TECAVÜZE KARŞI

MÜCADELE EDELİM!
Biz kadınlar yüzyıllardır erkek şiddetine maruz
k a l ı y o r u z . Bu ş i d d e t e karşı b i l i n ç l e n d i k ç e ,
örgütlendikçe, güçlendikçe, mücadele ettikçe
şiddeti geriletiyoruz. Ancak daha çok yolumuz
var. Gazetelerde, televizyonlarda, sokağımızda,
evimizde kadınların öldürüldüklerini, dayak
yediklerini, tecavüze uğradıklarını görüyoruz,
yaşıyoruz.
Türkiye'de kadınlar yoğun olarak tecavüze
uğruyorlar. Kadın hareketinin mücadelesi
sayesinde, tecavüz konusunda çeşitli yasal
düzenlemeler yapıldı. Ancak kadına yönelik cinsel
saldırı ve tecavüz artarak devam ediyor. O halde bu sorun yokmuş gibi
davranmamalıyız. Tecavüz, sadece tecavüze uğramış kadınların değil, bütün
kadınların sorunudur. Her kadın, statüsü ne olursa olsun, tecavüze uğrama
riski taşır. Bu nedenle öncelikle haklarımızı bilmeli, öğrendiklerimizi başka
kadınlarla paylaşmalı ve çözüm için mücadele etmeliyiz.
Kadına yönelik şiddet, ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin,
cinsiyete dayanan, kadının fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik açıdan zarar
görmesine, ıstırap çekmesine yol açan veya yol açabilecek, kadının onurunu,
temel hak ve özgürlüklerini zedeleyen her türlü eylemdir. Kadına yönelik şiddet,
her zaman doğrudan fiziksel şiddet uygulanması ile değil, tehdit etme, zorlama
veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma şeklinde de ortaya çıkabilir.
Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'ne
göre, kadına yönelik şiddet, " Bir kadına sırf kadın olduğu için yöneltilen ya da
oransız bir şekilde kadınları etkileyen" şiddettir.
Kadınlar, işyerinde, sokakta, okulda, gözaltında, savaşta, kısaca kadınların
bulunduğu her yerde, özellikle en korunaklı yer diye düşünülen "aile" içinde,
yoğun olarak hakaret, tehdit, dayak, aşağılama, cinsel taciz, tecavüz, yaralama
hatta öldürme biçimindeki şiddete maruz kalmaktadırlar.
Tecavüz kadına yönelik cinsel şiddet biçimlerinden yalnızca birisidir. 15
aylıktan 82 yaşına kadar tüm kadınlar, evde sevgilileri, kocaları ve akrabaları;
işyerinde patronları ve çalışma arkadaşları; okulda öğretmenleri ve yaşıtları
tarafından tecavüze uğramaktadırlar.
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Bir kadınla (kişiyle) onun açık rızası olmadan,
9 Yani bıçak çekerek, silah kullanarak, tekmeleyerek, yumruklayarak, boğazını sıkarak,
tehditle, baskıyla veya sair fiziksel-psikolojik şiddet uygulayarak,
9 İçki veya başka bir ilaç-madde etkisi altında olup karar verecek durumda olmayan bir
kadınla (kişi ile)
anal, vajinal ya da oral yolla
cinsel ilişkiye girmek TECAVÜZDÜR.
» Tecavüz eden kişi ve tecavüz edilen kişi arasındaki ilişki koca, sevgili, eski koca, akraba,
her ne olursa olsun, uygulanan eylem bir saldırganlık ve tecavüzdür.
• Tecavüz cinsellik değil, şiddettir. Cinsel istek denetlenebilir, yönlendirilebilir, ertelenebilir
bir dürtüdür. " Uyarılmış bir erkek" için tecavüz, cinsel isteğin engellenemez bir sonucu
değildir. Tecavüz cinselliğin değil, saldırganlığın ifadesidir. Tecavüzcü erkekler, cinsel
güdülerine hakim olamadıkları için değil, kadınları kendi mülkleri gibi gördükleri,
kadınlar üzerinde egemenlik kurmak, kişiliğini-cinsel kimliğini aşağılamak, öfke ifade
etmek istedikleri için tecavüz ederler.
• Tecavüze maruz kalan kişiler, yaşadıkları dehşetin izlerini yıllar boyu ruh ve bedenlerinde
taşımaktadırlar.
• Bir kadının gece geç saatte dışarıda olması, alkol kullanması, açık giyinmesi, aktif cinsel
hayatı olması tecavüz nedeni olamaz. Kadınlar hiçbir davranışları nedeni ile tecavüzü
hak etmez. Tecavüzün ve cinsel istismarın mazereti veya gerekçesi olamaz.
• Tecavüz istisnai bir durum değildir. Dünya üzerinde her 6 dakikada bir insan tecavüze
uğramaktadır. İstatistiklere göre hayatları boyunca her dört kadından biri tecavüze ya
da cinsel istismara maruz kalmaktadır.
• Kimse cinsel istismara maruz kalmak istemez. Hiçbir kadın, bıçakla, silahla, tehditle,
yumruklanarak, tekmeyle, boğazı sıkılarak, ilaçla/alkolle, bilinci yerinde değilken,
kendisiyle isteği dışında zorla cinsel ilişki kurulmasından hoşlanmaz.
• Bireyler alkol, uyarıcı ya da uyuşturucu madde etkisinde de olsalar tecavüz suçundan ve
her türlü davranışlarından sorumludurlar.
• Tecavüz, erotik, fantazi, eğlenceli, komik, şaka konusu DEĞİLDİR!
• Her tür cinsel istismar kanunlar ve toplum önünde suçtur.
• Tecavüze uğramak utanılacak bir durum değildir. Utanması gerekenler tecavüzcülerdir.
• Tecavüz, bir insanlık suçudur. Suçun cezasız katmaması için mutlaka şikayet edilmeli ve
takipçisi olunmalıdır.

