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GİRİŞ 

Son yıllarda ailemizde, çevremizde ve toplum hayatında umutsuzluk, tahammülsüzlük 

ve duygularla baş edememe ciddi bir şekilde artıyor. Bu artışın nedenleri araştırılırken alkol 

ve madde kullanımı, cinsel kimlik rolünde karmaşa, yalnızlık, pornografik erotik materyalin 

kolay elde edilmesi gibi pek çok neden ortaya konulmaktadır. Çocukların kendilerini 

koruyamamaları ve çoğunlukla da birinci derece yakınları tarafından cinsel istismara maruz 

kalmaları konunun önemini vurgulamaktadır. Psikiyatri pratiği ile uğraşanlar şunu çok iyi 

bilirler, ileri yaşta bir çok ruhsal sorun incelendiğinde çocukluk dönemlerindeki cinsel 

istismarın travma etkisi görülür. 

Ensest ancak çok küçük bir bölümü görünür olan bir buzdağıdır. Buzdağı görünümünü 

korumakla beraber, aile içi şiddetin daha çok tartışılır hale geldiği 2000li yıllarda özel alanın 

gizi olan ensest vakaları, kamusal alanda daha duyulur hale gelmiştir. Ancak bu yeterli 

seviyeye ulaşmış değildir. Çalışmamızın amacı Türkiye´de kapalı kapılar ardında bırakılan 

enseste dikkat çekmek ve aynı zamanda ensestin, mağdurun kendisi ve ailesi tarafından açığa 

çıkarılmasında önemli engelin ve toplumsal baskının, yalnızca aile ve yakın çevreden değil, 

resmi kurumlardan da gelebileceğini hatırlatmak için küçük bir adım atmak. 

 

ENSESTİN TANIMI 

 Ensest, tam anlamıyla aile içi cinsel ilişkidir. Bir diğer adı ise “yasak sevi”dir. 

Kelimenin Latince aslı incestus olup sıfat olarak “pis, kirlenmiş, temiz olmayan” anlamına 

gelmektedir. Ayrıca “ahlaksız, uygunsuz, iffetsiz, suçlu” karşılığında kullanılmaktadır. İsim 

olarak da “kirlilik, iffetsizlik, uygunsuzluk” demektir. Dilimizde karşılığı olmayan bu kelime 

Arapça’da “fücur”la karşılanmaktadır. Osmanlı-Türkçe sözlükte fücur; “günah, zina” olarak 

karşılık bulmaktadır. TDK’nın
1
 sözlüğünde ise; “günahın her çeşidi” olarak ifade 

edilmektedir. Bugün bu terim toplumumuzda “evlenmeleri, ahlakça, hukukça ve dince 

yasaklanmış (nikâh düşmeyen) yakın akraba olan kadın ile erkeğin cinsel ilişkide 

bulunmaları” anlamında kullanılmaktadır. 

Bir kişinin “ana, baba, hala, teyze, kız kardeş, erkek kardeş, amca, dayı, oğul, kız, 

kardeş karısı ve geliniyle cinsel ilişkide bulunmasına ensest” deniliyor. Ancak literatüre 

baktığımızda ensestin tek ve kesin tanımını bulmak mümkün değildir. Tanım, disiplinlere 

göre farklılıklar gösterir. Hukukun tanımıyla psikolojinin tanımı birbirinden farklıdır. 

Gottlieb
2
(1979),sosyal içerikli bir yaklaşımla ensesti, “aile üyeleri arasında kanunlar ve 

normlar ile yasaklanan cinsel ilişki” olarak tanımlamaktadır. Claude Lévi Strauss
3
, ensest 

yasaklarını şu şekilde betimlemektedir: “Ensest yasakları toplumsal bir kural oluşturduğundan 

sosyal ve kültürel bir olgudur. Ancak aynı zamanda iki yönden doğa kanunu olarak da 

karşımıza çıkar. Birincisi, ensest yasakları evrenseldir. Yani her kültürde ensesti yasaklayan 

bir kural bulunur. İkincisi, ensest yasakları insanın doğaya ait bir yönüne, yani cinsel 

yaşamına bir kalıp getirirler. ”Amerikan Sağlık Eğitim ve Koruma Bölümü’nün 1980’deki 

tanımına göre, “Aile içi yaşamında ana baba figürüne, gücüne ve otoritesine sahip kişilerin, 
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çocuğu cinsel anlamda taciz etmesi” olarak kabul edilmiştir. Son çalışmalarda üzerinde ortak 

kararın oluştuğu ensest tanımında “her türlü erotik hareket (sözlü, sözsüz. fiziksel,görsel) 

veya aile üyeleri arasındaki evli olanlardan başka üyelerin bu şekilde davranışlarına ensest” 

denir. 

Türkiye’de yapılan cinsel taciz çalışmaları çok sınırlı sayıda olduğu için ne oranda 

ensestle karşı karşıya olduğumuzu kesin olarak söylemek mümkün olamamaktadır. “En 

utanılası şey” olarak gizlenen ve “aile içi mesele” olarak görülen ensestin, bir çok aile 

bireyinin korkulu rüyası olmaya devam ettiği görülüyor. Bu konuda Mor Çatı Kadın Sığınağı 

tarafından yapılan araştırmaya göre, yaygın şekilde devam eden aile içi cinsel şiddet ve 

tacizin ‘bir numaralı’ zanlısının ‘babalar’ olduğu ortaya çıkmış. Ensesti ’kapalı kutu’ ya da 

‘kâbus’ haline getiren Türk toplumunda bu kavram ’amca çocuklarının evlenmesi’ gibi akraba 

birlikteliklerinden ziyade, çekirdek aile içerisinde yaşanan istismar anlamına geliyor. Ensest, 

genel olarak cinsel taciz içerikli vakalardan oluşur. Ancak karşılıklı olan vakalar da 

azımsanmayacak sayıdadır. Batı ülkelerinde anne, baba ve çocuklardan oluşan ’çekirdek aile’ 

daha çok kabul gören bir tanım olmasına rağmen, çekirdek aile haricinde akrabalarla yapılan 

cinsel ilişki de ensest olarak nitelendirilir. Ülkemizdeki durum ise böyle değildir. Dünya 

genelinde olduğu gibi anne-oğul, baba-kız ve erkek kardeş-kız kardeş ilişkileri tabu olarak 

görülmesine rağmen özellikle Doğu illerimizde ve bu illerin kültürüyle yaşamakta olan birçok 

ailede kuzenler, yeğenler arası ilişkiler tepki görmemektedir. Ancak, inançlar gereği ilişkiden 

kasıt geçici süre ile beraber olmak değil, akraba evliliğidir. Akraba evliliğinin kabul gördüğü 

genel toplumları tanımlarsak, kısaca İslam kültürü etkisinde kalmış ülkeler diyebiliriz. Ancak 

İslami otoriteler de bugün bu olaylara farklı açılardan yaklaşmaya başlamış ve şimdiye dek 

geçerliliği olan herhangi bir fetva yayınlanmasa da, negatif bir yaklaşım ve bakış açısının 

yörüngesine girilmiştir. 

 

ENSESTİN TARİHÇESİ 

Ensest, binlerce yıldan beri bazı istisnalar dışında tabu olarak kalmıştır. Tarihsel açıdan 

bakıldığında Peru, Mısır ve Japonya’da kraliyet ailesinin saflığını korumak için bu yolun 

meşru olarak kullanıldığı görülmektedir. Ensestin en bilinen mitolojik öyküsü ‘Oidipus 

Kompleksi’dir. Efsane, Oidipus’un tanımayarak babasını öldürmesi ve annesi İokaste ile 

evlenmesini özetler. Eski Yunan mitolojisinde ise, iki tanrı kardeş Zeus ile Hera’nın cinsel 

ilişkide bulunmaları çok doğal bir olay olarak anlatılmaktadir. Eski Mısır papirüslerinde de 

yine iki kardeş tanrı olan Uziz ve Osiris’in cinsel ilişkide bulunmaları sonucu Horos’u 

yaratırlar. Mısırlılarda Firavunların kardeşleriyle evlenmeleri tanrısal sıfata en uygun evlilik 

olarak kabul edilmekteydi. Roma İmparatorluğu döneminde Kral Guarthigirmus’un kızı ile 

evlenerek bir oğul sahibi olduğu tarih kitaplarında belirtilmektedir. İskoçya’da bilinen en eski 

kavim olan Diktenlerde erkeğin kız kardeşiyle cinsel ilişkide bulunarak bir çocuk sahibi 

olması ve üvey oğulların, üvey annelerinden çocuk sahibi olmaları çok doğal karşılanan bir 

eylemdir. Perulular ve Hawaililerin de kan saflığını korumak için akraba evliliği yaptığı 

bilinmektedir.
4
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Günümüzde ise merkez ve Güney Amerika’da yaşayan Kızılderililer kendi kızları ile 

cinsel ilişkiye girmektedirler. Kamboçya’da babaların kızlarıyla, annelerin erkek çocuklarıyla, 

erkek kardeşlerin kız kardeşleriyle evlendikleri görülmektedir.  

 

        ENSEST ÇEŞİTLERİ 

1.Temel Ensest: Anne-oğul
5
, baba-kız

6
, erkek kardeş-kız kardeş

7
. 

2.Uzak Ensest: Amca/dayı-yeğen, hala/teyze-yeğen. 

3.Hafif/Düşük Düzey Ensest: Kuzen-kuzin(kuzenler arasında)
8
 büyük anne/büyük baba-

torun. 

4.Mantıki Ensest: Üvey anne-oğul, üvey baba-kız, üvey kardeşler, kayınbirader-kardeş 

karısı, kayınbaba-gelin. 

          

         ENSESTE MEYİLLİ OLMA DERECELERİ 

1.Ensest olaylara sempati duyan fakat kendisi için istemeyenler, 

2.Ensest olaylara sempati duyan ve kendisi için de isteyenler, 

                                                 
5
  "Sapık anne oğluyla ilişkiye girdi. 

Dünya sonunda böyle bir rezalete daha şahit oldu. Sapık anne 16 yaşındaki oğluyla otel odasında seks yaparken polislere 

yakalandı. ABD’de uzun yıllar sonra bir araya geldiği 16 yaşındaki oğluyla cinsel ilişkiye giren Mistie Rebecca Atkinson 

(32) yaptıklarının ensest olduğunu kabul etmeyerek, bunun bir “genetik etkilenme” hastalığı olduğunu savundu. 

Anne ve oğlunu çırılçıplak yakalayan polisler kadını tutukladı.Geçtiğimiz aylarda kefaretle serbest kalan kadının mahkemesi 

önceki gün sonuçlandı. 32 yaşındaki sapık anne 8 ay hapse mahkum edildi."( MYNET HABER, 24 Haziran 2012) 
6
 "Babası tecavüz etti, hamile kaldı. 

