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ÖNSÖZ
“… Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki bir topluluğun yarısı topraklara zincirlerle
bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin?
Mustafa Kemal ATATÜRK

Türkiye’de demokrasinin işleyişi, hukuk devleti yapılanması
ve uygulamalarına ilişkin sorunların yanında, özellikle yargının adalet dağıtımında yetersiz kaldığı algısının çeşitli toplum
katmanlarında yaygınlaştığı bir dönemde; hukukun üstünlüğünü savunurken, insan hak ve özgürlüklerine de yetkinlikle
sahip çıkmak suretiyle hep birlikte kararlılıkla sürdürdüğümüz haklı hukuk mücadelemizin toplumumuzun takdirini
ve güvenini kazanmış olmasının haklı gururunun özveriyle
çabalarını sürdüren tüm değerli meslektaşlarıma ait olduğunu
içtenlikle ifade etmek isterim.
Bu çerçevede; ülke genelinde mesleğin sürdürebilirliğini güvence altına almak, ortak sorunlara çözüm üretmek, mesleki
standartları oluşturmak gibi asli görevlerini ifa etmenin yanında, savunma mesleğinin varoluş temelini teşkil eden hukuk
devleti, hukukun üstünlüğü ve özgürlüklerin korunması ve
geliştirilmesi gibi demokratik toplumun olmazsa olmazı konularda da sorumluluk üstlenerek özveriyle çabalarını sürdüren
Türkiye Barolar Birliği’ne bağlı Kadın Hukuku Komisyonu’nun
(TÜBAKKOM) örnek teşkil edebilecek çalışmalarını da çok
anlamlı bulduğumu ve mesleğimiz adına önemli bir kazanç
olarak değerlendirmek istediğimi belirtmek isterim.
Toplumun hassasiyetlerine ve özellikle “daha fazla özgürlük
ve adalet talepleri ile daha iyi bir gelecek isteğine” duyarlı hizmet anlayışımıza uygun olarak oluşturduğumuz TÜBAKKOM bu güne kadar; “ulusal ve uluslar arası mevzuatta kadının insan haklarına ilişkin düzenlemelerin yaşama
geçirilmesi, eşit ve adil uygulanmasının sağlanması, evrensel
hukuk ölçeğinde adalet ve eşitlik prensibine aykırı mevcut düzenlemeleri ve uygulamaları değiştirecek çözüm önerilerinin
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saptanması ve savunulması, kadınların haklarını öğrenmeleri
ve kullanmalarını sağlamaya yönelik eğitim çalışmaları yapılması ve gönüllü danışmanlık hizmeti verilmesi başta olmak
üzere; kadının insan hakları mücadelesine kamuoyu desteği
sağlamak amacıyla TÜBAKKOM aracılığıyla baroların kadın
hakları kurulları/ komisyonları ile ortak eylem planlarının
oluşturulup, uygulamaya konulması, baroların kadın hukuku
kurulları/ komisyonları arasında koordinasyon, işbirliği ve
dayanışmanın sağlanması ve kadına ilişkin tüm bu ve benzeri
konularda mesleki anlamda kurumsal ve uygulamaya yönelik
yayınlar yapılması” gibi saygın faaliyetler sergilemiştir.
Atatürk Türkiyesi’nin en temel direklerinden biri olan kadın-erkek eşitliğinin hayata geçirilmesine etkin katkı sağlamayı hedefleyen, çağdaşlaşmak için kadının önünün açılması yanında kadına karşı şiddetle etkin biçimde mücadele etmeyi de en önemli
görevlerinden biri olarak kabul eden Türkiye Barolar Birliği/
TÜBAKKOM, kalkınma, toplumsal düzenin sağlanması ve
güvenlik içinde bir yaşam sürdürebilmek için kadınla erkeğin
omuz omuza, yan yana olmalarının tartışılmaz bir koşul olduğu
bilinciyle bu konuda yapılacak çalışmaların takipçisi olacaktır.
“Kadın haklarının insan haklarından ayrılamayacağı, kadınların yeterince özgürleşmediği, güçlenmediği, eğitim ve istihdam
olanaklarına erişemediği bir dünyada kalkınmanın da mümkün
olmayacağı“ ön kabulü ile faaliyetlerini sürdüren TÜBAKKOM
ile birlikte özveriyle hizmet veren, emek sarf eden tüm değerli
meslektaşlarıma içten selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı
sunarken; başta Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
ve TÜBAKKOM Eşgüdüm Sorumlusu Av. Yurdagül Gündoğan olmak üzere Çocuktan Gelin Olmaz Kurultayına büyük
emeği geçen Dönem Sözcümüz Osmaniye Baro Başkanı Av. Dilem Aksoy‘a ve tüm değerli baro başkanlarımıza, TÜBAKKOM
üyelerimize ve baroların kadın hukuku kurulları/komisyonlarına şükranlarımızı ifade etmek istiyorum.
Kadınlar başaracak, Türkiye başaracak…
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
8

ÖNSÖZ
‘’Çok olun çocuklar çok olun
Yapraklar kadar, balıklar kadar çok olun
El ele verin çocuklar, el ele
Bütün gündüzler sizin olsun
Yaşayın dünyayı doya doya… ‘’
A.Kadir
Çocuktan gelin olur mu? Tabi ki olmaz, olsa olsa ‘’ Suça Sürüklenen Çocuk’’ misali evliliğe sürüklenen çocuk olur. Aslında o
da olmaz. Zira evlilik, reşit iki insanın özgür iradeleri ile verdikleri bir kararla oluşur. Taraflardan biri çocuk olduğunda,
özgür iradeden söz etmek zaten mümkün değildir.
Çocuktan gelin demek, en hafif anlatımıyla, parkta oynayan
bir çocuğu arkadaşlarından ayırıp güneşin ağacın olmadığı,
ışıksız, oksijensiz bir yerde yaşamaya mecbur bırakmak demektir. Bu koşullarda yaşayan bir çocuğun ruhsal ve bedensel
gelişiminden, sağlıklı birey olmasından, dolayısıyla topluma
faydalı bir vatandaş haline gelmesinden söz etmek ne kadar
mümkün olabilir?
Küçük yaşta evlilik sorunu, başta ülkemiz olmak üzere, geri
kalmış bir çok ülkenin kanayan yarasıdır. Çocukların geleceğinde kendi geleceğini göremeyen bir ülke, medeniyetten
uzak, kendi karanlığında yaşamaya mahkumdur. Biz hukukçu
kadınlar, akademisyenler Türkiye’nin aydınlık yüzleri olarak,
bu soruna parmak basmak istedik. Dünyanın hangi köşesinde
olursa olsun mutsuz bir çocuğun acısı bizim yüreğimizde yanmaya devam edecektir. İstedik ki; bu sorun çözülünceye kadar
sesimizi her platformda yükselteceğimiz bilinsin.
Mustafa Kemal Atatürk’ün ışıklı yolunda ilerlemenin ilk koşulu, çocuklarına sahip çıkan bir millet olabilmekten geçer.
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Biliyoruz ve inanıyoruz ki; aydınlık bir Türkiye gülen mutlu
çocuklarla inşa edilir.
Başta Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin
FEYZİOĞLU ve Dönem Sözcümüz Osmaniye Baro Başkanı
Av.Dilem Aksoy, Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Ebru
Coşkuner olmak üzere, Çocuktan Gelin Olmaz Sempozyumuna emeği geçen herkese saygı ve minnetle…
Av.Yurdagül GÜNDOĞAN
TBB Yönetim Kurulu Üyesi
TÜBAKKOM Eşgüdüm Sorumlusu

ÖNSÖZ
Kadın Haklarının Yılmaz Savunucuları ,
Değerli Hukukçu Dostlar,
TÜBAKKOM, Türkiye’de örgütlü yapısı en geniş kadın hakları komisyonlarından birisidir
Bu bağlamda Türkiye’nin farklı coğrafyalarından barolarımızın katılımı ile oluşmuş Barolar Birliği bünyesindeki bu komisyon Türkiye’nin de bir haritasını oluşturmaktadır. Osmaniye Barosu olarak dönem sözcülüğü yaptığımız 2 yıl zarfında
özellikle Anadolu kadınının sesi olmaya çalıştık.
Bundan yaklaşık 2 yıl önce Samsun Barosundan devraldığımız
dönem sözcülüğünü yine Kadın Haklarının yılmaz savunucusu barolardan birisine gönül rahatlığı ile devredeceğiz. Ve bileceğiz ki dönem sözcülüğü bıraktığımız yerden daha iyi işlere
imza atmak üzere yola çıkacaktır.
TÜBAKKOM’un dönem sözcülüğünü yaptığımız bu süre zarfında ne yazık ki kadın ve kadın hakları anlamında ülkemizde
ve dünyada çok da iç açıcı bir tablo bulunmamaktaydı. Tıpkı şu anda olduğu gibi; kadına şiddetin artarak devam ettiği,
cinsiyet ayrımcılığının hayatın her alanında hissedildiği ve ne
yazık ki etkin ve yetkin ağızlardan kadının ötekileştirilerek değersizleştirilmeye çalışıldığı bir dönemden geçmekteyiz.
TÜBAKKOM olarak bizler daima bu neviden durumlar karşısında birlik halinde mağdur ve mağduriyetler yanında bir
duruş ve tavır sergiledik; bunu bazen davalara müdahil olarak bazen bir basın açıklaması ile bazen yetkilileri ziyaret edip
taleplerimizi ve haklarımızı hatırlatmak sureti ile yaptık.
Tüm bunları yaparken tek bir hedefimiz oldu, O da; kadını hak
ettiği yerde görme arzumuzdu. Zira kadın sosyal, kültürel, siyasal ve hukuksal açıdan erkek cinsi ile eşit koşullarda yaşamın içerisinde yer almadıkça toplumların gelişmesinin mümkün olmadığı ortadadır.
11
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2 yıllık süre zarfında bize desteklerini esirgemeyen TBB Başkanımız Sayın Prof. Dr. Av. Metin Feyzioğlu’na, aynı hedefe
birlikte yürüdüğümüz TBB TÜBAKKOM Kordinatör Üyesi
Av.Yurdagül Gündoğan’a, Osmaniye Kadın Hakları Komisyon Başkanı D.Ebru Coşkuner ve emekçi komisyon üyelerimize ,TÜBAKKOM yürütme kurulunda bulunan barolarımızın
değerli üyelerine ve bu yolda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan yılmaz kadın hakları savunucularına teşekkür ederim.
Saygılarımla
Avukat Dilem Aksoy
Osmaniye Barosu Başkanı
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Av. Ebru COŞKUNER KOLAK (Osmaniye Barosu TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü)- Türkiye Barolar Birliğinin Sayın Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Baro Başkanları, değerli
kurum temsilcileri, baroların ve Türkiye Barolar Birliği Kadın
Hukuku Komisyonunun değerli üyeleri, sayın basın mensupları, değerli konuklar; Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku
Komisyonu olarak düzenlediğimiz Çocuktan Gelin Olmaz Kurultayına hoş geldiniz. (Alkışlar)
Programımızın bu kısmında telgraflarıyla kurultayımıza mesaj
bildiren değerli Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Beyefendiye, CHP
Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi Beyefendiye ve CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendiye teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Değerli konuklar, kurultayımızın açılışında sizleri cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve devrimci arkadaşlarının, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının kadının insan haklarının gelişmesine hizmet etmiş değerli hukukçuların,
Türkiye Barolar Birliğinin yitirdiğimiz değerli başkanlarının
ve üyelerinin anısına saygı duruşuna ve ardından İstiklâl Marşımızı söylemeye davet ediyorum.
(Saygı Duruşunda bulunuldu, İstiklâl Marşı okundu.)
Değerli konuklar, şimdi sizlere 17 yıl önce 1999 yılında kurulan
TÜBAKKOM hakkında kısa bilgi vermek ve kurultay programını sunmak istiyorum.
TÜBAKKOM dönem sözcülüğü adına Osmaniye Barosunu
temsilen ben Av. Ebru Çoşkuner Kolak, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu TÜBAKKOM: TÜBAKKOM 17 yıl önce 1999 yılında baroların kadın
komisyonlarının veya komisyon kurulmamış olan barolardaki
kadın avukatların katılımıyla kuruldu. TÜBAKKOM’un kuruluşunun hareket noktası, aile hukuku bölümünde kadınlara
karşı ayrımcılık içeren kuralların kaldırılmasına ve eşlerin eşit
haklara sahip olmasına yönelik değişiklikler içeren, Medeni
Kanun tasarısının kamuoyuna açıklanmış olmasıydı.
Tasarıya ilişkin değerlendirme ve önerileri içeren raporu hazırlamak başta olmak üzere, yasal haklar eğitimi ülke çapında yaygınlaştırmak, kadın avukatlar arasında dostluk ve bilgi
alışverişini güçlendirmek amacıyla bir araya geldiler. İstanbul
Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı olan Sayın Av. Nazan Moroğlu’nun öncülüğünde İstanbul’da yapılan ilk toplantıda, kadın avukatların kuracağı bu yeni oluşumun Türkiye
baroları kadın komisyonları olması kararlaştırıldı. Adının TÜBAKKOM olması benimsendi.
TÜBAKKOM’un Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi ev
sahipliğinde yapılan ikinci toplantısından sonra da Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 5 Haziran 1999 tarihinde
aldığı karar ile TÜBAKKOM Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu olarak kabul edilmiştir.
TÜBAKKOM’un amacı, Atatürk ilke ve devrimlerinin ve Türkiye Cumhuriyetinin ulusal bağımsızlığının korunması, laiklik
demokrasi eşitlik ve kadının insan hakları ortak paydasında
birleşerek, yasalarda ve uygulamada kadınla erkeğin eşit haklara sahip olmaları ilkesinin yaşama geçirilmesi için etkin bir
şekilde çalışmadır. Aile içi şiddet de dahil olmak üzere, kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılıktan kaynaklanan sorunlara çözüm getirilmesi ve uygulamada çeşitli kurumlarda
kadınların başvuruları değerlendirilirken karşılaşılan ayrımcı
davranış biçimlerinin ortadan kaldırılması için çalışmak, hakları ve nereye başvuracakları konusunda yeterli bilgiye sahip
olmayan dar gelirli kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti
vermek ve aynı zamanda yasal haklar eğitimini ülke çapında
yaygınlaştırmak, ülkemizin onayladığı başta Birleşmiş Millet14
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ler kadına karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması uluslararası
sözleşmesi olmak üzere, uluslararası taahhütlerin yerine getirilmesi için çalışmalar yapmaktır.
Yürütme kurulu ve dönem sözcülüğü esasına göre temsil edilen TÜBAKKOM’un, kurulduğu yıldan bu yana kadar geçen
sürede dönem temsilciliği yapan barolarımız sırasıyla; İstanbul Barosu, Ankara Barosu, İzmir Barosu, Bursa Barosu, Adana Barosu, Karabük Barosu, Antalya Barosu, Mersin Barosu,
Hatay Barosu, Aydın Barosu ve Samsun Barosu ve 25 Nisan
2015 tarihinde devraldığımız bayrak yarışıyla biz 13’ncü dönem 2015-2017 sözcüsü Osmaniye Barosudur.
TÜBAKKOM yeni Medeni Kanun ve sonraki yıllarda çıkarılan
İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 6284 sayılı Kanun ve ilgili diğer yasal düzenlemeler hakkında görüş ve önerilerini, uygulamada ortaya çıkan sorunları ilgili kurumlarla paylaşmaktadır.
Her dönem olduğu gibi bu dönemde de, okul öncesi eğitimden
başlayarak eğitimin her kademesinde toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, çocuk hakları, kadın hakları, demokrasi ve
yurttaşlık bilinci konularını içeren bir derse müfredatta yer verilmesi, İstanbul Sözleşmesi 14. madde ve 6284 sayılı Yasanın
ilgili maddeleri ve yönetmeliğine göre “eğitim” başlığı altında
41. maddesi uyarınca zorunludur diye söyledik ve yineliyoruz.
Türkiye Barolar Birliğinden aldığımız yetki uyarınca, Tarsus
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan Özgecan Arslan
dosyasına müdahillik talebinde bulunduk ve en başından karar
aşamasına kadar tüm duruşmaları, Türkiye’deki tüm baroların
kadın hakları merkezleriyle beraber takip ettik. Sanıklara bu
nevi suçlarda verilen cezalar Türk Ceza Kanunu 62. maddenin
uygulanmaması için toplumsal bir algı ve baskı oluşturduk.
1 Haziran 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesinin imam nikâhı
için resmi nikâh şartını kaldıran kararına karşı açıklamada
bulunduk. Anayasa Mahkemesinin bu kararıyla ‘resmi nikâh
önceliği kalkacak, dini merasimle yapılan evlilik ve özellikle
küçük yaşta olan evlilikler çoğalacak, çok eşliliğin önü açılacak
ve bunların sonucu kadınlara karşı şiddet artacaktır’ dedik.
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Burada özellikle komisyon çalışmalarına destek veren ve tamamı gönüllülük esasına göre çalışan tüm meslektaşlarıma, kadın
hakları savunucularına ayrı ayrı teşekkürü borç bilirim.
Değerli konuklar, TÜBAKKOM olarak düzenlediğimiz bu kurultayda, çocuk evliliklerinin büyük bir sorun olduğuna, sadece resmi kayıtlarda yer alan sayıların dahi ülkemizin geleceğine yönelik ne denli olumsuz sonuçlara yol açacağına dikkat
çekmek istedik. Toplantıda değerli konuşmacılarımız konuyu
ayrıntılı olarak ele alacaktır.
Çocuk evliliklerinin büyük oranda kız çocuklarının sorunu
olması nedeniyle, TÜBAKKOM olarak ÇOCUKTAN GELİN
OLMAZ diyoruz. Bu çok yönlü sorunun çözümü için, hukuki
açıdan bilgilendirme, hukuki yardımda bulunma başta olmak
üzere, TÜBAKKOM olarak çalışmalarımızı bir eylem planı çerçevesinde sürdüreceğiz.
Sözlerime son verirken, kurultayın hazırlık aşamasında bizlere
destek veren Türkiye Barolar Birliği Sayın Başkanına, Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBAKKOM Koordinatörü Sayın Av. Yurdagül Gündoğan’a ve Türkiye Barolar
Birliğinin Sayın Yönetim Kurulu Üyelerine ve TÜBAKKOM
Yürütme Kurulu Üyelerine, emeği geçen tüm meslektaşlarımıza ve Türkiye Barolar Birliğinin çok kıymetli çalışanlarına
teşekkürlerimizi saygıyla sunarız.
Kurultayın verimli ve başarılı geçmesi dileğiyle, herkesi çocuktan gelin olmaz çözüm için biz de varız demeye davet ediyoruz. Hepinize TÜBAKKOM dönem sözcülüğü adına en içten
dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
Değerli konuklar, şimdi Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBAKKOM eşgüdüm sorumlusu Av. Yurdagül
Gündoğan’ı konuşmasını yapmak üzere huzurlarınıza davet
ediyoruz. (Alkışlar)
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Av. Yurdagül GÜNDOĞAN (TBB Yönetim Kurulu Üyesi)- Türkiye Barolar Birliğinin Değerli Başkanı, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, sevgili baro başkanları,
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TÜBAKKOM’un değerli temsilcileri ve Türkiye’nin dört bir
yanından gelen aynı şekilde çocuk hakları komisyonu temsilcisi arkadaşlarım, kurultayımıza katılan akademisyen, uzman
konuklarımız; hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz.
(Alkışlar)
Bilindiği üzere dünyanın gelişmiş birçok ülkesinde insanlığa
karşı suçlar kavramı geliştirilmiştir. Birçok ülkede olduğu gibi
bizim ülkemizde de Ceza Yasasında insanlığa karşı suçlar tek
tek sayılmıştır. Ceza Yasasının 77. Maddesinde, insanlığa karşı
suçların içerisinde net olarak cinsel saldırıda bulunma ve çocukların cinsel istismarı bir insanlık suçu olarak sayılmıştır.
Her ne kadar yasamız Roma statüsünden ayrılarak bu suçun
oluşması için özel bir kast arasa da, küçük yaştaki bir çocuğun
evliliği hiçbir şekilde kabul edilebilir, hoş görülebilir, yasal bir
statüye kavuşturulabilir bir durum olmadığından, ister özel
kastı arayın ister genel kastı, bu bir insanlık ayıbıdır ve insanlık
suçudur. Biz bunu bu şekilde kabul ediyoruz.
Bu suçun mağduru ise, ülkemizde 100 binleri bulan çocuklarımızdır ve sağlıklı bireyler olarak yetişmediği için, sağlıksız toplumdur. Peki, bu suçun faili kimdir, suçlusu kimdir, yani sanığı
kimdir? En yakınından başlayalım; Annesidir, belki de kendisi
de bir çocuk gelindir, ama en yakınında olup engel olmadığı,
olamadığı için annesidir. Babasıdır, kadına karşı şiddette hiç sınır tanımayan erkek gücünü çocuğuna karşı korumada da kullanmayan babadır. Öğretmenidir, sınıftaki yokluğunu görüp
de gereğini yapmayan, nerede diye araştırmayan öğretmenidir.
Okula devamsızlığını görüp, bunu ilgili yerlere rapor etmeyen
okul müdürüdür ve bunları denetlemeyen milli eğitim müdürüdür ve tabii ki Milli Eğitim Bakanıdır. Mahallesindeki tüm
evlerde sokakta camide neler olup bittiğini bilen gören duyan,
ama hiçbir şey yapmayan mahalle muhtarıdır.
Resmi nikâhın asla gerçekleşmediğini bile bile, hatta gerçekleşmeyeceğini bile bile, üstelik din adına dine aykırı işlem yapan
din görevlisidir. Zira İslam da nihkah için gerçek iradeyi kabul
eder. Bütün bunların baş sorumlusu ilin ilçenin belediye başkanı ve valisidir ve tabii ki cumhuriyet savcılarıdır.
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Çocuk adaletini öncelikli adalet saymayan Adalet Bakanıdır ve
de adı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmasına rağmen,
ailenin en kutsal en korunmaya değer çocuğunu koruyamayan, bunun için sosyal politikalar üretemeyen Aile Bakanıdır
ve tabii ki yürütmenin başı Başbakandır sorumlular. Bu çocukların küçük yaşta cinsel istismara maruz kaldığını görüp duyup, engel olabilecekken olmayan duymayan toplumun diğer
bireyleri suçludur. Bizler de suçluyuz, az ya da çok hepimiz bir
parça suçluyuz.
Bu suç öyle bir suç ki, işlendiği anda artık telafisi imkânsızdır.
Çünkü bir çocuğun en temel hakkı olan çocukluğunu yaşama
hakkı bir gecede elinden alınıyor. Aynı adam öldürme gibi.
Her ikisinde de suç işlendiği andan itibaren artık geri dönüşü olmaz hale geliyor ve kaybedilen hayatlar yerine gelmiyor.
Bizler bu suçun ne tanığı ne ortağı olmak istemediğimiz için
buradayız. Çocuklarımızın yürek acıtan o sessiz çığlıklarını
duyduğumuz için buradayız. Bizler onların kınalı ellerinden
tutup, kaybettikleri çocukluklarını onlarla birlikte aramak için
buradayız. Bulamasak da, en azından acılarını paylaşmak için
buradayız.
Burada olduğunuz ve bu insanlık suçuna hayır dediğiniz ve
bize güç verdiğiniz için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizler
TÜBAKKOM’un değerli temsilcileri, hepinize özverili çalışmalarınızdan ötürü gönülden teşekkür ediyor, çalışmalarınızda
başarılar diliyorum. Dilerim kurultayımız başarılı geçer.
Saygılar. (Alkışlar)
Av. Ebru COŞKUNER KOLAK (Osmaniye Barosu TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü)- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Av.
Yurdagül Gündoğan’a teşekkür ediyoruz.
Değerli konuklar, şimdi Türkiye Barolar Birliği Değerli Başkanı Sayın Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nu açış konuşmalarını
yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
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Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği
Başkanı)- Çok değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sanıyorum bugün yaşadığımız sıkıntılı durumun arka planını
biraz daha yakından incelemek zorundayız hepimiz. Sonuçları
görüyoruz, ama bu sonuçları yaratan sebepleri gidermediğimiz takdirde ve karşılaştığımız her vahşi sahnede ceza artırımı
yapılsın kolaycılığıyla işi geçiştirmeye çalışanlara sessiz kaldığımız her durumda, yenisi gelecek ve yenisi gelecek.
İlk olarak sormak istediğim husus şu: Kadını toplum içinde bir
birey olarak mı koruyacaktır sistem? Yoksa bugünkü Ceza Kanununun felsefi bir tercih olarak ortaya koyduğu şekilde aile
içinde mi koruyacaktır? Kadını aile içinde koruduğu takdirde,
kadın artık ailenin bir mülkü, dolayısıyla ailenin temsilcisi kabul edilenin de üzerinde mülkiyet hakkı kullandığı bir eşyaya
dönüşür. Sistem erkeği, kadını, çocuğu birey olarak benimseyip korumaya başladığında, işte o bir felsefi yaklaşımdır ve
buna göre sonuçlar da elbette ki farklılık gösterecektir.
Değerli dinleyenler, ortada kadın haklarını çocuk haklarını
korumak için fedakârca çalışan sizlerle, hâkim olan zihniyet
arasında bir farklılık olduğu açıktır. Şimdi yapmamız gereken,
bu farklılığı giderebilmek adına toplumu nasıl bilinçlendireceğimizi ve hızlı etkin kapsamlı tepki mekanizmalarını ve akılcı
tepkileri nasıl TÜBAKKOM olarak örgütleyip, içinde yer alabileceğimizi konuşmak olmalıdır.
Gazeteyi açtığımızda bizi dehşete düşüren bir haber, bir bürokratın akla zarar bir işlemi, bir siyasinin akla zarar bir beyanatı, öyle bir etkin mekanizma kurulmalıdır ki çağdaş ülkelerde gördüğümüz üzere, aklından bile geçirmemelidir böyle
bir açıklamayı, böyle bir işlemi yapmayı ilgili bürokrat ya da
siyasi. Hangi siyasi buna tepki vermezse, o da siyasi hayatının
sona ereceğini bilmelidir. İşte böyle bir birlikteliği nasıl yapacağımızı kuracağımızı bence oturup daha ciddi düşünmemiz
gerekir. Bu noktada biz elimizden geleni Barolar Birliği yöneti-
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mi olarak ve Türkiye’nin bütün baroları olarak kuşkusuz yapmaya hazırız.
Değerli meslektaşlarım, değerli dinleyenler; ceza hukuku ve
uygulanan cezalar önleyici ıslah edici caydırıcı veya acı verici
diye nitelendirilir. Ama ceza hukukunun son derece önemli bir
başka işlevi de vardır. O işlev yeniden değerlendirici ve toplumu eğitici işlevidir. Ceza hukuku doğru uygulanır ise, zaman
içerisinde toplumsal kültür ceza uygulamalarıyla gelişir. Ancak
toplumun önünde gitmesi gereken, topluma yol göstermesi gereken kişiler ve kurumlar toplumun o anki duygularına ve gelişmişlik seviyesine kendilerini popülizmle kaptırırlarsa, ceza
hukukunun toplumu eğitici işlevi yerine, toplumun ilkel yaklaşımları ceza hukukunu şekillendirir. İşte bu noktada karşımıza
gerçek aydın kavramı ve topluma toplumdan aldığını fazlasıyla
vermeye hazır sivil toplum kuruluşları kavramı çıkar.
Ben bu salonda Türkiye’de sivil toplumun göğsümüzü kabartan temsilcilerini bir arada görmekten büyük mutluluk duyuyorum. İşte şimdi yapmamız gereken, bunları nasıl birleştireceğimizi, kim önde kim arkada kim sağda solda diye fazla
düşünmeden birey adına, kadını bir birey, çocuğu bir birey
olarak bu topluma kabullendirmek adına nasıl çalışacağımızı
konuşmaktır.
Değerli dinleyenler, önerim salt hukuk alanında kalmak yerine, hukuku şekillendiren sosyolojik gelişmeleri kültürel gelişme ve tabloyu irdelememiz ve onu değiştirmek için çaba sarf
etmeye yoğunlaşmamızdır. Bu çerçevede toplumsal farkındalığı da arttırmak adına somut kampanyalar, ama karmaşık
değil ama son derece net tek cümlelik somut anlaşılır ve etkili kampanyalarla ilerlemektir. Örneğin, belki çoğumuzun -en
azından benim- yakın zamana kadar aklıma gelmeyen, gelinlik
giydirilmiş bebek figürüdür.
Şöyle bir düşündüğümüzde, gelinlik giydirilmiş bebek figürü
pek sempatiktir, ama bilinçaltımıza çocuk gelini ne kadar güzel işlemektedir. Ya da gazetelerde şiddet mağduru kadınlarla
ilgili haberleri verirken, temsili olarak elini kaldırmış, köşeye
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sinmiş ve yüzü gözü şişmiş kadın fotoğraflarıdır. Kadını aciz
gösteren, ağlarken gösteren fotoğraflar. Bizler gibi normal insanlarda farklı duygu, bundan zevk aldığı için bu işi yapanlarda ise tahrik duygusunu kuşkusuz yaratmaktadır. O sebeple
basında da bir kampanyayla, kadını aciz gösteren hiçbir görüntünün verilmemesini sağlamak, vereni ise toplumsal olarak
yaptırıma tabi tutmak herhalde gereklidir.
Eğer bir okul müdürü kız ve erkek çocukların birlikte yemek
yemesinden şahsen tahrik olup, yemek saatlerini ayırmak gibi
bir sapkınlığa gidiyorsa, sadece ona bir suç duyurusu ya da
Atatürk Anıtının önünde 10 kişinin toplandığı bir cılız eylemle
cevap vermek değil, Milli Eğitim Bakanlığına il valiliğine ve
okul müdürüne yüz binlerce telgrafın, yüz binlerce e-postanın,
gazetelere yüz binlerce mesajın yağmasını sağlayacak bir tepki
mekanizmasını kurabilmektir. İşte bu sivil toplum hareketidir.
Sivil toplum kadını ve çocuğu mal olarak gösteren herkesi bu
düşüncesinden ve eyleminden dolayı bin pişman etmelidir. Bu
en ağır yaptırımdır, en etkili yaptırımdır.
Son olarak, dünyadaki gelişmelerin de yabancı kaynaklardan
takip edilmesinde fayda vardır. Bu noktada Türkiye Barolar
Birliği kaynaklarıyla ve ilgili kurumlarıyla TÜBAKKOM’a her
türlü desteği vermeye kuşkusuz hazırdır. Örneğin, biz kız ve
erkek çocukların birlikte okumalarının doğru olup olmadığının tartışıldığını dehşetle izlerken, dünyada kız ve erkek çocukların 0-6 yaş arasında farklı oyunlar oynamalarının, onların
ileride birbirlerini birey olarak kabul etmelerini zorlaştırdığı ve
bu farklı oyunların kadınların gördüğü şiddeti erkeklerin bilinçaltında yerleştirdiği bilimsel olarak tartışılmaktadır. Bizlerin uluslararası yayınları da takip ederek, Türkiye’nin önünde
koşmamız gerekmektedir.
Kapatırken şunu söylemek istiyorum. TÜBAKKOM’un Türkiye Barolar Birliğine yönelik talepleri yönetim kurulu adına ve
kurumsal kişilik adına bir şey tabii ki söyleyemem, ama meslektaşınız Metin Feyzioğlu için talimattır. Kurultayın faydalı,
doğrudan doğruya etkiler yaratacak sonuçlar yaratacağından,
sonuçlara sebep olacağından emin olarak hepinize ayrı ayrı
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teşekkür ediyorum ve Osmaniye Barosu dönem sözcülüğüne
çok ciddi çalışmaları için bir kez daha teşekkür ederken, Aydın
Barosu Kadın Hakları Komisyonunun hazırlamış olduğu “çocuktan gelin olmaz” çalıştayı ve kitabına atıf yapmak istiyorum. Bu tür hazırlıklar gerçekleştirildiğinde, Türkiye Barolar
Birliği tarafından dijital ortamda yüz binlerce alıcıya ulaşmasını sağlamayı da taahhüt ediyorum.
İyi günler efendim. (Alkışlar)
Av. Ebru COŞKUNER KOLAK (Osmaniye Barosu TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü)- Sayın Barolar Birliği Başkanına çok
teşekkür ediyoruz.
Değerli konuklar, şimdi kadınlara karşı şiddetle mücadelede
Avrupa standartları İstanbul Sözleşmesi konusunda konuşmasını yapmak üzere Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Üyesi ve CEDAW Komitesi önceki
başkanı, aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi denetim organı
GREVIO başkanlığına oybirliğiyle seçilmiş olan Prof. Dr. Feride Acar’ı huzurlarınıza davet ediyorum.

