Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kapsamında Ceza Yasası Hükümlerinin Değerlendirilmesi
Yürürlükte olan Ceza Yasası toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan bir takım hükümler
içermektedir. Ceza yasası içerisindeki hükümlerin hem lafzından (dilinden) hem de
içeriğinden doğan ihlaller söz konusudur. Bunun en temel nedeni ceza yasasının çok eski
olmasıdır. Bununla birlikte, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yeterli bilgi ve bilinç
düzeyine ulaşılamamasından dolayı, bu hükümlerin revize edilmesi konusunda herhangi bir
adım atılmamıştır ve bu yönde bir siyasi irade mevcut değildir.
Ahlak Kavramı
Ceza Yasası kapsamında ahlak kavramı suçun türünün, verilecek cezaların ağırlığının ve
yargıçlara verilen takdir yetkinin sınırlarının tespitinde çoğu zaman belirleyici etmeni
oluşturmaktadır. Ceza yasası içerisinde “ahlak dışı”, “ahlaka aykırı”, “ahlaka göre” gibi
ifadelere sıklıkla yer verilmiştir. Ahlak gibi genel bir kavramın ceza yasası hükümlerinde yer
alması sonucunda toplumsal cinsiyet de bu noktada etkili olmaktadır. Şöyle ki: Ahlak ve
ahlak kavramı kapsamında kabul edilen kuralların toplum tarafından belirlenmesinde
toplumsal cinsiyet rolleri belirleyici unsuru oluşturmaktadır. Bununla birlikte, ahlak gibi genel
bir kavramın ceza yasasında yer alması toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortaya çıkması
açısından da risk oluşturmaktadır. Ahlak kavramının yanı sıra Ceza Yasası’nda“namus”
ibaresine de yer verilmiştir.
Ahlaka Aykırı Suçlar
Genel anlamda ahlak kavramının etkin kılınmasının yanı sıra, Ceza yasasında ahlaka aykırı
suçlar da tanımlanmıştır. Buna değinmeden önce belirtmek gerekir ki, Ceza Yasası
kapsamında suçlar ihlal ettikleri hususlara göre bölümlere ayrılmıştır. Bu bağlamda söz
konusu bölümleme şu şekilde yapılmıştır:
1- Kamu Düzenine Aykırı Suçlar
2- Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Suçlar
3- Genel Olarak Kamuya Zararlı Suçlar
4- Kişilere Karşı İşlenen Suçlar
5- Mal İle İlgili Suçlar
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6- Mala Karşı Zararlar
7- Sahtekarlık, Sahte Para Basmak, Kalpazanlık, Benzeri Suçlar ve Başkasının Kimliğine
Bürünmek
8- Suç İşlemeye Teşebbüs ve Gizli İttifak
9- Küçük Suçlar
Bu bağlamda “Genel Olarak Kamuya Aykırı Suçlar” başlığı altında ise “Ahlaka Aykırı
Suçlar” tanımlanmıştır. Buna göre ahlaka aykırı suçlar ve diğer tanımlar şu şekildedir:

-

Akraba İle Cinsi Münasebet

-

Kadın Kaçırma

-

On Altı Yaşından Küçük Kız Kaçırma

-

Evlenmeye Zorlama

-

Kadınlara Karşı Namus ve Ahlaka Aykırı Tecavüz

-

Erkeklere Karşı Namus ve Ahlaka Aykırı Tecavüz

-

On Üç Yaşından Küçük Kızlarla Cinsi Münasebet

-

On Üç ve On Altı Yaşları Arasındaki Kızlarla Cinsi Münasebet

-

Aklen Malul veya Ahmaklarla Cinsi Münasebet

-

Fuhuşa Teşvik

-

Çocuk veya Genç Birinin Genel Evlere Sık Sık Gitmesine İzin Verme

-

Tehdit veya Hile veya Uyuşturucu Madde Verme Yolu İle Bir Kadınla Cinsi
Münasebeti Teşvik

-

Kendi Binasında On Üç Yaşından Küçük Bir Kız İle Cinsi Münasebette
Bulunulmasına İzin Veren Ev Sahibi v.s

-

Kendi Binasında On Altı Yaşından Küçük Bir Kız İle Cinsi Münasebette
Bulunulmasına İzin Veren Ev Sahibi v.s

