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GEREKÇE 

1. Antalya 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülmekte olan bir dava sebebiyle Türk 
Ceza Kanununun 438 inci maddesinin Anayasaya aykırı olduğu iddia edilmiş, mezkûr mahke
me bu iddiayı ciddî bularak konuyu Anayasa Mahkemesine intikal ettirmiş, Anayasa Mahke
mesi de iddiayı inceleyerek, Türk Ceza Kanununun 438 inci maddesinin Anayasaya aykırı ol
madığına karar vermiştir, tşbu karar kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmış bulunmaktadır. 

2. öteden beri Ceza Hukukçuları tarafından mütemadiyen tartışılan birkaç maddeden 
biri olan Türk Ceza Kanununun 438 inci maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından aykırılık 
iddiasının çoğunluk oylarıyla reddedilmesi talihsiz, talihsiz olduğu kadar isabetsiz, çağdaş dü
şünce ve hukuk normlarına aykırı başlıbaşına bir garabettir. 

3. Anılan madde, Türk Ceza Kanununa nasılsa girmiş, geri, antidemokratik birkaç mad
deden birtanesidir. Kadını aşağılayıcı, küçültücü, mal ve meta olarak gören, insana insan de
ğeri vermeyen, insanın insan olması dolayısı ile her Anayasa tarafından titizlikle korunması 
gereken temel hak ve özgürlüklerinin özüne aykırı bir muhtevaya, ilkel ve vahim bir mantığa 
sahiptir. Bu madde kaş yapayım derken göz çıkartmaktadır. Hiçbir şekilde savunulması ve hoş-
görülmesi mümkün değildir. 

4. ' 'Irza geçmek ve kaçırmak fiillerinin fuhuşu kendine meslek edinen bir kadın hakkın
da irtikap olunmasının cezasının üçte ikisine kadar indiriminin" mantıklı, haklı, mümkün bir 
açıklaması olamaz. Bu yolla tecavüz ödüllendirilir. Teşvik edilir. Tecavüze uğrayan her kadının 
fahişe olduğu tartışmaları kamuoyu önünde, mahkemelerde, tüm adlî mercilerde çok haksız, 
yersiz, icapsız bir şekilde yapılır. Buna kimin, ne hakkı olabilir? Bunun ölçüsü nedir? Bundan 
herkes, başta kamu vicdanı rahatsız olur. "Ne yapalım, kadın zaten fahişe idi" mantığı ve ge
rekçesi asla kabul edilemez, insanlığın özünü lekeleyen bu mantığın sanuvulacak yanı yoktur. 
Cezadan kurtulmak, fahiş indirimden yararlanmak isteyen, gözü dönmüş saldırgan yalan ile 
iftira ile her masum kadını lekelemeye kalkarsa, buna kim engel olabilir? Tazminat hukuku
nun layı ki gibi işlemediği, böyle bir kavramın henüz yerleşmediği bir adlî karmaşada, kimin 
şeref ve haysiyeti korunabilir? 

5. Zorla, cebir ve tehditle, silah kullanılarak yapılan tecavüzün bir kadına yapılması ye
terlidir. Ayırımının yapılması Anayasanın 10 ve 12 nci maddesine aykırılığı bir yana, insan haklan 
ile kesinlikle bağdaşamaz. Zikredilen Anayasa Mahkemesi kararı bu bakımdan isabetsizdir. 

6. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın önlenmesi Sözleşmesine Katılmanın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun ile bu konuda Milletlerarası taahhüde girdiğimiz ve sözleşmeye ka
tıldığımız bir zamanda, bunu tartışmak bije abestir. Adelet Bakanlığı tarafından hazırlanan 
yeni Türk Ceza Kanunu Tasarısında da bu maddeye yer verilmemesi çok sevindiricidir. Ama, 
Türk Ceza Kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisinden ne zaman geçeceği bilinmemekte
dir. Olay güncel, üzücü ve yaralayıcıdır. Kamuoyu beklenti içerisindedir. 

7. Fahişeliğe itilen kadınların, kızların vebali toplumun omuzlarındadır. Sosyal, kültü
rel, ekonomik sebeplerin ağırlığının sorumlusu sadece bu bahtsız kadınlar mıdır? Toplum on
lara büsbütün onur kırıcı bir şekilde, tecavüze uğradığında, "başının çaresine bak" der ve ola
ğanüstü bir umursamazlık ile arkasını dönerse, toplumda bütün değerler çiğnenmiş demektir. 
Kanun teklifi bu onursuz haksızlığı gidermek amacına yöneliktir. 
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