
T.C. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

ERGİN YAKIN AKRABALAR ARASI 

RIZAYA DAYALI CİNSEL İLİŞKİNİN 

CEZALANDIRILMAMASININ NEDENİ 

Kazım Furkan AĞKUŞ 

2501160470 

TEZ DANIŞMANI 

Prof. Dr. Adem SÖZÜER 

İSTANBUL – 2019 



i 
 

TEZ ONAY SAYFASI

  



   ii 
 

ÖZ 

ERGİN YAKIN AKRABALAR ARASI RIZAYA DAYALI CİNSEL 

İLİŞKİNİN CEZALANDIRILMAMASININ NEDENİ 

KAZIM FURKAN AĞKUŞ 

 

Ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin suç haline getirilmesi 

ve cezalandırılması ceza kanunlarından eskiye dayanan bir durumdur. Söz konusu 

ilişkilerden kaçınma nedenleri ve bu ilişkiye girenlerin kınanması felsefe, sosyoloji, 

antropoloji, biyoloji, adli tıp ve kriminoloji kapsamında incelenmektedir. Söz konusu 

farklı bilim dalları tarafından farklı terimler ve kapsamlar üzerinden yapılan 

açıklamalar ile hareketin suç haline getirilmesi gerektiği karşılaştırmalı hukukta ifade 

edilmektedir. Bununla birlikte, suç haline getirme kuramları, cezalandırmanın amacı 

ve suç politikası bakımından söz konusu hareketin incelenmesi gerekmektedir. Bu 

kapsamda farklı terimler ve görüşler üzerinden yapılan açıklamaların farklı bir 

hareketin cezalandırılmasını meşrulaştırmak için kullanıldığı görülmektedir. Söz 

konusu ilişkinin cezalandırılması gerektiği ülkemiz öğretisinde de ağırlıklı olarak 

kabul edilen görüş olmakla birlikte Türk yasakoyucunun bu hareketin 

cezalandırılmasına ilişkin yasa teklifleri ve görüşmelerde, hareketin 

cezalandırılmamasına ilişkin yaklaşımını koruduğu görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Ergin Yakın Akrabalar Arası Rızaya Dayalı Cinsel İlişki, 

Fücur, Ensest, Yasaksevi, Yetişkin Akrabalar Arası Rızaya Dayalı Cinsel İlişki 
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ABSTRACT 

THE REASON OF NON-PUNISHMENT OF CONSENSUAL 

ADULT SEXUAL INTERCOURSE BETWEEN THE CLOSE 

RELATIVES 

KAZIM FURKAN AĞKUŞ 

 

The criminalization and the punishment of consensual adult sexual intercourse 

between the close relatives (kin) are older than criminal codes. Reasons of avoidance 

from such relations and disapproval of other people’s relations are examined within 

the scope of philosophy, sociology, anthropology, biology, medicine and criminology. 

In comparative criminal law, it is stated that the sexual intercourse must be 

criminalized by means of explanations by these disciplines in different terms and 

contexts. Nonetheless, these allegations should be examined in terms of criminal law 

theories, purpose of punishment and criminal policy. In this context, the statements 

about different actions made through different terms and opinions are used to 

legitimize the punishment of the different action. While in Turkish criminal law 

doctrine criminalization of such relations are predominantly accepted, Turkish 

legislator continues to its approach, during legislative actions and process, to not to 

punish such relations. 
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ÖNSÖZ 

 

Hangi hareketlerin suç haline getirilmesi gerektiği ceza hukukunun en temel 

sorunlarından birini oluşturmaktadır. Bu kapsamda tabu teşkil etmesi nedeniyle özel 

bir öneme sahip yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin rasyonel (ussal) bir 

bakış açısıyla incelenebilmesi amacıyla “ensest” ve “fücur” terimleri tercih 

edilmemiştir. Ayrıca bu ilişkiden kaçınılmasını ve bu ilişkiye girenlerin kınanmasına 

yönelik diğer bilimler tarafından getirilen açıklamalar, ceza hukuku kuramlarının ile 

birlikte irdelenebilmesi için ele alınmıştır. Ayrıca Türk kanun koyucu ve öğretisi 

tarafından dile getirilen ve kopukluk arz eden konuya ilişkin görüşler ile bunların 

eleştirilerine yer verilmiştir.  

Ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin cezalandırılması, suç 

haline getirme kuramları ve cezalandırmanın amacı ile birlikte suç politikası 

bakımından derin sorun ve çelişkilere neden olmaktadır.  

Çalışmanın konusunun belirlenmesinde yol gösteren ve bu zorlu konuda beni 

destekleyen Prof. Dr. Adem SÖZÜER’e; gerek tezin yazım sürecinde gerekse genel 

olarak akademik yaşamımdaki teşvik ve desteğini esirgemeyen hocam Prof. Dr. Ali 

Kemal YILDIZ’a; tez konusu belirlendikten sonra fırsat buldukça konuya ilişkin 

görüşlerinden istifade ettiğim Dr. Öğr. Üyesi Selman DURSUN, Dr. Öğr. Üyesi Serdar 

TALAS, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MADEN ve Dr. Öğr. Üyesi Muhammed 

DEMİREL’e; sadece konuya ilişkin görüşleri ile değil, aynı zamanda sorunları çözüm 

sürecimde bana tahammül eden ve beni destekleyen arkadaşlarıma, çalışma 

arkadaşlarıma ve özellikle Arş. Gör. Oğuz BANDIR’a teşekkürlerimi bu vesile ile 

ifade etmek isterim.  

Çalışmamızda, kapsamlı bir şekilde Alman, Amerikan, Fransız ve İngiliz 

eserlerinden de yararlanılmaya çalışılmıştır. Söz konusu eserlere, Türk-Alman 

Üniversitesi Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Galatasaray Üniversitesi 

Kütüphanesi, Max-Planck Yabancı ve Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü ve Münster 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi’nde yapılan araştırmalar sonucunda 

ulaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu kütüphane ve kurumlarda şahsıma çalışma 

imkânı sağlayan kişilere teşekkür ederim.  
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Son olarak, tezin hazırlanması sırasında yoğun stresi benimle birlikte yaşayan, 

çalışmaya ilişkin konuşmalarıma katlanan, beni her zaman destekleyen aileme; Nazmi 

AĞKUŞ, Nursel AĞKUŞ, Oğuz Burak AĞKUŞ ve Zeynep EKİNCİ’ye de yürekten 

teşekkür ederim.  

Kâzım Furkan Ağkuş 
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GİRİŞ 

İnsanlık tarihinde ağırlıklı olarak ağır yaptırımlara bağlanan ve kesin bir 

çözümü olmayan ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki sorununun 

sorgulanmaya başlanması 19. yüzyıla dayanmaktadır. İlk dönemde ahlak üzerinden 

başlayan tartışma, kısa süre içerisinde felsefe, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, 

biyoloji, hukuk ve kriminoloji boyutuyla ele alınmaya başlanmıştır. Bu durumun, 

hukukun laikleşmesi süreci içerisinde ceza hukuku ve ahlak ilişkinin hukukun temel 

odak noktalarından biri olmasını takiben gerçekleşmesi şaşırtıcı değildir. Nitekim 

ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki bu tartışmaların ortasında yer alan 

hareketlerden biridir.  

Ülkemizde de klasik dönem Osmanlı hukukunda zina suçunun nitelikli hali 

olarak cezalandırılan ve 1858 tarihli Ceza Kanunu ile birlikte suç olmaktan çıkarılan 

söz konusu hareket, ağırlıklı olarak ceza kanunu reform süreçlerinde gündeme 

gelmiştir. Son olarak 1990’lı yıllarda gündeme gelen sorun üzerine çalışmalar; 

Amerika Yüksek Mahkemesinin Lawrence kararı, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesinin B. ve L. kararı, Alman Anayasa Mahkemesi Stübing kararı, 28.06.2014 

tarih ve 6545 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun” ile TCK m.104’e eklenen nitelikli hal, medyada yer alan haberler ve yasa 

teklifi iddialarını takiben artış göstermiştir. 

Ceza hukukunun kişi hak ve özgürlüklerine doğrudan müdahale etmesi 

nedeniyle, ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki; farklı bilim dalları 

tarafından sunulan verilerin ve görüşlerin incelenmesi, bu çıktıların ceza hukuku 

kuramları ile birlikte irdelenmesi ve hukuk tarihimizdeki düzenleme ve tartışmaların 

değerlendirilmesi amaçlarıyla bu çalışmanın konusu olmuştur. Bu bağlamda, “Ergin 

Yakın Akrabalar Arası Cinsel İlişkinin Cezalandırılmamasının Nedeni” adı verilen 

çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Genel olarak ilk bölümde bu ilişkiye ilişkin farklı 

bilim dalları tarafından getirilen açıklamalara yer verilmiş, ikinci bölümde ceza 

hukuku kuramları ve karşılaştırmalı hukuk düzenleme ile görüşleri ortaya konmuş, 

üçüncü ve son bölümde harekete yönelik ülkemizdeki tarihsel süreç ile görüşlere yer 

verilmiştir. Çalışmada ayrıca, ceza hukuku ile doğrudan ilişkili olmayan ancak 
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konunun ele alınması bakımından önem arz eden bilgi ve çalışmalara, detaylı 

okuyucular için, dipnotlarda yer verilmiştir.  

Çalışmaların bölümlerine daha detaylı olarak bakıldığında, “Kavram, Ergin 

Yakın Akrabalar Arası Rızaya Dayalı Cinsel İlişkiyi Açıklayan Kuramlar ve 

Unsurları” başlıklı birinci bölümde, öncelikle söz konusu hareketi tanımlamak için 

kullanılan farklı kavramlar ile birlikte hareketin tarihsel süreç içerisindeki durumu ele 

alınmıştır. Bu kapsamda farklı bilim dalları tarafından belirtildiği üzere hareketten 

kaçınma ve hareketin kınaması ayrımına gidilmiştir. Takiben, kaçınma ve kınamayı 

açıklamaya yönelik felsefe, sosyoloji, antropoloji, psikoloji ve biyoloji temelli 

kuramlara yer verilmiştir. Kuramlardan sonra hem farklı bilim dalları hem de hukuk 

bakımından önem arz eden söz konusu hareketin unsurları irdelenerek kavramın 

açıklanmasına devam edilmiştir. Bölüm kapsamında son olarak, ergin yakın akrabalar 

arası cinsel ilişkiyle ilgili kavramlara yer verilmiştir.  

İlk bölümdeki farklı bilimler tarafından sunulan açıklamalardan sonra, “Ergin 

Yakın Akrabalar Arası Rızaya Dayalı Cinsel İlişkinin Suç Haline Getirilmesi 

Bakımından” başlıklı ikinci bölümde, suç haline getirme kuramları, cezalandırmanın 

amaçları ve suç politikası hakkında genel bilgiler verildikten sonra söz konusu hareketi 

açıklamaya çalışan kuramlar ve hareketin unsurları ile ceza hukuku kuramları birlikte 

irdelenmiştir. Bu kapsamda söz konusu hareketin cezalandırılmasına ilişkin farklı suç 

haline getirme kuramları tarafından ileri sürülen veya ileri sürülebilecek nitelikteki 

görüşler ve bu görüşlerin eleştirilerine yer verilmiştir. Bu bağlamda hukuksal 

ahlakçılık kuramı kapsamında, ahlaka aykırılık ile topluma ve aileye zarar verildiği 

iddiaları; zarar ilkesi kapsamında ilişkiye girenler ve doğacak nesil üzerindeki zarar 

iddiaları; suç haline getirme özel kuramları kapsamında ise cinsel özgürlük ve 

dokunulmazlığa aykırılık iddiaları ele alınmıştır. Takiben cezalandırmanın amacı 

başlığı altında, mutlak kuramlar ile nisbi kuramlara yer verilerek söz konusu amaçlar 

ile bu ilişkinin cezalandırılması arasında bir bağ bulunmadığı belirtilmiş; suç politikası 

kapsamında ise genel ahlaka, aileye ve cinsel özgürlük ve dokunulmazlığa karşı 

suçlara ilişkin eğilimler ile bu ilişkinin niteliği incelenmiştir.  

“Türk Hukukunda Ergin Yakın Akrabalar Arası Cinsel İlişki” başlıklı üçüncü 

bölümde ise, ülkemizdeki medeni kanun düzenlemelerine ve suç haline getirme 

eğilimlerine ilişkin genel açıklamalara Cumhuriyet öncesi dönem, TKM ve eTCK 
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dönemi, TMK ve TCK dönemi kapsamlarında yer verilmiştir. İlgili dönemlerdeki 

medeni kanun düzenlemeleri ve suç haline getirme eğilimlerine kısaca değinildikten 

sonra ergin yakın akrabalar arası cinsel ilişkinin suç haline getirilmesi ve getirilmemesi 

taraftarlarının görüşleri, ilk iki bölüm kapsamında analiz edilmiştir. Ayrıca ülkemizde 

yapılan kanun teklifleri ile basın, radyo-televizyon ve internet düzenlemelerine söz 

konusu ilişkiler hakkındaki yayın yasakları bağlamında yer verilmiştir. Üç bölüm 

halindeki çalışmada ulaşılan sonuçlar “Sonuç” kısmında ortaya konulmuştur.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAM, ERGİN YAKIN AKRABALAR ARASI RIZAYA 

DAYALI CİNSEL İLİŞKİYİ AÇIKLAYAN KURAMLAR VE 

UNSURLARI 

I. KAVRAM 

Yakın akrabalar arası cinsel ilişki kavramı için dilimizde “ensest”1, “fücur”2, 

“yasak-sevi”3, “haram-çiftleşme”4 kavramları kullanılmaktadır. Öğretide fücur 

                                                
1 Köken bilimsel olarak Latince “incestum, incestus” kavramı “castus” kelimesine, olumsuz veya zıt 

anlam öneki “in” eklenerek oluşturulmuştur. Latincede; ahlaki ve dini anlamda temiz olmayan,; saf 

olmayan, kirli, günahkâr, suçlu; iffetsiz, namussuz anlamlarına gelmektedir. John T. White, Latin-

English Dictionary: For The Use Of Junior Students, 5. bs., Ginn bros., 1872, s. 281.; Karş. “cestus” 

kelimesine “in” öneki eklenerek oluşturulmuştur. “cestus” kelimesi Venüs’ün (Aphrodite) giydiği aşık 

edici kemer olarak tanımlanmaktadır; “Kirlilik”, “İffetsizlik” anlamına gelmektedir. Sigmund Freud, 

Totem ve Tabu, çev. Niyazi Berkes, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1971, s. 5.; Kirson Weinberg, Incest 

Behavior, New York, Citadel Press, 1955,  s. 3’ten nakleden Evelyn Reed, Kadının Evrimi Anaerkil 

Klandan Ataerkil Aileye II, çev. Şemsa Yeğin, İstanbul, Payel Yayınları, 2014, s. 204.; Karş. Sezgin, 

kavramın lekelemek, kirletmek anlamına gelen “incestare” sözcüğünden türediğini belirtmektedir. 

Ayşen Ufuk Sezgin, “Ensestin Psikososyal ve Adli Yönden İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi Adli 

Tıp Enstitüsü, İstanbul, (yayımlanmamış) yüksek lisans tezi, 1993, s. 6.; Suna İpek, “1990-1995 Yılları 

Arasında İstanbul Adliyelerine Yansıyan Ensest Olgularının Psiko-sosyal Açıdan İncelenmesi”, 

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul, (yayımlanmamış) yüksek lisans tezi, 1996, s.4.; 

Kavram Türk Dil Kurumu tarafından, aile içi yasak ilişki olarak tanımlanmıştır. Güncel Türkçe Sözlük, 

Türk Dil Kurumu, (Çevrimiçi) www.tdk.gov.tr,  erişim: 12 Aralık 2017. 
2 Köken bilimsel olarak günahkâr bir yaşam sürmek, hak yolundan sapmak anlamına gelmektedir. 

Orhan Hançerlioğlu, İslam İnançları Sözlüğü, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1984, s. 108.; Karş. 

yakınlararası cinsel ilişki. Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü, Türk Dil Kurumu, (Çevrimiçi) 

www.tdk.gov.tr, erişim: 31.01.2019.; (فجور) i. (Ar. fucūr) Ahlâk kurallarına aykırı yaşama, fuhuş ve 

zinâya dalma, sefâhat. Kubbelatı Lügatı, (Çevrimiçi) http://www.lügatim.com, erişim: 30 Aralık 2017.; 

Karş. Hukuk terim anlamı, dinin kesin bir şekilde yasakladığı evlenmeleri yasak olan akrabalar 

arasındaki cinsel ilişkilerdir. Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Ankara, Yetkin Yayınları, 2014, s. 252.; 

Karş. Erden Tütüncü, ensest ve fücur kavramları arasında kökenbilimsel olarak farklı dil kökenlerinden 

gelmeleri dışında bir fark bulunmadığını belirtmektedir.   Efser Erden Tütüncü, Kriminolojik 

Değerlendirmeler Işığında Ceza Hukukunda Fücur (Ensest), İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 

2018, s.11. 
3 Polat, ensest kavramı yerine son yıllarda “yasak-sevi” kavramının kullanıldığı ancak bu kavramın 

dilimize tam olarak yerleşmediğini belirtmektedir. Oğuz Polat, Aile İçi Cinsel Tecavüz : Ensest, Nokta 

Kitap, İstanbul, 2006, s. 28.; Ayrıca Bknz. Y.11. H.D., E. 2011/4128, K. 2013/5379, T. 

19.3.2013.;Yasak, tabu kelimesinin; sevi ise aşk kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Söz 

konusu kavram Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmamıştır. Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil 

Kurumu, (Çevrimiçi) www.tdk.gov.tr, erişim: 30 Aralık 2017.; Kavram ağırlıklı olarak tıp öğretisinde 

tercih edilmektedir. Karş. Işıl Vahip, “Evdeki Şiddet ve Gelişimsel Boyutu: Farklı Bir Açıdan”, Türk 

Psikiyatri Dergisi, C. 13, No: 4, 2002, s. 312-319.; Işıl Bilgin Erdinç vd., “Disosiyatif Amnezi ve 

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tablosu ile Başvuran Bir Yasak-Sevi Olgusu”, Türk Psikiyatri 

Dergisi, C. 15, No:2, 2004, s. 161-165.; Fatih Yağmur, Didem Behice Öztop, Asil Haşim, “Çocukların 

Cinsel İstismarı”, Çocuk Dergisi, C. 8, No:2, 2008, s. 77-80.; Esen Ertur, Nesime Yaycı, “Erkek 

Mağdur Açısından Ensest”, Adli Tıp Dergisi, C. 25, No:1, 2011, s. 199-214. 
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kavramının hukuki bir terim olarak korunması gerektiğini savunanlar bulunmakla 

birlikte5, ensest kavramını kullanmayı tercih edenler de bulunmaktadır6. Farklı bilim 

                                                
4 Berkes, eskiden “fücur” teriminin kullanıldığını; bu terimin o dönemde (1971) dilimize yabancı 

olduğunu belirterek, “haram çiftleşme” terimini önermiştir. Bununla birlikte söz konusu kavram 

öğretide kabul görmemiştir. Çevirmen notu, Freud, Totem ve Tabu, s. 5. 
5 Arif Nihat Alpsoy, “Erginler Arasında Rızaya Dayalı Fücur İlişkisinin Cezalandırılma Problemi”, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (yayımlanmamış) yüksek lisans tezi, 2003, s.11.;  

Erden Tütüncü, a.g.e., s.11,172,173.; 

 “Fücur” teriminin tercih edildiği eserler için Bknz. Sulhi Dönmezer, Umumi Adab ve Aile 

Nizamı Aleyhinde Cürümler, C.1, İstanbul, Nur Basımevi, 1945, s.9.; Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, 

“Eksogami Hakkında Sosyolojik Nazariyeler”, İÜHFM, C. 13, No: 3, 1947, s. 1091.; Ziyaeddin Fahri 

Fındıkoğlu, “Alman ve Türk Hukuk Sosyolojisinde Eksogami Nazariyeleri”, İÜHFM, C. 14, No:3–4, 

1948, s. 871-887.; Faruk Erem, “Zina”, AÜHFD, C.18, No.1, 1961, s.137.; Öztekin Tosun, “Ceza 

Hukukunun Gerçek Kaynakları”, İÜHFM, C. 28, No:3–4, 1962, s. 620-632.; Nevzat Gürelli, “Ceza 

Hukukunda Müstehcenlik Kavramı”, İÜHFM, C. 32, No:2–4, 1966, s. 569-587.; Igor Andrejew, 

“Ailenin Ceza Hukuku Yönünden Korunması”, İÜMHAD, çev. Duygun Yarsuvat, C. 3, No:4, 1969, s. 

250-267.; Şakir Berki, “Türk Medeni Kanununda Zina ve Fücur Mahsulü Çocukların Tanınması ve 

Neseblerin Tashihi”, AÜHFD, C.28, No:1, 1971,  s.301-307.; Çetin Özek, Basın Suçlarında Ceza 

Sorumluluğu, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası Varisleri, 1972, s.401.;Turhan Tufan Yüce, “Ceza 

Yargılaması Hukukunda: Zorlayıcı Önlem Teorisi”, DEÜHFD, C.1, No.1, 1980, s.92.; Turhan Tufan 

Yüce, Ceza Hukuku Dersleri, Manisa, Şafak Basım ve Yayınevi, 1982, s. 380.; Feyzi Necmeddin 

Feyzioğlu, Cumhur Özakman, M. Enis Saral, Aile Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1986, s. 105.; Sahir 

Erman, Erman-Özek Ceza Hukuku Özel Bölüm: Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar (TCK 202-

281), İstanbul, Işık Matbaacılık, 1992, s. 195.; Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza 

Hukuku, C.I, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 1994, s.154.; Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, 

Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 1994, 

s.386,387,441.; Mehmet Emin Artuk, “Ceza Hukukunda Aile Düzeni Aleyhine Cürümler”, HAD, C.9, 

No.1-3, 1995 s.7.; Faruk Erem, “Fücur İlişkisi”, YD, C. 12, No:3, 1996, s. 227-234.; Kayıhan İçel v.d., 

İçel Suç Teorisi, C,2, İstanbul, Beta Basım, 2004, s.417.; Mehmet Emin Artuk, “Kadına Yönelik Cinsel 

İstismara Örnek Olarak Evlilik İçinde Irza Geçme ve Fücur”, Kadına Yönelik Cinsel Şiddete 

Karşılaştırmalı Hukukun Yaklaşımı, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2002, s.38.; Bahri Öztürk, 

“Konuşma Metni”, Türk Ceza Kanunu Reformu: Toplumsal Değişim Sürecinde Türk Ceza 

Kanunun Reformu, C.1, Ankara, Şen Matbaa, 2004, s.144.; Bahri Öztürk, “Galatasaray Üniversitesi, 

İstanbul Kültür Üniversitesi ve İstanbul Barosu Tarafından Düzenlenen TCK Tasarısı Çalışma Gurubu 

Toplantı Notları”, Türk Ceza Kanunu Reformu: Makaleler, Görüşler, Raporlar, C.2 Ed. Teoman 

Ergül, Ankara, Şen Matbaa, 2004, s.323.; Mehmet Emin Artuk, Ali Rıza Çınar, “Yeni Bir Ceza Kanunu 

Arayışları ve Adalet Alt Komisyonu Tasarısı Üzerine Düşünceler”, Türk Ceza Kanunu Reformu: 

Makaleler, Görüşler, Raporlar, C.2 Ed. Teoman Ergül, Ankara, Şen Matbaa, 2004, s.61.; Türkan 

Yalçın Sancar, “Türk Ceza Kanunun Tasarısının (2000) Bazı Hükümleri Hakkında Düşünceler”, 

AÜHFD, C.53, No:4, 2004, s.19.; Cihan Osmanağaoğlu, “Klasik Dönem Osmanlı Hukukunda Zina 

Suçu ve Cezası”, İÜHFM, C. 66, No:1, 2008, s. 109–178.; Yılmaz, a.g.e., s. 252.; Mehmet Nihat 

Kanbur, “18.06.2014 tarih ve 6545 sayılı Kanun Değişiklikleri Çerçevesinde Türk Ceza Kanunu’nda 

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu: TCK m.104”, CHD, C.9, No:26, 2014, (Çevrimiçi), 

https://jurix.com.tr/article/3098. erişim: 15.01.2019.; Ömer Ömeroğlu, Suç ve Ahlak, Ankara, Yetkin 

Yayınları, 2015, s. 133-134.; Mehmet Emin Artuk, v.d., Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 

Adalet Yayınevi, 2018, s.92.; Mehmet Emin Artuk, v.d., Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 

Adalet Yayınevi, 2018, s.841.; Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, Ankara, Savaş Yayınevi, 

2018, s.71.; Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2018, s. 

109.;  
6 Ensest terimini, tespit edebildiğimiz kadarıyla hukukumuzda ilk defa kullanan Işıktaç, “fücur” 

kelimesinin de en az ensest kelimesi kadar dilimize uzak olduğunu belirtmektedir. Yasemin Işıktaç, 

“Ensest ve Hukuka Yansıması”, İBD, C. 16 No: 4-5-6, 1992.; Makalenin aslı 1992 yılında yazılmış olup, 

2004 yılında kitapta derlenmiş haline ulaşılabilmiştir. Yasemin Işıktaç, “Ensest ve Hukuka Yansıması”, 
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Hukuk Yazıları, Ankara, Yetkin Yayınları, 2004, s. 235. 

 Ensest terimini kullanan eserler için Bknz. ; Sezgin, “Ensestin Psikososyal ve Adli Yönden 

İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul, (yayımlanmamış) yüksek lisans tezi, 

1993, s. 6.; İpek, a.g.e., s.1.; Ayşen Ufuk Sezgin, “Ensestin Ruhsal Değerlendirilmesi: Uzman 

Tanıklık”, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul, (yayınlanmamış) Doktora tezi, 1998, 

s.1.; Neslihan Sümer, “Bir Kültür Ürünü Olarak Hukuk”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Dergisi, C.38, No.1-2, 1998, s.315.; Zeynel Temel Kangal, “Fransız Ceza Hukukunda Cinsel 

Suç Faillerine Yönelik Yeni Yaptırımlar”, İÜHFM, C. 60, No: 1–2, 2002, s. 41.;; Yener Ünver, Ceza 

Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2003, s. 470.; 

Aysel Ekşi, “Zinanın Çaresi Yasaklar Değil”, Türk Ceza Kanunu Reformu: Makaleler, Görüşler, 

Raporlar, C.2 Ed. Teoman Ergül, Ankara, Şen Matbaa, 2004, s.236.; Öykü Didem Aydın, “Cinsel 

Dokunulmazlığa Karşı Suçlar”, HPD, 2004, No. 2, s. 155.; Öykü Didem Aydın, “Ceza Hukuku’nun 

Çağdaş İlkeleri ve Avrupa Birliği Kriterleri Açısından Türk Ceza Kanunu”, TBBD, No.53, 2004, s.108-

109.; Orhan Eraslan, “Konuşma Metni”, Türk Ceza Kanunu Reformu: Toplumsal Değişim 

Sürecinde Türk Ceza Kanunun Reformu, C.1, Ankara, Şen Matbaa, 2004, s.141, 160.; Yaşar Altürk, 

“Konuşma Metni”, Türk Ceza Kanunu Reformu: Toplumsal Değişim Sürecinde Türk Ceza 

Kanunun Reformu, C.1, Ankara, Şen Matbaa, 2004, s.153.; Handan Yokuş Sevük, “5237 Sayılı Türk 

Ceza Kanunu’nda Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz Suçları”, TBBD, No.57, 2005, s.244.; Polat, Ensest, 

s. 173.; Necla Arat, “Feminist Hukuk”, KAD, 2006, No:9, s.60.; Abbas Kılıç, “Cinsel Hakimiyet ve Yeni 

Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Saldırı Suçu”, TBBD, No.78, 2008, s. 175.; Alanur Çavlin-Bozbeyoğlu, 

Türkiye’de Ensest Sorununu Anlamak, Ankara, Damla Matbaacılık, 2009, s.14.; Ahmet Mumcu, 

“Türk Ceza Hukukunda Ensest Sorunu Var mı?”, GÜHFD Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, 

İstanbul, C.1, 2010, s.261-270.; Sevgi Usta Sayıta, “Ensest İlişkiden Doğan Çocuğu “Tanıma 

Yasağı”nın Kaldırılmasına Eleştirel Bir Bakış”, TBBD, No: 88, 2010, s. 172-194.; Zeynel T. Kangal, 

Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2010, s.58.; Frank D. Day, “Ceza 

Hukuku Kökeni ve Doğası”, çev. Devrim Aydın, CHD, C. 6, No:16, 2011, s. 240.; Ersan Şen, Tuğçe 

Başarır, “Ensest Mağdurlarından Birisi: “Kadın””, TBBD, No:99, 2012, s.317-340.; Asiye Selcen 

Ataç, “Ceza Hukuku ve Ensest Fiiller Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış”, Prof.Dr. Nur Centel’e 

Armağan, MÜHFHAD, C.19, No.2, 2013 s. 872-877.; Aslan Delice, Antropoloji Penceresinden 

Hukuk : Basit Toplumlarda Akrabalık İktidar ve Çıkar İlişkileri, İstanbul, On İki Levha 

Yayıncılık, 2013, s. 51.;  Ayşe Özge Atalay, Türk Ceza Hukukunda Fuhuş Suçu, İstanbul, On İki 

Levha Yayıncılık, 2013, s. 129.; Ayşin Çetinkaya, “Yargıtay Kararları Işığında Ensest/Fücur 

Olgusunun İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, (yayınlanmamış) 

yüksek lisans tezi, 2013, s.72.; Erkan Sarıtaş, “Toplumsal Norm ve Ceza Yaptırımının Doğası Üzerine”,  

İÜHFM, C. 71, No:1, 2013, s. 1087.; Tahir Hami Topaç, “Çocuk Düşürtme Suçu”, CHD, C.8, No:22, 

2013, https://jurix.com.tr/article/3064, (Çevrimiçi), erişim: 15.01.2019.; Kahraman Serhat Karslı, 

“5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar”, Çankaya Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (yayımlanmamış) yüksek lisans tezi, 2014, s.9,60.;  Nadire 

Özdemir, “Hukuki Çoğulluk Kavramı ve Görünümleri: “Roman Hukuku” ve “Aborjin Hukuku””, 

HFSA, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2014, s. 363-374.; Necati Meran, “Cinsel istismar ve Saldırı 

Suçlarında 6545 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Yeni Yorumlar”, THD, C.9, No:98, 2014, 

(Çevrimiçi) https://jurix.com.tr/article/2474. erişim:15.01.2019.; Osman Yaşar, Hasan Tahsin Gökcan, 

Mustafa Artuç, Yorumlu ve Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, C.2, Ankara, Adalet Yayınevi, 2014, 

s.2154.; Pınar Memiş Kartal, Türk Ceza Hukuku’nda Çocukların Cinsel İstismarı, İstanbul, Der 

Yayınları, 2014, s.43-55.; Ayşen Ufuk Sezgin, “Türkiye’de “Ensest” Gerçeği”, Cinsel Suç Kavramı 

ve Delillendirme, Ed. Ali Şefik Köprülü, Ş. Şebnem Özkal, İstanbul, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

Yayınları, 2015, s.165-175.; Sami Selçuk, “Eski Çağlarda Suç Hukuku”, Prof.Dr. Nevzat Toroslu’ya 

Armağan, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2015, s.1019.; Atacan Köksal, “Reşit Olmayanla 

Cinsel İlişki”,  Prof.Dr. Nevzat Toroslu’ya Armağan, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2015, 

s.697-698.; Ozan Ercan Taşkın, “Göçmen Fail ve Ceza Hukuku: Kültürel Savunma”, Prof.Dr. Nevzat 

Toroslu’ya Armağan, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2015, s.1123.; İpek Nurcan, “Roma 

Hukukunda Hısımlık”, MÜHF-HAD, C.21, No.1, s.194.; Özlem Yenerer Çakmut, “Cinsel Şiddet 

Mağduru Çocuk Kavramı ve Türk Ceza Kanunu’nun Çocuğa Yönelik Cinsel Şiddet Düzenlemelerine 

Genel Bakış”, MÜHF-HAD, C.22, No:1, 2016, s.36, 39.; Pınar Memiş Kartal, ”Reşit Olmayanla Cinsel 

https://jurix.com.tr/article/2474
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dalları tarafından da kullanılan söz konusu kavramlar, ileride açıklanacağı üzere, 

unsurlarının belirlenmesi sorunu ve suç haline getirme kuramları kapsamında tercih 

edilmemiştir7. Bu tercihte, kısaca, sorunun dil ile bağlantısı, kullanılan terimlerin 

                                                
İlişki (m.104)”, AÜHFD, C.65, No:4, 2016, s.2085.; Barış Erman, “Hukuki Ahlakçılığın Gölgesinde 

Ensesti Tartışmak”, GHD, No:166, 2017, s.32.; Ezgi Cingir, “Ensest”, Çocuk Hakları Çalışmaları I, 

Ed. Arzu Genç Arıdemir, Evgen Gülçin Elçin, İstanbul,  On İki Levha Yayıncılık, 2017,s. 34.; Fahri 

Gökçen Taner, Türk Ceza Kanununda Cinsel Özgürlüğe Karşı Suçlar, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 

2017, s.380-381.; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukuku, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2017, s.161.; 

Necla Öztürk, “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Getirdiği Bazı 

Yenilikler ve Öneriler”, İnÜHFD, C.8, No:1, 2017, s. 19, Dn.70.;  Oğuz Polat, Şiddet, Ankara, Seçkin 

Yayıncılık, 2017, s.53,158.; Öznur Sevdiren, “İnfial ve İnkar Sarkacında Ensest Tartışması”, GHD, 

No:166, 2017, s.25.; Pınar Memiş Kartal, “Cinsel Saldırı”, Özel Ceza Hukuku: Kişilere Karşı Suçlar, 

C.2, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2017, s. 479-480.; Pınar Memiş Kartal, “Reşit Olmayanla Cinsel 

İlişki”, Özel Ceza Hukuku: Kişilere Karşı Suçlar, C.2, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2017, 

s.546-547.; Tolga Şirin, “Ensest Suçunun Düşündürdükleri: Bir Sorgulama Denemesi”, GHD, No:166, 

2017, s.28.; Ahmet Ceylani Tuğrul, Murat Ceylani Tuğrul, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar & 

Ensest İlişkiler, Ankara, yky., 2018. s.17.; Aylin Görgün Baran, Nüket Paksoy Erbaydar, “Yasak Cinsel 

İlişki: Ensest”, (Çevrimiçi), www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/ensest08012009.doc 

erişim: 10.04.2018.; Murat Aydın, Çocukların Cinsel İstismarı Ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki 

Suçu, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2018, s. 102.; Mustafa Arslantürk, Türk Ceza Kanunu 

Uygulamasında Cinsel Suçlar, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2018, s. 523.; Mustafa Özen, Öğreti ve 

Uygulama Işığında Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Adalet Yayınevi, 2018, s.446-447.; Veli 

Özer Özbek, v.d., Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2018, s.373.;   

 Yalçın Sancar ve Yaşar, ensest kavramı üzerindeki anlam karmaşasını önlemek için “rızaya 

dayanmayan ensest” ve “rızaya dayanan ensest ayrımına” gitmektedir. Türkan Yalçın Sancar, “Ensest 

ve Tartışmada “Genel Ahlak” Engeli”, GHD, C. No: , 2008, s.247.; Türkan Yalçın Sancar, Tuğçe Nimet 

Yaşar, “Ensest, Genel Ahlak” ve Alman Anayasa Mahkemesi’nin Kararı”, TBBD, No.80, 2009, s. 245-

247. ; Aynı yönde Şura Genç, Seçil Çoşkun, “Ensest”, TBBD, No:106, 2013, s.220.;  

 “Ensest” ve “Fücur” terimlerini birlikte kullanan eserler için Bknz.  Füsun, Sokullu-Akıncı, 

“Türkiye’de Aile İçi Şiddet Araştırması 2006”, GÜHFD, No:2, 2006, s. 84.; Kılıç, A., a.g.e., s.173,175.; 

İhsan Baştürk, “Basın Kanununda Kimlik Açıklama Yasağına Aykırılık Suçu”, TBBD, No:86, 2009, 

s.146.; Meral Ekici Şahin, Ceza Hukukunda Rıza, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2012, s.213.; 

Ebru Kır, “Çocuklara Yönelik Cinsel Taciz ve İstismara Karşı Önleyici Eğitim Çalışmaları”, İÜHFM, 

C.71, No:1, s.791.; Mehmet Cemil Ozansü, Erken Modernlikte Ceza Sorumluluğunun 

Kamusallaşması ve Rasyonelleşmesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014 s.62,98,215.; Sabri 

Çakır, “Türkiye’de Evli Kadınlar Ekseninde Evlilik/Aile Algısı ve Boşanma Olgusu”, HFSA, İstanbul, 

İstanbul Barosu Yayınları, 2014, s. 75-99.; Selman Dursun, “Türk Ceza Hukuku’nda Cinsel Suçlara 

Genel Bir Bakış”, CHD, C.9, No:24, 2014, s.67.; Mehmet Emin Alşahin, Ceza Hukukunda 

Zamanaşımı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2016, s.21, dn.61, s. 159, dn.406.; Yener Ünver, İftira, Suç 

Uydurma, Suç Üstlenme, Yalan Tanıklık Ve Bilirkişilik, İnfaz Kurumlarından Kaçma, Ankara, 

Seçkin Yayıncılık, 2016, s. 166.; İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku: Genel Hükümler, Ankara, 

Seçkin Yayıncılık, 2018, s.371.; İzzet Özgenç, “Cinsel Suçlar Bağlamında, Kur’an Hükümleri Üzerine 

Bir Değerlendirme”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.22, No: 3, 

2018, s.65.; Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Rifat Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel 

Hukuku, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2018, s. 988,995.; Mustafa Ruhan Erdem, v.d., Ceza Hukuku 

Özel Hükümler: Pratik Çalışmalar, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2018, s.267.;  
7 Elbir, ensest kavramının dar anlamda tanımlanarak sadece aralarında evlenme engeli bulunan kişiler 

arasındaki cinsel ilişki için kullanılabileceğini belirtmekle birlikte; bu keyfiyete ceza kanunlarında yer 

verilemeyeceğini ifade ederek “evlenmeleri memnu akrabalar arasında cinsi münasebet” kavramını 

tercih etmiştir. Yazar bununla birlikte, ceza kanununun akrabalık ilişkisini belirlemesi durumunda 

“yakın akrabalar arasında cinsi münasebet” kavramının da tercih edilebileceğini belirtmektedir. Halid 

Kemal Elbir, “Evlenmesi Memnu Akrabaların Evlenmelerinin ve Cinsi Münasebetlerinin Ceza 
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taşıdıkları olumsuz anlamlar8, reşit olmayanla cinsel ilişkinin ve/veya cinsel istismarın 

nitelikli hali olarak adlandırılması, adli tıp ve psikoloji tarafından yapılan eserlerdeki 

terim kullanımı etkili olmuştur.  

Yakın akrabalar arası cinsel ilişki sorunu, insanlık tarihi kadar eski olmakla 

birlikte9, bu kapsamda ilk incelemenin 1725 yılında, ensest kavramı altında, Francis 

                                                
Müeyyidesi ile Tehdidi Meselesi Karşısında Türk Hukuku”, İÜHFM, C.12, No:2–3, 1946, s. 670.; Aynı 

yönde Sözüer, konuyla ilgili “yetişkin yakın akrabalar arasındaki cinsel ilişki” tabirini tercih 

etmektedir. Adem Sözüer, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bağlamında Çocukların 

Cinsel İstismarı Suçuna İlişkin Bir Değerlendirme”, Cinsel Suç Kavramı ve Delillendirme, Ed. Ali 

Şefik Köprülü, Ş. Şebnem Özkal, İstanbul, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yayınları, 2015, s.18.; 

Aynı yönde, “incestuous bastard” kavramı “aralarında kanuni evlenme engeli bulunan akrabalar 

arasındaki gayri meşru cinsel ilişkiden doğan çocuk” olarak çevrilmektedir. Hüsnü Aldemir, Musa 

Aldemir, Türkçe-İngilizce Hukuki Terimler Sözlüğü, Ankara, Adalet Yayınevi, 2018, s. 65. 
8 Bknz. Kuramlar.; Ayrıca karşılaştırmalı hukukta söz konusu kavrama ilişkin eleştiriler ve bu terimin 

hakaret içeriğine ilişkin kararlar da bulunmaktadır.  

 İngilizce’de “incest” teriminin kullanılmasının rızanın olmadığı yönünde “yapay gerçeklik” 

yarattığı belirtilmektedir. Bu nedenle, “consensual adult familial sexual activity” erginler arası rızaya 

dayalı aile içi cinsel davranış teriminin kullanılması önerilmektedir. James Andrew Roffee, “The Law 

on Incest : A New Legal Realist Approach to Understanding the English and Welsh Prohibitions”, 

Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Leicester,  (yayımlanmamış) doktora tezi, 2011, s.108-109.; 

Benzer şekilde Birleşik Devletler öğretisinde, ensest teriminin değişken yapısının suç haline getirme 

kuramları kapsamında değerlendirilmesinde önem arz ettiği belirtilmektedir. Courtney Megan Cahill, 

"Same-Sex Marriage, Slippery Slope Rhetoric, and the Politics of Disgust: A Critical Perspective on 

Contemporary Family Discourse and the Incest Taboo”, Northwestern University Law Review, C.99, 

No. 4, 2005, s.1548.; 

 Almanca’da ise, “Inzuchtprodukt” (fücur mahsulü) kelimesinin, tabu teşkil etmesi ve ensestin 

suç olarak düzenlenmesi nedeniyle rencide edici yapısı bulunduğuna karar verilmiştir.  LG Karlsruhe 

(Große Strafkammer), T. 20.07.2016, 4 Qs 25/16.; Nitekim AlCK’da söz konusu ilişkileri düzenleyen 

173. maddenin başlığı “Beischlaf zwischen Verwandten” akrabalar arası cinsel ilişki olarak 

değiştirilmiştir.  

 Türk öğretisinde, tespit edebildiğimiz kadarıyla harekete ilişkin karar bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte manevi tazminat talebine ilişkin olarak, Yargıtay, ensest kelimesinin yakın akrabalar 

arası cinsel ilişki anlamında kullanılmadığı için manevi tazminat davasının reddini onamıştır. Bununla 

birlikte karşı oy yazısında, kişinin davranışları ile ensestin ilişkilendirildiği ve kişilik haklarına saldırı 

niteliğinde olduğu belirtilmektedir. Y.4.HD, E. 2013/13950, K. 2014/8705, T. 27.5.2014.; Ayrıca, başka 

bir kararında Yargıtay, ensesti doğal olmayan cinsel ilişkiye örnek olarak vermiştir. Y. 18.CD. 

T.14.03.2016, E. 2015/24103, K. 2016/4793.; Bknz. Özbek v.d., Özel Hükümler, s.869. 
9 Mitoloji, ilkel yasalar, dinler, masallar ve edebi eserlerde yakın akrabalar arası cinsel ilişkiye ilişkin 

veriler bulunmaktadır. Fındıkoğlu’nun da belirttiği üzere mitoloji, edebiyat, günlük hadiseler; olanı 

izaha doğru atılmış bir köprüdür. Fındıkoğlu, Sosyolojik, s. 1082.; Nitekim Lévi-Staruss da yakın 

akrabalar arası cinsel ilişki yasaklarını kapsamında, aynı şekilde mitolojiyi inceleyerek başladığını 

belirtmektedir. Claude Lévi-Strauss, Mit ve Anlam, çev. Gökhan Yavuz Demir, İstanbul, İthaki 

Yayınları, 2013, s. 45.; Bu kapsamda Yunan, Mısır, İskandinav ve Mısır Mitolojilerindeki yakın 

akrabalar arası cinsel ilişkiye kısaca yer verilmesinde fayda bulunmaktadır. Söz konusu mitolojilerde, 

Tanrıların kardeşleri ile evlendikleri görülmektedir. Bununla birlikte bu tür ilişkilerde bulunan insan 

lanetlenmektedir. Yunan mitolojisinde, Tanrı Zeus ve eşi Hera, Titan Kronos ve Rheia’nın çocuklarıdır 

ve kardeştir. Mitoloji’nin en trajik kahramanı kabul edilen Oedipus, babasını öldürerek, annesi Iokaste 

ile evlenir. Erhat bunu “kaderin oyuncağı olur ve istemeyerek, bilmeyerek suç ve günah işler” şeklinde 

belirtmiştir. Thebai şehrinde veba salgını çıkması üzerine, sorun çözülmeye çalışırken gerçekler ortaya 

çıkar. Iokaste, “işlediği doğa dışı suç” nedeniyle kendini asarken; Oedipus kendini kör eder. Azra Erhat, 
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Mitoloji Sözlüğü, 15. bs., İstanbul, Remzi Kitabevi, 2007, s. 136,159,226,227,283,328.; Aiskhülos, 

Sofokles, Eski Yunan Tragedyaları 1: Aiskhülos - Persler, Sofokles - Antigone, çev. Güngör 

Dilmen, İstanbul, Mitos-Boyut Tiyatro Yayınları, 2014, s. 67,69.; Japon Mitolojisinde. İzanami No 

Mikoto ve İzanagi No Mikoto’nun çocukları Yeryüzü Tanrıçası ile Ateş Tanrısı evlenmiş ve üç 

çocukları olmuştur. Donna Rosenberg, Dünya Mitolojisi : Büyük Destan ve Söylenceler Antolojisi, 

çev. Koray Akten vd., Ankara, İmge, 2003, s. 581.; İskandinav Mitolojisinde, Tanrı Thor baba bir 

kardeşi Sif ile evlidir. John Lindow, Norse Mythology: A Guide to Gods, Heroes, Rituals, and 

Beliefs, Oxford, Oxford University Press Inc., 2002, s. 247,266,287 vd.; Mısır Mitolojisi bakımından  

Tanrıça Isis ve kardeşi Tanrı Osiris evlidir ve birlikteliklerinden, Güneş Tanrısı Ra doğmuştur. Andra 

Elena Cicarma, “Aset Weret-Hikau, Isis the Great of Magic, The Queen of the Throne”, Scientific 

Journal of Humanistic Studies, C. 8, No: 15, 2016, s. 22.; Bu mitolojilerin gerçekleri yansıtıp 

yansıtmadığındansa, Nalçaoğlu’nun da belirttiği üzere metinlerin yapısal özelliklerinin taşıdıkları 

anlam daha önemlidir. Halil Nalçaoğlu, Kültürel Farkın Yapısökümü, Ankara, Phoenix Yayınevi, 

2004, s. 18–19.;  

 İlkel yasalar bakımından, Hamurabi yasalarında, kişinin kızı, oğlunun nişanlısı, annesi, 

sütannesi ile cinsel ilişkide bulunmasına çeşitli cezalar öngörülmüştür. Mebrure Tosun, Kadriye Yalvaç, 

Sumer, Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şaduqa Fermanı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

2002, s. 200–201; Can, Hammurabi öncesi yasaların cinsel suçlara ilişkin tamamen ulaşılamamasına 

rağmen, Hammurabi yasaları sayesinde, Mezopotamya uygarlığındaki cinsel suç anlayışının tümüyle 

bilindiğini belirtmektedir. Cahit Can, Toplumsal İnsanın Evrensel Doğası ve Cinsel Suçlar, Ankara, 

Seçkin Yayıncılık, 2002, s. 292-293.; Hitit yasalarında ise, evli erkekler için karılarının anneleri, kızları 

ve kız kardeşleri yasaklanmıştır. Bununla birlikte levirat (kayınla evlenme) cezaya değer bir eylem 

olarak kabul edilmemiştir. Fiorella İmparati, Hitit Yasaları, çev. Erendiz Özbayoğlu, Ankara, İtalyan 

Kültür Heyeti, 1992, s. 177–179.; Çin’de erkeklerin altsoyu veya kardeşinin dul kalmış karısıyla 

evlenmesi ölüm cezasına tabiydi. Aynı şekilde baba tarafından kan hısımları ile evlenmek yasaktı. Hint 

hukukunda erkeklerin baba tarafından altıncı ana tarafından dördüncü dereceye kadar hısımları ile 

evlenmeleri yasaktı. Recai G. Okandan, Umumi Hukuk Tarihi Dersleri, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 

1952, s. 36, 59.; 

 Museviler bakımından on emir içinde komşunun karısı ile cinsel ilişki yasaklanırken yakın 

akrabalar arası cinsel ilişki hakkında bir hükme ver verilmemiştir. Sezgin, Psikososyal ve Adli, s. 20.; 

Yine Museviler ve Hristiyanlar bakımından; Levililer 18’de, anne, baba, kız kardeş, oğlunun kızı, 

kızının kızı, babanın kardeşi, annenin kardeşi, amcanın eşi, oğlunun eşi, kardeşinin eşi, kardeşinin 

çocukları ve eşinin kardeşi yasaklanmıştır. Aynı şekilde Tesniye 22/27 uyarınca, babanın eşi veya kayın 

validesiyle cinsel ilişki; Levililer 20’de eşin annesi ile cinsel ilişki yasaklanmıştır. Avram Galanti, Üç 

Sami Kanun Koyucu : Hamurabi, Musa, Muhammed, İstanbul, Anka Yayınları, 2002, s. 29, 30, 64.; 

Bununla birlikte Yaratılış 19’da, Lut Peygamberin kızları ile birlikte oldukları ve Moavlılar ile 

Ammonluların bu soydan geldiği belirtilmiştir. Yaratılış 38’de Yahuda, gelini ile birlikte olmuş ve bu 

birliktelikten Peres ve Zerah isimli iki çocukları olmuştur. Kitab-ı Mukaddes, Yaratılış, 19, 38.; 

İslamiyet bakımından, Nisa Suresi, 23. Ayetinde sınırlayıcı şekilde düzenlenmiştir. “Anneleriniz, 

kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, sizi 

emziren anneleriniz, sütbacılarınız, eşlerinizin anneleri, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup 

evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla birleşmiş değilseniz (nikâh ortadan 

kalktığında) kızlarını almanızda size bir sakınca yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve 

iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı; ancak geçen geçmiştir, Allah çok bağışlayıcı ve 

esirgeyicidir.” Kur’an, Nisa Suresi 23, (Çevrimiçi) https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/, erişim : 22 Ocak 

2018.; 

 Roma hukukunda ise, aralarında evlilik engeli bulunanların ensest ilişkiye girmeleri (incestum) 

veya evlenmeleri (adulterium) suç sayılmaktaydı. Roma hukukunda evlilik dördüncü dereceden kan 

hısımları arasında, ikinci dereceden kayın hısımları arasında, azad edilen esir ile efendisi arasında, 

vesayet altındaki kişi ile vasisi arasında, özgür Roma vatandaşı kadın ile kölesi arasında yasaklanmıştı 

ve sürgün ile cezalandırılmaktaydı. Detaylı bilgi için Bknz. Halide Gökçe Türkoğlu, Roma 

Hukukunda Suç ve Ceza, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2017, s. 69.; Karş. Okandan ise Roma 

Hukukunda altıncı dereceye kadar kan hısımların cinsel ilişkilerinin suç olarak düzenlendiğini 

belirtmektedir. Okandan, Umumi Hukuk, s. 476-478.; Düzenlemelerin kanuni sürecine ilişkin Bknz. 
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Hutcheson tarafından yapıldığı kabul edilmektedir10. Filozof, ahlaki bir bakış açısıyla, 

yakın akrabaları ile cinsel ilişkiye girenlerden, ahlaksız bir tüccardan daha fazla nefret 

edilmemesi gerektiğini belirtirken11; ilk karşı görüş, Bernard Mandeville tarafından, 

ahlakın bir kesinlik içermediği ve doğada yakın akrabalar arasında cinsel ilişkinin 

“iğrenç” kabul edilmesi için herhangi bir unsurun bulunmadığı şeklinde ifade 

edilmiştir12.  

Hukuk alanı içinde çözümlenebilecek bir yapıya sahip olmayan söz konusu 

sorunun13 karmaşık toplumsal yapısı onu açıklamaya çalışan felsefe, sosyoloji, 

                                                
Nurcan, a.g.e., s.193-195.; 

 Son olarak unutulmamalıdır ki, edebiyat, adli tıp ve psikoloji calışmalarının söz konusu 

sorunsala ilgisi konunun ele alınması ve toplumsal bilinç bakımından büyük bir etkiye sahiptir. Bu 

kapsamda edebi anlamda Bknz. Marquis de Sade, Ensest, çev. Neslihan Özakıncı, İstanbul, Kafe Kültür 

Yayıncılık, 2013.; Türk Edebiyatı bakımından Bknz. Önder Şuşoğlu, İçe Kanayan Yara: Polis 

Sorgularıyla Ensest İlişkiler ve Çocuk Tecavüzleri, İstanbul, Alfa Yayınları, 2005.; Ebru Salman, 

“Uşaklıgil ve Atılgan’ın Romanlarında Ensest Motifleri”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, (yayımlanmamış) yüksek lisans tezi, 2009.; Nefise Abalı, “Halk Anlatılarında Ensest”, 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, (yayımlanmamış) 

yüksek lisans tezi, 2011.; Sevilay Yavuz, “Ensest Mağdurları: Toni Morrison ve Zülfü Livaneli’nin 

Romanlarında Kadınların İncelenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

(yayımlanmamış) yüksek lisans tezi, 2011.; Can Nergiz, Ensest, Ankara, Kanguru Yayınları, 2013.; 

Suna Aras, Yıkanmak İstiyorum: Ensest/Tecavüz, İstanbul, Pencere Yayınları, 2014.; Nazmiye 

Bağcı, Çaylıoğlu, X, Y, Z Neler Yaşadı?, Ed. Ahmet Bal, İstanbul, Çalış Ofset Matbaacılık, 2014.; 

Pınar Özdemir, Kimliği Kaybolanlar: Ensest, Ankara, Adalet Yayınevi, 2018. 
10 Francis Hutcheson, A System of Moral Philosophy, C. 2, Glasgow, Millar, 1755, s. 172.; Arthur P. 

Wolf, Incest Avoidance and The Incest Taboos : Two Aspects of Human Nature, California, 

Stanford University Press, 2014, s. 1-2. 
11 Hutcheson, ebeveyn-çocuk arasındaki cinsel ilişkinin sadece yaş farkı ile açıklanamayacağını, 

aralarında yaş farkı bulunan çiftlerin toplum tarafından kabul edildiğini belirttikten sonra; kardeşler 

arasındaki cinsel ilişkinin birlikte büyümekten kaynaklanan bir çekim olabileceğini, nitekim 

küçüklükten itibaren birbirlerini tanıyanlar arasında bir çekim olduğunu ifade etmiştir. Kardeşler arası 

ilişkinin dinsiz toplumlarda daha sık görüldüğünü belirten filozof, doğal nedeni bilinmeyen bir 

hoşlanmama durumunun medeni toplumlarda görüldüğünü ifade etmektedir. Hutcheson, a.g.e., s. 170-

172. 
12 Mandeville, çocuklukta alınan kültürün kişiyi köleleştirdiği ve doğal yoldan çıkardığını 

belirtmektedir. Bu kapsamda, ahlakın moda gibi değişken bir yapısı olduğunu ifade etmektedir. Bernard 

Mandeville, The Fable of the Bees, Oxford, Oxford University Press Inc., 1924, s. 330. 
13 Söz konusu hareketin hukuksal incelemelerinde ağırlıklı olarak üçlü ayrıma gidilmektedir: suç olarak 

düzenlenen ülkeler, skandala ulaşması durumunda suç olarak düzenlenen ülkeler, suç olarak kabul 

edilmeyen ülkeler. Artuk, Aile Düzeni Aleyhine, s.31-32.; Yener Ünver, “Özellikle Cinsel Suçlar 

Alanında Olmak Üzere Kadınlarla İlgili Ceza Hukuku Normlarındaki Değişim ve Türkiye’de Durum”, 

Adalet Yüksekokulu 20. Yıl Armağanı, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2001, s.303.; Alpsoy, a.g.e., s.94-

102.; Artuk, v.d., Özel Hükümler, s.841-842.; Bununla birlikte, Hafızoğulları’nın, zina suçuna ilişkin 

çalışmasında uyguladığı üzere, inceleme konusunun dayandığı esaslar ayrıntılı bir biçimde ele 

alındıktan sonra incelemeye mümkün olduğu kadar baştan başlanması yolunu tercih ettiğimizi belirtmek 

isteriz. Zeki Hafızoğulları, Zina Cürümleri, İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları, 1983, s. 12.; Nitekim, 

Alman öğretisinde benzer bir şekilde, AlCK m.173’ün temellerine ilişkin çalışmalar bulunmakla 

birlikte, bu çalışmalarda her zaman başarılı olunamadığı belirtilmektedir. Christian Ritscher, “Beischlaf 

zwischen Verwandten”, MüKO, C.3, ed. Wolfgang Joecks, Klaus Miebach, Münih, C.H. Beck, 2017, 
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antropoloji, psikoloji ve biyoloji temelli kuramlara da yansımaktadır14. Nitekim farklı 

bilim dalları tarafından yapılan gözlem ve araştırmalar sonucunda farklı kuramlar 

geliştirilmiştir15. Bu kuramlar tarafından belirlendiği üzere, yakın akrabalar arası 

cinsel ilişki, cinsel ilişkiye karşı isteksizlik, başka bir deyişle kaçınma16 (1) ile cinsel 

ilişkiye girenlerin toplumu oluşturan bireyler tarafından dışsallaştırılması, başka bir 

deyişle kınanması17 (2) unsurlarını içinde barındırır18.  Gerçekten de davranıştan 

kaçınma ile bu davranışın kınanması farklı kavramlardır19. Yakın akrabalar arası cinsel 

                                                
StGB § 173 Kn. 2. 

 Diğer bilim dalları tarafından ağırlıklı olarak “ensest tabusu” olarak adlandırılmaktadır. Tabu 

kavramının kökenbilimsel açıklamaları için Bknz. Wolf, Incest, s.72-75. Karş. Sibel Özbudun, Balkı 

Şafak, N. Serpil Altunek, Antropoloji: Kuramlar ve Kuramcılar, 2. Baskı, Ankara, Dipnot Yayınları, 

2007, s. 34. 
14 Sezgin, ensestin tek ve kesin bir tanımını bulmanın mümkün olmadığını ve tanımların her disiplinde 

farklılık gösterdiğini belirtirken; hukuk açısından yapılan tanımın yeterli olmadığını ifade etmektedir. 

Sezgin, Psikososyal ve Adli, s. 9-11.; Fındıkoğlu, hukuk ve sosyolojinin birbirini tamamlayan bilimler 

olduğunu ve bunların birbirinden ayrı değerlendirilmesinin imkansız olduğunu belirtmektedir. 

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu “Hukuk ve İçtimaiyat Tariflerinin Karşılaştırılması” İÜHFM, C. 9, No: 1-

2, 1943, s. 288.; Can, insan ve toplumsal insanın antropolojik özellikleriyle tanınmadıkça, hukukun 

gerçek niteliğinin kavranmasının mümkün olmadığını belirtmektedir. Can, a.g.e., s.17.; Taner ise cinsel 

davranış bakımından, hukukçu tarafından doğru anlaşılabilmesi için tıp, antropoloji, psikoloji ve 

sosyoloji tarafından açıklanmaya muhtaç olduğunu belirtmektedir. Taner, F.G., a.g.e., s.94,108. 
15 Morgan’ın Amerikan yerlileri üzerinde, Malinowski’nin Trobriand Adaları yerlileri üzerinde, Neel ve 

Schull’un Japon evlilik sistemleri üzerine, Talmon’un Kibbutizm üzerine ve Itani ile Tokuda’nın makak 

maymunları üzerinde, yaptıkları araştırmalar yakın akrabalar arası cinsel ilişki kuramları açısından 

dönüm noktası niteliğindedir. Lewiss Henry Morgan, Eski Toplum: İnsanlığın Barbarlık 

Döneminden Geçerek Yabanıllıktan Uygarlığa Yükselmesi Üzerine Araştırmalar, çev. Ünsal 

Oskay, İstanbul, İnkılap Yayınevi, 2015.; Bronislaw Malinowski, The Sexual Life of Savages, New 

York, Eugenics Publishing Company, 1929.; James V. Neel, William J. Schull, The Effects of 

Inbreeding on Japanese Children, New York, Harper & Row, 1965.; Yonina Talmon, Family and 

Community in the Kibbutz, Harvard University Press, 1972.;  Junichiro Itani, Kisaburo Tokuda, 

“Japanese Monkeys of Koshima Island:Their Sexual Behavior”, Nihon Dobutsuki, C.3, Ed. Kinji 

Imanisha,  Tokyo, Kobunsha, 1958, s.1-233 nakleden Wolf, Incest, s.60. 
16 Kaçınma kavramı, çalışma kapsamında, ilişkiyi istememe ile birlikte buna karşı kayıtsızlık, ilgisizlik, 

umursamazlık, hissizlik kavramlarını da içinde barındırır şekilde kullanılmaktadır.  
17 Kınama, cezalandırılacağına olan beklenti ve cezalandırılmasını istemeyi kapsar şekilde 

kullanılmaktadır. Buradaki kınama ahlak kaidelerin sonucunda uygulanan manevi kınama olan ahlaki 

kınamayı da kapsamaktadır. Karş. Dönmezer ve Erman “onamama” terimini tercih etmektedir.  

Dönmezer, Erman, Genel Kısım 1, s.154.; Karş.  Ömeroğlu, a.g.e., s. 37-38. 
18 Wolf, önceki eserlerinde, dışsallaştırma, ifade etme ve ahlaksal kılma olarak üç unsur şeklinde 

incelemektedir. Arthur P. Wolf, “Introduction”, Inbreeding, Incest, and the Incest Taboo: The State 

of Knowledge at the Turn of the Century, ed. Arthur P. Wolf, William H. Durham, Stanford, Stanford 

University Press, 2004, s.  2. 
19 Kaçınma ve kınama arasındaki ayrım, ceza hukuku bakımından, pornografi bulundurma, fahişe 

dostluğu, ırkların karışması, fuhuş yapma, zina, iradi sadist-mazoşist ilişki, eşcinsellik, Tanrıya hakaret, 

insan eti yeme, klonlama, kürtaj ve intiharın suç haline getirilmesi bakımından kendini göstermektedir. 

Söz konusu hareketler toplumun büyük kısmı tarafından tercih edilmemekle birlikte, karşılaştırmalı 

hukukta ağırlıklı olarak suç olarak kabul edilmemektedir. Bknz. İkinci Bölüm, Suç Haline Getirme 

Kuramları 
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ilişkiden kaçınma birçok memeli türünde görülmekle birlikte, bu ilişkiye girenlerin 

kınanması ve dışlanması sadece insana özgüdür20.  

Kanaatimizce, tarihsel süreç içerisinde farklı bilim dalları tarafından ileri 

sürülen kuramlar, suç haline getirme kuramları bağlamında üç başlık altında 

incelenmelidir21. Bunlardan birincisi, “iradi kuram” olarak adlandırdığımız, düşünsel 

bir sürecin sonucunda yakın akrabalar arası cinsel ilişkinin kınanmasının ortaya çıktığı 

görüşüdür. İradi kuram taraftarları ağırlıklı olarak, kınanma (2) üzerinden kaçınmayı 

(1) açıklamaktadırlar22. İkinci olarak “psikanalitik kuram” olarak adlandırdığımız ve 

kaçınmanın (1) ikili bir yapıya sahip olduğu görüşü bulunmaktadır. Bu kuram 

taraftarlarına göre, erkek çocuğun anne ve kız kardeşine karşı cinsel isteği ilk ve doğal 

olandır; bununla birlikte birey söz konusu ilişkiye girmekten korkar. Bu korku 

nedeniyle ve diğer bireylerin teşvik edilmemesi amacıyla kınamanın (2) olduğunu ileri 

sürmektedir23. Son olarak “biyolojik kuram” olarak adlandırdığımız ve birlikte 

                                                
20 Junichiro Itani, Kisaburo Tokuda, “Japanese Monkeys of Koshima Island: Their Sexual Behavior”, 

Nihon Dobutsuki, C.3, Ed. Kinji Imanisha, Tokyo, Kobunsha, 1958, s.1-233 nakleden Wolf, Incest, 

s.2. 
21 Diğer bilim dalları ve yazarlar tarafından farklı sınıflandırmalar yapılmıştır. Bknz. Sezgin, kuramları 

“sosyolojik” ve “biyolojik” konulu kuramlar olarak ikiye ayırarak incelemiştir. Sezgin, Psikososyal ve 

Adli, s. 13-18.; Can, “doğal bir olaya ilişkin sosyal düşünce”, “doğal zorunluluk”, “sosyal kaynak” 

başlıkları altında incelemektedir. Can, a.g.e., s.18.; Dippel, “Moral-Etik”, “Sosyokültürel”, “Biyolojik” 

olarak üçe ayırmaktadır. Karlhans Dippel, “Beischlaf zwischen Verwandten”, Strafgesetzbuch 

Leipziger Kommentar, C.6/2 ed. Heinrich Wilhelm Laufhütte v.d., Berlin, De Gruyter, 2009, StGB § 

173 Kn.5., s.709 vd.; Read, “biyolojik” ve “kültürel” kuram olarak iki başlık altında incelemektedir. 

Dwight W. Read, “Incest Taboos and Kinship A Biological or Cultural Story?”, Reviews in 

Anthropology, Routledge, 2014,  s. 151.; Wolf, yapısal (constitutionalist) ve kültürel (conventionalist) 

kuram olarak iki temel başlık altında incelemektedir. Wolf, Incest, s.2.; Cingir, “içgüdü önlemesi”, 

“tiksinti” ve “genetik sakınca” kuramları olarak üçe ayırmıştır. İçgüdü önlemesi, psikanalitik kurama; 

tiksinti kuramı, ilk dönem biyolojik kurama; genetik sakınca kuramı ise birinci ve ikinci dönem iradi 

kuramlarına karşılık gelmektedir. Cingir, a.g.e., s. 34.; Erden Tütüncü, sorunun nedenlerini açıklayan 

kuramlar ile işlevlerini açıklayan kuramlar arasında ikili bir ayrıma gitmiştir. Nedenlerini açıklayan 

kuramlar kapsamında “sosyokültürel”, “karma”, “biyolojik” ve “psikolojik” görüşlerin bulunduğunu 

ifade etmektedir. Bu doğrultuda neden ve işlevler bakımından bir ayrım yapılabileceğini kabul etmekle 

birlikte, ileri sürülen kuramların sorunun nedenini açıklamak amacıyla hareket ettikleri ancak ileri 

sürüldükleri dönem dâhilinde amaçsal/işlevsel oldukları kanaatindeyiz. Bu doğrultuda yazarın 

sosyokültürel ve psikolojik görüşlerin - birinci dönem iradi kuram ve psikanalitik kuram olarak 

adlandırdığımız - aynı şekilde amaçsal olduğunun ifade edilmesi gerekir. Erden Tütüncü, a.g.e., s.40-

48.  
22 Willner, yasakların toplumlarda bu yasakların seyrek ihlallerine oranla daha görünür olması 

nedeniyle, geleneksel olarak yakın akrabalar arasında cinsel ilişki araştırmaların kınama üzerinden 

yapıldığını belirtmektedir. Dorothy Willner, “Definition and Violation: Incest and the Incest Taboos”, 

Man, C. 18, No: 1, 1983, s. 134-135. 
23 Sigmund Freud, “Three Essays on Sexuality”, The Standard Edition of the Complete Psychological 

Works of Sigmund Freud, C.7. Ed. James Strachey, London, The Hogarth Press, 1976, s.1538. 
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büyüyen insanların doğaları gereği cinsel ilişkiden kaçındığı (1) ve doğal olmayan bu 

ilişkiden kaçınmanın iradi olmaksızın, kınamaya (2) dönüştüğü görüşü 

bulunmaktadır24. Başka bir deyişle, iradi kuram her iki unsurun da iradi olduğunu; 

psikanalitik kuram, kaçınmanın ikili bir yapıya sahip olduğunu ve kınamanın iradi 

olduğunu; biyolojik kuram ise, doğası gereği kaçınmanın olduğunu ve kınamanın 

kaçınmaya dönüştüğünü savunmaktadır. Bu yüzden psikanalitik kuram taraftarları izin 

verilmesi durumunda birçok insanın yakın akrabaları ile cinsel ilişkiye gireceğini 

belirtirken; biyolojik kuram taraftarları izin verilmesi durumunda dahi insanların yakın 

akrabaları ile cinsel ilişkiye girmek istemeyeceğini ileri sürmektedir25. İradi kuram 

taraftarları ise dönemsel olarak her iki görüşü de desteklemektedirler.  

Yakın akrabalar arası cinsel ilişki sorununu açıklamaya yönelik yeni bir kuram 

ileri sürmeyi amaçlamayan bu çalışma kapsamında26, ilgili kavramlar ve söz konusu 

kuramlar incelendikten sonra, yakın akrabalar arası cinsel ilişkinin unsurları ele 

alınacaktır27. Takiben suç haline getirme kuramları irdelenecektir.  