-

Cinsi Münasebette Bulundurma Niyetiyle veya Bir Genelevde Alıkoyma

-

Fuhuş veya Sürekli Kadın Temininden Elde Ettiği Kazançla Geçinen Kişi

-

Kazanç İçin Başka Kadınların Fahişelik Yapmasına Yardım Eden Kadınlar

-

Cinsi Münasebet İçin Gizli İttifak

-

Çocuk Düşürmeye Teşebbüs

-

Kadının Kendi Çocuğunu Düşürmeye Teşebbüsü

-

Çocuk Düşürmek İçin İlaç veya Alet Tedariki

-

Hamileliğin Yasal Bir Şekilde Sona Erdirilmesi
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-

Kadının Yaşının Bilinmemesinin Dikkate Alınmayacağı

-

Doğa Kurallarına Aykırı Suçlar

-

Şiddet Kullanarak Doğa Kurallarına Aykırı Suçlar

-

On Üç Yaşından Küçük Çocuklarla Doğa Kurallarına Aykırı Suçlar

-

Hayvanlarla Cinsi Münasebet

-

Namus ve Ahlaka Aykırı Davranış

-

Çocuklar ve Aklen Sakatlar İle İlgili Adaba ve Ahlaka Aykırı Hareketler

-

Müstehcen Teşhirler

Bu hükümlerden görülmektedir ki, esasen kişinin vücut bütünlüğüne karşı işlenen suçlar
kişilere karşı işlenen suçlar olarak değil ahlaka aykırı suçlar olarak kabul edilmiştir.Bu şekilde
bir tanımlama bir çok yönden toplumsal cinsiyet eşitliğini bozmaktadır. Özelikle kadına
yönelik taciz, tecavüz gibi suçlarda kadının iffetinin zarar gördüğü temel alınmıştır ve bu
nedenle de ahlaka ve toplum kurallarına karşı bir suç nitelemesi yapılmıştır. Bu şekilde,
kadının toplum

içerisinde rolü ve

kadına

yönelik

toplumsal

cinsiyet

eşitsizliği

pekiştirilmektedir. Bu nokta, kişilerin vücut bütünlüğüne ve kişisel haklarına yapılan
saldırılarda esas zarar gören, kişi değil toplum olarak kabul edilmiştir.
Irza Geçme ve Tecavüz
Irza geçme ve tecavüz suçları ahlaka aykırı suçlar arasında tanımlanmıştır. Bu noktada ikisi
arasındaki farka da değinmek gerekmektedir.
Ceza Yasamızda “ırza geçme”, kişinin rızası dışında ve/veya zorla cinsel ilişkiye girilmesini
ifade eder. Bugün daha yaygın bir dille kullandığımız tecavüz ile kadının ırzı/iffeti zarar
gördüğü düşüncesinden hareketle ceza yasasında bu tabir kullanılmıştır. Tecavüze ilişkin
diğer hükümlerin yanı sıra bu şekilde tanımlanması da toplumsal cinsiyet eşitliği açısından
ihal edici nitelik taşımaktadır.
Tecavüz ise aslında şu an kullanılan anlamından farklı olarak taciz etme anlamındadır.
Tacizin ne olduğu ise madde hükmünde de belirtildiği gibi hukuk kuralları, namus ve ahlak
kavramları kapsamında ele alınır. Şöyle ki: taciz yani yasada geçen ifadesiyle tecavüz olarak
değerlendirilecek eylem ve davranışlar bu hususlar çerçevesinde Mahkeme tarafından
yorumlanarak saptanır. Örneğin, sarkıntılık, sözlü veya elle taciz gibi durumlar tecavüz
kapsamında ve tecavüze ilişkin hüküm çerçevesinde suç sayılmaktadır. Bu nokta da tecavüz
eylemlerinin dereceleri de önem taşımaktadır.
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Tecavüzle ilgili olarak 151. maddede namus ve ahlaka aykırı tecavüz gibi bir niteleme de
yapılmıştır. Bu nokta tecavüz yani taciz kişiye yönelik bir suçken tek başına böylesi bir
tanımla tecavüzün hem sınırlarını teorik olarak daraltmakta hem de kadının toplumsal
cinsiyetine vurgu yapılmaktadır.
Doğaya Aykırı Cinsi Münasebet
Madde 171- Doğa Kurallarına Aykırı Suçlar
(a) Doğa kurallarına aykırı olarak herhangi bir kişi ile cinsi münasebette bulunan ;
veya
(b) Doğa kurallarına aykırı

