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ÖZET

Suç sayılan cinsel amaçlı davranışlara maruz kalanların 
çeşitli gerekçelerle  bunları saklam aya çalıştıkları ve 
çoğunlukla hukuki prosedürler başlatm ak için girişimde 
bulunmadıkları ve çok azının yargıya yansıdığı kabul 
edilmektedir. Bu çalışma. Ağır Ceza m ahkem elerine konu 
olan olgular ışığında ilgili kanun maddelerini tartışmak 
amacıyla planlandı.

Adana 3. Ağır Ceza M ahkem esinin 1996/1-450 ile 
1997/1-150 sayılı karar özetleri incelenerek cinsel suç 
kapsamında değerlendirilen olgular çalışma kapsamına 
alındı. Mağdur ve sanıklar; yaş, cinsiyet, iddia edilen suç ve 
verilen karara göre gruplandırıldı.

Çalışma kapsamında yer alan mağdur konumundaki 81 
olgudan yalnızca 3'nün erkek olduğu görüldü. Mağdurların 
% 55.55’inin 12-15 yaş arasında olduğu, sanıkların 16-40 yaş 
arasında yoğunlaştığı ve en büyük grubun (% 37.03) 21-30 
yaş arasında yer aldığı saptandı. Mağdurların % 32.09’unun 
suç sayılan eylem e rıza gösterdiği, yargılama sonunda 22 
olguda (% 2 7 .l6 )  sanık  ile mağdur arasında evlilik 
gerçekleştiği için TCK 434 .maddesi gereği cezanın şartlı 
tecilinin söz konusu olduğu, 24 olguda (% 2 9 .6 l) çeşitli 
nedenlerle beraat ve olguların % 4 3 .2 0 ’sine değişen 
oranlarda ceza uygulandığı görüldü.

Olgular ile ilgili kanun maddeleri gözden geçirilerek; 
yasaların cinselliğe izin verdiği yaş ile evliliğe müsaade 
edilme yaşı arasındaki çelişki, cinsel suçlarda cezanın 
ertelenmesi tartışılacaktır. Ayrıca cinsel saldırı merkezlerinin 
gerekliliği vurgulanacaktır.

Anahtar Kelim eler: Ağır Ceza, Cinsel Suçlar. Evlilik, 
Eı kek Egemen Bakış

SUMMARY

The victims o f sexual assault cases seem  to refuse the 
events and do not engage in legal ways to handle the 
situation. This study was designed to discuss the related 
laws in the criminal code law, in light o f cases brought to 
the attention o f the Criminal Court.

The summaries o f the court decisions o f the Adana 
Penalty Court (1996/1-450 and 1997/1-150) w ere reviewed 
in order to group the age, sex and the claimed event 
together with the decisions made by the court.

O f the 81 victims, only 3 w ere male. 55.55%  of the 
victims w ere aged betw een 12-15, 37.03 % o f the accused 
w ere betw een the ages 21 and 30. İn 22 cases, the victim 
and the accused got married and according to TCK 434 the 
court was dismissed. In 24 cases, the accused got free for 
several reasons and in 43-20%  of the cases, the accused 
received punishment.

The dilemma betw een the legal age for having sexual 
relationships and legal age o f m arriage and the 
postponem ent o f the punishm ent in case o f marriage 
suggests the need for sexual assault centers around the 
country.

Key w ords: Penalty Courts, Sexual Assault, Marriage, 
Gender.