 A. İlgili Kavramlar 

 1. İçevlilik (Endogami) - Dışevlilik (Egzogami) - Birinci Derece - İkinci 

Derece Ensest 

Endogami ve egzogami kavramlarından ilk zamanlarda “dâhilden izdivaç” ve 

“hariçten izdivaç” olarak tercüme edilen; içevlilik ve dışevlilik kavramları, 

                                                
24 Edward Westermarck, The History of Human Marriage, London, Macmillan and Co., 1901, s.290-

319. 
25 Wolf, Incest, s.1. 
26 Kanaatimizce söz konusu kuramların hiçbirinin tek başına doğru olarak kabul edilmesi mümkün 

değildir. Bununla birlikte, yaptığımız incelemeler kapsamında cinsel ilişki sonucunda meydana gelme 

ihtimali bulunan genetik rahatsızlıklardansa, deri hastalıklarının - özellikle “İktiyozis Vulgaris” - ele 

alınması ile Malinowski tarafından ortaya konan beyaz lekeler sonucu ölme düşüncesinin temelinin 

bulunabileceği düşüncesindeyiz. Bu kapsamda, iktiyozis vulgaris sonucunda bebeklerin üzerinde beyaz 

renkli deri yaralarının oluşması ve müdahale edilmemesi durumunda ölmeleri ile söz konusu inanış 

arasında bir bağ olabileceğinin belirtilmesi gerekir. Söz konusu bağın kanıtlanması durumunda ise, iradi 

ve psikanalitik kuram tarafından biyolojik kurama getirilen genetik tehlikenin ilkel ve yarı-ilkel 

toplumlar tarafından bilindiğine ilişkin veri bulunmadığı ve genetik tehlikenin 20. yy'da modern tıp 

sayesinde ortaya çıktığı eleştirileri temelsiz kalacaktır.  
27 Nitekim sorunun, yasağın sınırlarının belirlenmesi olduğu ifade edilmektedir. Luís Greco, “Was lässt 

das Bundesverfassungsgericht von der Rechtsgutlehre übrig?”, ZIS, No:5, 2008, s.235. 
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kökenbilimsel olarak “Exo” (dış) ve “Endon” (iç) öneklerinin “Gamos” (evlenme) ile 

birleştirilmesinden oluşmaktadır28.  

İlk dönem yakın akrabalarla cinsel ilişki çalışmalarında kullanılan söz konusu 

kavramlar, inceleme konusu ilkel veya yarı ilkel kabul edilen toplumların cinsel 

ilişkilerini betimlemek için kullanılmıştır.  Bu toplumlarda totemiz ve boydaşlık söz 

konusu olduğu için, aynı toteme veya boya bağlı kişilerin cinsel birliktelikleri içevlilik, 

farklı totem veya boya bağlı kişilerle cinsel birliktelik dışevlilik olarak 

tanımlanmıştır29. Modern anlamda evlilik birliği bulunmayan ilkel ve yarı ilkel kabul 

edilen toplumlarda, dışevlilik kuralı ve içevlilik yasağı kavramlarının kullanılması, 

orta çağ geleneklerinin bu toplumlara addedilmesi olarak görülmüştür30. Ancak 

günümüzde söz konusu terimlerin evlilik anlamını kaybederek cinsel ilişkiyi ifade 

ettiği31; aynı zamanda içevlilik yasağı ve dış evlilik kuralının yakın akrabalar arası 

cinsel ilişki yasağını kapsayıcı nitelikte olduğu ifade edilmektedir32.  

 2. Levirat  (Kayınla Evlenme) - Sororat (Baldızla Evlenme) - Makt (Üvey 

Anneyle Evlenme) 

Kişinin ölen kardeşinin eşi ile evlenmek zorunda olması geleneği olarak 

tanımlanan levirat, köken bilimsel olarak Latince “Levir” (kayınbirader) kelimesinden 

türetilmiştir33. Benzer şekilde sororat ise, evlenilen kadının ölümü üzerine o kişinin 

kız kardeşi ile evlenme geleneğidir ve köken bilimsel olarak Latince “Soror” (kız 

kardeş) kelimesinden türetilmiştir34. Son olarak ise köken bilimsel olarak iğrenme, 

nefret, tiksinme anlamına gelen “Makt”, ailenin büyük çocuğunun babasının ölümünü 

takiben üvey annesi ile evlenmesi anlamına gelmektedir35. 

                                                
28 Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, “Devletler Hususi Hukukunda Eksogami Meselesi”, İÜHFM, C. 14, No: 

1–2, 1948, s. 316. 
29 Lewiss Henry Morgan, a.g.e., s. 693-705. 
30 Durkheim, Toplumbilimin, s.72.;   Fındıkoğlu, Sosyolojik, s.1086. 
31 Willner, a.g.e.,  s. 143. 
32  A.e., s.  136. Karş. Birinci Bölüm, İkinci Dönem İradi Kuram ve Psikanalitik Kuram  
33 Ölen babanın ikinci eşi ile oğlun evlenmesi olarak da görülmektedir. Mehmet Akif Aydın, Türk 

Hukuk Tarihi, İstanbul, Beta,2017, s.17.; Ekinci, kocası ölen kadının kayınbiraderi veya 

kayınbiraderinin oğlu ile evlenmesini de levirat kapsamında kullanmaktadır. Ekrem Buğra Ekinci, 

Osmanlı Hukuku: Adalet ve Mülk, İstanbul, Arı Sanat Yayınevi, 2014, s.72 
34 Detaylı bilgi için Bknz. Mazhar Bağlı, Aysan Sever, “Tabulaştırılan/Tabulaşan Kurumun(ailenin) 

Kurbanlıklar Edinme Pratiği: Levirat ve Sororat”, Aile ve Toplum, C.7, No:9, 2005, s.12-13.  
35 Detaylı bilgi için Bknz. Adnan Demircan, “Cahiliye ve Hz. Peygamber Dönemi Uygulamarıyla 

Nikâh”, Diyanet İlmi Dergi, C.49, No:3, 2013, s. 35-36. 
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Söz konusu kavramların yakın akrabalar arası cinsel ilişki yasağının istisnaları 

oldukları ifade edilmekle birlikte, kültür kapsamında belirlenen hısımlık unsurunda 

sınırların istisna özelliğine sahip olduğu görüşüne katılmıyoruz36. 

 3. Evlatlık – Besleme – Üvey  

Evlat edinme hukuki niteliği bakımından tartışmalı bir yapıya sahiptir37. Bir 

görüşe göre kişiler arasında sözleşmeden kaynaklanan bir ilişkiyken38 ; diğer bir 

görüşe göre medeni hukuk işlemi olarak kabul edilmektedir39.   

Evlat edinen ile evlatlık arasında yapay hısımlık veya cali hısımlık denilen bir 

yakınlık ilişkisi oluşturduğu kabul edilmekle birlikte40; evlat edinen ile evlatlığın yakın 

akrabalar arası cinsel ilişki sorununun hısımlık unsurunda yer alıp almayacağı tartışma 

konusu yapılmaktadır. Medeni kanunlarda evlenme engeli olarak düzenlenen bu 

kurum, yakın akrabalarla cinsel ilişki yasağının tıbbi gerekçelerle ortaya çıktığını 

düşünenler tarafından doğal (tabii) hukuka aykırı kabul edilirken41; güven ilişkisini ve 

yapay hısımlığı kabul edenler tarafından evlenme engeli olarak düzenlenmesi gelişme 

olarak kabul edilmektedir42.  

Tam ve yarım kan kardeşlerin (üvey) cinsel ilişkisi tüm kuramlar tarafından 

kaçınma ve kınama özelliklerine sahip olmakla birlikte, evlatlık ilişkisi bakımından 

farklılıklar söz konusudur. Evlat edinen ve evlatlık arasında, sadece birinci dönem 

iradi kuram uyarınca kaçınma açıklanabilirken, birinci dönem biyolojik kuram 

kapsamında kınanma açıklanamamaktadır. Buradaki temel sorun denetim ve gözetim 

yükümlülüğüne dayanan evlat edinen-evlatlık ilişkisi değil, öz çocuk ile evlatlığın 

veya iki farklı aileden gelen evlatlıkların durumudur. Bu ilişkiler, suç haline getirme 

kuramları kapsamında belirtildiği üzere, karşılaştırmalı hukukta, tespit edebildiğimiz 

kadarıyla, göz önünde bulundurulmamıştır. Nitekim benzeri nedenlerle, Birleşik 

                                                
36 Kg. Aydın, M.A., Hukuk Tarihi, s.17. 
37 Tarihsel süreç içerisinde (Sümerler, Akadlar, Babiller, Hititler) evlat edinme kurumu hakkında Bknz. 

Yusuf Kılıç, Eskiçağ Aile Hukuku, Konya, Çizgi Kitabevi, 2014, s.51, 79-81, 145-148,167-174. 
38 Hatemi, Kalkan Oğuztürk, a.g.e., s. 173.; Aynı yönde, Kılıç, Sümer ve Akad toplumlarında evlatlık 

alma işlemine alışveriş olarak bakıldığını belirtmektedir. Kılıç, Y., a.g.e., s.51. 
39 Akıntürk, Ateş, a.g.e., s. 370. 
40 A.e., s.75, 384-385. 
41 Hatemi, Kalkan Oğuztürk, a.g.e., s. 173. 
42 Akıntürk, Ateş, a.g.e., s.75-76. Türk Hukuku bakımından ayrıntılı Bilgi İçin Bknz. Üçüncü Bölüm 
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Devletler hukukunda, ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkiyi 

cezalandıran düzenlemelerin anayasaya uygunluk tartışmasının evlatlık düzenlemeleri 

üzerinden başlayacağı öngörülmektedir43.  

II. KURAMLAR 

A. İradi Kuram 

Tarihsel süreç içerisinde ilk olarak ortaya çıkan iradi kuram44 üç ayrı dönem 

olarak incelenebilir. İlk dönemde, Lewis H. Morgan45, John Ferguson Mc’Lennan ve 

Edward Burnett Lubbock tarafından ileri sürülen kuramlar, aydınlanma çağı46 ve evrim 

kuramı etkisiyle47, sırasıyla kültürün insan düşüncesinin bir ürünü olduğu48 ve 

inceleme konusu ilkel ve yarı-ilkel kabul edilen toplumların evrimsel olarak önceki bir 

aşamayı temsil ettiği kabulleri üzerine oluşturulmuştur49. Bu dönemde ileri sürülen 

kuramlar toplumların yaşayış şekillerinin yakın akrabalar arası cinsel ilişkinin 

kınanmasına neden olduğu düşüncesi üzerine şekillenmiştir50.  

İkinci dönemde, Émile Durkheim51, Bronislaw Malinowski ve Sir James 

George Frazer tarafından ileri sürülen kuramlarda, evrim kuramı etkisi devam etmekle 

birlikte, birinci dönem kapsamında yapılan incelemelerde orta çağa ait ilkelerin, ilkel 

ve yarı-ilkel kabul edilen insana uyarlanması yanılsamasına düşüldüğü52 ve yapılan 

                                                
43  Terry L., Turnipseed, “Scalia's Ship of Revulsion Has Sailed: Will Lawrence Protect Adults Who 

Adopt Lovers to Help Ensure Their Inheritance from Incest Prosecution”, Hamline Law Review, C,32, 

No. 1, 2009, s.98. 
44 Platon ve Aristo’nun görüşleri de iradi kuram kapsamında değerlendirilebilir. Platon’a göre, yakın 

akrabalar arası cinsel ilişki yasağı, toplum ve bireyler arasında uyumu sağlamak amacıyla devlet 

tarafından iradi olarak getirilen bir düzenlemedir. Aristo ise, aile sevgisinin yakın akrabalar arasında 

sıkışıp kalmaması için kaçınma ve kınamanın olduğunu belirtmektedir. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, 

“İslam - Türk Hukukunda Eksogami”, İÜHFM, C. 13, No: 1, 1947, s. 219-221. 
45 Fındıkoğlu, Morgan’ın incelemesini sosyolojik anlamda ilk kuram olarak kabul etmektedir. 

Fındıkoğlu, Sosyolojik, s.1084-1085.; Bununla birlikte Morgan’ın Mc’Lennan’ı takip ettiği ifade 

edilmektedir. Özbudun, Şafak, Antunek, a.g.e., s. 48. 
46 Ayrıntılı bilgi için Bknz. Özgür Küçüktaşdemir, “Aydınlanma ve Ceza Hukuku” TBBD, No. 113, 

2014, s. 62-69.  
47 Nalçaoğlu, a.g.e., s.73.; Özbudun, Şafak, Antunek, a.g.e., s. 21-63.  
48 John Lubbock, The Origin of Civilisation and the Primitive Condition of Man: Mental And 

Social Condition of Savages, London, Longsman, Green and Co., 1882, s. 105-106. 
49 Kuzey Amerika yerlilerinin kültürlerini inceleyen Morgan, aile gelenekleri ve dışevlilik kuramlarının 

bir dizi halinde oluştuğu görüşünün bir varsayım olduğunu kabul etmekle birlikte, aralarında yakın bir 

bağ olduğunun inkâr edilemeyeceğini ileri sürmektedir. Morgan, a.g.e., s. 693-705. 
50 Fındıkoğlu, Sosyolojik, s.1085-1087. 
51 Fındıkoğlu, Durkheim kuramının en geniş ve sistemli kuram olduğunu ifade etmektedir. A.e., s. 1093. 
52 Émile Durkheim, Toplumbiliminin Yöntem Kuralları, çev. Özer Özankaya, İstanbul, Cem 
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incelemelerin yetersiz olduğu ifade edilmiştir53. Bu dönemde yakın akrabalar arası 

cinsel ilişkinin kınanmasının belirsiz arzu veya korkulardan kaynaklandığı ifade 

edilmiştir54.  

Son olarak üçüncü dönemde, Claude Lévi-Strauss, Dwight W. Read ve 

Marshall Sahlins tarafından, evrim kuramının yanlış yorumlanarak toplumlar arasında 

bir sıralama yapıldığı55 ve toplumların kendi yapıları içerisinde değerlendirilmeleri 

gerektiği56 ifade edilmiştir. Bu dönemde ilkel insanın, sadece hayatta kalma içgüdüsü 

ile hareket etmediği ifade edilerek57, yakın akrabalar arası cinsel ilişki yasağının 

temelinde, bir filozof gibi düşünen ilkel kabul edilen insan tarafından bulunan 

karşılıklılığın (mübadele, değişim) bulunduğu belirtilmiştir58. Ayrıca biyolojik kuram 

tarafından, yapılan araştırma ve gözlemler sonucunda ileri sürülen savlar 

yalanlanmıştır59.  

1. Birinci Dönem İradi Kuramı  

Morgan, Amerikan yerlileri üzerinde yaptığı gözlemler sonucunda, başlangıçta 

serbest cinsel ilişki dönemi olduğunu, ilk yasak olarak ebeveynlerle çocukları arasında 

cinsel ilişkinin yasaklandığını; takiben, sırasıyla kardeşler arasında cinsel ilişkinin 

yasaklandığı döneme, anaerkil döneme ve ataerkil döneme, son olarak ise tekeşli aile 

dönemine60 geçildiğini belirtmektedir61.  

                                                
Yayınevi, 2013 s.72.; Fındıkoğlu, Sosyolojik, s.1086. 
53 Malinowski, başkalarını yargılarken ve genel konuşurken toplumsal durumların yanlış ifade 

edilebileceği; gerçekte kuralların çiğnenmesinin hiç de ender rastlanmadığını belirterek kendinden önce 

yapılan incelemelerin yetersiz olduğunu belirtmektedir. Bronislaw Malinowski, Yabanıl Toplumda 

Suç ve Gelenek, çev. Şemsa Yeğin, İstanbul, Epsilon Yayınevi, 2003, s.91-92. 
54 Durkheim, ahlaksal gelişimin sürekli yeni ve belirsiz arzularla gerçekleştiğini belirtmektedir.  Willie 

Watts Miller, Durkheim, Morals and Modernity, London, Routledge, 1996, s.249. 
55 Claude Lévi-Strauss, Irk, Tarih ve Kültür, çev. Haldun Bayrı vd., İstanbul, Metis Yayınları, 2010, 

s. 26-28. 
56 Claude Lévi-Strauss, Yaban Düşünce, çev. Tahsin Yücel, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2010, s. 

152. 
57 Strauss, Mit ve Anlam, s. 50–51.  
58 Strauss, Yaban Düşünce, s. 143–151.; Marshall Sahlins, Batı’nın İnsan Doğası Yanılsaması, çev. 

Emine Ayhan, Zeynep Demirsü, İstanbul, BGST Yayınları, 2012, s. 58. 
59 Read, a.g.e., s. 165-169.; Marshall Sahlins, What kinship is … and is not, Chicago, The University 

of Chicago Press, 2013 s.68-69. 
60 Söz konusu evreler, sırasıyla, kan yakınları ailesi, punaluan ailesi, syndyasmian aile, ataerkil aile ve 

tekeşli aile olarak da Türkçe’ye çevrilmektedir. Morgan, a.g.e., s. 538-539. 
61 Bknz. Dn. 33. 
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Mc’Lennan, ilkel toplumlarda kız çocuklarının öldürüldüğünü ve bunun kız 

kaçırma geleneği ile birlikte dışevlilik kurumuna neden olduğunu öne sürmektedir62. 

Bu geleneğin ise zaman içerisinde, karşı gelinmesi ahlaka aykırı bir davranış haline 

geldiğini savunmaktadır63.  

Lubbock, ilkel toplumlarda toplu evlenme adeti olduğunu öne sürerek64, 

topluluğun hukukunu çiğnemeden bireysel olarak evlenebilmek için en yakın çarenin 

yakın toplumlara saldırarak kadın kaçırmak olduğunu belirtmiştir65. Zaman içinde kız 

kaçırma eyleminin gelenek haline geldiğini savunmaktadır66.  

Sınırlı bir etki sahibi bu kuramlar67, farklı toplumlar arasında tarihsel bir 

süreklilik bulunduğu temeli üzerine kurulu olmakla birlikte, boydaşlıktan kandaşlığa 

geçişi açıklayamamaktadır68. Kaçınma (1), sadece kınama (2) üzerinden 

açıklanmıştır69.  

2. İkinci Dönem İradi Kuramı  

İkinci dönemde, Durkheim, kendisinden önce öne sürülen kuramların evrimci 

köken arayışlarının terk edilmesi gerektiğini belirterek70, kınamanın (2) kandaşlık 

şeklinde değil, boydaşlık şeklinde ortaya çıktığını71 ve bunun da dini kabullere 

dayandığını ileri sürmüştür72. Aynı toteme ait kadınların yasaklı olduğunu belirten 

                                                
62 Lubbock, a.g.e., s. 102-103.; Fındıkoğlu, Sosyolojik, s.1088.; Özbudun, Şafak, Antunek, a.g.e., s. 43-

44. 
63 Lubbock, a.g.e., s. 105-106.; Fındıkoğlu, Sosyolojik, s.1086-1087. 
64 Lubbock, a.g.e., s. 104. 
65 A.e., s. 104-106.; Fındıkoğlu, Sosyolojik, s.1085-1086. 
66 Lubbock, a.g.e., s. 105-107. 
67 Fındıkoğlu, Sosyolojik, s. 1088.; Joseph Shepher, Incest: A Biosocial View, New York, Academic 

Press, Inc., 1983, s.5. 
68 Émile Durkheim, Les Formes Élémentaires de la Vie Religieuse: La Système Totémique en 

Australie, Paris, Quadrige, 1990, s.142-143.; Fındıkoğlu, Sosyolojik, s. 1094-1095. 
69 Willner, a.g.e., s. 134-135. 
70 Durkheim, evrimci yaklaşımın köken arayışlarının terk edilerek, kurumların yer aldıkları yapılar 

bütününe yaptığı katkılar bakımından değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Durkheim, 

Toplumbilim, s. 72.; Özbudun, Şafak, Altunek, a.g.e., s. 113.; Çocukların öldürüldüğü veya kolektif 

evliliğin bulunduğuna dair herhangi bir delil veya emare bulunmadığını belirtmektedir. Émile 

Durkheim, “La Prohibition de l’Inceste et Ses Origines”, L’Année Sociologique, Ed. F. Alcan, Paris, 

Ancienne Librairie Germer Baillière, 1898, s.28-31. 
71 Durkheim, Système Totémique, s.142-143.; Fındıkoğlu, Sosyolojik, s. 1094-1095.; Durkheim, 

sorunun temelinde etkili olan nedenlerin, doğal olarak gelişim sürecinde de etkili olduğunu kabul 

etmektedir. Durkheim, La Prohibition, s.1,9.  
72  Durkheim, La Prohibition, s.39.; Durkheim’a göre totem sadece bir isim ve sembol değil, dini bir 

karakteri olan kollektif bir semboldür. Durkheim, Système Totémique, s.167,269.; Fındıkoğlu, 

Sosyolojik, s. 1094.; Can, a.g.e., s.31.; Aynı zamanda totemi başka bir kavramın maddesel ifadesi 
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sosyolog73, toplumların yerleşik hayata geçmesi ile birlikte söz konusu yasağın 

soydaşlık şekline dönüştüğünü ifade etmektedir74. Söz konusu kaçınmanın biyolojik75 

veya psikolojik düzlemlerde açıklanamayacağını76 ve aynı zamanda insanlar 

tarafından gerçekleştirilen düşünsel bir süreç sonucu olmadığını; tam tersine kuralların 

yokluğunda bireylerin iyi görmeyeceği muğlak şeylere, başka bir deyişle batıl 

inançlara dayandığını belirtmektedir77. Süreklilik kapsamında boydaşlıktan kandaşlığa 

geçişi açıklayan78 bu kuram, ülkemizde Ziya Gökalp’in çalışmaları nedeniyle büyük 

etki sahibi olmuştur79.  

Malinowski’nin 1912-1914 yılları arasında Trobriand Adalarında 

gerçekleştirdiği çalışma, takipçileri bakımından antropolojik standartları 

                                                
olarak kabul etmektedir. Émile Durkheim, Ahlak ve Toplum, çev. Duygu Çenesiz, İstanbul, Pinhan 

Yayıncılık, 2016, s. 178 vd.  
73 Sorunun başlangıcı olarak totemizmi görmektedir. Durkheim, La Prohibition, s.122. 
74  Aynı kuralın farklı dönemler ve farklı şartlar altında uygulanması olarak ifade etmektedir.  A.e.,  

s.10-11,28.; Fındıkoğlu, evrim kuramını dönemsel yorumu etkisiyle, sorunun bu devamlılığın 

açıklanmasında olduğunu belirtmektedir. Fındıkoğlu, Sosyolojik, s. 1095, 1098, 1104.; Fındıkoğlu, 

Alman ve Türk, s. 878. 
75  Yakın akrabalar arası cinsel ilişkinin neslin sağlığı bakımından kesinlikle kötü sonuçlar 

doğurduğunun yapılan araştırmalar sonucunda ileri sürülemeyeceğini belirtmektedir. Durkheim, La 

Prohibition s.34-35. 
76 Durkheim, toplumsal olguların bireysel, psikolojik veya biyolojik düzlemlerde değil; ancak farklı 

toplumsal olgularla açıklanabileceğini savunmaktadır. Özbudun, Şafak, Altunek, a.g.e., s. 113. 
77 Durkheim, toplumsal baskının maddesel değil, tinsel hissedilmesi nedeniyle, bireye kendinden üstün 

birçok gücün olduğu ve bunlara bağlı olmanın bireye faydalı olduğu fikirlerinin geliştiğini 

belirtmektedir. Ancak muğlak değerlerin de toplumun ürünü olduğunu belirtmektedir. Durkheim, 

Ahlak ve Toplum, s. 182,206.; Miller, a.g.e., s.249. 
78  Durkheim, hukuk ve adet ile bunların işlevi arasındaki bağın katı olmadığını, işlevin değişmesi veya 

ortadan kalkmasına rağmen hukuk ve adette değişme olmayabileceğini belirtmektedir. Durkheim, 

Toplumbilimin, s. 194.; Durkheim’a göre hareketler toplumsal bilinci etkilediği için suç haline 

getirilmektedir. Raymond Wacks, Hukuk Felsefesine Kısa Bir Giriş, çev. Engin Arıkan, İstanbul, 

Tekin Yayınevi, 2018, s.130-131; Bu kapsamda yasağın dokunmaya yönelik olduğunu belirtmektedir. 

Durkheim, La Prohibition, s.40.; Durkheim’ın ceza hukukuna ilişkin görüşleri için Bknz. Émile 

Durkheim, Ceza Evriminin İki Kanunu, çev. Hamide Topçuoğlu, Ankara, Ajans-Türk Matbaası, 

1966. 
79 Gökalp, eserleri üzerindeki Durkheim etkisini “Özellikle benim ortaya koyduğum düşünce tenkit 

edilirken, herkesten önce hatırlanması gereken Durkheim’dır.” şeklinde ifade etmektedir. Ziya Gökalp, 

Türk Ahlakı, İstanbul, Toker Yayınları, 1989, s. 169. Fındıkoğlu, döneminde (1940-1950) eğitim 

kitaplarında aile kurumu üzerine sadece Durkheim ve Gökalp kuramlarını incelendiğini belirterek, 

Gökalp’in sosyolojide son nokta olarak kabul edilmesini eleştirmektedir. Fındıkoğlu, Sosyolojik, s. 

879-887.; Fındıkoğlu, Hukuk ve İçtimaiyat, s.284. 
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belirlemiştir80. Anaerkil81 boy içi cinsel ilişkinin82 yasaklandığı Trobriand Boylarında, 

cinsel ilişkiye girenler üzerinde deriyi kaplayan küçük yaralar çıktığına ve bunların 

neden olduğu acı ve rahatsızlık ile kişilerin öldüğüne inanılmaktadır83. Aynı zamanda 

toplum tarafından söz konusu ilişkiye girenlerin dışlanarak intihara sürüklendiği 

belirtilmektedir84. Bununla birlikte antropolog, günlük hayat içerisinde uzak kuzenler 

arasında cinsel ilişkinin anlatıların aksine sıklıkla görüldüğünü belirtmektedir85. İki 

kuzen arasındaki herkes tarafından bilinen ilişki onaylanmamakla birlikte, bu kişilere 

karşı gerçekte herhangi bir yaptırım söz konusu değildir. Münferit bir olayda kadını 

seven ve kadın tarafından reddedilen bir başka erkeğin, boy içi cinsel ilişkiye giren 

kuzenlere toplantı sırasında ağır ve kabul edilemez ithamlarda bulunması üzerine 

erkek kuzen onurunu kurtarmak için intihar etmiştir86. Bu kuram, Trobriand 

Adalarının söz konusu gözlem öncesi otuz yıllık bir sömürge olduğu göz önünde 

bulundurulmadığı için eleştirilmektedir87. Diğer iradi kuramlar gibi amaçsallıkla 

eleştirilen Malinowski’nin88, Freud’un Oedipus Kompleksi kuramını çürüttüğü iddia 

                                                
80 Kurallara bilinçsiz olarak boyun eğme yanılgısının ilkel toplumlara yönelik incelemelere egemen 

olduğunu ve bunun incelemeler yapılırken yaşanan güçlüklerden kaynaklandığını belirtmektedir. 

Başkalarını yargılarken ve genel konuşurken toplumsal durumların yanlış ifade edilebileceğini; gerçekte 

kuralların çiğnenmesine hiç de ender rastlanmadığını; araştırmacının kendisine çevirmenler aracılığıyla 

anlatılanlarla yetinmemesi gerektiğini ifade etmektedir. Malinowski gerçek yaşamın olgularıyla amaç 

olarak belirlenmiş davranışlar arasındaki ilişkinin incelenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

Malinowski, Yabanıl Toplum, s. 24,91-96.; Özbudun, Şafak, Altunek, a.g.e., s. 105-106.; Detaylı bilgi 

için Bknz. Michael W. Young, Malinowski: Odyssey of an Anthropologist, New Haven, Yale 

University Press, 2004.  
81 Baba ile çocukları arasında, hısımlık kabul edilmemekle birlikte, baba-kız cinsel ilişkisi de 

yasaklanmıştır. Malinowski, Sexual Life, s. 456.; Çetinkaya, hısım olarak kabul edilmeme ile kınanma 

arasındaki farkı gözetmeksizin, hatalı bir şekilde baba-çocuk arasındaki cinsel ilişkinin kınanmadığını 

belirtmektedir. Çetinkaya, a.g.e., s.16,36.; Kardeşler arası cinsel ilişki yasağı ile baba-kız arasındaki 

yasak arasındaki farklar için Bknz. Wolf, Incest, s.7. 
82 Boyiçi kavramı aynı klan/boya dahil kişiler için kullanılmaktadır. Bu kapsamda hısımlık derecesine 

bakılmaksızın, “suvasova” olarak tanımlanmaktadır. Malinowski, Sexual Life, s. 455. 
83 Bu doğaüstü cezalandırmadan kurtulmak için belirli büyülerin yapılması gerekmektedir. A.e.,, s.462.; 

Malinowski, Yabanıl Toplum, s.96. 
84 A.e., s.89-90. 
85 Bronisław Malinowski, Sexual Life, s.456. 
86 Malinowski, Yabanıl Toplum, s.89-90. 
87 Wolf, Incest, s.5. 
88 Malinowski, kültürün esas işlevinin, insanın ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirtmektedir. 

Özbudun, Şafak, Altunek, a.g.e., s. 109.; Nitekim Malinowski’nin hukuk tanımı da amaçsaldır. Ayrıntılı 

bilgi için Bknz. Şule Şahin Ceylan, “Yabanıl Toplumda Suç ve Gelenek Üzerine”, Erciyes Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, C.4, No:2, 2009, s. 180 vd. 
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edilmekle birlikte89, Freud’un kuramı, 20. yüzyılın ikinci yarısında yapılan deneylere 

kadar ağırlıklı olarak kabul görmüştür90.  

Frazer, sırasıyla biyolojik zarar91, istememe duygusu92 ve batıl inanca dayalı 

korku temelli93 görüşler ileri sürmüştür. Bu görüş değişikliğinde, biyolojik zararın 

keşfedilmesinin söz konusu yasakların ortaya çıkmasından sonra gerçekleştiğinin 

anlaşılması etkili olmuştur. Nitekim suçların ve acıların, bunları bizim yerimize 

taşıyacak bir başka varlığa aktarılabileceği düşüncesinin ilkel toplumlarda 

bulunduğunu belirterek; totem, büyü ve yasaklar arasında bir bağ olduğunu ileri 

sürmektedir94.  

Söz konusu ikinci dönem iradi kuramları, süreklilik kavramını açıklamak ve 

antropolojik araştırma yönteminin temellerini atmakla birlikte; işlevsel (amaçsal) 

kabul edilen bu kuramlar95, sürekliliğin bir varsayım olduğu96 ve ilkel insanın sadece 

hayatta kalma içgüdüsü ile hareket etmediği97 eleştirilerine maruz kalmıştır. Aynı 

zamanda bu zamana kadar biyolojik zarar hakkında bilimsel bir araştırma 

yapılmamakla birlikte, biyolojik zararın ilkel toplumlar tarafından bilindiği ileri 

sürülmüştür98.  

3. Üçüncü Dönem İradi Kuramı  

Son dönem iradi kuramları kapsamında Edward Burnett Tylor99, Claude Lévi-

Strauss, Dwight W. Read ve Marshall Sahlins, tarafından ileri sürülen kuramlar yer 

                                                
89 Nalçaoğlu, a.g.e., s. 66. 
90 Wolf, Incest, s.60-67.; Malinowski, cinsel baskının cinsel suçu arttırdığı konusunda Freud ile 

birleşmekle birlikte, Oedipus kompleksinin her yerde ve her zaman aynı şekilde ortaya çıktığını kabul 

etmemektedir. Can, a.g.e., s.312 vd.; Eric Smadja, “Oedipus Kompleksi, Psikanaliz/Antropoloji 

Tartışmasının Açıklığa Kavuşması”, Cogito No.49, 2006, s.179-185. 
91 James G. Frazer, Totemism and Exogamy : A Treatise on Certain Early Forms of Superstition 

and Society,C. 1,  London, Macmillan and Co., 1910, s.165-169.; Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, “İngiliz 

Hukuk Sosyolojisinde Ekzogami Nazariyeleri”, İÜHFM, C. 13, No: 4, 1947, s. 1539. 
92 Anne ile çocukları arasında derin bir istememe duygusunun büyüdüğünü ve hâkim bir kişi tarafından 

toplumun ikiye bölündüğünü belirtmektedir. Takiben toplum bölünmelere devam ederek sekiz katmanlı 

bir yapıya ulaşmıştır. A.e.. s. 1538-1539. 
93 Frazer, Totemism and Exogamy, s.165.; Özbudun, Şafak, Antunek, a.g.e., s. 62-63.; Fındıkoğlu, 

İngiliz, s. 1539.  
94 James G. Frazer, Büyü ve Din Üzerine Bir Çalışma, çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul, Yapıkredi 

Yayınları, 2004, s.40, 207. 
95 Strauss, Yaban Düşünce, s. 145-159.  
96 Strauss, Irk, Tarih ve Kültür, s. 26-28. 
97 Strauss, Mit ve Anlam, s. 50–51. 
98 Strauss, Irk, Tarih ve Kültür, s. 81. 
99 Lévi-Strauss’un, Tylor’ın yakın akrabalar arası cinsel ilişki sorununa ilişkin açıklamalarını geliştirdiği 
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almaktadır. Bu dönemde söz konusu yasağın kültürel olduğu belirtilerek, biyolojik 

kuramın yetersizliği ifade edilmiştir.  

Yapısal antropolojinin kurucusu Claude Lévi-Strauss100, farklı kültürleri sabit 

bakış açısından değerlendirilerek farklı bir zamana yerleştirmenin büyük bir hata 

olduğunu101 ve bu hatanın temel kaynağının ise süreklilik varsayımı olduğunu 

belirtmektedir102. Dil olgusunun yapısal karakterleri ile ilgilenen Lévi-Strauss, dilin 

yapısının gerçekliği kuran belirlenim noktası olduğunu, dilde var olan anlam yapıları 

çerçevesinde üretim sağlandığını, anlamın merkezinde yapının olduğunu 

belirtmiştir103. Toplumlardaki evlilik yasakları ile yemek yasakları arasındaki olgusal 

bağın yemek ve kadın değişimlerinin toplumların karşılıklı olarak kaynaşmalarını veya 

bu kaynaşmayı geliştirmelerini sağlamasından kaynaklandığını belirtmektedir104. 

Başka bir deyişle, yakın akrabalar arası cinsel ilişki yasağı evlenmeye ilişkin bir kural 

oluşturmakla kalmamakta, çok önemli bir iletişim aracı konumuna yükselmektedir105. 

                                                
ifade edilmektedir. Wolf, Incest, s.20-21.; Bununla birlikte, Can ile birlikte Lévi-Strauss’un 

ülkemizdeki etkisi göz önünde bulundurularak son dönem iradi kuram taraftarlarının incelenmesinde 

Lévi-Strauss’a ağırlık verilmiştir. Can’ın etkisi bakımından Bknz. Üçüncü Bölüm, TCK ve TMK 

Dönemi.; Edward Burnett Tylor’un görüşleri için Bknz. Edward Burnett Tylor, Primitive Culture: 

Volume I, New York, Dover Publications, 2016. 
100 Lévi-Strauss, dünyanın dört bir yanında farklı ve anlamsız evlilik kurallarının bulunduğunu 

belirterek, aynı saçmalığın sürekli farklı şekillerde ortaya çıkmasının arkasında saçma olmayan bir yapı 

olduğunu düşünerek söz konusu alanda çalışmaya başlamıştır. Claude Lévi-Strauss, Modern Dünyanın 

Sorunları Karşısında Antropoloji, çev. Akın Terzi, İstanbul, Metis Yayınları, 2012, s. 44-45. 
101 Totem unsurunun yakın akrabalar arası cinsel ilişkileri düzenleyen kurallardan önce geldiği 

varsayımını kabul etmeyen Lévi-Strauss, totemizmin söz konusu yasakları güçlendirdiği için 

incelendiğini belirtmektedir. Strauss, Yaban Düşünce, s. 152.  
102 Lévi-Strauss, kültür çeşitliliğinin insan topluluklarının birbirlerinden ayrılmasından çok onları 

birleştiren ilişkilere bağlı olduğunu ve sahte evrimcilik anlayışının farklı kültürlerin olduğunu kabul 

etmekle birlikte, bunların arasında düzey ve evrelerin olduğunu iddia ettiklerinin belirtmektedir. 

Strauss, Irk, Tarih ve Kültür, s. 26-28.; Nalçaoğlu, a.g.e., s.112-113.; Antropolog aynı zamanda tarihin 

nesnel gerçeklerden ziyade göreli farklı yorumlardan oluştuğunun altını çizmektedir. Strauss, Modern 

Dünya, s. 68–73. 
103 Nalçaoğlu, a.g.e., s.123.; Bununla birlikte yakın akrabalar arası cinsel ilişki yasağı bakımından, dil 

ile kültür arasında eksiksiz bir uyum bulunmadığını belirtmektedir. Strauss, Yapısal Antropoloji, çev. 

Adnan Kahiloğulları, Ankara, İmge, 2012, s. 123.; Aynı yönde Bknz. Birinci Bölüm, Birinci Dönem 

İradi Kuram, Dipnot 30 
104 Strauss, Yaban Düşünce, s. 143–151.; Lévi-Strauss, ilkel ve yarı ilkel kabul edilen toplumların 

genellikle açlık çekmemek ve çok ağır maddi koşullarda varlıklarının sürdürebilmek ihtiyaçlarına 

tümüyle boyun eğdiklerinin düşünüldüğünü ancak bu toplumların kendilerini çevreleyen dünyayı 

anlamak için arzu ve ihtiyaçla hareket ederek bir filozof edasıyla düşündüklerini belirtmektedir. Strauss, 

Mit ve Anlam, s. 50–51.; Can, bu durumu, toplumsal insan için yalnızca biyolojik akrabalığın yeterli 

olmadığı ve akrabalığın sürekli hale gelebilmesi için başka aileler ile eş değişiminin zorunlu olduğu 

şeklinde belirtmektedir. Nitekim çocuklar üzerindeki etki de onları bu yaklaşım doğrultusunda eğiten 

ailelerin yönlendirmelerinden (kültür) kaynaklanmaktadır. Can, a.g.e., s.83. 
105 A.e.,  s.52. 
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Lévi-Strauss’a göre, eş değişimlerindeki karşılıklılık arılıktan uzaktır ve doğal ile 

kültürel düzlemlerin ortasında yer alır106. İşte bu melez nitelik kusursuz bir şekilde tüm 

toplumlarda söz konusu yasağın işlemesini sağlamaktadır yani evrenseldir107. 

Günümüzde söz konusu kuralların -evlenme engelleri, tanıma yasağı olarak- tamamen 

kaybolmamasının nedeni olarak ise, Lévi-Strauss, topluluğun devamının kadınlar 

sayesinde olmasına bağlamaktadır108.  

Dwight W. Read ise, biyolojik kuramın tez ve örneklemleri üzerinden hatalı 

olduğunu belirtmektedir. Bu doğrultuda yakın akraba ile cinsel ilişki sonucunda 

doğacak neslin insanlarda biyolojik zarara sahip olma ihtimalinin, diğer primatlara 

göre yarı oranında olduğunu ve bunun temel nedeninin insanların tarihsel süreçte yakın 

akrabaları ile daha sık cinsel ilişkiye girmelerinden kaynaklandığını ileri 

sürmektedir109. Aynı zamanda Dunham ve Wolf tarafından biyolojik kuramı 

kanıtlamak için ortaya konulan Sim-Pua, Kibbutizm ve Lübnan araştırmalarında öne 

sürülen cinsel isteksizliğin evrensel bir yasağa neden olamayacağını belirtmektedir110. 

Bu doğrultuda söz konusu ilişkinin kültürel olduğunu belirten Read, kişilerinin 

birbirlerini tanımlamaları üzerinden hısımlığın belirlendiğini iddia etmektedir111.  

Marshall Sahlins’de akrabalığın karşılıklı bir varlık ilişkisi olduğunu112 

belirterek, evlilik değişimleri ile birlikte yaşam güçlerinin dolaşıma girdiğini ifade 

etmektedir113. Aynı doğrultuda hısımlık kavramının biyolojik temelli değil, kültürel 

temelli olduğunu belirten Sahlins, doğum ile hısımlık arasındaki ilişkiyi 

reddetmeyerek, toplumun yapısına göre hısımlığın doğum öncesinde mevcut olduğunu 

da kabul etmektedir114. 

                                                
106 Can, bunu doğanın dilsiz olmasından kaynaklanan bir boşluk olarak tanımlamaktadır. A.e., s.40. 
107 Söz konusu cinsel ilişki düzenlemeleri evrensel olmakla birlikte kültürler bakımından farklılık 

gösterebilmektedir. Strauss, Yaban Düşünce, s. 177.; Can’a göre, tek değişmeyenin neden bu kural 

olduğu sorusuna en doyurucu yanıt Lévi-Strauss tarafından verilmiştir. Can, a.g.e., s.25.; Yakın 

akrabalar arası cinsel ilişki yasağının uluslarüstü bir yapıya sahip olduğu görüşü 1970’lere kadar kabul 

edilmiştir. Wolf, Introduction, s.12. 
108 Strauss, Yaban Düşünce, s. 151. 
109 İnsan dışı primatlarda çekinik zararlı gene sahip olma ve/veya mutasyon oranına bağlı olarak ölüm 

oranlarının %40’larda olduğu ve çekinik zararlı gene sahip olma oranının insanların oranının dört katı 

olduğu ifade edilmektedir. Read, a.g.e., s. 160-161. 
110 A.e., s. 165-169. 
111 A.e., s. 171-172. 
112 Sahlins, Kinship, s. 19-31.; Sahlins, Batı, s. 58. 
113 A.e., s. 59. 
114 Sahlins, Kinship, s.68-69. 
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B. Psikanalitik Kuram 

Psikanalitik kuramın kurucusu Sigmund Freud, yakın akrabalar arası cinsel 

ilişki yasağını, Oedipus kompleksi ile açıklamaktadır115. Erkek çocuğun sevgisi için 

ilk nesne seçiminin annesi ve kız kardeşi olduğunu belirterek116 kaçınmayı (1) 

reddeden bu kuram; yasakların oluşabilecek travmatik rahatsızlıkları engellemek için 

koyulduğunu belirtmektedir117. Nevroz ile ilkel toplumlar arasındaki benzerlikleri 

inceleyerek118, bireysel olanla toplumsal olan arasındaki bağı açıklama 

iddiasındadır119. Bu kuram, birinci ve ikinci dönem iradi kuramlarında olduğu üzere, 

ilkel toplumların evrimsel olarak önceki bir aşamayı temsil ettiği120 ve ilkel insanın 

hayatta kalma içgüdüsü dışında bir amacı olmadığı ön kabulleri üzerine kuruludur121. 

Freud, tabu ile nevrozun benzerliklerinin dışsal bir benzerlikten öteye 

geçmeyebileceğini kabul etmekle birlikte122; belirlenebilir bir güdüden yoksun olma, 

iç zorunlulukla devam ettirilme, yer değiştirme veya bulaşma riski taşıma ve törensel 

eylemlerin yapılmasını gerektirme bakımından benzer özelliklere sahip olduğunu 

belirtmektedir123. Belirlenebilir bir güdüden yoksun olma bakımından ilkel insanın 

yasakların gerçek nedenini bilmediğini, yasakların bilinçdışı kaynaklı olduğunu124; yer 

değiştirme bakımından, yasakların totemizm ile birlikte yer değiştirdiğini125; iç 

zorunlulukla sürdürülme bakımından, insanın bu yasağı çiğnemek istediğini ancak 

                                                
115 Bu doğrultuda Freud, antropolojik açıklamaları kabul etmemektedir. Sibel Özbudun, Balkı Şafak, 

N. Serpil Altunek, a.g.e.,  s. 91. 
116 Freud, Three Essays, s.1535.; Freud’un bu kuramı, baba-kız cinsel ilişkilerini açıklayamadığı için 

geliştirdiği belirtilmektedir. Willner, a.g.e., s. 143.; Nalçaoğlu, a.g.e., s. 93. 
117 Freud, Three Essays, s.1538.; Freud’a göre söz konusu yasaklar bireyin ilk sevgi nesnelerine 

(ebeveynler) karşı güçlü cinsel tutkusunu dizginlemek için yaratılmıştır. Sezgin, Psikososyal ve Adli, 

s. 10.; Nitekim söz konusu yıkıcı etkiler, rıza ile gerçekleştirilen ve aynı gelişim çağında olanlar 

(kardeşler) arasındaki cinsel ilişkilerde görülmemektedir. Willner, a.g.e., s. 139. 
118 Sigmund Freud, “Totem and Taboo”, The Standard Edition of the Complete Psychological Works 

of Sigmund Freud, C.13, Ed. James Strachey, London, The Hogarth Press, 1976, s.2675-2677.; 

Freud’a göre suçluluk duyguları kalıtımsaldır. Kardeşlerin birleşip babalarını öldürmelerinden, Zeus 

örneğinde olduğu gibi, kaynaklanmaktadır. Sezgin, Psikososyal ve Adli, s. 11 
119 Bununla birlikte bilinçdışının tarihsel izini sürmenin imkânsız olduğunu belirtenler de 

bulunmaktadır. Willner, a.g.e., s. 140.; Nalçaoğlu, a.g.e., s. 93. 
120 Freud, Totem and Taboo,  s.2650. 
121 A.e., s.2650-2651. 
122 A.e., s.2669,2679. 
123 Can’a göre, kültürün başlangıcını yakın akrabalar arası cinsel ilişki yasağıyla ilişkilendiren bu 

kuram, cinsel kökenli ilk suç varsayımından hareket etmektedir. Can, a.g.e., s.307. 
124 Freud, , Totem and Taboo,  s.2650,2675,2679. 
125 A.e., s.2669,2675,2680. 
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bunu yapmaktan korktuğunu126; törensel eylemlerin yapılması bakımından söz konusu 

yasağın ihlali durumunda büyü yapılması gerektiğini127 belirtmektedir.  

Bu kurama göre, yakın akrabalar arası cinsel ilişki yasağı biyolojik bakış açısı 

ile açıklanamaz128. Çünkü söz konusu yasağın yaptırımları doğumla sonuçlanmayan 

cinsel ilişkiler bakımından da geçerlidir ve aslında dokunma yasaklanmaktadır129.  

Freud, bu yasağın tabu olmaktan çıkmasını ise temelinde yer alan belirsiz, 

karmaşık koşullardaki değişimlere bağlamaktadır130. Nitekim ilkel insan tabunun ihlali 

durumunda hastalık veya ölümle cezalandırılmaktan korkarken; günümüzde nevrotik 

kişi; en çok sevdiği, kendisine en yakın kişilerden birinin cezalardan etkileneceğini 

düşünür. Başka bir deyişle ilkel insandaki bencil davranış yer değiştirme ile 

günümüzde üçüncü kişiye yönelmiştir131.  

Kaçınmanın (1) ikili bir yapıya sahip olması nedeniyle, kınamanın (2) 

oluştuğunu132; nitekim ceza sistemlerinin temellerinden birinin yasak arzuların hem 

suçluda hem de onu cezalandıran toplumda bulunduğunu belirtmektedir133.  

Malinowski’nin akrabalar arası cinsel ilişki yasağının ihlalinin yaygınlığına 

ilişkin Trobriand Adalarındaki gözlemlerine yönelik olarak, Freud, söz konusu 

toplumda, cinsel baskı olmaması nedeniyle, nevrotik özellikler göstermediklerini; 

buna karşın Trobriand Adalarının yakınında bulunan Amphlett Adalarında, ataerkil 

toplum ve otoriter aile yapısı nedeniyle, Avrupa nevrotiklerinin tüm özelliklerinin 

bulunduğunu belirtmektedir134. 

                                                
126 A.e., s.2677-2678. 
127 A.e., s.2675. 
128 A.e., s.2675. 
129 A.e., s.2675. 
130 Sigmund Freud, “Future of An Illusion”, The Standard Edition of the Complete Psychological 

Works of Sigmund Freud, C.21, Ed. James Strachey, London, The Hogarth Press, 1976, s.4422.; Bu 

kapsamda, gerçekliğin dil ile sağlanmadığı ancak ensest teriminin olguyla ilişkisi dışında unsurları 

bulunduğu belirtilmektedir. Baba terimi ile ilişkisi için Bknz. Marie-France Delfour, Inceste et 

language: l’agir hors de la loi, Paris, L’Harmattan, 1999, s.47-56. 
131 Freud, Totem and Taboo, s.2669. 
132 A.e., s.2677. 
133 Sigmund Freud, “Some Character-Types Met with in Psycho-Analytic Work”, The Standard 

Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, C.15, Ed. James Strachey, 

London, The Hogarth Press, 1976, s.3118. 
134 Smadja, a.g.e., s.179-181. 
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Psikanalitik kuram, 20. yüzyılın ikinci yarısında yapılan gözlemlere kadar 

yakın akrabalar arası cinsel ilişki yasağının açıklanması bakımından kabul 

görmüştür135.  

C. Biyolojik Kuram 

1. Birinci Dönem Biyolojik Kuramı  

Biyolojik kuram olarak adlandırdığımız, temelde birlikte büyüyen insanların 

birbirlerine karşı cinsel isteğinin bulunmadığı görüşü Edward Westermarck’a 

dayandırılmaktadır136. Westermarck’ın kuramı, kısa sürede yakın akrabalar arası cinsel 

ilişki sorunun çözümü olarak kabul edilmiş137 ve takiben yapılan ağır eleştiriler 

sonucunda yaklaşık elli yıl sonra yapılacak araştırmalara kadar arka planda 

kalmıştır138.  

Kendi dönemine kadar ileri sürülen iradi kuramlar, insan onuru ve insanı 

hayvandan ayıran özellik olarak insan aklına dayanarak evrim teorisinden destek 

almakla birlikte; bu kuram, kaçınmanın insan doğasından kaynaklandığı düşüncesi ile 

evrim kuramının temeli haline gelmiştir139. Başka bir deyişle, toplumsal evrim 

sonucunda kültürün oluştuğunu iddia eden birinci dönem ve ikinci dönem iradi kuram 

taraftarları, kültürü evrim kuramı ile açıklanamayan insan düşüncesinin bir ürünü 

olarak kabul etmek zorunda kalmıştır.  

Westermarck, küçük yaştan itibaren birlikte yaşayan insanları arasında cinsel 

ilişkiden kaçınma (1) isteğinin oluştuğunu ve kınamanın (2) buradan kaynaklandığını 

savunmaktadır140. Westermarck ilk olarak isteksizlik ifadesini kullanmakla birlikte 

sonradan tiksinme ifadesini tercih etmiştir141. Biyolojik kurama yönelik eleştiriler üç 

temel noktada birleşmektedir. İlk olarak, iradi kuram taraftarları çocukluktan itibaren 

birbirini tanıyan insanların arasında evlilik oranlarının daha yüksek olduğunu 

                                                
135 Bknz. Birinci Bölüm, İkinci Dönem İradi Kuram, Dn.72. Wolf, Incest, s.60-67. Smadja, a.g.e., 

s.182-185. 
136 Westermarck, Human Marriage, s.290-319.; Wolf, Incest, s.29. 
137 Fındıkoğlu, İngiliz, s. 1541. 
138 Wolf, Incest, s.30-38. 
139 A.e., s.30.; Aynı yönde, Fındıkoğlu, evrimsel süreç içinde katılım yoluyla aktarıldığının 

kanıtlanabilmesi durumunda bu kuramın kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Fındıkoğlu, İngiliz, 

s. 1544. 
140 Westermarck, Human Marriage, s.320-321. 
141 Fındıkoğlu, İngiliz, s. 1546. 
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belirterek birlikte yaşamın kaçınmaya neden olmadığını ileri sürmüşlerdir142. 

Psikanalitik kuram taraftarları ise, erkek çocuğun ilk sevgi nesnesinin annesi ve kız 

kardeşi olduğunu belirterek Westermarck’ın belirttiği şekilde bir kaçınmanın 

bulunmadığını belirtmiştir143. Son olarak ise, Frazer tarafından ileri sürülen ve iradi 

kuram ve psikanalitik kuram taraftarları tarafından savunulan, böyle bir kaçınmanın 

(1) söz konusu olması durumunda dahi bunun kınamayı (2) açıklamaya yeterli 

olmayacağı eleştirisi bulunmaktadır144.  

2. Modern Biyolojik Kuram 

Eleştiriler sonucunda arka planda kalan biyolojik kuram, 20. yüzyılın ikinci 

yarısında yapılan araştırmalar sonucunda, maymunlarda yakın akrabalar arası cinsel 

ilişkiden kaçınmanın fark edilmesi ile tekrar gündeme gelmiştir. Bu kapsamda ilk 

güvenilir çalışma olarak kabul edilen, Junichiro Itani ve Kisaburo Tokuda tarafından 

1958’de yayınlanan ve 200 Makak maymunu arasında yapılan araştırmada, bu 

maymunlar arasında anne-çocuk cinsel ilişkisine rastlanılmadığı belirtilmiştir145.  

Takiben Itoigawa, Nogoyama ve Kondo tarafından bir erkek maymun, annesi, bağlı 

olduğu gruptan dört dişi ve farklı bir gruptan üç erkek arasında yapılan araştırmada, 

üç ay ayrı tutulan maymunlar bir araya getirilerek cinsel ilişkiye girip girmedikleri 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda, maymunun annesi ile ilişkiye girmediği, 1/24 

oranında kendi grubundan dişi maymunla ilişkiye girdiği tespit edilmiştir146. Aynı 

doğrultuda, Godall tarafından şempanzeler üzerinden yapılan araştırmalar 

kapsamında, anne-çocuk cinsel ilişkisinin son derece olağanüstü olduğu ve anne 

tarafından kardeşler arasında cinsel ilişkinin daha sık görülmekle yine de seyrek 

olduğu ile bu ilişkilere girme teşebbüslerinde neredeyse her zaman dişi tarafından 

direnç gösterildiği belirtilmektedir147.  

                                                
142  Durkheim, La Prohibition, s.64.; Fındıkoğlu, İngiliz, s. 1546. 
143 Freud, Totem and Taboo, s.2764. 
144 Frazer, Totemism and Exogamy, s.98-99.; Freud, Totem and Taboo, s.2764. 
145 Junichiro Itani, Kisaburo Tokuda, “Japanese Monkeys of Koshima Island: Their Sexual Behavior”, 

Nihon Dobutsuki, C.3, Ed. Kinji Imanisha, Tokyo, Kobunsha, 1958, s.1-233 nakleden Wolf, Incest, 

s.60. 
146 N. Itoigawa, K. Nogoyama ve K. Kondo, “Experimental study on sexual behavior between mother 

and son in Japanese monkeys,” Primates 22, 1981, s. 494–502.  nakleden Wolf, Incest, s.61. 
147 Jane Goodall, The Chimpanzees of Gombe, Cambridge, Harvard University Press, 1986 nakleden 

Wolf, Incest, s.63-64. 
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İnsanlar üzerinde ise Japonya’da nükleer bombanın etkileri üzerine yapılan bir 

araştırmada kuzen evliliklerinin yaygınlığının ve genetik zararının fark edilmesi ile 

birlikte biyolojik kuram yeniden gündeme gelmiştir148. Ayrıca farklı toplumların 

evlilik ilişkileri üzerine Fas149 ve Kibbutizm150 toplumu üzerinden yapılan 

araştırmalar, birlikte büyüyen çocukların birbirleriyle cinsel ilişkiye girmekten 

kaçındıkları düşüncesinin oluşmasına neden olmuştur151.  

Geleneksel olarak biyolojik görüş, kınamanın kaynağı olarak doğal kaçınmayı 

belirtmekle birlikte152, Wolf; Durkheim ve Frazer tarafından ileri sürülen nedeni 

bilinmeyen bir korku; yine Durkheim, Frazer ve Strauss tarafından dikkat çekilen 

büyü, yamyamlık ve yeme bozuklukları ile yakın akrabalar arasında cinsel ilişki 

yasakları arasındaki ilişkileri inceleyerek, en duygusal canlı olan insanın, kendisine 

göre doğal olmayan bu duruma karşı gösterdiği toplu niyeti kınamanın kaynağı olarak 

görmektedir153. Wolf’a göre, bu doğal olmayan korkusu, başka bir amaca hizmet 

etmeyen ahlaksal bir normdur. Wolf bu şekilde, kaçınma ile kınama arasındaki 

uçurumun bir yanılsama olduğunu belirtmektedir154.  

III. UNSURLARI  

Yakın akrabalar arası cinsel ilişki sorunu hukuksal olarak üç unsur 

barındırmaktadır: cinsel davranış, hısımlık155 ve yasaklar156. Çalışma kapsamında, 

hısımlık unsuru yakın akrabalar, cinsel davranış unsuru vajinal yolla cinsel ilişki, 

                                                
148 James V. Neel, William J. Schull, The Effects of Inbreeding on Japanese Children, New York, 

Harper & Row, 1965, b.a. 
149 Detaylı bilgi için Bknz. Edward Westermarck, Ritual and Belief in Morocco, C.2, London, 

Macmillan and Co, 1926. 
150 Detaylı bilgi için Bknz. Yonina Talmon, Family and Community in the Kibbutz, Harvard 

University Press, 1972. 
151 Wolf, Incest, s.34-38. 
152 A.e., s.53,73. 
153 A.e., s.79. 
154 A.e., s.86, 133-136. 
155 Belirleyici unsurun hısımlık olduğunu belirtenler bulunmaktadır. Özbek v.d.,, -Özel Hükümler, 

s.381. 
156 Willner, hukuki anlamda bir davranışın, hısımlar arası cinsel ilişki olarak kabul edilebilmesi için söz 

konusu unsurları barındırması gerektiğini belirtmektedir. Willner, a.g.e., s.136.; Karş. Polat, iki temel 

unsur olduğunu belirtmektedir: hısımlık ve cinsel davranış. Polat, Ensest, s. 34.; Oğuz Polat, Tüm 

Boyutlarıyla Çocuk İstismarı 1: Tanımlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017, s. 174.; Kır, a.g.e., 

s.791.; Baran ve Erbaydar, birinci dönem iradi kuram taraftarlarına benzer şekilde temel unsurun yasak 

olduğunu belirtmektedir. Aylin Görgün Baran, Nüket Paksoy Erbaydar, a.g.e.; Aynı yönde Bknz. Genç, 

Çoşkun, a.g.e., s.217. 
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yasaklar unsuru adli para cezası ve hürriyeti bağlayıcı cezalar ile sınırlandırılmıştır. 

Bununla birlikte, özellikle psikoloji ve adli tıp çalışmalarında, ensest ve yasak-sevi 

kavramları altında, elde edilen bulgular üzerinden, unsurların kapsamının 

genişletilmesi söz konusudur157. Hısımlık unsurunun aralarında güven ilişkisi 

bulunanlara; cinsel davranışların ve yasakların ise cinsel içeriğe sahip olmayan 

konuşmalara kadar genişletilmesi önerilmektedir158.  

Unsurlar öncelikle yakın akrabalar arası cinsel ilişki sorununu açıklayan 

kuramlar bakımından ele alınacak, takiben cinsel davranış ve hısımlık unsurları 

bakımından adli tıp ve psikoloji bilimlerinin değerlendirmelerine yer verilecektir.  

Tüm unsurların hukuk bağlamında irdelemesi yapıldıktan sonra ilgili kavramlara 

geçilecektir.  

A. Cinsel Davranışlar Unsuru 

1. Ergin Yakın Akrabalar Arası Cinsel İlişkiyi Açıklayan 

Kuramlar Bakımından 

Cinsel davranışların belirlenmesinde, cinsel olduğu konusunda şüphe 

bulunmayan cinsel ilişki haricinde159,  hukuk ile birlikte antropoloji, sosyoloji, 

psikoloji ve tıp bilimlerinin açıklamalarından yararlanılmaktadır160. Öncelikle yakın 

                                                
157 Günümüzde yakın akrabalar arası cinsel ilişki kavramı genel olarak çocukların cinsel istismarı 

kapsamında değerlendirilmektedir. İpek, a.g.e., s.4.; Memiş Kartal, Cinsel İstismar, s.6,46,56,188.; 

Polat, Çocuk İstismarı, s. 174.; Taner, F.G., a.g.e., s. 382-384. 
158 Robert Weiss, “Understanding Covert Incest: An Interview wit Kenneth Adams”, (Çevrimiçi), 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/love-and-sex-in-the-digital-age/201510/understanding-

covert-incest-interview-kenneth-adams, erişim: 21 Eylül 2017.; Aksi yönde çocuğun psiko-sosyal 

gelişimi açısından dokunmanın önemi ve söz konusu ilişkinin yön ve biçim değiştirmesine ilişkin 

ayrıntılı bilgi için Bknz. Füsun Aral Erkan, “Kriminolojide Çocuğun Psiko-Sosyal Gelişimi Açısından 

Dokunmanın Önemi”, İÜHFM, C. 53, No: 1-4, 1990, s. 145-151.   
159 Ünver, Hukuksal Değer, s. 1028.; Ali Kemal Yıldız, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu: Seminer 

Notları, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2007, s. 216.; Cinsel ilişki tanımı, ülkemizde, uygulama 

ve öğretide “penisin vajinal veya anal yoldan sokulması veya sokturulması” olarak kabul edilmektedir. 

Çalışma kapsamında cinsel ilişki erkek ile kadın arasında gerçekleştirilen vajinal yollu ilişki anlamında 

kullanılmıştır. Bununla birlikte çalışma dâhilinde ilgili bölümlerde anal ve/veya oral ilişkilere ilişkin 

bilgiler verilmiştir. Y.GCK., E. 2002/5-44, K. 2002/175, T. 19.2.2002.; Y.GCK., E. 2003/5-21, K. 

2003/19, T. 4.3.2003.; Sulhi Dönmezer, Ceza Hukuku Özel Kısım: Genel Adap ve Aile Düzenine 

Karşı Cürümler, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul, 1975, s.53-54.; Tezcan, Erdem, Önok, oral ilişkinin 

de cinsel ilişki kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., 

s.445. 
160 Taner, F.G., a.g.e., s.94,108.; Müstehcenlik konusunda benzer görüşler için Bknz. Gürelli, 

Müstehcenlik, s.580-581. 
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akrabalar arası cinsel ilişkiyi açıklayan kuramlar kapsamında, iradi kuram taraftarları 

kaçınma ve/veya kınamanın cinsel ilişkiye yönelik olduğunu; psikanalitik kuram 

taraftarları cinsel davranışın bir dokunma yasağı şeklinde olduğunu ve bundan 

kaçınmanın ikili bir yapıya sahip olduğunu, kınamanın ise cinsel ilişkiye yönelik 

olduğunu; biyolojik kuram taraftarları ise kaçınmanın tüm cinsel davranışlara, 

kınamanın ise yalnızca cinsel ilişkiye yönelik olduğunu belirtmektedir. Başka bir 

deyişle kınamanın cinsel ilişkiye yönelik olduğu tüm kuramlar tarafından kabul 

edilmekle birlikte, kaçınma kuramlarca farklılık göstermektedir.  

Söz konusu kuramlar uyarınca kınama cinsel ilişki ile sınırlı olmakla birlikte, 

ilkel veya yarı ilkel olarak kabul edilen toplumlara ilişkin yapılan gözlem ve 

araştırmalarda, modern anlamda evlilik kurumu bulunmayan bu toplumların 

ilişkilerini açıklamak için içevlilik ve dışevlilik kavramlarının kullanıldığının161 ve 

topluluk üyelerine evlilik ilişkisi üzerinden soruların yöneltildiğinin162 göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. Başka bir deyişle, yakın akrabalar arası cinsel ilişki 

sorununu açıklayan kuramlar, vajinal veya anal ilişki üzerinde herhangi bir ayrım 

yapmaksızın, bunların dışında kalan cinsel davranışları ağırlıklı olarak araştırmanın 

dışında tutmuşlardır163. Bu yönelimde diğer cinsel davranışlara oranla söz konusu 

ilişkilerin görünürlüğünün de etkili olduğunun unutulmaması gerekmektedir164.  

2. Adli Tıp ve Psikoloji Bakımından 

Yakın akrabalar arası cinsel ilişki sorununa sonuçları üzerinden yaklaşan adli 

tıp ve psikoloji kapsamında yapılan araştırmalar, cinsel davranış unsuru bakımından 

çarpıcı veriler ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar kapsamında hareketin fiziksel veya 

duygusal olması arasında sonuçları bakımından herhangi bir fark bulunmadığı ifade 

                                                
161 Bknz. Birinci Bölüm, İçevlilik (Endogami) – Dışevlilik (Egzogami) Kavramları 
162  Malinowski, Sexual Life, s.466-467,505.; Malinowski, Yabanıl Toplum, s.24,91-96.; Can, a.g.e., 

s.79-83. 
163 Willner, a.g.e., s. 137; Aynı yönde Bknz. Sezgin, Psikososyal ve Adli, s.8. 
164 Willner, a.g.e., s. 134-135 
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edilmektedir165. Başka bir deyişle, vajinal, anal166 veya oral ilişki ile sarkıntılık, taciz 

ve hatta cinsel içeriğe sahip olmayan konuşmalar dahi bireyler üzerinde benzer 

nitelikte sonuçların doğmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda cinsel davranışın 

gerçekleştirildiği sürenin sonuçları bakımından da bir farklılık söz konusu değildir167. 

Diğer bir ifadeyle, cinsel davranışın bir kere veya zaman olarak kısa süre içerisinde 

gerçekleştirilmesi ile düzenli olarak cinsel davranışların uygulanması arasında 

sonuçları açısından herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bununla birlikte bu 

çalışmaların temelde rızaya dayalı olmayan ilişkilerde elde edilen sonuçları yansıttığı 

ve rızaya dayalı olmayan bu hareketlerin ceza hukuku kapsamında düzenlendiği 

unutulmamalıdır168. 

Ülkemizde terim birliğinin bulunmaması ve yetersiz araştırmalar sonucu 

yayınlanan hukuk dışı çalışmalarda yakın akrabalar arası cinsel ilişkinin 

cezalandırılmadığı ve “ensest” adı altında cezalandırılması gerektiği ifade edilirken; 

cinsel saldırı, cinsel istismar, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarının 

nitelikli halleri hatalı olarak göz önünde bulundurulmamaktadır. Benzer şekilde, terim 

                                                
165 Sezgin, hareketin fiziksel veya duygusal olması arasında bir fark bulunmadığını; fiziksel 

davranışların duygusal yanı da olduğunu belirtmektedir. Sezgin, Psikososyal ve Adli, s. 81.; İpek, 

a.g.e., s.104.; Sezgin, Ruhsal, s.21-24.; Aynı yönde Bknz. Richard J. Gelles, “Family Violence”, The 

Handbook of Crime and Punishment, Ed. Michael Tony, Oxford, Oxford University Press., 1998, s. 

181.; Karş. Polat, Ensest, s. 37.; Çavlin-Bozbeyoğlu, a.g.e., s.17, 20-21.; Sezgin, Ensest, s.165-175.; 

Gizem Kübra Özen, “Çocuk İstismarı Bağlamında Müstehcenlik ve Fuhuş Suçlarının 

Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (yayınlanmamış) yüksek lisans 

tezi, 2015, s.15-25.; Polat, Çocuk İstismarı, s. 174.;  Osman Karameşe, “Kocaeli Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na Gönderilen Ensest Olgularının Değerlendirilmesi”, Kocaeli 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli, (yayımlanmamış) uzmanlık tezi, 2018, s.13-17.; Pınar Özdemir, 

“Ensest Mağduru Çocukların Adli Dosyalarının Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla İncelenmesi ve Müdahale 

Modelinin Geliştirilmesi”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (yayımlanmamış) 

Doktora tezi, 2018, s.33-48.; Söz konusu eserlerde, aile içi fiziksel şiddet, cinsel şiddet ve psikolojik 

şiddet terimleri ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Kapsamları için Bknz. Sokullu-Akıncı, a.g.e., s.81-

82.; Aynı yönde, Necla Öztürk, a.g.e., s. 19. 
166 Yapılan klinik araştırmalarda anal yolla cinsel ilişkinin; yargıya yansıyan olaylarda ise vajinal yolla 

cinsel ilişkinin yaygın olduğu tespit edilmiştir. Sezgin, Psikososyal ve Adli, s. 80. 
167 A.e., s. 76. 
168 Söz konusu verilerin rızaya dayalı ilişkilerde kullanılabilir olup olmadığının belirsiz olduğu ifade 

edilmektedir. Tatjana Hörnle, “Das Verbot des Geschwisterinzests – Verfassungsgerichtliche 

Bestätigung und verfassungsrechtliche Kritik”, NJW, C.61, No:29, 2008, s.2086-2087.;  

 Adli tıp ve psikoloji temelli araştırmalarda “ensest” veya “yasaksevi” kavramı altında 

incelenen fiiller, ceza hukuku anlamında farklı suçlar altında incelenmektedir. Fiziksel temas içeren 

cinsel davranışlar, çocuğun cinsel istismarı suçu (TCK m.103); sözlü tacizler cinsel taciz suçu (TCK 

m.105), çocuklara müstehcen nitelikteki görüntü, yazı ve sözlerin verilmesi, gösterilmesi, okunması, 

okutulması veya dinletilmesi müstehcenlik suçu (TCK m.226) kapsamında yer almaktadır. Ayrıntılı 

bilgi için Bknz. Özen G.K., a.g.e., s. 73 vd. 
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birliği bulunmaması sebebiyle, cinsel saldırının ve cinsel istismarın nitelikli haline 

ilişkin belirtilen görüş ve ifadeler ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel 

ilişkinin cezalandırılması amacıyla kullanılmaktadır169.  

Kanaatimizce, Fransız Ceza Kanundaki gibi, “ensest” teriminin rızaya dayalı 

olmayan söz konusu hareketler için kullanılması terim birliği açısından yerinde 

olacaktır170.  

3. Ceza Hukuku Bakımından 

Son olarak ceza hukuk bakımından ise cinsel davranış objektif ve subjektif 

kuramlarla açıklanmaktadır. Objektif kuram taraftarları temel olarak suçun maddi 

unsurları kapsamında cinsel davranışların belirlenmesi gerektiğini; buna karşın 

subjektif kuram taraftarları ise manevi unsur kapsamında bir değerlendirme yapılması 

gerektiğini ileri sürmektedir171.  

Objektif kuram üç temel başlık altında incelenmektedir: cinsel davranışın tıp 

ve antropoloji bilimlerinin esaslarına göre belirlenmesini savunan görüş, cinsel 

davranışın gelişen olayların oluşum süreci içerisinde bir bütün olarak 

değerlendirilmesi sonucunda belirlenmesi gerektiğini savunan görüş ve cinsel 

davranışın kişiler arası hukuka aykırı bir ilişki olarak değerlendirilmesi gerektiğini 

savunan görüş172. Bu görüşler sırasıyla, temas edilen bölge esas alınarak173, 

gerçekleştirilen hareketin tamamı göz önünde bulundurularak ve kişiler arasındaki 

ilişki temel alınarak davranışın cinsel nitelikte olup olmadığının belirlenmesi 

gerektiğini ileri sürmektedir. Türk öğretisinde ağırlıklı olarak kabul edilen objektif 

kuram uyarınca174, cinsel davranış kişinin kastından bağımsız olarak belirlenir.  

