ENSEST VE CEZA HUKUKUNDAKİ KISA GÖLGESİ
Beyza Enise DEMİR

ÖZET
Ensest, aile içi yasak ilişki olarak tanımlanmaktadır. Yasağın kapsamını, suçun taraflarının hangi yakınlıktaki bireyler olduğunu toplumsal normlar belirlediği için suçun kapsamı
toplumdan topluma değişiklik göstermektedir. Türkiye’de bu sınır TMK m. 129 ile belirlenmiştir. Doktrindeki birtakım yazarlar suçun gerçekleşmesi için teması yeterli bulurken, diğer
yazarlar ise suçun kişiler arasındaki cinsel ilişki sonucu tamamlanacağını savunmaktadır.
Ensest suçu mağdurlarda tedavisi mümkün olmayan psikolojik problemlere ve onarılamaz
travmalara sebep olan bir suçtur. Fakat TCK’de ensest bağımsız bir suç olarak düzenlenmemiştir. Ensestin bağımsız bir suç olarak düzenlenmesi teklifi TBMM Adalet komisyonu tarafından “Yakın akrabalıkları bulunan kimselerin beraber yaşamaları halinde iftiralara maruz
kalacaklarını ve bu takdirde toplum hayatında birçok sarsıntının meydana gelebileceğini,
toplumdaki ahlâki müeyyidelerin bu menfur (tiksindirici) halleri zaten karşıladığı’’ ileri sürülerek reddedilmiştir.1
Fakat böyle bir gerekçeye sığınmak mantıken kabul edilemez. TCK’de düzenlenen suçların her biri iftira suçunun konusu olabilme potansiyelini taşımaktadır. Bunun yanında aile
birliğini korumak gerekçesi ile bu suçun düzenlenmemesi gerekliliği fikrinin kabul edilmesi
cinsel dokunulmazlığa karşı suçların da düzenlenmemiş olması gerekliliğini doğuracaktır. Her
ikisi de kabul edilemezdir. Ayrıca neredeyse TCK’de düzenlenen tüm suçların toplumda bir
ahlaki müeyyidesi vardır. Ahlaki müeyyidelerin bu menfur halleri kapsadığı ileri sürülemez.
Toplum hayatının sarsılması bu suçun düzenlenmesinin değil, bu boşluğun varlığının sonucudur. Ülkemizde aileler bu suçu örtmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadır, hatta birtakım kimselerce ensest bir suç olarak dahi görülmemekte, normal karşılanmaktadır.2 Bu suç
çeşitli sebeplerle gizlenmekte ve şikâyet edilmemektedir. Mezkûr sebeplerle ensest, re’sen
soruşturulan, bağımsız bir suç olarak düzenlenmelidir.
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ABSTRACT
İncest and its Projection in Turkish Penal Code
Incest is defined as a family forbidden relationship. Since social norms determine the
extent of the prohibition and the proximity of the parties to the crime, the scope of the crime
varies from society to society. This scope is determined by the Turkish Civil Code article 129
in Turkey. While one scholar considers the existence of the sexual harassment is sufficient for
the crime, another scholar argues that incest crime is occur as a result of the relationship between the subjected people. Incest crime causes psychological problems and deep traumas
that cannot be treated. However, incest is not regulated as a substantive crime in the Turkish
Penal Code. The proposal to organize incest as a substantive crime has been rejected by the
parliamentary Justice Commission. The reasoning behind this decision was, the families
which are living together could be exposed to being framed and that would cause a huge destruction for the community life, moreover parliamentary Justice Commission believed that,
the moral sanctions were satisfying for the committed crime.
However, it is unacceptable to seek such a justification. Each of the crimes regulated in
the Turkish Penal Code has the potential to be subjected to slander. In addition, if this crime is
not to be regulated on the grounds of protecting family unity then it will lead to crimes against
sexual immunity to not be regulated as well. Both are unacceptable. Furthermore, almost all
crimes regulated under Turkish Penal Code have a moral sanction in society. It cannot be argued that moral sanctions are enough for these abusive states. The problems that occur in our
community life are not the results of this crime, but the result of a legal void. In our country,
families do everything they can to cover up this crime, and even some people do not consider
incest as a crime, they consider it normal. This crime is being suppressed for various reasons
and is not being reported. For these reasons, incest should be recognised as a substantive
crime and with the principle of ex officio examination.