FERİDE ACAR’IN
KONUŞMASI

Prof. Dr. Feride ACAR (İstanbul Sözleşmesi GREVIO Başkanı-ODTÜ)- Günaydın. Öncelikle Türkiye Barolar Birliğinin
Sayın Başkanı ve bu kurultayı düzenleyen Türkiye Barolar
Birliği Kadın Hukuku Komisyonu yetkililerine, böyle bir etkinliği düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Tabii bana
burada sizlere hitap etme fırsatını verdikleri için de ayrıca
minnettarım.
Sayın Feyzioğlu biraz önceki konuşmasında, kadınların insan
haklarının önemini ve kadınların birey olarak kabul edilmesi
gereğinin altını, kanımca çok da isabetli bir biçimde çizdi.
Kadınların, birey olarak insan haklarının en bariz, en çarpıcı,
en aşırı şekilde ihlal edilme biçimi kadına yönelik şiddet içeren
davranışlardır. Kadına yönelik şiddetin toplumda çok çeşitli
yansımaları vardır. Ben bugünkü konuşmamda, bu tür şiddetle mücadelede Avrupa standartlarından, özellikle de, İstanbul
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Sözleşmesi’nden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi burada bu
kadar yetkin hukukçunun bulunduğu yerde, hukukçu olmayan birisi olarak bir hukuk konferansı verecek değilim. Ancak, bütün dünyada kadınların insan haklarını inceleyen, bu
konuda standartlar geliştiren yaklaşımlarda, meselenin sadece
bir hukuk meselesi olmadığı; sosyal ilişkilerin anlaşılması ve
bunların irdelenmesiyle çok yakın biçimde ilgili olduğu kabul
edilmektedir.
Uluslararası sözleşmeler ve de standartların tespitinde ise her
zaman sosyal bilimsel bulgulara ve toplumsal çözümlemelere
hukukla birlikte yer verilir. Ben de bir sosyologum; kadın çalışmaları ve de toplumsal cinsiyet çalışmaları konusunda ihtisaslaşmış bir kişiyim. Bugünkü konuşmamda da, akademik birikimim ve uluslararası deneyimimden yararlanarak kadınlara
yönelik şiddet konusunda bazı bilgiler vermeye çalışacağım.
Ben, Türkiye’deki sivil toplumun da çok büyük desteğiyle yıllar içerisinde hem Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin, hem de kadınlara yönelik şiddet konusunda bölgesel bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesinin denetim organlarında aktif şekilde yer alma fırsatını
bulmuş bir insanım. Bu bağlamda da bugünkü konuşmamda,
İstanbul Sözleşmesi’nin ortaya çıkışındaki tartışmaları ve getirdiği bakış açısını sosyal bilimlerde sıkça kullandığımız bir yöntem olan “katılımcı gözlemci” yoluyla yapmaya çalışacağım.
Kadınlara yönelik şiddet konusundaki ulusal ve ulusal üstü
çerçeve, sizlerin de gayet iyi bildiği gibi, günümüze gelene dek
önemli değişiklikler göstermiştir. Erken dönem uluslararası
sözleşmelere baktığımızda kadınlara yönelik şiddetin ayrı bir
konu olarak ele alınmadığını, zaman zaman, örneğin Cenevre
Sözleşmeleri gibi metinlerde, korumacı ve insani bir yaklaşımla konuya bazı değinmeler yapıldığını görüyoruz.
Ancak geçtiğimiz 50 yılda, bu konuda önemli aşamalar kaydedilmiş ve kadınlara yönelik şiddete bir ‘özel yaşam’ konusu
olarak bakılmasına son verilmiştir. Bu meselenin, kamu alanı konusu olduğu artık, tartışma götürmez şekilde, kabulle-
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nilmiştir. Kadınlara yönelik şiddet konusuna ilişkin olarak,
zaman içinde, ‘insani yaklaşım’ yerini ‘haklar temelli’ bir
yaklaşıma bırakmış ve bu konunun, bir ceza hukuku konusu
olmaktan, bir insan hakları sorunu, oradan da, daha net bir
ifadeyle, bir insan hakları ihlali oluşturduğu yönünde görüş
birliği oluşmuştur.
Bu bağlamda, uluslararası dökümanlara baktığımızda, günümüzde, yasal bağlayıcılığı olan bazı araçlar olduğu gibi, bu
araçların gelişmesine neden olan birtakım siyasi belgelerin de
var olduğunu görüyoruz. Çok özet şekilde değerlendirecek
olursak, değinmemiz gereken ilk örnek BM Kadınlara Karşı
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşme (CEDAW)’sidir.
Bu belge, kadınların insan haklarının dünyadaki ‘küresel anayasası’ diye kabul edilir ve devletler üzerinde yasal bağlayıcılığı vardır. Ancak, bu Sözleşmede doğrudan kadınlara yönelik
şiddete bir referans olmadığı için, daha doğrusu kadınlara yönelik şiddet doğrudan CEDAW Sözleşmesi’nin içerisinde yer
almadığı için, CEDAW Komitesi 1992’de Genel Tavsiye 19’u
geliştirmiştir. Bu belge, yasal bağlayıcılığı olmayan, Türkçe’de
‘esnek hukuk’ denilen (soft law) bir nitelik taşımasına karşın,
devletler üzerinde CEDAW Sözleşmesi’nin bu konuda nasıl
anlaşılması gerektiği yönünde çok etkili olmuş bir girişimdir.
Genel Tavsiye 19, daha sonra dünyadaki çeşitli gelişmelere
önayak olduğunu söyleyebileceğimiz, ‘yarı yasal’ bir esnek
hukuk belgesidir.
CEDAW Genel Tavsiye 19 üzerinden bugün İstanbul Sözleşmesi diye andığımız sözleşmenin temellerinin atıldığını görüyoruz. Genel Tavsiye 19 ve onun kökeninde yatan CEDAW
Sözleşmesi, aynı zamanda birtakım ‘siyasi belgeler’in (Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddet Bildirgesi, Pekin Eylem
Platformu ve Bildirgesi gibi) de temelinde yer alan fikirlerin
bulunduğu dökümanlardır. Öbür taraftan, kadınlara yönelik
şiddet konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve CEDAW İhtiyari Protokolü ile CEDAW Komitesi’ne verilmiş olan
hak ve yetkiler çerçevesinde gelişen, vaka temelli bir kararlar
birikimi de vardır. Bunların da devlet üzerindeki etkisi, yıllar
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içerisinde, giderek değişen kadınlara yönelik şiddete ilişkin
anlayışın ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
İstanbul Sözleşmesi, Avrupa bölgesi için münhasıran kadınlara yönelik şiddet konusunda geliştirilmiş olan bir sözleşmedir.
Buna benzer şekilde Latin Amerika bölgesi için Belem do Para
Sözleşmesi ve Afrika için de Maputo Protokolü gibi iki bölgesel sözleşme daha vardır. İçlerinde, en gelişmiş olanı İstanbul
Sözleşmesi’dir.
İstanbul Sözleşmesi’nin resmi başlığı, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye dair
Avrupa Konseyi Sözleşmesi’dir. Sözleşmenin, Türkçe tercümesinde ‘ev içi şiddet’ terimi, ‘aile içi şiddet’ diye tercüme edilmiş
olsa da, bağlayıcı olan sözleşmenin orijinal dildeki hali olduğu
için doğru olan ‘ev içi şiddet’ terimidir.
İstanbul Sözleşmesi, yasal olarak bağlayıcı ve günümüzde en
ileri standartları içeren, konuya bütüncül bir yaklaşım olması gerektiğini öngören bir hukuk aracıdır. Kadınlara yönelik
şiddet konusunda bütüncül bir yaklaşım olması gereğinin doğal sonucu olarak şiddete çok yönlü müdahaleyi öngören bir
sözleşmedir. İstanbul Sözleşmesi mağdur odaklıdır ve uluslararası denetim mekanizması oluşturan bir düzenlemedir. Sözleşme, halen 21 devlet tarafından onaylanmış; 19 devletce de
imzalamıştır. Sözleşmeyi onaylayan devletlerin dökümü aşağıda alfabetik sıraya göre verilmektedir.1
Türkiye sözleşmeyi ilk imzalayan ve ilk onaylayan devlettir.
Bununla da her ortamda haklı olarak övünüyoruz. Ama sözleşmenin gereklerini yapmak konusunda da ilk ve en ileri ülke
olmamız için epey yolumuz var diye düşünüyorum.
Ben sözleşmenin yapım sürecinde de birebir yer almış bir kişi
olarak, bu süreci çok yakından izledim. Sözleşmenin yapım
sürecinde küresel normların bölgesel düzeye taşınmasının oto1

Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Bosna-Hersek, Belçika, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, İsveç, Karadağ, Malta,
Monako, Polonya, Portekiz, San Marino, Slovenya, Sırbistan, Türkiye
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matik olmadığını çok net olarak gördük. Sözleşmenin müzakerelerinin yapıldığı ortamda (CAHVIO Komitesinde iki yıl
Türkiye Cumhuriyetinin temsilcisi olarak) bulundum. Avrupa’daki çeşitli kültürel özellikler ve de farklı ülke ve devletlerin yaklaşımlarının, kadınlara yönelik şiddet gibi bir konuda
dahi, ortak bir anlaşmaya varmada ne kadar zorlanıldığını gördük. Bu konudaki bazı ayrıntıları biraz sonra size de aktarmaya çalışacağım.
Kültürel özelliklerin, siyasi ve ekonomik ortamın, aktörlerin
kimlik ve niteliklerinin süreci ve ortaya çıkan ürünü nasıl etkilediğini İstanbul Sözleşmesi müzakereleri net bir şekilde
gösterdi.
İstanbul Sözleşmesi’nin yapılması sürecinin başında kendisine
görev verilen CAHVIO Komitesine iki farklı kaynaktan gelen
görev tanımları vardı. Bir yanda, 2009 öncesi dönemde, benim
de şahsen içinde bulunduğum 7 kişilik bir Avrupa Konseyi bağımsız uzman grubu tarafından önerilmiş olan kadınlara yönelik şiddet sözleşmesi yapılması teklifi vardı masada. Diğer
taraftan da, Avrupa Konseyi bünyesinde oluşturulmuş olan
Avrupa Suç Önleme Komisyonu’nun önerdiği bir ev içi şiddet
sözleşmesi yapılması önerisi vardı. Dolayısıyla, İstanbul Sözleşmesi ortada böyle biraz belirsiz ve karışık bir görev tanımıyla yapılmaya başlandı. Dolayısıyla kaç tane sözleşme yapılacak, kapsamı ne olacak konularında ayrışmalar çoktu.
İstanbul Sözleşmesi her ne kadar Avrupa bağlamında bölgesel
bir sözleşme de olsa, Avrupa Konseyini oluşturan 47 devletin
ideolojik olarak ve siyasal anlamda derin görüş ayrılıkları vardı. Bu farklar, ‘toplumsal cinsiyet’ en temel kavramların dahi
herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmaması sonucunu getiriyordu. Bir de sözleşme müzakerelerini yürüten farklı devlet
temsilcilerinin (delegelerin) uzmanlık alanlarına bağlı olarak
çok farklı yaklaşımlar vardı. Ceza hukukçuları, kadın hakları
uzmanları ve diplomatların bulunduğu 47 ülke temsilcisinden
oluşan bir salonda, kadınlara yönelik şiddet konusuna bakışta
mesleki birtakım yaklaşım ve farklarının da önemli olabileceğinin altını çizmek istiyorum.
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Sözleşme müzakerelerinde ortaya önemli bazı tartışma konuları çıktı. Kısa şekilde bunlara değineceğim.
En büyük tartışmalardan biri, baştan itibaren “kadınlara yönelik şiddet, kadınlara karşı ayrımcılıktır ve bu bir insan hakları
ihlalidir” denkleminin kabul edilip edilmemesi üzerinden çıktı. Bu bahsettiğim denklem CEDAW ve CEDAW’dan türemiş
olan (biraz önce değindiğim, Genel Tavsiye 19 bağlamında)
birçok uluslararası belgeye girmiş bir denklemdi. Birleşmiş
Milletler Kadına Yönelik Şiddet Bildirgesi (1993) ve Pekin Eylem Platformu (1995) ilkeleri bu denklemin altını çizer vaziyetteydi. Diğer taraftan ise, birtakım Avrupa Konseyi üyesi
devletler hala bu yaklaşımı tamamen benimsemiş görünmüyordu. Bu konunun ne kadar tartışmalı olduğunu ve üzerinde
uzlaşmanın ne kadar zor olduğunu açıklamak için müzakerelerden bazı detayları belirtmek istiyorum. Örneğin, kadınlara
yönelik şiddetin bir insan hakları ‘ihlal’i değil de kadınlar için
bir ‘engel’ olarak düşünülmesi gerektiğini savunanlar vardı.
“Devletler bu konuda her zaman hesap verebilme konumunda
olmayabilirler” diyenler; yani ‘özen yükümlülüğü’ bakış açısını baştan benimsemeyenler vardı. “Kadınlara yönelik şiddetin
kültürel, ekonomik gibi çok farklı nedenleri olabilir” türü yaklaşımları savunan delegasyonlar vardı. Ancak, bu tartışmaların sonunda değinilen konularda İstanbul Sözleşmesi’ne yansıyan duruş, kadınlara yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali
olduğu; devletin ‘özen yükümlülüğü’ nedeniyle özel şahıs ve
kurumların davranışlarından da sorumlu olduğu; ve kadınlara
yönelik şiddetin tarihsel ve yapısal nedenlerinin vurgulanmasının gerekli olduğu görüşleri oldu.
İkinci temel tartışma, ‘toplumsal cinsiyete dayalı kadınlara
yönelik şiddet’ teriminin Sözleşme’de kullanılması; bu anlayışın Sözleşme’nin temelini oluşturması yaklaşımı ile İstanbul
Sözleşmesi’nin bir ‘ev içi şiddet sözleşmesi’ olması gerektiği
görüşlerini savunanlar arasında gelişti. Burada da ‘toplumsal cinsiyete dayalı kadınlara yönelik şiddet’in Sözleşme’nin
özünü oluşturması gerektiğini savunanların iddiası, kadınlara yönelik şiddetin toplumdaki yapısal bir eşitsizlikten ortaya
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çıktığı ve burada kadınlara yönelik olarak orantısız bir şiddet
olduğu görüşü idi. Buna karşılık bazı gruplar, ‘toplumsal cinsiyet simetrisi’nden bahsediyordu. Farklı toplumlarda kadınlar için birtakım avantajlar varken, erkekler için de birtakım
dezavantajların olabileceği savunuluyor, bunların birbirini
dengelediği iddia ediliyordu. “Avrupa’da bazı toplumlarda,
toplumsal cinsiyet eşitliği zaten var; bunu yokmuş gibi göstermek haksızlık olur” diyen görüşler vardı. Ancak, bu toplumsal
cinsiyet eşitliği olduğu iddia edilen toplumlarda da kadınlara
yönelik şiddetin görüldüğü bilinen bir gerçekti. Sonuç itibariyle birinci görüşün kabul edildiğini gördük.
Üçüncü bir tartışma alanı, ‘toplumsal cinsiyet’ kavramının
sözleşmede kullanılıp kullanılamayacağı idi. Bu, bilimsel literatürde bulunan ve hatta hukuki belgelere mal olmuş (Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında yer alan) bir kavramdı
ve, özellikle biz sosyal bilimciler için, Sözleşme müzakerelerinde yeniden tartışmaya açılmasının kabülü çok zordu. Ancak,
bu kavram ciddi bir tartışma yarattı. Bazıları, Strazburg’daki
bu müzakereler sırasında, böyle bir kavramın hukuki bir tanımı olmadığı iddiasıyla geldiler ve ‘toplumsal cinsiyet’in
eşitlikle bir ilgisi olmadığını savundular. Bunları günümüzde Türkiye’de yapılan birtakım tartışmalara da ışık tutması
açısından altını çizerek belirtmek istiyorum. Sonuç itibariyle,
‘toplumsal cinsiyet’ kavramı İstanbul Sözleşmesi’nin temel
varsayımlarından biri olarak, Sözleşme metninde yer aldı ve
bu kavrama Sözleşme’nin 3. maddesinde açık bir tanım getirildi. Böylece, ‘toplumsal cinsiyet’ kavramının artık uluslararası
hukukta bir tanımı olması da gerçekleşmiş oldu.
Bir diğer tartışma konusu, yapılacak olan sözleşmenin engelli
yaşlı ve çocuklara yönelik şiddeti de kapsayıp kapsamaması
hususu idi. Bu da tartışıldı, sonunda ileride bunların başka ek
protokoller ve sözleşmelerle ele alınmasının doğru olduğu görüşü ağırlık kazandı.
İstanbul Sözleşmesi’nin müzakereleri sırasında çok tartışılan,
daha doğrusu çok karşı çıkılan, bir diğer konu ise ‘cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği’ konularının ve hatta bu
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kelimelerin Sözleşme’ye girip girmemesi konusuydu. Neticede sözleşmede ‘cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği’
temelinde gerçekleşecek her türlü şiddet ve ayrımcılığın yasaklanması İstanbul Sözleşmesi metninde yer aldı. Bu konuda
daha ayrıntılı bir düzenlemeye ise Sözleşme’de yer verilmedi.
Sözleşmenin silahlı çatışma durumlarında uygulanması konusu da, müzakerelerin başında tartışılan ve sonuçta Sözleşme
hükümlerinin taraf devletler açısından barış ve silahlı çatışma
ortamlarında geçerli olması yaklaşımı benimsendi.
Burada, İstanbul Sözleşmesi’nin maddelerini tek tek açıklayacak değilim. Yalnız işaret etmek istediğim bazı temel hususlar
var.
Gördüğünüz gibi Sözleşme kadınlara yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali olduğunu ve kadınlara yönelik ayrımcılığın
bir biçimi olduğunu açıkça söylemektedir. İster kamusal, ister
özel alanda meydana gelsin, kadınlara yönelik şiddetin çeşitli
türleri olabileceğinden bahsetmektedir.
Sözleşme’nin Türkçe tercümesinde ‘aile içi şiddet’ diye tercüme edilmiş olan kavram ve terim orijinal metinde ‘ev içi şiddet’
olarak yer almaktadır.
İstanbul Sözleşme’sinin yürürlüğe girmesiyle artık, ‘toplumsal
cinsiyet’ kavramının, hukuki bir tanımı da vardır. “Toplumsal
cinsiyet, kadınlar ve erkekler için belli bir toplum tarafından
uygun görülen ve sosyal olarak inşa edilen roller, davranışlar,
eylemler ve niteliklerdir” diye tanımlanmıştır. Öte yandan,
Sözleşme’nin Türkçe tercümesinde bu noktada da ciddi bir
eksiklik vardır. Doğru tercüme “kadınlar ve erkekler için belli
bir toplum tarafından uygun görülen” olmasına karşın Türkçe
metinde “belli bir” ifadesi yer almamıştır. Dolayısıyla, toplumsal cinsiyet rollerinin değişebilirliğini Sözleşme’nin orijinalinde daha açıkça vurgulanmaktadır.
Bir diğer önemli vurgu “kadınlar” kelimesinin Sözleşme’de,
18 yaşının altındaki kız çocuklarını da kapsadığı hükmüdür.
Dolayısıyla, bugünkü Kurultay’ın konusu açısından İstanbul
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Sözleşmesi’nin hükümleri, çocuklar, yani genç kız çocukları
için de geçerlidir.
İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik şiddetin türlerini de
belirlemektedir. ‘Ev içi şiddet’in orantısız biçimde kadınlara
yönelik olduğunu kabul etmektedir. Bu Sözleşme bağlamında
artık kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddet ayrımı değil, kadınlara yönelik şiddet genel kapsamı içerisinde ev içi şiddetin
de orantısız olarak kadınlara yönelik olduğu belirtilmektedir.
Az önce değindiğim gibi, İstanbul Sözleşmesi ile birlikte çeşitli vaka temelli kararlar (örneğin, AİHM kararları) veya ‘esnek
hukuk’ düzenlemeleri (örneğin, CEDAW Genel Tavsiye 19)
artık bağlayıcı bir uluslararası bölgesel yasa haline gelmiştir.
İstanbul Sözleşmesi’nde ilkeler nettir, ancak farklı hukuk sistemlerinden doğan gerekler nedeniyle uygulamada belli esnekliklere izin verilmektedir. Sözleşme özünde kadınlara yönelik şiddete ilişkindir, ancak isteyen devlet tarafından ev içi
şiddetin diğer mağdurları için de uygulanabilirdir. Ancak, kadınlara yönelik şiddete ilişkin alınacak tedbirler ve getirilecek
önlemlerin önceliğinin daima kabul edilmesi gerekmektedir.
Sözleşme bir de bağımsız denetim organı (GREVIO) kurmaktadır.
Sözleşme’nin bir özelliği de, kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda dört ayaklı yükümlülük getirmesidir. Diğer
bir değişle, Önleme, Koruma, Kovuşturma ve Bütünleşik Siyasa oluşturmanın gereği vurgulanmaktadır. Daha önceleri,
Önleme, Koruma ve Kovuşturma’nın el ele gitmesi gerektiği
birçok ilgili belgede göz önüne alınan bir husus idi. Ancak,
İstanbul Sözleşmesi’nin ilave değeri diyebileceğim katkısı,
devletlerin bu tür şiddetle mücadelede, her alana yönelik ve
kadınların güçlendirilmesini hedefleyen bütünleşik politikalar
oluşturmasının önemini, doğrudan doğruya sözleşmenin bir
gereği olarak vurgulamasıdır.
Sözleşme, farklı alanlarda ayrıntılı düzenlemeler gerektiren
hükümler içermektedir. Örneğin, yasal değişiklik, hukuk reformu (maddi hukuk ve usül hukukuna ilişkin düzenleme30
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ler)... Sözleşmenin kadınlara yönelik şiddete yaklaşımında bir
diğer önemli nokta ise bu belgede, bir taraftan devletin kurum
ve görevlilerinin Sözleşme’nin hükümlerini uygulamakla yükümlü oldukları vurgulanırken, öte yandan buna ilaveten,
kadınlara yönelik şiddeti önleme, mağdurları koruma, soruşturma ve cezalandırmada devletlere özel kişilere ilişkin olarak
da ‘özen yükümlülüğü’ ile hareket etme zorunluluğu, ve buna
bağlı olarak, tazminat sorumluluğu getirilmektedir. Bu ikinci
ayak sözleşmenin devlete getirdiği çok ileri bir yükümlülüktür. Nitekim daha sonra görüyoruz, şu anda sözleşmeye taraf
olan devletlerden bazıları tazminat yükümlülüğü konusunda
çekince koymuşlardır.
Bu arada şunu da belirteyim; Türkiye sözleşmeye çekincesiz
olarak taraf olmuştur. Dolayısıyla, Türkiye açısından bu yükümlülüklerin hepsi geçerlidir.
İstanbul Sözleşmesi devletlere çeşitli yasalar ve adli sürece
ilişkin düzenlemeler yapma zorunluluğunu da getirmektedir.
Bunun içerisinde, soruşturmalarda ‘zaman aşımı’ uygulamasına ilişkin bazı düzenlemeler de vardır. Örneğin, Sözleşme’de
mağdur çocuk yaştayken karşılaşılan cinsel taciz ve tecavüz
vakalarında ‘zaman aşımı’ süresinin mağdur reşit olduktan
sonra kendisine şikâyetini dile getirebileceği makul sürenin tanınmasını sağlayacak şekilde uzatılması gerektiği belirtilmektedir. Diğer bir deyişle, Sözleşme mağdur odaklı bir yaklaşım
sergilemektedir.
İstanbul Sözleşmesi yalnızca hukukla ilgili düzenlemeler getirmez; aynı zamanda politika ve uygulamalar için operasyonel
modeller ve standartlar da getirmektedir. Sözleşme’de genel
sağlık ve sosyal hizmetler içerisinde kadınlara yönelik şiddete
yaklaşılması konusunda somut önlemler vardır. iİhtisaslaşmış
birtakım destek hizmetlerinin de kadınlara yönelik şiddet konusundaki yaklaşımlarında uygulanacak esaslar Sözleşme’de
ele alınmıştır.
Kadınlara yönelik şiddet vakalarında arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil zorunlu alternatif çatışma çözümü yollarının
devrede olması Sözleşme’de yasaklanmaktadır. Bunun temel
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nedeni de, kadınlarla erkekler arasında toplumsal cinsiyete
dayalı tarihsel temelleri olan yapısal eşitsizlik nedeni ile, bu
tür çözüm yollarının şiddet olan vakalarda kullanılmasını çok
sakıncalı olduğu, eşit olmayanlar arasında arabuluculuk ve
uzlaştırmanın daima guçsüz olan aleyhine sonuçlanacagı yönündeki ön kabuldür. Bu hüküm İstanbul Sözleşmesi’ne çok
tartışılarak girmiştir.
Son zamanlarda bu arabuluculuk ve uzlaştırma konusunun
Türkiye’de tekrar gündeme geldiğini duyuyoruz. Bunu ceza
yasalarımıza entegre etmek gibi bir niyet olduğu yönünde bazı
duyumlar var. Ancak, kadınlara yönelik şiddet içeren vakalarda tarafların arabuluculuk ve uzlaştırma gibi alternatif çatışma
çözümü yollarına hukuki ya da uygulama yöntemleri yoluyla
yönlendirilmesi İstanbul Sözleşmesi’nin lafzına ve ruhuna aykırı olacaktır.
Sözleşme kapsamına giren bütün şiddet biçimleri için önleyici
tedbirler öngörülmüştür. Kolluk kuvvetleri tarafından, anında ve gerektiği gibi müdahale esastır. Yine Türkiye için çok
önemli bir konu olan, kolluk kuvvetlerinin yerinde ve yetkin
risk değerlendirmesi yapabilmesi konusu, İstanbul Sözleşmesi bağlamında çok önemsenen bir husustur. Kadınlara yönelik
şiddet vakalarında, kolluğun yerinde ve yetkin risk değerlendirmesi yapabilmesini sağlayacak eğitim ve donanıma sahip
olması gerekmektedir. Biz Türkiye’de, polis evin kapısının
önüne geldiği halde, içeri girmekte geciktiği için, içeride kadının şiddete maruz kaldığı, hatta öldürüldüğü vakalar yaşadık.
Bu gibi durumlarda, risk değerlendirmesinin doğru yapılması
ve bu değerlendirmeye dayalı tedbirlerin uygulanması hayati
socuçlar doğurabiliyor. Ülkemizde, daha önce silah kullanmış
olan veya şiddet tehdidinden dolayı otoritelere aksetmiş kayıtları olan erkeklerin bile taşıdıkları ateşli silahı kullanarak daha
sonra eşlerini veya birlikte oldukları kadınları öldürdükleri vakalara maalesef Türkiye’de sıklıkla şahit oluyoruz.
Sizlerin çok iyi bildiğiniz gibi, acil durumlarda nizasız olarak
uzaklaştırma kararı alınabilmesi, bunun mağdura mali veya
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idari külfet getirmemesi İstanbul Sözleşmesi hükümleri içerisindedir. Bir de günümüzde son derece güncel olan, giderek
daha da önem kazanan bir konu göçmen, mülteci ve sığınmacı
kadın mağdurlar konusudur. İstanbul Sözleşmesi bu konuda,
kadınlara yönelik şiddet mağdurlarına sığınma hakkı tanınması, mülteci statüsü verilmesi gibi birtakım özel hükümler
içermektedir. Ayrıca, bir ülkede ikamet durumu partnerine
veya eşine bağlı olan, ancak şiddet gördüğü eş veya partnerinden ayrılmak isteyen kadınlara, bulundukları ülkede bağımsız
oturma izni verilmesi Sözleşme’nin öngördüğü bir husustur.
Sivil toplumla ilişkiler ve özellikle bu konuda çalışan kadın
STK’larıyla işbirliği yapılması da İstanbul Sözleşmesi’ne göre
taraf devletin yükümlülükleri arasındadır. Sözleme, veri toplanması ve değişiminde, hem ulusal olarak hem de uluslararası
ortamda işbirliği gereğine de işaret eder.
İstanbul Sözleşmesi’nin denetim organına (GREVIO), bu konuşma kapsamında fazla değinmeyeceğim. Birçoklarınızın bildiği gibi ben bu organının başkanlığını halen, büyük bir onurla
yürütüyorum. GREVIO henüz 10 bağımsız üyeden oluşuyor.
İleride, Sözleşme’ye taraf devlet sayısı 25’i aşınca GREVIO 15
üyeden oluşacak. Denetlemenin nasıl yapılacağı hususu yakın
geçmişte belirlendi. GREVIO’nun kabul ettiği yönteme göre,
Sözleşme’ye taraf olmuş devletlere coğrafi ve hukuki özellikleri ve Sözleşme’yi onaylama tarihleri göz önüne alınarak saptanan bir sıralamaya göre, GREVIO’nun hazırladığı bir soru
kâğıdı gönderilecek. Devletler, bu soru kâğıdı bağlamında,
ülkedeki uygulamalara ilişkin olarak bir rapor oluşturacaklar.
Denetim süreci, bu raporun GREVIO tarafından incelenmesi
ile başlayacak ve süreçte sivil toplum örgütlerinden de, ‘Gölge
Raporlar’ kabul edilecek. Örneğin, Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonları bu süreç içerisinde çok önemli bir aktör olabilirler. Daha sonra da, GREVIO heyeti üyeleri tarafından ülke
ziyaretleri yapılacak ve bu ziyaretlerde, ilgili bürokrasi, kolluk
ve adalet kurumlarıyla olduğu gibi sivil toplum örgütleriyle de
konuşulacak.
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Olağan denetim dışında, acil ilgi gerektiren ciddi ihlallerin olduğu bilgisi alındığında GREVIO’nun taraf devlet hakkında
soruşturma ve inceleme yapma yetkisi de vardır.
Son olarak şunu söylemek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi’nin
önemli bir özelliği ve bu alandaki mevzuata yaptığı artı katkı,
kadınlara yönelik hangi şiddet türlerinde yaptırım olması gerektiğini açıkça belirtmesidir. Bu şiddet türleri Sözleşme’nin 7.
maddesinde gördüğümüz gibi fiziki şiddet, psikolojik şiddet,
ısrarlı takip, cinsel şiddet ve tecavüz, kadınların genital sakatlanması, gebeliği zorla sonlandırma veya zorla kısırlaştırma,
cinsel taciz, bu suçlara yardım yataklık ve teşebbüs etme olarak
sıralanmaktadır. Türkçe’ye ısrarlı takip olarak da tercüme edilen, İngilizcede ‘stalking’ denilen olgunun kapsamı, GREVIO
tarafından, oldukça geniş olarak anlaşılmaktadır. Örneğin, bu
şiddet türü içerisine, internet üzerinden veya elektronik ortamda yapılan taciz ve takipler de dahil edilmektedir. Öte yandan,
İstanbul Sözleşmesi, bu toplantı için çok önemli olan zorla evlendirmeyi de kadınlara yönelik bir şiddet türü olarak tescil
etmektedir. Sayılan bu şiddet türlerine ilişkin olarak yasalarda
yaptırım olması ve bu yaptırımların uygulanması Sözleşme’nin
taraf devletlerden temel beklentilerinden biridir.
Zorla evlendirmeye, İstanbul Sözleşmesi’nin 7. Maddesi iki
ayrı biçimde yaklaşır. İlgili maddenin birinci paragrafında, kişiyi fiziki psikolojik baskı vs. ile evliliğe zorlama, yasaklanması ve suç teşkil etmesi gereken konudur. Bu tür zorlama, aynı
ülke içerisinde olabilir. Maddenin ikinci paragrafında ise, kişiyi evliliğe zorlama amacıyla kandırarak sınır aşırı götürme
davranışı bir şiddet biçimi ve suç olarak tanımlanmıştır. Her
iki davranış da, yetişkin veya çocuğa karşı suç olarak tanımlanmaktadır. Sözleşme “zorla evlilik var mıdır yok mudur?”
konusundaki kriteri kişinin ‘rızası’ olarak belirlemektedir.
“Çocuğun rızası olabilir mi?” sorusu ise, esas büyük tartışma
konusudur. Geçerli küresel insan hakları standartlarına göre,
diğer bir deyişle BM Çocuk Sözleşmesi ve BM Kadınlara Karşı
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) kapsamında bakıldığında, 18 yaşın altında zaten ‘çocuğun rızası’
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diye bir olgudan bahsedilemez. Bu nedenle, çocuk evlilikleri
doğrudan doğruya zorla evlilik kapsamı içinde düşünülmesi
gereken şiddet biçimleridir.
Bu konu, İstanbul Sözleşmesi’nin müzakereleri sırasında da
çok tartışılmış ve zorla evlilik tanımı metne, 7. maddede yer
alan biçimiyle girmiştir. Çocuk evliliklerinin, zorla evlilik kabul edilmesi yorumu ise, Sözleşme’yi müzakere ve kabul eden
heyetçe hazırlanmış olan Açıklama Kılavuzu içerisinde yer almaktadır. GREVIO Komitesinin Sözleşme’yi anlayış ve yorumlaması da tamamen bu doğrultuda, yani çocuk evliliklerinin
zorla evlilik olarak görülmesi biçimindedir.
Kültür, adet, din, gelenek veya ‘sözde namus’ gibi gerekçelerin, İstanbul Sözleşmesi’nde sayılan şiddet türlerinin hiçbirisi
için (çocuk evlilikleri dahil) haklı gerekçe olarak kabul edilmesi
mümkün değildir. Sözleşme’de, bu şiddet biçimlerinin herhangi birinin uygulanması durumunda gelenek, adet, din, kültür
ya da ‘sözde namus’un haklı bir gerekçe olarak sunulmasının
kabul edilemeyeceği ve mağdurun, bu tür kural ve adetlere uygun davranmadığı iddiasının, işlenen suça gerekçe oluşturmasının kabul edilmeyeceği açıkça belirtilmektedir.
Sözleşmeye yönelik çeşitli beklentilerimiz olabilir. Etkili uygulama için, toplumda farkındalık yaratılması, yaygın ve sistemli
eğitim verilmesi, sivil toplum desteğinin sağlanması ve denetleme organı (GREVIO) ile yapıcı ilişkiler kurulması çok önemli
olacaktır. Bu bağlamda, kanımca Sözleşme’nin bütününe ve
arka planındaki genel yaklaşıma olan inanç ve bağlılık önemlidir. Bu yaklaşım, kadınlara yönelik şiddetin, kadınların birey
olarak insan haklarının ihlali olduğu ön kabulüdür.
İstanbul Sözleşmesi’nin hakkıyla uygulanabilmesi ve kadınlara yönelik şiddetle mücadelede etkili sonuçlar alınabilmesi,
Sözleşme’nin bu temel anlayışını benimseyen bir siyasi irade
ve onu denetleyen aktif bir sivil toplumla mümkündür.
Çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
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Av. Ebru COŞKUNER KOLAK (Osmaniye Barosu TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü)- Değerli konuklar, şimdi hukuki açıdan çocuk gelinler sorunu konusunda konuşmasını yapmak
üzere TÜBAKKOM’un kuruluşunda çok büyük emekleri olan
kurucu başkanımız Av. Nazan Moroğlu’nu huzurlarınıza davet ediyorum. (Alkışlar)
NAZAN
MOROĞLU’NUN
KONUŞMASI

Av. Nazan MOROĞLU (Yeditepe Üniversitesi)- Türkiye Barolar
Birliğinin Değerli Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu üyeleri ve
Türkiye’nin her yerinden gelen sevgili TÜBAKKOM üyeleri ve
Değerli konuklarımız hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Ülkemizde çok önemli bir toplumsal sorun olan erken evlilikleri ele almak üzere Çocuktan Gelin Olmaz Kurultayı’nı düzenleyen başta TÜBAKKOM dönem sözcülüğüne, Osmaniye
Barosuna ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar, öncelikle burada olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduğumu ifade etmek isterim. 20 Mart 1999
tarihinde TÜBAKKOM’un ilk adımını attığımız gün birlikte
olduğumuz arkadaşlardan sanıyorum bugün aramızda sadece
meslektaşım Tülay Çelikyürek var. 17 yıl önce İstanbul’da başlayan bir yolculuktu bu. O tarihte sadece dört veya beş Baroda Kadın Hakları Komisyonu kurulmuştu. Bugün çok sayıda,
50’den fazla Baronun Kurultaya katılmış olması, iyi bir yol aldığımızı gösteriyor. Yasalarda ve uygulamada cinsiyete dayalı
eşitsizliklerin kaldırılması ve demokrasinin temel kriteri olan
kadın erkek eşitliğinin yaşama geçirilmesi amacıyla başlattığımız bu yolculukta, kadın avukatlar arasında deneyim paylaşımı, işbirliği, güçbirliği, dostluk ve dayanışmanın her geçen yıl
daha da arttığını görmek memnuniyet verici.
Her dönem sözcülüğünün görev süresinde yaptığı tüm çalışmaların TÜBAKKOM 1. yılında başlatılan şekilde kitap halinde yayınlanması,TÜBAKKOM’un ilk adımdan itibaren kendi
tarihini yazmasına, ayrıca kadın hukukunun da gelişmesine
hem araştırmacılar hem uygulamacılar açısından önemli katkı
sağlamaktadır. Kadın araştırmaları yöntemiyle hazırladığımız
1. yıl kitabını “TÜBAKKOM’un Kuruluş Öyküsü” adıyla TBB
web sayfasında bulabilirsiniz.
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2000’li yıllardan itibaren başta Anayasa olmak üzere Medeni
Kanun, Ceza Kanunu, İş Kanunu gibi temel yasalar, 1998 yılında kabul edilen 4320 sayılı ve daha sonra 2012 yılında çıkarılan
6284 sayılı kadına yönelik şiddetle mücadele yasaları dikkate
alındığında eşit haklar açısından önemli gelişmeler olduğunu
söyleyebiliriz. Yasaların değiştirilmesi için özellikle biz kadın
hukukçular büyük mücadele verdik. Ancak görüyoruz ki, eşit
hakların yaşama geçirilmesi önündeki engeller hala aşılamıyor. Erkek egemen zihniyet değiştirilmedikçe, kadını Birey
olarak görmeyen zihniyet devam ettikçe, kanunda eşit haklar
olsa da tam anlamıyla uygulamaya geçirilemiyor. Günümüzde
kullanılan kavramıyla toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanamıyor. Artık görevimiz yasalara sahip çıkarak takipçisi olmak,
hak ihlallerini önlemek, yasaların amaca uygun uygulamaya
geçirilmesine destek oluşturmaktır. Tüm engellere rağmen
mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektir.
Bugün temel insan hakları çerçevesinde başta hukuk ve sağlık
gibi farklı açılardan ele alacağımız çocuk gelinler sorunu, en
başta Medeni Kanunun evlilik yaşı kuralının, resmi nikah kuralının ihlal edilmesinden kaynaklanıyor.
Değerli Meslektaşlarım, aslında ÇOCUK ile GELİN sözcükleri
bir araya gelmemesi gereken iki sözcük.

”Çocuk” ve “Gelin”
bu iki sözcük biraraya gelmesin!!




Ülkemizde ve dünyanın gelişmekte olan birçok
ülkesinde çocuk hakları ihlallerinde ilk sırayı
çocuk y a ş ta evlendir m eler almaktadır.
“erken evlilik – early marriage”;
“zorla evlendirme – forced marriage”;
“çocuk evlilikleri – child marriages” kavramları
kullanılmakla beraber,
sorun büyük oranda kız çocuklarının sorunu olduğu
için genellikle “çocuk
gelinler – child brides”
olarak anılmaktadır.
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Ancak bugün büyük bir toplumsal soruna yol açtığı farkedilen
çocuk evlilikleri, uzun yıllar olağan görülmüş, hatta yasal açıdan da meşru sayılmıştır.
1 Ocak 2002 tarihinde yeni Medeni Kanun yürürlüğe girene
kadar, gördüğünüz gibi çok yakın bir tarihe kadar, kız çocukları için evlilik yaşı 15’di, hatta olağanüstü bir durum varsa
14 yaşında kız çocukları hâkim kararıyla evlendirilebiliyordu.
Erkekler açısından evlilik yaşı 17 yaş, olağanüstü hallerde hakim izniyle 15 yaş olarak kurala bağlanmış olması da çocuk
evliliklere yol açmaktaydı. İşte bugün çocuk gelinler sorunu
olarak nitelediğimiz bu durum, aslında 1 Ocak 2002’den önceki Medeni Kanunla hukuki açıdan meşru görülmüş, yol verilmiş bir durumdu. 2002’den sonra artık evlilik yaşı 17 yaşın
doldurulması olarak kabul edildi. Ancak, buna rağmen 12 - 15
yaşlarında kız çocukların evlendirildiğine tanık oluyoruz, tabii
bunlar hukuken geçerli olmayan evlilikler.
Kurultayın adı Çocuktan Gelin Olmaz.
Evet, özellikle Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan taahhütlerimiz açısından herkesin “Çocuktan
Gelin Olmaz” demesi gerekir. Günümüzde hem uluslararası
sözleşmelere hem de iç hukukumuza göre çocuk gelinler olayının çok yönlü çocuk hakları ihlali olduğu, çocuk istismarı olduğu kabul edilmektedir. Örneğin, 2011 yılında Birleşmiş Milletler 11 Ekim’leri Kız Çocuklar Günü olarak ilan etmiş ve ilk
yılda ana tema olarak “çocuk evlilikler” sorunun ele alınması
kabul edilmişti. Bu konuya daha sonra değineceğim.
Ülkemizde çocuk gelin sayısının, gerçek sayının belirlenmesi
çok güç, çünkü evlilik yaşını doldurmadan, resmi nikah yapılmadan evlendirilen, resmi kayda geçmeyen milyonlarca çocuk
evlilikler var. Öğleden sonra Profesör Ayşe Akın hocam bunları ayrıntılı olarak anlatacaktır.
Sadece resmi kayda geçen sayılar dahi sorunun büyüklüğünü
gösteriyor. Öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın
18 yaş altı evlilikler hakkında verilmiş bir soru önergesine
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yanıtından aldığım sayılara dikkate çekmek istiyorum. Sonra
Türkiye’de çocuk nüfusuna ve her üç evlilikten biri çocuk yaşta yapıldığını gözönünde tutarak bu açıdan risk altında olan
kız çocukların nüfusuna değineceğim. Daha sonra erken evliliklerin nedenlerine, yol açtığı sorunlara, uluslararası ve ulusal
hukukumuzda bu konuda yer alan düzenlemelere ve sözlerimi
bitirirken hukuki açıdan çözüm için ne yapılmalı,bu konuları
ele almaya çalışacağım.
Resmi Kayıtlara Göre Çocuk Gelin Sayısı

"İstatistiklerle Çocuk 2015"
Çocuk Gelinler

Evlenme Yılı
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Toplam

Cinsiyet
Erkek
Kadın
2.000
1.860
1.903
1.866
1.784
1.678
--------11.091

45. 738
42.700
40.428
37.481
34.629
31.337
--------232.313

Görüldüğü gibi, resmi kayıtlara göre yıllar içinde çocuk evlilikleri sayısı azalsa da hala büyük bir sorun olarak devam etmektedir.
Son 6 yılda 18 yaşını doldurmadan, ana-baba izni ile 17 yaşında,
aile mahkemesi izniyle 16 yaşında kaç evlilik yapılmış olduğuna baktığımızda, sadece resmi kayıtlara geçen sayılar dahi sorunun büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Toplam 232 bin 313
çocuk gelin var. Erken yaşta evlendirilen erkek çocuklar da var,
yaklaşık 11 bin. Ama çocuk yaşta gelin sayısı 21 katı daha fazla.
Bu nedenle daha çok kız çocukların sorunu olarak ele alınıyor.
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Tabloya baktığımızda, hakim izni ile yapılan çocuk evliliklerin
sayısının giderek azaldığını görüyoruz. Kanımca bu olumlu
adımda kadın avukatların, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu üyelerinin önemli etkisinin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü bizler birebir aile mahkemesi
hâkimleriyle görüşerek, gelen her evlilik izin talebine hemen
izin verilmesinin doğru olmayacağını, ayrıca Medeni Kanunumuzda çocuğun üstün yararı kuralının gözardı edilmemesini,
dolayısıyla olayı inceleyerek olağanüstü haklı bir neden yoksa
izin verilmemesi hususunu hâkimlerle paylaştık, paylaşmaya
devam ediyoruz. Sanıyorum etkisi oluyor. Her gelen evlilik
izin talebine olumlu yanıt verilmediğini görüyoruz.
Türkiye’de Erken Evlilik Riski Altındaki Çocuk Nüfusu
Çocuktan Gelin Olmaz, diyoruz, herkesin de bunu söylemesini istiyoruz. Çünkü, Türkiye’de çocuk nüfusuna baktığımızda
olası erken evlilik riski altında kız çocukların sayısının yüksek
olduğunu görüyoruz.
Aralık 2015 itibariyle 78 milyon 741 bin 53 kişi olan nüfusumuz
içinde acaba erken evlilik riski altında olabilecek kaç çocuğumuz var?.
Değerli arkadaşlar, 0-17 yaş arasındaki nüfus 23 milyon civarında. Çocuk nüfusunun yüzde 28’inden fazlası 10 - 14 yaş arasında ve yüzde 17,5’u ise 15 - 17 yaş grubunda. Şimdi burada
bizim erken evlilik riski altında olabilir diye baktığımız hedef
kitle aslında 10 ilâ 17 yaş arası olan 11 milyon civarında çocuk
var. Bunun yarısının kız çocuklar olduğunu ve ülkemizde her
üç evlilikten birinin çocuk gelin olduğunu dikkate alırsak, günümüzde yaklaşık 2 milyondan fazla kız çocuğu erken evlilik
riski altında.
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Türkiye’de Çocuk Nüfusu








Ülke nüfusu 31.12.2015 itibariyle 78 milyon 741 bin 53 kişi
0-17 yaş arası çocuk nüfusu 23 milyon 761 bin 702
Çocuk nüfusunun %28,4’ü 10-14 yaş ve
%17,5’i ise 15-17 yaş grubunda.
Yaklaşık 11 milyon çocuk nüfusunun yarısı,
5,5 milyonu kız çocuk,
Ülkemizde her üç evlilikten biri çocuk gelin
olduğuna göre, yaklaşık
2 milyon kız çocuğu erken evlilik riski altında..

