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Kitabı okumayı bitirdiğim o gün başka hiçbir şey yapmak istemedim. 
Yıllardır tecavüz, çocuk istismarı ve ensest dosyalarını takip ediyor ol-

sam da her seferinde olduğu gibi tecavüz öyküleri yine çok ağır geldi. İçime 
bir karanlık çöktü. İçime çöken karanlıktan kurtulup ancak iki gün sonra ön-
söz yerine bir şeyler yazmaya başlayabildim. Kitap boyunca anlatılan örnek-
ler beni tekrar girdiğim davalara ve o süreçte yaşanan zorluklara götürdü. 
Çünkü tecavüz davalarını takip etmek hakikaten zor bir iş, öncelikle insanın 
çok sakin ve sabırlı olması gerekiyor. Tecavüze “cinsel ilişki” diyen savcılara, 
çocuklara, “Rızan var mıydı?” diye soran hâkimlere karşı sakin ve sabırlı 
kalmayı başararak savunma yapmaya devam etmek gerekiyor ki bu çok ko-
lay değil. Kitabı okuduğunuzda sizin de içinize bir karanlık çökecek belki. 
Anlatılan tecavüz öykülerini “korkunç” ve “insanlık dışı” bulacaksınız. Fa-
kat daha sonra herkes yine gündelik hayatına dönecek ve tecavüz “başkala-
rının sorunu” olarak kalmaya devam edecek. Ama belki de tecavüzün erkek 
egemenlikle doğrudan bağlantılı olması ve farkında olarak veya olmayarak 
bazen tek bir ifadeyle bile tecavüzcülerin nasıl cesaretlendirebildiği gerçe-
ğiyle yüzleşebilecek, karanlığa biraz da olsa ışık tutabileceğiz. 

Elinizdeki kitapta yer alan tecavüz olaylarıyla benzerlik taşıyan, takip 
ettiğim davalardan veya kamuoyuna yansımış tecavüz, çocuk istismarı ve 

Önsöz
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ensest dosyalarından örnekler üzerinden Türkiye’deki yasal durumu, teca-
vüz yargılamalarını ve tecavüzün nasıl tartışıldığını anlatarak, bu kitaptaki 
derdin bu topraklarda nasıl yaşandığına dair siz okurları düşünmeye davet 
edeceğim. Yani içinizi biraz da Türkiye’deki durum üzerinden karartmakla 
kalmayacak, bu ağır mevzu hakkında sizi sorgulamaya davet edeceğim. 

Türkiye’deki tecavüz olaylarına ilişkin yıllara göre tam bir istatistik 
vermek mümkün değil çünkü tecavüz, cinsel istismar ve ensest davaların-
da tıpkı kadına yönelik şiddet davalarında olduğu gibi sağlıklı istatistiki 
veri bulunmuyor. Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği’nin 2016 yılı 
raporunda, çocuk istismarı vakalarında son on yılda 700 kat artış yaşandığı, 
adliyelerdeki her dört tecavüz davasından birinin çocuklarla ilgili olduğu, 
Adalet Bakanlığı 2014 verilerine göre, her ay Adli Tıp Kurumu’na 650 ço-
cuk cinsel istismarı vakasının gönderildiği, gerçekleşmiş vakaların yüzde 
50’sinde, zihinsel engelli çocuğa istismarda bulunan kişiye mahkemenin 
indirim uyguladığı, iyi hal ve saygın tutum indirimlerinin devam ettiği, açı-
lan toplam dava sayısının 40 bin 266, karar çıkan dava sayısının 24 bin 825 
ve mahkûmiyet kararının 13 bin 968 olduğu belirtildi. Ayrıca raporda, istis-
marcıların yüzde 66’sının akraba, komşu gibi çocuğun tanıdığı kişiler oldu-
ğu, istismarcıların yüzde 9’unun ise çocukla aynı evde yaşadığına yer veri-
liyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Adalet Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutan-
lığı verilerine göre son 15 yılda 241 polis, 91 asker, 17 özel timci, 15 korucu, 
45 gardiyan tecavüzden yargılandı. Fakat hiçbiri ceza almadı.

 2018 yılında yayımlanan Avrupa Konseyi’nin “Cezaevleri” raporun-
da Türkiye’de tecavüzden hüküm giyenlerin sayısının üç yılda 23 katına 
çıktığı, bu artışın ise 2012-2015 arasında gerçekleştiği belirtiliyor. 

