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GĠRĠġ 

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu TBMM’de 26.09.2004 tarihinde kabul edilerek 

01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda cinsel 

suçlar açısından, kanun sistematiği ve kavramlar yönünden 765 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’na göre farklı bir düzenlemeye yer verilmiĢtir. 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu,  cinsel dokunulmazlığı ihlal eden fiilleri 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 

aksine “genel ahlâkı ve aile nizamını” ilgilendiren ihlaller olarak değil, kiĢisel 

değerlere yönelik saldırı olarak kabul etmiĢtir. 

Cinsel dokunulmazlığı ihlal eden fiiller, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 

Özel Hükümler’e iliĢkin ikinci kitabının  “KiĢilere KarĢı Suçlar”ı cezalandıran ikinci 

kısmının altıncı bölümünde , “Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı ĠĢlenen Suçlar” baĢlığı 

altında yaptırım altına alınmıĢtır (TCK m.102-105). 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunun’da cinsel dokunulmazlığa karĢı suçlar, dört ana suç tipi halinde, “Cinsel 

Saldırı” (TCK m.102), “Çocukların Cinsel Ġstismarı” (TCK m.103), “ReĢit 

Olmayanla Cinsel ĠliĢki” (TCK m.104)  ve “Cinsel Taciz” (TCK m.105)  baĢlıkları 

ile düzenlenmiĢtir.  

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndan farklı 

olarak “ırza geçme”,  “ırza tasaddi”, “sarkıntılık” ve “söz atma” gibi kavramların 

yerine “cinsel saldırı”, “cinsel istismar” ve “cinsel taciz” kavramları kullanılmıĢtır. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda çağdaĢ geliĢmelere uygun olarak evlilik içi cinsel 

saldırı açık bir Ģekilde suç olarak düzenlenmiĢ bunun yanı sıra 765 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nda yer alan “evlenme vaadiyle kızlık bozma” suçuna ve fail ile mağdurun 

evlenmesi sonucu cezanın tecilini düzenleyen 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 434.  

madde benzeri bir düzenlemeye yer verilmemiĢtir.  

Tez çalıĢmamızla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 102. maddede düzenlenen 

“cinsel saldırı” suçunu ayrıntılı olarak incelemeyi amaçlamaktayız. Tez çalıĢmamız, 

iki ana bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümünde “cinsel saldırı suçunun tarihi 

geliĢimi ve karĢılaĢtırmalı hukuktaki görünüm”ü, ikinci bölümde ise “cinsel saldırı 

suçu” tüm unsurları ile birlikte (TCK m.102) ele alınmaya çalıĢılmıĢtır. 
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Tez çalıĢmamızın birinci bölümünde, “cinsel saldırı suçunun tarihi geliĢimi ve 

karĢılaĢtırmalı hukuktaki görünüm” kapsamında ilk olarak eski medeniyetlerin hukuk 

sistemlerinde cinsel saldırı suçu ele alınmıĢ ayrıca günümüzde bir kısım önemli 

hukuk sistemlerinde cinsel saldırı suçu ana hatlarıyla incelenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Tez çalıĢmamızın ikinci bölümünde ise, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda 

“cinsel dokunulmazlığa karĢı suçlar” kapsamında düzenlenen “cinsel saldırı suçu” 

(TCK m.102) ayrıntılı olarak incelenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda cinsel saldırı 

suçunda (TCK m.102), “korunan hukuki yarar”,  “fail”, “mağdur”, “suçun konusu”, 

“suçun unsurları” ve “suçun özel görünüĢ biçimleri” ve bu baĢlık altında “teĢebbüs, 

“içtima”, “iĢtirak” konuları incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın ikinci bölümde ayrıca   “cinsel 

saldırı suçunun nitelikli halleri” kapsamında “suçun vücuda organ veya sair cisim 

sokulmak suretiyle iĢlenmesi” (TCK m.102/2)  ve cinsel saldırı suçunda cezanın 

ağırlaĢmasına neden olan diğer nitelikli haller (TCK m.102/3) ayrıntılı olarak ele 

alınmıĢ ve “cinsel saldırı suçunun neticesi sebebiyle ağırlaĢmıĢ halleri” (TCK m. 

102/5-6) ile “cinsel saldırı suçu ve benzer suçlar ayrımı”, “Ģikâyet-uzlaĢma” ve 

“görev-yaptırım” konularına yer verilmiĢtir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

TARĠHĠ GELĠġĠM VE KARġILAġTIRMALI 

HUKUKTAKĠ GÖRÜNÜM 

 

I- TARĠHĠ GELĠġĠM 

A- Genel Olarak 

Bireyin cinsel özgürlüğünü ihlal eden, ailenin itibarını zedeleyen fiiller çok eski 

tarihlerden beri cezalandırılmıĢlardı.
1
 Irza geçme suçuna

2
 yönelik tarihi süreç 

içerisinde farklı devir ve toplumlarda para cezasından, kısırlaĢtırma ve ölüm cezasına 

kadar çok çeĢitli yaptırımlar öngörülmüĢtü.
3
  

Eski çağlarda toplumsal yaĢamın varlığına karĢı iĢlenmiĢ oldukları varsayılan 

eylemler en ağır suçlar olarak kabul edilmiĢlerdi. Eski toplumlarda cinsel ve dinsel 

tabular mevcuttur ve tabu sayılan varlıklara karĢı iĢlenen suçlar ağır Ģekilde 

cezalandırılmıĢlardı. Özel mülkiyet henüz bilinmediği için kiĢilere ve mala karĢı suç 

kavramı tabulara karĢı iĢlenen suçlardan çok daha sonra geliĢmiĢtir. Toplumsal 

dayanıĢma bağını çözebilecek güçte olduğu için tabu sayılarak dokunulması 

yasaklanan değerler adına cezalandırılan ve böylece ağır suç olarak nitelendirilen 

cinsel suç, ceza hukukunun geliĢimine uygun olarak daha sonradan hukukun 

içerisinde yer alan ahlak kuralları adına cezalandırılmaya baĢlanılmıĢtı.
4
 

Ortaçağda da ferdi ahlakileĢmeyi sağlamak ve genel ahlakı korumak amacıyla 

cinsel özgürlüğe yönelik eylemler suç sayılmıĢtı. Bu dönemde ceza kanunlarının 

cinsel suçlarla ilgili bölümlerinde dinsel bir düzenleme kendini hissettirmekteydi. 

                                                           
1
 SEVÜK, Handan YokuĢ, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz 

Suçları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart-Nisan, S.57, 2005, s.244 
2
 765 sayılı TCK’da yer alan ırza geçme suçunun  (m.414,416) karĢılığını 5237 sayılı TCK’da cinsel 

saldırı suçunun nitelikli hali (TCK m.102/2)  ve çocukların cinsel istismarı suçunun nitelikli hali  

(TCK m.103/2) oluĢturmaktadır. 
3 

DÜLGER, Ġbrahim, Cinsel Özgürlüğe KarĢı iĢlenmiĢ Suçlardan Irza Geçme Suçu, SÜSBE, 

(YayınlanmamıĢ Doktora Tezi), Konya, 1998, s.4,5 
4
 CAN, Cahit, Toplumsal Ġnsanın Evrensel Doğası ve Cinsel Suçlar, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2002, 

s.462,463 
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Ortaçağda suç ile günah arasında kesin sınır çizilmemiĢ suç ile günah kavramları iç 

içe geçmiĢti.
5
 

Ġlerleyen dönemlerde ceza hukuku ve ahlak ayrımının gerçekleĢmesiyle cinsel 

suçlar toplumsal düzen açıdan taĢıdığı öneme uygun olarak bireyin cinsel özgürlüğü 

esas alınarak cezalandırılmıĢtır.
6
 

B- Asur Hukuku  

Asur hukuku, zina, ırza tecavüz, adam öldürme, hırsızlık, sihirbazlık, ahlak ve 

adaba muhalefet, hakaret, çocuk düĢürme gibi birçok fiiller suç olarak kabul etmiĢ ve 

bunlar hakkında ölüm, uzvun kesilmesi, kısırlaĢtırma, para, değnek, kral 

angaryasında çalıĢma Ģeklinde farklı cezalar belirlemiĢti. Asur hukukunda, cezaların 

Ģahsiliği ilkesi kabul edilmekle birlikte cezaların belirlenmesinde suçluların hür olup 

olmamalarına göre cezalar farklılaĢtırılmıĢtı.
7
  

Asur hukukunda, ırza geçme (cinsel saldırı),
8
  zina suçlarına iliĢkin ağır cezalar 

öngörülmüĢtü. Asur hukukunda, babasının evinde ikamet eden bir kadının baĢka bir 

erkekle cinsel iliĢkide bulunması halinde kadın ve suç ortağı öldürülürdü. Kocasının 

evinde ikamet eden kadının baĢka bir erkekle cinsel iliĢkide bulunması halinde ise 

koca karısının ve suç ortağının uzuvlarını sakatlayabilir veya karısını af edebilirdi. 

Asur hukukunda yabancı erkekle iliĢkide bulunan evli kadın bazı durumlarda suçlu 

kabul edilmemiĢtir. Buna iliĢkin olarak hür bir adamın karısına tecavüz edilmesi 

halinde tecavüz eden erkek öldürülür fakat kadın suçlu sayılmazdı. Ancak evli bir 

kadının kandırılarak gizli bir eve götürülmesi ve orada yabancı bir erkekle cinsel 

iliĢkiye girmesinin sağlanması halinde, bunu itiraf eden kadın cezalandırılmazken, 

itiraf etmemesi ve olayın ortaya çıkması halinde kadına verilecek cezayı kocası 

belirlemekteydi. Ancak, kadın cinsel iliĢkiyi itiraf etse de etmese de erkek her iki 

halde de öldürülürdü.
9
 

Asur hukukunda, evli erkeğin genç bir kızın ırzına geçmesi halinde, tecavüz 

eden evli ise kızın babası tecavüz eden erkeğin karısını alır, onu kendi yanında 

                                                           
5
 SEVÜK, s.245 

6
 CAN, s.463 

7 
OKANDAN, Recai Galip, Umumi Hukuk Tarihi Dersleri, Fakülteler Matbaası, Ġstanbul, 1952, s. 162 

8
 Irza geçme suçunun  (765 sayılı TCK m.414, 416) karĢılığı olarak 5237 sayılı TCK’da  “cinsel 

saldırı suçunun nitelikli hali” (TCK m.102/2)  ve “çocukların cinsel istismarı suçunun nitelikli hali”  

(TCK m.103/2) anlaĢılması gerekmektedir. 
9
 OKANDAN, s. 164-166 
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muhafaza eder ve aynı fiili tecavüz edenin karısına uygulardı. Eğer tecavüz eden evli 

bir adam değilse, bu takdirde kızın fiyatının üç mislini babaya ödemek zorunda 

bırakılır ve baba rıza gösterirse tecavüz eden, kızla evlenebilirdi. Eğer genç bir kız 

evli bir erkekle kendi rızası ile cinsel iliĢkide bulunmuĢ ise erkek tarafından kızın 

babasına kızın fiyatının üç katı ödenir ayrıca erkek kendi karısının yanına dönmesi 

yasaklanırdı. Kız ise babasının belirlediği Ģekilde cezalandırılırdı. Asur hukukunda 

ayrıca ahlak ve adaba aykırı fiillerde cezalandırılmıĢtır. Örneğin erkeğin elini kadına 

sürmesi halinde parmağı kesilirdi. Bir kadın bir erkeğe dokunursa para cezasıyla 

birlikte yirmi değnek vurulurdu.
10

 

C- Babil Hukuku 

Babil’de Hamurabi kanunlarında birçok fiil suç olarak suç olarak kabul edilmiĢ 

fiillerin cezalarını tayinde genellikle kısas esas alınarak suçla ilgili fiilin aynen 

suçlunun Ģahsına Devlet tarafından uygulanması esası kabul edilmiĢti. Kan gütme ve 

diyet gibi usullere yer verilmemiĢti. Hamurabi kanununa göre kendi kızıyla cinsel 

iliĢkide bulunan baba sürgün cezasına mahkûm edilirdi. Gelini ile gayrimeĢru iliĢkide 

bulunan kayınpeder suda boğulurdu. Babasının ölümünden sonra annesi ile cinsel 

iliĢkide bulunan çocuk ve annesi yakılırdı. Babasının ölümünden sonra babasına 

çocuk doğuran üvey annesi ile iliĢkide bulunan çocuk aileden uzaklaĢtırılırdı. 

Hamurabi kanunu zinayı da suç kabul etmiĢ ve kadın ile erkeğin bağlanarak suya 

atılmak suretiyle cezalandırılmasını öngörmüĢtü. Zorla baĢkasının namusuna taarruz 

eden kiĢi ise bazı hallerde ölüm cezasına mahkûm edilirdi.
11

 

D- Eti Hukuku 

Eti hukuku, fertler tarafından gerçekleĢtirilen bazı fiillerin kamu düzenini 

bozmasını nazara alarak suç olarak kabul etmiĢ ve çeĢitli cezalar belirlenmiĢti. Ancak 

cezaların tespitinde mağdurun sosyal durumu, hür olup olmaması, bazı durumlarda 

mesleği göz önüne alınmaktaydı. Eti hukuku, suç oluĢturan fiillere cezalara tespit 

ederken diğer topluluklara nazaran da mutedil ve insani tarzda hareket etmiĢtir. Eti 

hukukunda genellikle suçtan doğan zararın tazmini prensibi benimsenmiĢti. Eti 

hukukunda suçluların cezalandırılması Devlete ait bir yetki kabul edilmekle birlikte 

                                                           
10 

OKANDAN, s. 164-166 
11

 OKANDAN, s. 143,146,147 
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zina suçu gibi bazı suçlarda suçlunun zarar gören kiĢiler tarafından 

cezalandırılmalarına da izin verilmekteydi.
12

 

Eti hukuku, ahlak ve adaba aykırı Ģehvani hislerle iĢlenen birçok fiilleri suç 

olarak kabul ederek bunlar hakkında ağır cezalar öngörmüĢtü. Anne, kız ve erkek 

çocuk, gelin, kayınvalide, üvey kız, baldız gibi kiĢilerle cinsel iliĢkide bulunanlar 

ölüm cezası ile cezalandırılmaktaydı. Hayvanlarla cinsel iliĢkide bulunma Ģeklinde 

anormal iliĢkiler de ölüm cezası ile cezalandırılmaktaydı.
13

  

Eti hukukunda, zina da suç olarak kabul edilmiĢ, zinanın kadının evinde 

gerçekleĢmesi halinde zina yapan her iki kiĢi hakkında kocanın Ģikâyeti üzerine ölüm 

cezası uygulanmaktaydı. Ancak koca karısını affetmesi halinde karısı ile birlikte suç 

ortağı da cezadan kurtulması mümkündü. Bu durumda da koca tarafından suçlu 

erkeğin alnına damga vurulabiliyordu. Zina suçu evin dıĢında iĢlenmesi halinde ise 

kadının rızasının bulunup bulunmadığının tespiti güç olması nedeniyle yanlızca suçlu 

erkek ölüm cezası ile cezalandırılırdı.
14

 

E- Ġbrani Hukuku 

Ġbrani hukukunda, suçlar ve bunlara uygulanacak cezalar Tevrat’da 

belirlenmiĢtir. Ġbranilerde genel olarak suçluların cezalandırılmasında Ģahsi intikam 

yasaklanmıĢtı. Suçlulara verilecek cezalarda genel olarak kısas esası kabul edilmiĢti. 

Ġbrani hukuku zinayı suç kabul ederek suçun faillerinin her ikisi hakkında ölüm 

cezası öngörmekteydi. Annesiyle, geliniyle kardeĢiyle cinsel iliĢkide bulunanlar 

ölüm cezasına mahkûm edilirdi. Erkek evlendiği kızın bakire olmadığını anlar ise kız 

evlilik öncesinde gayrimeĢru iliĢkide bulunduğu kabul edilir ve taĢlanarak 

öldürülürdü. Erkek bu hususta iftira ettiği anlaĢılır ise kızın babasına para vermeye 

mecbur tutulur ve kızı hiçbir Ģekilde boĢayamazdı. Bir kimse niĢanlı bir kızla Ģehirde 

zorla ırzına geçecek olursa, kız buna bağırarak karĢı koymadığı için erkek ise niĢanlı 

bir kızın namus ve iffetini ihlal ettiği için her ikisi de taĢlanarak öldürülürdü. Ancak 

bir kimse, niĢanlı bir kızın, Ģehir dıĢında zorla ırzına geçecek olursa, fiilin Ģehir   

dıĢında iĢlenmiĢ olması kızın  direnmesini  ve  karĢı  koymasını  sonuçsuz  bırakacağı  

                                                           
12

 OKANDAN, s. 204,205 
13

 OKANDAN, s. 207,208 
14

 OKANDAN, s. 207,208 
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için yalnız fail olan erkek öldürülür, kıza bir ceza verilmezdi.
15

 

F- Roma Hukuku    

Günümüz hukukunda genellikle “genel adap ve aile düzeni aleyhine iĢlenen 

suçlar” baĢlığı altında incelenen eylemlerden hemen hepsinin, Roma ceza hukuku 

tarafından düzenlendiği hatta bugünün modern ceza yasalarının cinsel suçlara iliĢkin 

hükümlerinin, Roma ceza hukuku düzenlemelerinin bir uzantısı konumunda 

bulunduğunun söylenmesi mümkündür. Bu nedenle Roma hukukunun cinsel suçlara 

iliĢkin hükümlerinin özel bir önemi bulunmaktadır.
16

  

M.Ö. 8. yüzyılda Tiber nehri kıyılarında küçük bir ilkçağ kenti olarak kurulan 

Roma, askeri politik ve kültürel geliĢimi sonucu M.Ö. 1. yüzyılda çağının en büyük 

ve güçlü devleti haline geldi. Bu geliĢme ve geniĢleme Roma toplumunu değiĢime 

zorladı. Toplumsal yapının, değiĢimin getirdiği yeni sorunlara uyum gösterememesi 

ve sağlıklı çözümler üretilememesi sonucunda Roma toplum yapısının belkemiğini 

oluĢturan aile reisinin gücünün zayıflaması ahlaki çöküntüye, aile hayatının 

bozulmasına yol açtı. Romalı kadın ve erkeklere hoĢ görünen cinsel serbesti, zamanla 

çarpık iliĢki biçimlerinin yayılmasına neden oldu. Devlet, cumhuriyet devrinin 

sonlarında, eĢcinsel iliĢkiler, fahiĢelik ve diğer cinsel suçlar yaygınlaĢması nedeniyle 

bu fiillerin tümünün “adulterium” kapsamında değerlendirerek ve ahlaki çöküntüye 

karĢı önlemler aldı.
17

   

Eski Roma’da baĢlangıçta ırza geçme için özel bir ceza bulunmuyordu. Irza 

geçme suçu, diğer tecavüz suçları ile birlikte M.Ö. II. yüzyıldan itibaren bir amme 

hukuku suçu olarak cezalandırılmaktaydı. Bunun nedeni matriarkal (anaya bağlı aile) 

rejimin henüz kaybolmadığı iptidai kavimlerde ırza geçme suç olarak kabul 

edilmiyordu. Patriarkal (babaya bağlı aile) rejimi yerleĢip kadın tek kiĢiye ait olduğu 

görüĢünün kabul ediliĢi, ırza geçmeyi bir suç haline getirmiĢtir. Roma ailesi 

matriarkal rejimden geçmiĢtir ve izleri klasik devre kadar görülmektedir.
18

 Roma 

hukukunda ayrıca ırza geçme suçu, cebren  kadının erkek kaçırmak suçu ile tamamen  

                                                           
15 

OKANDAN, s. 186,189 
16 

CAN, s.360  
17

 TAMER, Diler, Agustus Çağında Cinsel Suçlar ve Lex Iulıa De Adulteriis Coercendis, Homer 

Kitapevi, Ġstanbul, 2007, s.14  
18 

TAHiROĞLU, Bülent, Roma Hukukunda Ġniuria, KurtuluĢ Matbaası, Ġstanbul Üniversitesi Yay. 

No:1490, Hukuk Fakültesi No: 325, Ġstanbul, 1969, s.103  
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karıĢmıĢ durumda bulunuyordu.
19

 

Roma yasalarında fücura ve evlenme yasaklarına iliĢkin kurallar, kadınların 

iffetine karĢı suçlar, evlilik dıĢı cinsel iliĢki ve zina, fuhuĢ için aracılık, eĢcinsellik 

vb. suçlar düzenlenmiĢti. Fücur kavramı Roma özel hukuku alanına, dinsel kökenli 

bazı yasakların, “yakın akrabalar arasında evlenme yasağı” biçimine 

dönüĢtürülmesiyle girmiĢtir. “Ahlak Yasasına (Moribus)”  göre bu eylem suç 

sayılmaktadır ve devlet yasaları, cinsel suçların tümünü içeren “adulterium” ve 

“stuprum” kavramlarını kullanmaya baĢlamadan önce bile, ceza hukukunda fücur 

hükme bağlanmıĢ bulunmaktaydı.
20

  

Roma hukukunda evli bir kadının, kocasından baĢka birisiyle cinsel iliĢkide 

bulunması da “adulterium” suçunu oluĢturmaktaydı. Nikâhsız evlilik adıyla 

nitelendirilmiĢ bulunan “matrimonium injustum” türünden birleĢme biçiminde bile 

zina suçunun iĢlenebileceği kabul edilmiĢti. Bu durum Roma’daki evliliğin tek eĢli 

olmasının bir sonucuydu.
21

 

XII Levha Kanunu’nda, hafif maddi tecavüzler ve müessir fiiller “iniuria” 

kavramı içerisinde değerlendiriliyordu. Aynı zamanda klâsik devirde hukuka 

aykırılığı, Ģahısların maddi ve manevi kiĢiliklerine yapılan tecavüzleri ifade 

etmekteydi. Irza geçme suçunun XII Levha Kanunu’nda iniuria kavramına dahil 

olduğu ileri sürülmüĢtür.
22

 

Roma hukukunda, VIII. yüzyıla kadar ırza geçme suçuna ve cinsel özgürlüğe 

karĢı iĢlenen diğer suçlara dair cezalandırma hakkı aile reisi olan babaya ve 

“Censeurlere” bırakılmıĢtı.
23

 Cumhuriyet devrinde bir kadının bir erkekle gayrimeĢru 

iliĢkide bulunması doğrudan doğruya bir suç olarak kabul edilmemekte ise de, cinsel 

iliĢkinin kadının rızası dıĢında, zorla gerçekleĢmesi hali bir suç olarak kabul 

edilmiĢti. Cumhuriyet devrinde, livata da suç olarak kabul edilmiĢ ve bu suçlar için 

çok ağır para cezaları öngörülmüĢtü. Cumhuriyet devrinin sonlarına doğru hür 

kadınların yapılan  üç  ihtara  rağmen  köle  erkeklerle cinsel iliĢkide bulunmaları suç  

                                                           
19 

TUNA, Yalçın, “Irza Geçme Üzerine Mukayeseli Ġnceleme”, Adalet Dergisi, S.4, 1955, s.334
  

20 
CAN, s.360 

21 
CAN, s.364 

22 
TAHĠROĞLU, s.103-104   

23
 YARSUVAT, Duygun, “Mukayeseli Hukukta Cinsi Suçlar ve Müeyyideleri”, ĠÜHFM, S.1-2, 

Ġstanbul,  1964, s.115,116 
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kabul edilmiĢti.
24

  

Cinsel suçlar, Ġmparatorluk devrinde daha fazla önem kazanmıĢtır.
25

 

Cumhuriyet rejiminin çöküĢü ile Ġmparatorluk rejimine geçiĢi simgeleyen Ġmparator 

Augustus (M.Ö.63-M.S.13) tarafından aile düzeninin bozulması, toplumdaki ahlâki 

çöküntü nedeniyle ve bu kötü gidiĢin aynı zamanda devletin geleceğini sarsacağı 

kaygısıyla ahlâka karĢı fiilleri cezalandıran “Lex Iulia De Adulteriis Coercendis” adlı 

bir kanun yayınlanmıĢtı.
26

 Bu kanun, zina ile birlikte suç kabul edilen cinsel iliĢki 

biçimi yaptırım altına alınmıĢ ve bu davalara bakmak üzere “quaestiones perpetuae” 

isimli özel mahkemeler kurulmuĢtu.
27

 Roma toplumu, baĢlangıçtan beri evli kadının 

evlilik dıĢı iliĢkisine karĢı olmuĢ ve ağır yaptırımlara bağlamıĢtı. Augustus dönemine 

kadar bu yaptırımlar törelere ve aile hukukuna bağlanmıĢtı. Zina, Augustus 

döneminde kabul edilen yasa ile kamu suçu haline getirilmiĢti.
28

  

M.Ö. 18’de “Lex Iulia De Adulteriis Coercendis” adlı kanunla evli olan ve evli 

olmayan kadınla meydana gelen gayrimeĢru iliĢki ağır Ģekilde cezalandırılmıĢtı. Bu 

durumda gayrimeĢru iliĢkiye giren kadın veya kızın babası kızını ve suç ortağını 

öldürebilirdi. Kadının evli olması halinde koca karısının suç ortağı köle ise onu 

öldürebilirdi. Her iki halde erkek öldürülmemiĢ ise sürgün cezası verilir ve malların 

yarısı müsadere edilirdi. Kadın öldürülmemiĢ ise evi ise mallarının üçte biri, evli 

değil ise yarısı müsadere edilirdi. Justinianus zamanında ise zinada bulunan kadın 

hakkında manastıra kapatılarak orada ikamet mecbur tutularak cezalandırılırdı.
29

 

Roma ceza hukuku, Ġmparatorluk devrinde ırza geçme bir köleye karĢı iĢlenmiĢ 

dahi olsa suç olarak kabul edilmiĢ ve yaptırım olarak ölüm cezası öngörülmüĢtü. 

Constantinus tarafından yayınlanan bir emirname ile kız ve kadın kaçırma da bir suç 

kabul edilerek yaptırım olarak ölüm cezası kabul edilmiĢti. Fiili gerçekleĢtiren 

kiĢinin kaçırılan kadınla evlenmek istemesi ve kadının rıza göstermesi suçlunun 

cezadan kurtulmasını engellemezdi. Justinianus dönemindeki ise kanunlarda livata, 

ırza ve iffete tecavüz niteliğindeki fiiller suç olarak kabul edilmeye devam etmiĢti.
30

  

                                                           
24

 OKANDAN, s.476 
25

 OKANDAN, s.476 
26 

YARSUVAT, s.115,116; TAMER, s.14 
27

 TAMER, s.14 
28

 TAMER, s.17 
29

 OKANDAN, s.476 
30 

OKANDAN, s.478 
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Roma hukukunda ayrıca erkekler arasındaki cinsel iliĢkiler Cumhuriyet 

döneminde, kadınlar üzerinde iĢlenen cinsel suçlardan daha ağır bir biçimde 

cezalandırılmıĢtı. Cumhuriyetin sonunda ve Ġmparatorluğun baĢlangıcında bu suç 

10.000 Sesterslik bir para cezası ile cezalandırılmaktaydı. Ġmparatorluğun son 

dönemindeyse, toplumun çökmekte olan ahlak düzeyinin yükseltilmesi amacıyla 

ölüm cezasında karar kılınmıĢtı. Böyle bir suçun pasif süjesi durumunda bulunan 

erkek ise, önceleri malvarlığının yarısını kaybetmekte iken Constance zamanında 

ölüm cezası ile cezalandırılmaktaydı.
31

 Justinianus döneminde ise, kanunlarda livata, 

ırza ve iffete tecavüz niteliğindeki fiiller suç olarak kabul edilmeye devam etmiĢti.
32

 

G- Eski Fransız Hukuku     

Eski Fransız hukuku ırza geçmeye iliĢkin düzenlemeleri Roma hukukundan 

iktibas etmekle beraber, Roma hukukundan farklı olarak cebir kullanarak kadın 

kaçırılması suçu birbirinden ayrılmıĢtı. Fransız hukukçularından Muyart de 

Vouglans, zorla kız, kadın kaçırma ve ırza geçme suçunu birbirinden ayırmıĢ ve  

“ırza geçmek için mağdurun bir yerden kaldırılarak baĢka bir yere götürülmesi zaruri 

değildir, hâlbuki cebren kaçırmada bu esaslı bir Ģarttır” demek suretiyle her iki suç 

arasındaki farkı izah etmiĢtir.
33

   

Eski Fransız hukukunda, hiç bir kanun özel olarak ırza geçmeyi 

cezalandırmıyordu. Ancak, Henri II’nin askeri disiplini düzenleyen 22 Mart 1557 

tarihli kanunnamesinin 33. maddesi ırza geçmeyi cezalandırmakta idi. Maddeye göre 

“bir kadın veya bir erkeği zorlayacak kimse asılmak ve boğulmak suretiyle tecziye 

edilir” 1730 tarihli beyannamenin 3. maddesi de cebir ve tehdit ile ırza geçmeyi ölüm 

cezası ile cezalandırıyordu. 1791 tarihli kanunda ise hem ırza geçme hem de cebren 

kaçırmayı cezalandırıyordu.
34

 

H- Germen Hukuku     

Germen hukukunda, zina yapan kadın bizzat kocası tarafından cezalandırılırdı. 

Kanuna aykırı cinsel iliĢki aile reisi ve kocaya karĢı tazminatı gerektirmekte bazı 

hallerde de bu suçu iĢleyen kadına ölüm cezası dahi verilmekteydi. 1532 yılında 

Charles-Quint’nin yaptırdığı Carolina da, Germen ve Kanonik hukukun tesiri altında 

                                                           
31 

CAN, s.367 
32 

OKANDAN, s.478 
33 

TUNA, s.335 
34

 TUNA, s.336 
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olarak 116. ve 123. maddelerinde, Sodomi, fücur, ırza geçme, zina, çok evlilik ve 

fuhuĢ cezalandırılmıĢtı. Kanunun, 116. maddesi; “bir insanın bir hayvanla, bir 

erkeğin bir erkekle ve bir kadının bir kadınla cinsi münasebette bulunması ölüm 

cezası ile cezalandırılır” Ģeklindeydi.
35

  

Germen hukukunda, ırza geçmenin suç olarak kabul edilmesi ve 

cezalandırılabilmesi için bu fiillerin namuslu kadınlara karĢı iĢlenmesi 

gerekmekteydi. Irza geçme suçunun mağduru, fuhuĢu kendine meslek edinen bir 

kimse olması halinde, fail bu fiilinden dolayı cezalandırılmamaktaydı. Germen 

hukukunda, fahiĢeler kendilerine karĢı iĢlenen ırza geçme suçuna katlanmak 

mecburiyetindeydiler ve Ģikâyete hakları bulunmamaktaydı.
36

 Carolina’da, (1532) 

evli, dul ya da bir kızla cebren cinsel iliĢkide bulunulması haline faile ölüm cezası 

verilmekteydi.
37

 Ölüm cezası mahkûmun yakılması suretiyle infaz edilirdi.
38

  

I- Ġslam Hukuku      

  Cinsel saldırı (ırza geçme) suçu, Ġslam hukukunda zina içinde 

değerlendirilmektedir.
39

 Ġslam hukukçuları zinanın suç sayılması konusunda ve 

Ģartları oluĢtuğu takdirde had
40

 cezasıyla cezalandırılması gerektiğinde ittifak   

etmiĢlerdir.
41

 Zina,
42

  tam ehliyetli bir erkekle cinsi münasebete elveriĢli bir kadının, 

evlilik, evlilik Ģüphesi veya mülkiyet bağı bulunmadan, kendi rızalarıyla cinsi 

münasebette bulunmalarıdır. Zina suçunun iki Ģartı vardır. Birinci Ģart yasak iliĢki, 

                                                           
35 

YARSUVAT, s.117   
36 

TUNA, s.335     
37 

DÖNMEZER, Sulhi, Ceza Hukuku Özel Kısım Genel Adap ve Aile Düzenine KarĢı Cürümler, Filiz 

Kitapevi, Ġstanbul,1983, s.47,46; YARSUVAT, s.117 
38 

YARSUVAT, s.117   
39

 CĠN, Halil-AKGÜNDÜZ, Ahmet, Türk Hukuk Tarihi, C.1, Konya, 1995, s.265 
40

 Ġslam hukukunda cezalar, had, kısas, diyet ve ta’zir olmak üzere dörde ayrılmıĢtır. Had, bazı suçlar 

için öngörülmüĢ, miktarı belli cezalardır. Zina, zina iftirası, içki içme, hırsızlık, yol kesme had ile 

cezalandırılan suçlardır. Bu suçların kamu menfaatini ihlâl ettiği kabul edilmiĢtir. Kısas ve diyet ile 

cezalandırılan suçlar ise kiĢinin hayat ve vücut bütünlüğüne karsı islenen suçlardır. Ta’zir ise had ve 

kısas cezaları dıĢında kalan, önceden belirlenmemiĢ ya da belirlenmekle birlikte cezası 

gösterilmemiĢ suçlara ve cezalara denilmektedir. Had ve kısas cezaları sabit iken ta’zir cezası veren 

hâkim, takdir hakkına sahip olup, suçlunun durumuna göre farklı cezalar verebilir. ÖZKORKUT  

Nevin Ünal,  “Ġslam Ceza Hukukunda Kadın”, AÜHF Dergisi, C.56, S.2, 2007, s.84, http://auhf. 

ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-2007-56-02/AUHF-2007-56-02-unalozkorkut.pdf, (EriĢim 

Tarihi-14.08.2009)  
41

 HASANOV, Eldar, Ġslam Hukuku Ġle KarsılaĢtırmalı Olarak Yahudi Hukuku’nda Zina ve Benzer            

   Cinsel Suçlar, (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), MÜSBE, Ġstanbul, 2007, s.117 
42

 Hanefî mezhebine göre zina, Ġslam hukukunun uygulanabildiği bir yerde, mükellef ve konuĢabilen 

bir erkeğin, nikâh veya mülkiyetle kendisine helal olmayan ve helal olma Ģüphesi bulunmayan arzu 

duyulabilen canlı bir kadınla cinsel iliĢkide bulunmak isteğiyle, erkeklik aletini haĢefe miktarınca 

kadının cinsel organına önden ithal etmesi ve kadının da buna rıza göstermesidir. HASANOV, s.117 
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diğer Ģart yasak iliĢkiyi isteyerek yapmaktır.
43

 Ġslam ceza hukuku açısından zinanın 

suç sayılması için, faillerin evli olması Ģart değildir. Ancak fiilin evli kimseler 

tarafından iĢlenmesi cezanın çok daha ağır Ģekilde hükmedilmesini gerektiren bir 

durumdur. Zina hem evli çiftlerin evlilik dıĢı cinsel iliĢkilerini, hem de bekâr veya 

dul olanların sahih bir nikâh akdine dayanmayan cinsel iliĢkilerini kapsamaktadır. 

Zina suçu ile korunan hukuki yarar nesebin, genel ahlak iffet ve aile kamu ahlakının 

korunmasıdır.
44

  

Zina suçu, had cezasını gerektiren suçlardandır ve suçun cezası Kuran’da ve 

hadislerde belirtilmiĢtir. Toplumda kargaĢa yaratması nedeniyle Allah hakkına saldırı 

niteliğinde kabul edilmiĢtir. Mağdur taraf Ģikâyet etmese dahi diğer kiĢiler tarafından 

da suça Ģahadet niteliğiyle, dava ileri sürülebilmesi mümkündür. Suçun oluĢtuğu 

tespit edildikten sonra devlet baĢkanı suçluyu affedemez veya cezasına karĢılık 

onunla anlaĢmaya gidemez.
45

 

Zina suçunun oluĢması için maddi unsur olarak taraflar arasında cinsel temasın 

gerçekleĢmesi gerekmektedir. Cinsel iliĢkide bulunmayıp da Ģehevî ihtiyaçlarını 

karĢılamak niyetiyle baĢka türlü hareketler yapılması zina suçunu oluĢturmaz. Ancak 

bu durumda yasak olan bir fuhuĢ eylemi gerçekleĢtiği için, uygun olduğu takdirde, 

suçluya tazir nevinden ceza uygulanacaktır. Sorumluluğu kaldırması bakımından 

çeĢitli Ģekillere sahip olan ikrah zina suçunda da dikkate alınmıĢtır. KiĢi istemediği 

halde zorla cinsel iliĢkiye girilmesi halinde kadın açısından ittifakla, erkek açısından 

tercih edilen görüĢe göre bu durum suç teĢkil etmemektedir.
46

 

Ebu Hanife’ye göre, livata ve lezbiyen iliĢkinin cezası tazirdir. Lezbiyen 

iliĢkinin had cezası gerektirmediği konusunda fakihlerin görüĢ birliği mevcuttur. 

Osmanlı uygulamasında livata suçuna kürek cezası verilmiĢtir. Ölülerle ve 

hayvanlarla cinsel iliĢki tazir cezasını gerektirir.
47

 Zina çok failli bir suç olduğu için 

mağdurun rızası hukuka uygunluk nedeni olamaz; aksine fiile rıza gösteren kiĢinin de 

fail olmasını sağlar.
48

 

                                                           
43

 CĠN-AKGÜNDÜZ, s.265 
44

 AVCI, Mustafa, Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar, Ġstanbul, 2004, s.161 
45

 HASANOV, s.136 
46

 HASANOV, s.131-135 
47

 AVCI, s.167 
48

 AVCI, s.173 
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Zina suçunun ispatı üç Ģekilde olur. Bunlar; tam ehliyetli, Müslüman, erkek ve 

dürüst dört Ģahidin bizzat gördüklerini beyan etmeleri,  zina edenin dört defa zina 

suçunu ikrar etmesi ve karinelerdir. Evli olmayan bir kadının gebe kalması karine 

teĢkil eder ve zina suçu sabit olur.
49

 Tanıkların tamamı veya bir kısmı 

tanıklıklarından vazgeçer ve bu sayı da dörtten az olur ise zina cezası düĢer. 

Tanıkların dördününde, aynı cinsel iliĢkiyi aynı zamanda ve yerde görmeleri 

gerekmektedir. Eğer bu durum gerçekleĢmez ise zina sübut bulmaz. Ġkrar, zina eden 

kimsenin zina ettiğini mahkemede açıklamasıdır. Zina ikrarı hâkim tarafından tespit 

olunan kimse sonradan ikrarından vazgeçer ise zina cezası düĢer.
50

 

 Suçunu itiraf eden kimsenin, ceza ehliyetinin olup olmadığı araĢtırılır. Ġsnat 

kabiliyeti mevcut olduğu tespit edilir ise ceza verilir. Küçük çocuklar ve akıl 

hastaları rızaları ile bile olsa cinsel temasta bulunsalar isnat kabiliyetleri olmadığı 

için had cezası uygulanmaz ancak bu kiĢiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 

mümkündür.
51

 

Zina yapan kiĢiye uygulanacak ceza, suçlunun evli (muhsan) veya bekâr, 

özgür, köle veya cariye olması durumuna bağlı olarak farklılık gösterir.
52

 Zina 

suçunu isleyen kiĢi, kadın ya da erkek ayrımı yapılmaksızın bekârsa 100 sopa (celde) 

ve sürgün cezası ile cezalandırılır. Hanefilere göre, sürgün had değil tazirdir ve 

devlet baĢkanı isterse buna karar verebilir. Ġmam Malik ise, sürgün cezası açısından 

kadın ile erkeği ayırmıĢ ve kadının ıslahına değil onun kötü yola sapmasına yol 

açacağı, yanında mutlaka mahrem bir erkeğin bulunması gerektiği, bunun ise o 

erkeği de cezalandırmak anlamına geldiği gerekçesiyle bu cezanın sadece erkeklere 

verilmesi gerektiğini savunmuĢtur.
53

 Zina suçunu iĢleyen kiĢi muhsan ise recm 

(taĢlayarak öldürme) ile cezalandırılır. Muhsan olmanın Ģartları; evlilik,
54

 hür olmak, 

Müslüman olmaktır. Muhsan olan biri muhsan olmayan biri ile zina edecek olur ise 

muhsan olan kiĢiye recm, muhsan olmayan kiĢiye ise sopa cezası uygulanır.
55

 

                                                           
49

 CĠN-AKGÜNDÜZ, s.265  
50

 ÇELEN, Mehmet, Ġslam Hukuku’nda Zina ve Recm, Denge Yayınları, Ġstanbul, 2006, s.89 
51

 AVCI, s.168 
52

 HASANOV, s.136 
53

 ÖZKORKUT, s.89 
54

 Evliliğin devamı ihsan için Ģart değildir. Bu suçun iĢlendiği sırada faillerin evli olmaları değil, 

hayatında evlilik içerisinde cinsel iliĢkide bulunmuĢ olmaları muhsan sayılmaları için yeterlidir. 

AVCI, s.182 
55

 AVCI, s.183-191 
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Müslüman olmayan kimselere recm (taĢlayarak öldürme) cezası uygulanmaz 

ancak celde (sopa cezası) uygulanır.
56

 Köle ve cariyelerin cezası ise hür 

kadınlarınkinin yarısı kadardır. Burada cezayı hafifleten sebep bu kiĢilerin özgür 

olmamalarıdır. Recm cezası bölünemeyeceğinden dolayı özgür olmayanlara recm 

cezası uygulanmaz.
57

 

 Failin, hüküm vermeden önce mağdurla evlenmesi Ebu Hanife’ye göre had 

cezasını düĢürür. Cumhura göre ise, sonradan yapılan evliliğin daha önce iĢlenmiĢ 

suça etkisi olmaz.
58

 

Ġ- Türk Hukuku 

  1-İslamiyet’in Kabulünden Önce  

Hun ve Türk Devletleri’nde
59

 ceza verme hakkının devlet’e ait olduğu Bumin 

dönemine ait Çin kaynaklarından anlaĢılmaktadır. Çin kaynaklarına göre, Türkler’de 

hafif bir kısım suçların cezası mali tazminatı gerektiriyordu. Bu suçlara örnek olarak 

bağsız atı çalmak, diğer malları çalmak, kavgada yaralama, insan uzuvlarına zarar 

verme gösterilmiĢtir.
60

  Hunlar’da ufak suçlar araba tekerleği altında ezilmekle büyük 

suçlar ise ölümle cezalandırılmıĢtı. Araba tekerleği altında ezilmeyi yüzü 

damgalanmak veya sopayla dövülmek Ģeklinde anlaĢılması gerektiği belirtilmiĢtir.
61

  

Ceza hukuku Hunlar’da olduğu gibi Göktürkler’de de özel intikam alanından 

çıkarak kamu hukuku alanına girmiĢti. Cezayı belirleyip uygulayan devletti. 

Göktürkler’de evli kadına tecavüz eden ölümle cezalandırılmaktaydı. Genç kızları 

baĢtan çıkaranlar ise hem cezalandır hem de o kızla evlenmek zorunda kalırlardı.
62

 

 

 

                                                           
56

 CĠN-AKGÜNDÜZ, s.265 
57

 HASANOV, s.150,154 
58

 AVCI, s.164 
59 Asya’nın ortasında çok eski zamanlardan beri Türkler tarihin en eski siyasal örgütlerinden bir 

bölümünü kurdukları bilinmektedir. Orta Asya’nın değiĢken iklim koĢulları Türklerin bu bölgelerde 

kurdukları hukuk düzenleri ile ilgili gerekli belgeler bulunmasını güçleĢtirmektedir. Ġslamiyet’ten 

önceki Türk hukukunu incelemek için Çin kaynaklarına, epigrafik ve arkeolojik kaynaklara, 

etnoğrafik kaynaklara ve dil ve dil üzerinde yapılan incelemelere baĢvurulmaktadır. ÜÇOK, 

CoĢkun-MUMCU, Ahmet-BOZKURT, Gülnihal, Türk Hukuk Tarihi, Turhan Kitabevi, Ankara, 

2008, s.13 
60

 ARSAL, Sadri Maksudi, Türk Tarihi ve Hukuk, Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Yayınlarından, Ġstanbul, 1947, s.285,286 
61

 ÜÇOK-MUMCU-BOZKURT, s.24 
62

 ÜÇOK-MUMCU-BOZKURT, s, 32,33 
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2- Ġslamiyet’in Kabulünden Sonra  

a- Tanzimat Dönemine Kadar 

Osmanlı Devleti’nin hukuk sistemi Ġslam hukukuna dayanmaktaydı. Osmanlı 

Devleti’nde ceza hukuku alanında ve hukukun diğer alanlarında esas olarak Ġslam 

hukuku uygulanmıĢtır. Ancak Ġslam hukukunda devlet baĢkanına ceza hukuku alanında 

çok geniĢ bir düzenleme alanı bırakılması sebebiyle Osmanlı Devleti’nde ceza hukuku 

alanında örfi hukuk düzenlemelerine yaygın olarak rastlanmaktaydı.
63

    

Tanzimat’tan önceki Müslüman Türk Devletleri’nin tamamında ülül-emre ait 

yasama yetkisi, genellikle sultan ve padiĢahlar tarafından kullanılmıĢtır. Kamu yararı 

gerektirdikçe ve yeni ortaya çıkan hukuki meseleler karĢısında idari, mali cezai ve 

değiĢik hukuk alanlarında Ģeyhülislamın fetvalarına dayanılarak padiĢahların emir ve 

fermanlarıyla vaz’edilen hukuki düzenlemeler aynen ve özet halinde derlenmiĢ ve adına 

“kanunname” denilmekteydi. Umumi mahiyet arza eden ve bütün Osmanlı ülkesi için 

geçerli olan örfi hukuk kaidelerini ihtiva etmek üzere, biri devlet teĢkilatı diğeri ceza 

hukuku iliĢkin Fatih zamanında iki tane olmak üzere, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni 

Sultan Süleyman zamanında kanunnameler çıkarılmıĢtı.
64

 

Fatih  Devri Kanun-ı PadiĢahi I. Fasıl zina suçu ile ilgili cezaları düzenlemiĢti. 

Kanun’un 1. maddesine göre; evli olanın zinasında; fail gani (1000 akçeye gücü yeten 

bir zengin) ise ceza 300 akçe, orta halli biri  (600 akçeye gücü yeten)  ise 200 akçe, fakir 

(400 akçeye gücü yeten) ise 100, çok fakir ise 50, daha da fakir ise 40 akçe olarak ceza 

öngörülmüĢtü. Fatih Kanunnamesi’nin 7. maddesine göre zinaya teĢebbüs hali neticesi 

gerçekleĢmiĢ zina suçu ile aynı yaptırıma bağlanmıĢtı.
65

 

I. Selim Kanunu’nun (Yavuz Sultan Selim) 1. maddesine göre zina suçu 

bakımından “siyaset olunmadığı takdirce” ifadesi yer almaktaydı. Bu durumda Ģer’i 

ceza verilmemesi halinde tazir cezası verilmesi söz konusuydu. Tazir cezası olarak 

kanunda fail evli ise maddi durumuna göre 400, 200, 100, 50, 40 bekâr ise 300, 50, 

40 akçe köle veya cariye ise belirtilen miktarların yarısı miktarında ceza alınması 

öngörülmüĢtü. Kanunda ayrıca sarkıntılık veya tasaddi suçları kapsamında eylemleri 

gerçekleĢtiren failler ile hayvanlar ile cinsel iliĢkide bulunanlara iliĢkin olarak tazir 

                                                           
63

 ġENTOP, Mustafa, Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukuku, Ġstanbul, 2004, s.4 
64

 AKGÜNDÜZ, Ahmet-ÖZTÜRK, Said, 700. Yılında Bilinmeyen Osmanlı, Ġstanbul,1999, s.376,377 
65

 AVCI, s.175,202 
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edilip ağaç baĢına bir akçe, cariyeye sarkıntılık eden iki ağaca bir akçe alınır 

denilmiĢti.
66

  

Kanuni Kanunnamesi’nin 1. maddesinde zina düzenlenmiĢ ve teorik olarak 

muhsan (evli) olanların recm cezası (taĢlayarak öldürme) kabul edilmiĢti. Recm 

cezasının Ģartlarının oluĢmaması halinde tazir cezası öngörülmüĢtü. Kanun’un 5. 

maddesine göre evli erkeğin ve evli kadının zinası halinde failin maddi durumuna 

göre 300, 200, 100, 50 veya 40 akçe, bekâr (ergen) kiĢinin zinası halinde Kanun’un 

3. maddesine göre 100, 50, 30 akçe, Kanun’un 5. maddesine göre zina suçunun iki 

failinden biri evli ise evli cürmü, ayrıca fail, köle ve cariye ise Kanun’un 8. 

maddesine göre, gayrimüslim ise kanunun 31. maddesine göre yarı oranında ceza 

öngörülmüĢtü. Kanunun 22. maddesine göre, eĢinin ana babasının cariyesi veya 

boĢadığı kadınla cinsel iliĢkide bulunan tazir olunur ve ağaç baĢına iki akçe ile 

cezalandırılır denilmiĢti. Kanuni Kanunnamesi’nin 24. maddesine göre kız veya 

kadın kaçırma suçuna hadım etme, buna razı olarak kaçan kadın veya kıza ise cinsel 

organın dağlanması cezası öngörülmüĢtü.
67

  

Osmanlı uygulamasına göre zorla ırza geçme, zorla livata suçuna ve küçük 

çocukları Ģehvet amacıyla kaçırılması halinde küçüğün rızası olsa bile bu rıza 

geçersiz sayılarak faillere ölüm (siyaseten katl) cezası verileceği belirtilmiĢti.
68

 

b-1274 (1858)  Tarihli Ceza Kanunname-i Hümâyunu’nda Cinsel 

Dokunulmazlığa KarĢı Suçlar 

Tanzimat dönemindeki ilk Ceza Kanunu 1256 (1840) tarihli “Kanun-i 

Ceza”dır. Bu kanundan sonra 1267 (1851) tarihli “Kanun-i Cedid”  ve 1274 (1858)   

tarihli   “Ceza Kanunname-i Hümâyunu” kabul edilmiĢti.
69

  

                                                           
66

 AVCI, s.202 
67

 AVCI, s.175, 203 
68

 AVCI, s.171 
69

 Ülkemizde Gülhane Hattı Hümayunu ile özel bir ceza kanunnamesinin tanzimi öngörülmüĢ 1856 

Islahat Fermanı’nda ise aynı konuya değinilmekle birlikte hapis cezasının infazında insancıl 

esaslara uyulması gerektiği vurgulanmıĢtır. Bu esaslar çerçevesinde yerli kanunlar olarak 1256 

“Ceza Kanunnamesi” sonra 1267 tarihli “Kanunu Cedit” meydana getirilmiĢtir. Her iki kanunda çok 

basit, hükümleri çok noksan metinlerden ibaret bulunduğu için bir iĢe yaramamıĢ ve 1858 yılında 

1856 Islahat Fermanı’ndaki emre uyularak 1810 Fransız Ceza Kanunu , “Ceza Kanunname-i 

Humayunu” adı ile aynen tercüme edilmek suretiyle 28 Zilhicce 1274 (1858) tarihinde yürürlüğe 

konulmuĢtur.1926 yılında yürürlükten kaldırılan bu kanunun yerine, XIX. yüzyıl kanun yapma 

çalıĢmalarının ürünü olan 1889 Ġtalyan Zanardelli Kanunu’ndan çok geniĢ ölçüde iktibas edilmek 

suretiyle 1.03.1926 tarihli ve 765 sayılı kanun yürürlüğe girmiĢti. YILMAZ, Zekeriya, Tüm 

DeğiĢikliklerle Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005, s.19 
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1256 tarihli Kanun’un mukaddimesinde ve üçüncü faslında, herkesin ırz ve 

namusunun, canı gibi aziz ve muhterem kabul edilip korunduğu ifade edilmiĢ, 

baĢkaca ayrıntıya yer verilmemiĢti. 1267 tarihli kanununun mukaddimesinde de 

herkesin ırz ve namusunun dokunulmazlığından söz edilmiĢ, Fasl-ı Sânînin 2. 

maddesinde ırz ve namusa yapılacak saldırılara Ģer-i hükümlere göre had cezası 

uygulanacağı, bu suçların cezalarının taziri gerektirdiği durumlarda ise failin sosyal 

statüsüne göre ceza belirleneceği ifade edilmiĢti.
70

  

Irza geçme suçu, Cumhuriyet öncesi dönemde ilk kez bu isimle ve ayrıntılı 

olarak 1810 tarihli Fransız Ceza Kanunu’nun tercümesi olan 1274 tarihli Ceza 

Kanunname-i Hümâyûnu’nun ırza saldıranlara verilecek cezalar baĢlıklı üçüncü 

faslında 197. ilâ 200. maddeleri arasında düzenlenmiĢti.
71

 Kanun’un, 1341 Kanunu 

ile değiĢik 197. ve 198. maddelerinde suçun basit Ģekli, 197. maddenin ikinci cümlesi 

ile 199. ve 200. maddelerde ise ağırlaĢtırıcı sebepler düzenlenmiĢti.
72

  

Kanun’un 197. maddesi “her kim onbir yaşını ikmal etmemiş bir çocuğa veya 

mecnun veya irade ve temyizi salib maluliyeti akliye ile malul olduğunu veyahut 

şuuru inhisafi marazi halinde bulunduğunu bildiği bir kimseye fiili şeni icra eylerse 

beş seneden aşağı olmamak üzere küreğe konulur. İşbu fiil cebir ve şiddet veya tehdit 

icrasıyla veya mukavemeti kaldıracak diğer bir vasıta ile veya mukavemete gayrı 

muktedir bir halde bulunan şahsa vaki olursa kürek cezası yedi seneden az olmaz” 

Ģeklindedir. 

Kanun’un 198. maddesi genel olarak cebirle ırza geçmeyi cezalandırmaktaydı. 

Madde “her kim on beş yaşını ikmal eden bir kimseye cebir ve şiddet veya tehdit 

icrasıyla veya mukavemeti salip diğer bir vasıta ile veya mukavemete gayri muktedir 

bir halde bulunan şahsa fiili şeni icra ederse muvakkaten küreğe konur” Ģeklindeydi. 

AğırlaĢtırıcı haller olarak, 199. maddede fiilin birden fazla kiĢi tarafından 

iĢlenmesi, ırza geçme fiilinin mağdur üzerinde terbiye denetim ve gözetim yetkisine 

                                                           
70 

DÜLGER, s.20,21  
71 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2. kitabının 8. babında düzenlenmiĢ bulunan “Adabı umumiye ve 
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alınmıĢ ise de pek çok madde aynen veya içerik itibariyle eski kanunumuzdan yenisine aktarılmıĢtı. 

OTACI, Cengiz, Genel Adap ve Aile Düzenine KarĢı ĠĢlenen Suçlar, Seçkin Yayınevi, Ankara, 
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72 

DÖNMEZER, s.48
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sahip veli, vasi, mürebbi veya hizmetkârlar tarafından iĢlenmesi hali düzenlenmiĢti. 

Ayrıca fiilin iĢlenmesi ile mağdurun ölümüne, bir hastalığın bulaĢmasına ve 

mağdurun sağlığının ağır zarar görmesine neden olunması halleri eklenmiĢti. 

Kanun’un 200. maddesinde ise cebren ırza geçme suçunun bakirelere karĢı iĢlenmesi 

halinde, failin ayrıca tazminata da mahkûm edileceği ifade edilmiĢti.
73

 

c- 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı Suçlar 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda cinsel dokunulmazlığa suçlar, cürüm ve 

kabahatlerin yer aldığı ikinci kitabının  “Adabı Umumiye ve Nizamı Aile Aleyhine 

Cürümler” baĢlıklı 8. babın “Cebren Irza Geçen, Küçükleri BaĢtan Çıkaran ve Ġffete 

Taarruz Edenler” baĢlıklı birinci faslında düzenlenmiĢti.
74

  

765 sayılı TCK’da cinsel dokunulmazlığa karĢı suçlar genel olarak; “ırza 

geçme” (TCK m.414,416/1), “ırz ve namusa tasaddi” (TCK m.415,416/2) , “reĢit 

olmayan 15 yaĢını bitirmiĢ küçüklerle rızaen cinsel münasebet” (TCK m.416/3), 

“ırza geçme” ve “ırza tasaddi” suçlarına iliĢkin Ģahsa ve fiile bağlı ağırlaĢtırıcı haller 

(TCK m.417, 418), “söz atma-sarkıntılık” suçu (TCK m.421) ve “evlenme vaadiyle 

kızlık bozma” (TCK m.423)  suçu Ģeklinde düzenlenmiĢti. 

(1)- Irza Geçme Suçu 

Irza geçme suçu, 765 sayılı TCK 414. ve 416. maddelerde mağdurun yaĢı esas 

alınarak düzenlenmiĢti.
75

 15 yaĢını bitirmemiĢ olan küçüklere karĢı iĢlenen ırza 

geçme suçu TCK 414. maddede  “Her kim 15 yaşını bitirmeyen bir küçüğün ırzına 

geçerse beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasına mahkûm olur.”   Eğer 

fiil cebir ve şiddet veya tehdit kullanılmak suretiyle veya akıl veya beden 

hastalığından veya failin fiilinden başka bir sebepten dolayı veya failin kullandığı 

hileli vasıtalarla fiile mukavemet edemeyecek bir halde bulunan bir küçüğe karşı 

                                                           
73 

DÖNMEZER, s.48   
74

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, kiĢilerin cinsel dokunulmazlığı ihlal eden fiilleri 765 sayılı Türk 
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korunan ortak hukuki değer, kiĢilerin cinsel dokunulmazlığıdır. Cinsel dokunulmazlık, kiĢiliğin 

dokunulmazlığının bir parçası olması nedeniyle hukuki korumanın konusunu oluĢturmaktadır. 
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/makale, s.1, (EriĢim Tarihi-20.07.2009)  
75

 ÖNDER, Ayhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ġstanbul, 1994, s.442; 765 sayılı TCK 414. ve 

416. maddelerinde düzenlenmiĢ olan ırza geçme suçunun karĢılığını, 5237 sayılı TCK’da yer alan 
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hali  (TCK m.103/2) oluĢturmaktadır. 
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işlenmiş olursa ağır hapis cezası on seneden aşağı olamaz” Ģeklinde,  15 yaĢını 

bitirenlere karĢı iĢlenen ırza geçme suçu TCK 416. maddede  “Onbeş yaşını bitiren 

bir kimsenin cebir ve şiddet veya tehdit kullanmak suretiyle ırzına geçen veyahut akıl 

veya beden hastalığından veya kendi fiilinden başka bir sebepten veya kullandığı 

hileli vasıtalardan dolayı fiile mukavemet edemeyecek bir halde bulunan bir kimseye 

karşı bu fiili işleyen kimse yedi seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile 

cezalandırılır” Ģeklinde düzenlenmiĢti. 

Irza geçme suçu ile korunan hukuki yarar mağdurun cinsel özgürlüğüydü.
76

 

765 sayılı TCK’da “ırza geçme” kavramının tanımı yapılmamıĢtı. Irza geçme, “her 

hangi bir kimsenin, rızası bulunmayan ya da rızası hileli yol ve yöntemlerle elde 

edilen ya da kanunen rızaya ehil kabul edilmeyen bir kimse ile kanunda belirtilen 

Ģartlarda normal ya da normal olmayan yollarla cinsel iliĢkide bulunması” Ģeklinde 

tanımlanmıĢtır.
77

 Yargıtay, ırza geçmeyi “aktif olan cinsel organını, pasif mağdurun 

cinsel organına veya anüsüne menisini boĢaltacak biçimde kısmen veya tamamen 

sokması” Ģeklinde tanımlamıĢtı.
78

 

765 sayılı TCK, mağdurun yaĢının 15’ten küçük olması durumunda, karine 

olarak bu yaĢta olan küçüklerin ırzına geçilmesinde cebir ve Ģiddetin mevcut 

olduğunu farz etmekte ve mefruz cebir söz konusu olduğu kabul edilmekteydi. Irza 

geçme suçunda kullanılan araçlar mağdurun 15 yaĢından küçük olması durumunda 

ağırlaĢtırıcı neden (TCK m.414),  mağdurun 15 yaĢından büyük olması durumunda 

da suçun unsuru kabul edilmiĢti. Kanun’da ırza geçme suçunda kullanılacak vasıtalar 

“cebir ve Ģiddet” veya “tehdit” veya “fiile mukavemet edemeyecek hal” olarak 

belirtilmiĢti.
79

 

“Cebir”, “bir kimsenin iradesini etkileyerek yapmak istediğinden baĢka bir 

hareketi yapmasına sebep olacak biçimde maddi ve manevi zor kullanmadır.”
80

 Cebir 
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ve Ģiddetin, cinsel iliĢki öncesi veya cinsel iliĢki sırasında, cinsel iliĢkide bulunmak 

amacıyla kullanılmıĢ olması gerekir.
81

 

“Tehdit”, “bir Ģeyin yapılması, yapılmaması ya da yapılmasına izin verilmesi, 

aksi halde zarara uğratılacağının bildirilmesidir.”
82

 Yargıtay da bir kararında tehdidi, 

“mağdurun kendisini ya da yakınlarını ırza geçmekten daha ağır bir zarara uğratacağı 

konusunda meydana getirilen korku” Ģeklinde tanımlamıĢtı.
83

 Tehdidin bizzat suçun 

mağduru olan kiĢi üzerinde gerçekleĢtirileceğinin beyan edilmiĢ olmasına gerek 

yoktur. Onun yakınlık duyduğu bir kiĢi üzerinde gerçekleĢtirileceği bildirilen kötülük 

de suça sebebiyet verir.
84

 

“Fiile mukavemet edemeyecek hal”, failin arzu ve isteklerine etkili biçimde 

geçici veya sürekli olarak karĢı koyma yeteneğinin bulunmaması anlamındadır.  

Mağdur cinsel davranıĢ karĢısında kendisini savunmak için yeterli irade 

oluĢturamıyor, açıklayamıyor veya gerçekleĢtiremiyorsa fiile direnemeyecek 

durumdan söz edilir. Bunun hangi hallerden ileri gelmesi gerektiği konusunda TCK 

414/2 de akıl ve beden hastalığı, failin kullandığı hileli vasıtalar, failin fiilinden 

baĢka sebepler olarak belirtilmiĢti.
85

 

“Akıl veya beden hastalığının” mağdurda ırza geçme suçuna karĢı koyma 

olanağını mutlak olarak ortadan kaldırmıĢ olması gerekmekteydi. Akıl hastalığı 

durumunda mağdurun suçun gayri ahlaki niteliğini anlayıp anlamadığı, beden 

hastalığı durumunda ise fiziki olarak karĢı koyup koyamadığı önem taĢımaktaydı.
86

 

“Hile”, “failin elde etmek istediği gayeye veya duruma ulaĢabilmek için 

mağdurdan saklayarak kullandığı her türlü aldatıcı hareketlerdir.”
87

 Hile sonucu 

mağdur hataya düĢürülmekte, kandırılmakta ve bu suretle fiile mukavemet 

edemeyecek bir hale getirilmektedir. Failin, kendisini doktor olarak tanıtıp mağduru 

muayene ediyor gibi göstermesi, mağdurun içkisine ilaç katması, uyuĢturucu madde 

ile bayıltması, hipnotizma etmesi bu duruma örnek gösterilebilir.
88

 Eğer mağdur 
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kendiliğinden hataya düĢmüĢ ise failin bu hatadan yararlanması da hiledir. Buna 

karĢın kolaylıkla anlaĢılabilecek yalan hile değildir.
89

 

“Failin fiilinden baĢka sebepler”, akıl ve beden hastalığı sayılmayan, hileli 

vasıta kapsamına girmeyen ve mağdurun cinsel iliĢkiye karĢı direncini ortadan 

kaldırmaya yönelik her türlü durumdur.
90

 Mağdurun sarhoĢ olması, uyuĢturucu 

madde kullanımı nedeniyle kendinde olmaması, baygın olması, sara nöbeti geçiriyor 

olması bu durumlara örnektir.
91

 Uygulamada, mağdurun yaĢının küçük olması bu 

kapsamda kabul edilmekteydi. Yargıtay 1954 tarihli ĠBK ile fazla yaĢ küçüklüğünün 

TCK 414/2. madde anlamında “fiile mukavemet edemeyecek hal” olarak kabul 

edilmesi gerektiğine karar vermiĢti. Yargıtay, Adli Tıp Kurulu’nun 18.03.1993 gün 

ve 19 sayılı kararına dayanarak mağdurun 11 yaĢından küçük olmasını failin fiilinden 

baĢka bin nedenle fiile mukavemet edemeyecek hal olarak kabul etmiĢti.
92

 

765 sayılı TCK döneminde ırza geçme suçunun tanımından hareketle doktrinde 

baskın görüĢ ırza geçme suçunun failinin sadece erkek olabileceği yönündeydi. 