Şimdi bir de ülkemizdeki eğitim durumuna bakarsak, bizim
neden çocuk gelin sorunuyla çok mücadele etmemiz gerektiğini, sanıyorum bu sayılar bize açıkça gösterecek. Kadın nüfusu
yaklaşık 38 milyon civarında. 2016 Türkiye’sinde hala okuma
yazma bilmeyen 2 milyondan fazla kadın var. Bir okul bitirmeyen, ama okuma yazma kursundan geçtiği için okuryazarım
diyen kadın nüfusu da 7 milyon 350 bin civarı. İlkokul mezunu, 5 yıllık dönemdeki mezunlar yaklaşık 8 milyon 630 bin. İlköğretim mezunu ise 5 milyon 256 binden fazla.

Bitirilen Eğitim Düzeyi
ve Cinsiyete Göre Nüfus

Eğitim düzeyi





Toplam

Okuma yazma bilmeyen 3.171.270
Bir okul bitirmeyen
13.810.315
İlkokul mezunu
15.333.800
İlköğretim mezunu
11.986.436

Erkek
553.704
6.467.434
6.706.059
6.729.630

Kadın
2.017.566
7.342.881
8.627.741
5.256.806
23.244.994

Kaynak: TÜİK ADNKS Eğitim Veritabanı 2014 Sonuçları

Şimdi değerli arkadaşlar, bu rakamları alt alta topladığımızda,
kadın nüfusunun eğitim durumu gerçekten çok üzücü bir tab-
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loyu, kadınların neden güçlenemediğini gözler önüne seriyor.
23 milyon 244 bin 994 kadın Türkiye’de en üst eğitim aşaması
olarak ilköğretimden geçmiş. Şimdi bilgi çağı, bilişim çağı diyoruz, ancak kadınların eğitim durumu Türkiye’de hâlâ çok
geri kalmış. Çocuk yaşta evlilikler ise en başta eğitim hakkını,
bilgili donanımlı Bireyler olabilmelerini engelliyor. O zaman
gerçekten erken evliliklerle çok yoğun, çok yönlü ve işbirliği,
güçbirliği yaparak mücadele etmemiz gerekiyor, herkese Çocuktan Gelin Olmaz dedirtmemiz gerekiyor.
Erken evlilik nedenleri:
Çocuk yaşta evlilik nedenleri çok yönlü. Sosyoekonomik nedenler var, şiddet yaşanan, baskıcı aileden kaçmak için bir çözüm diye bakılan durumlar var, yoksulluk var, eğitimsizlik var.
Ayrıca ülkemizde 2002 yılına kadar Medeni Kanun evlilik yaşı
kuralı da zaten buna yol veriyordu, hukuka uygun olarak kabul ediliyordu.
Ataerkil ve geleneksel toplum yapısı, bunu destekliyor ve meşrulaştırıyor ne yazık ki. Çocuk evlilikler dediğimiz zaman, bunun resmi kayıtlara geçmediğini hepimiz biliyoruz. Aslında,
çocuk hakları ihlali, çocuğun cinsel istismarı olayları her zaman toplum tarafından kınanan ve cezalandırılan olaylardır.
Aslında, küçük yaşta kız çocuğunun evlendirilmesi de bir cinsel istismar sayılması gerekirken, çocuk gelinler sorununa toplum karşı çıkmamakta, kız çocukların çocuk yaşta evlendirilmesi davullu zurnalı düğünler yapılarak meşrulaştırmaktadır.

Erken Evliliklerin Nedenleri



Sosyo-Ekonomik nedenler,
Yoksulluk
Eğitimsizlik
Çok çocuklu aileler



1926 t. Medeni K. evlilik yaşı








Anne baba geçimsizliği
Aile içi şiddet…

Ataerkil ve geleneksel toplum yapısı erken yaşta
evlilikleri normalleştirmiş ve meşrulaştırmıştır.
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Erken Evliliklerin yol açtığı sorunlar
Hangi nedenle yapılmış olursa olsun, erken evlilikler bir çocuk
hakları ihlalidir, çocuk istismarıdır. Çocuk gelinler, eğitimden,
evliliği ve sahip olmak istediği çocuk sayısı konusunda kendisinin karar verebilmesinden, aile planlamasından, tabii eğitim
alamadığı için çalışma imkânından ve insan haklarını kullanmaktan yoksun kalıyorlar. Bütün bunlar büyük bir sorun yumağı olarak büyüyor, cinsiyete dayalı ayrımcılığın kökleşmesine, şiddetin her türüne de katlanmak zorunda kalmasına yol
açıyor. Kadının ailede de, toplumda da eşit haklara sahip birey
olarak yer alması söz konusu olamıyor.
Öte yandan, 16 yaş altında evlendirilmiş olup da sosyolojik açıdan evli diye görülenler, Medeni Kanunda resmi nikâhlı eşe
tanınmış haklardan yararlanamıyorlar. Bizler, kadın hakları
komisyonunda çalışanlar, bu sorunların yakın tanığıyız ve kadınların yaşadıkları mağduriyeti görüyoruz.

Hangi nedenle yapılmış olursa olsun çocuk
yaşta evlilik demek











çocuğun eğitimden,
evliliği ve sahip olmak istediği çocuk sayısı
konusunda özgürce karar vermekten,
çalışma yaşamından ve
insan haklarını kullanmaktan yoksun kalması;
ekonomik bağımsızlığının olmaması,
cinsiyete dayalı ayrımcılığa ve şiddetin her
türüne katlanmak zorunda kalması,
Cinsel sağlık ve üreme sağlığının zarar görmesi
özellikle 16 yaş altında olanlar için Medeni
Kanunda resmi nikahlı eşe tanınan haklardan
mahrum kalması demektir.

Uluslararası Hukuk Açısından Çocuk Evlilikler
Çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi için uluslararası hukukta
yer alan düzenlemelere baktığımızda, başta İnsan Hakları Ev-
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rensel Beyannamesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW), Çocuk Hakları Sözleşmesi
olmak üzere gerek evlilik yaşı gerek kişilerin özgür iradeleriyle karar vermeleri açısından evrensel standartlar getirildiğini
görüyoruz.
Uluslararası hukukta yer alan düzenlemelerde çocuk gelin sorununun önlenmesi amacıyla evlilik birliği kurulması “tarafların özgür iradeleriyle yapmaları” ve “evlilik yaşını doldurmuş olmaları” koşuluna bağlanmıştır.
Çocuk evlilikleri kararlı bir devlet politikasıyla önlenmemesi,
uluslararası taahhütlerimizin yerine getirilmemesi demektir.
Aslında Türkiye çocuk hakları, insan hakları sözleşmelerini
onaylamış ve uygulamayı taahhüt etmiş. Ancak ne yazık ki tam
anlamıyla yaşama geçirememiştir. Bilindiği gibi, resmi ülke raporlarında sadece yasalardaki gelişmelere yer veriliyor, ama
uygulamadaki sorunlara, eksikliklere değinilmiyor. CEDAW
resmi ülke raporunda, atılan iyi adımlar, diğer bir ifadeyle bardağın dolu tarafı yazılıyor, ama biraz önce Feride Acar hocamızın da söylediği gibi, kadın kuruluşlarının hazırladığı gölge raporlar gerçeği gözler önüne seriyor. Şimdi herhalde GREVIO’ya
göndermek üzere İstanbul Sözleşmesinin uygulanmasındaki
kurumsal eksikleri, aksaklıkları gösteren gölge rapor hazırlıklarına başlamamız gerekiyor. GREVIO tarafından hazırlanan ve
onaylayan ülkelere gönderilen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa
Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) hükümlerinin uygulanmasını etkileyen yasal ve diğer tedbirler ile ilgili bir Gölge
Raporu TÜBAKKOM olarak hazırlayabiliriz.
Şimdi, zamanım yettiği kadar Sözleşmeleri ve uluslararası gelişmeleri kısaca ele almaya çalışacağım.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda
kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 16. maddesinde “Evlenme sözleşmesi, ancak evleneceklerin özgür ve
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tam iradesiyle yapılır” denilmektedir. Beyannamede belirli bir
evlilik yaşına açıklık getirilmemiştir, ama 16. maddenin 1. fıkrasında “evlilik çağına varan her erkek ve kadın” kuralı evliliğin
yetişkinler arasında yapılması gerektiğini işaret etmektedir. Bu
maddeye göre evlilik için çocukluk döneminin tamamlanması
gerekmektedir. Türkiye’nin Temmuz 2003’de onayladığı Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesinin 23. maddesinin 2. fıkrasında da aynı şekilde “evlenebilecek yaşta bulunmak” ifadesine yer verilmiştir.
1962 tarihli Birleşmiş Milletler “Evlilik İradesi, Evlilikte Asgari
Yaş ve Evliliklerin Kaydedilmesine Dair” Sözleşmede de devletlerin asgari bir evlilik yaşı belirlemeleri vurgulanmıştır.
Çocuk Hakları Sözleşmesi
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 20 Kasım 1989 tarihinde
kabul edilen ve Türkiye’nin 1995 yılında onayladığı Çocuk
Hakları Sözleşmesinin 1. maddesinde 18 yaş altında herkesin
“çocuk” olduğu kabul edilmiştir. Sözleşme’nin 36. maddesinde “Taraf devletler, esenliğine herhangi bir biçimde zarar verebilecek
her türlü sömürüye karşı çocuğu korurlar” denilmektedir. Bu açıdan, erken yaşta evliliklerin çocuk açısından bir insan hakkı
ihlali, hem de çok yönlü hak ihlali olduğunu ifade edebiliriz.
Çocuk Hakları Sözleşmesinin ana amacı, çocuğun toplumda
Birey olarak yer alması için hayata her yönüyle hazırlanması;
bedensel ve zihinsel gelişmesini tamamlayana kadar korunması, özen gösterilmesi; her konuda görüşlerini serbestçe ifade
edebilmesi olanağının tanınması için eğitim başta olmak üzere
çok yönlü desteklenmesidir. Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinde de 18 yaşına kadar herkesin
çocuk olduğu kabul edilmiştir. Bu kurallar da Çocuktan Gelin
Olmaz demekte ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor.
BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Sözleşmesi
18 Aralık 1979 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda
kabul edilen Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlen45
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mesi Sözleşmesini Türkiye 1985 yılında onaylamıştır. Sözleşmenin 16. maddesinde:
“…kadınlara karşı evlilik ve aile ilişkileri konusunda ayırımı önlemek
için gerekli bütün önlemleri alınması..” yükümlülüğü kapsamında “Özgür olarak eş seçme ve özgürce kendi onayıyla evlenme hakkı”
tanınması ve “Çocuğun erken yaşta nişanlanması veya evlenmesinin hiçbir yasal etkisi olmayacağı ve evlenme asgari yaşının belirlenmesi ve evlenmelerin resmi sicile kaydının zorunlu olması için..” yasal düzenlemelerin yapılması görevini Taraf
Devletlere vermiştir.
CEDAW 16. maddesinde belirli bir evlilik yaşı düzenlenmemiş
olmasını dikkate alan Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi 1994 yılında “Evlilikte ve Aile
İçi İlişkilerde Eşitlik” konusundaki 21 No’lu Genel Tavsiye
kararında devletlerin asgari evlilik yaşı olarak 18 yaşı kabul
etmelerini öngörmüştür. Ayrıca 24 sayılı Genel Tavsiye kararı ile de erken evlilik sorununun sona erdirilmesi devletlere
tavsiye edilmektedir. Yeni hazırlanan bir Tavsiye kararıyla erken yaşta evliliklerin bir insan hakları ihlali olduğu benimsenmiştir.
Birleşmiş Milletler 3. Dünya Kadın Konferansı, Kadının Gelişmesi İçin Nairobi İleriye Yönelik Stratejileri arasında erken evliliklerin yol açtığı sorunlara dikkat çekilmiştir.
15 – 26 Temmuz 1985 tarihlerinde Kadın için Eşitlik, Kalkınma ve Barış konularında Birleşmiş Milletler Kadın On Yılının
gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Nairobi’de
toplanan 3. Dünya Konferansında kapsamlı stratejiler kabul
edilmiştir. Bu strateji belgesinin 158. paragrafında “Hükümetler, ergenlik çağındaki (15-20) hamileliklerin ana ve çocuk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde tutarak, çocuk
yetiştirmeye başlama yaşını yükseltici politikalar geliştirmek
zorundadırlar. Evlenme yaşının küçük olduğu ülkelerde bunun
yükseltilmesi için çaba harcanmalıdır…” denilmek suretiyle
çocuk gelin soruna çözüm getirme görevinin başta Hükümetlere ait olduğu vurgulanmıştır.
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Pekin Deklarasyonu
4-15 Eylül 1995 tarihlerinde Pekin’de toplanan 4. Dünya Kadın
Konferansına katılan Hükümetler, 1995 Pekin Deklarasyonu
ve Pekin Eylem Planına konulan 12 hedefi uygulamaya geçirmeyi taahhüt etmişlerdir. Türkiye, Ulusal Eylem Planında KIZ
ÇOCUKLARI başlığı altında, kız çocuklarının güçlendirilmesi,
ayrımcılıkların kaldırılması, eğitim, sağlık, beceri kazandırma
yönünde desteklenmesi, erken yaşta evliliklerin önlenmesi
konularında stratejiler ve hedefler belirlemiş ve Ulusal Eylem
Planını hazırlayarak uygulamaya geçirmeyi taahhüt etmiştir.
Birleşmiş Milletler Bin Yıl Kalkınma Hedefleri
2000 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen
Bin Yıl Kalkınma hedefleri (Millenium Development Goals)
arasında çocuk ölümlerini azaltmak, kadının güçlendirilmesi,
anne sağlığını iyileştirmek, toplumsal cinsiyet eşitliği, herkes
için ilköğretimi sağlamak yer almıştır. Bu hedefleri ulaşılması
için ülkemizde yasal düzenlemeler yapılmışsa da tam anlamıyla yaşama geçirilememiş, Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılamamıştır. Özellikle çocuk gelinler sorunu devam etmekte,
toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanamamaktadır.
Dünya Kız Çocukları Günü, BM Genel Kurulu, 2011 yılında
oybirliğiyle aldığı bir kararla 11 Ekim’leri ‘’Dünya Kız Çocukları Günü’’ olarak kabul etmiştir. Amaç kız çocukların, çocuk
haklarından eşit olarak yararlanması ve kullanması, bunun
için öncelikle kız çocukların desteklenmesi, güçlendirilmesi
ve onlara yatırım yapılması, kendilerini etkileyecek kararların
alınmasına katılımının sağlanmasıdır.
Ayrıca kararda kız çocuklarına verilecek her desteğin cinsiyete
dayalı ayrımcılık ve şiddeti önleyeceği, kız çocukların, insan
haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanabilecekleri belirtilmiştir. Birleşmiş Milletler 2012 yılı Kız Çocuklar Gününün
ana temasını “Çocuk Gelinler” olarak belirlemiş, bu soruna
her ülkede kendi şartlarına uygun olarak çözüm getirilmesini
önermiştir. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Türkiye’de
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“çocuk gelinler sorununa dikkat çeken ve çözüm yolları önerilen toplantılar” yapılmış, istatistikler yayınlanmış, çözüm
için platformlar kurulmuştur.
Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD)+20
1994 yılında Kahire’de yapılan Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansında kalkınmanın temel bir insan hakkı olduğunu vurgulanmıştır. Toplantıda (International Conference on
Population and Development – ICPD) cinsel sağlık ve üreme
sağlığının, cinsel haklar ve üreme haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin, gençlerin ve ergenlerin hakları ve güçlenmesinin sürdürülebilir bir kalkınmanın merkezine yerleştirilmesi
gerektiği kabul edilmiştir. Konferansın 20. Yılında (ICPD+20)
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için erken evliliklerin
önlenmesi önemle vurgulanmıştır.
“UN Women” Avrupa ve Orta Asya Ofisi Merkezi İstanbul’da
kuruldu. Birleşmiş Milletlerde farklı kurumsal yapılarda sürdürülen kadının insan hakları çalışmaları tek çatı altında toplanmış ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi
“UN Women – BM Kadın” birimi kurulmuş, bölgesel teşkilatlan oluşturulmuştur. Avrupa ve Orta Asya Ofisinin İstanbul’da
kurulmasına ilişkin Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Türkiye,
bu sorunların ele alınacağı merkez ülke haline gelmiştir. New
York’ta 28 Şubat 2014 tarihinde imzalanan anlaşma TBMM tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. BM Kadın İstanbul
Ofisi aracılığıyla her alanda ayrımcılığın kaldırılmasına, kadının güçlenmesi için yapılan çalışmalara ve erken evliliklerin
önlenmesi projelerine de destek verilmektedir.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
2015 yılında Birleşmiş Milletlerde 193 üye ülkenin oybirliği
ile kabul ettiği “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri - SDG”
ile 2030 yılına kadar uygulanacak stratejiler belirlenmiştir. 17
Hedef’ten biri (No.5) toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamın
her alanında yerleştirilmesidir. Bunun için çok yönlü çalışmalar öngörülmüş ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine ulaşabil-
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mek için uygulanacak stratejilerden biri çocuk gelinler sorunu
olduğu, önlenmesi gerektiği (eliminate child, early and forced
marriage) önemle vurgulanmıştır.
Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi
Çocuk Gelinler sorununun çözümünde uluslararası hukuk açısından temel dayanaklardan biri de İstanbul Sözleşmesi olarak
anılan Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi
ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesidir.
Sözleşmede, erken yaşta evlendirilmeler, çocuğa yönelik şiddet kapsamında değerlendirilmiştir. Sözleşmeyi onaylayan
devletler, çocuk evliliklerini ve zorla gerçekleştirilen evlilikleri önlemek; bu evliliklerin geçersiz kılınmasını, suç olmasını
sağlayacak hukuki ve diğer tedbirleri almakla yükümlü tutulmuşlardır (Sözleşme md. 32. ve 37).
Dünya Sağlık Örgütü de çocuk yaşta evlendirilmeleri bir insan hakları ihlali ve cinsiyet temelli şiddetin bir türü olan çocuk istismarı olarak değerlendirmektedir.
Türk Hukuku Açısından
Çocuktan Gelin Olmaz, diyebilmemiz için öncelikle hangi yaştaki kişilerin çocuk olarak kabul edilmesine ilişkin ortak bir yaş
kriterinin belirlenmesine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Kanunlar
arasındaki çocuk yaşı konusundaki farklılığın kaldırılması, kız
çocuklarının erken yaşta evlendirmelerini önleyici hukuki mücadeleye güç kazandıracaktır.
Öncelikle “evlilik yaşı” açısından baktığımızda, Türkiye’de
1926 yılında Medeni Kanunun kabulünden itibaren “evlilik
yaşı” kuralına yer verilmiş olduğunu görüyoruz.
Türk Medeni Kanunu, Evlilik Yaşı:
1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4722 sayılı Medeni Kanunumuzun 124. maddesinde yer alan hükme göre, evlilik yaşı
erkek ve kadın için eşit olarak onyedi yaşın doldurulması
koşuluna bağlanmıştır. Ayrıca, hâkimin olağanüstü durumlar-
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da onaltı yaşını doldurmuş kişilerin evlenmesine izin verebileceğine de yer verilmiştir.
1926 tarihli Medeni Kanunun kabul edilmesinden, 1938 yılında
3453 sayılı Kanunla değişiklik yapılana kadar evlilik yaşı kuralı “Erkek 18 ve kadın 17 yaşını ikmal etmedikçe evlenemez”
şeklinde düzenlenmişti. Ancak giderek yaş yükseltme davalarının çoğalması üzerine 1938 yılında evlilik yaşı erkek için 17,
kadın için 15’e, olağanüstü nedenlerle erkek için 16, kadın için
14’e indirilmiştir. Görüldüğü gibi, bu değişiklikle birlikte
Medeni Kanun, çocuk yaşta evliliklere yol açmış, hukuken
meşruiyet kazandırmıştır. Buna göre, evlenme kişiyi reşit kılar
hükmü ile durum pekiştirilmekte, 14 yaşında evlendirilen kız
çocuğunun ergin (reşit) olacağı hukuken kabul edilmektedir.
1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4722 sayılı Medeni Kanun ile kadın erkek ayrımı kaldırılarak evlilik yaşı her ikisi için
(anne-baba izni ile) 17 yaşın doldurulması; olağanüstü durumlarda (Aile Mahkemesi hakiminin izni ile) 16 yaşın doldurulması koşuluna bağlanmıştır.
Medeni Kanunun “Aile cüzdanı ve dinî tören” başlığını taşıyan 143. maddesinde yer alan kurala göre “Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.
Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dinî töreni yapılamaz..” Ayrıca, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde
yapılması (resmi nikah) Anayasamızın 174. Maddesi gereğince
devrim yasası olarak korunması gereken bir kuraldır.
Medeni Kanunun 11. maddesinde yer alan “erginlik 18 yaşın
doldurulmasıyla başlar” hükmüne rağmen, kanunda 17 yaşın doldurulması evlilik yaşı olarak belirlenmiş ve “evlenmenin kişiyi ergin kılacağı” kabul edilmiştir. Ayrıca, MK.nun 12.
maddesine göre, onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteğiyle
veya velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilmektedir.
Görüldüğü gibi, bu kurallar Çocuk Hakları Sözleşmesine aykırıdır ve sorunun hukuki açıdan çözümünde öncelikle Medeni
Kanunda evlenme yaşının 18 yaş olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
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Çocuk Koruma Kanunu
Çocuk Koruma Kanunu çocuğu, “daha erken yaşta ergin olsa
bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişi” olarak tanımlamaktadır. Kanunun 4. maddesinde yer alan temel ilkeler çerçevesinde, on sekiz yaşını doldurmayan yurttaşları; bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimini tamamlamamış,
ihmal veya istismara açık bireylerden saymakta ve bu bireyleri
“korunma ihtiyacı olan çocuklar” olarak nitelendirmektedir.
Bu yasaya göre 18 yaş altında herkes çocuktur ve daha erken
evlendirilen kız çocuk, çocuk gelindir.
Türk Ceza Kanunu
1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununda ÇOCUK ile ilgili farklı yaş gruplarına yönelik eylemler suç olarak düzenlenmiştir. Örneğin 103. maddede onbeş yaşını tamamlamamış olan çocuklara karşı gerçekleştirilen
her türlü cinsel davranış “Çocukların cinsel istismarı” suçu sayılmıştır. 104. maddede “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçunda
onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi,
şikâyet üzerine cezalandırılır, kuralına yer verilmiştir.
Geçen yıl Anayasa Mahkemesinin 27.5.2015 tarihinde verdiği
evlenme akdi olmaksızın evlenmenin dinsel töreninin yapılmasını suç olmaktan çıkaran TCK 230.maddesinin 5.ve 6. fıkralarının iptali kararı, adeta “çocuktan gelin olur” anlamına mı
geliyor?.
Türk Ceza Kanununda, evliliğin dini merasimi için resmi nikahın ön koşul olduğunu, bunun ihlalinin suç oluşturduğunu
düzenleyen 230. maddesinin 5. ve 6. fıkralarının Anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmesi hukuken de doğru olmamıştır. Kanımca, özellikle erken evliliklerin, çocuk gelinler sayısının artmasına yol açacaktır.
Oysa, Ceza Kanununun “Birden çok evlilik, dinsel tören” başlıklı 230. maddesinde yer alan söz konusu hükümlerin suç
oluşturması ve ihlal edenlerin ceza alma korkusu caydırıcı nitelikteydi. Gerçekten bu iptal kararı, resmi nikâh önceliğinin
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kalkmasına, dini nikâhın resmi nikâhın alternatifi haline gelmesine, bu durumun kadınların var olan sorunlarını daha da
arttırmasına, kadınlar açısından hukuki ve ekonomik sorunlar
yaratmasına yol açacaktır. Ama aynı zamanda bu iptal kararının çocuk hakları konusunda da bizi geriye götürecek etkisi
olacaktır. İptal edilen hükmün yerine yeni bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç var, diye düşünüyorum. Ayşe Nuhoğlu hocamızdan da görüş alabiliriz.

Türkiye’nin utanç tablosu
“Her dört
evlilikten
birinde
çocuk gelin”
var”
Günümüzde bu soruna ilişkin farkındalık oluşmasına; konuyla
ilgili bilimsel araştırmalar, alan araştırmaları yapılarak raporlar hazırlanmasına; STK’larca yoğun çalışmalar, bilinçlendirici
programlar yapılmasına rağmen “çocuk gelin” sorunu devam
etmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından 2009 yılında dört ilde inceleme yapılarak
kapsamlı bir Rapor hazırlandı. Raporda çocuk yaşta evliliğin
nedenlerine, çözüm önerilerine yer verilmiş, ancak Aile Bakanlığınca bu yolda somut adımlar atılmamıştır.
Görüldüğü gibi, soruna hukuki açıdan da getirilmesi gereken
çözümler olmakla beraber, o kadar çok yönlü bir sorun ki, eğitim, sağlık ve siyaset başta olmak üzere çok yönlü ele alınmadıkça kısır döngü halinde sürüp gidiyor. Öncelikle hukukçular
olarak biz ne yapabiliriz, yarın açıklanacak TÜBAKKOM Eylem Planı bu konuda açıklık getirecektir.
Evet, biz ne yapabiliriz? Medeni Kanun ve erken yaşta evliliklerin yarattığı hak ihlallerini anlatmamız gerekiyor. Resmi nikâh
olmadan (imam nikahı adı altında) dini merasim yapılmasının
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yol açacağı hak ihlallerini anlatmamız gerekiyor. İstanbul Kadın
Kuruluşları Birliği olarak geçtiğimiz yıl, bir yıl süresince “Medeni Kanunuma Sahip Çıkıyorum” imza kampanyasını yürüttük.
Evlilik yaşı uygulansın, çocuk gelin olmasın, dedik. Sevgili TÜBAKKOM üyesi arkadaşlar da her toplantıda imza topladılar.
Biz 1 milyon imza hedeflemiştik, 1,5 milyona ulaştık. Asıl önemli olan, ülkeyi yönetenlerin bu çalışmaları dikkate alması.