TECAVÜZ YASALARA GÖRE SUÇTUR
Cinsel Suçlar, Yeni Türk Ceza Kanunu'nda "Kişilere Karşı Suçlar" başlığı altındaki "Cinsel
Dokunulmazlığa Karşı Suçlar" bölümünde yaptırımları düzenlenmiş suçlardır. Cinsel saldırı,
çocuklara cinsel istismar, cinsel taciz ve reşit olmayanla cinsel ilişki yasada cinsel suçlar
olarak kabul edilir.
Yeni yasada CİNSEL SALDIRI SUÇU, "ırz" gibi erkeklerin ve toplumun 'namusu' şeklinde
algılanan kavramlar üzerinden değil, kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunulması
suretiyle, cinsel dokunulmazlığı ihlal üzerinden tanımlanmıştır. Tecavüze varmayan cinsel
saldırı suçu şikayete bağlıdır.
TECAVÜZ ise, yasaya göre, cinsel saldırının nitelikli halini oluşturur ve vücuda organ ya
da sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleşir. Olayın suç sayılması için erkek cinsel organının
girmesi (penetrasyon) veya boşalması (ejekülasyon) zorunlu koşul değildir. Cezası daha ağırdır.

Tecavüz eşe karşı işlenmesi durumunda da suçtur. Ancak eşin şikayetine bağlıdır.
Suçun cezasını arttıran nedenlerinden biri, bakire olan - olmayan ayrımına bakılmaksızın
"Mağdurun beden ve ruh sağlığının bozulması "dır. Bakire olmayana tecavüz, daha hafif bir
suç değildir.
Kamu görevlileri tarafından işkence suçun yanında cinsel tecavüz suçu da işlenirse iki ayrı
ceza verilir.
Kadınların tecavüzcülerimle evlenmelerine yol açan eski düzenlemeler kaldırılmıştır. Böylece,
tecavüzcü, tecavüz ettiği kişi ile evlense de, tecavüz suçundan ceza almaktan kurtulamamaktadır.
Cinsel Saldırı
MADDE 102 - (ı) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi,
mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi
yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma
ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır.
(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) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.
(4) Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde
cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır.
(5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, on yıldan az
olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.
(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde, ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasına hükmolunur.
Çocukların cinsel istismarı ise yasada ayrı bir suç olarak tanımlanmış ve daha ağır cezalara
tabi tutulmuştur.
Çocukların Cinsel İstismarı
MADDE 103 - (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismar deyiminden;
a) Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve .
sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel
davranış,
b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene
dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır.
(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi
durumunda, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hışmı, üvey baba, evlat edinen,
vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan
diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle
gerçekleştirilmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehdit kullanmak
suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine
neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(6) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, onbeş yıldan
az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.
(7) Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
MADDE 104 - Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide
bulunan kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Cinsel Taciz
MADDE 105 - (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti
üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.
(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.

TECAVÜZE UĞRAYAN

BİR KADIN NELER YAPMALIDIR?
Eğer bakire ise, ilk 7 gün içinde fiziksel rapor almak için hekime başvurmalıdır.
•
Kadın bakire değilse, olay sonrası kesinlikle yıkanmadan ilk 48 saat içinde fiziksel rapor
için Savcılık ve Adli Tıp Kurumu'na başvurmalıdır. Savcılığa başvurmanız halinde savcılık
sizi Adli Tıp Kurumu'na sevk edip durumu rapor altına alacaktır.
•
Tecavüze maruz kalan kadın, tecavüzcüye ait herhangi bir izi (tırnak parçası, kan örneği,
saç kılı gibi) yok etmeden derhal savcılığa bildirmelidir. Tecavüz sırasında giyilen kıyafet
ve iç çamaşırlarda yapılacak araştırma da önemli olup, kıyafetler de hiçbir şekilde yıkanmadan
savcılığa bildirilmelidir.
•
Tecavüze maruz kalan kadın, imkânı varsa derhal bir avukata, kadın kurumuna veya
insan hakları kurumuna başvurarak hukuki takip başlatmalı, suç duyurusunda bulunmalıdır.
•
Tecavüze maruz kalan kadın, belli bir süre geçtikten sonra yaşadıklarını açıklamaya
karar verirse, ispatlayamam kaygısına kapılmamalıdır. Yaşanan mağduriyetin, "psikolojik
rapor" ile de tespiti mümkündür. Hastanelerden alınacak psikolojik rapor yaşanan travmayı
ispat için yeterlidir.
•
Suç duyurusunda bulunan kadın, eğer tecavüzcü hakkında dava açılırsa, davayı
mümkünse bir avukat veya avukatlar aracılığı ile takip etmelidir.
Türkiye'de iç hukuk yolları olumsuz şekilde kapanırsa, mutlaka Avrupa insan Hakları
Mahkemesi'ne başvurmalıdır. Q
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KAYNAKLAR:
1. Ankaralı Feministler, Medya Tecavüzüne Hayır Kampanyası Broşürleri,
2. Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu çalışmaları,
3. Av. Nazan Moroğlu, Kadına Yönelik Şiddet ve Ailenin Korunması Hakkında Kanun çalışmaları,
4. Şahika YÜKSEL, Kadına Yönelik Şiddet-Evdeki Terör (Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı yayınları)
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