Kadının ise bu suçta iĢtirak açısından fail olması mümkün görülmüĢtü.
93

 Irza geçme 

suçunun mağduru ise erkek ve kadın olabilirdi.
94

 Irza geçme suçunun oluĢumu için 

genel kast yeterli kabul edilmiĢti.
95

 

765 sayılı TCK açısından doktrinde evlilik içi zora dayalı cinsel iliĢkinin ırza 

geçme suçunu oluĢturup oluĢturmayacağı konusu tartıĢmalıydı. Bu konuyla ilgili 

olarak doktrinde farklı görüĢler ileri sürülmüĢtü. 
96

 Evlilik içerisinde kocanın ırza 

geçme suçunun faili olamayacağını savunan yazarlara göre ırza geçme suçunun 

oluĢabilmesi için cinsel iliĢkinin hukuka aykırı olması gerektiği ve eğer fail ile 

mağdur arasında cinsel iliĢkiyi haklı kılacak bir hukuki bağ mevcutsa fiil suç teĢkil 
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etmeyeceği belirtilmiĢti. Evliliğin kocaya karısının vücudu üzerinde tasarruf etmek 

yetkisini vereceği ve kocanın karısından cinsel iliĢkiye rıza göstermesini istemek 

hakkının bulunduğu, evliliğin kadına meĢru birtakım vazifeler yükleyeceği ve bu 

vazifeler arasında cinsel münasebete rıza göstermenin de bulunması gerektiği, 

evliliğin gayelerinden birinin de, bir ailenin meydana gelmesi olduğu, bu gayeye 

vasıta olan cinsel münasebet meĢru olduğu savunulmuĢtu.
97

 Doktrinde bir kısım 

yazarlar ise, normal yoldan zorla gerçekleĢtirilen cinsel iliĢkinin, suç 

oluĢturmayacağını kabul etmekle birlikte, karının rızası hilafına kocanın karısıyla ile 

TCK 416. maddede gösterilen Ģartlarla anormal cinsel iliĢkide bulunması halinde 

kocanın eylemi 765 sayılı TCK’nın 478/-3. ve 479. maddesindeki “aile bireylerine 

fena muamele” suçunu iĢlediğinin kabul edilmesi gerektiğini savunmaktaydılar.
98

 

Yargıtay’ın görüĢü de bu yöndeydi.
99

 Kadını iliĢkiye zorlamak için baĢvurulan 

araçlar bir baĢka suçu, örneğin etkili eylem suçunu oluĢturuyorsa ancak bu suçtan 

dolayı fail cezalandırılabilmesi mümkündü.
100

  

(2)- Irza Tasaddi Suçu 

Irza tasaddi suçu, 765 sayılı TCK 415. ve 416. maddelerde, mağdurun yaĢı esas 

alınarak düzenlenmiĢti. 15 yaĢını bitirmemiĢ olan küçüklere karĢı iĢlenen tasaddi 

suçu TCK 415. maddede “Her kim 15 yaşını bitirmeyen bir küçüğün ırz ve 

namusuna tasaddiyi mutazammın bir fiil ve harekete bulunursa iki seneden dört 

seneye ve bu fiil ve hareket yukarki maddenin ikinci fıkrasında yazılı şartlar içinde 

olursa üç seneden beş seneye kadar hapsolunur” Ģeklinde,  15 yaĢını bitirmiĢ 

olanlara karĢı iĢlenen ırza tasaddi suçu ise TCK 416/2. maddede   “Onbeş yaşını 
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bitiren bir kimseye yönelik ırza tasaddi suçu ise “Yine bu suretle ırz ve namusa 

tasaddiyi tazammun eden diğer bir fiil ve harekette bulunursa üç seneden beş seneye 

kadar hapsolunur” Ģeklinde düzenlenmiĢti.
101

 

765 sayılı TCK’da “ırza tasaddi”nin tanımını yapılmamıĢtı. Irza tasaddi; “aynı 

veya ayrı cinsten bir kimse üzerinde icra edilen ve fakat ırza geçme veya ırza 

geçmeye teĢebbüs niteliğinde olmayan veya sarkıntılık boyutlarını aĢan devamlılık 

arz eden cinsel duygulan tatmin amacına yönelmiĢ davranıĢlar” olarak 

tanımlanmıĢtı.
102

  Cinsel birleĢme amacı gütmeyen cinsel güdülerin sair tatmini 

hedefleyen her türlü hareketler ırza tasaddi oluĢturuyordu. Irza tasaddi suçunu ırza 

geçme suçundan ayıran unsur cinsel birleĢmenin istenip istenmemesidir. Failin 

mağdurla cinsel birleĢme istemesi halinde ırza geçme suçu, cinsel birleĢme 

istememesi halinde ise ırza tasaddi suçu oluĢacağı kabul ediliyordu.
103

 Yargıtay ırza 

tasaddiyi, “mağdur üzerinde iĢlenen ve cinsel birleĢme kastı taĢımayan devamlılık 

arzeden Ģehevi hareketler ” olarak tanımlamıĢtı.
104

 

Mağdurun 15 yaĢından küçük olması durumunda mefruz cebir söz konusuydu 

ve suçun, TCK 414/2. maddede belirtilen vasıtalardan biri ile gerçekleĢtirilmesi 

ağırlaĢtırıcı neden oluĢturmaktaydı. Buna karĢın, mağdurun 15 yaĢını bitirmiĢ olması 

durumunda, eğer fiile rıza göstermiĢ ise, ırza tasaddi suçu oluĢmuyordu.  

Irza tasaddi suçunun faili, kadın veya erkek olabilirdi.
105

 Irza tasaddi suçunun 

mağduru da kadın veya erkek olabilirdi. Fail ve mağdurun aynı cins olması 

mümkündü.
106
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Suçun maddi unsurunu, tasaddi teĢkil eden hareketler oluĢturmaktaydı. Bu 

hareketler çeĢitli Ģekillerde gerçekleĢmesi mümkündür.
107

 Aynı veya karĢı cinsten bir 

kimsenin üzerinde doğrudan doğruya gerçekleĢtirilen sarkıntılık suçunun 

boyutlarından ileri, ırza geçme suçunu oluĢturmadan failin Ģehevi hareketlerini tahrik 

ve tatmin halinde suç oluĢur. Failin hareketlerinin Ģehevi bir nitelik taĢıması ve 

hareketin objektif niteliği itibariyle namusa saldırı biçiminde gerçekleĢmesi 

gerekiyordu.
108

  

Irza tasaddi suçu, ırza geçme suçuna göre bağımsız bir suç tipidir. Irza geçme 

suçunda fail, tenasül organını mağdurun vücuduna ithal kastı ile hareket eder, amaç 

cinsel iliĢkiyi gerçekleĢtirmeye yöneliktir. Hareket bu kasıtla yapılmamakla birlikte 

ithal gerçekleĢmemiĢse ırza geçmeye teĢebbüsten söz edilir. Irza tasaddi suçunda,  

failde ırza geçme kastı bulunmamaktadır. Irza tasaddide bedeni temas vardır. Bu 

temas cinsel iliĢki aĢamasına varmadığından çıplak olarak yapılması Ģart değildir.
109

 

 Irza tasaddi suçunda, zaman bakımından sürekli ve hareketler yönünden 

zincirleme Ģehvet davranıĢları vardır. Tam cinsel birleĢme söz konusu olmadığı gibi 

sarkıntılık, laf atma gibi hareketlerden daha yoğun cinsel hareketler vardır. Ayrıca 

failin kendi üzerinde yapacağı hareketlerde tasaddi söz konusu olmaz. Sarkıntılık 

suçunda zaman bakımından ani, eylemler yönünden kesin hareketler söz 

konusudur.
110

 Israrla öpme, kucağına oturtma, cinsel organı emme, emdirme, cinsel 

organını sürtme tasaddi oluĢturan hareketlere örnek verilebilir.
111

  

Irza tasaddi suçunda failde genel kastın varlığı yeterlidir. Özel Ģehvet kastının 

aranmasına gerek bulunmamaktadır.
112

 Bununla birlikte genel kastın yeterli 

olmayacağı failde özel Ģehvet kastının bulunması gerektiği görüĢü de doktrinde 

savunulmuĢtur. 
113

 Yargıtay’ın görüĢü de bu yöndeydi.
114
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(3)- ReĢit Olmayanla (15 YaĢını BitirmiĢ Küçüklerle) Rızaen Cinsel 

Münasebet  

ReĢit olmayan bir kimse ile rızasıyla cinsel iliĢki suçu 765 sayılı TCK 416/3. 

maddede “Reşit olmayan bir kimse ile rızasıyla cinsi münasebette bulunan, fiil daha 

ağır cezayı müstelzim bulunmadığı takdirde altı aydan üç seneye kadar hapis cezası 

ile cezalandırılır” Ģeklinde düzenlenmiĢti.
115

 Suçun oluĢumu için mağdurun reĢit 

olmaması ve 15 yaĢından büyük olması gerekmektedir. Suçun maddi unsurunu ancak 

cinsel iliĢki sayılabilecek fiiller oluĢturur. Tasaddi sayılabilecek hareketler suçun 

maddi unsurunu oluĢturmaz.
116

 Mağdurun 15 yaĢından küçük olması halinde 

mağdura yönelik cebir tehdit olmasa bile mefruz cebir kabul edilerek eylem TCK 

414/1. madde kapsamında değerlendirilmekteydi.
117

 

(4)- Irza Geçme ve Irza Tasaddi Suçlarında Ortak AğırlaĢtırıcı Haller 

(a)- Genel Olarak  

765 sayılı TCK’da ırza geçme ve tasaddi fiillerinde ortak ağırlaĢtırıcı nedenler 

TCK 417.
118

 ve 418.
119

 maddelerde düzenlenmiĢti.
120

 TCK 417. maddeye göre; ırza 
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geçme ve ırza tasaddi suçlarının, birden fazla kiĢi tarafından iĢlenmesi ve failin 

Ģahsına bağlı olarak; üstsoy, veli, vasi, eğitici ve öğretmenler, hizmetkârlar, 

mağdurun terbiye, gözetim ve korunmasından sorumlu kimseler ve mağdurun 

üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından iĢlenmesi ağırlaĢtırıcı hal olarak 

kabul edilmiĢti. Irza geçme ve ırza tasaddi suçlarında kanun koyucu bu suçları bazı 

kiĢilerin suçu daha kolay iĢleyeceğini ve maddede belirtilen kiĢilerin suçu iĢlemesi 

durumunda toplumsal barıĢın diğer durumlara göre daha fazla bozulacağı 

düĢüncesinden hareket etmiĢtir.
121

 TCK 418. maddede ise filin sonucuna bağlı 

olarak; ırza geçme ve ırza tasaddi suçlarının sonucunda mağdurun ölümüne neden 

olunması,  bir hastalığın bulaĢtırılması, mağdurun sağlığında büyük bir eksiklik 

meydana gelmesi, mağdurun sakatlığına neden olunması, mağdurun ayıplı kalmasına 

neden olunması ağırlaĢtırıcı haller olarak kabul edilmiĢti.  

TCK 417. ve 418. maddeler yalnızca “ırza geçme” ve ırza tasaddi” suçlarını 

düzenleyen TCK 414., 415. ve 416. maddeler için uygulanabiliyordu. TCK 417. ve 

418. maddelerden sonra düzenlenen “söz atma-sarkıntılık” (TCK m.421),  “evlenme 

vaadi ile kızlık bozma” suçlarında (TCK m.423),  TCK 417. ve 418. maddelerin 

uygulanma imkânı yoktu.
122

  

(b)- Faillin Birden Fazla Olması 

765 sayılı TCK 417. maddede “Yukarıdaki maddelerde yazılan fiil ve 

hareketler birden ziyade kimseler tarafından işlenir” denilmek suretiyle faillerin en 

az iki kiĢi olması gerektiği belirtilmiĢti.
123

  

Irza geçme ve tasaddi suçlarını, birden fazla kiĢinin fiili birlikte iĢlemesinin 

ağırlatıcı sebep olarak kabul edilmesinin nedeni fiilin iĢlenmesinde kolaylık 

sağlamasıdır. Suçun birden fazla kiĢi tarafından iĢlendiğinin kabulü için, birden fazla 

olan mağdurun hepsinin mağdura yönelik eylemde bulunması Ģart değildir. 

Faillerden biri ırza geçme ve tasaddi eyleminde bulunurken diğerinin yardımcı 

olması örneğin mağduru tutması, tehdit etmesi yeterlidir.
124

 Failler, ırza geçme ve 

tasaddi suçunun iĢlenmesi sırasında birbirlerine yardım etmeseler dahi aynı zaman ve 
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aynı mekânda peĢ peĢe aynı suçu iĢlemeleri durumunda failler arasında bir 

yardımlaĢma bulunmasa da TCK 417. madde uygulanıyordu.
125

 

TCK 417. maddesinde yer alan “birden ziyade kimseler tarafından işlenir…” 

ifadesinden fiilin tamamlanmıĢ hali anlaĢılmamalıdır. Fiil teĢebbüs aĢamasında kalsa 

da ağırlaĢtırıcı neden uygulanmalıdır.
126

 Yargıtay da teĢebbüs halinde TCK 417. 

madenin uygulanması gerektiğine karar vermiĢti.
127

 TCK 417. maddenin 

uygulanması açısından faillerinin ceza ehliyetine sahip olması, farik ve mümeyyiz 

olmaları ve faillerin tümü hakkında dava açılması Ģart değildi.
128

 

(c)- ġahsa Bağlı AğırlaĢtırıcı Haller 

765 sayılı TCK 417. maddeye göre ırza geçme ve ırza tasaddi suçlarının, failin 

Ģahsına bağlı olarak; üstsoy, veli, vasi, eğitici ve öğretmenler, hizmetkârlar, 

mağdurun terbiye, gözetim ve korunmasından sorumlu kimseler ve mağdurun 

üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından iĢlenmesi ağırlaĢtırıcı hal olarak 

kabul edilmiĢti. 

Irza geçme ve ırza tasaddi suçlarının, usul (üstsoy), veli ve vasi tarafından 

iĢlenmesi halinde bu durumun tespiti Medeni Kanuna göre yapılması gerekmekteydi. 

Baba, üvey baba, büyükbaba, büyükbabanın babası bu anlamda usuldür (üstsoy). 

Usulün (üstsoy), füru (altsoy) üzerine etkisi mağdurun mukavemetini kolaylıkla 

kırabileceğinden yasa koyucu bu hali ağırlaĢtırıcı hal olarak düzenlemiĢti.
129

 Nesebin 

sahih veya gayrisahih olması önemli olmadığı gibi sıhrî usul füru iliĢkisi söz konusu 

olduğunda da TCK 417. madde uygulanmaktaydı. Örneğin, kayınbabanın gelinin 

ırzına geçmesi halinde artırım uygulanıyordu.
130

 Bununla birlikte TCK 417. madde 

yalnızca usulün (üstsoy), fürua (altsoy) karĢı iĢlediği suçlar bakımında uygulanması 
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mümkündü. Füru’nun (altsoy),  usule (üstsoy) karĢı ırza geçme ve  tasaddi suçlarını 

iĢlemesi halinde ağırlaĢtırıcı halin uygulama imkânı yoktu.
131

 

“Veli”, Medeni Kanun hükümlerine göre velayet hakkına sahip olan kiĢidir. 

Türk Medeni Kanuna göre çocuğun velayeti anne ve babasına aittir (TMK m.335). 

Anne babanın birinin ölümü halinde çocuğun velayeti sağ kalan eĢe geçer. BoĢanma 

halinde ise mahkeme kararı ile velayet belirlenir.
132

 Doktrin ve Yargıtay’a göre, evlat 

edinmek suretiyle meydana gelen yakınlık da TCK 417. maddenin uygulanmasını 

gerektiriyordu. Fail evlatlığa karĢı ırza geçme ve tasaddi suçunu iĢlerse evlatlık bağı 

devam ettiği sürece TCK 417. madde uygulanması gerekiyordu.
133

  

“Vasi”, Türk Medeni Kanuna göre mahkeme kararı ile vesayet altına alınan 

kiĢilerin çıkarlarını korumak için Mahkemece atanan kiĢidir. TCK 417. maddenin 

uygulanabilmesi için suç tarihinde veli veya vasiliğin devam etmesi 

gerekmekteydi.
134

 Kayyım geçici ve sınırlı bir vesayet hizmeti görmesi nedeniyle 

maddedeki vasi terimine dahil değildi.
135

 

 TCK 417. maddede, failin, “mürebbi” (eğitici) ve “muallim” (öğretmen)  

olması ağırlaĢtırıcı hal olarak kabul edilmiĢti. “Mürebbi”, küçüğün terbiye ve daha 

iyi eğitim almasını için temin için çalıĢan kiĢidir. Yabancı dil, müzik, resim, dans 

gibi konularda küçüğü eğitmesi söz konusu olabilir. Mürebbinin resmi bir kuruma 

bağlı olması ya da iĢini ücret karĢılığı yapması önem taĢımıyordu.
136

 

“Muallim”, her derece öğretim yapan kamu veya özel kuruluĢlarda öğrencilerin 

eğitim ve öğretimleri ile görevli sürekli veya geçici öğretmenler ile evlerde özel ders 

veren öğretmenler madde kapsamında sayılıyordu.
137

 Ancak öğretmen tabirinin dar 

yorumlanması gerekmektedir. Herhangi bir Ģey öğreten maddede ki manada 

öğretmen değildir, buna göre failin eğitim ve öğretimle görevli olması 

gerekmekteydi.
138
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Mağdurla aynı yerde ikamet eden ve çalıĢan kimselerin bu beraberliğin 

yarattığı güven ve yakınlıktan yararlanarak suç iĢlemeleri daha kolay olduğundan 

ırza geçme ve tasaddi suçunun hizmetkârlar tarafından iĢlenmesi ağırlaĢtırıcı sebep 

sayılmıĢtı. Mağdurun yattığı hastanede yatılı okuduğu okulda çalıĢan, geçici olarak 

kaldığı evde çalıĢan hizmetkârlar bu madde kapsamındaydı.
139

 Failin mağdurun 

emrinde çalıĢması Ģart değildi. Örneğin mağdurun babasına ait iĢyerinde veya ona 

bağlı olarak çalıĢan kiĢiler, mağdurun yaĢadığı eve rahatça bu sıfatları nedeniyle 

girip çıkabiliyorsa, onunla devamlı bir iliĢki içerisinde ise madde kapsamında 

değerlendirilmekteydiler. Ancak failin, mağdurun anne babasının yanında çalıĢması 

baĢlı baĢına maddenin uygulanması için yeterli olmuyordu.
140

 

TCK 417. maddede ırza geçme ve ırza tasaddi suçlarının terbiye nezaret ve 

muhafazası altında olanlar tarafından iĢlenmesi de ağırlaĢtırıcı hal olarak kabul 

edilmiĢti. Mağdurun, geçici de olsa kreĢ, yuva tarzında bir kuruma veya kiĢiye 

bırakılması durumunda bu güven duygusunun kötüye kullanılarak suçun iĢlenmesi 

halinde ağırlaĢtırıcı hal uygulanıyordu.
141

 Mağdurun bırakılması, örf adet komĢuluk 

akrabalık iliĢkilerine dayanması da mümkündü. KiĢinin ev iĢleri yaparken veya 

çarĢıya çıkarken çocuğunu komĢusuna emanet etmesi gibi durumlar TCK 417. 

madde kapsamında kabul edilmekteydi.
142

  

TCK 417. maddede ırza geçme ve ırza tasaddi suçlarının mağdur üzerinde 

hüküm ve nüfuz sahibi olanlar tarafından iĢlenmesi de ağırlaĢtırıcı hal olarak kabul 

edilmiĢti. Maddede mağdur üzerinde hüküm ve nüfuz sahibi olanlar belirtilmemiĢ 

olaya, zamana ve kiĢilere göre durumun takdiri hâkime bırakılmıĢtı.
143

 Hüküm, 

egemenliğe alma nüfuz, ise mağdur üzerinde etkili olabilmektir. Bu durumda olaysal 

değerlendirme yapılması ve fail ile mağdur arasındaki iliĢkinin gözetilmesi 

gerekmekteydi.
144
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Fail ve mağdur arasında akrabalık iliĢkisi, örf adet, birlikte bulunma, aynı 

iĢyerinde çalıĢma gibi nedenlerle fail, mağduru egemenliği altına alabilecek veya onu 

etkileyebilecek durumda olması gerekiyordu. Resmi ya da özel müessese 

müdürlerinin çalıĢanlar üstünde ustanın çırak üstünde, patronun sekreter üstünde 

hüküm ve nüfuzu vardır.
145

 Failin kendinden küçük amcası, dayısı, halası veya 

teyzesi üzerinde ırza geçme ve tasaddi suçunu iĢlemesinde gelenek görenekler ve 

akrabalık iliĢkileri nazara alındığında mağdur üzerinde egemenlik kurmasının 

mümkün olması nedeniyle bu durumlarda ağırlaĢtırıcı halin uygulanması 

mümkündü.
146

 Yargıtay, iĢverenin iĢçisine karĢı, Ģoför’ün yanında çalıĢan muavine 

karĢı, ustanın yanında çalıĢan çırağa karĢı, iĢverenin sekreterine karĢı, ırza geçme ve 

ırza tasaddi suçları söz konusu olduğunda, TCK 417. madde gereğince artırım 

uygulanması gerektiğine karar vermekteydi.
147

  

(d)- Fiilin Neticesinden Kaynaklanan AğırlaĢtırıcı Haller 

765 sayılı TCK 418. maddede ise ırza geçme ve tasaddi suçunda,  filin 

sonucuna bağlı olarak suçun sonucunda, mağdurun ölümüne neden olunması,  bir 

hastalığın bulaĢtırılması, mağdurun sağlığında büyük bir eksiklik meydana gelmesi, 

mağdurun sakatlığına neden olunması, mağdurun ayıplı kalmasına neden olunması 

fiilin neticesinden kaynaklanan ağırlaĢtırıcı haller olarak kabul edilmiĢti.  

Irza geçme ve ırza tasaddi fiillerinin iĢlenmesi sonucunda ölüm halinde ölümün 

failin isteği ve kastı dıĢında oluĢması fakat ölüm ile fiil arasında illiyet bağının 

olması gerekmekteydi. Mağdurun bağırmaması için ağzının kapatılması, cinsel organ 

geliĢmediği için duhul sırasında parçalanma nedeniyle kanamanın durmaması, 

mukavemetin kırılması için boğazının sıkılması gibi durumlarda illiyet bağı var 

sayılıyordu. Mağdurun cinsel saldırıya uğrayacağını anlayınca kaçacak yeri olmadığı 

için kendini balkondan aĢağı atması durumunda, Yargıtay illiyet bağını kabul 

etmekteydi. 
148

 Failin, mağduru bilerek ve isteyerek öldürmesi durumunda, ırza 

geçme suçuyla beraber nitelikli adam öldürme suçu oluĢuyordu (765 sayılı TCK 
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m.450/7-8-9). Örneğin tecavüze uğrayan mağdurun bu durumu hazmedemediği için 

intihar etmesi halinde TCK 418. madde uygulanmayacağı kabul edilmiĢti.
149

  

“Bir marazın sirayeti”, iĢlenen suç nedeniyle mağdurun geçici bir hastalığa 

maruz kalmasını ifade etmekteydi.
150

 Söz konusu hastalık, aids, cüzam, verem gibi 

bulaĢıcı bir hastalık veya zührevî bir hastalık olabiliyordu. 
151

 Hastalığın doğrudan 

doğruya fiilden ve failden geçmesi de Ģart değildi. Fiilin iĢlenmesi sırasında çevreden 

veya kullanılan araçlardan geçmesi mümkündür.
152

 765 sayılı TCK 418. maddeye 

göre failin, kendisinde var olduğunu bildiği bulaĢıcı hastalığın mağdura geçmesini 

isteyerek kasten hareket etmesi halinde ise ırza geçme suçu ile birlikte kasten 

yaralama suçu mevcut olup içtima kuralları uygulanması gerekmekteydi.
153

 

  “Mağdurun sıhhatine büyük bir nakise”, fiil nedeniyle mağdurun geçici bir 

süre akıl hastalığına maruz kalması, mağdurun ruh sağlığında geçici fakat büyük bir 

zarar meydana gelmesi, psikolojik durumunun ağır Ģekilde bozulmasını ifade 

etmekteydi. Bununla birlikte mağdurda oluĢacak ekimozlar, sıyrıklar sıhhate büyük 

bir nakise irası olarak kabul edilmemekteydi.
154

  “Mağdurun sıhhatine büyük bir 

nakise” ile hangi hallerin sağlığa büyük bir zarar vereceği Kanunda gösterilmiĢ 

değildi. Irza geçme ve ırza tasaddi suçu sonrası mağdurda sadece bedensel değil ruhi 

bakımdan fiile bağlı olarak meydana gelen nakise halinde cezanın arttırılacağı 

öngörülmüĢtür.
155

 Mağdurda oluĢacak ekimozlar, küçük sıyrıklar, yara bereler ve 

darp cebir izleri suçun unsurunda yer alan cebir ve Ģiddet kabul edilmesi nedeniyle 

büyük nakise sayılmamaktaydı. Cebir sınırının aĢılması durumunda örneğin 

mağdurun kolunun kırılması, çenesinin çıkması gibi durumlar büyük nakise kabul 

edilmemiĢtir.
156

 Mağdurun olay sonrasında uğradığı psikolojik depresyon, ruhi 

bunalım, akıl ve Ģuurunu kaybetme gibi durumlar da ruhi yönden nakise teĢkil 

etmekteydi.
157
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“Maluliyet”, failin fiili sonucunda tedavisine olanak bulunmayan ve mağdurun 

herhangi bir organının iĢlevini sürekli nitelikte yerine getiremeyecek hale 

sokulmasıdır.
158

 Örneğin, zorla ırza geçme sonucu mağdurun cinsel organlarının 

parçalanması nedeniyle bir daha cinsel iliĢkide bulunamaması veya fiil sonucu çocuk 

yapma yeteneğinin kaybedilmesi durumunda maluliyet hali mevcuttur. Bu durumun 

tedavisine imkân bulunmamalıdır. Tedavisi mümkün olduğu takdirde maluliyet değil 

bir süre devam eden nakise (eksiklik) söz konusudur.
159

  

765 sayılı TCK 417. maddede fiilin, mağdurun mayubiyetine (ayıplı duruma 

gelme) neden olması halinde cezayı arttıran bir hal olarak düzenlenmiĢti (765 sayılı 

TCK m.418). 765 sayılı TCK hangi hallerin mayubiyet olarak değerlendirileceğini 

belirtmemiĢti. Uygulamada kızlık zarının bozulması mayubiyet olarak kabul 

edilmekteydi.
160

 

(5)- Evlenmenin KovuĢturmaya Etkisi 

765 sayılı TCK’da 434. maddede faillerden birinin ırza geçme, tasaddi suçunun 

mağduru ile evlenmesi halinde fiile iĢtirak edenler hakkında dava ve cezanın 

düĢmesi, fail hakkında ise cezanın tecili sonucu doğmaktaydı.
161

 Buna göre 434. 

madde “Kaçırılan veya alıkonulan kız veya kadın ile maznun veya mahkûmlardan 

biri arasında evlenme vukuunda koca hakkında hukuku âmme davası ve hüküm 

verilmiş ise cezanın çektirilmesi tecil olunur. Müruruzaman haddine kadar erkek 

tarafından haksız olarak vukua getirilmiş bir sebeple boşanmaya hükmedilirse 

takibat yenilenir. Evvelce hüküm verilmiş ise ceza çektirilir. Bu madde hükümleri 

414, 415 ve 416 ncı maddeler hakkında da caridir. Evlenen maznun veya mahkûm 

hakkında hukuku âmme davasının veya cezasının tecilini müstelzim olan haller fiilde 

methali olanlar hakkında dâva ve cezanın düşmesini müstelzimdir” Ģeklinde 

düzenlenmiĢti. 

(6)- Söz Atma ve Sarkıntılık Suçları  

Sarkıntılık suçu, 765 sayılı TCK’nın 421. maddesinde  “Kadınlara ve (...) 

erkeklere söz atanlar üç aydan bir seneye ve sarkıntılık edenler  altı aydan iki seneye  
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kadar  hapsolunur  ” Ģeklinde düzenlenmiĢti.
162

  

Sarkıntılık suçu, TCK 421. maddede tanımlanmamıĢtı. Sarkıntılık, “bir 

kimseye karĢı onun rızası olmamasına rağmen cinsel tatmin ve tahrik içerikli ırza 

geçme ve ırza tasaddi ya da bunlara teĢebbüs seviyesine varmayan, söz atma sınırını 

aĢan edep ve iffete karĢı saldırılar olarak tanımlanmıĢtı.”
163

 Yargıtay’a göre ise 

sarkıntılık, “belirli bir kimseye karĢı iĢlenen ve kiĢinin edep ve iffetine dokunan 

mücerret aralıklı ve edepsizce davranıĢlardır Ģeklinde tanımlanmıĢtı.”
164

  

Yargıtay, ıslık çalmak, mağdurun peĢinden giderek sırnaĢıkça hareketlerde 

bulunmak, cinsel organını göstermek, birden fazla aĢk mektubu yazmak, çimdik 

atmak, el-kol iĢaretleri ile cinsel iliĢkide bulunmayı önermeyi sarkıntılık suçu kabul 

etmekteydi. Sarkıntılık teĢkil eden fiil bir kimseye karĢı o kiĢi hedef alınarak 

iĢlenmesi gerekiyordu. Sarkıntılık fiili sözle, yazıyla ve bedeni temasla 

gerçekleĢebilir. Sarkıntılık suçunda bedeni temas gerçekleĢmiĢ ise bedeni temasın ani 

olarak yapılması ve devamlılık arz etmemesi gerekiyordu. Bedeni temasta devamlılık 

olması halinde ise ırza tasaddi suçu oluĢuyordu.
165

 

Söz atma, belirli bir kiĢiye karĢı Ģehvet duygusuyla sarkıntılık aĢamasına 

varmayan, ani ve sözle yapılan saldırılar olarak tanımlanmıĢtı. Fiilin alenen iĢlenmesi 

Ģart değildi. Sözlerin ve hareketlerin araya zaman fasılası girerek devamlılık gösterip 

sırnaĢıkça bir hal alması hakinde sarkıntılık suçu oluĢmaktaydı.
166

 

(7)- Evlenme Vaadiyle Kızlık Bozma Suçu 

Evlenme vaadiyle kızlık bozma suçu
167

 765 sayılı TCK 423. maddede “Her 

kim onbeş yaşını dolduran bir kızı alacağım diye kandırıp kızlığını bozarsa altı 

aydan iki seneye kadar hapsolunur” Ģeklinde düzenlenmiĢti.
168

 Buna göre suçun 
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maddi unsuru mağdurun, evlenme vaadi ile ve kandırılmak suretiyle kızlığının 

bozulmasıydı. Evlenme vaadinin her olayda kesin olarak kanıtlanması gerekiyordu. 

Evlenme vaadinin kanıtlanması halinde dahi mağdurun gerçekten bunun sonucuna 

kanıp fiile rıza göstermiĢ olduğunun da ayrıca kanıtlanması Ģarttı. Suçun oluĢumu 

için ayrıca tıbbi olarak kızlığın bozulduğunun sabit olması gerekiyordu.
169

 Kanun, 

TCK 423.
170

 maddede, evlenme vaadiyle kızlık bozma suçuna iliĢkin evlenmeyi 

davayı ve cezayı düĢürücü özel bir sebep olarak kabul etmiĢti. 

d- 1997 Türk Ceza Kanunu Öntasarısı’nda Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı 

Suçlar 

1997 Türk Ceza Kanunu Öntasarısı’nda cinsel dokunamazlığa karĢı iĢlenen 

suçlar,  “Topluma KarĢı ĠĢlenen Suçlar”ı düzenleyen ikinci kısım içerisinde, altıncı 

bölümde ve “Cinsel Özgürlüğe ve Edep Törelerine KarĢı ĠĢlenen Suçlar” baĢlığı 

altında düzenlenmiĢti.
171

 1997 Türk Ceza Kanunu Öntasarısı’nda yer alan cinsel 

suçlara iliĢkin suç tipleri ile 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan cinsel suçlara 

iliĢkin suç tipleri benzerlikler arz etmekteydi.  

1997 Türk Ceza Kanunu Öntasarısı’nda “ırza geçme” suçu tasarının 310. 

maddesinde 
172

 düzenlenmiĢti. Maddenin son fıkrasında ırza geçme “hangi nitelikte 

olursa olsun bir kişiye cinsiyet uzvunun ithalidir.”  Ģeklinde tanımlanmıĢtı. Madde ile 

cebir ve Ģiddet veya tehdit kullanmak suretiyle veya akıl veya beden hastalığından 

                                                                                                                                                                     

kızın böyle bir vaad ile aldatılabileceğinin gerçeğe her zaman uymayabileceği, evlenme vaadiyle 

kızlık bozma eyleminin hileli araçlarla ırza geçme suçunun özel biçimi olduğu, ancak hileli araçla 

evlenme vaadini bağdaĢtırmanın imkânsız olduğu Ģeklindeki benzer gerekçelerle bu suça gerek 

olmadığını savunmuĢlardır. SELÇUK, Sami, Kızlık Bozma Suçu, Adil Yayınevi, Ankara, 1996, 

s.19,20 
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 EREM-TOROSLU, s.307-309 
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Madde 310- “Cebir ve şiddet veya tehdit kullanmak suretiyle veya akıl veya beden hastalığından 

veya  kendi fiilinden başka bir sebepten veya kullandığı hileli vasıtalardan dolayı fiile karşı 

koyamayacak bir  halde bulunan bir kimsenin ırzına geçen kimseye beş yıldan sekiz yıla kadar hapis 

cezası verilir.  

Yukarıdaki fıkrada belirtilen fiiller onbeş yaşını bitirmiş olup da, onsekiz yaşını doldurmamış 

küçükler hakkında işlendiğinde yedi yıldan on yıla, onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında 

işlendiğinde on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bu maddede yazılı suçlar reşit kişiler hakkında işlendiğinde kovuşturma şikâyete bağlıdır; ancak 

şikâyetten vazgeçilemez. Irza geçme, hangi nitelikte olursa olsun bir kişiye cinsiyet uzvunun 

ithalidir.” 
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veya kendi fiilinden baĢka bir sebepten veya kullandığı hileli vasıtalardan dolayı fiile 

karĢı koyamayacak bir halde bulunan bir kimsenin ırzına geçilmesi yaptırım altına 

alınmıĢtı. ReĢit kiĢiler hakkında kovuĢturma Ģikâyete bağlı tutulmuĢtu.  

Tasarıda  “küçüklerin ve çocukların ırzına geçilmesi” suçu 311. maddede
173

 

düzenlenmiĢti. Maddenin birinci fıkrasında onbeĢ yaĢını bitirmiĢ olup da, henüz 

onsekiz yaĢını doldurmamıĢ olan bir küçüğün rızası ile ırzına geçme, maddenin 

ikinci fıkrasında ise onbeĢ yaĢını bitirmemiĢ olan bir çocuğun, rızası ile ırzına geçme 

yaptırım altına alınmıĢtı.  

Tasarının, 312.
174

 ve 313.
175

 maddelerinde “ırza tasaddi” suçu düzenlenmiĢti. 

Tasarının 312. maddesinde, cebir ve Ģiddet veya tehdit kullanmak suretiyle veya akıl 

veya beden hastalığından veya kendi fiilinden baĢka bir sebepten veya kullandığı 

hileli vasıtalardan dolayı fiile karĢı koyamayacak bir halde bulunan bir kimsenin 

ırzına tasaddi yaptırım altına alınmıĢtı. Tasarının 313. maddesinde ise, onbeĢ yaĢını 

bitirmiĢ olup da, henüz onsekiz yaĢını doldurmamıĢ olan küçüğün ve onbeĢ yaĢını 

bitirmemiĢ olan bir çocuğun rızası ile ırzına tasaddi suçu  “küçüklerin ve çocukların 

ırzına tasaddi suçu” baĢlığı altında düzenlenmiĢti.  

Tasarının 314. maddesinde, tasarının, 315. ve 318.  maddelerde yer alan suçlara 

iliĢkin  “ortak ağırlatıcı nedenler”  düzenlenmiĢti.
176

 Buna göre cinsel suçlarla ilgili 
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Madde 311- “Onbeş yaşını bitirmiş olup da, henüz onsekiz yaşını doldurmamış olan bir küçüğün 

rızası ile ırzına geçen kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 
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Hükmen veya evlenme suretiyle reşit olan veya kılınanlara karşı işlenen fiiller hakkında bu madde 

hükmü uygulanmaz” 
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 Madde 312- “Cebir ve şiddet veya tehdit kullanmak suretiyle veya akıl veya beden hastalığından 
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Bu maddede yazılı suçlar reşit kişiler hakkında işlendiğinde kovuşturma şikâyete bağlıdır; ancak 

şikâyetten vazgeçilemez.” 

 
175 

Madde 313- “Onbeş yaşını bitirmiş olup da, henüz onsekiz yaşını doldurmamış olan bir küçüğün 

rızası ile ırzına tasaddi eden kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Onbeş yaşını bitirmemiş olan bir çocuğun rızası ile ırzına tasaddi eden kimseye iki yıldan dört yıla 

kadar hapis cezası verilir.  

Hükmen veya evlenme suretiyle reşit olan veya kılınanlara karşı işlenen fiiller hakkında bu madde 

hükmü uygulanmaz.” 
176

 Madde 314- “310 ila 313 üncü maddelerde yer alan fiiller: 

1)En az iki kişi tarafından,  
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olarak fail sayısına göre; suçun en az iki kiĢi tarafından iĢlenmesi, fail ve mağdur 

arasında iliĢkiyi nazara alarak; üstsoy, veli, vasi, eğitici, öğretmen, hizmetkârlar, 

terbiye ve gözetim veya muhafazaları altına bırakılan veya buna duçar olanlar, sağlık 

ve tedavi kurumlarında görevli olanlar, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde 

bulunan tutuklu veya hükümlüler üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından 

iĢlenmesi ayrıca fiilin neticesine bağlı olarak;  suçun sonucunda mağdura bir 

hastalığın geçmesi, mağdurun sağlığında diğer büyük bir noksan meydana gelmesi, 

mağdurun sakatlığına ve mağdurun ayıplı kalmasına neden olunması hallerinde 

cezada artırım öngörülmüĢtür. Mağdurun ölümü halinde ise müebbet hapis cezası 

verileceği belirtilmiĢti. 

Tasarıda  “evlenme vaadiyle kızlık bozma” suçu 315. maddede
177

 

düzenlenmiĢti. Düzenleme ile failin, onsekiz yaĢını doldurmuĢ bir kızı alacağım diye 

kandırarak elde edilen cinsel iliĢki sonucu kızlığın bozulması suç kabul edilmiĢti. 

Tasarıda ayrıca hayâsızca hareketler baĢlığı altında 316. maddede
178

 “alenen 

hayâsızca durum takınanlar veya harekette bulunanlar veya baĢkaca ar ve hayâ 

duygularını incitecek davranıĢlara giriĢenler veya her ne suretle olursa olsun halkın 

edep ve nezahatine saldıranlar” cezalandırılmıĢtı.  

 Tasarıda  “söz atma”, “sarkıntılık”, “cinsel taciz” suçu, 317. maddede
179

  

düzenlenmiĢti. Madde ile kadınlara veya erkeklere söz atma, sarkıntılık etme 

yaptırım altına alınmıĢ ayrıca, eylem mağdurun hüküm ve nüfuzu altında bulunduğu 

                                                                                                                                                                     

2) Usulden biri veya veli veya vasi veya mürebbi veya öğretmenleri veya hizmetkârları veya terbiye 

ve gözetim veya muhafazaları altına bırakılan veya buna duçar olanlar, sağlık ve tedavi 

kurumlarında görevli olanlar tarafından ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutuklu 

veya hükümlüler üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından, işlenirse, ceza yarısı oranında 

artırılır. 

3) Bir hastalığın geçmesini veya mağdurun sağlığında diğer büyük bir noksan meydana gelmesini 

veya malüllük veya mayubiyetini sonuçlayacak olursa, ceza bir katı oranında artırılır. Mağdurun 

ölümü halinde müebbet hapis cezası verilir” 
177 

Madde 315-
 
“Onsekiz yaşını doldurmuş bir kızı alacağım diye kandırarak elde edilen cinsel ilişki 

sonucu kızlığın bozulması halinde, faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Suçun 

kovuşturulması şikâyete bağlıdır; şikâyet süresi failin evlenmekten kaçındığı tarihten başlar.”  
178 

Madde 316- “Alenen hayâsızca durum takınanlar veya harekette bulunanlar veya başkaca ar ve 

hayâ duygularını incitecek davranışlara girişenler veya her ne suretle olursa olsun halkın edep ve 

nezahatine saldıranlara altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Alenen cinsel 

ilişkide bulunanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir” 
179 

Madde 317- “ Kadınlara veya erkeklere söz atanlara üç aydan altı aya kadar hapis veya altımilyon 

liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Kadınlara ve erkeklere sarkıntılık edenlere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Bu fiiller, 

mağdurun hüküm ve nüfuzu altında bulunduğu kimsenin cinsel tacizi şeklini alırsa faile verilecek 

ceza bir yıldan az olamaz. Bu maddede yer alan suçların kovuşturulması şikâyete bağlıdır.” 
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kimsenin cinsel tacizi Ģeklinde gerçekleĢirse cezayı arttıran bir hal olarak kabul 

edilmiĢti. 1997 Öntasarısı’nda 765 sayılı TCK’da yer alan ve 434.  maddede 

düzenlenen tecil müessesesine benzer Ģekilde, dava ve cezanın ertelenmesini 

gerektiren piĢmanlık hali olarak 326. madde
180

  yer almıĢtı.
181

  

e- 2003 Yılı Türk Ceza Kanunu Hükümet Tasarısı’nda Cinsel 

Dokunulmazlığa KarĢı Suçlar 

2001 Türk Ceza Kanunu Tasarısı 21.12.1999 tarihinde kurulan üçüncü 

komisyon tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiĢ 

ancak kanunlaĢamamıĢtır. 2003 yılında 2001 Tasarısı’na yönelik eleĢtirilerin 

değerlendirilmesi için bir komisyon oluĢturulmuĢtu. Adalet Bakanlığı’nca 

oluĢturulan komisyon’un hazırladığı 502 maddeden oluĢan tasarı 765 sayılı Türk 

Ceza Kanunu ile 1994 tarihli Fransız Ceza Kanunu’na dayanıyordu. Buna karĢın 

TBMM’de Komisyonlarda yapılan çalıĢmalarda baĢta Almanya olmak üzere, Ġsviçre, 

Ġspanya, Polonya, Rusya Federasyonu gibi çeĢitli ülkelerin kanunlarından alıntılar 

yapılmıĢtı.
182

 TBMM’ye sunulan 2003 yılı Tasarısında
183

  cinsel suçlar, tasarının 

ikinci kısmın “Topluma KarĢı Suçlar”ı düzenleyen altıncı bölümde, “Cinsel 

Bütünlüğe ve Edep Törelerine KarĢı Suçlar” olarak düzenlenmiĢti. Tasarının 315. 

maddesinde “zorla ırza geçme”
184

 suçu düzenlenmiĢti. Maddeye göre cebir ve Ģiddet 

                                                           
180 

Madde 326-“Kaçırılan veya alıkonulan kız veya kadın ile sanık veya hükümlülerden biri 

evlendiğinde, koca hakkındaki kamu davası ve hüküm verilmiş ise cezanın çektirilmesi ertelenir.  

Evlenme tarihinden itibaren beş yıl içinde, erkek tarafından haksız olarak meydana getirilmiş bir 

sebeple boşanmaya hükmedilirse, kavuşturma yenilenir; evvelce hüküm verilmiş ise ceza çektirilir. 

Bu madde hükümleri 310, 311, 312, 313 ve 315 inci maddelerde yazılı suçlar hakkında da 

uygulanır.” 

Evlenen sanık veya hükümlü hakkında kamu davasının veya cezanın ertelenmesini sonuçlandıran 

haller, failin suç ortakları hakkında kamu davasının ve cezanın düşmesini gerektirir.”  
181 

Türk Ceza Kanunu Öntasarısı (1997), s.96-99 
182

 CENTEL, Nur , “Yeni Türk Ceza Yasası ve Kadın”, Polis Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran, S.44, 

2005, s.64 
183

 Tasarı yapılan çalıĢmalar neticesinde infaz hukukuna iliĢkin kısım çıkartılmak suretiyle 345 

maddeye indirilmiĢ ve tasarıdaki birçok madde üzerinde çok önemli değiĢikliklere gidilerek 

TBMM’de 26.9.2004 tarihinde kanunlaĢmıĢtır.  
184 

Madde 315- “Cebir ve şiddet veya tehdit kullanmak suretiyle veya akıl veya beden hastalığından 

veya kendi fiilinden başka bir nedenden veya kullandığı hileli vasıtalardan dolayı fiile karşı 

koyamayacak bir hâlde bulunan bir kimsenin ırzına geçen kimseye beş yıldan sekiz yıla kadar hapis 

cezası verilir. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen fiiller onbeş yaşını bitirmiş olup da, onsekiz yaşını bitirmemiş küçükler 

hakkında işlendiğinde yedi yıldan on yıla, onbeş yaşını bitirmemiş olanlar hakkında işlendiğinde on 

yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.  

Bu maddede yazılı fiillerin birinci fıkrada belirtilen hâl ve suretlerle kendisine karşı yapılmasını 

sağlaya kimseye de aynı ceza verilir. Bu maddede yazılı suçlar ergin kişiler hakkında işlendiğinde 
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veya tehdit kullanmak suretiyle veya akıl veya beden hastalığından veya kendi 

fiilinden baĢka bir nedenden veya kullandığı hileli vasıtalardan dolayı fiile karĢı 

koyamayacak bir hâlde bulunan bir kimsenin ırzına geçme yaptırım altına alınmıĢtı. 

Suçun onbeĢ yaĢını bitirmiĢ olup da, onsekiz yaĢını bitirmemiĢ kiĢilere yönelik 

iĢlenmesi hali ise maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiĢti. 

Tasarıda “küçüklerin ve çocukların rızası ile ırzına geçilmesi” suçu 316. 

maddede 
185

 düzenlenmiĢti. Maddenin birinci fıkrasında onbeĢ yaĢını bitirmiĢ olup 

da, henüz onsekiz yaĢını bitirmemiĢ olan bir küçüğün rızası ile ırzına geçme, 

maddenin ikinci fıkrasında ise onbeĢ yaĢını bitirmemiĢ olan bir çocuğun rızası ile 

ırzına geçme yaptırım altına alınmıĢtı. 

Tasarıda “zorla ırza tasaddi” suçu ise 317. maddede
186

 düzenlenmiĢti. Cebir ve 

Ģiddet veya tehdit kullanmak suretiyle veya akıl veya beden hastalığından veya kendi 

fiilinden baĢka bir nedenden veya kullandığı hileli vasıtalardan dolayı fiile karĢı 

koyamayacak bir hâlde bulunan kiĢiye karĢı tasaddi suçu yaptırım altına alınmıĢtı. 

Tasarının 318. maddesinde 
187

 ise “onbeĢ yaĢını bitirmemiĢ olan bir çocuğun rızası 

ile ırzına tasaddi” suçu düzenlenmiĢti. 

Tasarının 319. maddesinde, 315. ve 318. maddelerde yer alan, “zorla ırza 

geçme”, “küçüklerin ve çocukların rızası ile ırzına geçilmesi”, “zorla ırza tasaddi”, 

“onbeĢ yaĢını bitirmemiĢ çocuğun rızası ile ırzına tasaddi” suçlarına iliĢkin  “ortak 

ağırlaĢtırıcı nedenler”
188

  düzenlenmiĢti. Buna göre cinsel suçlarla ilgili olarak fail 

                                                                                                                                                                     

soruşturma ve kovuşturma şikâyete bağlıdır; ancak şikâyetten vazgeçilemez. Irza geçme, hangi 

nitelikte olursa olsun bir kişiye cinsiyet organının ithalidir.” 
185

 Madde 316- “Onbeş yaşını bitirmiş olup da, henüz onsekiz yaşını bitirmemiş olan bir küçüğün 

rızası ile ırzına geçen kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

Onbeş yaşını bitirmemiş olan bir çocuğun rızası ile ırzına geçen kimseye dört yıldan altı yıla kadar 

hapis cezası verilir. Hükmen veya evlenme suretiyle ergin olan veya kılınanlara karşı işlenen fiiller 

hakkında bu madde hükmü uygulanmaz”. 
186

 Madde 317- “Cebir ve şiddet veya tehdit kullanmak suretiyle veya akıl veya beden hastalığından 

veya kendi fiilinden başka bir nedenden veya kullandığı hileli vasıtalardan dolayı fiile karşı 

koyamayacak bir hâlde bulunan bir kimsenin ırzına tasaddi eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar 

hapis cezası verilir.  

Yukarıdaki fıkrada belirtilen fiiller onbeş yaşını bitirmiş olup da, onsekiz yaşını bitirmemiş küçükler 

hakkında işlendiğinde iki yıldan dört yıla, onbeş yaşını bitirmemiş olanlar hakkında işlendiğinde üç 

yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.  

Bu maddede yazılı fiillerin birinci fıkrada belirtilen hâl ve suretlerle kendisine karşı yapılmasını 

sağlayan kimseye de aynı ceza verilir. Bu maddede yazılı suçlar ergin kişiler hakkında işlendiğinde 

soruşturma ve kovuşturma şikâyete bağlıdır; ancak şikâyetten vazgeçilemez.” 
187 

Madde 318-“Onbeş yaşını bitirmemiş olan bir çocuğun rızası ile ırzına tasaddi eden kimseye iki 

yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.” 
188 

Madde 319-“315 ilâ 318 inci maddelerde yer alan fiiller:1) En az iki kişi tarafından, 
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sayısına göre; suçun en az iki kiĢi tarafından iĢlenmesi, fail ve mağdur arasında 

iliĢkiyi nazara alarak; üstsoy, veli, vasi, eğitici, öğretmenler, hizmetkârlar, terbiye ve 

gözetim veya muhafaza ile yükümlü olanlar, sağlık ve tedavi kurumlarında, ceza 

infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutuklu veya hükümlüler üzerinde hüküm 

ve nüfuzu olan veya bunların benzerleri gibi olup da mağdur üzerinde hüküm ve 

nüfuzu bulunan kimseler tarafından iĢlenmesi ayrıca fiilin neticesine bağlı olarak; 

suçun sonucunda mağdura bir hastalığın geçmesini, mağdurun sağlığında diğer 

büyük bir noksan meydana gelmesini, mağdurun sakatlığına ve mağdurun ayıplı 

kalmasına neden olunması halinde cezada artırım öngörülmüĢtü. Mağdurun ölümü 

halinde ise müebbet hapis cezası verileceği belirtilmiĢti. 

Tasarının 320. maddesinde  “hayâsızca hareketler” 
189

 baĢlığı altında “alenen 

hayâsızca durum takınanlar veya eylemlerde bulunanlar veya baĢkaca edep 

duygularını incitecek davranıĢlara giriĢenler veya her ne suretle olursa olsun halkın 

edep ve ahlâk temizliğine saldırma” yaptırım altına alınmıĢtı.  

Tasarının 321. maddesinde
190

 ise “söz atma”, “sarkıntılık” suçu düzenlenmiĢti. 

Maddenin ilk fıkrasında suçun temel hali, ikinci fıkrasında ise nitelikli hali 

düzenlenmiĢti. Suçun her iki hali Ģikâyet koĢuluna bağlanmıĢtı.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

2) Üstsoydan biri veya veli veya vasi veya mürebbi veya öğretmenler veya hizmetkârlar veya terbiye 

ve gözetim veya muhafaza ile yükümlü bulunanlar, sağlık ve tedavi kurumları ve ceza infaz 

kurumları ve tutukevleri görevlileri veya bunların benzerleri gibi olup da mağdur üzerinde hüküm 

ve nüfuzu bulunanlar tarafından, işlenirse, ceza yarısı oranında artırılır. 

3) Bir hastalığın geçmesini veya mağdurun sağlığında diğer büyük bir noksan meydana gelmesini 

veya malûllük veya mayubiyetini sonuçlayacak olursa, ceza bir katı oranında artırılır. Mağdurun 

ölümü hâlinde müebbet hapis cezası verilir.” 
189 

Madde 320- “Alenen hayâsızca durum takınanlar veya eylemlerde bulunanlar veya başkaca edep 

duygularını incitecek davranışlara girişenler veya her ne suretle olursa olsun halkın edep ve ahlâk 

temizliğine saldıranlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Alenen cinsel ilişkide 

bulunanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” 
190

 Madde 321-“Kadınlara veya erkeklere söz atanlara üç aydan altı aya kadar hapis veya üçyüzelli 

milyon liradan bir milyar liraya kadar ağır para cezası verilir. Kadınlara ve erkeklere sarkıntılık 

edenlere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.  

Bu fiiller, mağdurun hüküm ve nüfuzu altında bulunduğu kimsenin cinsel tacizi şeklini alırsa faile 

verilecek ceza bir yıldan az olamaz. Bu maddede yer alan suçların soruşturulması ve 

kovuşturulması şikâyete bağlıdır.” 
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II- KARġILAġTIRMALI HUKUKTA CĠNSEL SALDIRI SUÇU 

A- Ġngiltere      

Ġngiliz Ceza Hukuku’nda ırza geçme (cinsel saldırı)
191

 suçu Commun Law 

dıĢındaki kiĢilere karĢı iĢlenen suçlar (offences aganist the Persons Act) Kanunu’nda, 

1885 tarihli Ceza Kanunu’na ek Kanun’un (Criminal Law Amendment Act) 4. 

bölümünde 1948 tarihli ırza tecavüze teĢebbüs (Attempted Rape Act.) Kanunu içinde 

yer almaktaydı. 1956 tarihli “Cinsel Suçlar Kanunu” (Sexual Offences Act) bütün bu 

kanunlardaki ilgili hükümleri toplayarak cinsel suçları düzenlemiĢtir.
192

 Ġngiltere’de 

cinsel suçlara iliĢkin 1956 tarihli “Cinsel Suçlar Kanunu”, 1975 yılında geçirdiği 

değiĢiklikle birlikte halen yürürlüktedir. 1956 tarihli “Cinsel Suçlar Kanunu’nun ana 

prensibi karı-koca arasındakiler dıĢında her türlü cinsi faaliyetin kötü olduğu ve 

önlemesi gerektiğidir.
193

 

Cinsel Suçlar Kanunu’nun I. bölümü ırza geçme suçunu düzenlemektedir.
194

 

1956 Kanunun’nun 44. maddesinde, ırza geçme suçu cürüm olarak kabul edilmiĢtir 

ve cezası müebbet hapis olarak belirlenmiĢtir. Irza geçmeye teĢebbüs halinde ceza 7 

yıl hapistir. Akıl hastası veya gayri mümeyyiz olduğu bir kadın ile kendisini 

savunmaktan aciz bir kimse ile cinsel iliĢkide bulunanlar ise 2 yıl hapis cezası ile 

cezalandırılırlar. Bu suçlara teĢebbüs de aynı cezayı gerektirmektedir.
195

 Kanuna 

göre bir erkeğin bir kadının ırzına geçmesi suçtur. Kanun ırza geçmeyi suç olarak 

düzenlerken, suçun tanımını örf-adet hukukuna bırakmıĢtır. Ġngiliz hukukuna göre: 

“Bir adam;  o anda iliĢkiye rızası olmayan bir kadınla hukuka aykırı olarak cinsel 

iliĢkiye girmiĢse, o anda kadının cinsel iliĢkiye rızası olmadığını bilmekte ise veya 

kadının rızası olup olmadığına aldırıĢ etmiyorsa”, ırza geçme fiilini iĢlemiĢtir.
196

  

Irza tasaddi,
197

 Ġngiliz mevzuatında baĢlı baĢına tarif edilmemiĢtir. Ancak 1956  

                                                           
191

 Irza geçme suçunun  (765 sayılı TCK m.414, 416) karĢılığı olarak 5237 sayılı TCK’da  “cinsel 

saldırı suçunun nitelikli hali” (TCK m.102/2)  ve “çocukların cinsel istismarı suçunun nitelikli hali”  

(TCK m.103/2) anlaĢılması gerekmektedir. 
192 

YARSUVAT, s.129 
193

 DÖNMEZER, s.12  
194

 ORAL Mehmet, Irza Geçme Suçu, (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), ĠÜSBE, Ġstanbul, 1994, 

s.12 
195

 YARSUVAT, s.129 
196 

ORAL, s.12  
197

  Irza tasaddi suçunun  (765 sayılı TCK m.415, 416) karĢılığı olarak 5237 sayılı TCK’da  “cinsel 

saldırı suçu” (TCK m.102/1-2)  ve “çocukların cinsel istismarı suçu” (TCK m.103/1-2) anlaĢılması 

gerekmektedir. 
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tarihli Cinsel Suçlar Kanunu’nun 14. maddesinde yer alan “kadınlara karĢı yapılan 

gayri ahlaki tecavüzler” suçu ırza tasaddi suçu ile benzerlik göstermektedir. Suçun 

meydana gelmesi için gayri ahlaki haller yanında bir tecavüzün varlığı da gereklidir. 

Suçun takibi Ģikâyete bağlı olup, cezası 2 yıl hapistir. Onaltı yaĢından küçük 

kiĢilerde rıza olsa da suç oluĢur.
198

  

Küçüklere karĢı yapılan ırza tecavüz suçuna iliĢkin olarak ise 13 yaĢından 

küçük kızlarla cinsel iliĢkide bulunmak suçtur. Suçun maddi unsuru ırza geçme suçu 

(m.44) ile aynıdır. Küçüğün rızası suçun oluĢumunu engellemez. Ayrıca failin 

mağdurun yaĢında hataya düĢmesi ceza sorumluluğunu kaldırmaz. Bu suçun cezası 

müebbet hapistir. TeĢebbüs halinde ceza 2 yıl mahkûmiyeti gerektirir.
199

 

B- Almanya   

15.05.1871 tarihli Alman Ġmparatorluk Ceza Kanunu Alman Federal 

Cumhuriyetinde “Ceza Kanunu” adı altında yürürlüktedir. Alman Ġmparatorluk Ceza 

Kanunu uzun tarihsel geliĢmenin ürünüdür ve büyük ölçüde 1851 Prusya Ceza 

Kanunu’ndan etkilenen bir kanundur. Ceza Kanunda ilk köklü değiĢiklikler Weimar 

Cumhuriyeti (1919-1932) zamanında yapılmıĢtır. 1951 ve 1968 yılları arasında 

çıkartılan sekiz kanun ile Ceza Kanunu’nda birçok yenilik yapılmıĢtır. Ancak Ceza 

Kanun’da asıl önemli ve köklü reformlar 1969 yılında yürürlüğe giren iki ayrı “Ceza 

Hukuku Reformu Kanunu” ile yapılmıĢtır.
200

 

Cinsel suçlar, Alman Ceza Kanunu’nda   (Strafgesetzbuch) en sık değiĢikliğe 

uğrayan suçlardandır.
201

  Alman Ceza Kanunu’nun “ahlaka karĢı cürüm ve cünhalar” 

bölümünde 1969 yılında yapılan değiĢiklikle zina, basit eĢcinsellik, hayvanlarla 

cinsel iliĢki ve ırza geçmeyi kolaylaĢtırma fiilleri suç olmaktan çıkarılmıĢtır. 1973 

yılında yapılan değiĢiklikle de bağımlılık iliĢkisinin cinsel açıdan kötüye 

kullanılması, müstehcen yazıların yayınlanması konusundaki hükümlerin uygulama 

alanı  daraltılmıĢtır ve   bölüm baĢlığı  da “Cinsel Özerkliğe KarĢı Suçlar”  biçiminde  
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değiĢtirilmiĢtir.
202

  

Alman Ceza Kanunu’nun özellikle cinsel suçlara iliĢkin bölümünde 1997 

yılında da 6. Reform Kanunu ile önemli değiĢiklikler yapılmıĢtır. Bu kapsamda, 

suçun tanımında çok önemli değiĢiklik gerçekleĢtirilmiĢtir. Alman hukuku’nda 

önceleri ırza geçme, kocaya karĢı iĢlenmiĢ bir suç olarak görülmüĢ, daha sonra 

özellikle Carolina'da kadının Ģerefine karĢı bir suç olarak ele alınmıĢtır. Bu anlayıĢın 

sonucu olarak yalnızca evli kadınlar ırza geçmeye karĢı korunmuĢ, özellikle fahiĢeler 

bu suçun koruma alanının kapsamı dıĢında bırakılmıĢtır. Ġlk kez suç tipinin koruduğu 

yarar olarak kadının cinsel özerkliğinden söz edilmiĢ, ancak bu anlayıĢ değiĢikliğine 

rağmen, suç tipinde bir değiĢiklik yapılmamıĢtır. 1997 yılında 6. Reform Kanunu 

kapsamında yapılan değiĢiklikle cinsel iliĢkinin “evlilik dıĢı” olması zorunluluğu 

ortadan kaldırılmıĢtır ayrıca cinsel birleĢme dıĢında oral veya anal iliĢkiler de ırza 

geçme suçu kapsamına alınmıĢtır (Alman CK m.177). Suçun tanımında yapılan bu 

değiĢikliğin sonucu olarak, yalnızca kadınlar dıĢında aynı zamanda erkeklerinde 

suçun mağduru olabileceği kabul edilmiĢtir. Kanunda suçta kullanılan araçlar “Ģiddet 

veya yaĢam veya sağlık konusunda hali hazır bir kötülükle tehdit etme” olarak 

belirtilmekte iken bu konuda değiĢiklik yapılarak “korumasız biçimde kendisine 

teslim edilen mağdurun bu durumundan yararlanmak”  suçun iĢlenmesi bakımından 

baĢvurulan diğer bir araç olarak kabul edilmiĢtir.
203

 

Alman Ceza Kanunu’nda cinsel suçlar 13. bölüm altında 174 -184. maddeler 

arasında düzenlenmektedir. 13. bölümün baĢlığı “Kişisel cinsel karar verme hakkına 

yönelik suçlar” (Straftaten Gegen Die Sexuelle Selbstbestimmung) Ģeklindedir. 