GİRİŞ
Cinsel şiddet temel hak ve özgürlüklere, bireysel 

özerklik ve bütünlüğe yönelmiş en ağır şiddet türlerin
den biridir (1-5). Adli makamlara yansıyan cinsel şid
detin bu türüne uğrayanların genelde, bu olayı çeşitli 
gerekçelerle saklamaya çalıştıkları ve çoğunlukla hu-
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kuki prosedürleri başlatmak için girişimde bulunma
dıkları ve çok az kısmının yargıya yansıdığı kabul edil
mektedir (6-9). Bu nedenle cinsel şiddet ile ilgili sağ
lıklı istatistiksel bilgilere ulaşmak mümkün olmamak
tadır. Cinsel suçlar ile ilgili olayların büyük bölümü
nün saklı kalması ile ilgili olarak pek çok faktörün tar
tışıldığı görülmektedir (2,7,10-13). Bunlar arasında en 
önemlisi, kanunlarımızda da karşılığını bulan ve töre 
cinayetleri boyutuna ulaştırılan ahlaki değerler adı al
tındaki öğretilerdir. Daha önce yaptığımız bir çalışma
da Adli Tıp Şube Müdürlüğüne muayene için gönde
rilen olguların %56.09’unun sanıkla evliliği düşündü
ğünü belirtmesi; başvuranların büyük kısmını kendi 
isteği ile cinsel ilişkide bulunan ve yaş küçüklüğü ne
deniyle aile bireylerinin başvurulan ya da evlilik 
amaçlı girişimlerini oluşturduğunu göstermektedir (14- 
15). Bu nedenle çalışma kapsamındaki olgulardan 
bahsederken cinsel şiddete uğrayanlar yerine "suç sa
yılan cinsel amaçlı davranışlar" ifadesini tercih ediyo
ruz.

Bu çalışmada, sağlıklı veriler olmamakla birlikte 
çoğunluğunun saklı kaldığı kabul edilen cinsel suçlar
dan yargıya yansıyanlar ışığında, ilgili bazı kanun 
maddelerinin tartışılması planlandı.

GEREÇ ve YÖNTEM
Adana 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/1-450 ile 

1997/1-150 sayılı karar özetleri incelenerek bunlar 
içinden, yargılamaya konu olan suç sayılan cinsel 
amaçlı davranışlar çalışma kapsamına alındı. Olgular; 
mağdur ve sanık, yaş, cinsiyet, iddia edilen suç ve ve
rilen karara göre gruplandı.

BULGULAR
Çalışma kapsamında yer alan mağdur konumunda

ki 81 olgudan yalnızca 3 ’ünün erkek olduğu görüldü. 
Mağdurların %55.55’inin 12-15 yaş arasında olduğu, 
sanıkların 16-40 yaş arasında yoğunlaştığı ve en büyük 
grubun %37.03 ile 21-30 yaş arasında yer aldığı sap

Tablo 1. M ağdur ve san ık ların  yaş, cinsiyet dağılım ı.

tandı. Sanık ve mağdurların yaş ve cinsiyet dağılımı 
Tablo l ’de gösterilmiştir. Olayda yardımcı konumun
daki sanıklar, bu tabloya dahil edilmemiştir.

Mağdurların %32.09’unun suç sayılan eyleme rıza 
gösterdiği, yargılama sonunda 22 olguda (% 27.6l) sa
nık ile mağdur arasında evlilik gerçekleştiği için TCK 
434. Maddesi gereği cezanın şartlı tecilinin söz konu
su olduğu, 24 olguda (% 29.6l) çeşitli nedenlerle bera
at ve olguların %43-20’sine değişen oranlarda ceza uy
gulandığı görüldü. Olguların belirtilen suç ve verilen 
karara göre dağılımları Tablo 2d e gösterilmektedir.

TARTIŞMA
Davranışların kontrol altında tutulmaya çalışılma

sında, sosyal kontrol; kanun ve toplumdaki sosyal ku- 
rumlardan dayanak bulmaktadır. Resmi kontrol orga
nı olarak kabul edilen kanunlar, toplumun kültüründe 
mevcut olan değerlerin yansıması olarak kabul edil
mektedir. Belirli davranışın suç olarak nitelendirilme
sinde; zamana, yere ve kültüre bağlı olarak değişken
lik görülmektedir. Değerlendirilmelerdeki değişikliğin 
nedeninin, kültürel ve sosyal koşullardaki değişmele
ri olduğu belirtilerek, hukuk kurallarının zamana göre 
değişeceği esas kabul edilmektedir(l6-19) .

