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Yazılım uzmanı Bülent Sevinç, bir grup arkadaşıyla birlikte çocuk pornosuna savaş açmış bir 

aktivist. Bundan 3,5 yıl önce Türkiye 17 aylık bebeğe tecavüz haberleri ile sarsıldığında, Se-

vinç, yaşananların aslında buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu söylemiş ve şu korkunç 

iddiayı gündeme getirmişti: "Türkiye'de sonu cinayetle biten gerçek tecavüz filmleri çekili-

yor." Sevinç, çeteler tarafından bu görüntülerin yurt dışına servis edildiğini belirterek, “bu 

görüntüler şimdi, Hollanda (Amsterdam), ABD (Seattle), Kanada (Vancouver)da elden 

ele dolaşıyor” demişti.   

*** 

Siirt Pervari‟deki “facia”nın sebeplerine ilişkin çok satan medyanın yorumu açık. Özetle deni-

liyor ki, “kapalı toplum, işte böyle vahşet üretir.”  

Bu faciayı “kapalı toplum” argümanına hapsedip,  orada “halletmeye” çalışmak acaba nasıl 

yorumlanabilir? “Yüreğimiz parçalanıyor”, “delirdim”, “beynim zonkluyor” diye söze girip, 

sonunda lafı “cinsel açılım şart”a getirmek maalesef bu faciayı anlamaya değil, araçsallaş-

tırmaya hizmet ediyor.  

İngiltere, Amerika ve Batı Avrupa‟nın “pedofili”yi endüstri haline getirdiğini bir kenara bıra-

karak “cinsel terör” olgusunu kavramak nasıl mümkün olabilir? Bu konuda yapılmış onlarca 

çalışma var. Akademik ve resmi raporların işaret ettikleri ortak nokta, bugün pedofilinin “ge-

lişmiş ülkeler” tarafından üretildiği, talep edildiği ve pazarlandığı yönünde. Özellikle fakirli-

ğin, kaosun, hukuksuzluğun kol gezdiği Uzak Doğu, Afrika gibi coğrafyalar “haz tüccarla-

rı”nın, Batı Avrupa‟ya, Amerika ve İngiltere‟ye “kız ve erkek çocuk” taşıdıkları yerler haline 

gelmiş durumda. “Açık toplum” üzerinden kodlanan değerlerin bu faciayı “üre-

ten/örgütleyen/pazarlayan” bileşenlere “ev sahipliği” yaptığını görüp dururken, bu de-

ğerleri “çözüm adresi” olarak görmek/göstermek sadece “kolaycılıkla” açıklanıp geçi-

lemez. Bu yaklaşım, asla “çözüm üretme” derdinde değil. Eğer öyle olsaydı merak edip “açık 

toplum”larda durum nedir, diye bir bakma zahmetinde bulunurlardı.  

*** 

Marc Dutroux Belçikalı bir seri katildi. 1995-1996 yıllarında 6 kız çocuğunu kaçırmış, onla-

ra tecavüz etmiş, ağır işkenceler yapmış ve bu çocuklardan dördünü öldürmüştü. Ama Avrupa 

bundan daha büyük bir faciayı yıllar sonra yaşayacaktı. PNVD isimli bir pedofili partisi (ço-

cuklarla ve hayvanlarla „seks‟ yapmayı savunuyor) Lahey Bölge Mahkemesi tarafından ona-
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narak yasallaşmıştı. Üstelik bu parti Marc Dutroux olayından sonra oluşan tepkileri “yumu-

şatmayı” amaçladığını açıklamıştı.  

* 

NAMBLA (North American Man and Boy Love Association) New York ve San Francisco‟da 

pedofilinin serbest bırakılması için 30 yıldan beri mücadele veren bir sivil toplum örgütü(!) 

“Nambla Bulletin” adıyla bir dergi de çıkaran örgütün sloganı “8 yaşından önce seks yap” 

şeklinde belirlenmiş. NAMBLA‟nın amaçlarını Güney Afrika’da yaygınlaştırmaya çalışan 

Kevin Bishop Mail&Guardian‟a verdiği bir demeçte, bu amaçlarını açıklıyor. Örgütün kayıtlı 

binlerce üyesinin olduğu biliniyor. California‟daki Rene Giuon derneği de aynı amaca sahip. 