Alman Ceza Kanunu’nda cinsel özgürlüğe iliĢkin olarak; “cinsel saldırı” ve “bir 

kiĢiye karĢı iĢlenen ve cinsel suiistimal, cinsel organ sokulması suretiyle cinsel 

dokunulmazlığın ihlali”, “cinsel taciz”, “ahlaka aykırı davranıĢlar”, “teĢhircilik”, 

“çocukların istismarı”, “oğlancılık”, “pornografi”, “akraba ile cinsel iliĢki”, “fuhuĢ 

ve cinsel istismar maksadı ile insan ticareti” gibi suçlara yer verilmiĢtir.
204

 

Alman Ceza Kanunu’nun 177. maddesinde cinsel saldırı “cebir kullanmak veya  
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vücut veya hayat bakımından halen mevcut bir tehlike ile tehdit etmek suretiyle, 

cinsel iliĢkide bulunması için bir kimseyi zorlamak ve istediğini zorla elde etmektir” 

Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Suçun sonucunda fail ağır taksir ile mağdurun ölmesine 

neden olmuĢ ise suçun ağırlaĢmıĢ Ģekli söz konusu olur. Kanun’un 178. maddesinde 

“cinsel cebir” suçu düzenlenmiĢtir. Madde kiĢileri cebir kullanılarak gerçekleĢtirilen 

sair cinsel fiillere karĢı korumaktadır. EĢcinsel hareketlerde madde kapsamındadır. 

179. maddede ise karĢı koyma imkânına sahip bulunmayan kiĢiler hakkında iĢlenen 

cinsel suçlar cezalandırılmaktadır.
205

  

C- Fransa     

Fransız Ceza Kanunu 1 Mart 1994 tarihinde tümüyle değiĢtirilmiĢ 

bulunmaktadır (m.1-477) .
206

 Yeni Fransız Ceza Kanunu’nda 2. kitap “kiĢilere karĢı 

iĢlenen cürüm ve cünhaları” düzenlemektedir. Bu kitapta 1. kısım insanlığa karĢı, 2. 

kısım ise vücut bütünlüğüne karĢı iĢlenen suçları içermektedir. Bu çerçevede 2. 

kısmın 2. bölümü (m.222-4 vd.) “fiziki bütünlüğe ve psikolojik bütünlüğe saldırılar” 

baĢlığını taĢımaktadır. Bu bağlamda “ cinsel saldırılar ” 3. alt baĢlıkta m. 222-22 vd. 

da düzenlenmektedir. Kanunun 222-22. maddesi, Ģiddet, tehdit, ĢaĢırtma, zorlama ile 

iĢlenen tüm cinsel saldırıları ihtiva etmektedir. Bunlardan ilki, ırza geçme suçudur 

(m.222-23 ile 223-26).
207

 

Fransız Ceza Kanunu’nun 222-23. maddesine göre ırza geçme, “cebir, Ģiddet, 

tehdit veya hile ile bir kimsenin vücuduna ne Ģekilde olursa olsun cinsel uzvun 

duhulü ile gerçekleĢir”. Irza geçme, ancak cebir, Ģiddet, tehdit veya hile ile iĢlenen 

bir suç olarak kabul edilmiĢtir. Yeni Fransız CK’ da ırza geçme suçunun basit hali m. 

222-23'de, ağırlatıcı nedenler m. 222-24 
208

, 25 ve 26’da düzenlenmiĢtir.
209

 222-23. 
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222–24. maddede, “a) ırza geçmenin sürekli bir sakatlığa veya vücudun bir organının tatiline neden 

olması, b) 15 yaĢın altındaki bir küçüğe karĢı iĢlenmiĢ olması, c) yaĢı, hastalığı, sakatlığı, fiziki ya 

da psikolojik bir eksikliği bulunan ya da hamile olduğu açıkça görülen veya fail tarafından bilinen 

bir kiĢiye karĢı iĢlenmesi, d) belli derecedeki akrabalara karĢı iĢlenmesi (bunlar, kanuni veya tabi alt 

soy ya da evlat edinme iliĢkisi içinde bulunan veya mağdur üzerinde nüfuz sahibi olan kiĢilerdir), e) 

görevinin kendisine sağladığı yetkiyi kötüye kullanarak ırza geçme suçunun iĢlenmesi, f) asli veya 

feri maddi Ģerik olarak birçok kiĢi tarafından suçun birlikte iĢlenmesi ve nihayet g) bir silahın 

korkutucu özelliğinden yararlanarak ya da silah kullanılarak suçun iĢlenmesi ağırlatıcı neden 

sayılmaktadır. 222–26. maddeye göre ise ırza geçme eğer iĢkence veya canice hislerin tatmini 

amacıyla iĢlenmiĢse ömür boyu ağır hapis ve güvenlik gözetimi cezası söz konusu olmaktadır. 222–

25. maddeye göre ırza geçme suçu, mağdurun ölümüne neden olduğu takdirde ceza 30 yıl ağır hapis 
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maddesinde göre ırza geçme suçunun karĢılığı olarak on beĢ yıl ağır hapis cezası 

öngörülmüĢtür.
210

 Suçun mağdurunun erkek veya kadın olması mümkündür. Suçun 

temel Ģeklinin oluĢması bakımından yaĢın önemi yoktur.
211

  

Fransız Ceza Kanunu, 222-27 madde ve devamında ırza geçme suçu dıĢındaki 

diğer cinsel saldırıları düzenlemektedir. Diğer suçlar yönünden ağırlatıcı nedenler, 

ırza geçme suçu için öngörülen ağırlatıcı nedenlerle aynıdır. 222-29 maddede;  

mağdurun 15 yaĢından küçük olması, yaĢı, hastalığı, sakatlığı, fiziki ya da psikolojik 

bir eksikliği bulunan ya da hamile olduğu açıkça görülen veya fail tarafından bilinen 

bir kiĢiye karĢı iĢlenmesi ağırlatıcı neden olarak düzenlenmiĢtir.
212

 222-30 maddede, 

222-29. maddede sayılan kiĢilere karĢı iĢlenen diğer cinsel saldırılar iliĢkin ağırlatıcı 

nedenleri düzlenmektedir.
213

 Her iki suçun teĢebbüs aĢamasında kalması halinde de 

suç tamamlanmıĢ gibi cezalandırılacağı öngörülmüĢtür (m. 222-31).
214

 

D- Belçika  

Irza geçme suçu, 1867 tarihli Belçika Ceza Kanunu’nun 15 Mayıs 1912 (m.50) 

ve 14 Mayıs 1937 (m.14) değiĢiklik yapılan 375. maddesinde düzenlenmiĢtir. 

Maddeye göre ırza geçme “Cebir ve Ģiddet, hile, tehdit veya akıl hastalığı veya bir 

baĢka sebeple Ģuuru yerinde olmayan bir kadınla cinsi münasebette bulunmak” 

Ģeklindedir. 375. madde ile bu suçun cezası 5-10 sene ağır hapis olarak 

belirlenmiĢtir.
215

  

Belçika Ceza Kanunu’nun 375/son maddesi gereğince 14 yaĢından küçük 

kızların rızası olsa dahi, bu rızanın ırza geçme suçunun oluĢmasına engel 

olamayacağı kabul edilmiĢtir. Kanun koyucu 14 yaĢından küçüklerin rıza beyanlarını 

geçerli saymamıĢ bu yaĢtaki mağdurlara yapılan ırza tecavüzün zor kullanarak 

yapılmıĢ sayılacağını belirtmektedir. Failin usulden biri, mürebbiye, durumunu 
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suiistimal eden bir dini mezhebin reisi, kamu memuru, sağlık memuru veya doktor 

cerrah, ebe gibi kimselerden olması halinde cezanın alt sınırı olarak en az ceza 12 

sene ağır hapis belirlenmiĢtir. Suç, 21 ile 16 yaĢları arasındaki mağdura karĢı 

gerçekleĢtirilmiĢ ise 10-15 yıl, 16-14 yaĢları arasındaki mağdura karĢı 

gerçekleĢtirilmiĢ ise 15-20 yıl hapis cezası öngörülmüĢtür. Mağdur 10 yaĢından 

küçük ise fail müebbed hapis cezasına mahkûm edilir. Ayrıca bu durumda mağdurun 

yaĢı üzerinde hataya düĢmesinin önemi yoktur.
216

 

E- Ġsviçre   

Irza geçme suçuna iliĢkin hükümler Ġsviçre Ceza Kanunu’nun “Özel 

Hükümler” baĢlıklı ikinci kitabının, “Cinsel Özgürlük ve Cinsel Haysiyete KarĢı 

Saldırılar” baĢlıklı beĢinci babında, 187-193 maddeler arasında düzenlenmiĢtir. 

“Çocuklarla Cinsel Fiiller” baĢlıklı 187. maddenin birinci fıkrasına göre, “her kim on altı 

yaĢından küçük bir çocuğa karĢı cinsel bir fiilde bulunursa veya çocuğu böyle bir fiile 

teĢvik ederse veya böyle bir fiilin içinde yer aldırırsa beĢ yıla kadar hapis ya da hücre 

hapsiyle cezalandırılacaktır.”  

“Irza Geçme” baĢlıklı 190. maddenin birinci paragrafında genel olarak ırza 

geçme, maddi unsurları belirtilmek suretiyle, düzenlenmiĢtir. Buna göre; “her kim bir 

kimseyi, zorlayarak ya da kuvvet kullanmakla tehdit ederek ya da psikolojik baskı 

altında tutarak ya da direncini yok ederek cinsel iliĢkide bulunulmasına katlanmaya 

zorlarsa on yıla kadar hücre hapsi cezasıyla cezalandırılacaktır.” 191. maddede ise 

fiziksel yönden karĢı koyma gücü bulunmayan ya da zihinsel yönden fiilin kötülük 

derecesini anlayamayacak durumda olan bu nedenle faile mukavemet edemeyen 

kimselere karĢı cinsel fiillerde bulunma hali düzenlenmiĢtir. Madde hükmünün 

uygulanabilmesi için fail tarafından mağdurun bu durumunun bilinmesi, bilindiği 

halde fiilin iĢlenmesi Ģarttır. Bu durumda fail on yıla kadar hapis ya da hücre hapsi 

cezasıyla cezalandırılacaktır. 
217
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

CĠNSEL SALDIRI SUÇU 

 

I- CĠNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARġI SUÇLAR 

 A- Genel Açıklama 

Cinsel suçlar, insanlık var olduğundan beri kültür, dini inanç, sosyal, ekonomik 

düzey ve rejim farkı olmaksızın, bütün toplumlarda, bireyin mahremiyetine, 

kiĢiliğine, fiziksel ve ruhsal varlığına ve çevresine karĢı iĢlenen, kasten öldürme 

suçundan sonra en ağır suç olarak süregelen bir Ģiddet biçimidir. Cinsel suçlar, cinsel 

amaçlı ve hedeflenen kiĢinin isteği dıĢında yapılan hareketleri kapsamaktadır. 

Bunlar, söz atma ile baĢlayan elle sarkıntılık, cinsel haz almaya yönelik hareketler ve 

en uç noktada zorla cinsel iliĢkiyi içine almaktadır.
218

  

Cinsellik, cinsel aktiviteye katılanların karĢılıklı istemleri ve rızalarıyla 

gerçekleĢen bir iliĢkidir. Taraflardan birinin rızası olmadan zorla gerçekleĢtirilen 

cinsel iliĢkinin, günümüz modern toplumlarının hukuk düzenleri tarafından kabul 

edilmesine imkân yoktur.
219

 

Cinsel suçlarla ilgili yasa koyucunun düzenleme yaparken karĢılaĢacağı 

güçlükler diğer suçlara oranla daha fazladır. Cinsel suçlarla ilgili tartıĢmaya hukuk-

ahlak, hukuk-töre, toplumsal hassasiyetler, aile düzeni, çocukların korunması gibi 

değerler de ortak olmaktadır. GeçmiĢ yılların düzenlemelerinin bir yanılgısı olarak, 

cinsel suçlar ve cinsellikle ilgili suçlar arasında temel bir ayrım yapılmadan, cinsel 

suçlarla, cinsellikle ilgili suçlar hep birlikte ele alınmıĢ ve içinde cinsellik olan her 

suç tipi bir tek hukuki değere, örneğin aile düzenine ya da genel ahlaka karĢı bir suç 

kabul edilerek düzenleme yapılmıĢtır. Bu düzenlemelerde kadın birey vasfından çok,  
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eĢ, kız çocuk, anne olarak görülmüĢ ve sahiplenilmeye çalıĢılmıĢtır.
220

  

KarĢılaĢtırmalı hukuka bakıldığında cinsel dokunulmazlığa karĢı suçlar, Ġsviçre 

Ceza Kanunu’nda “Cinsel Bütünlüğe KarĢı Suçlar”, Alman Ceza Kanunu’nda  

“Cinsel Özgürlüğe KarĢı Suçlar”, Fransız Ceza Kanunu’nda “Cinsel Saldırılar, Vücut 

Bütünlüğüne ve Psikolojik Bütünlüğe KarĢı Suçlar”, Polonya Ceza Kanunu’nda ise 

“Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı suçlar” Ģeklinde düzenleme yeri bulmuĢtur.
221

 

Cinsel dokunulmazlığı ihlal eden fiiller, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 

Özel Hükümler’e iliĢkin ikinci kitabının  “KiĢilere KarĢı Suçlar”ı cezalandıran ikinci 

kısmının altıncı bölümünde, “Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı ĠĢlenen Suçlar” baĢlığı 

altında yaptırım altına alınmıĢtır (TCK m.102-105).
222

 5237 sayılı TCK’da cinsel 

dokunulmazlığa karĢı suçlar, dört ana suç tipi halinde; “Cinsel Saldırı” (TCK m.102), 

“Çocukların Cinsel Ġstismarı” (TCK m.103), “ReĢit Olmayanla Cinsel ĠliĢki” (TCK 

m.104)  ve “Cinsel Taciz” (TCK m.105)  baĢlıkları ile düzenlenmiĢtir. 765 sayılı 

TCK ile karĢılaĢtırıldığı takdirde, 5237 sayılı TCK’da düzenlenen bu suçlar, 765 

sayılı TCK’daki “ırza geçme” (TCK m.414, m.416/1), “ırz ve namusa tasaddi” (TCK 

m.415, 416/2), “reĢit olmayan 15 yaĢını bitirmiĢ küçüklerle rızaen cinsel münasebet” 

(TCK m.416/3), “sarkıntılık” (TCK m.421) suçlarına karĢılık gelmektedir.
223

  

765 sayılı TCK’dan farklı olarak 5237 sayılı TCK’da “evlenme vaadiyle kızlık 

bozma suçuna”
224

 yer verilmemiĢtir. Evlenme vaadiyle kızlık bozma suçu, kadınların 

evlenme vaadiyle cinsel yönden istismarını önlemenin dıĢında, bekâreti korumayı 

amaçlıyordu. Mağdur kadınlar arasında, bakire olan ve bakire olmayan ayrımı 

yapılarak, sadece bakire olanlar korunmaya layık görülüyordu. Türkiye 1985’te 

“Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi”ne katılmıĢtır. Bu 
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BaĢkanlığı, Birinci baskı, Ankara, 2007, (Madde Gerekçesi), s.227; Cinsel suçlar, 765 sayılı 
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suçlar “KiĢilere KarĢı Suçlar” olarak ele alınmıĢ ve “Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı Suçlar” olarak 

düzenlenmiĢtir. Cinsel dokunulmazlığa karĢı iĢlenen suçlar ile ihlal edilen bireyin cinsel 

özgürlüğüdür. Bununla hukukun örf veya âdetin belirlediği sınırlar içerisinde insanın cinsel iliĢkiler 

yönünden kendi vücudu üzerinde serbestçe tasarruf edebilmesi amaçlanmıĢtır. TOROSLU, Nevzat, 

Ceza Hukuku Özel Kısım, SavaĢ Yayınevi, Ankara, 2005, s.56 
223 

YENĠDÜNYA, A. Caner, “5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu'nda Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı 

Suçlar”, Legal Hukuk Dergisi, S. 33, Eylül-2005, s.3284; CENTEL, s.68; ÜZÜLMEZ, s.1 
224

 765 sayılı TCK madde 423- “Her kim onbeş yaşını dolduran bir kızı alacağım diye kandırıp 

kızlığını bozarsa altı aydan iki seneye kadar hapsolunur.” 
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sözleĢmede üye ülkeler, kadınlara karĢı ayrımcılık teĢkil eden tüm ulusal ceza 

hükümlerini ilga etmeyi taahhüt etmiĢlerdir.
225

  

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda ayrıca 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndan 

farklı ve çağdaĢ geliĢmelere uygun olarak, açık bir Ģekilde evlilik içi cinsel saldırı, 

suç olarak düzenlenmiĢtir.
226

 Günümüzde kadının evlilikle cinsel iliĢkiyi kabul ettiği 

konusunda geri alınmaz bir irade beyanında bulunmuĢ sayıldığı anlayıĢı artık 

terkedilmiĢtir. Evliliğin, eĢin diğer eĢin vücudu üzerinde tasarruf yetkisi sağladığına 

iliĢkin anlayıĢ kabul edilemez bir durumdur. EĢine karĢı kasten yaralama eylemi 

gerçekleĢtiren diğer eĢin kasten yaralama suçundan dolayı yargılanabilmesi mümkün 

iken zorla cinsel iliĢkide bulunmasından dolayı eĢin cinsel saldırı suçunun faili 

sayılmaması çeliĢki olduğu savunulmuĢtur. Cinsel iliĢkiyi istemeyen eĢin sadece 

ayrılık ya da boĢanmayı isteme hakkı olabilir.
227

 

1970’li yıllardan itibaren öncelikle Amerika BirleĢik Devletleri’nde daha sonra 

da Batı Avrupa’da cinsel saldırının evlilik birliği içinde gerçekleĢmesinin de suç 

olarak kabul edilmesine yönelik tartıĢmalar ve giriĢimler baĢlamıĢtır.
228

 Bu 

geliĢmeler öncesi, cinsel saldırı suçunun iĢlenmesine evlilik veya birlikte yaĢama 

olgusu imkân tanımıyordu. Kocaya böyle bir bağıĢıklık tanınmasındaki düĢünce ise, 

erkeğin önce baba sonra da koca olarak kadına sahip olduğu varsayımıydı. Bu bakıĢ 

açısı çok eski tarihlere dayanmaktadır ve M.Ö. 8. yüzyılda Roma’da geçerli olan 

yasa metinlerinde bunu görmek mümkündür. Irza geçme suçu, ilk olarak erkeğin kızı 

veya karısı olan kadını diğer erkeklerden korumasına yönelik bir mülkiyet hakkına 

saldırı olarak ortaya çıkmıĢtı. Bu nedenle, erkeğin kendi mal varlığına dâhil olduğu 

kabul edilen karısının ırzına geçmekten dolayı cezalandırılabilmesi mümkün 

görülmemiĢti.
229

 

5237 sayılı TCK’da cinsel suçlar,  gerek sistematik açıdan, gerek felsefi ve 

kullanılan kavramlar açısından 765 sayılı TCK’dan farklı Ģekilde düzenlenmiĢtir. 

                                                           
225 

CENTEL, s.67 
226

 CENTEL, s.67; Cinsel suçlarda korunan hukuksal değerin bireyin cinsel özgürlüğü ve dolayısıyla 

cinsel dokunulmazlık olduğunu belirtilmiĢtir. Buna göre evlilik birliği içinde gerçekleĢen cinsel 

saldırı eylemlerinin de bireyin cinsel özgürlüğünü ihlal etmesi nedeniyle suç olarak kabul edilmesi 

gerektiği ifade edilmiĢtir. DÜLGER, s.556 
227 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, 5237 Sayılı Kanuna…, s.150,151 
228

 DÜLGER, s.544 
229 

BIÇAK, Vahit, “Kadının Cinsel Ġradesinin EĢine KarĢı Korunması: Irza Geçme Suçu”, http://www. 

geocities.com/vbicak/eserler, s.3,4 , (EriĢim Tarihi-24.07.2009) 
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5237 sayılı TCK’da cinsel suçları düzenleyen maddelerde yer alan “cinsel 

davranıĢlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etme” ve “vücuda sair cisim 

sokma” Ģeklinde bir kısım ifadelerin belirsiz olması doktrinde yoğun bir Ģekilde 

eleĢtirilmiĢtir.
230

 Doktrinde, bir kısım yazarlar ise yeni düzenlemeyi 765 sayılı TCK 

ile bir bütünlük arz etmemesi nedeniyle eleĢtirerek 765 sayılı TCK’da kullanılan 

“ırza geçme”, “ırza tasaddi”,  “sarkıntılık ve söz atma” ayrımının yerinde bir 

düzenleme olduğunu ve eksik yönlerin tamamlanmak suretiyle önceki kavramların 

kullanılması gerektiğini savunmuĢlardır.
231

 

  5237 sayılı TCK’da cinsel suçlar yönünden kanunun temel felsefesi, cinselliği 

bir özgürlük değeri olarak ele almak ve cinsel suçları ağırlığı ile orantılı olarak 765 

sayılı TCK’dan daha yüksek cezalar öngörerek ve cezalandırılabilir davranıĢ 

biçimlerini çeĢitlendirerek korumayı geniĢletmektir.
232

  

5237 sayılı TCK’da cinsel dokunulmazlığa karĢı suçlar genel olarak 

değerlendirildiğinde, “vücuda sair bir cisim sokma”  Ģeklinde madde metninde (TCK 

                                                           
230 

Toroslu-Ersoy, 5237 sayılı TCK 102/2. fıkrada yer alan “vücuda sair bir cisim sokmak” sözünün 

belirsiz anlam içerdiğini, maddede “vücut boĢluğuna” değil “vücuda” sokmaktan söz edilmesinin 

sorun oluĢturacağını savunmuĢlardır. TOROSLU, Nevzat-ERSOY, Yüksel, Türk Ceza Kanunu 

Reformu, Ġkinci Kitap, “Makaleler, GörüĢler, Raporlar”, TBB, Ankara, 2004, s.17; Artuk ve Çınar, 

5237 sayılı TCK 102. maddede yer alan  “cinsel saldırı” gibi kavramların geniĢ anlamlar içerdiğini 

ve bunun sorun oluĢturacağını savunmuĢlardır. ARTUK, Mehmet Emin-ÇINAR, Ali Rıza, Türk 

Ceza Kanunu Reformu, Ġkinci Kitap, “Makaleler, GörüĢler, Raporlar”, TBB, Ankara, 2004, s.81; 

Avcı, “cinsel davranıĢlar”, “vücut dokunulmazlığının ihlal” ifadelerinin çok geniĢ anlamlar 

içerdiğini ve belirlilik ilkesine aykırı olduğunu savunmuĢtur. AVCI, Mustafa, Türk Ceza Kanunu 

Reformu, Ġkinci Kitap, “Makaleler, GörüĢler, Raporlar”, TBB, Ankara, 2004, s.212; Benzer Ģekilde, 

“cinsel davranıĢ”tan ne anlaĢılması gerektiğinin maddede açık olmadığı, TCK 102/2. fıkrasında 

kullanılan “vücuda” teriminin ırza geçme suçunun alanını oldukça geniĢleteceği savunulmuĢtur. 

Türk Ceza Kanunu Reformu, Ġkinci Kitap, “Makaleler, GörüĢler, Raporlar”, Türk Ceza Kanunu 

Tasarısı Hakkında Galatasaray Üniversitesi GörüĢü, TBB, Ankara, 2004, s.308; Benzer yönde 

eleĢtiriler için bkz. YURTCAN, Erdener,  Yargıtay Kararları IĢığında Cinsel Suçlar, Ġstanbul Barosu 

Yayınları, Ġstanbul, 2009, s.13; ÖZTÜRK, Bahri, Türk Ceza Kanunu Reformu, Birinci Kitap, 

Toplumsal DeğiĢim Sürecinde Türk Ceza Kanunun Reformu (Panel), TBB, Ankara, 2004, 

s.143,144; Mahmutoğlu ise, genel olarak cinsel suçlar konusundaki yaklaĢımın isabetli olduğunu ve 

ırza geçme ve ırza tasaddi ayrımının kaldırılmasını yerinde olduğunu savunmuĢtur. 

MAHMUTOĞLU, Fatih Selami, Türk Ceza Kanunu Reformu, Ġkinci Kitap, “Makaleler, GörüĢler, 

Raporlar”, TBB, Ankara, 2004, s.372 
231

 TEZCAN, DurmuĢ-ERDEM, Mustafa Ruhan, Türk Ceza Kanunu Reformu, Ġkinci Kitap, 

“Makaleler, GörüĢler, Raporlar”, TBB, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin TCK Tasarısı 

Hakkında Raporu, Ankara, 2004, s.351; ARTUK, M. Emin, Türk Ceza Kanunu Reformu, Birinci 

Kitap, Toplumsal DeğiĢim Sürecinde Türk Ceza Kanunu Reformu  (Panel), TBB, Ankara, 2004, 

s.150-152; Hafızoğulları,  1926 tarihli 765 sayılı TCK’da yer almıĢ olan ve 1856’dan beri bilinen ve 

kullanılan  “söz atma”, “sarkıntılık”, “ırza tasaddi” ve “ırza geçme” kavramlarının 5237 sayılı TCK 

ile kanun koyucu tarafından her hangi bir gerekçe gösterilmeden değiĢtirilmiĢ olmasını eleĢtirmiĢtir. 

HAFIZOĞULLARI, Zeki, “BeĢeri Cinsellik ve Türk Ceza Kanunu”, www.baskent.edu.tr/~zekih 

/uygulamaci/cinselsuclar.doc, s.4, (EriĢim Tarihi-24.07. 2009) 
232 

AYDIN, s.4 

http://www.baskent.edu.tr/~zekih%20/uygulamaci/cinselsuclar.doc
http://www.baskent.edu.tr/~zekih%20/uygulamaci/cinselsuclar.doc
http://www.baskent.edu.tr/~zekih%20/uygulamaci/cinselsuclar.doc
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m.102/2) kullanılan ifadeler belirlilik ilkesine aykırı olmakla birlikte, 5237 sayılı 

TCK’da cinsel suçların, genel ahlâkı ve aile nizamını ilgilendiren ihlaller olarak 

değil, kiĢisel değerlere yönelik saldırı olarak kabul edilmesi ve “kiĢilere karĢı suçlar” 

kapsamında düzenlenmesi, evlilik içi cinsel saldırının çağdaĢ geliĢmelere uygun 

olarak ve açık bir Ģekilde 5237 sayılı TCK’da suç olarak düzenlenmiĢ olmasının 

yerinde olduğu kanaatindeyiz. Ayrıca 765 sayılı TCK döneminde maddi unsurdaki 

benzerlikler nedeniyle “sarkıntılık”, ırza tasaddi” suçları ile  “ırza geçme” suçuna 

teĢebbüs halini çoğu zaman birbirinden ayırmak uygulamada çok büyük güçlüklere 

neden olabiliyordu. 5237 sayılı TCK’da “cinsel saldırı” (TCK m.102), “çocukların 

cinsel istismarı” (TCK m.103) ile “cinsel taciz” (TCK m.105) suçlarının maddi 

unsurdaki farklıklara bağlı olarak kesin çizgilerle birbirinden ayrılması nedeniyle bu 

sorunun büyük ölçüde giderildiği kanaatindeyiz. 

II- CĠNSEL SALDIRI SUÇU  

A- Genel Açıklama 

Cinsel saldırı suçunun temel Ģekli, 5237 sayılı TCK’nın 102. maddesinin 1. 

fıkrasında “cinsel davranışlarla
233

 bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden 

kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır” Ģeklinde, suçun nitelikli hali ise TCK’nın 102. maddesinin 2. 

fıkrasında  “fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi 

durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe 

karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun 

şikâyetine bağlıdır” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. 

 5237 sayılı TCK 102. maddenin 3. fıkrasında, cinsel saldırı suçunun daha ağır 

cezayı gerektiren nitelikli halleri, 4. fıkrasında, suçun iĢlenmesi sırasında mağdurun 

direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması hali ve 5-6. 

fıkralarda ise suçun neticesi sebebiyle ağırlaĢmıĢ halleri düzenlenmiĢtir.
234

         

                                                           
233

 Cinsel davranıĢ, “bireyin cinsel gereksinimlerini doyurmaya ve üremeye yönelik davranıĢ 

biçimlerinin tümü” olarak tanımlanmıĢtır. Anabritanica Genel Kültür Ansiklopedisi, C.6, 1987, s.13 
234 

(3) Suçun;  

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, 

b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 

c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı, 

d) Silâhla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,  

İşlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır  

(4) Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir 
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Cinsel saldırı anlam olarak; “rızası olmayan veya herhangi bir sebepten dolayı 

rızası kabul edilmeyen bir kiĢinin, fiziksel güç kullanımı, tehdit, korku, hile ve 

kandırma gibi zorlamalarla cinsel içerik taĢıyan bir davranıĢa maruz kalmasıdır.”
235

 

5237 sayılı TCK’nın 102. maddesinin gerekçesinde cinsel saldırı; “Cinsel arzuları 

tatmin amacına yönelik fakat cinsel ilişkiye varmayan davranışlarla, bir kişinin vücut 

dokunulmazlığını ihlal etme” olarak tanımlanmıĢtır.
236

 Cinsel saldırı fiili, “saldırı” 

teriminin anlamı itibarıyla mağdurun cinsel özgürlüğüne haksız bir müdahale teĢkil 

eden, onun rızası ve iradesi dıĢında meydana gelen bir tecavüzü ifade etmektedir.
237

        

Cinsel saldırı suçunun iki Ģekilde iĢlenmesi mümkündür. Vücuda organ veya 

sair bir cisim sokmadan vücut dokunulmazlığının ihlali cinsel saldırı suçunun temel 

Ģeklini (TCK m.102/1), vücuda organ veya sair cisim sokarak vücut 

dokunulmazlığının ihlali ise cinsel saldırı suçunun nitelikli halini (TCK m.102/2) 

oluĢturur. Cinsel saldırı suçu (TCK m.102) genel olarak, 765 sayılı TCK’da 414-418. 

ve 421. maddelerde yer alan “ırza geçme”, “ırza tasaddi” ve “sarkıntılık” suçlarına 

karĢılık gelmektedir.
238

 

Cinsel saldırı suçunun temel Ģekli,   “aynı veya ayrı cinsten bir kimse üzerinde 

icra edilen ve fakat TCK 102/2. maddede yer alan nitelikli cinsel saldırı veya bu suça 

teĢebbüs niteliğinde olmayan, cinsel arzuların tatmini amacına yönelik, ani olarak 

gerçekleĢtirilen veya devamlılık gösteren fiiller” Ģeklinde tanımlanabilir.
239

 765 sayılı 

TCK’nın cinsel saldırı suçunun temel Ģekline (TCK m. 102/1)    karĢılık gelen 

hükümleri; “ırza tasaddi” suçuna iliĢkin TCK 415., 416/2. maddeleri ile “sarkıntılık”  

suçuna iliĢkin TCK 421. (2. cümle) maddelerdir.
240

  

Irza tasaddi fiili; “aynı veya ayrı cinsten bir kimse üzerinde icra edilen ve fakat 

ırza geçme veya ırza geçmeye teĢebbüs niteliğinde olmayan veya sarkıntılık 

                                                                                                                                                                     

kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır. 

(5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, on yıldan az 

olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.” 

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis 

cezasına hükmolunur.”  
235 

AKSOY, Ercüment-ĠNANICI, Mehmet Akif-ÇETĠN, Gürsel-POLAT, Oğuz-SÖZEN, M. ġevki-

YAVUZ, Fatih, “Cinsel Saldırılar”, http://www.ttb.org.tr/adli/5, s.1, (EriĢim Tarihi-24.07.2009) 
236

 ġAHĠN-ÖZGENÇ, (Madde Gerekçesi), s.228 
237

 YENĠDÜNYA, s.3285 
238 

KILIÇ, Abbas, “Cinsel Hâkimiyet ve Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Saldırı Suçu”, TBB 

Dergisi, S.78, Ankara, 2008, s.180; CENTEL, s.68 
239

 YENĠDÜNYA, s.3288; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.138 
240 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.134 

http://www.ttb.org.tr/adli/5
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boyutlarını aĢan devamlılık arz eden cinsel duyguları tatmin amacına yönelmiĢ 

davranıĢlar” Ģeklinde tanımlanmıĢtır.
241

 765 sayılı TCK’da ırza tasaddi suçu, 

mağdurun yaĢı esas alınmak suretiyle düzenlenmiĢti. Irza tasaddi suçunun, 15 yaĢını 

bitirmeyen bir küçüğe karĢı iĢlenmesi TCK 415. maddede,
242

 ırza tasaddi suçunun, 

15 yaĢını bitiren bir kimseye karĢı iĢlenmesi ise TCK 416. maddenin 2. fıkrasında
243

 

düzenlenmiĢti.  

765 sayılı TCK’nın 421. maddesinde
244

 yer alan sarkıntılık suçunun vücut 

dokunulmazlığını ihlal suretiyle gerçekleĢtirilen Ģekli 5237 sayılı TCK’nın 102. 

maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen cinsel saldırı suçunun temel Ģekline karĢılık 

gelmektedir.
245

 Sarkıntılık suçu TCK 421. maddede tanımlanmamıĢtı. Sarkıntılık, 

“bir kimseye karĢı onun rızası olmamasına rağmen cinsel tatmin ve tahrik içerikli 

ırza geçme ve ırza tasaddi ya da bunlara teĢebbüs seviyesine varmayan, söz atma 

sınırını aĢan edep ve iffete karĢı saldırılardır.”
246

 Sarkıntılık suçu
247

  belirli bir 

kimsenin rızası hilafına edep ve iffetine dokunacak nitelikte Ģehvet duygusuyla söz, 

yazı veya vücuda temas biçiminde gerçekleĢtirilen sırnaĢıkça hareketlerle iĢlenmesi 

mümkündü. 5237 sayılı TCK’da, sarkıntılık suçunu oluĢturan hareketlerden vücut 

dokunulmazlığını ihlal suretiyle gerçekleĢtirilen Ģekli cinsel saldırı suçunun temel 

Ģekli olarak kabul edilerek TCK 102. maddenin 1. fıkrasında düzenlenmekle beraber, 

söz ve yazı ile gerçekleĢtirileni ise, cinsel taciz suçu olarak kabul edilerek TCK 105. 

maddede yaptırım altına alınmıĢtır.
248

  

                                                           
241

 DÜLGER, Cinsel Özgürlüğe…, s.218,219 
242 

Madde 415- (DeğiĢik madde: 09/07/1953-6123/1 md.) “her kim 15 yaşını bitirmeyen bir küçüğün 

ırz ve namusuna tasaddiyi mutazammın bir fiil ve harekette bulunursa iki seneden dört seneye ve bu 

fiil ve hareket yukarıki maddenin ikinci fıkrasında yazılı şartlar içinde olursa üç seneden beş seneye 

kadar hapsolunur.”  
243 

Madde 416- (DeğiĢik madde: 09/07/1953-6123/1 md.) “On beş yaşım bitiren bir kimsenin cebir ve 

şiddet veya tehdit kullanmak suretiyle ırzına geçen veyahut akıl veya beden hastalığından veya 

kendi fiilinden başka bir sebepten veya kullandığı hileli vasıtalardan dolayı fiile mukavemet 

edemeyecek bir halde bulunan bir kimseye karşı bu fiili işleyen kimse yedi seneden aşağı olmamak 

üzere ağır hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Yine bu suretle ırz ve namusa tasaddiyi tazammun eden diğer bir fiil ve harekette bulunursa üç 

seneden beş seneye kadar hapsolunur.” 
244 

Madde 421- (DeğiĢik madde: 09/07/1953-6123/1 md.) “Kadınlara ve (...) erkeklere söz atanlar üç 

aydan bir seneye ve sarkıntılık edenler altı aydan iki seneye kadar hapsolunur.” 
245

 ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.134,175 
246

 DÜLGER, s. 228, 229 
247 

Yargıtay’a göre sarkıntılık; “belirli bir kimseye karĢı iĢlenen ve kiĢinin edep ve iffetine dokunan 

mücerret aralıklı ve edepsizce davranıĢlardır.” (5.CD., 15.06.1986 tarih ve 2455 E. /2447 K.), 

ÖNDER, s.531 
248 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.134,175  
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Cinsel saldırıda olduğu gibi, sarkıntılık suçunun vücuda temas Ģeklinde 

gerçekleĢmesi halinde cinsel davranıĢlarla mağdurun vücut dokunulmazlığının ihlali 

söz konusudur. Sarkıntılık suçunun vücuda temas Ģeklinde gerçekleĢen hali, yerinde 

bir düzenleme ile 5237 sayılı TCK’da cinsel saldırı suçu (TCK m.102) kapsamında 

düzenlenmiĢtir. Uygulamada 765 sayılı TCK 421. madde açısından eylemin hangi 

halde söz atma, hangi halde sarkıntılık olduğunu tespitte zorluk bulunuyordu. 5237 

sayılı TCK’da yapılan düzenleme ile bu sorun giderilmiĢtir.
249

  

Cinsel saldırı suçunun nitelikli hali ise (TCK m.102/2) büyük ölçüde 765 sayılı 

TCK’da düzenlenen “ırza geçme” (765 sayılı TCK m.414,416) suçuna karĢılık 

gelmektedir.
250

 Irza geçme, “her hangi bir kimsenin, rızası bulunmayan ya da rızası 

hileli yol ve yöntemlerle elde edilen ya da kanunen rızaya ehil kabul edilmeyen bir 

kimse ile kanunda belirtilen Ģartlarda normal ya da normal olmayan yollarla cinsel 

iliĢkide bulunmasıdır.” 
251

  Bunun yanı sıra, 765 sayılı TCK’da “ırza tasaddi” olarak 

kabul edilen eylemelerin “vücuda organ veya sair cisim sokma” Ģeklinde gerçekleĢen 

Ģekli de cinsel saldırı suçunun nitelikli halini (TCK m.102/2) oluĢturmaktadır.
252

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (TCK m.102/2)
253

, 765 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’ndan farklı olarak, çağdaĢ geliĢmelere uygun ve açık bir Ģekilde evlilik içi 

cinsel saldırı suç olarak düzenlenmiĢtir.
254

 765 sayılı Türk Ceza Kanunu döneminde 

Türk Hukuku’nda eĢler arası rıza dıĢı cinsel iliĢkiyi açıkça suç olarak düzenleyen bir 

norm mevcut değildi. Aynı Ģekilde, eĢler arası rıza dıĢı cinsel iliĢkinin suç 

oluĢturmadığına iliĢkin açık bir normun varlığı da söz konusu değildi. Dolayısıyla, 

genel olarak ırza geçme suçunu düzenleyen 765 sayılı TCK 414. ve 

416.maddelerinin yorumu önem kazanmaktaydı. Irza geçme suçu, “cebir, Ģiddet ve 

tehdit kullanmak suretiyle herhangi bir kimsenin ırzına geçilmesi” olarak 

tanımlanmıĢtı.
255

 765 sayılı TCK açısından doktrinde evlilik içi zora dayalı cinsel 

                                                           
249 

SEVÜK, s.248 
250

 MALKOÇ, Ġsmail, Türk Ceza Kanunu Uygulamasında Cinsel Suçlar, Malkoç Kitapevi, Ankara, 

2009, s.55 
251

 DÜLGER, s.67  
252

 MALKOÇ, s.55 
253

 Madde 102- (2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, 

yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, 

soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.”  
254

 CENTEL, s.67 
255 

BIÇAK, s.8  
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iliĢkinin ırza geçme suçunu oluĢturup oluĢturmayacağı konusu tartıĢmalıydı. Bu 

konuyla ilgili olarak doktrinde farklı görüĢler ileri sürülmüĢtür.
256

 

Toplumuzda ahlaki yapının bozulması, evliliklerde kadının ters iliĢkiye 

zorlanması göz önüne alındığında, evlilik içi cinsel saldırının, özellikle ters iliĢkinin 

suç olarak düzenlenmesinin caydırıcılığa neden olacağı, aileyi sarsmasının ötesinde 

aile yapısını kuvvetlendireceği sadece ceza davası açılma ihtimalinin dahi, aile içi 

baskıyı azaltacağı ve sağlıklı bir aile yapısına sebebiyet vereceği savunulmuĢtur. 

Evlilik içi cinsel saldırı suçunu çoğunlukla gizli kalması ve Ģikâyet konusu olmaması 

mümkün olmakla birlikte 5237 sayılı TCK’da evlilik içi cinsel saldırı suçunun 

düzenlenmiĢ olması suçlular açısından caydırıcılığı ve bu tür davranıĢların toplumca 

onaylanmadığının sembolik de olsa göstermesi açısından önemlidir.
257

 

Ceza hukukları, geleneksel değerlerin etkisiyle uzun süre evlilik içi cinsel 

saldırıyı suç olarak kabul etmemiĢlerdir. KarĢılaĢtırmalı hukukta, evlilik içi cinsel 

saldırı fiili, yakın tarihlerde yasal düzenlemelere konu olmuĢtur. Birçok ülke, kadının 

toplum içinde statüsünün değiĢmesi ve gerekse ceza hukuku alanındaki geliĢmeler 

sonucunda artık evlilik içi cinsel saldırı fiilini suç olarak kabul etmektedir. Buna 

iliĢkin olarak, bazı ülkeler evlilik içi cinsel saldırı fiilini suç olarak kabul edilmesine 

yönelik yasal düzenlemeler yapmıĢlar, diğer bazı ülkeler ise mevcut yasal 

düzenlemelerin yorumu yoluyla bunu sağlamıĢlardır.
258

 KarĢılaĢtırmalı hukukta eĢler 

arasında cinsel saldırı fiilinin suç sayılıp sayılmayacağı konusunda ceza kanunlarını 

iki grup olarak ele alarak değerlendirmek mümkündür. Ġlk gruba giren ceza 

kanunları, cinsel saldırı suçunu tanımlarken açık olarak bir kadını evlilik dıĢı cinsel 

iliĢkide bulunmaya zorlayan ibaresine yer vermek suretiyle, eĢler arasında cinsel 

saldırı suçunun oluĢmayacağını öngörmüĢtür. Bu gruba giren ceza kanunları ırza 

geçme (cinsel saldırı) suçunun ancak evlilik dıĢı gerçekleĢebileceğini 

belirtmektedirler.
259

 Diğer gruba giren kanunlarda, cinsel saldırı suçunda “evlilik 

                                                           
256 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.270; DÜLGER, “Evlilik Birliği…, s.554-556; Evlilik birliği 

içerisinde ırza geçme suçuna yönelik görüĢler için bkz. “Irza Geçme Suçu”, s.18-19 
257 

CENTEL, s.67 
258

 KARABAY, s.94 
259 

“Bu kanunlara örnek olarak 1.10.1992' ye kadar Ġsviçre CK. (m.187), Hollanda CK. (m.242), 

Finlandiya CK. (Bap 20, 1,2) ve yürürlükten kaldırılan Doğu Alman CK. (m. 121) gösterilebilir. 

Amerika BirleĢik Devletleri'nin üç eyaletinde de (Alabama, Illinois, South Dakota) eĢler ayrı 

yaĢasalar da fiil suç oluĢturmamaktadır. 1871 ve 1975 Ģekliyle Federal Alman CK. bu gruba 

dahildi.” ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.144 
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dıĢı” unsuruna yer vermemiĢlerdir.
260

 Bu ülkelerde konu, doktrin ve mahkeme 

kararlarında tartıĢılmıĢtır. Yine bu grup içerisinde değerlendirilebilecek bazı ceza 

kanunları olağan yolla gerçekleĢse dahi eĢler arasında zorla gerçekleĢen cinsel 

iliĢkinin cinsel saldırı suçunu oluĢturacağını benimsemektedir.
261

  

B- Korunan Hukuki Yarar 

KiĢinin cinsel hayatına iliĢkin hususların yalnızca kiĢinin manevi bütünlüğü 

toplumsal adap kuralları ile açıklanması bu kavramın korunan hukuksal değer 

açısından eksik ve yanlıĢ değerlendirmeye tabi tutulması sonucunu doğurmaktadır. 

Bu nedenle cinsel dokunulmazlığa karĢı iĢlenen suçlar açısından korunan hukuksal 

değerin doğru bir Ģekilde tespiti gerekmektedir.
262

  

Cinsel suçları, birden fazla hukuki değeri ihlal eden fiiller olarak 

vasıflandırmak mümkündür. Söz konusu suçlar birden fazla hukuki değeri korusalar 

da toplumun gözünde korunan değerlerden bazıları daha önemlidir. Bu nedenle bu 

suçlardan cinsel saldırı suçu gibi, bazı suçlar kiĢiye karĢı suçlar arasında, hayâsızca 

hareketler suçu gibi bazı suçlar da topluma karĢı suçlar arasında yer almıĢlardır. 

Cinsel saldırının herkesin görebileceği yerlerde yapılması fail açısından hem saldırı 

ve tecavüz, hem de hayâsız hareketleri oluĢturmaktadır. Ancak burada cinsel 

saldırıya uğrayan kiĢinin menfaati, cinsel özgürlüğüne iliĢkin değer, toplum 

bireylerinin ar ve hayâ duygularının incinmesinden daha önemlidir. Bu nedenlerle 

5237 sayılı TCK da cinsel saldırı suçu kiĢiye karĢı suçlar kapsamında 

düzenlenmiĢtir.
263

  

ÇağdaĢ toplumlarda, cinsel suçların koruduğu hukuksal değer, genel adap 

ahlak gibi değerler değil, bireyin cinsel özgürlüğü ve dokunulmazlığıdır.
264

 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu’nda da, kiĢilerin cinsel dokunulmazlığını ihlal eden fiiller, 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
265

 aksine genel ahlâkı ve aile nizamını ilgilendiren 

ihlaller olarak değil kiĢisel değerlere yönelik saldırı olarak değerlendirilmiĢtir.
266

  

                                                           
260 

“1930 Ġtalyan CK (m.519), 1810 Fransız CK (m.332, 23.12.1980 değiĢikliği), Danimarka CK 

(m.216, 217), Norveç CK (m.192), Polonya CK (m.168), Meksika CK (m.265), ġili CK (m.361) ve 

Ġspanyol CK (m.429)” ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.144,145 
261 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.145 
262

 KILIÇ, s.170  
263

 SOYASLAN Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, 6. Baskı, Ankara, 2006, 

s.169,170 
264

 DÜLGER, s.549 
265

 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2. kitabının 8. babında düzenlenmiĢ bulunan “Adabı umumiye 
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Cinsel saldırı suçunda (TCK m.102), cinsel dokunulmazlığın mağdurun vücudu 

üzerinde gerçekleĢtirilen cinsel davranıĢlarla ihlal edilmesi söz konusudur. Bu 

nedenle korunan hukuksal değer öncelikle mağdurun cinsel özgürlüğü ve doğal 

olarak cinsel saldırı sonucunda etkilenecek olan fiziksel, ruhsal bütünlüğü ve 

dokunulmazlığıdır.
267

 Cinsel özgürlük Anayasal dayanağını “KiĢinin 

dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı” baĢlıklı 1982 Anayasası’nın 17. 

maddesinin 1. fıkrasından almaktadır. Bu hükme göre, “Herkes yaĢama,  maddi ve 

manevi varlığını koruma ve geliĢtirme hakkına sahiptir.” Cinsel özgürlüğün 

sonucunda, herkesin cinsel özgürlüğüne bağlı olarak cinsel hayatını dilediği gibi 

yaĢayabilmesi ve her bireyin baĢkalarının cinsel özgürlüğüne, cinsel yaĢamına saygılı 

olması ve bu kapsamda baĢkalarının cinsel dokunulmazlığı olduğunu kabullenmesi 

gerekmektedir.
268

 

Cinsel dokunulmazlık, kiĢiliğin dokunulmazlığının bir parçası olması nedeniyle 

hukuki korumanın konusunu oluĢturmaktadır. KiĢiler, gerek maddi gerekse manevi 

bütünlüğünü etkileyebilecek cinsel saldırılara karĢı korunmadıkça gerçek anlamda 

özgür sayılamazlar. Kanun koyucu bu nedenle en geniĢ haliyle bu tür ihlalleri 

yaptırım altına almaya çalıĢmıĢtır.
269

 

C-Fail 

Cinsel saldırı suçu yönünden 5237 sayılı TCK’da, kimlerin fail kimlerin 

mağdur olabileceği konusunda özel bir düzenlemeye yer verilmemiĢtir. Cinsel saldırı 

suçunda fail, kadın ya da erkek herkes olabilir. Suç, farklı cinsten kiĢiye karĢı 

iĢlenebileceği gibi, aynı cinsten kiĢiye karĢı da iĢlenebilir.
270

  

                                                                                                                                                                     

ve Aile Nizamı Aleyhine Cürümler” çoğu maddeleri itibariyle 1858 tarihli “Ceza Kanunname-i 

Humayunu”na dayanmaktaydı. 1858 tarihli “Ceza Kanunname-i Humayun” Cumhuriyet sonrası 

yapılan resepsiyonda da 765 sayılı TCK’nın temeli olmuĢtu. Her ne kadar Cumhuriyet sonrası 

resepsiyonda Ġtalyan Ceza Kanunu esas alınmıĢ ise de pek çok madde aynen veya içerik itibariyle 

“Ceza Kanunname-i Humayunu”ndan 765 sayılı TCK’ya aktarılmıĢtı.  OTACI, s.1 
266

 ÜZÜLMEZ, s.1; Madde gerekçesinde de bu durum “bu bölümde yer alan suçlarla korunan ortak 

hukuki değer kiĢilerin cinsel dokunulmazlığıdır.” Ģeklinde ifade edilmiĢtir. ġAHĠN-ÖZGENÇ, 

(Madde Gerekçesi), s.227 
267 

MERAN, Necati, Yeni Türk Ceza Kanununda KiĢilere KarĢı Suçlar, Seçkin Yayınevi, Ankara, 

2005, s.247; MALKOÇ, s.2; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.135; ÜZÜLMEZ, s.1; ġAHĠN-

ÖZGENÇ, (Madde Gerekçesi), s.227; 5237 sayılı TCK’da bu nedenle doğru ve yerinde olarak “ırza 

tasaddi” ve “ırza geçme” kavramlarının yerine “cinsel saldırı” kavramı kullanılmıĢtır. DÜLGER, s. 

546 
268

 ġEN, Ersan, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, C.1, Vedat Yayıncılık, Ġstanbul, 2006, s.376 
269 

ÜZÜLMEZ, s.1 
270

 AKÇĠN, Ġhsan, “Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı Suçlar”, Yargıtay Dergisi, Ocak-Nisan, S. 1-2, 
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5237 sayılı TCK 102. maddenin 2. fıkrasında düzenlenen cinsel saldırı suçunun 

nitelikli hali, TCK 102. maddenin 1. fıkrası ile birlikte değerlendirildiğinde, cinsel 

saldırı suçunun temel Ģeklinin maddi unsurunu oluĢturan eylemler, evlilik birliği 

içinde eĢe karĢı gerçekleĢtirildiğinde eĢ cinsel saldırı suçunun temel Ģeklinin (TCK 

m.102/1) faili olamaz.
271

 EĢ, Ģartlar oluĢtuğunda ancak TCK’nın 232. maddedeki 

“kötü muamele” suçunun
272

 faili olabilir.
273

 Cinsel saldırı suçunun nitelikli halinin 

(TCK m.102/2), evlilik birliği içerisinde iĢlenmesi halinde ise Ģikâyet koĢuluna bağlı  

olarak eĢler de bu suçun faili olabilir.
274

 

Cinsel saldırı suçunun nitelikli hali (TCK m.102/2), fiilin organ ya da bir cisim 

sokulması suretiyle iĢlenebilmesi öngörüldüğünden bir kadın da bu suçu diğer bir 

kadına ya da erkeğe karĢı iĢleyebilir.
275

 Suçun, erkeklik organı ile gerçekleĢtirilen 

                                                                                                                                                                     

Ankara, 2006, s.101,102; DÜLGER, Yeni Türk Ceza…, s.11; YENĠDÜNYA, s.3287, 3291; 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s. 270; SOYASLAN, s.171; SEVÜK, s.251; ÜZÜLMEZ, s.1,2; ġEN, 

s.382; MERAN, s.248; MALKOÇ, s.13,60,61; BAYTEMĠR, s.100; ARTUK-GÖKÇEN-

YENĠDÜNYA, s.143; DÜLGER, “Evlilik Birliği…, s.549; ġAHĠN-ÖZGENÇ, (Madde Gerekçesi), 

s.227; 765 sayılı TCK döneminde ırza geçme suçunun tanımından hareketle failin ancak bir erkek 

olabileceği belirtilmekteydi. TEZCAN-ERDEM, Teorik ve Pratik…, s.334; DÖNMEZER, s.57; 

ÖNDER, s.445; BAKICI, s.5; GÖZÜBÜYÜK, s.720; SAVAġ-MOLLAMAHMUTOĞLU, s.3590;  

765 sayılı TCK cinsi münasebeti değil, ırza geçmeyi düzenlemiĢti. Bu nedenle suçun faili sadece 

erkek olabilirdi. Kadın ise bu suçta iĢtirak açısından fail olması mümkündü. Lezbiyen iliĢkiler ya da 

bir kadının mağdurun vücuduna yapay aletler ithal etmesi durumunda ırza geçme değil, ırza tasaddi 

suçu oluĢuyordu. BAKICI, s.5; TEZCAN-ERDEM, s.334; SAVAġ-MOLLAMAHMUTOĞLU, 

s.3590
 
; Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu ırza geçmeyi ; “aktif failin cinsel organını, diğerinin 

vücuduna normal veya anormal yoldan menisini boĢaltacak Ģekilde kısmen veya tamamen ithal 

etmesi, sokması” Ģeklinde tanımlanmıĢtı. (YCGK., 4.6.1990 tarih ve 101 E.-56 K.), ARTUK-

GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.143; 765 sayılı TCK’da ırza geçme suçlarında failin kadın olması 

halinde mağdurun cinsiyeti önem taĢımaktaydı. Sevici kadınların hemcinslerini sevmeleri, onlar 

üzerinde kendilerini tatmine yönelik birtakım hareketlerde bulunmaları, mağdurun cinsel 

organlarına yapay aletler sokmaları, ırza geçme suçunu değil ırza tasaddi suçunu oluĢturmaktaydı. 

Kadın olan failin; ırzına geçmesi için bir erkeği zorlaması halinde “ırza geçmek” suçundan söz 

edilemeyeceği, çünkü maddede cinsel iliĢkiden bahsedilmeyerek “ırzına geçerse” denildiği, pasif 

kiĢinin ırza geçmesi mümkün olmadığından ve maddede kendi ırzına geçmeye zorlama da (ırzına 

geçirtme) cezalandırılmadığından kadınların ırza geçme suçunu iĢlemeleri olanaksız olduğu, buna 

karĢın failin eylemi koĢulları oluĢtuğu takdirde tehdit, özgürlüğü kısıtlama, etkili eylem vs. suçlarını 

teĢkil edebileceği kabul edilmekteydi. BAKICI, s.4; 765 sayılı TCK bakımından ırza tasaddi 

suçunun failinin kadın veya erkek olabileceği buna karĢılık ırza geçme suçunun failinin ise yalnızca 

erkek olabileceği kabul edilmekteydi. TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.270 
271  

DÜLGER, Yeni Türk Ceza…, s.11; MALKOÇ, s.13 
272 

Madde 232-“(1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan 

kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(2) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya 

sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin 

yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir.” 
273 

MALKOÇ, s.13 
274

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.143; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.271; YENĠDÜNYA, 

s.3285;   AKÇĠN, s.102; SOYASLAN, s.171 
275 

MERAN, s.251 



 58 

Ģekli erkek tarafından, baĢka bir organ ve sair cisim ile gerçekleĢtirilenleri ise hem 

erkek hem kadın tarafından iĢlenebilmesi mümkündür.
276

 Fail kadının, mağdur erkeği 

organ sokturmaya zorlaması durumunda ya da failin, mağduru kendi vücuduna cisim 

sokturmaya zorlaması halinde dolaylı faillik yoluyla cinsel saldırı suçunun nitelikli 

hali (TCK m.102/2) oluĢabilir.
277

  

Cinsel saldırı suçunda (TCK m.102),  failin bir kısım özellikleri, cezayı arttıran 

nitelikli hal olarak kabul edilmiĢtir. Buna göre TCK 102. maddenin 3. fıkrası 

gereğince
278

 cinsel saldırı suçunun (TCK m.102); “kamu görevinin veya hizmet 

iliĢkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle” (TCK m.102/3-b) ve “birden 

fazla kiĢi tarafından birlikte” (TCK m.102/3-d) iĢlenmesi cezanın ağırlaĢtırılmasını 

gerektiren nitelikli hal olarak kabul edilmiĢtir.
279

 

5237 sayılı TCK 31/1. maddesi
280

  gereğince oniki yaĢını doldurmamıĢ olan 

failin ceza sorumluluğu yoktur. Bu kiĢiler hakkında, ceza kovuĢturması yapılamaz. 

Ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir. TCK 31/2. maddesinde,
281

 

12 yaĢını doldurmuĢ fakat 15 yaĢını doldurmamıĢ olan failler açısından ise iĢlediği 

fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranıĢlarını 

yönlendirme yeteneğinin varlığı Ģartı aranmaktadır. Bu nedenle fail 12 yaĢını 

doldurmuĢ fakat 15 yaĢını doldurmamıĢ ise iĢlediği suçun anlam ve sonuçlarını 

                                                           
276

 APAYDIN, Necati, Türk Ceza Kanunu Reformu, Ġkinci Kitap, “Makaleler, GörüĢler, Raporlar”, 

Türk Ceza Kanunu Tasarısındaki Bazı Suç Düzenlemeleri Üzerine DüĢünceler, TBB, Ankara, 2004, 

s.150 
277 

PARLAR, Ali-HATĠPOĞLU, Muzaffer, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, C.1, Ankara, 

2007, s.824; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.287; AKÇĠN, s. 102 
278

 Madde 102- “(3) Suçun; a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 

bulunan kişiye karşı, 

b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle  

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı   

d) Silâhla veya birden fazla kişi tarafından birlikte, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre 

verilen cezalar yarı oranında artırılır.” 
279

 MERAN, s.248;  MALKOÇ, s.13
 

280
 Madde 31- “(1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu 

yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik 

tedbirleri uygulanabilir.” 
281

 Madde 31- “ (2) (Değişik fıkra: 29/06/2005-5377 S.K./5.mad)  Fiili işlediği sırada oniki yaşını 

doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını 

algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde 

ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine 

hükmolunur. İşlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak 

davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış 

müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet hapis cezasını 

gerektirdiği takdirde dokuz yıldan onbir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların 

yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla olamaz .” 
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kavrayabilme yönünden bedeni, akli ve ruhi durumunun uzman kiĢiler vasıtasıyla 

tespiti gerekir.
282

 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun’dan önceki dönemde suçun görev sırasında iĢlendiğinin anlaĢılması halinde 

memur olan fail hakkında Memurin Muhakematı Yasası’na göre soruĢturma 

yapılarak dava açılması gerekeceği belirtilmiĢti.
283

 Buna karĢın 4483 sayılı Memurlar 

ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’da, Memurin 

Muhakematı Yasası’ndan farklı olarak genel olarak suç iĢleyen failin memur olması 

ve görev sırasında suçun iĢlenmesi halinde; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 

sadece görevleri sebebiyle iĢledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları için izin 

alınması zorunluluğu getirilmiĢtir. Cinsel suçlar, memurların görevleri ile ilgili suç 

olmaması nedeniyle bu suçlara iliĢkin genel hükümlere göre soruĢturma ve 

kovuĢturma yapılması gerekmektedir.
284

  

Failin, asker kiĢilerden olması halinde, Askeri Ceza Kanunu’nun 152. 

maddesinin yürürlükten kaldırılmasından önce Askeri Mahkemelerin görevli olması 

söz konusu iken, cinsel dokunulmazlığa yönelik suçlarda Askeri Mahkemelerin 

görevli olmasına gerekçe olan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 152. maddesi 

22.3.2000 tarihinde kabul edilen 4551 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nda DeğiĢiklik 

Yapılması Hakkında Kanunun 38. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıĢ olması 

karĢısında cinsel suçlarla ilgili olarak yargılama görevi genel hükümlere göre yetkili 

ve görevli Adli Mahkemelere aittir.
285

  

 

 

                                                           
282

 BAYTEMĠR, s.12 
283 

BAKICI, s.2
 

284 
“4483 sayılı Yasa’nın ana fikri (ratio legis) memurların soruĢturulması ile ilgili kuralların dünyada 

ve ülkemizde geçirdiği evrim yasa koyucunun görev sırasında iĢlenen ancak görevle ilgisi 

bulunmayan suçları kapsamdan çıkarmak suretiyle memur soruĢturmaları ile ilgili özel 

düzenlemenin kapsamını daraltmak istemesi gibi hususlar dikkate alındığında yasada geçen  “görev 

sebebiyle iĢlenen suç” kavramının memuriyet görevinden doğan, görev ile bağlantılı ve görevden 

yararlanılarak iĢlenebilen suçları baĢka anlatımla sadece memurlar tarafından iĢlenebilen, failin 

memur olmasının suç tipinde kurucu unsur olarak öngörüldüğü suçları ifade ettiği sonucuna 

varılmaktadır.” Yargıtay Kararları Dergisi, S.7, Temmuz-2004, s.1128 
285 

ĠNCE, Süleyman, “Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı ĠĢlenen Suçlar”,http://www.ceza-bb.adalet. 

gov.tr/makale, s.4, (EriĢim Tarihi-20.07.2009); BAYTEMĠR, s.9,10; 1632 sayılı Askeri Ceza 

Kanunu’nun 152. maddesinde değiĢiklikten önce failin asker olması halinde ırz ve iffete tecavüz 

suçlarında yargılamanın Askeri Mahkemelerde yapılması gerektiği belirtilmiĢtir. BAKICI, s.3 
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D- Mağdur 

5237 sayılı TCK’da cinsel saldırı suçunun (TCK m.102) mağduruna iliĢkin 

herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Suçun mağduru erkek ya da kadın herkes 

olabilir. Mağdur, farklı cinsten bir kiĢi olabileceği gibi, aynı cinsten bir kiĢi de 

olabilir. Madde gerekçesinde de “söz konusu suç, farklı cinsten kiĢiye karĢı 

iĢleneceği gibi aynı cinsten kiĢiye karĢı da iĢlenebilir” denilmek suretiyle bu husus 

açık bir Ģekilde belirtilmiĢtir.
286

 Cinsel saldırı suçunun oluĢması bakımından 

mağdurun evli veya bekâr olması, bakire olmasının da bir önemi yoktur.
287

  

Cinsel saldırı suçunda mağdurun yaĢı önem arz etmektedir. Cinsel saldırı 

suçunun (TCK 102/2) mağduru, çocuk (18 yaĢını doldurmamıĢ kiĢi)
288

 olamaz. 