Keywords: Incest, punishment, crimes against sexual immunity, Turkish Penal Code
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GİRİŞ
Ensest insanlık tarihi boyunca var olan, tüm toplumlarda karşılaşılan ve karşılaşılmaya
devam edilen bir problemdir. Ensest, aile içinde ve toplumda gizlendiği ve ceza hukukunda
karşılığını doğrudan bulamadığı için Türkiye’de ensest vakıalarının oranını söylemek oldukça
zordur. Fakat TÜİK ve Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre cinsel istismar
suçunun çocuk mağdur sayısı 2016’da 83.552’dir.3
Ensest mağdurlarda tedavisi mümkün olmayan psikolojik problemlere ve derin travmalara sebep olan bir suçtur. Sonucu böylesine şiddetli olan bu suçun TCK’de bağımsız olarak
neden düzenlenmediğini anlamak zordur. Fakat TCK’nin cinsel suçlar düzenlemesi kapsamında ensest suçunun faillerinin bir kısmı cezalandırılabilse de bu yetersizdir. Mühim olan
toplumda bu vakıaların önüne geçilmesi ve bu konuda toplumsal bilinç uyandırılmasıdır.
Bu çalışmada, ensest vakıası hukuki, psikolojik ve sosyolojik açıdan ele alınarak Türk
Ceza Kanunu kapsamında ensestin niçin cezalandırılmadığı ve toplumun bu suça karşı tavrı
incelenmiştir.
I. Ensest Kavramı
TDK ensesti, aile içi yasak ilişki olarak tanımlamaktadır. Sözcük dilimize Fransızcadan
geçmiş olmakla birlikte kökeni Latince haram anlamındaki incestus sözcüğüne dayanmaktadır. Osmanlıca ensesti karşılayan fücur sözcüğü ise günah anlamına gelmektedir.4 Ensest için
genel kabul gören bir tanım yapmak zordur. Bazı yazarlar ensest kavramını cinsel ilişki üzerinden tanımlarken kimileri de bunu cinsel davranış amacı taşıyan her türlü davranış olarak
tanımlamaktadır. Toplumumuzda ensest kavramı ahlaken, hukuken ve dinen evlilikleri yasaklanmış bireyler arasındaki cinsel temas anlamında kullanılmaktadır.5
II. Ensest İlişkide Taraflar
Hangi taraflar arasında cinsel temasın ve ilişkinin yasak olduğunu toplumsal normlar
belirlediği için yasağın kapsamı toplumlara göre değişmektedir. Türkiye’de, Türk Medeni
Kanunu m. 129 ‘hısımlık’ başlığı altında bu yasağın kapsamını belirlemiştir.6 İlgili madde
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uyarınca yasak, üstsoy ile altsoy arasındaki ve üçüncü derece dâhil olmak üzere yansoy hısımları arasındaki ilişkiyi kapsamaktadır.
Tarafların sosyolojik olarak sınıflandırılması mümkün değildir. Mümeyyiz, akıl sağlığı
yerinde, eğitim seviyesi yüksek, toplumda kendisine saygı duyulan bireyler de ensest suçunun
faili olabilmektedir.7 Kadınlar bakımından ise çok acıdır ki taraf olarak aile içinde annenin
yerini tutan kişiler ön plana çıkmaktadır.8 Mağdur figüründe ise çocukların sayısı fazladır. Kız
çocuklarının sayısı ise erkek çocuklarına oranla 6 kat daha fazladır.9
III. Ensest Bir Hastalık Mıdır?
Ensest psikiyatri bilimince DSM 5’te10 parafili bozuklukları kapsamına girmektedir.