olarak bir erkeğin kendisi

ile cinsi münasebette

bulunmasına izin veren herhangi bir kişi, ağır bir suç işlemiş olur ve beş yıla kadar hapis
cezasına çarptırılabilir
Yasada hükme bağlanan “doğaya aykırı cinsel ilişki”den kasıt üremeye yönelik olmayan
ilişkidir (anal ilişki).(Bu tabir Kilisenin yorumundan gelmektedir). Bu hüküm doğaya aykırı
ırza geçme açısından da kullanır. Ancak, bu hükümle esas olarak amaçlanan erkekler arası
gerçekleşecek eşcinsel ilişkileri yasaklamak ve cezalandırmaktır. Bu noktada eşcinseller daha
doğrusu eşcinsel erkekler açısından toplumsal cinsiyet eşitsizliği söz konusudur. Erkeğin
toplumdaki rolü eşcinsel ilişkilerin tabu, yasak ve suç görülmesine sebep olmaktadır.
Fuhuş
Ceza Yasasında fuhuşu yasaklayıcı hükümler bulunmaktadır. Fuhuşa ilişkin veya bağlantılı
sayılabilecek maddeler şu şekildedir:
157. Fuhuşa Teşvik
(a) Yirmi bir yaşını doldurmamış kız veya kadınları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde veya
başka bir yerde başka herhangi bir kişi ile yasa dışı cinsi münasebette bulunmaya teşvik
eden ; veya
(b) Kız veya kadınları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde veya başka bir yerde genel bir
fahişe olmaya teşvik eden; veya
(c) Kız veya kadınları başka bir yerdeki genelevlerde çalıştırmak niyetiyle Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetini terk etmeye teşvik eden; veya
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(d) Kız veya kadınları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya başka bir yerdeki genelevlerde
fahişelik yapmaya teşvik eden herhangi bir kişi, hafif bir suç işlemiş olur. Ancak, kimse
sadece bir tanığın şahadeti ile bu maddeye aykırı bir suçtan mahkum edilemez; meğer ki,
tanığın şahadeti esasa ilişkin bazı hususlarda sanığı zımnen suça bağlayan delil ile teyit
edilsin.
164. Fuhuş Veya Sürekli Kadın Temininden Elde Ettiği Kazançla Geçinen Kişi
(1) (a) Bilerek, tamamen veya kısmen geçimini fuhuştan elde ettiği kazançtan sağlayan ; veya
(b) Herhangi bir kamuya açık bir yerde ahlâk dışı amaçları üzerinde direnen veya
gerçekleştirilmelerini isteyen herkes,; hafif bir suç işlemiş olur.
(2) Yeminle verilen bilgi üzerine bir Kaza Mahkemesi Yargıcı, herhangi bir ev veya bir
kısmının bir kadın tarafından fahişelik amaçları için kullanıldığı ve o evde yaşayan
veya sık sık bulunan herhangi bir kişinin tamamen veya kısmen fahişelikten elde edilen
kazançtan geçindiğinden kuşkulanmak için sebep bulunduğu kanısına varması halinde,
Kaza Mahkemesi Yargıcı herhangi bir polis memurunun eve girerek arama yapması ve
o kişiyi tutuklama yetkisi veren bir müzekkere ısdar edebilir.
(3) Bir kişinin, bir fahişeye başka bir kişi ile fahişelik yapması için yardım ve teşvik ettiği veya
fahişeyi zorladığını gösterir bir biçimde her zaman bir fahişeye arkadaşlık ettiğinin
veya hareketlerini kontrol ve idare ettiğinin veya etkilediğinin kanıtlanması halinde,
böyle bir kişi Mahkemeyi aksine tatmin etmedikçe, bilerek fahişelikten elde edilen
kazançla geçinen bir kişi sayılır.
165. Kazanç İçin Başka Kadınlarla Fahişelik Yapmasına Yardım Eden Kadınlar
Bir fahişeye başka bir kişi ile fahişelik yapması için yardım ve teşvik ettiği veya fahişeyi
