“Cinsel İstismara Uğrayan Mağdurun Tecavüzcüsü ile Evlendirilmesi ve Hükmün Açıklanmasını Geri
Bırakılmasına İlişkin Önerge’ye İlişkin Görüşümüz

17 Kasım 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda AKP Milletvekilleri tarafından verilen “Cinsel
İstismara Uğrayan Mağdurun Tecavüzcüsü ile Evlendirilmesi ve Hükmün Açıklanmasını Geri
Bırakılmasına İlişkin Önerge”nin iptal edilmesine ilişkin görüşlerimiz aşağıdadır:
Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu’nun çocuğu cinsel yönden istismar eden kişiye verilecek ceza
ile ilgili düzenlemesine ilişkin 103/1. maddesindeki cinsel istismar tanımında yer alan 15 yaşını
tamamlamamış ifadesini, 13 Temmuz 2016 tarihinde iptal etmişti. AYM’nin bu kararı, çocuğun
“rıza”sının ve ileride “kendisine cinsel istismarda bulunan kişiyle evlenme olasılığının” dikkate alınması
yönündeki gerekçelere dayandırılmıştı. Bu karar ile özellikle kız çocuklarının kendilerine tecavüz eden
kişiler ile evlenmelerinin yolu açılmış oldu. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı çocuğun yüksek
yararını, çocukların ihmal ve korunmasını öngören Çocuk Hakları Sözleşmesi, Lanzarote Sözleşmesine
aykırıdır. Bizler, HÜKSAM olarak çocukların cinsel istismardan korunmasını dikkate almayan
önergelerden vazgeçilmesini talep ediyoruz.
Bu önerge ile cinsel istismar mağdurları ve faillerinin evlenmesi durumunda, cezanın ortadan
kaldırılması ve çocuğun rıza yaşının 12’ye indirilmesi gündeme getirilmektedir. 18 yaşına kadar her
bireyin çocuk olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 15 yaş altında “rıza”nın geçerli olabileceğinin
kabulü mümkün değildir. Böyle durumlar için çocuğun rızası üzerinden bazı temellendirmelerin
yapılmak istenmesi evrensel etik ve hukuki normlar açısından savunulamaz. Bu önerge, erken
evliliklere zemin hazırlayacağı gibi, cinsel istismara uğramış çocukların kendisine cinsel saldırıda
bulunan kişilerle evlendirilmesi sonucunu doğuracaktır. Bu önerge ile zaten rızası geçerli dahi olmayan
kız çocuklarının, bir de kendisine cinsel saldırıda bulunan kişiyle evlendirilerek, ciddi bir ruhsal
travmanın içine itilmesi ve ömür boyu buna mahkum olması söz konusudur. Cinsel istismara uğramak
çok ağır bir ruhsal travmadır. Bu ruhsal travmayı yaşamış kız çocuklarının istismarcıları ile
evlendirilmesi onların ruhsal sağlığını onulmaz şekilde yaralayacaktır. Ayrıca bu travmalar, kuşaklar
boyunca çocukları da etkileyecektir.
Bilimsel verilere göre, ruhsal travmaların iyileşmesinde istismarcıların cezalandırılmasının,
mağduriyetin tazmininin ve adaletin sağlanmasının iyileştirici etkisi olduğu bilinmektedir. Cinsel
istismara uğrayan çocuğun hızla rehabilite edilmesi gerekmekte iken, çocuğun daha sonra kendisine
istismarda bulunan kişiyle evlenme durumu birey olma, kişilik ve korunma haklarını elinden
almaktadır.
Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da körükleyen, kız çocuklarını değersizleştiren
yaklaşımların cinsel istismarı, cinsel saldırıyı, kadına yönelik şiddeti ve bunların sonuçlarını da
artıracağı, adalet duygusunu zedeleyeceği kanaatindeyiz.
Tüm bu nedenlerle Anayasa Mahkemesi’nin ‘’Cinsel istismar suçunda 15 yaş kuralına ilişkin
düzenlemenin iptal edilmesine yönelik kararına ve TBMM’de verilen cinsel istismarcıyla
evlendirilmeyi içeren ve Salı günü yürürlüğe konması düşünülen önergeye karşı olduğumuzu bildirir,
önergeden vazgeçilmesini talep ettiğimizi duyururuz.
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