Parafili ise cinsel sapkınlık olarak tanımlanır.11 Parafili bozukluğu ceza ehliyetini etkileyen
bir hastalık değildir, bir davranış bozukluğudur. Parafili bozukluğu tanısını haiz fail, fiil esnasında ayırt etme gücüne sahip ve ne yaptığının farkındadır. Fakat tüm bunlara rağmen ensesti
ve pedofiliyi -somut olayda taraflardan birisi genellikle çocuk olduğu için her ikisi de örtüşebilmektedir- hastalık olarak nitelendirilmek bu kişilerin ceza ehliyeti olmadığı ve cezalandırılamayacağını savunmak anlamına gelecektir. Bu nitelendirmenin, fiilin faillerin değiştiremediği ve ellerinde olmayan bir özellik sonucu gerçekleşmiş ve bir tercih değilmiş gibi göstererek bu ilişkileri meşrulaştırma amacı taşıdığı görülmektedir.
IV. Tarihte Ensest
A. Genel Olarak
Ensest ilkel kabilelerden bu yana yasaklanan bir problemdir. Tarihte neredeyse tüm toplumlarda egzogami yasası vardır. Bu durum ensest sonucu ortaya çıkan genetik problemlere
sahip çocuklarla veya Westermarck etkisi (Westermarck effect)12 ile açıklanabilir. Bu yaygın
anlayışa rağmen kimi toplumlar ensesti çeşitli sebeplerle meşrulaştırmıştır. Bu sebeplerin ba7
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şında kraliyet ailesinin saflığını korumak gelmektedir. Mısır, Peru, Japonya gibi ülkelerde
ensest meşru görülmüştür.13 Mısır’da firavunların ablaları ile evliliği, -firavunlar Tanrı sayıldığı için- ensest yasağının evrenselliğini sarsmayan doğal bir durum olarak nitelendirilmiştir.14 Yasak halk için varlığını sürdürdüğü için enseste halk arasında çok rastlanmamaktadır.
Roma’da Caligula ve Drusilla15 arasındaki ilişki tarihte en çok bilinen ensest vakalarındandır.
B. Hammurabi Kanunlarında ve Cengiz Han Yasasında Ensest
Hammurabi Kanunları MÖ 1760 yılında ortaya çıkmasına rağmen ilişkinin sınırları detaylı bir şekilde düzenlenmiş ve ensest yasaklanmıştır. Bu maddeler şu şekilde sıralanabilir:
• 154. Bir adam kendi kızıyla ensest ilişki içine girerse bulunduğu yerden sürülür.
• 155. Bir kişi bir kızı kendi oğlu ile nişanlarsa ve oğlu da o kızla ilişkiye girerse
ve bundan sonra baba kızı kirletirse ve birlikte basılırlarsa baba bağlanarak suya atılır.
• 156. Bir kişi bir kızı kendi oğlu ile nişanlarsa ve oğlu o kızla ilişkiye girmeden
babası kızı kirletirse yarım mina (250 gr) altın verir ve kızın babasının evinden getirdiği her şeyi tazmin eder. Kız ise gönlünün erkeği ile evlenebilir.
• 157. Herhangi bir kişi babasından sonra annesi ile ensest ilişki suçunu işlerse
her ikisi de yakılır.
• 158. Herhangi bir kişi babasından sonra çocuk doğuran şef anne ile basılırsa
babasının evinden kovulur.16
Cengiz Yasasında ise ensest yasağı cezai maddeler 1. bölümünde yer almaktadır:
• Evli olsun, bekâr olsun gayri meşru münasebette bulunan, idam cezasına mahkûm olur. 17
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V. Kutsal Kitaplarda Ensest
Eski Ahit ensesti kesin olarak yasaklamıştır. Yasağın sınırları Levliler bölümünde akrabaların sayılması usulü ile belirtilmiştir. Bu yasak kapsamına; anne, kız kardeş, üvey kız kardeş, üvey anne, torun, teyze, hala, amca, yenge girmektedir.18 Eski Ahit’te ensest ölümle cezalandırılmıştır.