Biliyoruz ki, çocuk gelinler sorunu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve kadına yönelik şiddetin hem nedeni, hem sonucu. Bu
kısır döngüyü kırmak için hemen hemen birçok kurum, birçok
sivil toplum kuruluşu, barolar içindeki kadın hakları komisyonları, çocuk hakları komisyonları üstüne düşeni yapıyor.
Ancak kararlı bir devlet politikası olmadıkça yol alabilmek,
olumlu adımlar atabilmek çok zor.
Yasal haklar konusunda bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak çok önemli. Bir uygulama projesinden bahsetmek istiyorum size değerli arkadaşlar. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesinin 200’den fazla burslu öğrencisi var. Bu
burslu öğrenciler üniversiteyi kazanmış ve İstanbul dışından
gelen kız öğrenciler. Onlarla iki yıldır, “çocuk gelinlere son grubu” olarak bir proje yürütüyoruz. Önce öğrencilere hem kadın
sağlığı açısından, hem yasal haklar açısından “çocuk gelin nedir?
neden önlenmelidir? Psikolojik açıdan çocuk gelinler hangi durumda
nasıl baş etmelidir?” gibi konularda altı haftalık eğitim veriliyor.
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Bu eğitimi aldıktan sonra yaz tatillerinde illerine döndüklerinde, hazırlamış olduğumuz anket formlarıyla ve aynı zamanda
yüz yüze olarak her biri 10 kişiyle görüşme yaptılar. Yakında
kitap halinde sonuçları yayınlayacağız. Çok dikkat çeken anlatımlarla karşılaşmışlar öğrenciler. Mesela birini sizinle paylaşmak isterim. Görüşme yaptıkları 18 yaşındaki üç çocuklu bir
kadın, 14 yaşında evlendirildim, annem de 14 yaşında evlendirilmiş, demiş. Benzer örnekler çok.. Annesinin ben babandan
çok şiddet gördüm, çok utanıyorum, çocuklarımdan utanıyorum, sakın gittiğin evde hiçbir hizmeti eksik etme, senin şiddet
görmene katlanamam, dediğini anlatmış. Burada dikkat çeken,
şiddet eksik bir şey yapılınca hak edilen bir şey diye algılanmış
olması. Bunun gibi olaylar o kadar fazla ki. Bu kız çocuğundan
birey olarak haklarına sahip çıkmasını, ülkenin gelişmesine
kalkınmasına katkıda bulunmasını, demokratikleşmeye katkıda bulunmasını beklemek mümkün mü? Aslında gelişmiş bir
Türkiye istiyorsak, kadınların birey olarak var olmaları kalkınmaya katkıda bulunmaları gerekir. Aynı zamanda kalkınmanın kazanımlarından da eşit olarak yararlanmaları gerekir. Şu
tabloya baktığımızda Türkiye’de kadınların güçlenmesi için
çok mücadele edilmesi gerektiğini görüyoruz. Biz de TÜBAKKOM olarak kız çocukların geleceğinin, ülkenin geleceğinin
aydınlık olması için Çocuktan Gelin Olmaz, diyerek özellikle
bu konuda hukuki açıdan elimizden geleni bir Eylem Planı çerçevesinde her ilde yapmayı taahhüt ediyoruz.
Dünya Ekonomik Forumu
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Sıralaması
Türkiye’nin Yeri -2015
145 ülke arasında 130. sırada
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Değerli arkadaşlar, çocuk gelinler gerçekten Türkiye’nin kanayan bir yarası. Özellikle ülkemizde 2002’de Medeni Kanunda evlilik yaşı yükseltildikten sonra daha fazla konuşulmaya,
farkındalık oluşturulmaya başlandı. Artık bir sorun olarak ele
alınıyor. Hepimizin ailesinde sanırım anneannelerimiz babaannelerimiz çok küçük yaşta evlendirilmiş. O tarihlerde sorun
olarak görülmüş müdür? Hayır, mesela benim anneannem de
çok küçük yaşta evlenmiş, ama bir çocuk gelin diye hiç bakılmamış. Medeni Kanunda da zaten 14-15 yaşında kız çocuğun
evlenmesini yasaklayan bir hüküm yoktu.
Çocuk gelinler sorununa kararlı bir devlet politikası uygulanarak çok yönlü ve kurumlar arası işbirliğiyle, kalıcı bir çözüm
getirilmelidir. Erken yaşta evlilik nedeniyle kız çocukların eğitim imkanlarından yararlanamaması kişisel olmasının yanında
giderek toplumsal yoksulluğu kalıcı hale getiriyor.
Çocuk Gelinler sorununun çözümü için hukuki açıdan yapılacak çalışmalarda öncelikle kanunlarda ortak bir “çocuk” tanımına yer verilmesi gerekir. Çocuk Koruma Kanunu, Türk
Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunundaki birbirinden farklı
hükümler var, bunlar yeniden düzenlenerek 18 yaşına kadar
herkesin çocuk olduğu kabul edilmelidir. Hukuken yapılması gereken diğer hususlara kısaca değinecek olursak,
- Evlilik yaşı 18 yaşın doldurulması koşuluna bağlanmalı;
- TCK.da cinsel istismar mağduru yaşı 15 yaştan 18 yaşa çıkarılmalı;
- Türkiye’nin taraf olduğu Çocuk hakları, Kadın hakları başta
olmak üzere uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan taahhütler yerine getirilmeli ve izlenmeli;
- Çocuk hakları ihlali, çocuk istismarı olaylarında caydırıcı
cezalar verilmeli; haksız tahrik, iyi hal indirim uygulamalarından kaçınılmalı;
- 4+4+4 şeklindeki eğitim sistemi değiştirilmeli, kesintisiz temel eğitime geçilmeli;
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- İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanunda düzenlendiği
gibi, Milli Eğitim Bakanlığınca “insan hakları, çocuk hakları
ve toplumsal cinsiyet eşitliği” konusunda bir ders müfredata konulmalı, öncelikle bu dersi verecek öğretmenlere meslek içi eğitim verilmeli ve okulöncesi eğitim aşamasından
itibaren okutulmalı;
- Anayasal hak olan aile planlamasına ilişkin bilgi yaygınlaştırılmalı;
- Kamu yönetiminde görev alanların da çocuk evlilikleri
özendirici davranış ve konuşmalar yapmaktan kaçınması
sağlanmalı; özellikle Bakan ve üst düzeydeki yöneticiler,
erken evlenin, üç çocuk, beş çocuk yapın çağrılarına son verilmeli,
- Yerel yönetim, Halkeğitim, STK’lar ve Kadın kuruluşları,
Baroların Kadın Hakları Merkezleri işbirliği ile kadın ve erkek yetişkinlerin “toplumsal cinsiyet eşitliği“ hakkında bilgilendirilme programlarına, MEB Hayat Boyu Eğitim Birimi
tarafından hazırlanacak bir yönerge çerçevesinde süreklilik
kazandırılmalı.
- 6284 sayılı yasada öngörülen Kamu spotları vs. ile medyada çocuk evliliklerinin olumsuz sonuçları konusunda bilinç
yükseltici düzenli yayınlar yapılmalıdır.
Çocuk gelinler sorunu her yönüyle ele alınmalı; kız çocukların
eğitimi, okula devamları, istihdama katılımları desteklenmeli,
genel sağlığı ve üreme sağlığı korunmalı ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın aktif ve etkin Bireyleri olmaları sağlanmalıdır. Bu çalışmaların koordinasyonu, her vesile ile yeniden kurulmasını talep ettiğimiz Kadın Bakanlığı tarafından yapılmalıdır.
Bu yolda kararlı bir devlet politikası uygulanmadıkça olumlu
bir sonuç elde edilemeyecek ve Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliği açısından dünya sıralamasında gelecek yıllarda da 2015 yılında olduğu gibi 145 ülke arasında 130. sıralarda en gerilerde
kalmaya devam edecektir. Kadın erkek eşitliği bir demokrasi
meselesi.
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Değerli arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu
kanayan yaranın durdurulması için biz de varız diyoruz. Çocuktan gelin olmaz diyoruz. Herkesi “Çocuktan Gelin Olmaz”
demeye davet ediyoruz. Hepinizi saygıya selamlıyorum. (Alkışlar)

TÜBAKKOM:
“Çocuktan Gelin Olmaz”
“çocuk gelinler sorunu”
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
ve kadına yönelik şiddetin
hem nedeni hem sonucu..
bu kısır döngüyü kırmak için
kararlı bir devlet politikası
uygulansın…

NOT: Anayasa Mahkemesinin TCK 103.maddesiyle ilgili iki
iptal kararı, “Çocuktan Gelin Olmaz” Kurultay’ı yapıldığı tarihten sonra açıklandığı için konuşma metninde bu konuda
bilgi bulunmamaktadır.
Anayasa Mahkemesinin 23 Aralık 2016’da yürürlüğe girecek
olan kararı:
Anayasa Mahkemesi, 11.12.2015 gün ve 29559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12.11.2015 gün ve 2015/26 E. 2015/100 K.
sayılı kararı ile, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Çocukların
cinsel istismarı” başlıklı 103/2. maddesinde yer alan “Cinsel
istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, onaltı yıldan aşağı olmamak
üzere hapis cezasına hükmolunur.” hükmünü iptal etmiştir.

57

NAZAN
MOROĞLU’NUN
KONUŞMASI

ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ
NAZAN
MOROĞLU’NUN
KONUŞMASI