                                                
169 Aynı yönde Bknz. Roffee, a.g.e., s.108.; Erman, B., a.g.e., s.33. 
170 FrCK’da cinsel özgürlük ve dokunulmazlığa karşı suçların nitelikli hali olarak hısımlığa yer 

verilmesine rağmen “ensest” başlığı ile yeni bir düzenlemeye yer verilmesinin temel amacının, 

mahkemelerce verilen kararlarda yakın akrabalar arası ilişkiyi vurgulamak için olduğu belirtilmektedir. 

Bu kapsamda “inceste” terimi ile çocukların hısımlarına rıza gösteremeyecekleri ve cinsel istismar için 

aranan cebir, tehdit, şiddet veya sürpriz şartının aranmayacağı belirtilmektedir. Arnaud Montas, Gildas 

Roussel, “La pénalisation explicite de l’inceste: nommer l'innommable”, Archives de politique 

criminelle, C.32, No.1, 2010, s.295-296. 
171 Taner, “kavramı objektif ölçütlere dayanarak açıklayan görüşler” ve “kavramı failden yola çıkarak 

açıklayan sübjektif görüşler” olarak adlandırmaktadır. Taner, F.G., a.g.e., s. 97-106. 
172 A.e., s.98-103.  
173 Benzer şekilde, Birleşik Krallık’ın 2003 tarihli “Sexual Offences Act” bölüm 4, 8, 9,10, temas edilen 

bölgeler üzerinden düzenlemeler yapılmıştır.  
174 Günümüzde öğretide ağırlıklı kabul edilen görüşün subjektif kuram olduğu iddiasına katılmıyoruz. 
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Objektif kuram temas edilen bölgeler bakımından sınırlayıcı yapısı ve 

kişilerarası ilişki bakımından belirlilik ilkesine aykırılığı; subjektif kuram ise ahlak 

temelli bir sisteme dönüşmeye elverişliliği ve belirlilik ilkesine aykırılığı bakımından 

eleştirilmektedir175. Bu bağlamda, cinsellik gibi soyut ve değişken bir kavramı 

açıklamaya yönelik unsurların da esnek bir yapıya sahip olması gerektiği görüşüne 

katılmaktayız176. Bu sebeple yalnızca temas edilen bölge üzerinden bir 

değerlendirmenin yeterli olmayacağı açıktır177. Özellikle yakın akrabalar arasındaki 

cinsel davranışların belirlenmesinde kişiler arasındaki subjektif ilişkilerin göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir178.  

Karşılaştırmalı hukukta ağırlıklı olarak vajinal yollu cinsel ilişkisinin suç 

haline getirildiği görülmektedir179. Bununla birlikte anal, oral ilişkiler ile diğer cinsel 

                                                
Kg. Taner, F.G., a.g.e., s.183.; 

Bu kapsamda, Toroslu basit ve nitelikli hal bakımından özel kast aranması gerektiğini belirtirken; 

Arslantürk, Akkaya, Alşahin, Artuk, Centel, Çakır, Dülger, Gökcen, Koca, Memiş Kartal, Özen, Şen, 

Üzülmez, cinsel saldırının basit hali için özel kast arandınığını belirtmektedir; buna karşın, Bacaksız, 

Çakmut, Doğan, Erdem, Tezcan, Meran, Önok, Özbek, Pakır, Soyaslan, Taner, Tepe, Yıldız, Yokuş 

Sevük genel kastın yeterli olduğunu belirtmektedir. Yıldız, a.g.e., s. 216.; Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., 

s.403.; Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Yetkin Basımevi, 2018, s.244.; Ersan 

Şen, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu: Cilt I m.1-140, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2006, s. 379-381.; 

Taner, F.G., a.g.e., s.180-186.; Handan Yokuş Sevük, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 

Adalet Yayınevi, 2018, s.92.; Mahmut Koca, İlhan Üzülmez, Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler, 

Ankara, Adalet Yayınevi, 2018, s.332.; Artuk v.d., Özel Hükümler, s.324.; Murat Volkan Dülger, 

“Evlililk Birliği İçinde Gerçekleşen Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu, Bu Suçun Mağdur Üzerindeki Etkileri 

ve Mağduru Korumaya Yönelik Önlemler”, İBD, C.80, No:2, 2006,  s.550.; Arslantürk, a.g.e., s. 128-

169.; Özen M., a.g.e., s.422.; Meran, a.g.e., (Çevrimiçi) https://jurix.com.tr/article/2474. 

erişim:15.01.2019.; Toroslu N., Özel Kısım, s.62.; Nur Centel, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda 

Cinsel Saldırı Suçu ve Cinsel Suçlar Değişiklik Tasarısı’nın Değerlendirilmesi”, TBBD, No.99, 2012, 

s.277.; Özlem Yenerer Çakmut, “Kavramsal Olarak Kadına Karşı Şiddet/Cinsel Şiddet ve Türk Ceza 

Hukukunda Cinsel Saldırı Suçunun Genel Değerlendirmesi”, MÜKTCAD, C.2, No:1, 2018, s.53.; 

Çetin Akkaya, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Ankara, Adalet Yayınevi, 2018, s. 90-91.; 

Memiş Kartal, Cinsel İstismar, s.213.; Özbek v.d.,, Özel Hükümler, s.337.; Yusuf Pakır, Cinsel 

Saldırı Suçu, Ankara, Adalet Yayınevi, 2018, s. 114. 
175 Taner, F.G., a.g.e., s.106-109.  
176 A.e., s.111. 
177 A.e.s.110.  
178 A.e. s.113. 
179 Alck m.173 kapsamında yalnızca cinsel ilişki yasak kapsamındadır. Cinsel ilişki benzeri ilişkilerin, 

vücuda sair organ sokulması durumunda dahi bu kapsamda değildir. Thomas Fischer, Beck'sche Kurz-

Kommentare, 59. Baskı, Münih, C.H. Beck, 2012, StGB § 173 Kn. 9, s.1118.; Urs Kindhäuser, Lehr- 

und Praxis Kommentar, 6. Baskı, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2015, StGB § 173 Kn.2, 

s.699.; Aynı şekilde AvCK m 211, İsCK m.213 ve PCK m.201 uyarınca rızaya dayalı cinsel ilişki; İtCK 

m. 564 uyarınca, cinsel ilişkiye girilmesi ve ilişkinin skandal yaratacak olması yasak kapsamındadır. 

Monika Lipińska, Die Sexualstraftaten im polnischen Strafkodex im Vergleich zum deutschen 

Strafgesetzbuch, Frankfurt, Peter Lang, 2013, s.266 nakleden Erden Tütüncü, a.g.e., s.96. 
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davranışları da kapsayan düzenlemeler ve görüşler bulunmaktadır180. Çalışma 

kapsamında cinsel davranış unsurunun rızaya dayalı cinsel ilişki ile 

sınırlandırılmasının nedeni, tüm kuramlar tarafından kabul edilen asgari ölçüt olmakla 

birlikte bu ölçütün dahi ileride açıklanacağı üzere suç haline getirme kuramları 

kapsamında gerekçelendirilememesidir.  

B. Hısımlık Unsuru 

1. Ergin Yakın Akrabalar Arası Cinsel İlişkiyi Açıklayan 

Kuramlar Bakımından 

Hısımlık181 genel olarak kültürler arasında farklılık gösteren ve içinde 

bulunduğu toplum uyarınca belirlenen bir kavram olarak kabul edilmektedir182. 

Nitekim tarihsel süreç içerisinde farklı toplumlar tarafından farklı sınırlandırmalar 

yapıldığı görülmektedir183. Yakın akrabalar arasında cinsel ilişki sorunu kapsamında 

ise, çekirdek aile içinde - ebeveynler arasında gerçekleştirilenler haricinde - cinsel 

davranışların kınanması tüm kuramlar tarafından kabul edilmektedir184. Bununla 

birlikte iradi kuram taraftarları kaçınma ve/veya kınanma bakımından hısımlık 

unsurunun kültürel olarak belirlendiğini belirtirken; psikanalitik kuram, kaçınma ve 

kınamanın Oedipus Kompleksine dayalı olarak, çekirdek aile dâhilinde olduğunu; 

biyolojik kuram kaçınmada birlikte büyüme unsurunun etkili olduğunu ve kınamanın 

kültürel etki altında kaldığını belirtmektedir. Detaylı olarak incelendiğinde, kültürel 

                                                
180 İngiltere hukukunda, vajinal, anal veya oral cinsel ilişkiler yasaklanmaktadır. “Sexual Offences Act” 

(c.42) bölüm 64-65;  
181 Hısımlık kavramı kan, evlenme veya evlat edinme sözleşmesi gibi doğal veya sözleşmesel bir bağ 

ile kurulan yakınlık olarak tanımlamaktadır. Yılmaz, a.g.e., s. 302-303. 
182 Halil Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1974, 

s. 5.; Hüseyin Hatemi, Burcu Kalkan Oğuztürk, Aile Hukuku, 5. bs., İstanbul, Vedat, 2016, s.9-11.; 

Aynı zamanda bu kavram ve yapısı zamanla değişen bir kurumu ifade eder. Turgut Akıntürk, Derya 

Ateş, Türk Medeni Hukuku: Aile Hukuku, 18.bs., İstanbul, Beta, 2016, s.4.; Özellikle dinler ve 

sanayi devrimi toplumla birlikte aile yapısına da köklü yenilikler getirmiştir. Bununla birlikte medeni 

kanunun aileyi dinin otoritesinden çıkardığı belirtilmektedir. Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Mustafa 

Alper Gümüş, Türk Özel Hukuku Cilt III: Aile Hukuku, 11. bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 2016, s.2-

7.; Sanayi devrimi öncesi aile kavramı geniş anlamda bir ev çevresinde birlikte yaşayanlardan 

oluşurken, sanayi devremi sonrası küçük aileler yerini almıştır. Akıntürk, Ateş, a.g.e., s.5-6.; Kültürler 

arasında farklılık noktasında, 1917 tarihli Hukuk-i Aile Kararnamesi, hukukumuz bakımından en güzel 

örneklerden birini teşkil etmektedir. Ayrıntılı bilgi için, Mehmet Akif Aydın, Osmanlı Aile Hukuku, 

İstanbul, Klasik, 2017, s. 138 vd.  
183 Bknz. Birinci Bölüm, Kavram; İkinci Bölüm, Suç Haline Getirme Kuramları.  
184 Benzer şekilde, medeni hukukta eşler arasında hısımlık ilişkisinin doğmadığını belirtilmektedir. 

Hatemi, Kalkan Oğuztürk, a.g.e., s.3. 
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etki farklı kuramlar tarafından kabul edilmekle birlikte, bu kuramlar başlangıç 

noktaları ve değişim süreçleri bakımından farklılıklar göstermektedir.  Bazı düşünürler 

başlangıç noktasını aile olarak kabul ederken; diğerleri boy olarak kabul etmektedir. 

Başlangıç noktasını boy olarak kabul edenler, hısımlığın yerleşik hayata geçişle 

birlikte kandaşlığa dönüştüğünü belirtmektedir.  

2. Adli Tıp ve Psikoloji Bakımından 

Söz konusu ilişkilere sonuçları üzerinden yaklaşan ve temelde rızaya dayalı 

olmayan ilişkileri inceleyen adli tıp ve psikoloji alanındaki araştırmalar, aralarında 

güven ilişkisi bulunan kişiler arasında hısımlık unsurunun bulunduğunu ileri 

sürmektedir. Başka bir deyişle, söz konusu cinsel davranışların aralarında kan, kayın 

hısımlığı, sütanne, sütkardeş, vaftiz baba veya evlatlık ilişkisinin bulunup 

bulunmaması önem arz etmemektedir. Aralarında söz konusu herhangi bir ilişki 

bulunmayan ancak güven ilişkisi bulunan kişilere karşı, mesela akrabalık ilişkisi 

bulunmayan aile yakını, cinsel davranışların gerçekleştirilmesi durumunda ortaya 

çıkan sonuçlar ile aralarında birinci dereceden kan bağı bulunan hısımlar arasında 

gerçekleştirilmesi arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır185. Bununla birlikte bu 

çalışmaların temelde rızaya dayalı olmayan ilişkilerde elde edilen sonuçları yansıttığı 

ve ceza hukuku kapsamında çocuklara karşı suçlar bakımından uygulandığı 

unutulmamalıdır.  

3. Hukuk Bakımından 

Medeni hukuk ve ceza hukuku bakımından hısımlık kavramlarının incelenmesi 

gerekmektedir. İlk olarak medeni hukuk kapsamında hısımlık; kan hısımlığı, kayın 

hısımlığı, evlatlık ilişkisi olarak üçe ayrılmaktadır.  

Kan hısımlığı, doğumla birlikte, çocuk ile anne ve babası arasında kurulan 

hısımlıktır. Kayın hısımlığı evlenme dolayısıyla eşlerden biri ile diğer eşin kan 

hısımları arasında meydana gelen yakınlık olarak tanımlanmaktadır. Eşler arasında 

hısımlık ilişkisi doğmaz186. Bu hısımlıklar üstsoy-altsoy ve yansoy olarak ikiye 

                                                
185 Aynı yönde Polat, kan bağından ziyade çocuğun karşısındaki erişkini nasıl algıladığı ve onu hangi 

konuma koyarak değerlendirdiği üzerinden bir değerlendirme yapılması gerektiğini belirtmektedir. 

Polat, Ensest, s. 31,42,244.; Polat, Çocuk İstismarı 1, s. 174.; Aynı yönde Bknz. TBMM, Yasama 

Dönemi 24, Yasama Yılı 4, Sıra Sayısı 592, s.124-125. 
186 Hatemi, Kalkan Oğuztürk, a.g.e., s.3. 
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ayrılır187. Tartışmalı bir yapıya sahip evlatlık ilişkisinin ise evlat edinenlerle evlatlık 

arasında yapay bir hısımlık doğurduğu belirtilmektedir188. 

Ceza hukuku kapsamında hısımlık ilişkisi, belirli suç tipleri bakımından 

nitelikli hal ve şahsi cezasızlık düzenlemelerinde yer almaktadır. Çalışma kapsamında, 

cinsel dokunulmazlık ve özgürlüğe karşı suçlar bağlamında belirlenen hısımlık 

ilişkilerinin incelenmesi yeterli görülmektedir. Bu kapsamda üçlü bir ayrım 

görülmektedir: kan ve kayın hısımlığına dayanan, bakım yükümlülüğüne dayanan189.  

Ülkemizde, genel olarak, cinsel özgürlük ve dokunulmazlığa karşı suçlar 

bakımından, üçüncü derece kan ve kayın hısımları190, evlatlık ilişkisi191, üvey evlat 

ilişkisi192, evlenme engelleri193 bulunmaktadır194.  

                                                
187 Akıntürk, Ateş, a.g.e., s.73-75. 
188 Evlatlık kavramı hakkında detaylı bilgi için Bknz Birinci Bölüm, Evlatlık-Besleme. 
189 Yalnızca kan bağına dayanan ve bakım yükümlülüğüne dayanan olarak da ayrım yapanlar 

bulunmaktadır. Bknz. Çetinkaya, a.g.e., s.7.; 
190 TCK m.102/3(c).; TCK m.103/3(c). 
191 TCK m.102/3(c).; TCK m.103/3(c).; TCK m.104/2 ve 3.; Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu 

bakımından, evlatlık ilişkisi evlenme engelleri arasında yer almaktadır. Ayrıca evlatlık edinme öncesi 

süreç de düzenlenmiştir.  
192 TCK m.102/3(c).; TCK m.103/3(c).; Kanunda “üvey baba, üvey ana, üvey kardeş” sınırlandırması 

yapılırken TCK m.102 bakımından üvey evladın sayılmaması noktasındaki eleştirilere katılmaktayız.  

Erden Tütüncü, a.g.e., s.132. 
193 TCK m.104’ün nitelikli hali olan düzenleme ülkemizde “ensest” düzenlemesi olarak kabul edilmekle 

birlikte, eTCK m.237 kapsamında yapılan tartışmalara paralel olarak, (Bknz Üçünçü Bölüm, eTCK 

m.237) kanunilik ilkesi gereği tüm evlilik engellerini kapsayacağı ve eşcinsel ilişkilere uygulanabileceği 

görüşündeyiz. Evlenme engeli genel olarak TMK uyarınca belirleneceği görüşü için Bknz. Sevük, Özel 

Hükümler, s.150.; Toroslu N., Özel Kısım, 2018, s.71.; Özbek v.d.,, Özel Hükümler, s.381.; Sadece 

TMK m.129 kapsamında belirleneceği görüşü için Bknz. Soyaslan, Özel Hükümler, s.264.; Tezcan, 

Erdem, Önok, a.g.e., s.443.; Koca, Üzülmez, Özel Hükümler, s.375. 
194 Ayrıca TCK m.103/3(d) uyarınca, denetim ve gözetim yükümlülüğü bulunanlar da düzenlenmiştir.  
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Karşılaştırmalı ceza hukukunda, hısımlık kavramı ülkeler bakımından farklılık 

göstermektedir. Almanya195, Avusturya196, Birleşik Devletler197, Birleşik Krallık198, 

Fransa199, İsviçre200, İslam temelli hukuk sistemleri201, İtalya202ve Polonya’daki203 

düzenlemelerde temel olarak, üstsoy-altsoy ilişkisi ile evlatlık ilişkileri ergin yakın 

                                                
195 AlCK m. 174, 174/b ve 174/c uyarınca, üstsoy-altsoy kan veya kayın hısımlığı, eş, partner veya 

eğitim, tedavi vb. sebeplerle denetim ve gözetim yükümlülüğü bulunanlar tarafından işlenmesi cinsel 

istismar suçunun cezayı ağırlaştıran nitelikli hal olarak düzenlenmiştir.  

AlCK m.173 “Beischlaf zwischen Verwandten” suçunun, altsoy-üstsoy ve kardeşler arasında 

işlenebileceği kabul edilmiştir. Bu sınırlama yarım kan kardeşlerini (üvey) de kapsamaktadır. Dippel, 

a.g.e., StGB § 173 Kn.18-20., s.723-724.; Fischer, a.g.e., StGB § 173 Kn. 8, s.1118.; Genetik 

tehlikeliliği kabul eden, Kühl, AlCK m.173 kapsamında suçun yalnızca kan hısımları arasında 

işlenebileceğini, evlat edinmeyi kapsamayacağını belirtmektedir. Kristian Kühl, “Beischlaf zwischen 

Verwandten”, Lackner/Kühl Strafgesetzbuch, 29. Baskı, Münih, C.H. Beck, 2018, StGB § 173 Kn. 

2.; Bununla birlikte, altsoy-üstsoy ilişkisi ve kardeşliğin cezalandırılması bakımından süreklilik; diğer 

hısımlıklar bakımından ise değişimler bulunduğunu belirtilmektedir. Sami Bdeiwi, Beischlaf Zwischen 

Verwandten: StGB § 173, Berlin, De Gruyter, 2014, s.253-254. 
196 AvCK m.211 “Blutschande” suçunun, altsoy-üstsoy ve kardeşler arasında işlenebileceği kabul 

edilmiştir. 
197 Ohio, New Jersey ve Rhode Island eyaletlerinde suç olarak düzenlenmemiştir. Ergin yakın akrabalar 

arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin suç olarak düzenlendiği eyaletlere ilişkin Bknz. Cahill, " a.g.e., 

s.1562-1564. 
198  2003 tarihli “Sexual Offences Act” (c.42) bölüm 21 uyarınca, eğitim, sağlık vb. denetim ve gözetim 

yükümlülüğü bulunması cinsel istismar suçunun cezayı ağırlaştıran nitelikli hal olarak kabul edilmiştir. 

2003 tarihli “Sexual Offences Act” (c.42) bölüm 64-65’te düzenlenen “ergin akrabayla cinsel ilişki ve 

ergin akrabayla rızaya dayalı cinsel ilişki“ suçlarının, ebeveyn, büyükbaba, büyükanne, çocuk, torun, 

üvey veya tam kardeş, amca, hala, yeğenler arasında işlenebileceği belirtilmiştir. 2010 tarih ve 985 

numaralı, “Human Fertilisation and Embryology” düzenlemesiyle, evlatlık ilişkileri de düzenleme 

kapsamına alınmıştır. Ashworth, 2008 tarihli “Criminal Justice and Immigration Act” düzenlemesiyle 

evlatlık ilişkisinin dâhil edildiğini belirtmektedir. Andrew Ashworth, Principles of Criminal Law, 

Oxford, Oxford University Press, 2009, s. 349. 
199 FrCK m. 222-24/222-28/222-30 uyarınca, üstsoy veya otorite sahibi kişi tarafından işlenmesi, cinsel 

saldırı suçunun cezayı ağırlaştıran nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. FrCK m. 222-31-1 “inceste” 

(yakın akrabalar arası cinsel saldırı/cinsel istismar) suçunun, hukuki veya fiziki otorite sahibi üstsoy, 

kardeş, amca, dayı, hala, teyze, yeğen ile bu kişilerin eşleri ve hayat arkadaşları tarafından işlenebileceği 

belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme hukuki ve fiziki otorite sahibi olma şartı taşıması ve belirli 

durumlarda kan hısımlarını kapsamayacağı gerekçesiyle eleştirilmektedir. 
200 İsCK m. 192 uyarınca, eğitim, sağlık vb. nedenlerle denetim ve gözetim yükümlülüğü olanlar 

tarafından işlenmesi cezayı ağırlaştıran nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. İsCK m.213 “Inzest” 

suçunun üstsoy-altsoy kan hısımları, kardeş veya üvey kardeş arasında işlenebileceği kabul edilmiştir. 

Bununla birlikte iki çocuk arasında işlenmesi cezayı kaldıran şahsi sebep olarak düzenlenmiştir.   
201 Bknz. Üçüncü Bölüm, Cumhuriyet Öncesi Dönem.  
202 İtCK m. “609-ter.” uyarınca, cinsel saldırının eğitim veya sağlık vb. denetim ve gözetim 

yükümlülüğü dâhilinde veya 16 yaşından küçüklere ebeveyn, evlat edinen veya yasal koruyucu 

tarafından işlenmesi cezayı ağırlaştıran nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. İtCK “m. 609-quater” 

uyarınca, cinsel istismarın üstsoy, evlat edinen dâhil ebeveyn, birlikte yaşayan, yasal koruyucu veya 

sağlık, eğitim vb. denetim ve gözetim yükümlülüğü bulunanlar tarafından işlenmesi cezayı ağırlaştıran 

nitelikli hal olarak ve suçun on altı yaşından küçüklere karşı işlenme koşulu olarak düzenlenmiştir. İtCK 

m.564, “incesto” suçunun üstsoy-altsoy ve kardeşler arasında işlenebileceği kabul edilmiştir.  
203 PCK m.201 “ensest” suçunun üstsoy-altsoy, kardeş ve evlatlık ilişkisi dâhilinde işlenebileceği kabul 

edilmiştir. Monika Lipińska, Die Sexualstraftaten im polnischen Strafkodex im Vergleich zum 

deutschen Strafgesetzbuch, Frankfurt, Peter Lang, 2013, s.268 nakleden Erden Tütüncü, a.g.e., s.96. 
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akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki bakımından hısımlık kapsamında yer 

almaktadır. Ayrıca, bu kapsamda, FrCK m.222-31-1’inci maddesi204 “le viol 

incesteueux ou l’agression sexuelle incestueuse” (ensest ırza geçme veya cinsel saldırı) 

tanımının “Tecavüz ve cinsel saldırıların; üstsoy, kardeş ile hukuki veya fiziki olarak 

mağdur üzerinde otorite sahibi aile ile birlikte yaşayan üçüncü kişi tarafından aile 

içinde gerçekleşmesi ensest olarak tanımlanır.”205 şeklindeki hısımlığı aşırı genişleten 

düzenlenmesi suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Fransız 

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir206.  

Bu açıklamalar ışığında, rızaya dayalı olmayan cinsel saldırı ve istismarlar 

suçları bakımından nitelikli haller kapsamında hısımlık unsurunun sınırlarının; buna 

karşın ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki kapsamında hısımlık 

unsurunun daraltıldığı gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda, çalışma kapsamında; 

boydaşlık, kan, kayın hısımlığı, üvey evlat, taşıyıcı anne-çocuk207,  sütanne, 

sütkardeş208, vaftiz baba, evlatlık209 veya efendi-köle ilişkilerinin hısımlık kapsamında 

değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin kültürel bir olgu kabul edilmekle birlikte, 

hısımlık unsuru tüm kuramlar tarafından kabul edilen asgari ölçüt olan yakın akrabalar 

- ikinci dereceye kadar kan hısımlığı - ile sınırlandırılmıştır. 

Yaş bakımından “ergin”likle sınırlandırılmasının – reşit veya yetişkin yerine - 

nedeni ise, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu kapsamında, mahkeme kararı veya 

evlenme ile ergin kılınanlarla cinsel ilişkiye girilmesi durumunda ortaya çıkan 

                                                
204 2010-121 no ve 08.02.2010 tarihli “tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code 

pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux” yasasıyla FrCK’ya 

eklenen. 
205 “Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la 

famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, 

y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit 

ou de fait” 
206 Le Conseil Constitutionnel, no 2011-163 QPC, T. 16.09.2011. (Çevrimiçi) https://www.conseil-

constitutionnel.fr/les-decisions/decision-n-2011-163-qpc-du-16-septembre-2011-references-

doctrinales 
207 Strauss, tüp bebek ve taşıyıcı anne uygulamalarının sorunu genişleteceğini belirtmektedir. Strauss, 

Yapısal Antropoloji, s. 45-50. 
208 İslam temelli hukuk sistemleri bakımından süt hısımlığı kan ve kayın hısımlığına göre farklılıklar 

içermektedir. Süt hısımlığının doğabilmesi için, süt verilen çocuğun yaş olarak Ebu Hanefiye göre 30 

ay, İmameynin’e göre ise 48 aydan küçük olması gerekir. Bunun dışında süt anne, süt miktarı ve yasağın 

kapsamına ilişkin detaylı bilgi için Bknz. Cin, a.g.e.,.,, s. 106-109.;  
209 Bknz. Birinci Bölüm, Evlatlık – Besleme.  
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tartışmalardır210. Nitekim bu ölçütlerin dahi aşağıda açıklanacağı üzere suç haline 

getirilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır211.  

C. Yasaklar Unsuru 

1. Ergin Yakın Akrabalar Arası Cinsel İlişkiyi Açıklayan 

Kuramlar Bakımından 

Yakın akrabalar arası cinsel ilişki sorununu ilişkin çalışmalarda ağırlıklı olarak 

yasaklar unsuru üzerinde durulmamaktadır. Bununla birlikte, medeni hukuk 

kapsamında yer alan evlenme engelleri ve tanıma yasağı ile ceza hukuku kapsamında 

yer alan yaptırımların birlikte değerlendirilmesi özellikle suç politikası ve son çare 

ilkesi bakımından önem arz etmektedir212.  

Yakın akrabalar arası cinsel ilişki sorununu açıklayan kuramlar kapsamında, 

iradi kuram taraftarları evlenme engeli ile birlikte cezaların bulunduğunu ve ilahi veya 

doğal olmayandan kaynaklanan bir yaptırım korkusunun bulunduğunu; psikanalitik 

kuram taraftarları, ilk dönemde cezai yaptırımların olduğunu ancak toplumsal tepkinin 

azalması ile birlikte yalnızca evlenme engeli haline dönüştüğünü; biyolojik kuram 

taraftarları ise, doğal olmayana yönelik bir korkudan kaynaklanan kınamanın evlenme 

engeli veya cezai yaptırım olarak ortaya çıktığını ifade etmektedir213.  

                                                
210 Taner, F.G., a.g.e., s.367-369.; Sözüer, aynı kapsamda yetişkin teriminin kullanılmasını tercih 

etmektedir. Sözüer, Cinsel Dokunulmazlık, s.18. 
211 Ceza hukukundaki yaş sınırlamalarının soyut olduğu eleştirisi yapılabileceği belirtilmektedir. 

Hörnle, Geschwisterinzest, s.2087.; Bununla birlikte, rıza ehliyetinin değerlendirilmesi bakımından 

söz konusu soyut sınırı ön kabul olarak değerlendiriyoruz. Bu önkabul cinsel ilişkiye rıza yaşıyla birlikte 

değişkenlik gösterebilecek niteliktedir. Ancak burada kişilerin birbirlerine bağımlılıklarının da göz 

önünde bulundurulması gerektiği kanaatindeyiz. Bu nedenle bağımlılığın kalktığı erginliğin sınır olarak 

kabul edilmesi daha doğru olacaktır.   
212 Hukuksal yaptırımlar temelde üçe ayrılır: medeni, idari ve cezai. Bununla birlikte idari yaptırım 

konumuz bakımından önem arz etmediği için inceleme dışında tutulmuştur. Oğuz Bandır, “Türk Ceza 

Hukukunda Adli Para Cezası”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 

(yayımlanmamış) yüksek lisans tezi, 2018, s. 5-6. 
213 Delice, yaptırımların esas işlevinin, değişik saldırılardan etkilenen kişilerin duygularını, kesin ve 

belirli bir biçime sokarak toplumsal enerjinin yenilenmesi ve çatışmaların uzaklaştırılması olarak 

belirtmektedir. Bu doğrultuda yaptırımlar arasındaki işlevsel sürekliliğin birinin neden diğerinin yerini 

aldığını açıkladığını belirtmektedir. Delice, a.g.e., s.56,64.; Sezgin, yaptırımlar bakımından her kültürün 

kendine özgü yaratıcı ceza unsuru çeşitliliği gösterdiğini belirtmekle birlikte söz konusu çeşitlilik 

temelde kendini öldürme veya idam cezasının gerçekleştirilme şekline ilişkin olduğunu ileri 

sürmektedir.  Sezgin, Psikososyal ve Adli, s. 8.; Karş. Dn. 8. Fındıkoğlu modern toplumlarda yalnızca, 

evlenme engeli ve tanıma yasağı bulunmasını, ilkel olarak atfedilen toplumlardaki şiddetli kınamanın 

modern toplumlarda bulunmamasının sonucu olarak yorumlamaktadır. Fındıkoğlu, İslam-Türk 1, 

s.237.; Aynı yönde Bknz. Ritscher, a.g.e., StGB § 173 Kn. 7. 
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2. Medeni Hukuk Bakımından  

Evlenme engelleri; sınırlı sayıda ilişkinin düzenlendiği, geniş ölçüde emredici 

kurallara dayanan ve şekle bağlılığın önem arz ettiği aile hukuku kapsamında 

düzenlenmektedir214. Bununla birlikte söz konusu yasakların aynı kökenden gelmesi 

ve anayasaya aykırılığı nedeniyle215 incelenmesi gerekmektedir. Değişken bir yapıya 

sahip olduğu ve içinde bulunduğu toplum tarafından şekillendiği216 kabul edilen aile 

hukuku kısaca aile ilişkileri denilen bütün ilişkileri düzenlemektedir217. Bu kapsamda 

evlenme engellerinin ahlaki ve tıbbi nedenlerle düzenlendiği ifade edilmekle 

birlikte218, evlenme engellerinin söz konusu tıbbi gerekçelerden eskiye dayandığının 

unutulmaması gerekir219.  

Evlenme engellerinin kültürel bir temele sahip oldukları yönünde, en güzel 

örneklerden biri 25.10.1917 tarihli Hukuk-i Aile Kararnamesi (HAK)’dir. Söz konusu 

kararnamede üç semavi din için evlenme engelleri ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bu 

kapsamda bir Müslüman için süt kardeşliği evlenme engeli teşkil ederken; bir 

Hristiyan veya Musevi için bu engel söz konusu değildir. Benzer şekilde, Museviler 

                                                
214 Dural, Öğüz, Gümüş, a.g.e., s.4-5. 
215 Suç haline getirilmesi ve cezalandırılmasının anayasaya aykırılığının yanında evlenme engeli olarak 

düzenlenmesinin de, belirli sınırlarda anayasaya aykırı olduğu belirtilmektedir. Christine McNiece 

Metteer, "Some Incest is Harmless Incest: Determining the Fundamental Right to Marry of Adults 

Related by Affinity without Resorting to State Incest Statutes" Kansas Journal of Law & Public Policy 

C.10, No.2, 2000, s.264 vd.; Bu kapsamda İHAM’ın AİHS m.12 kapsamında evlenme ve aile kurma 

hakkına ilişkin B. ve L. V. Birleşik Krallık Kararı (Başvuru no: 36536/02, K. 13/12/2005) önem arz 

etmektedir. Söz konusu kararda Birleşik Krallık’taki kayın hısımları arasındaki evlenme engelinin 

sözleşmeye aykırılığına karar verilmiştir. Bununla birlikte söz konusu karar Birleşik Krallık’taki 

yasağın mutlak bir yasak olmaması ve kişisel kanunlarla, bu durumdaki hısımlara evlenme izni 

verilebilmesi; bu izin işleminin Birleşik Krallığın iddia ettiği ahlak ve aile içi yapının korunması 

açıklamalarını geçersiz kıldığı görüşü üzerine kuruludur.  
216 Hatemi, Kalkan Oğuztürk, a.g.e., s.9-11.; Değişken bir yapıya sahip olmakla birlikte, Cin, aile 

hukukunun genellikle din ve ahlak etkisi nedeniyle tutucu bir yapıya sahip olduğunu belirtmektedir. 

Cin, a.g.e., s. 5. 
217 Akıntürk, Ateş, a.g.e., s.7. 
218 A.e., s.72-73.; Hatemi ve Oğuztürk, söz konusu yasakların tabudan kaynaklı olmadığını, evrensel 

ahlak kurallarının temeli olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte söz konusu temellerden 

bahsedilmemektedir. Hatemi, Kalkan Oğuztürk, a.g.e., s.53.; Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, “Eksogami 

Meselesi Etrafında Umumi Sosyolojik Neticeler”, İÜHFM, C. 16, No: 1–2, 1950, s. 318-319.; Ayrıca, 

ekonomik nedenlerle – mirasın paylaşılması bakımından - yasaklanmış olabileceği belirtilmektedir. Bu 

görüş, Levi-Strauss’un görüşlerine benzerlik göstermektedir. Carl E. Schneider, “Moral Discourse and 

the Transformation of American Family Law”, Michigan Law Review, C.83, No.8, 1985, s.1828. 
219 Bu doğrultuda Medeni Kanun’un aileyi dinin otoritesinden çıkardığı görüşüne katılmıyoruz. Dural, 

Öğüz, Gümüş, a.g.e., s.7. 
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ve Hristiyanlar için ölüm sonrası kayın hısımlığı evlenme engeli olarak devam 

ederken, Müslümanlar için bu engel bulunmamaktadır220.  

Tanıma yasağının temelleri, orta çağ kilise hukukunda genel olarak evlilik dışı 

çocukların, ebeveynleri ile soybağının kurulmasının yasak kabul edilmesine 

dayandırılmaktadır221. Bu yasak tarihsel süreç içerisinde sırasıyla, genel olarak 

aralarında evlenme engelleri bulunanlara ve aralarında evlenme engeli bulunan kan 

hısımlarına indirgenmiş ve günümüzde çocuk hakları kapsamında kaldırılmıştır222.  

3. Ceza Hukuku Bakımından  

Yaptırımlar bakımından ise, ilkel ve yarı ilkel kabul edilen toplumlarda sürgün 

ve idam cezaları öngörülmekle birlikte; bu yaptırımları uygulanmasının seyrek olduğu 

ifade edilmektedir223. Aynı şekilde, ilk ceza kanunlarında yakın akrabalar arası cinsel 

ilişkilerin en ağır yaptırımlar ile cezalandırıldığı görülmektedir224. Günümüzde, 

Almanya225, Avusturya226, Birleşik Devletler227, Birleşik Krallık228, İslam temelli 

                                                
220 Kararnamenin latin harflerine çevrilmiş hali için Bknz. Orhan Çeker, Aile Hukuku Kararnamesi, 

İstanbul, Ebru, 1985. 
221 Sayıta, a.g.e., s.175.; Fındıkoğlu’na göre evlenme engeli ve tanıma yasağı bulunması, ilkel olarak 

atfedilen toplumlardaki şiddetli kınamanın modern toplumlarda bulunmamasının sonucudur. Söz 

konusu görüş ikinci dönem iradi kuramı ve psikanalitik kuram ile benzerlik göstermektedir. Fındıkoğlu, 

İslam-Türk 1, s.237. 
222 Sayıta, a.g.e., s.182-185. 
223 Malinowski, Sexual Life, s.456. 
224 Hamurabi yasalarında, idam cezası öngörülmüştür. Mebrure Tosun, Kadriye Yalvaç, a.g.e., s. 200–

201; Hitit yasalarında da idam cezası öngörülmüştür. Fiorella İmparati, a.g.e., s. 177–179. 
225 AlCK m.173 uyarınca, altsoyu ile rızaya dayalı cinsel ilişkiye giren ergin, üç yıla kadar hapis cezası 

veya adli para cezası ile cezalandırılmaktadır, üstsoyu ile ilişkiye giren çocuk veya kardeşler arası cinsel 

ilişki iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.  

 Söz konusu yasağın orta çağdan itibaren devam ettiği, Prusya Genel Kanunu (Preussische 

Allgemeine Landrecht) m.141’deki düzenlemenin, AlCK m.173 haline geldiği belirtilmektedir. Klaus 

Ellbogen, “Strafbarkeit des Beischlafs zwischen Verwandten Ein Relikt aus der Vergangenheit”,  ZRP, 

C.39, No:6, s.190-191. 
226 AvCK m 211 uyarınca, ergin üstsoy-altsoy arası rızaya dayalı cinsel ilişki bir yıla kadar hapis cezası 

ile cezalandırılmaktadır. Kişilerden birinin 19 yaşından küçük olması ve ikna edilmesi durumunda bu 

kişi cezalandırılmaz. Son olarak hareketin kardeşler arasında gerçekleştirilmesi durumunda altı aya 

kadar hapis cezası öngörülmüştür.  
227 Eyaletler bakımından tüm eyaletlerde suç olarak düzenlendiği iddia edilmektedir. Genç, Çoşkun, 

a.g.e., s.220.; Karş. Bununla birlikte, Ohio, New Jersey ve Rhode Island eyaletlerinde suç olarak 

düzenlenmemiştir. Ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin suç olarak düzenlendiği 

eyaletlere ilişkin Bknz. Cahill, a.g.e., s.1562-1564. 
228 2003 tarihli “Sexual Offences Act” (c.42) bölüm 21 uyarınca, altsoy, üstsoy, tam ve yarım kan 

kardeşi veya üçüncü dereceye kadar kan hısımları arasında, rızaya dayalı vajinal, anal veya oral cinsel 

ilişki iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmıştır.  

 İngilterede 1857’de yakın akrabalar arası cinsel ilişkinin suç olmaktan çıkarıldığı; 1899,1903 

ve 1907 tarihli yasa tekliflerinin başarısız olduğu ve 1908 yılında yeniden suç haline getirildiği ifade 
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hukuk sistemleri229, İsviçre230, İtalya231 ve Polonya232’da hapis cezaları veya adli para 

cezaları öngörülmekle birlikte; Fransa233, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, 

Arjantin, Brezilya, Japonya234 ve Türkiye’de235 ceza hukuku anlamında herhangi bir 

yaptırım söz konusu değildir236.  

Son olarak belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma dâhilinde velayet ve 

vesayet haklarından yoksunluk gündeme gelmektedir237. Bu güvenlik tedbiri kural 

olarak cezanın infazı tamamlanıncaya kadar devam eder238.  Bununla birlikte yalnızca 

erginler arasında rızaya dayalı cinsel ilişki kapsamındaki bu çalışmada velayet ve 

vesayet ilişkisine yer verilmemiştir.  

  

                                                
edilmektedir. İskoçya’da ise 1567 tarihinden itibaren suç olmakla birlikte, 1986 yılında yasal 

düzenlemenin güncellenmesi sırasında gündeme geldiği ifade edilmektedir. Vikki Bell, Interrogating 

Incest: Feminism, Foucault and the Law, London, Routledge, 1993, s.126-128.; Alan H. Bittles, 

Consanguinity in Context, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, s.180.  
229 Bknz. Üçüncü Bölüm Bölüm, Cumhuriyet Öncesi Dönem 
230 İsCK m.213 uyarınca, altsoy veya üstsoy kan hısımları, kardeş veya üvey kardeş ile cinsel ilişkiye 

girilmesi üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılmaktadır. Ergin olmayan kişinin ikna 

edilmesi durumunda bu kişiye cezalandırılmaz.  
231 İtCK m. 564 uyarınca, üstsoy veya altsoy kan veya kayın hısımı, kardeşi ile cinsel ilişkiye girilmesi 

ve ilişkinin skandal yaratacak olması durumunda bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılmaktadır. Cinsel ilişkinin sürekli olması ve ilişkiye giren taraflardan birinin 18 yaşından 

küçük olması durumu cezayı ağırlaştıran nitelikli hal olarak düzenlenmiştir.  
232 PCK m.201 uyarınca, üstsoy, altsoyu, evlatlık ilişkiyi bulunan veya kardeşi ile rızaya dayalı cinsel 

ilişkiye girenler üç aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Erden Tütüncü, a.g.e., s.94-

97. 
233 Ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki suç olarak düzenlenmemiştir. “Inceste” suçu 

ilk olarak 2010-121 no ve 08.02.2010 tarihli “tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans 

le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux” yasasıyla 

düzenlenmiştir. Söz konusu yasada cinsel saldırı veya istismarın, mağdur üzerinde herhangi bir otoritesi 

kişiler tarafından işlenmesi suç kapsamında düzenlenmiştir. Fransız Anayasa Mahkemesinin (Le 

Conseil constitutionnel) 2011-163 no ve 16.09.2011 tarihli kararı ile FrCK’nın 222-31-1 ve 222-31-

2’nci maddeleri “le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse” tanımları suçta ve cezada 

kanunilik ilkesine aykırı olduğu için iptal edilmiştir. Bununla birlikte FrCK m. 222-31-1 uyarınca 

“inceste” (yakın akrabalar arası cinsel saldırı/cinsel istismar) suçu rıza dışı hareketleri kapsamaktadır. 

İlgili madde 2018-713 no ve 03.08.2018 tarihli “dispositions renforçant la lutte contre les violences 

sexuelles et sexistes” kapsamında değiştirilmiştir. Bu doğrultuda, ilgili hareketlerin “Fransız Çoçuk 

Koruma Kanunu”nda düzenlendiği iddiası yerinde değildir. Erden Tütüncü, a.g.e., s.98-102. 
234 Japon hukuk tarihi bakımından Bknz. Yu Kamon, “Die Bedeutung des Strafrechtseinsatzes – 

Inzestverbot und Strafrecht”, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, C.5, No.1, 2017, s. 4-5. 
235 Bknz. Üçüncü Bölüm 
236 Söz konusu ülkelerin Fransız Code Napoléon’u takip ettikleri belirtilmektedir. Dippel, a.g.e., StGB 

§ 173 Kn.16., s.721-722. 
237 FrCK m.222-31-1 uyarınca “inceste” (yakın akrabalar arası cinsel saldırı/cinsel istismar) suçunun 

çoçuğa karşı işlenmesi durumunda faillerinin velayet haklarının kaldırılması öngörülmüştür. Aynı 

şekilde İtCK m.564 uyarınca, ebeveynlerin velayet haklarının hükümle birlikte kalkacağı belirtilmiştir.  
238 Yıldız, a.g.e., s. 142-143. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ERGİN YAKIN AKRABALAR ARASI RIZAYA DAYALI CİNSEL 

İLİŞKİNİN SUÇ HALİNE GETİRİLMESİ BAKIMINDAN 

I. GENEL OLARAK   

İlkel ve yarı ilkel kabul edilen toplumlarda ergin yakın akrabalar arası rızaya 

dayalı cinsel ilişkinin suç olarak kabul edilmesi yaygın olmakla birlikte239, bu 

doğrultuda ilk yasal düzenlemeler Mezopotamya toplumlarında görülmektedir240.  

Modern toplumda hukukun meşruluk zeminin dinden ayrılması ile birlikte241, suç 

olarak belirlenecek hareketlerin ölçütü sorunu ortaya çıkmıştır242.  

                                                
239 İlkel ve yarı ilkel toplumların ceza sistemlerine ilişkin farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Söz konusu 

hareketin suç haline getirilmesinde etkili olan bu yaklaşımlarda, ağırlıklı olarak birinci ve ikinci dönem 

iradi kuram ile psikanalitik kuramda görüldüğü üzere amaçsal yorumlar yapılmaktadır. Bu dönemde, 

insan davranışları yasalar ile değil; tabu, totem ve geleneklerle kontrol edildiği belirtilmektedir. Day, 

a.g.e., s. 240.; Genel olarak boyiçi suçlar ve boylararası suçlar ayrımı yapılmaktadır. Bu doğrultuda 

boyiçi suçların cezalandırılmasının nedeninin dini olduğu, boylararası suçların ise kefaret amacıyla 

cezalandırıldığı belirtilmektedir. Ayhan Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler, C.I, İstanbul, Beta 

Basım Yayım Dağıtım, 1991, s.49-53.;Ayhan Önder, Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul, Filiz Kitabevi, 

1992, s. 29.; İlhan Üzülmez, “Ceza Sorumluluğunun Esası ve Cezalandırmanın Amacına Dair Düşünce 

Hareketleri: Ceza Hukukunda Okullar Mücadelesi”, AÜEHFD, C.5, No:1-4, 2001, s. 260-261.; Bahri 

Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, Ankara, 

Seçkin Yayıncılık, 2018, s.55.; Dönmezer ve Erman, cezalandırmanını amacının, cezalandırılmaması 

durumunda büyük felaketlere neden olacağı dini inancı olduğunu belirtmektedir. Dönmezer, Erman, 

Genel Kısım 1, s. 1.; İçel ve Donay, suçların günah olarak ortaya çıktıklarını belirtmektedir. Kayıhan 

İçel, Süheyl Donay, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku: Genel Kısım, İstanbul, Beta 

Basım Yayım Dağıtım, 2005, s. 38.; Akbulut’da suçların tanrıya ve toteme karşı sayıldığını, 

malvarlığına karşı suçların gelişmediği belirtmektedir. Berrin Akbulut, Ceza Hukuku Genel 

Hükümler, Ankara, Adalet Yayınevi, 2018, s. 56.; Yine Dönmezer, genel ahlaka karşı suçlara tarihin 

en eski devirlerinden beri en ağır yaptırımların uygulandığını belirtmektedir. Dönmezer, Umumi Adab, 

s. 2.;  

Yakın akrabalar arası cinsel ilişki bakımından, Ozansü, söz konusu hareketin boyun müşterek birliğine 

saldırı teşkil ettiğini ve bu nedenle sürgün cezasının uygulandığını belirtirken; Selçuk totemler, yasaklar 

ve gelenekler bakımından bir cezalandırma olduğunu belirtmektedir. Ozansü, a.g.e., s.98.; Selçuk, Eski 

Çağ, s.1019. 
240 Mebrure Tosun, Kadriye Yalvaç, a.g.e., s. 200–201.; Selçuk, Eski Çağ., s.1029. 
241 Ünver, Hukuksal Değer, s.46.; Özcan, söz konusu duruma ilişkin olarak, hukuk dışında meşruluk 

zemini bulunmadıkça sorunun devam edeceğini belirtmektedir. Mehmet Tevfik Özcan, “Hukuk Devleti: 

Modern Toplumun Hukuk Aracılığıyla Siyasal Meşruiyeti”, İÜHFM, C. 64, No: 2, 2006, s. 120.; Aynı 

yönde Bknz. Ülker Yükselbaba, “Postmodernizm ve Hukuk,” İÜHFM, C. 74, No. 1, 2016, s.144. 
242 Nevzat Toroslu, Haluk Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, Ankara, Savaş, 2018, s.20.; Devlin, 

ceza hukukunda kamu düzeni, ahlak veya toplumun korunması amacı güden maddelerin kaldırılması 

durumunda ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin de suç olmaktan çıkarılacağını, 

nitekim bu hareketin diğer insanlara zarar verilmeden gerçekleştirilebildiğini belirtmektedir. Patrick 

Devlin, The Enforcement of Morals, New York, Oxford University Press, 1975, s.1,7.; Feinberg, zarar 

ilkesi üzerinden ergin yakın akrabalar arası cinsel ilişkinin kasten yaralamadan daha fazla zarar içerip 

içermediğini sorgulamaktadır. Joel Feinberg, Offense to Others: The Moral Limits of Criminal Law, 
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Hareketlerin suç haline getirilmesi kapsamında, öncelikle suç ve ceza 

kavramlarından hareket edilmektedir. Suç kavramına ilişkin, toplum kurumları 

açısından, örf ve adetler243 ile dinler244 kapsamında belirli açıklamalar; felsefe, 

sosyoloji245, antropoloji246, psikoloji247, kriminoloji248 bilimleri bakımından farklı 

                                                
C.2, Oxford, Oxford University Press, 1985, s.4. 
243 Örf ve adet kuralları ile ceza hukuku ilişkisi tarihsel süreç içerisinde değişkenlik göstermiştir. Detaylı 

bilgi için Bknz. Ömeroğlu, a.g.e., s.120-151.; Örf ve adet kurallarının toplumu oluşturan bireylerce 

kabul görmesi için belirli niteliklere sahip olması gerektiği ileri sürülmektedir: kuralların süreklilik arz 

etmesi, kurallara uymanın zorunlu olduğu kanısının oluşması, bu kurallara aykırı davranış sonucunda 

belirli yaptırımların belirlenmesi. Bu kapsamda, örf ve adetler bakımından suç, toplumun devamı 

amacıyla belirlenmiş, aykırı davranılmaması yönünde inancın olduğu, sonucunda çeşitli yaptırımları 

bulunan sürekli kurallar olarak tanımlanabilir. Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı: Hukukun Temel 

İlkeleri, Ankara, Turhan, 2012, s. 32 vd. Bununla birlikte, bazı yazarlar yaptırım unsurunu kabul 

etmemektedir. Veli Özer Özbek v.d., Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 

Ankara, 2018, s.109.; Toroslu N., Toroslu H., a.g.e., s.626.; Demirbaş, a.g.e., s.107.; Kurallara uymanın 

zorunlu olduğu kanısını değerlendirmeyen görüş için Bknz. Akbulut, a.g.e., s.105.; Özbek, ayrıca 

kolayca anlaşılabilirlik unsurunun bulunduğunu belirtmektedir. Veli Özer Özbek, Müstehcenlik Suçu: 

TCK m.226, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2009, s. 41.; Ayrıca, “devlet desteği” unsurunun bulunduğuna 

ilişkin Bknz. Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Bursa, Ekin, 2013, s. 45. 
244 Dinler bakımından suça ilişkin net bir tavır görülmemekle birlikte, tabu ve totemler üzerinden 

yasaklar kapsamında suç kavramı incelenmektedir. Evrensel dinler bakımından, Tevrat, Zebur ve 

İncil’de yasaklanan davranışlar belirtilmekle birlikte yaptırım öngörülmemiştir. İslamiyet’te ise 

toplumun mevcut düzeni ile ilgili yaptırımlar da düzenlenmiştir. Nihat Aycan, “Suçun Sosyolojik Açıdan 

Temellendirilmesi Üzerine Bir Deneme”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 

(yayımlanmamış) doktora tezi, 1991, s. 28-29.; Amaçlarından biri ahlakı korumak olan İslam Hukuku 

bakımından suç, kanunla yasaklanıp karşılığında ceza takdir edilen, sorumlu şahsın hukuka aykırı bir 

fiili veya terki olarak tanımlanmıştır. Mustafa Cevat Akşit, İslam Ceza Hukuku ve İnsani Esasları, 

İstanbul, Edebiyat Fakültesi,  1976, s. 34-41. 
245 Sosyolojik anlamda suç, toplum düzeni üzerinden açıklanmaktadır. Bu kapsamda yapılan 

açıklamalar, kavramın belirsizleşmesine ve düzenin suç üretir hale gelmesi nedeniyle eleştirilmektedir. 

Buna karşın, ikinci dönem iradi kuram taraftarlarından Durkheim’a paralel olarak, sosyoloji dışındaki 

bilimlerin suç yaklaşımlarının, suçun anlamının kazanması ve toplum ilişkilerinden soyutlanması 

nedeniyle yetersiz olduğunu belirtenler de bulunmaktadır. Aycan, a.g.e., s. 28-29.; Aynı yönde I. 

Andrejew, a.g.e., s. 255 vd. 
246 Antropoloji, toplumların fiziki özellikleri ve yaşam tarzları üzerinden, suç olarak kabul edilen 

davranışları ve bunların kökenini belirlemeye çalışmaktadır. Bu noktada toplumsal belirginlik 

nedeniyle, ağırlıklı olarak ceza kavramı üzerinde incelemeler yapılmaktadır. Willner, a.g.e., s. 134-135.; 

Koch, üçüncü dönem iradi kurama paralel olarak, hukuk ve antropoloji arasında disiplinler arası 

çalışmalarda, toplumların var olan hukuksal sistemlerinin siyasal, ekonomik ve dinsel sistemleri ile 

birlikte ele alınması gerektiğini; uyuşmazlık konusu olay üzerine odaklanılarak, usullerin kolay anlaşılır 

hale geleceğini; ve toplumların kendi sistemlerinin incelenerek bizim iletişim araçlarımıza çevrilmesi 

gerektiğini belirtmektedir. Klaus-Friedrich Koch, “Hukuk ve Antropoloji: Disiplinlerarası Araştırma 

Üstüne Notlar”, İÜHFM, Çev. Mehmet Tevfik Özcan, C. 54, No: 1–4, 1994, s. 440. 
247 Psikoloji bilimi, suçlu profili ve kriminolojik psikoloji vasıtasıyla olağan failin karakter analizi ve 

suç teşkil eden davranışlar psikolojik problemler arasındaki ilişkiyi inceler. Bu kapsamda, suç kavramı 

değil; suçlu kavramı üzerinde üzerinden açıklama getirilmeye çalışılmıştır.  İlgili tanımlar için Bknz. 

Andrew M. Colman, Oxford Dictionary of Psychology, Oxford, Oxford University Press, 2015, s. 

177–78.; Bununla birlikte, Aycan psikoloji biliminin verileriyle suçu tanımlamanın mümkün olmadığını 

belirtmektedir. Aycan, a.g.e., s. 43. 
248 Kriminoloji, birey eksenli ve toplumsal eksenli suç kuramları ile suçun nedenlerinin incelemektedir. 

Osman Dolu, Suç Teorileri: Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji, Ankara, Seçkin 
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tanımlamalar yapılmıştır. Söz konusu çalışmalar, suç haline getirme yerine ağırlıklı 

olarak suç olarak kabul edilen hareketlerin neden gerçekleştirildiği veya suçlu kavramı 

üzerinde yoğunlaşmıştır249. Ceza hukuku250 kapsamında ise öğretide şekli ve maddi 

anlamda tanımlamalara yer verilmektedir. Şekli anlamda suç, hukuk düzeni tarafından 

ceza veya güvenlik tedbiri adı verilen yaptırım türü ile yasaklanan fiil olarak 

tanımlanırken, maddi anlamda suç farklı hareket kuramları uyarınca farklı unsurlar ile 

tanımlanmaktadır251.  

Ceza kavramına252 ilişkin tanımlar, aynı şekilde, şekli ve maddi olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Şekli anlamda ceza hukuk düzeni tarafından suç olarak kabul edilen 

hareketlere karşılık kanunla öngörülen ve devlet eliyle uygulanan belirli amaçlara 

yönelik yaptırım, müeyyide olarak tanımlanırken; maddi anlamda, cezalandırmanın 

amacı kapsamında farklı tanımlara yer verilmektedir.  Nitekim suçun, cezalandırmanın 

amacından bağımsız olarak tanımlanmasının mümkün olmadığı ifade edilmektedir253.  

                                                
Yayıncılık, 2012, s. 34.; Michael R. Gottfredson, Travis Hirschi, A General Theory of Crime, 

California, Stanford University Press, 1990, s. 14.; Aynı zamanda suç politikasının oluşturulmasında ve 

ceza hukuku gelişiminde etkili olduğu belirtilmektedir. Tuba Topçuoğlu, “Risk Odaklı Suç Önleme: 

Alternatif Bir Yaklaşım”, İÜHFM, C.71, No.1, 2013, s. 1173.; Öztürk, Erdem, Uygulamalı Ceza 

Hukuku, s.34.; Bununla birlikte, klinik model ve sadece politik nedenlerle belirli suç tiplerinin 

incelenmesi bakımından eleştiriler için Bknz. Stanley Cohen, “Kriminolojinin Başarısızlıkları”, 

CHKD, çev. Tuba Topçuoğlu, C.2, No:1-2, 2014, s. 276-279.; Yakın akrabalar arasında cinsel ilişki 

sorununa ilişkin olarak, oturulan konutun genişliği, ailede kaç kişiden oluştuğu, kişilerin eğitim durumu 

gibi unsurlar üzerinde durulmaktadır İpek, a.g.e., s.37-77.; Polat, Ensest, s. 110.; Aynı yönde Bknz. 

Çetinkaya, a.g.e., s.48. 
249 Bununla birlikte tarihsel süreç içerisinde diğer bilim dallarının etkisiyle suç kavramı ve suç olarak 

kabul edilen hareketlerin değiştiği unutulmamalıdır. I. Andrejew, a.g.e., s.266.; Gürelli, Müstehcenlik, 

s.569–87.; Cinsel davranış unsuru bakımından Bknz. Taner, F.G., a.g.e., s.34-62. 
250 Suç hukuku ve Ceza hukuku ayrımını kabul edilmekle birlikte, öğretide ağırlıklı kullanılan ceza 

hukuku kavramı, terim birliği açısından tercih edilmiştir. Nurullah Kunter, “Le Droit “Judiciel” et une 

Nouvelle Approche de la Classification des Branches Penales du Droit”, Annales de la Faculté de 

Droit d’Istanbul, C.43, No:27, 1980, s. 89-90.; Aynı yönde Bknz. İçel, Donay, a.g.e., s. 1-2. 
251 Ayrıntılı bilgi için Bknz. Artuk v.d., Genel Hükümler, s.200-221. 
252 Ceza kavramı, kökünde zıt anlamları barındırır. Kişinin hareketine göre iyi veya kötü karşılık 

anlamına gelmektedir.  Yılmaz, a.g.e., s. 136.; Ahmet Gökcen, “Cezanın Amacı ve Hürriyeti Bağlayıcı 

Cezanın İnfaz Sistemi”, Ceza Hukuku Makaleleri, İstanbul, Güven, 2002, s.45.; Detaylı bilgi için 

Bknz. Akşit, a.g.e., s.34-41.; Servet Armağan, “İslam Hukukunda Müeyyideler”, İÜHFM, C. 53, No: 

1-4, 1990, s. 28-29.; Adem Yıldırım, “Kur’an ve Sünnet Işığında Cezalandırmanın Amacı”, İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (yayımlanmamış) doktora Tezi, İstanbul, 2013, s. 8. 
253 Wilhelm Gallas “Cezalandırılabilirliğin Temelleri ve Sınırları: Suç Kavramı Üzerine Düşünceler”, 

çev. İzzet Özgenç, SÜHFD, C.4, No:1-2, 1994, s. 307-308,310.; Aynı yönde Leibholz, hukuku yaratan 

kaynağın, iradi ve psikanalitik kurama paralel olarak, amaç olduğunu belirtmektedir. Gerhard Leibholz, 

“Hukukun Gayesi”, çev. Yavuz Abadan, İÜHF, C.3, No.0, 1937, s.515. 
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Gereksiz tekrar (totoloji) içeren söz konusu tanımlar254, yalnızca yürürlükte 

olan yasalar bakımından değerlendirme yapmaktadır255. Suç haline getirme 

bakımından sadece yasama organı yetkili olmakla birlikte256, suç haline getirme 

kuramları, cezalandırmanın amacı ve suç politikası kapsamında yasama organını 

yönlendiren ve sınırlayan unsurlar bulunmaktadır257. Bu doğrultuda, tüm suç 

düzenlemelerini kapsayan bir kuram geliştirilmesindense farklı disiplinlerin 

sorgulamaları, içerikleri ve yapılarından ortaya çıkan kuramsal açıklamaların 

incelenmesi gerektiği görüşüne katılmaktayız258.  

II. SUÇ HALİNE GETİRME KURAMLARI BAKIMINDAN  

Suç haline getirme kuramları, bir hareket veya ihmalin suç olarak kabul 

edilmesinin nedenlerini araştırmaktadır. Bu kapsamda suç haline getirme genel 

kuramları tüm hareket ve ihlalleri kapsayacak şekilde; suç haline getirme özel 

kuramları ise farklı suç tipleri kapsamında farklı kuramların ileri sürülmesi gerektiğini 

belirtmektedir. Son olarak ise, günümüzde suç haline getirmenin olumsuz ilkeleri 

üzerine çalışmalar yapılmaktadır.  

Genel kuramlar ikiye ayrılmaktadır: hukuksal ahlakçılık ve zarar ilkesi. 

Tarihsel olarak en eski kabul edilen ve modern dönemde Patrick Devlin tarafından 

savunulan hukuksal ahlakçılık, suç haline getirilecek hareketlerin kültür ve ahlaka 

aykırılığını iddia etmektedir259. Temellerinin John S. Mill tarafından atıldığı belirtilen 

                                                
254 Aynı yönde Bknz. Gallas a.g.e., s. 306.; Ünver, Hukuksal Değer, s. 439.;  
255 Aral’ın da belirttiği üzere olandan yalnızca bir zorunluluk çıkıp asla bir olması gereken çıkmaz. 

Vecdi Aral, “Kültür ve Hukuk,” İÜHFM, C.53, No. 1–4, 1990, s.259. 
256 Öğretide kanun koyucunun istediği her fiili suç olarak tanımlama özgürlüğüne sahip olduğunu 

ağırlıklı olarak kabul edilmektedir. Dönmezer, Erman, Genel Kısım 1, s.77.; Hakan Hakeri, “Ceza 

Hukukunda Önemsiz Hareketler”, TBBD, No. 69, 2007, s. 59-60.; Koca, Üzülmez, Türk Ceza Hukuku 

Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2018, s.32.; Bu noktada, İHAM, AlCK m.173’e ilişkin 

kararında, toplumun genel çıkarlarına uygun olmak ve üçüncü tarafların temel haklarının korunması 

koşuluyla, yasakoyucunun hareketlerin suç haline getirilmesi bakımından takdir yetkisi bulunduğunu 

belirtmektedir. İHAM Stübing v. Almanya, 158 (2012), Başvuru No.43547/08, T.12.04.2012.  
257 Sertaç Işıka, “Suç Politikasının Temel İlkeleri Açısından Türk Hukukunda Cinsel Suçlar ve 

Kastrasyon”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, (yayımlanmamış) yüksek 

lisans tezi, 2012, s. 29. 
258 R. A. Duff, Stuart P. Green, “Introduction: Searching For Foundations”, Philosophical 

Foundations of: Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, s. 2.; Hafızoğulları, söz 

konusu incelemeyi normun adil olması, geçerli olması ve etkin olması şeklinde yapmaktadır. Zeki 

Hafızoğulları, Ceza Normu: Normatif Bir Yapı Olarak Ceza Hukuku Düzeni, Ankara, US-A, 1996, 

s.35-40. 
259 Devlin, a.g.e., s.7-25. 
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zarar ilkesi ise, suçları, sonucunda zarar ortaya çıkan hareket olarak 

tanımlamaktadır260.  

Alman hukuku kaynaklı özel kuramlar, her suç bakımından korunan hak 

ve/veya hukuksal değerin olduğunu belirtmektedir. Bu doğrultuda, hareketlerin ihlal 

ettiği ve/veya zarar verdiği hak ve/veya hukuksal değer üzerinden suç haline getirme 

kuramı geliştirilmiştir261. 

Son olarak ise, Anglo-Amerikan hukuk sistemi kaynaklı, suç haline getirmenin 

olumsuz ilkeleri, cezalandırmanın hukuka uygun olması için taşıması gereken şartlar 

üzerinden suçu tanımlamaktadır. Bu kapsamda bireylerin, hareketlerinin suç haline 

getirilmemesi hakkına sahip oldukları ifade edilmektedir262.  

Bu bölümde söz konusu kuramlar tarafından, ergin yakın akrabalar arası rızaya 

dayalı cinsel ilişkinin suç haline getirilmesi bakımından getirilen açıklamalar ele 

alınarak, bu açıklamalar ile birinci bölümde incelenen söz konusu sorunu açıklayan 

kuramlar ve bu ilişkinin unsurları birlikte irdelenecektir.  

A. Genel Kuramlar 

1. Hukuksal Ahlakçılık 

Hukuksal ahlakçılık, ahlak ilkelerinin kendi arasında ikiye ayrıldığı düşüncesi 

üzerine kuruludur: kişilerin kendileri için edindikleri ve başkalarına dayatmadıkları 

ahlak ilkeleri ile çoğunluk tarafından kabul edilen ve uygun davranmayanlara 

dayatılan ahlak ilkeleri. Sosyal yapının temelinin korunması için, ikinci kapsamda yer 

alan ilkelerin hukuk tarafından korunması gereklidir263. Bu ahlak ilkelerinin sınırı 

                                                
260 John Stuart Mill, On Liberty: A Translation Into Modern English, Manchester, Industrial Systems 

Research, 2013, s. 114-115.  
261 Ayrıntılı bilgi için Bknz Ünver, Hukuksal Değer, s.438.; Thomas Vormbaum, A Modern History 

of German Criminal Law, Ed. Michael Bohlander, çev. Margaret Hiley, Heidelberg, Springer, 2014, 

s.55 vd. 
262 Douglas Husak, Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law, Oxford, Oxford 

University Press, 2008, s.92.; Dennis J. Baker, The Right Not to be Criminalized: Demarcating 

Criminal Law’s Authority, Surrey, Ashgate, 2011, s.126.;  
263 Devlin, a.g.e., s.11.; Aynı yönde Bknz. Faruk Erem, Ahmet Danışman, Mehmet Emin Artuk, 

Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, C.1, 14. Bası, 1997, Ankara, Seçkin Yayınevi,  

s.42.; Söz konusu kuram kapsamında sosyal yapı temel alınmakla birlikte, kendisini zarar ilkesi ile 

açıkladığı eleştirileri yapılmaktadır. Jonathan Herring, Great Debates in Criminal Law, Hampshire, 

Palgrave Macmillan, 2012, s.2.; Taner ise ahlakı üçe ayrıldığını - toplumsal, kişisel, dini - ve kişisel 

ahlak ile dini ahlakın ceza hukuku alanı dışında bırakıldığını belirtmektedir. M. Tahir Taner, Ceza 

Hukuku Umumi Kısım, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, 3. Basım,  1953, s.7.; Bu kapsamda Tosun,  
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olarak ise, toplumun bütünlüğü ile uyumlu kişisel özgürlüklerin kapsam dışında 

gerektiği ifade edilmektedir264. Bu kuram uyarınca suç kategorisi ahlak kategorisinin 

bir alt başlığıdır265. Bununla birlikte, kurama karşı getirilen en temel eleştiri suç olarak 

düzenlenen belirli hareketlerin, ahlaka aykırı olarak kabul edilmediğinin kolayca fark 

edilebilmesidir266. 

Ergin yakın akrabalar arası cinsel ilişkinin suç haline getirilmesi bakımından, 

sorunu açıklayan kuramlardan birinci ve ikinci dönem iradi kuram ve psikanalitik 

kuram ile benzerlik taşıyan bu kuram, insanın doğal dürtülerinin egemenliğinden 

kurtulmasının değer ve kültür ile mümkün olduğu görüşü üzerine kuruludur. Bu 

kurama karşı, çok kültürlü ve inançlı toplumun temelini oluşturan ahlaki ilkelerin 

bulunmasının zorlukları267; bu ilkeler bulunsa dahi topluma verilen zararın boyutunun 

önemli olup olmadığı268 ve ahlakın tek başına bir hareketin suç haline getirilmesi 

bakımından ölçüt olamayacağı269 eleştirileri getirilmektedir.  

                                                
farklı bir bakış açısıyla, her ceza kitabında ahlak başlığına yer verilmek suretiyle farkında olmadan 

ahlakın kaynak olarak kabul edildiğini belirtmektedir. Tosun, a.g.e., s.621. 

 İslam temelli hukuk sistemlerinin amaçlarından biri de ahlakı korumaktadır. Akşit, a.g.e., 

s.36.; Hamidullah, bu durumu yasanın ahlaka dayandığını ve ahlakın yasa yardımı ile sürdürüldüğü 

şeklinde ifade etmektedir. M. Hamidullah, “La Philosophie Juridique Chez Les Musulmans,”, Annales 

de La Faculté de Droit d’Istanbul C.18, No: 29-32, 1968, s.144.; Udeh ise, İslam’ın güzel ahlakı 

toplumun temel dayanağı kabul ettiğini belirterek, ahlaka aykırı bütün davranışları cezalandıracakmış 

gibi bir tutum içinde olduğunu ifade etmektedir. Abdulkadir Udeh, Seküler Ceza Hukuku 

Kurumlarıyla Mukayeseli İslam Ceza Hukuku: Genel Hükümler, çev. Ali Şafak, İstanbul, Kayıhan, 

2012, s.101.; 
264 Devlin, a.g.e., s. 16-17. 
265 A.e., s. 23-24.; Bknz. İkinci Bölüm, Suç Haline Getirmenin Olumsuz İlkeleri. 
266 Detaylı bilgi için Bknz. Tosun, a.g.e., s.622-628.; Toroslu N., Toroslu H., a.g.e., s.20,30.; Demirbaş, 

a.g.e., s.109. 
267 Devlin, ahlak değerlerinin belirlenmesi için “makul insan düşüncesini” önermiştir. Devlin, a.g.e., s. 