Hristiyanlığa bakıldığında ise ensest fuhuş olarak nitelendirilmiştir. Fakat bu durumdan
Yeni Ahit’te sıradan değil anormal daha önce görülmemiş bir ilişki olarak bahsedilmiştir: 19
“Aranızda fuhuş olduğu söyleniyor, üstelik putperestler arasında bile rastlanmayan türden bir fuhuş! Biri babasının karısını almış. Siz hala böbürleniyorsunuz! Oysa bunun için yas
tutup bu işi yapanı aranızdan atmanız gerekmez miydi?”20
İslam’da ise Ahzab suresi 50. ayet ve Nisa suresi 23. ayette kimlerle ilişki kurulabileceği belirtilmiştir.
Ahzab ﴾50﴿: Ey peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak
verip de elinin sahip olduğu kadınları, seninle birlikte hicret eden amcakızlarını, halakızlarını,
dayıkızlarını, teyzekızlarını, kendini peygambere mehirsiz olarak bağışlar da peygamber de
onunla evlenmek isterse böyle bir mümin kadını -ki sonuncusu diğer müminlere değil, zatına
mahsustur- sana helâl kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları kadınları hakkında hangi
kuralları geçerli kıldığımızı biliyoruz. Sana mahsus olanı güçlük çekmeyesin diye meşru kıldık. Allah çok bağışlayıcı, pek esirgeyicidir.
Nisa/23 Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin
kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı.
Eğer onlarla birleşmiş değilseniz (evliliğiniz son bulduğunda) kızlarını almanızda size bir
sakınca yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da
size haram kılındı; ancak geçen geçmiştir, Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir21.
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VI. Hukuki Düzenlemelerde Ensest
A. Ensestin Cezalandırılma Dayanağı
Ensesti bir suç olarak kabul eden ülkeler bu suçu cezalandırırken çeşitli değerlerin ihlal
edildiğini savunmuşlardır. Bunların başında genel ahlakın, evlilik birliğinin, cinsel dokunulmazlığın ve özgürlüğün ihlal edildiği gerekçeleri yer almaktadır.22 Ensesti cezalandırırken
bazı kanunlar genel bir düzenleme şeklinde evlenilmesi yasak olan kişilerle cinsel ilişkiyi
cezalandırırken kimi kanunlar bunun toplum tarafından bilinip rahatsızlığa sebep olmasını
aramaktadır. Bazı kanunlarda ise ensest düzenlenmemiş ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
kapsamında cezalandırılmaktadır.23
B. TCK’de Ensestin Özel Bir Suç Türü Olarak Düzenlenmemesi
Ensest TCK’da ayrıca düzenlenmediği için cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsamına girdiği ölçüde cezalandırılmaktadır. Ensest, TCK madde 102, 103 ve 104 kapsamında cezalandırılsa da ceza hukukunda kıyas yasağı bulunduğu ve bazı somut olaylar bu suçlar kapsamında yer almadığı için cezalandırılamamakta ve bu pratikte önemli bir boşluğa sebep olmaktadır. Örneğin, rızası dâhilinde cinsel ilişkiye giren reşit baba ve kız bu maddeler kapsamında cezalandırılamamaktadır. Reşit kişiler arasındaki rızaya dayanan bu ensest ilişkinin
neden cezalandırılması gerektiği sorusuna ise tıbbın ve psikiyatri biliminin birçok cevabı vardır. En temel nedenlerden birisi bu bireyler arasındaki ilişki sonucunda dünyaya gelen bireylerin genetik hastalıklara ve ölüm riskine sahip olmasıdır24. Diğer bir sebep ise bireyler arasında
akraba oldukları ve birlikte büyüdükleri kişilere karşı cinsel isteksizlik geliştirme ve ‘iğrenme
mekanizmasına’25 sahip olmalarıdır. Bu mekanizma insanlara özgü değildir. Hayvanlar ve
bitkiler de ensest ilişkiyi önleyen mekanizmalara sahiptir.