Çocuklara yönelik bedensel temas içeren ve cinsel nitelik taĢıyan eylem söz konusu 

olması halinde cinsel istismar suçunun temel Ģekli (TCK m.103/1), vücuda organ ya 

da bir cisim sokulması söz konusu ise cinsel istismar suçunun nitelikli hali (TCK 

103/2) oluĢur. Buna göre, cinsel saldırı suçunun (TCK m.102) mağdurunun, mutlaka  

18 yaĢından büyük bir kiĢi olması gereklidir.
289

  

Mağdurun gerçek yaĢı suçun niteliğinin tespiti açısından çok büyük önem 

taĢımaktadır. Mağdurun nüfus kaydındaki yaĢı ile dıĢ görünümüne uygun yaĢının 

birbirine uymaması halinde 5271 sayılı CMK 218/2. fıkrası gereğince Mahkemece, 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda belirlenen usule göre mağdurun yaĢının, 

gerçeğe uygun bir Ģekilde tespiti ve düzeltilmesi gereklidir.
290

 Mağdurun yaĢı 

                                                           
286 

DÜLGER, s.11; YENĠDÜNYA, s.3287,3291; ġEN, s.382; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, 

s.143; AKÇĠN, s.103; ÜZÜLMEZ, s.1,2; MERAN, s.248; MALKOÇ, s.13,14,61; PARLAR-

HATĠPOĞLU, s.824;  BAYTEMĠR, s.24,101; DÜLGER, “Evlilik Birliği…, s.549; ġAHĠN-

ÖZGENÇ, (Madde Gerekçesi), s.227; 765 sayılı TCK döneminde doktrinde hâkim görüĢ ırza geçme 

suçunun mağdurunun erkek ve kadın olabileceği yönündeydi. Yargıtay’ın görüĢü de mağdurunun 

erkek ve kadın olabileceği yönündeydi. DÖNMEZER, s.58; DÜLGER, Cinsel Özgürlüğe…, s.77, 

78; ÖNDER, s.446  
287

 SOYASLAN, s.171; TOROSLU, s.57; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.272; KILIÇ, s.192 
288 

Madde 6- “(1)  Ceza kanunlarının uygulanmasında;  b) Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşınıı 

doldurmamış kişi,…anlaĢılır.” 
289

 TOROSLU, s.57; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.143; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.272; 

YENĠDÜNYA, s.3287,3292; MALKOÇ, s.13,14; PARLAR-HATĠPOĞLU, s.824 
290

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.272; PARLAR-HATĠPOĞLU, s.824; BAYTEMĠR, s.25,26; 765 

sayılı TCK 414. madde ile ilgili benzer görüĢ için bkz. TEZCAN-ERDEM, s.336; Nitekim, 

Yargıtay konuyla ilgili olarak; “Mağdurun nüfusa tescil tutanağı ile nüfus aile tablosu getirtilmeli, 

resmi bir kurumda doğmamıĢsa tam teĢekküllü resmi bir kurumdan kemik film ve grafileri de 

çektirilerek röntgen mütehassısı da katılmak suretiyle kurul raporu aldırılmalı, tescil tutanağı 

tanıkları dinlenmelidir. Gerekirse Adlı Tıp Kurumu Ġlgili ihtisas kurulundan mağdurun suç 

tarihindeki yaĢı hakkında görüĢ alınmalı ve suç vasfına etkili olduğu takdirde CMUK’ un 255 inci 

maddesi gereğince yaĢ düzeltmesi yapılmalıdır. YaĢına itiraz olunan mağdur veya sanığın resmi bir 



 61 

Mahkeme tarafından düzeltilmeden önce bu konuda usulüne uygun olarak rapor 

alınmalıdır.
291

 Bu konuyla ilgili olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 218. 

maddesinde “Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri 

bakımından tespitiyle ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili 

kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü verir” Ģeklinde 

düzenlemeye yer verilmiĢtir. YaĢ düzeltilmesi halinde mağdurun doğduğu yıl belli 

fakat ay ve günü belli değilse Yargıtay, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 39. maddesine 

dayanarak mağdurun o yılın Temmuz ayının 1. günü doğduğunu kabul etmektedir.
292

 

  Mağdurun yaĢı, daha önce mahkeme kararı ile düzeltilmiĢ ise yeniden 

düzeltilmesi mümkün değildir. Buna rağmen ceza yargılamasında mağdurun gerçek 

yaĢı bilimsel olarak belirlenerek nüfus kaydı düzeltilmeden mağdurun gerçek 

bilimsel yaĢına göre uygulama yapılmalıdır.
293

  Mağdur, nüfusa kayıtlı değilse suçun 

                                                                                                                                                                     

kurumda doğduğunun anlaĢılması halinde, yaĢının düzeltilemeyeceği…” Ģeklinde karar vermiĢtir. 

(5. CD., 19.6,1984 tarih ve  2351 E.-2834 K.) BAKICI, s.6,7; Benzer yönde kararlar için bkz. 5.CD, 

24.6.1996 tarih ve 1830 E.-2311 K. , Yargıtay Kararları Dergisi, S.11, Kasım-1997, s. 1811
 

291 
ARTUÇ, Mustafa, KiĢilere KarĢı Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2008, s.574; BAYTEMĠR, 

s.25,26; “Mağdurenin yaĢına itirazda bulunulduğu da nazara alınarak sanığın eylemlerinin suç 

oluĢturup oluĢturmadığının ve suç teĢkil ediyorsa niteliğinin belirlenmesi için resmi bir kurumda 

doğmamıĢ olan mağdurenin yaĢ tespitine esas film ve grafileri çektirilerek içerisinde radyoloji 

uzmanı bulunan sağlık kurulundan rapor ve gerektiğinde Adli tıp Kurumundan mütalaa alınarak 

yaĢının bilimsel Ģekilde saptanmasından sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri yerine 

noksan araĢtırmayla beraat kararı verilmesi…” , (5.CD. 15.12.2005 tarih ve 1367 E.-822981 K.), 

GÜNDÜZ, Remzi-GÜLTAġ, Veysel, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Cinsel Suçlar, Bilge 

Yayınevi, Ankara, 2008, s.118 
292 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.272; Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 39- “(2) Doğum tarihlerinde 

doğum yılı yazılıp, doğum ayı ve günü yazılmamış olanların yaşlarının hesaplanmasında doğduğu 

yılın Temmuz ayının birinci günü, ayı yazılıp da günü belli olmayanlar için de o ayın birinci günü 

başlangıç olarak alınır.” 
293

 ARTUÇ, s.574; “Mağdurenin yaĢının kesinleĢmiĢ hukuk mahkemesi kararı ile düzeltilmiĢ olması 

halinde, Ceza Mahkemesince 5271 sayılı CMK'nın 218/2. maddesi uyarınca nüfus kaydının 

düzeltilmesi yolunda bir karar verilmesine olanak bulunmamakta ise de; amaç maddi gerçeğin 

araĢtırılması olduğundan, mağdurenin anne-babasının" suç tarihinde 16 yaĢındaydı nüfusa geç 

yazıldı" Ģeklindeki açıklamaları ile sanığın duruĢmada "mağdurenin yaĢı gerçekte büyüktür" demesi 

yaĢa itiraz niteliğinde kabul edilerek; suçun oluĢumuna etkisi ve Ģikayetçi olmayan mağdurenin suç 

tarihinde 15 yaĢını bitirmiĢ olması halinde sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK'nın 104. maddesine 

temas edeceği de gözetilerek; doğum tutanağından mağdurenin Bozöyük Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 1979/169-221 ve 30.7.1979 tarih sayılı kararı ile 25.1.l980 de nüfusa tescil edildiği 

anlaĢılmakla, temini mümkün olduğu takdirde söz konusu dosya getirtilip, tescilin dayanaklarının 

araĢtırılması, resmi bir sağlık kurumunda doğmadığının anlaĢılması halinde, yaĢ tespitine esas film 

ve grafilerinin çektirilerek sağlık kurulundan rapor alınması, gerektiğinde Adli Tıp Kurumu ilgili 

ihtisas Kurulundan da görüĢ sorularak gerçek yaĢın bilimsel biçimde saptanmasından sonra sanığın 

hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken noksan soruĢturma ile yazılı Ģekilde hüküm 

kurulması…”, (5.CD.,  20.09.2006 tarih ve 3997 E.-7126 K.), ARTUÇ, s.574; Benzer yönde karar 

için bkz. 5.CD.,  12.11.2008 tarih ve 13329 E.-9718 K., Yargıtay Kararları Dergisi, S.4, Nisan-

2009, s.773 
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unsurlarına ve cezaya etkisi bakımından bilimsel olarak yaĢı tespit edilerek idari 

olarak nüfusa tescil iĢlemi yaptırılmalıdır.
294

  

Cinsel saldırı suçunda (TCK m.102) mağdurun, evli, bekâr, dul veya genç, 

yaĢlı olmasının suçun oluĢması bakımından önemi bulunmamaktadır.
295

 Ancak 

mağdurun sıfatı suçun oluĢması bakımından önemli olmamakla birlikte mağdurla fail 

arasındaki iliĢkinin niteliğine göre cezanın arttırılması söz konusu olabilmektedir 

(TCK m.102/3).
296

 TCK 102/3. fıkrası gereğince cinsel saldırı suçunun; “beden ve 

ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kiĢiye karĢı” (TCK 

m.102/3-a)  veya “üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı iliĢkisi içinde 

bulunan bir kiĢiye karĢı” (TCK m.102/3-c)  iĢlenmesi durumunda mağdur ve fail 

arasındaki iliĢkinin niteliğine göre cezanın ağırlaĢtırılmasını gerektiren nitelikli hal 

söz konusudur.
297

  

Cinsel saldırı suçunun mağduru, hayvan veya ölmüĢ kimse olamaz. Mağdur 

yaĢayan bir insan olmalıdır.
298

 Ölü ile cinsel iliĢki, cinsel özgürlüğe karĢı iĢlenmiĢ 

suç sayılamaz.
299

 Ölülere yönelik cinsel saldırılar, 5237 sayılı TCK 130/2.
300

 

maddede düzenlenen “kiĢinin hatırasına hakaret” suçunu oluĢturmaktadır. 

Hayvanlara yönelik saldırılar ise, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun
301

 14. 

                                                           
294 

BAKICI, s.8; BAYTEMĠR, s.31,32;  Benzer yönde karar için bkz. (5.CD.,  15.10.2002 tarih ve 

4026 E.-6407 K.), GÜNDÜZ-GÜLTAġ, s.128 
295

 TOROSLU, s.57; YENĠDÜNYA, s.3287; SOYASLAN, s.171; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.272 
296 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.272
 

297 
MERAN, s.248; BAYTEMĠR, s.24; PARLAR-HATĠPOĞLU, s.825 

298
 TOROSLU, s.57; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.272; BAYTEMĠR, s.24,25; MERAN, s.248; 

MALKOÇ, s.14;  765 sayılı TCK’da ırza geçme suçunda (TCK m. 414-416) mağdurla ilgili benzer 

görüĢler için bkz. DÜLGER, s.74,75; SOYASLAN, Ceza Hukuku…, (1998), s.296; EREM-

TOROSLU, s.293;  TEZCAN-ERDEM, s.336;  BAKICI, s.4,5; Benzer Ģekilde Yargıtay 1. Ceza 

Dairesi’nin 17.10.1951 tarih ve 2087 E., 2153 K. sayılı kararında, ölülerle cinsel iliĢkide 

bulunmanın ırza geçme suçunu teĢkil etmeyeceği açıklanmıĢtır. Ölü üzerinde gerçekleĢtirilen bu tür 

fiiller 765 sayılı TCK 178. maddesine uygun bulunmaktaydı. BAKICI, s.5; Yargıtay ayrıca 

hayvanlarla gerçekleĢtirilen cinsel iliĢkinin ırza geçme olarak değerlendirilmeyeceğini kabul 

etmiĢtir. (5. CD, 7.09.1983 tarih 2598 E., 2803 K.), DÜLGER, s.75 
299

 SOYASLAN, Ceza Hukuku… (2006), s.172 
300

 Madde 130- “(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya 

kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.” 
301

 Madde 14-“Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır: j) Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence 

yapmak.” 

    Madde 28-“ k) 14 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentlerine aykırı 

davrananlara üçyüz Türk Lirası; (f) ve (l) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına üçbin Türk 

Lirası idarî para cezası verilir. Kesilmiş ve canlı hayvanlara elkonulur.” 24.6.2004 tarih ve 5199 

sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, RG: 1.7.2004
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maddesinin j bendi yollamasıyla 28. maddenin  k  bendindeki idari para cezasını 

gerektiren kabahat fiilini oluĢturmaktadır.
302

  

Cinsel saldırı suçunun temel Ģeklinin (TCK 102/1) maddi unsurunu oluĢturan 

eylemler, evlilik birliği içinde eĢe karĢı, diğer eĢ tarafından gerçekleĢtirildiğinde eĢ 

bu suçun mağduru olamaz.
303

 EĢ, Ģartlar oluĢtuğunda ancak 5237 sayılı TCK 232.
304

 

maddedeki “kötü muamele” suçunun mağduru olabilir.
305

 Cinsel saldırı suçunun 

nitelikli hali (TCK m.102/2) mağdur eĢin Ģikâyetine bağlı olarak eĢe karĢı da 

iĢlenebilir. Cinsel saldırı suçunun nitelikli halinin (TCK m.102/2) eĢe karĢı iĢlenmesi 

durumunda, mağdurun kadın ya da erkek olması arasında bir fark yoktur.
306

 

E- Suçun Konusu 

 Suçun konusu, “hareketin yöneldiği kiĢi veya Ģeydir”.
307

 Cinsel saldırı suçunun 

konusu mağdurun vücudu ve cinsel bütünlüğüdür.
308

 Suç tipinde maddi konu zarara 

uğraması nedeniyle bir zarar suçu söz konusudur.
309

 Cinsel saldırı suçunun maddi 

konusu sadece insan olabilir. Hayvanlar ve ölü kiĢiler cinsel saldırı suçunun maddi 

konusunu oluĢturamazlar.
310

 

F- Suçun Unsurları 

Suçun, 5237 sayılı TCK kapsamında; maddi unsuru, manevi unsuru
311

 ve 

hukuka aykırılık unsuru bulunmaktadır.
312

 Suçun maddi unsuru; yasal tanıma uygun  

                                                           
302 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.272; BAYTEMĠR, s.24; PARLAR-HATĠPOĞLU, s.824 
303

 MALKOÇ, s.14; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.271 
304

 Madde 232- “(1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan 

kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 
305 

MALKOÇ, s.14 
306 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.143; YENĠDÜNYA, s.3291; PARLAR-HATĠPOĞLU, s.824 
307

 HAKERĠ, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, 8. Baskı, Ankara, 2009, s.119 
308

 MALKOÇ, s.16; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.135; MERAN, s.248; ARTUÇ, s.574; 

GÜNDÜZ-GÜLTAġ, s.20 
309

 ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.135 
310

 TOROSLU, s.57 
311

 “Manevi unsurun tipik Ģekli kasttır. 765 sayılı TCK 45. maddesinde kastın bulunmamasının cezayı 

kaldıracağını hükme bağlanmıĢ iken, 5237 sayılı TCK 21. maddede suçun oluĢmasının kastın 

varlığına bağlı olacağı ifade edilmektedir. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve 

istenerek gerçekleĢtirilmesidir.” HAKERĠ, s.177; “Suçun objektif unsurları olan, kanundaki tipe 

uygun, hukuka aykırı bir fiil, failin sorumlu tutulması için yeterli değildir. Bu unsurlara sübjektif 

nitelikte bir unsurun eklenmesi gerekmektedir. Kusur yeteneği (isnat kabiliyeti) doğruyu yanlıĢtan, 

haklıyı haksızdan ayırabilme ve buna göre davranabilme kabiliyetidir. Ġsnat kabiliyeti, haksızlığı 

anlayabilme ve bu anlayıĢa göre davranabilme yeteneğini kapsar.” ARTUK, M. Emin-GÖKÇEN, 

Ahmet-YENĠDÜNYA, A. Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler I, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2002, 

s.538-544; 5237 sayılı TCK’da kusur yeteneğini etkileyen sebepler; 1.YaĢ küçüklüğü  (TCK m.31) 

2.Akıl hastalığı (TCK m.32) 3.Sağır-dilsizlik   (TCK m.33)  4.Geçici nedenler, alkol ve uyuĢturucu 

madde etkisinde olma (TCK m.34) Ģeklinde,  Kusurluluğu etkileyen sebepler ise; 1.Hukuka Aykırı 
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“fiil”den oluĢur. Ceza hukukunda fiil denilince de “hareket”, “netice” ve hareketle 

netice arasında bulunması gereken “nedensellik bağı” anlaĢılmalıdır.
313

 

1- Maddi Unsur (Hareket – Netice – Nedensellik Bağı)  

Cinsel saldırı suçunun, vücuda organ veya sair bir cisim sokmadan vücut 

dokunulmazlığının ihlali Ģeklinde iĢlenmesi durumunda cinsel saldırı suçunun temel 

Ģekli (TCK m.102/1), vücuda organ veya sair cisim sokarak vücut dokunulmazlığının 

ihlali durumunda ise cinsel saldırı suçunun nitelikli hali (TCK m.102/2) oluĢur.
314

 

Cinsel saldırı suçunun temel Ģekli (TCK m.102/1), mağdurun vücuduna temas 

etmek suretiyle gerçekleĢtirilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik fakat cinsel 

iliĢki boyutuna varmayan cinsel davranıĢlarla iĢlenebilir.
315

 Cinsel saldırı suçunun 

temel Ģekli için TCK 102/1. maddede, herhangi bir hareket tarzı öngörülmemiĢtir. 

Suç serbest hareketli bir suçtur ve bireyin cinsel dokunulmazlığını ihlal eden TCK 

102/1. fıkra kapsamındaki her türlü hareketle iĢlenebilir.
316

 Cinsel saldırı suçunun 

temel Ģeklinin oluĢması için cinsel davranıĢ tek baĢına yeterli olmayıp, aynı zamanda 

mağdurun vücut dokunulmazlığının ihlal edilmiĢ olması da gerekir. Suçun oluĢumu 

için failin, mağdurla bedensel teması Ģarttır ancak bu temasın çıplak olması veya 

cinsel organlarla ilgili bulunmasına gerek yoktur.
317                                                              

 

                                                                                                                                                                     

ve Bağlayıcı Emir (TCK m.24/2) 2.Zorunluluk (TCK m.25/2) 3.Cebir ve Ģiddet, korkutma ve tehdit 

(TCK m.28) 4.Haksız tahrik (TCK m.29) 5.Hata (TCK m.30)  ” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. HAKERĠ, 

s.270 vd. 
312

 ÖZGENÇ, Ġzzet, “Yeni Türk Ceza Kanununun Hazırlanmasında Esas Alınan Suç Teorisi”, http:// 

www. ceza-bb.adalet.gov.tr/makale, (EriĢim Tarihi-20.07.2009), s.1 
313

 HAKERĠ, s.125; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.427; Hareket; suçun temel unsuru, kanunun 

suç saydığı neticeye sebep olan insan bedeninin iradi iĢidir. Netice; kendisine hukuken değer ve 

önem tanınan, icrai veya ihmali suretiyle oluĢturulan hareketle meydana gelen dıĢ âlemde 

değiĢikliktir. DıĢ dünyada meydana gelen değiĢiklikten  (netice) bir kimsenin ceza hukuku açısından 

sorumlu tutulabilmesi için hareket ile netice arasında nedensellik bağı, bulunmalıdır. Ayrıca 

neticenin faillerin eseri olması gerekmektedir. HAKERĠ, s.125,140,153 
314 

CENTEL, s.68; KILIÇ, s.180  
315 

TOROSLU, s.58; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, 5237 Sayılı Kanuna…, s.138; MALKOÇ, 

s.3; ġAHĠN-ÖZGENÇ, (Madde Gerekçesi), s.227; ÜZÜLMEZ, s.1; KarĢı görüĢ olarak doktrinde 

bir kısım yazarlar, cinsel saldırı suçunun temel Ģeklinde (TCK m.102/1) failin, cinsel arzuları tatmin 

amacıyla hareket etmiĢ olması gerekmeyeceğini, saikin önemi olmadığını ve failin saiki cinsel 

arzuları tatmin olabileceği gibi intikam, kıskançlık, küçük düĢürme amacıyla hareket edilmesi 

halinde de suç oluĢacağını savunmuĢlardır. ÜNVER, Yener, “Cinsel Dokunulmazlığa ve Genel 

Ahlaka KarĢı Suçlar”, Türk Ceza Kanunu’nun Ġkinci Yılı (Sempozyum), Türk Ceza Hukuku 

Derneği, Ġstanbul, 2008, s.298; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.276; AKġĠN, s.111,112; MERAN, 

s.249; PARLAR-HATĠPOĞLU, s.827; GÜNDÜZ-GÜLTAġ, s.28,29 
316 

DÜLGER, Yeni Türk Ceza…, s.11 
317 

TOROSLU, s.58; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.280; “ Müdahil ġ’nin gündüzleyin evde tek baĢına 

olduğu sırada, komĢuları olan sanığın eve girip mağdureye sarıldığına dair oluĢ ve kabul karĢısında, 

bedensel teması içeren sanığın fiilinin 5237 sayılı TCK’nın 102/1. maddesinde tanımlanan cinsel 
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Doktrinde, bir kısım yazarlar, bedensel temas içeren örneğin yanaktan kesme 

alma ve benzer nitelikteki bir kısım hareketlerin, cinsel saldırı suçunu 

oluĢturmayabileceği, hareketin özelliğine göre cinsel taciz suçu (TCK m.105) 

kapsamında değerlendirilebileceğini savunmuĢlardır.
318

 KarĢı görüĢ olarak doktrinde, 

fiilin, mağdurun vücuduna temas Ģeklinde gerçekleĢmesi halinde, cinsel saldırı suçu 

(TCK m.102) veya mağdurun yaĢına göre cinsel istismar suçunun (TCK m.103) 

oluĢacağı ve fiilin, mağdurun vücuduna temas Ģeklinde gerçekleĢmesi halinde 

eylemin cinsel taciz suçu (TCK m.105) kapsamında değerlendirilmesinin mümkün 

olamayacağı savunulmuĢtur.
319

  

TCK 105. maddenin gerekçesinde cinsel taciz; “kiĢinin vücut 

dokunulmazlığının ihlali niteliği taĢımayan cinsel davranıĢlardır” Ģeklinde 

tanımlanmıĢtır. Madde gerekçesi ve 5237 sayılı TCK’da cinsel dokunulmazlığa karĢı 

suçların sistematiği nazara alındığında, ani, kesik nitelikli hareket söz konusu olsa da 

bedensel teması içeren ve cinsel saikle gerçekleĢtirilen tüm hareketlerin mağdurun 

yaĢına göre, cinsel saldırı (TCK m.102) ve cinsel istismar (TCK m.103) suçları 

kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.  

Cinsel davranıĢta, objektif olarak cinsel arzuları tatmin amacına yönelik Ģehevî 

nitelikteki hareketlerin gerçekleĢtirilmesi yeterli olup, failin cinsel arzuların fiilen 

                                                                                                                                                                     

saldırı suçunu oluĢturup oluĢturmayacağı ve bu konudaki delilleri araĢtırma ve tartıĢma görevinin 

üst dereceli Asliye Ceza Mahkemesi’ne ait bulunduğu nazara alınarak görevsizlik karan verilmesi 

yerine duruĢmaya devamla yazılı Ģekilde hükme varılması…” (5.CD., 23.01.2008 tarih ve 13856 E.- 

336 K.) http://www.adalet.org// forum2/karar/cbekran.php?id1=6094, (EriĢim Tarihi-07.08.2009); 

“Sanığın mağdurenin kolunu tutup elini yakalaması suretiyle bedeni teması içeren eyleminin basit 

cinsel saldırı suçunu oluĢturup oluĢturmayacağının tayin ve takdiri, bu konudaki kanıtların 

değerlendirmesinin üst dereceli Asliye Ceza Mahkemesine ait olup görevsizlik kararı verilmesi 

gerekirken yargılamaya devam edilerek yazılı Ģekilde hüküm kurulması…”, (5.CD., 07.12.2006 

tarih ve 12177 E.- 9982 K.), ARTUÇ, s.574 
318

 Tezcan-Erdem-Önok, kural olarak cinsel Ģehvet duygularını kısmen ve kısa süreli olarak tahrik 

etmeye elveriĢli hareketlerin cinsel saldırı suçunu oluĢturabileceğini, mağdurla en ufak fiziki teması 

içeren her cinsel davranıĢ mutlaka TCK 102. madde kapsamına girmeyeceğini, cinsel amaçlı da olsa 

yanaktan bir kesme almak bedensel teması gerektirmesine rağmen cinsel taciz suçu (TCK m.105) 

çerçevesinde cezalandırılabileceğini, bu tür hareketlerin mağdurun cinsel özgürlüğünü 

kısıtlanmadığını savunmuĢlardır. TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.280,281; Benzer Ģekilde Dülger, bir 

kimsenin çimdiklenmesi, parmaklanma- sı, o kimseye dokunulması, öpülmesi basit bir sürtünüp 

kaçmanın cinsel taciz suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunmuĢtur. DÜLGER, s.17; 

Aynı yönde benzer görüĢ için bkz. SOYASLAN, s.189; PARLAR-HATĠPOĞLU, s.825 
319

 ARTUK,  Mehmet Emin , “Cinsel Taciz Suçu” , Ceza Hukuku Dergisi, Yıl:3, S.6, Ankara, 2008, 

s.13; ARTUÇ, Mustafa,  “Cinsel Taciz Suçu ” ,  Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl:2,  S.11, Ankara, 

2007, s.105 YENĠDÜNYA, s.3288; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.138; ġEN, s.409; 

Bedensel teması içeren devamlı hareketler dıĢında ani ve kesik hareket söz konusu olduğunda da 

eylemin cinsel saldırı suçu (TCK m.102/1) oluĢturacağına yönelik benzer görüĢ için bkz. 

GÜNDÜZ-GÜLTAġ, s.19 
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tatmin etmiĢ olması gerekli değildir.
320

 765 sayılı TCK’da “sarkıntılık”
321

  ve “ırza 

tasaddi”
322

 olarak kabul edilen fiiller cinsel saldırı suçunun temel Ģekline (TCK 

m.102/1) uygun ihlalleri ifade eder.
323

 Irza tasaddi, mağdur üzerinde doğrudan 

iĢlenen, devamlılık gösteren, cinsel isteklerin doyurulmasına ya da kıĢkırtılmasına 

yönelik her türlü Ģehvete iliĢkin davranıĢlardır. Sarkıntılık suçu ise, belirli bir 

kimseye karĢı aralıklı olarak iĢlenen edep ve iffete dokunacak nitelikte, soyut 

tedirgin edici saldırılardır.
324

 765 sayılı TCK’da ırza tasaddi olarak kabul edilen 

hareketlerin bir kısmı cinsel saldırı suçunun nitelikli halini (TCK 102/2. fıkra) 

oluĢturmaktadır. Buna göre 765 sayılı TCK döneminde oral yolla bir kimseye cinsel 

organ sokulması ya da vajinal ya da anal yolla cinsel organ dıĢında herhangi bir 

organ ya da yapay ya da doğal bir cisim sokulması ırza tasaddi suçunu oluĢturduğu 

kabul edilirken 5237 sayılı TCK’da eylem cinsel saldırı suçunun nitelikli halini 

(TCK m.102/2) oluĢturur.
325

 Nitekim Yargıtay da, sanığın, cinsel organını mağdurun 

                                                           
320 

SEVÜK, s.248; ġEN, s.378; YENĠDÜNYA, s.3289; ÜZÜLMEZ, s.2; MERAN,  s.249; MALKOÇ, 

s.6; ġAHĠN-ÖZGENÇ, (Madde Gerekçesi), s.227 
321 

“Duygularını tatmin etmek için mağdurenin meme, bacak ve apıĢ arasını okĢamak gibi cinsel 

arzularını tatmin etmekten baĢka, amaçla yapılan kısa fasılalı hareketler örneğin aniden bir kadına 

sarılıp öpmek, memesini sıkmak gibi hareketler sarkıntılık olarak kabulü gerekir.” GÖRGÜN, s.637 
322 

“Sanık, mağdureyi yanağından öpmüĢ, donunu indirerek, tenasül organını okĢamıĢ, böylece cinsi 

münasebet haricinde Ģehevi duygularını tatmin etmiĢ ve tasaddi suçu oluĢtuğu halde…”, (5.CD., 

30.10.1981 tarih ve 3113 E.-3109 K.), “Sanığın, 7 yaĢını bitirmemiĢ mağdurelerin (iki kiĢi) 

donlarını çıkarıp, eli ile onların cinsiyet organlarını okĢayıp sıkmasının, TCK’nın 415/2. maddesine 

uyan ayrı ayrı "tasaddi" suçunu oluĢturduğu gözetilmeyerek…”, (5.CD., 13.12.1983 tarih ve 3704 

E.-4283 K.), “Sanığın, hile ile evine aldığı mağdureyi öptüğü ve kalçalarını ellediği, mağdurenin 

bağırması üzerine, bir engel yok iken, serbest bıraktığı, oluĢa uygun Ģekilde mahkemece de kabul 

edilmiĢ olup, sanığın eyleminin, tasaddi oluĢturduğunun düĢünülmemesi …”, (5.CD., 9.2.1984. 

tarih ve 4852 E.-459 K.), “ Sanığın "Lunapark" denilen eğlence yerinde kalabalık ve sıkıĢıklıktan 

yararlanarak mağdurun arka kısmına erkeklik organını sürekli bir Ģekilde sürttüğü oluĢa uygun 

olarak kabul edilmesine göre, mağdur üzerinde iĢlenen, cinsel birleĢme kastı taĢımayan ve cinsel 

zevklerin doyurulmasına yönelik biçimdeki bu Ģehevi davranıĢların ırz ve namusa tasaddi suçunu 

teĢkil edeceği düĢünülmeyerek…”, (5.CD., 6.12.1984 tarih ve 4472 E.-4759 K.), “Erkeklik organını 

mağdura elletmek suretiyle tatmin olan sanığın eyleminin ırz ve namusa tasaddi suçunu oluĢturduğu 

gözetilmeyerek yazılı Ģekilde (TCK’nın 421/2. maddesiyle) hüküm tesisi, bozmayı gerektirmiĢtir.” 

(5.CD., 27.9.1991 tarih ve 3656 E.-3927 K.), GÖRGÜN, s.640 vd. 
323 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.138; ÜZÜLMEZ, s.1 
324 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.277; “Mağdureyi boynundan yakalayan ve kendisine doğru çekerek 

öpmek isteyen failin mağdurenin karĢı koyması üzerine pantolonun üzerinden bacaklarını ve 

bluzunun üzerinden göğüslerini ellemek”; “mağdureyi orman içine çekip üzerindeki eĢofmanı 

dizlerine kadar indirmek ve kendi pantolonunu çıkarırken mağdurenin kaçması”; “mağdureyi 

kamyonu ile tenha bir yere götüren failin, onu öpmesi, bacaklarını elleyip sıkması ve edep yerlerini 

tutması”; “belediye otobüsünde ayakta seyahat etmekte olan mağdurenin arkasında bulunan failin, 

kalabalık ve sıkıĢıklıktan yararlanmak suretiyle mağdurenin üzerine sürüp inzal olması”  ırza 

tasaddi sayılmıĢtır. TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.277 
325 

DÜLGER, s.11; 765 sayılı TCK döneminde failin, mağdurun cinsel organına parmak, sopa vb. 

Ģeyleri sokması ırza tasaddi suçunu oluĢturacağı kabul edilmiĢti. GÖZÜBÜYÜK, s.722; Benzer 



 67 

ağzına sokmak suretiyle gerçekleĢen eyleminin “vücuda organ sokma” niteliğinde 

olması nedeniyle 5237 sayılı TCK 102/2. maddesinde düzenlenen nitelikli cinsel 

istismar suçunu oluĢturacağına karar vermiĢtir.
326

 

Cinsel arzuları tatmin amacıyla vücut dokunulmazlığını ihlal eden ve bu 

anlamda; öpme, okĢama, elle dokunma, çimdikleme, göğüs, kalça elleme, cinsel 

organı veya vücudunun diğer bir kısmı bu bölgelere sürtme, değdirme, cinsel 

arzuların cinsel iliĢki boyutuna vardırmadan kiĢinin vücut dokunulmazlığını ihlal 

ederek teskin etmek ve bir kadının ya da erkeğin, Ģehveti kıĢkırtıcı yerlerini tutmak 

ya da kucağına oturtmak Ģeklinde gerçekleĢen benzer tüm davranıĢlar cinsel saldırı 

suçunun temel Ģeklini (TCK m.102/1)  oluĢturur.
327

  

765 sayılı TCK’da eylemin sarkıntılık (TCK m.421) veya ırza tasaddi (TCK 

m.415,416) suçunu oluĢturup oluĢturmadığını tespitte failin eyleminin devamlılık 

gösterip göstermemesi gibi ölçütlere baĢvurulmaktaydı. 5237 sayılı TCK’da yapılan 

düzenleme ile bedensel teması gerektiren cinsel amaçlı davranıĢlar, devamlılık 

ölçütüne baĢvurulmasına gerek kalmadan cinsel saldırı suçu (TCK m.102) 

kapsamında kabul edilmelidir.
328

  

Cinsel saldırı, cinsel davranıĢlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal 

olarak ifade edilmesi nedeniyle cinselliğin objektif olarak, vücutta dokunulan 

bölgeye göre belirlenmesi ya da nitelendirilmesi de mümkündür. Örneğin, bir 

kadının koluna dokunmak ya da tutmak cinselliğin ifade biçimi veya Ģehvani bir 

                                                                                                                                                                     

Ģekilde Yargıtay da, sanığın parmağını mağdurun cinsel organına sokup cinsi münasebet dıĢında 

Ģehevi arzularını tatmin etmekten ibaret eylemi ırz ve namusa tasaddi suçunu oluĢturacağını kabul 

etmekteydi. (5.CD., 07.12.1993 tarih ve 4120 E.-4395 K.),  ĠNCE, s.6 
326

 
 
“Sanığın, cinsel organının mağdurun ağzına sokmak suretiyle oluĢtuğu kabul edilen eylemde, 5237 

sayılı kanunun l02/2.maddesinde yazılı suçun tamamlandığı halde, teĢebbüs aĢamasında kaldığından 

bahisle tayin olunan cezadan 35.madde uyarınca indirim yapılması…”, (5.CD., 15.03.2007 tarih ve 

601 E.-1967 K.), GÜNDEL, Ahmet, Yeni Türk Ceza Kanunu Açıklaması, C.2, Ankara, 2009, 

s.2393  
327 

MALKOÇ, s.20; ġEN, s.377; ÜZÜLMEZ, s.2; “ Sanığın durakta bekleyen katılana çarptığı, bir 

müddet sonra tekrar gelerek katılana çarpıp, sürtündüğü Ģeklindeki oluĢ ve kabul karĢısında, fiilin 

bedensel temas içermesi nedeniyle sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nın 102/1. maddesine 

uyan basit cinsel saldırı suçunu oluĢturduğu …”, (5.CD.,20.10.2008 tarih ve 10802 E.-8565 K.), 

GÜNDEL, s.2384; “OluĢa ve kabule göre, sanığın reĢit olan müĢtekinin bacaklarını okĢamak 

Ģeklindeki eyleminin 765 sayılı TCK'nın 416/2. maddesindeki ırz ve namusa tasaddide bulunmak ve 

bu suçun karĢılığı olan 5237 sayılı Kanunun 102/1. maddesine uygun basit cinsel saldırı 

niteliğinde...”,  (5.CD., 1.5.2006 tarih ve 5879 E.-3683 K.), ARTUÇ, KiĢilere…, s.576; “Sanığa 

isnat olunan “müĢtekinin kalçasına dokunma” eyleminin bedensel temas içermesi nedeniyle 5237 

sayılı TCK’nın 102/1. maddesindeki basit cinsel saldırı suçunu oluĢturduğu…”, (5.CD., 25.11.2008 

tarih ve 12448 E.-10222 K.), Yargıtay Kararları Dergisi, S.5, Mayıs-2009, s. 981 
328 

SEVÜK, s.252 
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davranıĢla vücut dokunulmazlığının ihlali olarak değerlendirilemeyebilir. Buna 

karĢın somut olayda eylemin gerçekleĢme Ģekline göre saldırı ya da bir nezaket 

gösterisi mi veya günlük hayatta herkesin yaptığı olağan bir davranıĢ mı olduğu ayrı 

ayrı değerlendirilmelidir.
329

 Benzer Ģekilde bir kiĢiyi öpmenin cinsel saldırı suçunu 

oluĢturup oluĢturmayacağı öpmenin nedenini oluĢturan duyguya göre belirlenebilir. 

Dostluk iliĢkisine bağlı öpmeler cinsel saldırı suçunu oluĢturmaz.
330

  

Cinsel arzuları tatmin amacı olmayan yanlıĢlıkla otobüste cinsel organın 

mağdurun poposuna sürtülmesi, asansörde yanlıĢlıkla kolun göğse değmesi, ayakkabı 

satın alırken tezgâhtarın kiĢinin ayağını tutması eylemleri de cinsel saldırı suçunu 

oluĢturmaz. Ancak özellikle kuyruklarda ve otobüslerde meydana gelen eylemlerde, 

failin eylemi bilerek mi veya yanlıĢlıkla mı yaptığı konusu üzerinde durulmalıdır. 

Failin söz konusu eylemi birden fazla gerçekleĢtirmesi halinde failin cinsel 

nedenlerle eylemi gerçekleĢtirdiği sonucuna varılabilmesi mümkündür.
331

 Ancak 

failin eylemi cinsel arzuları tatmin amacıyla yaptığının ispatı halinde tek dokunma 

dahi cinsel saldırı suçunu oluĢturur.
332

 DavranıĢı nitelendirme bakımından olay bir 

bütün olarak değerlendirilmeli yalnızca saldırının yöneltildiği anatomik bölgeye veya 

kurulan bedensel temasın Ģiddet düzeyine bakılmamalıdır. Cinsel hisleri bilimsel 

olarak tahrik edici olarak nitelendirilebilen fiziksel müdahaleler suçu oluĢturur.
333

  

 Vücut dokunulmazlığının ihlali için, mağdurun vücuduna temasın Ģart olması 

nedeniyle bir kiĢiyi cinsel amaçla yalnızca seyretme halinde vücut teması söz konusu 

olmadığı için cinsel saldırı suçu oluĢmaz.
334

 Benzer Ģekilde, mağdurun vücuduna 

temas olmaksızın sözle yapılan davranıĢlar veya teĢhirler de cinsel saldırı suçunu 

oluĢturmaz.
335

  

                                                           
329 

MERAN, s.249
 

330
 TOROSLU, s.58 

331
 ARTUÇ, s.576; “Sanığın Belediye otobüsünde ayakta yolculuk yapmakta olan mağdurenin 

arkasına geçerek cinsel organı ile vücuduna sürtündüğü, mağdure yer değiĢtirdiğinde yine peĢinden 

giderek aynı Ģekilde eylemde bulunduğuna dair oluĢ ve kabul karĢısında, sanığın fiilinin ırz ve 

namusa tasaddi (cinsel saldırı) olup olmadığı, delillerin araĢtırılması ve tartıĢılması görevinin üst 

dereceli Asliye Ceza Mahkemesine ait bulunduğu nazara alınarak görevsizlik kararı verilmesi 

yerine duruĢmaya devamla yazılı Ģekilde hüküm kurulması…”, (5.CD., 27.10.2005 tarih ve 5040 

E.-21786 K.), GÜNDEL, s.2384 
332

 ARTUÇ, s.576 
333 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.280 
334

 TOROSLU, s.58 
335

 ARTUÇ, s.575 



 69 

Cinsel saldırının varlığından söz edebilmek için, hareketin mutlak surette 

mağdurun bedeni üzerinde gerçekleĢtirilmiĢ olması gerekir. Failin, cinsel tatmin 

amacı taĢıyan bir hareketi kendi vücudu üzerinde ancak mağdurun karĢısında 

gerçekleĢtirmesi halinde failin, mağdurun vücudu üzerinde gerçekleĢtirdiği bir 

davranıĢ söz konusu olmadığı için cinsel saldırı suçu oluĢmaz.
336

  

Cinsel saldırı suçunun temel Ģekli (TCK m.102/1), eĢe karĢı iĢlenmesi mümkün 

değildir. Cinsel saldırı suçunun temel Ģeklini oluĢturan eylemler, evlilik birliğinin 

katlanılmasını zorunlu kıldığı davranıĢlar olarak kabulü gerekmektedir. Bu nedenle 

zorla olsa da cinsel davranıĢlarla eĢin vücut dokunulmazlığını ihlal eden failin eylemi 

suç oluĢturmamaktadır.
337

 TCK 102/2. maddedeki açık düzenleme karĢısında eĢ için, 

“vücuda cinsel organ veya sair bir cisim sokmak sureti ile” gerçekleĢen cinsel saldırı 

eylemleri suç olarak kabul edilmiĢtir. Buna karĢın, eĢe karĢı diğer eĢ tarafından 

gerçekleĢtirilen ve cinsel saldırı suçunun temel Ģekli (TCK m.102/1) kapsamındaki 

eylemler, Ģartlar oluĢtuğunda ancak TCK 232. maddedeki “kötü muamele” suçunu 

oluĢturması mümkündür.
338

  

 Cinsel saldırı suçunun nitelikli halinin (TCK m.102/2) maddi unsuru, “vücuda 

organ veya sair bir cisim sokulması” olarak tanımlanmıĢtır.
339

 Buna göre cinsel 

davranıĢ cinsel iliĢki boyutuna ulaĢmıĢsa veya vücuda organ veya sair cisim sokmak 

suretiyle gerçekleĢmiĢse TCK 102/2. maddede düzenlenen cinsel saldırı suçunun 

nitelikli hali oluĢur.
340

  Suçun nitelikli halinin gerçekleĢmesi bakımından organ veya 

baĢkaca bir cismin vücuda sokulması gerektiği belirtilmiĢ ise de; bunun vücudun 

hangi bölgesi olduğu maddede açıkça belirtilmemiĢtir. Ancak maddenin 

                                                           
336 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.280; MERAN, s.249; Fiziksel teması daha önce Ģart koĢmadığını 

belirten Ġtalyan Yargıtay’ı, yeni bir kararında, cinsel teĢhircilik veyahut üçüncü kiĢiler önünde failin 

kendine yönelik erotik hareketlerinin bu suçu oluĢturamayacağı, cinsel bir duyu dıĢa vurulsa da, bu 

hareketlerin mağdurun bedenselliğini ilgilendirmediğinden bahisle cinsel saldırı sayılamayacağına 

karar vermiĢtir. TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.280 
337

 ARTUÇ, s.572; MALKOÇ, s.13,14
 

338
 MALKOÇ, s.13,14 

339 
ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.142; MERAN, s.251; Maddede kullanılan “vücuda” 

teriminin kanunilik ilkesiyle bağdaĢmadığı vücudun hangi bölgesi oluğunun belirtilmesi gerektiği 

ve maddenin gerekçesinde yazmak suretiyle kanunilik ilkesinin yerine getirilmiĢ sayılamayacağı 

ileri sürülerek maddede yer alan düzenleme eleĢtirilmiĢtir. SEVÜK, s.257; DÜLGER Evlilik 

Birliği…, s.550; Benzer yönde eleĢtirilere iliĢkin ayrıntılı bilgi için bkz. “Cinsel Dokunulmazlığa 

KarĢı ĠĢlenen Suçlara Genel BakıĢ”, s.39-45; Gündüz-GültaĢ, maddede kullanılan “vücuda” 

sözcüğünü vücut boĢluğu olarak anlaĢılması gerektiğini savunmuĢlardır. GÜNDÜZ-GÜLTAġ, s.23  
340

 DÜLGER, Yeni Türk Ceza…, s.11; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.142; YENĠDÜNYA, 

s.3288; ġEN, s.376 
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gerekçesinde bu deyim, “vajinal, anal ve oral yoldan vücuda organ veya baĢkaca bir 

cisim sokulmasıyla” sınırlandırılmıĢtır.
341

 Madde gerekçesine göre, kulak boĢluğuna 

ve burun deliğine organ veya cisim sokulması cinsel saldırı suçunun nitelikli halini 

(TCK m.102/2) oluĢturmamaktadır.
342

  

TCK 102/2. maddede yer alan “organ” ifadesi, erkeklik organı dıĢında ayrıca 

madde gerekçesinde belirtilen vücut boĢluklarına girebilecek, parmak, ayak gibi 

baĢka organları da kapsamaktadır.
343

 Maddede ayrıca “organ” dıĢında “vücuda sair 

bir cisim sokulması”ndan da bahsedilmiĢ olması karĢısında, cop, kalem, ĢiĢe, iğne, 

çivi gibi bir cisminde vücuda sokulması halinde suçun nitelikli halinin (TCK 

m.102/2)  maddi unsuru oluĢur.
344

 Sair cisim, katı bir madde olabileceği gibi, sıvı bir 

madde de olabilir. Buna göre cinsel dokunulmazlığın ihlali sonucunu doğuran her 

türlü cismin vücuda sokulması suçu oluĢturur.
345

 Mağdurun vücuduna sokulan 

objenin önemi bulunmamaktadır.
346

 Ancak vücuda girmesi mümkün görünmeyen 

Ģeylerin vücuda sokulmaya çalıĢılması durumunda eylemin cinsel saldırı suçunun 

nitelikli haline (TCK m.102/2) teĢebbüs olarak değerlendirilmesi mümkündür.
347

 

Suçun oluĢumu için mağdurun maddi bir acı hissetmesi Ģart değildir.
348

 

TCK 102/2. maddede, cinsel saldırı suçunun, vücuda organ veya sair cisim 

sokarak iĢlenmesi halinde, gerçekleĢtirilen davranıĢın cinsel arzuları tatmin amacı 

aranmamıĢtır.
349

 Organın veya sair cismin,  vajinal, anal ve oral yoldan sokulması 

                                                           
341

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.287; Benzer yönde Parlar-Hatipoğlu, cinsel saldırı suçunun nitelikli 

halinin (TCK m.102/2) oluĢumu için gerekçede belirtildiği Ģekilde vajinal, anal ve oral yoldan 

vücuda organ veya baĢkaca bir cisim sokulması gerektiğini savunmuĢlardır. PARLAR-

HATĠPOĞLU, s.826; Cinsel saldırı suçunun nitelikli halinde (TCK m.102/2) kanun koyucu 

tarafından vücuda organ veya sair cisim sokulması yasaklanmıĢ ve vücudun hangi bölgesi olduğu 

açıkça maddede belirtilmemiĢtir. Ancak madde gerekçesinde “suçun nitelikli hali için vücuda 

vajinal, anal ve oral yoldan organ veya sair cismin ithal edilmesi gerekir” denilmiĢtir. ġAHĠN-

ÖZGENÇ, (Madde Gerekçesi), s.227 
342

 ARTUÇ, s.581 
343 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.142; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.287; YENĠDÜNYA, 

s.3292; ÜZÜLMEZ, s.2; ġAHĠN-ÖZGENÇ, (Madde Gerekçesi), s.227 
344

 CENTEL, s.68;  MALKOÇ, s. 57; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.142; ÜZÜLMEZ, s.2; 

ARTUÇ, s.581; PARLAR-HATĠPOĞLU, s.826; YENĠDÜNYA, s.3292 
345 

YENĠDÜNYA, s.3292; MALKOÇ, s.56,57; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.142
 

346 
CENTEL, s.68;  MALKOÇ, s.56,57; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.142; ÜZÜLMEZ, s.2; 

ARTUÇ, s.581; PARLAR-HATĠPOĞLU, s.826; YENĠDÜNYA, s.3292 
347 

MALKOÇ, s.44   
348

 ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.142; YENĠDÜNYA, s.3292 
349 

DÜLGER, s.13; CENTEL, s.68; MALKOÇ, s.58; SOYASLAN, s.176; KarĢı görüĢ olarak Toroslu,  

vücuda organ veya baĢka cisim sokulması cinsel duyguların tatminine yönelik olması gerektiğini, 

madde gerekçesinde aksi savunulmakta ise de suçun nitelikli Ģeklinde, basit Ģeklinin varlığı için 
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durumunda cinsel saldırı suçunun nitelikli hali oluĢur. Ancak parmağın ağza 

sokulması durumunda madde gerekçesine bakıldığında, cinsel arzuları tatmin etme 

saikiyle failin hareket etmiĢ olması aranmaması nedeniyle suçun oluĢabileceği 

düĢünülebilir ise de dıĢ görünüĢ olarak birden fazla anlam içeren bu tür bir davranıĢın 

nitelikli cinsel saldırı suçu kapsamında değerlendirilmesi için, fiilde cinsel tatmin 

saikinin varlığını aramak zorunludur.
350

 Cinsel arzuları tatmin amacı gütmeyen veya 

temelinde cinsel saik bulunmayan bir Ģekilde bir baĢkasının vücuduna organ ya da 

cisim sokan kiĢinin eylemi cinsel saldırı suçunun nitelikli halini oluĢturmaz. Aksi 

takdirde oral ya da anal veya vajinal bölgeye ya da maddede, “vücuda” denilmiĢ 

olması dolayısıyla kulağa, göze ya da vücudun herhangi bir bölgesine sokulan her 

cisim, hareketin niteliği ne olursa olsun cinsel saldırı suçunu oluĢturacağı kabul 

edilmesi gerekir ki bunun kabulü mümkün değildir.
351

 

5237 sayılı TCK’da cinsel saldırı suçunun nitelikli halinin (TCK m.102/2), eĢe  

karĢı da iĢlenmesi mümkündür.
352

 TCK 102. maddenin gerekçesinde, “evlilik birliği  

içinde bile, cinsel arzuların tatminine yönelik talepler açısından tıbbi ve hukuki 

sınırların olduğu muhakkaktır. Bu sınırların ihlali suretiyle eĢ üzerinde 

gerçekleĢtirilen ve cinsel saldırı suçunun nitelikli halini oluĢturan davranıĢlar ceza 

yaptırımını gerekli kılmaktadır” denilmiĢtir. Madde gerekçesine göre, evlilik içindeki 

her türlü zorla gerçekleĢtirilen cinsel iliĢki suç oluĢturmamaktadır. Cinsel iliĢkinin 

suç oluĢturması için eylemin tıbbi ve hukuki sınırların ihlali suretiyle 

                                                                                                                                                                     

gerekli olan bütün unsurların var olmasının zorunlu olduğu, cinsel saldırı suçunun varlığı için failin 

davranıĢının cinsel arzuları tatmine yönelik olması gerektiği nazara alındığında madde 

gerekçesindeki görüĢü kabul etmenin mümkün olamayacağını ve aksinin kabulü halinde vücuda 

penis dıĢında bir cisim sokulması halinde cinsel saldırı suçu (TCK m.102) ile kasten yaralama (TCK 

m.86), ve iĢkence (TCK m.94) suçlarını birbirinden ayırmanın güç olacağını savunmuĢtur. 

TOROSLU, s.59,60; Benzer görüĢ için bkz. TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.287,288 
350 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.288; Meran,  objektif olarak cinsel arzunun açığa çıkarılması niteliği 

taĢımayan bir davranıĢın örneğin jop sokmanın, cinsel saldırı oluĢturduğundan söz edilemeyeceğini, 

Ģehevi nitelik taĢımayan bir davranıĢ mağdura acı vermesi nedeniyle kasten yaralama, süreklilik söz 

konusu ise iĢkence veya eziyet suçu içinde değerlendirilebileceğini, “vücuda organ veya sair cisim 

sokulması suretiyle iĢlenmesi” ifadesinden vücuda organ veya cisim sokma hareketinin objektif 

olarak Ģehevi nitelik taĢıması gerektiğini savunmuĢtur. MERAN, s.251 
351 

MERAN, s.251; Malkoç, cinsel saik ve dürtülerle olmak koĢuluyla doğal veya yapay vücut 

boĢluklarına organ veya sair cisim sokulması halinde cinsel saldırı suçu oluĢacağını savunmuĢtur. 

MALKOÇ, s.58; KarĢı görüĢ olarak Apaydın, sair bir cismin veya parmağın vücuda oral yoldan 

sokulması suç oluĢturmaması gerektiğini bu tür fiiller cinsel davranıĢ olarak kabul edilmeyeceğini, 

nitelikli cinsel saldırının kapsamı vücuda sokma Ģeklinde gerçekleĢtirilen cinsel davranıĢların ya 

erkeklik organı ile yapılması veyahut baĢka bir organ veya sair cisimle yapılması halinde vajinal ya 

da anal kanalın hedef alınması fiilleri ile sınırlı olması gerektiğini savunmuĢtur. APAYDIN, s.150 
352 

MERAN, s.251,252; ġAHĠN-ÖZGENÇ, (Madde Gerekçesi), s.227
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gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Ancak tıbbi ve hukuki sınırların neler olduğu 

gerekçede açıklanmamıĢtır. Örneğin eĢin, hastalığına veya regl dönemi içinde 

olmasına rağmen gerçekleĢtirilen cinsel iliĢki tıbbi sınırların ihlali olarak; zorla 

gerçekleĢtirilen anal iliĢki ise hukuki sınırların ihlali olarak düĢünülmesi 

mümkündür. Ancak madde gerekçesinde belirtildiği Ģekilde, tıbbi ve hukuki 

sınırların ihlali dıĢında zorla gerçekleĢtirilen cinsel iliĢkinin suç oluĢturmayacağını 

kabul etmek mümkün değildir.
353

  

TCK 102. maddenin gerekçesinde, tıbbi ve hukuki sınırların ihlali dıĢında zorla 

gerçekleĢtirilen cinsel iliĢkinin suç oluĢturmayacağı ifade edilmiĢ ise de TCK 102. 

maddede cinsel saldırı suçunun nitelikli Ģeklinin eĢe karĢı iĢlenmesi halinde yalnızca 

suçun Ģikâyete tabi olduğu belirtilmiĢtir. Bunun dıĢında failin eĢ olması halinde 

suçun unsurları yönünden her hangi bir farklılık öngörülmemiĢtir. Buna göre eĢin 

diğer eĢe yönelik rızası dıĢında, zorla “vücuda organ veya sair cisim sokma” Ģeklinde 

gerçekleĢtirilen eylemlerin tümünün cinsel saldırı suçunun nitelikli halini (TCK 

m.102/2) oluĢturacağı kanaatindeyiz. 

Cinsel saldırı suçunun temel özelliği (TCK m.102), bu suçu oluĢturan fiillerin 

mağdurun iradesi dıĢında gerçekleĢtirilmesidir.
354

 5237 sayılı TCK 102. maddede 

zordan veya zorlama Ģekillerinden söz edilmemiĢ ise de, “saldırı” kavramının bir 

haksızlığı ve bununla birlikte rıza dıĢı bir hareketi, zorlamayı, tehdidi ve hileyi 
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hukuka aykırılığı ifade ettiği açıktır.
355

 Cinsel davranıĢla vücut dokunulmazlığının 

ihlalinin suç sayılabilmesi için, mağdurun rızasını ortadan kaldıran veya yok sayan 

sebebin ciddi ve somut olayda objektif açıdan kabul edilebilir olması gerekir.
356

 

Mağdura karĢı cebir veya tehdit ya da hile kullanılabileceği gibi, bilincinin 

yitirilmesine neden olma veya uyku hâli dolayısıyla bilincinin kapalı olmasından, 

uyuĢturulması, hipnoz edilmesi, alkol alınması, derin uyku halinden de yararlanmak 

suretiyle de cinsel saldırı suçu iĢlenebilir.
357

 Bu durumda fail tarafından kullanılan 

aracın ya da istifade edilen durumun iradeyi ortadan kaldırmıĢ olması aranmalıdır. 

Bu Ģekilde elde edilen rıza geçerli bir rıza değildir.
358

 

Vücuda organ veya sair cismin sokulması, fail tarafından bizzat 

gerçekleĢtirilebileceği gibi, mağdur üzerinde cebir ve tehdit kullanılarak mağdura da 

yaptırılabilir. Örneğin, tehdit edilen mağdurun vücuduna bir cisim sokmak 

mecburiyetinde bırakılması halinde bu durum söz konusudur. Fail, cebir ve tehdit 

kullanılarak mağdurun vücuduna organ veya sair cisim sokulması iĢlemini baĢka bir 

kiĢi vasıtasıyla da gerçekleĢtirebilir. Bu durumda 5237 sayılı TCK’da suça iĢtirak 

kapsamında faillik (TCK m.37) ve azmettirmeye (TCK m.38) iliĢkin maddeler 

uygulanmalıdır.
359

 Suçun maddi unsuru açısından taĢıdığı önem nedeniyle “cebir”, 

“tehdit”, “hile ve karĢı konulamayacak hal” kavramlarının açıklanması 

gerekmektedir. 

   a- Cebir 

   Cebir, “bir kimsenin iradesini etkileyerek yapmak istediğinden baĢka bir 

hareketi yapmasına sebep olacak biçimde maddi ve manevi zor kullanmadır.”
360

 

Cebir ve Ģiddetin, suçun unsuru olduğu durumlarda, hareket gerçekleĢtirilmeden önce 

ve cinsel iliĢkiyi elde etmek amacıyla kullanılmıĢ olması gerekir.
361

 Cebre, mağdurun 

direncini kırmak için araç olarak baĢvurulmuĢ olmalıdır. Bu açıdan, cebrin eylemin 

devamı süresince uygulanması gerekli değildir. Cebrin, mağdurun baĢlangıçtaki 
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direncini kırmaya elveriĢli olarak kullanılmıĢ olması yeterlidir.
362

 Mağdur ilk seksüel 

dokunmalardan sonra fizyolojik nedenlerle mukavemet gücünü kaybetmesi 

durumunda cebir mevcuttur.
363

 Mağdurun dövülmesi, el ve ayaklarının tutulması ya 

da bağlanması, boğazının sıkılması mağdura yönelik cebir olarak 

değerlendirilebilir.
364

  

Cebir, cinsel saldırıya kiĢinin direncini kırabilecek nitelikte bulunmalıdır.
365

 

Cebrin objektif niteliği yanında, mağdurun sübjektif durumu ve cebir karĢısındaki 

durumu esas alınmalıdır.
366

 Mağdurun tepkisiz kalmasının rıza anlamına mı geldiği 

yoksa cinsel saldırının Ģoku ile yaĢanan bir durum olup olmadığının 

değerlendirilmesi gerekmektedir.
367

 Suç iĢlendikten sonra, fiilin ortaya çıkmasını 

engelleme düĢüncesiyle mağdur üzerinde cebir uygulanması, bağımsız suç 

oluĢturur.
368

 Cebirin, mutlak surette mağdurun Ģahsına karĢı yönelmesi ve onun 

vücudu üzerinde gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Mağdurun yakınları veya üçüncü 

bir Ģahıs üzerinde gerçekleĢtirilen ve bu suretle onun fiile rızasını sağlamayı 

amaçlayan cebir, cinsel saldırı suçunun vasıtası olan tehdit niteliğindedir. Tehdidin 

mutlaka mağdur üzerinde gerçekleĢtirilecek bir kötülüğe iliĢkin bulunması 

aranmamaktadır.
369

  

Cinsel iliĢki teklifinin reddedilmesi üzerine eĢyaların kırılması, parçalanması 

doğrudan doğruya cebir olarak kabul edilmemelidir.
370

 Ancak bu durum bizzat 

mağdur üzerinde doğrudan bedensel açıdan zorlayıcı etki meydana getiriyorsa tehdit 

oluĢturabilir.
371

 Olayın özelliği, mağdurun, failin kiĢiliği, olayın olduğu yer ve zaman 

bakımından bu konuda değerlendirme yapılmalıdır.
372

 Bununla birlikte doktrinde 

eĢyaya karĢı giriĢilen cebrin niteliği ne olursa  olsun  tehdit olarak   değerlendirilmesi  
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gerektiği de savunulmuĢtur.
373

  

Cebir ve Ģiddetin fail tarafından mağdurun mukavemetini kırmak için 

kullanılmıĢ olması, mağdurun kullanılan cebir-Ģiddet ile mukavemette bulunmaması 

arasında illiyet bağının olması gereklidir.
374

 Cebir-Ģiddet ve bunun sonucunda 

mağdurun mukavemette bulunmaması arasındaki illiyet bağı, olaya, mağdurun 

kiĢiliğine, suçun iĢlendiği yere ve zamana göre takdir edilmelidir. Cebir, mağdur 

üzerinde uygulanan ve onun mukavemetini kıran fiziki güçtür.
375

  

Rızası ile baĢkasıyla cinsel iliĢkiye girmek isteyen reĢit kiĢiyi korumaya çalıĢan 

kiĢiye karĢı fail tarafından cebir Ģiddet gerçekleĢtirildiğinde de suçun unsurunda 

olması gereken Ģiddetin bulunmadığı için cinsel saldırı suçu oluĢmaz.
376

 

5237 sayılı TCK 102/4. maddede  “suçun işlenmesi sırasında mağdurun 

direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda 

kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır” denilmiĢ olması 

karĢısında, suçun iĢlenmesi sırasında mağdurun direncini kırmaya yetecek derecenin 

üzerinde cebir
377

 kullanılması halinde, TCK 102/4. maddesi gereğince fail ayrıca 

kasten yaralama suçundan (TCK m.86 vd.) dolayı da cezalandırılmalıdır.
378

  

b- Tehdit 

Tehdit, cinsel saldırıya rıza gösterilmemesi durumunda, herhangi bir yolla 

mağdurun ileride bir zarara uğratılacağı beyanını içerir.
379

 Yargıtay tehdidi, 

“mağdurun kendisini ya da yakınlarını ırza geçmekten daha ağır bir zarara uğratacağı 

konusunda meydana getirilen korku” Ģeklinde tanımlamıĢtır.
380

 Tehdidin, bizzat 

cinsel saldırı suçunun mağduru olan kiĢi üzerinde gerçekleĢtirileceğinin beyan 
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edilmiĢ olmasına gerek yoktur. Mağdurun yakınlık duyduğu bir kiĢi üzerinde 

gerçekleĢtirileceği bildirilen kötülük de tehdit oluĢturur.
381

  

Tehdit, mağdurun hayatına, vücut bütünlüğüne, malvarlığına veya Ģeref ve 

haysiyetine yönelik olabilir.
382

 Tehdit’in, mağdurun cinsel saldırıya boyun eğmesini 

sağlayacak ciddilikte bulunması, gerçekleĢtirileceği bildirilen zararın, cinsel saldırı 

sonucunda oluĢacak zarardan daha ağır olması gerekmektedir.
383

 Sarf edilen sözler 

ve gerçekleĢtirilen davranıĢ, muhatap alınan kiĢi üzerinde ciddi bir korku yaratma 

açısından sonuç almaya elveriĢli, yeterli ve uygun değilse tehdidin oluĢtuğu ileri 

sürülemez.
384

 

Tehdidin, suçun iĢlendiği sırada cinsel iliĢkiyi elde etmek amacıyla kullanılmıĢ 

olması gerekir. Nitekim Yargıtay, failin suçun iĢlenmesinden sonra mağdurun 

olanları baĢkasına söylemesi durumunda mağdura öldüreceğini söylemesini cinsel 

saldırı suçunun unsuru olan tehdit olarak kabul etmemiĢtir.
385

 Mağdur cinsel birleĢme 

dıĢında kalan hareketlere razı olmuĢ ancak fail daha sonra mağduru tehdit ederek 

mağdurla cinsel iliĢkiye girmiĢ ise suç oluĢur.
386

 Tehdit, manevi cebirdir. Tehditle 

bildirilen haksız eylemin bizzat fail tarafından yapılması ya da yapılabilecek olması 

önemli değildir.
387

 Failin, Ģiddet göstereceğini bildirmesi, fail veya bir suç ortağı 

tarafından mağdura öldürüleceğinin söylenmesi, gece güvenliksiz ve ıssız bir yerde 

terk etmekle tehdit, soğuk veya tehlikeli bir yerde bırakmak bu anlamda tehdide 

örnek verilebilir.
388

  

Tehdidin kabul edilebilmesi için, tehditte bulunanın beyan ettiği zararı 

gerçekten yapıp yapmaması hususundaki düĢüncesi önemli değildir. Önemli olan 

mağdurun bunun gerçekleĢebileceği hususundaki kanaatidir. Mağdur yapılan 

tehdidin ciddiliğine inanmıĢ ve bu inanca varması bakımından objektif olgular 

mevcut ise tehdit gerçekleĢmiĢ olur. Bunun yanında tehdidin içeriği 
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gerçekleĢtirilebilecek nitelikte olmalıdır. Tehdide maruz kalan tehdit ile yapılan 

taarruzu baĢka Ģekilde bertaraf edebilme imkânına sahip olmamalıdır. Bu imkânın 

varlığı veya yokluğu tehdide maruz kalanın sübjektif durumuna göre 

değerlendirilmelidir.
389

  

Fiilin, eylemi gerçekleĢtirmek istemeyen faili tehdit ederek ya da zorlayarak 

cinsel saldırı suçunu iĢlemesine sebebiyet vermesi halinde meydana gelen eylemden 

faili zorlayan kiĢi sorumlu olur ve bu zorlama altında kalan kiĢi cezaen sorumlu 

olmaz (TCK m.28).
390

 Bu durumda bu etki altında gerçekleĢtirilen davranıĢ fiil 

niteliğini taĢır ancak kiĢinin kusurluluğu yoktur.
391

  

Cinsel davranıĢların bizzat fail tarafından yapılması Ģart değildir. Mağdur 

üzerinde cinsel davranıĢlar zor kullanılarak bizzat mağdura da yaptırılması 

mümkündür. Tehdit edilen ya da cebre maruz bırakılan mağdurun, failin cinsel 

arzularını tatmin etmek zorunda bırakılması halinde de suç oluĢur. Bu durumda her 

ne kadar fail tarafından doğrudan mağdurun vücuduna bedeni bir temas 

gerçekleĢtirilmese de, failin kullandığı cebir ve tehdit ile bedeni temas mağdura 

yaptırılmakta ve cinsel dokunulmazlığı ihlal edilmektedir. Örneğin, tehdit edilen 

mağdura, failin penisi veya vajinasının tutturulması halinde bu durum söz 

konusudur.
392

  

c- Hile ve Fiile KarĢı Konulamayacak Hal 

Hile, “failin elde etmek istediği gayeye veya duruma ulaĢabilmek için 

mağdurdan saklayarak kullandığı her türlü aldatıcı hareketlerdir.”
393

 Hile sonucunda 

mağdur, hataya düĢürülmekte, kandırılmakta ve bu suretle fiile mukavemet 

edemeyecek bir hale getirilmektedir. Failin, kendisini doktor olarak tanıtıp mağduru 

muayene ediyor gibi göstermesi, mağdurun içkisine ilaç katması, uyuĢturucu madde 
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ile bayıltması, hipnotizma etmesi bu duruma örnek gösterilebilir.
394

 Eğer mağdur 

kendiliğinden hataya düĢmüĢ ise failin bu hatadan yararlanması da hiledir. Buna 

karĢın kolaylıkla anlaĢılabilecek yalan hile değildir
 
.
395

 Hilenin yöneldiği mağduru 

kandırabilecek Ģekilde ve oranda ağır, yoğun ve ustaca olması ayrıca sergileniĢi 

itibariyle mağdurun denetleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte olması 

gerekmektedir. Hilenin kandırıcılık niteliği yöneldiği mağdurun aldanma yeteneği 

(sübjektif durumu) itibariyle değerlendirilmelidir.
396

   

Mağdur, failin kullandığı hileli vasıtaların yanı sıra ayrıca failin fiilinden baĢka 

bir sebeple de cinsel saldırıya karĢı koyamayacak bir durumda bulunabilir.
397

 Mağdur 

cinsel davranıĢ karĢısında kendisini savunmak için yeterli irade oluĢturamıyor, 

açıklayamıyor veya gerçekleĢtiremiyorsa fiile direnemeyecek durumdan söz edilir. 