Diyarbakır’da öz babası tarafından tecavüze uğradığını öne süren 16 yaşındaki B.A., 155’i arayıp “Lütfen bana yardım edin, 

babam bana tecavüz ediyor” diyerek yardım istedi.Polis, hamile olduğu anlaşılan B.A.’yı koruma altına alırken, cezaevinden 

yeni çıkan baba K.K. da tecavüz suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.Polislere, “Babamın tecavüzüne ve cinsel 

tacizlerine dayanamıyorum. İki aydır bana tecavüz ediyor” diyen B.A. sağlık kotrolüne götürüldü. B.A., Emniyet Müdürlüğü 

Çocuk Şubesi’nde psikolog eşliğinde ifade verdi. Adliyeye sevk edilen K.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öz babasının 

tecavüz ettiği B.A. ise devlet tarafından koruma altına alındı."(MİLLİYET HABER, 10 Şubat 2011) 
7  "Antalya’da 15 yaşındaki kız çocuğunun ağabeyinin tecavüze uğrayarak hamile kaldığı, 6,5 aylık bebeğinin de 

annesi ve teyzesi tarafından düşürtülerek gömüldü. 
Antalya’da ilköğretim okulunda öğrenci olan D.S’nin (16), nüfus kaydında soyismi farklı olan öz ağabeyi Ç.U’nun (26) 

tecavüzü sonucu hamile kaldığı, olayı öğrenen teyzesi ile annesinin ise geçen yıl Temmuz ayında 6,5 aylık bebeğini ilaçla 

düşürterek gömdükleri iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucu tutuklanan Ç.U. hakkında, "cinsel saldırı" suçlamasıyla açılan 

davaya Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 

Olayla ilgili Ç.U. kardeşine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanırken, mağdur D.S. ile sanık ağabeyi Ç.U’nun öz kardeş olduğu 

ancak Suriye kökenli anne ve babalarının, çocukları farklı soy isimlerle nüfusa kaydettirdikleri belirlenmişti."(SABAH 

HABER, 26 Kasım 2010) 
8 Dayısının oğlu tarafından uğradığı tecavüz sonucu hamile kalan ve dünyaya bir çocuk getirdikten sonra da 

kardeşleri tarafından öldürülen Güldünya Tören'in cenazesi, Güldünya Tören'i gayrı meşru çocuk doğurduğu 

gerekçesiyle öldüren kardeşlerinin cezalarında "tahrik indirimi" isteyen hakim, bu görüşünü savunurken tartışılacak 

gerekçeler yazdı. Hakim Ahmet Vedat Güneş, Güldünya'nın gayrı meşru çocuk doğurmasına ailesinin tepkisiz 

kalamayacağını, bunu herkesin ayıplayacağını, onlara göre bunun kabul edilemez olduğunu anlattı. 2003'te bir korucudan 

hamile kalarak çocuk dünyaya getiren ve kardeşleri tarafından önce sokakta yaralanan sonra da hastane odasında öldürülen 

Güldünya, töre cinayetlerinin simgesi haline geldi. AB ilerleme raporlarına da giren olayla ilgili Bakırkör 5'inci Ağır Ceza 

Mahkemesi'nde yargılanan ağabeyi İrfan'a ağırlaştırılmış müebbet, 18 yaşından küçük olan F.'ye ise 14 yıl hapis cezası 

verildi. Ancak üç hakimli mahkemenin kıdemli üyesi Ahmet Vedat Güneş, Başkan İlhami Yılmaz ile üye Mehmet Yılmaz'ın 

kararına, "cezada indirim yapalım" diyerek muhalif kaldı. Hakim Güneş'in gerekçeli karardaki şu görüşleri dikkat çekti:  

 

* Sanıkların kardeşlerini, hiçbir sebep yokken durduk yere öldürmedikleri açık. Güldünya'nın kardeşleri Türkiye'nin hiçbir 

bölgesinde kabul edilmesi ve umursamazlık gösterilmesi mümkün olmayan, gayrı meşru ilişki sonucu hamile kalıp gayrı 

meşru bir çocuğu dünyaya getirmesi gibi önemli bir olayla karşılaştılar.(SABAH HABER, 10 Aralık 2005) 
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3.Ensest düşünmekten kendini alamayan ama bu dürtüyü bastırmaya çalışanlar, 

4.Ensest yapmak için yol/yöntem arayanlar, 

5.Başkası tarafından enseste davet edilen veya edildiğini varsayanlar, 

6.Ensest olarak nitelenmeyecek ama anormal olaylar yaşamış olanlar, 

7.Meyilli olmayanlar 

 

EVLENME  ENGELLERİ 

Ensesti “cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen” suçlardan bağımsız olarak düzenleyen ve 

cezalandıran bütün ceza kanunları, suçu işleyebilecek kişilerle, evlenmeleri yasak olanlar 

arasında doğrudan bir ilişki kurmuşlardır. Evlenmeleri yasak olan kişilerin sınırı genişledikçe, 

suçun kapsamı da genişlemekte ve ilişkinin yakınlık derecesi sadece farklı cezalar 

verilmesinde bir ölçüt olmaktadır. 

Türk Medeni Kanununun
9
 “Hısımlık” başlığını taşıyan 129. maddesi evlenmeleri yasak 

olan kimseleri saymıştır. Buna göre; 

“Aşağıdaki kimseler arasında evlenme yasaktır: 

1. Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile 

yeğenleri
10

 arasında, 

2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile 

diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında, 

3. Evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında.” 

Söz konusu yasağa uymamanın TMK’ da elbette ki bir karşılığı vardır ancak TCK’ da 

bir karşılığı yoktur. İşte tartışma da bu noktada, yani Ceza Kanununda bir karşılığının 

bulunmasının gerekip gerekmediği noktasında ortaya çıkmaktadır. 

 

ENSEST VE RIZA 

Ensest ilişki söz konusu olduğunda, TCK’da
11

 bir hukuka uygunluk nedeni olarak 

düzenlenen “rıza” nasıl değerlendirilecektir? 26/2. maddeye göre “Kişinin üzerinde mutlak 
12

surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde 

                                                 
9
 YAVUZ, Cevdet, Türk Medeni Kanun-Türk Borçlar Kanunu, İstanbul 2012. 
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 "Türkiye'nin ilk ensest nikahı! 

İstanbul'da amca,kendini büyüten öz ağabeyinin üniversite öğrencisi kızıyla resmi nikâhla evlendi. istanbul’da 30 yaşındaki 

amca ile 24 yaşındaki üniversite öğrencisi öz yeğeni, resmi nikâh kıydırarak evlendi. Olay ortaya çıkınca amca-yeğen 

kayıplara karıştı. Anne-babanın şikâyeti üzerine nikâhın düşürülmesi ve ‘ensest’ nikâhı kıyanların cezalandırılması için 

savcılık soruşturma başlattı."(HÜRRİYET HABER, 29 Nisan 2012) 
11

 TOROSLU, Nevzat; FEYZİOĞLU, Metin, Ankara 2012. 

12
 “ Mağdurenin hamileliği anlaşılıncaya kadar tecavüz olayından aile çevresine bahsetmemiş olması da cinsel ilişkinin 

rızaya dayalı olduğunu göstermez.”( E. 2002/5-324 K. 2003/55) 
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işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez.”  Kişi kural olarak reşit olduktan sonra, cinsel 

yaşamı konusunda istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Acaba Türkiye’de fiilin suç sayılmasını 

engelleyen husus, “rıza”ya verilen mutlak değer midir? Buna “evet” demek mümkün değil. 

Türkiye’de yaygın kabul, bu toplumda böyle bir rızanın zaten olmayacağı aksini söylemenin 

toplumu rahatsız edeceği, inciteceği yönündedir. 

Ensesti suç olarak düzenleyen hukuk düzenlerinde de elbette ki “rıza” bir hukuka 

uygunluk nedenidir. O halde “rıza”nın varlığına rağmen, cinsel özgürlük gibi üzerinde 

tasarruf imkânının bulunduğu bir alanda hangi gerekçelerle suç yaratılmaktadır?  Her suç 

mutlaka bir değeri ihlal eder. Herhangi bir hukuksal değeri ihlal etmeyen yani “hukuki 

konusu” olmayan bir suç düşünülemez. O halde  “ensest” hangi değeri ya da değerleri ihlal 

etmektedir? Bu noktada çok farklı argümanlar ortaya atılmıştır ancak her argümana verilecek 

bir cevap da mutlaka bulunmuştur.
13

 

 

ENSEST VE İHLAL EDİLEN HAKLAR 

Ensest suçuna ceza kanunları da farklı başlıklar altında yer vermişlerdir. Zarara uğradığı 

düşünülen değerlerin başında “genel ahlak” gelmektedir. Bundan başka, “ailevi” menfaatlerin 

ihlal edildiği yani aile düzeninin bozulduğu; gelecek nesillerin sağlıklı olmasına dair 

menfaatlere halel geldiği,  ensest ilişkiden doğacak çocukların ruhsal ve fiziksel açıdan 

sorunlu olacakları ve karışan roller karşısında bocalayacakları, sosyal ilişkiler kurmakta 

zorlanacakları savunulmuştur. Esasında bu söylenenlerin tümü doğrudur. Ancak kanun 

koyucular, daha fazla zarar gördüğünü düşündükleri değeri dikkate alarak farklı tercihler 

yapmışlardır. Örneğin İtalyan Ceza Kanunu 564. maddesinde yer verdiği ensesti  “aile ahlakı” 

(morale familiare)na karşı bir suç sayarken, Alman Ceza Kanunu “Nesebe, Evlilik Birliğine 

ve Aileye Karşı Suçlar” başlıklı bölümde (m.173) enseste yer vermiştir. Avusturya Ceza 

Kanunu ise daha farklı bir boyutta, konuyu “cinsel dokunulmazlık ve cinsel özgürlük” sorunu 

olarak görmüştür (m. 211). İsviçre kanun koyucusu da aileye ilişkin değerleri ön plana 

çıkararak, Ceza Kanununun 213. maddesinde ensesti  “aileye karşı” işlenen bir suç saymıştır. 

Suçun kapsamı, şartları kanundan kanuna değişmektedir. Örneğin İtalyan Ceza Kanunu 

“skandalın alenileşmesi”ni, ön şart saymıştır. 

TCK’da “ensest”in zaten suç olduğunu söylerler ve toplumda da böyle bilinir. Oysa 

burada dile getirilen ve ensest olduğu söylenen suçlar; “cinsel saldırı” (TCK m. 102/3-c) ve 

“çocukların cinsel istismarı” (TCK m. 103/3) kapsamında olan, cezayı ağırlaştıran bir neden 

olarak ortaya çıkan ve rızaya dayanmayan ya da geçerli rızaya dayanmayan cinsel suçlardır. 

