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Kadın ceza hukukunda genellikle fail değil, mağdur olarak ele alınmaktadır. Fail kadınlarla ilgili tartışmalar dahi, 
daha önce mağduru oldukları suçların onları nasıl etkilediği problemi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kişinin suç 
işlemesine yol açabilen öfkeli olmak, kendini kontrol edememek gibi hormonal ve biyolojik faktörler erkeklerin 
tekelinde gibi görünmektedir. Oysa kadınların menstrüasyon ve öncesi dönemde yaşadıkları hormonal 
değişiklikler psikolojilerini önemli ölçüde etkiler. Yapılan araştırmalar sapma davranışı gerçekleştiren kadınlar 
arasında, menstrüel ya da öncesi dönemde bulunanların oranının oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. 
Menstrüasyonun kadınlar üzerindeki psikolojik etkilerini belirlemek hukukun sınırları dışında kalır. Ceza hukuku 
açısından problem öncelikle, ilgili bilim dallarınca belirlenen etkilerin ceza sorumluluğuna yansıyıp 
yansımayacağıdır. Bu etkilerin, ceza sorumluluğunu azaltacağının kabul edilmesi halinde ise, niteliği ve cezayı 
ne oranda etkileyeceği tartışılmalıdır. 

Tebliğde öncelikle, doğal bir biyolojik sürecin ortaya çıkardığı, öngörülebilir hormonal ve psikolojik 
değişikliklerin cezayı azaltan genel bir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği tartışılacaktır. Menstrüasyonun 
her kadını farklı şekil ve oranda etkilemesi de bu tartışmada göz önüne alınması gereken hususlardan biridir.  

Daha sonra, menstrüasyonun ortaya çıkardığı durumun ceza sorumluluğuna etki eden nedenlerden herhangi 
biriyle örtüşüp örtüşmediği incelenecektir. 

Menstrüasyonun yarattığı psikolojik durumun, kusurluluğa etki eden nedenlerle nasıl birleşebileceği de ayrıca ele 
alınacaktır. Özellikle meşru savunmada sınırın aşılmasının mazur görülebilir olup olmadığının ve haksız tahrikte 
failin hiddet veya şiddetli elem etkisi altında bulunup bulunmadığının belirlenmesinde bu husus önemlidir.  

Menstrüasyonun, ceza sorumluluğuna olan etkisinden sonra, taksirli suçlarda failin kusur belirlenirken göz önüne 
alınıp alınamayacağı tartışılacaktır.  

Son olarak menstrüasyonun somut cezanın belirlenmesinde ve faile güvenlik tedbiri uygulanmasında etkisinin 
olup olamayacağı kısaca ele alınacaktır. 

 

Menstruation and Crime 

In criminal law, we mostly consider women as victims rather than perpetrators. Even discussions concerning a 
female perpetrator focuses on her previous misfortunes. But men and women alike can experience anger or poor 
self-restraint because of hormonal and biological factors, which might lead them to commit crimes. Menstruation 
is an important variable for women; various research shows that deviant behaviour and menstrual period are 
connected. So it must be discussed whether or not this connection should be taken into consideration while 
assessing a women’s criminal liability. If we accept menstruation as an excuse, we must also discuss how it affects 
criminal liability. 

Discussions of this presentation are as follows:  

- Can we accept a natural, foreseeable and variable biological factor as a general excuse?  
- Are the effects of menstruation compatible with any of the existing excuses? 
- Can menstruation affect the other excuses? 
- Can menstruation be taken into consideration while assessing negligence? 
- Can menstruation reduce the sentence or be a reason for security measures? 