Bu durum mağdurun akıl veya beden hastalığından, failin hileye baĢvurmuĢ 

olmasından veya mağdurun çaresizliğinden kaynaklanabilir. Fiilin iĢlendiği sırada 

mevcut bulunmak koĢuluyla bu durumun sürekli veya geçici olması önemli 

değildir.
398

 Mağdur dıĢ bünyesi ile ilgili bir nedenden dolayı fiile mukavemet 

edemeyebileceği gibi örneğin, el ve ayaklarını hareket ettirememe, felçli olma, iç 

hastalıklar dolayısıyla ya da kalp hastası olma, sara nöbeti geçirme buna imkân 

bulamayabilir. Belirtilen hallerin birçoğunda rıza göstermiĢ olsa bile mağdurun 

eyleme direnç gösterme imkânı bulunmadığından bu rızanın geçerli bir rıza 

olmayacağı kabul edilmelidir.
399

 

Mağdurun bilincinin yitirmesi, uyku hâli, sarhoĢluk veya Ģoka girmiĢ olması 

nedeniyle bilincinin kapalı olmasından yararlanmak suretiyle suçun iĢlenmesi 

halinde mağdur, fail tarafından, kendiliğinden veya baĢkaları tarafından bu duruma 

düĢürülmüĢ olsa da geçerli bir rızanın varlığından söz edilmez.
400

 

   Evlenme vaadi mağdurun fiile karĢı koyma gücünü ortadan kaldıracak nitelikte 

bir hile sayılamaz.
401

 Çünkü hilenin yöneldiği konu, fiilin Ģartlarına iliĢkin olmalıdır. 

                                                           
394 

YENĠDÜNYA, s.3290; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.141 
395 

BAKICI, s.26 
396

 AKÇĠN, s.106,107 
397 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.142 
398 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.276 
399 

YENĠDÜNYA, s.3290; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.141 
400 

MALKOÇ, s.19 
401

 AKÇĠN, s.107; MALKOÇ, s.59 



 79 

Evlenme vaadinde ileriye dönük, Ģarta bağlı bir vaat vardır. Bu ise suçun oluĢumunu 

sağlayan Ģiddet veya tehdit yerine konulması mümkün değildir.
402

 

“BaĢtan çıkarma”,  mağdurun iradesine rağmen yapılan bir eylem olmaması 

nedeniyle ve baĢtan çıkarmada sadece yönlendirme söz konusu olduğu için suç 

oluĢturmaz.
403

  

2- Manevi Unsur    

Cinsel saldırı suçu (TCK m.102), kasten iĢlenebilen suçlardandır. Taksirle 

iĢlenemez.
404

  Ancak TCK 102/l. maddede düzenlenen suçun temel Ģekli ile TCK 

102/2. maddede düzenlenen nitelikli hali arasında, failin kastı bakımından fark 

bulunmaktadır.
405

 Madde gerekçesinde, cinsel saldırı suçunun temel Ģeklinde (TCK 

m.102/1) suçun oluĢabilmesi için “cinsel arzuları tatmin amacına yönelik 

davranıĢlarla kiĢinin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi gerektiği” ifade edilmiĢ 

olmasına karĢın, cinsel saldırı suçunun nitelikli hali (TCK m.102/2) açısından 

“gerçekleĢtirilen davranıĢın cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olmasının Ģart 

olmadığı” ifade edilmiĢtir.
406

 

Cinsel saldırı suçunun temel Ģekline iliĢkin  (TCK m.102/1), failin saiki ile 

ilgili doktrinde farklı görüĢler ileri sürülmüĢtür. Doktrinde bir kısım yazarlar; cinsel 

saldırı suçunun temel Ģeklinde (TCK m.102/1) failin cinsel arzuları tatmin amacıyla 

hareket etmiĢ olmasına gerek olmadığını, suçun oluĢumunda failin saikinin öneminin 

bulunmadığını ve failin saiki cinsel arzuları tatmin olabileceği gibi failin intikam, 

kıskançlık, küçük düĢürme amacıyla hareket etmesi halinde de suçun oluĢacağını 

savunmuĢlardır.
407

 Doktrinde bir kısım yazarlar ise karĢı görüĢ olarak; suçun 

                                                           
402 

MALKOÇ, s.59; KarĢı görüĢ olarak, Tezcan-Erdem-Önok, 765 sayılı TCK’da “evlenme vaad e-

derek kızlığın bozulması” ayrı bir suç olarak düzenlendiği halde (TCK m.423)  5237 sayılı TCK’da 

bu yönde bir hüküm konulmaması ve cinsel davranıĢa mağdurun rıza göstermesini sağlamak için 

baĢvurulan her türlü aldatıcı davranıĢ ve bu arada evlenme vaadine inanarak gösterilen rıza geçerli 

olmayacağı için bu durumda cinsel saldırı suçunun oluĢacağını savunmuĢlardır. TEZCAN-ERDEM-

ÖNOK, s.276 
403

 MALKOÇ, s.59 
404

 DÜLGER, s.13; SEVÜK, s.258; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.152; YENĠDÜNYA, 

s.3293; ġAHĠN-ÖZGENÇ, (Madde Gerekçesi), s.227;  TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.282; 

TOROSLU, s.59,60; AKġĠN, s.111,112; ÜZÜLMEZ, s.2; MERAN, s.249; PARLAR-

HATĠPOĞLU, s.827 
405

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.282 
406

 ġAHĠN-ÖZGENÇ, (Madde Gerekçesi), s.227 
407

 AKġĠN, s.111,112; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.276; ÜNVER, s.298; MERAN, s.249; PARLAR-

HATĠPOĞLU, s.827; GÜNDÜZ-GÜLTAġ, s.28,29; Tezcan-Erdem-Önok,  cinsel saldırı suçunun 

gerek temel gerek nitelikli biçiminde failin aynı zamanda cinsel arzuları tatmin amacıyla hareket 
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oluĢumu için failin, cinsel arzuları tatmin saikiyle kiĢilerin vücut dokunulmazlığını 

ihlal edecek bir davranıĢ gerçekleĢtirmesi gerektiğini ancak, objektif olarak cinsel 

arzuları tatmin amacına yönelik Ģehevî nitelikteki hareketlerin gerçekleĢtirilmesinin 

yeterli olduğunu, failin cinsel arzuların fiilen tatmin etmiĢ olmasının gerekli 

olmadığını savunmuĢlardır.
408

 Doktrinde bir kısım yazarlar ise; cinsel saldırı suçunun 

temel Ģeklinin (TCK m.102/1) özel kastla iĢlenebileceğini, failin cinsel arzuları 

tatmin saikiyle kiĢilerin vücut dokunulmazlığını ihlal edecek bir davranıĢ 

gerçekleĢtirmesi gerektiğini ve suçun oluĢumu için genel kastın yeterli 

olamayacağını savunmuĢlardır.
409

  

TCK 102. maddenin gerekçesinde, cinsel saldırı suçunun temel Ģeklinin 

oluĢması için “cinsel arzuları tatmine yönelik cinsel davranıĢlarla kiĢinin vücut 

dokunulmazlığının ihlal edilmesi” gerektiği ifade edilmiĢ ise de, madde gerekçesinin 

bağlayıcı olmaması ve cinsel arzuları tatmin dıĢında korkutma, intikam ve benzeri 

değiĢik saiklerle de cinsel saldırı suçunun temel Ģeklini (TCK m.102/1) oluĢturan 

davranıĢların gerçekleĢtirilebilmesinin mümkün olması karĢısında failin davranıĢının 

cinsel arzuları tatmine yönelik olmasının suçun oluĢumu için gerekli olmadığı 

kanaatindeyiz. 

TCK 102/2. maddede düzenlenen cinsel saldırı suçunun nitelikli hali açısından 

failin kastı, vücuda organ veya cisim sokmaya yönelik olmalıdır.
410

  Cinsel saldırı 

suçunun nitelikli hali açısından (TCK m.102/2) failin, vücuda organ veya sair cisim 

soktuğunu bilmesi ve istemesi yeterlidir. Eylemin cinsel arzuların tatminine 

yönelmesi Ģart değildir. Failin, her hangi bir nedenle, mağduru aĢağılamak, intikam 

                                                                                                                                                                     

etmiĢ olması gerekmeyeceğini, her ne kadar gerekçede cinsel saldırı suçunun temel Ģekli 

bakımından ayrıca failde cinsel arzuları tatmin amacı gerektiği buna karĢılık cinsel saldırı suçunun 

nitelikli hali için davranıĢın cinsel arzuları tatmin amacına yönelik olmasının aranmayacağı 

belirtilmiĢ ise de suçun basit Ģekli için aranan koĢulun o suçun nitelikli hali için aranmayacağı 

yönündeki bir açıklamanın dayanaksız olacağı ve her iki durumda da davranıĢın objektif olarak 

cinsel nitelik taĢımasının yeterli olacağı failin davranıĢının saikinin ne olduğunu araĢtırmaya gerek 

bulunmadığını savunmuĢlardır. TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.276; Benzer Ģekilde Ünver, madde 

metninde eylemlerin failin cinsel arzularını tatmine yönelik olarak yapması gerektiği biçiminde 

suçun manevi unsuru ve fiilin niteliği açısından ek unsura yer verilmediğini, madde gerekçesinde 

eylemlerin “cinsel arzuları tatmine yönelik olması” gerektiği ifade edilmiĢ ise de gerekçenin madde 

metnine dahil olamayacağını suçun özel kasıtla iĢlenen bir suç olmadığını savunmuĢtur. ÜNVER, 

s.298  
408 

TOROSLU, s.58; SOYASLAN, Ceza Hukuku…, (2006), s.174; ARTUK-GÖKÇEN-

YENĠDÜNYA, s.152; MALKOÇ, s.20-22; ÜZÜLMEZ, s.2 
409 

SEVÜK, s.252; ġEN, s.379; YENĠDÜNYA, s.3291 
410

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.282 
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almak, korkutmak gibi amaçlarla hareket etmesi durumunda suç oluĢur.
411

 Örneğin, 

fail tarafından mağduru aĢağılamak amacıyla mağdurun vücuduna anal yoldan ĢiĢe 

sokulması halinde cinsel saldırının nitelikli hali (TCK m.102/2) oluĢur.
412

 Madde 

gerekçesine göre, cinsel saldırı suçunun nitelikli halinde gerçekleĢtirilen davranıĢın 

cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olması aranmamakla birlikte vücuda 

yalnızca vajinal, anal ve oral yoldan organ ve sair cisim ithalinin cinsel saldırı 

suçunun nitelikli halini (TCK m.102/2) oluĢturacağı belirtilmiĢtir.
413

  

Cinsel saldırı suçunun nitelikli halinde (TCK m.102/2) eyleminin cinsel 

arzuları tatmini amacına yönelik olmasının aranmaması, uygulamada sorunlara yol 

açması da mümkündür. TCK 102/2'de “vücuda” ve “bir organ veya sair bir cisim” 

denilmesi ve eylemin cinsel arzuları tatmini amacına yönelik olmasının aranmaması 

nedeniyle; bir kimsenin ağzına cop veya ĢiĢe sokulması örneğinde cinsel saldırının 

nitelikli halinin gerçekleĢtiğinden söz etmek gibi bir durumla karĢı karĢıya 

kalınabilecektir. Bu durumun kanunilik ilkesine aykırılık oluĢturduğu 

savunulmuĢtur.
414

 

                                                           
411

 TOROSLU, s.59,60; SEVÜK, s.258; DÜLGER, s.13; YENĠDÜNYA, s.3293; MALKOÇ, s.61,62; 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.152; ÜZÜLMEZ, s.2; ġAHĠN-ÖZGENÇ, (Madde 

Gerekçesi), s.227;  TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.282; Hafızoğulları, gerekçeye göre,  ne amaçla 

olursa olsun, bir kimsenin vücuduna organ veya baĢka bir Ģey sokma fiili “cinsel saldırı” suçu 

sayıldığını. “cinsel amaç” dıĢında bir kimsenin bir yerine bir Ģey sokmak fiilinin  “vücut 

dokunulmazlığına karĢı” bir suç değil de “cinsel saldırı suçu” sayılmasının anlaĢılamaz olduğunu 

cinsel amaç dıĢında bir kimsenin bir yerine bir Ģey sokarak onu aĢağılamak fiili, gerekçede aksi 

söylense de cinsel saldırı suçunu, oluĢturmayacağını bu durumda hakaret ve müessir fiil suçlarının 

oluĢabileceğini savunmuĢtur. HAFIZOĞULLARI, s.5; ġen, cinsel saldırı suçunun temel Ģekli (TCK 

m.102/1) için aranan, cinsel saldırı içeren davranıĢın cinsel arzuları tatmini amacına yönelik olması 

halinin, cinsel saldırı suçunun nitelikli hali (TCK m.102/2) açısından da aranması gerektiğini 

savunmuĢtur. ġEN, s.384 
412 

SEVÜK, s.258
 

 
 

413 
TCK 102. maddenin gerekçesinde;  “cinsel saldırının vücuda organ veya sair bir cisim sokulması 

suretiyle gerçekleĢtirilmesi, bu suçun nitelikli hâli olarak tanımlanmıĢtır. Suçun bu nitelikli hâli için, 

vücuda vajinal, anal veya oral yoldan organ veya sair bir cismin ithal edilmesi gerekir. Bu bakımdan 

vücuda penis ithal edilebileceği gibi, vajinal veya anal yoldan cop gibi sair bir cisim de ithal 

edilebilir. Bu bakımdan, söz konusu suçun temel Ģeklinin aksine, bu fıkrada tanımlanan nitelikli 

hâlinin oluĢabilmesi için, gerçekleĢtirilen davranıĢın cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olması 

Ģart değildir ” denilmiĢtir. 
414 

SEVÜK, s.258; Sevük, uygulamada, sorunun çözümü için, failin, TCK 102/2. maddeden 

sorumluluğu için, organın vücuda anal, vajinal ya da oral yoldan sokulmasında cinsel arzuları 

tatmini amacı aranmayacağı, yine bir cismin vajinal ya da anal yoldan sokulmasında da cinsel 

arzuları tatmini amacı aranmayacağı ancak bir cismin oral yoldan sokulmasında maddenin tümü 

değerlendirilerek cinsel amaçlı olmasının aranacağı, cinsel saldırı suçu ile korunan hukuksal değerin 

cinsel dokunulmazlık olduğu göz önünde tutulduğunda sair bir cismin oral yoldan sokulmasında 

cinsel arzuları tatmin amacının aranması gerektiğini savunmuĢtur. SEVÜK, s.258  
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Her ne kadar cinsel saldırı suçunun nitelikli halinde (TCK m.102/2) suçun 

manevi unsuru açısından, failin cinsel duyguları tatmin maksadıyla hareket etmesi 

Ģart değil ise de eylemin niteliği itibariyle cinsel bir içerik taĢıması gerekmektedir.
415

 

Failin, cinsel organlar veya bölgeler üzerinde hareketi bilerek ve cinsel bölgeleri 

tercih ederek yapması halinde cinsel motifli bir davranıĢın varlığı kabul 

edilmelidir.
416

 Vücuda cinsel bir organın sokulması veya cinsel bölgeye bir cisim 

sokulması halinde cinselliğin amaçlandığı tartıĢmasız bir Ģekilde kabul edilebilecek 

iken objektif olarak bu anlamı vermeyen davranıĢta bu hususun değerlendirilmesi 

gerekmekte buna karĢın tesadüfen ve bilinçsizce yapılan benzer eylemlerde suçun 

manevi unsurunun oluĢmadığı kabul edilmelidir.
417

 Kavga sırasında bir kimsenin 

diğerinin vücuduna, karın boĢluğuna cisim saplaması cinsel saldırı suçunu 

oluĢturmaz ancak diğer Ģartların varlığı halinde kasten yaralama (TCK m.86 vd.) 

suçuna iliĢkin hükümlerin uygulanması mümkündür. Vajinal veya anal yoldan 

mağdura organ veya sair cisim sokulması halinde eylemin cinsel içerikli olduğu 

kabul edilmekle birlikte bir kimseye oral yoldan zorla sağlığını bozacak sıvı ya da 

katı maddeler yedirilmesi halinde eylem cinsel nitelikte olmaması nedeniyle cinsel 

saldırı suçu oluĢmaz.
418

  

TCK 102. maddenin gerekçesinde sayılan “vajinal, oral, anal” yerler dıĢında 

organ veya sair cisim sokulması halinde örneğin, kulağa parmak sokulması vb. 

hallerde cinsel saldırı suçunun nitelikli halinin oluĢmayacağı kabul edilebilir. Ayrıca 

maddenin lafzına ve gerekçesine göre organ veya sair cismin, örneğin parmağın ağza 

sokulması halinde cinsel saldırı suçunun nitelikli halinin (TCK m.102/2) oluĢması 

mümkün görünse bile bu tür durumlarda ise sorunun çözümü için eylemin, cinsel 

içerik taĢıyıp taĢımadığına bakılmasının yerinde olacağı kanaatindeyiz.  

Failin kastı, organ ve cisim sokmaya yönelik olduğu halde, engel bir neden 

yüzünden neticeye ulaĢamaması halinde, failin eyleminin nitelikli cinsel saldırı 

suçuna (TCK m.102/2) teĢebbüs olarak kabulü mümkündür.
419

  

                                                           
415

 ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.152; MALKOÇ, s.61,62; YENĠDÜNYA, s.3293 
416

 MALKOÇ, s.62 
417

 MALKOÇ, s.56 
418 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.152; YENĠDÜNYA, s.3293 
419 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.282 
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Kasten iĢlenebilen suçlar, ilke olarak hem doğrudan hem de olası kastla 

iĢlenebilir. Olası kast durumunda suçun kanuni tanımında yer alan unsurlardan 

birinin somut olayda gerçekleĢebileceği öngörülmesine rağmen, kiĢi fiili iĢlemekte, 

fail unsurların meydana gelmesini kabullenmektedir.
420

 Buna göre cinsel saldırı 

suçunun temel Ģeklinin (TCK m.102/1), olası kastla iĢlenmesi mümkündür (TCK 

m.21/2).
421

 Cinsel saldırı suçunun temel Ģeklinde, fail kiĢinin vücudu üzerinde cinsel 

arzuları tatmin amacına yönelik fakat cinsel iliĢkiye varmayan davranıĢlarda 

bulunurken bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal ettiğini öngörmesi ancak buna 

rağmen eylemi gerçekleĢtirmesi halinde olası kast söz konusu olur. Örneğin; kiĢi, 

kalabalık bir yerde cinsel duygularını tatmin amacıyla birine sürtünmeye çalıĢırken 

bir baĢkasının da vücuduna dokunabileceğini öngörerek fiili gerçekleĢtirirse olası 

kasttan söz edilebilir.
422

  

KarĢı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve Ģiddet veya muhakkak ve 

ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç iĢleyen kimseye ceza verilemez. Bu gibi 

hallerde cebir ve Ģiddet, korkutma ve tehdidi kullanan kiĢi suçun faili sayılmalıdır 

(TCK m.28). Cebir, “kiĢiye karĢı fiziki güç kullanmak suretiyle, onun ve 3. kiĢinin 

iradesi ve davranıĢları üzerinde zecri bir etki meydana getirilmesidir.” Cebir ve 

Ģiddetin ceza sorumluluğunu kaldırabilmesi için karĢı konulamayacak veya 

kurtulamayacak nitelikte olması gerekmektedir.
423

 

Suçun manevi unsuru açısından “hata” konusunun da ele alınması 

gerekmektedir. Hata istemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlıĢ, yanılma ve 

yanılgıdır. Hata, kastı ve taksiri ortadan kaldırır.
424

  Hata; “fiili hata”, “hukuki hata” 

ve “Ģahısta hata” Ģeklinde olabilir. Fiili hata; suç tipinde ve unsurlarda hata ve 

hukuka uygunluk sebeplerinde (ceza sorumluluğunu kaldıran ve azaltan nedenlerde) 

hatadır.
425

 Hukuki hata ise; bir hukuk kuralının varlığında veya yorumunda hatadır. 

                                                           
420 

SEVÜK, s.253 
421

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.282; SEVÜK, s.253; Yenidünya, cinsel saldırı suçunun temel 

Ģeklinin, neticesi sebebiyle ağırlaĢmıĢ hallerinin olası kasıt ile iĢlenmesi mümkün olduğunu 

savunmuĢtur. YENĠDÜNYA, s.3291 
422 

 SEVÜK, s.253 
423

 HAKERĠ, Ceza Hukuku…,  s.305 
424 

HAFIZOĞULLARI, Zeki, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Kusurluluğu Kaldıran Nedenlere 

Genel BakıĢ”, Polis Dergisi, S.44, Nisan-Mayıs-Haziran, Ankara, 2005, s.78
 

425
 Cezayı arttıran nitelikli hallerde hataya iliĢkin olarak, eğer ağırlatıcı sebep daha ağır bir neticenin 

faile yüklenmesinden kaynaklanıyorsa faile bu ağırlatıcı sebebin uygulanabilmesi için failin bu 

netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir. Bunun dıĢında kalan ağırlatıcı 
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Örneğin, fail, cinsel iliĢkide bulunduğu kimsenin 18 yaĢından küçük olduğunu 

bilmemesi halinde “fiili hata”, fail 18 yaĢından küçüklerle cinsel iliĢkinin suç 

oluĢturduğunu bilmemesi halinde ise “hukuki hata” söz konusu olur.
426

  

Hata ile ilgili olarak 5237 sayılı TCK’nın 30. maddenin 1. fıkrasında “ Fiilin 

icrası sırasında suçun kanunî tanımındaki maddî unsurları bilmeyen bir kimse, 

kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hâli saklıdır” 

denilmiĢ, 2. fıkrasında da  “Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren 

nitelikli hâllerinin gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu hatasından 

yararlanır” hükmüne yer verilmiĢtir.  

Cinsel saldırı suçunda, mağdurun, beden ve ruh bakımından kendisini 

savunamayacak durumda bulunan kiĢilerden olması (TCK m.102/3-a) ve üçüncü 

derece dâhil kan veya kayın hısımlığı iliĢkisi içinde bulunan kiĢilerden olması (TCK 

m.102/3-c) cezanın ağırlaĢtırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak düzenlenmiĢtir. 

Cinsel saldırı suçunda (TCK m.102) mağdurun, cezanın ağırlaĢtırılmasını gerektiren 

niteliklerinin  (TCK m.102/3) fail tarafından bilinmesi gerekmektedir.
427

 Mağdurun 

beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kiĢilerden 

olması ancak mağdurdaki bu durumunun dıĢarıdan anlaĢılamaması, mağdurda 

kuĢkulanmayı gerektiren bir özellik ve belirtinin de bulunmaması durumunda,  failin 

TCK 102/3-a bendindeki nitelikli halden sorumlu tutulması failin kastı açısından 

mümkün değildir.
428

 Ancak failin, mağdurun beden veya ruh bakımından kendisini 

savunamayacak durumda olduğunu bilmemekle birlikte, Ģüphelenmesini gerektiren 

bir durumun varlığına rağmen cinsel saldırı eylemini gerçekleĢtirmesi halinde olası 

kastla (TCK m.21/2) hareket ettiğinin kabulü gerekir.
429

  

                                                                                                                                                                     

sebepler açısından, gerçekleĢen ağırlatıcı sebep failin kastının kapsamı içerisinde değildir. Bu 

nedenle failin ağırlatıcı sebeple türeyen suçtan sorumlu tutulabilmesi kast kuralına aykırı olması 

nedeniyle fail hakkında ağırlatıcı sebep uygulanmamalıdır. HAKERĠ, s.325 
426

 HAKERĠ, s.319 vd.  
427 

MALKOÇ, s.21,71 
428 

SEVÜK, s.266; YENĠDÜNYA, s.3295; ġEN, s.385; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.155; 

MERAN, s.253; 765 sayılı TCK’da ırza geçme suçu (m. 414/2 ve 416/1) ile ilgili benzer görüĢler 

için bkz. BAKICI, s.25; “Sanık, zekâ geriliği olduğu saplanan mağdurun akli dengesinin 

bozuk ve geri zekâlı olduğunu bilmediğini ve anlamadığım ileri sürmüĢ olmasına ve 

TCK'nın 45. maddesinde de cürümde kasıt yokluğunun cezayı kaldıracağının açıklanmıĢ 

bulunmasına göre…” (5.CD., 7.9.1993 tarih ve 3024 E.-3038 K.), BAYTEMĠR, s.239 
429 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.155; MERAN, s.253; YENĠDÜNYA, s.3295 
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Fail, cinsel saldırıda bulunduğu mağdurun, TCK 102/3. fıkranın c bendinde 

belirtilen üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı iliĢkisi içinde bulunan 

kiĢilerden birisi olduğunu bilmeden cinsel saldırı eylemini gerçekleĢtirmesi halinde 

de “hata” nedeniyle fail hakkında cezanın ağırlaĢmasını gerektiren nitelikli hal (TCK 

m.102/3-c) uygulanmamalıdır.
430

 

3- Hukuka Aykırılık Unsuru 

 “Ġlgilinin rızası” 5237 sayılı TCK’nın 26. maddesinin 2. fıkrasında 

düzenlenmiĢtir.
431

 Ġlgilinin rızasının, fiilin hukuka uygun sayılmasına yol açabilmesi 

için bazı Ģartlar gereklidir. Bunlar; rızaya ehliyet, rıza açıklaması ve rızanın 

konusudur.
432

 

 Rızaya ehliyet için; açıklamada bulunan kimsenin rızanın iliĢkin olduğu hakkın 

sahibi olması ve rıza açıklama yetkisinin bulunması gereklidir. Hakkın sahibi, failin 

hareketi ile zarara uğrayan veya tehlikeye sokulan kiĢidir.
433

 Hak sahibi, akıl 

hastalığı, yaĢ küçüklüğü, sağır dilsizlik ve veya geçici bir sebep dolayısıyla temyiz 

gücüne sahip değilse irade açıklamasına da ehil olamaz.
434

 Temyiz kudretine sahip 

olan herkes rıza beyanına ehildir. Kanunda mağdurun yaĢı rızaya ehliyet açısından 

özel olarak belirtilmiĢ ise bu yaĢtan küçük olanların rızası geçerli olmaz.
435

 Türk 

Medeni Kanunu’nun 13. maddesi   “Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, 

akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde 

davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne 

sahiptir” Ģeklindedir. 

Rızanın açıklanıĢ Ģekli önemli değildir. Rıza, açık veya örtülü Ģekilde 

açıklanabilir. Mağdurun ses çıkarmaması, fiile engel olmaması, yerine göre rıza 

olarak kabul edilebilir. Rıza fiilden önce verilmiĢ ve bu arada geri alınmamıĢ 

                                                           
430

 MALKOÇ, s.73; AKÇĠN, s.118 
431 

Madde 26- “(1) Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez. 

(2) Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı 

rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez.”; Mağdurun rızasının ceza 

hukukunda ne gibi sonuçlar doğuracağına iliĢkin genel bir hükme 765 sayılı TCK’da 

rastlanmamaktaydı. ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, Ceza Hukuku Genel…, s.497; Ġlgili suç 

tipinde suçun oluĢması açısından rızanın bulunması açık bir Ģekilde aranması halinde, rızanın varlığı 

suçun tipik olmasını engeller ve suç oluĢmaz. Hukuka aykırılığı kaldıran rızada ise eylem tipiktir 

ancak rızanın bulunması eylemi hukuka uygun hale getirmektedir. HAKERĠ, s.254 
432

 HAKERĠ, s.255 
433

 ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.498; HAKERĠ, s.255; PARLAR-HATĠPOĞLU, s.827 
434

 HAKERĠ, s.255 
435 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.504 
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olmalıdır. Rıza, suçun iĢlendiği sırada da açıklanması mümkündür. Ancak mağdurun 

rızası geçmiĢe etkili olmaz. Mağdur hareket baĢladığı sırada eyleme rıza göstermekle 

birlikte, netice gerçekleĢtikten sonra eyleme rıza göstermesi halinde, fiil hukuka 

uygun sayılmaz. Hareketten önce verilen rıza, hareketin yapıldığı anda geri alınırsa, 

fiil hukuka aykırıdır. Rızanın geri alınması, geri alınma anından itibaren geçerli 

olması nedeniyle, o zamana kadar yapılan hareketler hukuka uygun, ondan sonra 

yapılanlar ise hukuka aykırı sayılmalıdır.
436

 

Rızanın konusuna iliĢkin olarak, rıza, mağdurun mutlak surette tasarruf 

edebileceği haklar bakımından etkilidir. Fertlerin üzerinde mutlak bir tasarruf 

yetkisinin bulunmadığı haklara iliĢkin rıza beyanı fiili hukuka uygun hale 

getirmez.
437

 Mağdurun rızasının hukuka uygunluk nedeni oluĢturabilmesi için ayrıca 

suçun rızanın sınırları içerisinde kalması gerekmektedir.
438

 

Cinsel özgürlük üzerinde de tasarruf yetkisi kural olarak tanınmıĢtır. Buna 

karĢın, kanun bu rızaya rağmen bu nevi fiilleri, çocukların cinsel istismarı (TCK 

m.103) ve reĢit olmayanla cinsel iliĢki suçunda (TCK m.104) olduğu gibi 

cezalandırmıĢ ise veya ihlal edilen hak ve yarar müstehcen görüntünün 

yayınlanmasında olduğu gibi sadece mağdurun cinsel özgürlüğü olmayıp, kamunun 

haklarına da iliĢkin bulunmakta ise, rızanın bir değeri yoktur. (TCK m.225, 226)
439

 

Cinsel saldırı suçu “bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl” suretiyle 

oluĢur. “Ġhlal” söz konusu hakka saygı gösterilmemesi, saldırıda bulunulması ya da 

hakkın çiğnenmesi ile olabilir.
440

 Bununla birlikte bu suçla korunan hukuksal yarar, 

cinsel özgürlük olması ve bu da üzerinde serbestçe tasarruf edilebilecek bir nitelik 

taĢıdığı için mağdurun cinsel davranıĢa gösterdiği rıza (TCK m.26/2) cinsel saldırı 

suçunda hukuka aykırılığı ortadan kaldırır.
441 

  

Eyleme rıza gösterilmesi, hak sahibinin, hakkın kullanılmasını, vücut üzerinde 

tasarrufta bulunulmasını kabul etmesi anlamına gelir ve mağdurun rızası var ise 

                                                           
436

 ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.505; HAKERĠ, s.256,257 
437 

HAKERĠ, s.257; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.498; PARLAR-HATĠPOĞLU, s.827 
438

 HAKERĠ, s.257 
439 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.502; HAKERĠ, s.259 
440 

MERAN, s.250
  

441 
SEVÜK, s.249; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.282; ÜZÜLMEZ, s.2; PARLAR-HATĠPOĞLU, 

s.827; MERAN, s.250 
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(TCK m.26) suç oluĢmaz. Bu durumda suçun unsurlarından biri 

gerçekleĢmemiĢtir.
442

  

Cinsel saldırı suçunda mağdurun rızasının bulunmaması, bir cezalandırılabilme 

koĢulu değil, suçun öğesidir.
443

 Rıza, cinsel saldırı niteliğindeki eylemin 

iĢlenmesinden önce veya en azından iĢlenmekte iken bulunmalıdır. Fail, mağdur 

üzerinde bir kısım cinsel davranıĢlarda bulunurken, mağdurun devam eden bu fiil 

sırasında, belirli bir davranıĢa rıza göstermemesine rağmen eylemine devam ederse, 

suç oluĢur.
444

 Cinsel eyleme sonradan rıza gösterilmesi suçu ortadan kaldırmaz. Buna 

karĢın Ģikâyet bir kovuĢturma koĢulu olarak maddede öngörülmüĢ olduğunda (TCK 

m.102/1), mağdurun sonradan eyleme rıza göstermesi ve Ģikâyetçi olmaması suçun 

soruĢturulmasını ve kovuĢturulmasını önler.
445

  

Mağdur üzerinde cebir, tehdit veya hile kullanılması halinde geçerli rıza 

yoktur. Mağdurun uyuması veya sarhoĢ durumda olması veya ruhsal ve sinirsel 

nedenlerle geçici olarak tutukluk veya pasif durumda bulunma gibi hallerde failin 

eylemine karĢı koyamasa da mağdurun rızası bulunmamaktadır.
446

  

Mağdurun cinsel davranıĢa gösterdiği rıza, vücuda organ veya cisim sokmayı 

kapsamıyorsa, buna rağmen fail, mağdurun vücuduna organ veya cisim sokması 

halinde, cinsel saldırı suçunun nitelikli hali (TCK m.102/2) oluĢur. Buna göre, 

gösterilen rıza eylemin devamı boyunca varlığını korumalı, cinsel davranıĢın 

gerçekleĢtiriliĢ biçimini de kapsamalıdır. Ayrıca baĢta cinsel iliĢkiye verilen rızaya 

karĢın, fail, mağdurun baĢlangıçta makul olarak öngörebileceği sınırı aĢmıĢ ise, suç  

oluĢur.
447

  

Rıza ile girilen cinsel iliĢkide ya da yakınlaĢmada, cinsel iliĢkinin ya da 

yakınlaĢmanın Ģekli, süresi ve diğer sebeplerle mağdurun rızası kalkabilir ve failde 

kastın yenilenmesi söz konusu olabilir.
448

 Rıza kapsamı dıĢındaki tüm eylemlerin 

hukuka aykırılığı söz konusu olacağından, önce verilen rızanın eylemler devam 

ederken geri alınması veya daha ileriye götürülmesine rıza gösterilmemesi halinde de 

                                                           
442 

MALKOÇ, s.59; MERAN, s.250 
443 

MERAN, s.250 
444 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, 5237 Sayılı Kanuna… , s.139 
445 

MERAN, s.250 
446 

MALKOÇ, s.17 
447

 ARTUÇ, s. 577;
 
TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.282 

448 
OTACI, s.26 
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eylem cinsel saldırı suçunu oluĢur. Ceza sorumluluğunu kaldıran bir sebep olarak 

rıza, suçun oluĢumu açısından fiilin iĢlenmesinden önce ve en geç iĢlendiği sırada 

açıklandığında etkili olur.
449

 Buna karĢın, rızaya dayalı olarak cinsel iliĢki 

gerçekleĢtikten sonra mağdurun rızasını geri alması durumunda cinsel saldırı suçu 

oluĢmaz.
450

  

Rızanın olup olmadığı belirlenirken, bu suçta korunan hukuksal değerin 

cinsel dokunulmazlık olduğu ve istenmeyen eylemin kiĢinin cinsel özgürlüğünü 

de içerecek Ģekilde vücuduna dokunulmaması olduğu göz önünde tutulduğunda 

kiĢinin “hayır” demesi rızanın olmadığını göstermesi bakımından yeterli kabul 

edilmelidir.
451

 Ayrıca cinsel saldırı karĢısında mağdurdan farklı bir direnç 

göstermesini beklemenin, her somut olay bakımından değerlendirilmesi 

gereklidir. Mağdurun ve failin direnci algılama Ģekli, fail ile mağdur arasındaki 

fiziksel güç farklılıkları, olayın gerçekleĢtiği zaman ve yer, cinsel saldırıya 

maruz kalmamak için bedensel direnç gösterilmesini anlamsız kılabilir. Bu 

nedenle somut olayda rızanın olmadığını sözle ve hareketlerle belirlemek 

mümkündür. Örneğin; evinde çocukları uyurken cinsel saldırıya maruz kalan 

kadının bu eyleme rıza göstermediğini açıkça belirttikten sonra çocuklarının bu 

olaya Ģahit olacağı endiĢesiyle ayrıca faile fiziki bir mücadeleye girmediği için 

eyleme rıza gösterdiği sonucuna varılmamalı ve bu durumda ayrıca bedensel bir  

direnç göstermesi beklenmemelidir.
452

 

Cinsel saldırı oluĢturabilecek fiillere rızası bulunan mağduru korumaya çalıĢan 

kiĢiye karĢı cebir gerçekleĢtirilmesi halinde suçun unsurunda olması gereken Ģiddet 

bulunmadığı için cinsel saldırı suçu oluĢmaz.
453

  

Cinsel saldırı suçunda genel hukuka uygunluk nedenleri
454

 olan meĢru 

savunma ve zorunluluk hali hukuka aykırılığı ortadan kaldıran bir etki 

doğurmamaktadır.
455

  

                                                           
449 

SEVÜK, s.249,250 
450 

TEZCAN-ERDEM, s.337 
451

 SEVÜK, s.250; Benzer görüĢ için bkz. AYDIN, s.12; KarĢı görüĢ olarak Tezcan-Erdem-Önok, 

rızanın olup olmadığını belirlerken, kiĢinin hayır demesinin tek baĢına suçun oluĢumu için yeterli 

olmayacağını savunmuĢlardır. TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.273 
452 

SEVÜK, s.250 
453 

MALKOÇ, s.17 
454

 Cezalandırılabilme failin tipik, hukuka aykırı ve kusurlu bir Ģekilde hareket etmesi halinde söz 

konusu olur. Fiilin hukuka aykırı olduğu hususundaki kesin hüküm ancak herhangi bir hukuka 
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G- Suçun Özel GörünüĢ Biçimleri      

1- TeĢebbüs  

Suça teĢebbüs, 5237 sayılı TCK’nın 35. maddesinde 
456

 düzenlenmiĢtir. 765 

sayılı TCK’dan farklı olarak 5237 sayılı TCK’da tam teĢebbüs-eksik teĢebbüs 

ayrımına son verilmiĢtir. 

Cinsel saldırı suçunda, icra hareketleri kısımlara bölünebileceğinden suçun 

temel Ģekline (TCK m.102/1) ve nitelikli haline (TCK m.102/2) teĢebbüs
457

 

mümkündür.
458

 Cinsel saldırı suçu, mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal niteliği 

taĢıyan herhangi bir davranıĢın gerçekleĢtirilmesiyle birlikte tamamlanır. Bunun için 

ayrıca failin cinsel arzularını tatmin etmiĢ olması gerekmez.
459

 Cinsel saldırı suçunu 

elveriĢli hareketlerle doğrudan icraya baĢlayıp da elinde olmayan nedenler yüzünden 

suçun tamamlanmaması durumunda fail teĢebbüs nedeniyle sorumlu tutulur. Vücut 

dokunulmazlığının ihlalini oluĢturan cinsel davranıĢlarla belirli bir yakınlık ve 

bağlantı içinde bulunan hareketlerin gerçekleĢtirilmesiyle birlikte fail teĢebbüs 

alanına girmiĢ olur.
460

  

                                                                                                                                                                     

uygunluk nedeninin somut olayda mevcut olmaması halinde verilebilir. HAKERĠ, s.220; “Ceza 

normunun yasakladığı bir fiilin iĢlenmesine izin vererek onun hukuka aykırı olmasını önleyen 

kurala “hukuka uygunluk sebebi” denilmektedir. Hukuka uygunluk sebepleri hukuka aykırılığı 

ortadan kaldırıp fiili hukukun meĢru saydığı bir hareket haline getirirler.” ARTUK-GÖKÇEN-

YENĠDÜNYA, s.467,468 vd; 5237 sayılı TCK’da hukuka uygunluk nedenleri; 1.Hukuka uygun 

emrin yerine getirilmesi (TCK m.24/2) 2.Kanun hükmünü icra (TCK m.24/1) (T.C. Anayasası 

m.137, DMK m. 11, PVSK m.16–19), 2.MeĢru savunma (TCK m.25), 3.Hakkın kullanılması ( TCK 

m.26/1), 4. Rıza ( TCK m.26/2) dır. HAKERĠ, s.224  
455

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.282 
456

 Madde 35- “(1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya 

başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur. 

 (2) Suça teşebbüs hâlinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış 

müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan 

onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hâllerde verilecek cezanın dörtte birinden 

dörtte üçüne kadarı indirilir.” 
457

 Hareketin suç tipindeki neticeyi meydana getirmediği durumlarda, suçun tamamlanmamıĢ hali ile 

ilgili yasal düzenlenme yapılmamıĢsa, faili cezalandırmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle 

“teĢebbüs” ile ilgili hükümlere gerek duyulmuĢtur. Kural olarak hazırlık hareketleri 

cezalandırılmamaktadır. YILMAZ, s.51 
458 

SOYASLAN, s.174; SEVÜK, s.253,261; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.283; ÜNVER, s.301; 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.153; MALKOÇ, s.22,63; KarĢı görüĢ olarak Meran, cinsel 

saldırı niteliği taĢıyan hareketlerin gerçekleĢtirilmesi ile suç tamamlanacağını, bu nedenle suçun 

teĢebbüse elveriĢli olmadığını savunmuĢtur. MERAN, s.250; Benzer yönde ġen, cinsel saldırı 

suçunun temel Ģeklinin (TCK m.102/1), birkaç istisna dıĢında teĢebbüse müsait olamadığını suçun 

nitelikli haline teĢebbüse mümkün olduğunu savunmuĢtur. ġEN, s.378 
459 

SOYASLAN, s.174; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.283 
460 

SEVÜK, s.253; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.283 
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Failin davranıĢlarının teĢebbüs Ģeklinde değerlendirilmesi için kullandığı aracın 

veya yaptığı hareketlerin suçun kanundaki tanımında öngörülen fiili meydana 

getirmeye elveriĢli olmalıdır. ElveriĢlilik sadece kullanılan araç bakımından değil 

aynı zamanda suçun konusu da dâhil olmak üzere bütün fiil yönünden bulunmalıdır. 

Cinsel saldırı suçlarında, cinsel saldırının türüne göre icra hareketi sayılacak 

hareketlerden birinin yapıldığının tespit edildiği anda doğrudan icraya baĢlanmıĢ 

olunur. Örneğin, mağduru soymaya baĢlamak, soyunması için zorlamak, prezervatif 

takarak hazırlanmak hallerinde suça teĢebbüs kabul edilmelidir.
461

  

Cinsel saldırı suçunun temel Ģekli (TCK m.102/1), cinsel davranıĢlarla bir 

kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal Ģeklinde tek hareketle iĢlenebileceği gibi, 

suçun iĢlenmesi sırasında cebir kullanılması halindeki gibi birden fazla hareketi de 

bünyesinde barındırabilir. Buna karĢın suç, cinsel saldırıyı oluĢturan hareketin 

gerçekleĢtiği anda tamamlanır.
462

  

Cinsel saldırı suçunun nitelikli halinde (TCK m.102/2), failin mağdurun 

vücuduna organ veya sair bir cismin kısmen veya bütünüyle sokması ile icrai hareket 

bitmekte ve aynı anda suç tamamlanmaktadır.
463

 Bu ana kadar yapılan hareketler icra 

hareketleri kapsamında değerlendirilmelidir. Failin iradesi dıĢında herhangi bir engel 

nedeniyle örneğin, vücuda girmesi mümkün olmayan büyüklükteki cisimlerin 

sokulmaya çalıĢılması, mağdurun failin elinden kurtulması, üçüncü kiĢiler tarafından 

mağdurun kurtarılması, failin iktidarsız olması nedeniyle cinsel organını vücuda 

sokamaması, cinsel amaçla üretilmiĢ olan ya da olmayan bir cismi vücuda sokmakta 

zorlanması, mağdurun karĢı koyması gibi, failin saldırısını elinde olmayan nedenlerle 

tamamlayamaması durumunda cinsel saldırı suçunun nitelikli haline (TCK m.102/2) 

teĢebbüsten söz edilebilir.
464

  

                                                           
461 

MALKOÇ, s.63; “Ġtalyan Yargıtay’ına göre, fiziksel bir temas henüz gerçekleĢtirilmiĢ olmasa bile, 

o ana kadarki eylemlerden failin cinsel güdülerini giderme niyeti taĢıdığı ve davranıĢların mağdurun 

cinsel özerkliğini ihlal etmeye elveriĢli olduğu anlaĢılabiliyorsa, teĢebbüs söz konusudur Örneğin, 

arabayla mağduru eve bırakmakta olan failin izlemesi gereken olağan yoldan ayrılıp tenha bir 

bölgede durması, kızın bulunduğu arka koltuğa geçmesi, cinsel yaklaĢımda bulunma arzusunu 

içeren sözler sarf etmesi, kızın kaçmaya baĢlaması üzere takibe geçmesi olayında, Ġtalyan Yargıtay’ı 

teĢebbüs hükümlerini uygulamıĢtır.” (Ġtalyan Yargıtay’ı. 3. CD., 28.5.2001 tarih ve 21577 s. kararı), 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.283 
462

 ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.153 
463 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.153; MERAN, s.270 
464

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.283; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.153; MERAN, s.270; 

MALKOÇ, s.22-28; KarĢı görüĢ olarak Özgenç, “TCK 102/2. fıkrasında cinsel saldırı suçunun daha 
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Cinsel saldırı suçunun temel Ģekli (TCK m.102/1) ve nitelikli haline (TCK 

m.102/2) teĢebbüse iliĢkin olarak, failin söylediği sözler, olay öncesi davranıĢlar ve 

olayın geçtiği yerin irdelenmesi gerekmektedir. Örneğin, failin mağdura “benim 

olacaksın”, “seni halledeceğim”, “kendini bana ver”, “seninle yatmak istiyorum” gibi 

sözlerinden veya ıssız bir yere götürüp iç çamaĢırını çıkarmaya çalıĢmasından, failin 

soyunarak mağdurun yanına yatmasından failin suçun nitelikli halini (TCK m.102/2) 

gerçekleĢtirmek amacıyla hareket ettiği anlaĢılabilir.
465

 Bu Ģekilde bir sonuca 

ulaĢılamadığı takdirde Ģüphe fail lehine değerlendirilerek failin suçun temel Ģeklini 

(TCK m.102/1) gerçekleĢtirmek amacıyla hareket ettiği kabul edilmelidir.
466

  

TeĢebbüs nedeniyle cezada yapılacak indirimin belirlenmesinde, yapılan 

hareketin ulaĢtığı gerçekleĢme aĢaması ile birlikte failin o ana kadar yapmıĢ 

olduğu hareketlerin suçun konusu olan cinsel özgürlük bakımından zarar ve 

yarattığı tehlikenin ağırlığı göz önünde bulundurulmalıdır.
467

  

5237 sayılı TCK’nın 36. maddesinde
468

 “gönüllü vazgeçme” düzenlenmiĢtir. 

Buna göre suça teĢebbüs eden kiĢi baĢladığı icra hareketlerinden isteyerek gönüllü 

olarak vazgeçerse ya da kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını ve neticenin 

gerçekleĢmesini önlerse gönüllü vazgeçme söz konusu olur. Gönüllü vazgeçmede 

halinde o ana kadar yapılan hareketlerin baĢka herhangi bir suçu oluĢturmaması 

durumunda faile ceza verilmez. Kanun koyucu bu imkânı tanımak suretiyle kiĢileri 

suç iĢlemekten vazgeçmeye teĢvik etmek istemiĢtir. Gönüllü vazgeçme konusunda en 

önemli husus vazgeçmenin ne zaman gönüllü olduğunu belirlemektir. Buna göre fail, 

olay anında yakalanma ve bunun sonucunda cezalandırılma tehlikesini göze 

alamadığından dolayı suç yolunda ilerleyemiyorsa vazgeçmesi gönüllü değildir.
469

  

                                                                                                                                                                     

ağır cezayı gerektiren nitelikli hali düzenlendiğini, ayrı bir suç düzenlenmediğini, bu hususun 

madde gerekçesinde açık bir Ģekilde vurgulandığını, bu nedenle, mağdurun vücuduna organ veya 

sair cisim sokulmamıĢ ise, temel cezanın TCK 102/1. fıkrasına belirlenmesi gerektiğini, fail, 

mağdurun vücuduna organ veya sair cisim sokmak istemiĢ ve fakat elinde olmayan bir sebeple bu 

sokma olgusunu gerçekleĢtirememiĢ ise, temel cezanın TCK 102/2. fıkrasına istinaden değil, TCK 

102/1.  fıkrasına istinaden ve TCK 61. maddesi gözetilerek cezanın üst sınıra yaklaĢarak 

belirlenmesi gerektiğini” savunmuĢtur. Nakleden, MALKOÇ, s.23 
465

 ARTUÇ, s.595,596 
466

 AKÇĠN, s.128; ARTUÇ, s.595,596 
467

 MALKOÇ, s.63; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.283 
468

 Madde 36-“(1) Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun 

tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat 

tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır.” 
469 

HAKERĠ, s.371,375; “Olay tarihinde kocası köy dıĢında çalıĢtığı anlaĢılan mağdurenin 
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Cinsel saldırı suçunun nitelikli halinde (TCK m.102/2) TCK’nın 36. 

maddesinde yer alan gönüllü vazgeçmeye iliĢkin hükmün uygulanması mümkündür. 

Suç, cisim ya da organın kısmen bile olsa sokulması ile tamamlanacağından, failin 

cismi ya da organı sokamadığı veya sokmadığı takdirde suç tamamlanmıĢ 

olmayacaktır. Buna karĢın fail, sokma eylemini gerçekleĢtirmeye çalıĢtığı sırada 

herhangi bir nedenle suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçmesi durumunda, 

teĢebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım suç oluĢturduğu 

takdirde, sadece o suçtan dolayı cezalandırılır.
470

 Failin bu durumda koĢulları varsa 

TCK 102/1. madde gereğince cinsel saldırı suçunun temel Ģekli kapsamında 

cezalandırılması mümkündür.
471

 Örneğin, TCK 102/2. fıkradaki cinsel saldırı 

suçunun nitelikli halini iĢlemeye baĢlayan ve mağdurun elbiselerini çıkarıp kastını 

açıklayan fail kendiliğinden veya mağdurun ağlaması ya da yalvarması üzerine 

vazgeçerse iĢlemeyi kastettiği cinsel saldırı suçunu doğrudan icraya baĢladıktan 

sonra gönüllü vazgeçmiĢ kabul edilmelidir. O zamana kadarki eylemler, bedeni 

temas gerçekleĢmesi nedeniyle TCK 102/1. fıkradaki cinsel saldırı suçunun temel 

Ģeklini oluĢturur. Ancak bu durumda TCK 102/2. fıkradaki cinsel saldırı suçunun 

nitelikli haline teĢebbüs söz konusu olmaz.
472

  

Gönüllü vazgeçmeye iliĢkin olarak Yargıtay da “TCK'nın 35. maddesine göre, 

sanık hakkında teĢebbüs hükümlerinin uygulanabilmesi için, iĢlemeyi kastettiği 

nitelikli cinsel saldırı suçunu elveriĢli hareketlerle doğrudan doğruya icraya baĢlayıp 

da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamamasının gerektiği, dosya kapsamına ve 

olay yerinin özelliklerine göre mağdurenin vücuduna organ veya sair cisim ithal 

etmesini engelleyen mağdurenin aĢılabilir mukavemeti dıĢında harici bir engelin 

bulunmadığından, sanığın suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçtiğinin kabul 

                                                                                                                                                                     

çocuklarıyla birlikte yatmakta olduğu eve gece saat 04:00 sıralarında gelen sanığın, evin cam ve 

çerçevesini kırmak suretiyle odadan içeriye girdiği, gürültüyü duyarak uyanan mağdureyle evin 

içinde karĢılaĢtığında üzerine gidip sırtından kavrayacak Ģekilde sarıldığı, mağdurenin evinin 

yakınında oturan kayınbiraderinin ismiyle bağırması, uyanıp yanlarına gelen 8 yaĢlarındaki oğluna 

"oğlum koĢ, amcanlara haber ver" demesi üzerine oğlunun haber vermek üzere kapıya doğru 

koĢması nedeniyle panikleyerek evden kaçtığı anlaĢılmakla; sanığın gerçekleĢtirmeyi düĢündüğü 

ırza geçme eylemini iradesi dıĢında ve yakalanma endiĢesiyle tamamlayamadığı ve bu durumda 

ihtiyarı ile vazgeçmeden söz edilemeyeceği gözetilerek ırza geçmeye eksik teĢebbüsten 

mahkûmiyeti yerine yazılı Ģekilde hüküm kurulması…” (5CD., 23.6.2004 tarih ve 5709 E.-5150 

K.),  BAYTEMĠR, s.139 
470 

MERAN, s.270 
471 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.284; MERAN, s.270   
472 

MALKOÇ, s.64 
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edilmesi gerektiği, bu durumda sabit ve tamam olan eyleminin TCK'nın 36. maddesi 

karĢısında 102/1. maddeye uyan basit cinsel saldırı suçunu oluĢturacağı 

gözetilmeden, nitelikli cinsel saldırıya teĢebbüsten cezalandırılmasına karar 

verilmesi” Ģeklinde karar vermiĢtir.
473

 

2- Ġçtima 

5237 sayılı TCK’nın beĢinci bölümünde, “suçların Ġçtimaı”
474

 baĢlığı altında, 

TCK 42. maddede
475

 “bileĢik suç”, TCK 43. maddede
476

 “zincirleme suç” ve TCK 

44. maddede
477

 “fikri içtima” düzenlenmiĢtir.  

Cinsel saldırı suçu ile birlikte baĢka suçların iĢlenmesi halinde gerçek içtima 

kuralı uyarınca suçlar bağımsızlığını korur. Buna göre fail, hem cinsel saldırı 

suçundan hem de diğer suçlardan ayrı ayrı cezalandırılır.
478

 Genel ilke bu olmakla 

birlikte bazı durumlarda kanunda her biri baĢlı baĢına bir suç olarak tanımlanmıĢ 

olan fiiller, kanundan ötürü, bir suçun unsuru veya bir suçun ağırlaĢtırıcı nedeni 

olabilmektedirler. Bu durumda bileĢik suç söz konusu olur.
479

 Cinsel saldırı suçunda 

cebir ve tehdide araç olarak baĢvurulduğu için, bileĢik suç (TCK m.42)
480

 söz 

konusudur. Cinsel saldırı suçunun (TCK m.102)  iĢlenmesi sırasında, cinsel saldırıyı 

                                                           
473

 5CD., 01.06.2009 tarih ve 3381 E.-6645 K., Ġçtihat ve Mevzuat Bankası, Kompakt Disk (CD), 

bilgi@meseyazilim.com 
474

 “Bir kimsenin birden çok kez ceza kanununu ihlal etmesi, bu yüzden de birden çok suçtan sorumlu 

olması halinde, suçların içtimai söz konusu olmaktadır. Suçların içtimai normları ceza 

sorumluluğunun sınırlarını daraltan tamamlayıcı ceza normlarıdırlar. Suçların içtimaı; bir kimsenin, 

bir veya birden çok fiille, ceza kanununun aynı hükmünü veya farklı hükümlerini bir veya birden 

çok kez ihlal etmesi, dolayısıyla failin birden çok suçtan değil, ama tek bir suçtan sorumlu tutularak 

cezalandırılmasıdır.” HAFIZOĞULLARI, Zeki, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Suçların 

Ġçtimaı’na Genel BakıĢ”, Polis Dergisi, S.44, Nisan-Mayıs-Haziran, Ankara, 2005, s.72 

Madde  42- “(1) Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil                         

sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz.” 
476

 Madde  43- “(1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı 

aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte 

birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı 

gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. (Ek cümle: 29/06/2005-5377 S.K./6.mad) Mağduru 

belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır. 

   (2) Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hükmü 

uygulanır.  

   (3) Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında bu madde hükümleri 

uygulanmaz.” 
477

 Madde  44- “(1) İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, 

bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.” 
478

 AKÇĠN, s.133 
479 

HAFIZOĞULLARI, s.73 
480 

Her neticenin bağımsız bir suç olmasının istisnalarından biri de bileĢik suçlardır. BileĢik suç iki 

ayrı suçtan meydana gelir ve bu suçlardan biri diğerinin unsuru veya ağırlatıcı sebebidir. HAKERĠ,  

s.436
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gerçekleĢtirmeye yönelik ve mağdurun direncinin kırılmasına yarayacak derecede 

kullanılan cebir (TCK m.108) veya tehdit suçundan (TCK m.106) dolayı faile ceza 

verilmez.
481

  

5237 sayılı TCK 102. maddenin 4. fıkrası gereğince, cinsel saldırı suçunun 

iĢlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde 

cebir kullanılması durumunda ise fail ayrıca kasten yaralama suçundan (TCK m.86 

vd.) dolayı cezalandırılmalıdır.
482

 Cebir, kiĢiye karĢı fiziki güç kullanmak suretiyle, 

onun veya bir üçüncü kiĢinin iradesi ve davranıĢları üzerinde zorlayıcı bir etki 

meydana getirilmesidir.
483  

Cebre maruz kalan kiĢi, bu fiziki gücün meydana getirdiği 

acının etkisiyle belli bir davranıĢta bulunmaya zorlanmaktadır. Failin, mağdurun 

direnmesine kızarak daha fazla ve artan Ģiddette mağdura vurması, failin kastının 

kasten yaralama suçuna yöneldiğini göstermektedir.
484

 
 

Mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesindeki cebrin ne ifade  

ettiğine yönelik doktrinde farklı görüĢler ileri sürülmüĢtür.
485

 Maddede hangi ölçüyü 

aĢan cebrin ayrıca kasten yaralama suçu sayılacağı kesin Ģekilde gösterilmemekle 

birlikte, bu durum her somut olayda değerlendirilmesi gereken bir olgu olarak kabul 

                                                           
481 

ÜZÜLMEZ, s.4; TEZCAN-ERDEM-ÖNÖK, s.284; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.154; 

MERAN, s.257 
482

 MALKOÇ, s.78,79; TEZCAN-ERDEM-ÖNÖK, s.284; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.154; 

ÜZÜLMEZ, s.4; MERAN, s.267; Hafızoğulları, suçun iĢlenmesi sırasında mağdurun direncinin 

kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kiĢinin ayrıca kasten 

yaralama suçundan dolayı cezalandırılması halinde cinsel saldırı suçu ve kasten yaralama suçu 

Ģeklinde iki ayrı suçun söz konusu olacağını, bu durumda iki ayrı suçun iki ayrı manevi unsurunun 

bulunmasının zorunlu olduğunu, düzenlemenin kasten yaralama suçunun manevi unsursu yönünden 

sorun oluĢturduğunu ayrıca “mağdurun direncinin kırılmasını” saptamada baĢvurulacak ölçüt de 

yeterince belirli olmadığını savunmuĢtur. HAFIZOĞULLARI, “BeĢeri Cinsellik…, s.6; Yurtcan, 

cebir ve Ģiddetin cinsel saldırı suçun vazgeçilmez unsuru olduğunu bu nedenle cinsel saldırır 

suçunda cebir ve Ģiddet kullanıldığında ayrıca yaralamadan ceza verileceğini öngörülmesinin doğru 

olmayacağını savunmuĢtur. YURTCAN, s. 18 
483

 AKÇĠN, s.122; MERAN, s.267; ġAHĠN-ÖZGENÇ, (Madde Gerekçesi), s.236 
484 

MERAN, s.257
 

485
 Akçin, kasten yaralama fiilinin TCK 86. maddenin 2. fıkrasında yazılı “kiĢi üzerindeki etkisinin 

basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçünün üzerinde” yani TCK 86.maddenin 1.fıkrası 

kapsamında olması halinde sınırın aĢıldığının kabulü ile 102. maddenin 4. fıkrası uyarınca failin 

ayrıca kasten yaralama suçundan da cezalandırılması gerektiğini savunmuĢtur. AKÇĠN, s.123; 

Benzer yönde görüĢ için bkz. BAYTEMĠR, s.283; Artuk-Gökçen-Yenidünya, maddede cebrin yasal 

sınırı olarak TCK 86. maddenin esas alınması gerektiğini, mağdur üzerindeki cebrin TCK 87. 

madde seviyesine ulaĢtığı takdirde fail ayrıca TCK 87. maddeden cezalandırılması gerektiğini 

savunmuĢlardır. ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.139; Benzer yönde konuya iliĢkin olarak 

ġen, TCK 102/4. maddede yaralanmanın boyutu hakkında ayrıntı bulunmamakla birlikte maddenin 

lâfzî yorumundan ve gerekçede yer alan ifadelerden TCK 86. madde kapsamındaki yaralanmanın 

mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesindeki cebir içerisinde değerlendirilmesi 

gerektiğini savunmuĢtur. ġEN, s.389  
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edilmelidir. “Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde” kasten yaralamanın 

(TCK m.86/2) her olayda, mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçü 

içerisinde kabul etmek ve diğer kasten yaralama suçlarını (TCK m.86/1,87) 

mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün üzerinde cebir olarak kabul 

etmek isabetli olmayabilir. Maddede belirtilen cebrin sınırlarına iliĢkin 

değerlendirme yaparken mağdurun beden ve sağlık durumu, failin özellikleri, olayın 

tarafları, bulundukları yer ve konular ile psikolojik direnci birlikte 

değerlendirilmelidir.
486

 Kanun koyucunun TCK 102. maddede bu sınırı çok açık 

olarak düzenleme imkânı var iken bilinçli olarak ve olaysal değerlendirmeye imkân 

sağlamak amacıyla bu Ģekilde düzenleme yaptığı kanaatindeyiz. 

