinin oldukça yayg n olmas ndan dolay  
insanlar n, bu görüntülere çok s k maruz kald n  ve 
bu durumun onlar n tecavüze duyars zla malar na 
neden oldu unu belirtmektedir. Tecavüz, oldu unun 
aksine, hiç de önemli olmayan bir davran  ve suç 
olarak nitelendirilmeye ba lanmaktad r. Ancak 
tecavüzün yan  s ra pornografi tüketimi bile, cinayet 
gibi bir suçtur ve gerekli önlemler al narak bu ekilde 
de erlendirilmelidir. 
 Tüm bunlar n yan  s ra, pornografinin 
üretimine, sat m na ve da t m na kar  kad nlar n 
sivil faaliyette bulunabilmelerine dair yasa tasar s n n 
savunulmas na kar n Strossen (1997), pornografinin 
sansürlenmesinin, kad nlara kar  ayr mc l n ve 
iddetin önüne geçece i veya bu olumsuzluklar  

azaltaca  görü üne üpheyle bakmaktad r. 
 Strossen (1997), birtak m bilimsel 
ara t rmalara at fla desteklenen sansürün, kad nlara 
kar  iddeti ve ayr mc l  azaltaca na dair inanc n 
tamamen yal n ve k s r bir dü ünce sistemi oldu unu 
belirtmektedir. Ona göre, pornografinin 
sansürlenmesi iki aç dan da önemli olumsuz 
sonuçlar do uracakt r. lk olarak, cinsel içerikli 
ürünlerin elde edilmesi yasalar dolay s yla 

zorla acakt r ve dolay s yla insanlar n bu ürünlerden 
yararlanma haklar  ellerinden al nm  olacakt r. 
Di er taraftan, pornografik ürünlerin üretilmesi ve 
tüketilmesi, sansürlenmeye ve yasaklanmaya ra men 
devam edecektir, bu üretim ve tüketim tamamen 
kontrolsüz olacakt r. 

Cinsel içerikli ürünlerin, bu ürünlere maruz 
kalan kat l mc lar üzerindeki olas  etkilerinin 
de erlendirildi i laboratuvar deneyleri, söz konusu 
cinsel içerikli ürünler (pornografi) ile herhangi bir 
cinsiyetçi ya da sald rgan davran  aras nda 
nedensellik ili kisinin varl n  kan tlamamaktad r. 
Cinsel içerikli suç i leyen insanlarla yap lan 
çal malarda, pornografik ürünlerin tüketiminin, 
cinsel içerikli suçlar ile ili kili bir ba n n olmad  
ortaya ç kmaktad r (Langevin, Lang, Wright, Frenzel, 
ve Black, 1988). Di er taraftan, cinsel içerikli suç 
i leyen veya cinsel sapma gösteren bireylerin, cinsel 
içerikli suç i lemeyen veya cinsel sapma göstermeyen 
bireylere k yasla, pornografik ürünlere daha fazla 
maruz kald klar na dair bir bulgu bulunmamaktad r 
(Davis ve Braucht, 1973; Condron ve Nutter, 1988). 
Tüm bunlar n yan  s ra laboratuvar deneyleri, onur 
k r c  cinsel içerikli ürünler ile cinsel sald rganl k 
aras nda ve kad nlar n pornografik ürünleri 
görmeleri ile benlik imajlar n n zarar görmesi 
aras nda bir ba  oldu unu kan tlamamaktad r. Linz, 
Donnerstein ve Penrod (1988), onur k r c  cinsel 
içerikli ürünlerin, kad nlar n benlik imajlar n  
zedelemedi ini göstermektedirler.  

Cinsellik içeren ürünlerin tüketim oran  ile 
cinsel içerikli suç oranlar  aras nda korelasyonel bir 
ili kinin olup olmad  sorgulanmaktad r. Bu iki olgu 
aras nda olumlu bir korelasyonun varl , gerçekten 
birinin di erine neden oldu u anlam na m  
gelmektedir? Cinsellik içeren ürünlerin tüketim 
oran n n artmas , cinsel içerikli suçlar n artmas n n 
nedeni midir? Tam tersi olarak, cinsel içerikli suç 
oranlar n n artmas , cinsellik içeren ürünlerin 
tüketim oran n n da artt  anlam na gelmekte midir? 
Pornografik ürünlerin tüketimi ile tecavüz oranlar  
aras nda iddia edilen bir ili kinin olmad , üçüncü 
bir unsur öne sürülerek gösterilmektedir. Gentry 
(1991), pornografik ürünlerin tüketim oranlar n n ve 
tecavüz oranlar n n yüksek oldu u yerle im 
birimlerinde, 18 ile 34 ya  aras ndaki erkek nüfusu 
oran n n da yüksek oldu unu belirtmektedir. Bu ya  
aral ndaki erkek nüfusu oran n n yüksek olmas , 
hem pornografik ürünlerin tüketim oran n  hem de 
tecavüz oranlar n  etkilemektedir. Dolay s yla, iki 
olgu aras ndaki korelasyonel ili kiden çok, söz 
konusu mant ksal aç klamaya, her iki olguya da etki 
eden bir di er ba ms z de i kenin varl  göz 
önünde bulundurularak ula labilmektedir. Di er bir 
deyi le, hem cinsel içerikli ürünlerin tüketim 
oran ndaki art  hem de cinsel içerikli suç 
oranlar ndaki art , erkek nüfusunun yo unlu u 
ve/veya maço kültürünün varl  ile 
aç klanabilmektedir. 
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