Çalışma kapsamında yer alan suç sayılan cinsel 
amaçlı davranışlar ile ilgili yasal düzenlemeler ve bun
larla ilgilendirilebilen TCK’ muzun bazı maddelerinin 
yoğun kültürel öğeler etkisinde erkek egemen bakışı 
yansıtır nitelikte olduğu düşünülmektedir.

Olgular ile ilgili kanun maddeleri gözden geçirildi
ğinde; evlilik sorumluluğunu verebildiğimiz yaşa, cin
sel yaşam hakkının verilmediği, resmiyet kazandırıla- 
bilen her yaş ve durumdaki cinselliğe ise hoşgörü ile 
yaklaşıldığı görülmektedir. Yasaların cinselliğe izin 
verdiği yaş ile evliliğe müsaade edilme yaşı arasında 
çelişki söz konusudur. Toplumun temel birimini oluş
turduğu belirtilerek "18 yaşın altındakiler için cinsel 
ilişki izni yok iken", korunmasına özel önem verildiği 
belirtilen ailenin 15 yaşındaki bireylerce oluşturulma
sına izin verilmektedir. Oysa evlilik, herhalde, cinsel

Yaş
Mağdur/Sanık

0-11 
E /  K

12-15 
E /  K

16-18 
E / K

19-20 
E /  K

21-30 
E /  K

31-40 
E /  K

41-50 
E /  K

51-60 
E /  K

61
E /  K

Toplam 
E /  K

0-11 - /  - -  /  - -  /  - - /  - -  /  - - /  - -  /  - -  /  - - /  - - /  -
12-15 1 / - 1 / 1 - / 1 - /  - - /  - - /  - - /  - - /  - - /  - 2 /  2
16-18 -  /  1 -  /  13 -  /  3 -  /  - /  - -  /  - -  /  - -  /  - -  /  - -  /  17
19-20 -  /  1 -  /  6 -  /  3 -  / 2 -  /  1 -  /  - -  /  - -  /  - -  /  - -  /  13
21-30 -  /  - -  /  15 -  /  7 -  /  4 -  / 2 -  / 1 -  /  - - /  - -  / 1 -  / 30
31-40 -  /  - -  /  6 -  /  1 -  /  1 -  /  1 -  /  - -  /  1 -  /  - -  /  1 -  /  11
41-50 -  /  - -  /  2 -  /  1 -  /  1 -  /  - -  /  1 -  /  - - /  - - /  - -  /  5
51-60 - /  - 1 /  - - /  - -  /  - -  /  - -  /  - -  /  - -  /  - -  /  - 1 /  -
61- - /  - -  /  - -  /  - -  /  - -  /  - -  /  - -  /  - -  /  - - / - - / -
Toplam _ 2 /  43 - /  16 - /  8 - 14 - / 2 - / 1 - / - - /  2 3 78

*,Sütunlar mağdurlan, satırlar sanıkları, aralarındaki ilişkiyi ortaya koyacak şekilde düzenlenmiştir.
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Tablo 2. Olguların belirtilen suç ve verilen k a ra ra  g öre  dağılım ları.

Yaş Cinsel şiddet türü TCK 434 Beraat Ceza TOPLAM

15y altı zorla ırza geçme ve alıkoyma 4 3 3 10
ırza teşebbüs ve alıkoyma 2 - - -
alıkoyma - 3 - 3
ırza geçme 4 1 1 2
livata - 3 1 4
ırza tasaddi - 1 - 1
rızayla ırza geçme ve alıkoyma 8 2 10 20
ırza teşebbüs ve alıkoyma - - - -
alıkoyma - 2 - 2
ırza geçme - - - -
livata - - - -
Toplam 18 13 17 48

15-18y zorla ırza geçme ve alıkoyma 2 - 4 6
ırza teşebbüs ve alıkoyma - - 1 1
alıkoyma - •2 2 4
ırza geçme - 1 1
livata - - - -
rızayla ırza geçme ve alıkoyma 1 - 1 2
ırza teşebbüs ve alıkoyma - - - -
alıkoyma - - 1 1
ırza geçme - - - -
livata - - 1 1
Toplam 3 2 11 16