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun cinayet, tecavüz ve 
şiddet verilerini günlük araştırarak, kadın hakları konusunda faaliyet gös-
teren örgütlerin dokümantasyonlarını inceleyerek ve basında yer alan ha-
berleri derleyerek hazırladığı “Türkiye’de Kadın Cinayetleri ve Çocuk İstis-
marı Raporu”nda ise; 2016 yılında tecavüze uğrayan kadın sayısının 110, 
2017 yılı için bu rakamın 154, 2018 yılı için ise 140 olduğu belirtildi. 2019 
yılının ilk altı ayında ise 99 kadın cinsel saldırıya uğradı, 99 çocuk istismar 
edildi. Kayıt altına alınmamış onlarca çocuk istismarı vakasının olduğu dü-
şünülürse 2019 yılının ilk altı ayı için çıkan rakam korkunç. Ayrıca raporda 
son altı yılda 142 bin 298 kız çocuğunun doğum yaptığı, 2006-2019 yılları 
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arasında çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarının 10 kat arttığı, 2006 yı-
lında çocuklara yönelik cinsel istismar suçu dosyalarında 2.337 karar veri-
lirken, bu rakamın günümüzde 21 bin 518’i geçtiği de vurgulandı. 

Korkunç bir tablo... Fakat bu tablo ne yazık ki yalnızca yargıya yansı-
yan vakalardan oluşuyor. Yargıya yansıtmanın zorluğunu hesaba katıp, 
yansımayan daha pek çok olay olduğunu düşünürsek, bu rakamların aslın-
da ne kadar fazla olduğunu tahmin etmek zor değil. 

Mağdurların cinsiyeti ve cinsel yöneliminden bağımsız olarak cinsel 
saldırı suçlarının sadece Türkiye’de değil, yasal sistemleri insan hakları açı-
sından daha gelişmiş ülkelerde de diğer suçlara göre daha az yargıya taşın-
dığı konusunda araştırmalar mevcut. Kadınlar, diğer şiddet ve saldırılara 
oranla çok daha uzun süreli ve derin psikolojik etkileri olan tecavüzü ço-
ğunlukla yargıya taşımıyor. Çünkü erkek egemen zihniyetin oluşturduğu 
yaygın toplumsal görüşte tecavüz, kadının “tahrik ediciliği” ile erkeğin 
“engellenemez cinsel ihtiyaç”larından kaynağını alan kişisel bir eylem ola-
rak yerleşmiş durumda. Bu yaygın toplumsal görüşle şekillenen algı sonu-
cu, mağdur kimi zaman tecavüzü yok sayıyor ve bilince çıkarmıyor, kimi 
zaman da kabul etse bile “kadının tahrik ediciliği” sebebiyle kendini suçlu-
yor. Kitapta yer alan öykülerde de tecavüze direnmenin ya da direnememe-
nin, onu ifşa etmenin ya da edememenin, haykırmanın ya da susmanın 
öykülerini okuyacaksınız. Tecavüz karşısında neyin nasıl yapılacağı kar-
maşası bir yana tecavüzü anlamak, tanımlamak ve hatta bazen hatırlamak 
bile oldukça güç olabiliyor. 2007 yılında Fethiye’de aralarında benim de 
bulunduğum avukatlarla takip ettiğimiz davada, ilaç verilip uyutularak 
ikisi çocuk sekiz kişinin tecavüzüne uğrayan kadın, travmatik amnezi dola-
yısıyla yaşadığı saldırıyı yedi-sekiz ay içinde, psikiyatrik yardım alarak 
parça parça hatırlamış ve olayın tüm ayrıntılarını hatırlayınca da tecavüz 
sanıkları hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Tecavüze ilişkin ne za-
man, “Neden geç şikâyetçi oldun?” sorusu sorulsa aklıma hep bu dava gelir. 

Erkek egemen zihniyetin oluşturduğu yaygın toplumsal görüşün aksi-
ne tecavüzü, cinsiyetler arasındaki hiyerarşik ilişkilerle bağlantılı, toplum-
sal cinsiyet ve iktidar ekseninde tanımlamak meseleyi doğru anlamak adı-
na oldukça önemli. Bu anlamda tecavüz, toplumsal cinsiyet normlarını ye-
niden üreten ve sürdüren nitelikte bir saldırıdır. Dolayısıyla da tecavüz 
tehdidi (anlık bir davranışın ötesinde), kadınları davranışlarını toplumsal 
cinsiyet normlarına göre düzenlemeye iter. Yani, “Acaba geç saatte orada 
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olduğum için mi benim başıma geldi?”, “Mini etek giymiştim ondan mı 
oldu?”, “Tek başıma sokağa çıktığım için mi?” gibi sorgulamalarla kendini 
suçlama süreci, bütün bir toplumda yerleşik cinsiyetçi, eril, tahakkümcü, 
kadınları her durumda sorgulayıcı ve suçlayıcı ahlaki normların ve söyle-
min yarattığı algının sonucudur.