22-23.; Dworkin, Devlin’in antropolojik anlamda ahlak kavramını kullandığı için yanlış sonuca 

ulaştığını belirtmektedir. Niteki Dworkin’e göre sorun ahlakın ne olduğudur. Ronald M. Dworkin, 

“Lord Devlin and the Enforcement of Morals”, The Yale Law Journal, C.75, No:6, Mayıs 1966, 

s.1000-1001.; Wilson, toplumsal sıkıntı, öfke ve iğrenmeye sebep olmaları gerektiğini belirtmektedir.  

William Wilson, Criminal Law: Doctrine and Theory, Essex, Pearson, 2011, s.39.; Scheb, Scheb II 

bunu, dini ve ahlaksal güçlü tabular olarak tanımlamaktadır. John M. Scheb, John M. Scheb II, 

Criminal Law, Belmont, Wadsworth, 2012, s. 262.;  

 Dönmezer ve Erman yer ve zaman içinde değişkenlik gösteren kültürün, her toplum 

bakımından kendilerine ait yaşayan bir ceza hukuku oluşturduğunu belirtmektedir. Dönmezer, Erman, 

Genel Kısım 1, s. 3,13.; Aynı yönde, çok kültürlü ve çok dinli toplumlarda belirli konuların - sünnet 

gibi - ceza hukuku alanı dışında bırakılması gerektiği ifade edilmektedir. Kimmo Nuotio, “Theroies of 

Criminalization and the Limits of Criminal Law: A Legal Cultural Approach”, The Boundries of the 

Criminal Law, Ed. R.A. Duff ve diğerleri, Oxford, Oxford University Press, 2010, s. 260.; Genel 

eleştiriler için Bknz.  Feinberg, Offense to Others, s.124 .; Herring, a.g.e., s. 2. 
268 Feinberg, Offense to Others, s.124.; Herring, a.g.e., s. 2. 
269 Feinberg, Offense to Others, s.124.; Duygun Yarsuvat, "Türk Ceza Kanununda Cinsel Özgürlüğe 
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Yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin suç haline getirilmesi 

bakımından, hukuksal ahlakçılık taraftarları, yakın akrabalar arası cinsel ilişki 

sorununu açıklayan tüm kuramların kabul ettiği kültür öğesini kullanmaktadır270. 

Bununla birlikte söz konusu hareketin evrensel niteliği nedeniyle hukuksal ahlakçılığa 

getirilen çok kültürlü ve inançlı toplumlarda ortak nokta bulma eleştirisi geçersiz 

kalmaktadır271. Kültür ögesi üzerinden, toplumsal hayatın gerçekleştirilmesi için 

ailenin korunması gerektiği belirtilmektedir272. Bu nedenle söz konusu harekete izin 

                                                
Karşı Suçlar", Değişen Toplum ve Ceza Hukuku karşısında TCK'nın 50 yılı ve geleceği, İstanbul, 

Sermet Matbaası, 1977, s.645-684.680.; Ünver, Cinsel Suçlar, s.348.; Dworkin, hiçbir yasakoyucunun 

toplumsal kınama karşısında tepkisiz kalamayacağını buna karşın dini hayat ile politik ahlakın 

karıştırılmaması gerektiğini belirtmektedir. Dworkin, a.g.e., s.1002.; AlCK m.173 kapsamında, ahlakın, 

bir hareketin suç haline getirilmesi bakımından ölçüt olamayacağı ifade edilmektedir. BVerfGE, 

No.392/07, T.26.02.2008,  Kn.100.; Ellbogen, a.g.e.,s.192.; Sandra Karst, Die Entkriminalisierung 

des 173 StGB, Frankfurt Am Main, Peter Lang, 2009, s. 161.; Tatjana Hörnle, “Consensual Adult 

Incest: A Sex Offense”, New Criminal Law Review, C.17, No.1, 2014, s.101.; 

 Bununla birlikte, AlCK m.173’ün cezalandırılmasında rasyonel açıklamaların bulunmadığı ve 

ahlaksal olduğu belirtilmektedir. Dippel, a.g.e., StGB § 173 Kn.4., s.708.; Markus D. Dubber, “Policing 

Morality: Constitutional Law and The Criminalization of Incest”, University of Toronto Law Journal, 

C.61, No.4, 2011, s.759.; Thomas Hochmann, “L'amour, l'inceste, et l'intérêt protégé en droit pénal 

constitutionnel”, Droits, C.54, No. 2, 2011, s. 160.; Petra Wittig,  “Beischlaf zwischen Verwandten”, 

Satzger-Schluckebier-Widmaier: Strafgesetzbuch Kommentar, 3. Baskı, Köln, Carl Heymans, 

2014, StGB § 173 Kn. 3.; Ritscher, a.g.e., StGB § 173 Kn. 7.; Nikolaus Bosch, Ulrike Schittenhelm, 

“Beischlaf zwischen Verwandten”, Schönke/Schröder Strafgesetzbuch Kommentar, 30. Baskı, ed. 

Albin Eser, Münih, C.H. Beck, 2019, StGB § 173 Kn. 1.; İngiltere ve İrlanda hukuku bakamından da 

cezalandırmanın nedeninin ahlaksal olduğu belirtilmektedir. Andrew Roffee, a.g.e., s.106. 
270 Rasyonel açıklamaların belirsiz olduğu yakın akrabalar arası cinsel ilişki suçu bakımından, kültürün 

etkili olduğu belirtilmektedir. Ritscher, a.g.e., StGB § 173 Kn. 7. 
271 Dönmezer, cinsel dokunulmazlık ve özgürlüğe karşı suçlar bakımınndan evrensel geçerliliği olan bir 

karara varılmasının mümkün olmadığını belirtmektedir. Sulhi Dönmezer, “La Protection De La Famille 

Et Les Infractions Contre La Morale Sexuelle Dans Le Droit Penal Turc,” Annales de La Faculté de 

Droit d’Istanbul, C.15, No: 21–22, 1965, s. 101.; Hukuksal ahlakçılığa karşı getirilen söz konusu iddia 

kısmen geçerliliğini korumaktadır. Nitekim ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki 

sorununun unsurları toplumlar bakımından farklılık göstermektedir. Bununla birlikte, unsurlar 

başlığında açıklandığı üzere asgari ölçütler bakımından söz konusu sorunsal evrensel nitelik 

taşımaktadır. Aynı yönde Bknz. BVerfGE, T.26.02.2008, No. 392/07, § 44.; Dippel, a.g.e., StGB § 173 

Kn.7., s.712.; Bununla birlikte belirli toplumlarda sınırlamaların farklı olduğundan yola çıkılarak, hatalı 

olarak, yasağın evrensel olmadığının belirtenler ve bunu hukuk bakımından bir temel kabul edenler 

bulunmaktadır. Bknz. Ellbogen, a.g.e., s.191. 
272  BVerfGE, T.26.02.2008, No. 392/07, § 44.  
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verilmesi durumunda toplumun273 ve ailenin büyük zarar göreceği ifade 

edilmektedir274. 

İlk olarak topluma zarar verilmesi bakımından275, hukukun toplumu ahlaklı 

kılmanın aracı değil, bireysel dünyalara ait hale gelmiş ahlakları yaşanabilir kılma 

aracı olduğunun276 ve hukuksal ahlakçılık kuramının uygulanması durumunda, 

rasyonel olmayan çoğunluğa, kendi düşüncelerini azınlığa dayatma gücünün 

verildiğinin277 unutulmaması gerekir. Karşılaştırmalı hukukta bulunan yasakların 

                                                
273 Hafızoğulları ve Güngör, TCK’da yer alan “Topluma Karşı Suçlar” başlığının yerinde olmadığını, 

söz konusu suçların “Kamu Düzenine Karşı” olduğunu belirtmektedir. Toplumun farklı normlara sahip 

olduğunu belirten yazarlar, kamu düzenini ise ortak uyulması gereken asgari düzen olarak 

tanımlamışlardır. Zeki Hafızoğulları, Devrim Güngör, “Türk Ceza Hukukunda Suçların Tasnifi”, 

TBBD, No:69, 2007, s. 31.; Çalışma kapsamında, öğretide ağırlıklı olarak kullanılan ve korunan 

hukuksal değerin bireylere ait olabileceği düşüncesi temeline dayanan “Topluma Karşı Suçlar” 

kavramının kullanılması terim birliği açısından tercih edilmiştir. 
274 Aksi yönde genel ahlaka karşı suç vasfı taşımadığını iddia edenler de bulunmaktadır. Erden Tütüncü, 

a.g.e., s.194. 
275 Ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki, Alman Ceza Kanununda topluma karşı suç 

olarak düzenlenmiştir.; AlCK m. 173, “Beischlaf zwischen Verwandten”, “medeni durum, evlilik birliği 

ve aileye karşı suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. Alman öğretisinde geleneksel olarak 

cezalandırımanın amacı toplumsal zarar iddiası temeli üzerine kuruludur. Dippel, a.g.e., StGB § 173 

Kn.8., s.713.; Bununla birlikte BverfGE’in ilgili kararında, topluma zarar verilmesi bakımından, ceza 

kanunun müdahalesi gerektiğine yönelik ikna edici bir açıklama getirilemediği belirtilmektedir. 

Ritscher, a.g.e., StGB § 173 Kn. 6.;  

 Aynı yönde, Birleşik Devletler ceza kanunlarında, topluma karşı suç olarak kabul edildiği 

belirtilmektedir. Scheb, Scheb II, a.g.e.,  s. 6-7,79-80.; Wilson, a.g.e., s.6, 39.; Cahill, ergin yakın 

akrabalar arası cinsel ilişkinin cezalandırılmasının topluma verilen zarar üzerinden açıklanamayacağını, 

ancak iğrenme üzerinden açıklanabileceğini belirtmektedir. Cahill, a.g.e., s.1607-1610.;  

 Fransız öğretisinde, 08.02.2010 tarihli yasa öncesinde, yakın akrabalar arası cinsel ilişkinin 

yalnızca cinsel saldırı ve istismar bakımından nitelikli hal olarak düzenlendiği ve toplumsal düzene 

verdiği zararın göz önünde bulundurulmadığı belirtilmektedir. Montas, Roussel, a.g.e., s.292. 

 İslam temelli hukuk sistemlerinde ise yakın akrabalar arası cinsel ilişki zina suçu kapsamında 

değerlendirilmektedir. Bu kapsamda topluma karşı suç ve Tanrıya karşı suç olarak kabul edenler 

bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Bknz. Üçüncü Bölüm, Cumhuriyet Öncesi Dönem  
276 Dönmezer, ceza hukukunun aile içi ahlakı koruyan bir araç olarak düşünülmemesi gerektiğini 

belirtmektedir. Dönmezer, Protection de la Famille, s.102-103.; Aynı yönde Bknz. Gallas a.g.e., s. 

308.; Özcan, a.g.e., s. 123.; Sözüer, eTCK döneminde cinsel dokunulmazlık ve özgürlüğe karşı suçların 

“genel ahlak ve adaba” karşı suçlar başlığı altında incelendiğini ve toplumda egemen “(ön)yargılarla” 

ve cinsiyet ayrımcılığı anlayışına göre belirlendiğini belirterek bu anlayışın günümüzde terk edildiğini 

ifade etmektedir. Sözüer, Cinsel Dokunulmazlık, s. 15-16.; Taner, F.G. a.g.e., s.48. 
277 Wilson, a.g.e., s.40.; Alman öğretisinde, kişisel özgürlüğe ceza hükmü ile müdahalenin topluma 

verilen zarar ile açıklanamayacağı belirtilmektedir. Ritscher, a.g.e., StGB § 173 Kn. 6.; Aynı yönde 

toplumun çoğunluğunda bulunan cezalandırma isteği üzerinden meşrulaştırılamayacağı 

belirtilmektedir. Monika Frommel, “Beischlaf zwischen Verwandten”, NK, C.2, 5. Baskı, Baden-Baden, 

Nomos Verlagsgesellschaft, 2017, StGB § 173 Kn.8.; Greco ise ahlaka aykırılığın cezalandırılması ile 

topluma daha çok zarar verileceğini belirtmektedir. Greco, a.g.e., s.234-235.; Alexander ve Ferzan, 

antik günah düşüncesinden hareketle, sadece önleyici amaçla politik anlamda etkili bir alt grubun ahlaki 

görüş ve cinsel tabularının yasaklanabilecek otoriteye sahip olmasına karşın, mağdur haklarının ihlali 

ve hukukun ihlali kavramlarının kullanılarak belirsizliğin giderileceğini belirtmektedir. Larry 

Alexander, Kimberly Kessler Ferzan, Crime and Culpability: A Theory of Criminal Law, Ed. 



   51 
 

temel nedeninin ahlak olduğu belirtilmekle birlikte278, liberal hukuksal ahlakçılık 

kuramı taraftarlarınca, ahlak cinsel uygulamalara karşı kayıtsızdır279.  

İkinci olarak ailenin zarar görmesi bakımından280, iki temel nokta 

bulunmaktadır: korunması gerektiği belirtilen aile ilişkileri ile söz konusu hareketin 

ardışıklığı281 ve aile ilişkilerinin zarar görüp görmediğinin belirlenmesi. Öncelikle 

                                                
William A. Edmundson, Brian Bix, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, s. 80.; Toplum zarar 

verilmesi bakımından sınırın, kamu düzeninin bozulmasına neden olma olduğu ile bu kapsamda yerel 

ve çağdaş kıstaslar arasında uzlaşma sağlanması gerektiği belirtilmektedir. Nihat Bulut, “Hak ve 

Özgürlüklerin Sınırlandırılma Nedeni Olarak Genel Ahlak”, AÜEHFD, C.4, No:1-2, 2000, s.34-35. 
278 Alman öğretisi bakımından Bknz. Bosch, Schittenhelm, a.g.e., StGB § 173 Kn. 1.; Hochmann, a.g.e., 

s. 160.; Wittig, a.g.e., StGB § 173 Kn. 3.; Dippel, a.g.e., StGB § 173 Kn.4., s.708.; Kindhäuser, a.g.e., 

StGB § 173 Kn.1, s.699.; 

 Birleşik Krallık öğretisi bakımından Bknz. . Roffee, a.g.e., s.106. 

 Birleşik Devletler öğretisi bakımından Bknz. Dubber, Policing Morality, s.759. 
279 Michael Moore, Placing Blame, Oxford, Clarendon Press, 1997, s.662,779-795.;  
280 Ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki, Alman “medeni durum, evlilik birliği ve aileye 

karşı suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. BVerfGE, Beschluss vom 26.02.2008, 2 BvR 392/07 Kn.44.; 

Alman öğretisinde korunan hukuksal değerin aile olduğunu belirtenler bulunmaktadır. BeckOK 

StGB/Ziegler, 41. Ed. 1.2.2019, StGB § 173 Kn. 2. (Çevrimiçi) https://beck-online.beck.de, erişim: 

08.02.2019 ; Ailenin cinsel ilişkilerinden özgürleştirilmelidir. Kindhäuser, a.g.e., StGB § 173 Kn.1, 

s.699.; Frommel, a.g.e., StGB § 173 Kn.11.; Kühl, L/K StGB, StGB § 173 Kn. 1.; Ritscher, a.g.e., 

StGB § 173 Kn. 2.; Wittig, a.g.e., StGB § 173 Kn. 1.; Edward Schramm, “Grundzüge eines Ehe- und 

Familienstrafrechts”, JA, C.9, No.12, 2013, s.885.; Michael Kubiciel, “Das deutsche Inzestverbot vor 

den Schranken des EGMR”, ZIS, No:6, 2012, s.287-288.;  

 Korunan hukuksal değerin aile olmadığını belirtenler de bulunmaktadır. Ellbogen cinsel 

davranış ve hısımlık bakımından yapılan sınırlamalar nedeniyle aile olmadığını belirtmektedir. 

Ellbogen, a.g.e., s.191.; Ali Al-Zand, Jan Siebenhüner, “§ 173 StGB – Eine kritische Betrachtung des 

strafrechtlichen Inzestverbots”, KritV, No: 1, 2006, s.72.,79.; Simon Kanwischer, Der Grenzbereich 

zwischen öffentlichem Strafanspruch und intimer Lebensgestaltung, Göttingen, V&R unipress, 

2013, s.163-164. 

 Ailenin korunmasının şüpheli olduğunu belirtenler bulunmaktadır. Hörnle, Incest, s.94. 

 Son olaraksa ailenin korunmasının tek başına cezalandırmayı meşrulaştıramayacağını 

belirtenler bulunmaktadır. Dippel, a.g.e., StGB § 173 Kn.13., s.718. 

 İsCK m.213, “Aileye Karşı Suçlar ve Cürümler” kapsamında; İtCK m.564, “Aileye Karşı 

Suçlar” bölümü, “Aile Ahlakına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir.; İsviçre öğretisinde neslin 

sağlığı iddiasından vazgeçilerek, ailenin saflığının önplanda tutulduğu belirtilmektedir.; AvCK m. 211 

“Blutschande”, “Cinsel Bütünlük ve Özgürlüğe karşı suçlar” bölümünde düzenlenmiş olmakla birlikte, 

öğretide neslin sağlığı görüşünün üstün olduğu aynı zamanda aile birliğinin korunduğu ifade 

edilmektedir. Birleşik Krallık’ta, “Sexual Offences Act” kapsamında düzenlenmekle beraber, Ashwort, 

ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki suçu ile aile içi denge ve dinamiklerin korunduğunu 

belirtmektedir. Ashworth, a.g.e., s.350.; Birleşik Devletler’de aileye karşı suç olarak düzenlendiği 

belirtilmektedir. Scheb, Scheb II, a.g.e., s. 6-7,79-80.; Wilson, a.g.e., s.6, 39.; Birleşik Devletler 

hukukunda ailenin korunduğu belirtilmektedir. Brett H. McDonnell, "Is Incest Next," Cardozo 

Women's Law Journal, C.10, No. 2, 2004, s.353.; İslam temelli hukuk sistemlerinde, Akşit, ailenin 

korunması amacıyla suç haline getirildiğini belirtmektedir. Akşit, a.g.e., s. 36.; Ayrıca İHAM’ın 

Stübing BverfGE’i incelediği kararında aileye zarar verildiğini kabul ettiği görülmektedir. İHAM 

Stübing v. Almanya, 158 (2012), Başvuru No.43547/08, T.12.04.2012, çev. Alev Dilber, (Çevrimiçi) 

https://www.jurix.com.tr/article/3056. erişim: 19.06.2018. 
281 Benno Zabel, “Die Grenzen des Tabuschutzes im Strafrecht”, JR, 2008, s. 453.; Dippel, a.g.e., StGB 

§ 173 Kn.13., s.718. 
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ardışıklık bakımından, aile ilişkilerinin zarar görmesinin söz konusu cinsel davranışın 

nedeni veya sonucu olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda cinsel 

davranışın aile ilişkilerine zarar verilmesine neden olduğu belirlenebilirse söz konusu 

hareketlerin cezalandırılması gerektiği iddia edilebilir ancak ilişkilerin bozulması veya 

zarar görmesi sonucunda söz konusu ilişki ortaya çıkıyorsa suç haline getirilmemesi 

gerektiği ifade edilmektedir282. Bu görüşe göre, zarar görmüş aile ilişkilerinin söz 

konusu ilişki sonucunda daha ağır zarar görmesi durumunda da suç haline getirilmesi 

gerektiği ifade edilmektedir283. Ayrıca, ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel 

ilişki suçunun cezayı hafifleten nitelikli hali olarak, aile ortamında yetişmeme ve 

sonradan tanışmanın düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir284. Söz konusu 

durumlarda, ailenin korunduğu iddiası devam etmekle birlikte, aile olmayan kişilerin 

cezalandırıldığı görülmektedir. Son olarak, aile ilişkilerinin zarar görmesi bakımından 

adli tıp ve psikoloji bilimleri tarafından sunulan ve aile içi cinsel istismarın görüldüğü 

aileler üzerinde yapılan araştırmaların verilerinin, daha önce belirttiğimiz üzere, ergin 

yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki bakımından geçerliliği 

bulunmamaktadır285.  

 Hukuksal ahlakçılık kuramı tarafından yapılan toplum ve ailenin zarar gördüğü 

iddiası genel olarak incelendiğinde dahi tutarsızlıklar içermektedir286. Ergin yakın 

akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin unsurları ile söz konusu uyumsuzluk daha 

açık bir şekilde ortaya çıkacaktır.  

                                                
282 BVerfGE, T.26.02.2008, No. 392/07, § 54 kapsamında, söz konusu öncelik incelemesine yer 

verilmemiştir.; Urs Kindhäuser, Ulfrid Neumann, Hans-Ulrich Paeffgen, Strafgesetzbuch Band 2, 

Baden-Baden, 2013, s. 80-82. 
283 Max-Planck-Institut, Stellungsnahme, s.97. 
284 Erden Tütüncü, a.g.e., s.203. 
285 Max-Planck raporunda sonuçların karşılaştırılabilir nitelikte olmadığı belirtilmiştir. Max-Planck-

Institut, Stellungsnahme, s. 97-98.; Erden Tütüncü, aile ilişkilerinin sonucunda ergin yakın akrabalar 

arasında rızaya dayalı cinsel ilişkinin gerçekleştiğini belirtmekle birlikte, kriminolojik çalışmalar 

sonucunda söz konusu ailelerin çoğunlukla başka sorunları da bulunduğunu belirtmektedir.Erden 

Tütüncü, a.g.e., s.180.; Erden Tütüncü’nün belirttiği araştırmaların sonuçları ile cinsel istismar suçunun 

nitelikli halini ensest olarak inceleyen ülkemizde gerçekleştirilen kriminolojik araştırmaların benzer 

sonuçlara ulaşmış olduğunu belirtmek isteriz. Bu doğrultuda söz konusu ailelerin marjinal (aşırı) olduğu 

veya alkol-uyuşturucu bağımlılığı bulunduğu genellemelerine katılmamaktayız.  
286 Alman öğretisinde, kişisel özgürlüğe ceza hükmü ile müdahalenin topluma verilen zarar veya ailenin 

korunması ile açıklanamayacağı belirtilmektedir. Ritscher, a.g.e., StGB § 173 Kn. 6. 
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a. Cinsel Davranış Unsuru  

Cinsel davranış unsuru bakımından, toplum ve aileye zarar veren her türlü 

cinsel davranışın suç haline getirilmesi gerektiği belirtilebilir287. Bu doğrultuda, 

aralarında hısımlık ilişkisi bulunanlar bakımından subjektif kuram uyarınca cinsel 

kabul edilen tüm hareketleri kapsamalıdır288.  Başka bir deyişle, aralarında hısımlık 

bulunanların cinsel nitelikte konuşması ile cinsel ilişkiye girmesi arasında herhangi bir 

fark bulunmaması ve aynı zamanda eşcinsel olup olmamasının da bir öneme sahip 

olmaması gerekir. Bununla birlikte Almanya289, Avusturya290, İsviçre291 ve 

İtalya292’daki düzenlemeler ile İslam temelli hukuk sistemlerinde293 cinsel ilişki ile 

sınırlandırılırken; Birleşik Krallıkta vajinal, anal ve oral hareketlerle 

sınırlandırılmıştır294. Yalnızca Birleşik Krallıkta eşcinsel ilişkileri kapsamaktadır295.  

Ayrıca, toplumun zarar görebilmesi için söz konusu ilişkinin toplum tarafından 

bilinmesi de gerekmektedir. Bu doğrultuda, yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel 

ilişkinin suç haline getirilebilmesi için, hukuksal ahlakçı bakış açısından, zina suçunda 

olduğu üzere296,  objektif cezalandırma koşulu olarak aleniliğin aranması 

gerekmektedir297. Bununla birlikte, alenilik karşılaştırmalı hukukta yalnızca İtCK’da 

düzenlenmiştir298. Görüldüğü üzere, cinsel davranış unsuru ve aleniyet şartı 

bakımından kanuni düzenlemeler ve öğretide yer alan görüşler çelişkiler içermektedir.  

                                                
287 Aynı yönde Bknz. Deutscher Ethikrat, Inzestverbot, s. 53.; Ritscher, a.g.e., StGB § 173 Kn. 5.; 

Ellbogen, a.g.e., s.191. 
288 Bknz. Birinci Bölüm Unsurları, Cinsel Davranış Unsuru.; Deutscher Ethikrat, Inzestverbot, s. 53. 
289  AlCK m.173 uyarınca, altsoyu ile rızaya dayalı cinsel ilişkiye giren ergin ve üstsoyu ile ilişkiye 

giren çocuk veya kardeşler arası cinsel cezalandırılmaktadır. Fischer, a.g.e., StGB § 173 Kn. 9, s.1118.; 
290  AvCK m 211 uyarınca, ergin üstsoy-altsoy arası ve kardeşler arası rızaya dayalı cinsel ilişki 

cezalandırılmaktadır.  
291  İsCK m.213 uyarınca, altsoy veya üstsoy kan hısımları, kardeş veya üvey kardeş ile cinsel ilişkiye 

girilmesi cezalandırılmaktadır. 
292  İtCK m. 564 uyarınca, üstsoy veya altsoy kan veya kayın hısımı, kardeşi ile cinsel ilişkiye girilmesi 

ve ilişkinin skandal yaratacak olması durumunda cezalandırılmaktadır. 
293 İslam temelli hukuk sistemlerinde cinsel ilişki ile sınırlıdır, eşcinsel ilişkileri kapsamaz. Bknz. 

Üçüncü Bölüm, Cumhuriyet Öncesi Dönem. 
294 Birleşik Krallık, Cinsel Suçlar Yasası, m.64-65 uyarınca, ergin yakın akrabalar arası cinsel ilişki 

suçu, vajinal, anal ve oral ilişkileri kapsamaktadır. Ashworth, a.g.e s.349-350. 
295 Eşcinsel ilişkileri de kapsadığı ifade edilmektedir. A.e., s.349-350. 
296 Erem, Zina, s. 147.; Özgenç, Cinsel Suçlar, s.61. 
297 Erem, Fücur, s. 228-229.; Dubber ayrıca düzene aykırılığın kaynağı olması veya yönetilememesi 

gerektiğini belirtmektedir. Dubber, Policing Morality, s.754-755. 
298 İtCK m. 564 uyarınca, ilişkinin skandal yaratacak olması durumunda cezalandırılmaktadır. 
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b. Hısımlık Unsuru 

Hısımlık unsuru bakımından, hukuksal ahlakçılık uyarınca, toplum ve aile 

yapısına zarar veren ve ahlaka aykırı her türlü hısımlığın suç haline getirilmesi 

gerektiği belirtilebilir299. Söz konusu zarar iddiası üzerinden, ahlak ve kültür uyarınca 

belirlenen bu hısımlık kategorisi; kan, kayın hısımlığı, üvey evlat, sütanne, sütkardeş, 

vaftiz baba, vesayet-velayet, efendi-köle ilişkisi, taşıyıcı anne ilişkisi, yumurta 

donörü300,  sperm donörü301, kişinin klonu302 ile ilişkisi veya herhangi bir ilişkiyi 

kapsayabilir niteliktedir303. Toplum ve aile yapısının zarar uğraması bakımından, 

hısımlık unsuru aralarında ırk, din, sosyal statü ve hatta yaş farkı bulunan çiftleri 

kapsayabilecek niteliktedir. Başka bir deyişle, hısımlık unsurunun belirlenmesi 

bakımından hukuksal ahlakçılık, sorunu açıklayan tüm kuramlarda olduğu üzere, 

kültür dışında bir ölçüt ortaya koyamamaktadır.  

Topluma ve aile yapısına zarar veren her türlü hısımlığın bu kapsamda 

değerlendirilmesi ise belirlilik ilkesi kapsamında sorun teşkil etmektedir304. Hısımlık 

unsuru bakımından, toplum ve ailenin korunduğu iddia edilmekle birlikte 

karşılaştırmalı hukukta, Almanya ve Avusturya’daki yalnızca üstsoy, altsoy ve 

kardeşler arası305; İtalya’da üstsoy, altsoy kan ve kayın hısımlar ve kardeşler306; 

İsviçre’de üstsoy, altsoy kan hısımları ile tam ve evlatlık kardeşler307; Birleşik 

Krallık’ta üstsoy, altsoy, tam ve üvey kardeşler, üçüncü dereceye kadar kan hısımları 

                                                
299 Alman öğretisinde, AlCK m.173’ün hısımlık sınırları nedeniyle ailenin korunması bakımından etkili 

olmadığı belirtilmektedir. Ritscher, a.g.e., StGB § 173 Kn. 5.; Aynı yönde, Bosch, Schittenhelm, a.g.e., 

StGB § 173 Kn. 1.; Ellbogen, a.g.e., s.191.; Wittig, a.g.e., StGB § 173 Kn. 6. 

 Birleşik devletler öğretisinde, kuzen ve yapay hısımlığın Yüksek mahkeme tarafından yasağın 

sınırları kapsamından çıkartılabileceği belirtilmektedir. McDonnell, a.g.e., s.358-359. 
300 Yumurta donörü ilişkisinin evlenme engelleri bakımından önemli olduğu belirtilmektedir. Julia 

Feuer, "The Consequences of Unintentional Incest in Jewish Law and Modern Society" International 

Journal of the Jurisprudence of the Family C.6, 2015, s.184. 
301 Sperm donörü ilişkisi ve donörlüğün sınırlanmasına ilişkin Bknz. Bittles, a.g.e., s.223 vd. 
302 Klonlama ve ergin yakın akrabalar arası cinsel ilişkinin ilişkisi için Bknz. Cahill, a.g.e., s.1596-

1600.; Klonlama bakımından toplumsal kınamanın, hareketin suç haline getirilmesi için yeterli 

olmadığını belirtmektedir. Erdal Yerdelen, “Klonlamanın (Kopyalama) Ceza Hukukundaki Yeri”, 

AÜHFD, C.63, No.4, 2014, s. 678. 
303 Andrejew, aile bağının önem kaybetmesi ile birlikte, hısımlık derecesinin belirlenmesinin ceza 

hukuku bakımından sorun teşkil ettiğini belirtmektedir. I. Andrejew, a.g.e., s.266. Bknz. Birinci Bölüm, 

Hısımlık Unsuru. 
304 Bknz. Birinci Bölüm, Hısımlık Unsuru. 
305 AlCK m.173 ve AvCK m 211 
306  İtCK m. 564 
307 İsCK m.213 
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ve evlat edinme ilişkisi ile308 sınırlandırılmıştır. Söz konusu sınırlandırmalar çelişkili 

bir yapıya sahiptir309. Ayrıca ailesine bağımlı olmayan veya ebeveynleri bulunmayan 

iki ergin kardeşin cinsel ilişkilerinin yasaklanmasına ilişkin düzenlemeler310 ailenin 

korunması düşüncesiyle çelişkili bir yapıdadır, bununla birlikte yaş bakımından 

getirilen belirli sınırlamaların çelişki içerdiği görüşüne katılmıyoruz311.  

Son olarak, kişilerin hısım olduklarını bilmemeleri durumlarının incelenmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda kişilerin akrabalık durumlarını bilmemeleri hata 

kapsamında değerlendirilmektedir312. Bununla birlikte kişilerin iyi niyetlerinin 

korunduğunu belirtenler de bulunmaktadır313. Bu durumlarda ahlaka aykırılık ve 

topluma zarar verme iddiaları devam etmekle birlikte, aileye zarar söz konusu değildir.  

c. Yasaklar Unsuru  

Yasaklar kategorisi kapsamında, hukuksal ahlakçılık uyarınca toplum 

tarafından hareketin cezalandırılmasının desteklenmemesi durumunda, suç olmaktan 

çıkartılması gerektiği belirtilmektedir314. Pornografi bulundurma, mastürbasyon, 

                                                
308 2003 tarihli “Sexual Offences Act” (c.42) bölüm 64-65’te düzenlenen “ergin akrabayla cinsel ilişki 

ve ergin akrabayla rızaya dayalı cinsel ilişkiye“ suçlarının, ebeveyn, büyükbaba, büyükanne, çocuk, 

torun, üvey veya tam kardeş, amca, hala, yeğenler arasında işlenebileceği belirtilmiştir. 2010 tarih ve 

985 numaralı, “Human Fertilisation and Embryology” düzenlemesiyle, evlatlık ilişkileri de düzenleme 

kapsamına alınmıştır. Ashworth, 2008 tarihli “Criminal Justice and Immigration Act” düzenlemesiyle 

evlatlık ilişkisinin dâhil edildiğini belirtmektedir. Ashworth, a.g.e., s. 349. 
309 Hörnle, Geschwisterinzest, s.2086.; Dippel, a.g.e., StGB § 173 Kn.13., s.718.; Kanwischer, a.g.e., 

s.163.; 

 Kubiciel, bu doğrultuda, 1960’larda evlatlık ilişkisine ilişkin bakış açısının ve çalışmaların 

farklı olduğunu günümüzdeki gelişmelerin hısımlık unsuru bakımından tartıtışmadığını belirtmektedir. 

Kubiciel, a.g.e., s.288. 
310 Hörnle, Geschwisterinzest, s.2086.; Aksi yönde Kubiciel, aileden kaynaklanan görev ve 

sorumlulukların sonradan yeniden gerçekleşmesinin mümkün olduğunu belirtmektedir. Kubiciel, a.g.e., 

s.288. 
311 AlCK m.173/2 şahsi cezasızlık sebebi olarak kabul edilmektedir. Eberhard Schmidhäuser, 

Strafrecht Allgemeiner Teil: Lehrbuch, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1975, s.844, 

Kn.22/7.; Kubiciel, bu eleştirilere yönelik olarak, bunun negatif bir yükümlülük olduğunu ve gelişim 

dönemini tamamlamayan kişilerin (ergin olmayanların) negatif yükümlülükten sorumlu olmamasının 

doğru olduğunu belirtmektedir. Kubiciel, a.g.e., s.288.; Kg. Bosch, Schittenhelm, a.g.e., StGB § 173 

Kn. 1. 
312 Roffee, a.g.e., s.104.; Alman öğretisinde Karst bunu tipiklik hatası olarak tanımlarken; Wittig 

haksızlık yanılgısı olarak tanımlamaktadır. Karst, a.g.e., s.79.; Wittig, a.g.e., StGB § 173 Kn. 7. 
313 Courtney Stanhope Kenny, Outlines of Criminal Law, New York, The Macmillan Co., 1907, s. 

295. Aynı durum evlenme engelleri bakımından da bulunmaktadır. Bknz. Birinci Bölüm, Yasaklar 

Unsuru.  
314 John M. Scheb, John M. Scheb II, a.g.e., s. 7,79-80. 
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ırkların karışması (miscegenation)315, fuhuş yapma, zina, iradi sadist-mazoşist ilişki316, 

eşcinsellik317, tanrıya hakaret318, insan eti yeme319, kürtaj320 ve intihar hareketleri, 

şeytana tapma, topluma zarar verdikleri iddia edilerek suç haline getirilmiş ancak 

                                                
315 Irkların karışması 19. yy calışmalarında ensest kavramı içerisinde ve topluma karşı suç olarak 

düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için Bknz. Cahill, a.g.e., s.1588-1596. 
316 Sadist-Mazoşist ilişki istisnai olarak, rızanın geçersiz olduğu iddiasıyla, suç olarak düzenlenmeye 

devam etmektedir. Bu kapsamda Bknz. İkinci Bölüm, Suç Haline Getirme Özel Kuramları, Cinsel 

Davranış Unsuru 
317 Zina ve eşcinsel ilişki bakımından, Ellbogen, a.g.e., s.192.; Kültür tarihi bakımından incelendiğinde 

eşcinsel ilişkinin de suç haline getirilmesinin mümkün olduğunu belirtilmektedir. Hörnle, 

Geschwisterinzest, s.2088.; 

 Eşcinsel ilişki, Birleşik Devletlerde, bir hareketin genel çoğunluk tarafından ahlaka aykırı 

kabul edilmesi, o hareketin suç haline getirilmesi için yeterli bir neden değildir denilerek suç olmaktan 

çıkarılmıştır. Hâkim Scalia, erginler arası eşcinsel ilişkinin suç olarak düzenlenmesinin anayasaya 

ayrıkılığına ilişkin kararın karşı oyunda, Bowers içtihatının değiştirilmesi ile ergin yakın akrdabalar 

arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin de tartırşma konusu olacağını belirtmektedir. "Lawrence et al. v. 

Texas," 539, 2003, s. 590,598-600. HeinOnline, 

https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.usreports/usrep539&i=642, (Çevrimiçi), erişim: 11.03.2019. 

 Bununla birlikte Lawrence kararı sonrası ergin yakın akrabalar arası cinsel ilişkilerin suç haline 

getirilmesinin Birleşik Devletler anayasasına aykırılığına ilişkin başvurular Eyalet Yüksek 

Mahkemeleri tarafından reddedilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bknz. Turnipseed, a.g.e., s.126-128. 
318 Tarihsel süreç içerisinde Tanrıya hakaret suçu, ceza hukukunun laikleşmesi ile birlikte, dine hakaret 

olarak değişikliğe uğramıştır. Bu süreç içerisinde topluma ve toplumsal barışa zarar verdiği iddia 

edilmiştir. Söz konusu hükmün günümüzde yalnızca azınlığı korumadığı, çoğunluğu da koruduğu ifade 

edilmektedir. Bu konuda AlCK m.166 kapsamındaki tartışmalar için Bknz. Brian Valerius, “Dini 

Hoşgörünün Öncüsü Olarak Ceza Hukuku”, çev. Şölen Çakıroğlu, HKD, C.6, No:11, 2016, s.157-169.; 

Karş. Ağırlıklı olarak dine hakaret başlığı altında incelenmektedir. Kaya, kişilerin dinine hakaret 

edilmemesi hakkı olmadığından bahisle söz konusu davranışın suç haline getirilmesinde kamu düzeni 

iddiasının kullanıldığını belirtmektedir. Yusuf Enes Kaya, “İnsan Hakları Hukuku Açısından Dine 

Hakaret Olgusu”, İÜHFM, C.74, No:2, 2016, s. 557-559.  
319 Deutscher Ethikrat, Inzestverbot, s.69. 
320 Hâkim Scalia, rahim tahliyesinin yasaklanmasının anayasaya aykırılığına ilişkin kararın karşı 

oyunda, söz konusu yasağın kaldırılmasına ilişkin düşüncelerin ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı 

cinsel ilişkinin suç olmaktan çıkarılmasında da kullanılabileceğini belirtmektedir. "Planned Parenthood 

of Southeastern Pennsylvania et al. v. Casey, Governor of Pennsylvania, et al.," 505, 1992, s.984(833-

1002). HeinOnline, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.usreports/usrep505&i=1010, (Çevrimiçi), 

erişim: 11.03.2019.; Bu kapsamda, ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin 

yasaklanması ile yalnızca sınırlı bir çevrenin yasaklanması; eşcinsel ilişkinin suç haline getirilmesi ile 

ise tüm sınıfın cinsel özgürlüklerinin baskılanması ileri sürülerek; gelecekte ergin yakın akrabalar arası 

rızaya dayalı cinsel ilişkinin de eşcinselleğin suç haline getirilmesi ile aynı kapsamda 

değerlendirebileceği ancak bunun günümüzde (2004) mümkün olmadığı dile getirilmiştir. Laurence H. 

Tribe, "Lawrence v. Texas: The Fundamental Right That Dare Not Speak Its Name," Harvard Law 

Review, C.117, No. 6, 2004, s.1944.; Hakim Harlan ise, özel hayatın gizlilliği hakkının mutlak 

olmadığını ve zina, eşçinsellik ile ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin bunun 

istisnaları olduğunu belirtmektedir. "Poe et al. v. Ullman, State's Attorney," 367, 1961, s.552 (497-

555). HeinOnline, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.usreports/usrep367&i=588, (Çevrimiçi), 

erişim: 11.03.2019.; Aynı yönde, ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkiyi, eşcinsellik ve 

rahim tahliyesinden ayırmak için kişilik kavramı ileri sürülmüştür. Söz konusu ilişkiye rıza 

gösterilmesinin kişiliğe aykırılığı ve rızanın geçerliliğini etkileyen faktörler üzerinden, özel hayatın 

gizliliği hakkının bu durumlara uygulanamayacağı ileri sürülmüştür. Jed Rubenfeld, "The Right of 

Privacy" Harvard Law Review, C.102, No. 4, 1989, s. 748-761.; Bu iddialar zarar ilkesi kapsamında 

değerlendirilmiştir.  

https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.usreports/usrep505&i=1010
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toplumda bu hareketlerin cezalandırılmasına yönelik tepkinin azalması ile birlikte, 

sorunu açıklamaya çalışan tüm modern kuramların kabul ettiği üzere, günümüzde suç 

olmaktan çıkarılmıştır321.  

Doğal olmadığı iddia edilen hareketlerin sebep olduğu zararın seküler değil, 

doğaüstü, dini olduğu iddia edilmektedir322. Bu görüş ergin yakın akrabalar arası 

rızaya dayalı cinsel ilişki bakımından ikinci dönem iradi kuram özelliği 

göstermektedir. Aynı zamanda söz konusu sorun bakımından toplumsal kınamanın 

devam etmesi nedeniyle zina ve eşcinsellikte ileri sürülen özel hayatın gizliliği 

hakkı323 veya rızaya dayalı ilişki savunmalarının kabul görmediği belirtilmektedir324. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki yukarıda belirtilen hareketler bakımından diğer insanların 

üstün çıkarlarına zarar verildiği kabul edilmezken325, cinsel tercihlerin zarar verdiğini 

kabul edilmesi temelden yoksundur326.  

                                                
321 Fletcher, livata, hayvanlarla cinsel ilişki, tanrıya hakaret, kürtaj ve ötanazi bakımından toplumun 

üstün çıkarlarına zarar verilmediğinin kabul edildiğini belirtmektedir. George P. Fletcher, Retinking 

Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2000, s. 381-384.; Ünver toplumsal barışın 

sağlanması için, istisnai şekilde kökleşmiş kültür normlarının, hukuksal değer olarak dikkate alındığını 

belirtmektedir. Örnek olarak ise, hayvana eziyet, dini inançlara hakaret ve ölünün hatırasını karalamak 

suçlarını vermektedir. Ünver, Hukuksal Değer, s.453.; Burada toplumsal ahlaktaki değişimlerin ceza 

hukuku uyarlamalarından önce gerçekleştiğinin unutulmaması gerekir. Gerhard Seher, “Ceza Hukuku 

ve Kültür – Alman-Türk Etkileşimi”, AkÜHFD, çev. Çiğdem Vardar, C.3, No.1, 2013, s. 37-48. 

(Çevrimiçi), https://jurix.com.tr/article/4090 erişim: 16.09.2018.;  

 Eşçinsel ilişkinin suç olmaktan çıkarılması için güçlü bir politik eğilim görülmemektedir. 

McDonnell, a.g.e., s.357. 
322 Fletcher, a.g.e., s. 382. 
323 Scheb, Scheb II, a.g.e., s. 79-80, 261.; Aynı yönde, özel hayatın gizliliği yerine özgürlük unsurunun 

eşcinsel ilişkide daha yüksek olduğu belirtilerek ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin 

suç olmaktan çıkarılması söz konusu olmayacağı belirtilmektedir. McDonnell, a.g.e., s.356.; Söz 

konusu iddialar zarar ilkesi kapsamında değerlendirilmiştir.  

 Aksi yönde ahlak üzerinden özel hayatın gizliliğine müdahale edilemeyeceğini belirtenler de 

bulunmaktadır. Ahlak üzerinden özel hayatın gizliliğine müdahale edilemez.  Al-Zand, Siebenhüner, 

a.g.e., s.79.; 

 Konuya ilişkin BVerfG’in kararında, hareketin genel ahlak, aile ve gelecek nesil olarak 

belirleyerek; özel hayatın gizliliği iddiasından, rızanın geçerliliğinde olduğu gibi, kurtulduğu 

belirtilmektedir. Greco, a.g.e., s.238. 
324 İngiliz hukuku bakımından tarihsel süreç için Bknz. Yazarlar burada, hukuksal ahlakçılıktan, zarar 

ilkesine ve son olarak savunmasızlık düşüncesine geçişi ele almaktadır.  Vanessa E. Munro, Jane 

Scoular, “Harm, Vulnerability, and Citizenship: Constitutional Concerns in the Criminalization of 

Contemporary Sex Workers”, The Constitution of the Criminal Law, Ed. R. A. Duff v.d., Oxford, 

Oxford University Press, 2013, s. 32-40. 
325 Fletcher, a.g.e., s. 384 
326 Şirin, bu doğrultuda, hatalı olarak rızanın geçerli sayılmadığı tek suç tipinin ergin yakın akrabalar 

arası rızaya dayalı cinsel ilişki olduğunu belirtmektedir. Şirin, a.g.e., s.29. 
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Son olarak haksızlık yanılgısının ele alınması gerekir. Bu kapsamda, ergin 

yakın akrabalar arası cinsel ilişkinin kabul gördüğü toplumlardan gelen kişilerin 

ilişkilerinin kültürel savunma kapsamında değerlendirilebileceği belirtilmektedir. Bu 

kapsamda kültürel savunmanın “şiddet içermeyen suç”lar bakımından geçerli 

olabileceği ifade edilmektedir327. Bu kapsamda kaçınılabilirlik incelemesinin de 

yapılması gerekmektedir328. Karşılaştırmalı hukukta verilen kararlarda, zinanın suç 

olarak kabul edildiği dönemde, zina suçunun da oluşması nedeniyle kişilerin haksızlık 

yanılgısı iddiası kabul edilmezken329; zina suçunun oluşmadığı diğer bir örnekte ise 

kişinin üvey kızı ile cinsel ilişkiye girmesinin suç olduğunu bilmediği savunmasından 

yararlanacağı belirtilmiştir330. Bununla birlikte söz konusu görüşlerin topluma zarar 

verilmesi düşüncesi ile çelişkili bir yapıya sahip olduğunun belirtilmesi gerekir.  

2. Zarar İlkesi 

Pozitif bilimlerdeki gelişmeleri takiben, sosyal bilimlerde rasyonelleşme 

arayışına girilmiştir. John Mill tarafından temellerinin atıldığı kabul edilen331 zarar 

ilkesi, Joel Feinberg ile birlikte genel olarak kabul edilen görüş haline gelmiştir332. 

Hukuksal ahlakçılığa karşı olarak çıkan333 bu ilkenin olumlu ve olumsuz iki temel 

yönü bulunmaktadır334. Olumsuz yönü, liberal bakış açısı kaynaklı bireysel 

özerkliği335 ön plana çıkaran ve devleti sınırlayan yön iken; olumlu yönü zararın 

                                                
327 Taşkın, Kültürel Savunma, 2015, s.1123.;  Söz konusu görüşün İslam temelli hukuk 

sistemlerinde, Ebu Hanife tarafından savunulduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda, hareketin suç 

olduğunu bilmeyen kişinin kendi hukukunda suç olmaması durumunda bunun uygulanacağı 

belirtilmektedir. Hisham Ramadan, “İslam Ceza Hukukunun Kanunlaşması: Ta’zir Cezaları Örneği”, 

çev. Sercan Karadoğan, İslam Ceza Hukuku, C.1, Ed. Abdurrahman Eren, Refik Korkusuz, İstanbul, 

Lale Yayıncılık, 2017, s.646-647. 
328 Ayrıntılı bilgi için Bknz. Mahmutoğlu, Karadeniz, a.g.e., s. 718-719. 
329 BGH, T. 10. 4. 1952- 5 StR 195/52 (LG Lüneburg), NJW, C.5, No.17, 1952, s.671-672.; Hans-

Heinrich Jescheck, Thomas Weigend, Lehrbuch des Strafrechts: Allgemeiner Teil, Berlin, 

Duncker&Humblot, 1996, s.387. 
330 BGH, T.  9. 12. 1952- 1 StR 495/52 (LG Heilbronn), NJW, C.6, No.12, 1953, s. 457.; BGH, T. 14. 

6. 1963 - 4 StR 210/63 (LG Paderborn), NJW, C.16, No.42, 1964, s.1931.; İngiltire Cinsel Suçlar 

Kanunu Bölüm 5, Aile içinde suçlar, 5.8.2,; 
331 Mill, a.g.e., s. 114-115.; Günümüzde Mill tarafından önerilen kişinin kendisine karşı zararını 

kapsamadığı belirtilmektedir. Herring, a.g.e., s.3. 
332 A.e.,  s.2.; İslam temelli hukuk sistemleri bakımından, cezalandırmanın amacının insanların yararını 

sağlamak ve zararını önlemek olduğu da ileri sürülmektedir. Mustafa Avcı, “İslam’ın Ceza Hukukuna 

Katkısı”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, C.4, No.8, 2006, s. 115.; Karş. Dn. 250. 
333 Herring, a.g.e., s.2. 
334 Wilson, a.g.e., s.33. 
335 Herring, a.g.e., s.2. 
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önlenmesi olarak adlandırılan tehlike suçlarının cezalandırılmasıdır336. Suç haline 

getirilmesi gereken zarar ile diğer zararlar arasında ayrım yapılmakla birlikte337, ceza 

hukukunun sınırlarını belirlediği ifade edilen bu kuram338, zarar kavramının 

belirsizliği nedeniyle eleştirilmektedir339.  

Anglo-Amerikan Hukuk Sisteminde ağırlığını sürdüren zarar ilkesi dâhilinde, 

zarar iddialarının aşırı boyuta ulaşması nedeniyle, söz konusu ilkenin kendi ağırlığı 

altında çöktüğü ve suç olarak kabul edilen hareketlerde aşırı bir artışa neden olduğu 

belirtilmektedir340.  

Ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki sorunu bakımından zarar 

ilkesi kapsamında, söz konusu ilişki sonucunda toplum, aile ve ilişkiye giren bireyler 

ve sonraki nesil bakımından birden fazla zararın ortaya çıktığı iddia edilmektedir. İlk 

olarak toplum ve ailenin zarar uğradığı ifade edilmektedir. İkinci olarak, yakın 

akrabası ile cinsel ilişkiye giren kişilerin, güven ilişkisinin zarar göreceği341 ve 

toplumsal kınama nedeniyle uğrayacağı izolasyon (yalıtım, tecrit) sonucunda zarara 

uğrayacağı342 iddiası bulunmaktadır. Son olarak ise, yakın akrabalar arası cinsel ilişki 

                                                
336 Wilson, a.g.e., s.33. 
337  Joel Feinberg, Harm to Others: The Moral Limits of the Criminal Law, C.I, Oxford, Oxford 

University Press, 1984, s. 11. 
338 Herring, a.g.e., s.8 
339 A.e., s.3; Wilson, a.g.e., s.34. 
340 Bernard E. Harcourt, “The Collapse of the Harm Principle”, Journal of Criminal Law and 

Criminology, No.90, s.109-194.; Herring, a.g.e., s. 8.; Aynı şekilde fahişelik suçu bakımından, Munro 

ve Scoular, zarar ilkesinin, tehlikelilik kapsamında genişletildiğini ifade etmektedir. Günümüzde 

feminist ve neoliberalist yaklaşımların söz konusu tehlikelilik iddiası üzerinde etkili olduğunu ifade 

etmektedir. Munro, Scoular, a.g.e., s. 37-44. 
341 İpek, a.g.e., s.87-92.; Sezgin, Ruhsal, s.21-29.; Polat, Ensest, s. 31,42,244.; Aynı yönde Bknz. Genç, 

Çoşkun, a.g.e., s.225. Karameşe, a.g.e., 2018, s.28-40.; Özdemir P., Ensest Tez, s.33-48.; Çocuk ve 

ergenlerin gelişiminin korunduğu karşılaştırmalı hukukta da dile getirilmektedir. Schramm, a.g.e., 

s.885. 
342 BVerfGE, T.26.02.2008, No. 392/07, § 44.; Genç, Çoşkun, a.g.e., s.225.; Çocuğun korunmasının 

korunan hukuksal değer olarak kabul edilemeyeceği yönünde Bknz. BeckOK StGB/Ziegler, 41. Ed. 

1.2.2019, StGB § 173 Kn. 2 (Çevrimiçi) https://beck-online.beck.de, erişim: 08.02.2019.; Fischer, 

a.g.e., StGB § 173 Kn. 6, s.1117. 
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sonucunda doğacak nesil üzerinde genetik zararların oluşacağı343 ve doğacak neslin 

ayrımcılığa uğraması sonucu uğrayacağı zarar344 iddiaları bulunmaktadır.  

Toplum ve ailenin zarar uğradığı iddiası bakımından, hukuksal ahlakçılık 

dâhilinde yapılan açıklamalar geçerliliğini korumaktadır345. Cinsel ilişkiye giren 

bireye verilen zarar açıklaması bakımından, kişilerin güven ilişkilerinin zarar gördüğü 

iddiasının temelinin teşkil eden verilerin, ergin olmayan ve rızaya dayanmayan aile içi 

cinsel istismar verileri olduğunun346 ve söz konusu verilerin diğer sosyal etkenlerden 

bağımsız olduğunun iddia edilmesinin imkânsız olduğunun belirtilmesi347 yeterlidir. 

Toplumsal kınama sonucu sosyal izolasyon iddiası, bu izolasyona maruz kalan bireyin 

onurlu yaşam hakkının -veya insan onurunun- ihlal edildiğini belirterek iddiasını 

güçlendirmek istemektedir348. Bununla birlikte, söz konusu iddialar, toplum tarafından 

                                                
343 AvCK m. 211 “Blutschande”, “Cinsel Bütünlük ve Özgürlüğe karşı suçlar” bölümünde düzenlenmiş 

olmakla birlikte, öğretide neslin sağlığı görüşünün üstün olduğu aynı zamanda aile birliğinin korunduğu 

ifade edilmektedir.; İsviçre öğretisinde, neslin sağlığı görüşü terk edilerek aile ahlakının sağlığının 

korunduğu belirtilmektedir. Erden Tütüncü, a.g.e., s.81,82, 88 vd.; 

 Alman öğretisinde ağırlıklı görüş genetik zarar iddiasının günümüzde cezalandırmanın amacı 

olarak kabul edilemeyeceği yönündedir. BeckOK StGB/Ziegler, 41. Ed. 1.2.2019, StGB § 173 Kn. 2 

(Çevrimiçi) https://beck-online.beck.de, erişim: 08.02.2019.; Frommel, a.g.e., StGB § 173 Kn.12.; 

Ritscher, a.g.e., StGB § 173 Kn. 3.; Bosch, Schittenhelm, a.g.e., StGB § 173 Kn. 1.; Edward Schramm, 

a.g.e., s.885.; Ellbogen, a.g.e., s.191.; Fischer, a.g.e., StGB § 173 Kn. 5, s.1117.; Hörnle, Incest, s.97.; 

Wittig, a.g.e., StGB § 173 Kn. 2.; Al-Zand, Siebenhüner, a.g.e., s.75.; Kubiciel, a.g.e., s.288.; 

Kanwischer, a.g.e., s.165-168.; Genetik zararı cezalandırmanın amacı olarak kabul edenler için Bknz. 

Kindhäuser, a.g.e., StGB § 173 Kn.1, s.699. Kühl, L/K StGB, StGB § 173 Kn. 1.; 

 Birleşik Krallık bakımından, kan hısımlığı bakımından yapılan kısıtlama üzerinden genetik 

zarar iddiasının ağırlıklı olduğu belirtilmektedir. Roffee, a.g.e., s.121.; 

 Birleşik Devletler öğretisinde, genetik zarar iddiasının kullanıldığı belirtilmektedir. 

McDonnell, a.g.e., s.352.; Cahill, a.g.e., s.1569-1573.; Bununla birlikte genetik zarar iddiasının kabul 

edilebilir nitelikte olmadığı da belirtilmektedir. Dubber, Policing Morality, s.755-756. 
344 BVerfGE, T.26.02.2008, No. 392/07, § 10. 
345 Zarar ilkesi ayrıca, kişisel ahlakı suç haline getirme bakımından yeterli görmemektedir. Wilson, 

a.g.e., s.35.; Ayrıca ağırlıklı olarak iğrenme üzerinden topluma zarar verilmesi iddiasının zarar ilkesi 

ile uyumlu olmadığı belirtilmektedir. Cahill, a.g.e., s.1576.; Bknz. İkinci Bölüm, Hukuksal Ahlakçılık. 
346 İpek, a.g.e., s.87-92.; Sezgin, Ruhsal, s.21-29..; Polat, Ensest, s. 31,42,244. Polat, Çocuk İstismarı, 

s. 174,195.; Aynı yönde, Asworth çocuklukta geliştirilen kötü alışkanlıkların ileride devam etmesinin 

öüne geçilmek istendiğini belirtmektedir. Ashworth, a.g.e., s.350.; Aynı yönde, Hörnle, Incest, s.88-

89, dn.43. 
347 Ayrıca, anti-sosyal kişilik, psikoseksüel zarar, yakın ilişki kurma ve sürdürme zorlukları, çalışma 

hayatında zorluk, hayattan genel mutsuzluk, güçlü suçluluk duygusu, depresyon, yeme bozuklukları, 

intihar eğilimi olarak ifade edilen zararlar zinciri hakkında, Kühl zincirin en zayıf halkası kadar güçlü 

olabileceğini belirtmektedir. Söz konusu iddiaların bir olasılık gösterdiğini ve olasılığın 

cezalandırmanın meşrulaştırılması için yeterli olmadığı ifade edilmektedir. Kristian Kühl, “Der 

Umgang des Strafrechts mit Moral und Sitten”, JA, C.41, No:12, 2009, s. 838-839. 
348 BVerfGE, T.26.02.2008, No. 392/07, § 28-3; Bu kapsamda Ünver’in belirttiği üzere, insan onuru 

kavramının işlevsizleştirilmemesi gerektiğine katılıyoruz. Yener Ünver, “Ceza Hukuku Felsefesi 

Açısından İnsan Onuru ve Mevzuatımız”, CHD, C.3, No.7, 2008, s.41-82, (Çevrimiçi) 

https://jurix.com.tr/article/2896, erişim: 19.06.2018. 
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kınanan ancak cezalandırılmayan pornografi bulundurma, dövme yaptırma, fuhuş 

yapma, zina, iradi sadist-mazoşist ilişki349, eşcinsellik, tanrıya hakaret, insan eti yeme, 

kürtaj, intihara teşebbüs350 ve şeytana tapma hareketleri için de geçerlidir351. Ve bu 

hareketleri gerçekleştirenler toplum tarafından kınanmakta ve hatta izolasyona 

uğramaktadır.  Bu nedenle toplumsal kınamaya maruz kalma bakımından, modern 

zarar ilkesinin, başkalarına zarar vermeyen söz konusu hareketi gerçekleştiren 

kişilerin, gösterdikleri rıza sonucunda, zarar görüp görmediği ile ilgilendiği iddia 

edilmektedir352. Bu iddiaya karşı ise kişilerin rızaları dâhilinde tedaviyi reddetme ve 

hatta ötanazi353 haklarının olduğunun kabul edildiğinin hatırlatılması yeterlidir. Sonuç 

olarak, toplum, aile ve ilişkiye giren bireylerin zarara uğradığına ilişkin iddialar 

çelişkiler içermektedir. 

Cinsel ilişki sonucu doğacak nesil bakımından da iki ayrı zarar iddiası 

bulunmaktadır. İlk olarak doğacak neslin ayrımcılığa uğrayacağı iddiası 

bakımından354, söz konusu ilişkiye girenlerin ayrımcılığa uğrayacağı kapsamında 

yapılan açıklamalara benzer olarak fuhuş ve zina sonucu doğan neslin veya eşcinsel 

ebeveynlere sahip neslin ayrımcılığa uğradığı örnekleri verilebilir355. Bununla birlikte, 

                                                
349 Sadist-Mazoşist cinsel ilişki bakımından, House of Lords, eşcinsellik ve fahişeliğin aksine, iradi 

sadist-mazoşist ilişki kapsamında, acı ve zarar verici olduğundan hareketle suç haline getirmenin 

hukuka uygun olduğunu belirtmiştir. Söz konusu karardaki azınlık görüşünde yalnızca topluma 

doğrudan bir müdahale olması durumunda zararın söz konusu olabileceği belirtilmektedir. Wilson, 

a.g.e., s.40;  
350 Sözüer, intihar örneği üzerinden, kişinin kendi davranışları insan onuruna aykırı olsa bile 

cezalandırılabilirlik için yeterli olmadığını belirtmektedir. Adem Sözüer, “Önsöz Yerine Türk Ceza 

Hukuku Reformu”, İÜHFM, C.71, No.1, 2013, s.5. 
351 Max-Planck Enstitüsü tarafından Anayasa Mahkemesine sunulan raporda söz konusu hareketlerin, 

ergin yakın akrabalar arası cinsel ilişki sorunu bakımından temsil yetkisine sahip olmadığı 

belirtilmektedir. Bu nedenle akrabalar arası cinsel ilişki hareketi bakımından aileye ve topluma zarar 

verme ihtimalinden hareket edilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Max-Planck-Institut, 

Stellungsnahme, s. 88-111. 
352 Bernard E. Harcourt, “Mill’s On Liberty and the Modern “Harm to Others” Principle”, 

Foundational Texts in Modern Criminal Law, Ed. Markus D. Dubber, Oxford, Oxford University 

Press, 2014, s.180.; Önder, kasten yaralama bakımından toplumu oluşturan bireylerin vücut bütünlüğü 

ve sağlığının toplumu ilgilendirdiğini belirterek, tasarrufta bulunulmasına rıza gösterilemeyeceğini 

belirtmektedir. Ayhan Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler, C.2-3, İstanbul, Beta Basım Yayım, 

1992, s.214.; Geçmişte, genel ahlaka aykılrılık nedeniyle cezalandırıldığını belirten Ekici Şahin, 

kişilerin öznel değer yargılarına göre inceleme yapılmamaıs gerektiğini belirtmektedir. Ekici Şahin, 

a.g.e., s.117. Zina bakımından aynı yönde açıklama için Bknz. Demirbaş, a.g.e., s.336.  
353 Ötanazinin aslında ahlaken iyi olduğuna ilişkin görüşlere katılmadığımızı, ahlaki bir unsuru 

bulunmadığına inandığımızı belirtmek isteriz. Taner, M.T., a.g.e., s.434. 
354 BVerfGE, Beschluss vom 26.02.2008, 2 BvR 392/07 Kn.51 
355 Greco, a.g.e., s.235.; Bu kapsamda, tanıma yasağının medeni hukuk bakımından kaldırıldığına ilişkin 

Bknz. Birinci Bölüm, Yasaklar Unsuru. 
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doğacak neslin genetik olarak zararlı olacağı konusunda356 biyoloji bilimi tarafından 

sunulan verilerden yararlanılmaktadır. Bu kapsamda yapılan incelemeler değişken 

sonuçlar ortaya koymaktadır357. Sadece biyoloji bilimi kapsamında incelendiğinde 

oranı kesin olarak belirlenememekle birlikte çekinik ve hastalık taşıyan genlerin 

aktarımı ve/veya mutasyon oranı bakımından tehlikenin varlığı görülmektedir358. 

Görüldüğü üzere, zarar ilkesi kapsamında seküler temellere sahip tek iddia genetik 

zarar iddiasıdır359. Ancak bilimsel olarak kesinlik içermeyen360 bu iddianın dahi 

unsurlar kapsamında değerlendirildiğinde çelişkilere sahip olduğu görülmektedir.   

a. Cinsel Davranış Unsuru  

Cinsel davranış unsuru bakımından, öncelikle, cinsel ilişkiye giren bireylere 

verilen zarar ve cinsel ilişkiye girenlerin uğrayacağı toplumsal kınama sonucu sosyal 

izolasyon iddiaları bakımından cinsel davranış unsurunun, hukuksal ahlakçılıkta 

belirtildiği üzere herhangi bir sınırlandırmaya tabi olamayacağının belirtilmesi gerekir. 

Ayrıca cinsel ilişkiye girenlerin ve doğacak neslin toplumsal kınamaya sahip olması 

bakımından, aleniyet unsurunun aranması gerekmektedir. Karşılaştırmalı hukuktaki 

yasal düzenlemeler bu doğrultularda da çelişkiler içermektedir.  

 Doğacak neslin genetik zarara uğrayacağına iddiası bakımından elverişli 

hareketin belirlenebilmesi için söz konusu hareketin zarar suçu, tehlike suçu veya 

karma nitelikte361 suç olduğunun belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda 

zarar suçu olarak kabul edilirse, genetik olarak zarara sahip neslin doğması gerekirken; 

                                                
356 BVerfGE, T.26.02.2008, No. 392/07, §.28-3 
357 Erden Tütüncü, a.g.e., s.180-189. 
358 Bu görüş ceza hukuku eserlerinde görülmektedir. Dippel, a.g.e., StGB § 173 Kn.12., s.717.; Erden 

Tütüncü, a.g.e., s.180-187.; Ayrıca Bknz. Yasaklar Unsuru. Bu kapsamda, üçüncü dönem iradi kuram 

taraftarlarından Read’in insanın diğer primatlara göre daha düşük oranda tehlikeliliğe sahip olduğu 

iddiasının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
359 Neslin sağlığı iddiasının meşruiyeti pekiştirdiği iddia edilmektedir. BVerfGE, T.26.02.2008, No. 

392/07, § 49.; Bununla birlikte pekiştirilecek seküler bir meşruiyetin bulunduğu görüşüne katılmıyoruz.  
360 Ritscher, a.g.e., StGB § 173 Kn. 3.; Dippel, a.g.e., StGB § 173 Kn.12., s.717.; Bu noktada Ellbogen, 

hayvanlar ve bitkiler arasında yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin doğrudan insana 

uygulanabilip uygulanamayacağını sorgulamaktadır. Ancak günümüzde, insanlar üzerinde yapılan 

gözlemler ve genetik bilimi kapsamında elde edilen veriler bulunmaktadır ve günümüzde kesinlik 

sorunu bu verilerin yorumlanmasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Ellbogen, a.g.e., s.191.; 

Bknz. Modern Biyolojik Kuram ve Üçüncü Dönem İradi Kuram, Yasaklar unsuru. 
361 Bekar, bunları soyut-somut tehlike suçları olarak adlandırmaktadır. Karş. Elif Bekar, Objektif 

Cezalandırılabilme Koşulları ve Bu Koşullar Bağlamında Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan 

Suçlar, İstanbul, On İki Levha, 2017, s. 241-242. 
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soyut tehlike suçu olarak kabul edilirse söz konusu zarar ortaya çıkmadan zararın 

ortaya çıkmasına elverişli hareketlerin cezalandırılması gerekecektir. Somut tehlike 

suçu362 olarak kabul edilmesi durumunda363 topluma zarar verilmesi bakımından 

objektif cezalandırılabilme şartının gerçekleşmesi364; karma suç365 olarak kabul 

edilmesi durumunda ise bünyesinde belirli zarar neticelerini barındıran, hamilelik veya 

genetik rahatsızlık içeren neslin doğumu, neticelerinden birinin gerçekleşmesi 

aranmalıdır.  

Zarar suçu olarak kabul edilmesi durumunda, doğurganlığı bulunan karşı cins 

iki kişi tarafından herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanılmaksızın 

gerçekleştirilen cinsel ilişki ve bu cinsel ilişki sonucunda genetik rahatsızlığı bulunan 

çocuğun doğumu, zarar ilkesi bakımından suç haline getirilebilir. Bunun dışında, 

kişilerin doğum kontrol yöntemi kullanması366, doğurganlıklarının bulunmaması367, 

anal, oral ilişki veya cinsel ilişki dışında herhangi bir cinsel davranış gerçekleştirmeleri 

veya herhangi bir nedenle genetik rahatsızlığı bulunmayan çocuğun doğması 

durumlarında zarar ilkesine göre hareket suç haline getirilmemesi gerekir. Bu 

kapsamda, zararın oluşması genetik rahatsızlığa neden olacak sperm ile yumurtanın 

döllenmesi ve en azından uygulanabilecek kürtaj (rahim tahliyesi) süresinin geçmesine 

bağlıdır368. Bununla birlikte, tıbbi zorunluluk durumunda - ki “cenin369 ile onu takip 

                                                
362 Somut tehlike suçlarını reddeden görüş için Bknz. Akbulut, a.g.e., s.310.; Ayrıca cürmi tehlike 

suçları olarak da adlandırılmaktadır. Sulhi Dönmezer, “Tehlikeli Hal Meselesi”, İÜHFM, C.10, No.1-

2, 1944, s.181.  
363 Korunan hukuksal değeri tehlikeye uğratıp uğratmadığına bakılır. Özbek v.d., Genel Hükümler, 

s.232. 
364 Özgenç, Genel Hükümler, s.682.; Koca, Üzülmez, Genel Hükümler, s.377.; Zeynel T. Kangal, 

“Cezalandırılabilirliğin Objektif Koşulları”, İÜHFM, C.68, No.1-2, 2011, s.162.; Mehmet Emin Artuk, 

Alşahin, “Objektif Cezalandırılabilme Şartı ve Zamanaşımı”, Prof.Dr. Nur Centel’e Armağan, 

MÜHFHAD, C.19, No.2, 2013 s. 20.; Somut tehlikeyi netice olarak kabul eden görüş için Bknz. Vesile 

Sonay Daragenli, “Tehlike Suçları” Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan, İstanbul, Alfa Basım Yayım 

Dağıtım, 1999, s. 184.; Bekar, objektif cezalandırılabilme şartı değil, somut tehlike neticesinin 

gerçekleşmesi gerektiğini belirtmektedir. Netice olarak kabul edilmesi durumunda ise, teşebbüsün 

durumu önem arz etmektedir. Bu bakımdan zarar suçu ve soyut tehlike suçuna ilişkin yaptığımız 

açıklamalar geçerliliğini korumaktadır. Bekar, a.g.e., s.243-248. 
365 Koray Doğan, “Tehlike Suçu ile Zarar Suçu Arasındaki Suçların İçtimai Sorunu”, TAAD, C.5, 

No:16, s. 182.  
366 Ritscher, a.g.e., StGB § 173 Kn. 3.; Ellbogen, a.g.e., s.191.; Dippel, a.g.e., StGB § 173 Kn.12., s.718. 
367 Ellbogen, a.g.e., s.191.; Dippel, a.g.e., StGB § 173 Kn.12., s.718. 
368 Bununla birlikte kişinin hamile kalması ile birlikte doğacak kişi üzerinde zararın oluştuğunu kabul 

edenler de bulunmaktadır. Joseph Raz, The Practice of Value, Oxford, Oxford University Press, 2003, 

s.66. 
369 Ayrıca cenin sıfatınan kazanılmasına ilişkin Bknz. Hans Lüttger, “Gebeliğin Önlenmesi ile Çocuk 
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edecek nesiller bakımından ağır maluliyete neden olacağı haller” bu kapsamda yer 

almaktadır -  annenin rızası aranmaksızın ve hamileliğin hangi aşamada olduğuna 

bakılmaksızın kürtaj işlemi gerçekleştirilebilmektedir370. Bu işlem gerçekleştirildiği 

takdirde neslin sağlığı bakımından netice olarak zarar meydana gelmemektedir. Son 

olarak, neticenin meydana gelmemesi bakımından günümüzde, tıbbi gelişmeler 

genetik hastalık içeren gene sahip embriyolarda söz konusu genin güvenli bir şekilde 

değiştirilebildiğini göstermektedir371.  