Anayasa Mahkemesinin 13 Ocak 2017’de yürürlüğe girecek
olan kararı:
Anayasa Mahkemesi, TCK’nın çocuğun cinsel istismarını düzenleyen 103. maddesindeki, 15 yaşını tamamlamamış her
çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel
istismar sayılacağına ilişkin hükmü, 6’ya karşı 7 üyenin oy çokluğuyla iptal etmiştir.
Yasama organının bu tarihlere kadar, çocuk haklarının ihlaline
yol açmayacak bir şekilde TCK.da her iki kararla ilgili yeni düzenleme yapması gerekiyor.
Ayrıca, 26 Temmuz 2016 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan
Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik de konuyla ilgili yeni bir düzenlemedir. Cinsel saldırı (TCK 102/2); çocukların cinsel istismarı (TCK 103/2-3) veya reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK
104) suçlarını kapsayan Yönetmelikte hükümlü hakkında uygulanacak olumlu yaptırımlar bulunmakla beraber, HADIM
CEZASI olarak adlandırılan bu yöntemi içermesi nedeniyle
çok eleştirilmiştir.
Av. Ebru COŞKUNER KOLAK (Osmaniye Barosu TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü)- Sayın Av. Nazan Moroğlu’na çok
teşekkür ediyoruz. Şimdi saat 13.00’e kadar bir öğlen arası
veriyoruz. Öğle yemeğimiz aşağı katta, balo salonundadır. Yemeğe davet ediyoruz sizleri.
Öğleden sonraki oturumumuz ilk konuşmacımız olan Prof. Dr.
Sayın Ayşe Akın’ın konuşmasıyla 13.30’da başlayacaktır. Çok
teşekkür ediyorum.
(Ara verildi)
Av. Ebru COŞKUNER KOLAK (Osmaniye Barosu TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü)- Değerli konuklar, şimdi öğleden
sonraki bölüme geçiyoruz. Öğleden sonraki bölümde tüm
konuşmacılarımızı öncelikle kürsüye davet etmek istiyorum.
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Sayın Prof. Dr. Ayşe Akın Hanımefendi, Sayın Prof. Dr. Ayşe
Nuhoğlu Hanımefendi, Sayın Av. Sema Aksoy Hanımefendi,
Sayın Prof. Dr. Orhan Derman Beyefendi, Sayın Dr. Yazgülü
Aldoğan Hanımefendi. Öğleden önce konuşmasını yapan Sayın Av. Nazan Moroğlu. (Alkışlar)
Değerli konuklar, ilk konuşmacımız Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları Halk Sağlığı Uzmanı Sayın Prof. Dr. Ayşe
Akın. Bizlere erken yaşta evliliklerin genel sağlık etkileri hakkında bilgi verecek. Teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Ayşe AKIN (Başkent Üniversitesi)- Efendim herkesi
saygıyla selamlayarak başlıyorum. Bu kadar güzel bir toplantıda bana konuşma fırsatı verdikleri için her şeyden önce Türkiye Barolar Birliği kadın komisyonuna ve bu toplantıyı düzenleyen gruba çok teşekkür ediyorum. Bir de kutlamak istiyorum.
Biz hep çocuk gelinler demesek deyip bir türlü bulamıyorduk,
çok güzel bir başlık bulmuş komisyon; çocuktan gelin olmaz.
Yaklaşık bir buçuk ay önceydi, Sayın Ebru Hanım –o zaman tanımıyordum- bana telefon ettiler ve bu panelde konuşmacı olmamı istediler -ama ben telaştan tarihi tam olarak duyamadım
- 30 Aralık anladım ve anında üzülerek yanıt verdim. “ Çok
önem verdiğim bir konu, çok ömrümüzü verdiğimiz bir konu
çocuk yaşta evlenme olayı. Fakat benim o gün bambaşka bir
toplantım var”, çünkü ben 30 Aralık anlamıştım ! Hemen iki
dakika sonra cevap aldım ki, “hocam 30 Aralık değil 30 Ocak”.
Oh ben de hemen olumlu yanıt yazdım ve çok da sevindim.
Böyle bir grubun konuya sahip çıktığı bir toplantıda olmak bile
hepimizin ümidini gücünü artırdı.
Belirttiler, ben halk sağlığı uzmanıyım, kadın doğum uzmanıyım. Kadın doğum uzmanı olarak çalıştığım ilk yıllar, evet
okulda duymuşuz, işte erken yaşta evliliklerin sağlık alanında
kötü sonuçları var. Ama eğer olayı çok yaşamadınızsa görmedinizse kötü sonuçlarını, konu çok da iyi anlaşılamıyor, sanıyorum ki erken yaşta zorla evliliklerinin en kötü sonuçlarını
hekim grubu görüyor birebir, bir de hukukçu grup ki, sizler
O grubun haklarını savunan grupsunuz. Benim hekimliğimin
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ilk yılları idi bir adli vaka geldi karşıma, ondan sonra konuya
ilgimi hiç kaybedemedim. O adli vaka 13 yaşında bir kız çocuğu idi ben öyküsünü alırken ağlamamak için kendimi tuttum.
Çünkü hani derler ya karnı burnunda, ufacık boyu, hani yaka
taksanız okula gider, öyle bir çocuk ve doğum yapmak üzere,
adli vaka. Dayısının oğlu ile odun kesmeye gitmişler, tecavüz
vakası yani bir kerelik ilişki ve gebelik.
O kadar farkında değildi ki. Dedim kızım, peki ne olacak şimdi? O kadar farkında değil ki, ne geleceğinin ne hayallerinin
çalındığının. Evlilik değil tabii bu tecavüz, ama o grubun yaklaşımını biliyoruz. Doğunca üstlerine atacağız dedi. Çözüm,
bulunan çözüm bu kadar. Ondan sonra benim bir hekim olarak
bu konuya ilgim hiç azalamadı Aksine arttı.
Yalnız şunu yaptım, burada da Sayın Gündoğan’a söylemek
istiyorum. Çok güzel bir yorum yaptılar. Dediler ki, 78 milyon
hepimiz suçluyuz ve kategorize edildiği vakit de muhtardan
tutun, anne babadan, kaymakamdan bütün her düzeyde suçluyuz. Ben hekim olarak suça iştirak etmedim. Malum adli vakalarda ya da işte küçük yaşta evlendirmelerde bizden rapor
istenir. İşte oradaki hekim de, yazık bu işte en iyisi, okumamış
da evlensin filan. Hiç rapor vermedim. Çünkü 18 yaşının altında, birazdan sunumlarımda anlatmaya çalışacağım, cinayet
gibi bir şey o çocuğu evlendirmek; bir sürü yönden, hele sağlık
yönünden.
Böyle bir girizgâhtan sonra, şimdi ben size neleri aktarmak
istiyorum. Sayın Moroğlu benim söyleyeceklerimin bazılarını
belirttiler, dolayısıyla kolaylaştı benim işim. Şöyle düşündüm,
konuya bir genel bakalım. Dünya ve Türkiye gerçeklerini biraz
birlikte görelim. Sağlık etkileri esas benim konum ve nedenleri,
çözüm önerileri veya aklımıza gelen çözümler. Tabii bunların
çoğunu siz biliyorsunuz zaten. Ancak bir hekim gözlüğüyle
ben size anlatmaya çalışacağım.
Tanımı malum, 18 yaşın altında ne fiziksel ne psikolojik ne sosyal hiçbir gelişimini tamamlamayan bir kız çocuğunun, 18 yaşından önce evlendirilmesi, erken ve zorla evlilik diye tanım-
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lanıyor. Yaşamın ilk 24 yılında çok iyi biliyoruz ki, bu dönem
çocukluktan –ki, benden sonra Sayın Derman çok daha ayrıntılı
anlatacak- ergenliğe gençliğe, daha sonra yetişkinliğe geçiş dönemi ve çok fırtınalı bir dönem.
Bu dönemde bireyin ruhsal, sosyal ve özellikle de üreme sağlığı cinsel sağlık açısından taşıdığı, yani kim olursa olsun taşıdığı
riskler var. Sosyologlara göre 14-19 yaş grubu olgunlaşmamış
birey. Onun olgunlaşmaya gelişmeye ihtiyacı var. Biz hekimlere göre de, 14-21 yaş ki, biz bunu bazen 24’e kadar da uzatıyoruz, üreme sisteminin olgunlaşma süreci. Bu yaş aralığındaki kızların evlenmesi, üreme sisteminin de gelişimi, kemik
yapısının gelişimi hiçbir şekilde tamamlanmamış bir birey. Ne
cinsel ilişkiye girmeye, hele evliliğe, bir ailenin sorumluluğunu
taşımaya hiç de hazır olmayan bir birey. Dolayısıyla böyle bir
bireyi evlendirdiğiniz vakit, sosyal dışlanmaya kadar giden bir
özgüven eksikliği, eğitim fırsatlarının çalışma fırsatlarının elinden alınması gibi pek çok sosyal yönden ve medikal yönden
riskleri var. Dolayısıyla erken yaştaki evlendirmeler, ne sosyologlara göre ne medikal gruba göre doğru olmayan evlenme/
evlendirme biçimi.
Böyle bir durumda, kadının zaten toplumda mevcut olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği daha da pekişmekte, o açıdan da son
derece sakıncalı. Eğitimsizlik, yoksulluk, cahillik ve bağımlılık
kısır döngüsüne âdeta mahkûm ediyor kız çocuğu, geleceğe
dair bütün fırsatlarını bu süreçte kaybedeceği için, bütün hayalleri de elinden alınmış oluyor.
Ayrıca aile baskısı ve sağlık konularındaki bilgi eksikliği, bu
bizim için çok önemli. Hizmetlere ulaşımı –burada örnekler vereceğim- bunu etkiliyor. Bilgisi eksik, bağımlı, dolayısıyla sağlık
hizmetlerine ulaşımı da son derece olumsuz etkileniyor. Aile
planlaması hizmetleri Sayın Moroğlu vurguladı, -ben de bazı
tablolar göstereceğim- genç grubun ulaşamadığı hizmetler.
Çünkü yeni evlenmiş ve aile ondan çocuk bekliyor. Yaşı kaç
olursa olsun, demin örnek verildi 14 yaşında evlenmiş, 18 yaşında üç çocuğu var. Bu vakada gebelikler arasındaki süreyi
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ben düşünemiyorum bile. Dolayısıyla bu tür vakalardaki “her
şey” bir birey için, bir kız çocuğu için çok büyük bir haksızlık.
Bu grup tabii ki aile planlaması hizmetlerine de ulaşamadığı
için bilgisi eksik, çok sayıda, sık aralıkla gebelik ve doğumlarla
anneyi tüketen olaylar yaşıyor. Yine hukukçuların karşısında
konuşacağımı bildiğim için, mümkün olduğu kadar hiç böyle
yasa bağlantılı hukuksal laf etmeyeyim diye uğraştıysam da,
şunu yazmaktan kendimi alamadım. Sayın Moroğlu vurguladı,
Feride hoca vurguladı. Bu konu uluslararası düzeyde ele alınmış; Çocuk Hakları Sözleşmesi, CEDAW, Nairobi, ICPD,Pekin
toplantıları her yerde konu ele alınmış . Konunun çözüme ulaşacağı beklentisi ile belki 20 yıl önce daha heyecanlanıyordum,
o ümidimi kaybetmedim heyecanım daha gerçekçi hale geldi.
Biz zannediyorduk ki ülke olarak imza atıyorsak, bunu ciddiye alır uygularız. Hiç de öyle değilmiş. Bu konuda en somut
örnekleri görüyoruz. İşte slaytta gördüğünüz bütün belgelerin
hepsini Türkiye olarak imzaladık. Pekin, Kahire, oralarda bizzat ben de bulunan biriyim. Ama uygulamalarımıza bakıyoruz
ki, bunlarla hep çelişen uygulamalar yapıyoruz.
Dünyadaki gerçeklere göz atalım. Bir yılda 15 milyon kız çocuğu 18 yaşın altında zorla evlendiriliyor. Bunun 1/3’ü de 15
yaş öncesi, yani adölesanda daha tehlikeli dönem. Bakıyoruz
ülkeler arası farklılık var. Sizleri çok fazla sayı vererek sıkmak
istemiyorum, birkaç sayılı tablom var, ama Nijerya âdeta rekor kırıyor. Ama 15 yaş altı evlilik Bangladeş’te çok daha fazla.
Hindistan’da varlıklı ve yoksul aile arasında çocuk yaşta evlilik yönünden fark var. Kırsal alanda yaşayanlar bu konuda
daha fazla risk altında. Dünyadaki tabloya bakıyoruz, biraz da
nüfusun hangi bölgede ağırlıklı olmasına paralel böyle bir pay
grafiği görüyoruz karşımızda.
Birleşmiş Milletlerin bir araştırmasına göre, gördüğünüz gibi
gelişmiş ülkelerde sıfır nokta…. filan diye ifade ediliyor. Bir
de şuna bakalım, gelişmekte olan ülkelerde, yani ülkenin gelişmişliği düştükçe çocuk yaşta zorla evlilik artıyor. Bu, her ülke
için, böyle.
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Bu resmi ben acaba böyle mizansen filan gibi mi düşünüyordum. Hayır, Gazze’de gerçek yaşamdan alınmış bir resim olduğunu üzülerek gösteriyorum. Bugünkü konumuz, çocuktan
gelin olmaz, ama kadına yönelik şiddet, çocuk hakları ihlali
diye ele aldığımız bu konu, tamam kadına yönelik şiddet, ama
çok başka türleri de var. Onları da bir anlamda aklımızdan çıkarmamız lazım.
Bakıyoruz her yıl 16 milyon kız çocuğu anne oluyor. 16 milyon
her yıl! 2 milyon çocuk pornografi objesi, her yıl 1,5 milyon
çocuk sınır ötesi satılıyor, yarıya yakını fuhuş sektöründe kullanılıyor. Kadınların yüzde 20’si, erkeklerin yüzde 10’u çocukken cinsel tacize maruz kalmış. Yılda 2 milyon kız çocuğu da
mütile ediliyor, yani cinsel sakatlık.
Gelecekteki sayılar daha da ürkütücü. Eğer dünya bu eğilimde
giderse, 10 yıl sonra 142 milyon kız evlenmiş olacak. 2030 yılında bu sayının 151 milyon olması bekleniyor. Bu 16 milyon
doğumu söylemiştim, yüzde 95’i gelişmekte olan ülkelerde.
Türkiye’deki gerçeklere değinmek istiyorum. Yüzde 26, yine
Sayın Moroğlu vurguladılar, halen evli olanların hızına baktığımız vakit üç evliden biri çocuk yaşta evlilik yapmış. Kanunlarımız arasında hangi yaşın “çocuk” sayılacağı konusunda uyumsuzluk mevcut, bu durum mücadeleyi zedeleyen
bir olay, onu da biliyoruz. Yine vurgulandı, ben de sunumun
sonunda yine vurgulayacağım. Kanunların varlığı iyi bir şey,
onların gerçekleşmesi için özellikle hukukçular başta olmak
üzere sivil toplum kuruluşlarının da çabalarıyla ne kadar büyük aşamalar yapıldığını da biliyoruz. Buna rağmen yetmiyor,
uygulamalara tam olarak yansıması lazım. Bir de temel nedenlere “neden bu yaşta çocuklar evlendiriliyor?” a inilmesi lazım.
Yine Türkiye rakamlarına bakarsak, bazen şiddetten kaçmak için evlenmeyi istiyor kız çocuğu, kaçtığını zannediyor.
Hâlbuki istatistikler bize gösteriyor ki, 18 yaşından önce evlenenler çok daha fazla cinsiyet temelli şiddete uğruyor. Bu da
en son 2014 yılında yayınlanan Türkiye rakamı: Erken yaşta
evlenenlerle 18 yaşından sonra evlenenler arasında çok fark
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var örneğin sırasıyla, % 48- % 31 fiziksel şiddet ; fiziksel veya
şiddet birlikte % 50- % 33 büyük bir fark var ve duygusal şiddet %51-% 42. Her halükârda küçük evlenen kız çocuğu, ev
içinde de gittiği aile içinde de şiddete daha fazla uğruyor.
Dini nikâh kendi kararıyla evlenme 18 yaş öncesi, yüzde 24,3
, sonrası 47,8. Dini nikâh küçük yaş grubunda 62,6, 18 yaşından sonra 47,3. Türkiye’de, yıllar içinde genç yaş grubunda
doğum yapan kadınların yüzdesi azaldı. Azalma sayılarını da
burada görüyorsunuz. İlk evlenme yaşı biraz ileriye kaydı. Şu
4+4+4 eğitim sistemi, beni de çok rahatsız eden bir konu, oraya geleceğim.
Yine yıllar içinde genç grubun doğurganlık hızında düşme
meydana geldi. Bunda ilk evlilik yaşının ileriye kaymasının yararını görüyoruz.. Gebelikten korunma, Türkiye’de bu yüzde
47’dir. Genç grupta bu yüzde çok daha düşük, bu grup modern
yönteme ulaşamıyor. Birinden izin alması lazım, cebinde parası yok ekonomik bağımlı gibi nedenlerle. Geleneksel yöntem
kullanımının yüksekliği bu grubun çabasını gösteriyor. Ancak
etkili yönteme ulaşamıyor. İlaveten, günümüzde izlenmeye çalışılan o üç çocuk beş çocuk politikası da, bütün bunlara sekte
vuran yaklaşımlar. Sizler hukukçu olarak tabii ki farkındasınız, yasa değişsin diye çok uğraşıldı bizler de engellemek için
çok çaba verdik. Çünkü o yasa, kadın sağlığının iyileşmesinde
son derece etkili olan bir yasa ve çıkmasına bizim grup 10 yılını
vermişti, 2827 sayılı Yasa. O yasanın değiştirilmesi için emirler verildiğini biliyoruz. Ama o emir yerine gelmesin diye biz
kadın sağlığı savunucuları çok uğraştık. Yasa kalkmadı duruyor ancak uygulamalarda, aile planlama hizmetine ulaşılmasın
diye her çaba gösteriliyor. Hani doğurganlığa karar verme ya
da doğurup doğurmama bir insan hakkıydı, bir üreme hakkıydı ? Bunun sorgulanması gerekir.
Benim bundan sonra göstereceğim bir tabloyla bu çok alakalı
olduğu için özellikle gösteriyorum. Biz hekimler bazen öğrencilerimize bunu vurguluyoruz. Sağlığı sadece fiziksel sağlık
olarak ele almamalıyız. Genellikle böyle anlaşılır. Oysa Dünya Sağlık Örgütünün 1948’de yaptığı tanımlamaya göre Sağlık
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bireyin fiziksel, ruhsal, psikolojik ve sosyal yönden tam iyilik
hali ve sağlıklı olmak temel bir insan hakkıdır.
Şimdi bir bakalım; erken yaşta evlenmenin kız çocuğu için olan
sosyal risklerini sayalım. Kız çocuğu, bir aile ve kocanın güdümünde hapsediliyor; aile ve toplum da bu hiç kabul edilmez durumu normalleştirmiş durumda. Dini nikâh ön plana
alındığı için o yaşta, kız çocuğu, resmi nikâhla kazanacağı haklarını da kazanamıyor. Bunlar sosyal risk. Öğretim hakkı çalışma hakkı elinden alınıyor, statüsü zaten toplumsal cinsiyet
ayrımcılığı nedeniyle düşük biraz daha düşmesine yol açıyor.
ve böylece toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, düşük statü daha da
pekişiyor
En alttaki karenin içine dikkatinizi çekmek istiyorum. 15-19
yaş grubu annelerdeki ölüm oranı, 20’li yaşlara kıyasla iki ilâ
beş misli fazla. Yani kızımı şu yaşta evlendirebilirim diyen
anne - baba, “tamam iki ya da beş misli daha fazla ölebilir, ben
ona da olur diyorum” demiş oluyor. Ama birazdan çözümde
konuşacağız, biz bu bilinci çoğunluk halkta uyandırabildik mi?
O konuda ne yapmalıyız?
Bu benim için çok önemli, sizin de biraz böyle gözünüz korksun diye koyduğum bir tablo. Erken yaşta evlenen annelerde
şunlar oluyor: Bebekleri de nasibini alıyor o grubun. Gördüğünüz gibi hizmete ulaşamama, gebelik zehirlenmesi, kansızlık,
zor doğum, ciddi kanamalar, böyle devam ediyorum. Obsetrkik fistül a deriz. İdrar kesesiyle haznenin arasında bir delik olması, bağırsakla hazne gibi… Bu tür komplikasyonlar. Eğitim
yarım kalıyor, iş fırsatı kaybı, yoksulluk, boşanma, ayrılma ve
şiddet. Bebekte de gördüğünüz gibi her aksilik meydana geliyor, o erken yaş evlenen grupta.
Peki nedenleri neler? Dedik ki biz hep sonuçla mı uğraşalım?
Hayır, nedene indiğimiz vakit çözümleyebiliriz. Mesela yoksulluk sosyoekonomik nedenler çok temelde yatan faktörlerden bir tanesi. Yoksulluğu pek çok erken evlenmelerde görüyoruz. İşte sofradan bir tabak daha eksilsin düşüncesi, ya da
başlık parası alıyor o aile, o da bir gelir gibi görülüyor. Yok-
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sulluk, ataerkil yapı, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, toplumun
genel eğitimsizliği, ancak özel olarak kadının eğitimsizliği – ki,
rakamları gördük - kadının statüsünün düşük olması, bütün
bunlar eşgüdümlü eşzamanlı sektörler arası işbirliğiyle ele
alınmadığı sürece, yani toplantılar yapılır konuşulur, duyarlı
insanlar daha duyarlı hale gelir, ama amaca ulaşmak zor olur.
Malum nedenleri sıraladım. Aile içinde çocuk için gerekli olan
sakin verimli ortamın olmaması, taciz, tecavüz, kaçma, kaçırılma bütün bunlar da faktör. Uluslararası mevzuata bakıyoruz çok net, hepsinde bunu belirtiyor ; Evlenme ve aile kurma
konularında seçim yapma hakkı diye bir insan hakkı var. Her
insan kadın ya da erkek kiminle ne zaman evleneceğini ya da
evlenmeyeceğini seçme hakkına sahiptir. Peki, biz bu milyonlarca kız çocuğunun hakkını veriyor muyuz? Hayır. Hiç kimse
hiçbir nedenle evlenmeye zorlanamaz, hiç kimse istemediği bir
evliliği sürdüremez. Kendi kararı önemli. Esas çözüm bu hakkın kullandırılması. Ne var ki bu olsun deyince olmuyor. Öyle
ise temelde yatan faktörlere gitmemiz lazım.
Toplumun farkındalığı artmalı, onu sarsacak biçimde ki, ilk
açış konuşmalarında Sayın Baro Başkanı da vurguladı, diğer
açış konuşması yapan arkadaşlarımız da vurguladılar. Konunun sağlık boyutu biz sağlıkçı olduğumuz için değil, hiç
kimsenin itiraz edemeyeceği bir gerekçe olduğu için “mutlaka
vurgulanmalıdır”. Yani diyebilirsiniz ki, işte şu yaşta evlenilmesi sakıncalı engellensin. Gittiği evde daha rahat edecek gibi
bir gerekçe ile karşı çıkılabiliyor. Ama konu sağlık gerekçeleriyle savunulduğunda bu gerekçeyi kullandığımız vakit, emin
olun ki, toplumun anlaması, ikna edilmesi daha kolay olabiliyor. İl düzeyinde yerel düzeyde yasa mevzuat filandan çok,
daha somut örneklerin verilmesi lazım. Erken yaştaki evliliklerde “sağlık gerekçesi” savunuculukta çok iyi kullanılacak bir
gerekçe.
Esas çözüm, temel hazırlayıcı nedenlere yönelik müdahale
programlarının geliştirilmesi ve geliştirilen programlara uyulmasıdır. 4+4+4 daha çıktığı gün, daha doğrusu 1997’de çıkan
zorunlu eğitimi 8 yıla çeviren yasa, en çok bizi hekimleri mem66
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nun etmişti. Çünkü evlenme yaşı ileri kayacak, doğum yaşı ileri kayacak ve kız çocuğu daha geç doğum yapacak. Nitekim
böyle sonuçlar almaya başlamıştık, derken torba yasa içine koyarak filan çıkarıyorlar , siz bile az fark ediyorsunuz. Birdenbire 4+4+4 çıktı.
Her platformda ben buna karşı Milli Eğitim Bakanlığı olduğu zaman da karşı çıktım. Aksini savundular. Şu anda 2015
yılında okuyoruz ki, 46 bin kız çocuğu okuldan alındı ya da
gönderilmedi. 4+4+4’ün ilk ürünüdür, ilk kötü ürünüdür. Bu
ileride daha ne yapacak, hangi zararları verecek ? Umalım ki
yasa değiştirilsin…
Peki, ne yapalım? Din ve gelenek kodlarıyla meşrulaştırılan ve
şeyhlik ve ağalık düzeniyle beslenen olumsuz kültürel değerler değiştirilmelidir. Bu kültürel değerler iyi olanları da var,
ama olmayanları da var. Kötüyse değiştirilmelidir, onlar tabu
değildir, hepimizin çaba sarf etmesi lazım.
Toplumda evrensel etik değerleri uygar sosyal düzenli bilimsel yaklaşımları temel alan değerler yerleştirilmelidir. Bir anlamda yasalar, mevzuat bunu getiriyor, ama uygulamalarda
bizim toplumsal, kültürel değerlerimiz var denilemez. Yasaları
çiğneme, kamuya zarar verme, bireylerin –bu yeni terminolojigünah işleme özgürlüğü kapsamında düşünülmemelidir. Yasalar arasında yaş konusundaki çelişki giderilmelidir ve burada tabii 78 milyona –çocukları çıkaralım- çok görev düşüyor ki,
gerçekten çok güzel vurgulanmıştı sabahleyin. Ama en büyük
görev de politikacılara karar vericilere düşüyor.
Bu tamamen 1995 Pekin toplantısının sonuç bildirgesinde vurgulanan, kız çocuğunun ele alınması. Tamam, kadın grubunu
vurgulayalım, mevcut gruba ne yapabiliyorsak yapalım, ama
uzun erimde mutlaka kız çocuğundan başlayarak kadını güçlendirelim. Güçlenmesini sağlayalım, pasif bir biçimde değil,
toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar oluşturulmalı, toplumsal cinsiyet bakış açısı ülkenin bütün planlarına yansıtılmalı ve
kırmızıyla yazıp altını çizdiğim sözcükler eyleme çevrilmeli.
Yoksa hiçbir faydası olmaz.
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Bu benim son slâydım. Size sormak için koydum, yoksa bunların hepsini ben söylemiştim. Sağlığın şöyle bir tanımı var.
Sosyal, psikolojik ve fiziksel yönden tam iyilik halidir. Şu kadar riski taşıyan ve taşıması iki kere iki dört gibi kesin olan, bir kız
çocuğunu evlendirdiğiniz vakit bu kadar riski var. Acaba bu
kız çocuğunun sağlıklı kalması mümkün mü? Bunu belki savunuculuk çalışmalarımızda toplumun anlayabileceği biçimde
dile getirebiliriz.
Son olarak –vurgulandı sabahki konuşmalarda- kadınla ilgili
cumhuriyet döneminde büyük Atatürk’ün önderliğinde açtığı yoldan çok büyük kazanımlarımız var. Burada o dönemin
etkisi, daha sonra STK’lar, kamu kurumları ve sanıyorum ki o
nimetlerle şurada toplanan grup, kendimi de dahil ediyorum,
buralara geldik. Ama şu anki algımız –yine vurgulandı- sanki
bu verilenler çok olmuş, milim milim, bazen tepki büyük olunca dozu azaltılıyor. Geri nasıl alırız? Onu yaşıyoruz. O zaman
gerçekten de periferi mobilize ederek, ayağa kaldırarak çok
daha fazlasının yapılması lazım diyorum. Bu konuda hiç taviz
vermeden yolumuza devam etmemiz lazım diyorum.
Çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
Av. Ebru COŞKUNER KOLAK (Osmaniye Barosu TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü)- Sayın Prof. Dr. Ayşe Akın’a çok teşekkür ediyoruz.
Değerli konuklar, şimdi çocuk gelin sorununun ceza hukuku
açısından değerlendirilmesi hakkında konuşmasını yapmak
üzere Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın
Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu’nu davet ediyorum huzurlarınıza. (Alkışlar)
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Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekanı)- Teşekkür ederim.
Değerli katılımcılar, ben de öncelikle Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonuna çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu gerçekten çok önemli bir konu ve bir şeyler yapmamız gereken bir
konu. Şu sıralarda bir şeyler yapılabileceğini düşünüyorum.
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Çünkü bildiğiniz üzere Ceza Kanununun 103. maddesinin 2.
fıkrası Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. 2016 sonunda iptal kararı yürürlüğe girecek. Bu arada yeni bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Belki yeni düzenleme yapılırken,
bu soruna çözüm bulunabilecek yeni bir düzenleme yapılır
diye düşünüyorum. O yüzden de buna olumlu yönden bakıp,
iptal kararını bir fırsat olarak da değerlendirebiliriz diyorum.
Şimdi çocuk gelinler konusunda tabii ki karşımıza yaş meselesi
ilk mesele olarak çıkıyor. Erken evliliklerin sebepleri sonuçları,
benden önceki konuşmacılar çok ayrıntılı bir şekilde bu konulara değindiği için, ben değinmeyeceğim. Daha çok teknik ceza
hukuku yönüyle konuya değineceğim.
Dediğim gibi yaş sorunu ortaya çıkıyor, ama bana sorarsanız
yaş sorununu evlilik yaşı ve çocuğun cinselliğini yaşama yaşını birbirinden ayırarak değerlendirmek gerekir. Evlilik yaşı
18 olmalı, bütün konuşmacılar da haklı olarak bunu belirttiler. Bugün Medeni Kanununda 16 yaşında mahkeme kararıyla
17 yaşında ailesinin izniyle evlenmeye izin veriliyor, ama artık bunlar bir kenara bırakılıp, 18 yaşından önce evliliğe izin
verilmemesi gerekir. Ama cinselliği yaşama yaşına geldiğimiz
zaman, ne zaman çocuğun cinselliği konusunda gösterdiği rıza
geçerli bir rıza olacaktıra baktığımız zaman, bugün bizim Ceza
Kanunumuz 18 yaş diyor. 15 yaşına kadar olan çocuklara karşı
gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, çocuğun rızası olsun
olmasın suç, ama 15-18 yaş arası bildiğiniz üzere 104. Maddede, eğer çocuğun rızası varsa 104. Madde kapsamında değerlendirilen şikâyete bağlı bir eylem, çocuğun rızası yoksa 103.
Madde kapsamında değerlendirilen bir eylem.
Dolayısıyla bizim hukukumuz açısından çocuğun cinsel ilişkiye rıza göstermesi diye bir şey söz konusu değil. Ancak 18
yaşını doldurduktan sonra geçerli bir rıza gösterebiliyor. Öte
yandan az önce dediğim gibi, Medeni Kanun hükümleri 18 yaşını doldurmadan evlenmeye izin veriyor.
Mukayeseli hukukta nedir durum diye baktığımız zaman, mukayeseli hukukta evlilik yaşı 18, ceza hukukçusu olduğum için
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o konuyla da fazla ilgilenmiyorum, ama çocukla cinsel ilişkinin suç olması meselesine baktığımız zaman mesela Fransız
Ceza Kanunu diyor ki, 15 yaşından küçük bir çocuğa karşı yetişkin tarafından gerçekleştirilen cinsel eylem suçtur. 15 yaşını
dolduran bir çocuğa karşı da yine cebir, hile, tehdit olmaksızın
yetişkin tarafından gerçekleştirilen cinsel eylem suçtur. Yani
Fransız kanununa baktığımız zaman, çocuklar arasındaki cinsel hareketleri çocuklar bunu rızayla yaşamışlarsa suç olarak
düzenlemiyor. Yetişkin tarafından gerçekleştirilmesi koşulunu
öngörüyor.
Yine İsviçre Ceza Kanununda çocuğun 16 yaşı esas alınmış,
Fransa’da 15 olmasına rağmen, İsviçre Ceza Kanunu diyor ki,
faille mağdur arasındaki yaş farkı 3’ten fazla değil 16 yaşını
dolduran kişi olsa dahi ise fail cezalandırılmayacaktır. Belçika
kanunu, çocuğun cinsel ilişkiye rıza yaşını 16 olarak almış ve
burada mağduru 10 yaş 10-14 yaş arası, 14-16, 16-18 yaş arası
gibi gruplara bölmüş ve failin cezasının da mağdurun yaşına
göre tespit edileceği konusunda bir düzenleme yapmış. Alman
hukukuna baktığımız zaman, Alman hukukunda 14-18 yaş
arası mağdurla rızaen gerçekleştirilen ilişkinin cezalandırılabilmesi için, failin 21 yaşını doldurmasını arıyor. Fail 21 yaşını
doldurmamışsa ve rızayla ilişki gerçekleşmişse, bunu suç olarak kabul etmiyor.
Mukayeseli hukuka baktığımızda ceza kanunu bakımından
cinsel ilişkiye rıza yaşı 15-16 yaş arasında değişiyor. Dolayısıyla bizim hukukumuzda da aslında 104. Madde, 15 yaşını
dolduran çocuk şikâyetçi olursa rızayla girdiği cinsel ilişkinin
cezalandırılacağını öngörüyor. Çocuk şikâyetçi değilse, o zaman bir cezalandırma söz konusu olmayacaktır. Ama bizim
104. Maddedeki düzenleme, bildiğiniz gibi çok sıkıntılı bir düzenleme; 16 yaşındaki iki çocuk rızayla ilişkiye girerse, birinci
görüş diyor ki; ikisi de çocuktur, hiçbirini cezalandıramayız.
İkinci görüş diyor ki, aktif olan hangisi ise fail odur onu cezalandırırız. Kız-erkek çocuk ilişkiye girmişse, tabii ki aktif olan
erkek çocuktur, onun cezalandırılması gündeme gelecektir
bu görüşe göre. Kız çocuk 17 yaşında, erkek çocuk 15 yaşında
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olabilir, yine erkek çocuğun cezalandırılması aktif olduğu için
gündeme gelecektir. Bu bakımdan 104. Maddedeki düzenlemede aslında sıkıntılı bir düzenleme.
Yine mukayeseli hukuka baktığımız zaman, hep faille mağdur
arasındaki yaş farkını esas alarak cezalandırmayı öngören düzenlemeler olduğunu görüyoruz. Yine bildiğiniz üzere bizim
104. Maddenin 2. Fıkrasında böyle bir düzenleme vardı. Faille
mağdur arasında 5 yaştan fazla fark varsa ceza ikiye katlanır,
şikâyet olmaksızın cezalandırılır diyordu. Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal etti.
Şimdi 103. Maddeye geldiğimizde, Anayasa Mahkemesinin
kararına baktığımız zaman, iptal gerekçesi çok tartışılabilir bir
gerekçe, kabul edilebilir bir gerekçe değil diye düşünüyorum.
Çünkü 103. Maddede 2014 yılında 6545 sayılı Kanunla değişiklik yapıldı ve temel ceza artırıldı. Ruh ve beden sağlığının
bozulmasına sebep olması ağırlaştırıcı sebep olmaktan çıkarıldı, temel ceza arttırıldı. Temel cezada alt sınır 16 yıla çıkarıldı.
Anayasa Mahkemesi daha önce 103. Madde konusunda iptal
kararı vermemişti. Ama temel ceza artırılınca 103. Maddenin
2. Fıkrasının iptaline karar verdi. İptal gerekçesine baktığımız zaman, Anayasa Mahkemesi kararında diyor ki; bu 103.
Maddenin gerekçesi, varlık sebebi, çocuk yaşta gerçekleştirilen
evliliklerin önüne geçmek, çocuklara karşı cinsel istismarı önlemek. Doğrudur. Fakat diyor, bu yaştaki çocuklar evlenip de
–tırnak içinde- sonradan yaşları 18 olduğunda gerçek anlamda
bir evlilik oluştuğunda, burada babanın ceza yaptırımına tabi
tutulması, ülkenin sosyal ve kültürel yapısıyla bağdaşmaz diyor. İkinci olarak, halen evli olan çocuk yaşta evlenip de bu
evlilik ileriki yaşlara kadar devam eden kişiler için farklı bir
yaptırım belirlenmelidir. Farklı bir yaptırımın belirlenmediği
için, kutsal aile kurumunu koruma imkânı ortadan kalkar diyor Anayasa Mahkemesi.
Şimdi çocuk evliliklerin ne kadar sıkıntılı olduğunu gördük diğer sunumlardan. 13 yaşında, 14-15 yaşında evlenmiş ve Anayasa Mahkemesi diyor ki, bu kutsal aile birliğini korumalıyız.
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Yani buna katılmak mümkün değil. Sağlıklı bir ailenin orada
olduğunu söyleyebilmek mümkün değil ya da yüzde kaç oranında sağlıklı bir aile oluyor ileriki yıllarda bu çocuk yaşlarda
yapılan evliliklerden.
Yine bu evliliklerden çocuk meydana geldiyse, bunların yaptırıma tabi tutulmasında kamu yararı yoktur diyor Anayasa
Mahkemesi. Peki, kamu yararı yok. O zaman biz bu çocuk evliliklerini nasıl önleyeceğiz? Bir kısır döngüye götürüyor bizi
Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesi. 15 yaşında evlenmiş,
çocuğu olmuş 18 yaşında ortaya çıkmış, resmi nikâhla 18 yaşında evlenmiş. Bunu cezalandırmakta kamu yararı yok. Peki,
bu kısır döngüyü nasıl önleyeceğiz biz bu kişiyi cezalandırmazsak. Dolayısıyla bu kamu yararının bulunmaması ve bu
gerekçeyle de cezalandırılmama meselesi, büyük bir kısır döngü yaratıyor.
Yine Anayasa Mahkemesi evlilik birliği içinde kadının ve çocuğun haklarının ağır derecede zedelendiğini kabul ediyor, babanın cezalandırılması yoluyla. Ama ilk başta o çocuğun hakları
ağır derecede zedelenmişti. O haklar ne oldu? Bunları göz ardı
mı edeceğiz, devam etmesine izin mi vereceğiz? Dolayısıyla
Anayasa Mahkemesi bir de yaptırımın çok ağır olmasına değiniyor. Orantısız olduğunu söylüyor. Cezalandırmada onarıcı
adalet ilkesiyle bu kadar ağır bir yaptırımın bağdaşmadığını
belirtiyor. Anayasa Mahkemesinin birçok kararına baktığımız
zaman, o kararlarında Anayasa Mahkemesi şunu diyordu: Cezanın miktarını tespit etmek kanun koyucunun takdirindedir,
ben o takdire karışmam. Ama 103. Maddede takdire karıştı.
Yaptırım çok ağırdır dedi, cezadan beklenen amacı gerçekleştirmez, onarıcı adaleti hizmet etmez.
Şimdi 103. Maddenin 2. Fıkrasını cezalandırırken, onarıcı adaletten söz edildiği zaman benim aklıma 765 sayılı Ceza Kanununun 434. Maddesi geliyor. Sanki eski 434. Madde o tecavüzcüyle evlenme maddesine bir dönüş olacakmış gibi bir his var
içimde. Tabii ki böyle bir dönüşün olmasını temenni etmiyoruz, umarız böyle bir dönüş olmaz.
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103. maddenin 2. Fıkrasının, özellikle bu çocuk yaştaki evliliklerin cezalandırılması meselesi, bildiğim kadarıyla Yargıtay’da
da tartışıldı, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunda da tartışıldı. 103. Maddenin 2. Fıkrasından cezalandırmanın önüne geçilmek için uğraş verildi. Burada cezalandırmanın önüne geçilmek için ileri sürülen gerekçelerden biri, Ceza Kanununun 30.
Maddesinin son fıkrası. Bunu bazı akademisyenler meslektaşlarım da savunuyorlar. Ceza Kanununun 30. Maddesinin son
fıkrası, yasak hata ya da hukuki hata diyebileceğimiz bir hata
şekli. Kişinin hukuka aykırılık bilinciyle hareket etmemesi halinde cezalandırılmayacağını öngörüyor 30’a son.
30/sona ilişkin, şimdi konuşu biraz daha şey yapmak için, Alman mahkemesinin bir kararından söz etmek istiyorum. Bugün
erkek çocukların sünneti meselesi; erkek çocuklar sünnet ettiriliyor, neden suç değil? Neden kasten yaralama suçu değil mi?
Sünnet de faydalıdır, çocuğun sağlığı açısından faydalıdır vesaire. Alman mahkemesi kararında bunları tartışmış, yüzde yüz
kesin değil sünnetin çocuğun sağlığı açısından faydalı olduğu
gibi sonuçlara varmış. Sonuçta Alman mahkemesi demiş ki, erkek çocuğun sünnet ettirilmesi kasten yaralama suçunu oluşturur. Ama sonra demiş ki, bizim TCK 30/sonun karşılığı Alman
Ceza Kanununun 17. Maddesi. Burada demiş, çocuğu sünnet
ettiren anne baba açısından ve sünnet eden doktor açısından
kaçınılmaz hukuki hata vardır, cezalandırılmaması gerekir ve
cezalandırmamış. Sonra Alman kanun koyucusu, Alman Medeni Kanununa bir hüküm ekleyerek, erkek çocukların sünnetinin hukuka uygun olduğuna ilişkin bir düzenleme yaptı.
Şimdi bizim hukukumuzda da deniliyor ki, eğer bu çocuk yaşta evlilikler çocuğun cinsel istismarı suçu, ama aynen sünnet
kararında olduğu gibi burada hukuka aykırılık bilinci yoktur.
İki tane çocuk davul zurna eşliğinde iyi bir şey yaptıklarını düşünerek evlenmiştir. Bunları cezalandırmayalım. Olmaz, TCK
30/son burada olmaz. Hadi bir olayda bunu uyguladınız, ama
bundan sonraki olaylarda artık insanlar bunun suç olduğunu
biliyor. 30/sona sokulamaz böyle bir düzenleme.
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Bu sebeple işte 103. Maddenin 2. Fıkrası bu durumda olanların
da kurtarılması amacıyla belki de iptal edildi. Getirilecek yeni
düzenlemede, 434’e benzer bir düzenleme getirilip, belki de
evli olanlar cezasızlıklardan yararlanacak. Ama dediğim gibi,
o zaman bir kısır döngüye gireceğiz ve bu genç yaşta evlilikleri
önlememiz mümkün olmayacak.
Şimdi daha fazla sözü uzatmadan, önlemek için, bu çocuk
yaşta evlilikleri önlemek için ne yapmalı? Bir kere evlilik yaşı
konusunda Medeni Kanunda da yeknesak bir düzenleme getirilmeli ve toplumda bir algı değişimi yaratılmalı. Erken evlilik
normal değildir, iyi bir şey değildir. Bu algı değişimi yaratılmalı. Şu da anlatılmalı: Evlilikle cinsellik ya da cinsel ilişki aynı
şey değil. Bunu birçok toplantıda yine hukukçu olan insanlarla
tartıştık. Cinsel ilişkiye girebiliyorsa evlenebilir diyor. Hayır,
ikisinin sonuçları aynı şey değil. Bunu bu topluma anlatmalıyız aslında. Bir çocuk evlendiği zaman bütün konuşmacılar
belirttiler, nasıl sakıncalar ortaya çıkıyor. 18 yaşından önce 1617 yaşında bir çocuk cinsel ilişkiye girer girmez, o çocuğun ve
ailesinin bileceği bir iştir. Ama cinsel ilişkiye girmiş olsa bile,
evliliğin doğurduğu o olumsuz sonuçlar doğmaz. Bunları da
anlatabilmemiz gerekir.
Yine ağır cezalar suçu önlemede başarılı sonuçlar vermiyor.
Bunu artık kabullenmeliyiz. O yüzden 103. Maddede mesela
ne oldu? 16 yıl. Anayasa Mahkemesi ne dedi? Çok ağırdır bu
ceza dedi. Çok ağır cezalar öngördüğümüz zaman, o suçu işleyen kişi âdeta mağdur konumuna düşüyor. Bu sefer hâkimler
onu kurtaracak, o ağır cezadan kurtaracak yol aramaya başlıyor.
Toplum gerçekten onu mağdur olarak görüyor, suçlu olan kişi
mağdur konumuna düşüyor. O yüzden hani burada çok ağır
cezadan kaçınmalıyız, normal bir ceza olsun. Ceza Kanununun
sistematiğine uygun bir ceza olsun, ama o suçu işleyen kişi şunu
bilsin ki, bu suçu işlediysem kısa sürede cezalandıracağım ve
cezam infaz edilecek. Kafasında o cezadan herhangi bir şekilde
kurtulabilirim düşüncesi olmayacak. Cezanın caydırıcılığı ağırlığında değil, mutlaka uygulanacağına olan inançtadır. Bu sebeple de çok ağır cezaların öngörülmesini ben taraftarı değilim.
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Çocukların evlendirilmesi ayrı bir suç olmalı. Mesela 103.
Madde yeniden düzenlenecektir, çocuğun cinsel istismarı
suçu olacaktır, ama çocukların evlendirilmesi diye ayrı bir suç
olmalı. Burada evlendirilen iki tane çocuk, bunları cezalandırmamalıyız. Ama bu çocuklar hakkında da tedbir uygulanmalı. Çünkü iki tane çocuk eğer evliliğe razı geliyorsa, bunların
evlilik konusundaki anlayışında, kültürel anlayışında bir aksaklık bir şey var demektir. O çocuklar hakkında tedbir uygulanmalı. Erkek çocuğa o yaşta evliliğin mahsurlarını anlatacak
bir program uygulanmalı. Kız çocuğa keza öyle programlar
uygulanmalı ve gerekiyorsa, işte ekonomik sebeplerle bu kız
çocuğu çocuk yaşta evlendiriliyorsa, devlet o kız çocuğunun
bakımını üstlenmeli. Yani çocuk yaşta evlenen çocuk evliliği
suç olmalı, ama evlenen çocuklara yaptırım değil güvenlik
tedbiri uygulanmalı. Ama o çocukların evlenmesine azmettiren ya da o çocukları evlendiren anne baba asıl bu yeni ihdas
edilecek suçtan dolayı cezalandırılmalı. Anne baba da bunun
suç olduğunu bilmeli, çocukları cezalandırmamalı. Maddenin
düzenleniş şekline göre anne baba fail olarak cezalandırılabilir, azmettiren olarak cezalandırılabilir, ama anne babaya bir
yaptırım öngörülmeli.
Yine çocuğun cinsel istismarı 103. Maddede suç olarak düzenlenmeli. Eğer çocuk yaşta evlilikten sonra istismar fiili de
vuku bulduysa, yine çocukları cezalandırmamak, ama istismar
fiiline azmettirdikleri için de anne babayı ya da her kimse azmettiren, onu cezalandırmak gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla mukayeseli hukuka da baktığımız zaman, çocukları
cezalandırmıyor, yaş farkını esas alıyor. Yani sonuç olarak
bizde de çocuklar arasındaki yaş farkını esas alan bir düzenleme yapılmalı. Çocuk evliliği ayrıca suç olarak getirilmeli, ama
çocuklar hakkında ceza değil güvenlik tedbiri uygulanmalı. O
çocuk evliliğine azmettiren yaptıran anne baba cezalandırılmalı. Ve nasıl ki erkek çocuklar evlendirilmek için, aman askerliği
bitsin de evlensin diye bekleniyor. Kız çocuklar için de böyle
bir şey yapılmalı. Askerlik olmaz bu, ama diğer konuşmacıların da belirttiği gibi zorunlu eğitim. Kız çocukları için de 18 yaşına kadar zorunlu eğitim gelirse, en azından tamam eğitimini
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tamamlasın da ondan sonra evlensin denilebilir. Ya da bunun
gibi kız çocuğu 18 yaşına kadar evlenmesine engel olacak başka bir düzenleme yapılmalı. Kız çocuğa da bir yükümlülük getirilmeli diye düşünüyorum.
Sabrınız için teşekkür ederim. (Alkışlar)
Av. Ebru COŞKUNER KOLAK (Osmaniye Barosu TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü)- Sayın Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu’na çok
teşekkür ediyoruz.
Değerli konuklar, şimdi Ankara Barosu önceki başkanı Sayın
Av. Sema Aksoy’u “gelinlik değil, kefen giymiş çocuklar” isimli
konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum.