Ayrıca Cinsel istismar veya ensest mağduru bireylerde travmatik olarak cinsel davranış
bozuklukları, aşırı uyarılmış cinsellik meydana gelmektedir26. Aşırı uyarılmış cinsellik sonucu
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mağdurlar bu ilişkiye karşı normalleştirme geliştirmektedir.27 Bu nedenle rıza kapsamında
olduğu iddia edilen ilişkiler psikoloji bilimi tarafından incelenmelidir.28
Ensestin bağımsız bir suç olarak düzenlenmesi teklifi TBMM Adalet komisyonu tarafından “Yakın akrabalıkları bulunan kimselerin beraber yaşamaları halinde iftiralara maruz
kalacaklarını ve bu takdirde toplum hayatında birçok sarsıntının meydana gelebileceğini,
toplumdaki ahlâki müeyyidelerin bu menfur (tiksindirici) halleri zaten karşıladığı’’ ileri sürülerek reddedilmiştir.29 Fakat böyle bir gerekçeye sığınmak mantıken kabul edilemez. TCK’de
düzenlenen suçların her biri iftira suçunun konusu olabilme potansiyelini taşımaktadır. Bunun
yanında aile birliğini korumak gerekçesi ile bu suçun düzenlenmemesi gerekliliği fikrinin
kabul edilmesi cinsel dokunulmazlığa karşı suçların da düzenlenmemiş olması gerekliliğini
doğuracaktır. Her ikisi de kabul edilemezdir. Ayrıca neredeyse TCK’de düzenlenen tüm suçların toplumda bir ahlaki müeyyidesi vardır. Ahlaki müeyyidelerin bu menfur halleri kapsadığı ileri sürülemez. Toplum hayatının sarsılması bu suçun düzenlenmesinin değil bu boşluğun
varlığının sonucudur. Ülkemizde aileler bu suçu kapatmak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır, hatta birtakım kimselerce ensest bir suç olarak dahi görülmemekte, normal karşılanmaktadır.30 Bu suç çeşitli sebeplerle gizlenmektedir ve şikâyet edilmemektedir. Bu sebeplerle ensest, re’sen soruşturulan, bağımsız bir suç olarak düzenlenmelidir.
VII. Ensest Faillerinin Teşhir Edilmesi
Cinsel istismar suçunun veya ensest suçunun faillerinin teşhir edilmesinin bu suçun
caydırıcılığına etkisi ne ölçüde olur? Suçluların teşhir edilmesi konusunda birçok şey düşünülebilir. Örneğin Amerika’da cinsel istismar failinin bir ev tutması için, evin 5 km yarıçapındaki her evi dolaşıp imza toplayarak istismarcı olduğunu tebliğ etmesi gerekmektedir. 31 Faillerin
medya yolu ile teşhiri, kapılarının boyanması – mor kapı, kırmızı kapı yöntemleri- gibi birçok
yöntem önerilmektedir.
Sarsıcı bir örnek üzerinden gitmek gerekirse, yakın zamanda ülkemizde yaşanan ve
uzun süre gündemde kalan Palu ailesi olayına baktığımızda haftalarca medyada teşhir edilen
bir fail görmekteyiz. Bu aile uzun süre -ensest suçunun tamamlandığı bilinmesine rağmen-
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medyada tartışılmaya devam etti. Sosyal medyada yaşanılanlar üzerinden espriler üretilmeye
başladı. Ve bu olaydan ‘gülünecek şeyler’ üretilmesinden sonra olaya emniyet müdahale edebildi. Teşhirin yönteminin ne kadar önemli olduğu bu örnekten açıkça anlaşılmaktadır. Teşhirin amacı, suçun bir daha gerçekleşmesinin önlenmesi ve toplumda bilinç uyandırmaktır. Bu
nedenle teşhir gerçekleşecekse bunun yönteminin ne olacağı sosyologlar tarafından belirlenmelidir.