Ayrıca, genetik zarar iddiası bakımından rızanın değerlendirilmesi 

gerekmektedir372. Zarar ilkesi bakımından kişinin kendisine ait hak veya menfaatler 

üzerinde373, belirli sınırlar kapsamında rıza gösterebileceği kabul edilmektedir374. Kişi 

kural olarak cinsel özgürlüğü üzerinde tasarruf edebilir375. Bununla birlikte, neslin 

sağlığı bakımından, zarar cenin üzerinde gerçekleşmektedir. İlk olarak belirtilmelidir 

ki üreme bakımından elverişli olmayan cinsel davranışlara rıza geçerli kabul 

edilmelidir. Elverişli hareketler bakımından ise zararın cenin üzerinde gerçekleşmesi 

sorun teşkil etmektedir. Bu kapsamda cenin düşürme ve düşürtme suçlarının376 

incelenmesi sorunun çözümü bakımından yol gösterici niteliktedir. Cenin düşürtme 

                                                
Düşürme Arasındaki Sınırı Tesbitte Federal Almanya Ceza Hukukunda Yeni Problemler”, çev. Eralp 

Özgen, AÜHFD, C.28, No.1, 1971, s.250. 
370 Doğacak çocuk ve onu takip eden nesilleri açısından ağır maluliyete neden olacak bir halin varlığı, 

hukuka uygunluk nedeni olarak düzenlenmiştir. Cengiz Otacı, “Türk Ceza Hukukunda Cenin Düşürtme 

ve Cenin Düşürme Suçları”, CHD, C.3, No: 8, 2008, s.39.; Murat Aydın, “Çocuk Düşürtme Fiilleri ve 

Ceza Sorumluluğu”, SÜHFD, C.19, No:2, 2011, s. 91-92. 
371 Ian Sample, “UK scientist ready to genetically modify human embryos”, The Guardian, (Çevrimiçi), 

https://www.theguardian.com/science/2016/jan/13/uk-scientists-ready-to-genetically-modify-human-

embryos, erişim: 22.02.2019, 
372 Nitekim ceza hukuku kişileri cinsel davranışlardan korumak amacına sahip değildir, rıza 

gösterilmeyen cinsel davranışlardan korumak zorundadır. Larry Alexander, Ferzan, a.g.e., s.275.; 

Ünver, tehlikelilik oranı üzerinden zarara veya tehlikeye rıza gösterilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

Yener Ünver, Ceza Hukukunda İzin Verilen Risk, İstanbul, Beta Yayıncılık, 1998, s.180-181. 
373 Kişi kendisine olmayan hukuksal değerleri koruyan hareketlere karşı rıza gösteremez. Yıldız, a.g.e., 

s. 53-54.; Ekici Şahin, a.g.e., s.123.  
374 Mutlak surette tasarruf yetkisinin bulunması gerektiği belirtilmektedir. Baker, The Right Not to be 

Criminalized, s.255.; Ekici Şahin, a.g.e., s.113-116.; Fatih Selami Mahmutoğlu, Serra Karadeniz, 

Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler Şerhi, İstanbul, Beta Basım, 2017, s.566.; Koca, Üzülmez, Özel 

Hükümler, s.333. 
375 Ekici Şahin, a.g.e., s.112.; Ancak kanunkoyucu tarafından özel bir düzenleme yapıldığında söz 

konusu sınırın göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmektedir. Yıldız, a.g.e., s.54. 
376 TCK m.99 ve 100’de “Çocuk Düşürtme” ve “Çocuk Düşürme” suçları düzenlenmiştir. Bu kapsamda 

öğretide yer alan, çocuk teriminin kullanılmasına yönelik eleştirilere katıldığımızı, bu sebeple cenin 

teriminin kullanılmasını tercih ettiğimizi belirtmek isteriz. Otacı, a.g.e., s.29-56.; Ünver, İnsan Onuru; 

Ayrıca cenin sıfatının döllenmeden 1 hafta sonra kazanıldığı ileri sürülmektedir. Lüttger, a.g.e., s.250. 
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suçlarında, kadının rızası bulunmadığı durumlarda veya rızası bulunsa dahi 

hamileliğin belirli bir aşamasından sonra veya yetkili olmayan kişiler tarafından rahim 

tahliyesi işleminin gerçekleştirilmesi suç olarak düzenlenmiştir377. Bu kapsamda, 

ceninin doğabilme hakkı ile kadının kendi bedeni üzerinde karar verme hakkı arasında 

bir çatışma olduğu ileri sürülmektedir378. Bununla birlikte, belirli süreler dâhilinde 

gerçekleştirilen ve kadının rızasının bulunduğu rahim tahliyesi işlemlerinde, cenine 

zarar verildiği gerekçesiyle rıza ehliyetinin bulunmadığı iddiası gündeme 

gelmemektedir379. Aynı şekilde, kadının rızasının aranmadığı “cenin ve onu takip eden 

nesiller bakımından ağır maluliyet haller”inde de söz konusu rızanın üçüncü kişiye ait 

olduğu iddiasına katılmıyoruz380. Son olarak, birden fazla hukuksal değerin bulunduğu 

durumlarda - ağırlıklı olarak kabul edilen kişinin tüm değerler üzerinde mutlak tasarruf 

yetkisinin bulunması gerektiği görüşünün381 – herhangi bir açıklamaya yer 

                                                
377 Ekici Şahin, gebeliğin sonlandırılmasının sınırlı tasarruf edilebilin hukuksal değer olduğunu ve 10 

hafta şartına bağlı olduğunu belirtmektedir. Ekici Şahin, a.g.e., s.116.; Demirbaş, a.g.e., s.335.; Aynı 

yönde, Yener Ünver, “Türk Ceza Kanunu Açısından Çocuk Düşürtme ve Düşürme Suçları”, Yeditepe 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, No.2, 2009, s.176.; 
378 Topaç, a.g.e., (Çevrimiçi), erişim: 15.01.2019.; Alper Uyumaz, Yasemin Avcı, “Türk Hukuku’nda 

Gebeliğin Sonlandırılması”, İnÜHFD, C.7, No:1, 2016, s. 584-589.; Keskin Kiziroğlu, korunan 

hukuksal değerin kadının rahmindeki ceninin doğabilme hakkı olduğunu belirtmektedir. Serap Keskin 

Kiziroğlu, “Türk Ceza Hukukunda Çocuk Düşürtme, Düşürme ve Kısırlaştırma Suçları”, Prof.Dr. Nur 

Centel’e Armağan, MÜHFHAD, C.19, No.2, 2013 s. 170.; Tezcan, Erdem, Önok, doğmamış yaşam 

ile annenin sağlığının korunduğunu belirtmektedir. Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e.,, s.346.; Özbek v.d. 

ceninin gelecekteki yaşam hakkı, kadının sağlığı, ulusun, ırkın ya da toplumun varlığını sürdürme hakkı, 

aileye ait bir varlığın var olma hakkı, genel ahlak ve devletin nüfuz politikasının korunduğunu 

belirtmektedir. Özbek v.d., Özel Hükümler, s.301.; Aynı yönde, Ünver, Çocuk Düşürtme, s.175.; 

 Soyut ve temelsiz hukuksal değerlerin haricinde, ceninin kişilik haklarına sahip olduğu 

görüşüne katılmadığımızı belirtmek isteriz. Aynı zamanda her konunun insanlık onuru kapsamında ele 

alınması diğer kavramlarda olduğu üzere insanlık onuru kavramını da işlevsiz hale getireceği 

kanısındayız. Karş. Ünver insan varlığının potansiyel yeteneğinin onurunun da korunduğunu 

belirtmektedir. Ünver, İnsan Onuru, s.41-82.; 

 Ayrıca cenin sıfatının döllenmeden 1 hafta sonra kazanıldığı ve bu kapsamda cenin sıfatına 

sahip olmayan yapının hukuksal değerinin olmadığı da ileri sürülmektedir. Lüttger, a.g.e., s.250. 
379 Rıza verme ehliyetinin yalnızca hamileye ait olduğu belirtilmektedir.  Özbek v.d., Özel Hükümler, 

s.306.; Burada belirtilen cenin dışında belirtilen hukuksal değerlerin hiçbiri üzerinde kişinin tasarruf 

yetkisinin bulunmadığı halde kişinin sınırlı tasarruf yetkisine sahip olduğunun belirtilmesi tutarlı 

değildir.;  
380 Aynı zamanda suç sonucu oluşan gebeliklerin sonlandırılmasında hukuka uygunluk nedeni olarak 

ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin uygulanamayacağı görüşüne katılmaktayız. 

Salih Oktar, Türk Ceza Kanununda Çocuk Düşürtme ve Çocuk Düşürme Suçları (TCK m.99-100), 

İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2016, s.224-228.; Topaç, a.g.e., (Çevrimiçi), erişim: 15.01.2019. 
381 Birden fazla hukukusal değerin bulunması durumunda rızanın belirlenmesine ilişkin Bknz. Ekici 

Şahin, a.g.e., s.118-123.; Bu doğrultuda iki temel görüş bulunmaktadır: tüm korunan hukuksal değerler 

bakımından rıza ehliyeti bulunması gerektiği görüşü, ağırlıklı olarak korunan hukuksal değer 

bakımından rızanın geçerli olduğu görüşü.  
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verilmeksizin söz konusu hareketler bakımından gündeme getirilmediği 

görülmektedir382.  

Soyut tehlike suçu olarak kabul edilmesi durumunda383, yalnızca cinsel ilişkiye 

girilmesi yeterli olacaktır384. Tehlikeliliğin cezalandırılması bakımından, cinsel 

davranışın elverişliliğine ilişkin açıklamalar geçerliliğini korumaktadır385. Aynı 

zamanda, tehlikelilik bakımından söz konusu ilişkiye girenlerin psikopatik kişiliğe 

sahip olduğu iddia edilmektedir386 ancak iddia edildiği bilim dalları bakımından dahi 

kesinlik içermeyen bu iddialar rıza bulunmayan araştırmaların sonuçlarına 

dayanmaktadır. Bu noktada, ceza hukukunun sosyal hayatın belirleyici aracı haline 

getirilmemesi gerektiği387 ve ceza hukukunun son çare ilkesinin unutulmaması 

gerekmektedir. Söz konusu ihtimal tehlikeliliğin cezalandırılması ve suç haline 

getirilmeyen diğer hareketler kapsamında hısımlık unsuru ve yasaklar unsuru 

kapsamında değerlendirilecektir.   

b. Hısımlık Unsuru  

Cinsel ilişkiye giren bireye verilen zarar açıklaması bakımından, hısımlık 

unsurun, Sahlin’in de belirttiği gibi kişilerin birbirlerini tanımlamaları üzerinden 

belirlenmesi gerekir. Bununla birlikte bu yönde yapılacak bir düzenleme, Fransız Ceza 

                                                
382 Aksi yönde, Ataç ağırlıklı olan korunan hukuksal değer bakımından rıza incelemesi yapılması 

gerektiğini belirtmektedir. Ataç, a.g.e., s. 874. 
383 Karşılaştırmalı hukukta ağırlıklı olarak soyut tehlike suçu olarak kabul edildiği belirtilmektedir. 

Winfried Hassemer, BVerfGE, T.26.02.2008, No. 392/07, § 121.; Ritscher, a.g.e., StGB § 173 Kn. 3.; 

Marcus Georg Tischler, Der Geschwisterinzest bei über 18-Jährigen, Hamburg, Verlag Dr.Kovac, 

2009, s.153.; Soyut tehlike suçu olarak kabul edilmesi gerekir. Hochmann, a.g.e., s. 158.; Schmidhäuser, 

a.g.e., s.213, Kn.38.; Karst, a.g.e., s.71.; Somut olarak cinsel ilişkinin belirli bir tarafın hayatı veya 

sağlığına yönelik tehlike yaratmış olması aranmadığı durumlarda, soyut tehlike suçu olarak kabul 

edilmesi gerektiği görüşüne katılmaktayız.  
384 Bu noktada, Duff, hukukumuzda yer almayan genel-özel, açık-örtülü, doğrudan-dolaylı tehlike 

suçları ayrımına gitmektedir. Duff’ın ayrımına göre tek bir kişi üzerinde zarara, riskin zarar olarak 

ortaya çıkması gerekmediği ve başka bir kişinin müdahalesi gerekmediği için sırasıyla özel, açık ve 

doğrudan yapıdadır. Bu kapsamda açık yapıdaki tehlike suçlarına yönelik, tüm suçlara 

uygulanamayacağı belirtilen, toplumsal sözleşme kaynaklı görüşler ergin yakın akrabalar arası rızaya 

dayalı cinsel ilişki için geçerliliğe sahip değildir. R.A. Duff, “Criminalizin Endangerment”, Defining 

Crimes, ed. Andrew Ashworth, R.A. Duff, Stuart P. Green, Oxford, Oxford University Press, 2005, 

s.57-64. 
385 Nitekim tehlike veya zarar söz konusu olmadıkça bir hareketin suç olarak kabul edilmesi mümkün 

değildir. Nurullah Kunter, Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, 

1954, s. 138-139. 
386 İpek, a.g.e., s.46-48,88-89.; Polat, Ensest, s.37 vd.; Kg. Sezgin, Ruhsal, s.15.; Karameşe, a.g.e., 

s.25-28.; Özdemir P., Ensest Tez, s.185-187. 
387 Ozan Ercan Taşkın, “Son Çare (Ultima Ratio) Olarak Ceza Hukuku”, MÜHFD, C.6, No:1, 2016, s. 

83. 



   67 
 

Hukukunda olduğu üzere, kanunilik ilkesine takılacaktır. Ek olarak, üstsoy-altsoy arası 

cinsel ilişkiye ilişkin verilerin, kardeşler arası cinsel ilişki için kullanılmasının yanıltıcı 

olabileceği belirtilmektedir388. Toplumsal kınama sonucu izolasyon iddiası ve doğacak 

neslin kınamaya tabi olması bakımından, kültür dışında bir sınırlama bulunmaması 

gerekmektedir.  

Soyut tehlike suçu olarak kabul edilmesi ihtimalinde, genetik zarar iddiası 

kapsamında söz konusu ilişkinin yalnızca biyolojik anlamda tehlikelilik derecesinde 

kan hısımlığı bulunanlar arasında yasaklanmasının gerektiği kabul edilmelidir389. 

Başka bir deyişle, genetik tehlikelilikte sınırın nereden çekileceği sorunu ortaya 

çıkarmaktadır.  

Genetik tehlikelilikte sınırın bilimsel verilere dayanılarak belirlenmesi 

gerekmektedir. Bununla birlikte izin verilen riskin yüzde üzerinden belirlenmesi 

sorunu da söz konusudur. Karşılaştırmalı hukuktaki hısımlık, ağırlıklı olarak, ebeveyn 

ve kardeşler bakımından belirlenmiştir. Aynı zamanda kanun koyucular tarafından 

genetik zarar düşüncesi dile getirilmekle birlikte, bu iddia ikinci dönem iradi kuram 

taraftarlarında ve birinci dönem biyolojik kuram taraftarlarında olduğu üzere bilimsel 

verilere dayandırılmamaktadır.  

Son olarak belirtilmelidir ki genetik tehlikelilikte sınırın belirlenmesinde, 

kayın hısımlığı, süt hısımlığı veya evlatlık bakımından yapılan sınırlamalar neslin 

sağlığının zarar görmesi veya tehlikeyi girmesi bakımından geçersizdir. Aynı 

zamanda, kan hısımlığı bakımından meşru - gayri meşru akrabalık ayrımı 

yapılamaz390. Bu kapsamda kişinin medeni hukuk kapsamında tanımadığı altsoyuyla 

veya öz babası tarafından tanınmayan kişinin kan hısımlarıyla ilişkisini de kapsaması 

gerekir391.  

                                                
388 Hörnle, Geschwisterinzest, s.2086. 
389 Genetik tehlikeliliği kabul eden, Kühl, AlCK m.173 kapsamında suçun yalnızca kan hısımları 

arasında işlenebileceğini, evlat edinmeyi kapsamayacağını belirtmektedir. Kühl, L/K StGB, StGB § 

173 Kn. 2. 
390 İtYK, 16.04.1934, Ciust. Pen. 936, II, 210 nakleden Erem, Fücur, s. 228. 
391 Kişinin öz çocuğu olduğunu düşünerek kan bağı bulunmayan kişiyle rızası dâhilinde cinsel ilişkiye 

girmesi durumunda eksik teşebbüs olacağı belirtilmektedir. Karst, a.g.e., s.79.; FrCK’da cinsel 

istismarın nitelikli hali olarak düzenlenen “inceste” düzenlemesi kan hısımlığını her durumda 

kapsamadığı için eleştirilmiştir. Montas, Roussel, a.g.e., s.301. 



   68 
 

c. Yasaklar Unsuru  

Cinsel ilişkiye giren bireye verilen zarar açıklaması bakımından, cinsel yolla 

bulaşan hastalıklara sahip kişilerin veya kişilerle rıza dâhilinde cinsel ilişkiye 

girilmesinin suç olarak düzenlenmediğinin belirtilmesi yeterlidir. Bu kapsamda, 

kınanma dışında fiziksel zarar söz konusu iken bu hareketlerin suç olarak 

düzenlenmemesi çelişki içermektedir. Toplumsal kınama sonucu izolasyon iddiası ve 

doğacak neslin kınamaya tabi olması bakımından yukarıda yapılan eleştirilerin geçerli 

olduğunun belirtilmesi yeterlidir.  

Yasaklar kategorisi kapsamında, önem arz eden husus genetik rahatsızlığı veya 

hastalığı bulunan çocuğa sahip olmanın veya bu tehlikeye sahip davranışı 

gerçekleştirmenin suç haline getirilebilir nitelikte olup olmadığıdır. Başka bir deyişle, 

sahip oldukları hastalıklarının veya çekinik olarak bulundurdukları genetik kusurların 

altsoyu geçme ihtimali bulunan kişilerin, tehlikelilik kapsamında 

cezalandırılabilirliğidir.   

236 çift üzerinde gerçekleştirilen toplam beş farklı çalışmanın sonuçları 

birleştirilerek; gelecek neslin %44,5 oranında normal olduğu, %12,7’sinin erken 

doğum sonucu öldüğü, %27,5’inde ağır genetik rahatsızlıkların görüldüğü ve 

%15,3’ünde zekâ geriliği görüldüğü belirtilmektedir392. Bununla birlikte söz konusu 

çalışmalarda, ölüm oranları veya zekâ geriliği üzerinde etkili olan diğer faktörlerin göz 

ardı edildiğinin ifade edilmesi gerekir393.   

Genetik rahatsızlıklar bakımından, Parkinson hastalığının ailevi agregasyonun 

(genetik tehlikeliliğin arttırılması)  %10-15 civarında olduğu belirtilirken394; 

Alzheimer hastalığının belirli türleri için genetiğe atfedilen tahmini risk %70 

civarındadır395. Aynı şekilde İktiyozis Vulgaris’in otozomal genetik bir geçiş 

                                                
392 Bittles, a.g.e., s.188-190.; Ayrıca, ilk derece kuzenler arasındaki evliliklere ilişkin verilerin, kan bağı 

sayısıyla orantılı olarak arttırılmasıyla da geçerli sonuçlara ulaşılabileceği ileri sürülmüştür. Bu 

kapsamda ilk derece kuzenlerin çoçuklarındaki ölüm oranı %1,3-3,7; genetik rahatsızlık oranı %3,3-4,1 

olarak hesaplanmıştır.  
393 Bittles, a.g.e., s.123-135.; Max-Planck-Institut, Stellungsnahme, s. 117. 
394 Alzheimer hastalığında benzer şekilde normale oranla 2-3 kat artmş olduğu kabul edilmektedir. 

Payami, H., Larsen, K. , Bernard, S. Nutt, J. “Increased Risk of Parkinsonsn’s Disease In Parents and 

Siblings Of Patients”, Ann Neurol, No.36, s.659-661. nakleden Bülent Elibol, F. Belgin Ataç, 

“Parkinson Hastalığının Genetiği”, Biyokimya Dergisi, C.24, No.4, 1999, s. 45. 
395  Ballard, C., Gauthier, S., Corbett, A., Brayne, C., Aarsland, D., Jones, E., “Alzheimer’s Disease”, 

Lancet, C.377, No.9770, s.1019-1031. nakleden Ebru Çobanoğlu, “Alzheimer Tipi Demanz ve Karışık 
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göstermektedir396. Başka bir deyişle, tahmini risk %85’in üzerindedir. Seküler bir iddia 

gibi görünen genetik zarar iddiası kabul edildiği takdirde adı geçen genetik rahatsızlığa 

sahip kişilerin cinsel ilişkiye girmelerinin de suç olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

Aynı şekilde genetik rahatsızlık olmamakla birlikte, altsoya kan bağıyla geçen 

hastalıklara sahip kişilerin de doğacak nesil bakımından tehlikeliliğe neden olduğu 

iddia edilebilir. Bu bağlamda, HIV pozitif olanlar veya hepatit hastalarının veya 

hemofili hastalığı bulunanların cinsel ilişkiye girmelerinin suç haline getirilmesinin 

önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ek olarak, belirtilmelidir ki kan tipi 

uyuşmazlığı durumlarında, annenin düşük yapma ihtimali göz önünde bulundurularak 

bu durumlardaki kişilerin cinsel ilişkiye girmeleri de suç haline getirilebilir. Veya 

gebelik döneminde hamile kadının alkol, tütün veya uyuşturucu kullanmasının, çocuk 

düşürmeye varmadan önceki hareketler olarak, suç haline getirilmesi gerektiği 

belirtilebilir397. Bu kapsamda belirtilen hareketlerin yapılmasının veya genetik 

rahatsızlık veya hastalık taşıyan çocuk doğurmanın suç haline getirilmesi özel hayatın 

gizliliği ve insan haklarına aykırı olarak kabul edilerek, liberal ceza kanunlarının 

dışında haricinde tutulduğunun unutulmaması gerekir398. Ayrıca, hamile kişilerin 

sigara, alkol ve uyuşturucu kullanmaları cenin üzerinde doğrudan zarar doğurmakla 

birlikte bu hareketler de cezalandırılmamaktadır399.  

Kanaatimizce, genetik zarar iddiasına sahip olmakla birlikte karşılaştırmalı 

hukukta soyut tehlike suçu bulunan düzenlemeler, seküler olmaktan uzaktır. Nitekim 

sağlık politikası kararları, hareketin suç haline getirilmesini meşru kılamaz400. Genetik 

zarar iddiasının kabul edilmesi durumunda, yeni bir ırkın korunması kanunun 

yürürlüğe girmesi karşısında bir önlem bulunmamaktadır. Temelde söz konusu genetik 

zarar iddiası, Frazer’ın da ilk dönemde yapmaya çalıştığı üzere, sorunun bilimsel 

açıklamalar arkasına gizlenmesi çalışmasından ibarettir.  

                                                
Tip Demans Hastalarında Apati ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, (yayımlanmamış) Tıpta Uzmanlık Tezi, 2015, s.11-12. 
396 Ayşen Karaduman, “Kalıtsal Keratinizasyon Bozuklukları”, Türkderm, C.45 No.2, 2011, s. 74.  
397 Erden Tütüncü, a.g.e., s.55.; Edward Schramm, a.g.e., s.885. 
398 Winfried Hassemer, BVerfGE, T.26.02.2008, No. 392/07, § 88.; Ritscher, a.g.e., StGB § 173 Kn. 3.; 

Ellbogen, a.g.e., s.191.; Aynı yönde, Kühl, engelli bireylerin genetik zarar tehlikesi örneğini 

vermektedir. Kühl, Umgang, s. 838. 
399 Fischer, a.g.e., StGB § 173 Kn. 4, s.1117. 
400 Edward a.g.e., s.885.; Ellbogen, a.g.e., s.191. 
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B. Korunan Hukuksal Değer Kuramı  

Ceza hukuku alanında 19. yy. ortalarına doğru hâkim olan ölçülü pozitivizm 

uyarınca, genelleştirmelerden kaçınmanın yolları aranmıştır401. Bu döneme kadar ceza 

hukuku düşünürleri ağırlıklı olarak genel hükümler üzerinde yoğunlaşmışlardır402. 

Özel hükümlerin önem ve zorunluluğunun anlaşılması ile birlikte tüm hareketleri 

kapsayacak şekilde bir suç haline getirme kuramı yerine, hareketler için değişen yapıya 

sahip açıklamalar tercih edilmiştir403. Bu kapsamda bir hareketin suç haline 

getirilebilmesi için, bir hakkı404 veya hukuksal değeri ihlal etmesi gerektiği ileri 

sürülmüştür405.  Suç haline getirilen ve suç haline getirilmeyen hareketler arasındaki 

ayrım, korunan hukuksal değerin özel nicelik veya niteliğinde yatmaktadır406 ve bunun 

suç olmaktan çıkarma amacıyla kullanılması gerekir407.  

Korunan hukuksal değerin ihlali kuramı, ceza hukuku bakımından genel bir 

kuram niteliğine sahip olmaması, korunan hukuksal değerin belirlenmesi bakımından 

                                                
401 Ünver, Hukuksal Değer, s. 186.; Hakların ihlaline yönelimde Kant’ın etkili olduğu belirtilmektedir. 

Vormbaum, a.g.e., s.48. 
402 R.A. Duff, Stuart P. Green, “Introduction: The Special Part and its Problems”, Defining Crimes, 

ed. Andrew Ashworth, R.A. Duff, Stuart P. Green, Oxford, Oxford University Press, 2005, s.1.; 

Alacakaptan genel ilkelerin pratik bir kesinlik kazanmasında, özel kısmın önem ve zorunluluğunun 

ortaya çıktığını belirtmektedir. Uğur Alacakaptan, “Ceza Hukukunda Tamamlayıcı Kurallar ya da Öteki 

Ceza Hukuku”, Üçüncü Yılında Yeni Ceza Adaleti Sistemi: Hukuk Devletinde Suç Yaratılmasının 

ve Suçun Aydınlatılmasının Sınırları Sempozyumu, Ed. Bahri Öztürk, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 

2009, s. 14.  
403 Vormbaum, a.g.e., s. 55. 
404 Korunan hukuksal değeri subjektif bir hak olarak kabul eden eski anlayış günümüzde kabul 

görmemektedir. Ünver, Hukuksal Değer, s.171.; Hakkın ihlali ve korunan hukuksal değerin ihlali 

kuramlarına ilişkin tarihsel süreç Bknz. Vormbaum, a.g.e., s. 48-51. 
405 Öğretide soyut bir kavram olarak korunan hukuksal değerin yalnızca ihlal edilebileceği; suçun 

konusunun zarara veya tehlikeye sokulabileceği kabul edilmektedir. Özgenç, Genel Hükümler, s.163-

164.; Aksi yönde Bknz. Vormbaum, a.g.e., s. 48-51.; Ünver, Hukuksal Değer, s. 45.; Ünver, ayrıca, 

ceza hukukunun cezalandırma amacından çıkarak koruma amacının üstün tuttuğunu belirtmektedir A.e., 

s.438. 
406 Gallas a.g.e., s. 314.; Eser, bu kapsamda zarar ilkesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade 

etmektedir. Albin Eser, “The Principle of “Harm” in the Concept of Crime: A Comparative Analysis of 

the Criminally Protected Legal Interests”, Duquesne University Law Review, No.4, 1966, s.414-417. 
407 Greco, a.g.e., s.238. 
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ölçüte sahip olmaması408 ve değer kavramının belirsizliği nedeniyle409 

eleştirilmektedir410.  

Korunan hukuksal değerin ihlali bakımından ergin yakın akrabalar arasında 

cinsel ilişki sorununun birden fazla korunan hukuksal değere sahip olduğu ileri 

sürülmektedir411: toplum düzeni, kişisel yapı ve aile yapısı412, neslin sağlığı, söz 

konusu ilişkiye girenlerin ve ilişki sonucu doğan neslin onurlu yaşam hakkı, cinsel 

özgürlük ve dokunulmazlık413,414. Söz konusu hukuksal değerler hukuksal ahlakçılık 

                                                
408 Hukuksal değerin belirlenmesi bakımından kültürel etkinin olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte 

kavramın belirlenmesine yönelik açıklamaların, hukukun laikleşmesi sonucunda suçun belirlenmesi 

amacı taşıdığı da ifade edilmektedir. Ünver, Hukuksal Değer, s.44-46.; Aynı yönde her türlü toplumsal 

değerin korunan hukuksal değer haline getirilemeyeceği belirtilmektedir. A.e., s.435. 
409  Kavramın soyut bir yapıya sahip olduğu ve ihlal edilebilir somut bir yapıya sahip olduğu konusunda 

fikir ayrılığı bulunduğunu belirtmektedir. A.e., s.44.; Dubber, tarihsel süreç içerisinde hak kavramından 

değer kavramına geçişin nedenini toplum yararına olduğu iddia edilen suçların gerekçelendirmesi 

olarak belirtmektedir. Dubber, Policing Morality, s.746. 
410 Aynı zamanda kavramın suç haline getirilecek hareketlerin belirlenmesi bakımından tek başına 

yeterli olmadığı belirtilmektedir. Ünver, Hukuksal Değer, s.79.; Dubber, kuramın aşırı detaylı, boş ve 

işlevsiz olmakla eleştirmektedir. Dubber, Policing Morality, s.740,745. 
411 Erden Tütüncü, Alman öğretisinde kişisel durum, evlilik ve aile düzeni kurumlarının korunduğu 

belirtilmektedir. .  Erden Tütüncü, a.g.e., s.54-55.; Bununla birlikte ağırlıklı olarak korunan hukuksal 

değerin bulunmadığı ileri sürülmektedir. Ritscher, a.g.e., StGB § 173 Kn. 2.; Bosch, Schittenhelm, 

a.g.e., StGB § 173 Kn. 1.; Ellbogen, a.g.e., s.192.; Fischer, a.g.e., StGB § 173 Kn. 3, s.1116.; Al-Zand, 

Siebenhüner, a.g.e., s.80.; Dippel, a.g.e., StGB § 173 Kn.4., s.708.; 

 Ergin yakın akrabalar arası cinsel ilişki suçunun korunan hukuksal değerinin tarihsel değişimi 

için Bknz. Bdeiwi, a.g.e., s.255-256.; Kanwischer, a.g.e., s.130-150.;  

 Ayrıca, Suçla korunan birden fazla hukuksal değer olup olamayacağı tartışmalı bir yapıya 

sahiptir. Türk öğretisinde birden fazla hukuksal değer olabileceği ağırlıklı olarak kabul edilmekle 

birlikte, Vormbaum, 15.09.1935 tarihli “Blutschutzgesetz” kapsamında Alman ırkı ve Alman onuru 

hukuksal değerlerinin korunması nedeniyle günümüzde birden fazla hukuksal değerin korunduğu 

görüşünün hukuksal değer kuramını zayıflattığını belirtmektedir. Vormbaum, a.g.e., s. 186. 
412 Ünver, hukuksal değer ile toplumun gelenek-görenek eğilimlerinin birbirine karıştırılmaması 

gerektiğini ve toplumsal normların doğrudan hukuksal değer olarak algılanmaması gerektiğini 

belirtmektedir. Ünver, Hukuksal Değer, s. 435.; Bunun doğal sonucu olarak da genel ahlak bir 

hukuksal değer olarak kabul edilemez. Ünver, Cinsel Suçlar, s.294.; Kg. Nuhoğlu, kişinin hakkının 

ihlalinin topluma zarar vereceği anlayışı ile menfaatin toplumsal değer olduğunu belirtmektedir. Ayşe 

Nuhoğlu, Aile Düzenine Karşı Suçlar, İstanbul, Beta, 2009, s. 610.; Erden Tütüncü, genel ahlakın 

hiçbir şekilde korunan hukuksal değer olamayacağı görüşüne katılmadığını belirtmektedir.  Erden 

Tütüncü, a.g.e., s.194. 
413 Alman öğretisinde, cinsel özgürlük ve dokunulmazlığın korunan hukuksal değer olarak kabul 

edilemeyeceği ağırlıklı görüştür. Ritscher, a.g.e., StGB § 173 Kn. 4.; Bosch, Schittenhelm, a.g.e., StGB 

§ 173 Kn. 1.; Fischer, a.g.e., StGB § 173 Kn. 3, s.1116-1117.; Kühl, Umgang, s. 838.; Ellbogen, a.g.e., 

s.191.; Frommel, a.g.e., StGB § 173 Kn.1-2.; Al-Zand, Siebenhüner, a.g.e., s.74.; Kubiciel, a.g.e., 

s.285.; 

 Karşı yönde Bknz. Hörnle, hareketin yalnızca cinsel özgürlük ve dokunulmazlığa karşı suç 

olarak, rızanın geçersizliği üzerinden açıklanabileceğini belirtmektedir. Hörnle, Incest, s.99. 

 Birleşik Devletler öğretisinde, cinsel özgürlük ve dokunulmazlığa karşı suç olarak kabul 

edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmektedir. Dubber, Policing Morality, s.742-743. 
414 Aile, cinsel özgürlük ve dokunulmazlık, psikolojik gelişme, genetik zarar korunan hukuksal değerler 

olarak belirtilmektedir. Bosch, Schittenhelm, a.g.e., StGB § 173 Kn. 1. 
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ve zarar ilkesine ilave olarak cinsel dokunulmazlık ve özgürlüğün eklenmesinden 

ibarettir. Bu doğrultuda, Dubber ve Hörnle’nin, Almanya Anayasa Mahkemesi415 ve 

Amerikan Yüksek Mahkemesi kararlarını karşılaştırarak, korunan hukuksal değer 

kuramının zarar ilkesine göre söz konusu yasağı açıklamakta daha başarılı olduğu 

görüşüne416  hareketin incelemesine herhangi bir yenilik katmadığı için 

katılmadığımızı belirtmek isteriz417. 

                                                
415 Dubber, korunan hukuksal değer kuramının anayasal bir ilke olarak kabul edilmemesinin birden 

fazla açıklaması olduğunu belirtmektedir. Alman hukuk professörlerinin konuya uzak duruşu ve 

professörler ile hâkimler arasındaki ilişkilerin söz konusu kararda etkili olduğunu belirtmektedir. 

Markus, D. Dubber, “Foundations of State Punishment”, Philosophical Foundations of Criminal 

Law, Ed. R.A. Duff ve Stuart P. Green, Oxford, Oxford University Press, 2011, s. 91.  
416 Markus Dirk Dubber, Tatjana Hörnle, Criminal Law: A Comparative Approach, Oxford, Oxford 

University Press Inc., 2014, s. 113.; Otto Lagodny, "Basic Rights and Substantive Criminal Law: The 

Incest Case" University of Toronto Law Journal, C.61, No. 4, 2011, s.781.; Bununla birlikte Alman 

Anayasa Mahkemesinin, söz konusu hareketin suç haline getirilmesi bakımından sadece Anayasaya 

uygunluğunu incelediğinin unutulmaması gerekir. Nuotio, a.g.e., s. 256.; Dubber söz konusu anayasa 

uygunluk incelemesinin, devletin ceza hukuku vasıtasıyla güç kullanma yetkisi ile korunan hukuksal 

değer kuramının anayasal ilkeler kapsamında soruşturulması ikilemi içinde görüldüğünü belirtmektedir. 

Dubber, Foundations, s. 89-90.; Nitekim Dubber, önceki tarihli eserlerinde, Hakim Scalia’nın anayasal 

uygunluğunun incelenmesinin uygun olmadığı görüşünün Alman Anayasa Mahkemesi tarafından 

yetersiz ve rasyonel gerekçelendirmeye dayanmayan açıklamalar ile temellendirildiğini belirtmiştir. 

Dubber, Policing Morality, s.739-740.(737-760).; Ayrıca, Hörnle, Birleşik Devletler hukuk sistemi 

okuyucuları için yayınlanan bir çalışmasında söz konusu incelemenin, zarar ilkesi kapsamındaki 

açıklamalarına yer vermiştir. Hörnle, Incest, s.82. 
417 Nitekim Alman Anayasa Mahkemesinin (BVerfG), 19.yy’dan beri devam eden, sadece aşırı 

durumlarda müdahale etme eğiliminin devam ettiği ileri sürülmektedir. Edward Schramm, a.g.e., s.885.; 

 Alman Anayasa Mahkemesinin yalnızca belirli kriterler üzerinden suç haline getirme 

incelemesi yaptığı belirtilmektedir: Devlet müdahalesinin belirlenmesi, bu müdahele ile etkilenen temel 

hakkın belirlenmesi, devlet müdahalesinin amacı ve nedeni, devlet müdahalesinin etkililiği ve 

uygunluğu, gereklilik ve son olarak orantılılık. Bu kapsamda ise, Hassemer’in yalnızca 

cezalandırmanını nedeni ve uygunluk bakımından karşı görüşte olduğu ifade edilmektedir. Lagodny, 

a.g.e., s. 764, 775-779.: 

 Ayrıca karar hakkında farklı eleştiriler de bulunmaktadır. Kühl, söz konusu kararda doğal 

hukuk ve aşırı positivizm üzerinden, korunan hukuksal değerin anayasallığının ele alındığını anayasaya 

uygunluğun korunan hukuksal değer ilkesinden üstün kabul edilmesinin tartışmalı bir husus olduğunu 

belirtmektedir. Kühl, Umgang, s. 838.; Hörnle, kararın giriş kısmında korunan hukuksal değer kuramı 

ve sınırlayıcı etkisine ilişkin verilere yer verilmesinin, suç haline getirmeye sınırlar getirileceği 

noktasında umut verici olduğunu ancak kararın hayal kırıklığına neden olduğunu belirtmektedir. Bu 

kapsamda son çare ilkesi ve kusurluluk ilkesinin etkili olmaması ve kişisel özgürlüğün müdahaleyi 

gerektirmemesi bakımından eleştirmektedir. Hörnle, Geschwisterinzest, s.2085,2088.; Kararda 

yasağın yalnızca kültür tarihi ile meşrulaştırıldığı eleştirisi getirilmektedir. Roland Hefendehl, “Der 

fragmentarische Charakter des Strafrechts”, JA, C.7, No.6, 2011, s.405.; Anayasa mahkemesi 

tarafından belirlenen korunan hukuksal değerlerin zarara veya tehlikeye uğramadığı ihtimallerin 

bulunduğu belirtilmektedir. Tischler, a.g.e., s.151. 

 Bu kapsamda, hukuksal değerlerin önceden belirlenebilir olmasının ceza hukukunun belirlilik 

ilkesinin bir uzantısı olarak edilmesi gerektiği görüşüne katılmaktayız.  Hans Kudlich, “Akademik 

Bakış: Modern Hukuk Devletinde Ceza Hukuku ve Anayasa İlişkisi”, çev. İlker Tepe, Serkan Meraklı, 

Mustafa Oğlakçıoğlu, CHD, C.6, No.17, 2011, (Çevrimiçi), , https://jurix.com.tr/article/3014. erişim: 

25.02.2019. 
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Toplum düzeni ve aile yapısı, neslin sağlığı ile söz konusu ilişkiye girenlerin 

ve ilişki sonucu doğan neslin onurlu yaşam hakkı bakımından hukuksal ahlakçılık ve 

zarar ilkesi kapsamında yapılan açıklamalar geçerliliğini korumaktadır. Aynı 

zamanda, liberal bireyci görüş uyarınca, topluma ait hukuksal değer düşüncesinden, 

bireylere ait hukuksal değer düşüncesine geçildiğinin unutulmaması gerekir418. 

Bununla birlikte korunan hukuksal değer olarak cinsel dokunulmazlık ve özgürlük 

korunan hukuksal değeri bakımından inceleme yapılması gerekmektedir419.  

1. Cinsel Davranış Unsuru 

Cinsel davranış unsuru bakımından, cinsel dokunulmazlık ve özgürlük korunan 

hukuksal değerinin iki temel sorunu bulunmaktadır: cinsel davranışın belirlenmesi ve 

rızanın geçerliliği.  

İlk olarak, cinsel dokunulmazlık ve özgürlük korunan hukuksal değeri, cinsel 

davranışın belirlenmesi bakımından herhangi bir kısıtlama öngörmemektedir. Kişiler 

arasında bulunan akrabalık ilişkisi nedeniyle cinsel davranışın belirlenmesinde 

subjektif kuramın uygulanması sonucunda, cinsel kabul edilebilen tüm hareketler bu 

kapsamda değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda, cinsel davranışın cinsel ilişki ile 

sınırlandırılması cinsel dokunulmazlık ve özgürlük hukuksal değeri ile çelişkilidir420.  

İkinci olarak, rızanın sınırları bakımından tartışmalar, vücut 

dokunulmazlığının ihlali ve cinsel dokunulmazlık ve özgürlük üzerinde 

yoğunlaşmaktadır421. Bu kapsamda ilk olarak, sadist-mazoşist ilişkilerde vücut 

dokunulmazlığı bakımından değerlendirme yapılarak rızanın geçerli olmadığı iddia 

edilmektedir422. Aynı şekilde Alman öğretisinde, kasten yaralama suçu bakımından 

                                                
418 Nuotio, a.g.e., s. 253; Aynı yönde Ünver, Hukuksal Değer, s. 488. 
419 Hassemer, erginler arasında olması ve rızaya dayalı olması nedeniyle cinsel özgürlük ve 

dokunulmazlık korunan hukuksal değerinin bulunmadığı belirtilmektedir. Winfried Hassemer, 

BVerfGE, T.26.02.2008, No. 392/07, § 88 
420 Ellbogen, a.g.e., s.191.; Dubber, Policing Morality, s.743-744.; Wittig, a.g.e., StGB § 173 Kn. 5.; 

Bknz. Birinci Bölüm, Cinsel Davranış. 
421 Dennis J. Baker, “Rethinking Consensual Harm Doing”; University of Western Sydney Law 

Review 2, C.12 No.1, 2008, (Cevrimiçi) 

http://classic.austlii.edu.au/au/journals/UWSLawRw/2008/2.html#fn31. erişim: 25.02.2019.; Ekici 

Şahin, a.g.e., s.112. 
422 R v Brown [1993] 2 All ER 75.; Türk öğretisinde de ağırlıklı olarak rıza gösterilen konu üzerinde 

mutlak surette tasarruf yetkisi bulunması gerektiği belirtilmektedir. Önder, Genel Hükümler 2-3, 

s.213.; Ekici Şahin, a.g.e., s.116.; Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s.404.; Koca, Üzülmez, Genel 

Hükümler, s.294.; Demirbaş, a.g.e., s.334-335.; Taner, bu durumlarda vücut dokunulmazlığına karşı 
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hareketin ahlaka aykırılığı durumunda rızanın geçersiz olduğu kabul edilmektedir423. 

Son olarak ise, çocukluktan itibaren devam eden bir durumun engellenmesinin 

amaçlandığı, bu kapsamda ergin dönemde rızaya dayalı olmakla birlikte, 

başlangıcında rızayı etkileyen bir etki olduğu ve bu nedenle rızanın geçerli olmadığı 

iddia edilmektedir.  

Katılmadığımız424 bu iddialar bakımından, ergin yakın akrabalar arası rızaya 

dayalı cinsel ilişkinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliğinde olmaması nedeniyle 

söz konusu iddia ileri sürülemeyecektir. Ahlaka aykırılık bakımından hukuksal 

ahlakçılık kapsamında yapılan açıklamalar geçerliliğini korumakta iken ilişkinin 

çocukluk döneminde başladığı iddiası ise cinsel istismar veya reşit olmayanla cinsel 

ilişki suçları bakımından ispat hukukuna ilişkin bir veridir425. Bu doğrultuda, cinsel 

dokunulmazlık ve özgürlük bakımından kişinin tasarruf yetkisinin herhangi bir sınırı 

bulunmadığı; geçerli olmayan rızanın yaşam hakkı veya vücut bütünlüğüne yönelik 

olduğu görüşüne katılmaktayız. 

Son olarak, karşılaştırmalı hukukta belirli durumlarda rızaya bakılmaksızın 

cinsel ilişkinin suç olarak düzenlendiği görülmektedir. Bu durumlarda eşitsizlik ve 

bağımlılık nedeniyle rızanın geçersiz olduğu dile getirilmektedir. Kolluk 

görevlilerinin, tutuklu ve hükümlülerle cinsel ilişkiye girmesi bu kapsamda yer 

almaktadır426. Bu suç tipi üzerinden ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel 

ilişkide, rızanın geçersizliği ileri sürülmektedir ve önemli bir süre çocuğun yetiştiren 

kişinin erginlik döneminde cinsel ilişkiye girmesinin yasaklanabileceği 

belirtilmektedir427. Öncelikle tutuklu ve hükümlülerle cinsel ilişkiye girilmesi suçu, 

                                                
rızanın hukuka aykırılığından bahisle, cinsel özgürlük ve dokunulmazlığa yönelik rızanın geçerli 

olduğunu belirtmektedir. Yazar, kasten yaralama suçunun gündeme gelebileceğini ifade etmektedir. 

Taner, F.G., a.g.e., s.168. 
423 AlCK m.228.; Ekici Şahin, a.g.e., s.214.; Koca, Üzülmez, Genel Hükümler, s.294. 
424 Genel ahlak ve adaba aykırılığın vücut bütünlüğüne karşı hareketlerin sınırlandırılmasında ölçüt 

olamayacağına ilişkin, Bknz. Yener Ünver, “Türk Tıp Hukukunda Rıza”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C.3, No.2, 2006, s. 254-257.; Hörnle, ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel 

ilişkide rızanın geçerli olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Hörnle, Incest, s.88. 
425 Nitekim cinsel istismar suçunda, zamanaşımı süresinin mağdurun 18 yaşını doldurmasıyla başlaması, 

söz konusu suçların cezalandırılması amacıyla yapılan bir düzenlemedir. Yaşar, Gökcan, Artuç, a.g.e., 

s.2154. 
426 AlCK m.174/a, b.  
427 Sosyal ebeveyn ölçütü ileri sürülmektedir. Yalnızca önemli bir süre yetiştiren kişiler ile çocuklarının 

erginlik döneminde cinsel ilişkiye girmesinin cezalandırılabileceği belirtilmektedir. Hörnle, Incest, 

s.91-92. 
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cinsel nitelikli bir suç değil; kanıtlanamayan çıkar ilişkilerine ilişkin bir suçtur ve 

detaylı olarak incelenmesi durumunda rasyonel bir temele dayanmadığı görülecektir. 

Söz konusu ilişkiye giren kişilerin ceza kanunu ve disiplin hukuku bakımından 

sorumluluğu ayrıdır. Bu kapsamda, bir suç düzenlemesi üzerinden başka bir suçun 

açıklanması mümkün değildir. İkinci olarak ise, sosyal güçlülük ve bağlılık 

bakımından farklı ilişki türleri mevcuttur ve bu ilişkilerin liberal dünyada 

cezalandırılması söz konusu değildir.  

2. Hısımlık Unsuru 

Cinsel dokunulmazlık ve özgürlüğe karşı suçlarda ağırlıklı olarak, hareketin 

gerçekleştirilmesini kolaylaştırması ve mağdur üzerinde daha ağır sonuçlara neden 

olması dolayısıyla, hareketin denetim veya gözetim yükümlülüğü bulunanlar 

tarafından gerçekleştirilmesi nitelikli hal olarak kabul edilmektedir. Cinsel 

dokunulmazlık ve özgürlük korunan hukuksal değeri kapsamında, hısımlık unsurunun 

aralarında güven ilişkisi bulunanlar bakımından uygulanması veya kişilerin 

birbirlerine bağımlılıkları üzerinden bakılması428 gerekmektedir. Başka bir deyişle, 

kişiler arasındaki hısımlığın ismine veya derecesine bakılmaksızın maddi olay 

bakımından inceleme yapılması gerekmektedir. Bu nedenle kanuni düzenlemelerde 

yapılan kan veya kayın hısımlığı sınırlamaları, hukuksal ahlakçılık kapsamında olduğu 

üzere, çelişki içermektedir429. 

3. Yasaklar Unsuru 

Yasaklar unsuru bakımından ise, cinsel dokunulmazlık ve özgürlük korunan 

hukuksal değeri kapsamında, temel olarak küçüklükten itibaren devam eden durumun 

engellenmesinin amaçlandığı belirtilmektedir. Başka bir deyişle, ergin yakın akrabalar 

arası rızaya dayalı ilişkinin varlığının kanıtlanması ile birlikte bu kişilerden en azından 

birinin ergin olmadan önce diğeri tarafından cinsel istismara uğradığının kabul edildiği 

belirtilmektedir430. Bu kapsamda, ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel 

ilişkinin cezalandırılmasında, devam eden istismara ilişkin özel hüküm konulması 

                                                
428 Kanwischer, a.g.e., s.170. 
429 Aynı yönde Bknz. Dubber, Policing Morality, s.743-744.; Hörnle, Geschwisterinzest, s. 2086.; 

Deutscher Ethikrat, Inzestverbot, s. 65. 
430 Bu görüş hukuk eserlerinde de dile getirilmektedir. McDonnell, a.g.e., s.354.; Hörnle de, bu 

durumlarda rızanın geçerli olmayacağını belirtmektedir. Hörnle, Incest, s.89-90. 
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gerektiği ifade edilmektedir431. Söz konusu iddia cinsel istismarın ispatlanmasına 

ilişkin olup, kanıta dayanmayan bir karine432 ile hareketin suç haline getirilmesi 

mümkün değildir.  

Bu açıklamalar ışığında korunan hukuksal değer kuramı bakımından öne 

sürülen, aile ve ahlakın korunması, neslin sağlığı, cinsel özgürlük ve dokunulmazlık 

korunan hukuksal değerlerinin de söz konusu hareketin suç haline getirilmesi 

bakımından geçerliliğinin bulunmadığı görülmektedir. 

C. Suç Haline Getirmeyi Sınırlandıran Kuramlar  

Suç haline getirmenin olumsuz ilkeleri, ceza hukukunun sınırlarının 

belirsizliğinden yola çıkarak, filtreleme işlemi yapılmasını433, kişilerin 

cezalandırılmama hakkı434 ve hareketlerinin suç haline getirilmemesi hakkına435 sahip 

olduğunu ileri sürmektedir. Yasa koyucunun politik çıkarları amacıyla popülist 

yaklaşımlarla belirli hareketleri suç haline getirmeyi tercih ettiğini436 ve bu bağlamda 

hukuksal ahlakçılık ile zarar ilkesinin bir sınır oluşturmada yetersiz kaldığını 

belirten437, Anglo-Amerikan Hukuku kaynaklı bu görüşler, suç haline getirme 

kuramlarının aksine, cezanın kişi haklarına müdahale olduğundan yola çıkarak, bunun 

hukuka uygun olması için gerekli koşulları belirlemeye çalışmaktadır438. Nitekim 

cezanın kendisi, hükümlüye bir zarar vermektedir ve bu zararın suç haline 

getirilmemesi için gerekli açıklamaların bulunması gerekmektedir439.  

                                                
431 A.e., s.90. 
432 Roffee, a.g.e., s.102. 
433 Schonsheck, yöntemleri dengeleme ve filtreleme şeklinde ikiye ayırmaktadır. Dengeleme bir 

hareketin belirli bir yeterliliğe (ağırlığa) sahip olması durumunda suç haline getirilmesinin meşruluğunu 

belirlerken; filtreleme ilkeler ve politikalar kapsamında değerlendirme yaparak hareketin suç haline 

getirilip getirilmemesinin meşruluğunu inceler. Jonathan Schonsheck, On Criminalization: An Essay 

in the Philosophy of the Criminal Law, Springer, 1994, s.26.; Taşkın, ise hak ve korunan hukuksal 

menfaat bakımından bir ayrıma giderek, haklar bakımından dengeleme ile benzer nitelikte “rasyonalite 

incelemesi” yapıldığını; menfaatler bakımından ise cezalandırmanın zorunluluğu incelemesi yapılması 

gerektiğini belirtmektedir. Taşkın, Son Çare, s. 64.  
434 Husak, a.g.e., s.92 vd.  
435 Baker, The Right Not to be Criminalized, s. 1,126.; Wilson, a.g.e., s.45-47. 
436 Baker, The Right Not to be Criminalized, s. 6.;  
437 A.e.,, s. 8. 
438 Detaylı bilgi için, Husak, a.g.e., s.82-83.  
439 Baker, The Right Not to be Criminalized, s. 67.; Baker, ayrıca yakın akrabalarla cinsel ilişki 

yasağının yanlış kategorilendirilerek (ağır) suç olarak kabul edilmesi yoluyla, uyuşturucu yasağının 

hukuka uygun hale getirildiğini belirtmektedir. A.e., s.83.; Schonsheck, a.g.e., s.97-99.; Alice Ristroph, 

“Responsibility For Criminal Law”, Philosophical Foundations of Criminal Law, Ed. R.A. Duff ve 

Stuart P. Green, 2011, Oxford, Oxford University Press, s. 124. 
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Filtreleme kapsamında Mill tarafından ileri sürülen zarar ilkesinden yola çıkan 

Schonsheck, hareketlerin üçlü bir ayrıma tabi tutulabileceğini belirtmektedir: toplum 

tarafından kınanan hareketler, kişisel özgürlük alanı ve cezalandırılabilir alan440. 

Hukuksal ahlakçı bakış açısı tarafından yapılan ayrımın ise sırasıyla iç içe olacak 

şekilde toplumsal yargı alanı, toplum tarafından kınanan hareketler ve 

cezalandırılabilir alan olarak belirlendiğini ifade etmektedir441. Söz konusu ayrımları 

birleştiren Schonsheck, hareketlerin temelde kişisel özgürlük alanı, toplumsal yargı ve 

aralık alanı olarak üçe ayırmaktadır. Toplumsal yargı alanı içerisinde ise yine iç içe 

olacak şekilde toplum tarafından kınanan hareketler ve cezalandırılabilir alan yer 

almaktadır442.  

Takiben, Schonsheck, filtreleme kapsamında ilk olarak devlet otoritesinin 

ilkeleri bakımından inceleme yapmaktadır. Bu incelemenin hukuksal ahlakçılık veya 

zarar ilkesi kapsamında yapılması gerekmektedir443. Filtrelemede ikinci aşama olarak 

devletin tüm müdahalelerinin etkili veya verimli olup olmadığı (cezalandırmanın 

ikincil olması)444, son aşamada ise cezalandırmanın amacı bakımından ve ekonomik 

anlamda etkili veya verimli olup olmadığı incelenmektedir445.  

Ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki, Schonsheck’in filtreleme 

sistemi ile birlikte sorunu açıklayan kuramlar birlikte ele alındığında, toplumsal yargı 

alanı içerisinde toplum tarafından kınanan ancak cezalandırılabilir olmayan hareketler 

içerisinde yer alması gerekmektedir446.  

Ceza hukukunun aşırı genişlemesinden447 yola çıkan Husak, minimalist bir 

bakış açısıyla448 ceza hukuku dâhilinde ve haricinde sınırlamalar bulunduğunu ileri 

                                                
440 Jonathan Schonsheck, a.g.e., s.46. 
441 A.e., s.47. 
442 A.e., s.48. 
443 Schonsheck, Anglo-Amerikan hukuk kaynaklı 10 farklı ilkeden bahsetmektedir. Ancak çalışma 

kapsamında iki ilkenin belirtilmesini yeterli olarak kabul ediyoruz. A.e., s.66. 
444 A.e., s. 69-70. 
445 A.e., s. 71-72. 
446 Cezalandırılabilir alan içerisinde yer aldığı kabul edildiği takdirde ise ilgili başlıklarda yer alan 

açıklamalar geçerliliğini korumaktadır.  
447 Taşkın tarafından kullanılan aşırı genişleme kavramının “overcriminalisation” kavramı yerine 

kullanılması tercih edilmiştir.  Taşkın, Son Çare, s. 64.; Karş. Yücel, “cezai düzenlemelerde abartı” 

terimini kullanmaktadır. Mustafa Tören Yücel, Yeni Türk Ceza Siyaseti, İmge Kitabevi, 2011, 

İstanbul, s.27-28.;  
448 “Minimalist” kavramı Ashworth tarafından ortaya atılmıştır.  Husak, a.g.e., s.vi. 
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sürmektedir. Dâhili sınırlamalar temel olarak cezanın etkililiği ve son çare ilkesinin 

farklı görünüm şekilleri niteliğindedir. Harici sınırlamalar ise devletin ceza yasası 

düzenlemesi öncesinde yerine getirmesi gereken yükümlülüklerdir449. Bu kapsamda 

ceza kanunlarının katı bir incelemeye tabi tutularak, kanun koyucunun yasa 

düzenlenirken sahip olduğu amaç ile cezanın uygunluğunun ele alınmasını 

önermektedir450. 

Kişilerin davranışlarının suç haline getirilmemesi hakkı olduğunu ileri süren 

Baker451, Husak’tan farklı olarak zarar ilkesinin, son çare ilkesine benzer olarak 

uygunluk kısıtlaması olarak kullanılabileceğini ifade etmektedir452. Ayrıca kişilerin 

gösterebileceği rızanın sınırları olduğunu belirtmektedir453.  

Görüldüğü üzere söz konusu suç haline getirmenin olumsuz kuramları; suç 

haline getirme kuramları, cezalandırmanın amacı, cezanın özellikleri454 ve suç 

politikasının ilkelerini bir arada incelemektedir455. Bu kapsamda ilgili bölümlerde 

yapılan incelemelerin geçerli olduğunu belirtmek yeterlidir. Bununla birlikte kişinin 

hareketlerinin suç haline getirilmemesi hakkının anayasal bir hak olarak tanınması ile 

birlikte, suç haline getirilen davranışların son çare ilkesi kapsamında denetiminin daha 

etkili yapılabileceği görüşüne katılmadığımızı belirtmek isteriz456. Nitekim bu 

                                                
449  A.e., s.121. 
450  A.e., s.127-129. 
451 Baker, The Right Not to be Criminalized, s.9 vd. 
452 A.e.,, s.12-16, 38 vd.; Söz konusu anayasaya aykırılık iddiası tarihsel süreç içerisinde varolan bir 

görüş iken, bunun anayasal bir hak haline getirilmesi Baker tarafından ileri sürülmüştür. Amerikan 

hukukundaki anayasaya aykırılık iddiaları için Bknz.  Albin Eser, a.g.e., s.414. 
453 Baker, The Right Not to be Criminalized, s.173-195. 
454 Cezanın özellikleri için Bknz. Bandır, a.g.e., s. 23-29.; Mehmet Maden, Hapis Cezasına Seçenek 

Yaptırımlar, Ankara, Adalet Yayınevi, 2012, s.89-91.; Bu özelliklerden ölçülülük suç politikası 

kapsamında incelenirken; hangi hareketlerin cezalandırılması gerektiği bakımından bir ölçüte sahip 

değildir.  
455 Bu çalışma kapsamında Schonsheck’in filtreleme yöntemine benzer şekilde sosyoloji, psikanalitik 

ve antropoloji tarafından ileri sürülen kuramlar ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki 

sorununu açıklayan kuramlar suç haline getirme kuramları, cezalandırmanın amacı ve suç politikası 

kapsamında incelenmiştir. Yaptığımız incelemenin temel farkını diğer kuramlar tarafından ileri sürülen 

kuramlar oluşturmaktadır. Bu ise, söz konusu sorunun özel niteliğinden kaynaklanmaktadır. 
456 Benzer amaçlarla Alman Öğretisinde Korunan hukuksal değerin ihlali veya tehlikeye sokulması 

kuramı ile kanunsuz ceza olmaz ilkesinin bağlantılı olduğu iddia edilmektedir. Korunan hukuksal 

değerlerin denetimi için belirlilik ilkesi kapsamında inceleme yapılması gerektiği belirtilmektedir. Aynı 

zamanda önceden bilinebilir bir hukuksal değerin ölçülülük ilkesinin uzantısı olduğu ifade edilmektedir.  

Kudlich, a.g.e., (Çevrimiçi), https://jurix.com.tr/article/3014. erişim: 25.02.2019. 
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doğrultuda yasa koyucuyu yargı kontrolüne alma amacı taşıyan kuramların toplumsal 

değişimi takip eden belirli istisnalar dışında etkili olmadığı görülmektedir.  

III. CEZALANDIRMANIN AMACI BAKIMINDAN  

Cezalandırmanın amacı kuramları iki başlık altında incelenmektedir457: Mutlak 

Kuramlar, Nispi Kuramlar. Mutlak kuramlar, cezanın uygulanmasının ayrıca bir amacı 

olmadığını; nispi kuramlar ise bir amaca ulaşmak için cezaların araç olarak kullanıldığı 

ileri sürmektedir458. 

A. Mutlak Kuramlar 

Cezanın adaletin sağlanması için uygulanması gerektiğini savunan Adalet 

kuramı ile kişinin yaptıklarının ödetilmesi için uygulanan kefaret kuramı mutlak 

kuramlar arasında kabul edilmektedir459.  

                                                
457 Genel olarak cezalandırmanın amacı veya cezanın amacı üç başlık altında; mutlak, nisbi ve karma 

kuramlar olarak incelenmektedir. Nur Centel, “Cezanın Amacı ve Belirlenmesi”, Prof.Dr. Turhan 

Tufan Yüce’ye Armağan, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, 2001, s.337-348.; Öztürk ve Erdem 

mutlak, nisbi ve birleşme teorileri olarak; Koca ve Üzülmez mutlak, nispi(yararcı) ve karma (eklektik) 

teoriler olarak sınıflandırmaktadır. Öztürk, Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku, 2018, s.453-455.; Koca, 

Üzülmez, Genel Hükümler, s.560-562.; Bandır, a.g.e., s. 9-16.; Doğan, cezanın amacına dair kuramları 

dört başlık altında incelemektedir: Mutlak, Nispi, Karma ve Sosyal Savunma. Fatma Karakaş Doğan, 

Cezanın Amacı ve Hapis Cezası, İstanbul, Legal Kitabevi, 2010, s. 37-52.; Maden ise, karma yerine 

bütüncül teriminin kullanılmasını önermektedir. Maden, a.g.e., s.65-72. 
458 Hönig, cezalandırmanın amacı bakımından en eski çalışmanın Protagoras’a ait olduğunu ve Modern 

Hukuk Okulu tarafından Protagoras’a ait düşüncelerin yalnızca yeniden canlandırıldığını 

belirtmektedir. Richard Hönig, “Ceza Gayeleri Nazaryesinin Tarihine Dair”, İÜHFM, çev. Yavuz 

Abadan, C.2, No:1-4, 1936, s. 416.; Platon, Protagoras, New York, The Bobbs-Merrill Co., 1956, s. 

22,23.; Okandan ise, öğreti alanında söz konusu tartışmaların bulunduğunu ancak uygulamada ıslah ve 

topluma yeniden kazandırma amaçlarının gözetilmediğini belirtmektedir. Recai Galip Okandan, 

“Kadim Yunanda Hususi Hukuk, Ceza Hukuku, Adli Teşkilat ve Muhakeme Usulü”, İÜHFM, C.17, 

No:3-4, 1951, s.803.; Karakehya, ceza hukukunun laikleşmesi ile birlikte akla ve deneye dayandığı 

ifade edilen ceza hukukunun amaçlarına ilişkin modern kuramların bazılarının, büyük yanılgılar teşkil 

ettiğini belirtmektedir. Cezalandırmanın amacı bakımından eleştiriler için bknz. Hakan Karakehya, 

“Modern Cezalandırma Sistemlerinin Büyük Anlatıları”, İÜHFM, C.66, No:1, 2008, s.87-108.; 

 İslam temelli hukuk sistemlerinde, Akşit, genel önleme, özel önleme ve ıslah düşüncelerinin 

bulunduğunu belirtmektedir. Akşit, a.g.e., s.36-39.; Buna karşın, Küçüktaşdemir, söz konusu 

kavramların tarihsel süreç ve koşullarından koparılarak, İslam temelli hukuk sistemlerinde hep var 

olduğunun ifade edilmesinin, İslam temelli hukuk sistemlerinin kendi kuramını üretemeyen bir taklide 

dönüşmesine neden olduğunu belirtmektedir. Özgür Küçüktaşdemir, “İslam-Osmanlı Ceza Hukukunun 

Batılılaşması” Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, No.1, 2016, (Çevrimiçi), 

https://jurix.com.tr/article/5380, erişim: 15.01.2019.; Nitekim İslam temelli hukuk sistemlerinde 

uslandırıcı ve caydırıcı müeyyideler bulunduğu belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Armağan, a.g.e., s. 

29-32. 
459 Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Yetkin Hukuk Yayınları, 2018, s.65.; 

Toroslu N., Toroslu H., a.g.e., s. 434.; Demirbaş, a.g.e., s.570-571 
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Ergin yakın akrabalar arası cinsel ilişki sorunu bakımından, adalet kuramı, 

kişinin kanuna aykırı davranışı nedeniyle cezalandırılması gerektiğini 

belirtmektedir460. Bu doğrultuda, adalet kuramı söz konusu hareketin unsurları 

bakımından kanunda öngörülenlerin dışında herhangi bir sınırlama 

öngörmemektedir461.  

Kefaret kuramı bakımından kişinin hareketinin ödetilebilmesi için462, bir 

zararın ortaya çıkması gerekmektedir. Bu kapsamda suç haline getirme kuramlarından 

zarar ilkesi ve suç haline getirmenin özel kuramlarında yapılan açıklamalar geçerli 

olacaktır.  

Son olarak, tabuların cezalandırılmasının, ikinci dönem iradi kurama benzer 

olarak, ağırlıklı olarak din veya büyü temelli olduğunu ve intikam veya kefaret 

düşüncesi ile açıklanmasının mümkün olmadığı belirtilirken463, cinsel suçların 

cezalandırılması bakımından ise kefaretin etkili olduğu belirtilmektedir464. Her iki 

özelliği taşıyan ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin 

cezalandırılması bakımından üçüncü dönem iradi kuram ve modern biyoloji kuram 

tarafından kabul edilen toplumsal düzenin bozulmasının kefareti görüşüne 

katılıyoruz465.  

Bu açıklamalar ışığında, söz konusu ilişkinin cezalandırılması bakımından 

mutlak kuramlar uyarınca bir açıklama veya sınırlama getirilemediği görülmektedir.  

B. Nispi Kuramlar 

Genel önleme kuramı kapsamında, kişilerin cezalandırılması diğer insanların 

suç işlemesini engelleme amacı ve kişilerin hukuka güveninin sağlanmasına hizmet 

ederken; özel önleme kuramı kapsamında, suç işleyen kişinin ıslahı, caydırılması veya 

                                                
460 Detaylı bilgi için Bknz. Vormbaum, a.g.e., s. 34-36. 
461 Politik bakış açısıyla idealist yapıya sahip olan bu kuramın içeriğinin her türlü düzenleme ile 

doldurulabileceği açıktır. Nitekim Bismark döneminde ve Hitler falan. Bu noktada söz konusu kuramın 

devlet yapısının sınırlanması ile bir anlam ifade ettiği belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Bknz. A.e., s. 

43-45. 
462 Vormbaum, aydınlanma düşünürlerinden farklı olarak Hegel’in kendi içinde özel bir denklik 

şeklinde ödeditilmesini temel aldığını belirtmektedir. A.e., s.59-60. 
463 Maurice Cusson, Pourquoi punir?, Paris, Dalloz, 1987, s. 44-45.; Karst ise tabu sonucu ortaya çıkan 

suçların anlaşılabilmesi için yasağın mantığının, amacının ve işlevlerinin ortaya konulması gerektiğini 

belirtmektedir. Karst, a.g.e., s.49. 
464 Can, a.g.e., s. 476. 
465 Mehmet Cemil Ozansü, a.g.e., s.98. 
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cezalandırıldığı süre boyunca toplum dışına çıkarılması amaçlarına hizmet eder. Genel 

önleme kuramı kapsamında, adalet kuramında olduğu üzere, kişisel hayatın 

özerkliğinin kabul edildiği ve hukuk ile ahlak ayrımının sağlanmasının benzerlik 

gösterdiği belirtilmektedir466. Faydacı kuram olarak da anılan bu kuramlar467 

cezalandırmanın bir amaç değil, araç olduğu üzerine kuruludur468. Bu bakımdan 

cezanın etkililiği ve verimliliği gündeme gelmektedir.  

Yakın akrabalar arası cinsel ilişki sorununu açıklayan kuramlar bakımından, 

iradi kuram ve psikanalitik kuram işlevsellik kapsamında genel önleme kuramını kabul 

etmektedir. Biyolojik kuram ise, geleneksel olarak kınamanın amacını 

açıklayamamakla birlikte, günümüzde, doğal olmayan korkusundan kaynaklanan bir 

kınama kabul edilerek, genel önleme amacı belirtilmektedir469. Genel önleme kuramı 

söz konusu hareketin unsurları bakımından herhangi bir sınırlama getirmemektedir. 

Başka bir deyişle, cinsel davranış, hısımlık veya yasağın belirlenmesi bakımından tek 

sınır ergin yakın akrabalar arası cinsel ilişki sorununu açıklayan iradi kuram, 

psikanalitik kuram ve biyolojik kuram tarafından belirlenen asgari unsurlardır. Aynı 

zamanda, genel önleme amacı kapsamında, neslin sağlığı ile cinsel özgürlük ve 

dokunulmazlık kapsamında incelenen rızanın geçerliliğinin bulunmadığı da iddia 

edilmektedir470. 