SEMA AKSOY’UN
KONUŞMASI

Av. Sema AKSOY (Ankara Barosu)- Çok teşekkür ediyorum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu büyük emeği vererek kurultayı hazırlamış olan Türkiye Barolar Birliği TÜBAKKOM eşgüdüm sorumlusu Sayın Av. Yurdagül Gündoğan’a
ve TÜBAKKOM Dönem sözcülüğünü üstlenen Sayın Av. Ebru
Coşkuner Kolak’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkürü borç biliyorum.
Günün konusuyla da bence çok doğrudan ilgili, aramızdaki
Türkiye’de 5 kadın baro başkanından bir tanesi var, Sayın Av.
Dilem Aksoy. Hoş geldiniz diyorum ve alkışlıyorum. (Alkışlar)
Sevgili konuklar, kıymetli meslektaşlarım; öncelikle bu kurultayın adının doğru seçildiğini ifade etmek istiyorum. Daha
önce bir kısım hukuki toplantılarımızda da bizler hep çocuk
gelin kavramını ne yazık ki kullandık. Bilinçsizce kullanmışız.
O bakımdan gerçekten çok önemli ve bu kurultayın Türkiye’ye
en önemli mesajı, zaten başlığıdır. Gelinlik değil, kefen giymiş
çocuklar dedim ben konuşma başlığıma da. Çünkü gerçekten o
çocukları aslında öldürüyoruz, evlendirmiyoruz.
Çocuk gelin dediğimiz zaman, bir çocuğun gelin olabileceğini
onaylamış oluyoruz. Bu bakımdan da buradan çıkan en önemli
sonucun ve topluma verilecek özellikle basın ve medya organlarına verilecek en önemli mesajın, artık ve artık bu çocuk gelin
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kavramının kullanılmaması, tanımlamanın çocuk istismarı olarak yapılması ve –tırnak içinde- gelinlikle çocuğun bütünleştirilerek, toplumda aslında bilerek bir algının yaratılmaması.
Kıymetli konuklar, gelin kimdir? Gelin özgür iradesiyle evlilik akdinin tarafı olup, evlenen kadındır. Çocuk ile gelin ya da
evlilik bir arada kullanılmamalıdır. Bir çocuğun hayatın evlilik
kurumunun sorumluluğunu taşıması, sonuçlarını kestirmesi
mümkün değildir. 18 yaşından önce hiçbir konuda tasarruf
hakkı verilmeyen çocuğun evlendirilmesi ve bundan sonra
kendi vücudunla psikolojinle hayatınla ilgili tasarrufta bulunacaksın denilerek çekip gidilmesi, ne insanlığa ne hukuka ne
de vicdana sığmaktadır.
Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki
tüm çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim sağlık barınma,
fiziksel psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi
haklarının hepsine birden tanımlamakta kullanılan evrensel
bir kavramdır. Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesiyle tanımlanan çocuk kavramı, hukuk sistemimiz içerisinde bir tek Çocuk Koruma Kanununda doğru
tanımlanmıştır.
Çocuk tanımlamasında kanunlarımız ne yazık ki kendi içinde
çelişkiye düşmektedir. Türk Medeni Kanununa göre evlenebilmek için 17 yaşının doldurulması şartı konulmuş, 16 yaşını doldurmuş çocuklara da hâkim izniyle evlenebilme imkânı
verilmiştir. Erginlik rüşt yaşı 18 olarak belirlenmiş, evlenmenin kişiyi ergin kılacağı ifade edilmiştir. Yine Medeni Kanuna
göre, 15 yaşını dolduran küçük kendi isteği velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilmektedir. Türk Ceza Kanununa
göre çocuk, 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği
gelişmemiş olan kişidir. Çocuk Koruma Kanununa göre çocuk,
18 yaşını doldurmamış kişidir. Görüldüğü üzere kanunlarımız
içerisinde de ciddi çelişki vardır ve bu yorumlamada da hataya
düşürmekte ve yargı kararlarına da ne yazık ki yansımaktadır.
Bir an evvel bu çelişkinin mevzuat düzenlemesiyle giderilmesi
gerekmektedir.
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Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2011’de
18 bin 834 aile yaşı küçük çocukları için mahkemede evlenmeye izin davası açmıştır. Ülkemizde bazı yargı kararları ve
uygulamaları, cinsel istismara uğrayan çocuklara ne yazık ki
zarar vermektedir. Son günlerde basına yansıyan yargı kararlarında görüldüğü üzere, çocuklara yönelik cinsel istismar
suçu işleyen bazı sanıkların cezaları hukuka aykırı şekilde
hafifletilmektedir. Maalesef görülmekte olan birçok davada,
mağdurlara yönelik olumsuz davranışlar ve kararlarla sıklıkla
karşılaşılmaktadır. Bu durum bize toplumsal zihniyetin yargı
kararları üzerindeki etkisini göstermektedir.
Son yıllardaki en önemli gelişmelerden birisi de, tecavüze uğrayan bir kadının, tecavüz edenle evlenmesi halinde soruşturmanın dava aşamasında davanın, infaz aşamasındaysa infazın
ertelenmesini öngören düzenlemenin kaldırılmış olmasıdır.
Tabii ki bu düzenlemelerin kaldırılmasında işte bu salondaki
bütün arkadaşlarımızın çok büyük emeği vardır. Bu hükümle
cinsel saldırıya uğrayan kadın mağdur edilmekte, öte yandan
cinsel saldırıyı yapan ödüllendirilmekteydi. Bu da tecavüz vakalarını ne yazık ki cesaretlendiriyordu.
Keza Türk Ceza Kanununda aile içi şiddeti resen takip eden bir
hukuksal düzenleme yapılarak, ailenin şikâyetiyle sadece gündeme gelen şiddet vakalarıyla ilgili bundan haberdar olan soruşturma makamları, savcılıklar resen harekete geçip, bununla
ilgili soruşturma yapma imkânı buldular. Bunlar Türkiye’de
uzun yıllardır verilen mücadelenin birkaç sonucudur.
İstismar edilen çocukları adli süreç içerisinde koruyacak, onların yargılama sırasında tekrar mağdur olmalarını önleyecek,
hukuki ve teknik altyapının acilen hayata geçirilmesi zorunludur. Ailelerin kız çocuklarını erken evlendirmesindeki önemli
nedenlerden birinin ekonomik olduğu yapılan araştırmalarda
görülmektedir. Kız çocuklar aile için gözden çıkarılabilecek
fazladan bir boğaz, gittiği ailede de yediği yemeğin karşılığını
hakkını verecek, erkeğe cinsel hizmet ve ev işiyle ödemek zorunda olan bir köle gibi değerlendirilmektedir.
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Çocukların işe değil okula gitmesi için, çağdaş devletler bütün güçlerini seferber etmişken, çocukların gelişmesini engelleyecek ve sömürülmesine yol açacak yasal değişiklikler son
yıllarda gittikçe artmaktadır. Örneğin Meslek Eğitim Kanunu,
örneğin İş Kanunundaki kadın istihdamını destekliyoruz diyerek çıkarılan hükümler ve şu anda tekrar son torba kanunda
da bunun izlerini de görüyoruz. Kadınlara doğum izinleri ve
kadınlara yaptığı çocuk sayısına göre daha fazla izin verilecek
şekilde çocuk yapmaya teşvik eden hükümleri yeni kanun taslağında da ne yazık ki karşımıza çıkıyor.
Keza 4+4+4 uygulamasından sonra kız çocuklarının okullaşma
oranının artmasına karşılık, kızların okuldan ayrılma oranlarının da yükseldiğini görmekteyiz. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Sayın Ramazanoğlu, eğer biz kız çocuklarını okulda tutabilirsek ve eğitim sürelerini uzatabilirsek, onların erken evliliklerini de engellemiş olacağız açıklamasını olumlu adımlar
atılacağı umuduyla karşılıyorum.
Eğitim düzeyi ve yoksulluk kadar özellikle kırsal bölgelerde
din faktörünün de etkisini ne yazık ki yok sayamayız. Medeni
Kanunun öngördüğü ve dinsel anlamda ergenlik arasındaki
farklılık önemle karşımıza çıkıyor. Çünkü bazı kesimlere göre
bir kız çocuğunun adet görmesi, olgunlaştığı anlamına geliyor.
Bu da rüşt yaşı olan 18 değil 12-13 yaşa tekabül ediyor. Diyanet
İşleri Başkanlığının özellikle kırsal kesimlerde halk üzerindeki
etkisi yadsınamayacak kadar büyük. Bu nedenle de özellikle
camilerde görev yapan imamların eğitilmesinin de önemli olduğu kanaatindeyim.
Fakat ne yazık ki imamlarımızın durumu da bu, işte size bir
manzara. İmam camide nikâh kıyıp, belge vermeye başladı.
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Bedir Cami
imamı Mustafa Basrık, gelin ve damat tarafını camiye davet
ederek dini nikâh kıymaya, dini nikâh belgesi vermeye başladı. İlçe müftüsü ise, bilgimiz yok, ama hiçbir sakıncası da yok
dedi.
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Anayasa Mahkemesi genel kurulu, resmi nikâh olmadan dini
nikâh kıyan imamla, çiftlere verilen hapis cezasını oyçokluğuyla iptal etti. Biraz önce kıymetli hocam Ayşe Nuhoğlu hocam
çok detaylı anlattı 103 ve 104. Maddesindeki iptalle ilgili ve çok
da önemsiyorum. Şu anda Adalet Bakanlığında boşluğun doldurulması anlamında ciddi bir çalışma ve hazırlık yapılıyor.
Özellikle buradan çıkan sonuçların ve kıymetli hocamın önerilerinin oraya yansıması gerektiğini düşünüyorum. Çok hızla
bunları Adalet Bakanlığına iletmek gerekiyor.
Anayasa Mahkemesi nikâhsız birlikte yaşayanlara Türk Ceza
Kanununda herhangi bir ceza öngörülmezken, resmi nikâh
yaptırmadan dini nikâh kıyanlara hapis cezası öngörülmesinin
Anayasanın 10. Maddesi, kanun önünde dil ırk renk cinsiyet
siyasi düşünce felsefi inanç din mezhep ve benzeri sebeplerle
ayrım gözetilmeksizin, herkesin eşit olduğu ilkesine aykırı olduğunu, düzenlemenin din ve vicdan özgürlüğü, özel hayatın
korunması ilkelerine de aykırı bulunduğu gerekçesiyle iptal
etti.
Bu kararla imam nikâhlı birliktelikler teşvik edilmişi, erken evlilik yoluyla çocuk istismarına da bir kapı daha aralanmış oldu.
Ne yazık ki, işte Kader olayından sonra rahmetli Kader’imizin olayından sonra, imam nikâhı kıyan çocuklara nikâh kıyan
imamlarla ilgili yapılan soruşturmalar da şimdi askıya alındı.
Vahim olan ise, çocuk yaşta evliliklerin toplum genelinde kabul görmesidir. İşte ne yazık ki geldiğimiz durum. Büyük Önder Mustafa Kemal diyor ki, kadınlar toplumsal hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek, birbirlerinin yardımcısı ve destekçisi
olacaklardır. Ne yazık ki işte devlet adamı bir bakan, kadının
tek kariyeri annelik olmalıdır diyor ve kadını işte eve hapseden
zihniyetin bir tezahürü olarak burada da kendini gösteriyor.
Burada da yorumu birlikte yapalım isterseniz. Yüzyıllar ötesinden bir düşünür Brigham Young 1843’te demiş ki; bir erkeği
eğitirseniz eğitimli bir insan kazanırsınız, oysa bir kadını eğittiğinizde bütünüyle bir kuşağı eğitmiş olursunuz. Bizim öğretmenimiz ne yazık ki öğretmenlerimizin cumhuriyet öğretmen-
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lerimizi tenzih ederek söylüyorum, bir öğretmen de Türkiye
Cumhuriyetinde diyor ki… Muzaffer Ceylan, adını da burada
zikredelim. “Okula giden kızlar baldır bacak açarak erkek öğretmenleri tahrik ediyorlar. Kızlar okula gönderilerek fahişe olmaya teşvik
ediliyorlar.” İşte bizim aslında önümüzdeki sorun bu zihniyet.
Cezalar kıymetli hocamın dediği gibi gerçekten özellikle son
düzenlemelerden sonra ciddi şekilde artırıldı, ama bizim asıl
mücadele etmemiz gereken işte bu zihniyetler.
Bir din öğretmeni daha diyor ki; “başınızı örtmüyorsunuz, size
tecavüz mubah” diyor. İşte Özgecan olayında yaşadık. Efendim niye etek giymiş diye söylendi biliyorsunuz. Niye dolmuşa tek başınayken binmiş, niye inmemiş dolmuştan? Benim bu
olaydan sonra bir arkadaşımın kızı, anne bana artık etek alma
demişti. O kadar üzüldüm ki, günlerce uyumadım. Etek alma,
artık etek giymeyeceğim, bundan sonra pantolon giyeceğim
demişti. Çocuklarımızın hepsinin psikolojisini bozdular.
İşte Selçuk Üniversitesi İlahiyat Bölüm Başkanı, hem de bölüm
başkanı Prof. Orhan Çeker, akademisyen. “Kadın yüzünü de kapatmalı, dar giysi tesettür olmaz, parfümlüye cennet haramdır, saç
boyama caiz değildir, konuşurken kırıtmayınız, kadının evden çıkması hele hiç caiz değildir oturun evinizde.”
Genç nüfusa sahip olan ülkemizde tüm politikaların temelinde
çocuk unsuru olmalıdır. Karma kızlı erkekli eğitimin çağdaş
eğitimin olmazsa olmazı olduğunu bilen bir nesil, 7 yaşındaki
kız çocukları cinsel çağrışım yapmasın başlarını örtelim düşüncesine sahip bir başka nesille çatışır hale gelmiştir. Ülkemizde
13 yaşındaki bir erkek çocuğunu, erkek olduğu için muayene
etmeyen kadın doktorlarımızın varlığını da yeniden hatırlatmakta da yarar görüyorum.
Devletin televizyonunda yayınlanan iftar programına konuk
olan Ömer Tuğrul İnançer, hukuk okumuş bir tasavvuf düşünürü imiş. Kendisi diyor ki, “hamileliği davul çalarak ilan etmek,
bizim terbiyemize aykırıdır. Böyle karınla sokakta gezilmez. Her şeyden önce estetik değildir.” Estetik de ona düştü sanki herkesin estetikliği. “7-8 aydan sonra anne adayı birazcık hava almak için
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beyinin otomobiline binerek…” Biliyorsunuz bir kısım Ortadoğu ülkelerinde kadınların araba sürmesi de yasak, onun özlemi
içindeler. Aman kadın araba da sürmeyecek. “Beyinin kullandığı otomobile binerek, birazcık dolaşır. Sonra akşamüstü çıkarlar. Şimdi ise maşallah kanatlısı kanatsızı televizyonlarda uçuşuyor. Ayıptır
ayıp, bunun adı realizm değildir, bunun adı terbiyesizliktir.” Başka
söze gerek var mı dostlarım? Asıl terbiyesiz budur. İşte bu beyefendi, bunu söyleyen ve ne yazık ki programları da devam
ediyor hâlâ sanıyorum.
Ve sonuç; işte bizim yüreğimizi dağlayan, asla ölünceye kadar yüreğimizden çıkmayacak Kader Erten, bir tanesi. Siirt’in
Pervar ilçesinden 12’sinde evlendirilen, 13’ünde anne olan,
14’ünde evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan kadersiz
evladımız. Sana kefen giydirenlere lanet olsun. Evrensel hukuk standartlarınız yoksa ahlak normlarınızı dini yorumlar ve
geleneksel aile yapısı üzerinden kurarsanız, toplumsal cinsiyet
eşitliği demekte bile zorlanırsanız, bir değil bin Kader daha ne
yazık ki ölecektir.
İşte bir örnek daha, çocukları kocasının yasal eşinin nüfusuna
geçirilince İstanbul’a kaçarak hukuk mücadelesi başlatan bir
evladımızın yaşadığı öykü, bir gazetede röportajı. “Evlenmemek için dağa kaçacaktım. Kardeşlerimi düşündüm, benim gibi bu
nedenden dolayı dağa çıkan arkadaşlarım var. Bakar mısınız dağa
kaçıyor çocuklar. Bunlar Türkiye’nin gerçekleri. Altı kardeştik, ben
okumak istiyordum, babam vefat ettikten sonra annem yeniden evlendi. Ablamı istemeye geldiler kabul etmedi. Başlık parası olarak
iki bilezik aldıkları için, adamla beni 8 yaşımdayken nişanladılar. 12
yaşında annem ve kardeşlerimin baskısıyla kocamın evine götürmek
istediler. Gitmemek için amcamlara kaçtım, anneme teslim ettiler. 13
yaşına geldiğimde evde kaldığımı söyleyerek kocamın evine götürdüler. Düğün evinde herkes oyun oynuyor zılgıt çekiyor, ben sürekli
ağlıyordum. İmama şikâyetçi olmakla tehdit ettim. Sonunda annem
bana vekâlet ver nikâh kıyalım, sabah birlikte kocanı da alır bizim eve
döneriz, orada yaşarsınız diye söz verdi. Benim adıma annem evet
dedi. İlk gece korkusundan kriz geçirdim, ama kocam bana resmen
tecavüz etti. Bilinçli olsam da küçüktüm, daha çocuktum. Kocam is-
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tediğim oyuncağı almayınca da ağlıyordum. Kuma olarak gittiğim bu
evlilikten 5 çocuğum oldu. Kocam çocukları resmi nikâhlı karısının
nüfusuna geçirdi. Bana şiddet uyguluyordu. Son olarak çocukların
gözü önünde beni kemerle dövdü, çenem yarıldı ve hastanede dikiş
atıldı. Ondan sonra da kaçmaya karar verdim.”
İşte sevgili dostlar, çocuk yaşta cinsel istismara uğramış, tecavüz edilmiş, şiddet görmüş bir evladımızın öyküsü. Öykülerden tabii sadece bir tanesi ve en son kanımızı donduran olay
İstanbul’un göbeğinde herkesin güven içinde rahatça dolaştığı, kimilerinin burası kurtarılmış bölge kimse kimseyi rahatsız etmez dediği Bağdat Caddesi. Eğer bir kadın burada bile
tecavüze uğruyorsa, burada bile huzur ve güven kalmadıysa,
biz kadınların yaşam alanı daralmayı geçip, hızla yok oluyor
demektir. Asıl vahim olanı da, 19 yaşındaki bir genç kızın o
saatte orada ne işi var diyen zihniyettir.
İşte size iç acıtan bir manzara daha. İki tane çocuk, hocam
bahsetti bunlar bir de sonra yargılanıyorlar. Birisi 13 yaşında
oğlan, kız 16 yaşında. Evlendiriyorlar, düğün manzarası bu.
Damat sıkılınca gidiyor arkadaşlarıyla oyun oynamaya ve düğünde ortalık karışıyor.
Evet, öyleyse soralım, ne zihinsel ne de bedensel gelişimini tamamlamamış çocukların özellikle imam nikâhı kandırmacası
altında ticari nesne ve seks kölesi olarak kullanılmasına karşı
şimdiye kadar kim ne yaptı? Anne babalar biraz önce de gördünüz, evet dedi. İmamlar nikâh kıydı, aileler komşular düğünlerde göbek attı. Öğretmenler görmemezlikten geldi. Ebeler
doktorlar doğum yaptırdı, polis jandarma göz yumdu ve olan
çocuklarımıza oldu. İlk defa imamlar yargılanmaya başlamıştı,
kamu görevlisinin sorumluluğu dolayısıyla Türk Ceza Kanununa göre suçu bildirmemekten dolayı. Ne yazık ki Anayasa
Mahkemesinin son kararı da hocam bunu da elimizden aldı.
Çocuk gelin yerine, çocuğun cinsel istismarı demediğimiz, çocuk istismarını kayıt altına almadığımız, anne babaları ve kamu
görevlilerini eğitmediğimiz sürece ne çocukları, ne kadınları
korumak, ne de sağlıklı bir toplumda yaşamak mümkün olma-
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yacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisine, mahkemelere, savcılıklara ve siyasi iktidara, Türkiye’nin kabul ettiği aşağıdaki
sözleşmelerden kaynaklanan görevlerini bir kez daha hatırlatmayı gerekli görüyoruz. Sözleşmeler arkadaşlar çok tekrarlandı, bir daha vaktinizi almak istemiyorum.
Tüm yasaların bu sözleşmelere uygun hale getirilmesi ve uluslararası belgelerle örtüştürülerek yeniden bir mevzuat düzenlemesi, çocuklarla ilgili özel düzenlemeler yapılmasının zorunluluğu açıkça görülüyor. Uzmanlaşmış mahkemelerin tüm
yargı çevrelerinde bir an önce kurulmasını ve gerekli meslek
içi nitelikli eğitimin verilmesini, tüm kurul ve kuruluşlara ve
topluma çocuğu koruyacak bir bakış açısının kazandırılmasını,
çocuk izleme merkezlerinin bir an önce Adalet Bakanlığı tarafından hazır hale getirilmesini ve yaygınlaştırılmasını önemle
talep ediyoruz. Çünkü onlar bizim evlatlarımız, çünkü onlar
bizim geleceğimiz.
Size yine bir çocuğumuzun yazdığı bir satırla bitirmek istiyorum sözlerimi. Yaşamak gerekiyorsa eğer, bir çocuk oyunu
kadar renkli olsun. Dünyayı kardeşlik dallarında uçan kuşlar
doldursun.
Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
Av. Ebru COŞKUNER KOLAK (Osmaniye Barosu TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü)- Değerli konuklar, kısa zamanda bizim davetimizi kırmayarak kurultayımızı onurlandıran Hacettepe Üniversitesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı
Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Orhan Derman’ı ergen evlilikleri hakkındaki konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum.
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Prof. Dr. Orhan DERMAN (Hacettepe Üniversitesi Ergen
Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Bölüm Başkanı)- Bir kere hemen
bir küçük düzeltme yapayım, ben çocuk ruh sağlığı uzmanı değilim, çocuk doktoruyum ben ve ilgi alanım… Çok da yanlış
değil esasında, çünkü devamlı bizim psikososyal destek hizmetlerinden sorumlu kişi benim ve danışmanlık hizmeti veren
yapıda olan oluşumun başındaki de benim.
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Bir kere davetiniz için çok teşekkürler. Çok güzel yazmışsınız,
çocuk gelinler olmasın diye; bu harika bir başlık. Peki, ben de
başlık koydum, ergen evlilikler olsun mu? Tabii ki olmasın. Fakat bakın burada Ayşe Akın hocam var, Ayşe hocayla biz çok
uzun yıllar çalışmışızdır. Şimdi efendim bakın, sizlerin çoğunuz hukukçusunuz. Ben yan dalımı, ergen sağlığı yan dalımı,
Amerika’da yaparken, hiçbir birim birbirinden bağımsız çalışmazdı. Yani hukukçuların olduğu yerlerde tıpçılar da olurdu,
tıpçıların olduğu yerde hukukçular da olurdu. Çünkü bakın
bizde temel kaide şudur: Hastalık yoktur, hasta vardır kavramı
vardır. Biz özellikle onu da öteleyerek daha farklı bir kavrama,
daha farklı bir konsepte geçirdik olayları. Her insanın bir danışmanlık hizmeti almaya hakkı vardır. Bir insan hasta olmadan da bir yere müracaat edebilir danışabilir yapabilir.
Şimdi biz çocuk gelinleri konuşuyoruz, ama ben size bazı şeyler söyleyeceğim bu öğleden sonra, birazcık da yorgunluğunuzu atabilmek için becerebilirsem çok sevdiğim şiirlerden bazı
şeyler okuyacağım. Şunu da söyleyeceğim; efendim esasında
bu çocuk gelin sorunu filan değildir, kadınlık sorunudur, kadın olmanın sorunudur. Yani yüzyıllardan beri olabilen bir eylemdir. Ama sizler burada oturuyorsunuz, bizler burada çok
azınlık bir erkeğiz. Genelde benim konuşmalarımı genelde
erkekler dinlemiyorlar, ama ben zaten onlar için o konuşmaları yapmıyorum, anneler için yapıyorum. Çünkü her erkek
çocuğunun bir annesi var. Yani benim size sormam lazım, bu
çocuklar nasıl böyle yetişiyor diye. Yani sonuçta bu çok önemli
bir kavram; çünkü her çocuğu yetiştiren bir anne var ve erkek
çocuğun da bir annesi var. Bazı kavramları çok iyi içselleştirmemiz lazım.
Ne dedim? Hakikaten kadın olmak çok zor. Şimdi hep bunları tartışıyoruz. Ünlü şair Tevfik Fikret çok güzel söylemiş II.
Meşrutiyetin olduğu yıl, 1908. Demiş ki, bakın neleri tartışıyoruz. Demin Sevgili Başkanımız bize ne örnekler verdi, ne facia
açıklamalar, ne utanç verici açıklamalar onlar, ne ayıp şeyler.
Şehvet duyuyormuş da, kadın gebeyse sokağa çıkmayacakmış
da, arabasına bindirecekmiş de. İfşa etmek lazım efendim ifşa