Ceza hukuku söz konusu olduğunda ensest başka bir anlam taşır
14

. Ceza hukuku 

literatüründe ve ceza kanunlarında ensest; “evlenmeleri yasak olan reşit kişiler arasındaki 

(rıza ehliyeti olan) rızaya dayalı cinsel ilişkidir”. Tanımdan kolayca anlaşılacağı gibi, “cinsel 

dokunulmazlığa karşı işlenen” suçlardan farklı olarak ensestte taraflardan biri mağdur 

değildir, her iki taraf da suçun failidir. Kısaca ifade etmek gerekirse, “ensest çok failli bir 

                                                 
13

 YALÇIN SANCAR, Türkan; YAŞAR Tuğçe Nimet: Ensest, Genel Ahlak ve Alman Anayasa Mahkemesi´nin Kararı, 
TBB Dergisi, Sayı 80, 2009, s.248. 

 
14

 "Ensest suçları ile patron tacizini,'nitelikli cinsel saldırı' kapsamında değerlendiren Yargıtay Genel Kurulu, bu 

suçlarda şikayet şartı aranmaksızın re'sen soruşturma başlatılarak dava açılması gerektiğine hükmetti." 
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suçtur”. O halde karışıklığı önlemek için en azından “rızaya dayanmayan ensest” ve “rızaya 

dayanan ensest” şeklinde bir ayırım yapılmalıdır. TCK’da, aralarında evlenme yasağı bulunan 

ve reşit olan akrabalar arasında rıza ile gerçekleşen cinsel ilişkiyi yasaklayan bir hüküm 

olmadığı için ceza verilmesi  mümkün değildir. Bir fiilin suç olup olmadığını belirlemek 

konusunda yasa koyucunun keyfi olduğunu söylemek mümkün değildir. O halde yasa 

koyucuyu yönlendiren temel etmenler nedir? Buna verilecek cevap, en önemli belirleyicilerin, 

“politika” ve “ahlak” olduğudur. Her toplumun bir siyasi bir de ahlaki yapısı vardır ve bir 

toplumun yapısı siyasetten ve ahlaktan oluşur. Hepimizin iyi ve kötü hakkında düşünceleri 

vardır ve bu düşünceler, yaşadığımız toplumdan bağımsız değildir. 

Ceza hukuku ve ceza, sosyal yaşamın çekilebilir bir hale getirilmesinde 

yararlanılabilecek en son araçtır. Çünkü ceza hukukunun bir alana müdahale etmesi demek; 

suç yaratmak ve ceza vermek, dolayısıyla da temel hak ve hürriyetleri başka hukuk dallarında 

görülemeyecek bir şekilde kısıtlamak demektir. Eğer toplumsal düzen başka tedbirlerle 

sağlanabiliyorsa  yani başka bir çare varsa, ceza hukukuna başvurulmamalıdır. Devletin asıl 

görevi her fırsatta ceza hukukuna başvurmak değil; sosyal düzeni, temel hak ve hürriyetleri 

ölçüsüz bir şekilde kısıtlamaksızın sağlamaktır. 

Mill “Uğrunda uygar bir toplumun herhangi bir üyesine iradesi dışında haklı olarak güç 

uygulanabilecek tek amaç, başkalarına gelecek zararı önlemektir.” diyerek ceza hukukunun 

meşruluğunu açıklamaktadır.
15

 

Toplum düzenini bozan
16

 her sosyal sapmaya karşı devlet ceza müeyyidesi uygulamaz, 

uygulamamalıdır. Toplum bakımından ortaya çıkan tehlike, fiilin işleniş biçimi, faildeki 

ahlaki kötülük, devletin değişik türde olan cezai müeyyidelerle müdahalesini zorunlu kılar. 

Hukukun diğer dallarında mevcut yaptırımların yetersiz kaldığı hallerde, devlet, fiili ceza 

müeyyidesi ile karşılayacaktır. Ceza hukukunun meşruluğu, cezanın meşruluğu ile 

açıklanabilecek bir konudur. Cezanın meşruluğu ise, cezanın toplumsal açıdan mutlaka 

gerekli mi olduğu sorusunun yanıtına bağlıdır.
17

 

Ensest söz konusu olduğunda ise üzerinde esas olarak durulan “ahlak” ve daha dar 

anlamda “cinsel ahlak temelli toplumsal ahlak” tır. Ahlakla hukuk arasındaki ilişki her zaman 

tartışma konusu olmuştur. Bir ülkede hakim olan temel ahlaki esaslarla çatışma halinde olan 

ceza hukuku etkisiz kalmaya mahkumdur. Çünkü böyle bir ceza hukuku müşterek inançtan 

yoksun olacaktır. 

Eğer ceza hukukunun amacı, “doğruluğu özendirmek” ya da “ahlaksızlığı önlemek” ise 

(ya da bunları içeriyorsa), “ahlaksızlığı, sadece belli kendini koruma için gerektiği kapsamda 

                                                 
15

 H.L.A. HART, Hukuk Özgürlük ve Ahlak (Çeviren: Erol Öz), s.16. 

 
16

 Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde meydana gelen olayda 7 yıl boyunca öz kızına tecavüz eden ve 

öz kızından dünyaya gelen kız çocuğuna da taciz girişimde bulunan sapık baba tutuklandı. 
 

İHA Muhabirinin edindiği bilgilere göre, Yenice ilçesi Yortapazarı beldesi Çakıllar köyünde oturan Recep Berber (52) 1988 

ve 1996 yılları öz kızı Fatma B'ye (34) tecavüz etti. 13 yaşından 21 yaşına kadar öz babasının tecavüzüne uğrayan Fatma 

B'nin bir kız ve bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Baba Recep Berber, öz kızından dünyaya gelen erkek çocuğunu evlatlık 

verirken, kız çocuğu B.B'yi ise kendisi büyüttü. 21 yıl saklanan sır ise baba Recep B'nin bu kez öz kızında olan çocuğuna 

yaptığı cinsel tacizden dolayı intihara kalkışması ile ortaya çıktı.(HABERTÜRK, 29 Ekim 2009) 

 
17

 YALÇIN SANCAR; YAŞAR,  s.250. 
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değil, genel olarak ahlaksızlığın kötü bir şey olduğu gerekçesiyle kontrol altına almalıdır.” 

diye düşünmüştür. Dolayısıyla zararlı olmasalar bile toplum tarafından ahlaksız bulunarak 

kınanan fiilleri hukuken cezalandırılabilir kılabiliriz.
18

 

Ahlaki anlamda suçluluk ile kanuni anlamda suçluluk birbirinden farklıdır. Hukuk 

kuralları ile ahlak kuralları, birbirini kesen iki daireye benzetilebilir. Hukuk kurallarının, 

ahlak kurallarının tümünü bünyesine almış olduğu düşünülemez. Devlet hukuk kurallarını 

tespit ile yetinmeli, insanların vicdanlarına hitap eden ahlak kuralları alanına müdahale 

etmemelidir. Ahlak ile hukuk birbirine karıştırılmamalıdır. Kişide gayrı ahlaki bir karakter 

olduğu halde hukuka uygun hareket edebildiği gibi, hukuka aykırı hareket eden herkesin 

ahlaksız olduğu da söylenemez. 

Ceza hukuku, toplumdaki yaygın inanca göre, müeyyideye bağlanması gereken bir 

takım fiilleri cezalandırmayabilir. Bu durumda ceza hukuku, ahlaktan iyice uzaklaşır. Tüm 

bunlara rağmen, ceza hukuku her zaman ahlaka yaklaşmakta ve ahlakla daha sıkı bir ilişki 

içine girme eğilimi taşımaktadır. 

Cinsel ahlak/ahlaksızlık ile ilgili olarak yaşanan norm koyma süreci, belki ceza 

kanunlarının başka hiçbir alanında olmadığı kadar;  hukukla ahlakı, gelenekleri, töreleri, 

aileyi bir araya ya da karşı karşıya getirir. Kanun koyucunun bu alanda yapacağı tercihler, 

gerçekten reformcu olup olmadığını, kalıplaşmış toplumsal önyargıları kırıp kırmadığını, 

toplumu sadece koruyan değil aynı zamanda ilerletmek isteyen bir yaklaşımı kavrayıp 

kavramadığı konusunda da ölçüt olacaktır.  

Hukuk, devletin çıkardığı ve uyguladığı “emir”dir.
19

 Ancak unutulmaması gereken bir 

gerçek de vardır: Ahlaktan iyice uzaklaşan bir hukuk da toplumun zihninde “meşru” değildir. 

 

ENSESTTE SALDIRGAN 

Pek çok çalışmada saldırganların tamamına yakınının erkek olduğu saptanmıştır. Hatta 

Butler bu durumu “cinsel istismarın bir cinsiyeti vardır ki bu erkektir.”diye ifade etmiştir.
20

  

Saldırganların “normal” insanlardan farklı, ruh hastası, alkolik, serseri oldukları gibi bir 

düşünce kamuoyuna ve profesyonel çevrelere uzun süre hakim olmuştur. Ama bu görüş 

toplumsal tarama ve klinik çalışmalarla doğrulanmamıştır. Neredeyse bütün saldırganlar 

doğru ve yanlışı ayırabilirler. Görüntüleri ve davranışları diğer insanlar gibidir; işleri, 

arkadaşları vardır ve topluma saygılıdırlar. Zengin ya da fakir, eğitimli ya da eğitimsiz, 

başarılı ya da başarısız, her çeşit meslek, ırk ve etnik gruptan olabilirler. İstismarcı, 

düşünülenin aksine ağır psikiyatrik hastalığı olan biri değildir. Belki duygusal problemleri 

istismar potansiyelini artırabilir, fakat genellikle ensest dışındaki davranışları açısından diğer 

insanlardan farklı değillerdir. 

Saldırgan, çocuklar büyüdükçe, büyük çocuktan küçüğüne yönelerek cinsel istismarın 

uzun yıllar gizli kalmasını sağlayabilmektedir.
21

 

                                                 
18

 H.L.A. HART, s.42. 

 
19

 GÜRİZ, s.40.(HART, H.L.A. The Concept of Law, 1961, s.13-17) 
20

 BOZBEYOĞLU, Alanur Çavlin: Türkiye´de Ensest Sorununu Anlamak, s.18. 
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Saldıganlar genellikle mağdurun direncini ortadan kaldırmak için ödüllendirme ya da 

tehdit yollarını kullanmaktadırlar.
22

 Ensestin devam etmesi için verilen ödüller çocuğa sevgi 

göstermek ve küçük hediyeler almaktan evi onun üzerine yapmaya kadar varan farklı 

biçimlerde olmaktadır. Korkutmak için kullanılan yollar ise fiziksel şiddet kullanmaktan, 

kendisini ya da sevdiklerini öldürme tehdidine kadar varabilmektedir. 