Yargıtay konuya iliĢkin olarak, “sanığın zorla cinsel saldırı eyleminde 

bulunduğu mağdureyi bu eylem sırasında bıçakla ve basit tıbbi müdahale ile 

giderilebilecek ölçüde hafif Ģekilde yaraladığının anlaĢılması ve 5237 sayılı 

Yasa’nın 102/4. maddesinin suçun iĢlenmesi sırasında mağdurun direncinin 

kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kiĢi 

ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır, hükmü karĢısında, 

sanığın mağdureyi yaralama eyleminin cinsel saldırı suçunun zor unsuru ya da 

102/4. maddesi kapsamında kalıp kalmadığı hususunun karar yerinde 

tartıĢılmadan kasten yaralama olarak kabulü ile TCK 86/2-3. maddelerine göre 

hüküm kurulması” Ģeklinde karar vermiĢtir.
487

  

Cebrin, eylemin devamı süresince uygulanmasına gerek yoktur. Cebrin, 

mağdurun eylemin baĢlangıcındaki direncini kırmaya elveriĢli olarak kullanılmıĢ 

olması yeterlidir. Suç iĢlendikten sonra, fiilin ortaya çıkmasını engelleme 

düĢüncesiyle mağdur üzerinde cebir uygulanması ise bağımsız suç 

oluĢturmaktadır.
488 

Cinsel saldırı suçundan kaynaklanan nitelikli hal olmaları itibariyle failin arzu 

etmemesine rağmen mağdurun beden ve ruh sağlığının bozulması (TCK m.102/5), 

mağdurun bitkisel hayata girmesi ve ölmesi (TCK m.102/6) bileĢik suç kapsamında 

ayrı suç teĢkil etmez. Buna karĢın failin suçu gizlemek ve delilleri ortadan kaldırmak 

                                                           
486 

MALKOÇ, s.78,79 
487

 5 CD., 21.09.2006 tarih ve 6774 E.-7134 K., BAYTEMĠR, s.284 
488

 BAYTEMĠR, s.283 
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kastıyla cinsel saldırıda bulunduğu mağduru öldürmesi halinde gerçek içtima 

kuralları uyarınca cinsel saldırı suçu (TCK m.102) ve nitelikli kasten öldürme 

suçundan (TCK m. 82/1-h) ayrı ayrı ceza tayin edilmelidir.
489

 

Cinsel saldırı suçu iĢlenirken mağdurun konut dokunulmazlığı ihlal edilmiĢse, 

fail ayrıca TCK’nın 116. maddesi gereğince konut dokunulmazlığını bozma 

suçundan da cezalandırılmalıdır. Failin cinsel amaçla hürriyetinden yoksun bıraktığı 

mağdur üzerinde (TCK m.109), cinsel saldırı, suçu iĢlemesi halinde de gerçek içtima 

kuralı uygulanır. 
490

 Bu durumda fail cinsel saldırı suçu (TCK m.102) ile birlikte kiĢi 

özgürlüğünden yoksun bırakma (TCK m.109) suçundan cezalandırılması ve kiĢi 

hürriyetinden yoksun bırakma suçunun cinsel amaçla iĢlenmesi nedeni ile de failin 

cezasından artırım yapılması gerekir (TCK m.109/5).
491

 

Failin,  aynı suçun icrası kapsamında bir kiĢiye, farklı zamanlarda birden fazla 

cinsel saldırı eylemini gerçekleĢtirmesi durumunda zincirleme suç (TCK m. 43) 

hükümleri uygulanır.
492

 Zincirleme suçun kanundaki tanıma göre unsurları; suç 

iĢleme kararında birlik, aynı suçun birden fazla iĢlenmesi, değiĢik zamanlarda 

iĢlenmesi, aynı kiĢiye karĢı iĢlenmesidir.
493

 Eylemden anlaĢılması gereken, tek bir 

hareket değil tek eylem bütünlüğünü oluĢturan ve belirli bir zaman ve yerde meydana 

getirilen hareketlerdir. Birden fazla bölgenin ellenmesi, sıkıĢtırılması veya okĢanması 

aynı zaman diliminde ve art arda gerçekleĢtirildiğinde hareket çok olmakla birlikte 

eylem tektir.
494

 Failin mağdurla normal yoldan cinsel iliĢkiye girmesi ve bununla 

birlikte aynı zamanda bir cismi mağdurun cinsel organına sokması durumunda 

zincirleme suç hükümleri uygulanmamalıdır. Yargıtay da konuya iliĢkin; “seçimlik 

hareketli suçlardan olan nitelikli cinsel saldırı suçunu iĢlediği kabul olunan sanığın, 

mağdurenin cinsel organına önce parmağını daha sonra da penisini ithal etmek 

suretiyle gerçekleĢen eyleminde; zincirleme suçun değiĢik zamanlarda birden fazla 

iĢlenmesi Ģartı bulunmadığı gözetilmeksizin, teselsül hükümleri uygulanmak 

suretiyle fazla ceza tayin edildiği” Ģeklinde karar vermiĢtir.
495

 

                                                           
489

 AKÇĠN, s.133 
490 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.154 
491 

TEZCAN-ERDEM-ÖNÖK, s.285 
492

 AKÇĠN, S.134; 
 
MERAN, s.271 

493 
HAFIZOĞULLARI, “Suçların Ġçtimaına…, s.73 

494 
MALKOÇ, s.30,31

 

495
 5CD., 02.12.2008 tarih ve 11972 E.-10675 K., Ġçtihat ve Mevzuat Bankası, Kompakt Disk 
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Farklı kiĢilere karĢı cinsel saldırı suçunun iĢlenmesi durumunda, zincirleme suç 

hükümleri uygulanamaz. Bu durumda, her bir mağdur bakımından ayrı suç oluĢur.
496

 

Buna karĢın failin aynı zamanda aynı kiĢiye karĢı gerçekleĢtirdiği birden fazla cinsel 

saldırı eylemi ise tek suç kapsamında değerlendirilir.
497

  

Cinsel saldırı oluĢturan davranıĢın ardı ardına birkaç kez tekrarlanmıĢ olması 

suçun da birden fazla olduğu anlamına gelmez; ancak bu davranıĢlar arasına kastın 

yenilendiğini gösteren bir zaman aralığı girmiĢ ise, her bir cinsel saldırı suçundan 

dolayı failin ayrı ayrı cezalandırılması gerekir. Bu durumda suç iĢleme kararında 

birlik bulunup bulunmamasına göre zincirleme suç kuralları (TCK m.43) 

uygulanmalıdır. 5377 sayılı Kanun ile TCK 43. maddenin 3. fıkrasında yapılan 

değiĢiklikle cinsel saldırı suçu açısından da zincirleme suç kurallarının uygulanması 

mümkün hale gelmiĢtir.
498

  

Cinsel saldırı suçunun temel Ģekli (TCK m.102/1) ile cinsel saldırı suçunun 

nitelikli hali (TCK m.102/2) arasında zincirleme suç hükmünün uygulanması 

mümkündür (TCK m.43/1). Buna göre fail tarafından aynı suç iĢleme kararı 

kapsamında aynı kiĢiye yönelik farklı zamanlarda cinsel saldırı suçunun temel Ģekli 

ve nitelikli hali gerçekleĢtirildiğinde zincirleme suça iliĢkin hüküm uygulanabilir.
499

  

   Yargıtay, zincirleme suç ile ilgili olarak; cinsel saldırı suçunun neticesi 

sonucu gerçekleĢen TCK'nın 102. maddesinin 5. fıkrasındaki
500

 suçun 

ağırlaĢmıĢ halinin teselsül edemeyeceği, zincirleme biçimde gerçekleĢen 

eylemlerin TCK 102/5. maddeden önceki fıkralardaki hallerin olması 

nedeniyle TCK'nın 43. maddesi uyarınca TCK 102/5. madde ile tayin edilen 

ceza üzerinden değil bu maddenin tatbikinden önce bulunan ceza miktarı 

                                                                                                                                                                     

(CD),bilgi@meseyazilim.com 
496 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.154; MERAN, s.271 
497 

MERAN, s.271 
498 

TEZCAN-ERDEM-ÖNÖK, s.285 
499

 AKÇĠN, s.135; MALKOÇ, s.31; MERAN, s.271; KarĢı görüĢ olarak Tezcan-Erdem-Önok, vücuda 

organ veya baĢkaca bir cisim sokmak suretiyle gerçekleĢtirilen cinsel saldırının (TCK m.102/2), 

cinsel saldırı suçunun (TCK m.102/1) nitelikli biçimi olarak düzenlenmiĢ ise de; farklı nitelikte suç 

oldukları için aynı suç iĢleme kararına dayanarak değiĢik aralıklarla aynı kiĢiye yönelik basit ve 

nitelikli cinsel saldırı gerçekleĢtirildiğinde, zincirleme suç kurallarının uygulanamayacağını 

savunmuĢlardır. TEZCAN-ERDEM-ÖNÖK, s.285 
500

 Madde 102- “(5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, on 

yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.” 
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üzerinden yapılması ve  TCK 102/5.  maddeyle belirlenen  cezaya eklenmesi 

gerektiğini kabul etmektedir.
501

 

  ĠĢkence suçunun (TCK m.94),
502

 cinsel taciz biçiminde iĢlenmesi durumunda, 

5237 sayılı TCK 94. maddenin 3. fıkrasında iĢkence suçunun “cinsel taciz 

biçiminde” gerçekleĢtirilmesi suçun nitelikli hali olarak düzenlenmesi nedeniyle, 

bileĢik suç hükümleri uygulanır ve fail sadece nitelikli iĢkence suçundan dolayı 

cezalandırılır. Buna karĢılık, iĢkence suçunun “cinsel saldırı biçiminde” 

gerçekleĢmesine nitelikli hal olarak TCK 94. maddede yer verilmediğinden, TCK 

102. madde kapsamındaki bir davranıĢla iĢkence suçu gerçekleĢtirildiğinde, fail 

iĢkence suçu dıĢında (TCK m.94) ayrıca cinsel saldırı suçu (TCK m.102) nedeniyle 

de cezalandırılması gerekir.
503

 

3- ĠĢtirak   

ĠĢtirak, bir kiĢi tarafından iĢlenebilen bir suçun, birden fazla kimse tarafından 

bir iĢbirliği içerisinde iĢlenmesidir. 5237 sayılı TCK’da ortaklar, suçun iĢleniĢindeki 

katkılarına göre ve bu katkının önemine cezalandırılmaktadırlar.
504

 5237 sayılı 

                                                           
501

 MALKOÇ, s.92; “Sanığın eylemine uyan 5237 sayılı Yasa’nın 102/2, 102/3-a, 102/5, ile 

43.maddeleri sırasıyla ayrı ayrı uygulama yapılarak sonuç cezanın belirlenmesi ve zincirleme 

biçimde kasden iĢlediği nitelikli cinsel saldırı suçunun neticesi sonucu gerçekleĢen ve sorumluluğu 

için en az taksir derecesinde bir kusurunun bulunması gereken TCK’nın 102. maddesinin 

5.fıkrasındaki suçun ağırlaĢmıĢ halinin teselsül edemeyeceği, zincirleme biçiminde gerçekleĢen 

eylemlerin 102/5.maddeden önceki fıkralardaki hallerin olması nedeniyle 43. maddesi uyarınca 

yapılacak arttırmanın 102/5.madde ile tayin edilen ceza üzerinden değil bu maddenin tatbikinden 

önce bulunan ceza miktarı üzerinden yapılması ve 102/5.maddesiyle belirlenen cezaya eklenmesi 

gerektiğinin gözetilmemesi…”, (5.CD., 05.11.20007 tarih ve  2007/8636 E.- 8096 K), MALKOÇ, 

s.145; Benzer yönde içtihat için bkz. 5.CD., 31.03.20008 tarih ve  2008/329 E.-2957 K., 

http://www.adalet.org//forum2/karar/cbekran.php?id1=6094, (EriĢim Tarihi-07.08.2009); 

Çocukların cinsel istismarı suçuna (TCK m.103) yönelik benzer yönde Yargıtay CGK’nın kararı 

için bkz. CGK., 20.11.2007 gün ve 2007/5-142 Esas, 2007/240 K., http://www.adalet.org// 

forum2/karar/cbekran.php? id1= 6094, (EriĢim Tarihi-07.08.2009) 
502

 Madde 94-“(1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı 

çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları 

gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Suçun; 

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da 

gebe kadına karşı, 

b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla, İşlenmesi hâlinde, sekiz yıldan 

onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.   

(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi hâlinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur. 

(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.  

(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi hâlinde, verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz.” 
503

 TEZCAN-ERDEM-ÖNÖK, s.285 
504

 HAKERĠ, s.386,387 
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TCK’da iĢtirakle
505

  ilgili olarak “faillik” (TCK m.37)
506

, “azmettirme” (TCK m.38) 

507 
 ve “yardım etme” (TCK m.38)

508
 kavramlarına yer verilmiĢtir. 

Cinsel saldırı suçlarında iĢtirake iliĢkin genel hükümler uygulanır.
509

  ĠĢtirakin 

her türünün cinsel saldırı suçunda görülmesi mümkündür.
510

  Suç tipinde öngörülen 

cinsel davranıĢlarla vücut dokunulmazlığını ihlal eden kiĢi, suçun faili olarak 

sorumlu olur. Cinsel davranıĢı gerçekleĢtiren birden fazla kiĢi söz konusu ise, 

bunların her biri birlikte fail sayılırlar. Burada “bizzat iĢlenebilen bir suç” söz konusu 

olmadığı için, Ģayet birden fazla kiĢiden bazısı cebir hareketini gerçekleĢtirmiĢ, 

bazısı ise cinsel saldırıyı gerçekleĢtirmiĢ ise, bunların tümünün birlikte fail olarak 

cezalandırılması ve faillerin cezasının da TCK 102/3-d bendi uyarınca artırılması 

gerekir.
511

  

MüĢterek faillikte birlikte suç iĢleme kararının yanı sıra, fiil üzerinde ortak 

hâkimiyet kurulduğu için her suç ortağı fail statüsündedir. Buna karĢın ortak 

hâkimiyetin kurulup kurulmadığının saptanmasında suç ortaklarının suçun 

icrasındaki rolleri ve katkılarının taĢıdığı önem göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 

                                                           
505

 “Suçlar genellikle tek kiĢi tarafından iĢlenir ve bunlar “ferdi (bireysel)”  suç olarak adlandırılır. 

Kanunen ve nitelikleri gereği tek kiĢi tarafından iĢlenebilen suçun birden fazla kimsenin aralarında 

yaptıkları anlaĢma gereği fiilin oluĢumuna illi değeri haiz katkıda bulunarak birlikte iĢlenmesi 

halinde failler arasında iĢtirakin varlığından söz edilir ve bu suretle iĢlenen suçlara “iĢtirak halinde 

iĢlenen suçlar” adı verilir.” ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, Ceza Hukuku Genel…, s.798 
506

 Madde 37-“(1) Suçun kanunî tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail 

olarak sorumlu olur. 

    (2) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. 

Kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte birden 

yarısına kadar artırılır”  şeklinde düzenlenmiştir.” 
507

 Madde 38-“(1) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır.” 
508

 Madde 39- “(1) Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis 

cezasını gerektirmesi hâlinde, onbeş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi hâlinde, 

on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde cezanın yarısı indirilir. Ancak, bu 

durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez. Aşağıdaki hâllerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım 

eden sıfatıyla sorumlu olur: a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek 

veya fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek. b) Suçun nasıl işleneceği 

hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak c) Suçun 

işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak” Ģeklinde 

düzenlenmiĢtir. 
509 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, 5237 Sayılı Kanuna…, s.153 
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MALKOÇ, s.34
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TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.286; “Sanıkların katılanları kaçırdıktan sonra sanıklardan birinin 

mağdureye yönelik ırza geçme eylemini gerçekleĢtirdiği sırada, on metre mesafede araç içerisinde 
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durumda fiilin icrası veya sonuçsuz kalması ortak faillerden her birinin elinde 

bulunmaktadır. Örneğin; suç ortaklarından birinin cebir veya tehdit kullanarak 

mağduru etkisiz hale getirdiği, diğerinin de mağdurun üzerinde cinsel saldırıyı 

gerçekleĢtirdiği suçta her iki ortağın suçun iĢleniĢine yaptıkları katkı, suçun icrası 

açısından birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Dolayısıyla her iki suç ortağı da suçun 

iĢleniĢi üzerinde ortak bir hâkimiyet kurmakta ve fail sıfatıyla (TCK m.37) 

sorumluluğu söz konusu olmaktadır.
512

  

Azmettirme 
513

 belli bir suçu iĢleme hususunda henüz bir fikri olmayan kiĢinin 

baĢkası tarafından bu suçu iĢlemeye karar verdirilmesidir. Cinsel saldırı suçuna 

iĢtirakin Ģekilleri olan azmettirme ve yardım etme mümkündür. Suç ortaklarının 

azmettiren veya yardım eden olarak sorumluluğu için iĢtirakte bağlılık kuralı 

gereği, suçun tamamlanmıĢ veya en azından teĢebbüs aĢamasında olması gerekir 

(TCK m.40/3).
514

 Bir suçun failine, onun haberi olmaksızın, tek taraflı iradeyle, 

failin cinsel saldırı suçunu iĢlenmesine baĢlamadan önce, örneğin mağdurun 

içkisine ilaç katarak yardım eden kiĢi müĢterek fail olarak değil, yardım eden 

olarak sorumlu tutulur.
515

  

5237 sayılı TCK 37. maddenin 2. fıkrasında
516

 dolaylı faillik düzenlenmiĢtir. 

Buna göre, bir suçun iĢlenmesinde baĢkasını kullanan kiĢi de fail olarak sorumlu 

olur.
517

 Cinsel saldırı suçuna dolaylı faillik de mümkündür. KiĢi cinsel saldırı 

suçunu kusur yeteneğine sahip olmayan bir kimseyi araç olarak kullanmak 

suretiyle gerçekleĢtirebilir (TCK m.37/2).
518

 Fail, suçun iĢlenmesinde kusur 

yeteneği olmayan bir kiĢiyi kullanması halinde failin cezası TCK 37. maddenin 2. 

fıkrası gereğince arttırılır.  
                                                           
512 

SEVÜK, s.255 
513 

Eğer azmettiren, azmettirdiği kiĢi üzerindeki nüfuzunu kötüye kullanarak bunu yapmıĢ ise cezası 

daha fazla olacaktır (TCK m.38/2) Eğer fail bir çocuğu (18 yaĢından küçük birini) azmettirir ise 

azmettirdiği çocuğun üst soyundan birisi olmasa da cezası arttırılacaktır. TCK 38/3. maddede yeni 

bir durum söz konusudur. Buna göre; azmettirenin belli olmaması durumunda, fail kendisini kimin 

azmettirdiğini açıklar ve bu Ģekilde azmettirenin cezalandırılmasını sağlar ise faile daha az ceza 

verilir. 
514

 Madde 40- “(3) Suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için ilgili suçun en azından teşebbüs 

aşamasına varmış olması gerekir.”   
515 

SEVÜK, s.255 
516 

Madde 37- “(2) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu 

tutulur. Kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte 

birden yarısına kadar artırılır.” 
517 

AKÇĠN, s,129 
518 

SEVÜK, s.255 
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5237 sayılı TCK’nın 41. maddesinin 1. fıkrasına göre
519

, iĢtirak halinde 

iĢlenen suçlarda, sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü vazgeçme (TCK 

m.36) hükümlerinden yararlanır. Diğer suç ortakları bu durumdan 

yararlanamaz.
520

  

Bağlılık kuralı, 5237 sayılı TCK 40. maddede
521

 düzenlenmiĢtir. Bağlılık 

kuralı, suç ortaklarından bazılarında, özel faillik için aranan Ģartların, niteliklerin 

bulunmaması halinde, bu kiĢilerin iĢlenen suçtan sorumluluğunu sağlamaktadır. 

Suçun iĢleniĢinde hâkimiyet kuramadığı veya özel faillik niteliğini taĢımadığı için 

fail olarak sorumlu tutulamayan bir suç ortağı, bağlılık kuralı sayesinde, gerçekleĢen 

suçtan sorumlu tutulabilmektedir. Bağlılık kuralının gereği olarak diğer suç 

ortaklarının azmettiren ve yardım eden olarak sorumlu tutulabilmesi için fiilin kasten 

iĢlenmesi, hukuka aykırı olması gerekir ve yeterlidir. Failin bu fiil nedeniyle ayrıca 

kusurlu olmasına gerek yoktur. Cezayı hafifleten ve ortadan kaldıran kiĢisel nedenler 

ancak ilgili suç ortağı açısından hukuki sonuç doğururlar. Örneğin fiili birlikte 

iĢleyenlerden birisi akıl hastası veya yaĢı küçük ise indirim veya kiĢisel cezasızlık 

nedeninden akıl hastası veya yaĢı küçük olan kiĢi yararlanır. Fiile katılan akıl hastası 

olmayan veya yaĢı küçük olmayan kiĢilerin indirimden veya cezasızlık nedeninden 

yararlanması mümkün değildir.
522

  

Cinsel saldırı suçunun özgü suçlardan olmaması, failinin kadın, erkek herkes 

olabilmesi nazara alınarak, cinsel saldırı suçuna azmettiren veya yardım eden 

sıfatıyla iĢtirak eden kiĢinin, bağlılık kuralı uyarınca failin Ģahsından kaynaklanan ve 

fiili ağırlatıcı nedenlerden sorumlu tutulabilmesi ancak aynı suçun iĢlenmesi kararı 

                                                           
519

 Madde 41- (1) İştirak hâlinde işlenen suçlarda, sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü 

vazgeçme hükümlerinden yararlanır.  

(2) Suçun; a) Gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti dışında başka bir sebeple işlenmemiş olması, 

b)Gönüllü vazgeçenin bütün gayretine rağmen işlenmiş olması hallerinde gönüllü vazgeçme 

hükümleri uygulanır.”
 

520 
 SEVÜK, s.255; AKÇĠN, s.129 

521 
Bağlılık kuralı doktrinde kabul edilen ancak 765 sayılı TCK’da düzenlenmemiĢ bir kuraldı. 

HAKERĠ,   Sorularla Ceza… , s.108; Madde 40-“(1) Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı 

işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Suçun işlenişine iştirak eden her kişi, diğerinin 

cezalandırılmasını önleyen kişisel nedenler göz önünde bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline 

göre cezalandırılır.  

(2) Özgü suçlarda, ancak özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail olabilir. Bu suçların işlenişine iştirak 

eden diğer kişiler ise azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulur. 

(3) Suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için ilgili suçun en azından teşebbüs aşamasına 

varmış olması gerekir.” 
522

 AKÇĠN, s.130-132 
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ve iĢtirak iradesinin varlığı, ağırlaĢtırıcı nedenlerin iĢtirak eden tarafından bilinmesi 

ve bunun gerçekleĢmesine yönelik iradenin ortaya konulması koĢuluyla, suçun asli 

maddi faili gibi neticeden sorumlu olması mümkün görünmektedir.
523

  

H- Suçun Nitelikli Halleri 

1- Suçun Vücuda Organ veya Sair Cisim Sokulmak Suretiyle ĠĢlenmesi       

  (TCK m.102/2) 

 Cinsel saldırı suçunun, “vücuda organ veya sair cisim sokulmak suretiyle 

iĢlenmesi” nitelikli hal olarak TCK 102. maddenin 2. fıkrasında düzenlenmiĢtir.
524

 

TCK 102/2. maddede “Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle 

işlenmesi durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu 

fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun 

şikâyetine bağlıdır” denilmiĢtir.  

TCK 102. maddenin 2. fıkrasında yer alan “organ veya baĢkaca bir cismin 

vücuda sokulması” ile kanunda vücudun hangi bölgesi açıkça belirtilmemiĢtir. Buna 

karĢılık madde gerekçesinde bu ifade, “vajinal, anal ve oral yoldan vücuda organ 

veya baĢkaca bir cisim sokulması” Ģeklinde sınırlandırılmıĢtır.
525

 Madde gerekçesi 

nazara alındığında vajinal, anal ve oral yol dıĢında kalan yerler örneğin, kulak 

boĢluğuna ve burun deliğine organ veya cisim sokulması cinsel saldırı suçunun 

nitelikli halini (TCK m.102/2) oluĢturmamaktadır.
526

 Ancak madde metninde 

“vücuda organ veya baĢkaca bir cisim sokulması”dan söz edilmiĢ olması karĢısında 

madde gerekçesinin maddenin anlam ve kapsamını daraltmasının söz konusu 

olamayacağı, bu nedenle gerekçede belirtilen “vajinal, anal ve oral yerler dıĢındaki 

vücut boĢluklarına cinsel saikle organ ve cisim sokulması halinde de nitelikli cinsel 

saldırı suçunun oluĢacağı savunulmuĢtur.
527

 

                                                           
523

 AKÇĠN, s.132,133 
524

 Madde 102- “(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, 

yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, 

soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.” 
525

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.287; Cinsel saldırı suçunun nitelikli halinde (TCK m.102/2) kanun 

koyucu tarafından vücuda organ veya sair cisim sokulması yasaklanmıĢ ve vücudun hangi bölgesi 

olduğu açıkça maddede belirtilmemiĢtir. Ancak madde gerekçesinde “suçun nitelikli hali için 

vücuda vajinal, anal ve oral yoldan organ veya sair cismin ithal edilmesi gerekir” denilmiĢtir. 

ġAHĠN-ÖZGENÇ, (Madde Gerekçesi), s.227 
526

 ARTUÇ, s.581 
527

 MALKOÇ, s.55,56 
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TCK 102/2. maddede yer alan organ deyimi, penis dıĢında vücut boĢluklarına 

girebilecek, örneğin parmak, ayak gibi baĢka organları da kapsamaktadır.
528

 TCK 

102/2. maddede vücuda “organ veya baĢkaca bir cismin vücuda sokulması”ndan 

bahsedilmiĢ olması karĢısında, vücuda “organ” dıĢında ayrıca sair bir cismin örneğin, 

cop, kalem, ĢiĢe, iğne, çivi gibi bir cisim sokulması da cinsel saldırı suçunun nitelikli 

halini oluĢturur.
529

 Maddede belirtilen “sair cisim”, katı bir madde olabileceği gibi, 

sıvı da olabilir. Cinsel dokunulmazlığın ihlali sonucunu doğuran her türlü cismin 

vücuda sokulması halinde suç oluĢur.
530

 Mağdurun vücuduna sokulan objenin önemi 

bulunmamaktadır.
531

 Cinsel organın cinsel bölgelere sokulması, cinsel organın 

vücuttaki bölgelere sokulması, cinsel organlara herhangi bir cismin sokulması ve 

sokturulması ve cinsel amaçla vücutta oluĢan boĢluklara cisim sokulması ve 

sokturulması halinde, cinsel saldırı suçunun nitelikli halinin (TCK m.102/2) oluĢması 

mümkündür. Vücuda girmesi mümkün görünmeyen Ģeylerin vücuda sokulmaya 

çalıĢılması durumunda nitelikli cinsel saldırı suçuna (TCK m.102/2) teĢebbüs söz 

konusu olur.
532

 

TCK 102/2. maddede, cinsel saldırı suçunun, vücuda organ veya sair cisim 

sokarak iĢlenmesi halinde, gerçekleĢtirilen davranıĢın cinsel arzuları tatmin amacı 

aranmamıĢtır.
533

 Organın veya sair cismin,  vajinal, anal ve oral yoldan sokulması 

durumunda nitelikli cinsel saldırı suçu oluĢur. Ancak parmağın ağza sokulması 

durumunda madde gerekçesine bakıldığında, cinsel arzuları tatmin etme saikiyle 

failin hareket etmiĢ olması aranmaması nedeniyle suçun oluĢabileceği düĢünülebilir 

ise de dıĢ görünüĢ olarak birden fazla anlam içeren bu tür bir davranıĢın nitelikli 

cinsel saldırı sayılabilmesi için, fiilde cinsel tatmin saikinin varlığını aramak 

zorunludur.
534

 Cinsel arzuları tatmin amacı gütmeyen veya temelinde cinsel saik 

                                                           
528 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.142; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.287; YENĠDÜNYA, 

s.3292; ÜZÜLMEZ, s.2; ġAHĠN-ÖZGENÇ, (Madde Gerekçesi), s.227 
529

 CENTEL, s.68;  MALKOÇ, s.56,57; ÜZÜLMEZ, s.2; YENĠDÜNYA, s.3292; ARTUÇ, s.581; 

PARLAR-HATĠPOĞLU, s.826; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.142 
530 

YENĠDÜNYA, s.3292; MALKOÇ, s.56,57; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.142; Tezcan-

Erdem-Önok, “cisim” deyimi ile vajinal, anal ve oral yoldan her türlü katı maddeyi içerdiğini 

savunmuĢtur. TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.287
 

531
 CENTEL, s.68; ÜZÜLMEZ, s.2; MALKOÇ, s.56,57; PARLAR-HATĠPOĞLU, s.826; ARTUÇ, 

s.581; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.142 
532 

MALKOÇ, s.57 
533 

DÜLGER, s.13; CENTEL, s.68; SOYASLAN, s.176; MALKOÇ, s.61 
534 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.288
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bulunmayan bir Ģekilde bir baĢkasının vücuduna organ ya da cisim sokan kiĢinin 

eylemi nitelikli cinsel saldırı suçunu oluĢturmaz.
535

 

Vücuda organ veya sair cismin sokulması, fail tarafından bizzat 

gerçekleĢtirilebileceği gibi, mağdur üzerinde cebir ve tehdit kullanılarak mağdura da 

yaptırılabilir. Örneğin, tehdit edilen mağdurun vücuduna bir cisim sokmak 

mecburiyetinde bırakılması halinde bu durum söz konusudur. Fail, cebir ve tehdit 

kullanılarak mağdurun vücuduna organ veya sair cisim sokulması iĢlemini baĢka bir 

kiĢi vasıtasıyla da gerçekleĢtirebilir. Bu durumda 5237 sayılı TCK’da suça iĢtirak 

kapsamında faillik (TCK m.37) ve azmettirmeye (TCK m.38) iliĢkin maddeler 

uygulanmalıdır. 
536

  

Cinsel saldırı suçunun nitelikli halinin (TCK m.102/2), eĢe karĢı da iĢlenmesi 

mümkündür.
537

  Suçun (TCK m.102/2), eĢe karĢı iĢlenmesi halinde soruĢturma ve 

kovuĢturmanın yapılması, mağdur eĢin Ģikâyetine bağlıdır.
538

   

2- Cinsel Saldırı Suçunda Cezanın AğırlaĢmasına Neden Olan Diğer  

     Nitelikli Haller (TCK m.102/3) 

5237 sayılı TCK’nın 102. maddesinin 3.fıkrasında, cinsel saldırı suçunun daha 

ağır cezayı gerektiren nitelikli haller tanımlanmıĢtır.  Buna göre suçun; 

a.Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan 

kiĢiye karĢı  

b.Kamu görevinin veya hizmet iliĢkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak  

suretiyle  

c.Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı iliĢkisi içinde bulunan bir 

kiĢiye karĢı 

d.Silâhla veya birden fazla kiĢi tarafından birlikte iĢlenmesi hâlinde cezanın 

artırılması gerekmektedir.
539
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MALKOÇ, s.61,62 
536

 ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.143; MALKOÇ, s.57 
537 

MERAN, s.251,252; Konuya iliĢkin ayrıntılı bilgi için bkz.  “Maddi Unsur (Hareket–Netice– 

Nedensellik Bağı)”, s.60,61; TCK 102. maddenin gerekçesinde , “evlilik birliği içinde bile, cinsel 

arzuların tatminine yönelik talepler açısından tıbbi ve hukuki sınırların olduğu muhakkaktır. Bu 

sınırların ihlali suretiyle eĢ üzerinde gerçekleĢtirilen ve cinsel saldırı suçunun nitelikli halini 

oluĢturan davranıĢlar ceza yaptırımını gerekli kılmaktadır” denilmiĢtir. ġAHĠN-ÖZGENÇ, (Madde 

Gerekçesi), s.227 
538 

MALKOÇ, s.65; MERAN, s.251,252; ġAHĠN-ÖZGENÇ, (Madde Gerekçesi), s.227   
539 

ġAHĠN-ÖZGENÇ, (Madde Gerekçesi), s.227 
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a- Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda 

Bulunan KiĢiye KarĢı ĠĢlenmesi    

 “Beden ve ruh bakımından kendisini savunabilme” kavramı, 5237 sayılı 

TCK’da bazı suçların nitelikli hali olarak kabul edilen yeni bir kavramdır.540
 

5237 sayılı TCK’da 102. maddenin 3. fıkrasının a bendi gereğince cinsel saldırı 

suçunun “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan 

kiĢiye karĢı” iĢlenmesi cezanın arttırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak kabul 

edilmiĢtir.  765 sayılı TCK m. 416/1’de “fiilin akıl veya beden hastalığından dolayı 

fiile direnemeyecek mağdura karĢı” iĢlenmesinden söz edilmekteydi. 5237 sayılı 

TCK’daki düzenleme, “akıl hastalığı” gibi bir ölçüt ve sınırlama getirmediğinden, 

765 sayılı TCK’daki düzenlemeye göre daha kapsamlıdır.
541

 Mağdurun fiziki 

güçsüzlüğü, ileri yaĢı, hastalığı veya beden yapısının dirençsizliği cinsel saldırı 

suçunu, failin gerçekleĢtirmesi açısından kolaylık oluĢturması nedeniyle bu durum 

nitelikli hâl olarak kabul edilmiĢtir.
542

 

Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kiĢinin 

hangi ölçüte göre belirleneceği 5237 sayılı TCK’da düzenlenmemiĢtir.
543

 Beden, 

canlı varlıkların maddi bölümü, vücut; ruh ise canlılık, duygu bedeni etkin kılan 

canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü olarak tanımlanmaktadır.
544

 Suç tarihinde, 

mağdurda fiile karĢı koyma, kendisini savunma imkânını kaldıracak her türlü ruh ve 

beden hastalığı bu kapsamda değerlendirilmelidir.
545

  

Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunma, 

mağdurun cinsel saldırı suçuna karĢı koyma olanağını ortadan kaldıracak mahiyette 

                                                           
540

 ÖZTÜRK, Erkan, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun’da Beden ve Ruh Bakımından Kendisini 

Savunabilme Kavramı”,  Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Y.3, S.21, Ankara 2008, s.93; 5237 sayılı 

TCK’da cinsel saldırı suçu dıĢında ayrıca; kasten öldürme (TCK m.82/1-e), kasten yaralama (TCK 

m.86/3-b), iĢkence (TCK m.94/2-a), eziyet (TCK m.96/2-a), kiĢiyi hürriyetinden yoksun kılma 

(TCK m.109/3-f), hırsızlık (TCK m.141/2-b) ve yağma (TCK 149/1-e) suçlarında, suçun beden 

veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kiĢiye karĢı iĢlenmesi nitelikli hal 

olarak kabul edilmiĢtir.  
541 

SEVÜK, s.266; Sevük,  765 sayılı TCK'da 416/1' de düzenlenmiĢ olan failin fiilinden baĢka 

sebepten dolayı fiile direnemeyecek bir halde bulunan mağdura karĢı fiilin iĢlenmesi halinin de bu 

madde kapsamında ele alınması gerektiğini savunmuĢtur. SEVÜK, s.266 
542 

MALKOÇ, s.69 
543

 MERAN, s.252 
544

 ÖZTÜRK, s.94 
545

 EROL, Haydar, Gerekçeli Açıklamalı Ġçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara, 2004, s.499; 

TOROSLU, s.60 
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bulunmalıdır.
546

 Mağdurun beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak 

durumda olması, bedensel veya ruhsal bir hastalıktan, engelli olmasından da ileri 

gelmesi mümkündür. Gerçek anlamda bir hastalık teĢkil etmemekle birlikte 

mağdurun eyleme geçerli bir rıza göstermesi ya da direnmesi imkânını tümüyle ya da 

kısmen ortadan kaldıran tüm durumlar bu kapsamdadır. Maddede açıkça 

belirtilmemiĢ ise de; failin mağdurun savunmasız durumundan yararlanmıĢ olması 

gerektiği için, bu durumun suçun iĢlenmesini mümkün hale getirmesi veya en 

azından kolaylaĢtırması aranmalıdır.
547

  

Mağdura, iradi sarhoĢluk veya uyuĢturucu madde kullanmıĢ olduğu halde 

cinsel saldırıda bulunulursa, failin sorumluluğunu tespitte nitelikli halin uygulanıp 

uygulanmayacağı somut olaya göre değerlendirilmesi gerekmektedir.
548

 Cinsel 

saldırı suçunu iĢleme iradesini eylem ve söylemleri ile ortaya koyan failin, bu 

iradesine fikren karĢı çıkan mağdurun direncini kırmak ve cinsel saldırı suçunu 

gerçekleĢtirmek amacıyla fiilden önce, mağdurun bilgisi ve rızası dıĢında ilaç, alkol, 

uyuĢturucu, anestezi, eter vermek veya ipnotize etmek suretiyle bayılmasından veya 

uyumasından yararlanmak suretiyle fiili gerçekleĢtirmesi durumunda, cinsel saldırı 

suçunun nitelikli halinin oluĢtuğunun kabulü gerekmektedir.
549

 Bir erkeğin kız 

arkadaĢına uyku ilacı verip ona cinsel saldırıda bulunması hali ile iki sevgilinin 

birlikte uyuĢturucu alıp daha sonra cinsel saldırıya maruz kalınması farklı 

değerlendirilmelidir.
550

 Yargıtay, mağdurun iradi sarhoĢluk veya uyuĢturucu madde 

kullanmıĢ olması halini nitelikli hal olarak kabul etmemektedir.
551

 

                                                           
546

 ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.154; ġEN, s.384; YENĠDÜNYA, s.3295 
547 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.289; Yargıtay 6. Ceza Dairesi, yaĢ küçüklüğü (12 yaĢından küçük 

olma) yaĢlılık, bedensel özürlülük, akıl hastalığı ve zayıflığı, hamilelik, sağır ve dilsizliği “beden ve 

ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunma” kapsamında değerlendirmektedir. 

ÖZTÜRK,  s.96-99 
548

 SEVÜK, s.266; Akçin,  cinsel suçu iĢleme iradesini, eylem ve söylemleriyle ortaya koymayan veya 

böyle irade taĢımayan failin bayılma veya rızasıyla aldığı alkol veya uyuĢturucu sonucu bilinci 

yitirmiĢ veya bilinci kapalı bulunan mağdurun, bu durumundan yararlanmak suretiyle ani geliĢen 

kasıtla cinsel saldırı suçunu iĢlemesi hali cinsel saldırı suçunun unsuru olması nedeniyle, bu 

durumun nitelikli hal olarak düĢünülemeyeceğini savunmuĢtur. AKÇĠN, s.114; Gündel, kiĢinin 

alkol, uyuĢturucu madde ve benzeri yöntemlerle fiile mukavemet edemez hale getirilmesinde TCK 

102/3-a fıkrasının uygulanamayacağını, belirtilen fiillerin cinsel saldırı suçundaki rıza dıĢılığı 

sağlayan maddi unsurlar içerisinde olduğunu, bu nedenle suçun unsurunu oluĢturan bir etkenin 

ayrıca ağırlaĢtırıcı neden olarak kabul edilemeyeceğini savunmuĢtur. GÜNDEL, Ahmet, 5237 Sayılı 

TCK’da Cinsel Saldırı Cinsel istismar, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009, s.16 
549

 AKÇĠN, s.11 
550

 ARTUÇ, s.582 
551

 Yargıtay,  birlikte alkol aldıktan sonra gece müĢtekinin evinde kalan sanığın, sabaha karĢı 
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Normal ve tabi uyku halindeki mağdura yönelik cinsel saldırı suçunun 

gerçekleĢtirilmesi halinde, fail hakkında TCK 102/3-a bendinin uygulanıp 

uygulanmayacağı konusu doktrinde tartıĢmalıdır. Konuya iliĢkin olarak Toroslu, tabi 

uyku yönünden sorunun tartıĢmalı olduğunu ve somut olaya göre karar vermek 

gerektiğini savunmuĢtur.
552

 Akçin,  cinsel suçu iĢleme iradesini, eylem ve 

söylemleriyle ortaya koymayan veya böyle irade taĢımayan failin uyku, durumundan 

yararlanmak suretiyle ani geliĢen kasıtla cinsel saldırı suçunu iĢlemesi hali cinsel 

saldırı suçunun unsuru olması nedeniyle, bu durumun nitelikli hal olarak 

düĢünülemeyeceğini savunmuĢtur.
553

  

Beden hastalığında, mağdur, ahlaki kötülüğünü bildiği cinsel saldırı fiiline 

karĢı, fiziki olarak karĢı koyabilme imkânına sahip bulunmaması gerekmektedir. 

Beden hastalığı kiĢinin felçli olması, iç hastalıklar dolayısıyla bünyesinin çok zayıf 

olması Ģeklinde karĢımıza çıkabilir. Mağdurun sağır-dilsiz olması, görme engelli 

olması da fiile direnci önemli ölçüde azalttığı takdirde bu kapsamda 

değerlendirilebilir. 
554

 Mağdurun kol veya bacağının kesik olması, bedeninde henüz 

gerçekleĢmiĢ bir ameliyatın dikiĢleri bulunması ve ağır kalp rahatsız1ığının olması 

da cinsel saldırı oluĢturan eyleme karĢı kendisini savunma imkânını kısıtlayabilir.
555

  

Ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olma, mağdurun savunma 

imkânını tamamen ortadan kaldıracak nitelikte akıl hastalığı ve zayıflığı 

bulunmasıdır. Bu durumda mağdurun akıl hastalığı ve zayıflığı nedeniyle eylemin 

ahlaki kötülüğünü, anlamını hiçbir surette kavrayamaması söz konusudur. Mağdurun 

saflığı, deneyimsizliği suçun iĢlenmesinde failin iradeyi yanıltmada 

faydalanabileceği bir durum olmakla birlikte, tek baĢına iradeyi tümüyle kaldıran bir 

neden sayılamaz. Bu nedenle mağdurun deneyimsizliği, saf olması TCK 102/3-a 

bendinin uygulanmasını gerektirmez.
556

 

                                                                                                                                                                     

uyumakta olan müĢtekinin yatağına girerek vücudunu okĢamak suretiyle gerçekleĢtirdiği eylemin 

5237 sayılı TCK 102/1. maddesinde düzenlenen takibi Ģikâyete bağlı cinsel saldırı suçunun temel 

Ģeklini oluĢturduğunu kabul etmiĢtir.(5.CD. 07.05.2008 tarih ve 3696 E.-4127 K.), GÜNDEL, s.35; 

Yargıtay 6. Ceza Dairesi de yağma suçunda, TCK 149/1-e bendinin uygulamasına iliĢkin olarak 

sarhoĢluk ve uyuĢturucu madde etkisinde bulunmayı “beden ve ruh bakımından kendisini 

savunamayacak durumda bulunma” kavramı, içerisinde kabul etmememektedir. ÖZTÜRK, s.99 
552

 TOROSLU, s.60 
553

 AKÇĠN, s.114 
554 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.155; YENĠDÜNYA, s.3295 
555

 MERAN, s.253 
556 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.155; 765 sayılı TCK’da ırza geçme suçu (m.414/2 ve 416/1) 



 108 

Fiilin icrası sırasında, suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir 

kimse, kasten hareket etmiĢ olmaz (TCK m.30/1).
557

 Failin, mağdurdaki dıĢardan 

anlaĢılamayan, kuĢkulanmayı gerektiren bir özellik ve belirtinin de bulunmadığı 

beden ve ruh durumundaki zayıf1ıktan sorumlu tutulması, failin kastı açısından 

mümkün değildir. Failin, bu bentte öngörülen nitelikli halden sorumlu tutulabilmesi 

için, mağdurun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 

olduğunu bilmesi gereklidir.
558

 Failin, mağdurun beden veya ruh bakımından 

kendisini savunamayacak durumda olduğunu bilmemekle birlikte, Ģüphelenmesini 

gerektiren bir durumun varlığına rağmen eylemi gerçekleĢtirmesi halinde olası kastla 

(TCK m.21/2) hareket ettiğinin kabulü gerekir.
559

 Bazı durumlarda mağdurda akıl 

hastalığı üçüncü kiĢilerce bilinmemesi mümkündür. Bu durumda mağdurdaki akıl 

hastalığının uzman olmayan kiĢilerce bilinmesinin mümkün olup olamayacağı 

konusu araĢtırılmalı ve rapor alınmalıdır.
560

 

TCK 102/3-a bendinin uygulanması bakımından mağdurun kendisini savunma 

olanağını ortadan kaldıran durumun ortaya çıkmasında kusurlu olup olmadığı önem 

taĢımamaktadır.
561

 Mağdurun kendisini savunma olanağını ortadan kaldıran durum 

geçici veya sürekli olabilir. Fiilin iĢlendiği sırada mağdurun, fiilin kötülüğünü 

                                                                                                                                                                     

ile ilgili benzer görüĢler için bkz. ÖNDER, s.459; EREM-TOROSLU, s.298; BAKICI, s.26 
557 

Madde 30- “(1) Fiilin icrası sırasında suçun kanunî tanımındaki maddî unsurları bilmeyen bir 

kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hâli saklıdır.  

(2) Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleştiği hususunda 

hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır.  

(3) Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği hususunda 

kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır.  

(4) (Ek fıkra: 29/06/2005-5377 S.K./4.mad) İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda 

kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz.” 
558 

SEVÜK, s.266; YENĠDÜNYA, s.3295; ġEN, s.385; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.155; 

MERAN, s.253; 765 sayılı TCK’da ırza geçme suçu (m. 414/2 ve 416/1) ile ilgili benzer görüĢler 

için bkz. BAKICI, s.25; “Sanık, zekâ geriliği olduğu saplanan mağdurun akli dengesinin 

bozuk ve geri zekâlı olduğunu bilmediğini ve anlamadığım ileri sürmüĢ olmasına ve 

TCK'nın 45. maddesinde de cürümde kasıt yokluğunun cezayı kaldıracağının açıklanmıĢ 

bulunmasına göre…” (5.CD., 7.9.1993 tarih ve 3024 E.-3038 K.), BAYTEMĠR, s.239 
559 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.155; MERAN, s.253; YENĠDÜNYA, s.3295 
560 

OTACI, s.28;  “Manavgat Devlet Hastanesinden alınan 28.11.2004 günlü rapora göre, mental 

retardasyon (Zekâ geriliği) bulunduğu bildirilen mağdurenin, Adli Tıp Kurumuna gönderilerek, 

maruz kaldığı fiii1ere karĢı mukavemet edemeyecek derecede akıl hastası olup olmadığı, akıl 

hastalığı veya zekâ geriliğinin var olduğunun belirlenmesi halinde ise, ifadelerine itibar edilip 

edilmeyeceği, mevcut rahatsızlığının hekim olmayanlarca da bilinip bilinmeyeceği konularında 

rapor alınması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken 28.11.2004 

günlü mevcut raporla yetinmek suretiyle eksik soruĢturmayla yazılı Ģekilde hüküm kurulması…” 

(5.CD. 27.04.2006 tarih ve 5501 E.-3582 K.), GÜNDEL, Yeni Türk Ceza…, s.2402  
561

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.289  
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anlama olanağının bulunmaması, akıl hastalığı veya zekâ geriliğinin mağdurun 

savunma imkânını kaldırmıĢ olması yeterlidir.
562

 Mağdurun kendisini 

savunamayacak durumda bulunan kiĢilerden olup olmadığı doktor raporu ile tespit 

edilmelidir.
563

 Örneğin; akıl hastalığı ve zayıflığı bulunan mağdur söz konusu 

olduğunda ise bir psikiyatri uzmanından bedensel özürlü olan bir mağdurun 

kendisine karĢı gerçekleĢtirilen eyleme karĢı koyabilecek durumda olup olmadığı 

hususunda ortopedi uzmanından; rapor alınmalıdır.
564

 Doktor raporunun yetersiz 

olması halinde Adli Tıp Kurumu’ndan görüĢ sorulmalıdır.
565

   

b- Kamu Görevinin veya Hizmet ĠliĢkisinin Sağladığı Nüfuzu Kötüye 

Kullanılmak Suretiyle ĠĢlenmesi  

 5237 sayılı TCK 102. maddenin 3. fıkrasının b bendinde  “cinsel saldırı 

suçunun kamu görevinin veya hizmet iliĢkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanılmak 

suretiyle iĢlenmesi” nitelikli hal olarak düzenlenmiĢtir.
566

 Temel kavram olan nüfuz; 

söz geçirme, güçlü olma ve erk anlamına gelmektedir.
567

 Kamu görevlisi veya 

mağdurla aralarında hizmet iliĢkisi dolayısıyla hüküm ve nüfuz sahibi olan kiĢiler bu 

konumlarını kötüye kullanarak mağdurun mukavemetini daha kolay kırmak suretiyle 

cinsel saldırı suçunu iĢlemeleri mümkündür.
568

 Resmi veya özel kurumların genel 

müdür, müdür veya yöneticileri ile özel Ģirket sahipleri çalıĢanların terfi veya tayin 

veya görevlerinden uzaklaĢtırılma imkânına sahip olmaları veya ücretlerini 

yükseltme ya da izin verebilme gibi çeĢitli yetkiler kullanmaları nedeniyle buralarda 

çalıĢan kiĢiler üzerinde hüküm ve nüfuz sahibidirler.
569

  

5237 sayılı TCK 102/3-b maddeye göre kamu görevi ya da hizmet iliĢkisinden 

kaynaklanan nüfuzun varlığı halinde nitelikli hal uygulamalıdır. Bunlar dıĢındaki 

                                                           
562 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.154; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.289; 765 sayılı TCK 

416/1. maddesine iliĢkin benzer görüĢ için bkz. BAKICI, s.25 
563

 MALKOÇ, s.70; BAYTEMĠR, s.239
 
; ARTUÇ, s.582; EROL, s.499;  765 sayılı TCK’da ırza 

geçme suçu (m. 416/1) ile ilgili benzer görüĢler için bkz. BAKICI, s.25; OTACI, s.28 
564 

MALKOÇ, s.70 
565 

BAKICI, s.25; BAYTEMĠR, s.239; EROL, s.499 
566

 765 sayılı TCK’da benzer bir düzenleme 417. maddede yer almıĢtı. Madde 417- “Yukarıdaki 

maddelerde yazılan fiil ve hareketler… veli ve vasi veya mürebbi ve muallimleri ve hizmetkârları 

veya terbiye ve nezaret veya muhafazaları altına bırakılan veya buna düçar olanların üzerlerine 

hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından vukubulursa kanunen muayyen olan ceza yarısı kadar” 

artırılacağı öngörülmüĢtür. 
567

 YURTCAN, s.15 
568

 ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s. 155; BAYTEMĠR, s.251; YENĠDÜNYA, s.3296 
569 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s. 155; YENĠDÜNYA, s.3296 
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otoriteden kaynaklanan nüfuz söz konusunu olduğunda nitelikli hal uygulanmaz. 765 

sayılı TCK’da ırza geçme ve ırza tasaddi suçlarının, mağdur üzerinde hüküm ve 

nüfuz sahibi kiĢiler tarafından iĢlenmesi ağırlaĢtırıcı neden olarak kabul edilmiĢti.
570

 

5237 sayılı TCK’da cinsel saldırı suçunda (TCK m.102) bir kiĢinin sosyal iliĢkiler, 

komĢuluk veya insani iliĢkiler nedeniyle baĢkasına geçici veya sürekli bırakılması 

halinde hüküm ve nüfuz nedeniyle, nitelikli halin (TCK m.102/3-b) uygulanmasına 

imkân yoktur. 

(1)- Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanılmak Suretiyle 

ĠĢlenmesi   

5237 sayılı TCK’da “kamu görevinin” tanımı yapılmamıĢtır. Ancak 5237 sayılı 

TCK, memur kavramının yerine
571

 tanımları düzenleyen 6. maddesinin 1. fıkrasının c 

bendinde, kamu görevlisi kavramına yer vermiĢ ve kamu görevlisi; “kamusal 

faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette 

sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Kamu görevi, “yasama ve yargı etkinliklerinin yanı sıra devletin olmazsa 

olmaz birincil amaçlarının gerçekleĢmesi öznel açıdan devlete özgü, devletçe 

yapılması zorunlu, egemen üstün gücün yetkinin ve kamu hukuku kurallarına göre 

oluĢturulan iradenin kullanılıp örgütlenmesini yansıtan etkinlikler bütünüdür.”
572

 

Devletin bazı faaliyetleri devlete ait iktidar ve yetkilerin kullanılması suretiyle 

gerçekleĢtirilmektedir. Bu Ģekilde bir iktidar ve yetkinin kullanılması suretiyle 

gerçekleĢtirilen faaliyetler kamu görevidir. Yargıtay kamu görevini;  “ devlet 

tarafından  kamu  yararı için gerçekleĢtirilmesi  zorunlu  görülen  faaliyetler ” olarak  

                                                           
570 

DÜLGER, Cinsel Özgürlüğe…, s.167,168; Madde 417-“Yukarıdaki maddelerde yazılan fiil ve 

hareketler birden ziyade kimseler tarafından işlenir veya usulden biri veya veli ve vasi veya 

mürebbi ve muallimleri ve hizmetkârları veya terbiye ve nezaret veya muhafazaları altına bırakılan 

veya buna duçar olanların üzerlerine hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından vuku bulursa 

kanunen muayyen olan ceza yarısı kadar artırılır .” 
571 

 657 DMK, 765 sayılı TCK ve baĢka kanunlarda “memur” terimine yer verilmiĢti. TBMM’nin 

yorumu, Yargıtay, DanıĢtay kararları ve doktrindeki değiĢik görüĢler kavramı büsbütün 

karmaĢıklaĢtırmıĢtı. Bunun üzerine memur kavramının sınırlarını belirlemek amacıyla kamu görevi 

ve kamu hizmeti kavramları geliĢtirilmiĢti. Yargıtay’a göre bir kimsenin gördüğü faaliyet kamu 

görevi olarak nitelendiriliyorsa o kimse memur olduğu ancak bir kimsenin faaliyeti kamu hizmeti 

olarak nitelendiriliyorsa o kiĢi kamu hizmetlisi olduğu kabul edilmekteydi. PINAR, Ġbrahim, Devlet 

Memurları Kanunu ġerhi ve Ġlgili Mevzuat, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2001, s.67 
572

 SELÇUK, Sami, “Ġdare ve Ceza Hukuklarında Memur Kavramı”, Yargıtay Dergisi, Ocak-Nisan, 

1997, s.21-45 
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tanımlamıĢtır.
573

  

5237 sayılı TCK açısından kimlerin kamu görevlisi sayılacağı konusuna açıklık 

getirmek için öncelikle “kamusal faaliyet” kavramının açıklığa kavuĢturulması 

gerekir. Buna göre, devletin yerine getirmek zorunda olduğu asli görevleri yapanlar 

kamu görevlisidir. Doktrinde ifade edildiği Ģekilde kamu otoritesi adına yürütülen bir 

faaliyetin icrasına kamu hukuku usulüne göre katılan herkes, kamu görevlisidir. 

Buradaki kıstas, az veya çok, mutlaka kamu otoritesine ait bir iktidar ve yetkinin 

kullanılmasıdır. Buna karĢın, kamu görevlisinin kapsamı bununla sınırlı değildir.
574

  

5237 sayılı TCK 6. maddenin gerekçesinde yapılan yeni tanıma göre kiĢinin 

kamu görevlisi sayılması için aranacak tek ölçüt kiĢinin gördüğü iĢin kamusal 

faaliyet olmasıdır.
575

 Madde gerekçesinde;  “765 sayılı Türk Ceza Kanunundaki 

“memur” tanımının doğurduğu sakıncaları aynen devam ettirecek nitelikte olan 

tanım, Tasarı metninden çıkarılarak; memur kavramını da kapsayan “kamu görevlisi” 

tanımına yer verilmiĢtir. Yapılan yeni tanıma göre, kiĢinin kamu görevlisi sayılması 

için aranacak yegâne ölçüt, gördüğü iĢin bir kamusal faaliyet olmasıdır. Bilindiği 

üzere, kamusal faaliyet, Anayasa ve kanunlarda belirlenmiĢ olan usullere göre 

verilmiĢ olan bir siyasal kararla, bir hizmetin kamu adına yürütülmesidir. Bu 

faaliyetin yürütülmesine katılan kiĢilerin maaĢ, ücret veya sair bir maddî karĢılık alıp 

almamalarının, bu iĢi sürekli, süreli veya geçici olarak yapmalarının bir önemi 

bulunmamaktadır. Bu bakımdan, örneğin mesleklerinin icrası bağlamında avukat 

veya noterin kamu görevlisi olduğu hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Keza 

kiĢi, bilirkiĢilik, tercümanlık ve tanıklık faaliyetinin icrası kapsamında bir kamu 

görevlisidir. Askerlik görevi yapan kiĢiler de kamu görevlisidirler. Bu bakımdan 

örneğin bir suç vakıasına müdahil olan, bir tutuklu veya hükümlünün naklini 

gerçekleĢtiren jandarma subay veya erleri de, kamu görevlisidirler. Buna karĢılık, 

kamusal bir faaliyetin yürütülmesinin ihaleye dayalı olarak özel hukuk kiĢilerince 

                                                           
573 

PINAR, s.67;  Yargıtay’da, 765 sayılı TCK’nın yürürlükte olduğu dönemde son zamanlarda verdiği 

kararlarda ancak kamu görevi yerine getiren kiĢilerin memur sayılacakları sonucuna varmaktaydı. 

Özellikle Yargıtay Ceza Genel Kurulu’ nun 25.11.1985 tarih ve 1–410/595 sayılı kararında açıkça, 

“Türk Ceza Kanunu’nun 279. maddesine göre memur devlete ait bir iktidar ve yetkiyi kullanarak 

hukuksal iĢlem veya eylem uygulaması gerçekleĢtirenlerle bu hukuksal iĢlem ve eylemin 

uygulanmasına kamu hukuku usulüne uygun bir Ģekilde katılan ve yardım edenlerdir ” denilmiĢti.  

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.683 
574

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.687 
575

 PARLAR-HATĠPOĞLU, s.41 
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üstlenilmesi durumunda, bu kiĢilerin kamu görevlisi sayılmayacağı açıktır” denilmek 

suretiyle kamu görevlisi kavramı açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.
576

 

5237 sayılı TCK’da yapılmıĢ olan “kamu görevlisi” tanımı, 765 sayılı TCK’ da 

düzenlenen “memur” kavramını da kapsar nitelikte ve ondan daha geniĢtir. Bu 

bakımdan ölçüt, görülen iĢin bir kamusal faaliyet olmasıdır. Bunun anlamı Anayasa 

ve kanunlarda belirlenmiĢ olan usullere göre verilmiĢ olan bir siyasal kararla, bir 

hizmetin kamu adına yürütülmesidir.
577

 Bir kimsenin kamu görevlisi kabul 

edilebilmesi için onun kamu ile sübjektif iliĢkisine değil, yaptığı görevin objektif 

olarak kamusal faaliyete iliĢkin bir görev olmasına bakılmalıdır. Kamu görevlisi 

tanımı kapsamında yer almak için kiĢinin devletin herhangi bir kurumunda 

çalıĢmasının veya çalıĢmamasının önemi yoktur.
578

   

5237 sayılı TCK bakımından, 765 sayılı TCK döneminde kamu hizmeti 

gördüğü için memur sayılmayan birçok görevlinin artık “kamusal faaliyetin 

yürütülmesine katıldığı”ndan hareketle kamu görevlisi sayılacağı sonucu da 

çıkmaktadır. Nitekim gerekçede “765 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki “memur” 

tanımının doğurduğu sakıncaları aynen devam ettirecek nitelikte olan tanım, Tasarı 

metninden çıkarılarak; memur kavramını da kapsayan “kamu görevlisi” tanımına yer  

verildiği” belirtilmiĢtir.
579

 

Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak suçun iĢlendiğinin kabulü 

için failin kamu görevlisi olması tek baĢına yeterli olmayıp aynı zamanda bu 

durumun sağlamıĢ olduğu nüfuzun kötüye kullanılması aranması nedeniyle failin 

yerine getirdiği kamu görevinin suçun iĢlenmesinde özel bir kolaylık sağlaması ve 

kamu görevi nedeniyle mağdur üzerinde egemenlik kurabilecek durumda olması  

zorunludur.
580

  

Suçun kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle iĢlendiğini 

tespiti açısından öncelikle fail ile mağdur arasındaki iliĢkinin niteliği belirlenmelidir. 

