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AMAÇ:
Kimyasal kastrasyon, kişinin tıbbi ilaçlarla testosteron hormonu salgılamasının azaltılması ve
bu şekilde cinsel isteğin ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Kimyasal kastrasyonda
herhangi

bir

cerrahi müdahale

olmadığından kişi,

cinsel

ilişkiye girme yeteneğini

kaybetmemekte, sadece düşük hormon seviyesi dolayısıyla cinsel ilişki başlatamamakta
yahut cinsel haz hissedememektedir. 26 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik
ile kanunda yer alan "tıbbi tedavi" ifadesine "Tedavi, tanımda belirtilen hükümlülere yönelik
olmak üzere, ayakta veya yatarak, ilaçla veya ilaçsız olarak veyahut her iki usul ile cinsel
dürtünün azaltılmasına veya denetimine yönelik tedaviler ile cinsel isteğin azalmasını veya
yok edilmesini sağlayan yöntem" şeklinde bir tanımlama getirilmiştir. Böylece cinsel suç
faillerine yönelik olarak kastrasyonun önü açılmış bulunmaktadır. Bu çalışmayla, cinsel
saldırı suçlarında gerek mağdurların gerekse de faillerini avukatların kastrasyona bakış açısı
ölçümlenmek istenmiştir. Çalışma avukatların bu konudaki bilgilerini ölçmek amacıyla
yapılmıştır. Bu bildiride bu çalışmanın ön raporu sunulacaktır.
YÖNTEM: Çalışmada anket yöntemi uygulanmış ve İstanbul’da avukatlık yapan 155
avukata yöneltilen 32 adet soru içeren anketle saha çalışması yapılmıştır.
BULGULAR: Saha çalışmasına katılan 155 avukatın "Kastrasyonun ne olduğu hakkında
bilgi sahibi misiniz?" sorusuna %81'i “evet” yanıtını vermiş, bilgisi olanların %50'si
internetten bilgi sahibi olduğunu belirtirken, konuyu akademik boyutta bilenlerin oranı ise
sadece %9 olmuştur. Avukatların %40’ı "kimyasal kastrasyon”un insan haklarına aykırı
bulmadığını, %47'si kimyasal kastrasyon uygulamasının cinsel saldırı suçları için uygun ceza
olduğunu belirtmiştir. “Kimyasal kastrasyon, çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar için uygun
ceza mıdır?" sorusu yöneltildiğinde bu cezanın uygun olduğu düşünenlerin oranı %57'ye
çıkmıştır. Avukatların %60'ı cinsel saldırı suçlarında fail ya da mağdur avukatı olarak görev
yapmış olup, mağdur ya da failin savunmasını yapan avukatların yüzde 55'i çocuklara yönelik
cinsel suçlarda kimyasal kastrasyona sıcak baktığını bildirmiştir.
SONUÇ: Cinsel saldırı suçlarında uygulanacak kimyasal kastrasyonla ilgili kararlar alınırken
gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar da dikkate alınmalı, insan haklarına aykırılık teşkil
etmeyecek ve geri dönüşümlü uygulamalar geliştirilmelidir.
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