Saldırganlar çoğunlukla otorite sahibi erkeklerdir. Her yaşta ve farklı sosyoekonomik 

özelliklere sahip saldırganın, her yaştan kız ve erkek çocuğuna taciz ve tecavüzüne dair 

örneklere rastlanmıştır. Ensest alanında çalışan uzmanlar, dünya genelindeki gözlemlerin, 

ensest saldırılarının, saldırganın sosyoekonomik ya da sosyokültürel özelliklerinden ziyade 

kişilik özellikleriyle ilgili olduğunu gösterdiğini belirtmişlerdir. Ensest saldırganları 

sosyolojik olarak belirli kategorilerde kişiler değillerdir. Ruh sağlığı uzmanları ensest 

saldırganlarının çoğunlukla pedofil olmadıklarını, her zaman fiziksel şiddete başvuran kişiler 

olmadıklarını, gündelik hayatlarına devam etmelerini engelleyen psikolojik problemleri 

olmadığını, doğru ve yanlışı ayırt edebildiklerini, alkolik ya da devamlı işsiz olmadıklarını 

belirtmişlerdir. 

Kardeşler arasındaki ensest ilişki de saldırgan genellikle büyük yaştaki erkek kardeşken, 

mağdur genellikle daha küçük yaştaki kız ya da erkek kardeş olmaktadır. Kardeş ensestlerinde 

de saldırganın yaşının ve cinsiyetinin aile içerisindeki güç ilişkisinde kendisine sağladığı 

olanakları, hem olayı gerçekleştirmek hem de gizlemek için kullanması söz konusudur. Bu 

yaş farkının getirdiği güç kullanımını tersine çeviren bir örneği, torunun babaannesine 

tecavüzünde görüyoruz. Saldırganların öfke ve intikam nedeniyle tecavüz ettiklerini belirtmiş 

oldukları bu vaka cinselliğin nasıl doğrudan bir şiddet aracı olarak kullanılabildiğinin 

gösterilmesi açısından çarpıcıdır. Cinselliğin sadece haz alma ve verme şekli olarak değil, tüm 

güç ilişkilerinin iç içe geçtiği, fiziksel ve ruhsal şiddetten güç alan bir davranış olarak da 

ortaya çıkabileceğinin düşünülmesi ensest olaylarını şaşırtıcı ve inanılmaz durumlar olmaktan 

çıkarabilir.
23

 

Ensest olaylarında karşılaşılabilen bir durum da saldırganın kendisinin de daha önce 

ailesi tarafından taciz edilmiş bir kişi olmasıdır. 

Saldırganlar, istismar ettikleri kişileri nesneleştirebilir, istismarı normalleştirerek bir 

suç/kötülük olarak kabul etmeyebilir ve istismarı tüm kanıtlara rağmen reddedebilir. 

 

ENSESTTE MAĞDUR 

                                                                                                                                                         
21

 BOZBEYOĞLU, , s.40. 
22

 Dayı tecavüzden, anne suçu gizlemekten..26 yaşındaki dayısı Vahittin A.'nın tecavüzüne uğradığı iddia edilen 16 yaşındaki 

S.D. adlı kız, olaydan 2 ay sonra hamile kaldığını anlayıp, durumu annesi 37 yaşındaki A.D.'ye anlattı. Ancak anne A.D. 

kızının söylediklerini herkesten sakladı. Olaydan 7 ay sonra rahatsızlanan S.D., kaldırıldığı hastanede ölü doğum 

gerçekleştirdi. Hastane yetkililerinin olayı polise bildirmesi üzerine tecavüzle suçlanan dayı Vahittin A. ile olayı saklayan 

anne A.D. gözaltına alındı. 

Olay 7 ay önce, merkez İlkadım İlçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşi yurt dışında çalışan A.D., kızı 

S.D. ile birlikte yaşamaya başladı. Olay günü ablasının evine gelen Vahittin A., evde kimsenin olmamasından faydalanarak 

yeğeni S.D.'ye tecavüz etti ve kimseye söylememesi için onu tehdit etti. Başından geçenleri kimseye anlatamayan S.D., bu 

olaydan 2 ay sonra rahatsızlanınca yaptırdığı testle hamile olduğunu öğrendi. Eve dönen S.D., annesine, dayısı Vahittin 

A.'nın kendisine tecavüz ettiğini ve ondan hamile kaldığını söyledi. Kardeşinin kızını hamile bıraktığını öğrenen anne bu 

olayı kimseye anlatmadı.(YAZETE 26 Eylül 2011) 

 
23

 BOZBEYOĞLU, s.43. 
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Güç, cinsiyet ve yaş hiyerarşisinden beslenerek zeminini sağlamlaştıran ensest 

ilişkilerde her yaştan kız ve erkek çocuk taciz ve tecavüze maruz kalabilmektedir. Mağdurlar 

“hayır” 
24

 demeyi bilemeyecek çocuk yaşlarda olabileceği gibi yetişkin yaşlarda kişiler de 

olabilirler. Cinsel saldırı çoğunlukla çocukluk ve ergenlik yaşlarında başlamaktadır. İleri 

yaşlarda ortaya çıkan ensest vakaları, çoğunlukla küçük yaşlarda başlamış saldırıların devamı 

niteliğindedir. Ancak, az sayıda da olsa ilk kez yetişkin yaşlarında gerçekleşen ensest 

vakalarına rastlanmaktadır. Aynı evde birden çok kız ve erkek çocuk, aynı zamanda ya da 

farklı zamanlarda istismar edilebilmektedir. Saldırının ikinci çocuğa yönelmesi, olayın ortaya 

çıkmasını sağlayabilmektedir.
25

 

 

ENSESTTE AİLE YAPISI VE AİLENİN ETKİSİ 

Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde yapılan farklı çalışmalara göre, ensestin 

yaşandığı ailelerde ensestin yaşanmadığı ailelerden farklı olarak, yaşa ve cinsiyete bağlı aile 

içi yakınlık kuralları sınırlar açısından bozulmuştur. 

Ensest yaşanan ailede annelerin çoğu eşleri tarafından dövülen, aşağılanan, baskı gören 

kişilerdir. Ensestin yaşandığı ailelerde babanın zorbalığı ve babalık gücü çok baskındır. 

Dikkat çekici olan bir nokta, toplumda genellikle ensest yaşayan çocuk/genç ya da annenin 

suçlanmasıdır. Suçlamalara göre çocuk/genç ensesti davet eder, kışkırtır, hemen söylemediği 

için yalan söylüyordur ya da kendi istiyordur. Aynı zamanda anneler; olayı anlayamadığı, 

durduramadığı, eşinin cinsel isteklerine yeterince cevap vermediği, çalıştığı için çocukları evi 

ihmal ettiği gibi gerekçelerle suçlanmaktadır. Adeta sorumluluk enseste başvuran kişide değil, 

diğerlerindedir. 

Bütün bu ailelerin ortak özelliği ensest ilişkisinin dışında geleneksel kültür normlarına 

uymalarıdır. Lusting ensest saldırganı babaların, toplum gözünde ataerkil sosyal rollerini 

oynamaya özen gösterdiğini bildirmiştir. 

Evde ensest yaşantısı varsa bunun tek çocukla
26

 sınırlı kalmayıp sırasıyla evdeki bütün 

çocukların aynı kişi tarafından cinsel istismara uğradığı sıklıkla görülmektedir. 

Ensestle mücadelede ensestin yaşandığı ailenin durumunun önemi göz ardı edilemez. 

Her türden aile yapısında ensest gerçekleşebilir. Bazı uzmanlar bireylerin aile içerisinde 

almaları gereken ayrışmış yetki ve sorumluluklar olduğunu, bu yetki ve sorumlulukların 

                                                 
24

 "Aile içi tecavüzlerde susmak rıza mı, utanç mı? Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 5. Daire'nin ceza indirimi teklifini 

reddetti. 

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 14 yaşındaki D.D'nin ensest davasında, yerleşik içtihatlardan farklı olarak ilginç bir "rıza" 

tartışması başlattı. Defalarca öz babasının tecavüzüne uğrayan S.D'nin, ‘‘Korku, baskı ve utançla susmasını'', ‘‘Rızası var'' 

şeklinde değerlendirip, sanık babaya verilen cezanın yarı oranında indirilmesini istedi. Ancak, Yargıtay Ceza Genel Kurulu 

yerleşik içtihatlar ışığında bir oy farkla, 13'e 12, sanık babaya verilen 25 yıl ağır hapis cezasını onadı. Ancak, 

karşıoylardaki, ‘‘Kızın rızası vardı, sustu'' gerekçesi Yargıtay'ı bölerken, başta kadın dernekleri ve uzmanlar olmak üzere 

herkesin tepkisini çekti."(HÜRRİYET HABER, 24 Mart 2000) 
25

 BOZBEYOĞLU, s.38. 
26  "Edirne’deki tecavüz skandalı , 14 yaşındaki E.K.’nin önceki gün devlet hastanesinde muayene olmak için gittiği 

psikoloğa yaşadıklarını anlatmasıyla ortaya çıktı. 

Psikoloğun polise haber vermesinin ardından ifadesi alınan E.K. , babasının 9 yaşından bu yana kendisine tecavüzde 

bulunduğunu söyledi. Ekmek fırınında çalışan F.K. , gözaltına alındı. Anne S.K. ise eşi F.K.’nin kendisine , hatta E.K.’nin 

dışında evlenen diğer kızı A.G.’ye de tecavüz ettiğini iddia ederek şikâyetçi oldu. Suçlamaları kabul etmeyen F.K. 

tutuklandı."(MİLLİYET HABER, 29 Aralık 2012) 
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beklenenden farklı olduğu durumların aile içinde sorunlara zemin oluşturabileceğini 

belirtmişlerdir. Bu yaklaşımda ensest, saldırganın davranışıyla ilgili bir sorun olmaktan öte 

ailenin genel işleyişine ait ya da ondan beslenen bir sorun gibi görünmektedir. 

Ensest yaşanan ailelerin pek çoğunun çekirdek aile formunu taşıdığını, öte yandan geniş 

ailelerden tek ebeveynli ya da ebeveynlerin her ikisinin de olmadığı ailelere dek her aile 

yapısında ensestin yaşanabildiğini araştırmalar göstermiştir. 

Enseste tüm sosyoekonomik gruplardan ailelerde rastlanabilir. Her ne kadar düşük gelir 

düzeyindeki aileler daha çok temsil ediliyor olsa da bu durumun çeşitli açıklamaları 

yapılabilir. Öncelikle göz önünde tutulması gereken düşük gelir gruplarından ailelerin 

toplumun genelinde daha fazla sayıda olmasıdır. 