Genel önleme amacı bakımından bir diğer dikkat çekici husus, tehlikelilik arz 

eden faillere uygulanan infaz kurumlarıdır. Bu kapsamda karşılaştırmalı hukukta yer 

alan sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğü471 ile hukukumuzda da bulunan tedavi 

amaçlı programlara katılma, ikamet yasağı vb.472 yükümlülüklerde, ergin yakın 

                                                
466 Vormbaum, a.g.e., s. 42-43. 
467 Sururi Aktaş, “Cezalandırmanın Amacı Üzerine”, EÜHFD, C.13, No:1-2, 2009, s.2.; Demirbaş, 

a.g.e., s.572-573. 
468 Önder, Genel Hükümler 2-3, s.11.; Koca, Üzülmez, Genel Hükümler, s.437. 
469 Benzer olarak, aile yapısı ve ahlaki etkis üzerinden, ceza düzenlemelerinin genel önleme bakımından 

etkisine sınırlı bir ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Johannes Andenaes, “General Preventive Effects 

of Punishment”, University of Pennsylvania Law Review, C.114, No.7, 1966, s.958.; Brian Valerius, 

“Tagunsbericht: Strafrecht und Verfassung”, ZIS, No.7, 2012, s.390-391.; Aynı yönde tabular 

caydırıcılağa sahiptir.  Max-Planck-Institut, Stellungsnahme, s. 65.  
470 Victor Tadros, The Ends of Harm: The Moral Foundations of Criminal Law, Oxford, Oxford 

University Press, 2011, s. 295-299. 
471 Adam Walsh Çocuk Koruma ve Güvenliği Yasası. Ayrıntılı bilgi için Bknz. Füsun Sokullu-Akıncı, 

Selman Dursun, Viktimoloji: Mağdurbilim, İstanbul, Beta Basım, 2016, s.215 vd. 
472 Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer 

Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik, RG 26.07.2016.  
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akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin suç olarak düzenlendiği ülkelerde de 

rızaya dayalı bu ilişkilerin yükümlülük kapsamını dışında tutulduğu görülmektedir473. 

Genel önleme amacı ön planda tutularak yapılan söz konusu uygulama, suçluların 

ıslahı ve topluma yeniden kazandırılması geri planda tutulduğu için 

eleştirilmektedir474. Bununla birlikte bu düzenlemelerde dahi rızaya dayalı ilişkilerin 

tehlikelilik arz etmedikleri kabul edilmektedir. Nitekim yakın akrabalar arası cinsel 

saldırı ve istismar suçlarında dahi tekerrür riskinin, diğer cinsel suçların aksine, %5 

civarında olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır475. 

Pozitif genel önleme kuramı bakımından hukukun güvenilirliği ön plandadır. 

Ancak söz konusu anlayış toplumun kınama alanı ile cezalandırılabilir alan arasında 

herhangi bir ayrım öngörmemektedir476.  

Özel önleme bakımından ise kişinin cezalandırılma süresinde toplum dışına 

çıkarılması bakımından tartışılmaya değer bir husus bulunmamakla birlikte; ergin 

bireyler arasında rızaya dayalı cinsel ilişki sonucunda öngörülen hapis yaptırımlarının 

kişinin ıslahına veya topluma yeniden kazandırılmasına hizmet etmediği açıktır. 

Nitekim kişinin infaz kurumunda zaman geçirmesi söz konusu toplumsal kınamanın 

kaldırılması üzerinde etkili değildir ve rızaya dayalı ilişkilerde kişinin ıslah edilmesini 

gerektiren bir durum olup olmadığı da tartışmalıdır477. Son olarak caydırma 

bakımından, öngörülen cezanın tamamlanmasını takiben rızaya dayalı cinsel ilişkiye 

giren yakın akrabaların söz konusu ilişkiden kaçınmalarında etkili olacak herhangi bir 

uygulama bulunmamaktadır478.  

                                                
473 Sokullu-Akıncı, Dursun, a.g.e., s.218 dp. 120. 
474 Selman Dursun, “Megan Kanunu: ABD’nde Cinsel Suç Faillerinin Sicile Kaydı ve Sicil Bilgilerinin 

Kamuya Açıklanması”, AÜEHFD, C.8, No:1-2, s.262.; Sokullu-Akıncı, Dursun, a.g.e., s.224-232. 
475 Kangal, Cinsel Suç, s.42. 
476 Bknz. İkinci Bölüm, Suç Haline Getirmenin Olumsuz İlkeleri 
477 Psikiyatrik ve terepatik tedavinin uygulanması gerektiğini ileri sürenler bulunmaktadır. Bununla 

birlikte söz konusu iddialar rızaya dayalı olmayan cinsel ilişkiler bakımından geçerlidir. Baker, The 

Right Not to be Criminalized, s. 83. 
478 Hörnle, Geschwisterinzest, s.2087.; Bu noktada Alman Ceza Muhakemesi Kanunun mülga 112 (a) 

paragrafının hatırlatılmasında fayda bulunmaktadır. Nitekim söz konusu madde uyarınca, ergin yakın 

akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin gerçekleştirilmesi bakımından ceza yargılamasının 

hareketin gerçekleştirilmesi bakımından caydırıcılığı bulunmadığı kabul edilerek, bu durum özel 

tutuklama nedeni olarak düzenlenmiştir. Yüce, Zorlayıcı Önlem, s.92.; Birleşik Devletler hukuku 

bakımından cinsel suç faillerinin sicile kaydı ve bildirim zorunluluğu öngörülmektedir ve ergin yakın 

akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki suçu da bu kapsamda yer almaktadır. Bununla birlikte bu 

yükümlülüklerin kişilerin rıza dahilinde ilişkiye girmesi bakımından bir özelliğe sahip değildir. 

Düzenlemelere ilişkin ayrıntılı bilgi için Bknz. Sokullu-Akıncı, Dursun, a.g.e., s.215-224. 
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Son olarak karma/uzlaştırıcı görüş uyarınca mutlak ve nisbi kuramlar birlikte 

incelenmektedir. Kanaatimizce genel önleme kuramları bakımından herhangi bir ölçüt 

öngörülemediği479 ve özel önleme kuramları bakımından amaca uygunluk, etkililik ve 

verimlilik özellikleri sağlanamadığı için karma kuramların irdelenmesine gerek 

bulunmamaktadır.    

IV. SUÇ POLİTİKASI BAKIMINDAN  

Suç politikası, genel ve özel önleme dâhil, suça karşı direnç ve mücadelede 

hedefleri belirlemek, araçları tespit etmek ve bunların ne suretle kullanılacaklarını 

göstermek üzere oluşturulan stratejiler ve bunların uygulanmaları sanatı olarak 

tanımlanmaktadır480. Nitekim toplum suçlular ve suç istatistikleri hakkında bazı 

yanılgılara sahiptir. Özellikle belirli suçlu ve suçların vurgulanması, bunlarının 

sayısının daha yüksek olarak algılanmasına neden olmaktadır481. Bu yanlış algı ise 

“panik kanunları” olarak anılan yasal düzenlemelere neden olmaktadır482.  

Suç politikası bakımından yapılan incelemeler ağırlıklı olarak suç politikasının 

temel ilkeleri üzerinden yapılmaktadır: hukuk devleti ilkesi, kusur ilkesi ve hümanizm 

ilkesi483. Bununla birlikte, ergin yakın akrabalar arasında rızaya dayalı cinsel ilişki 

sorunları bakımından, suç politikasının tarihsel süreci ve ceza hukukunda son çare 

ilkesi ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda, cinsel dokunulmazlık ve özgürlüğe karşı 

                                                
479 Nitekim hürriyeti bağlayıcı cezaların genel önleme yönünden yeterli derecede etkili olduğu kabul 

edilmektedir. Gökcen, a.g.e., s.52.; Kant’tan farklı olarak, bu noktada temel amaç kriminolojik hedefin 

gerçekleştirilmesinden ziyade, ceza tehdidinin gerçek doğasını kanıtlamaktır. Vormbaum, a.g.e., s. 39-

40. 
480 Köksal Bayraktar, “Les Principes De Politique Criminelle En Turquie et Les Rapports De Ces 

Principes Avec Ceux De La Politique Penale Conçue Dans Le Sens Strict Du Terme”, Annales de La 

Faculté de Droit d’Istanbul C.25, No: 41, 1951, s.169-170.; Sulhi Dönmezer, “Suç Siyaseti”, İÜHFM, 

C.52, No:1-4, 1987, s. 5-6.; Demirbaş, a.g.e., s.63. 
481 Julian V. Roberts, Loretta J. Stalans, “Crime, Criminal Justice and Public Opinion”, The Handbook 

of Crime and Punishment, Ed. Michael Tony, Oxford, Oxford University Press, 1998, s. 54.; 

Dönmezer, Suç Siyaseti,  s. 25.; Öztürk, Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku, 2018, s.31.;  Ergin yakın 

akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki sorunu bakımından ilgili haberler için Bknz. Musa Kesler, 

(Çevrimiçi), http://www.milliyet.com.tr/son-dakika-murat-basoglu-na-kotu-gundem-2651203/ erişim: 

25.02.2019. 
482 Dönmezer, Suç Siyaseti, s. 6.; Ülkemizde söz konusu haberleri takiben, hareketin suç haline 

getirilmesi için yasa teklifi yapıldığı iddia edilmiştir. Hilal Köylü “AKP’nin Ensest Düzenlemesi 

Tartışma Yarattı”, DW, (Çevrimiçi), https://www.dw.com/tr/akpnin-ensest-d%C3%BCzenlemesi-

tart%C4%B1%C5%9Fma-yaratt%C4%B1/a-40446485, erişim: 25.02.2019. 
483 Mehmet Emin Artuk, “Ceza Kanununun Suç Siyaseti Bilimi Açısından Değerlendirilmesi”, CHD, 

C.1, No.2, 2006, s.9-18.; Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bakımından Bknz. Işıka, a.g.e.; Demirbaş, 

a.g.e., s.60-62. 
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suçların düzenlenişi ve korunan hukuksal değerlerinin değişimi; suç olmaktan çıkarma 

akımının ve ceza hukukunun son çare ve tek çare özellikleri irdelenecektir. 

A. Cinsel Dokunulmazlık ve Özgürlük ile Aile ve Genel Ahlaka 

Karşı Hareketlerin Suç Haline Getirilmesi Bakımından  

Tabu olarak kabul edilerek ağır yaptırımlara bağlanan zina, livata, eşcinsellik, 

sadist-mazoşist cinsel ilişki, hukukun sekülerleşmesi ve rasyonelleşmesi sürecinde 

ahlak kurallarına ve/veya aile düzenine aykırı suçlar olarak cezalandırılmıştır484. 

Sanayi devrimi sonrası toplumsal değişimlerle birlikte, aile düzeni ve genel ahlaka 

aykırı hareketlerin suç haline getirilmesi tartışılmaya başlanmıştır485. Bu dönemde aile 

içinde uyumsuzluğa, gayri meşru doğumlara ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara neden 

olduğu gerekçeleri ile söz konusu yaptırımlar rasyonelleştirilmeye çalışılmıştır486.  

Bireyselliğin gelişmesi487, korunan hukuksal değer kuramı kapsamında, 

hukuksal değerin toplumun geneline değil, bireylere ait olabileceğinin kabulü ve ceza 

                                                
484 Ailenin sosyal yapılanma içindeki değerine ilişkin düşüncelerin değişmesi ile birlikte aile düzenine 

ve genel ahlaka karşı suçların ortaya çıktığı iddia edilmektedir. Tosun, a.g.e., s. 630.; Hafızoğulları, 

Zina, s. 1.; Artuk, Aile Düzeni Aleyhine, s.8-9.; Bununla birlikte Atina hukukunda ahlaka ve aile 

düzenine aykırı suçlar gözlemlenebilmektedir. Recai Galip Okandan, Kadim Yunan, s.803 vd.; Orta 

çağda cinsel özgürlük ve dokunulmazlığa karşı hareketlerin toplumu ahlakileştirme ve genel ahlakı 

koruma amaçlarıyla cezalandırıldığı belirtilmektedir. Ayşe Nuhoğlu, “Türk Ceza Kanununda ve 2002 

Tasarısında Cinsel Suçlar”, Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı, İstanbul, Şan Ofset, 2004, s. 614.; 

Dönmezer, söz konusu düşüncenin ortaya çıkmasında, I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar söz konusu 

alanın daha az ilgi çekmesi ve bu döneme kadar ailenin zorlayıcı tedbirlerin uygulanmadığı özerk bir 

yapı olarak kabul edilmesinin etkili olmuş olabileceğini belirtmektedir. Dönmezer, Protection de la 

Famille, s. 99-102.; Yarsuvat, burjuva ahlakının cinsel konuları tabulaştırdığı ve akılcı yaklaşımları 

ortadan kaldırdığını belirtmektedir. Yarsuvat, a.g.e., s.649-650.; Aynı yönde Bknz. Dönmezer, Orta çağ 

hukukunun genel ahlaka karşı işlenen suçların mahiyetini aydınlatamadığını belirtmektedir. Dönmezer, 

Umumi Adab, s. 11.;  

 Yakın akrabalar arası cinsel ilişkinin, 20 yy’ın ilk yarısına kadar, aile mahremiyeti söylemi 

altında rasyonalize edildiği ve feminist hukuk kuramı sayesinde söz konusu hareketlerin kategorize 

edildiği görüşüne katılmıyoruz. Necla Arat, “Feminist Hukuk”, Hukuk Kurultayı 2006, C.III, Ankara, 

Ankara Barosu Yayınları, 2006, s. 53-54.; İlkel toplumlarda cezalandırılan söz konusu hareketin ceza 

kanunlarında suç haline getirilmesi 20. yy öncesine dayanmaktadır. Bununla birlikte, cinsel saldırı ve 

aile içi cinsel saldırının düzenlenmesi bakımından etkileri reddedilemez. Kg.  Laikleşme ve ahlaktan 

ayrılma sürecinde ceza hukuku cinsel suçlara özel bir önem vermemiştir. Söz konusu ilişkilerin hayatın 

özel alanına ilişkili olduğu kabul edilmiştir. Montas, Roussel, a.g.e.,  s.294. 
485 Ayrıntılı bilgi için Bknz. I. Andrejew, a.g.e., s. 259-266.; Dönmezer, Protection de la Famille, 

s.102-103. 
486 Scheb, Scheb II, a.g.e., s. 261. 
487 Anglo-Amerikan hukuk sistemlerinde bireyselliğin gelişmesi; kıta avrupası hukuk sistemlerinde ise 

korunan hukuksal değerin bireye ait olması olarak ifade edilmektedir. Temelde liberal düşünceye 

dayanmaktadır. David John Frank, v.d., “Worldwide Trends in the Criminal Regulation of Sex, 1945-

2005”, American Sociological Review, C.75, No.6, 2010, s.887. 
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hukukunun cezalandırma hukuku olarak değil, bireysel hakları koruma hukuk olarak 

algılanması ile birlikte, söz konusu hareketler belirsiz bir kavram olan genel adap 

yerine cinsel özgürlük ve dokunulmazlık hukuksal değerleri altında düzenlenmeye 

başlanmıştır488. Doğal sonucu olarak özgürlük ve dokunulmazlık terimleri ile birlikte 

bireyin kendi iradesi dışında toplumun müdahale edemeyeceği bir değeri ifade etmeye 

başlamış489  ve genel ahlaka aykırılık ile toplumun zarar göreceği savunmaları dayanak 

olma kabiliyetini kaybetmiştir490. Bu kapsamda 24-30.08.1964 tarihlerinde 

gerçekleştirilen Den Haag uluslararası ceza hukuku kongresinde, ergin yakın akrabalar 

arası cinsel ilişki suçunun hısımlık unsurunun altsoy-üstsoy ve kardeşler ile sınırlı 

tutulması önerilmiştir491.  

Ergin yakın akrabalar arası cinsel ilişki sorununu açıklayan tüm kuramlar 

bakımından kınamanın kültürel olduğu kabul edilmektedir. Aynı zamanda suç haline 

getirme kuramları ve cezanın amacı kapsamında belirtildiği üzere suç haline 

getirilmesi ve cezalandırılması bakımından herhangi bir dayanağı bulunmayan söz 

konusu hareketin karşılaştırmalı hukukta varlığını devam ettirmesi zihniyet 

değişiminin tam anlamıyla gerçekleşmediğini göstermektedir492.  

B. Suç Olmaktan Çıkarma Akımı ve Son Çare ile Tek Çare 

İlkeleri 

Tarihsel süreç içinde suç haline getirmenin temeli olarak kabul edilen hukuksal 

ahlakçılığın, zarar ilkesinin ve korunan hukuksal değer kuramının sınırlarının 

                                                
488 Korunan hukuksal değerin değişimine ilişkin Bknz. Ünver, Cinsel Suçlar, s.297-298.; Nuhoğlu, 

Cinsel Suçlar, s. 613.; Aydın, Ö.D., Cinsel Suçlar, s. 155.; Taner, F.G., a.g.e., s.51-63.; Soyaslan, Özel 

Hükümler, s.223-224. 

 Almanya’da 4. Ceza Hukuk Refromu kapsamında 24 Kasım 1973’te, çoçukların cinsel suçlara 

karşı korunması ve yetişkinler arası cinsel suçların liberalleştirildiği ve cinsel özgürlüğün korunması 

başlığı altında düzenlendiği belirtilmektedir. Vormbaum, a.g.e., s. 227. 
489 Ünver, Hukuksal Değer, s. 623.; Işıka, a.g.e., s.32.; Sözüer, Cinsel Dokunulmazlık, s.15-16.; 

Taner, F.G., a.g.e., s.48.; Aynı yönde Wilson, hukuki düzenlemelerin kişisel özerkliği geliştirdiği ölçüde 

haklı kabul edilebileceğini belirtmektedir. Wilson, a.g.e., s. 32.;  
490 Nevzat Toroslu, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, Ankara, Sevinç 

Matbaası, 1970, s. 59.; Ünver, Hukuksal Değer, s. 641,1025.; Greco, a.g.e., s.238. 
491 I. Andrejew, a.g.e., s.259.; Dippel, a.g.e., StGB § 173 Kn.2, s.707-708. 
492  Michael Bohlander, Principles of German Criminal Law, Oxford, Oregon, Hart Publishing, 2009, 

s. 195.; Winfried Hassemer, BVerfGE, T.26.02.2008, No. 392/07, § 88.; Frank v.d.  savunulmasının 

güç olduğunu ve zamanla kaldırıldığını belirtmektedir. David John Frank, v.d., “Worldwide Trends in 

the Criminal Regulation of Sex, 1945-2005”, American Sociological Review, C.75, No.6, 2010, s.887.; 
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belirsizliği ceza kanunlarının aşırı genişlemesine neden olmuştur493. Aynı zamanda 

mahkemelerin iş yükünün artması ile yargılama süresi ve masraflarındaki artış adalet 

düşüncesine zarar verecek boyutlara ulaşmıştır. Doğal sonucu olarak ceza kanunları 

ve ceza içeren özel kanunlardaki düzenlemelerin denetlenmesi ve sınırlanması 

amacıyla; suç politikası ilkeleri, filtreleme, kişilerin hareketlerinin suç haline 

getirilmemesi hakkı, son çare ilkesi kapsamında incelemeler yapılmaktadır.  

Suç olmaktan çıkarma akımı içerisinde, suç durumundan çıkarma, ceza 

durumundan çıkarma494 ve kovuşturmadan ayrılma kavramlarını barındırır. Suç 

durumundan çıkarma, söz konusu hareketi ceza kanunlarından çıkarılarak başka hukuk 

düzenlerine sokulması ile gerçekleştirilirken; ceza durumundan çıkarma hafif 

cezalandırmaya yönelik nicelik değişimleri şeklinde gerçekleştirilmektedir. 

Kovuşturmadan ayrılma ise kovuşturmaya başlanmaması veya kovuşturmanın 

durdurulması şeklinde gerçekleştirilmektedir495. Ergin yakın akrabalar arası rızaya 

dayalı cinsel ilişkinin salt ahlaki olduğuna dair şüphenin, karşılaştırmalı hukukta suç 

olmaktan çıkarmak için kullanılması gerektiği görüşü ifade edilmektedir496.  

Ayrıca, son çare ilkesi kapsamında, cezada liyakat ve cezaya ihtiyaç kavramları 

gündeme gelmektedir497. Bu bağlamda ceza hukuku dışında ikincil koruma olmaksızın 

suç haline getirmenin tek çözüm olarak kullanılmaması gerektiği ifade edilmektedir498. 

Bununla birlikte, cinsel özgürlük ve dokunulmazlığa karşı suçların istisnai bir niteliğe 

                                                
493 Nuotio, a.g.e., s. 261-262. 
494 Ayrıntılı bilgi için Bknz. Fatih Selami Mahmutoğlu, Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi 

ve Düzene Aykırılıklar Hukukunda (İdari Ceza Hukukunda) Yaptırım Rejimi, İstanbul, Kazancı 

Yayınevi, 1995, s. 13.vd.  
495 Köksal Bayraktar, “Ceza Hukukunda Suç Olmaktan Çıkarma Akımı”, İÜHFM, C.50, No:1-4, 1984, 

s.198-200. 
496 Kühl, Umgang, s. 838. 
497 Bknz. İkinci Bölüm, Cezalandırmanın Amacı.; Ayrıca ceza hukukunda önemsiz hareketler de bu 

kapsamda değerlendirilebilir. Nitekim önemsiz hareketlerin cezalandırılması son çare ilkesine aykırı 

kabul edilmektedir. Bu noktada “sosyal hareket teorisi, toplumsal uygunluk kriteri, sosyal mutabıklık 

görüşü, hukuksal yararın ihlal edilmemesi kriteri” gündeme gelmektedir. Hakeri, a.g.e., s. 71-85.; 

Önemsiz hareketler, suç halinden çıkarma, ceza muhakemesi ve cezanın bireyselleşirilmesi bakımından 

etkili olmaktadır. Elisa Hoven, “Önemsiz Suçlar: Maddi ve Şekli Hukukun “Hafif/Önemsiz Suç 

Tipleriyle İlişkisi””, CHD, çev. Mehmet Nihat Kanbur, Salih Özkan, C.10, No:27, 

https://jurix.com.tr/article/3619, (Çevrimiçi) erişim:15.01.2019. 
498 Krizstina Karsai, “Avrupa Ceza Hukukunda Ultima Ratio ve Katmanlı Yetki”, CHKD, çev. Tuba 

Pekmez, C.3, No.1, s.315.; 

 Ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin ahlaki düzenlemesi ve aile ilişkilerine 

bağı nedeniyle ceza hukukunun az bir desteğine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Andenaes, a.g.e., 

s.958. 
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sahip olduğu ve bu suçlar bakımından ceza hukukunun tek çare niteliğine sahip olduğu 

belirtilmektedir499. Tek çare ilkesi yalnızca rıza dışı cinsel davranışlar bakımından 

geçerli olacaktır. Nitekim zarar ilkesi500 ve korunan hukuksal değer kuramı501 

kullanılarak belirli cinsel suçlar suç olmaktan çıkarılmıştır ve bu şekilde cinsel suçların 

liberalleştirildiği belirtilmektedir502.  

Son olarak, günümüzde medeni hukuk ile ceza hukuku arasında bir ara hukuk 

formu olarak kabahatlerin düzenlenmesi gerektiği düşüncesi giderek daha fazla 

gündeme gelmektedir503. Ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin anti-

sosyal davranış bozukluğu olarak nitelendirilmesi mümkündür. Bununla birlikte, bu 

yönelimin tehlikelilik açıklaması bakımından zarar ilkesine kısa bir dönüş olduğu504  

ve ceza hukukunun aşırı genişlemesine neden olduğu ifade edilmektedir505. 

Bu açıklamalar ışığında ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel 

ilişkinin suç haline getirilmesinin veya karşılaştırmalı hukukta suç halinde tutularak 

kapsamının daraltılmasının506, suç haline getirme kuramları ve cezalandırmanın amacı 

kapsamında gerekçelendirilememesinin yanında cinsel özgürlük ve dokunulmazlığa 

karşı suçların düzenlenmesine yönelik eğilim ve son çare ilkesine de aykırı olduğunun 

kabul edilmesi gerekir507.  

  

                                                
499 Karsai, a.g.e., s.316. 
500 Zina, evlenme vaadiyle kızlık bozma ve eşcinsel ilişkide, mahkemeler “bireyin kişisel ve özel alanına 

müdahaleye yönelik herhangi bir devlet çıkarının” bulunmadığı belirtilmektedir. Scheb, Scheb II, a.g.e., 

s. 262 
501 Cinsel özgürlük ve dokunulmazlık bakımından, zina ve eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması ile 

birlikte ceza hukukunun ahlakileşmekten arındırıldığı iddia edilmektedir.  Sami Selçuk, Adalet ve 

Yaşayan Hukuk, İstanbul, İmge, 2009, s. 21.; Bayraktar, Suç Olmaktan Çıkarma, s. 209-210.; 

Vormbaum, a.g.e., s. 260. 
502 A.e., s. 227. 
503 Bu alana giren hareketlere temel örnek olarak sosyal davranış bozuklukları verilmektedir. Genel 

önleme amacı kapsamında bu hareketlerin değerlendirildiği ifade edilmektedir. Ayrıca, fahişelik ve 

dilencilik gibi hareketlerin suç olmaktan çıkarıldıktan sonra yapılan hareketlerin sayısının önem 

taşımaması nedeniyle bu hareketlerin de anti sosyal bozukluk olaark değerlendirildiği ifade 

edilmektedir. Bu doğrultuda ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin de anti sosyal 

davranış bozukluğu olarak nitelendirilmesi söz konusu olabilir. Bununla birlikte söz konusu eğilim ile 

ceza hukuku kurallarının genel önleme amacıyla aşırı genişlediğinin unutulmaması gerekir. Andrew 

Ashworth, Lucia Zedner, “Just Prevention”, Philosophical Foundations of Criminal Law, Ed. R.A. 

Duff, Stuart P. Green, Oxford, Oxford University Press, 2011, s. 297-300. 
504 Munro, Scoular, a.g.e., s. 49. 
505 Ashworth, Ashworth, a.g.e., s. 300-303. 
506 Tischler, a.g.e., s.157-178. 
507 Sözüer, Cinsel Dokunulmazlık, s.18. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK HUKUKUNDA ERGİN YAKIN AKRABALAR 

ARASI RIZAYA DAYALI CİNSEL İLİŞKİ  

I. GENEL OLARAK 

Ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki sorunu tüm toplumlarda 

olduğu üzere, Türk hukuk tarihinde de tartışmalı bir yere sahiptir. Söz konusu dönem 

tarihsel olarak İslamiyet öncesi, İslamiyet dönemi, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet 

dönemi Türk hukuku olarak incelenebilir. Ancak hukuksal anlamda Cumhuriyet 

öncesi, Türk Kanunu Medenisi (TKM) ile mülga Türk Ceza Kanunu (eTCK) ve Türk 

Medeni Kanunu (TMK) ile Türk Ceza Kanunu (TCK) dönemi olarak ele alınmasının 

yeterli olduğu kanısındayız. Nitekim tarihsel süreç içerisinde söz konusu sorun 

ağırlıklı olarak temel kanunların değişikliği sürecinde ele alınmıştır ve bu durum ise 

yazılan eserlerde öngelen çalışma bulunmadığı inancının oluşmasına neden 

olmuştur508.   

İslamiyet öncesi döneme ilişkin, Ziya Gökalp 20. yüzyılda Orta Asya Türkleri 

üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda İslamiyet öncesi dönemde içevlilik kuralının 

uygulandığını belirtmektedir509. Bununla birlikte, Gökalp’ın etkisi altında kaldığı 

Durkheim’ı haklı çıkarmak için belirli çıkarımlar yaptığı510 ve aslında İslamiyet öncesi 

Türklerde dışevlilik kuralının geçerli olduğunu belirtenler de bulunmaktadır511. 

Yaygın olarak uygulanan levirat ve soraratın içevlilik yasağının istisnaları olduğu 

belirtilmektedir512. Ayrıca evlilik yasağının belirlenmesinde baba tarafından soybağı 

                                                
508 Mumcu, a.g.e., s.261-262.; Aynı yönde Erden Tütüncü, Türk Hukukunda günümüze dek pek fazla 

tartışılmamış olduğunu ileri sürmektedir. a.g.e., s.173. 
509 Orhan Türkdoğan, “Türk ailesinin Genel Yapısı”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, 

C.1, Ankara, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 1992, s.46-47.; 
510 Bknz. Birinci bölüm, dn. 61.; Gökalp, eserleri üzerindeki Durkheim etkisini “Özellikle benim ortaya 

koyduğum düşünce tenkit edilirken, herkesten önce hatırlanması gereken Durkheim’dır.”şeklinde ifade 

etmektedir. Gökalp, a.g.e., s. 169. Fındıkoğlu, döneminde (1940-1950) eğitim kitaplarında aile kurumu 

üzerine sadece Durkheim ve Gökalp kuramlarını incelendiğini belirterek, Gökalp’in sosyolojide son 

nokta olarak kabul edilmesini eleştirmektedir. Fındıkoğlu, Alman ve Türk, s. 879-887.; Fındıkoğlu, 

Hukuk ve İçtimaiyat, s.284. 
511 Aydın, M.A., Hukuk Tarihi, s.17.; Ekinci, a.g.e., s. 71. 
512 Aydın, M.A., Hukuk Tarihi, s.17. 
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ile ana tarafından arasında farklılıklar bulunduğunu belirtenler de bulunmaktadır513. 

Kanaatimizce, 20. yy.’da yapılan incelemeler ile 6. yy.’da yaşayan bir toplumun evlilik 

kurallarının açıklanmaya çalışılmasının bilimselliğini tartışma gereği bulunmadığı gibi 

söz konusu tartışmalar Türk Ceza Hukuku açısından herhangi bir öneme sahip 

değildir514.  

Çalışma kapsamında ilk olarak, Osmanlı Dönemi içerisinde, Klasik Dönem 

Osmanlı Hukuku ve Batılılaşma Dönemi Osmanlı Hukuku dönemleri incelenecektir. 

Bu ayrımda etkili olan suç ve ceza kavramlarına sosyolojik bakış açılarına kısaca 

değinildikten sonra, bu dönemlerdeki medeni hukuk düzenlemelerine karşılaştırma 

amacıyla yer verilecektir. Takiben klasik dönem Osmanlı ceza hukuku kapsamında, 

ergin yakın akrabalar arasında rızaya dayalı cinsel ilişki bakımından İslam temelli 

hukuk sistemleri ile aralarındaki farklar üzerinde durulduktan sonra, batılılaşma 

dönemi Osmanlı ceza hukuku ele alınacaktır.  

İkinci olarak, TKM ve eTCK dönemi içerisinde, TKM ve eTCK’nin ergin 

yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki sorununa ilişkin hükümleri genel olarak 

ele alındıktan sonra, dönemin söz konusu sorunun suç haline getirilmesi ve 

getirilmemesi taraftarlarının görüşleri, bu dönemde yapılan 1947, 1953 ve 1998 tarihli 

yasa teklifleri ile birlikte incelenecektir. Bu kapsamda söz konusu görüşler ve yasa 

teklifleri, sorunu açıklamaya çalışan kuramlar ve suç haline getirme kuramları, 

cezalandırmanın amacı ile suç politikası kapsamında irdelenecektir. Son olarak ise, 

1953 tarihli aralarında evlenme engeli bulunan kişilerin cinsel ilişkilerinin 

yayınlanmasının yasaklayan Basın Kanunu düzenlemesi ele alınacaktır.  

Son olarak ise, TMK ve TCK döneminde, ergin yakın akrabalar arası rızaya 

dayalı cinsel ilişki sorununa ilişkin hükümler genel olarak incelendikten sonra, güncel 

suç haline getirilmesi ve getirilmemesi taraftarlarının görüşlerine yer verilecektir. Bu 

görüşler, sorunu açıklayan kuramlar ve suç haline getirme kuramları kapsamında 

irdelenecek ve takiben Basın Kanunu ve İnternet Haberciliği Kanunu ele alınacaktır.  

                                                
513 Ekinci, a.g.e., s. 71. 
514 Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bknz. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, “Türklerde Aile İçtimaiyatı”, 

Aile Yazıları I: Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, Ankara, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma 

Kurumu Başkanlığı Yayınları, 1991, s.20-27. 
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II. CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEM 

A. Genel Olarak  

Osmanlı Hukuku’nda suçun temellendirilmesi üç unsur üzerinden iki farklı 

dönemde incelenmektedir. Üretim araçları, yönetim ilişkileri ve halkla ilişkiler 

bakımından Osmanlı Klasik Dönemi ve Batılılaşma dönemi ele alınmaktadır515.  

Klasik Dönem Osmanlı Ceza Hukuku’nda kişilere karşı suçlarda, bu suçlar 

kamu düzenini doğrudan bozucu nitelikte kabul edilmediği için, devlet etkisinin sınırlı 

olduğu ifade edilmektedir516.  

Batılılaşma Dönemi Osmanlı Ceza Hukuku’nda ise, üretim araçlarında 

yaşanan sorunların Batılılaşma ile çözülmeye çalışılması ile birlikte517, klasik 

dönemde toplumsal düzen bakımından sorun teşkil etmeyen hareketlerin suç haline 

getirilmesi söz konusu olmuştur. Kişilere karşı suçlar bakımından devletin etkisi 

artarak, devlet suçtan doğrudan zarar gören konumuna getirilmiştir518.  

Ceza hukukundaki bu değişime karşın Osmanlı medeni hukukunda, dini ve 

geleneksel yapı klasik dönem ve batılılaşma döneminde etkisini sürdürmüştür. Klasik 

dönemde, İslam temelli hukuk sistemleri tarafından öngörülen düzenlemeler 

uygulanırken; batılılaşma sürecinde söz konusu uygulamalar kanunlaştırılmıştır.  

Ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki bakımından İslam temelli 

hukuk sistemlerinde evlenme engelleri önem arz etmektedir. Bu evlenme engelleri 

Kur’an’da sınırlı sayıda belirtilmiştir519. Sınırlı sayıda düzenlenen evlenme 

engellerinden özellikle süt hısımlığının kapsamı ve sınırları tarihsel süreç içerisinde 

                                                
515 Aycan, a.g.e., s. 106-139.; Küçüktaşdemir, İslam-Osmanlı Ceza Hukuku, (Çevrimiçi), 

https://jurix.com.tr/article/5380, erişim: 15.01.2019.; Hukuk tarihi eserlerinde aynı ayrım farklı 

isimlendirmelerle yapılmaktadır. Ağırlıklı olarak Klasik Dönem ve Tanzimat Dönemi olarak 

adlandırılmaktadır. Aydın, M.A., Hukuk Tarihi.; Ekinci, a.g.e.; Çoşkun Üçok, Ahmet Mumcu, 

Gülnihal Bozkurt, Türk Hukuk Tarihi, Ankara, Turhan Kitabevi, 2011.; Ceza hukuku bakımından 

1274 tarihli kanun yürürlüğe girene kadar ve sonraki dönem şeklinde ayrım yapılmaktadır. Dönmezer, 

Erman, Genel Kısım 1, s.121. 
516 Aycan, a.g.e., s. 118-125. 
517 Küçüktaşdemir, bunu sorunların temel nedeni olarak, hukukun uygulanmamasının belirlenmesi 

olarak ifade etmektedir. Küçüktaşdemir, İslam-Osmanlı Ceza Hukuku, (Çevrimiçi), 

https://jurix.com.tr/article/5380, erişim: 15.01.2019. 
518 Aycan, a.g.e., s. 134-139.; Küçüktaşdemir, İslam-Osmanlı Ceza Hukuku, (Çevrimiçi), 

https://jurix.com.tr/article/5380, erişim: 15.01.2019. 
519 Doğrudan Kur’an’da yer alan bu sınırlamaların cahiliye dönemi uygulamalarına bir tepki niteliği 

taşıdığı ileri sürülmektedir. Fındıkoğlu, İslam-Türk 1, s.229. 



   91 
 

farklı yorumlara neden olmuştur520. İslam temelli hukuk sistemlerinde ayrıca, kişinin 

babasının zina yaptığı kişi ile evlenemeyeceği521 belirtilmektedir. Son olarak, 

Kur’an’da yasaklanan evlenme engellerinin dışında kalan akrabalarla evlilik 

yasaklanmamakla birlikte neslin sağlıklı ve güçlü olması için akraba olmayanlarla 

evlenmenin tavsiye edildiği belirtilmektedir522.  

Batılılaşma sürecinde, Avrupa’daki şartlar ve ihtiyaçlara göre düzenlenmiş adli 

yapının varlığı taklit niteliğinde düzenlemeler yapılmasına neden olmuştur523. Bununla 

birlikte, kültürel yapının farklılığı Mecelle düzenlenirken aile hukukuna ilişkin 

hükümlere yer verilmemesinde etkili olmuştur524. Takiben 3046 sayılı ve 1917 tarihli 

Hukuk-i Aile Kararnamesi (HAK), kapsamında kişilerin mensup oldukları din 

üzerinden evlenme engelleri belirlenmiştir. İmparatorluğun yıkılma sürecinde 

yürürlüğe giren HAK’ın kısa süreli uygulanma döneminin inceleme yapılması için 

yeterli olmadığı belirtilmekle525 birlikte kanun hükmünde kararname olarak 

yayınlanmasında Meclis-i Mebusan’da çoğunluğun onayını alamayacağı düşüncesinin 

etkili olduğu ifade edilmektedir526. 

B. Klasik Dönem Osmanlı Ceza Hukuku  

İslam temelli hukuk sistemleri içerisinde ergin yakın akrabalar arası cinsel 

ilişki, zina suçunun cezayı ağırlaştıran nitelikli hali olarak değerlendirilmektedir527. 

İslam hukuku öğretisinde zina suçunun had suçu olduğuna dair bir görüş ayrılığı 

                                                
520 Sütanneliği ve kardeşliğinden kaynaklanan ilişki kapsamında, Cin, süt çocuğun evlenme engellerinin 

sütannesinin kendi çocuğunun sahip olduğu yasaklarla aynı olduğunu - yalnızca sütannesi ve 

sütkardeşleri ile sınırlı olmadığını - sütamca, süthala gibi 3. dereceden hısımları kapsadığını 

belirtmektedir. Halil Cin, Gül Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, Konya, Sayram Basım, 2013,  s.393 
521 Feyzioğlu, Özakman, Saral, a.g.e., s. 106.  
522 İbn Mace, Nikah, 46 nakleden Mustafa Avcı, Türk Hukuk Tarihi, Konya, Atlas Akademi, 2017, 

s.349.; 
523 Aydın, M.A., Osmanlı Aile, s.138. 
524 A.e., s.139 
525 A.e., s.158. 
526 Ekinci, a.g.e., s.563. 
527 Mustafa Avcı, Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar, İstanbul, Gökkubbe Yayınları, 2004, 

s.177.; Kg. Telkenaroğlu, islam temelli hukuk sistemlerinde dört farklı görüş olduğunu belirtmektedir: 

had cezası uygulanması, idam cezası uygulanması, evlilik akdi varsa tazir cezası yoksa zina haddi 

uygulanması ve son olarak idam ile birlikte müsadere cezasının uygulanması. M. Rahmi Telkenaroğlu, 

“Ensest ve İslam Hukukundaki İzdüşümü”, SÜİFD, No:.31, 2011, s. 122.; Karş. Yokuş Sevük, yalnızca 

idam cezası verildiğini belirtmektedir. Sevük, Cinsel Saldırı, s.245.; Karş. Özgenç, somut bir hüküm 

bulunmadığını belirtmektedr. Özgenç, Cinsel Suçlar, s.65. 
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bulunmamaktadır528 . Bununla birlikte ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel 

ilişkinin had suçu olarak kabul edilip edilmemesi gerektiği konusunda görüş ayrılıkları 

bulunmaktadır529. Nitekim zina suçunun oluşması için İslam temelli hukuk 

sistemlerinde belirli şartlar aranmaktadır530. Şartların yokluğunda ise ancak tazir suçu 

olarak değerlendirilerek cezalandırılabileceği ifade edilmektedir531. Suçun ispatı 

bakımından ise dört erkek tanığın hareket gerçekleştirilirken görmesi aranmaktadır532.  

Klasik dönem Osmanlı Hukuku’nda ise, zina suçunun tazir suçu olarak 

düzenlendiği görülmektedir. Fatih Kanunnamesi, II. Beyazıt Kanunnamesi, Yavuz 

Sultan Selim Kanunnamesi ve Kanuni Sultan Süleyman Kanunnamesinde, zina suçu, 

unsurları ve ispatı bakımından tanımlanmamakla birlikte, farklı yaptırımların 

uygulanması öngörülmüştür533. Başka bir deyişle, Klasik dönem Osmanlı Hukuku’nda 

zina suçunun ulaşılması güç ispat koşulları korunurken, yaptırımı adli para cezasına 

ve kürek cezasına çevrilmiştir. Söz konusu ispat koşullarının suçun tespitini 

                                                
528 İslam temelli hukuk sistemlerinde zina suçu kamu düzeni ve toplumsal düzene karşı suç olarak kabul 

edilmektedir. Bununla birlikte cezalandırmanın amacı bakımından Ekinci genel önleme amaçlı 

olduğunu, Udeh ayrıca bir amaç aranmadığını, Akşit ise nesep karışıklığının engellenmesi, ırz ve 

namusu korumak kapsamında aileyi korumak olduğunu belirtmektedir. Ekinci, a.g.e., s. 347.; Udeh, 

İslam Genel Hükümler, s.126.; Akşit, a.g.e., s.36; Aydın, Batı hukukundan farklı olarak evli eşin 

hakkına tecavüz olarak görülmediğini belirtmektedir. Aydın, M.A., Hukuk Tarihi, s.184.; 

Osmanağaoğlu, a.g.e., s. 109-112. 
529 Yakın akrabaların evlenmesi durumunda, İslam temelli hukuk sistemlerinde söz konusu suçun 

niteliğini İmam Maliki, İmam Şaafi, İmam Hanbeli, Zahiri ve Zeydi ile Ebu Yusuf ve İmam Muhammed 

had cezası olarak kabul etmektedir. Bununla birlikte, Ebu Hanife, evlilik nedeniyle had cezası 

verilemeyeceğini belirtmektedir. Ayrıntılı bilgi için Bknz. Abdulkadir Udeh, Mukayeseli İslam Hukuk 

ve Beşeri Hukuk, C.4, çev. Ali Şafak, Ankara, 1990, s.32-33.  
530 Aralarında evlilik birliği bulunmayan farklı cinsten kişiler arasında vajinal yolla yapılan cinsel 

ilişkinin bulunması aranmaktadır.  Ayrıca failin ergin ve akli dengesinin yerinde olması, cinsel ilişkiye 

bilerek ve isteyerek girmesi, kadın ile erkek arasında efendilik cariyelik ilişkisi bulunmaması ve kişinin 

ilişkinin meşru olduğunu düşünmemesi de gerekir. Osmanağaoğlu, a.g.e., s. 115-118.; Bununla birlikte 

çoğu yazar İslam dininin meşru olarak gördüğü cinsel ilişki dışındaki tüm cinsel ilişkileri - anal, oral -  

zina suçu kapsamında değerlendirmektedir. Aydın, M.A., Hukuk Tarihi, s.201. 
531Osmanağaoğlu, a.g.e., s. 128-129. 
532 İspat olunan zina suçunun cezasına ilişkin olarak Bknz. Osmanağaoğlu, a.g.e., s. 122.; Recm 

cezasının doğrudan Peygamber’e dayandığını belirtenler de bulunmaktadır. Avcı, İslam’ın Katkısı, s. 

131.; Ayrıca, İslam temelli hukuk sistemlerinde zina cezasının infazı bakımından kadın ve erkeklerde 

farklılıklar görülmektedir. Ayrıntılı bilgi için Bknz. Nevin Ünal Özkorkut, “İslam Ceza Hukukunda 

Kadın”, AÜHFD, C.56, No:2, 2007, s.89-91. 
533 Zina suçu Fatih, II. Beyazıd ve Süleyman Kanunnamelerinde birinci fasılda düzenlenmiştir.  Mehmet 

Akif Aydın, Osmanlı Devleti’nde Hukuk ve Adalet, İstanbul, Klasik Yayınları, 2017, s.157-159. 

Cezaların Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde arttırıldığı ve Kanuni 

Kanunnamesinde unsurları oluşmuş ve islam hukukuna göre ispatlanmış muhsanın cezası recm olarak 

belirlenmiştir. Avcı, Hukuk Tarihi, s.276. 
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zorlaştıracak nitelikte olduğu belirtilmektedir534. Bu durum ise, Aycan’ın belirttiği 

üzere kişiler arası ilişkilere devlet etkisinin sınırlı olduğunu göstermektedir535.  

C. Batılılaşma Dönemi Osmanlı Ceza Hukuku 

Batılılaşma döneminde, 1810 tarihli Napolyon Kanunu’nu, 1858 tarihinde 

iktibas edilmiştir. Bu yasal düzenleme ile birlikte ergin yakın akrabalar arası cinsel 

ilişki suç olmaktan çıkarılmıştır536. Söz konusu kanun ile cinsel dokunulmazlığa ve 

özgürlüğe karşı suçların ispatı kolaylaştırılırken yaptırımları adli para cezasından hapis 

cezasına dönüştürülmüştür537. Bu kapsamda Aycan’ın da belirttiği üzere devletin 

kişilere karşı suçlar bakımından etkisi genel olarak artmakla birlikte538, ergin yakın 

akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki suç olmaktan çıkarılmıştır. Bu kapsamda 

Fransız kanunu temel alındığı için suç olmaktan çıkarıldığı belirtilmektedir539.  

Aynı zamanda, İslam temelli hukukun ve laik sistemin birlikte uygulanması 

gerekmiştir. Bu dönemde yalnızca kasten öldürme ve yaralama suçları bakımından 

İslam temelli hukuk sistemlerinin uygulandığı ifade edilmektedir540. 

III. TKM VE ETCK DÖNEMİ  

A. Genel Olarak 

Ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki bakımından, batılı 

anlamda kanuni düzenlemelere devam edilen bu dönemde, 17.02.1926 günü kabul 

                                                
534 Osmanağaoğlu, a.g.e., s. 128.; Bu zorlaştırma ise suç olmaktan çıkarma akımı kapsamında 

kovuşturmadan çıkarma olarak değerlendirilebilir.; Öğretide, söz konusu kanunnamelerin zina suçunun 

ispat koşullarının sağlanamaması durumunda tazir cezası verilmesi için çıkarıldığı ve temel amacının 

suçun cezasız kalmaması olduğunu belirtenler de bulunmaktadır. Ekinci, a.g.e., s. 346.; Aynı şekilde 

Aydın, adli para cezalarının İslam Hukukuna göre suçun sabit olmadığı durumlarda verildiğini 

belirtmektedir.  Aydın, M.A., Osmanlı Hukuk, s. 152-153.; Aynı yönde Bknz. Cin, Akyılmaz, a.g.e., 

s.259.; Alparslan Balcı, “Örfi Hukukun Mahiyeti ve Osmanlı Ceza Tatbikatı Yönünden İncelenmesi”, 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, (yayımlanmamış) yükseek lisans tezi, 2015, 

s. 97-99. 
535 Aycan, a.g.e., s. 118-125. 
536 Mumcu, a.g.e., s.265.; Aynı şekilde zina suçunun da suç olmaktan çıkarıldığı ve 1860 yılında tekrar 

suç haline getirildiği belirtilmektedir. Müberra Korkmaz, “Türkiye’nin Ceza Hukuku Tarihinde Zina 

Suçu”, 2018, (Çevrimiçi), https://www.jurix.com.tr/article/8154. erişim: 19.06.2018.; Irza geçme suçu 

düzenlemeleri için Bknz. İbrahim Dülger, “Cinsel Özgürlüğe Karşı İşlenen Suçlardan Irza Geçme”, 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, (yayımlanmamış) Doktora tezi, 1998, s.21-22.; 
537 Osmanağaoğlu, a.g.e., s. 128. 
538 Aycan, a.g.e., s. 134-139. 
539 Mumcu, a.g.e., s.265. 
540 Dönmezer, Erman, Genel Kısım 1, s.127. 
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edilen TKM; HAK ile arasında bulunan farklılıklar ve 08.05.1926 tarihli RG’de 

yayınlanan değişiklikleri nedeniyle ve 01.03.1926 tarihinde kabul edilen eTCK, 

Zanardelli Kanunu’nun541, aralarında “Incesto” başlıklı 337. maddesinin de 

bulunduğu, belirli maddelerin542 hariç tutulması nedeniyle eleştirilere maruz 

kalmıştır543.  

07.11.1947 tarihinde General Vehbi Kocagüney tarafından, ergin yakın 

akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin eTCK m.237’ye bir fıkra eklenerek suç 

haline getirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu teklif Adalet Komisyonu’nun olumsuz 

görüşünü takiben reddedilmiştir. Takiben 15.07.1950 tarihinde 5680 sayılı mülga 

Basın Kanunu m.34 kapsamında aralarında evlenme engeli bulunanların cinsel 

ilişkilerine ilişkin yayın yapılması yasaklanmıştır.  

Söz konusu eleştirilerin yoğunlaşması544 ile birlikte, 1953 tarihli Ceza Hukuku 

Reformu kapsamında, ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki sorunu bir 

kez daha gündeme gelmiştir. Adalet Komisyonu tarafından onaylanan yasa teklifi, 

uzun tartışmalar sonucunda birleştirilen yasa teklifinden çıkarılmıştır.  

B. TKM Bakımından  

Türk Kanunu Medenisi bakımından incelenmesi gereken hükümler, evlenme 

engelleri, evlenmenin butlanı ve tanıma hükümleridir.  

1. Evlenme Engelleri ve Evlenmenin Butlanı 

TKM’de evlenme engelleri ve evlenmenin butlanı m.92 ile m.112’de 

düzenlenmiştir. Evlenme engelleri, m.92 uyarınca, üstsoy, altsoy, tam ve yarım kan 

                                                
541 Hafızoğulları liberal demokratik bir yapıda olduğunu belirtmektedir. Zeki Hafızoğulları, "Beşeri 

Cinsellik ve Yeni Türk Ceza Kanunu", Türk Hukuk Kurumu Yetmişbirinci Kuruluş Yılı Armağanı, 

Ankara, REKMAY LTD., 2005, s. 359. 
542 Dönmezer, bu suçların 337. madde kapsamında düzenlenen evlenmeleri yasak akraba arasında cinsel 

ilişki, 335. maddede düzenlenen küçükleri baştan çıkarmak ve 359. ve 360. maddelerde düzenlenen çok 

karılılık olduğunu belirtmektedir. Söz konusu maddelerden 359. ve 360. maddeler içerik itibariyle 

eTCK m.237 kapsamında düzenlenmiştir. Dönmezer, Genel Adap, s.9.; Mumcu, m.337’nin atlanma 

nedenleri üzerinde fazla durulmadığını belirtmektedir. Mumcu, a.g.e., s.265. 
543 Aynı zamanda saptanabildiği kadarıyla söz konusu maddelerin kanundan çıkarılmasına ilişkin 

herhangi bir konuşma bulunamamıştır. A.e., s.265. 
544 Dönmezer, aralarında evlenme engeli bulunan akraba arasındaki evlenmelerin ve evlenme dışı cinsel 

ilişkilerin cezalandırılıp cezalandırılmaması konusunun ceza hukukçularının yoğun ilgisini çektiğini 

belirtmektedir. Aynı zamanda basının bu gibi olaylara ilgi duyduğunu ve kamuoyunda bir nefret 

duygusunun hüküm sürdüğünü ifade etmektedir. Dönmezer, Genel Adap, s.17, 20.; 

 Dönmezer, Basınının söz konusu ilişkileri sansasyonel ve skandal haber yapmak için 

kullandığını belirtmektedir. Dönmezer, Protection de la Famille, s.113. 
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kardeşler, “amca, dayı, hala, teyze”; boşanma veya vefat ile sonuçlanmış olsa bile 

eşlerin üstsoy ve altsoyları; evlatlık ile evlat edinen ve bunların eşleri; sütana ve 

kardeşler arasında olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme paralel olarak m.112 

evlenmenin butlan sebepleri olarak, öngelen evlilik, kanunen yasaklı kan veya kayın 

hısımlığı ve sütanalığı ile kardeşliği düzenlenmiştir. Söz konusu kanun yürürlüğe 

girmeden 08.05.1926 tarihli RG’de “Zaid olduğundan silinmiştir.” ifadesi ile sütanne 

ve süt kardeşler arasındaki evlenme engelleri ve evlenmenin butlanı sebepleri 

kaldırılmıştır545. Sonradan yapılan bu düzelme hukuk sosyoloji ve hukuk politikası 

bakımından temelsiz olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir546.   

Bu dönemde kan hısımları arasında evlenme engelleri ahlaki temele dayanan 

insan ilişkileri, bu kişileri cinsel ilişkiden uzak tutma isteği ve biyolojik nedenlerle 

açıklanmakla birlikte547 söz konusu yasağın kapsamının belirlenmesinde farklı 

inançlar bakımından ortalama bir yol bulunmasının istendiği belirtilmiştir548. Kayın 

hısımları arasındaki evlenme engelinde ise biyolojik düşüncelerin etkili olmadığı, 

doğrudan ahlaki bir yasak olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda sütanne ilişkisinin veya 

vaftiz baba ilişkisinin kapsam dışında tutulmasının ve kayın hısımlığının kapsamının 

kan hısımlığına göre daha dar tutulmasının nedenini yalnızca ahlaki yasaktan gelmesi 

olarak ifade edilmiştir549. Ayrıca, sanayi devrimini itibaren sosyolojik ve ekonomik 

şartlar nedeniyle çekirdek aile tipinin yaygınlaştığı ve bunun sonucunda dışevlilik 

çevresinin daraldığını belirtmektedir550.  

Evlatlık ilişkisi bakımından ise evlenme engelleri arasında sayılan evlatlık 

ilişkisinin evlenmenin butlan sebepleri arasında sayılmadığı görülmektedir. Aynı 

zamanda evlatlık ilişkisi bakımından yasağın evlatlık ve evlat edinenin üstsoy ve 

altsoyunu kapsamadığı görülmektedir. Başka bir deyişle, evlenme engeli olmakla 

                                                
545 Avcı, Hukuk Tarihi, s 350.; Fındıkoğlu, İsviçre Medeni Kanun’u m.100’e sütanne ve kardeşler 

arasında ifadesinin eklenmesinde, İslam temelli hukuk sistemlerindeki ve HAK’ta yer alan süt 

akrabalığının göz önüne alındığını belirtmektedir. Fındıkoğlu, İslam-Türk 2, s. 684.; 
546 A.e., s.685.; Fındıkoğlu aynı zamanda söz konusu düzenlemenin 1917 tarihli HAK’ta yer alan 

Hristiyan bölümüne benzerliğine dikkat çekmektedir. Fındıkoğlu, İslam-Türk 1, s. 234. 
547 Feyzioğlu, Özakman, Saral, a.g.e., s.104.; Fındıkoğlu biyolojik etkiye atfen, yakın akrabalar arası 

cinsel ilişki yasağını ihlalin yaptırımının, dahili olduğunu belirtmektedir.  Fındıkoğlu, İslam-Türk 1, 

s.236. 
548 Feyzioğlu, Özakman, Saral, a.g.e., s.104. 
549 A.e., s.106. 
550 Fındıkoğlu, İslam-Türk 1, s.235. 
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birlikte evlatlık ve evlat edinenin evlenmesi durumunda evlilik birliğinin devamı söz 

konusu olmaktadır. Ayrıca evlatlık ile öz çocuklar arasında da herhangi bir yasak 

bulunmamaktadır.  

2. Tanıma Yasağı  

Tanıma bakımından ise, TKM m.292 uyarınca zina ve fücur mahsulü 

çocukların tanınması yasaklanmıştır. O dönemde bu yasağın ilkel ve yarı ilkel kabul 

edilen toplumların dışevlilik kuralının ihlaline gösterilen tepkinin medeni toplumlarda 

hukuki şekilde devamı olarak yorumlanmıştır551. Ergin yakın akrabalar arası rızaya 

dayalı cinsel ilişki mahsulü çocuğun tanınmasının evlenme veya mahkeme kararı ile 

mümkün olduğu belirtilmektedir.  

Yakın akrabalar arasında TKM m. 92 uyarınca evlenme engeli bulunmakla 

birlikte, evlenme işlemi mutlak butlan kararına kadar geçerli bir evliliğin sonuçlarını 

doğurmaktadır. Bu nedenle, butlan kararı ile birlikte evlilik ortadan kalkmaktadır 

ancak evliliğin sonuçlarının ortadan kalkmadığı kabul edilmektedir552. 

Mahkeme kararı ile soybağının belirlenmesi söz konusu ilişki sonucu doğan 

çocuklar için kural olarak mümkün değildi. Bununla birlikte öğretide, aralarında 

evlenme engeli olduğunu bilmeyen kişilerin evlenme vaadi ile cinsel ilişkiye girmeleri 

ve çocuk sahibi olmaları durumunda, iyi niyetin korunması gerektiği ifade 

edilmiştir553.  

C. eTCK Bakımından  

1. eTCK m.237: Birden çok evlilik ve resmi evlilik öncesi dini 

tören 

Ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkini cezalandırılması 

bakımından doğrudan yasal düzenlemeye sahip olmayan eTCK kapsamında, söz 

konusu ilişkinin m.237 ile ergin yakın akrabalar arası cinsel ilişkinin önlenmesinin 

amaçlandığı554 ve dolaylı olarak cezalandırıldığı555 iddia edilmektedir. eTCK m.237 

                                                
551 Fındıkoğlu, İslam-Türk 1, s.237. 
552 Berki, a.g.e., s.306. 
553 Berki, a.g.e., s.306-307.; Aynı yönde Bknz. Kenny, a.g.e., s. 295. 
554 Erman, S., Kamu İdaresine Karşı Suçlar, s.195.; Artuk, Aile Düzeni Aleyhine, s.29.; Artuk, 

Kadına Yönelik, s.39.; Erden Tütüncü, a.g.e., s.200. 
555 Erman, S., Kamu İdaresine Karşı Suçlar,  s. 196.; Bununla birlikte evliliğin cezalandırıldığı bu 

madde ile cinsel ilişkinin suç haline getirildiğinin kabul edilmesi mümkün değildir. Dönmezer, Genel 
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evlenmeleri yasak olduğu halde bunun bilerek evlenenleri ve evlendirme işlemini 

gerçekleştirenleri cezalandırmaktadır. Ancak maddenin kapsamı bakımından görüş 

ayrılıkları bulunmaktadır. Meclis tutanaklarında söz konusu maddenin yalnızca yeni 

getirilen evlenme kurumunun toplumda yerleşmesi amacıyla düzenlendiği 

belirtilirken556; öğretide TKM m.92 kapsamında düzenlenen evlenme engelleri 

durumunda557 uygulanacağı ifade edilmektedir. Söz konusu ikinci görüşün kabul 

edilmesi durumunda dahi, evlat edinen-evlatlık ilişkisinin durumu tartışmalıdır558. 

Ayrıca evlenmenin suç haline getirildiği bu düzenleme kapsamında, evlenmenin cinsel 

ilişki bakımından karine teşkil ettiğinin kabul edilmesinin mümkün olmadığının 

belirtilmesi gerekir559. Son olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla, TKM m.92 uyarınca 

hısımlık nedeniyle evlenme engellerine dayanan içtihat bulunmamaktadır560. 

2. Suç Haline Getirme Kuramları, Cezalandırmanın Amacı ve 

Suç Politikası Bakımından 

Dönem suç politikası anlayışında hukuksal ahlakçılığın etkili olduğu 

görülmektedir. Suçun sosyolojik bir olgu olduğu vurgulanırken561 suç haline getirme 

                                                
Adap, s.19.; Feyzioğlu, Özakman, Saral, a.g.e., s. 105.; Artuk, Aile Düzeni Aleyhine, s.29.; Artuk, 

Kadına Yönelik, s.39.; Dönmezer, Umumi Adab, s. 4.; Yarsuvat, a.g.e., s.652.; Yalçın Sancar, 2000 

Tasarısı Hakkında, s.19..; Hıfzı Veldet, “Evlenme ve Boşanma Hukukumuzda Medeni ve Cezai 

Bakımndan Ne Gibi Tadilata İhtiyaç Vardır?”, AD, C.53, No:1, 1944, s. 87-89.  
556 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VIII, Cilt: 9. Toplantı:2, 31. Birleşim, 16.1.1948 Cuma, s.42. 
557 Gözübüyük, TMK m.95-96 kapsamındaki yasak süreleri kapsamadığını belirtmektedir. Abdullah 

Pulat Gözübüyük, Türk Ceza Kanunu Açılaması, C.III, İstanbul, Kazancı Hukuk Yayımları, t.y., s. 

206-207.; Erman, S., Kamu İdaresine Karşı Suçlar, s. 196.; Yalnızca zaten evli olanların evlenmesini 

kapsadığını belirtenler de bulunmaktadır. Hıfzı Veldet, a.g.e.,  s. 87-89. 
558 Erman, evliliğin iptaline yol açmayan usulsüzlüklerin varlığı durumunda, birinci fıkra hükümlerinin 

uygulanmayacağını belirtmektedir. A.e., s. 196. 

 559 Elbir, a.g.e., s.661-662.; Kg. Alpsoy, TMK kapsamında bekleme süresinin düzenlenmiş şekli 

itibariyle, cinsel ilişkiye karine teşkil edebileceğini belirtmektedir. Alpsoy, a.g.e., s.84. 
560 Abdullah Pulat Gözübüyük, a.g.e., s. 206 vd. Abdullah Pulat Gözübüyük, a.g.e., s. 206 vd.; Y. CGK., 

17.01.1977, E. 1977/5, K.1977/3.; 6. CD., 07.11.1977, E.1977/6356, K.1978/40; CGK., 20.11.1978, E. 

1978/262, K.1978/410; CGK., 18.05.1981, E.1981/1-111, K.1981/189; 4.CD., 14.03.1990, E.1990/916, 

K.1990/1435; 4. CD., 01.07.1997, E.1997/6218, K.1997/5980; 5.CD., 02.02.1998, E.1997/4849, 

K.1998/134; 4.CD., 16.05.2000, E.2000/4158, K.2000/4158; 4.CD, 06.06.2000, E. 2000/3127, K. 

2000/4891; 4.CD., 07.12.2000, E.2000/7226, K.2000/8623; 4.CD., 24.04.2002, E.2002/5044, 

K.2002/6746; 4.CD., 21.05.2002, E. 2002/7464, K. 2002/8942; 4. CD., 28.05.2002, E.2002/6913, 

K.2002/9485; CGK., 08.06.2004, E.2004/6-94, K. 2004/132; 5. CD., 22.06.2004, E.2003/6015, 

K.2004/5093; 4.CD., 13.10.2004, E.2003/11688, K.2004/9938; 4.CD., 31.05.2005, E.2005/4626, 

K.2005/4801; CGK., 06.06.2006, E.2006/4-144, K.2006/152; CGK., 06.07.2010, E.2010/4-146, 

K.2010/167; 4.CD., 02.02.2011, E. 2010/25444, K.2011/819; 11.CD., 20.02.2012, E.2010/14591, 

K.2012/1896. 
561 Hıfzi Veldet, “Cezai Sosyoloji, Cezaların Şahsileştirilmesi ve Enrico Ferri”, İÜHFM, C.6, No:1, 

1940, s.23,28.; Hafızoğulları, Ceza Normu, s. 8. 
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bakımından iki amacın bulunduğu belirtilmektedir. Bunlardan birincisi toplumsal 

düzenin sağlanması iken ikinci olarak korunan hukuksal değer kapsamında belirlenme 

yapıldığı belirtilmektedir562. Bu doğrultuda kanunlar ile toplum arasında sürekli bir 

uyum olması gerektiği belirtilmekle birlikte563, ahlak ve hukukun sorumlulukları 

bakımından oldukları da belirtilmiştir564.  

Ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin, iki yasa teklifine 

rağmen suç haline getirilmediği bu dönemde, tespit edebildiğimiz kadarıyla, birbiriyle 

ilk bakışta çelişkili görülen 3 temel zihniyet yatmaktadır565. Bu dönemde yapılan 

tartışmalarda bu unsurların farklı kombinasyonlar halinde kullanıldığı görülmektedir.  

 Devletin suçun tarafı olarak görülmesi ve ceza hukukunun toplumu 

şekillendirmek amacıyla kullanılabileceği görüşü566 

 Hareketlerin suç haline getirilmesi bakımından karşılaştırmalı hukukun 

incelenmesi567  

 Hareketlerin suç haline getirilmesi bakımından genel ve temel amacın toplum 

ve toplumsal düzenin korunması anlayışı568  

                                                
562 Dönmezer, Erman, Genel Kısım 1, s.333-335. 
563 Bayraktar, Suç Olmaktan Çıkarma, s. 204.; “La loi s’appuyera toujours sur la moralit, et la 

moralite sera maintenue par l’aide de la loi.” Hamidullah, a.g.e., s.144.; Derbil, iyiye doğru 

yönelmeleri bakımından hukuk ile ahlak arasında tam bir benzeyiş olduğunu belirtmektedir. Süheyp 

Derbil, “Ahlak ile Hukuk”, İÜMHAD, C.4, No.1, 1959, s.12. 
564 Sulhi Dönmezer, “Cezai Sorumluluğun Esası Bakımından Klasik Teori ve Bu Teorinin Karşılaştığı 

İtirazlar”, İÜHFM, C. 11, No:3-4, 1945, s.73.; Dönmezer, Genel Adap, s.37.; Tosun, farklı bir bakış 

açısıyla, her ceza kitabında ahlak başlığına yer verilmek suretiyle farkında olmadan ahlakın kaynak 

olarak kabul edildiğini belirtmektedir. Tosun, a.g.e., s.621. 
565 Dönmezer’in “gerçekçi bir suç siyaseti” bulunmadığı noktasındaki görüşlerine katılmaktayız. 

Dönmezer, Suç Siyaseti, s. 7. 
566 Bayraktar, Principes, s.171-172.; Yarsuvat, a.g.e., s.678.; Soyaslan, Genel Hükümler, s. 90.; 

Soyaslan, Özel Hükümler, s.567.; Ünver, toplumu şekillendirme yerine ahlakı ve adabı oluşturma 

fonksiyonu ifadesini kullanmaktadır. Ünver, Hukuksal Değer, s.1025.; Bu özelliğin modern hukuk 

anlayışında bulunduğu post-modern hukuk anlayışında terk edildiği belirtilmektedir. Yasemin Işıktaç, 

“Hukuk, Etik İlişkisinde Yeni Gelişmeler”, İÜHFM, C.58, No.1-2, 2000, s.13.; Nitekim Özek, bu 

anlayışın 1997 ceza kanunu tasarısında dahi devam ettiğini belirtmektedir. Çetin Özek, “1997 Türk Ceza 

Yasası Tasarısı’na İlişkin Düşünceler”, Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan, İstanbul, Alfa Basım 

Yayım Dağıtım, 1999, s. 667-669.; Aynı yönde 19. yy’da hukukun ahlaktan ayrılma sürecinde, ahlakı 

belirleyen konuma geldiği belirtilmektedir. Montas, Roussel, a.g.e., s.293. 
567 Aycan, a.g.e., s.148 vd.; Aynı yönde, Özek, 1997 tasarısı da dahil olmak üzere o döneme kadar 

yapılan çalışmaların “orjinal ve kendine özgü” olmadığını belirtmektedir. Özek, 1997 Tasarısı, s. 640-

641. 
568 Toplumsal düzeni bozmadıkça ahlak kurallarına aykırılıkların cezalandırılmaması gerekir. Taner, 

M.T., a.g.e., s.8.; Dönmezer, Erman, Genel Kısım 1, s.110-111, 335.; Gürelli, müstehcelik suçu 

bakımından inceleme yapmaktadır. Gürelli, Müstehcenlik, s.582-583.; Sosyal faydanın tek başnıa ölçü 

olamayacağına dair. Bknz Erem, Ümanist, s.65. 



   99 
 

 Cezalandırmanın amacı bakımından ise mutlak kuramlar ve nisbi kuramların 

kabul edildiği görülmektedir569. Son çare ilkesinin kabul edildiği570 ve suç olmaktan 

çıkarma akımının belirli istisnalar dışında uygulanmadığı belirtilmektedir571.  

Suçun ortaya çıkmasında birden fazla etkenin bulunduğu ve suçun nedenlerinin 

tek bir baskın etkene indirgenemeyeceği belirtilmektedir572. Bu kapsamda incelemeler 

kişilerin medeni durumu, eğitimi, yaşam alanı, alkol ve kumar etkisi, ekonomik 

durumu üzerinde yoğunlaşmaktadır573. 

3. Cinsel Dokunulmazlığa ve Özgürlüğe Karşı Suçlar ile Genel 

Ahlak ve Aile Düzenine Karşı Suçlar 

eTCK kapsamında, cinsel özgürlük ve dokunulmazlığa karşı suçlar genel ahlak 

ve aileye karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Bu bağlamda söz konusu suçların 

kişiye karşı değil, genele karşı işlendiği görüşü hakimdir574. Genel olarak İtalyan Ceza 

                                                
569 Taner, M.T., a.g.e., s.568.; Gökcen, a.g.e., s.68-69. İçel ve Donay, “Adaletçi, Yararcı ve Uzlaştırıcı” 

kuramlar olarak ele almaktadır. İçel, Donay, a.g.e., s. 6-10.; Centel, hürriyeti kısıtlayıcı cezaların 

ağırlaştırılması ile birlikte, genel önleme ve intikam duygularını tatmin etme düşüncesinin ön plana 

çıkarıldığını belirtmektedir. Aynı zamanda soyut cezalarda genel önleme amacının somut cezalarda ise 

özel önleme amacının bulunduğunu ifade etmektedir.  Centel, Cezanın Amacı, s.350, 354.; Ayrıca, 

cezanın amacı olarak ıslahın uygulamada da kabul edildiği görülmektedir.  Mehmet Ali Sebük, 

Memleket Kriminolojisi, Ordu, Gürses Basımevi, 1944, s.15.; 
570 Dönmezer, Genel Adap, s.31.; Bu ilke “özel ağırlıkta olma özelliği” olarak da ifade edilmektedir. 