18y üzeri zorla ırza geçme ve alıkoyma 1 4 2 7
ırza teşebbüs ve alıkoyma - 1 - 1
alıkoyma - 1 1 2
ırza geçme - - - -
ırza geçmeye teşebbüs - 2 3 5
gasp, ırza geçmeye teşebbüs - - 1 1
livata - 1 - 1
Toplam 1 9 7 17

TOPLAM 22 24 35 81

likten daha fazla sorumluluğu gerektirmektedir. Yasa
ların kendi içinde çelişki olarak algılanabilen bu du
rum, resmiyet kazandırılabilen cinselliğe, fiziksel-ruh- 
sal-cinsel gelişmeye bakılmadan izin verildiğini gös
termektedir. Evlilik yaşının, çocukluk yaş sınırları için
den çıkarılması, yasaklardan ziyade ortaöğretim prog
ramlarına sağlıklı cinsel eğitimi sağlamaya yönelik 
dersler konması uygun olacaktır.

Çalışmamız kapsamında yer alan kadın mağdurla
rın % 95.64’ü 12-18 yaş arasında olduğu ve % 
32.09’unun suç sayılan cinsel amaçlı davranışa rıza 
gösterdiği görülmektedir. Yasalarımız rızası ile de ol
sa 18 yaşını bitirmeyen bir kişiyle cinsel ilişkiyi suç 
saymaktadır. Bu eylemde, erkek ve kadın kendi istek 
ve rızaları ile her ikisi 18 yaşın altında iken, cinsel iliş
kide bulunmaları durumunda; erkek suçlu, kadın 
mağdur olarak değerlendirilmektedir. Ortada suç var
sa, her iki tarafın özgür iradeleri ile suça katılımı söz 
konusu iken, erkeğe suçlu kadına zarar gören olarak

yaklaşılmasının altında yatan; erkek egemen bakıştır. 
Erkek her yaş ve konumda cinselliğe teşvik edilir ve 
bu ona konum kazandırırken, kadına resmiyet kazan
dırmadan cinsellik yasaktır. Evlilik dışı cinsel ilişki ka
dının değerini yitirmesine yol açmakta, korunması ge
rekmekte ve buna neden olan erkeğin cezalandırılma
sı ya da evlenerek telafi etmesi beklenmektedir. Ayrı
ca bu durumdan, cinsel ilişkinin tek taraflı ve erkek ta
rafından yapıldığı anlamı da çıkarılabilir. Oysa cinsel
lik, koşullar uygun olduğunda, her iki cinsin aktif ka
tılımı ile yapılan bir eylemdir. Ortada suç varsa, her iki 
tarafın özgür iradesi ile katılımı söz konusu olduğuna 
göre; ya kadın ve erkek birlikte suçlu ya da her ikisi 
suçsuz olmalıdır. Bazı ülkelerde, kendi istekleriyle 
cinsel ilişkide bulunan 18 yaşın altındaki çocuklarda, 
yaş farkının az olduğu "1-2 yaş" durumlarda cezanın 
verilmediği, kamu yararı gerektirdiği takdirde dava 
açıldığı ya da eğitim-öğretim sistemine tabi tutulduk
ları görülmektedir (20). Kanunlarımızda benzer deği
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şikliklerin yapılması yönünde tartışmalara ihtiyaç var
dır.

Hakim olan anlayış, erkeklere başka kadınlarla 
(mülkiyetinde olmayan) her türlü cinselliğe hoşgörü 
getirirken; kendi sorumluluğunda (mülkiyetinde) ka
bul ettiği ya da buna dahil olacak (evlilik) kişilere res
mi eşinin öncesi ve dışında cinselliği yasaklamaktadır. 
Aksi takdirde töre cinayetleri olarak basında yer alan 
olgular karşımıza çıkmaktadır. Kadını malı gören bu 
sahiplenme duygusunun, yasalarda karşılık bulması 
üzücüdür. Ayrıca suç sayılan cinsel amaçlı davranışa 
maruz kalan ile sanığın evlenmesi durumunda ceza
nın ertelenmesi (TCK 434), zinaya cinsiyete göre fark
lı yaklaşımlar, şerefini kurtarmak amacıyla bebeğini 
öldürme (TCK 453), zina ya da gayri meşru ilişki ha
linde yaralama ve öldürmeler (TCK 462), kendi ve ak
rabalarının şeref ve namusunu kurtarmak amaçlı dü
şükler (TCK 472), namus kurtarmak için gayri meşru 
çocuğun terki (TCK 475)’nin yasada yer bulması ve 
cezada 1/8'e ulaşan indirim getirilmesi, bu anlayışın 
yansımasıdır.