Nitelikli halin (TCK m.102/3-b) uygulanması için istisnası olmakla birlikte genel 

kaide fail ve mağdurun aynı birimde ve görev iliĢkisi içinde bulunması 

                                                           
576

 ġAHĠN-ÖZGENÇ, (Madde Gerekçesi), s.112 
577 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.687 
578

 AKÇĠN, s.115 
579

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.687 
580 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.290
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gerekmektedir. Failin, ayrıca mağdur hakkında iĢlem ve tasarrufta bulunma, mali hak 

ve çıkarlarını değiĢtirme, izin verme, yer değiĢtirme, görev Ģartlarını ve konumunu 

değiĢtirme ve buna benzer yetkilerinin bulunması Ģarttır. Mağdurla görev iliĢkisi 

olmayan, mağdur üzerinde bir etkisi bulunmayan, baĢka yer ve birimde olan failin, 

kurumda yalnızca daha üst makam ve mevkide olması nitelikli halin uygulanması 

açısından her zaman yeterli olmayabilir. TCK 102/3-b bendinin uygulanması 

açısından önemli olan husus kamusal görev iliĢkisi ve görevden kaynaklanan bir 

etkinliğin, nüfuzun kullanılarak mağdur üzerinde fiilin gerçekleĢtirilmesidir.
581

 Buna 

açıklamalar ıĢığında; öğretmenin öğrencisine karĢı, kolluk görevlisinin gözaltındaki 

Ģüpheliye karĢı, infaz koruma memurunun tutuklu ve hükümlüye karĢı, komutanın 

astına karĢı, doktorun hastasına karĢı, amirin memuruna karĢı cinsel saldırı suçunu 

gerçekleĢtirdiğinde kamu görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması söz 

konusudur.
582

 

TCK 102/3-b bendinin uygulanması için kamu görevinin sağladığı nüfuzun 

görevin yapıldığı sırada kötüye kullanılması gerekmemektedir. Buna karĢın, yapılan 

görevin sağladığı etkin durum veya nüfuz nedeniyle suçun iĢlenmesi Ģarttır.
583

  

(2)- Hizmet ĠliĢkisinin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanılmak Suretiyle 

ĠĢlenmesi 

Hizmet iliĢkisi; “bir hizmet akdine dayalı olarak hiyerarĢik üstünlüğü olan 

failin, mağduru iĢe alma, çıkarma ve ücret ile diğer sosyal haklarını belirleme 

yetkisine haiz olması ve bu nedenle mağdurun bulunduğu ev veya kurumda onunla 

devamlı iliĢki içerisinde bulunma” olarak tanımlanabilir.
584

 Hizmet iliĢkisinin, bir 

kamusal veya özel bir kuruma bağlı olarak yerine getirilmesi, ücretli veya ücretsiz, 

geçici veya sürekli olmasının önemi yoktur. Önemli olan fail ile mağdur arasında 

hizmet iliĢkisinden kaynaklanan bir bağımlılık iliĢkisinin bulunması ve failin de bu 

iliĢkinin sağladığı kolaylıktan yararlanarak suçu iĢlemesidir.
585

 

                                                           
581

 MALKOÇ, s.71,72 
582

 ARTUÇ, s.583; MALKOÇ, s.71; 765 sayılı TCK’da ırza yönelik eylemlerde öğretmen-öğrenci 

iliĢkisi, karakol komutanı-sanık iliĢkisi, 417. madde kapsamında artırım nedeni olarak kabul 

edilmiĢti. (5.CD., 18.9.1979 tarih ve  2239 E.-2397 K.),  (5.CD., 6.5.1986 tarih ve 1353 E.-2309 

K.), GÖRGÜN, s.653      
583 

MERAN, s.254 
584

 AKÇĠN, s.116 
585 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.290; YURTCAN, s.16; Ġtalyan doktrinine göre, hizmet iliĢkisi artık 

mevcut olmamakla birlikte,  bu iliĢkiden doğmuĢ olan saygıdan ileri gelen korku, çekinme duygusu 
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ĠĢ ve çalıĢma ortamındaki iliĢkilerde hâkim ve etkin durumda olan kiĢi alt 

konumdaki kiĢinin, iĢinin devamını ve Ģartlarını düzenleme, bu konularda karar 

verme konumundaki kiĢi olmalıdır. Buna göre örneğin ev sahibi failin, evin 

hizmetçisi olan mağdura yönelik cinsel saldırı eylemi gerçekleĢtirmesi halinde 

hizmet iliĢkisinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması söz konusu olur. ĠĢ ve 

çalıĢma hayatındaki iliĢkiler de bu bakımdan değerlendirilmelidir. Ancak aynı 

iĢyerinde bulunan ve eĢit konumda olan ya da birbiri üzerinde herhangi bir tasarruf 

ve otoritesi olmayan kiĢiler söz konusu olduğunda nitelikli halin (TCK m.102/3-b) 

uygulanması mümkün değildir.
586

  

TCK 102/3-b bendinin uygulanması için hizmet iliĢkisinin sağladığı nüfuzun 

görevin yapıldığı sırada kötüye kullanılması gerekmemekte ancak yapılan görevin 

veya hizmetin sağladığı etkin durum veya nüfuz nedeniyle suçun iĢlenmesi Ģarttır.
587

  

  765 sayılı TCK döneminde Yargıtay; iĢverenin iĢçisine, Ģoför’ün yanında 

çalıĢan muavine, ustanın yanında çalıĢan çırağa, iĢverenin sekreterine yönelik olarak 

ırza geçme ve ırza tasaddi suçlarını iĢlemesi halinde, suçun, failin hüküm ve nüfuzu 

altında bulunan kiĢiye karĢı gerçekleĢtirildiğini kabul ederek 765 sayılı TCK 417. 

madde gereğince cezadan artırım yapılması gerektiğine karar vermiĢtir.
588

  

c- Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı ĠliĢkisi Ġçinde Bulunan 

Bir KiĢiye KarĢı ĠĢlenmesi   

Hısımlık; doğal ya da belirli iliĢkiler sonucu, kiĢi ve belirli kimseler arasında 

kurulan ve hukuki sonuçlar doğuran bir bağdır. Kan hısımlığı iki kiĢi arasındaki ortak 

kan bağına dayanan, birbirinin soyundan gelenler arasında ve üstsoy-altsoy ve 

yansoy hısımlığıdır.
589

 Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı iliĢkisi içinde 

bulunan bir kiĢiye karĢı cinsel saldırı suçunun iĢlenmesi halinde nitelikli hal olarak 

fail ile mağdur arasındaki hısımlık iliĢkisi esas alınmıĢtır. Mağdurun kan veya kayın 

hısımı olması önemli değildir.  TCK 102/3.  fıkra c  bendinde  öngörülen nitelikli hal  

                                                                                                                                                                     

devam etmekte ise, nitelikli halin uygulanması gerektiği savunulmuĢtur. TEZCAN-ERDEM-

ÖNOK, s.291 
586

 MALKOÇ, s.72 
587 

MERAN, s.254 
588 

5.CD., 26.8.1983 tarih ve 2855 E.-2701 K.,  5.CD., 16.10.1987 tarih ve 8153 E.-5418 K., 5.CD., 

24.4.1986 tarih ve 951 E.-12056 K.,  5.CD., 7.2.1990 tarih ve 80 E.-697 K., GÖRGÜN, s.652-654; 

“ 5.CD., 26.7.1976 tarih ve  2242 E.-2223 K.,  Ġstanbul Barosu Bilgi Bankası, Kompakt Disk (CD) 
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 ÖZTAN, Bilge, Medeni Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitapevi, Ankara, 1999, s.253,256 
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kiĢiseldir.
590

  

TMK’nın 17. maddesi
591

 gereğince kan hısımlığının derecesi, hısımları 

birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur.
592

 Biri diğerinden gelen kiĢiler 

arasında üstsoy-altsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de, ortak bir kökten gelen 

kiĢiler arasında yansoy hısımlığı vardır. TMK 18. maddesinde
593

 eĢlerden biri ile 

diğer eĢin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olurlar. Kayın 

hısımlığı, evlenme sonucu meydana gelen hısımlıktır ve eĢlerden her birinin tüm kan 

hısımları diğer eĢin kayın hısımlarıdır.
594

 

TMK’nın 6. maddesine göre “kişisel durum, bu amaçla tutulan resmi sicille 

belirlenir.” 
595

 Fail ile mağdur arasındaki akrabalık iliĢkisi, aile nüfus kayıt örneği ile 

tespit edilmelidir.
596

 TCK 102. maddenin 3. fıkrası c bendi kapsamındaki üçüncü 

derece dâhil kan hısımları; anne, baba, dede, babaanne, büyükbaba, büyükanne, 

kardeĢ, amca, teyze, hala, dayı ve yeğenlerdir. KardeĢ çocukları arasında ise 

dördüncü derece hısımlık söz konusu olduğundan bu nitelikli halin (TCK m.102/3-c) 

kapsamına girmemektedir. Üçüncü derece dâhil kayın hısımları ise, eĢin anne babası, 

kayınbirader, baldız ve bunların çocukladır. Evlatlıkla ilgili olarak, evlat edinme 

iĢlemi tamamlandığı anda TMK'nın 305. ve devam maddeleri gereğince evlat edinen 

ile evlatlık arasında birinci dereceden üstsoy-altsoy hısımlığı meydana gelir ve bu 

hısımlık iliĢkisi de TCK 102/3-c bendinin uygulanmasını gerektirir.
597

  

TMK’nın 282. maddesi gereğince çocuk ile ana arasında soybağı doğumla, 

çocuk ile baba arasında soybağı ise anne ile evlilik ile kurulmaktadır. Çocuk ile arada 

kurulan soybağı nedeniyle ana-baba üstsoy, çocuk ise altsoy sayılmalıdır.  

Soybağının evlat edinme yoluyla da kurulması mümkündür. Baba bir kardeĢ veya 

anne bir  kardeĢ  hakkında  iĢlenen  suç  nedeniyle  de  TCK 102/3. fıkra  c  bendinin  

                                                           
590 

MERAN, s.254 
591 

Madde 17-“kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur. Biri 

diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-altsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de, ortak bir 

kökten gelen kişiler arasında yansoy hısımlığı vardır.”  
592 

MERAN, s.254; EROL, s.500 
593

 Madde 18-“eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur. 

Kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz.” 
594 

EROL, s.500 
595 

MERAN, s.254,255 
596 

MALKOÇ, s.73 
597

 AKÇĠN, s.116,117; PARLAR-HATĠPOĞLU, s.828 
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uygulanması gerekmektedir.
598

  

Mağdurla fail arasında TCK’nın 102/3-c bendinde belirtilen derecede akrabalık 

iliĢkisinin bulunması, gelenek-görenek ve akrabalık iliĢkileri dikkate alındığında, 

mağdur üzerinde hüküm ve nüfuz kullanma imkânını sağlayabilir. Bu gibi hallerde 

fiilin iĢlenmesi kolaylaĢmakta ve de mağdurun mukavemeti daha kolay 

kırılabilmektedir. Örneğin aynı evde oturmasalar bile ağabeyin kardeĢi, amca ve 

dayının yeğeni, failin kendisinden küçük amca, dayı, hala, teyzesi üzerinde nüfuz ve 

hâkimiyeti bulunmaktadır.
599

 Nitelikli halin uygulanması için (TCK m.102/3-c) fail, 

fiilin iĢlenmesinden önce akrabalık iliĢkisini bilmesi gerekmektedir. Fail, fiilin 

iĢlenmesinden önce akrabalık iliĢkisini bilmemesi halinde ise hatasından yararlanır 

(TCK m.30/2) ve hakkında nitelikli hal uygulanamaz.
600

 

Nüfus kayıtlarında yer almayan akrabalık iliĢkilerinde gerçek fiili durum 

araĢtırılarak uygulama yapılmalıdır. Örneğin, failin, mağdurun biyolojik babası 

olması, ancak mağdur çocuğun, fail babanın nüfus kaydında yer almaması halinde 

ceza hukukunun maddi gerçeği araĢtırması, Ģekli gerçekle yetinilmemesi nedeniyle 

öncelikle nüfus kayıtlarının düzeltilmesi, mümkün değil ise gerçek durumu tespit 

edildikten sonra nitelikli halin (TCK m. 102/3-c) uygulanması gerekmektedir. Ancak 

bu durumda da failin, akrabalığa iliĢkin fiili gerçek durumu fiilden önce veya fiili 

gerçekleĢtirdiği sırada biliyor olması gerekmektedir. Aksi durumda fail hatasından 

yararlanır (TCK m.30/2) ve hakkında nitelikli hal uygulanamaz.
601

 

TMK’nın 18. maddesinde evlilik sona ermesi halinde kayın hısımlığının sona 

ermeyeceği belirtilmiĢtir. TMK 18. maddeye göre; “Eşlerden biri ile diğer eşin kan 

hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur. Kayın hısımlığı, kendisini 

meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz.” Bu durumda evlilik 

birliği sona erse bile diğer eĢin madde kapsamındaki yakınlarına karĢı iĢlenen cinsel 

saldırı suçunda TCK 102/3-c bendi uygulanmalıdır. Ancak bununla birlikte boĢanma 

durumunda,  diğer eĢe karĢı cinsel  saldırı  suçunun  iĢlenmesi  halinde ise bu  bendin  

                                                           
598

 MERAN, s.254 
599 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.156 
600

 AKÇĠN, s.118 
601

 MALKOÇ, s.73; KarĢı görüĢ olarak Meran, resmi sicilde yer almayan üstsoy ya da altsoy hısımlığı, 

eĢ veya kardeĢlik halinde nitelikli halin uygulanamayacağını savunmuĢtur. MERAN, s.254 
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uygulanma imkânı yoktur.
602

  

765 sayılı TCK 417. maddede usulden bir kiĢi tarafından mağdura yönelik 

ırzına geçme veya ırza tasaddi suçlarının iĢlenmesi halinde cezayı arttıran bir neden 

olarak kabul edilmekteydi. 765 sayılı TCK 417. maddede de öngörülen bu nitelikli 

halin kapsamı, 5237 sayılı TCK’da akrabalık iliĢkisine dayanarak cezayı ağırlaĢtıran 

nedenlerin kapsamının daraltılması yönündeki genel eğilime aykırı olarak oldukça 

geniĢletilmiĢtir. 765 sayılı TCK 417. maddede yakın akraba olarak üstsoy ile veli ve 

vasiden söz edilmiĢ iken; 5237 sayılı TCK 102/3-c bendinde “üçüncü derece dâhil 

kan veya kayın hısımlığı iliĢkisi içinde bulunan bir kiĢi”den söz etmektedir.
603

 

Nitelikli halin uygulanması bakımından (TCK m.102/3-c) ayrıca 765 sayılı TCK’dan 

farklı olarak bu kiĢilerin mağdur üzerinde “hüküm ve nüfuz sahibi olmaları” gibi bir 

zorunluluk aranmamıĢtır.
604

 

d- Silâhla veya Birden Fazla KiĢi Tarafından Birlikte ĠĢlenmesi  

(1)- Silahla ĠĢlenmesi 

5237 sayılı TCK’nın 102. maddesinin 3. fıkrasının d bendi gereğince, cinsel 

saldırı suçunda (TCK m.102), 765 sayılı TCK’dan farklı olarak suçun silahla 

iĢlenmesi nitelikli hal olarak kabul edilmiĢtir. 

Cinsel saldırı suçunun silahla iĢlenmesi halinde, silahın faile cesaret vermesi, 

suçun icrasını kolaylaĢtırması, mağdur üzerinde ciddi korku meydana getirmesi ve 

mağdurun direncini kırması nedeniyle bu durum nitelikli hal olarak kabul 

edilmiĢtir.
605

  

Silah kavramının tanımı 5237 sayılı TCK’nın 6. maddesinin 1. fıkrasının f 

bendinde yapılmıĢtır.
606

 Buna göre silah kavramından; 
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MALKOÇ, s.73; Malkoç, boĢanma durumunda diğer eĢe karĢı suçun iĢlenmesi halinde TCK 102/3-
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yasal değiĢiklik yapılarak giderilebileceğini aksi durumun Anayasaya aykırılık sorunu 
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“1.ateşli silahlar 

 2. Patlayıcı maddeler 

 3.Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya 

bereleyici alet 

4.Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve 

savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler 

5.Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı 

nükleer, radyoaktif kimyasal, biyolojik maddeler”
 
anlaĢılır.

607
  

5237 sayılı TCK’nın 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendinde, mülga 765 sayılı 

TCK 189. maddede sayılanlara ek olarak “Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış 

olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler”in de silah 

olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiĢtir. 5237 sayılı TCK’daki bu farklı ve yeni 

düzenleme karĢısında 765 sayılı TCK döneminde silah olarak kabul edilmeyen
608

 bir 

                                                                                                                                                                     

türlü zehirler ve boğucu kör edici gazlardır.” 
607

 ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.157; MERAN, s.255; Uygulamada 765 sayılı TCK 

döneminde Yargıtay tarafından silah sayılan aletler: "çivili sopa" (2. CD., 27.3.1991, 2809/3563), 

"çakı bıçağı" (2.CD. 15.3.1988, 1322/1350), "testere" (2.CD. 27.11.1984, 9932/10601), "keser" 

(2.CD. 12.12.1984, 10939/ 11831), "küreğin demir kısmı " (4.CD. 13.6.1991, 2699/3835),  kırık 

cam" (19.6.1991, 5369/7653) , "demir kiloluk" (2.CD. 19.6.1991, 6811/7702) , "balyozun demir 

kısmı" (2.CD. 27.11.1991, 11245/12073)  "demir küreğin arka yüzü" (4.D. 17.10. 1991, 

5047/6065),  "tırnak çalısının özel kesici, delici bölümü" (2.CD. 16.06.1992, 5886/6502), "tırpan" 

(4.CD.4.11.1992, 6075/6694),"levye" (2.CD.  9820/10309), "muĢta" (2.CD. 17.3.1993, 2627/3600), 

"bağ makası" (2.CD. 25.11.1992, 10660/11726), "soba küreğinin demir kısmı" (2.CD. 17,9. 1992, 

7766/8689), "ıstaka" (2.CD. 23.6.1992, 6304/6723),  "bel küreğinin demir kısmının künt tarafı" 

(2.CD. 25.3.1992, 2998/3569),  "girebi" (2.CD. 10.3.1992, 2640/2741) , "girebinin demir ve künt 

tarafı" (2.CD. 18.6.1991, 6729/7480) ,"Tornavida" (2.CD. 29.1.1992, 13144/920) ,"tırpanın sapa 

takılan demir kısmı" (4.CD. 28.11.1983, 6116/8153 ) , "Çekiç" (4.CD. 21.11.1983, 5805/5939), 

"tırpan" (4.D.22.9.1983, 3741/4311) , "ingiliz anahtarı" (2.CD. 18.5.1982, 3213/3361), "kazmanın 

künt tarafı" (2.CD. 4.5.1982, 3159/2931), "tornavida" ( 2.CD. 28.4.1982, 2815/2851) ,"  hızar 

bıçkısı" (2.CD. 6.4.1982, 1890/1917) "tesadüfen ele geçen küçük çivili tahta" (2.CD. 24.3.1982, 

1660/1653) , "satır" (2.CD. 24.2.1982, 1258/1233 , "çapanın demir kısmı" (2.CD. 10.2.1982, 

869/830)  "soba demiri" (4.CD. 21.12.1981, 7819/7903) , "demir maĢa" (4.D. 24.11.1981, 

6968/7200) , "demir dirgen" (4.CD. 29.9.1981, 5411/ 5607)  "özel Ģekilde kınlan ve kırık kısmı ile 

vurulan ĢiĢe" (2.CD. 24.9.1981, 5421/6284), "kazma" (2.CD. 15.9.1981, 5249/5845), "muĢtaya 

benzeyen demir" (4.CD. 13.7.1981, 4908/4898), "zincir" (4.CD. 17.10.1980, 5911/5936), "pense" 

(4.CD., 12.6.1979, 3901/4031). KAYMAZ, Seydi-GÖKCAN, Hasan Tahsin, Uygulamada Sulh 

Ceza Davaları, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1998, s.198 
608

 “765 sayılı TCK döneminde,  “tel zımba, tabanca kabzası, araç krikosu, niteliksiz boru, baston 

biçimindeki oto kilidi, bakraç, okey ıstakası, gırgır süpürgesi sapı, soba tablası ve borusu, ayakkabı 

çekeceği, alelade dikenli tel, bilye yatağı, daire Ģeklinde ve kenarları yuvarlak tahtadan mamul 

fırın küreği, önceden kırılmak suretiyle savunma ve saldırıda kullanılır hale getirilmeyen ĢiĢe ve 

bardak, lastik jop, boru anahtarı, demir sapa, sağlam bira ĢiĢesi, yemek çatalı, evsafı belirsiz demir 

çubuk, hayvan bağlamada kullanılan alelade zincir, demir bir borudan ibaret av tüfeği namlusu, 

ayakkabı topuğundaki çivi, yüzük, istimal amacı dıĢında sopa gibi kullanılan tüfek, niteliksiz inĢaat 

demiri” gibi aletlerin silahtan sayılmayacağına iliĢkin Yargıtay kararları bulunmaktaydı.  Ancak 
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kısım maddeler, araçlar da silah kavramı içerisinde değerlendirilmesi mümkündür.
609

 

Kullanılan silah yapay ve görünüĢte silah olsa bile nitelikli hal uygulanmalıdır.
610

 

5237 sayılı TCK’nın 6/1-f-4. bendeki ifade silah kavramını geniĢ yorumlamaya 

elveriĢlidir. KullanılıĢ yeri, Ģekli ve zamanına göre bir aracın silah sayılabileceği 

anlaĢılmaktadır. Bu bakımdan demir levyenin, ucu sivriltilmiĢ maden veya sopa gibi 

maddelerin de silah sayılabileceği ve silah gibi kullanılabilmeleri mümkündür.
611

 

Nitekim Yargıtay’ın da 5237 sayılı TCK’nın 6/1-f-4. bendeki ifadeyi gerekçe 

göstererek 765 sayılı TCK döneminde silah sayılmayanbir kısım Ģeylerin silah olarak 

kabul edilmesi gerektiğine iliĢkin kararları mevcuttur.
612

  

Fiilin iĢlenmesi sırasında mağduru etkileyecek biçimde 5237 sayılı TCK’nın 

6/1-f-4. bendi kapsamındaki araçlardan birinin kullanılmıĢ olması, nitelikli halin 

uygulanması için yeterlidir. Silâhın doğrudan somut olayda kullanılmasına gerek 

yoktur. Bu bakımdan örneğin, silâhın görünecek biçimde kılıf içinde bulunması 

halinde de nitelikli halin gerçekleĢtiği kabul edilmelidir.
613

 Ancak, failin silahı 

mağdura yöneltmesi, silahı mağdura doğru tutması Ģart değil ise de mağdura bu silahı 

göstermesi ve mağdur cinsel saldırı suçuna karĢı koyduğunda bu silahı kullanacağını 

hissettirmesi nitelikli halin uygulanması için zorunludur.
614

 

Mağdurun silah kullanılmak suretiyle etkisiz hale getirilmesi ya da eyleme 

direnme gücünün tehditle ortadan kaldırılması halinde nitelikli hal (TCK m.102/3-d) 

                                                                                                                                                                     

5237 sayılı TCK'nın 6/1-f bendinin (4) numaralı alt bendi hükmü karĢısında bu ayrımın hiçbir pratik 

önemi kalmamıĢtır.” PARLAR-HATĠPOĞLU, s.47 
609

 PARLAR-HATĠPOĞLU, s.47 
610 

MALKOÇ, s.74 
611

 MALKOÇ, s.74 
612

 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2008/3-25 E. ve 2008/22 K. sayılı ve 12.02.2008 tarihli 

kararında; yaralama suçunda kullanılan sopa, ele geçirilmemiĢ veya zapt edilmemiĢ ise de yaralama 

suçu yönünden elveriĢli bir özelliğe sahip olduğu belirtilerek sopanın TCK 6. maddenin 1/f fıkrası 

kapsamında saldırı ve savunmada kullanılmaya elveriĢli mahiyette bulunduğundan bahisle silah 

olarak nitelendirilmesi gerektiği kabul edilmiĢtir. http://www.adalet.org/forum2/tck tck.php?a1= 

y&b1=, (EriĢim Tarihi-07.08.2009); Benzer Ģekilde Yargıtay 3. Ceza Dairesi de; “5237 Sayılı Türk 

Ceza Kanunun uygulanmasında silah sayılabilecek taĢ ile uzuv tatili oluĢturacak Ģekilde yaralama 

eyleminin alt sınırı 8 yıl hapis cezasını gerektiren 5237 sayılı TCK’nın 86/l-3-e, 87/2b-son 

maddelerine uyan suçu oluĢturacağı gözetilerek ceza tertibine gidilmesi ve lehe uygulamasında 

buna göre değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi…” Ģeklinde karar vermiĢtir. (3.CD., 

4.7.2007 tarih ve 4600 E.-55729 K.), ARTUÇ, s.310 
613 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.157; ARTUÇ, s.585; YENĠDÜNYA, s.3297; KarĢı görüĢ 

olarak Toroslu, silahla ilgili ağırlaĢtırıcı nedenin uygulanabilmesi için failin silahlı olmasının 

yetmeyeceğini cinsel saldırı fiilinin silah kullanılarak iĢlenmiĢ olması gerektiğini savunmuĢtur. 

TOROSLU, s. 61 
614

 ARTUÇ, s.585; MALKOÇ, s.74 

http://www.adalet.org/forum2/tck%20tck.php?a1=%20y&b1
http://www.adalet.org/forum2/tck%20tck.php?a1=%20y&b1
http://www.adalet.org/forum2/tck%20tck.php?a1=%20y&b1


 120 

oluĢur.
615

 Cinsel saldırı suçu tamamlandıktan sonra, suçun ortaya çıkmasını veya 

baĢkalarının müdahalesini önlemek için baĢka bir suçun iĢlenmesi sırasında silah 

kullanılması halinde ise nitelikli hal oluĢmaz.
616

  

(2)- Birden Fazla KiĢi Tarafından Birlikte ĠĢlenmesi 

5237 sayılı TCK’nın 102. maddesinin 3. fıkrasının d bendinde suçun, “birden 

fazla kiĢi tarafından birlikte” iĢlenmesi nitelikli hal olarak kabul edilmiĢtir. Buna 

göre faillerin en az iki kiĢi olması gerekir. Bu durum maddede açıkça ifade 

edilmiĢtir.
617

 Bir kimsenin tek baĢına fiili gerçekleĢtirmesi ile baĢkalarından yardım 

görerek ya da birden fazla kiĢinin birlikte gerçekleĢtirmesi arasında büyük fark 

vardır. Fail sayısının fazlalığı mağdurun direncinin kolay bir Ģekilde ortadan 

kaldırılmasını sağlamaktadır.
618

  

5237 sayılı TCK 102/3-d bendinde, cinsel saldırının “birden fazla kiĢi 

tarafından birlikte iĢlenmesi”nden suçun icra hareketlerinin müĢterek fail olarak 

sorumluluğu gerektirecek Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢ olması anlaĢılmalıdır.
619

 

  MüĢterek faillikte, her bir suç ortağı fail statüsündedir ve birlikte suç iĢleme 

kararı ile fiil üzerinde ortak hâkimiyet kurulması söz konusudur. MüĢterek faillerin, 

suçun icrasındaki rolleri ve katkılarının derecesi nazara alınarak ortak hâkimiyetin 

kurulup kurulmadığı tespit edilmelidir. MüĢterek faillikte, fiilin icrası veya sonuçsuz 

kalması ortak faillerden her birinin elinde bulunmaktadır. Belli bir hareketin icrasına 

ve neticenin meydana gelmesine iliĢkin olan birlikte suç iĢleme kararı, kast 

kapsamında düĢünülmelidir. MüĢterek faillerin suçun iĢleniĢine iliĢkin kastlarının 

doğrudan veya olası kast gibi farklılık göstermesinin, müĢterek fail olarak 

sorumlulukları üzerinde bir etkisi yoktur.
620

 Buna karĢın bu kiĢilerin her birinin 

mağdura cinsel saldırı eylemini gerçekleĢtirmiĢ olması Ģart değildir.
621

 Ancak birden 

fazla fail, suçun iĢlenmesi sırasında birlikte bulunmalı, suçun icra hareketleri 

                                                           
615

 MERAN, s.255 
616

 PARLAR-HATĠPOĞLU, s.828; 
 
MERAN, s.255 

617 
SOYASLAN, s.177,178; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.292; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, 

s.157; MALKOÇ, Açıklamalı Ġçtihatlı…, s.906; MERAN, s.255; MALKOÇ, Türk Ceza…, s.75 
618 

DÜLGER, s.153; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.292   
619 

SEVÜK, s.267; ġEN, s.387;  MALKOÇ, s.75;   YENĠDÜNYA, s.3297;; MERAN, s.256; EROL, 

s.497; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.157; GÜNDEL, 5237 Sayılı…, s.17 
620 

MERAN, s.256 
621

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.292; MERAN, s.255; 765 sayılı TCK 417.  madde ile ilgili benzer 

görüĢ için bkz. DÜLGER, s.155; ÖNDER, s.470 
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bakımından da ortak hâkimiyet ve hareketlerinde zorunlu tamamlayıcılık 

olmalıdır.
622

  

MüĢterek faillerden birisi, suçun cebir unsurunu, diğeri ise cinsel davranıĢ 

unsurunu gerçekleĢtirdiğinde nitelikli hal (TCK m.102/3-d) uygulanmalıdır.
623

 

Örneğin, faillerden biri mağdurun ayaklarını tutması, diğerinin ellerini tutması, diğeri 

de cinsel saldırıyı gerçekleĢtirmesi halinde nitelikli hal oluĢur.
624

 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda 417. maddede ırza geçme ve tasaddi 

suçlarının “birden ziyade kimseler” tarafından iĢlenmesi ağırlaĢtırıcı neden olarak 

kabul edilmiĢti.
625

 Buna karĢı 765 sayılı TCK 417. maddeden farklı olarak 5237 

sayılı TCK 102/3-d fıkrasında suçun birden fazla kiĢi tarafından iĢlenmesinden değil, 

birden fazla kiĢi tarafından “birlikte” iĢlenmesinden söz edilmiĢtir.
626

  Buna göre 

faillerin en az iki kiĢi olması, bu kiĢilerin suçun kanuni tanımında yer alan fiilleri 

birlikte gerçekleĢtirmeleri gerekmektedir.
627

 Bu nedenle, cinsel saldırı suçunun, bir 

baĢkası tarafından azmettiren (TCK m.38/1) veya yardım eden (TCK m.39) sıfatıyla 

iĢtirak ederek iĢlenmesi halinde, birlikte iĢlemekten söz edilemez ve bu nedenle 

nitelikli hal oluĢmaz
628

  

Birden fazla kiĢinin cinsel saldırı suçunu iĢlerken birlikte hareket etmeleri 

Ģarttır. Ancak birden fazla kiĢinin suçun iĢlenmesinden önce aralarında anlaĢmıĢ 

olmaları gerekli değildir.
629

 Ayrıca birden fazla kiĢinin aynı mağdura yönelik 

eylemde bulunmaları Ģarttır. Mağdurlar ve failler birden fazla ise ve her bir fail diğer 

bir mağdura cinsel saldırı da bulunmuĢ ise nitelikli hal uygulanmamalıdır.
630

 Birden 

                                                           
622

 ġEN, s.387 
623 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.292 
624

 DÜLGER, Yeni Türk Ceza…, s.14; MERAN, s.255; 765 sayılı TCK 417. maddeye iliĢkin benzer 

yönde görüĢ için bkz.; ÖNDER, s.470 
625

 BAKICI, “Türk Ceza Yasası…”, s.604; ÖNDER, s.470 
626 

MALKOÇ, s.75; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.157; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s. 292; 

MERAN, s.256; ġAHĠN-ÖZGENÇ, (Madde Gerekçesi), s.227 
627 

MALKOÇ, s.75 
628 

SEVÜK, s.267; ġEN, s.387; MALKOÇ, s.75; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s. 157; 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.292; MERAN, s. 256; ġAHĠN-ÖZGENÇ, (Madde Gerekçesi), s.227; 

YENĠDÜNYA, s.3297; 765 sayılı TCK 417. madde uygulamasında TCK 65/3. maddesine uyan feri 

iĢtirak halinde TCK 417. maddenin uygulanması gerektiği belirtilmiĢti. (5.CD., 18.03.1993 tarih ve 

895 E.-1262K.) Buna karĢın feri iĢtirak halinde olmakla birlikte feri failin olay yerinde bulunması 

doğrudan eyleme yardım ve katkıda bulunmasının aranacağı YCGK., 14.06.1993 tarih ve 5/100–

167 sayılı kararı ile belirtilmiĢti. MALKOÇ, Açıklamalı Ġçtihatlı…, s.906 
629 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.158; YENĠDÜNYA, s.3298 
630 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.292; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.158; 765 sayılı TCK 417.  

madde ile ilgili benzer görüĢler için bkz. TEZCAN-ERDEM, s.344; OTACI, s.100,101 
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fazla kiĢiden birisinin ceza sorumluluğunun bulunmaması, halinde diğer fail için 

suçun birlikte iĢlenmesinden doğan ağırlaĢtırıcı neden uygulanmalıdır. Buna göre, 

müĢterek faillerden biri 12 yaĢından küçük ya da akıl hastası olması halinde nitelikli 

hal uygulanmalıdır.
631

 Bu durum TCK’nın 40/1. maddesinde “suçun işlenişine iştirak 

eden her kişi, diğerinin cezalandırılmasını önleyen kişisel nedenler göz önünde 

bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır” Ģeklinde 

düzenlenmiĢtir.
632

 Suça iĢtirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için cinsel saldırı 

suçunun tamamlanmıĢ olması Ģart değildir. Suç teĢebbüs aĢamasında kalsa da 

nitelikli hal (TCK m.102/3-d) uygulanması mümkündür.
633

  

Cinsel saldırı suçunun “silahla” aynı zamanda “birden fazla kiĢi tarafından 

birlikte” gerçekleĢtirilmesi halinde ise temel cezanın belirlenmesinde 5237 sayılı 

TCK’nın 61. maddesi nazara alınarak fail hakkında cezanın alt sınırından 

uzaklaĢmak suretiyle daha fazla ceza tayin edilmesi gerekmektedir. 
634

 

3- Cinsel Saldırı Suçunun Neticesi Sebebiyle AğırlaĢmıĢ Halleri 

5237 sayılı TCK’nın 102. maddesinin 5. ve 6. fıkralarında, cinsel saldırı 

suçunun (TCK m.102) neticesi sebebiyle ağırlaĢmıĢ hâlleri düzenlenmiĢtir. Cinsel 

saldırı suçunun iĢlenmesi suretiyle mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulmasına 

neden olunması ve cinsel saldırı sonucunda mağdurun bitkisel hayata girmesi veya 

ölümü hâlinde daha ağır ceza öngörülmüĢtür. Ancak bu durumlarda, neticesi 

sebebiyle ağırlaĢmıĢ suçlar dolayısıyla sorumluluk için aranan koĢulların 

gerçekleĢmesi gerekir (TCK m.23).
635

  

Bir suçu gerçekleĢtirmek isteyen kimsenin daha ağır veya daha baĢka bir 

neticenin oluĢumuna sebebiyet vermesi halinde neticesi sebebiyle ağırlaĢmıĢ suç 

                                                           
631

 ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.158; MALKOÇ, Türk Ceza…,s.75; YENĠDÜNYA, s.3298 

BAYTEMĠR, s.270,271; MERAN, s.255; 765 sayılı TCK 417.  madde ile ilgili benzer görüĢler için 

bkz. DÜLGER, Cinsel Özgürlüğe…, s.156; ÖNDER, s.470; BAKICI, Genel Adap…, s.173; 

OTACI, s.100, 101   
632 

MERAN, s.255; 5. CD., 10.2.1993 tarih ve  93 E.-489 K., BAKICI, 173 
633

 ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.158; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.292; YENĠDÜNYA, 

s.3298; MERAN, s.256; 765 sayılı TCK 417.  madde ile ilgili benzer görüĢler için bkz. DÜLGER, 

s.156; TEZCAN-ERDEM, s.344; BAKICI, “Türk Ceza Yasası…, s.604; ARTUK-GÖKÇEN-

YENĠDÜNYA Ceza Hukuku Özel…, s.797;   ÖNDER, s.470; BAKICI, Genel Adap…, s.172; 

OTACI, s.100,101  
634 

MALKOÇ, s.77 
635 

YENĠDÜNYA, s.3299; ġAHĠN-ÖZGENÇ, (Madde Gerekçesi), s.227; Madde 23 – “(1) Bir fiilin, 

kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi hâlinde, kişinin 

bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi 

gerekir.” 
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(TCK m.23) söz konusu olur ve fail ancak bu neticelerin yaĢam tecrübelerine göre 

tipik ve önceden öngörülebilir olması durumunda sorumlu tutulabilir. Failin 

neticenin meydana gelmesinde kusurlu olup olmadığı araĢtırılmalıdır. Bu durumda 

failin en az taksir derecesinde kusurlu olması gerekmektedir.
636

  

TCK 102/5-6. fıkralarında belirtildiği Ģekilde,  mağdurun beden ve ruh 

sağlığının bozulması halinde ve suç sonrası mağdurun bitkisel hayata girmesi ve 

ölümüne neden olması halinde neticesi sebebiyle ağırlaĢmıĢ suç söz konusu olması 

nedeniyle failin bitkisel hayat ve ölüm neticesini istememiĢ olması ancak yapılan 

hareketin bu sonucu doğurmuĢ olması aranmalıdır.
637

 Kanun koyucu objektif 

sorumluluğu kaldırması nedeni ile faili, mağdurun beden ve ruh sağlığının 

bozulmasından ve bitkisel hayata girmesi ve ölümünden sorumlu tutabilmek için, 

failin en azından dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmemiĢ olması ve taksir 

derecesinde kusurlu olması gerekmektedir.
638

 

a- Suçun Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması  

5237 sayılı TCK’nın 102. maddesinin 5. fıkrası
639

 ile cinsel saldırı suçu 

sonucunda “mağdurun beden ve ruh sağlığının bozulması hali” fiilin sonucundan 

kaynaklanan ve cezanın ağırlaĢtırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak kabul 

edilmiĢtir.   

765 sayılı TCK 418. maddede 
640

 ırza geçme ve ırza tasaddi suçlarında netice 

yüzünden cezanın ağırlaĢtırılmasını gerektiren durumlar olarak; bir hastalığın 

bulaĢtırılması (bir mazarın sirayeti),  mağdurun sağlığında büyük bir eksiklik 

meydana gelmesi (mağdurun sıhhatine sair büyük bir nakise irası), mağdurun 

sakatlığına neden olunması (maluliyet) ve ayıplı duruma gelme (mayubiyet) kabul 

edilmiĢti. 5237 sayılı TCK 102/5. fıkrada yer alan “beden ve ruh sağlığının 

bozulması hali” 765 sayılı TCK 418. maddedeki tüm bu durumları kapsamaktadır.
641

 

                                                           
636 

HAKERĠ, s.48,49 
637

 ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, 5237 Sayılı Kanuna…, s.160 
638 

DÜLGER, Yeni Türk Ceza…, s.14; CENTEL, s.68 
639

 Madde 102-“(5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, on 

yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.” 
640

 Madde 418- “Eğer bu fiil ve hareketler bir mazarın sirayetini veya mağdurun sıhhatine sair büyük 

bir nakisa irasını veya mâluliyet veya mâyubiyetini müstelzim olursa cezanın yarısı ilâve edilerek 

hükmolunur.” 
641

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.292,293; Doktrinde, cinsel saldırının doğal sonuçlarından biri olan 

ruh sağlığının bozulması halinin, suçun neticesi sebebiyle ağırlaĢmıĢ hali olarak düzenlenmesinin 

yerinde olmadığı, ancak cinsel saldırının doğasından kaynaklanan bedeni rahatsızlıklar dıĢında bazı 
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Bu nedenle 765 sayılı TCK 418. maddede yer alan “bir marazın sirayeti”, “sıhhate 

büyük bir nakise irası”  ve “maluliyet” hallerinin açıklanması gerekmektedir.      

“Bir marazın sirayeti” iĢlenen suç nedeniyle mağdurun geçici bir hastalığa 

maruz kalmasını ifade etmektedir. Söz konusu hastalık, aids, cüzam, verem gibi 

bulaĢıcı bir hastalık veya zührevî bir hastalık Ģeklinde olabilir.
642

 Hastalığın 

doğrudan doğruya fiilden geçmesi de Ģart değildir. Fiilin iĢlenmesi sırasında 

çevreden veya kullanılan araçlardan geçmesi mümkündür.
643

 765 sayılı TCK 418. 

maddeye göre failin, kendisinde var olduğunu bildiği bulaĢıcı hastalığın mağdura 

geçmesini isteyerek kasten hareket etmesi halinde ise ırza geçme suçu ile birlikte 

kasten yaralama suçunun mevcut olduğu ve gerçek içtima kuralları uygulanması 

gerektiği belirtilmiĢti.
644

 Benzer Ģekilde, cinsel saldırı suçunda da (TCK m.102)  

failin, kendisinde var olduğunu bildiği bulaĢıcı hastalığın (AIDS, belsoğukluğu, 

frengi, cüzam, verem vb.) mağdura geçmesini isteyerek kasten hareket etmesi 

halinde gerçek içtima kuralları uygulanarak hastalığın niteliğine ve sonucuna göre 

fail cinsel saldırı suçu (TCK m. 102) ile birlikte kasten yaralama suçundan (TCK 

m.86 vd.) veya mağdurun ölümü halinde kasten öldürme suçundan da (TCK m.81 

vd.) cezalandırılmalıdır.
645

 

  “Mağdurun sıhhatine büyük bir nakise”, fiil nedeniyle mağdurun geçici bir 

süre akıl hastalığına maruz kalması, mağdurun ruh sağlığında geçici fakat büyük bir 

zarar meydana gelmesi, psikolojik durumunun ağır Ģekilde bozulmasını ifade 

etmektedir. Cinsel saldırı suçu sonrası mağdurda sadece bedensel değil ruhi 

bakımdan fiile bağlı olarak meydana gelen nakise halinde cezanın arttırılacağı 

öngörülmüĢtür.  Bununla birlikte mağdurda oluĢacak ekimozlar, sıyrıklar sıhhate 

büyük bir nakise irası olarak kabul edilmemektedir.
646

  

                                                                                                                                                                     

hastalıkların ortaya çıkmasının cezanın ağırlaĢtırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak kabulünün 

yerinde olacağı savunulmuĢtur. YENĠDÜNYA, s.3299; Benzer yönde görüĢ için bkz. ÖZTÜRK, 

s.144 
642 

BAKICI, s.199 
643 

DÜLGER, Cinsel Özgürlüğe…, s.173,174; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, Ceza Hukuku 

Özel…,  s.803; ÖNDER, s.477; BAKICI, s.199 
644

 DÜLGER, s.173,174; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.803; ÖNDER, s.475-477; TEZCAN-

ERDEM, s.349; BAKICI, s.199 
645

 ARTUÇ, s. 587 
646

 BAKICI, s.200 
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“Maluliyet”, failin fiili sonucunda tedavisine olanak bulunmayan ve mağdurun 

herhangi bir organının iĢlevini sürekli nitelikte yerine getiremeyecek hale 

sokulmasıdır.
647

 Örneğin, cinsel saldırı sonucu mağdurun cinsel organlarının 

parçalanması nedeniyle bir daha cinsel iliĢkide bulunamaması veya fiil sonucu çocuk 

yapma yeteneğinin kaybedilmesi durumunda maluliyet hali mevcuttur. Bu durumun 

iyileĢme imkânı bulunmamalıdır. Tedavisi mümkün olduğu takdirde maluliyet değil 

bir süre devam eden nakise (eksiklik) söz konusu olur.
648

 

Cinsel saldırı suçu sonucunda mağdurda çoğu kez psikolojik rahatsızlıkların 

ortaya çıkması mümkündür. Cinsel saldırıya maruz kalmak toplum içinde yaĢayan 

kiĢi için utanç kaynağı olarak görülebilmektedir.
649

 Cinsel saldırının mağdur 

üzerinde yaratacağı psikolojik travma mağdurların yaĢı, ruhsal, sosyal ve kültürel 

yapılarına göre göreceli bir nitelik arz etmektedir. Mağdurda ortaya çıkan psikolojik 

rahatsızlıkların ruh sağlığını bozup bozmadığı hususunun saptanması hukuki 

olmaktan çok tıbbi bir olgudur.
650

 Cinsel saldırı suçu sonucunda mağdurun beden ve 

ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespitine iliĢkin olarak bu durumun doktor 

raporu ile saptanması
651

 ve gerektiğinde Adli Tıp Kurumu’nun ilgili ihtisas 

dairesinden görüĢ alınması gerekmektedir.
652

 

5237 sayılı TCK 102/5. maddesinin uygulanması açısından  mağdurda ortaya 

çıkan ruhsal bozukluğun kalıcı olmasının gerekip gerekmediği konusunda doktrinde 

farklı görüĢler ileri sürülmüĢtür. Konuyla ilgili olarak doktrinde bir kısım yazarlar; 

                                                           
647 

ÖNDER, s.477; TEZCAN-ERDEM, s.349 
648 

BAKICI, s.200 
649

 GÜNDEL, s.18 
650

 AKÇĠN, s.125 
651

 Cinsel saldırı suçunda, mağdurun psikolojik olarak zor durumda olması, fiziksel ve psikolojik 

travmaya maruz kalması nedeniyle mağdurların muayeneleri özel bir önem ve özen 

gerektirmektedir. Mağdur psikolojik olarak zor durumdadır ve fiziksel ve psikolojik travmaya 

maruz kalmıĢtır. Cinsel saldırı iddiası bulunan olgularda doktorun muayeneden önce, muayene 

sırasında ve sonrasında yapması gereken iĢlemler ile analiz için örnekleri almasında bir kısım 

kurallara riayet edilmesi gerekmektedir. CELBĠS, Osman-KARACA, Mehmet-ÖZDEMĠR, 

Bora-ISIR, Aysun Baransel, “Cinsel Suçlarda Muayene”, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 

C.1, S.4, 2004, s.48-52 
652

 ARTUÇ, s.590; “Mağdure hakkında Giresun Devlet Hastanesince düzenlenen 25.7.2005 

tarihli ve 4132 sayılı raporda travma sonrası stres bozukluğu belirlendiği gözetilerek 5237 

sayılı TCK’nın 102/5 maddesinin tatbiki açısından, cinsel saldırı suçunun sonucunda beden ve 

ruh sağlığında bozulma olup olmadığının Adli Tıp Kurumu ilgili Ġhtisas Dairesinden alınacak 

görüĢ sonucuna göre saptanması gerektiği gözetilmeden yetersiz rapora dayanılarak sanığın 

cezasında anılan madde ile artırım yapılması…” (5 CD., 17.10.2006 tarih ve 7841 E.-8003 

K.), BAYTEMĠR, s.304; Benzer yönde kararlar için bkz. 5.CD., 29.01.2007 tarih ve 12512 E.-333 

K.,  5.CD., 07.02.2007 tarih ve 11525 E.-721 K., GÜNDÜZ-GÜLTAġ, s.126  
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mağdurda ortaya çıkan ruhsal bozukluğun geçici ya da kalıcı olmasının önemi 

bulunmadığını, süresi ne olursa olsun cinsel saldırı mağdurda patolojik bir durum 

ortaya çıkarmıĢ veya önceden var olan patolojik durumu arttırmıĢ ise netice 

yüzünden cezanın ağırlaĢtırılmasını gerektiren nitelikli hal söz konusu olacağını 

savunmuĢlardır.
653

 KarĢı görüĢ olarak doktrinde bir kısım yazarlar ise, TCK 102/5. 

fıkrada düzenlenen ruhsal bozukluğun, kalıcı bir ruhsal bozukluk olması gerektiğini, 

Adli Tıp uzmanlarına göre kalıcı ruhsal bozukluğun bulunup bulunmadığı kiĢiden 

kiĢiye değiĢmekle birlikte 2-6 ay arasında devam eden tedaviye rağmen iyileĢme 

gerçekleĢmemiĢ ise ruhsal bozukluğun varlığının kabul edildiği, belirtilen süreler 

geçtikten sonra iyileĢme gerçekleĢmiĢ ise suçun neticesi sebebiyle ağılaĢmıĢ halinin 

(TCK m.102/5) uygulanamayacağını savunmuĢlardır.
654

 

Cinsel saldırı suçu, mağdur üzerinde çoğu zaman psikolojik sorunlar meydana  

getirebilmektedir. Buna karĢın cinsel saldırının mağdur üzerindeki etkisi kiĢiden 

kiĢiye değiĢiklik göstermekte ve yaĢanılan toplumsal çevre ve kiĢilik farklılıkları 

dikkate alındığında mağdurların bir kısmının ruhsal çöküntü halinden kısa sürede 

kurtulabilmekte bir kısmın da ise ruhsal bozukluk kalıcı hale gelebilmektedir. TCK 

102/5. maddenin fail hakkında uygulanması için cinsel saldırı suçu sonucunda 

mağdurda kalıcı ruhsal bozukluk meydana gelmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

 TCK 102/5. maddenin metninde suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh 

sağlığının bozulmasından söz edilmiĢ olması ve bu durumun suçun iĢlenme 

sürecindeki tüm evreleri ifade etmesi karĢısında mağdurun hastalığı doğrudan failden 

almıĢ olması gerekmemektedir. Örneğin, failin cinsel saldırı eylemi nedeniyle 

mağduru yatırdığı yerin bulaĢıcı hastalığa sahip bir kiĢiye ait olması nedeniyle 

mağdurun verem hastalığına yakalanmıĢ olması durumunda da nitelikli hal 

uygulanabilir.
655

  

Fiilin ahlaki kötülüğünü idrake ve olaya ruhsal yönden mukavemete muktedir 

olmasına imkân verecek psikoseksüel olgunluğa engel teĢkil edecek derecede akıl 

hastası olan kiĢilere karĢı iĢlenen cinsel saldırı suçu TCK 102/3-a bendinde cezanın 

ağırlaĢtırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak düzenlenmesi nedeniyle ve söz 

                                                           
653

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.294; MERAN, s.258 
654

 ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, 5237 Sayılı Kanuna…, s.159; Adli Tıp Kurumu’nun görüĢüne 

yönelik ayrıntılı bilgi için bkz. ARTUÇ, s.588-592 
655 

MERAN, s.258 
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konusu kiĢilerin ayrıca ruh sağlıklarının bozulmasının mümkün olamayacağı için bu 

durumda ayrıca fail hakkında TCK 102/5. maddesinin uygulanması mümkün 

değildir.
656

 Ancak bu kiĢilerin cinsel saldırı suçu sonucunda beden sağlıklarının 

bozulması halinde fail hakkında TCK 102/5. maddesi uygulanabilir.
657

 

765 sayılı TCK’da fiilin, mağdurun mayubiyetine neden olması (ayıplı duruma 

gelme) cezayı arttırıcı bir hal olarak düzenlenmiĢti (765 sayılı TCK m.418). 765 

sayılı TCK hangi hallerin mayubiyet olarak değerlendirileceğini belirtmemiĢti. 

Uygulamada kızlık zarının bozulması mayubiyet olarak kabul edilmiĢti.
658

 5237 

sayılı TCK’da cinsel suçlara iliĢkin olarak 765 sayılı TCK’dan farklı olarak 

“mayubiyete” cezanın ağırlaĢtırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak kanunda yer 

verilmemesidir. Bu nedenle cinsel saldırı suçu (TCK m.102) sonucunda mağdurun 

kızlığının bozulması, mağdurun beden sağlığının bozulmasını gerektiren bir hal 

olarak kabulüne imkân yoktur.
659

 Adli Tıp Kurumu’nun görüĢü de kızlık zarının 

bozulmasının beden sağlığını bozucu etkisi bulunmadığı yönündedir.
660

 Buna karĢın 

mağdurun kızlığının bozulmuĢ olması toplumdaki değer yargıları ve mağdurun suç 

sonrasındaki hayatını etkileyecek bir durum olması nedeniyle ruhsal sağlığının 

bozulmasına yol açmıĢsa TCK 102. madde 5. fıkra kapsamında değerlendirilmesi 

mümkündür.
661

 Nitekim Yargıtay da, cinsel saldırı suçu sonucunda kızlık zarı 

bozulan mağdurenin beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının araĢtırılması 

gerektiğine karar vermiĢtir.
662

 

                                                           
656

 AKÇĠN, s.125; PARLAR-HATĠPOĞLU, s.830; ARTUÇ, s.592; MALKOÇ, s.80 
657

 MALKOÇ, s.80 
658 

 DÜLGER, s.178; ÖNDER, s.478 
659 

SEVÜK, s.268; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.293; ÜNVER, s.303; MERAN, s.258; Malkoç, kızlık 

zarının bozulmasına yol açan cinsel saldırı suçunun nitelikli hali sonucunda mağdurun hamile 

kalmıĢ olması halinde ve hamilelik sorunları yaĢaması beden sağlığının bozulması anlamına 

gelebileceğini savunmuĢtur. MALKOÇ, s.85 
660

 MALKOÇ, s.84 
661 

MALKOÇ, s.84; MERAN, s.258; ARTUÇ, s.588; Akçin, el değmemiĢliğin göstergesi, masumiyet 

ve saflığın simgesi olan bekârete, toplumumuzun verdiği önem ve atfettiği değer de gözetildiğinde 

mağdurun eylemin kötülüğünün idraki içerisinde bulunmayan akıl hastaları hariç, sosyal çevrede 

hoĢ karĢılanmayacak böyle bir psikolojik travma sonucu kendisini aĢağılanmıĢ, kirletilmiĢ olduğu 

duygusuna kaptıracağı bu durumunda ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği düĢünüldüğünde bu 

halin ruh sağlının bozulması olarak kabulü gerektiğini savunmuĢtur. AKÇĠN, s.124,125 
662

 “5237 Sayılı Yasa’nın 102/5. maddesinin uygulanma olasılığı nazara alınarak kızlığı bozulan 

mağdurenin suçun sonucunda beden veya ruh sağlığında bozulma olup olmadığının Adli Tıp 

Kurumu ilgili Ġhtisas Dairesinden görüĢ alınarak saptanması gerektiğinin gözetilmemesi…”, 

(5.CD., 10.4.2006 tarih ve  2706 E.-3034 K.), BAYTEMĠR, s.302; Benzer yönde içtihat için bkz. 

5. CD., 26.01.2006 tarih ve 17325 E.-262 K.,  Ġçtihat ve Mevzuat Bankası, Kompakt Disk (CD), 

bilgi@meseyazilim.com 

mailto:bilgi@meseyazilim.com
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Fail hakkında, TCK 102. madde 5. fıkra gereğince artırım yapılabilmesi için 

mağdurun beden ve ruh sağlığının bozulması ile fail tarafından gerçekleĢtirilen cinsel 

saldırı fiili arasında nedensellik bağı bulunmalıdır. Ayrıca burada neticesi itibarıyla 

ağırlaĢan bir suç mevcut olduğundan, 5237 sayılı TCK 23. maddede
663

 öngörülen 

koĢulun da gerçekleĢmesi aranmalıdır.
664

 Buna göre failin bu neticeden dolayı 

sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından failde taksir düzeyinde bir kusurun 

bulunması gerekir. Nitelikli halin uygulanması bakımından bu netice, cinsel saldırı 

suçunda kullanılan cebir nedeniyle oluĢabileceği gibi cinsel davranıĢtan da  ileri 

gelmiĢ olabilir. Bu durumun herhangi bir önemi yoktur.
665

  

Kanun koyucu cinsel saldırı eylemi sonucunda oluĢan bedensel ya da ruhsal 

bozulduğun derecesi ve niteliğine bakmadan cezanın alt sınırını belirlemiĢ üst sınırın 

ne kadar olacağı yönünde bir düzenleme yapmamıĢtır. Buna karĢın fail hakkında 

TCK’nın 49/1. maddesi gereğince süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen 

hallerde yirmi yıldan fazla olamayacağından bedensel ya da ruhsal bozukluğun 

ağırlık derecesine göre on yıldan az olmamak üzere yirmi yıla kadar ceza 

uygulanması mümkündür.
666

 

b- Suçun Sonucunda Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü                                         

5237 sayılı TCK’nın 102. maddesinin 6. fıkrası ile 765 sayılı TCK’nın  

418/1.
667

 maddesine benzer Ģekilde failin cinsel saldırı eylemi sonucu mağdurun 

ölümü halinde ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası öngörülmüĢtür. Buna karĢın 5237 

sayılı TCK 102/6. maddesinde 765 sayılı TCK’dan farklı olarak mağdurun ölümü 

dıĢında ayrıca mağdurun bitkisel hayata girmesi de cezanın ağırlaĢtırılmasını 

gerektiren nitelikli hal olarak kabul edilmiĢtir.
668

  

                                                           
663 

Madde 23- “(1) Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet 

vermesi hâlinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından 

taksirle hareket etmesi gerekir.” 
664 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.159; EROL, s.501; Kendisine tecavüz edilmek istenen 

mağdurenin binanın üçüncü katından aĢağıya atlayarak çenesinin kırıldığı ve onbeĢ gün iĢ ve 

gücünden kalacak Ģekilde yaralandığı olayda, Yargıtay 5. Ceza Dairesi 31.10.1934 tarih 3214/4047 

sayılı kararında bu arazın, “sıhhate büyük bir nakise irası” niteliğinde olup olmadığının tespiti 

gerektiğine karar verilmiĢtir. BAKICI, s.200 
665 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.294; MALKOÇ, s.88,81 
666 

MERAN, s.258 
667 

Madde 418- (DeğiĢik: 6123 – 9.7.1953) “Yukarki maddelerde yazılı fiil ve hareketler mağdurun 

ölümünü mucip olursa faile müebbet ağır hapis cezası verilir.” 
668 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.295 



 129 

Bitkisel hayat, “beyin fonksiyonlarının yitirildiği, solunum ve dolaĢım 

sisteminin dıĢ destekle görev yaptığı, tam bilinçsizliğin bulunduğu klinik yaĢam 

türü” olarak tanımlanmıĢtır.
669

 Beyin ölümü ile bitkisel hayat kavramları arasındaki 

en önemli fark, bitkisel hayattaki hastaların solunumlarının devam etmesidir. Bitkisel 

hayat durumundaki hastalar bazen uzun süre yaĢamaya devam etmekte ve iyileĢerek 

normale dönebilmektedirler.
670 

Mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölmesi, neticesi sebebiyle ağırlaĢmıĢ, 

bir durum olması nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 23. maddesinde yazılı neticesi 

sebebiyle ağılaĢmıĢ suça iliĢkin koĢulun da gerçekleĢmesi aranır.
671

 KiĢi, suç 

oluĢturan hareketi gerçekleĢtirirken kast ettiği sonuçtan daha ağır veya baĢka bir 

sonuç gerçekleĢmiĢse; netice sebebiyle ağırlaĢmıĢ bir suçun varlığından söz edilir. 
672

  

Cinsel saldırı fiilinin iĢlenmesi sonucu failin isteği dıĢında mağdurun ölmesi 

veya bitkisel hayata girmesi halinde failin bitkisel hayat veya ölüm neticesini 

istememesi, ancak yapılan hareketin mağdurun ölümüne veya bitkisel hayata 

girmesine sebep olması gerekir. Ayrıca ölüm ve bitkisel hayat neticesi ile cinsel 

saldırı arasında doğrudan illiyet bağı bulunmalıdır.
673

 Ölüm neticesi, fiile, yani cebir 

kullanılmasına, cinsel davranıĢa ve eğer nitelikli cinsel saldırı söz konusu ise, organ 

ve cisim sokulmasına bağlı olarak meydana gelmiĢ olmalıdır.
674

  

Failin, mağduru öldürdükten sonra cinsel iliĢkide bulunması durumunda 

nitelikli hal uygulanmamalıdır.
675

 Bu durumda yerine göre nitelikli kasten öldürme 

(TCK m. 82/1-h) ve ölülere saygı duygusuna aykırı bir suç (TCK m.130/2) söz 

konusu olur. Bunun gibi, eğer mağdur, cinsel iliĢki sonucu hamile kalmıĢ, ancak 

çocuk düĢürme veya doğum sırasında ölmüĢ ise, bu takdirde gerçekleĢen ölüm 

neticesinden dolayı faili sorumlu tutmak mümkün değildir.
676

 Özellikle cinsel saldırı 

suçu iĢlendikten sonra suçun ortaya çıkmaması için mağdur öldürülmüĢ ise, hem 

                                                           
669

 ÇÖLOĞLU, Sedat, Adli Tıp Sözlüğü, Ġstanbul, 1993, s.47, Nakleden, AKÇĠN, s.126 
670 

MERAN, s.259 
671 

 SEVÜK, s.268; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.160; MALKOÇ, s.88 
672 

MERAN, s.259 
673

 ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.160; AKÇĠN, s.125; MALKOÇ, s.88;  YENĠDÜNYA, 

s.3299; PARLAR -HATĠPOĞLU, s.102; MERAN, s.259; 765 sayılı TCK 418.  madde ile ilgili 

benzer görüĢler için bkz. DÜLGER, s.171; TEZCAN-ERDEM, s.348 
674 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.295 
675

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.295; 765 sayılı TCK 418. maddeye iliĢkin benzer yönde görüĢ için 

bkz. DÜLGER, s.172 
676 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.295 
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cinsel saldırı (TCK m.102) ve hem de nitelikli kasten insan öldürme suçundan dolayı 

(TCK m.82/1-h) fail sorumludur ve bu durumda TCK 102. maddenin 6. fıkrası 

uygulanmamalıdır.
677

 

Cinsel saldırı ile ölüm arasında doğrudan doğruya nedensellik bağı bulunması 

gerektiği için örneğin, cinsel saldırı sonrasında mağdurun intihar etmesi veya 

tecavüze uğrayan mağdurun bu durumu hazmedemediği için intihar etmesi halinde 

mağdurun kendisinin verdiği bir karara dayandığı ve bu yüzden neticenin objektif 

olarak faile isnad edilebilmesi söz konusu olmayacağı için TCK 102/6. madde 

uygulanmamalıdır. Dolaylı illiyet yeterli değildir.
678

 5237 sayılı TCK 23. maddesiyle 

objektif sorumluluktan vazgeçilerek kusura dayalı sorumluluk getirilmesi nedeniyle, 

cinsel saldırı tehdidi altında bulunan mağdurun kaçarken düĢmesi veya balkondan 

atlamak suretiyle kolunu bacağını kırması halinde fail tarafından önceden bu durum 

öngörülememesi nedeniyle nitelikli halin uygulanması mümkün değildir.
679

  

Failin cinsel saldırıyı gerçekleĢtirmek için kullandığı vasıta ile örneğin 

mağdurun boğazının uzun süre sıkmıĢ olması nedeniyle ölüm meydana gelmesi 

halinde illiyet bağı mevcuttur.
680

  Bitkisel hayat veya ölüm cinsel saldırı sonucunda 

cinsel organlardaki harabiyet nedeniyle gerçekleĢebileceği gibi failin fiili iĢlemek 

için kullandığı cebir, Ģiddet dolayısıyla gerçekleĢebilir. Bu durumda da nitelikli hal 

uygulanmalıdır.
681

 Kalp hastası olduğunu bildiği mağdura karĢı iĢlediği cinsel saldırı 

nedeniyle ölüm sonucunun meydana gelmesi halinde fail daha ağır olan neticenin 

ortaya çıkabileceğini öngörebilecek durumda bulunması halinde failin olası kast ile 

hareket ettiğinin kabul edilerek nitelikli hal uygulanmalıdır.
682

 

                                                           
677 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.295; 765 sayılı TCK döneminde fail veya failler bilerek ve isteyerek 

mağdurun ölümünü istemiĢlerse hem ırza geçme hem de kasten adam öldürme suçunun oluĢtuğu 

kabul edilmekteydi. DÜLGER, s.171; SOYASLAN, Ceza Hukuku…,(1998), s.309; ÖNDER,s.476; 

BAKICI, s.199 
678 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.160;  TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.294;  MERAN, s.259; 

765 sayılı TCK 418.  madde ile ilgili benzer görüĢler için bkz. DÜLGER, s.172; TEZCAN-

ERDEM, s.348 
679

 AKÇĠN, s.124 
680

 BAYTEMĠR, s.285; 765 sayılı TCK 418. madde ile ilgili benzer yönde görüĢler için bkz. ÖNDER, 

s.476; BAKICI, s.199; OTACI, s.114  
681

 ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.160; AKÇĠN, s.125; PARLAR-HATĠPOĞLU, s.102 
682

 AKÇĠN, s.125; PARLAR -HATĠPOĞLU, s.102; 765 sayılı TCK 418. madde ile ilgili olarak 

Yargıtay, mağdurun cinsel saldırıya uğrayacağını anlayınca kaçacak yeri olmadığı için kendini 

balkondan aĢağı atması durumunda illiyet bağını kabul etmiĢti. TEZCAN-ERDEM, s.348 
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5237 sayılı TCK 102/6. fıkranın uygulanması açısından cinsel saldırının 

tamamlanmıĢ olması Ģart değildir. Suçun teĢebbüs aĢamasında kalması halinde de 

nitelikli hal uygulanır.
683

 

I- Cinsel Saldırı Suçu ve Benzer Suçlar Ayrımı 

1- Cinsel Saldırı Suçu - Çocukların Cinsel Ġstismarı Suçu 

Çocukların cinsel istismarı suçu, 5237 sayılı TCK’nın ikinci kitabının “KiĢilere 

KarĢı Suçlar” baĢlıklı ikinci kısmının, “Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı Suçlar” baĢlıklı 

altıncı bölümünde, 103. maddede düzenlenmiĢtir. Maddenin 1. fıkrasında cinsel 

istismar suçunun temel Ģekli, 2. fıkrasında ise suçun nitelikli hali düzenlenmiĢtir.  