İçel, v.d. a.g.e., .s. 4. 
571 Bayraktar, Suç Olmaktan Çıkarma, s.211.; Sulhi Dönmezer, “Les Cinquantenaire Du Code Penal 

Turc et Les Problemes De L’evolution De La Politique Criminelle Moderne,” Annales de la Faculte 

de Droit d’Istanbul, C.24, No:40, s. 25. 
572 Nurullah Kunter, “Les Facteurs Sociaux de la Criminalité en Turquie”, Annales de la Faculte de 

Droit d’Istanbul, C.1, No.1, 1951, s.71.; Bu noktada bütünleşik kuramın (integrated theory) temelleri 

atılmıştır. Bütünleşik kuram hakkında Bknz. Osman Vahdet İşsevenler, “Suç Kuram ve Teorisine Dair 

Bir Deneme”, İÜHFM, C.70, No.2, 2012, s.55-56. 
573 Mehmet Ali Sebük, a.g.e., s.22-30, 34-43.; Kunter, Les Facteurs, s.50-70.; Çetin Özek, “Zeka ve 

Suç”, İÜHFM, C.32, No:1, 1966, s. 78.; Nevzat Gürelli, “Şehirleşme ve Suç”, İÜHFM, C.32, No.2-4, 

1966, s.588-596.; Sulhi Dönmezer, “Criminality in a Small Community of Rapid Urbanization and 

Industrialization (The Ereğli Project)”, Annales de La Faculté de Droit d’Istanbul, C.22, No.38, 

1974, s.59 vd.  
574 Faruk Erem, Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Savaş Yayınları, 1983, 

s.311.; Dülger, M.V., a.g.e., s.547.; Dursun, Cinsel Suçlar, s.58.; Sözüer, Cinsel Dokunulmazlık, s. 

15-16.; Dönmezer, cinsel ahlakın korunması ile ailenin korunması arasında yakın bir ilişki bulunduğunu 

belirtmektedir. Dönmezer, Protection de la Famille, s.100.; Belirtilmelidir ki her suç bakımından 

korunan hukuksal değerin farklı olduğunu ifade edenler de bulunmaktadır. Yarsuvat, a.g.e., s.647.; 

Ayhan Önder, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1994, s. 438.; Dülger, İ., 

a.g.e., s.86-88.; Mehmet Emin Artuk, Ahmet Caner Yenidünya, “Türk Ceza Hukukunda Kız, Kadın ve 

Erkek Kaçırma Suçları”, TBBD, No:54, 2004, s. 107.; Eylem Baş, “Türk Ceza Hukukunda Cinsel Taciz 

Suçu”, AÜHFD, C.65, No.4, 2016, s.114-1148.; Aynı şekilde, genel ahlak ve aile düzenine karşı 

suçların aynı başlık altında toplanmasının yerinde olmadığını belirtenler de bulunmaktadır.  Faruk 

Erem, Türk Ceza Hukuk Şerhi Özel Hükümler, C.2 Ankara, 1993, s. 1842.; Hafızoğulları, söz 

konusu suçların kendine özgü yapılarının olduğunu, kişiye karşı veya ahlaka karşı suç olarak 
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Kanunun bireysel ruhu ile Türk toplumundaki genel anlayışın uyumlu olmadığı 

belirtilmekle birlikte575, cinsel özgürlük ve dokunulmazlığa karşı suçlar bakımından 

İtalyan Ceza Kanunu’ndan daha liberal ve özgürlükçü bir düzenlemeye gidilmiştir576. 

Aynı zamanda karşılaştırmalı hukukta bulunan eşcinsellik, hayvancılık, fahişe 

dostluğu ve ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki suçları eTCK 

kapsamında düzenlenmemiştir577. Bu durumun temelleri bakımından farklı yorumlar 

söz konusudur:  

 Batıda Sanayi Devrimi sonrası görülen cinsel özgürlük ve dokunulmazlığa 

karşı suçların sayısındaki artışının ülkemizde görülmeyeceği inancı578 

 Cinsel özgürlük ve dokunulmazlığa karşı suçların, toplum ile doğrudan ilişki 

içinde olması nedeniyle579 1858 (1274) tarihli Ceza Kanunundaki hükümlerin 

korunduğu580 

 Söz konusu hareketlerin genel ahlak kavramının kendisini koruduğu 

belirtilerek, genelin ahlakı ve idea olarak genel ahlakın birbirinden ayrı 

olduğu581   

                                                
değerlendirilemeyeceğini belirtmektedir. Hafızoğulları, Beşeri Cinsellik, s.359. 
575 Dönmezer, Cinquantenaire, s.20.; Soyaslan eTCK’nın kişi özgürlüklerini korumak amacı 

güttüğünü ve toplumsal gerçeklere uzak ve soyut kaldığını belirtmektedir. Soyaslan, Genel Hükümler, 

s.121.; Kg. Liberal-Muhafazakar bir ideolojinin ürünü olduğu ve 1930 tarihli Rocco Kanununa göre 

yapılan değişiklikler ile bu özelliğini kaybederek “baskıcı ve ayrıcalıkçı” bir yapı kazandığı 

belirtilmektedir. Toroslu N., Toroslu H., a.g.e., s. 27-28. 
576 Dönmezer, aydınlanma çağı düşünürlerinin görüşlerine uygun bir düzenleme yapıldığını 

belirtmektedir. Dönmezer, Umumi Adab, s. 18.; Dönmezer, Genel Adap, s.36.; Yarsuvat, bircok uygar 

sayılan devletin ceza kanunlarından daha özgürlükçü olduğunu belirterek, liberalleşme eğilimine 

rastlanılmasına rağmen ahlak ve adaba aykırılık kıstasının hala geçerli olduğunu belirtmektedir. 

Yarsuvat, a.g.e., s.649,651. 
577  Dönmezer, Genel Adap, s.12. 
578 Dönmezer, Ereğli, s. 70–71,  
579 Dönmezer, ahlakla ilgili oldukları için İtalyan Ceza Kanunu hükümlerinin doğrudan iktibas 

edilemeyeceğini belirtmektedir. Dönmezer, Umumi Adab, 1945, s. 18. 
580 Dönmezer, Genel Adap, s.36-37.; Yarsuvat, a.g.e., s.648,678.; Bu noktada zina suçunun 1858 tarihli 

Ceza Kanunu’nda düzenlenmediği ve 1860 tarihinde kanuna eklendiği belirtilmektedir. Korkmaz, 

a.g.e., (Çevrimiçi), https://www.jurix.com.tr/article/8154. erişim: 19.06.2018. 
581 Dönmezer, Genel Adap, s.13.; Yarsuvat, genel ahlaka aykırı yalnızca aleni saldırıların 

cezalandırılması gerektiğini belirtmektedir. Yarsuvat, a.g.e., s.680.; Ayrıca, topluma zarar veren 

hareketlerin yalnızca, aynı zamanda kişiye ait bir hak veya değeri ihlal etmesi durumunda ceza hukuku 

korumasına alınması gerektiği ifade edilmektedir. Erem, Toroslu, Özel Hükümler, s. 314.; Nuhoğlu, 

Cinsel Suçlar, s. 610-611. 
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 Yargılama sonucundan bağımsız olarak, yargılamanın aleniyeti nedeniyle 

ortaya çıkacak zararın, hareketin cezasız kalmasının neden olacağı zarardan 

fazla olması düşüncesi582  

 Ahlak ile hukukun kesişen veya iç içe583 iki daire şeklinde olduğu ile kişisel 

ahlakın ceza hukuku alanında değerlendirilmemesi gerektiği584 

Ayrıca eTCK’da düzenlenen veya düzenlenmeyen cinsel özgürlük ve 

dokunulmazlığa, aile düzenine karşı belirli suçlar bakımından da görüşlere yer 

verilmesi dönemin zihniyetinin anlaşılması bakımından gereklidir. Nitekim bu 

dönemde, ailenin korunması bakımından belirli hareketleri suç olmaktan çıkarma ile 

birlikte, ailenin terki gibi belirli hareketleri suç haline getirme eğilimi bulunduğu 

belirtilmektedir585.  

İlk olarak, eşcinsellik bakımından, hukukun kişinin cinsel yaşamına 

giremeyeceği, bunun kişinin doğal hakları arasında sayılması gerektiği belirtilerek suç 

olmaktan çıkarıldığı belirtilmektedir586. Bununla birlikte, söz konusu hareketin İslam 

temelli hukuk sistemlerinde, Osmanlıda ağırlıklı kabul edilen Hanefi yorumuna göre 

had suçu sayılmadığının587 ve 1274 tarihli Ceza Kanunu’nda suç olarak 

düzenlenmediğinin de belirtilmesi gerekir.  

eTCK’da düzenlenen zina suçuna ilişkin ise, birden fazla korunan hukuksal 

değerin bulunduğu belirtilerek, ailenin korunması, eşlerin ahlaki değerlerinin ve genel 

ahlakın korunduğu ifade edilmektedir588. Ancak etkili korunan hukuksal değerin 

topluma ait olduğu belirtilmektedir589. Bununla birlikte, söz konusu suçun erkeğin 

kadın üzerindeki mülkiyetinin devamı olarak değerlendirilmesi gerektiği, ceza 

                                                
582 Erem, mahkûmiyetle neticelenen üzerinden örneklemektir. Faruk Erem, Türk Ceza Hukuku Özel 

Hükümler, C.IV, Ankara, Seçkin Kitabevi, 1985, s.191. 
583 İçel, Donay, a.g.e., s.17. 
584 Erem, Özel Hükümler, s.191.; Yarsuvat, a.g.e., s.649,680.; Erem, Toroslu, Özel Hükümler, s. 314. 
585 Yarsuvat, a.g.e., s.675. 
586  Bayraktar, Suç Olmaktan Çıkarma, s. 209. 
587 Osmanağaoğlu, a.g.e., s.116. 
588 Naci Şensoy, “Zina Cürmü”, İÜHFM, C.8, No.1-2, 1942, s. 88-90.; Erem, Zina, s.125-127.; 

Hafızoğulları, Zina, s.35.; Önder, Özel Hükümler, s. 603.; Korkmaz, korunan hukuksal değerleri; 

cinsel sadakat yükümlülüğü, evliliğin hukuki düzeni ve evlilik düzeni olarak gruplandırmaktadır. 

Korkmaz, a.g.e., (Çevrimiçi), https://www.jurix.com.tr/article/8154. erişim: 19.06.2018. 
589 Hafızoğulları, bununla birlikte mağdurun aile olduğunu belirtmektedir. Hafızoğulları, Zina, s.35, 

93.; Aile düzenine karşı suç olması nedeniyle, eşlerden biri tarafından gösterilen rıza açıklaması ahlaka 

aykırı olduğu için geçerli kabul edilmez. Demirbaş, a.g.e., s.336. 
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sisteminin ise aile hayatında namusu ve bağlılığı korumak için bir araç olarak 

kullanılamayacağı savunulmuştur590.  

Müstehcenlik suçu bakımından ise amacın aile kurumunu korumak ve kişiler 

üzerinde otorite sağlamak olduğu belirtilmektedir591.  

Ç. 1947-1953 Tarihli Yasa Teklifleri 

Tarihimizde ergin yakın akrabalar arası cinsel ilişkinin suç haline getirilmesi 

tespit edebildiğimiz kadarıyla yasa teklifi olarak iki defa Meclis önüne gelmiştir. Bu 

tekliflerin ve özellikle bu teklifler sırasında ifade edilen gerekçe ve görüşlerin 

incelenmesi hukukun konuya bakışı ve ülkemiz görüşleri bakımından önem arz 

etmektedir592.  

Bunlardan birincisi, Erzurum Milletvekili General Vehbi Kocagüney 

tarafından, Erzurum’da yaptığı gezi sırasında öğrendiği durum593 üzerine 07.11.1947 

günü gerçekleştirilmiştir. eTCK’nın aralarında evlenme engeli bulunan kişilerin 

evlenmesini suç haline getiren 237’nci maddesine bir fıkra eklenerek, aralarında 

evlenme engeli bulunan kişilerin evlenmeksizin birlikte yaşamalarının suç haline 

getirilmesi öngörülmüştür594.  

16.01.1948 günü yapılan birleşimde, Vehbi Kocagüney, teklifi “aile 

terbiyemizi ve geleneğimizi rencide” ettiği gerekçesiyle yaptığını; Adalet 

Komisyonu’nda ise bu duruma ilişkin kendisine “hukuki, idari veya cezai bir çözüm” 

bulunacağının söylendiğini belirtmiştir595. Takiben söz alan, Adalet Komisyonu 

                                                
590 Bayraktar, Suç Olmaktan Çıkarma, s.210.; Erem, Zina, s.129.; Suç olmaktan çıkarılması için 

toplumun gözlemlenmesi gerektiği belirtilmiştir Hafızoğulları, Zina, s. 7.; Önder, Özel Hükümler, 

s.606.; Nitekim suç olmaktan çıkarılması mecliste reddedilen zina suçu, 1996 ve 1999 tarihli AYM 

kararları ile suç olmaktan çıkarılmıştır. Korkmaz, a.g.e., (Çevrimiçi), 

https://www.jurix.com.tr/article/8154. erişim: 19.06.2018. 
591 Gürelli, Müstehcenlik, s. 582-583. 
592 Bu kapsamda meclis tutanakları üzerinden sorunu açıklayan kuramlardan hangisi veya hangilerinin 

etkisi altında kalındığı ve cezalandırılmasının nedenleri bakımından hangi iddiların kullanıldığı 

belirlenmiştir. Nitekim karşılaştırmalı hukukta yasakoyucunun amaçlarının belirlenmesine yönelik, 

yalnızca hukukla sınırlı olmakla birlikte, çalışmalar bulunmaktadır. Birleşik Krallıkta, yasakoyucunun 

görüşleri neslin sağlığı, ilişkiye giren kişiye zarar ve aileye zarar olarak belirlenmiştir. Bell, a.g.e., 

s.126-130. 
593  “[...] birbirlerine çok yakın iki genç [...] birleşmişler ve beraber yaşıyorlar. Köylü ve halk milli 

geleneklerine ve imanlarına aykırı olan bu hali şikayet etmişler, fakat hakim [...] müdahale yapmamış 

ve bunları birbirinden ayıramamış.” TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VIII, Cilt: 9. Toplantı:2, 31. 

Birleşim, 16.1.1948 Cuma, s.42. 
594 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VIII, Cilt: 9. Toplantı:2, 31. Birleşim, 16.1.1948 Cuma, s.43. 
595 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VIII, Cilt: 9. Toplantı:2, 31. Birleşim, 16.1.1948 Cuma, s.42 
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Sözcüsü Sahir Kurutluoğlu, eTCK’nın 237’nci maddesinin amacının TKM’de 

öngörülen evlenme şeklinin toplumda yerleşmesi için korunmasından ibaret olduğunu 

belirterek596, söz konusu ilişkilerin ahlak meselesi olduğunu ve kişileri rencide 

edebilecek yapıda olduğunu belirtmiştir597. Bu ilişkiye giren kişilerin toplum 

tarafından belirli kınandığını, ayrıca TKM m.292 uyarınca bu ilişki sonucu doğan 

çocukların tanınmasının engellendiğini ifade etmiştir 598 . Son olarak ise, söz konusu 

kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda herhangi bir nedenle ebeveynleriyle veya 

kardeşleriyle birlikte yaşayan kişilerin bu suçlamaya maruz kalabileceğini, yargılama 

sonucunda beraat etseler dahi, yargılamanın yapılması nedeniyle toplum tarafından 

yaptırımlara maruz kalacağını belirterek, sosyal adaletin sağlanması için söz konusu 

teklife gerek görülmediği belirtilmiştir599. Adalet Komisyonu’nun olumsuz raporu ile 

birlikte söz konusu kanun teklifi reddedilmiştir600.  

İlk teklif cinsel ilişkinin suç haline getirilmesindense, birlikte yaşamın suç 

haline getirilmesinden ibarettir.  Bununla birlikte amaçsal olarak cinsel ilişki suç haline 

getirilmek istenmiştir. Söz konusu yasa teklifinin yapılmasında, hukuksal ahlakçı bir 

yapı ile genel ahlakın korunmasının amaçlandığı görülmektedir. Sorunu açıklamaya 

çalışan kuramların incelenmediği bu teklifte, cezanın bir haksızlık içeriği 

düşüncesinden ileri gidilerek ceza yargılamasına tabi olmanın haksızlık unsuru 

üzerinde durulmuştur. Masumiyet karinesine yapılacak bu müdahalenin toplum 

düzeninde daha ağır zararlara neden olacağı görüşü hakimdir. Suç politikası 

bakımından ceza hukukunun toplumsal düzenin sağlanması için varolduğu zihniyetine 

ağırlık veren Adalet Komisyonu toplumsal düzenin korunması için suç haline 

getirilmemesi gerektiğini ifade etmektedir601. 

İkinci olarak, Rize Milletvekili İzzet Akçal ve 53 arkadaşının, Türk Ceza 

Kanunu’nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi kapsamında, 

10.12.1952 günü, eTCK 419’uncu maddenin birinci fıkrası olarak söz konusu 

                                                
596 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VIII, Cilt: 9. Toplantı:2, 31. Birleşim, 16.1.1948 Cuma, s.42 
597 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VIII, Cilt: 9. Toplantı:2, 31. Birleşim, 16.1.1948 Cuma, s.42-43. 
598 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VIII, Cilt: 9. Toplantı:2, 31. Birleşim, 16.1.1948 Cuma, s.43. 
599 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VIII, Cilt: 9. Toplantı:2, 31. Birleşim, 16.1.1948 Cuma, s.43. 
600 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VIII, Cilt: 9. Toplantı:2, 31. Birleşim, 16.1.1948 Cuma, s.44. 
601 Aynı yönde Bknz. Dönmezer, Protection de la Famille, s.114. 
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hareketin düzenlenmesi teklif edilmiştir602. Yasa teklifi neslin sağlığı, toplum ile aile 

ahlakının korunması bakımından hısımlığın evlenme engeli olarak TKM’de 

düzenlendiği ve suç olarak düzenlenmemesinin bir eksiklik olduğu iddiasıyla 

yapılmıştır603.  

İlk yasa teklifi incelemesinde olumsuz görüş veren Adalet Komisyonu altı yıl 

sonra, önerilen teklife olumlu görüş vererek hapis cezası sürelerini arttırmıştır604. 1953 

Ceza Hukuku Reformu kapsamında, 08.06.1953 günü gerçekleştirilen birleşimde 

Aydın Milletvekili Nail Geveci, bu yasa teklifinin Komisyonda az bir çoğunlukla 

kabul edildiğini belirttikten sonra605, 15 yaşından küçüklere karşı gerçekleştirilen 

cinsel istismarın eTCK kapsamında düzenlendiğini ifade ederek, yasa teklifinin kabul 

edilmesi için herhangi bir ihtiyacın bulunmadığını söylemiştir606. Takiben masumiyet 

karinesi iddiasını tekrarlayan Geveci, karşılaştırmalı hukukta suç olarak 

düzenlenmesinin bir hareketi suç haline getirme bakımından yeterli olmadığını 

belirtmiştir607. Adalet Komisyonu Sözcüsü Şemi Ergin ise karşılaştırmalı hukukta söz 

konusu hareketin cezalandırıldığını belirttikten sonra, neslin sağlığı ve topluma verilen 

zarar nedeniyle söz konusu hareketin suç haline getirilmesi gerektiğini ifade 

etmiştir608. Ayrıca yapılan konuşmaların mahiyeti de dikkat çekicidir. Bu kapsamda 

söz konusu ilişkilerin konuşulmaması, yayınlanmaması, suç haline getirilerek suç 

                                                
602 TBMM 163 no’lu Komisyon Raporu, s. 29-38. 

“Kanunen birbirleriyle evlenmeleri memnu olduğu halde cinsi münasebette bulunanlar, fiil ayrı bir suç 

teşkil etmediği takdirde, bir seneden üç seneye kadar hapis [...] cezasiyle cezalandırılır.” 
603 TBMM 163 no’lu Komisyon Raporu, s. 65-66 
604 Aynı zamanda fıkraya “daha ağır bir suç teşkil etmediği” durumlarda ifadesi eklenmiştir. TBMM 

163 no’lu Komisyon Raporu, s. 87. 
605 TBMM Tutanakları, TBMM Tutanak Dergisi, Dönem IX, Cilt 23, Toplantı 3, Doksan üçünçü 

Birleşim, 8.6.1953 Pazartesi, s. 113 
606 Burada herhangi bir araştırmaya dayanmayan Geveci, kendi şahsi tecrübelerinden yola çıkarak bir 

çıkarımda bulunmuştur. TBMM Tutanakları, TBMM Tutanak Dergisi, Dönem IX, Cilt 23, Toplantı 3, 

Doksan üçünçü Birleşim, 8.6.1953 Pazartesi, s. 114 
607 Meclis tutanaklarında, Geveci’nin konuşması öncesinde, karşılaştırmalı hukukta suç olarak 

düzenlendiğine ilişkin bir ifade bulunmamakla birlikte, Geveci’nin bu ifadesinin komisyon 

kapsamındaki konuşmalara bir tepki olduğu kanısındayız.  

TBMM Tutanakları, TBMM Tutanak Dergisi, Dönem IX, Cilt 23, Toplantı 3, Doksan üçünçü Birleşim, 

8.6.1953 Pazartesi, s. 114. 
608 TBMM Tutanakları, TBMM Tutanak Dergisi, Dönem IX, Cilt 23, Toplantı 3, Doksan üçünçü 

Birleşim, 8.6.1953 Pazartesi, s. 114. 
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haline getirildiğinin gizlenmesi gibi yaklaşımların ortaya konulduğunun belirtilmesi 

gerekir609.  

Yasa teklifinin, dönemin suç politikası bakımından; toplumu şekillendirme 

amacı, karşılaştırmalı hukuku temel alma, toplumsal düzenin korunması amaçları 

zihniyetlerin tamamını taşıdığı görülmektedir. Ayrıca, ilk yasa teklifinden farklı 

olarak, neslin sağlığı iddiasının kullanıldığı görülmektedir. Birinci dönem iradi 

kuramlarında görüldüğü üzere herhangi bir çalışmaya dayanmayan bu iddianın 

TBMM’de dile getirildiği görülmektedir.  

Ayrıca lafzi olarak tüm evlenme engellerini - hemcins olma, kan hısımlığı, 

kayın hısımlığı, evlatlık ilişkisi, birden çok evlilik durumu - kapsayacak şekilde 

düzenlenen yasa teklifi hakkında yapılan açıklamalarda sadece hısımlık durumlarını 

kapsar şekilde düzenlendiği belirtilmiştir. Verilen örneklerde ise birinci ve ikinci 

dereceden kan hısımlarına değinilmiştir610. Bu durum suç haline getirilmesi 

taraftarlarının dahi hısımlık unsurunu dar olarak yorumladıkları şeklinde 

yorumlanabilir.  

İkinci yasa teklifi bakımından, karşılaştırmalı hukuk incelemelerine rağmen bu 

teklifin birleştirilen yasa teklifinden çıkarılması önem arz etmektedir.  Aynı şekilde, 

teklifin birleştirilen yasa teklifinden çıkarılması sonrası, Adalet Komisyonu tarafından 

yeniden incelenmesinin reddedilmesi dikkat çekicidir611. Bu kapsamda teklifin büyük 

bir çoğunlukla, birleştirilen yasa teklifinden çıkarıldığı veya birleştirilen yasa 

teklifinin görüşülmesinin hızlıca tamamlanması amacıyla taviz verildiği 

varsayımlarında bulunulabilir.  

                                                
609 TBMM Tutanakları, TBMM Tutanak Dergisi, Dönem IX, Cilt 23, Toplantı 3, Doksan üçünçü 

Birleşim, 8.6.1953 Pazartesi, s. 114-115.; Aynı şekilde söz konusu ilişkiler hakkında yasal düzenleme 

yapılmasının bu ilişkiye giren sayısını arttıracağı yönünde anlayışın Birleşik Krallık’ta da görüldüğü 

ifade edilmektedir. Bittles, a.g.e., s.180.; Almanya’da ise söz konusu davranışısın suç olmaktan 

çıkarılması durumunda hareketi gerçekleştirenlerin sayısında artış gösterileceğinden korkulmaktadır. 

Deutscher Ethikrat, Inzestverbot, s..67. 
610 Abdürrahim Fahri Ağaoğlu’nun diğer evlenme engellerini kapsayıp kapsamadığını sorması üzerine, 

Karma Komisyon Sözcüsü Şemi Engin, amacın neslin sağlığı olduğunu belirterek “baba ile kızın, kız 

kardeşle erkek kardeşin” cinsel ilişkilerini kastettiğini belirtmektedir. TBMM Tutanakları, TBMM 

Tutanak Dergisi, Dönem IX, Cilt 23, Toplantı 3, Doksan üçünçü Birleşim, 8.6.1953 Pazartesi, s. 114-

115. 
611 TBMM Tutanakları, TBMM Tutanak Dergisi, Dönem IX, Cilt 23, Toplantı 3, Doksan üçünçü 

Birleşim, 8.6.1953 Pazartesi, s. 115. 
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Son olarak, 1998 yılında bir yasa teklifi daha yapıldığı iddia edilmekle birlikte, 

meclis tutanaklarında konuya ilişkin bilgi bulunamamıştır612. İçerisinde iki askeri 

cunta, iki meclisli dönem ve farklı siyasi partilerin yönetimlerini barındıran bu 

dönemde söz konusu sorun tespit edebildiğimiz kadarıyla, 28 defa meclis gündemine 

gelmiştir613. Bu doğrultuda kanun koyucunun iradesinin bu tür eylemleri 

cezalandırmamak yönünde olduğu açıktır614. Bu kapsamda söz konusu düzenlemenin 

unutulduğu, bu ilişkilerin konuşulmadığı, görmezden gelindiği615 veya reddedildiği616 

ve belirli hükümetlerin topluma aykırı karar verdiği yönündeki eleştirilerin yerinde 

olmadığı görülmektedir617.  

 

                                                
612 1997 yılında, bu konuda çalışmaların hızlandırılması ve komisyona verilmesi yönünde bir temenni 

bulunmakla birlikte, 1998 yılındaki teklif iddiası bulunamamıştır. TBMM Tutanak Dergisi Yasama 

Dönem 20., Yasama yılı 2, Cilt 26, Doksan üçünçü Birleşim, 14.05.1997 s. 331.; Mumcu, a.g.e., s.266. 
613 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VIII, Cilt: 9. Toplantı:2, 31. Birleşim, 16.1.1948 Cuma, s.43.; 

TBMM Tutanak Dergisi, 23. Birleşim, 14.07.1950, Cilt 1. Dönem 9, s.759-763.; TBMM Tutanakları, 

TBMM Tutanak Dergisi, Dönem IX, Cilt 23, Toplantı 3, Doksan üçünçü Birleşim, 8.6.1953 Pazartesi, 

s. 114-115.; Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi, 7. Birleşim, 08.10.1980, Çarşamba, s.17.; 

TBMM, XX Dönem, 2. Yasama Yılı, 20. Birleşim, 20.11.1996, Çarşamba, s.13.; TBMM, XX Dönem, 

2. Yasama Yılı, 22. Birleşim, 26.11.1996, Salı, s.40.;  TBMM, XX Dönem, 2. Yasama Yılı, 93. 

Birleşim, 14.05.1997, Çarşamba, s.19.; TBMM, XX Dönem, 3. Yasama Yılı, 64. Birleşim, 10.03.1998, 

Salı, s.36.; TBBMM, XXII Dönem, 2. Yasama Yılı, 124. Birleşim, 26.09.2004, Pazar, s.43.; TBBMM, 

XXII Dönem, 3. Yasama Yılı, 55. Birleşim, 08.02.2005, Salı, s.15.; TBBMM, XXII Dönem, 4. Yasama 

Yılı, 110. Birleşim, 01.06.2006, Perşembe, s.42.; TBBMM, XXII Dönem, 5. Yasama Yılı, 37. Birleşim, 

19.12.2006, Salı, s.20.; TBBMM, XXIII Dönem, 2. Yasama Yılı, 33. Birleşim, 08.12.2007, Cumartesi, 

s.33.; TBBMM, XXIII Dönem, 2. Yasama Yılı, 129. Birleşim, 10.07.2008, Perşembe, s.58.; TBBMM, 

XXIII Dönem, 4. Yasama Yılı, 61. Birleşim, 16.02.2010, Salı, s.83,89,99.; TBBMM, XXIII Dönem, 4. 

Yasama Yılı, 104. Birleşim, 18.05.2010, Salı, s.7.; TBBMM, XXIII Dönem, 4. Yasama Yılı, 113. 

Birleşim, 08.06.2010, Salı, s.7.; TBBMM, XXIII Dönem, 5. Yasama Yılı, 47. Birleşim, 05.01.2011, 

Çarşamba, s.36.; TBBMM, XXIV Dönem, 2. Yasama Yılı, 83. Birleşim, 27.03.2012, Salı, s.150.; 

TBBMM, XXIV Dönem, 2. Yasama Yılı, 114. Birleşim, 31.05.2012, Perşembe, s.98.; TBBMM, XXIV 

Dönem, 3. Yasama Yılı, 41. Birleşim, 15.12.2012, Cumartesi, s.76.; TBBMM, XXIV Dönem, 3. 

Yasama Yılı, 63. Birleşim, 07.02.2013, Perşembe, s.27.; TBBMM, XXIV Dönem, 4. Yasama Yılı, 100. 

Birleşim, 10.06.2014, Salı, s.98.; TBBMM, XXIV Dönem, 4. Yasama Yılı, 101. Birleşim, 11.06.2014, 

Çarşamba, s.64, 65.; TBBMM, XXIV Dönem, 5. Yasama Yılı, 18. Birleşim, 25.11.2014, Salı, s.53.; 

TBBMM, XXIV Dönem, 5. Yasama Yılı, 89. Birleşim, 02.04.2015, Perşembe, s.23.; TBBMM, XXVI 

Dönem, 3. Yasama Yılı, 10. Birleşim, 18.10.2017, Çarşamba, s.33,48,62,87.; TBBMM, XXVI Dönem, 

3. Yasama Yılı, 27. Birleşim, 22.11.2017, Çarşamba, s.16.; TBBMM, XXVI Dönem, 3. Yasama Yılı, 

61. Birleşim, 20.02.2018, Salı, s.19.; TBBMM, XXVI Dönem, 3. Yasama Yılı, 71. Birleşim, 

14.03.2018, Çarşamba, s.2-10. 
614 Aynı yönde Erden Tütüncü, a.g.e., s.210. 
615 Öztürk, TCK Tasarısı Notları, s.323. 
616 Aydın, Ö.D., Türk Ceza Kanunu, s.109.; 
617 Artuk, Çınar, a.g.e., s.61. 



   107 
 

D. Suç Haline Getirilmesi ile Cezalandırılması Taraftarları ve 

Görüşleri  

eTCK döneminde ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin suç 

haline getirilmesi ağırlıklı olarak kabul edilen görüştür618. Söz konusu incelemelerin 

bu dönemde yalnızca ceza hukuku ile sınırlı olarak yapılmadığı görülmektedir619. Bu 

dönemde, ağırlıklı olarak ahlaka aykırılık üzerinden hareketin suç haline getirilmesi 

gerektiği belirtilmiştir620. Bununla birlikte neslin sağlığı iddiası ilk incelemelerde 

kabul edilmemekle birlikte621, takip eden yıllarda ikincil bir iddia olarak ileri 

sürülmüştür622.  

Cinsel dokunulmazlık ve özgürlüğe karşı suçların genel adap ve aileye karşı 

suçlar olarak düzenlendiği bu dönemde, ahlaka aykırılığın kanıtlanamayan neslin 

sağlığı iddiasından güçlü kabul edilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca, yalnızca genel 

ahlaka dayanarak cezalandırılması taraftarı Elbir tarafından ileri sürülen, belirlilik 

ilkesi uyarınca sınırlandırmanın kan hısımlığı ile belirlenmesi düşüncesi döneminin 

ilerisindedir623. 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla hukuki anlamda ilk inceleme Elbir tarafından 

yapılmıştır. Bu kapsamda ahlaka aykırılık ve neslin sağlığı iddialarını temel alan yazar, 

medeni hukuk ile ceza hukuku bakımından karşılaştırmalı bir inceleme ortaya 

                                                
618 Elbir, a.g.e., b.a.; Fındıkoğlu, İngiliz, b.a.; Fındıkoğlu, Alman ve Türk, b.a.; Fındıkoğlu, Umumi 

Sosyolojik, b.a.; Artuk, Aile Düzeni Aleyhine, b.a.; Artuk, Kadına Yönelik, b.a.; Erem, Fücur, b.a.; 

Alpsoy, a.g.e., b.a. 
619 Elbir, Fındıkoğlu ve Alpsoy, hareketin kınanmasının nedenlerini ve medeni hukuk kapsamındaki 

düzenlemeleri inceleyerek, söz konusu hareketin suç haline getirilmesi gerektiğini ifade etmektedir.  Bu 

kapsamda Elbir, kınamanın üç temel nedeni olduğunu belirtmektedir: biyolojik, ahlaki ve sosyal. 

Hukukumuzda kanaatimizce en kapsamlı inceleme sahibi Fındıkoğlu, birinci ve ikinci dönem iradi 

kuramları ve ilk dönem biyolojik kuramı inceledikten sonra, kuramlardan hiçbirinin tek başına kabul 

edilebilir nitelikte olmadığını belirtmiştir. Bu kapsamda, Westermarck’ın etkisiyle evrimsel olarak bir 

önceki türden geldiğinin kanıtlanamaması durumunda, iradi kuram açıklamalarının kabul edilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Elbir, a.g.e., b.a.; Fındıkoğlu, İngiliz, b.a.; Fındıkoğlu, Alman ve Türk, b.a.; 

Fındıkoğlu, Umumi Sosyolojik, b.a.; Alpsoy, a.g.e., b.a. 
620 Elbir kanıtlanamayan neslin sağlığı iddiasının yeterli olmadığını ve ahlaka aykırılık ile birlikte 

pekiştirildiğini belirtmektedir. Elbir, a.g.e., s.656-657.; Fındıkoğlu, biyolojik kuramın kanıtlanamaması 

durumunda, iradi kuramın kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Fındıkoğlu, İngiliz, s. 1544. 
621 Elbir, a.g.e., s.656-657.  
622 Erem, sosyal tepki, neslin korunması ve aile ahlakı üzerinden söz konusu hareketin suç haline 

getirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Erem, Fücur, s.228-230. 
623 1964 tarihli Karşılaştırmalı Hukuk Kongresinde dahi kan hısımlığının önemi vurgulanırkan, yalnızca 

cinsel ilişki bakımından sınırlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. I. Andrejew, a.g.e., s.259.; Dippel, 

a.g.e., StGB § 173 Kn.2, s.706-707. 
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koymuştur624. Bu kapsamda evlenme engelleri, tanıma yasağı ve eTCK m.237’yi 

inceleyerek; söz konusu yasakların aynı temele dayandığını belirtmiştir. Tek başına, 

kanıtlanamayan neslin sağlığı iddiasının yeterli olmadığı, ahlaka aykırılık ile 

pekiştirildiğini ileri sürmektedir625. Bu kapsamda aleniyetin suçun unsurları arasında 

sayılması gerektiğini; zincirleme hareketlerin ise nitelikli hal olarak düzenlenmesi 

gerektiğini belirtmektedir626. Ayrıca medeni hukuk ile ceza hukukunun sınırlarının 

aynı olmayabileceğini belirten yazar, bu kapsamda daha dar ve kesin sınırların 

belirlenmesi gerektiğini ifade etmektedir627. 

Elbir’in hukuksal ahlakçılık etkisiyle, cinsel dokunulmazlık ve özgürlüğe karşı 

suçların genel adap ve aileye karşı suçlar olarak düzenlendiği bu dönemde, ahlaka 

aykırılığın, neslin sağlığı iddiasından güçlü kabul edilmesi önem arz etmektedir. Son 

olarak belirtilmelidir ki, Elbir’in belirlilik ilkesi uyarınca sınırlandırma yapılması 

gerektiğini belirterek sınırı kan hısımlığında çizmesi döneminin ilerisindedir628. 

İkinci olarak ve hukukumuz bakımından kanımızca en kapsamlı inceleme, 

Fındıkoğlu tarafından yapılmıştır. Yazar döneminde etkin olan birinci ve ikinci dönem 

iradi kuramları ve ilk dönem biyolojik kuramını inceledikten sonra629, kuramlardan 

hiçbirinin tek başına kabul edilebilir nitelikte olmadığını belirtmiştir630. Bu kapsamda, 

Westermarck’ın etkisiyle evrimsel olarak bir önceki türden geldiğinin 

kanıtlanamaması durumunda, iradi kuram uyarınca yapılan açıklamaların kabul 

edilmesi gerektiğini belirtmiştir631. 

Söz konusu hareketin suç haline getirilmesi bakımından ise, Fındıkoğlu, ilkel 

ve yarı ilkel kabul edilen toplumlarda içevlilik yasağının ihlaline gösterilen şiddetli 

                                                
624 Elbir, kınamanın üç temel nedeni olduğunu belirtmektedir: biyolojik, ahlaki ve sosyal. Cinsel 

dokunulmazlık ve özgürlüğe karşı suçlar bakımından ceza hukuku kapsamında bireysel adap ve ahlakın 

önemi bulunmadığı için, söz konusu ayrımın iki başlık altında incelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 
625 Elbir, a.g.e., s.656-657. 
626 A.e.,  s.678. 
627 A.e.,  s.679-680. 
628 1964 tarihli Karşılaştırmalı Hukuk Kongresinde dahi kan hısımlığının önemi vurgulanırken, yalnızca 

cinsel ilişki bakımından sınırlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. I. Andrejew, a.g.e., s.259.; Dippel, 

a.g.e., StGB § 173 Kn.2, s.706-707. 
629 İradi kuram kapsamında, Morgan, Mc’Lennan, Lubbock, Spencer, Frazer ve Durkheim’ı; Biyolojik 

kuram kapsamında Westermarck’ı incelemiştir. Fındıkoğlu, Sosyolojik, s. 1082-1105.; Fındıkoğlu, 

İngiliz, s.1537-1549.; Fındıkoğlu, Alman ve Türk, s.871-887.; Fındıkoğlu, Umumi Sosyolojik, s. 301-

319. 
630 A.e., s. 305. 
631 Fındıkoğlu, İngiliz, s. 1544. 
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yaptırımların dönemin ceza kanunlarında yer almadığını ifade ederek632, kültür 

tarihimizin Tanzimat ile birlikte kesintili bir yapıya sahip olduğunu belirtmektedir633. 

Bununla birlikte dil ile söz konusu sorun arasında güçlü bir bağ bulunduğunu ve bu 

bağ nedeniyle Tanzimat sonrasında suç olmaktan çıkarılmasının herhangi bir öneme 

sahip olmadığını belirtmektedir634. Söz konusu ilişkinin “ülkemizde yaygın 

olmadığı”635 ve bu ilişkilerin araştırılmasının “toplumsal infiale yol açacağına 

ilişkin”636 görüşlerin hareketin suç haline getirilmesi bakımından bir öneme sahip 

olmadığını belirtmektedir. Ayrıca, ülkemizde yaygın olmadığı iddialarına karşın 

kayınla evlenmenin (levirat) yaygın olarak görüldüğünü ifade etmektedir637.  

Fındıkoğlu’nun söz konusu sorunu açıklayan kuramları inceleyerek, söz 

konusu kuramların Türk toplumuna uygunluğunu yapılan ve yaptırdığı araştırmalar ile 

birlikte incelemesi önem arz etmektedir638. Bu kapsamda suç olmaktan çıkarılmasının 

üzerinden 89 yıl geçmesine rağmen söz konusu sürenin toplumsal tepki bakımından 

önemi olmadığı kanısına ulaşmıştır.  

Takiben Artuk, neslin sağlığı ve genel ahlak üzerinden hareketin suç haline 

getirilmesi gerektiğini belirtmektedir639. Sayılarının azlığına ilişkin görüşlerin, ceza 

kanununda düzenlenmemesi nedeniyle, ölçülebilir olmadığını ifade etmektedir640. 

Cinsel davranış bakımından, cinsel ilişkinin; hısımlık unsuru bakımından üstsoy-

altsoy ve kardeşler arası ilişkinin641; yasaklar unsuru bakımından ise hürriyeti 

bağlayıcı cezalar ve velayet hakkından men edilme642 sınırlandırmıştır. Ayrıca, bu 

hareketin kovuşturulmasının ailenin özeline müdahale niteliğine sahip olduğunu kabul 

                                                
632 İlkel olarak atfedilen toplumlardaki şiddetli kınamanın modern toplumlarda bulunmamasının sonucu 

olarak yorumlamaktadır. Fındıkoğlu, İslam-Türk 1, s.235-237.; Aynı yönde, Hilmi Ziya Ülken, “Aile”, 

Aile Yazıları I: Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, Ankara, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma 

Kurumu Başkanlığı Yayınları, 1991, s.40-41. 
633 Fındıkoğlu, Hukuk ve İçtimaiyat, s.279-280. 
634 Fındıkoğlu, Umumi Sosyolojik, s. 303.; Aynı yönde Hamidullah toplumu geçmişinden ayırarak 

tamamen yabancı bir şeyi getirmenin kolay olduğunu ancak kolay yolların kabul edilmemesi gerektiğini 

belirtmektedir. Hamidullah, a.g.e., s.90–91. 
635 Dönmezer, Protection de la Famille, s.113. 
636 A.e., s.114. 
637 Fındıkoğlu, İslam-Türk 2, s. 690. 
638 Nitekim, Fındıkoğlu hukuk ve toplumun birbirlerinden ayrı tanımlanmasının mümkün olmadığını 

belirtmektedir. Fındıkoğlu, Hukuk ve İçtimaiyat, s.288. 
639 Artuk, Aile Düzeni Aleyhine, s.31-32.; Artuk, Kadına Yönelik, s.40-41. 
640 Artuk, Aile Düzeni Aleyhine, s.31-32.; Artuk, Kadına Yönelik, s.40 
641 Artuk, Aile Düzeni Aleyhine, s.31-32.; 
642 A.e., s.31-32.; Artuk, Kadına Yönelik, s.42 
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ederek643, dava zamanaşımının karşılaştırmalı hukukta olduğu üzere kısa tutulması 

gerektiğini belirtmektedir644. Başka bir deyişle, cinsel davranış ve hısımlık unsurları 

bakımından neslin sağlığı kapsamında sınırlama yapılması gerektiğini belirtmektedir. 

Bu doğrultuda kendi içinde tutarlı olmakla birlikte, zarar ilkesi başlığında belirttiğimiz 

açıklamalar geçerliliğini korumaktadır645.  

Erem, sosyal tepki, neslin korunması ve aile ahlakı üzerinden söz konusu 

hareketin suç haline getirilmesi gerektiğini belirtmektedir646. Erem cinsel davranış 

unsuru bakımından her türlü cinsel davranışın647; hısımlık bakımından yalnızca alt-üst 

soy ve kardeşler arasındaki davranışların648 yasaklanması gerektiğini ve yasaklar 

bakımından ise yaptırım ile birlikte velayet hakkından men edilmesi gerektiğini ifade 

etmektedir649. Aynı zamanda yapılacak düzenlemede objektif cezalandırılabilme 

koşulu olarak alenilik şartının aranması gerektiğini belirtmiştir650. Başka bir deyişle, 

Erem, suç haline getirilmesi ile cinsel davranış unsuru ve alenilik unsuru bakımından 

ahlaka aykırılık; hısımlığın belirlenmesi bakımından ise neslin sağlığı iddiasını 

kullanmaktadır. Ayrıca, ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin çok 

failli bir suç olduğunu651 ve kesintisiz suç olma özelliği gösterdiğini652 belirtmektedir.  

Son olarak, belirtilmelidir ki sosyal tepki iddiasının, suç haline getirilmemesi 

bakımından etkili olduğu ve suç haline getirilmesi üzerinde etkiye sahip olmadığı 

iddialarını takiben, Erem tarafından bu iddia suç haline getirilmesinin nedeni 

kullanılmıştır. 

                                                
643 Artuk, Kadına Yönelik, s.40 
644 A.e., s.42 
645 Ayrıca Artuk, Dönmezer’in belirttiği yasa teklifinin Meclis Karma Komisyonu tarafından kabul 

edildiğini ve söz konusu yasa teklifi ile ilgili olarak yanlış bilgi verdiğini belirtmektedir. Bununla 

birlikte Dönmezerin belirttiği yasa teklifi 1947 yılında yapılan olmakla birlikte, teklif hakkında herhangi 

bir bilgi verilmediği için Artuk tarafından 1953 yılında yapılan teklif ile karıştırılmıştır. A.e., s.47, 

dn.49. 
646 Erem, Fücur, s.228-230.; Nitekim, Erem’in eserlerinde ahlak-hukuk ayrımını reddettiği 

görülmektedir. Erem, Danışman, Artuk, Ümanist, s.42. 
647 Önemli olan unsurun cinsel davranış değil, alenilik olduğunu belirtmektedir. Erem, Fücur, s. 228. 
648 Bu doğrultuda neslin korunmasını önplana aldığı görülmektedir. Nitekim Neslin sağlığı üzerinden 

kayın hısımlığının yasaklanmasının açıklanamayacağını belirtmektedir.A.e., s. 230. 
649 A.e., s.234. 
650 A.e., s. 234. 
651 A.e., s. 231.; Dönmezer, Erman, Genel Kısım 2, s.441. 
652 Erem, Fücur, s.233. 
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Alpsoy, ergin yakın akrabalar arası cinsel ilişkinin tarihsel, sosyolojik ve 

psikolojik boyutlarına değindikten sonra, genel ahlak ve kişilik haklarına aykırılık 

nedeniyle söz konusu hareketin cezalandırılması gerektiğini belirtmektedir653. Bu 

kapsamda genel ahlakın subjektif bir yapıya sahip olmakla birlikte korunması gereken 

hukuksal değer olduğunu654; kişilik hakları kapsamında ise neslin sağlığı kapsamında 

anlaşılması gerektiğini ifade etmektedir655. Bu doğrultuda cinsel davranış unsuru 

bakımından genel ahlaka aykırılık uyarınca, hemcinsler arası vajinal yollu cinsel ilişki 

sınırlamasının yeterli olmadığını; suçun mağduru gelecek nesil olduğu için şikâyete 

tabi olmaması gerektiğini ve topluma verilen zarar nedeniyle skandal şartının 

aranmaması gerektiğini belirtmektedir656.  

Elbir, Fındıkoğlu.  Artuk, Erem ve Alpsoy tarafından yapılan çalışmalar, dönem 

suç politikasına hakim olan düşünceler tarafından değerlendirildiğinde, tüm 

çalışmalarda karşılaştırmalı hukuk incelemelerinin657 ve suç haline getirmenin temel 

amacının toplumu ve toplumsal düzenin korunması olduğu anlayışı bulunmaktadır. 

Toplumu şekillendirme amacı bakımından ise Fındıkoğlu, toplumu şekillendirme 

amacıyla hazırlanan eTCK’da söz konusu hareketin suç haline getirilmemesinin 

açıklaması olmadığını belirtmektedir.  

E. Suç Haline Getirilmemesi ile Cezalandırılmaması 

Taraftarları ve Görüşleri  

Cumhuriyet’e geçişle birlikte, ergin yakın akrabalar arası cinsel ilişkinin suç 

haline getirilmemesi görüşü ağırlıklı olarak salt ahlaka aykırılığın, hareketin suç haline 

getirilmesi için yeterli olmadığına dayanmaktadır658.  

Sosyoloji ve karşılaştırmalı ceza hukuk bakımından sorunu ele alan Dönmezer, 

biyoloji, ahlak ve psikanalitik temelli sorunu açıklama çalışmalarının bulunduğunu 

belirtmektedir659. Bir dönem sorunun kaynağını eğitim ve kültür olarak gördüğünü 

                                                
653 Alpsoy, a.g.e., s.114-116, 121-125. 
654 A.e., s.122-123. 
655 A.e., s.120-121, 126-127. 
656 A.e., s.125-127. 
657 Artuk, ülkeleri suç haline getirmeleri bakımından üçlü ayrım yapmaktadır. Artuk, Kadına Yönelik, 

s.39.; Artuk, Aile Düzeni Aleyhine, s.21. 
658 Dönmezer, Genel Adap, s.31-37.; Ünver, Cinsel Suçlar, s.304. 
659 Dönmezer, Umumi Adab, s. 9.; Dönmezer, Genel Adap, s.17. 
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ifade eden yazar660, daha sonra ve psikanalitik kurama benzer olarak aile içi aşk 

rekabetinin engellenmesi amacıyla söz konusu içevlilik yasağının konulduğunu 

belirtmiştir661. 

Sorunun kaynağını eğitim ve kültür olarak gördüğü dönemde, söz konusu 

hareketin ülkemizde kırsal bölgelerde seyrek olarak görüldüğünü662 ve yalnızca 

İstanbul gibi büyük şehirlerde ortaya çıkabileceğini ileri sürmüştür663. Bu konuda 

herhangi bir araştırma olmadığının belirtilmesi gerekir. Bu doğrultuda toplumsal 

kınamanın yeterli olduğunu belirterek; eğitim ile birlikte bu sorunun ortadan 

kalkacağını ifade etmiştir. Aynı zamanda, doğu toplumlarında böyle bir suçun 

kabulünün iyi sonuçlar vermek yerine ihbar alışkanlığına ve iftira geleneğine neden 

olacağını ve ölümcül sonuçlar vereceğini ifade etmektedir664.  

Aile içi aşk rekabetinin engellenmesi amacıyla söz konusu yasağın ortaya 

çıktığını kabul ettiği dönemde ise ceza hukuku ile sosyal gerçeğin karşılıklı olarak 

birbiri üzerinde etkili olduğunu kabul etmekle birlikte, son çare ilkesi kapsamında aile 

arasındaki ilişkilere devletin haksız müdahalesinin önlenmesi gerektiğini ifade 

etmiştir665.  

Dönmezer’in görüşlerinde ikinci dönem iradi kuram etkileri görülmektedir. 

Yazar kanun ve sosyal gerçekliğin karşılıklı olarak birbirleri üzerinde etkili olduğunu 

belirtmektedir666 ve genel adap ile aile düzenine karşı suçların “yerli ve milli” bir 

hukuk niteliğini taşımamasının önemine vurgu yapmaktadır667. Bununla birlikte BasK 

kapsamında yayın yasağına kadar yapılan haber ve araştırmaları dikkate almaksızın 

sorunun ülkemizde bulunmadığı ve iftira toplumunda daha ağır sonuçlara neden 

olabileceğini belirttiği görülmektedir. Bu kapsamda Durkheim etkisiyle sorunun 

temelinin eğitim ve kültür olduğu inancının güçlü olduğu ileri sürülebilir. Bu görüş 

                                                
660 Dönmezer, Protection de la Famille, s.112.; Işıktaç’da sorunan kaynağının eğitim ve kültürlenme 

olduğunu belirtmektedir. Işıktaç, Ensest, s.245. 
661 Dönmezer, Genel Adap, s.18. 
662 Kg. Üçüncü Bölüm, 1947-1953 Tarihli Yasa Teklifleri. 
663 Dönmezer, Protection de la Famille, s.113.; Kg. Aydın, Ö.D., Türk Ceza Kanunu, s.108-109. 
664 Dönmezer, Protection de la Famille, s.114. 
665 Dönmezer, Genel Adap, s.31-37. 
666 A.e., s.37.; Bununla birlikte, ahlak ve ceza hukukunun birbirlerinden ayrı olduklarını da 

belirtmektedir. Dönmezer, Klasik Teori, s.80. 
667 Dönmezer, Genel Adap, s.36. 
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ise, dönem suç politikası içerisinde toplumu şekillendirme zihniyeti ile paralellik 

gösterirken, karşılaştırmalı hukuk düzenlemelerine aykırı olarak suç haline 

getirilmemesini savunması, bu zihniyetin reddi bakımından önemli bir adımdır668. 

Ayrıca Dönmezer ve Erman’ın, ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki 

hareketinin nitelikleri üzerinde çalışmalarının bulunduğunun belirtilmesi gerekir. Bu 

kapsamda hareketin çok failli bir suç olduğu669, vasıtalı olarak işlenmesinin imkânsız 

olduğu ancak dolaylı failliğin mümkün olduğu670, ifade edilmiştir. 

Işıktaç, araştırmalar sonucunda neslin sağlığı kapsamında tehlikenin ortaya 

konulduğunu ancak konunun tek başına biyoloji ile açıklanamayacağını671, psikoloji 

ve sosyolojiden de yararlanılması gerektiğini belirtmektedir672. Ülkemizde, “kutsal 

aile mitini” yıkmamak için sorunun uzun süre görmezden gelindiğini673 ve Sorunun 

gündeme gelmesi için BasK’daki yasağın daraltılması gerektiğini ifade etmektedir674. 

Bununla birlikte söz konusu incelemenin ağırlıklı olarak cinsel istismarın nitelikli 

haline ilişkin olduğunun belirtilmesi gerekir675 ve yazar rıza dâhilinde 

gerçekleştirilenler ilişkilerin cinsel özgürlük kavramı altında değerlendirilmesi 

gerektiğini ifade etmektedir676. Son olarak, eğitimle sorunun çözüleceği inancının 

devam ettiği görülmektedir677.  

                                                
668 Nitekim Dönmezer, soyut tehlike yaptırımlarının, ceza ve güvenlik tedbiri olarak, yalnızca suç 

işleyenler bakımından cezanın çektirilmesi sırasında uygulanması gerektiğini belirtmektedir. Bu 

noktada soyut tehlikeliliğin cezalandırılmasına karşıdır. Dönmezer, Tehlikeli Hal, s.183-184. 
669 Dönmezer, Erman, Genel Kısım 2, s.441. 
670 A.e., s.507-508. 
671 Işıktaç, Ensest, s.236.  
672 A.e., s.237.; Aynı yönde, aile hukukuna ilişkin düzenlemelerin geçerlilik şartının din ve gelenekten 

ayrılarak, toplumsal zorunluluk ve bilimsel verilere dayanması gerektiğini belirtmektedir. Yasemin 

Işıktaç, “Hukukun Çağdaş Gelişme Eğilimlerinin Hukukun Kaynakları Kavramına Etkileri”, İÜHFM, 

C.54, No.1-4, s.398. 
673 Işıktaç, Ensest, s.235. 
674 A.e., s.243. 
675 Söz konusu eleştirileri doğrudan ergin yakın akrabalar arası cinsel ilişkiler için uygulayanlar için 

Bknz. Yalçın Sancar, Yaşar, Alman Anayasa Mahkemesi Kararı, s. 245-252.; Genç, Çoşkun, a.g.e 
676 Işıktaç, Ensest, s.245.; Nitekim yazar, hukukun rasyonalleşmesi ile “amaçsal ussallığa dayalı uzman 

hukukçuluğun” geliştiğini belirtmektedir. Işıktaç, Çağdaş Gelişme Eğilimleri, s.391. 
677 Işıktaç, Ensest, s.245. 
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Ünver, ergin yakın akrabalar arası cinsel ilişki sorunu bakımından baskın 

eğilimin suç tipinin evlenmesi yasak olan kişilerle sınırlandırılması yönünde 

olduğunu, salt ahlaka aykırılığın suç haline getirme bakımından yetersiz olduğunu 

ifade etmektedir678.  Hareketin gerçekleştirilme sayısının bir öneme sahip olmadığını 

belirterek, ülkemizde bu hareketin suç olarak düzenlenmesine ihtiyaç olmadığını ifade 

etmektedir679.  Geleneksel değerler bakımından kınanabilir bu hareketin680 ceza 

hukuku sınırları dahilinde yer almadığını, hukukun geçerli ahlaki davranış modellerini 

uygulamak gibi bir ödevi bulunmadığını belirtmektedir681. Ünver’in görüşlerinde ceza 

hukukunun toplumu şekillendirmek için kullanılabileceğinin reddi önem arz 

etmektedir.  

F. eBask: Kimlik Yasağına Aykırılık Suçu   

eTCK ve TKM’nin kabulü ile birlikte, aralarında evlenme engeli bulunan 

kişilerin birliktelikleri ile ilgili yapılan yayın ve haberlerin sonucunda682, 15.07.1950 

tarihli ve 5680 sayılı Mülga Basın Kanunu’nda (eBasK) söz konusu ilişkiye giren 

kişiler hakkında yayın yapılmasının yasaklanması hükümet tasarısı dahilinde teklif 

edilmiştir683. İçişleri ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon, söz 

konusu maddeyi yasa tasarısından çıkartarak TBMM’ye göndermesine rağmen 

14.07.1950 tarihinde yapılan birleşimde, Fethi Çelikbaş’ın söz konusu maddenin yasa 

tasarısına tekrar dahil edilmesine ilişkin teklifi TBMM tarafından kabul edilmiştir ve 

15.07.1950 tarihinde yasalaşmıştır684.  

1947 ve 1953 tarihli söz konusu ilişkinin suç haline getirilmesine ilişkin yasa 

tekliflerinin arasında yer alan bu tasarı TBBM’nin konuya bakış açısının irdelenmesi 

bakımından önem arz etmektedir.  Bu kapsamda, yasa tasarısının gerekçesinde, kamu 

                                                
678 Tarihsel süreç içerisinde suç haline getiren ülkeleri üçlü yarıma tutmaktadır: Suç haline getirenler, 

Skandala döneşmesinde cezalandıranlar ve genel olarak cezalandırmayanlar. Ünver, Cinsel Suçlar, 

s.304. 
679 A.e., s.332. 
680 Yazar, günümüz cinsel özgürlük anlayışına uygun olmadığını da belirtmektedir. A.e.,  s.332 
681 A.e., s.333. 
682 Yapılan haber ve yayınların listesi için Bknz. Fındıkoğlu, Umumi Sosyolojik, s. 306-312. 
683 Tasarıda m.34 olarak yer alan düzenleme “Kanunen evlenmeleri menedilmiş kimseler arasındaki 

cinsi münasebetlere mütaallik haber ve yazıların neşri yasaktır.” şeklindedir. Basın Kanunu Tasarısı ve 

İçişleri ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (1/33) 03.07.1950 tarihli, s.9. 
684 TBMM Tutanak Dergisi, 23. Birleşim, 14.07.1950, Cilt 1. Dönem 9, s.759-763. 
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düzeninin korunması amacıyla, söz konusu ilişkilere ilişkin “haber ve yazıların 

yaratacakları kötü tahrik ve taklit hisleri” göz önüne alındığı belirtilmektedir685. 

Karma Komisyon tarafından tasarıdan çıkarılan maddenin, tasarıya yeniden dahil 

edilmesi kapsamında yapılan konuşmalarda ise, bu kapsamda yapılan haberlerin 

haberleşme özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği686 ve toplum ile aileye 

zararlı olduğu ifade edilmiştir687. Karşı görüş olarak ise basını yasaklayıcı 

düzenlemelerle istenilen amacın elde edilemeyeceği belirtilmiştir688.  

Sorunu açıklamaya çalışan kuramlar konuşmalarda yer bulmamıştır689. 

Bununla birlikte, bu ilişkilerin konuşulmasının dahi tehlikeli olduğu690, kanunen 

yasaklanması ve bu yasağın kanunda bile gizli tutulması gerektiği691 dahi ifade 

edilmiştir. Aynı zamanda, “İnsan insanlığından iğrenir.”692, “... [T]üyler ürperir.”693 

şeklinde ifadelere sıklıkla rastlanmaktadır. Bu kapsamda, ikinci dönem iradi kuramda 

olduğu üzere, ahlak ve dini korkuların ön planda olduğu görülmektedir.  

Basın ceza hukukuna ilişkin basın özgürlüğünün korunması amaçlanmakla 

birlikte, belirli durumlarda genel ahlak ve kamu yararı gözetilerek kısıtlama 

yapılabileceği kabul edilmektedir694. Dar anlamda basın suçu olarak kabul edilen695 

söz konusu yasak hakkında, Dönmezer, iftira geleneğinin doğmaması amacıyla696 ve 

söz konusu yayınlar toplumsal kınama ve hoşgörüsüzlüğe neden olduğu için yasa 

koyucu tarafından suç haline getirildiğini belirtmektedir697. Baştürk ise, hareketin 

                                                
685 TBMM Tutanak Dergisi, 23. Birleşim, 14.07.1950, Cilt 1. Dönem 9, s.760. 
686 Fethi Çelikbaş, TBMM Tutanak Dergisi, 23. Birleşim, 14.07.1950, Cilt 1. Dönem 9, s.759. 
687 Ömer Bilen, TBMM Tutanak Dergisi, 23. Birleşim, 14.07.1950, Cilt 1. Dönem 9, s.762 
688 Nadir Muğla, TBMM Tutanak Dergisi, 23. Birleşim, 14.07.1950, Cilt 1. Dönem 9, s.760. 
689 Söz konusu madde, intihar edenler hakkında haberlerin yasaklanması ile birlikte değerlendirilmiştir. 
690 Ömer Bilen TBMM Tutanak Dergisi, 23. Birleşim, 14.07.1950, Cilt 1. Dönem 9, s.763. 
691 Ömer Bilen, TBMM Tutanak Dergisi, 23. Birleşim, 14.07.1950, Cilt 1. Dönem 9, s.763. 
692 Fethi Çelikbaş, TBMM Tutanak Dergisi, 23. Birleşim, 14.07.1950, Cilt 1. Dönem 9, s.760. 
693 Ömer Bilen, TBMM Tutanak Dergisi, 23. Birleşim, 14.07.1950, Cilt 1. Dönem 9, s.762. 
694 Özek, m.21 kapsamında getirilen sınırlamalarla genel ahlakı korumak amacıyla haber verme hakkının 

sınırlandığını belirtmektedir. Çetin Özek, Türk Basın Hukuku, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1978, 

s.317-318.; Alpsoy, a.g.e., s.93. 
695 Özek, Basın Ceza, s.11-12.; Berrin Bozdoğan Akbulut, “Basın Suçu ve Ceza Sorumluluğu”, 

SÜHFD, C.1, No:3, 2000, s.88. 
696 Dönmezer, Protection de la Famille, s. 114. 
697 Suhli Dönmezer, “La Nouvelle Loi Sur La Presse”, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, C.1, 

No:2, 1952 s.328.; Aynı yönde, Can, isveç yasa koyucusunun hayvan seviciliğini suç olmaktan 

çıkararken, bu tür eylemlerin kanunde yer almasının suç ve suçlu üzerine dikkatleri çekeceği, bu 

durumun da toplum için yarardan çok zarar doğuracağı gerekçesinden hareket ettiğini belirtmektedir. 

Can, a.g.e., s.394 
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ülkemizde gerçekleşebilme olasılığı nedeniyle haberlerinin yapılmasının suç haline 

getirildiğini belirtmektedir698. Bununla birlikte söz konusu ilişkilere yönelik haberlerin 

yayınları sonucunda böyle bir düzenlemeye gidildiğinin belirtilmesi gerekir. Nitekim 

bu madde dönemin suç politikası kapsamında, toplumu şekillendirme amacı 

güdülmesi, karşılaştırmalı hukuk incelemelerinin temel alınması ve kamu düzeninin 

sağlanması amacının güdülmesi zihniyetlerinin tamamını taşımaktadır.  

11.05.1988 tarihli ve 3445 sayılı kanunla, söz konusu maddeye, katalog suç699 

mağdurlarının, on sekiz yaşından küçük fail ve mağdurların kimliklerinin açıklanması 

eklenmiş ve adli para cezası arttırılmıştır700. Bu dönemde söz konusu yasağa 

uyulmaması veya farklı yayın yöntemleriyle yasağın dolanılması eleştirilmiş ve bunun 

önlenmesi gerektiği ifade edilmiştir701. Bununla birlikte, söz konusu suç 09.06.2004 

tarih ve 5187 sayılı Basın Kanunu’nda (BasK) madde 21 kapsamında düzenlenirken, 

söz konusu yasağın 13.04.1994 tarih ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş 

ve Yayınları Hakkında Kanun’da düzenlenmediği görülmektedir.  

IV. TMK VE TCK DÖNEMİ 

A. Genel Olarak 

22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 26.09.2004 tarih ve 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında reform hareketleri gerçekleştirilmiştir.  

TMK kapsamında konumuz dahilinde evlenme engelleri ve evlenmenin butlanı 

hükümleri ile birlikte tanıma hükümlerinde değişikliğe gidilirken, TCK kapsamında 

cinsel suçlar bakımından büyük değişiklikler yapılmıştır702. Genel ahlak ve aile 

adabına karşı suçlar kapsamında değerlendirilen bu hareketler, korunan hukuksal 

değer kuramının etkisi ile birlikte cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsamına 

alınmıştır.  

                                                
698 Baştürk, a.g.e., s.147. 
699 eTCK m.414,415,416,421,423,429,430,435,436,440,441,443. 
700 11.05.1988 tarihli ve 3445 sayılı “765 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5680 Sayılı Basın Kanunu, 1117 

Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu ile 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”.; eBasK m.33/1 ilişkiler hakkında genel olarak yayın 

yapılmasını yasaklarken; m.33/2 yalnızca kimliklerin açıklanmasını yasaklamıştır. Alpsoy’un belirttiği 

üzere yalnızca rızaya dayalı ilişkileri kapsayan bir yasak olması durumunda, ikinci fıkra kapsamında 

kişilerin kimlikleri açıklanmadan haber yapılabileceği için hüküm metruk kalırdı. Alpsoy, a.g.e., s.92. 
701 Ünver, Cinsel Suçlar, s.334. 
702 Dursun, Cinsel Suçlar, s.58.; Sözüer, Cinsel Dokunulmazlık, 15-17. 
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Ceza Hukuku reformu gerçekleştirilirken, ergin yakın akrabalar arası cinsel 

ilişki sorununun gündeme geldiği iddia edilmektedir703. Bununla birlikte, 

saptayabildiğimiz kadarıyla meclise tutanaklarında herhangi bir tartışma 

bulunmamaktadır. Yalnızca kanun tasarısı hakkında gerçekleştirilen panellerde 

“fücur” ve “ensest” kavramları altında bu hareketlerin suç haline getirilmediği dile 

getirilmiştir. Verilen cevaplardan söz konusu kavramların cinsel istismarın nitelikli 

hali olarak tanımlandığı anlaşılmaktadır704. eTCK m.237 ise birden çok evlilik suçu 

olarak TCK m.230 kapsamında düzenlenmiştir.  

Bu dönemde ayrıca, 09.06.2004 tarih ve 5187 sayılı Basın Kanunu (BasK); 

04.05.2007 tarih ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi 

ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (İntK); 

15.02.2011 tarih ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 

Hizmetleri Kanunu (RTK) düzenlemelerine gidilmiştir. BasK kapsamında aralarında 

evlenme engeli bulunanların cinsel ilişkilerine ilişkin haber yapılmasına ilişkin yayın 

yasağı devam etmekle birlikte; söz konusu yasağa İntK ve RTK düzenlemelerinde yer 

verilmemiştir. Takiben 2017 yılında ünlü bir sunucunun yeğeniyle ilişki yaşadığına 

dair televizyon ve internet haberciliği üzerinden yapılan haberler, unutulmaya yüz 

tutan konunun yeniden gündeme gelmesine neden olmuştur705.  

B. TMK Bakımından 

TMK bakımından, TKM’de olduğu üzere, evlenme engellerinin, evlenmenin 

butlanının ve tanıma yasaklarının incelenmesi gerekmektedir.  

1. Evlenme Engelleri  

İlk olarak evlenme engelleri TMK m.129 uyarınca düzenlenmiştir. Bu 

kapsamda, “üstsoy ile altsoy; kardeşler; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri”; 

evlilik birliği “sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üstsoy ve altsoyu”; “evlat 

edinen ve evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında” evlenme 

                                                
703 Mumcu, a.g.e., s.266. 
704 Öztürk, TCK Tasarısı Konuşma, s.144.; Öztürk, TCK Tasarısı Notları, s.323.; Artuk, Çınar, 

a.g.e., s.61.; Eraslan, a.g.e., s.141, 160.; Altürk, a.g.e., s.153. 
705 Hürriyet, “Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı”, (Çevrimiçi), 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-murat-basoglu-davasinda-karar-cikti-40766844 

erişim: 10.03.2018. 
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yasaklanmıştır. Burada dikkat çekici husus, TKM’de evlatlık ilişkisi, yalnızca evlat 

edinen ile evlatlık ve bunların eşleri arasında bir evlenme engeli teşkil ederken, 

TMK’da ise bunların altsoyu da evlenme engeli olarak sayılmıştır706. Başka bir deyişle 

evlatlık ile öz çocuğun evlenmeleri artık yasak haline getirilmiştir. Ayrıca büyük amca, 

dayı, hala, teyze707 ile yarımkan amca, dayı, hala, teyzenin708 de kanunla açıkça ifade 

edilmemekle birlikte evlenme engeli olduğu belirtilmektedir. Son olarak üstsoy ortak 

olmayan yarım kan kardeşleri arasında evlenme engeli bulunmadığı 

belirtilmektedir709.  

Söz konusu değişiklikler kendi içerisinde çelişkiler barındırmaktadır. Evlatlık 

ile öz çocuk arasındaki evlenme engelinin belirlenmesi, evlatlık ilişkisine verilen değer 

ile açıklanmaktadır. Bu doğrultuda, sorunu açıklayan kuramlar bakımından biyolojik 

kuram kapsamında birlikte büyüme düşüncesi veya üçüncü dönem iradi kuram 

kapsamında kültür ile açıklama yapılabilecektir. Bununla birlikte her iki 

gerekçelendirme de üstsoy ortak olmayan yarım kan kardeşleri arasında evlenme 

engeli bulunmadığı iddiası ile çelişmektedir. Bu kapsamda, İHAM içtihatları uyarınca, 

ülkemizde suç olarak düzenlenmeyen söz konusu evlenme engellerinin İHAS’a 

aykırılığı düşük bir ihtimalle gündeme getirilebilir. Bu noktada İHAM ülkelerin yerine 

karar verme yetkisi olmadığını ve birçok imzacı devletin bu yönde yasal düzenlemeleri 

bulunduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte söz konusu davada Birleşik Krallığın 

kayın hısımları arasındaki evlenme yasağının gerekçesi olarak genel ahlakın 

korunması ve aile içi rekabetin engellenmesini kabul edilemez bulmuştur. Bu 

doğrultuda mahkeme kişilerin birlikte yaşamalarının suç olarak düzenlenmemesi ve 

kişisel yasalar ile evlenme izni verilebilmesinin bu gerekçelerle uyumlu olmadığını 

belirtmiştir710.  