VIII. Genel Haklar ve Yükümlülükler Kapsamında Toplumsal Farkındalık ve
Bilinçlenme
Ensest suçunun mağdurlarına bakıldığında -makalenin taraflar başlığında detaylandırıldığı üzere- çocukların ilk sırada geldiği görülmektedir. Bu nedenle tüm çocuklarda yaşlarına
ve çocuk bilimine (pedagojiye) uygun olarak bir cinsel bilinç oluşturulmalıdır. Ensest suçunda mağdur ve fail arasındaki hısımlık bulunduğu için bu kişiler ile mağdur arasında bir güven
bağı olması muhtemeldir. Ailelerin failden şüphelenmemesinin ve suçu geç fark etmelerinin
temel nedeni de bu güven bağıdır. Çünkü genelde mağdur küçük yaşta olduğu için suçun fiil
unsurunun ne olduğunu kavrayamamaktadır ve kendisinin sevildiğini, kendisiyle oyun oynandığını zannetmektedir. Bu nedenle tüm çocukların, vücut dokunulmazlığı hakkında veli
ve vasileri tarafından bilgilendirilmesi gerekmektedir. Çocuğun bu konudaki bilgisi sayesinde
herhangi bir suç teşkil eden hareketten derhal haberi olan veli veya vasi çocuğu koruyabilecektir. Ensest suçunun mağduru genellikle dar anlamda çocuk olsa da geniş anlamda toplumdur. Bu nedenle okullardaki rehber öğretmenler ve aileler başta olmak üzere tüm toplum bilinçli olmak zorundadır.
Ülkemizde çocuklara karşı işlenen bu suç, cinsel istismar olarak nitelendirilip cezalandırılmaktadır ve ensest suçu faili ile mağdur arasındaki yakınlık cezanın ağırlaştırıcı sebebi
olmaktadır. Bu nedenle failler pedofili olarak nitelendirilmektedir, fakat pedofili ve ensest
ayrı kavramlardır. Dünya genelinde pedofililer, ensest failleri ve bunların haklarını savunan
çeşitli kuruluşlar çocuklarla cinsel ilişkiyi meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Bununla ilgili toplumun bilincinin ve bakış açısının neden önemli olduğu Mücahit GÜLTEKİN’in 'Cinsel İstismar ve Hukukun Manipülasyonu: Amerika' makalesi vasıtasıyla anlatılacaktır.
Makale, Amerika’nın cinselliğe bakış açısının ve cinsel suçların hukuki olarak düzenlenişinin ‘bir zooloğun’ raporu ile nasıl değiştiği üzerinedir. Judith Reisman, on yaşındaki kızı
tecavüze uğradığında bunu teyzesine ve arkadaşı Carol’a anlatır. Her ikisi de bu durumu ola9

ğan karşılamış ve ona ilginç bir şekilde şu cevabı vermiştir: “Belki kızın kendisi istemiştir.
Biliyorsun, çocukların doğumlarından itibaren cinsel arzuları vardır.”
O dönem yalnızca Carol ve Judith’in teyzesi değil, ABD’deki toplumun çoğu bu fikre
sahipti. Bunun sebebi ise Kinsey’in cinsellik üzerine yazdığı meşhur araştırmasıydı. Araştırma Amerikan medyasınca sürekli gündeme getirildi ve Amerikan Ceza Kanunu bu rapordan
yola çıkarak gerçekliğe ve bilimselliğe uyumsuz bulunduğu için değiştirildi. Kinsey’in raporundaki korkunç tablo 30-34 vakası ise toplumdaki kanının sebebini oluşturmaktaydı. Bu tabloların yer aldığı araştırmanın 180. sayfasındaki bulgularda ‘bebeklerin’ orgazm süreleri bulunmaktaydı. Kinsey, tüm çocukların doğuştan itibaren cinsel arzularının bulunduğunu söylüyordu. İşin tuhafı Reisman hariç kimse bu bebeklerle kimlerin ilişkiye girdiğini dahi sorgulamamış ve medya sürekli bu araştırmanın propagandasını yapmıştı. Tüm topluma, bu araştırma
benimsetildi ve ceza kanunu bu araştırma dikkate alınarak düzenlendi.32
Belki bu makaleyi ensest ile bağdaştıramamış olabilirsiniz. Fakat özellikle ensestin bağımsız bir suç olarak düzenlenmediği ülkelerde ensest suçu somut vakada cinsel istismar suçu
–pedofili vakaları– teşkil ettiği için cezalandırılmaktadır ve bebeklerin cinsel arzularla doğduğu ve bu arzuları sonucu ilişkiye girmek isteyecekleri gerekçesi toplumda ensesti de
pedofiliyi de meşrulaştıracaktır. Bunun somut örneklerinden birisi de Party for Neighbourly
Love, Freedom and Diversity vakıasıdır.