Onların da sloganı aynı. Bu örgütün de 2500 üyesi olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz yıllarda Los 

Angeles polisi 30 bin çocuğun pedofili mağduru olduğunu ifade etmişti. 2009‟da Amerika‟da 

kamu kurumları arasındaki işbirliğine dayalı “aile ve çocuk istatistikleri” forumu (Federal 

Interagency Forum on Child and Family Statistics) bir rapor yayınladı. Amerika‟daki çocukla-

ra dönük cinsel şiddetin ürperten boyutlarını gösteren raporda, 0-17 yaş arasındaki cinsel is-

tismar mağduru çocukların %9,5 olduğu belirtiliyor.  

*** 

“Kapalı toplum” vb. gibi ezberci yaklaşımlardan vazgeçilirse sorunun esas kaynakları görüle-

bilir.  

Bu faciaya ilişkin bilmediğimiz pek çok şey var. Ama anlatılanlara bakılırsa kesin olarak bil-

diğimiz bir şey var ki, bu olay pedofilik bir faciadır ve sıradan bir pedofilik vakıa da değil-

dir. Pedofilik örgütlerin Avrupa ve Amerika tarafından „yarı açık-yarı kapalı‟, „yarı resmi-

yarı sivil‟ karakterler içinde “korunup-kollanıyor” olması, üzerinde ciddiyetle durulması 

gereken bir konudur. “Sivillik” “liberallik” “açık toplum” kavramları üzerinden böylesi örgüt-

lere hareket alanı açmak şu soruyu aklımıza getiriyor: Kimi siyasi gerekçeler için bu 

pedofilik örgütler kullanılıyor olabilir mi?  

Bildiğiniz gibi Aileden Sorumlu Devlet Bakanı sayın Selma Aliye Kavaf 2009 Haziran ayında 

Viyana‟da yapılan Aileden Sorumlu Devlet Bakanları Toplantısında eşcinsel evliliklere kapı 

aralayan “farklı aile formları” kavramına itiraz etmiş, AB de bu kavrama ilişkin değişiklik 

yapmak “zorunda” kalmıştı. Türk aile yapısı, Batı tarafından oldukça önemseniyor. Aile yapı-

sının değişmesine ilişkin çok yönlü bir çalışma uzun yıllardan beri zaten devam ediyor. Bu 

çaba Türkiye‟nin Batısında kısmen başarı sağladı. Ama doğunun, sözüm ona, “ketum” aile 

yapısı için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bu arada Türkiye‟de eşcinsel örgütlere Mec-

lis‟te en “iştahlı” desteğin BDP tarafından veriliyor oluşunu da bir kenara not etmek gereki-

yor. Kürt halkının “resmi” ve “yegane” temsilcisi olarak sunulmasının bu bağlamını da hatır-

da tutmakta fayda var.   



Diğer taraftan Kavaf‟ın eşcinsellikle ilgili açıklamalarından sonra gördüğü baskı ise herkesin 

malumu. Bir de NAMBLA gibi örgütlerin, homoseksüel hareketlerle 1970‟li yıllara dayanan 

stratejik ortaklığını da hesaba katmak gerekir. Çünkü bu tür pedofilik örgütler homoseksüel 

kuruluşların kazanmış olduğu “resmi”likten faydalanmak istiyorlar. Pedofiliklerin bu tür ör-

gütleri “truva atı” olarak kullanabilecekleri akıldan çıkarılmamalıdır. Zira başka ülkelerde bu 

argümanı destekleyen pek çok veri bulunuyor. Daha birkaç gün önce Bursa‟daki Gökkuşağı 

adlı LGBTT örgütün başkanının “fuhuş” yaptırdığı gerekçesiyle tutuklandığını da hatırlaya-

lım. Kısacası bu tür örgütler böylesi faaliyetler için uygun “yasal” zeminler oluşturuyor.  Di-

ğer taraftan, ABD ve AB‟nin LGBTT örgütler konusundaki koruyucu “hassasiyeti” de dikkat-

lerden kaçmıyor. 

*** 

Yazımın başında aktardığım Bülent Sevinç‟in tespitini önemsemeliyiz. Hem bebek, hem teca-

vüz, hem kan… Bu yöntem, pedofiliklerin içinde sapıklıkta sınır tanımayanlar için eşsiz  bir 

“haz” kaynağı olarak görülüyor.  Siyasiler için ise gerekli değişimleri yaptırmanın “bulun-

maz” bir infial kaynağı; hele bir de “fail” olarak bizden birileri bulunmuşsa…  

Madem bu olaydan içimiz yanıyor, beynimiz zonkluyor, çıldıracak gibi oluyoruz; buyurun o 

zaman “pedofili-ticaret-siyasi liberalizm” işbirliğine odaklanarak bu faciayla ilişkili kim ve 

ne varsa kökünü kurutalım. Var mısınız?  

 


