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TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
(İKK), 6 yaşındaki bir çocuğun “evlilik” 
adı altında yıllarca tecavüze uğradı-
ğına dikkat çekerek, “Siyasi iktidarın, 
maddi ve ideolojik desteğiyle kendile-
rine kamu varlıklarından kaynak bu-
lan vakıf, cemaat ve tarikatların kapalı 
kapılar ardında kadınlara ve çocuklara 
uzattıkları karanlık ve sapkın ellerine 
dur demek zorundayız” denildi.

İzmir Mimarlık Merkezi’nde 19 
Aralık 2022 tarihinde gerçekleştiri-
len basın açıklamasında ortak metni 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Esen 
Leyla İmren okudu. 6 yaşında bir kız 
çocuğu “evlilik” adı altında yıllarca te-
cavüze uğradığına dikkat çekilerek, ik-
tidarın çocuk istismarını “siyaset üstü” 
bir konu olarak nitelendirdiğine vurgu 
yapıldı. Anayasanın 41. maddesindeki 
“Devlet, her türlü istismara ve şiddete 
karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır” 
hükmü hatırlatıldığı açıklamada, şöyle 
denildi:  

“Dün, Çivril, Erzurum, Ensar Vakfı, 
Fıkıh-Der, Gerger, Dikili’de yaşanan 
çocuk istismarlarında olduğu gibi, is-
tismarın faillerinin değil, haber yapan 
gazetecilerin, davaya sahip çıkan avu-
katların, vatandaşların, kadın dernek 
ve örgütlerinin baskı ve adli süreçlerle 
örselendiği bir Türkiye’de yer yerinden 
oynamalı!” 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi 
web sayfasında kız çocuklarının istis-
marına ilişkin “İslam’a göre” diye baş-
layan Anayasaya aykırı söylemlerde 
bulunduğuna değinilen açıklamada, 
şöyle denildi: 

“Bu iktidarın Bakanı çocuğa yöne-
lik tecavüz ve istismarı, ‘küçüğün rıza-
sı’ diye akladı. Zorunlu Eğitim süreci 
4+4+4 sistemi ile paramparça edildi. 
Eşit eğitim alma, eğitime katılma hak-
kı çocukların elinden alındı. Devlete 
ait okul öncesi eğitim kurumlarında 

olması gereken çocuklar ‘sübyan mek-
teplerine’ mahkum edildi.”

Kamu kaynaklarının büyük çoğun-
luğunun Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
ayrıldığına dikkat çekilen açıklamada, 
“Devlet politikası, iktidar eliyle yine 
bu kurumun ve iktidarın yandaşı, iş-
birlikçisi konumundaki tarikat ve ce-
maatlerin söylemlerine göre şekillen-
dirilmektedir. Dün mağduru oynayıp 
cemaatlerle yollarını ayırdığını söy-
leyen iktidar bugün başka cemaat ve 
tarikatlar ile yoluna devam etmektedir. 
Devlet kurumları bu cemaat ve tarikat-
ların işgali altındadır” ifadelerine yer 
verildi. Devletin çocukların korunma-
sı için yasal ve idari önlemi almakla 
yükümlü olduğunu altı çizilerek, şöyle 
denildi: 

“Yaşanan istismarın mağdurunun 
cemaat şeyhinin kızı, failin ise cemaa-
tin aktif bir üyesi olması, tarafımızdan; 
istismarı ‘münferit bir vaka’ olarak gös-
teren cemaatin suçu önemsizleştirme 
çabası olarak değerlendirilmektedir. 
Bunun kabul edilebilir bir yanı yok-
tur! Hakim ve iktidar olan bu zihniyet 
nedeniyle; ‘çocuğun yüksek yararı ilke-
si’ gerici ve eril çevrelerce rahatlıkla 
ayaklar altına alınmakta, her geçen 
gün artan çocuk hakları ihlalleri ceza-
sızlık ile cesaretlendirilmekte, çocuklar 

akıl almaz bir biçimde cinsel şiddete, 
tecavüze, sömürüye uğramaktadır. 
Siyasi iktidarın, maddi ve ideolojik 
desteğiyle kendilerine kamu varlık-
larından kaynak bulan vakıf, cemaat 
ve tarikatların kapalı kapılar ardında 
kadınlara ve çocuklara uzattıkları ka-
ranlık ve sapkın ellerine dur demek 
zorundayız!”

“6 yaşında çocukla evlenilir” söy-
lemlerini kullananların bir yandan da 
“kutsal aile” söylemleriyle kadın ve 
çocukları araçsallaştırdıklarının ifade 
edildiği açıklamada, “Bu içselleştiril-
miş sapkınlık içerisinde yaşanan; ço-
cukları ve kadınları bir mal, malzeme 
olarak kabul eden gerici, yobaz bir 
anlayış ve yapılanmalara dur demek 
zorundayız” ifadelerine yer verildi. 

İktidarın TBMM’ye sunduğu 
Anayasa değişikliği teklifinin, demok-
ratik ve eşit bir toplum inşasına hizmet 
etmeyeceğine vurgu yapılan açıklama-
da, teklifin toplumsal uzlaşma sağlan-
madan meclise getirildiği ifade edi-
lerek, “Toplumsal ve ekonomik krizin 
giderek derinleştiği, şiddetin olağan-
laştırıldığı bir ortamda, seçim yatırımı 
olarak toplumda var olan kutuplaşma-
yı derinleştirerek kullanmayı hedefle-
yen anti demokratik Anayasa değişiklik 
teklifine, hayır diyoruz!” denildi. 

Karanlıktan Korkmuyoruz, Susmuyoruz!