Mağdurlar için karakol, savcılık, mahkeme sürecinde olayların nasıl 
ele alınacağı ve sürecin nasıl işleyeceği, failin ceza alıp almayacağı ve suç-
lanma korkusu şikâyeti zorlaştırıyor. Eğer yakınları (akraba, eş gibi) tara-
fından tecavüze maruz kalmışlarsa, eylemleri cinsel suç olarak kategorize 
etmekte zorlanıyorlar. Araştırmalarda, partnerleri tarafından fiziksel zor-
balıkla cinsel ilişkiye zorlanan kadınların yüzde 30-40’ı yaşadığı olayı teca-
vüz olarak tanımlarken, partner dışı biri tarafından fiziksel zorbalıkla cinsel 
ilişkiye zorlanan kadınların yüzde 55-72’si yaşadığı olayı tecavüz olarak 
tanımlamakta. Bu bize evlilik içi tecavüzü yargılama konusu yapmanın, ce-
zalandırılan bir suç olarak görmenin hâlâ çok mümkün olmadığını gösteri-
yor. Ensest vakalarında aile ilişkileri, mağdurların cinsel suçları rapor ettir-
medeki isteksizlik ve vazgeçme nedenleri olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 
tecavüz suçları en az şikâyet edilen suçlar arasında yer alıyor ve kadınlar 
şikâyet etmektense saklamayı tercih ediyorlar. Çünkü toplum nezdinde ve 
yasal süreçte karşılaştıkları tepkiler nedeniyle mücadeleleri zorlaşıyor ve 
hayatlarını yeniden kurmak imkânsız hale geliyor. Hayatlarını içselleştir-
dikleri bir suçluluk duygusuyla sürdürmek zorunda bırakılıyorlar. Yani 
yargıya başvurmak birçok kadın için kendi hayatının sonunu getirmek de-
mek oluyor. Bu öyle bir kıskaç ki bazen kadınlar başka türlü sistematik te-
cavüzden kurtulamayacaklarını düşünüyorlar ve tecavüzden ancak teca-
vüzcüyü öldürerek kurtulabiliyorlar. 

Avukatı olarak benim de takip ettiğim Nevin Yıldırım davası böyle bir 
dava. Nevin, kapalı bir toplumda, eşitsiz bir güç ilişkisi içerisinde devamlı 
tecavüze maruz kalan bir kadın olarak bir tecavüzcüyü öldürmekten başka 
çare bulamıyor. Oysa Nevin’i yargılayan mahkeme, “Bu kadar uzun süre 
tecavüz olamaz,” diye düşünüyor ve bütün köyün, “İlişkileri vardı,” sözüy-
le birlikte Nevin’in tecavüzcüyle “ilişki”si olduğu kabul edilip müebbet 
hapis cezası veriliyor. Nevin’e sorulan sorulardan ilki, “Madem tecavüz 
vardı neden şikâyet etmedin?” oluyor.

Tecavüz sonrası polise veya savcılığa başvurmayla başlayan hukuki 
süreçte ise ilk karşılaşılan şey önyargılar, sorgulamalar ve suçlayıcı bakışlar 
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oluyor. Türkiye’de Emniyet Müdürlüğü bünyesinde tecavüz suçları için 
oluşturulmuş özel birim olmadığından ifadeler çoğu kez, herhangi bir giz-
lilik kuralı yürütülmeden emniyette herkesin rahatlıkla girip çıkabildiği 
ortalık yerde alınıyor ve herkes tarafından okunabiliyor, dinlenebiliyor. Za-
ten bir travmanın içinde olan biri için böyle bir ortamda yaşadığı tecavüzü 
anlatması bütünüyle zorlaşıyor. İfade esnasında polis tarafından sorulan 
sorularla mağdur kimi zaman inandırıcı olmamakla, kimi zaman kıyafeti 
ve hareketleriyle suçlanmaya başlıyor. Birlikte büyüdüğü ve bir akşam yal-
nız yaşadığı evine gittiği kuzeni tarafından bıçak zoruyla tecavüze uğrayan 
bir genç kadının ifadesi için (yaşı büyük olduğu için ifadesi Emniyet Mü-
dürlüğü’nde alınmıştı) gittiğimizde, ifade odasında en az altı tane erkek 
polis memuru vardı. Hepsi bir magazin olayıymış gibi yaklaşınca, mağdur 
kadın hiçbir şey anlatamamıştı. Bunun üzerine mağdurun ifadesinin bu 
şekilde alınamayacağı konusunda polislerle tartışmak zorunda kalmıştım.

