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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
ŞİKAYETÇİ

:Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Oğuzlar Mah. Av. Özdemir Özok Sok. No:8 06520 Balgat/ ANKARA
VEKİLİ

ŞÜPHELİLER

: Av. Çiğdem ERMAN- Aynı adreste
: 1-Abdullah Şevki

2- Kurgu Kültür Merkezi Yayınevi

SUÇ

:Müstehcenlik, çocuğun cinsel istismarı, şuç işlemeye teşvik ve tahrik

KONU

: Şüpheliler hakkında işlem yapılarak cezalandırılmaları için kamu

davası açılması talebidir.
I-

OLAY

Abdullah Şevki adlı şüpheli şahsın yazarı olduğu “Zümrüt Apartmanı” adlı kitap

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle yayımlanmıştır. Kitapta yer alan pedofili içeren

ifadeler toplumun her kesiminde infial yaratmıştır.
II-

HUKUKİ GEREKÇELER

Çocuğun yararı korunması gereken en üstün yarardır. Çünkü Kamuyu ilgilendiren,

insanlığı ilgilendiren bir konudur. Dolayısıyla her türlü uluslararası, ulusal

hukuki

düzenlemeleri, toplumsal, ve ahlaki değerleri yok sayarak basın- yayın organları aracılığı ile
bu tür olayların topluma sunulması başta çocuklar-küçükler olmak üzere tüm topluma zarar
vermektedir.

Türkiye’nin de imzacıları arasında olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, 18

yaşının altındaki her kişi çocuktur. Devlet, çocuk fuhuşu, çocuk pornografisi ve ticaretini
içeren her türlü cinsel sömürüden çocukları korumakla yükümlüdür. Türkiye’ de gerçek

boyutlarının çok daha büyük olduğunu bildiğimiz, Adalet Bakanlığı verilerine göre her yıl

binlerce çocuk, cinsel istismar nedeniyle ne yazık ki mağdur/müşteki sıfatıyla dava konusu
olmaktadır.

Çocuk İstismarı TCK anlamında bir suç olup, suçu ve suçluyu teşvik etmenin , bir

suçun ve ruhsal bozukluk halinin

normal bir olgu gibi

topluma sunulmasının, çocuk

istismarını bir hak gibi görmenin ve savunmanın kabul edilemeyeceği açıktır.

Şüpheli yazar ; eser sahibi sıfatıyla , suç olan bir hususu açıkça yazarak ve överek,

yayınevi ; suç işlemeye alenen tahrik ederek, suç unsuru barındıran bu yayımı basıp yayarak
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suç işlemiştir. Çocukların ruhsal ve fiziksel yıkımına yol açan kimi zaman yaralanması ve

ölümü ile sonuçlanan bu olgunun, bir erişkinin “ haz “ malzemesi gibi normal bir davranış
şeklinde sunulması da sapkınlığın ta kendisidir.

Çocuk pornosu ve çocuk istismarı ile ilgili ciddi önlemler almaya ve hukuki anlamda

gerekli düzenlemeleri yaparak çocukları korumaya çalışan ülkemizde bu tür özendirici, teşvik
edici anlatım, yayın ve görsellerin kullanılması bu mücadeleye zarar vermekte ve
çocuklarımızın ve de tabii ki toplumun geleceğini tehdit etmektedir.

Türkiye’nin kabul ettiği aşağıdaki sözleşmelerle çocuklar korunmaya çalışılmaktadır.

Bunlar bizim bu konudaki mücadelemizin yol haritalarıdır.

-

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,

-

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı,

-

-

-

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme,
Çocuk Fuhuşu ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol,

Avrupa Çocuk Haklarının Kullanımı Sözleşmesi,

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi

Çocukları istismar ederek, onların ve hepimizin geleceğini karartan suçlular,

kanunların izin verdiği en ağır cezalarla cezalandırılmalıdır.

Özellikle çocuğun kamusal açıdan korunması dahil, bu konudaki ihbar yükümlülüğü

ile ilgili görev ve yükümlülüğün "Hukuk Devleti" ilkesi bağlamında bir görevdir. Bu nedenle
de bu suç duyurusunda bulunma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda izah edilen ve resen tespit edilecek gerekçelerle;

1-Öncelikle halen çeşitli internet sitelerinde ve kitabevlerinde satışı

devam eden kitabın, derhal toplatılmasını,

2- Şüphelilerin ; 5237 sayılı TCK’ nun müstehcenlik (madde 226), çocuğun

cinsel istismarı (madde 103), hayasızca hareketler (madde 225), suç işlemeye tahrik (madde

TCK 214/1-3) suçlarından haklarında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmaları
için kamu davası açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Şikayetçi

Eki:
Onanmış vekaletname örneği

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Vekili
Av. Çiğdem ERMAN

Adres: Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av.Özdemir Özok Sokak No:8 06520 Balgat - ANKARA
Tel: 0 (312) 292 59 00 - Faks : 0 (312) 286 55 65
İnternet Adresi: www.barobirlik.org.tr e-mail: tbb@barobirlik.org.tr