Ensest vakalarının çoğunluğunun ortaya çıkmadığı tüm uzmanlar tarafından dile 

getirilmiştir. Pek çok uzman ekonomik gücün ensestin gizlenmesine neden olabileceğini 

belirtmiştir. Uzmanlara göre ensestin duyulmasının neden olacağı bazı kayıplar yüksek gelir 

düzeyindeki aileler için daha zor göze alınır. Üstelik bu ailelerde ensest fark edildiği zaman 

yargıya yansıtılmadan sorunun ailenin kendi olanaklarıyla örtbas edilmesi daha olasıdır. Bu 

durumda saldırgan mağdurdan uzaklaştırılsa bile cezalandırılmaktan kurtulmaktadır. 

Gebeliğin engellenmesi ve özel sağlık hizmetlerinden yararlanılarak sonlandırılması yüksek 

gelir ve eğitim düzeyindeki kişiler için daha kolaydır. Yüksek gelir düzeyindeki ailelerin 

çocuklarının çoğunlukla kurumsal bakım ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla hem enseste ilişkin 

literatürde hem de araştırmada, kurumsal bakım altındaki ensest mağduru çocukların düşük 

gelir düzeyindeki ailelerinden geldiği görülmektedir.
27

 

Ailede eğer çocuğun eğitimi, temel bakımı, duygusal gereksinimleri ihmale uğradıysa, 

aile ekonomik krizdeyse, ailede yüksek oranda suç işleme varsa ve yine ev içinde cinsiyet 

ayrımcılığı çok belirginse, kızların son derece kapatıldığı ve erkeklerin ihtiyaçlarının ön 

planda tutulduğu bir aileyse, göç etmiş, işsizlik sorunu olan bir aileyse, annenin fiziksel veya 

ruhsal bir rahatsızlığı varsa ihmal ve istismar riski artıyor. 

Ensestin ortaya çıktığı pek çok aile dışarıdan problemleri görülen aileler değildir. Bu 

görünüm söz konusu ailelerin ensest dışında sorunsuz aileler olduğunu göstermez. Ensest her 

türlü şiddet türüyle beslenmektedir. Dayak, ekonomik şiddet, eşin cinsel tacizi gibi sorunların 

bu ailelerde yaşanıyor olması mümkündür. 

Aile bireyleri arasında iletişimin güçlü olduğu durumlarda ensestin açığa çıkarılması 

daha kolay olabilir. 

Anne babanın boşanmış olması
28

 çocuklar açısından bazı sorunlara neden olsa da, eğer 

bu aileler ensest yaşanan aileler ise, ensest şüphesi durumunda annenin çocuğa daha kolay 

güvendiği ve olayı araştırmak üzere daha çabuk harekete geçtiği gözlemlenmektedir. Aslında 

böyle durumları, annenin çocuğa olan güveninin daha çok olmasından ziyade, annenin 

                                                 
27

 BOZBEYOĞLU, s48. 
28

 "Karamürsel´de ticaretle uğraşan 44 yaşındaki O.Y. isimli bir baba iddialara göre liseye giden 17 yaşındaki öz kızı 

H.Y.`yi korkutarak 5 yıl boyunca tecavüz etti.  

 H.Y.`nin hal ve hareketlerinden şüphelenen öğretmen, okulda genç kızı sıkıştırdı. Yaşadıkları kendisine ağır gelen ve 

psikolojisi bozulan H.Y., başından geçen her şeyi öğretmenine anlattı. 

 Duydukları karşısında şoke olan öğretmen durumu hemen polise bildirdi ve O.Y. tutuklandı. İki kez evlenen ve ilk eşinden 

olan kızına tecavüz ettiği iddia edilen O.Y.`nin poliste ve savcılıkta susma hakkını kullandığı öğrenilirken, olay nedeniyle 

oldukça sarsılan H.Y. de öz annesine teslim edildi."(KOCAELİ TV ARŞİVİ, 7 Ocak 2013) 
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babanın boyunduruğunda ve ona bağımlı olmaması ile açıklamak daha doğru olabilir. 

Boşanmış ailelerde ensest daha erken bir dönemde, henüz taciz aşamasındayken açığa 

çıkarılabilmektedir. Öte yanda, aile bağının kopmasının daha büyük bir tehdit olarak 

algılandığı, belki de bu bağın kopmasının hiçbir koşulda düşünülmediği aile yapılarında 

anneler bir çözüm bulmak istemedikleri için değil, bir çözüm olabileceğini düşünmedikleri 

için susmaktadırlar. Hatta yaşananları yok sayabilmekte, koşullarının uygun olduğu 

durumlarda, farklı stratejiler kullanarak çocukların saldırgan baba ya da ağabey ile yalnız 

kalmasını önlemek için çeşitli arayışlar içerisine girmektedirler. Annenin tüm engellere 

rağmen ensestin ortaya çıkarılmasında ve sonrasında mağdur çocuğa destek olmakta rolü 

büyüktür.
29

 

 

ENSESTİ TESPİT 

Ensest yasal olarak zor kanıtlanan bir olgudur. Gizlilik
30

 içinde gerçekleşir ve çoğu kez 

tek görgü tanığı yalnızca yaşayandır. 

Çocuklar cinsel istismarla ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak mutlaka bir şeyler söyler. 

Ancak bu bilginin olayı açığa çıkarmaya yaraması ortamın koşullarına, bu ortamlardaki 

kişilerin dikkatlerine, bilgi düzeylerine, çocuğu gözlemleme fırsatlarına ve becerilerine 

bağlıdır.
31

 

Ensestin açığa çıkması için mağdura öncelikle diğer aile üyeleri destek olabilir. Pek çok 

uzman, aile üyelerinin ensestin varlığına inanması için cinsel saldırıyı kendi gözleriyle
32

 

görmesinin, mağdurun bu durumu paylaşmasından daha etkili olduğunu belirtmiştir. 

                                                 
29

 BOZBEYOĞLU, s.52. 
30

 "Kurtulan çocuklar gün ışığına alışıyor.Sapık baba dünyayı dehşete düşürdü. Fritzl, kızı Elisabeth'i 24 yıl boyunca 

hapsettiğini ve kendisinden yedi çocuğu olduğunu da yazılı bir açıklama ile itiraf etmişti.Yedinci çocuk ise bebekken ölmüş, 

Fritzl bebeğin cesedini fırına attığını itiraf etmişti. 

Avusturya'da kızını 24 yıl boyunca evine hapseden ve kendisinden 7 çocuğu olan Josef Fritzl davası dünyayı dehşete 

düşürdü. 

Avusturya'da kızını 24 yıl boyunca evinin bodrumuna hapseden ve kendisinden yedi çocuk sahibi olan Josef Fritzl davasıyla 

ilgili yeni bulgular açıklandı. 

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis yetkilileri, Fritzl'in evinin bodrumuna zindan yapmayı 1978 yılından beri 

planladığının ortaya çıktığını belirtti.Fritzl, kızı Elisabeth'i bundan altı yıl sonra, 1984 yılında evinin bodrumuna hapsetmişti. 

Polis evin bodrumuna inşa edilen zindanın sekiz kapıyla korunduğunu belirtti."(RADİKAL HABER, 29/04/2008) 
31

 BOZBEYOĞLU, s.57. 
32

"Öz babası 14 yaşındaki kızına 9 yıl boyunca tecavüz etti. 

14 yaşındaki kız tecavüzü kameraya alarak kanıtladı. Öz babası ise mahkeme tarafından 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Anne-kız polise gitti. Küçük S.C., polise 5 yaşından beri babasının tecavüzüne uğradığını söyledi. Çocuk bürodan polis ve 

psikolog çağrıldı. Baba Dursun C. gözaltına alınırken, S.C. yurda yerleştirildi. Dursun C. ertesi gün savcılık ifadesi sonrası, 

bırakıldı. Nedeni, S.C. 'ye verilen "bakire raporuydu." 

S.C. bir ay sonra anne ve babasına teslim edildi. Annesi iki çocuğunu alıp Tokat 'a gitti. Tokat 'ta amca ve babaannesi S.C. 'yi 

yalancılıkla, iftira atmakla suçluyordu. Başka bir kadın doğum uzmanına götürülen S.C. 'nin kızlık zarının esnediği ancak 

yırtılmadığı ortaya çıktı. S.C. durumu dayısına anlattı, kamera verilirse görüntüleyebileceğini söyledi.  

Manisa 'da yaşayan dayı internetten aldığı, saatli gizli kamerayı İstanbul 'a gönderdi. S.C., çeşitli nedenlerden birçok kez 

denese de başaramamasına rağmen, sonunda, 20 Kasım 2011 'de babasının tecavüzünü görüntülemeyi başardı. Görüntüleri 

dayıya teslim etti. Anne ve dayı, görüntüleri polise götürdü. Baba Dursun C., tutuklandı.  

Bakırköy 6 'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, S.C. 'nin 9 yıldır öz babası tarafından uğradığı tecavüzle ilgili davayı 1 yılda karara 

bağladı ve kanuna göre verilebilecek en yüksek cezaya hükmetti. Mahkeme, sanığı, babalık hak ve yetkisini kötüye 

kullanarak nitelikli cinsel saldırıdan önce 15 yıl, tehdit nedeniyle yarı oranında, zincirleme işlenen suç nedeniyle ikinci kez 

yarı oranında artırarak 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. TCK 61/7 gereği nitelikli cinsel saldırı suçunun cezasının en fazla 

30 yıl olması nedeniyle babanın cezası 30 yıl olarak belirlendi. Cezada herhangi bir indirime gidilmedi. "Edirne'de eşine ve 

öz kızlarına tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 39 yaşındaki F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Savcılıkta ifade veren E.K., korktuğu için babasının cinsel saldırılarını kimseye anlatamadığını belirterek şikayetçi oldu. 
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Aynı evde birden fazla çocuğun taciz ve tecavüze maruz kaldığı durumlar, ensestin 

ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Cinsel istismarın büyük kardeşle başlayıp daha sonra küçük 

kardeşin istismar edildiği durumlarda, kendileri istismar edilirlerken ses çıkarmayan 

çocukların küçük kardeşlerini korumak isteyerek ensesti açığa çıkarmalarına 

rastlanabilmektedir. Bir diğer etki ise tek mağdurun kendileri olmadığını fark ettiklerinde 

çocukların kendilerinin suçlu oldukları yönündeki psikolojik baskıdan kurtulabilmeleri ve bir 

çeşit dayanışma sergileyebilmeleridir.
33

 

Sekiz yıllık zorunlu eğitimin çocukların büyük bir bölümüne ulaştığı günümüz 

Türkiye’sinde okullar çocukların ulaştıkları ilk “devlet kapısı”dır. Okul
34

, çocuklar için, özel 

alanlarında, esas olarak da aile yaşamlarında yaşadıkları ensest gibi sorunları kamusal alana 

aktarmaları için bir olanak yaratmaktadır. Özellikle rehber öğretmelerin ve sınıf 

öğretmenlerinin çocukların sorunlarını tespit etme ve yönlendirme konusunda sorumlulukları 

büyüktür. Ayrıca çocukların okulda aldıkları eğitimin bedenlerini korumaları, cinsel istismarı 

tanımlamaları ve ifade etmeleri için katkı sağlaması gerekmektedir. Okullar sadece mağdur 

çocuklar için değil, aynı zamanda bu çocuklara nasıl destek olacağını bilemeyen aile bireyleri 

için de fırsat yaratabilmektedir. Aileler de güvenebilecekleri birini bulduklarında dertlerini 

paylaşmak ve ensestle baş edebilmek için kendilerinden daha bilgili bir kişiye danışmak 

istiyorlar. 