Hukuk düzeninde hâkimlerden, kanunların uygulayıcısı olmaları bek-
lenirken, kişisel yargılarının yansıtılması sebebiyle hâkimler nezdinde top-
lumsal cinsiyet normlarının yargılama sürecine dahil olduğunu görüyoruz. 
Hukuk kurallarının soyut niteliği, hâkimlere tanınan takdir yetkisi ve cinsel 
saldırı suçlarının karşılığı olan ceza aralıklarının açık olması, alt veya üst 
sınıra göre ceza vermenin hâkimin takdir yetkisine bağlı olması sebebiyle 
hâkimin değer yargıları bu sürece dahil oluyor. Tecavüz davalarında, mağ-
durun ifadesinin alınması, fiziksel muayene süreci, mahkemelerce tecavü-
zün fiziksel bulgulara veya bir tanığa bağlanmaya çalışılması, yargılamada 
mağdur ile tecavüzcünün yüz yüze getirilmesi gibi bir dizi sorunlu uygula-
manın temelinde de bu var.

Takip ettiğim bir ensest dosyasında mağdur çocuk 11 yaşından 15 yaşı-
na kadar, tehdit ve dayakla, vücuda organ sokmak suretiyle babasının cinsel 
istismarına maruz kalmıştı. Mağdur çocuğun beyanı Çocuk İzlem Merke-
zi’nde (ÇİM) iki uzman psikolog, avukat ve savcı eşliğinde görüntülü kayda 
alınmıştı. Şikâyetle birlikte mağdur çocuğun ifadesinin ilk önce ÇİM’de alın-
ması yargılamanın sonraki aşamalarında çocuğun tekrar tekrar dinlenilme-
sinin önlenmesi bakımından oldukça önemli. Çünkü ÇİM, cinsel istismar 
suçları başta olmak üzere mağdur çocukların adli yargılama süreçlerinde 
tekrar mağdur olmasının önüne geçmeyi amaçlayan, Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı hastaneler bünyesinde kurulan bir oluşum. Oysa mahkeme, çocuğun 
bir defa dinlenmesi ve bunun kayda alınarak yargılamanın her aşamasında 
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bu ifadenin kullanılmasını esas alan ÇİM genelgesini dikkate almayarak ço-
cukla istismarcı sanığı yüz yüze getirmek istedi. Bunun çocukta yaratacağı 
travma hâkimlerin gündeminde değil. Bu dosyada, çocuğun adresini başka 
bir yere taşıyarak bulunduğu yerden talimatla ifadesinin alınmasını sağla-
dım ve bu seferlik çocuk istismarcıyla yüz yüze gelmemiş oldu.

Mahkemeler bir tür, mağdur olmanın bütün gereklerini yerine getirmiş 
“saf bir mağdur” arama çabası içindeler. Hâkimler bütün soruları mağdur-
lara soruyor ve sorulan her soruyla mağdura sorumluluğu ve aslında yap-
maması gerekenleri hatırlatıyorlar. Tecavüzcü erkeklere yüklenen bir so-
rumluluk ya da yapmaması gerekenler üzerine tek bir söz sarf edilmiyor. 
“Neden bu kadar geç şikâyet ettin?”, “Kaçmak için uğraştın mı?”, “Bağırdın 
mı?”, “Neden bağırmadın?” gibi sorularla tecavüz mağduru sorgulanıyor 
ve suçlanıyor. Oysa mağdurdan, suçun işlenmesinin öncesinde, suçun işlen-
mesi sırasında ve suç işlendikten sonra, cinsel şiddet olarak tecavüzün yanı 
sıra, ayrıca “şiddet ve ölüm tehdidi” altındayken bağırması nasıl beklenebi-
lir? Soruşturma ve kovuşturma aşamasından, yargılama aşaması da dahil 
olmak üzere tüm aşamalarda kadının beyanının yalan olduğu üzerinden bir 
süreç yürütülüyor. Özellikle fiziksel bulgu olmayan olaylarda, öncelikle, ka-
dının “iftira” atmak için senaryo uydurduğu öne çıkarılıyor. Yargıtay’ın da 
diğer ceza davalarının aksine tecavüz davalarında, mağdurun sanığa iftira 
atma ihtimalini tartıştığı birçok kararı, tecavüz mağdurlarının ithamlarının 
diğerlerinden daha şüpheli olarak görüldüğü gerçeğini ortaya koyması, ka-
dınların sözünün itibarsızlaştırılması bakımından çarpıcıdır.