22 olguda mağdur ile sanık arasında evlilik gerçek
leştiği için TCK 434.maddesi gereği cezanın şartlı teci
linin söz konusu olduğu görülmektedir. Bu olgular, 
resmiyet kazandırılabilen her yaş ve durumdaki cin
selliğe izin verilmesini, yasanın suiistimalini ve koca
nın ırza gecen konumunda olmayacağı anlayışını orta
ya koymaktadır. Yasalarımız evlilikte tecavüzü kabul 
etmeyip eşe kötü muamele olarak değerlendirmekte
dir, TCK 434. Maddesi, evliliğin kadın ve erkeğin ser
best iradesi ile gerçekleşmesi ile ilgili Ulusal ve Ulus
lar arası sözleşmelerle çelişkilidir (21-23). Burada bi
reylerin haklarının değil TCK’nun cinsel suçlar bölüm 
başlığında belirtildiği üzere toplum adabı anlayışının 
korunmaya çalışıldığı ortadadır. Suçun önlenmesi ve 
suçlunun cezalandırılması yerine; suçlunun benzer ey
lemlerde bulunmayacağı düşüncesiyle toplum düzeni
ne ayak uydurmaya zorlanarak, namuslu olabilme adı
na kadının kurban edildiği görülmektedir (15).

Çalışma kapsamındaki olguların % 29.6l’inde çeşit
li nedenlerle delil elde edilemediğinden beraat kararı
nın verildiği görülmektedir. Yargılamaya önemli katkı
lar sağlayacak olan delillerin elde edilmesinde 
laboratuvar ve koordineli çalışmanın yararları ortada
dır (5-6, 11, 24-25). Bir çalışmada; ABD’de cinsel sal
dırı olaylarının faillerinin yakalanma oranının %3.5 ol
duğu, cinsel saldırı merkezlerinin bulunduğu yerleşim 
alanlarında ise suçlu yakalanma oranının %69 olduğu 
belirtilmektedir (26). Tıbbi, hukuki ve sosyal sorunla
rın çözümlenmeye çalışıldığı bu merkezler; mağdurla
rın muayene ve incelemeleri ile ilgili birimlerin ayrı 
ayrı çalışması yerine tek bir merkezde toplanarak iş
lemlerin sürekliliğini sağlayacak şekilde planlanmıştır. 
Bu merkezler, 24 saat teknik eleman ve hekimin çalış
tığı, ayrıca konsültan hekimlerin görev yaptığı, başvu
rudan rehabilitasyona kadar tüm işlemlerin bünyesin

de bulunan ekiplerce, standart yöntemlere dayalı, 
mültidisipliner hizmet anlayışı ile yapıldığı merkezler
dir. Bu nitelikteki cinsel saldırı merkezlerinin ülkemiz
de de daha fazla geciktirilmeden oluşturulması gerek
mektedir. Bu yönde, özellikle İstanbul Üniversitesi 
Adli Tıp Enstitüsü bünyesinde bir merkez oluşturul
ması, ayrıca bazı adli tıp anabilim dallarının oluşturma 
çabaları umut verici olmakla birlikte yeterli değildir.

Cinsel suçlar ile ilgili kanun maddeleri ve yakla
şımların, ülkemizin değişim ve gelişimine paralel ola
rak değiştirilmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz.

Teşekkür: Bu ça lışm an ın  gerçekleşm esinde , desteklerini 
gördü ğü m ü z A d an a  3■ A ğır C eza M ahkem esi B aşkan ı H a
kim  Nurettin Var’a  teşekkür ederiz.
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