Ensest fiziksel hastalıkların araştırılması sırasında da ortaya çıkabilmektedir. Bu 

hastalıklar cinsel istismar olayından bağımsız hastalıklar olabileceği gibi cinsel yolla bulaşan 

hastalıklar, cinsel organlarda yaralar gibi doğrudan cinsel saldırının sonucunda görülen 

hastalıklar olabilir.
35

 

Bazı hallerde mağdur ya da mağdurun bir yakını doğrudan ensest sorununu paylaşmak 

ve bir destek almak için uzmanlara başvurabilirken çoğu durumda ensest görünürdeki bir 

başka sorunun arka planında uzmana ulaşır. Bu durum evden kaçan, okul başarısı düşen, 

birden bire yatağını ıslatmaya ya da tırnak yemeye başlayan bir çocuğun ailesinin bir ruh 

sağlığı uzmanına danışması biçiminde olabilir. Gençlerde ya da yetişkinlerde ise ensest her 

türlü ruhsal sorunun irdelenmesi sırasında ortaya çıkabilmektedir. 

Kadın kuruluşları, çocuk istismarı konusunda çalışan STK’larla karşılaştırıldığında, sayı 

ve yaygınlık açısından daha fazladır. Özellikle kadına yönelik şiddetle mücadele eden 

STK’lar cinsel istismar olaylarının açığa çıkmasında etkin olabilmektedir. Bu STK’lara 

başvuran kadınlarla yapılan görüşmelerde hem kendi geçmişlerinde yaşamış oldukları ensest 

olayları hem de çocuklarının maruz kaldığı ensest ortaya çıkabilmektedir. Ensestin açığa 

                                                                                                                                                         
Savcılıkta ifadesi alınan S.K. ise eşi F.K.'nın kendisine, hatta E.K.'nin dışında evlenen diğer kızı A.G.'ye de tecavüz ettiğini 

iddia ederek şikayetçi oldu. S.K. ifadesinde, “Eşim bana da tecavüz ediyordu. Hatta zorla fiili livatada bulunuyordu. E.K.'den 

büyük evlenen bir kızım daha var. Ona da çocuk yaşlarda tecavüz etmiş. Bana anlattığında eşimin ailesine söyledim, ama 

bana tepki gösterdiler” dedi."(KAYSERİ HABER ARŞİVİ, 29.11.2012) 
33

 BOZBEYOĞLU, s.59. 
34

 "Önce babasının kendisine şiddet uyguladığını belirten 16 yaşındaki kız, daha sonra ağlayarak, babasının ve 

annesinin, ablası ile kendisine yaptığı cinsel işkenceleri anlattı. 
Genç kızın anlattıkları karşısında şoke olan öğretmen, hemen durumu okul yönetimine anlattı ve olay, adli makamlara 

bildirdi. Zile Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Astsubay V.B. ile karısı H.B.'nin, 

19 yaşındaki kızları ile 6 yıldır, 16 yaşındaki kızları ile de son üç yıldır ensest ilişki yaşadıkları iddiası gündeme geldi. 

"Çocuğa cinsel istismar, darp" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen karı koca tutuklandı. Astsubay olan V.B. Sivas Askeri 

Cezaevi'ne gönderilirken, karısı H.B. ise Zile Cezaevi'ne konuldu. Olayın ortaya çıkması üzerine Tokat Valiliği 2 kardeşi 

koruma altına aldı."(HÜRRİYET HABER, 20 Nisan 2012) 
35

 BOZBEYOĞLU, s.61. 
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çıkma olasılığının, mağdurun kendisinin ya da ona destek olabilecek aile üyelerinin şiddet 

konusunda aldığı her türlü destekle beraber artmaktadır.
36

 

Ensest çoğu zaman yol açtığı sonuçlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Mağdurun 

evlendiğinde bakire olmaması, gebelik
37

 ve doğum, istismarın boşanma nedeni olarak ifade 

edilmesi, ensest ilişkiyi saklamak ve cezalandırmak için işlenen cinayetler
38

 ve intiharlar 

ensestin ortaya çıkmasında en sık rastlanan dolaylı nedenlerdendir. Enseste maruz kalıp bunu 

ifade edememiş bir kız çocuğunun evlenip bakire olmadığı için eşi tarafından istenmemesi 

hatta öldürülmesine kadar gidebilir. Ensest, kurtulmak için evden ayrılan ve fuhuşa 

sürüklenen küçük yaşta kız ya da erkek çocukların sorgularında ya da aileden birinin, 

mağduru ya da saldırganı öldürmesiyle de ortaya çıkabilmektedir. “Namusun kirlenmesi 

düşüncesi” beraberinde “namusun temizlenmesi” çabasını getirmektedir. Bu noktada ensest 

mağduru kişinin tacize uğramış olmaktan dolayı yaşadığı mağduriyet ya da saldırganın suçlu 

olması ve bu suçun ortaya çıkarılması arka plana itilmekte, namusun temizlenmesi ön plana 

geçmektedir. Bir başka durum da ensest, aile tarafından fark edildikten sonra mağdur kız 

çocuğu kendisinden büyük yaşta biriyle evlendirilebilir. Sebepsiz görülen intiharların altından 

ensest ortaya çıkabilir. Baba ensesti, aynı zamanda anne ve babanın boşanmasının gizli nedeni 

olabilir. 

Adli tıp gibi cinsel saldırının gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleştiyse saldırganın 

kim olduğunun tespit edilmesine yönelik kanıtları toplayan kurumlarda çalışanların fiziksel 

deliller yanında doğru gözlem yapmaları da ensestin açığa çıkmasını kolaylaştırabiliyor. 

Mağdurun kişilik özellikleri, olayı açığa çıkarmak için gösterdiği çaba da etkili olmaktadır. 

 

ENSESTİ ORTAYA ÇIKARIRKEN KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 

Ensest saldırganının çocuğun güvendiği bir yakını olması ve olayın genellikle çocuğun 

kendin güvende hissetmesi beklenen evinde –hatta kendi yatağında-yaşanması,mağdurun 

                                                 
36

 BOZBEYOĞLU, s.62. 
37

 "Down sendromlu 18 yaşındaki kız tecavüze uğrayıp hamile kaldı. Yargıtay, 'bekaret bozulmadı' dedi, 

tecavüzcünün cezasında indirim istedi.(E.2011/17720  K.2012/2978) 
Down sendromlu 18 yaşındaki Ö.Ö. hamile kaldı, Adli Tıp 'bebek babasından' dedi. Mahkeme babayı tecavüzden suçlu bulup 

15 yıl ceza verdi. Yargıtay 14. Ceza Dairesi ise 'bekaretin bozulmadığı' yönündeki rapor nedeniyle 'basit cinsel 

istismar var' deyip kararı bozdu, indirim istedi. Cenin üzerinde yapılan DNA testinde ise bebeğin yüzde 99.99 ihtimalle 

genç kızın babası A.Ö.'den olduğu tespit edildi. 'Kızına cinsel istismarda bulunmadığını, durumu savcılığa da kendisinin 

ihbar ettiğini' söyleyen baba cezaevine gönderildi. 

Baba A.Ö., Kartal 2. Ağır Ceza Mahkemesi 'nde yargılandı. Mahkeme babayı, 'Vücuda organ veya sair bir cisim sokmak 

suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıl hapisle cezalandırıldı. Mahkeme, yasada öngörülen cezanın en üst 

sınırından babayı cezalandırmış oldu. 

Dosya temyize gitti. 14. Ceza Dairesi ise ilginç bir karara imza atarak tecavüzü görmezden geldi. Yargıtay 14. Ceza 

Dairesi'nce, 1'e karşı 4 oyla verilen kararda, Adli Tıp'tan alınan raporda 'Mağdurenin kızlık zarının ince kenarlı olup duhule 

müsait olmaması ve mağdurenin bakire olması' ifadelerinin yer aldığı hatırlatıldı. Bu nedenle sanığın eyleminin 'çocuğun 

basit cinsel istismarı' suçunu oluşturduğu belirtildi. Daire, 'sanığın vücuda nasıl organ soktuğu açıklanmadan, çocuğun 

nitelikli cinsel istismarı' suçundan ceza verilemeyeceğini' belirtti. Daire kararı, cezada indirim yapılması gerektiğini de 

içeriyor. Baba, Kartal 2. Ağır Ceza Mahkemesi 'nde yeniden yargılanacak."(T24 HABER, 11 Ağustos 2012) 
38 "Tecavüzcü babayı öldüren kıza ceza yok. 

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, kendisine tecavüz eden babasını öldüren, 22 yaşındaki kıza "tahrik indirimiyle" verilen 

15 yıl hapis cezası kararını bozdu. Yargıtay "Sanık hakkında ceza verilmesine yer yok" dedi. 
Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Temmuz ayında verdiği kararda, Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını "Sanığa ceza verilmemesi 

gerekir" diyerek bozdu. Gerekçede şöyle dedi: "Sanık, ırzına yönelik ısrarlı saldırılardan babası olan maktulün (ölen) 

vazgeçmeyeceği ve o an için son verilen saldırıların tekrarının muhakkak olduğu inancına kapılarak, meşru savunma 

koşulları içinde, ancak mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaş ile sınırı aşarak maktulü öldürmüştür. Bu nedenle 

sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekir." (SABAH HABER, 18 Eylül 2011) 
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istismarı ifade etmesini zorlaştıran bir durumdur.Mağdurun bu çemberden çıkması için 

kendini güvende hissedeceği başka ortamlara ihtiyacı vardır.
3940

 

MAĞDUR NEDEN SÖYLEYEMEZ? 