Judith Reisman’ın, kitabında da anlattığı gibi Kinsey pedofiliyi de meşrulaştırmayı
amaçlamıştır. Bu suçların meşrulaştırılması toplumun bakış açısıyla doğrudan ilgilidir. Normu
toplum belirler. Tablo 30-34 vakıalarının doğru ve bilimsel olduğunu kabul eden bireyler için
ensest ve pedofili suç olarak algılanmayacaktır.33
Sonuç
Ensest, aralarında evlenme yasağı bulunan kişiler arasındaki yasak ilişkidir. Suçun tanımından anlaşıldığı gibi bu suçun mağduru ve faili arasında hısımlık gereği bir güven bağı
mevcuttur. Aileler genellikle güven gereği failden şüphelenmemekte ve suçu ancak ağır sonuçlardan sonra fark etmektedir. Suç fark edildikten sonra ise hısımlık gereği suçu şikâyet
etmemektedir. Suçun faili kimi zaman aileden dışlanarak manevi yaptırımla karşılaşmaktadır.
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Bazı aileler ise bu durumu alışılagelmiş bir durum olarak nitelendirmektedir. Özellikle çok
mağdurlu ve failin baba olduğu vakalarda bu durum şikâyet edilmediği gibi baba manevi bir
yaptırımla dahi karşılaşmamaktadır34. Ensestin suç olduğu gerçeği her kesimde bir bilinç oluşturacak şekilde açıklanmalı ve toplumda çocuk izlem merkezlerine yardımcı olacak mağdurları koruyucu mekanizmalar oluşturulmalıdır. Çünkü aile, içinde pek çok sır taşıyan küçük bir
devlet gibidir. Bahsedilen ailelerde ensest fiilinin suç olduğuna dair bir farkındalık bulunsa
dahi mağdurların çoğu durumu kanıksamış ve kendinde katlanma yükümü hissetmektedir.
Korkan mağdurlarda korunacağına dair bir güvence oluşturulmadıkça aileler bu suçu örtbas
etmeye devam edecektir. Bu konuda toplumun ve devletin mağdurlara karşı koruyucu yaklaşımı ancak toplumsal bilinç oluşturmakla sağlanabilir. Ensest konusunda hukuki düzenlemeler
yapılmalı, istismar ile ilgili risk grupları belirlenmeli ve risk altındakilere rehabilitasyon imkanı, okullardaki rehberlik bölümleriyle Çocuk İzlem Merkezlerinin ortak çalışması, hem
ailelerin hem de okulların çocuklara cinsel dokunulmazlıkları hakkında eğitim vermesi sağlanmalıdır. Ensestin suç olduğunu ve bu suçun mağduru bireylerin başvurması gereken kuruluşların neler olduğunu anlatan farkındalık seminerleri düzenlenmelidir. Medya yolu ile bu
suça bakış açısı ve mağdurlara sağlanacak destek vurgulanmalıdır. Bu şekilde, mağdurlarda
kendisini koruyacak büyük bir toplumsal halka bulunduğuna dair güven oluşacak ve suç fail
tarafından örtbas edilmeye çalışılsa da mağdur suçu şikâyet etmekten korkmayacaktır.
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