5237 sayılı TCK 103. maddede cinsel istismar tanımlanmıĢtır. Buna göre; 

a.OnbeĢ yaĢını tamamlamamıĢ çocuklara karĢı gerçekleĢtirilen her türlü cinsel 

davranıĢ  

b.OnbeĢ yaĢını tamamlamıĢ olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 

algılama yeteneği geliĢmemiĢ çocuklara karĢı gerçekleĢtirilen her türlü cinsel 

davranıĢ 

c.OnbeĢ yaĢını tamamlamıĢ algılama yeteneği geliĢmiĢ ve fakat on sekiz yaĢını 

tamamlamamıĢ çocuklara karĢı cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen baĢka bir 

nedene dayalı olarak gerçekleĢtirilen her türlü cinsel davranıĢ, cinsel istismarı 

oluĢturmaktadır.
684

 

Cinsel istismar suçu ile korunan hukuksal yarar cinsel özgürlük yanında, 

özellikle mağdurun erken cinsel deneyimden uzak tutulması ve bu yola çocuğun 

engelsiz biçimde cinsel geliĢiminin korunmasıdır.
685

 Suçun faili olabilecek kiĢiler 

açısından her hangi bir özellik aranmadığı için kadın, erkek herkes suçun faili 

olabilir.
 
Fail aynı cinsten olabileceği gibi farklı cinsten de olabilir. Suçun mağduru 

ise erkek veya kadın olabilir ancak mutlaka mağdurun çocuk (18 yaĢından küçük 

kiĢi)
686

 olması gerekir.
687
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ġEN, s.392; MALKOÇ, s.89; YENĠDÜNYA, s.3299; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.294, 230; 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.160; 765 sayılı TCK 418.  madde ile ilgili benzer görüĢler 

için bkz. DÜLGER, s.173; BAKICI, s.199; ÖNDER, s.476 
684 

CENTEL, s.68; ÜZÜLMEZ, s.4; ARTUÇ, s.639; “Çocukların cinsel istismarı” suçu (TCK m.103)  

765 sayılı TCK’nın 414-418. ve 421. maddelerde yer almıĢ olan “ırza geçme”, “ırza tasaddi” ve 

“sarkıntılık” suçlarına karĢılık gelmektedir. 
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 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.297,298 
686

 Madde 6- “(1) Ceza kanunlarının uygulanmasında; 

b) Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi,”   
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 Cinsel istismar suçunun temel Ģeklinin (TCK m.103/1) maddi unsuru, çocuğun 

vücudu üzerinde gerçekleĢtirilen objektif olarak cinsellik niteliği taĢıyan fakat cinsel 

iliĢki boyutuna varmayan cinsel davranıĢlardır. Cinsel davranıĢın cinsel tatmin 

amacıyla gerçekleĢtirilmesi Ģart değildir.
688

 TCK 103. maddede yer alan “cinsel 

davranıĢtan” ne anlaĢılması gerektiği doktrinde tartıĢmalıdır. Bu konuya iliĢkin bir 

kısım yazarlar, maddede yer alan “cinsel davranıĢ”tan, cinsel iliĢki boyutuna 

ulaĢmayan ancak mağdurun vücuduna temas etmek suretiyle gerçekleĢtirilen cinsel 

arzuların tatminine yönelik hareketlerin anlaĢılması gerektiğini, TCK 105. maddede 

düzenlenen bedeni temas içermeyen cinsel taciz niteliğindeki eylemlerin bu 

kapsamda değerlendirilemeyeceğini savunmuĢlardır.
689

 KarĢı görüĢ olarak, Tezcan-

Erdem-Önok, cinsel saldırı suçundan (TCK m.102) farklı olarak, cinsel istismar 

suçunun oluĢması için çocuğa yönelik olarak “cinsel bir davranıĢ”ın 

gerçekleĢtirilmesinin yeterli olduğunu, ayrıca “vücut dokunulmazlığı”nı da ihlal 

etmiĢ olması Ģartının aranmadığını, TCK 105. madde kapsamında “cinsel taciz” 

niteliğindeki mağdurla bedensel teması gerektirmeyen cinsel davranıĢların da çocuğa 

karĢı gerçekleĢtirilmesi durumunda çocukların cinsel istismarı suçunun oluĢacağını 

savunmuĢlardır.
690

  

 Cinsel istismar suçunun temel Ģekli (TCK m.103/1) bakımından, 15 yaĢından 

küçüklerin rıza açıklamaları bu suçun oluĢmasını engellememektedir. Buna karĢılık 

kanun koyucu 15 yaĢını tamamlamıĢ çocukların, kendilerine yönelik cinsel istismar 

suçunun temel Ģekli kapsamındaki cinsel davranıĢlara yönelik
691

 rızalarını geçerli 
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 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.297, 298; YENĠDÜNYA, s.3003, 3005; ARTUÇ, s.639,640 
688

 PARLAR-HATĠPOĞLU, s.843 
689

 ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.165; MALKOÇ, s.167-169; YENĠDÜNYA, s.3303; 
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davranıĢın mağdurun vücudu üzerinde gerçekleĢtirilmesi gerektiği ancak on beĢ yaĢını 

tamamlamamıĢ ve fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği geliĢmemiĢ çocuklara karĢı 
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oluĢturacağını savunmuĢtur. ARTUÇ, s.648; Benzer yönde görüĢ için bkz. GÜNDEL, s.71,72 
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 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.300 
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 Cinsel istismar suçunun temel Ģeklinin (TCK m.103/1) maddi unsuru, çocuğun vücudu üzerinde 

gerçekleĢtirilen objektif olarak cinsellik niteliği taĢıyan fakat cinsel iliĢki boyutuna varmayan cinsel 
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saymıĢtır.
692

 Buna göre 15 yaĢını tamamlamıĢ ve fiilin anlam ve sonuçlarını algılama 

yeteneği geliĢmiĢ çocuklara karĢı gerçekleĢtirilen cinsel davranıĢın cinsel istismar 

suçunun temel Ģeklini  (TCK m.103/1) oluĢturması için, eylemin mağdurun rızasına 

aykırı Ģekilde cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen baĢka bir nedene dayalı olarak 

gerçekleĢtirilmesine bağlıdır.
693

   

Cinsel istismar suçunun, vücuda organ ve sair cisim sokulması suretiyle 

gerçekleĢtirilmesi halinde suçun nitelikli hali (TCK m.103/2) oluĢur.
694

 Cinsel 

istismar suçunun nitelikli hali (TCK m.103/2) bakımından da 15 yaĢından küçükler 

veya 15 yaĢını doldurmuĢ olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 

algılama yeteneği geliĢmemiĢ çocukların rıza açıklamaları bu suçun oluĢmasını 

engellememektedir. 15 yaĢını tamamlamıĢ ve fiilin anlam ve sonuçlarını algılama 

yeteneği geliĢmiĢ çocuklara karĢı gerçekleĢtirilen cinsel davranıĢın cinsel istismar 

suçunun nitelikli halini  (TCK m.103/2) oluĢturması için ise, eylemin mağdurun 

rızasına aykırı Ģekilde cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen baĢka bir nedene 

dayalı olarak gerçekleĢtirilmesi gerekir. Ancak 15 yaĢını doldurmuĢ olan çocukla 

cebir, tehdit, hile olmaksızın cinsel iliĢkide bulunulması cinsel istismar suçunun 

nitelikli halini (TCK m.103/1) oluĢturmamakla birlikte 5237 sayılı TCK 104. madde 

kapsamında reĢit olmayanla cinsel iliĢki suçunu oluĢturması mümkündür.
695

  

Cinsel istismar suçunun temel Ģekli (TCK m.103/1) ve nitelikli haline (TCK 

m.103/2) iliĢkin, TCK 103. maddenin 3. ve 4. fıkralarında cezanın ağırlaĢtırılmasını 

gerektiren nitelikli haller, TCK 103. maddenin 6. fıkrasında ve 7. fıkrasında ise 

suçun neticesi sebebi ile ağırlaĢmıĢ halleri düzenlenmiĢtir. Bunlar; 

 1.a. Failin üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısımı, üvey baba, evlat 

edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim 

yükümlülüğü bulunan diğer kiĢiler olması  

b. Suçun hizmet iliĢkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle  

                                                                                                                                                                     

davranıĢlardır. 
692

 ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.164 
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c. Birden fazla kiĢi tarafından birlikte iĢlenmesi,
696

  suçun onbeĢ yaĢını 

tamamlamamıĢ veya tamamlamıĢ olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 

algılama yeteneği geliĢmemiĢ çocuğa karĢı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle 

gerçekleĢtirilmesi 

3.Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması 

4.Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olmasına 

sebebiyet vermesidir (TCK m.103/3, 4, 6, 7).
697

   

Cinsel istismar suçunun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının 

bozulması veya suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden 

olmasına sebebiyet vermesi hallerinde netice sebebiyle ağırlaĢmıĢ suç söz konusudur. 

Bu durumda 5237 sayılı TCK’nın 23. maddesinin de göz önünde tutulması 

gerekmektedir. Cinsel istismar için baĢvurulan cebir ve Ģiddetin kasten yaralama 

suçunun ağır neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna iliĢkin 

hükümler uygulanmalıdır (TCK m.103/5).
698

  

Çocukları cinsel istismarı suçu kasten iĢlenebilen bir suçtur. Suçun olası kastla 

iĢlenmesi de mümkündür. Saik önemli değildir.
699

 Failin saiki, cinsel arzuları tatmin 

amacına yönelik olabileceği gibi, intikam, kıskançlık bu benzer düĢüncelerden 

kaynaklanabilir.
700

  

 Cinsel istismar suçunun temel Ģekli (TCK m.103/1) açısından cinsel 

davranıĢın gerçekleĢtirilmesi, cinsel istismar suçun nitelikli hali (TCK m.103/2) 

açısından ise mağdurun vücuduna organ veya cismin sokulmasıyla suç 

tamamlanır.
701

 Cinsel istismar suçunun temel Ģekli ve suçun nitelikli hali teĢebbüse 

elveriĢlidir. Çocukların cinsel istismarı suçunun icra hareketleri baĢlandıktan sonra 

gönüllü olarak icra hareketlerinden vazgeçen veya kendi çabalarıyla suçun 

tamamlanmasını engelleyen fail suça teĢebbüsten cezalandırılmaz. O ana kadar 
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Bu son ağırlaĢtırıcı sebep, 29.6.2005 gün ve 5377 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile getirilmiĢtir. RG.  

(8.7.2005)
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m.103), ayrıca üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya 

koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kiĢiler tarafından iĢlenmesi cezayı arttıran sebep 

olarak düzenlenmiĢtir. 
698 

CENTEL, s.68  
699

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.301 
700

 PARLAR-HATĠPOĞLU, s.846      
701

 MALKOÇ, s.174,177; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.301 
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yapılan hareketler baĢka bir suç oluĢturuyorsa yalnızca o suçtan dolayı fail 

cezalandırılır.
702

  

Suç tipinde öngörülen cinsel davranıĢı gerçekleĢtiren kiĢi suçun faili olarak 

sorumlu olur. Cinsel davranıĢı gerçekleĢtiren birden fazla kiĢi söz konusu ise 

bunların her biri birlikte fail sayılırlar. Suça azmettirme ve yardım etme Ģeklinde 

iĢtirak mümkündür.
703

 

Cebir veya tehdit suçun TCK 103/1-b bendinde unsurudur. TCK 103. 

maddenin 4. fıkrasında ise cebir ve tehdit cezanın ağılaĢtırılmasını gerektiren nitelikli 

hal sayılması nedeniyle bileĢik suçu düzenleyen TCK 42. maddesi gereğince faile 

ayrıca cebir (TCK m.108) ve tehdit suçundan dolayı ceza verilmez. Bununla birlikte 

TCK 103. maddenin 5. fıkrası gereğince mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak 

ölçünün ötesinde cebir kullanılmıĢ ise, fail ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı 

da cezalandırılır.
704

 

Failin bir aynı suçun icrası kapsamında bir kiĢiye, farklı zamanlarda birden 

fazla cinsel saldırı eylemini gerçekleĢtirmesi durumunda zincirleme suç hükümleri 

(TCK m.43) uygulanır.
705

 Farklı kiĢilere karĢı cinsel saldırı suçunun iĢlenmesi 

durumunda, zincirleme suç hükümleri uygulanamaz. Failin, cinsel amaçla 

hürriyetinden yoksun bıraktığı mağdur üzerinde (TCK m.109), cinsel saldırı, suçu 

iĢlemesi halinde de gerçek içtima kuralı uygulanır. Bu durumda fail, çocukların 

cinsel istismarı suçu (TCK m.103) ile birlikte kiĢi özgürlüğünden yoksun bırakma 

(TCK m.109) suçundan cezalandırılması ve kiĢi özgürlüğünden yoksun bırakma 

suçunun cinsel amaçla iĢlenmesi nedeni ile de failin cezasından artırım yapılması 

gerekir (TCK m.109/5). Ancak somut olayın özelliğine göre kiĢi özgürlüğünün 

sınırlandırılması bakımından mağdurun göstermiĢ olduğu rıza hukuka aykırılığı 

ortadan kaldırabilir.
706

 

Çocukların cinsel istismarı suçunun soruĢturulması ve kovuĢturulması genel 

hükümler uyarınca resen yapılır. 5235 sayılı Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemeleri Ġle 

Bölge Adliye Mahkemeleri’nin KuruluĢ, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 11. 

                                                           
702

 MALKOÇ, s.177; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.301 
703

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.303 
704

 PARLAR-HATĠPOĞLU, s.846; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.302; GÜNDÜZ-GÜLTAġ, s.63 
705

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.302;  PARLAR-HATĠPOĞLU, s.846   
706

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.302 
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ve 12. maddesi gereğince yargılama görevi cinsel istismar suçunun temel Ģeklinde 

(TCK m.103/1) Asliye Ceza Mahkemesine, cinsel istismar suçunun nitelikli halinde 

ise  (TCK m.103/2, m.103/6, m.103/7) Ağır Ceza Mahkemesine aittir.
707

 5560 sayılı 

Kanun’nun 24. maddesi ile değiĢik 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesi gereğince 

çocukların cinsel istismarı suçunda uzlaĢma hükümleri uygulanamaz. 

Cinsel saldırı suçu (TCK m.102) ve çocukların cinsel istismarı suçu (TCK 

m.103) arasında temel ayrım noktasını mağdurun yaĢı oluĢturmaktadır. TCK 102. 

maddenin 1. fıkrasında belirtilen cinsel davranıĢların, çocuklara yönelik iĢlenmesi 

halinde cinsel istismar suçu (TCK m.103/1) oluĢur. Yine cinsel saldırı suçunun 

nitelikli haline (TCK m.102/2) benzer Ģekilde, mağdur çocuğu yönelik “vücuda 

organ veya sair bir cisim sokulması” suretiyle eylemin gerçekleĢtirilmesi durumunda 

cinsel istismar suçunun nitelikli hali  (TCK m.103/2) oluĢur. Buna göre TCK 103. 

maddenin uygulanabilmesi için mağdurun mutlaka 18 yaĢından küçük olması 

gerekmektedir. 

2- Cinsel Saldırı Suçu - ReĢit Olmayanla Cinsel ĠliĢki Suçu 

 ReĢit olmayanla cinsel iliĢki suçu, 5237 sayılı TCK’nın ikinci kitabının 

“KiĢilere KarĢı Suçlar” baĢlıklı ikinci kısmının, “Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı 

Suçlar” baĢlıklı altıncı bölümünde, 104. maddede
708

 düzenlenmiĢtir. 765 sayılı 

TCK’nın 416/son maddesinin karĢılığını oluĢturan 5237 sayılı TCK 104. maddeye 

göre; cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeĢ yaĢını bitirmiĢ olan çocukla
709

 cinsel 

iliĢkide bulunma yaptırım altına alınmıĢtır.
710

  

ReĢit olmayanla cinsel iliĢki suçunun faili kadın veya erkek herhangi bir kiĢi 

olabilir.
711

 Suçun mağduru 15-18 yaĢ arasında bulunan ve algılama yeteneği geliĢmiĢ 

                                                           
707

 GÜNDÜZ-GÜLTAġ, s.63,64 
708

 Madde 104- “Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide 

bulunan kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” 
709

 Madde 6- “(1) Ceza kanunlarının uygulanmasında; 

     b) Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi,”   
710 

CENTEL, s.69 
711

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.305; Doktrinde, suçun failinin tespitine iliĢkin güçlükler nedeniyle 

madde eleĢtirilere konu olmuĢtur. Konuya iliĢkin olarak Üzülmez, TCK 104. maddede, Ceza 

Hukuku’nda geçerli olan prensiplerle bağdaĢtırılması mümkün olmayan bir suç tipi düzenlendiğini, 

suçun mağduru ve faili belli olmadığını, kendisine karĢı gerçekleĢtirilen fiilin hukuki anlam ve 

sonuçlarını algılama yeteneği geliĢmiĢ ve on beĢ yaĢından büyük iki çocuğun rızaen 

gerçekleĢtirdikleri bir cinsel iliĢkide, fail ve mağdurun hangi kriterlere göre tayin edileceği 

hususunda belirsizlik bulunduğunu savunmuĢtur. ÜZÜLMEZ, s.5,6; Benzer Ģekilde Centel,  on beĢ 

yaĢından büyüklerin rızayla cinsel iliĢkide bulunmalarının cezalandırılması yanlıĢ olduğunu, bir 
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olan çocuklardır. Mağdurlar sezgin olduklarından ve Ģahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak 

söz konusu olması nedeniyle Ģikâyet hakkını bizzat kullanabilirler.
712

 

Suçun oluĢması için en önemli husus “cebir, tehdit ve hileye” baĢvurulmamıĢ 

olmalıdır. Bu açıdan bakıldığında suçun belirgin özelliği, çocuğun cinsel iliĢkiye 

gösterdiği rızadır. Suçun maddi unsurunu oluĢturan hareket, “cinsel iliĢkide 

bulunmak” olarak belirtilmiĢtir. Cinsel iliĢkinin vajinal veya anal yoldan yapılması 

bakımından bir ayrıma gidilmemiĢtir. Bununla birlikte cinsel iliĢki düzeyine 

ulaĢmayan cinsel saldırılar suç oluĢturmadığı gibi, vücuda cinsel organ dıĢında bir 

organ veya cisim sokmak da suç oluĢturmamaktadır. Çocukların cinsel istismarı 

açısından herhangi bir “cinsel davranıĢ” suç oluĢturduğu halde (TCK m. 103), TCK  

104. maddede yalnızca “cinsel iliĢki” suç oluĢturmaktadır.
713

 

5237 sayılı TCK 104/2. fıkrasında “Fail mağdurdan beş yaştan daha büyük ise, 

şikâyet koşulu aranmaksızın, cezası iki kat artırılır” denilmek suretiyle failin 

mağdurdan beĢ yaĢtan daha büyük olması ağırlaĢtırıcı sebep olarak düzenlenmiĢti. 

Buna karĢın maddenin bu fıkrası (TCK m.102/2) Anayasa Mahkemesi’nin 2005/103 

E. 2005/89 K. sayılı ve 23.11.2005 tarihli kararıyla iptal edilmiĢtir.
714

  

ReĢit olmayanla cinsel iliĢki suçu’nun soruĢturulması ve kovuĢturulması 

mağdurun Ģikâyetine bağlıdır. ReĢit olmayanla cinsel iliĢki suçu Ģikâyete bağlı 

olmakla birlikte 5560 sayılı Kanun’nun 24. maddesi ile değiĢik 5271 sayılı CMK’nın 

253/3 fıkrası gereğince suçla ilgili uzlaĢma hükümleri uygulanamaz. 5235 sayılı Adli 

Yargı Ġlk Derece Mahkemeleri Ġle Bölge Adliye Mahkemeleri’nin KuruluĢ, Görev 

Ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 10. maddesi gereğince reĢit olmayanla cinsel iliĢki 

suçunda (TCK m.104) yargılama görevi Sulh Ceza Mahkemelerine aittir. 

ReĢit olmayanla cinsel iliĢki suçu ve cinsel saldırı suçu arasında en önemli fark 

her iki suçun mağdurunun yaĢı ve maddi unsuru yönüyledir. ReĢit olmayanla cinsel 

                                                                                                                                                                     

önceki maddenin (TCK m.103) gerekçesinde, cinsel istismar suçunun on beĢ yaĢını tamamlamıĢ ve 

algılama yeteneği geliĢmiĢ çocuklara karĢı ancak cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen baĢka bir 

nedene dayalı olarak iĢlenirse cezalandırılabileceği belirtilmiĢken, bir sonraki maddede cebir, tehdit 

ve hile olmaksızın on beĢ yaĢını bitirmiĢ olan çocukla cinsel iliĢkide bulunan kiĢinin Ģikâyet üzerine 

cezalandırılmasının öngörülmesinin çeliĢki oluĢturduğu ve suçun faili ile mağduru ve Ģikâyet hakkı 

belli olmadığını savunmuĢtur. CENTEL, s.69; Suçun failine iliĢkin benzer yönde eleĢtiriler için bkz. 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.305; HAFIZOĞULLARI, “BeĢeri Cinsellik…, s.7 
712

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.308 
713 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.308,309 
714  

RG 25.02.2006 tarihinde yayınlanarak iptal kararı yürürlüğe girmiĢtir.
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iliĢki suçu, failin,  15-18 yaĢ arasında bulunan mağdura yönelik “cebir, tehdit ve 

hileye” baĢvurmadan cinsel iliĢkide bulunması ile oluĢur. Cinsel saldırı suçunda 

(TCK m.102/1-2) ise eylemin, mağdurun rızası dıĢında ve “cebir, tehdit, hileye 

baĢvurulmak suretiyle veya karĢı konulamayacak halde bulunan kiĢiye karĢı 

gerçekleĢtirilmesi gerekir. ReĢit olmayanla cinsel iliĢki suçunun maddi unsurunu 

yalnızca cinsel iliĢki oluĢturmaktadır. Cinsel saldırı suçu ise, cinsel iliĢki dıĢında 

ayrıca cinsel arzuları tatmin amacına yönelik mağdurun vücuduna temas etmek 

suretiyle gerçekleĢtirilen cinsel davranıĢlar ve mağdurun vücuduna organ veya 

baĢkaca bir cismin sokulması suretiyle de iĢlenebilir. 

3- Cinsel Saldırı Suçu - Cinsel Taciz Suçu 

  Cinsel taciz suçu, 5237 sayılı TCK’nın ikinci kitabının “KiĢilere KarĢı Suçlar” 

baĢlıklı ikinci kısmının  , “Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı Suçlar” baĢlıklı altıncı 

bölümünde, 105. maddede
715

 düzenlenmiĢtir.  

Cinsel taciz suçu, 5237 sayılı TCK’da tarif edilmemiĢ, sadece bir kimseyi 

cinsel yönden taciz eden kiĢinin cezalandırılacağının belirtilmesiyle yetinilmiĢtir. 

Kanunumuzda hangi tür hareketlerin cinsel taciz sayılacağı konusunda açıklık 

bulunmamaktadır.
716

 Taciz, “bir kimsenin canını sıkma, rahatını kaçırma, ona sıkıntı 

verme, onu tedirgin etmektir.”
717

 Bir kimseye karĢı vücut dokunulmazlığını ihlal 

etmeden cinsel amaçlı davranıĢların gerçekleĢtirilmesi cinsel taciz suçunun maddi 

unsurunu oluĢturmaktadır.
718

  

Cinsel taciz suçunun faili, erkek veya kadın olabilir. Suç aynı cinsten kiĢiye 

karĢı iĢlenebileceği gibi farklı cinsten kiĢiye karĢı da iĢlenebilir.
719

 Cinsel taciz 

suçunu düzenleyen TCK 105. madde ile suçun faili açısından özel bir düzenlemeye 

                                                           
715

 Madde 105- “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine 

üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur” 
716

 IġIK, Mehmet ġirin, “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Taciz Suçu”, Adalet Dergisi, S. 

28, 2007, s.4,  http://www.yayin.adalet.gov.tr/28_sayi%20içerik/ Mehmet%20ġirin%20IġIK.htm, 

(EriĢim Tarihi- 14.07.2009); MALKOÇ, s.162; ARTUK, s.11; Cinsel taciz suçunun kanunda 

tanımlanmamıĢ olması, kanunilik-belirlilik ilkelerine aykırı görülerek doktrinde eleĢtirilmiĢtir. IġIK, 

s.4; Sevük, Ceza hukukunun güvence fonksiyonunu yerine getirebilmesi için, kanunililik ilkesinin 

yanında kanunda yer alan suç tanımlarının açık ve seçik olması gerektiğini, TCK 105. maddedeki 

düzenlemenin belirlilik ilkesine aykırılık oluĢturduğunu savunmuĢtur. SEVÜK, s.270 
717

 ARTUK, s.11  
718 

ÜZÜLMEZ, s.6; MALKOÇ, s.168
 

719
 SEVÜK, s.271; ARTUK, s.11; MALKOÇ, s.169; MERAN, s.288; IġIK, s.5 
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yer verilmemiĢtir.
720

 Cinsel taciz suçunun mağduru da herkes olabilir. Maddede “bir 

kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden” denilmesi nedeniyle, mağdur açısından 

herhangi bir sınırlama getirilmemiĢtir. Mağdur, faille farklı cinsten olabileceği gibi, 

aynı cinsten de olabilir. Suçun mağdurunun çocuk olması da mümkündür.
721

 Suçun 

faili veya mağdurunun evli veya bekâr olmasının suçun oluĢumunda önemi 

bulunmamaktadır.
722

 

Cinsel taciz suçunun, 765 sayılı eski TCK’daki karĢılığını 421. maddede yer 

alan söz atma ve bedensel temas içermeyen sarkıntılık suçları oluĢturmaktadır.
723

 

Sarkıntılık; bir Ģahsa karĢı onun söz, fiil ve hareketle edep ve iffete tecavüz teĢkil 

edecek Ģekilde nitelikte fakat ırza geçme ve tasaddi cürümlerine veya bunların 

teĢebbüsüne varmayacak Ģekilde tecavüzlerdir.
724

 Buna karĢın sarkıntılığın, TCK 

105. maddede yazılı anlamda cinsel taciz kabul edilebilmesi, vücuda temas Ģeklinde 

gerçekleĢmemesine bağlıdır. Eylemin vücut üzerinde gerçekleĢtirilmesi durumunda 

TCK 102. maddenin 1. fıkrasında öngörülen cinsel saldırı ve mağdur çocuksa TCK 

103. maddenin 1. fıkrasında düzenlenen cinsel istismar suçu oluĢur.
725

 Yargıtay da 

bedensel temas söz konusu olması halinde failin eylemini mağdurun yaĢına göre 

cinsel saldırı suçu (TCK m.102) veya cinsel istismar suçu (TCK m.103) kapsamında 

kabul etmektedir.
726

 Doktrinde, bedensel temas içeren bir kısım hareketlerin de 

hareketin özelliğine göre cinsel taciz suçu (TCK m.105) kapsamında 

değerlendirilebileceği savunulmuĢtur.
727

 

                                                           
720

 YENĠDÜNYA, s.3311; ARTUK, s.11; IġIK, s.5 
721

 SEVÜK, s.271; ARTUÇ, Cinsel Taciz…, s.104; ARTUK, s.11;  IġIK, s.5,6; Doktrinde karĢı görüĢ 

olarak, çocuğa karĢı cinsel istismar suçunun düzenlendiği TCK 103. maddede, “çocuğa karşı 

gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış”ın istismar olarak kabul edildiği, bu tanım karĢısında 

cinsel taciz suçu kapsamında kalan eylemlerin çocuklara karĢı iĢlenmesi halinde çocukların cinsel 

istismarı (TCK m.103/1) suçunu oluĢturacağı savunulmuĢtur. TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.310
 

722
 ARTUK, s.11; IġIK, s.5 

723 
SEVÜK, s.272; YENĠDÜNYA, s.3311; ARTUK, s.5; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.175; 

IġIK, s.4  
724 

DÖNMEZER, s.190 
725 

ARTUK, s.5; SEVÜK, s.272; ARTUÇ, s.105; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.175 

MALKOÇ, s.169; YENĠDÜNYA, s.3311; MERAN, s.265; IġIK, s.4 
726

 “Sanığa isnat olunan "müĢtekinin kalçasına dokunma” eyleminin bedensel temas içermesi 

nedeniyle basit cinsel saldırı suçunu oluĢturduğu, bu suçtan yargılama yapma görevinin Asliye Ceza 

Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmelidir.” (5CD., 25.11.2008 tarih ve 

12448 E.-10222 K.), Ġçtihat ve Mevzuat Bankası, Kompakt Disk (CD), bilgi@meseyazilim.com 
727

 Tezcan-Erdem-Önok, bedensel teması gerektiren her türlü sarkıntılık niteliğindeki davranıĢın cinsel 

saldırı suçu veya cinsel taciz suçu kapsamında kalıp kalmadığını, olaya eĢlik eden tüm koĢullar 

değerlendirilmek suretiyle, davranıĢın önemi yoğunluğu ve süresi göz önünde bulundurularak 
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Cinsel taciz “birey veya bireylerin cinselliklerine yönelen sözlü veya yazılı 

vücuda temas içermeyen rahatsız edici nitelikte cinsel amaçlı her türlü 

hareketlerdir”.
728

 Cinsel taciz teĢkil eden davranıĢlar sözle, yazıyla veya herhangi bir 

davranıĢla gerçekleĢtirilebilir.
729

 Fiille mağdura eza, cefa verilmesi Ģart değildir. Bu 

davranıĢların mağdurun cinselliğine yönelmesi dıĢında, özel bir anlam taĢıması ya da 

anlamlı olup olmamasının da önemi yoktur. Cinsel taciz suçu telefonla, mektupla, 

iĢlenmesi mümkündür. Ancak, hareketin mağdurun bilgisine ulaĢacak mahiyette 

olmalıdır.
730

 Bu tür hareketleri sınırlı olarak saymak mümkün değildir.
731

 Örneğin, 

yolda yürüyen bir kimseye Ģehevi amaçla bir Ģeyler söylenmesi, söz atılması ve bu 

kimsenin takip edilerek söz atmaya devam edilmesi, bıyık bükülmesi, el kol 

hareketlerinde bulunulması failin Ģehvet duygusuyla mağdura Ģarkı söylemesi, el, kol 

veya mimik iĢaretleri yapması, ıslık çalması, cinsel iliĢki teklifinde bulunması, 

tenasül uzvunu göstermesi veya soyunması Ģeklindeki hareketler cinsel taciz suçunu 

oluĢturur ve TCK 105. madde kapsamında değerlendirilmelidir.
732

  Bu nedenle, TCK 

105. maddenin sadece 765 sayılı TCK anlamında söz atma suçunun karĢılığını 

oluĢturmamaktadır. Aynı zamanda bazı durumlarda sarkıntılık teĢkil eden fiillerin 

bedensel teması içermeyen kısmı da bu kapsamda değerlendirilmesi 

gerekmektedir.
733

  

TCK 102. ve 103. maddedeki boyutlara ulaĢmamak kaydıyla bir kimseye karĢı 

yapılan “cinsel amaçlı” her türlü cinsel davranıĢı madde kapsamında değerlendirmek 

mümkündür. Bu davranıĢlar ani olabileceği gibi devamlılık da arz edebilir. Ancak, 

söz konusu davranıĢların mutlaka cinsel amaçla yapılması gerekir.
734

 Cinsel amacı 

                                                                                                                                                                     

belirlenmesi gerektiğini mağdurla en ufak fiziksel teması içeren her cinsel davranıĢın mutlaka TCK 

102. madde kapsamına girmeyeceğini, cinsel amaçlı da olsa yanaktan bir kesme almak bedensel te-

ması gerektirdiği halde cinsel saldırı sayılamayacağını ve cinsel taciz suçu (TCK m.105) 

çerçevesinde cezalandırılabileceğini, belirtilen örneklerde mağdurun cinsel özgürlüğünün 

kısıtlanmadığını savunmuĢlardır. TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.311,312; Benzer yönde Dülger, bir 

kimsenin çimdiklenmesi, parmaklanması, dokunulması, öpülmesi ve basit bir sürtünüp kaçmanın 

cinsel taciz suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunmuĢtur. DÜLGER, Yeni Türk 

Ceza…, s.17;  Aynı yönde benzer görüĢler için bkz.; SOYASLAN, Ceza Hukuku…, (2006), s.189; 

PARLAR-HATĠPOĞLU, s.825 
728

 ARTUK, s.12 
729 

 SEVÜK, s.274; YENĠDÜNYA, s.3312; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.312  
730 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.179; YENĠDÜNYA, s.3312 
731 

MERAN, s.265 
732

 
 
ÜZÜLMEZ, s.6; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.179; MERAN, s.289 

733 
ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.175 

734
 ARTUK, s.19 
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olmayan karĢı tarafı rencide etmek için yapılan örneğin futbol maçlarında karĢı takım 

taraftarını rencide etmek için yapılan el kol hareketleri veya sözler cinsel saldırı 

suçunu oluĢturmaz. Ancak Ģartları var ise hakaret suçunu oluĢturması mümkündür.
735

 

Benzer Ģekilde, hakaret kastı ile bir kimseye cinsel organını gösteren kimse cinsel 

taciz suçundan dolayı sorumlu tutulmamalıdır. Bu durumda diğer Ģartların da 

bulunması koĢuluyla hakaret suçu oluĢması mümkündür.
736

  

Cinsel taciz teĢkil eden sözlerin davranıĢların ve yazıların mağdurun bilgisine 

ulaĢacak nitelikte olması ve mağdurun bilgisine ulaĢmıĢ olması gerekir. Suçun 

oluĢması için cinsel taciz teĢkil eden söz, yazı ve hareketlerin birden fazla 

tekrarlanması Ģart değildir.
737

 Suçun oluĢumu için cinsel taciz teĢkil eden eylemin 

mağdura yönelmiĢ olması gerekir.
738

  

 Cinsel taciz suçu kasten iĢlenebilir. Cinsel taciz fiilini gerçekleĢtiren failin, 

cinsel arzuları tatmin gayesi ile hareket etmiĢ olması aranır. Buna göre suç ancak 

özel kast ile iĢlenebilir.
739

 Cinsel özgürlük, tasarruf edilebilir nitelik taĢıdığından 

mağdurun rızası suçta hukuka aykırılığı kaldırır.
740

 

Cinsel taciz suçunun nitelikli hali 105. maddenin 2. fıkrasında 

düzenlenmiĢtir.
741

 Buna göre; cinsel taciz suçunun, hiyerarĢi veya hizmet iliĢkisinden 

kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı iĢyerinde çalıĢmanın 

sağladığı kolaylıktan yararlanılarak iĢlenmesi veya cinsel taciz suçu sonucunda 

mağdur iĢi bırakmak, okuldan ve ailesinden ayrılmak zorunda kalmıĢ olması nitelikli 

hal olarak kabul edilmiĢtir.
742

 Mağdur ve fail arasında 105. maddenin 2. fıkrasında 

yer alan Ģahsi bir takım iliĢkilerin varlığı ortaya çıkan güven ortamı nedeniyle 

mağdurun fiile mukavemetini azaltacak ve eylemin tekrarını kolaylaĢtıracaktır.
743

 

                                                           
735

 ARTUÇ, s.105 
736

 ARTUK, s.19 
737

 ARTUÇ, s.105-106 
738

 SEVÜK, s.274; YENĠDÜNYA, s.3312; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.179; ARTUÇ, s.107 
739

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s. 313; ARTUK, s.14; SEVÜK, s.274 
740

 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s. 313 
741

 Madde 105- “(2) Bu fiiller, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye 

kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği 

takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi 

terk etmek mecburiyetinde kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz ” 
742

 ARTUK, s.16-17; GÜNDÜZ-GÜLTAġ, s.84 
743

 ARTUK, s.14 
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Cinsel taciz suçuna teĢebbüs mümkündür. Fail cinsel taciz suçunun icra 

hareketlerine elveriĢli araçlarla baĢladığı halde elinde olmayan nedenlerle suçu 

tamamlayamamıĢ olabilir.
744

 Sırf hareket suçu olan cinsel taciz fiili, icra hareketleri 

bittiğinde tamamlanır. Ġcra hareketleri kısımlara bölünebildiği oranda suça teĢebbüs 

mümkündür.
745

 Cinsel taciz suçunda gönüllü vazgeçme söz konusu olabilir.
746

 

Cinsel taciz suçuna iĢtirakin her Ģekli örneğin azmettirme veya yardım etme 

mümkündür. Cinsel taciz suçunun bir kimseye, aynı suç iĢleme kararının icrası 

kapsamında farklı zamanlarda birden fazla kez iĢlenmesi (TCK m.43/1) veya aynı 

suçun birden fazla kimseye karĢı tek bir fiille iĢlenmesi (TCK m.43/2) halinde 

zincirleme suç hükümleri uygulanır. Cinsel taciz eyleminin farklı kiĢilere karĢı 

birden fazla iĢlenmesi halinde zincirleme suç hükümleri uygulanmaz gerçek içtima 

hükümleri uygulanmalıdır.
747

 

Cinsel taciz suçunun temel Ģeklinin (TCK m.105/1) soruĢturulması ve 

kovuĢturulması mağdurun Ģikâyetine bağlıdır. 105. maddenin 2. fıkrasında 

düzenlenen nitelikli hallerin varlığı halinde ise soruĢturma ve kovuĢturma yapılması 

mağdurun Ģikâyetine tabi değildir. Cinsel taciz suçunun temel Ģekli Ģikâyete bağlı 

olmakla birlikte 5560 sayılı Kanun 24. madde ile değiĢik 5271 sayılı CMK’nın 253/3 

fıkrası gereğince cinsel taciz suçunda uzlaĢma hükümleri uygulanamaz. 5235 sayılı 

Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemeleri Ġle Bölge Adliye Mahkemeleri’nin KuruluĢ, 

Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 10. maddesi gereğince cinsel taciz suçunda 

yargılama görevi Sulh Ceza Mahkemelerine aittir.
748

     

5237 sayılı TCK’da, madde gerekçeleri nazara alındığında cinsel saldırı suçu 

(TCK m.102) ile cinsel taciz suçu (TCK m.105) arasında en temel ayrım noktasını 

suçların maddi unsurlarındaki farklılık oluĢturmaktadır. 5237 sayılı TCK’da “cinsel 

dokunulmazlığa karĢı suçlar”ın sistematiği ve madde gerekçeleri nazara alındığında 

cinsel taciz suçu, cinsel yönden, mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir ve cinsel 

taciz suçunun, mağdurun vücuduna temas olmadan söz atmak, ıslık çalmak, cinsel 

                                                           
744

 SEVÜK, s.275,276; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s. 313 
745

 ARTUK, s.15; ARTUÇ, s.108; IġIK, s.12;  KarĢı görüĢ olarak Malkoç, cinsel taciz suçunun, taciz 

eyleminin gerçekleĢmesi ile tamamlandığını, bu nedenle suça teĢebbüsün mümkün olmadığı 

savunmuĢtur. MALKOÇ, s.170 
746

 SEVÜK, s.276 
747

 ARTUK, s.15; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s. 313,314; SEVÜK, s.276; ARTUÇ, s.108 
748

 ARTUK, s.17-18; GÜNDÜZ-GÜLTAġ, s.86 
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iliĢki teklifinde bulunmak, tenasül uzvunu göstermek veya soyunmak ve buna benzer 

hareketlerle gerçekleĢtirilmesi mümkündür. Bunun dıĢında ani, kesik ve kısa süreli 

de olsa bedensel teması içeren hareketlerin cinsel taciz suçu kapsamında 

değerlendirilmeyeceği, bedensel temas içeren hareketler söz konusu olduğunda 

mağdurun yaĢına göre cinsel saldırı (TCK m.102) veya cinsel istismar (TCK m.103) 

suçlarının oluĢacağı kanaatindeyiz. 

Ġ- ġikâyet - UzlaĢma  

1- ġikâyet  

ġikâyet, suçtan zarar gören kimsenin yetkili makamlara o suçun soruĢturulması 

ve kovuĢturulması istemini açıklamasıdır. Bazı suçlar toplumdan ziyade bireyleri 

ilgilendirdiği ve önemli görülmedikleri için takipleri Ģikâyete bağlı tutulmuĢtur. 5237 

sayılı TCK 73/1. fıkrasında
749

 Ģikâyete tabi suçlarda Ģikâyet koĢulu gerçekleĢmedikçe 

soruĢturma yapılması yasaklanması nedeniyle Ģikâyet koĢulu gerçekleĢinceye kadar 

yetkili merciler iĢlem yapamayacaklardır.
750

 

ġikâyet, Ģikâyetçinin “fiili” ve “failin” kim olduğunu bildiği veya öğrendiği 

günden baĢlamak üzere (TCK m.73/f.2), fakat ihlal edilen maddedeki suç tarihinden 

itibaren baĢlayan dava zamanaĢımı süresini geçmemek Ģartıyla,  6 ay içerisinde 

(TCK m.73/f.1) yapılmalıdır. Bu sürenin geçirilmesinden sonra yapılan Ģikâyet 

geçersizdir ve bu durumda kovuĢturma yapılamaz. Bu süre zamanaĢımı süresi değil, 

hak düĢürücü süredir.
751

  

                                                           
749

 Madde 73- “(1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse 

altı ay içinde şikâyette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. 

(2) Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikâyet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim 

olduğunu     bildiği veya öğrendiği günden başlar. 

(3) Şikâyet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin 

hakları düşmez. 

(4) Kovuşturma yapılabilmesi şikâyete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar 

gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın 

infazına engel olmaz. 

   (5) İştirak hâlinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikâyetten vazgeçme, diğerlerini de 

kapsar. 

   (6) Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez. 

(7) Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikâyetten vazgeçmiş olmasından ileri 

gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsî haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk 

mahkemesinde de dava açamaz.” 
750

 YILDIZ, Ali Kemal, “UzlaĢma-ġikâyet ĠliĢkisi”, http:// www.hukukturk.com/fractal/ hukukTurk 

/pages /dwnldCntHT.jsp?...5 ,  s.3,4, (EriĢim Tarihi-24.07.2009) 
751 

YILDIZ, s.10,11 

http://www.hukukturk.com/
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5271 sayılı CMK’nın 158. maddesinin 1. fıkrası, ihbar veya Ģikâyetin 

yapılabileceği makamları esas olarak Cumhuriyet BaĢsavcılığı veya kolluk olarak 

göstermiĢtir. Bununla birlikte aynı maddede Cumhuriyet BaĢsavcılığı veya kolluk 

dıĢında valilik, kaymakamlık ya da mahkemeye yapılan ihbar veya Ģikâyetin ilgili 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderileceği belirtilmiĢtir (CMK m.158/2). Yurt dıĢında 

iĢlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin elçilik ve 

konsolosluklarına da ihbar veya Ģikâyette bulunulabilir (CMK m.158/3). Bir kamu 

görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak iĢlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, 

ilgili kurum ve kuruluĢ idaresine yapılan ihbar veya Ģikâyet, gecikmeksizin ilgili 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderilir (CMK m.158/4).
752

 

Cinsel saldırı suçunun temel Ģeklinde (TCK m.102/1) soruĢturma ve 

kovuĢturmanın yapılması, mağdurun Ģikâyetine bağlı tutulmuĢtur.
753

 Cinsel saldırı 

suçunun nitelikli halinin (TCK m.102/2)  soruĢturulması ve kovuĢturulması 

mağdurun Ģikâyetine bağlı değildir ve re’sen kovuĢturulan bir suçtur. Ancak, eĢler 

arasında iĢlenen evlilik birliği içerisinde cinsel saldırı suçunun nitelikli halinin takibi 

mağdur eĢin Ģikâyetine bağlanmıĢtır (TCK m.102/2, 2. cümle).
754

 Suçun eĢe karĢı 

iĢlenmesi halinde, Ģikâyete bağlılık, suçun iĢlenmesi anı itibariyle mevcut olan 

statüye göredir. Örneğin, suç iĢlendikten sonraki evlenme halinde Ģikâyete bağlı suç 

söz konusu olamaz. Suç anında evlilik bulunmadığından TCK 102/2. madde birinci 

cümleye uygun ve re’sen kovuĢturulan bir suç söz konusudur.
755

  

Cinsel saldırı suçunun temel Ģekli (TCK m.102/1) ve eĢler arasında iĢlenen 

evlilik birliği içerisinde cinsel saldırı suçunun nitelikli hali (TCK m.102/2,2.cümle) 

mağdurun Ģikâyetine bağlı olmakla birlikte Yargıtay Ceza Genel Kurulu cinsel 

saldırı suçunun temel Ģekli ve evlilik birliği içerisinde cinsel saldırı suçunun nitelikli 

hali ile birlikte TCK 102/3.
756

 maddesinde belirtilen suçun daha ağır cezayı 

                                                           
752

 YILDIZ, s.9 
753 

ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.160,161; MERAN, s.262;  Buna karĢın 765 sayılı eski 

TCK’da ırza tasaddi suçunun kovuĢturulması mağdurun Ģikâyetine tabi değildi, bu suçtan dolayı 

kovuĢturma re'sen yapılmaktaydı. ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.161; Yurtcan, cinsel saldırı 

suçunun koruduğu hukuki yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alındığında Ģikâyet kavramı ile 

bağdaĢamayacağını savunmuĢtur. YURTCAN, s12 
754

 ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.162; ÜZÜLMEZ, s.2 
755

 MALKOÇ, s.52 
756

 Madde 102- “(3) Suçun; a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 

bulunan kişiye karşı, 

b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 
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gerektiren halleri söz konusu olduğunda Ģikâyet Ģartı aranmayacağına karar   

vermiĢtir.
757

 

765 sayılı TCK’da ırza geçme, ırza tasaddi kaçırma-alıkoyma, suçlarında 

birden fazla fail bulunması ve bunlardan birinin mağdur ile evlenmesi halinde koca 

hakkındaki dava ve cezanın çektirilmesinin ertelenmesi, suça katılanlar hakkında ise 

dava ve cezanın düĢmesi öngörülmekteydi (765 sayılı TCK m.434).
758

 Bu maddenin 

amacı, mağduru korumaktı. Çünkü toplumda bakire olma ve evlenme çok 

önemsenmektedir. Buna karĢın bu hüküm mağdurun iradesinin baskı altına 

alınmasına sebebiyet vermekte ve onur kırıcı olmaktaydı. Faillerden hangisi 

evlenirse evlensin sanıkların tümüne ceza verilmiyordu. Bu maddenin kaldırılması 

önerileri dikkate alınmıĢtır.
759

5237 sayılı TCK’da fail ile mağdurun evlenmesi, kamu 

davasının veya cezanın ortadan kaldırılmasını gerektiren (765 sayılı TCK m.434) bir 

sonuç doğurmamaktadır.
760

 Buna göre, cinsel saldırı suçunu iĢleyen fail ile mağdurun 

evlenmesi soruĢturmaya ve kovuĢturmaya engel teĢkil etmemektedir.
761

 

2- UzlaĢma  

UzlaĢma kurumu, yargı dıĢı yolla ancak adli makamlar denetiminde 

uyuĢmazlığın çözümlenmesini amaçlayan, fail ve mağdurun suçtan doğan zararını 

giderilmesi konusunda anlaĢmalarına bağlı olarak, devletin ceza soruĢturması ve 

kovuĢturmasından vazgeçmesi suçun iĢlenmesiyle bozulan toplumsal düzenin, barıĢ 

                                                                                                                                                                     

c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı, 

d) Silâhla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,  

İşlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır…” 
757

 “5237 sayılı TCY'nin 102/1. maddesinde düzenlenen cinsel saldırı suçunun temel Ģekli Ģikâyete 

bağlı ise de, aynı maddenin 102/3-d maddesinde düzenlenen nitelikli hali Ģikâyete bağlı 

olmadığından, anılan suç yönünden uzlaĢma hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.” 

(YCGK, 20.11.2007 tarih ve 2007-6-250 E.-239 K. sayılı karar), Yargıtay Kararları Dergisi, S.9, 

Eylül-2007); Benzer yönde YCGK için bkz., (03.10.2006 tarih ve 5-193 E., 203 K.), GÜNDEL, 

s.25-28 
758 

CENTEL, s.67; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.161; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.296; 765 

sayılı TCK’nın 434. maddesinde; “Kaçırılan veya alıkonulan kız veya kadın ile maznun veya 

mahkûmlardan biri arasında evlenme vukuunda koca hakkında hukuku amme davası ve hüküm 

verilmiş ise cezanın çektirilmesi tecil olunur (f.î). Müruruzaman haddine kadar erkek tarafından 

haksız olarak vukua getirilmiş bir sebeple boşanmaya hükmedilirse takibat yemlenir. Evvelce 

hüküm verilmiş ise ceza çektirilir (f.2). Bu madde hükümleri 414, 415 ve 416. maddeler hakkında da 

caridir (f.3). Evlenen maznun veya mahkûm hakkında hukuku âmme davasının veya cezanın tecilini 

müstelzim olan haller fiilde methali olanlar hakkında dava ve cezanın düşmesini müstelzimdir (f.4)” 

Ģeklinde düzenlenmiĢti. 
759 

CENTEL, s.67 
760 

TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.296; ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.161
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ARTUK-GÖKÇEN-YENĠDÜNYA, s.161 
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yoluyla yeniden tesisini sağlayıcı nitelikte bir hukuksal kurum Ģeklinde 

tanımlanmaktadır.
762

  

UzlaĢma, 5560 sayılı Kanun’un 24. maddesi ile değiĢik 5271 sayılı CMK’nın 

253. maddesinde düzenlenmiĢtir.
763

 UzlaĢmaya tabi suçlar ise 5560 sayılı Kanun’un 

24. maddesi ile değiĢik 5271 sayılı CMK’nın 253/1.
764

 fıkrasında açık olarak 

belirtilmiĢtir. Maddeye göre soruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikâyete bağlı 

suçlarda uzlaĢma mümkündür. Ancak cinsel saldırı suçunun temel Ģekli (TCK 

m.102/1)
765

  ve cinsel saldırı suçunun eĢe karĢı gerçekleĢtirilen nitelikli hali (TCK 

m.102/2,2.cümle)
766

 Ģikâyete tabi olan suçlardan olmakla birlikte 5560 sayılı 

Kanun’nun 24. maddesi ile değiĢik 5271 sayılı CMK’nın 253/3. fıkrasında  

“Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık 

hükümlerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma 

yoluna gidilemez” Ģeklinde düzenlemeye yer verilmiĢtir. Bu açık kanuni düzenleme 

karĢısında cinsel saldırı suçunun temel Ģekli (TCK m.102/1)  ve cinsel saldırı 

                                                           
762

 YAġAR, Osman, Uygulamalı ve Ceza Muhakemesi Kanunu, C.2, 3. Baskı, Seçkin Yayınevi, 

Ankara, 2006, s.1500  
763

 5560 sayılı Kanun 24. madde ile uzlaĢmaya iliĢkin hükümlerde önemli değiĢikliğe gidilmiĢtir. 5560 

sayılı Kanun 24. madde ile değiĢiklikten önce 5237 sayılı TCK 73/8 ve 5271 sayılı CMK 253, 254 

ve 255. maddelerinde uzlaĢma düzenlenmiĢti. Mülga 5237 sayılı TCK 73. maddenin 8. bendinde  

“soruĢturulması ve kovuĢturulması Ģikâyete bağlı suçlar” için uzlaĢma mümkündü. Mülga 5237 

sayılı TCK’nın 73. maddenin 8. fıkrasına göre cinsel saldırı suçunun temel Ģekli (TCK m.102/1)  

suçu ve eĢe karĢı gerçekleĢtirilen cinsel saldırı suçunun nitelikli hali (TCK 102/2, 2.cümle) Ģikâyete 

bağlı suçlar olmaları nedeniyle uzlaĢmaya tabi suçlardandı. 
764

 Madde 253 - (DeğiĢik madde: 06.12.2006 – 5560 S.K.24.md) 

  “(1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel 

kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur: 

   a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar.    

   b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan;   

   1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),  

   2. Taksirle yaralama (madde 89),   

   3. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),  

   4. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),  

   5. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması       

  (dördüncü    fıkra hariç, madde 239),suçları ” 

 (2) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda     

 yer alan    suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm   

 bulunması gerekir.  

 (3) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık hükümlerine yer 

verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez.”  
765

 Madde 102- “(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, 

mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 
766

 Madde 102- “(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, 

yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, 

soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.” 
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suçunun eĢe karĢı gerçekleĢtirilen nitelikli halinde (TCK m.102/2,2.cümle) uzlaĢma 

hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.
767

 

j- Görev - Yaptırım 

  1- Görev 

Ceza mahkemelerinin görev hususu 26.09.2004 tarihli ve 5235 sayılı  “Adli 

Yargı Ġlk Derece Mahkemeleri Ġle Bölge Adliye Mahkemeleri’nin KuruluĢ, Görev 

Ve Yetkileri Hakkında Kanun”  ile düzenlenmiĢtir. 5235 sayılı kanunun 1. maddesi 

“bu kanun, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin 

kuruluş, görev ve yetkilerini düzenler” Ģeklindedir. 

5235 sayılı Kanun’da Sulh Ceza Mahkemesi’nin görevi 10. maddede 

belirtilmiĢ ve  “Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, iki yıla 

kadar (iki yıl dâhil) hapis cezaları ve bunlara bağlı adlî para cezaları ile bağımsız 

olarak hükmedilecek adlî para cezalarına ve güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerin 

uygulanması, sulh ceza mahkemelerinin görevi içindedir” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. 

Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevi 11. maddede  “Kanunların ayrıca görevli kıldığı 

hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında 

kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. 

Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevi ise 12. maddede - (5348 sk. değ.) “Kanunların 

ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan 

yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmi belgede sahtecilik (m, 204/2), nitelikli 

dolandırıcılık (m. 158), hileli iflâs (m. 161) suçları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, 

müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve 

işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir”  Ģeklinde düzenlenmiĢtir. 5235 

sayılı Kanun 14. maddesi gereğince
768

 mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde 

ağırlaĢtırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun 

cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

TCK’nın 102/1. maddesinde düzenlenen cinsel saldırı suçunun temel Ģeklinin 

yaptırımı, iki yıldan yedi yıla kadar hapistir. Mevcut düzenlenmeler karĢısında cinsel 

saldırı suçunun temel Ģeklinde (TCK m.102/1) görev 5235 sayılı Kanun 11. madde 

                                                           
767

 GÜNDEL, s.15,16 
768

 Madde 14- “Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler 

gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur.”  
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gereğince Asliye Ceza Mahkemesi’ne aittir. Cinsel saldırı suçunun temel Ģekli ile 

birlikte (TCK m.102/1) nitelikli hallerin (TCK m.102/3)   uygulanması söz konusu 

olsa bile 5235 sayılı kanun 14. maddesi gereğince görev Asliye Ceza Mahkemesi’ne 

ait olacaktır. TCK 102/2. fıkrada yer alan nitelikli cinsel saldırı suçunun yaptırımı ise 

yedi yıldan oniki yıla kadar hapistir. Cinsel saldırı suçunun nitelikli hali (TCK 

m.102/2)  ve suçun neticesi sebebiyle ağırlaĢmıĢ halleri söz konusu olduğunda  (TCK 

m.102/5-6) kanunda öngörülen ceza miktarı nazara alındığında görev Ağır Ceza 

Mahkemesine aittir. Cinsel saldırı suçunda failin “çocuk”
769

 olması halinde 5395 

sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 26. maddesi gereğince
770

 davaya Çocuk 

Mahkemeleri ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri’nce bakılacaktır. 5395 sayılı Çocuk 

Koruma Kanunu 48/5. maddesi gereğince Çocuk Mahkemeleri ve Çocuk Ağır Ceza 

Mahkemeleri bulunmayan yerlerde, bu mahkemeler kurulup göreve baĢlayıncaya 

kadar çocuklar tarafından iĢlenen suçlara ait soruĢturma ve kovuĢturmalar 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı ve mahkemelerce 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 

hükümlerince yapılması gerekir. 

2- Yaptırım 

TCK 102/1. fıkrada yer alan cinsel saldırı suçunun temel Ģeklinin yaptırımı iki 

yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıdır. TCK 102/2. fıkrada yer alan nitelikli cinsel 

saldırı  suçunun yaptırımı ise yedi yıldan oniki yıla kadar hapistir.  

Cinsel saldırı suçunun temel Ģekli (TCK m.102/1) ve nitelikli hali (TCK 

m.102/2) TCK 102/3. fıkrada belirtilen Ģekillerde; “ beden veya ruh bakımından 

kendisini savunamayacak durumda bulunan kiĢiye karĢı ”, “ kamu görevinin veya 

hizmet iliĢkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ”, “ üçüncü derece 

dâhil kan veya kayın hısımlığı iliĢkisi içinde bulunan bir kiĢiye karĢı ”, “ silâhla veya 

                                                           
769 

Madde 6- “(1) Ceza kanunlarının uygulanmasında; b) Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını 

doldurmamış kişi, anlaşılır. ”  
770

 03.07.2005 tarihli 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 26. madde  mahkemelerin görevini 

düzenlemiĢtir. Madde 26 - “(1) Çocuk mahkemesi, asliye ceza mahkemesi ile sulh ceza 

mahkemesinin görev alanına giren suçlar bakımından, suça sürüklenen çocuklar hakkında açılacak 

davalara bakar.  

(2) Çocuk ağır ceza mahkemesi, çocuklar tarafından işlenen ve ağır ceza mahkemesinin görev 

alanına giren suçlarla ilgili davalara bakar. 

(3) Mahkemeler ve çocuk hâkimi, bu Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan tedbirleri almakla 

görevlidir.  

(4) Çocuklar hakkında açılan kamu davaları, Kanunun 17 nci Maddesi hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla bu 
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birden fazla kiĢi tarafından birlikte ” iĢlenmesi hâlinde faile verilecek ceza yarı 

oranında arttırılır.  

Cinsel saldırı suçunun (TCK m.102) neticesi sebebiyle ağırlaĢmıĢ hali olan, 

cinsel saldırı sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulmasına neden 

olunması halinde (TCK m.102/5), fail on yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile 

cezalandırılır. Burada kanun koyucu cezanın alt sınırını belirtmiĢ olmasına rağmen 

üst sınırını düzenlememiĢtir. 5237 sayılı TCK’nın 49. maddesine göre, “süreli hapis 

cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz.” 

Buna göre, cinsel saldırı suçunun TCK 102/5. maddede belirtilen Ģekilde 

gerçekleĢmesi halinde, faile verilecek ceza on yıldan yirmi yıla kadar hapistir. Cinsel 

saldırı suçunun diğer neticesi sebebiyle ağırlaĢmıĢ hali mağdurun bitkisel hayata 

girmesi veya ölümüdür (TCK m.102/6). Bu durumda fail, ağırlaĢtırılmıĢ müebbet 

hapis cezası ile cezalandırılır.  

Cinsel saldırı suçunun iĢlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını 

sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda (TCK m.102/4) faile 

cinsel saldırı suçunun yanı sıra ayrıca kasten yaralama suçundan da (TCK m.86 vd.) 

ceza verilir. Bu durumda gerçek içtima kuralları uygulanmalıdır.  
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SONUÇ 

 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda, “ırza geçme”, “ırza tasaddi”, “sarkıntılık” 

ve “söz atma” suçlarının karĢılığı olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda, “cinsel 

saldırı”, “çocukların cinsel istismarı”, “cinsel taciz” ve “reĢit olmayanla cinsel iliĢki” 

suçları Ģeklindeki düzenlemenin sistematik olarak daha iyi olduğunu söylemek 

mümkündür.  

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu cinsel dokunulmazlığa karĢı suçları düzenlerken 

kavramsal olarak da farklı bir yol izlemiĢ ve Ceza Kanunumuza “cinsel saldırı”, 

“cinsel istismar” ve “cinsel taciz” kavramların girmesini sağlamıĢtır. 765 sayılı TCK 

döneminde maddi unsurdaki benzerlikler nedeniyle “sarkıntılık”, “ırza tasaddi” ve 

“ırza geçme” suçunun teĢebbüs aĢamasında kalması halinde bahse konu suçları çoğu 

zaman birbirinden ayırmak uygulamada çok büyük güçlüklere neden olabiliyordu. 

5237 sayılı TCK’da mevcut düzenleme ile getirilen yeni kavramlar neticesinde 

“cinsel saldırı”(TCK m.102) , “cinsel istismar” (TCK m.103) ile “cinsel taciz” (TCK 

m.105) suçu kesin çizgilerle birbirinden ayrılmıĢtır. Buna karĢılık cinsel saldırı 

suçunun temel Ģeklinin aksine, cinsel saldırı suçunun nitelikli halinin (TCK m.102/2) 

“vücuda organ sokma”  Ģeklinde ifade edilmesi birtakım belirsizlikleri beraberinde 

getirmiĢtir. Ayrıca nitelikli halin (TCK m.102/2) madde gerekçesine göre, failin 

cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olmasa bile, mağdurun vücuduna vajinal, 

anal veya oral yoldan organ yahut sair cisim ithal etmesinin cinsel saldırı suçunun 

nitelikli halini iĢlediğinin kabul edilmesi nedeniyle suçun temel Ģekli için aranan 

hususun nitelikli hal açısından aranmaması sorun oluĢturmakta ve madde metniyle 

gerekçe uyumsuzluk göstermektedir. Ayrıca diğer bir sorun olarak fiilin nitelikli 

halinde cinsel arzunun tatmini amacının aranmaması, suçun aynı icra hareketleriyle 

iĢlenebilen iĢkence ve diğer suçlardan ayrılmasını oldukça güçleĢtirmektedir. 

 Cinsel saldırı suçunda cezayı arttıran nedenler açısından madde 

değerlendirildiğinde cinsel saldırının TCK 102/3-a maddesi ile beden ve ruh 

bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunamayacak kiĢiye kaĢı iĢlenmesi 

durumunda zekâ geriliği, çok küçük yaĢta olma, felçli olma vb hallerin daha ağır 

cezayı gerektiren hal olarak kabulünde Ģüphe olmamakla birlikte belirtilen örneklerin 

dıĢında kalan hallerde kavramın sınırlarının belirlenmesi açısından birtakım 
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tartıĢmaları beraberinde getireceği muhakkaktır. Cinsel saldırı suçunun yoğun olarak 

faillerin akraba çevresinden bir kiĢi olduğu ve yakın akrabalığın etkisinden 

kaynaklanan nüfuz sayesinde suçun kolaylıkla iĢlenmesi karĢısında 765 sayılı 

TCK’da yalnızca usul füru iliĢkisi ağırlatıcı hal olarak kabul edilmiĢken 5237 sayılı 

TCK’da akrabalık iliĢkinin geniĢ tutularak üçüncü derece dâhil kan ve kayın 

hısımlığı iliĢkisinin kabul edilmesi yerinde olduğu kanaatindeyiz.  

Suçun neticesi sebebiyle ağırlaĢmıĢ hali olarak TCK 102/6. maddede 

düzenlenen “beden ve ruh sağlının bozulması” halinden ne anlaĢılması gerektiği 

hususunda madde ve madde gerekçesinde herhangi bir açıklık söz konusu değildir. 

Bu konuyla ilgili olarak 765 sayılı TCK 418/2’de düzenlenen mağdurun sıhhatine 

büyük nakısa, maluliyet kavramları ile ilgili açıklamaların ıĢık tutması mümkündür 

ancak beden ve ruh sağlığının bozulması bu durumları kapsadığı mümkün 

görülmekle birlikte farklı ve yeni bir kavramdır. Bu nedenle beden ve ruh sağlığının 

bozulmasından ne anlaĢılması gerektiği hususu ve diğer tartıĢmalı birçok konu 

zamanla doktrin ve Yargıtay uygulamalarıyla netleĢmesi mümkündür. 
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