zorladığını gösterir bir biçimde, kazanç elde etmek amacıyla o fahişenin hareketlerini kontrol
veya idare ettiği veya etkilediği kanıtlanan her kadın hafif bir suç işlemiş olur.
Cinsi Münasebette Bulundurmak Niyetiyle Veya Bir Genelevde Alıkoyma
162. Arzusu hilafına bir kadını(a) Özel bir erkek veya genel olarak herhangi bir erkekle yasa dışı cinsi münasebette
bulundurmak niyetiyle herhangi bir binada ; veya
(b) Herhangi bir genelevde alıkoyan herhangi bir kişi, hafif bir suç işlemiş olur ve iki yıla
kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
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Bu konu ile ilgili en önemli husus, cinsel ilişkiye girmek suretiyle fuhuş yapma ve tamamen
ya da kısmen geçimini fuhuştan temin etme suçu ile itham olunan kadınlar yargılanıp
cezalandırılırken, cinsel hizmeti satın alan kişiler aleyhinde hiç bir şekilde işlem
başlatılamaması ve bu kişilerin cezalandırılmamasıdır.
Fuhuş ile mücadelede, cinsel hizmeti satın alan kişilerin cezalandırılarak cinsel hizmet satın
alınılmasının caydırılması büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, kadına karşı bir
ayrımcılık türü olarak görülen fuhuşla ilgili olarak modern toplumlarda artık cinsel hizmeti
satımını değil, cinsel hizmet alımını suç sayma ve fuhuş yapan kadınların değil cinsel hizmeti
satın alan kişilerin cezalandırılması eğilimi bulunmaktadır.
Bu nedenle, fuhuş yasaklanırken para ile cinsel hizmet satın alınmasının da kriminalize
edilmesi ve para karşılığı cinsel hizmet satın alan kişilerin para veya hapis cezalarına
çarptırılması gerekmektedir. Yani, yapılacak değişiklik ile esas olarak hedef alınan
“müşteriler” olmalıdır.
Ayrıca, fuhuşun “insan ticaretini” besleyen bir unsur olduğu ve “zorla fuhuş” a yarar
sağladığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda, gece kulüplerinde meydana gelen
cinsel istismar amacıyla insan ticaretinin önlenmesi ve bu yerlerde cinsel hizmet satın alan
kişilerin cezalandırılması ve fuhuş amaçlı çalıştırılan kadınların korunması gerekmektedir.
Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak gerekli değişiklikler ve uygulamalar hayata
geçirilmelidir.
Özellikle İsveç ve Norveç yasaları bu hususları içeren düzenlemelere sahiptir. Norveç’de, 1
Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren fuhuş
yasaklandı ve para ile cinsel hizmet satın alınması kriminalize edildi.. Buna göre; para
karşılığı cinsel hizmet satın alan kişiler ağır para cezalarına veya 6 aya kadar hapis cezasına
hükmedilebilmektedirler. Cinsel hizmet alınan kişinin çocuk olması durumunda, yani çocuk
fuhuşunda, 3 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. Söz konusu yasa ile hedef alınan
“müşteriler” olup fuhuş amaçlı çalışan kadınlar değildir. Bu bağlamda, fuhuş yapan kadınlara
ücretsiz eğitim imkanı sunulacaktır. Bununla birlikte, alkol ve uyuşturucu problemleri olan
kadınlara yine ücretsiz tedavi da sağlanacaktır. Yasanın çıkış amacı esasen sex turizmini ve
sokak fuhuşlarını önlemektir.
İsveç’te (1907 yılında fuhuş yasal hale geldi) 1999 yılında yürürlüğe konan yasayla fuhuş
yasaklandı. 2005 yılında ise ceza yasasına bu husus eklendi. Parayla cinsel hizmet satın almak
veya almaya teşebbüs etmek para cezası veya
cezalandırılmaktadır.