Çocuk yaşadığı şeyden rahatsız olsa da yaşadıklarının yanlışlığını bilemeyecek ve bunu 

ifade edemeyecek kadar küçük bir yaşta olabilir. Erken yaşta başlayan taciz ve tecavüz 

çocuğun babayla, ağabeyle, dedeyle yaşanan ilişkinin normalde böyle olduğunu zannedecek 

bir algı oluşturmasına neden olabilir. Yapılan bir görüşmede,bir polis memuru,13 yaşındaki 

bir kızın babasını bıçaklamasının ardından çıkan ensest olayında, mağdurun babasıyla 

ilişkisini nasıl normalleştirdiğini şu şekilde ifade ediyor:kızın annesiyle babası ayrılıyor,kız 5 

yaşında ve babanın yanında kalıyor.Babası kızını 5 yaşından 12 yaşına kadar değişik şekilde 

istismar ediyor ama kız babanın evlada gösterdiği sevginin bu olduğunu düşünüyor kendi 

içerisinde. Yani bir baba evladın böyle sever diyor, baba başka bir kadınla yaşamaya başlıyor 

ve aynen kızına yaptığı eylemleri ona yapmaya başlıyor, kız bunları görüyor, babasıyla 

bayanın cinsel hayatını, babam artık beni sevmiyor, onu seviyor diye gidip babasını 

bıçaklıyor.
41

 

Olayın mağdur çocuk tarafından ifade edilememesinin önemli bir nedeni de çocuğun 

kendini suçlaması, bu durumun sadece kendi başına geldiğini sanması ve bu sorun karşısında 

kendisin yalnız ve çaresiz hissetmesidir. Mağdurlar kendilerini suç ortağı olarak görüyor, 

olayı ifade ettiklerinde ise taciz eden kişinin başına gelecekler için de kendilerini suçlu 

hissediyorlar. Çoğu kez bu durum onların olayı açığa çıkarmasına engel oluyor. Taciz edenin 

nasıl bir baskı yöntemi sürdüğü, tehditkâr mı, duygu sömürüsüne ya da sırdaşlık üzerine mi 

kurulmuş bir taciz yolunu kullandığı mağdurun ve saldırganın kişilik özellikleriyle ilgilidir.
42

 

Olayların ortaya çıkmasının kendisi ve ailesi üzerinde oluşturacağı toplumsal baskı da 

çocukların sessiz kalmalarına sebep oluyor. Halasını ziyaret ettiği evinde eniştesi tarafından 

tecavüze uğrayan genç kızın, bu olayı açığa çıkaracağı takdirde kendisini öldüreceğini 

söyleyerek, eniştesi tarafından ölümle tehdit edilebiliyor. Ancak mağdurun üzerindeki tek 

baskı bu değildir: ’Zaten diyor, benim bunu aileme ya da başka birisine açma gibi bir 

durumum yok. Çünkü ben bunu yaptığım zaman halamın yuvası yıkılacak.’diye düşünüyor 

mağdur. Aynı genç kızın, olayı anlattığı rehberlik hocası da çareyi üniversite tercihi olarak 

eniştenin yaşadığı kentten başka bir kentte yer alan üniversitenin tercih edilmesinde buluyor 

çareyi. Her ikisi tarafından da olayın ortaya çıkmasının neden olacağı ailevi ve toplumsal 

kayıplar göze alınamamıştır. 

Saldırganların aile üzerinde sahip oldukları otorite ensestin uzun süre ortaya 

çıkmamasının nedenlerinden biridir. Çocuğa birey olarak bakılmadığı, ailenin malı olarak 

kabul edildiği, çocukların büyüklerine koşulsuz saygı ve itaat kabulüyle yetiştirildiği 

yaklaşımların hakim olduğu ortamlarda çocuğun istismarı ifade etmesi zorlaşmaktadır. 

                                                 

39
 “Mağdur çocuğun cinsel istismarı iddiasıyla kardeş sanıklar hakkında açılan kamu davasında, bir kısım sanıklarla birlikte 

mağdurun da  annesi olan kişi hakkında “suçu bildirmeme” iddiasıyla açılan davada, Cumhuriyet savcısının itiraz konusu 

kuralın Anayasaya aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptali için başvurmuştur. İptal edilmişitir.”(AYM 
E.2010/52 K. 2011/113) 

40
 BOZBEYOĞLU, s.65. 

41
 BOZBEYOĞLU, s.69. 

42
 BOZBEYOĞLU, s.70. 
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Yaşamın diğer alanlarında da gördüğü kötü muamelelere hayır dememek üzere yetiştirilen 

çocukların sessizliklerini daha uzun süre koruması olasıdır. 

Ensestin ortaya çıkmasını güçleştiren diğer bir durum ise aile bireylerinin mağdura 

ihtiyacı olan desteği verememesi ya da bu desteğin gecikmesidir. Aile bireyleri olayı hiç fark 

etmeyebilirler ya da mağdurun söylediklerine inanmayabilirler. Mağdura inansalar ya da 

olaya şahit olsalar dahi ensesti açığa çıkaramayabilir ya da gizli tutabilirler. Bu durumda 

çocukların mağduriyeti yıllarca sürebilir ve çocuklar istismardan kurtulmak için erken evlilik 

yoluna başvurarak evden uzaklaşma yoluna gidebilirler. 

Toplumun gözünde ensest, cinsel saldırının ötesinde mağdur ve ailesinin namusunun 

kirlenmesi olarak algılanmaktadır. Bu namus anlayışı belirgin olarak ensest mağduru kız 

çocuğuyla ilgili bekâret kaygısında, erkek çocuğunun yine erkekler tarafından taciz 

edilmesinin eşcinsellik tehdidi olarak algılanmasında görünür hale gelmektedir. Ancak 

saldırganlar da olayın açığa çıkmasını önlemek amacıyla toplumun namus algısı içinde 

gizlenme yoluna giderek bekâreti bozma, gebe bırakma gibi durumlardan kaçınmaya 

çalışmaktadırlar. Saldırganlar bu sebeple daha çok anal ilişkiyi tercih ediyorlar. 

Bazı annelerin kendilerinin de hem ailelerindeki erkeklerden hem de eşlerinden fiziksel 

ve cinsel şiddet gördükleri bilinmektedir. Bu durum anneyi ve enseste maruz kalan çocuğu 

daha da çaresizleştirmektedir. Annenin ensesti engellemeye çalışması da doğrudan şiddet 

görmesine sebep olabilmektedir. Öte yandan annelerin destek verdikleri durumlarda ensest 

daha kolay ortaya çıkmaktadır, ensestle mücadele süreci daha da hızlanmaktadır.
43

 

 Ensest ilişkide saldırganın baba gibi aynı evde yaşayan ve diğer aile bireyleriyle 

duygusal ve maddi ilişkisi olan bir kişi olması, ensestin mağdur tarafından ifade edilmesini ve 

diğer yakınlar tarafından kabulünü zorlaştırmaktadır. Ayrıca saldırganın  çocuğa yakın olduğu 

sürece olayın örtbas edilmesi kolaylaşmakta, hanedeki diğer kişiler üzerindeki baskısı 

artmakta, saldırganın cezalandırıldığı ya da fiilen evden uzaklaştığı halleri göze almak ev 

halkı için zorlaşmakta, çocukta da suçluluk duygusu artmaktadır. 

Cinsel istismarın kardeşler arasında olduğu durumlarda
44

 ebeveynler, hem mağdurun 

hem de saldırganın kendi çocukları olması dolayısıyla ikilem yaşayabilirler. Ebeveynin 

saldırganı korumaya yönelik bu davranışı da cinsel saldırının geç ortaya çıkmasına sebep olur. 

Bazı ailelerde diğer aile bireyleri ensesti fark ettiğinde saldırganı evden uzaklaştırmak 

yerine, mağdur çocuğu evden uzaklaştırarak olayı önleme yoluna gidilebiliyor. Ailenin bu 

yönde bir tavır sergilemesi ensesti önlemek için olsa da temel amaç mağdurun korunmasından 

çok, ailenin devamının sağlanmasıdır. Ensest ortaya çıktığında  aile çevresine ya da yargıya 

yansıdığında toplumsal ve hukuksal olarak ailenin devamı önünde problemler olacaktır. Oysa 

                                                 
43

 BOZBEYOĞLU, s.77. 

443 kardeşine de tecavüz etmiş! Ankara Sincan’da yaşanan olayda, İ.S. (32) adlı gencin, kız kardeşleri B.S. (22), Ş.S. (19) 

ve S.Z.’ye (18) tecavüz ettiği ortaya çıktı. Polise ifade veren E.Z., eşinin özağabeyi İ.S.’nin 3-4 yıl evlerinde S.Z.’ye tecavüz 

ettiğini anlattı. E.Z., olayın ardından İ.S.’nin kardeşini ölümle tehdit ettiğini ve bu nedenle aile büyüklerine olayı 

anlatamadığını söyledi. Psikolojik destekle başından geçenleri olduğu gibi polise anlatan S.Z., ağabeyinin kendi evlerinde 

cinsel ilişkiye girdiğini anlattı. Genç kadın, ağabeyi İ.S.’nin 2009’da kendisiyle iki kez cinsel ilişkiye girdiğini, şikayetçi olup 

olmama konusunda kararsız olduğunu belirtti.Bu ifadenin ardından savcılık talimatıyla soruşturmayı genişleten polis, 

E.Z.’nin halen ailesiyle birlikte yaşayan iki ablasının da ifadesine başvurdu. Genç kadının iki ablası B.S. ile Ş.S., avukat 

huzurunda polise ifade verdi.İki kız kardeş, İ.S.’nin geçmişte kendileriyle de cinsel ilişkide bulunduğunu anlattı. Bu ifadeler 

doğrultusunda Sincan Emniyeti görevlileri şüpheli İ.S.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Sorgusunda kız kardeşlerinin iddialarını 

dolaylı olarak kabul eden İ.S. tutuklandı.(MYNET HABER, 02 Şubat 2012) 
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mağdurun evden uzaklaştırılması olayı, ailenin değil mağdurun bir sorunu durumuna 

indirgenmektedir. Yaşadığı istismarın suçlusu gibi ev ortamından uzaklaştırıldığında mağdur, 

saldırgan yerine cezalandırılmış olmaktadır.
45

 

 Ensestle mücadeleye ilişkin engeller kolayca ortadan kaldırılamaz. Öyle ki ensest 

yargıya yansıdığında bile sorunların ağırlığı olayın gizli kalmasına neden olabilir. Yapılan 

araştırmalarda mağdur ve mağdurun ailesi için bu şikâyetin çok zor olduğunu ve şikâyetin 

geri alındığı durumlarda olayın ortaya çıkmasının sonuçlarının göze alınamamış 

olunabileceğini göstermiştir. Ensestin, mağdurun kendisi ve ailesi tarafından açığa 

çıkarılmasının önemli engelin toplumsal baskının yalnızca aile ve yakın çevreden değil, resmi 

kurumlardan da gelebileceğini unutmamalıyız. Ensestin mağdurun suçu olduğuna, mağdurun 

kirlenmiş olduğuna, saldırganı kışkırtmış olduğuna dair saptama ve sorguların kolluk 

kuvvetleri, yargı mensupları tarafından dahi yapılabildiğini gözden kaçırmamak gerekir.     