Akabinde failin bedeni ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulmazken, mağ-
durun iddiasının doğruluğunun ispatı bedeninde aranıyor. Fiziki muaye-
nede, mağdurun tüm bedeni ve cinsel organı ayrıntılı olarak inceleniyor ve 
bu defalarca yapılabiliyor. Bu durum mağdurlar bakımından yeni bir trav-
matik sürece işaret ediyor. Mağdurun yaşadığı travma sonrası stres bozuk-
luğunu, ayrıntılarıyla ortaya konmuş psikolojik bir bulgu olmasına rağmen 
tecavüzün kanıtlanmasını, fiziksel muayene ve mağdurun bedeninden delil 
toplanmasına bağlamaya çalışıyorlar. Cinsel suçlar, kapalı alan suçları ol-
duğu için suça tanıklık eden kişinin mağdurun kendisi olması ve burada bir 
tanık bulmanın imkânsızlığı göz ardı ediliyor.

Yukarıda anlattığım ensest dosyasında ÇİM psikoloğunun, “Mağdu-
run cinsel, duygusal ve fiziksel istismara uğradığı düşünülmüştür,” şeklin-
de raporu ve çocuğun şikâyet günü yapılan muayenesi sonucu Adli Tıp 
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uzmanının verdiği “anal muayenesinin doğal olduğu, ancak vücut gelişimi 
de dikkate alındığında, kayganlaştırıcı kullanımında bulgu oluşmayabile-
ceği” yönünde rapor mevcuttu. Mağdur çocuk ifadesinde sanık babasının 
istismar esnasında tükürüğünü kullandığını belirtmişti. Sanık baba mağ-
dur kızının şikâyet etme ihtimali üzerine bunu bilerek yapmıştı ve bu se-
beple bulgular şikâyet sonrası hemen alınan raporda çıkmamıştı. Çocuğun 
tekrar muayeneye gönderilmemesi için ÇİM genelgesi uyarınca, tekrarla-
yan öykü almaktan ve gereksiz muayeneden kaçınılması, muayenenin er-
ken dönemde ve tek seferde yapılması gerektiğinin vurgulanmasına rağ-
men ve “olay tarihi ve muayene arasında geçen süre ile akut livata bulgula-
rı birlikte değerlendirildiğinde ilk 72 saat içerisinde gelen olgularda yüzde 
50’den fazla bulgu bulunduğu, on günden sonra gelen vakalarda bulgu 
bulma oranının dramatik bir şekilde yüzde 20’nin altına düştüğü, olay tari-
hinden itibaren bir yıldan fazla süre geçmiş olgularda akut livata ya da kro-
nik livata bulgusuna rastlanmadığı” yönündeki tespitin yapıldığı bilimsel 
çalışmalar sunmama rağmen mahkeme heyeti çocuğu tekrar muayeneye 
gönderdi. Son istismardan iki ay sonra yapılan şikâyet tarihinde bile tıbben 
bulunmayan bulgunun bir yıl sonra bulunmaya çalışılmasının arkasında 
cezalandırmayı fiziksel bulguya bağlama gayreti olup, ne avukat ne de 
mahkeme heyeti tarafından çocuğun yaşayacağı travmaya dair tek bir kay-
gı dahi yaşanmadı. Cinsel istismar mağduru çocukların dosyalarında önce-
lik çocuğun zaten örselenmiş beden ve ruh sağlığını korumak olmalıyken, 
mahkemece istismar şekli ile muayene şeklinin aynı olması umursanma-
mış, çocuk yeniden travmaya maruz bırakılmıştı.

Tecavüz davalarında savunma genel olarak “zorlama ve karşı koyma-
nın görülmediği” iddiası temeline oturtulduğundan, kadının ilişkiyi onayla-
ması, tecavüz öncesi olayların yorumlanması ve kadının geçmiş yaşam biçi-
mi ve davranışları değerlendiriliyor. Mağdurların yaşadıkları olayı, mahke-
me salonunda bulunan onlarca yabancının içinde en ayrıntılı biçimde anlat-
ması bekleniyor. Duruşmalar mağdur için her aşamada yeterince direnme-
diklerine dair suçluluk duyarak geçiyor. Mağdurların özel hayatı suçların 
aklanmasına kaynak olarak gösteriliyor. Kadının evli veya seks işçisi olması 
ya da evlilik dışı cinsel ilişkilerinin bulunması, hem rızayı saptamanın ölçütü 
hem de “hak etmiştir” algısının yargılama sürecine dahil edilmesi işlevini 
görüyor. Yani kadının cinsel ilişkiye “rıza gösterme eğilimi”nin ölçütü olarak 
kadının cinsel geçmişi yargılamaya dahil ediliyor.
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