6 yıla kadar hapis cezası ile

Yasa cinsel hizmeti satımını değil, cinsel hizmet alımını suç

saymaktadır. Bu nedenle, cinsel hizmet satan değil, cinsel hizmet alan cezalandırılmaktadır.
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Ayrıca, yasa kapsamında cinsel hizmet satan ve satın alan kişinin cinsiyetinin ne olduğu
önemli değildir.

Yasada,

kadınlardan olduğu gibi erkeklerden de cinsel hizmet satın

alınması, cinsel hizmeti satın alanın da cinsiyetine bakılmaksızın, suç olarak kabul edilmiştir.
Söz konusu yasa, sokaklarda yapılan fuhuşu büyük ölçüde engellemiştir. Ancak, bu sefer de
suç başka şekillerde ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmalarda internet üzerinden cinsel hizmet
alımı ve satımı yapıldığı ortaya kondu.
Aile İçi Şiddet
Aile içi şiddete ilişkin Ceza Yasası’nda eksiklikler vardır. Ceza Yasası’nda aile içi şiddete
ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Esasen aile içi şiddeti ile mücadelede ayrı bir
yasanın çıkarılması ve bu kapsamda fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet, ekonomik
şiddet gibi tanımların yapılması, cezaların öngörülmesi ve diğer tedbirlerin ele alınması
gerekmektedir. Ancak, bu konuya ilişkin böyle bir yasa bulunmamaktadır. Bu noktadaki
eksiklikler ceza yasası kapsamında yapılacak değişikliklerle de giderilebilir.
Ceza Yasasının dördüncü bölümünde evlilik ve aile yükümlülüklerine ilişkin suçlar ele
alınmıştır. Bu kapsamda belirtilen suçlar şu şekildedir:
- Sahtekarlıkla Evli Olduğunu Gösterme
- Evli İken İkinci Evlilik
- Yasal Evlenme Olmadığı Halde Sahte Evlenme Töreni Yapılması
- Çocukları Terk etme
- Ana Babaya Bakma Görevini İhmal
- Mahkemenin Nafaka Emri Verme Yetkisi
- Hizmetçi ve Çıraklarına Bakmayan İşveren
- Çocuk Hırsızlığı
Bu çerçevede aile içi şiddet tanımlanmamakla ve

aile içi şiddete ilişkin cezalar

öngörülmemekle birlikte, söz konusu maddedeki evlilik ve aile yükümlülüklerinin
belirlenmesinde erkeğin bakım ve gözetim rolüne vurgu yapılmaktadır.
Belirtmek gerekir ki aile içi şiddet, her ne kadar ceza yasasında bu şekilde bir tanımlama
yapılmamış olsa da Ceza Yasası kapsamında kabul edilen müessir fiil, vahim zarar gibi suçlar
kapsamına doğası gereği girmektedir. Ancak, uygulamada buna rastlanmaktadır. Aile içi
şiddet boşanma sebebi olarak görülmekte ve Ceza
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yasası

kapsamında

işlem

başlatılmamaktadır. Tabi bunun yanı sıra kişilerin bunu ihbar etmemesi de en önemli
eksikliklerden biridir.
Kocanın Zorlaması
Ceza yasasından “kocanın zorlaması” olarak adlandırılan bir durum tanımlanmıştır.
Madde şu şekildedir:
Madde 18- Evli bir kadın, salt kocasının önünde yer aldığı nedeniyle , bir fiil veya ihmalden
cezai sorumluluktan kurtulamaz.
Bir diğer benzer hüküm ise 23. Maddedir. Madde şu şekildedir:
Madde 23- Suç işlediğini bildiği bir kişiye cezadan kurtulmasını mümkün kılmak için yardım
eden veya o kişiye yataklık eden veya onu barındıran bir kişi o suçun fer'i faili sayılır.
Cezadan kurtulmasını mümkün kılmak için kocasına yataklık eden veya onu barındıran veya
ona yardım eden evli kadın, kocasının işlediği bir suçun feri faili olmaz; işlenmesine kocanın
da katıldığı bir suç işlemiş olan başka bir kişiyi cezadan kurtulmasını mümkün kılmak için
kocasının hazır bulunduğu bir yerde ve kocasının yetkisi ile ona yataklık eden veya onu
barındıran veya ona yardım eden evli bir kadın fer'i fail olmaz. Cezadan kurtulmasını
mümkün kılmak için suç işlemiş olan karısına yataklık eden veya onu barındıran veya ona
yardım eden bir koca da karısının suçuna fer'i fail olmaz.
Bu hükümlerle ilgili olarak kocanın kadının üzerindeki kontrolüne vurgu yapılmaktadır. Bu
noktada bu hükümlerde kullanılan kadın tabirleri yerine genel anlamda karı ve kocayı
kapsayacak şekilde eş kullanılmalıdır. Salt evli kadın üzerinden yapılan tanımlamalar evlilik
içersindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğine neden olan kadının toplum tarafından belirlenen
rolünü pekiştirmektedir.
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Elbiseyi Vermemenin Alıkoyma Sayılması
Ceza yasası kapsamında kadına elbisesinin verilmemesi alıkoyma olarak sayılmıştır. Bu
hüküm ile kadın bedeni cinsel bir obje olarak gösterilmekte ve bu şekilde bir uygulamanın
kadının üzerindeki baskısı vurgulanmaktadır. Madde şu şekildedir:
Madde 162- Bir kadın yasa dışı cinsi münasebette bulundurulmak üzere bir binada veya bir
genelevde bulunduğunda, kendisini bina veya genelevde kalmaya zorlamak veya teşvik etmek
niyetiyle, herhangi bir elbise veya başka eşyasını alarak vermeyen veya kendisi tarafından
veya direktifi ile kadına ödünç olarak elbise verildiği veya başka şekilde tedarik edildiği
hallerde, bu şekilde verilmiş veya tedarik edilmiş olan elbiseyi beraberinde götürdüğü
takdirde aleyhine dava açmakla tehdit eden herhangi bir kişi, kadını böyle bir bina veya
genelevde alıkoymuş sayılır.
Bu gibi bir bina veya genelevden ayrılabilmesi için gerekli olan herhangi bir elbiseyi alıp
götürdüğü veya tasarrufunda bulundurduğu için, bu gibi herhangi bir kadın aleyhine hukuki
veya cezai yasal bir işlem