                                                
706 Murat Aydoğdu, Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında: Evlat Edinme, Ankara, Adalet Yayınevi, 

2010, s. 553-556,; Detaylı bilgi için Bknz Üçüncü Bölüm, Evlatlık-Besleme; Yaptırım Unsuru. 
707 Hatemi, Kalkan Oğuztürk, a.g.e., s.52 
708 A.e.,, s.52; Akıntürk, İsvicre öğretisinde evlenme engeli teşkil etmemekle birlikte türk öğretisi 

bakımından, toplumun gelenekleri ve ahlak anlayışına uyuşmayacağından kesin evlenme engeli teşkil 

ettiğini belirtmektedir.Akıntürk, Ateş, a.g.e., s.74–75. 
709 Hatemi, Kalkan Oğuztürk, a.g.e., s. 53. 
710 İHAM, B. ve L. v. Birleşik Krallık, Başvuru No: 36536/02, T.13/01/2005, §37-40. 
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2. Evlenmenin Butlanı  

İkinci olarak, TMK m. 157 uyarınca, evlenmenin butlanı kapsamında ise temel 

değişiklik yine evlatlık-evlat edinen ilişkisidir. TKM döneminde söz konusu ilişki 

evlenme engelleri arasında yer almakla birlikte, evlenmenin butlanı sebepleri arasında 

bulunmamıştır. Bu kapsamda, evlat edinenin evlatlığı ile evlenmesi durumunda evlilik 

birliğinin devamına karar verilmiştir. Nitekim yıkılan evlatlık ilişkisinin ayakta 

tutulmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Bununla birlikte TMK kapsamında 

evlenme engelleri evlenmeye engel olacak derecede hısımlık olarak ifade edilmiş ve 

bu şekilde evlatlık ilişkisi de butlan sebepleri arasına girmiştir. Söz konusu 

düzenlemenin çocuk hakları ve yapay hısımlığın korunması bakımından gelişme 

olduğunu belirtenler bulunmakla birlikte, evlilik birliğinin ayakta tutulması gerektiğini 

savunanlar da bulunmaktadır711. Evlenme engellerine ilişkin yapılan açıklamalar 

burada da geçerliliğini korumaktadır.  

3. Tanıma Yasağı  

Son olarak tanıma yasağı kapsamında, çocuk haklarının önem kazanması, 

uluslararası sözleşmeler ve gelişmeler ile birlikte, ebeveynlerinin “hatalarının” 

çocuklara aktarılmaması düşüncesi ön plana çıkmıştır. Bu doğrultuda tanıma yasağının 

kapsamı daraltılmıştır.  

C. TCK Bakımından 

1. Suç Haline Getirme Kuramları, Cezalandırmanın Amacı ve 

Suç Politikası Bakımından   

Suç haline getirme kuramları bakımından, TCK ile birlikte, korunan hukuksal 

değer suç haline getirme kuramının ağırlık kazandığı görülmektedir712. Bu doğrultuda 

korunan hukuksal değerin genel olarak kişilere ait olması gerektiği kabul edilmekle 

                                                
711 Aydoğdu, a.g.e., s. 561. 
712 Ayrıntılı bilgi için Bknz. Özek, 1997 Tasarısı, s. 662-664.; Ünver, Hukuksal Değer, s. 549-560. 

Öztürk, Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku, s.30.; Akbulut, a.g.e., s.29,32.; Soyaslan, Genel 

Hükümler, s.213.; Demirbaş, a.g.e., s.52.; Koca, Üzülmez, Genel Hükümler, s.32.; Nur Centel, 

Hamide Zafer, Özlem Çakmut, Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, Beta Yayım, 2014, s.218.; 

Bandır, a.g.e., s. 9. 
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birlikte, müstehcenlik, fuhuş, pornografi, gibi suçlarda genel ahlakın korunduğu 

belirtilmektedir713.  

Cezalandırmanın amacı bakımından karma kuram kabul edilmeye devam 

edilmiştir714. Ve modern suç politikasının ana ilkeleri olan hukuk devleti, kusur ve 

hümanizm ilkelerini bütün kapsamıyla hayata geçirmek isteyen bir anlayış söz 

konusudur715. 

Suçun ortaya çıkma nedenleri bakımından, hukuk uygulayıcıları ve hukuk 

öğretisi ile uğraşanların ağırlıklı olarak toplumsal suç kuramlarını kabul ettiği, öne 

çıkan unsurların ise sırası ile aile, eğitim ve ekonomik durum olarak kabul edildiği 

görülmektedir. Ayrıca kişilere karşı suçlarda, psikolojik durumun etkili olduğu 

belirtilmektedir716. 

2. Cinsel Dokunulmazlığa ve Özgürlüğe Karşı Suçlar 

Bakımından  

Bireyin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkına sahip olduğu felsefesi 

üzerine kurulan TCK717 ile en büyük reformun cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar 

kapsamında yapıldığı ifade edilmektedir718. Kişilere karşı suçlar arasında yer alan bu 

suçlar, bireysel özgürlük olan cinsel özgürlük719 ve dokunulmazlık hukuksal değerini 

korumaktadır720. Cinsel özgürlük ve dokunulmazlık kavramına ilişkin tanımlamalar, 

                                                
713 İlhan Üzülmez, “Yeni Türk Ceza Kanununnda Cinsel Saldırı Suçu”, 3. Yılında Yeni Ceza Adaleti 

Sistemi: Hukuk Devletinde Suç Yaraltılmamısın ve Suçun Aydınlatılmasının Sınırları, Ed. Bahri 

Öztürk, Ankara, 2009, s.251. 
714 Aktaş, a.g.e., s.24-25.; Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e., s.528-533.; Demirbaş, a.g.e., s.570-573.; 

Bandır, a.g.e., s. 16-17. 
715 Sözüer, Cinsel Dokunulmazlık, s. 14 
716 Suçluluğun temel nedeni olarak öğreti ve uyugulamada ilk sırada aile, ikinci sırada eğitim 

gelmektedir Filiz Tepecik, “Hukuk Uygulayıcılarının ve Hukuk Öğretisi İle Uğraşanların Gözüyle 

Suçun Nedenleri”, AndHD Prof.Dr. Akar ÖCAL Armağan, 2016, s.181-183.; Sokullu-Akıncı’nın 

zorunlu eğitim süresinin arttırılması gerektiğini belirtmesi, eğitimle suç oranlarında düşüş görüleceği 

inancınn devam ettiğini göstermektedir. Sokullu-Akıncı, a.g.e., s.90-91. 
717 Sözüer, Cinsel Dokunulmazlık, s. 14-15. 
718 Dursun, Cinsel Suçlar, s.58.; Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s.366. 
719 Cinsel özgürlük kavramı, öğretide iki temel şekilde tanımlanmaktadır: Kişinin cinselliğe ilişkin 

seçimlerini serbestçe yapma özgürlüğü, kişinin bireysel cinsel tercih hak ve özgürlüğü.  

 Kişinin cinselliğe ilişkin seçimlerini serbestçe yapma özgürlüğü bakımından Bknz. Tezcan, 

Erdem, Önok, a.g.e., s.302.; Ünver, Hukuksal Değer, s.1031.; Taner, F.G., a.g.e., s.32. 

 Kişinin bireysel cinsel tercih hak ve özgürlüğü bakımından Bknz. Ünver, Cinsel Suçlar, 

s.295.; Sevük, Cinsel Saldırı, s. 246.;  
720 Dursun, Cinsel Suçlar, s.58.; Koca, Üzülmez, Özel Hükümler, s.319.; Soyaslan ayrıca kişilerin ar, 

haya ve iffet duygularının ve aile hayatına ilişkin değerlerin korunduğunu; bununla birlikte cinsel 
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korumanın pozitif ve negatif yönleri bakımından önem taşımaktadır. Bu kapsamda, 

pozitif yükümlülük olarak cinsel bütünlüğe müdahaleyi koruduğu ve negatif 

yükümlülük olarak tanınan hakların en yüksek seviyede kullanılmalarını sağladığı 

görüşüne katılmaktayız721.Pozitif yükümlülük bakımından, rızanın temel etken olduğu 

kabul edilmekle birlikte rızanın sınırları bakımından öğretide görüş ayrılıkları 

bulunmaktadır. Cinsel davranışların tüm boyutlarına ilişkin rızanın geçerli olduğunu 

belirtenler bulunmakla birlikte722; vücut bütünlüğüne ağır zarar verebilecek veya 

yaşamı tehlikeye sokabilecek cinsel davranışlara ilişkin rızanın hukuken geçerli 

olmayacağını belirtenler de bulunmaktadır723. Ayrıca cinsel özgürlük ve 

dokunulmazlık kapsamında, eğitime olan inancın devam ettiği görülmektedir724. 

“Ensest” kavramının kullanılmaması bakımından bir diğer önemli mesele, 

TCK m. 104 reşit olmayanla cinsel ilişki suçu725 kapsamında 18.06.2014 tarih ve 6545 

sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerdir. Bu değişiklik kapsamında madde 

gerekçesinde ensestle mücadeleden bahsedilmektedir726. Bununla birlikte, ensest 

düzenlemesinin aslında cinsel istismarın nitelikli hali olması gerektiği yönündeki 

eleştirilere katılmıyoruz727. Nitekim yalnızca belirli derecede hısımlık ilişkisinin 

bulunmasının aldatma, kandırmaya karine teşkil ettiği düşüncesi kabul edilebilir 

değildir ve hareketin hile veya tehdit ile gerçekleştirilmesi cinsel istismar suçu 

kapsamında değerlendirilmektedir.   

Bu dönemde cinsel suçların sosyolojik açıklamaları bakımından yaygın olarak 

Can’ın temel alındığı görülmektedir728. Can’ın ise Lévi-Strauss’un açıklamalarını 

                                                
özgürlük ve dokunulmazlık unsurlarının daha ön planda olduğunu belirtmektedir. Soyaslan, Özel 

Hükümler, s.238-239.; Temelde bu görüş, modern ve post modern anlayışlar arasındaki ahlaki sorulara 

ceza kanunlarında düzenleme anlayışının değişmesine dayanmaktadır. Işıktaç, Etik, s.13. 
721 Sözüer, Cinsel Dokunulmazlık, s. 16.; Taner, F.G., a.g.e., s.34. 
722 Taner, F.G., a.g.e., s.168. 
723 Bknz. İkinci Bölüm, Zarar İlkesi.  
724 Sözüer, “Cinsel Dokunulmazlık, s.18. 
725 Kanımızca, söz konusu suç ile korunan hukuksal değer bulunmadığı yönündeki eleştiriler yerindedir. 

Taner, F.G., a.g.e., s.366-367.; Nurullah Kantarcı, Türk Ceza Hukukunda Reşit Olmayanla Cinsel 

İlişki Suçu, Ankara, Adalet Yayınevi, 2016, s.85,93-94.; Sözüer, Cinsel Dokunulmazlık, s.18-19.; Kg. 

Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s.422.; Aydın, M., Cinsel İstismar, s. 101. 
726 TBMM, Yasama Dönemi 24, Yasama Yılı 4, Sıra Sayısı 592, E. 1/918, s. 22. 
727 Taner, F.G., a.g.e., s.384-385.; 
728 Can’ı temel alan eserler için Bknz. Taner, F.G., a.g.e.; Erden Tütüncü, a.g.e.; Genç, Çoşkun, a.g.e. 
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geçerli kabul etmesi nedeniyle, dolaylı olarak Lévi-Strauss kuramı ülkemizde kabul 

görmektedir729.  

Son olarak ceza hukuku öğretisi bakımından cinsel özgürlük ve 

dokunulmazlığa karşı suçlarda manevi unsurun ağırlıklı olarak objektif kuram 

uyarınca belirlendiği görülmektedir.  

3. Genel Ahlaka ve Aile Düzenine Karşı Suçlar Bakımından 

 Bu dönemde genel ahlaka730 karşı suçların kapsamının daraltılarak, aile 

düzenine karşı suçların genişletildiği ifade edilmektedir. Kanaatimizce, genel ahlaka 

karşı suçlardan hayâsızca hareketler731 ve müstehcenlik suçlarının; aile düzenine karşı 

suçlar bakımından ise birden çok evlilik suçlarının incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca 

Askeri Ceza Kanunu (AsCK) m. 153’e de bu kapsamda değinilmesinde fayda 

bulunmaktadır.  

 Hayâsızca hareketler732 ve müstehcenlik suçları733 bakımından korunan 

hukuksal değer genel ahlak olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, hayâsızca 

hareketlerin belirlenmesi yönünden ve müstehcenliğin değil pornografinin 

cezalandırılması gerektiği eleştirileri yapılmaktadır734. Ayrıca müstehcenlik suçuna 

ilişkin olarak, “doğal olmayan kavramı” önem arz etmektedir. Nitekim Yargıtay, söz 

konusu kavramı “toplumun tamamı tarafından doğal kabul edilmeyen ilişkileri” 

tanımlamak için kullanıldığını belirtirken örnek olarak “ensest” ifade edilmiştir735. Bu 

doğrultuda ensestin cinsel saldırı ve istismarın nitelikli hali olarak kabul edilmesi 

bakımından geçerli olabileceğini; rızaya dayalı cinsel ilişkiler bakımından böyle bir 

ön kabulün yapılabilmesi için sorunu açıklayan kuramlar bakımından inceleme 

                                                
729 Can, a.g.e., s.25.; Şirin, a.g.e., s.28-29. 
730 AYM tarafından genel ahlak, “belli bir zamanda, belli bir toplumun büyük çoğunluğunca 

benimsenmiş bulunan ahlak kurallarıyla ilgili hareketleri gösteren ve kolayca anlaşılan” kurallar olarak 

tanımlanmıştır. AYM, 28.01.1964, E. 1963/128, K.1964/8.  
731 Kavram eleştirisi bakımından Bknz. Zekiye Özen İnci, “Yargıtay Kararları Işığında Hayasızca 

Hareketler Suçu (TCK m.225)”, İKÜHFD, C. 16, No:2, 2017, (Çevrimiçi), 

https://jurix.com.tr/article/9690#.; erişim: 16.09.2018. 
732 Teşhirciliğin belirlenmesinde örf-adet dolayısıyla kaynaktır. Soyaslan, Özel Hükümler, s.569-570.; 

Demirbaş, a.g.e., s.108. 
733 Özen İnci, a.g.e., (Çevrimiçi), https://jurix.com.tr/article/9690#. erişim: 16.09.2018.; Özbek, 

Müstehcenlik, s. 40.; Özbek v.d.,, Özel Hükümler, s.870. 
734 A.e., s.869. 
735 Y. 18.CD. T.14.03.2016, E. 2015/24103, K. 2016/4793.; A.e., s.869. 
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yapılması gerektiğini, bu durumda dahi, biyolojik kuram haricinde, doğal olmadığı 

yönünde genel bir kabulün olmadığını belirtmek isteriz.  

Birden çok evlenme bakımından korunan hukuksal değerin ailenin korunması, 

kamu düzeni736 olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte söz konusu hükmün dini 

nikâha ilişkin hükümleri, AYM tarafından, eşitlik ilkesine aykırılık nedeniyle iptal 

edilmiştir737. Bu doğrultuda, ayrıca, müstehcenlik ve birden çok evlenme suçlarının 

insan onuruna aykırı olduğu ifade edilmektedir738. 

TCK m.233/3, çocuğun ahlak, güvenlik ve sağlığını tehlikeye sokma suçu 

bakımından korunan hukuksal değerin çocuğun maddi ve manevi varlığı, kişiliğinin 

doğru gelişimi olduğu ifade edilmektedir739. Bu yasal düzenleme ile gelecek neslin 

izolasyon sonucu uğrayacağı zararlar açıklanabilir nitelikte görülebilir; bununla 

birlikte söz konusu suçun icrai hareketle işlenmesi gerektiği ve üçüncü kişilerin 

görüşleri üzerinden suçun oluşmadığının belirtilmesi gerekir.  

Kumar bakımından aynı şekilde genel ahlak ve toplum hukuksal değerlerinin 

korunduğu belirtilmektedir740. Bununla birlikte devlet yoluyla kumar ve şans 

oyunlarının oynandığının göz önüne alınması durumunda, söz konusu suçun ekonomik 

suç olduğunun genel ahlak ve toplumu koruduğunun kabul edilmesinin mümkün 

olmadığı741, ekonomik bir suç olduğu kanaatindeyiz.  

Ç. Suç Haline Getirilmesi Taraftarları ve Görüşleri  

TCK döneminde ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin suç 

haline getirilmesi taraftarlarının ağırlıklı olarak ahlak ve genetik zarar iddialarını temel 

aldıkları görülmektedir742.   

                                                
736 Hafızoğulları, Güngör, Suçların Tasnifi, s.34.; Özbek v.d., korunan hukuksal değerin aile düzeni, 

evlilik kurumunun ciddiyeti ve tek eşlilik olduğunu belirtmektedir. Özbek v.d.,, Özel Hükümler, s.905. 
737 AYM, T. 27.05.2015., E. 2014/36, K.2015/51, R.T. 10.06.2015. 
738 Ünver, İnsan Onuru, s.41-82. 
739 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s.1024 
740 Soyaslan, Özel Hükümler, s.581. 
741 Ayrıca Karakehya, korunan hukuksal değerin kişilerin ekonomik olarak zora düşmesinin önlenmesi 

olduğunu belirtmektedir. Hakan Karakehya, “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu”, 

Prof.Dr. Nur Centel’e Armağan, MÜHFHAD, C.19, No.2, 2013 s.703,705. 
742 Artuk, Çınar, a.g.e., s.61.; Öztürk, TCK Tasarısı Notları, s.323.; Artuk, v.d., Özel Hükümler, 

s.841-843.; Memiş Kartal, Cinsel İstismar, s.43-55.; Memiş Kartal, Cinsel Saldırı, s. 479-480.; Memiş 

Kartal, Reşit Olmayan 1, s.2085-2086, 2090-2093.; Memiş Kartal, Reşit Olmayan 2, s.546-547.; 

Yalçın Sancar, Yaşar, Alman Anayasa Mahkemesi Kararı, s.246.; Erden Tütüncü, a.g.e., s.187. 
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Tezcan, Erdem ve Önok ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel 

ilişkinin bağımsız bir suç tipi olarak düzenlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu 

kapsamda, Türk Ceza Hukuku Reformu ile birlikte, eTCK m.237 kapsamında 

düzenlenen aralarında evlenme engeli bulunanlara ilişkin suçun TCK kapsamında 

düzenlenmemesinin olumsuz bir gelişme olarak görmektedir743.  

Artuk, Gökcen, Alşahin, Çakır ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel 

ilişkinin, topluma zarar vermesi, neslin sağlığı ve bu ilişkiye giren kişilerin psikolojik 

bozuklukları bulunması nedenleriyle suç sayılması gerektiğini belirtmektedir744. 

Psikolojik bozukluklara ilişkin verilerin adli tıp ve psikoloji tarafından sağlanan rızaya 

dayanmayan ilişkilere dayandığının; aynı zamanda cinsel istismar suçunun nitelikli 

hali bakımından tekerrür oranının %5 seviyesinde olduğunun ve tehlikeliliğin 

önlenmesine ilişkin karşılaştırmalı hukukta ve hukukumuzda yer alan infaz 

kanunlarının kapsamında değerlendirilmediğinin belirtilmesi yeterlidir. 

Memiş Kartal, söz konusu hareket ile korunan hukuksal değerin cinsel 

dokunulmazlık ile birlikte neslin sağlığı olduğunu belirtmektedir. Cinsel davranış 

unsuru bakımından herhangi bir sınırlandırmadan bahsetmeyen yazar, hısımlık 

unsurunun neslin sağlığı uyarınca kan hısımlığı ile sınırlanması gerektiğini 

belirtmektedir. Ayrıca cezalandırmanın amacı olarak ahlaki değerlerin korunmasından 

bahsetmektedir745.  

Yalçın Sancar ve Yaşar, BVerfGE’de olduğu üzere; genel ahlak, aile düzeni, 

neslin sağlığı, sonraki neslin yaşayacağı sorunlar nedeniyle hareketin suç haline 

getirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bununla birlikte, hukuksal ahlakçı bakış 

açısıyla, ceza hukukunun temel ahlak ile çatışma halinde olmaması gerektiğini 

belirtmektedir746. Söz konusu hareketin ülkemizde suç haline getirilmemesinde, 

“kutsal aile” anlayışının etkili olduğunu ve sorununun konuşulmasının topluma zarar 

vereceği düşüncesinden kaynaklandığını belirtmektedir747.  

                                                
743 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 988. 
744 Artuk, v.d., Özel Hükümler, s.841-843 
745 Memiş Kartal, Cinsel İstismar, s.43-55.; Memiş Kartal, Cinsel Saldırı, s. 479-480.; Memiş Kartal, 

Reşit Olmayan 1, s.2085-2086, 2090-2093.; Memiş Kartal, Reşit Olmayan 2, s.546-547. 
746 Yalçın Sancar, Yaşar, Alman Anayasa Mahkemesi Kararı, s.246 
747 Yalçın Sancar, Genel Ahlak Engeli, s.23-24.; Yalçın Sancar, Yaşar, Alman Anayasa Mahkemesi 

Kararı, s. 245-252. 
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Taner, ise sorunun temelinin kültürel veya biyolojik olmasının bir önem arz 

etmediğini, ancak söz konusu bu harekete ilişkin yasağın “çok ciddi bir işlevi yerine 

getirdiği”ni belirtmektedir748. Cinsel davranışın belirlenmesi bakımından sosyoloji, tıp 

ve antropoloji bilimlerinden elde edilen verilerin kullanılması gerektiğini belirten 

yazarın, söz konusu yasağın nedenlerinin değer taşımadığına ilişkin görüşlerine 

katılmıyoruz.  

Genç ve Çoşkun, aileye zarar verilmesi, neslin sağlığı ve genel ahlak korunan 

hukuksal değerleri bakımından inceleme yaparak kesin bir yargıya varılamadığını 

belirtmektedir749. Aileye zarar verilmesi bakımından hısımlık unsurunun 

genişletilmesi gerektiğini750; neslin sağlığı bakımından tehlikeliliğin net bir şekilde 

cevaplandırılamadığını751 ve elverişli olmayan hareketlerin cezalandırılmaması 

gerektiğini752; genel ahlakın kapsamında aleniyet şartının aranması gerektiğini753 ve 

son çare ilkesine aykırı olduğunu754 belirtmektedir.  Nitekim tüm bu çelişkilere 

rağmen, kesin bir yargıya varılamadığının belirtilmesinde, Can ve Strauss’un belirttiği 

üzere dilin etkisi büyüktür.  

Söz konusu incelemelerde, Genç ve Çoşkun dışında, sorunun nedenlerine 

ilişkin herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Aynı zamanda adli tıp ve kriminoloji 

tarafından sağlanan verilerin rızaya dayalı olmayan ilişkilere dayandığı 

gözetilmeksizin söz konusu veriler kullanılmaktadır755. Ayrıca, Memiş Kartal ile 

Yalçın Sancar ve Yaşar’da neslin sağlığı görüşü ileri sürülmektedir. Yazarların 

korunan hukuksal değer seçimleri uyarınca suç haline getirme kuramı kapsamında 

yapılan açıklamaların geçerliliğini koruduğunu belirtmek isteriz.  

Sorun üzerine en kapsamlı hukuksal ve kriminolojik araştırmanın sahibi Erden 

Tütüncü, ailenin korunması, neslin sağlığı, genel ahlak ve cinsel özgürlük hukuksal 

değerlerini ele almıştır. Ailenin korunması bakımından, zararın neden-sonuç ilişkisine 

                                                
748 Taner, F.G., a.g.e., s.380-381. 
749 Genç, Çoşkun, a.g.e., s.257 
750 A.e., s.252 
751 A.e., s.252 
752 A.e., s.252 
753 A.e., s.235 
754 A.e., s.252 
755 Tuğrul, Tuğrul, a.g.e., s.25-42. 
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ilişkin genelleştirilmesi bakımından sorunlar bulunduğunu756; neslin sağlığı 

bakımından tehlikeliliğin kanıtlandığını757; genel ahlak bakımından, genel ahlakın 

korunan hukuksal değer olarak kabul edilebileceğini; cinsel özgürlük bakımından ise 

katlanma-rıza gösterme farkının incelenmesi gerektiğini belirtmektedir758. “Aile 

Düzenine Karşı Suçlar” başlığı altında, eşcinsel ve oral ilişkiyi kapsayacak şekilde 

cinsel ilişkinin, belirli yakınlıktaki akrabalar bakımından sınırlandırılması gerektiğini 

ifade etmektedir759. Ayrıca, aynı aile ortamından yaşamamış ve yetişkinken tanışmış 

kardeşlerin cezayı hafifleten nitelikli hal olarak760, on sekiz yaşından küçük kardeşler 

bakımından ise şahsi cezasızlık sebebi olarak düzenlenmesi gerektiğini 

belirtmektedir761. Son olarak ise hareketin sırf hareket ve soyut tehlike suçu olduğuna 

yer vermektedir762. Söz konusu veriler kendi içerisinde belirli çelişkiler 

barındırmaktadır. Nitekim tüm korunan hukuksal değerler bakımından 18 yaşından 

küçük kardeşler arasındaki cinsel ilişkinin şahsi cezasızlık sebebi olarak kabul 

edilmesi yerinde değildir. Benzer şekilde sonradan tanışan kardeşler bakımından 

cezayı hafifleten nitelikli hal olarak kabul edilmesi genel ahlak ve neslin sağlığı 

korunan hukuksal değer iddialarıyla çelişkiler içermektedir. Son olarak sırf hareket 

suçu ve soyut tehlike suçu olduğu belirtilmekle birlikte, genetik hastalıklı neslin sahip 

olacağı travmanın insan onuruna aykırı olacağının belirtilmesi tutarlı değildir763. 

D. Suç Haline Getirilmemesi Taraftarları ve Görüşleri 

Türk ceza hukuku reformu sonrası, ergin yakın akrabalar arası cinsel ilişkinin 

suç haline getirilmemesi bakımından rızanın etkisi, özel hayata saygı ve suç 

politikasının etkili olduğu görülmektedir764.  

                                                
756 Erden Tütüncü, a.g.e., s.180 
757  A.e., s.187. Ailenin sağlığı bakımından araştırmaların yetersiz olduğu ve genelleştirmenin sorun 

teşkil ettiğini belirten yazarın, neslin sağlığı bakımından araştırmaların yetersiz olmasının kabul 

edilebilir olduğuna ilişkin görüşlerine katılmıyoruz.  
758  A.e., s.193 
759  A.e., s.201 
760  A.e., s.203 
761  A.e., s.204 
762  A.e., s.206 
763  A.e., s.215-216 
764 Sözüer, Cinsel Dokunulmazlık, s.18.; Şirin, özel hayata saygı ve kişi özerkliği bakımından ceza 

hukuku kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Şirin, a.g.e., s.31.; Mumcu, a.g.e., 

s.267-268.; Şen, Başarır, Ensest, s.318-319.; Ataç, a.g.e., s. 878. 
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Mumcu, hareketin suç haline getirilmemesi yönündeki öğretimizde yer alan 

görüşlerin geçerli olmadığını belirtmektedir.  Bu kapsamda ahlaka aykırılık ve genetik 

zarar iddiaları nedeniyle suç haline getirilebileceğini; söz konusu hareketin 1858’den 

beri suç olmamasının sorun teşkil etmeyeceğini belirtmektedir765. Bununla birlikte söz 

konusu harekette mağdur bulunmadığını, tehlikeliliğin yasaklanmayan akrabalar için 

de bulunduğunu ve doğum kontrol yöntemlerinin geliştiğini ifade ederek hareketin suç 

haline getirilmemesi gerektiğini ifade etmektedir766.  

Şen ve Başarır, ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin ceza 

sorumluluğu açısından hukuka aykırılığın gerçekleşmeyeceğini belirtmektedir. 

Rızanın cinsel dokunulmazlık ve özgürlüğe karşı suçlar bakımından mutlak anlamda 

tasarruf edilebilecek bir değer olduğunu belirtmektedir767.  

Ataç, öncelikle rıza bakımından onura aykırı ve fiziksel zarar doğuran cinsel 

davranışlara gösterilen rızanın geçerli kabul edilmediğini belirterek768; ergin yakın 

akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkide ihlal edildiği iddia edilen hukuksal değerler 

ile cinsel özgürlük hakkı arasında bir karşılaştırma yapılması gerektiğini ifade 

etmektedir. Başka bir deyişle, cinsel özgürlük hakkının ağır basması durumunda 

rızanın hukuka uygun olacağını belirtmektedir769. Neslin sağlığı bakımından, diğer 

genetik bozuklukların cezalandırılmadığını770; aileye zarar verilmesi bakımından 

yaptırımın fayda sağlamayacağını771; cezaya liyakat ve son çare bakımından suç haline 

getirilmesinin yeterli olmadığını dile getirmektedir772.  

E. BasK, Radyo ve Televizyon ve İnternet Haberciliği 

 Yayın yasağının 09.06.2004 tarih ve 5187 sayılı BasK m.21 “Kimlik Yasağına 

Aykırılık Suçu” ile yayınlarda devam ettiği görülmektedir773. Bununla birlikte 

13.04.1994 tarih ve 3984 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 

Hakkında Kanun”da ve 04.05.2007 tarih ve 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan 

                                                
765 Mumcu, a.g.e., s.268-269. 
766 A.e., s.267-268 
767 Şen, Başarır, Ensest, s.318-319. 
768 Ataç, a.g.e., s. 874. 
769 A.e., s. 874. 
770 A.e., s. 875. 
771 A.e., s. 875. 
772 A.e., s. 878. 
773 Nusret İlker Çolak, Kitle İletişim Hukuku, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2007, s.79. 
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Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 

Hakkında Kanun”da söz konusu ilişkiye girenlere ilişkin yayın yasağının 

düzenlenmediği görülmektedir774.  

 BasK m. 21 kapsamında korunan hukuksal değerin kişilik hakları olduğu ve 

aynı zamanda özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı bakımından bir koruma 

sağladığı ifade edilmektedir775.  

 Ayrıca 04.05.2007 tarih ve 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 

Kanun” (İntK) m. 8’de “Erişimin Engellenmesi” kurumu, m. 9’da “İçeriğin Yayından 

Çıkarılması ve Cevap Hakkı” düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemelerde katalog 

suçların işlendiği hususunda yeterli şüphe bulunması durumunda erişimin 

engellenmesi ve içeriğin yayından çıkarılabilmesi kararı verilebileceği belirtilmiştir; 

ancak ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki suç olarak düzenlenmediği 

ve ilgili hükümlerde yer almadığı için bu sınırlamalar içerisinde yer almamaktadır. Bu 

noktada yayın yasaklarının yalnızca yazılı basında süreli yayınlarda devam etmesi, 

geleneksel medyaya “alışkanlık” haline gelmiş bir tepki olarak nitelendirilmektedir776. 

Bununla birlikte, uygulamada söz konusu maddelerin birlikte uygulanması ile katalog 

suçlar arasında yer almayan belirli suçların internet üzerinden erişiminin engellenmesi 

yönünde kararlar verildiği ifade edilmektedir777.  

F. 2017 Tarihli Yasa Teklifi Görüşleri  

İstanbul Milletvekili Metin Külünk tarafından yapılan açıklamada, “rızayla 

ensest ilişki”ye girenlere 8 ile 12 yıl arasında hapis cezasının verilmesine dair 

çalışmalarının olduğu ve söz konusu çalışmanın parti meclis başkanlığına verildiği 

iddia edilmiştir. Bu açıklama yayın kuruluşları tarafından yanlış bir şekilde yasa teklifi 

olarak nitelendirilmiştir778. İlgili haberlerde belirtildiği üzere çalışma TCK m.104/A 

                                                
774 Bu kapsamda, RTK m. 4/1 (b) ve (d) bentlerinde toplumun milli ve manevi değerlerin; genel ahlak, 

toplum huzuru ve Türk aile yapısına uygunluğun yayın ilkesi olarak belirlendiğinin belirtilmesi gerekir. 

Bununla birlikte söz konusu hareketlere ilişkin yayın yasağı bulunmamaktadır. 
775 Baştürk, a.g.e., s.133. 
776 Baştürk, a.g.e., s.132-133, dn.39. 
777 Denizhan Horozgil, “İfade ve Basın Özgürlüğü Çerçevesinde Soruşturma Evresinde Yayın Yasakları 

Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, No.2, 2012, s. 

159. 
778 DW, (Çevrimiçi), “AKP’nin “ensest” düzenlemesi tartışma yarattı”, erişim: 22.09.2017, 
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maddesi şeklinde, “18 yaşını doldurmuş üstsoy ve altsoy hısımı, kardeşi, amcası, 

dayısı, halası, teyzesi veya yeğeni ile cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet aranmaksızın 

8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası” olarak hazırlanmıştır779.  

Teklifin gerekçesi olarak ise, bu ve benzeri suçlarla aile kurumumuza zarar 

verildiği, toplumsal güven ikliminin zedelendiği, çocukların korunması ve bu hareketi 

gerçekleştirenlerin potansiyel suçlu oldukları ifade edilmiştir780. Söz konusu iddialar 

1947 ve 1953 tarihli yasa tekliflerinin gerekçelerine tehlikeliliğin eklenmesinden 

ibarettir. Bu kapsamda önceki açıklamalarımızın geçerli olduğunu ve tehlikeliliğin 

önlenmesine ilişkin karşılaştırmalı hukukta ve hukukumuzda yer alan infaz 

düzenlemeleri kapsamında dahi söz konusu hareketi gerçekleştiren kişilerin tehlikeli 

kabul edilmedikleri için bilgilerinin yayınlanmadıklarının veya herhangi bir önleyici 

uygulamaya başvurulmadığının belirtilmesi yeterlidir781. 

 

  

                                                
www.dw.com.; Aynı yanılgı belirli eserlerde kendini göstermektedir. Şirin, a.g.e., s.28. 
779 DW, (Çevrimiçi), “AKP’nin “ensest” düzenlemesi tartışma yarattı”, erişim: 22.09.2017, 

www.dw.com 
780 DW, (Çevrimiçi), “AKP’nin “ensest” düzenlemesi tartışma yarattı”, erişim: 22.09.2017, 

www.dw.com 
781 Dursun, Megan Kanunu, s.262.; Sokullu-Akıncı, Dursun, a.g.e., s.217.; Aynı yönde Bknz. Kangal, 

Cinsel Suç, s.42. 

http://www.dw.com/
http://www.dw.com/
http://www.dw.com/
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SONUÇ 

Ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki sorunu konulu bu 

çalışmada, yukarıda üç bölüm halinde yapılan açıklamalar kapsamında, temel olarak, 

hareketin suç haline getirilmesi ve cezalandırılmasına yönelik ileri sürülen iddiaların, 

farklı bilim dalları tarafından getirilen açıklamalar ve suç haline getirme kuramları, 

cezalandırmanın amaçları ile suç politikası kapsamında geçersiz ve kendi içlerinde 

çelişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda, ülkemizde hareketin suç haline 

getirilmesine yönelik tek parti dönemi, çok partili dönemler, çift meclisli dönemler ve 

darbe dönemleri meclis tutanakları incelenerek, Türk kanun koyucunun iradesinin de 

hareketin cezalandırılmaması yönünde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma 

kapsamında ulaşılan diğer sonuçlar ilgili kısımlar uyarınca aşağıda ele alınacaktır.  

İlk olarak, söz konusu ilişkiyi tanımlamak için ileri sürülen “fücur” ve “ensest” 

kavramları, iradi kuram tarafından ortaya konulduğu üzere, hareketin kınanması ve 

cezalandırılması ile doğrudan ilişkilidir. Bu kapsamda ilgili terimlerin kullanılması 

terimlerin taşıdığı günah ve kötülük düşünceleri ile hareketin birleştirilmesine neden 

olmaktadır. Bu kapsamda bu hareketin AlCK m.173’te “Akrabalar Arası Cinsel İlişki” 

başlığı altında düzenlenmesi, AvCK, İsCK, İtCK, kanunlarına göre hareketin suç 

olmaktan çıkarılması ve cezalandırılmaması kapsamında bir gelişme olarak kabul 

edilebilir. Aynı şekilde ülkemiz ceza hukuku öğretisinde ergin yakın akrabalar arası 

cinsel ilişki kavramının kullanılması söz konusu hareketi, diğer terimlerin tarihsel ve 

dini yüklerinden arındırarak rasyonel olarak incelenmesini kolaylaştıracaktır. Bu 

doğrultuda “ensest” teriminin, adli tıp ve psikoloji alanlarında yapılan çalışmalarla dil 

birliği sağlanması amacıyla, cinsel saldırı, istismar ve reşit olmayanla cinsel ilişki 

suçlarının nitelikli halini tanımlamak için kullanılması gerektiği kanaatindeyiz. 

Sorunu açıklamaya çalışan kuramlar kapsamında, iradi kuram ve psikanalitik 

kuram taraftarları ağırlıklı olarak bu hareketin kınanması üzerinde durarak, söz konusu 

hareketin insanların iradi bir kararı ile kınandığını belirtmektedirler. Bu kararın 

verilmesindeki etkenler üzerinde farklı açıklamaları bulunmaktadır. Biyolojik kuram 

ise, hareketten kaçınılmasının biyolojik nedenleri bulunduğu ve kaçınma ile kınama 

arasındaki ayrımın bir yanılsama olduğunu belirtmektedir. Bu doğrultuda evrimsel 

olarak maymun türleri ve farklı evlilik sistemleri üzerinde yapılan araştırmalara 
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dayanılmaktadır. Bu hareketi açıklamaya çalışan tüm kuramlar bakımından ortak 

olarak kınamanın, diğer bir deyişle suç haline getirilmesinin ve cezalandırılmasının, 

iradi/kültürel olduğunun belirtilmesi önemlidir. Ayrıca, genetik zarar tehlikesinin, 

genel kabulün aksine, 20. yy'ın ikinci yarısında ortaya konulabildiğinin belirtilmesi, 

ceza hukuku tarihi bakımından önem taşımaktadır. Nitekim bu hareketlerin suç haline 

getirilmesi ve cezalandırılmasının söz konusu iddiaların rasyonel bir zemin 

kazanmasından önceye, dini ve/veya kaynağı bilinmeyen korkulara dayandığını 

göstermektedir.  

Söz konusu kuramların ortaya koyduğu bir diğer önemli unsur, hareketin 

unsurlarının belirlenmesine ilişkindir. Hukuksal anlamda yapılan çalışmalarda 

ağırlıklı olarak söz konusu davranış cinsel davranış ve hısımlık üzerinden incelenirken, 

bu kuramlarda yasaklar üzerinden inceleme yapılmaktadır. Nitekim yasakların 

görünürlüğü sayesinde bu kuramlar incelemelerini gerçekleştirmektedir. Bu 

doğrultuda çalışmamızda yasaklar unsurunu da ele alarak, suç haline getirilmesi ve 

cezalandırılmasına yönelik incelemelerde tabu teşkil eden ve/veya kültür ve ahlak 

temelli olduğu iddia edilen diğer suç tipleri ve cezalandırılmayan hareketlerle 

karşılaştırılmasıyla daha fazla çelişkiye ulaşılmıştır. 

Hareketin unsurları kapsamında, cinsel davranış unsurun belirlenmesinde, 

sorunu açıklamaya çalışan kuramlar tarafından kınamanın vajinal yollu cinsel ilişkiye 

yönelik olduğunu ortaya koymaktadır. Kaçınmanın dokunmaya yönelik olmakla 

birlikte kınamanın yalnızca cinsel ilişkiye yönelik olduğunun ortaya konulması önem 

arz etmektedir. Ayrıca cinsel davranış kapsamında, adli tıp ve psikoloji tarafından 

rızaya dayalı olmayan hareketlere yönelik çalışmalar temel alınarak, hareketin 

kapsamının fiziksel temas ve hatta cinsel içerikli olmayan konuşmalara genişletilmesi 

önerilmektedir. Bununla birlikte bu çalışmaların, rızaya dayalı olmayan hareketlere 

yönelik olduğunun ve söz konusu hareket bakımından kaynak olarak 

kullanılamayacağının belirtilmesi gerekmektedir. Son olarak cinsel davranışlarının 

belirlenmesi bakımından ceza hukuku kapsamında objektif ve subjektif kuram 

uyarınca ölçütler belirlenmekle birlikte, yakın akrabalar arasındaki ilişkilerde ağırlıklı 

olarak subjektif kuramın, başka bir deyişle failin özel kastının, temel alınması gerektiği 

belirtilmektedir. Bu doğrultuda, ceza hukuku kapsamında ergin yakın akrabalar arası 

her türlü cinsel davranışın, faillerin cinsel tatmin amacına sahip olması durumunda 
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cezalandırılması gerektiği ileri sürülmelidir. Bununla birlikte karşılaştırmalı hukuktaki 

ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkiye ilişkin yasal düzenlemelerde, 

tartışmalı olmakla birlikte, vajinal ve anal yollu cinsel ilişkilerin düzenlendiği 

görülmektedir. Bu durum ise ceza hukuku kapsamında söz konusu hareketin 

cezalandırılmasına ilişkin çelişkilerden birini oluşturmaktadır. 

Hısımlık kapsamında, sorunu açıklamaya çalışan tüm kuramlar kınamaya tabi 

hısımlık unsurunun kültürel bir olgu olduğunu belirtmektedir. Adli tıp ve psikoloji 

kaynaklı çalışmalar, yine rızaya dayalı olmayan hareketleri temel alarak hısımlığın 

mağdur tarafından yapılan tanımlamaya bağlı olduğunu belirtmektedir. Başka bir 

deyişle, hısımlığın mağdur ile fail arasında bulunan güven ilişkisi ile belirlenmesi 

gerektiğini ifade etmektedir. Tekrar bu çalışmaların rızaya dayalı olmayan ilişkiler 

kapsamında elde edilen sonuçlara dayandığının ve söz konusu hareket bakımından 

kaynak teşkil edemeyeceğinin belirtilmesi gerekir. Hukuksal düzenlemeler 

kapsamında hısımlığa ilişkin medeni hukuk ve ceza hukuku kapsamında düzenlemeler 

olduğu görülmektedir. Medeni hukuk kapsamında yapılan düzenlemelerde ahlaki ve 

neslin sağlığı iddialarının temel alındığı belirtilmekle birlikte, neslin sağlığı 

iddialarının kanıtlanmasından önce söz konusu evlenme engelleri ve tanıma 

yasaklarının bulunduğunun belirtilmesi gerekir. Ceza hukuku kapsamında ise, cinsel 

suçlar içinde hısımlığın güven ilişkisi kapsamında düzenlendiği görülmektedir. 

Bununla birlikte söz konusu düzenlemelerin kanunilik ilkesi kapsamında kapsamı 

belirlenmektedir. Bu doğrultuda ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel 

ilişkilerde de hısımlığın güven ilişkisi üzerinden düzenlenmesi gerektiği ileri 

sürülmelidir. Ancak karşılaştırmalı hukukta, söz konusu harekete ilişkin yasal 

düzenlemelerde ağırlıklı olarak ikinci dereceye kadar kan bağı üzerinden sınırlama 

yapıldığı görülmektedir. Bu durum ceza hukuku kapsamında söz konusu hareketin 

cezalandırılmasına ilişkin çelişkilerden bir diğerini oluşturmaktadır. 

Yasaklar unsuru bakımından ise, medeni hukuk ve ceza hukuku bakımından 

farklı yasaklar ve yaptırımlar bulunmaktadır. Medeni hukuk kapsamında evlenme 

engeli ve tanıma yasağı görülmektedir. Tarihsel süreç içerisinde evlenme engellerinin 

kapsamının giderek daraldığı görülürken; tanıma yasaklarının çocuk hakları 

kapsamında kaldırıldığı görülmektedir. Son olarak ise, ceza hukuku kapsamında söz 

konusu harekete karşılaştırmalı hukukta, hürriyeti bağlayıcı cezalar ve adli para 
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cezaları ile birlikte hak yoksunlukları uygulanmaktadır. Bu ceza hukuku 

yaptırımlarının da ulaşılabilen en eski kanuni düzenlemelerden günümüze, ölüm 

cezasından adli para cezasına kadar azaldığı görülmektedir. Medeni hukuk ve ceza 

hukuku kapsamındaki yasakların azalması, sorunu açıklamaya çalışan kuramların da 

belirttiği üzere toplumsal kınamanın azalmasıyla ilişkilidir. Ayrıca tabu kaynaklı olan 

ve/veya ahlaka aykırılık nedeniyle cezalandırılan hareketlerin de suç olmaktan 

çıkarılması yönünde bir eğilim görülmektedir. 

Takiben ikinci bölüm kapsamında, ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı 

cinsel ilişkinin cezalandırılması ve suç haline getirilmesine yönelik iddialar suç haline 

getirme ve cezalandırmanın amaçları kapsamında irdelenmiştir. Ergin yakın akrabalar 

arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin cezalandırılmasına ilişkin iddialar; ahlaka aykırılık, 

topluma zarar verilmesi, aileye zarar verilmesi, cinsel ilişkiye girenlerin toplumsal 

izolasyon sonucu zarar uğraması, gelecek neslin genetik zarara uğraması, gelecek 

neslin toplumsal izolasyon sonucu zarara uğraması, cinsel özgürlük ve dokunulmazlık 

korunan hukuksal değerine aykırılık şeklindedir.  

Ahlaka aykırılık, topluma zarar verilmesi ve aileye zarar verilmesi 

iddiaları hukuksal ahlakçılık kapsamında ele alınmıştır. Bu kapsamda ilk olarak ahlaka 

aykırılığın tek başına bir hareketin suç haline getirilmesi için yeterli olmadığı ve 

modern ceza hukuku anlayışının bireysel özgürlükleri yaşanabilir kılma amacına sahip 

olduğu belirtilmelidir. Aileye zarar verilmesi bakımından ise, söz konusu ilişki ile 

aileye verilen zarar arasında neden-sonuç ilişkinin belirlenmesi önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda bir görüşe göre aile bağlarının zarar görmesi sonucunda söz konusu ilişki 

gerçekleşirken, diğer bir görüşe göre bu ilişki sonucunda aile bağları zarar 

görmektedir. Nitekim bu iddianın karşılaştırmalı hukuk düzenlemelerinde 

tartışılmadığı görülmektedir. Ayrıca hukuksal ahlakçılık kuramı uyarınca söz konusu 

hareketin unsurlarının incelenmesi sonucunda, hukuksal ahlakçılık kuramı 

bakımından cinsel davranış unsurunun ve hısımlık unsurunun sınırlanması için kültür 

dışında bir kriterin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda hukuksal 

ahlakçılık iddiası ile yapılan düzenlemelerde, cinsel davranışın cinsel ilişki ile 

sınırlandırılması ve hısımlığın kan hısımları ile sınırlandırılması bir diğer çelişki 

niteliğindedir. Ayrıca cinsel davranış bakımından ahlaka aykırılığın sağlanması için 

topluma zarar verilmesi bakımından aleniyet şartının aranması gerektiği söylenebilir. 
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Nitekim inceleme konusu karşılaştırmalı hukuk düzenlemelerinin çoğunda aleniyet 

şartının aranmaması da bir diğer çelişki olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak 

yasaklar unsuru kapsamında, pornografi bulundurma, fuhuş yapma, zina, iradi sadist-

mazoşist ilişki, eşcinsellik, tanrıya hakaret, insan eti yeme, kürtaj, intihar, şeytana 

tapma hareketlerinin tarihsel süreç içerisinden ahlaka ve topluma zarar verdiği 

iddiaları ile suç haline getirilmesi ancak günümüzde bu hareketlerin suç olmaktan 

çıkarılmış olmasına rağmen söz konusu hareketin cezalandırılmaya devam edilmesi 

başka bir çelişki niteliğindedir. 

Zarar ilkesi bakımından topluma ve aileye zarar verilmesi, cinsel ilişkiye giren 

kişilere zarar verilmesi, cinsel ilişkiye giren kişilerin sosyal izolasyon sonucunda 

zarara uğradığı, gelecek nesil üzerinde genetik zarar ve gelecek neslin sosyal 

izolasyon sonucunda zarara uğradığı iddiaları yer almaktadır. Bu iddialardan 

topluma ve aileye zarar verilmesi hukuksal ahlakçılık kapsamında incelendiği için 

yalnızca ilişkiye giren kişilere zarar verildiği ve gelecek neslin zarara uğradığı iddiaları 

zarar ilkesi kapsamında ele alınmıştır. İlk olarak ilişkiye giren kişilere zarar verilmesi 

bakımından temel alınan verilerin rızaya dayalı olmayan cinsel davranışlara ilişkin adli 

tıp ve psikoloji tarafından yapılan çalışmalara dayandığının ve bu çalışmaların rızaya 

dayalı ilişkiler bakımından kaynak olamayacağının belirtilmesi yeterlidir. Cinsel 

ilişkiye giren kişilerin sosyal izolasyonu bakımından ise söz konusu durumun onurlu 

yaşam hakkına ve insan onuruna aykırı olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte 

sosyal izolasyonun bulunduğu pornografi bulundurma, fuhuş yapma, zina, iradi sadist-

mazoşist ilişki, eşcinsellik, tanrıya hakaret, insan eti yeme, kürtaj, intihar, şeytana 

tapma gibi hareketlerde insanlık onurunun gündeme gelmemesi çelişkili bir diğer 

durumdur. Gelecek nesil üzerinde sosyal izolasyon bakımından ise fuhuş veya zina 

sonucu doğan neslin sosyal izolasyona uğrayabileceği bununla birlikte söz konusu 

hareketlerin suç haline getirilmesinde insanlık onuru iddiasının gündeme 

getirilmemesi başka bir çelişki niteliğindedir. Ayrıca zarar ilkesi uyarınca söz konusu 

hareketin unsurlarının incelenmesi sonucunda topluma, aileye ve gelecek nesle 

toplumsal izolasyon sonucunda zarar verilmesi için aleniyet unsurunun aranması 

gerektiği belirtilmelidir. Ayrıca, bu iddialar doğrultusunda hısımlık unsurunun 

sınırlanmasında kültür dışında bir kriter bulunmamaktadır. Başka bir deyişle 
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hısımlığın üçüncü dereceye kadar kan hısımlığı ile sınırlandırılması da çelişki 

içermektedir. 

Tüm iddialar arasında rasyonel görünürlüğe sahip olan tek iddia olarak gelecek 

neslin genetik zarara uğradığı iddiası da kapsamlı olarak ele alındığında çelişkilere 

sahiptir. Bu kapsamda öncelikle söz konusu iddianın genetik zararın biyolojik olarak 

kanıtlanmasından önceye dayandığının belirtilmesi gerekmektedir.  Unsurlar 

kapsamında, cinsel davranış unsuru bakımından, suç düzenlemelerinin zarar suçu-

tehlike suçu olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Zarar suçu olarak kabul 

edildiği takdirde, elverişli vajinal yollu cinsel ilişkiyi takiben kadının genetik zarara 

sahip çocuğa sahip olması gerekmektedir. Günümüzde, genetik rahatsızlığa sahip 

ceninin rahim tahliyesi yoluyla alınması veya embriyo halindeyken genetik tehlikeye 

sahip genlerinin değiştirilmesi mümkündür. Bu ihtimallerin gerçekleşmesi durumunda 

zarar neticesi ortaya çıkmayacağı suç tamamlanmayacaktır. Ceza hukuku öğretisinde 

ağırlıklı olarak kabul edildiği üzere, soyut tehlike suçu olarak düzenlenmesi 

durumunda ise tehlikeliliğin cezalandırılmasındaki sınırlar ve rızanın geçerliliği 

gündeme gelmektedir. Bu kapsamda cinsel davranış bakımından belirtilmesi gereken, 

yalnızca elverişli cinsel ilişkinin cezalandırılabileceğidir. Başka bir deyişle 

doğurganlığı bulunan, herhangi bir korunma yöntemi kullanmayan karşı cins bireyler 

arasında vajinal yollu gerçekleştirilen cinsel ilişkinin cezalandırılması gerekmektedir. 

Bununla birlikte karşılaştırmalı hukuktaki düzenlemelerde hemcinsleri ve anal cinsel 

ilişkiyi kapsayan düzenlemelere yer verilirken, kısırlık durumuna veya korunma 

yöntemlerine önem verilmemesi bir diğer çelişki niteliğindedir. Ayrıca rızanın 

geçerliliği kapsamında, genel olarak cinsel davranışlara ilişkin rızanın geçerli olduğu 

kabul edilmekle birlikte, rızanın hukuka ve genel ahlaka aykırı olması durumlarında 

veya vücut dokunulmazlığına zarar verilmesi durumlarında geçerli olmayacağı ifade 

edilmektedir. Bu kapsamda kişinin üzerinde mutlak surette rıza gösterebileceği bir hak 

veya değerinin bulunması gerektiği ifade edilmektedir. Ergin yakın akrabalar arası 

rızaya dayalı cinsel ilişki kapsamında ise, korunan hukuksal değerin topluma, aileye, 

ilişkiye giren kişilere ve cenine ait olduğu bu sebeple kişinin üzerinde mutlak suretle 

rıza gösterebileceği bir değer olmadığı belirtilmektedir. Bununla birlikte, örnek olarak 

verilen zina suçu kapsamında rızanın incelenmesinin günümüzde söz konusu olmadığı 

ve sadist-mazoşist ilişkilerde cinsel özgürlük ve dokunulmazlığa yönelik rızanın değil, 
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vücut dokunulmazlığına karşı rızanın geçersiz sayıldığı kanısındayız. Bu kapsamda 

genel ahlaka aykırılığın rıza üzerinde etkiye sahip olduğu görüşüne katılmıyoruz. 

Ayrıca rızanın cenine ait olduğu iddiası bakımından, söz konusu rıza ve insan onuruna 

aykırılık iddiasının çocuk düşürme ve düşürtme suçlarının hukuka uygunluk nedenleri 

kapsamında, hukuka uygun rızaya dayalı rahim tahliyesi, anneye zarar veren gebelik 

veya suç sonucu gebelik durumlarında gündeme getirilmemesi diğer bir çelişki 

niteliğindedir. Hısımlık unsuru bakımından, ise yalnızca genetik zarar doğma ihtimali 

bulunan hısımlıkların cezalandırılması gerekmektedir. Bunun ise biyoloji kapsamında 

belirlenmesi gerekmektedir ancak yine karşılaştırmalı hukuk düzenlemelerinde söz 

konusu durumun değerlendirilmediği ve ayrıca aynı aile kapsamında yetişmeyen 

kardeşler arasında işlenmesinin cezayı azaltan nitelikli hal olarak düzenlendiği yine 

çelişkili olarak görülmektedir. Son olarak yasaklar unsuru bakımından ise, genetik 

tehlikeliliği çok daha yüksek ve kanıtlanmış durumların cinsel özgürlük kapsamında 

cezalandırılmadığı görülmektedir. Bu kapsamda Alzheimer, Parkinson’s, belirli deri 

hastalıkları ile hamilelik döneminde alkol, uyuşturucu ve sigara kullanımının 

cezalandırılmaması bir diğer çelişki niteliğindedir.  

Korunan hukuksal değer kuramı kapsamında, belirtilen iddialara ek olarak 

cinsel özgürlük ve dokunulmazlığa aykırılık iddiası ifade edilmektedir. Cinsel 

davranış unsurunun belirlenmesi bakımından cinsel özgürlük ve dokunulmazlık 

iddiası herhangi bir kriter öne sürememektedir. Bu kapsamda her türlü cinsel 

davranışın cezalandırılması gerektiği öne sürülebilir. Vücut dokunulmazlığının 

ihlalinin söz konusu olmadığı ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki 

kapsamında, ağırlıklı olarak rızanın aradaki hısımlık ilişkisi nedeniyle etki altında 

kaldığı ve daha önceden başlayan ilişkinin erginlikle birlikte devam ettiği ifade 

edilmektedir. Yasaklar unsuruna da ilişkin söz konusu iddialar ispat hukukuna ilişkin 

olup, hareketin suç haline getirilmesi bakımından böyle bir karinenin kabul edilmesi 

mümkün değildir. Ayrıca hısımlık bakımından, cinsel özgürlük ve dokunulmazlık 

korunan hukuksal değeri kapsamında rıza üzerinde etkiye sahip olabilecek herkesin, 

diğer bir ifadeyle bakım ve gözetimi altında olduğu kişilerin, hısımlık kapsamında 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda cinsel özgürlük ve dokunulmazlık 

hukuksal değerinin de çelişkiler içerdiği görülmektedir.  
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 “Cezalandırmanın Amacı Bakımından” başlıklı bölümde, mutlak ve nisbi 

kuramlar uyarınca ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin 

cezalandırılmasının amacı bulunmadığı ortaya konulmuştur. Bu kapsamda adalet 

kuramı bakımından herhangi bir kriter belirlenmesi mümkün değilken, kefaret kuramı 

uyarınca kişiye çektirilmesi gereken bir unsur bulunmamaktadır. Aynı şekilde genel 

önleme amacı ve özel önleme kapsamında caydırıcılık bakımından yaptırımın varlığı 

ve uygulanacağı noktasındaki güven hareketten bağımsız olarak amacı yerine 

getirmektedir.   Islah kapsamında ise söz konusu ilişkiye giren kişilerin bu ilişkiyi 

kaçınılması veya ıslah edilmesi gereken bir davranış olarak görmediklerinin ve belirli 

sınıflara ait ahlak kurallarının kişilere dayatılmasının kabul edilemeyeceğinin 

belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca karşılaştırmalı hukukta öngörülen hürriyeti 

bağlayıcı cezaların ve/veya adli para cezalarının söz konusu hareket bakımından ıslah 

kabiliyetinin bulunmadığı açıktır. Bu kapsamda kişilerin psikolojik yardım almaları 

gerektiği iddia edilmekle birlikte, bu iddianın geçerliliği bakımından kullanılan verilen 

rızaya dayalı olmayan cinsel davranışlara yönelik olduğunun unutulmaması gerekir.  

Suç politikası bakımından ise, genel ahlak ve aile düzenine karşı suçlar 

başlıkları altında düzenlenen hareketlerin korunan hukuksal değer anlayışındaki 

değişim ile birlikte cinsel özgürlük ve dokunulmazlığa karşı suçlar, topluma karşı 

suçlar ve aile düzenine karşı suçlar olarak ayrıma tabi tutulduğu görülmektedir. Bu 

kapsamda korunan hukuksal değerin kişilere ait olabileceğinin kabulü ile birlikte, 

cinsel özgürlük ve dokunulmazlığa karşı suçlar bakımından ceza hukukunun tek çare 

özelliğine sahip olduğu ifade edilmektedir. Bu doğrultuda tarihsel süreç içerisinde 

livata, zina, eşcinsellik, sadist-mazoşist ilişki gibi hareketlerin suç olmaktan çıkarıldığı 

görülmektedir ve ceza hukukunun rasyonelleşmesi ve laikleşmesi sürecinin devam 

etmekte olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.  

Türk Hukukunda ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkiye ilişkin 

incelemeye Osmanlı ceza hukuku ile başlanması, Orta Asya Türklerinin aile yapısının 

incelenmesi konu bakımından etkisiz görüldüğü için, tercih edilmiştir. Ergin yakın 

akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki İslam temelli hukuk sistemlerinde zinanın 

cezayı ağırlaştıran nitelikli hali olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, Klasik 

dönem Osmanlı ceza hukukunda zina suçunun ayrıca tazir suçu olarak düzenlendiği 

görülmektedir. Hukuk tarihi öğretisi bakımından tartışmalı olmakla birlikte, uygulama 
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üzerinde yapılan incelemeler İslam temelli hukuk sistemlerinin öngördüğü 

yaptırımların uygulanmadığı yönündedir. Bu noktada cezanın sosyolojik 

temellendirmesi kapsamında Osmanlı klasik döneminde kişiler arası ilişkilere 

müdahalenin sınırlı olduğu belirtilmektedir. Batılılaşma döneminde ise, devletin suçun 

doğrudan süjesi olarak görülmesi ile birlikte, kişiler arası ilişkilere müdahalenin arttığı 

ifade edilmektedir. Bununla birlikte 1858 tarihli Ceza Kanunu ile birlikte zina, 

eşcinsellik ve ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişkinin suç olmaktan 

çıkarıldığı görülmektedir.  

Cumhuriyet döneminde ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel 

ilişkinin incelenmesine ilişkin görüş ve tekliflerin iki dönem içerisinde incelenmesi 

gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Dönem isimleri kanun isimleri ile belirlenmekle 

birlikte, kesin bir tarihten ziyade zihniyet değişimini işaret eder şekilde yapılmıştır. Bu 

kapsamda ceza hukukunda hâkim suç haline getirme kuramlarının değişmesi, korunan 

hukuksal değer kuramının önem kazanması ve değerlerin kişilere ait olabileceğinin 

kabulü ile medeni hukuk kapsamındaki evlenme engelleri ile tanıma yasağı 

düzenlemeleri söz konusu ayrımın temel nedenlerini oluşturmaktadır. Ayrıca konuya 

ilişkin tartışmaların ağırlıklı olarak ceza hukuku reformları döneminde gündeme 

geldiğinin tespit edilmesi de bu ayrımda etkili olmuştur.  

 Türk Kanun-i Medenisi ve mülga Türk Ceza Kanunu döneminde, eTCK’nın 

kabulünü takiben mehaz kanunda yer alan belirli hükümlerin – ki aralarında ergin 

yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki de bulunmaktadır – yeni kanunda 

düzenlenmemesi üzerine konu üzerine araştırma ve tartışmalarda artış görülmüştür. 

Nitekim benzer tartışmalar, TKM’nin evlenme engellerine ilişkin hükümlerin 

düzenlenmesin süt hısımlığının çıkarılmasın ilişkin olarak da bulunmaktadır.  

Bu dönemde eTCK m.237 kapsamında aralarında evlenme engeli bulunanların 

evlenmelerinin cezalandırılması söz konusudur. Söz konusu maddenin temel amacı, 

ergin yakın akrabaların rızaya dayalı cinsel ilişkilerinin cezalandırılmasına yönelik 

yasa tekliflerinde açıklandığı üzere, medeni kanunla getirilen evlenme usulünün 

toplumda yerleşmesini sağlamak olmakla birlikte, öğretide ağırlıklı olarak bu suç ile 

aralarında evlenme engeli bulunan ergin yakın akrabaların rızaya dayalı cinsel 

ilişkilerinin dolaylı olarak, evlenme seviyesine ulaşması durumunda, cezalandırıldığı 

iddia edilmektedir.  
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Söz konusu dönemde ağırlıklı olarak, ceza hukuku düzenlemelerinde 

toplumsal mühendislik amacının görüldüğü, aynı zamanda bir hareketin suç haline 

getirilmesi kapsamında karşılaştırmalı hukuk düzenlemelerinin incelendiği, özellikle 

genel ahlaka ve aileye karşı suçların toplum ile doğrudan bağlantı içinde olduğu 

zihniyetleri hâkimdir. Bununla birlikte mehaz kanunun çevirisi sırasında belirli 

suçların düzenlenmemesine ilişkin doğrudan bir açıklama bulunmamakla birlikte, 

öğretide toplumsal etki nedeniyle 1858 tarihli ceza kanunundaki düzenlemelerin tekrar 

edildiği, aydınlanma çağı görüşlerine uygun düzenleme yapıldığı, söz konusu 

hükümlerin unutulduğu şeklinde yorumlar bulunmaktadır. Bu kapsamda, 1858 tarihli 

ceza kanunundaki düzenlemelerin toplumsal düzen amacıyla tekrar edildiği görüşüne 

katılıyoruz. Bununla birlikte, toplum mimarisi özelliği gösteren söz konusu eTCK’da 

bu maddelerin ele alınmaması çelişki içermektedir. Ayrıca, öğretimizde ağırlıklı 

olarak incelenmeyen 1947 tarihli yasa teklifi ile 1953 tarihli yasa tekliflerinde 

belirtildiği üzere kanun koyucunun iradesinin söz konusu hareketin 

cezalandırılmaması yönünde olduğu açıktır.  

Bu dönemde hareketin suç haline getirilmesi kapsamından yapılan eleştirilerde 

ağırlıklı olarak toplum mimarisinin sağlanması amacına rağmen söz konusu 

hareketlerin düzenlenmemesi, bu maddelerin unutulduğu iddiasının yerinde 

olamayacağı, söz konusu hareketin karşılaştırmalı hukukta ve 1858 tarihli Ceza 

Kanunu öncesinde suç olarak düzenlendiği ileri ifade edilmiştir. Temel etken olarak 

neslin sağlığı iddiasının kanıtlanamaması nedeniyle hareketin ahlaka aykırılığı 

üzerinden eleştiriler yapılmıştır.  

Suç haline getirilmemesi taraftarları ise, hareketin ülkemizde görülmediği, 

ilgili maddelerin kanunun çevirisi sırasında unutulduğu, bu maddelerin genel ahlak 

kavramının kendisini koruduğu şeklinde iddialarda bulunmuşlardır. Ayrıca bu 

hareketin temel nedeni ağırlıklı olarak eğitim kaynaklı görülmektedir. Bu görüşün 

temelinde dönem ceza hukuku öğretisinde ağırlıklı olarak görülen Durkheim etkisi 

nedeniyle olduğu kanaatindeyiz.  

Takiben 1947 ve 1953 tarihli yasa tekliflerinde, mecliste yapılan tartışma ve 

görüşmelerde söz konusu hareketin nedenlerine veya cezalandırılmasına ilişkin 

açıklamalar bulunmamakla birlikte ikinci dönem iradi kuram özelliklerini gösteren 

bilinmeyenden kaynaklanan dini korkuların etkili olduğu görülmektedir. Bununla 



   140 
 

birlikte söz konusu hareketin suç haline getirilmesi durumunda masumiyet karinesine 

etkisi dolayısıyla neden olacağı zararın, sağlayacağı faydadan daha fazla olduğu 

belirtilerek suç haline getirilmediği görülmektedir. Bunun yerine kanun koyucu yazılı 

basında geniş yer bulan söz konusu harekete ilişkin haberlerin yayınlarının 

yasaklanmasını tercih etmiştir. Bu durum öğretide Cumhuriyetin “kutsal aile” mitinin 

korunması olarak ifade edilmekle birlikte, kanaatimizce sorunun eğitimle 

sonlanacağına ilişkin görüşle paralellik göstermektedir.  

Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu döneminde ise ilgili kanunlar 

bakımından belirli değişiklikler göze çarpmaktadır. Öncelikle TMK kapsamında 

evlenme engellerinin kapsamı genişletilirken, evlatlık ilişkisi mutlak evlenme butlanı 

olarak düzenlenmiştir. Ayrıca ergin yakın akrabalar arası rızaya dayalı cinsel ilişki 

sonucunda doğan neslin tanıma yasağı çocuk hakları kapsamında kaldırılmıştır. 

Evlatlık ilişkisine ilişkin söz konusu değişiklik medeni hukuk öğretisi bakımından 

belirli görüş ayrılıklarına neden olmuştur. Bir görüş uyarınca, evlatlık ilişkisinin nisbi 

evlenme engeli olarak düzenlenmesinin toplumumuza daha uygundur ve evlenme 

engellerinin kan hısımlığı ile sınırlanmasının doğal (tabii) hukuka dayanmaktadır. 

Bununla birlikte ağırlıklı görüş aile ilişkilerin korunması kapsamında evlatlık 

ilişkisinin de evlenme engeli olarak düzenlenmesinin doğru bir gelişme olduğunu ileri 

sürmektedir.  

Ceza hukuku bakımından ise, tespit edebildiğimiz kadarıyla Türk Ceza 

Hukuku Reformu sırasında söz konusu ilişkinin cezalandırılmasına ilişkin tartışma 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte tasarının kanunlaşması üzerine yapılan eleştirilere 

karşılık söz konusu hareketi suç haline getirmemenin tercih edildiği ifade edilmiştir. 

Bununla birlikte bu dönemde de Türk Ceza Hukuku Reformunu takiben, Alman 

Anayasa Mahkemesi kararı ve Radyo, Televizyon ile İnternet Haberciliğine ilişkin 

düzenlemelerde söz konusu harekete ilişkin yayın yasağının yer almaması nedeniyle 

yapılan haberler sonucunda hareketin incelenmesinde artış görülmüştür. Bu dönemde 

cinsel özgürlük ve dokunulmazlığa karşı suçlarda ağırlıklı olarak Cahit Can ve 

dolayısıyla Levi-Strauss kuramlarının etkili olduğu görülmektedir.  

Bu dönemde de hareketin suç haline getirilmesinin öğretide ağırlıklı görüş 

olarak devam ettiği görülmektedir. Hareketin suç haline getirilmesi taraftarları ağırlıklı 

olarak bilimsel olarak kanıtlanamayan neslin sağlığı iddiasına dayanmaktadır. Aynı 
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zamanda ahlak ve aile birliğinin korunması düşünceleri de ifade edilmektedir. 

Hareketin suç haline getirilmemesi taraftarları ise ağırlıklı olarak rızanın geçerliliğini 

ifade etmektedir. Aynı zamanda karşılaştırmalı hukuk verilerine dayanan bu dönem 

çalışmalarında yalnızca Alman Anayasa Mahkemesi kararında yer alan korunan 

hukuksal değerlerin irdelendiği görülmektedir.  

Bu dönem yayıncılığına ilişkin olarak Basın Kanunu’nda yer alan ilgili 

hareketin yayınlanmasına ilişkin yasağın radyo-televizyon ve internet üzerinden 

yapılan habercilikleri kapsayan şekilde düzenlenmemesi dikkat çekicidir. Son olarak 

medyamızda yer alan 2017 tarihinde hareketin suç haline getirilmesi ilişkin yasa teklifi 

yapıldığı iddiası yerinde değildir. Söz konusu çalışma parti genel kuruluna yasa 

teklifinin sunulmasından ibarettir. Bununla birlikte bu öneride genel ahlak ve neslin 

sağlığı iddialarının yenilendiği görülmektedir. 
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