 

FARKLI MESLEK GRUPLARINDAN OLAN KİŞİLERİN ENSESTLE 

KARŞILAŞTIKLARINDA İZLEDİKLER YOLLAR VE BU YOLLARIN ENSESTİN 

ORTAYA ÇIKIŞINI ZORLAŞTIRAN YÖNLERİ 

Ensest mağduru bir çocuğun okula devam etmesi, hem çocuğun istismarı anlatabileceği 

bir kuruma ulaşması hem de bu kurumdaki öğretmenlerin istismarı fark edebilmesine olanak 

sağlamaktadır. Ancak okullarda ensest karşısında sistemli uygulama olmadığından aileler gibi 

öğretmenler de ensesti fark etmeyebilir, fark ettiğinde ne yapacaklarını bilemeyebilir. Bir 

savcının okul kanalıyla kendilerine ulaşmış bir vakaya ilişkin aktarımı şöyledir: “Öğretmenine 

anlatmıştı o yargılamada bir olay. Öğretmeni inanmamıştı, tekrar bir başka öğretmeni, bir 

başka öğretmeni. Derken bir kurul halinde öğretmenler bu işin bir yalan olmadığı, doğru 

olduğu kanaatine varıp olayı intikal ettirdiler resmi merciler, o şekilde baba tutuklandı.” 

Sağlık çalışanlarının sebebi belirsiz sağlık sorunlarının ardında istismarın olabileceği 

konusunda farkındalık sahibi olmaları gereklidir. Cinsel istismara ilişkin çocukların verdiği 

dolaylı tepkilerin sağlık kurumlarında doğru değerlendirilememesi olayın ortaya çıkışını 

geciktirmekte, bazen ortaya çıkışını tamamen engellemektedir. 

Ensestin gerçekten yaşanıp yaşanmadığına ilişkin şüphe adli tıp uzmanları için de 

önemli bir sorundur. Verecekleri rapor çoğunlukla mahkeme sürecinin en önemli tutanağıdır. 

Cinsel saldırıya ilişkin net fiziksel delillerin olmaması durumunda eğer dava sürecinde çocuk 

için ruhsal değerlendirme yapılması istenmiyorsa ya da bu değerlendirme kapsamlı ve nitelikli 

yapılmıyorsa, olayın ortaya çıkarılmasının daha da güçleştiği görülmektedir.
46

 Ayrıca 

istismarın tespiti konusundaki bir başka sorunun da olay yeri incelemesi raporları ile adli tıp 

kurumu raporları arasındaki tutarsızlık da sebepler arasında yer alır. 

Ensestin ortaya çıkarılmasında hukukçuların karşılaştıkları en önemli sorunun ensestin 

yaşanıp yaşanmadığına dair şüpheyle ilgili olduğu tespit edildi. Hukuk kurallarının genel bir 

prensibi “şüphe sanık lehine yorumlanır” kuralı bu durumu yansıtıyor. Karar alırken bu genel 

kuralın hâkim ve savcılar tarafından uygulandığı gözlenmektedir. Bir hâkimin geri alınan 

ensest şikayeti üzerine yaptığı yorumda şüpheye dayanarak aile birliğini bozacak bir karar 

                                                 
45

 BOZBEYOĞLU, s.79. 
46

 BOZBEYOĞLU, s.87. 
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almanın doğru olmadığını şu sözlerle ifade etmiştir: “Ama ailenin sürdürülmesi lazım. Ya da 

mağdurun şikâyetini kalıcı bir şekilde, ciddi bir şekilde sürdürmesi gerekiyor. Sürdürmediği 

takdirde başkası onun iddiasının peşinde olamaz ki. Yani yargı hiç olamaz. Yargıya gelen kişi 

yargıyı aldatmayacak şekilde, dosdoğru, yargının adil bir karar vermesini sağlayacak şekilde 

beyanda bulunması lazım. Ama bir gün öyledir, bir gün böyledir diye şüpheli hale getirdiği 

anda yargı da daha ileri gidemez.”
47

 

       Ensestin  “aile içinde şehevi his taşıyan her eylem cinsel istismardır, yani eğer 

şehevi hisle adam
48

 kızının kolunu dahi tutuyorsa bence bu cinsel istismardır yani, çocuğun 

cinsel bütünlüğüne saldırıdır.” şeklinde tanımlayan bir hâkim, karar verici olduğu bir dava 

için “…evin tek gelir kaynağı babaydı, eğer baba bu eylemden dolayı ceza alır içeriye girerse 

evin hiçbir ekonomik geliri olmayacak, çok kötü pozisyonda kalacak, o sebeple basit böyle 

cinsel istismar suçlarında babayı koruduk… Biz beraat ettirdik, oradaki cinsel istismar 

suçunda da baba kızına porno film seyrettiriyormuş, işte efendime söyleyeyim affedersin 

kızının işte göğsünü falan okşuyormuş, basit düzeyde şeyler oluyor…”şeklinde saptamalarda 

bulunabiliyor. Buradaki hâkimin tavrı, çocuklarını nasıl geçindireceğini bilemediği için 

duruma göz yuman annenin tavrından farklı değildir. Anne çocuklarını nasıl geçindireceğini 

düşünürken, hâkimin bu tavrının arkasındaki saik çekirdek aileyi parçalamamak olmaktadır. 

Bu tür yaklaşımların bir uzantısı olarak kurumsal sorumlulukları olan uzmanlar da ensesti yok 

sayabilmektedirler. Örneğin kolluk kuvvetlerinin bireyi(çocuğu) korumak yerine aile birliğini 

korumaya yönelik tavır geliştirdiği durumlarda, çocuk ensest gerçeğini dışa duyurmayı 

başarabilmişken tekrar ve belki de daha büyük tehditler yaşayacağı aynı ortama geri 

dönmektedir.  

 

DEĞERLENDİRME VE ÖNERİ 

√ Okullarda, okul öncesi eğitimden ilköğretimin ilk kademesinde de devam eden, 

bedenini tanıma ve koruma konusunda “farkındalık eğitimi” verilmesi gerekmektedir. Bu 

eğitimlerin; çocukların en yakınlarındaki kişilerden de zarar görebileceklerini öğrenmelerine, 

istemedikleri bir davranış karşısında “hayır” diyebilmeyi ve kimlerden nasıl yardım 

isteyebileceklerini öğrenmelerine katkı sağlaması beklenmektedir. 

√ Okullarda çocuklara yaşları ve gelişim evreleriyle uyumlu yapılandırılmış ve 

ilköğretimden başlayan sistematik “cinsel sağlık eğitimi” verilmesi yararlı olacaktır. 

√ Okullarda, halk eğitim merkezlerinde, STK’larda; ebeveynlere çocuk hakları, çocuk 

istismarı ve çocukların psikososyal ve cinsel gelişimleriyle ilgili eğitim verilmesi, özellikle 

annelere aile içi şiddet ve cinsel istismar durumunda başvurabilecekleri kurum ve kuruluşların 

nereler olduğu ve buralara nasıl ulaşabileceklerini öğretilmesi gereklidir. 

                                                 
47

 BOZBEYOĞLU, s.89. 
48

 Antalya'da öz kızı S.A.T.'ye 12 yaşından 15 yaşına kadar tecavüz eden 42 yaşındaki Eyüp T., 24 yıl 6 ay hapse 

mahkum edildi. Oto boyacılığı yapan Eyüp T., Yozgat'ın Darıcı Köyü'nden çalışmak için bir kulağı hiç 

duymayan, diğer kulağı da az duyan eşi Müzeyyen ve çocuklarıyla birlikte 8 yıl önce Antalya'ya göç etti. Eyüp 

T. 2004 yılında henüz 12 yaşında ve ilköğretim okulu öğrencisi olan kızı S.A.T.'ye, elleri ve ayaklarını tülbentle 

bağlayarak tecavüz etti. İddiaya göre kızını evdeki av tüfeği ile tehdit eden Eyüp T., "Eğer bunları birisine 

anlatırsan seni öldürürüm. Senin yaşaman sadece susmanla mümkün" dedi. Eyüp T., 3 yıl boyunca kızına 

tecavüzü sürdürdü.(HABER FORM, 19 Mayıs 2011) 
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√ Farklı mesleklerden uzmanların çocuk istismarı konusundaki bilgi eksikliğinin doğru 

eğitim programlarıyla giderilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

√ İfade, delil toplama ve yargı sürecinde mağdur çocuğun örselenmemesi sağlanmalıdır. 

√ Tüm deliller kısa zamanda ve titizlikle toplanmalı, değerlendirilmelidir. 

√ Yargı sürecinde önyargılardan arınmış olarak çocuğun üstün yararının gözetilmesi 

gereklidir 

√ Ensest mağdurlarının kendilerinin ya da yakınlarının ensesti açığa çıkarmak için 

güvenebilecekleri ve kolay ulaşabilecekleri yollar oluşturulmalıdır. 

√ Ensest şüphesinin değerlendirilmesi ve ensestin açığa çıkmasının ardından gerekli 

uygulamalar için stardart yöntem izlenmesi gereklidir.Bu izlemenin vakanın yönlendirildiği  

kurumda da devam etmesi gereklidir. 

√ Mağdurların kendileri ve anneleri için ensestin açığa çıkarılmasının ardından 

yaşamlarını nasıl idame ettirecekleri kaygısı yaşamaları engellenmelidir. 

√ Ensest vakaları yargıya yansıdıktan sonra mağdurun, ailenin diğer üyelerinin ve 

saldırganın ruhsal açıdan değerlendirilmesi, ruh sağlığı ve rehabilitasyon hizmetlerinin 

verilmesi, mağdura ve ailesine gerekli ekonomik destek sağlanması gereklidir. 

√ Mağdur çocuğun suçluluk hissetmesine neden olabilecek her türlü davranıştan 

kaçınılması gereklidir. 

√ Ensestin medyada gösterimi; mağdur için yol gösterici ve olayı açığa çıkarma 

yönünde cesaretlendirici olmalı, şüpheli durumlar kesinleşmiş dava gibi yansıtılmamalı, 

mahremiyete özen gösterilmeli, mağdurun ruhsal travmasını arttıracak haberlerden 

kaçınılmalı, belirli bir sosyoekonomik grubu damgalayıcı şekilde haber yapılmamalı, istismar 

davranışı için özendiricilik teşkil etmemelidir.  

√ Destek sunan birimlerin yeterli sayıya ulaşması sağlanmalıdır. 

√ Türkiye’de ceza yasası ensesti ayrıca tanımlamamaktadır. Ensest cezaları, saldırganın 

yakınlığı dikkate alınarak arttırılmaktadır. Ensestin yasalarda tanımının yapılması ensest 

farkındalığını arttıran bir durum olacaktır. Tanımlama, uygulamada ortak hareket edilmesini 

kolaylaştıracaktır. 
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