yapılamaz.

Alıkoyma sebebi olarak, bu şekilde bir tanımla yerine daha genel hükümlere yer verilmesi
gerekmektedir. Genel anlamada bir kişinin bir bina içersinde kalmasını zorlayıcı veya
iradesini ortadan kaldırıcı eylemler olarak bir nitelendirme yapılmalıdır.
Sahtekarlıkla Evli Olduğunu Gösterme
Ceza yasası kapsamında sahtekarlıkla evli olduğunu gösterme bir suç olarak tanımlanmıştır.
Ancak, bu suç kapsamında suçun faili sadece erkek olarak gösterilmiştir. Madde şu şekildedir:
Madde 178. Yasal olarak kendisi ile evli olmayan bir kadını bilerek ve hile yolu ile kendisi
ile evli olduğuna inandıran ve bu inanç içinde kendisi ile bir arada kalmaya veya cinsi
münasebette bulunmaya sebep olan herhangi bir erkek, ağır bir suç işlemiş olur ve on yıla
kadar hapis cezasına çarptırılabilir
Bu hüküm de toplumsal cinsiyet eşitliğini bozucu niteliktedir. Bu noktada erkek bunu
yapabilen cinsiyet gibi gösterilirken kişinin bu suçu işlemesi, suçun niteliği değil kadının bu
kişi ile cinsel ilişkiye girmesi veya birlikte yaşaması kıstas alınmıştır. Bu şekilde ise kadının
cinsellik açısından toplumdaki rolüne vurgu yapılmıştır.
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Cinsi Münasebet İçin Gizli İttifak
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan bir diğer hüküm ise “Cinsi Münasebet İçin Gizli
İttifak” olarak adlandırılan suça ilişkindir. Madde şu şekildedir:
Madde 166- Sahtekarlık veya başka hileli yollarla herhangi bir kadını, kendisi ile başka bir
kişinin

cinsi münasebette bulunmasına izin vermesini teşvik için, başka bir kişi ile gizli

ittifak yapan herhangi bir kişi, ağır bir suç işlemiş olur ve üç yıla kadar hapis cezasına
çarptırılabilir.
Bu hükümde de “kişi” yerine “kadın” kelimesi kullanılması, bu suçla sadece kadının zarar
gördüğü ve erkeklerin bu durumdan etkilenmeyeceği çıkarımına neden olmaktadır. Bu
şekilde, hem yine kadına cinsellik açısından yüklenen role vurgu yapılmakta hem de erkekler
ki buna eşcinseller de dahildir, bu madde kapsamı dışında bırakılmaktadır.
Av. Ceren Göynüklü
Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı
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