85

ORHAN DERMAN’IN
KONUŞMASI

ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ
ORHAN DERMAN’IN
KONUŞMASI

edeceksiniz. Adamın adını koyacaksınız billboardlara koyacaksınız, böyle adamları rezil etmeden…
Bakın ben size şunu söyleyeyim sevgili dostlar, bunlar toplumda konuştukça biz bunu halledemeyiz. Bu neye benzer biliyor
musunuz? Size de bir gönderme yapayım. Sizin meşhur denetimli serbestlik kararlarınıza benzer. Adam serbesttir, ama
asla denetlenmez. Bu ona benzer. Hepimiz biliyoruz neyin ne
olduğunu bu ülkede ve şunu açık olarak söyleyeyim. Eğer bir
adam bunu söyleyebilecek cesareti yoksa o ülke adam olma
yolundadır. Eğer bir adam ve birçok adam bunları söylemeye
cesaret ediyorsa ve bu adamlar hakkında hiçbir işlem yapılmıyorsa, biz daha çok yol alacağız demektir. Her şeyin bırakın, ne
kadar maddesel uğraşıyoruz dikkat ediyor musunuz?
Bakın ünlü şair ne kadar güzel ifade ediyor bir kadına olan
duygusunu. “Kadınlar bugün yalnız, insanlığın saygın anısı değil,
uygarlığın koruyucusudur. Uygarlığın ziyneti sanatsa, sanatın da
ziyneti kadındır” diyor ve ardından da şunu ilave ediyor: “Elbet
sefil olursa kadın, alçalır insanlık” diyor. Ne güzel bir söz değil
mi? Evet, hakikaten öyle ve kadının cinselliği… Dostlar bakın
ben cinsellikle uğraşırım, her zaman asırlardan beri bastırılmıştır. Kadın cinselliğini ifade edemez ve konuşamaz. Bütün
bu olaylar kadına tamamıyla maddesel olarak yaklaşmanın
eseridir ve bu olay bilinçaltındakinin dışarı kusulmasıdır; bu
kadar basit.
Bakın, bir kadın için ne kadar anlam ifade ediyor? “…matem,
seni görmek, sana ah etmek için, seni takip ederek gitmek için, koşarım yeis ile ama nereye? Koşarım pencereden pencereye, çıkamam
ortaya iffet mani. Bu kadınlık, bu kabahat mani. Bu benim sevgilimin
hasretidir, gönlümün sevgili bir kasvetidir” diyor. Bence her şeyi
yazıyor burada, her şeyi söylüyor. Kadınlık iffet diyor. Evet,
sevgili dostlar siz burada oturuyorsunuz ya, siz maalesef kendi iffetiniz için yaşamıyorsunuz. Sorun buradan kaynaklanıyor
ve bu öyle acı bir olay ki ve sonuçta kadınlar onun için şiddet
görüyor, kadınlar onun için öldürülüyor, kadınlar onun için
Bağdat Caddesinde iki çocuklu bir adam tarafından, 19 yaşında bir genç kıza kolundan sürüklenerek apartmanın arkasın86
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da tecavüz ediliyor. Bu nasıl çıkar denileceğini, kızın o saatte
işi nedir diyor toplum. İşte toplum bunu diyorsa bu felakettir.
Buna herkesin ayağa kalkması, herkesin bunun için karar vericilerden hesap sorması lazım. Bizler mağdurları korumak için
değil, failleri kurtarmak için uğraşıyoruz.
Size ben şunu söyleyeyim. Benim hayatım istismarla geçti. Sizler çoğunuz hukukçusunuz. Size ben bir şey söyleyeyim mi?
Ne bir madde bağımlısının, ne bir istismarcının tedavi olacağına inanmıyorum. Eğer ben bu işi biraz biliyorsam kalıbımı
basarım. Peki, hocam ne yapmak lazım? HSYK beni çağırdı, bu
kastrasyon yasası vardı ya, hocam gel önlem al dedi. Ne yapacağız dedi, kastre mi edelim bunları dediler istismar için. Ne
yapalım asalım mı? Ne edelim? Evet, bunların eylem yapamayacağı hale getirebilmek lazım. Kontrol mekanizmasının çok
güçlü olması lazım ve her zaman için bu failin her an eylem işleyeceğini bilerek izlendiğinin hissettirilmesi lazım. Öyle denetimli serbestlik gibi saçma sapan aptalca şeylerle değil. Gerçek
bir şekilde ve sizin tarafınızdan değil, bizim tarafımızdan. Ben
adamın gözüne bakınca, onunla konuşunca ve o failin ne hakta
olduğunu sizden çok dahi iyi anlarım. Çünkü işim bu, sabahtan akşama kadar insanla konuşuyorum, dosya bakmıyorum
ki ben. Ben sabahtan akşama kadar insan geçiriyorum elimden
ve kimin ne olduğunu, kimin ne edebileceğini…
O belki bir avukat bulabilir, kendini kurtarabilir. Belki kanunun bir açık tarafından yararlanabilir. Ne güzel söyledi Ayşe
hocam, hep not aldım. O kadar çok malzeme çıktı ki bana. Yani
kanunu eviriyoruz çeviriyoruz döndürüyoruz dolaştırıyoruz,
sonuçta ne oluyor? Başına ne gelse, bir bardak su içe geliyor
olay. Sizin davanız eğer faili topluma kazandırmaksa, verin
onu benim elime ben kazandırayım onu topluma. Ne demek
istediğimi anlatabiliyor muyum? Tabii ceza olmaz, verin bana
nasıl kazandıracağım bakın. Ben bir fail görmüyorum ki, benim
hayatım mağdurla geçiyor. Nerede bu failler? Fail nerede biliyor musunuz? Latent dönemde, uyku döneminde, ikinci bir eylem için ortamı bekliyor. Sizi kandırdığı, sizi uyuttuğu, zaman
dilimi içerisinde… Çünkü o şehvetine karşı olarak yapmıyor ki.
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Düşünebiliyor musunuz herkeste bir şehvet ayyuka çıkmış.
Şehvet filan değil bu, bu bir gücün yansıması. Oğlancılık da
öyle, tecavüz de öyle. Bu bir gücün yansıması. Yani ben o kadar güçlüyüm ki, senin istediğini canını da alırım, namusunu
da alırım, kadın da bakmam erkek de bakmam. Oğlancılık da
böyle. Adam ne diyor biliyor musunuz oğlanla ilişkiye giren?
Kadın geçti diyor, sıra erkeğe geldi diyor. O zihniyette yaklaşan bir insanı siz topluma kazandırabilmek için tek başınıza bir
şey yapamazsınız, biz de tek başımıza bir iş yapamayız. Ortak
çalışmamız ve ortak konuşmamız lazım. Yoksa çok konuşuruz
biz bu konuları.
Bakın Michel Foucault çok enteresan bir adam, büyük bir felsefeci ve çok enteresan bir şey söylüyor. Esasında bu adam Fransız bir felsefeci, 52 yaşında AIDS’ten ölüyor, homoseksüel bir
adam. Ama kitapları delilerle, hapishanedeki mahkûmlarla,
cinsellikle ilgili korkunç fikirler üretiyor. Ama çok enteresan
bir şey söylüyor ki, bence de doğru olan bir şey. “Toplum ürün
vermeyen meyveyi hep haram saydı” diyor. İnsanlar çocuklarını
çocuk yaşta evlendiriyorlar, ondan sonra bunların çocukları
ne zaman olacak diye doktor doktor kapı kapı dolaştırıyorlar.
Bu insanların hepsinde mantalitede bir sıkıntı var. Şunu diyor
adam, kadının diyor cinselliği histerikleştirildi diyor. Histerik
olarak ifade edildi. Hiçbir kadın erkekler gibi gayet rahat bir
şekilde cinselliğini ortaya koyamaz. Koyabilir, ama bu kadının
basitliğinin ifadesidir. Bunu hiçbir kadın en yakın arkadaşına
kadar söyleyemez.
Adam, ilk önce kiliseyi başımıza musallat ettiler, o bitti hukuku, o da yetmedi bir de psikiyatristleri saldılar üzerimize diyor. Artı diyor ki, çocuğun cinselliğinin… Yani bu ne demek
biliyor musunuz? Mastürbasyon için 18. Yüzyılda Almanya’da
okullar açılıyor. Mastürbasyonu nasıl engelleyebiliriz diye.
Düşünebiliyor musunuz? Her toplum cinsellikle bu kadar
kendini entegre ederek yaşıyor. Üreme davranışlarının toplumlaştırılması. Her toplumda bir nüfus ve her… Benim eğer
çocuğum yoksa sen ortaya çıkıp her gün üç-beş çocuk deme
hakkına sahip değilsin ki. Yani beni bu şekilde üzmeye de bir
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hakkın yok. Beni eksik hissettirmeye de hakkın yok. Sana göre
üç, belki bana göre bir çocuk, diğerine göre beş çocuk, kim karar veriyor buna? Yani karar verici idarenin bunu söylemeye
kesinlikle hakkı yok.
Ama sadece bizim ülkemizde değil ki, Çin’de! Bakın, homoseksüeliteyle uğraşıyorum. Amerika’da iki gay bir tane de
Asya’dan aldıkları parayla Çinli bir çocuk, al sana çekirdek
aile. Çünkü çocukları öldürmesinler diye satıyorlar. O çocuklar… Bir çocuk yasası var Çin’de yeni değiştirdiler. Bütün gay
çiftlerin elinde bir tane çekik çocuk, al sana bir çekirdek aile.
Sonuçta bakın sevgili dostlar, bütün bunlar birer anomi. Bunların her biri toplumu zorlayan kararlar oluşturuyor ve sapkın
azın psikiyatrikleştirilmesi; yani cinsel olarak kararı veya hissettiği farklı olabilen durumları sapkın olarak değerlendirmek.
Ben homoseksüellerle uğraşıyorum ve bana homoseksüel
gençler geliyorlar. Ben onların söylediklerini size söyleyeyim.
Diyor ki gencin biri, hadi bakalım siz ne diyeceksiniz. Hocam
diyor, bize sapkın diyorlar, ama bizim heteroseksüel kılıklı,
ama bize göre homoseksüel olan birçok müşterimiz var, birçok
partnerimiz var. Peki diyor, bir insanın heteroseksüel görünümde olup veya yaşantısını öyle sürdürüp, homoseksüel bir
insanla ilişkiye girdiğinde heteroseksüel kalabilir mi? Kalamaz
tabii. Böyle bir şey olamaz yani; çok güzel bir ifade.
Evet, adölesan dönem sevgili dostlar, fiziksel sosyal ve psikososyal girişimi içeren bir dönem. Ergenlik dönemi hep geçiş
olarak bilinir, ama geçiş olarak gördüğünüzde bedel ödersiniz.
Çünkü herkes aynı dönemde geçirmez. Şimdi sizler emsal arıyorsunuz, yaş sınırı koymak istiyorsunuz, ama bana göre benim konuştuğum adam erken adölesanda da olabilir, geç adölesanda da olabilir, geç ergenlikte de olabilir. Bunun yaşı bana
göre bir şey ifade etmeyebilir ve benim onunla… İşte onun için
size söylüyorum. Niye? Kız ergenler bir kere erkek ergenlerden iki yaş daha önce bluğ çağına erebiliyorlar. Eğer sizin faille
mağdura baktığınızda illa hocamın söylediği gibi aktif pasif
kavramı… Hocam aktif pasif heteroseksüellerin kullandığı bir
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kavram; yani bizler tabii hep bunu kullanıyoruz, ama bu genelde bir evrensel kaide olmuyor, kavram olmuyor.
Çünkü ben size bir örnek vereyim. Mesela kız 15 yaşında, delikanlı 14 yaşında. Ama normal cinsel gelişmeye göre kızlarda
iki yıl daha önemli. Kız esasında 17 yaşında, kız 14 yaşında. Erkeğe kendini cinsel ilişkiye girmeye azmettiriyor veya özendiriyor. Burada hangisidir aktif pasif olan? Yani bu kavramı, biz
bunun cinsellik olgusuna veya yeterliliğine akıl olarak, meleke
olarak nasıl sahip olduğuna bakıyoruz. Kişinin yaşına bakarak
anlayamazsınız veya erkektir illa bu aktiftir, kızdır illa pasiftir
diyemezsiniz. Onu anlatmaya çalışıyorum sizlere.
Her bir adölesanın gelişimi tamamıyla kendine özgüdür ve
adölesanlık dönemi başlı başına bir stres dönemidir. Ama stresi çocuklar yaşamazlar, aileleri yaşarlar ve sonuçta yüzde 80
adölesanın gelişimi genelde iyi seyreder. Ama iyi seyredende
bile sorun vardır, mutlaka vardır yani. Hayatın belli dönemlerinde sıkıntı olur. Alırsınız bana getirirsiniz. Ben ne yaparım?
Ondaki kilit sözcüğü aramaya, onun takıldığı, onun kafasında
olana bakmaya anlamaya çalışırım.
Benimde üç tane gündemim vardır. Bir fiziksel gelişimi, bir
cinsel gelişimi, bir de psikososyal gelişimi ve ben cinsel gelişimi mutlaka irdelerim. Yani çocuk o kadar ilginç ki, benim
beraber çalıştığım öğrenci var. Diyor ki, Orhan ağabey diyor
benim oğlan ikinci sınıfa gidiyor diyor. Annesine gelmiş demiş ki, hep bu leylek hikâyesini çıkartıyorlar, yahu ben nereden doğduğumu biliyorum demiş. Senin yumurtanla babamın
spermi buluşuyorlar oluyor işte, bu kadar basit. Çocuklar bu
dönemde artık anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta hakikaten
bizlerden çok daha farklı etkiler ve çok daha farklı uyaranlarla
karşı karşıya. Aramızdaki fark çok fazla ve biz onların gözünde demodeyiz çağdışıyız; yani bunu kabul etmek lazım.
Evet, bu iyi olanlar dedik ya, bunların yüzde 30’u sadece sorunsuzdur. Yani hiç hissettirmez size. Bazı yüzde 40’ı gençliğini hissettirir, ama yüzde 30’unda da yine efendim sorunlar
olur.
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Ergenlik döneminde büyüme ve cinsel gelişim tabii çok önemli. Çünkü büyüme her zaman aynı yerden başlamaz vücutta.
İlk önce ayaktan başlar, gövdeyle ayaklar arasında bir yıl fark
vardır. Çocuk onun için sakardır, çocuk çünkü orantısızdır, çocuk kendini çirkin görür, bu da gerçektir. Cinsel gelişim testis
volümünün olgunlaşması, memenin kıllanması… Bu aileler
çok ilginç şeyler söylüyorlar. Diyor ki, hocam bu çocukların
akılları hep cinsellikte. Ben de şöyle diyorum. Efendim sizin
burnunuz 7 ilâ 10 kat büyürse, aynaya bakmadan sokağa çıkabilir misiniz? Bunun elbisenin altında olması hiç fark etmiyor.
Büyüyen organa sahip olmak yetiyor. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Adamın onun için gündemi bu ve biz şuna
bakıyoruz. 15 yaşını geçirmiş olan her birey, kız olsun erkek
olsun bizim kavramımızda gençtir. Ben ona genç muamelesi
yapıyorum. Çünkü fiziksel ve cinsel gelişimini tamamlamış
demektir.
Evet, üç dönem var. Dönemleri biliyoruz. Şimdi sizler yaşlara
bakıyorsunuz ya, yani sizin yaşlar ne kadar bakın afaki olabileceğini ben size bir kanıtlayayım. Biz de yaşı ayırıyoruz. Erken
ergenlik dönemi, diyoruz ki kızlarda 10’da başlıyor, erkeklerde
12’de başlıyor, iki yıl fark var ya, 14’e kadar devam ediyor. Bu
iki yıl fark şöyle; Orta birinci sınıf, kızlarla erkekler aynı sınıfta. Kızların orta ikide orta üçte beğendikleri yakışıklı delikanlılar var, onlar için süzüm süzüm aralarda teneffüse çıkıyorlar.
Aynı sınıfta, aynı sınıfta okuyan erkek arkadaşı yerde arabalarla oynuyor. Yahu sizin bir erkek arkadaşınız yerde bilyelerle
oynasa arabalarla oynasa, ona ne muamelesi yaparsınız? Arkadaş muamelesi yaparsınız, yanağını ay canım canım, evladım diye sıkarsınız. İşte bunları aynı sınıfa koyuyorsunuz ve
diyorsunuz ki bunlarla birlikte arkadaş ya, çocuk egosantriktir
benmerkezcidir, kendinden olmayanı dışlar, kesinlikle dışlar.
O grupların her birinin ayrı bir dinamiği vardır. Birleştiren bir
unsur vardır. Nefret bile bazen birleştirir, bunu unutmayın.
Peki, bu dönem de ne? Bu dönem erken ergenlik döneminde
çok enteresan bir şey oluyor, fiziksel ve cinsel gelişim tamamlanıyor. Ama benim komşum Necla teyzemin söylediği gibi,
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çocuklar akıllanmıyorlar. Yani erişkin kılığında, akılları gelişmemiş, psikososyal gelişimini tamamlamayan bireyler ortada
dolanıyorlar. Al sana tehlikenin hası. Fizik maşallah, beden yerinde, ama akıl yok.
Peki, ne oluyor bu dönemde? Bir kere çocuk erişkinlerle çocuklar arasında her zaman bir problem olur. Çünkü biz çocuğun seviyesine inemeyiz. Niye inemeyiz? Çocuk dünyayı somut algılar, soyut algılamaz. Onun için bakın hocam söylüyor
4+4+4, yani istediğiniz kadar… Kadro açın, 3 bin tane din eğitimi hocası gönderin, yanında da 4 tane psikolog koyuyorsunuz, kahkahalarla güler ya bunları bilen adam. Veya bu eğitimi
ne şekilde verirseniz verin, manevi olayı veya soyut kavramı
algılayıp, ölümü bile bir çocuk 14 yaşında algılıyor kardeşim
anlatabiliyor muyum? 7 yaşında yapmışsın ne yapar? Bu neye
eşdeğerdir biliyor musunuz? Çocuk askerlere döner bu olay.
Alırsınız çocuğu ilkokulda, eline verirsiniz silahı, ondan sonra
ana babasını tarar, vatan için yaptım der. Niye biz askeri okullardaki yaşı gittikçe artırıyoruz da, din eğitimde yaşı gittikçe
azaltıyoruz? Manevi değerleri algılayamaz, soyut düşünce
kavramı gelişmez. Hayatı somut olarak algılar. Soyut kavramını verene de biat eder kişi.
Şimdi 7 yaşındaki çocuğu camiye götürdüğünüzde Allah’ın
evi dediğinizde ne yapar çocuk biliyor musunuz? Her evin bir
sahibi vardır. Allah nerede diye sağa sola bakar, somut kavram algılar çocuk, soyutu algılayamaz. Hayal dünyaları çok
geniştir. Çocuğa soruyorum ne olacaksın? Astronot olacağım.
Nereye gideceksin? Mars’a. Astronot hadi neyse, Mars’a giden
bir Allah’ın kulu mu var? Çocuğun hedefi Mars’a gitmek, hayal dünyaları çok geniştir. Genç öl, ölün yakışıklı olsun. Kızlar
kızlarla arkadaşlık ederler, erkekler erkeklerle arkadaşlık ederler. Ama bu dönem ikinci bireyselleşmedir. Onun için çatışma
kaçınılmazdır. İnsanlar çatışa çatışa bireyselleşirler, bunu asla
unutmayın. Yani çocuk evde mükemmel bir çocuk, okulda
mükemmel bir çocuk, sokakta mükemmel çocuk, al sana sünepe çocuk. Böyle çocuk olmaz. Çocuk mücadele edecek, çocuk
sana hayır diyebilecek, ama tartışmasını yerinde bitirecek.
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Peki, orta ergenlik dönemi 14-18, işte bu dönem felaket bir
dönem. Niye felaket bir dönem? Cinsel kimliğinin ortaya konuluşunun en yaygın olduğu dönem. Aile ilişkilerinin dibe
vurduğu, arkadaş ilişkilerinin de maksimum olduğu. Benim
arkadaşım bilir diyor. Ayşe hocam bir hocamızın kızına bakıyorum, hocam da kadın doğum profesörü, tanırsın diye ismi
de vermiyorum. Kızına dedim ki, ben bütün her şeyi hocamdan öğrendim. Dedi ki, o sizin hocanız, ben her şeyi arkadaşımdan öğreniyorum, annem bana anlatamaz dedi. Aynen cevap size işte.
Evet, bu dönem özellikle arkadaşlarla daha fazla zaman geçirdiği, ailevi aktivitelere daha az katıldığı bir dönem. Bizler
bunu tolere edemiyoruz, diyoruz ki çocuk bizimle gelmiyor,
genç bizimle gelmiyor. Bütünden kopmak istiyor, birey olabilmek için sizin bütününüzden sıyrılmak istiyor.
Peki, geç ergenlik dönemi, sosyal ve mesleki kimlik de daha
fazla bu dönemde oturuyor ve bu dönem içerisinde özellikle
soyut kavramlar daha fazla gelişiyor. Fakat bu dönemin 18
yaşından sonraki tehlikesi ne biliyor musunuz? Bana karışamazsın büyüdüm artık, artık yok öyle, ben istediğimi yaparım denildiği dönem bu dönem. Bunları engelleyebilmek için
çocukluk dönemi çok önemli. Çocukluk döneminde özellikle
anal dönem dediğimiz 1 ilâ 3 yaşlarda birinci bireyselleşmede
kural koyacaksınız ve aynı zamanda latans dönem dediğimiz
6 ilâ 10 yaşları arasında çocuğa sorumluluk vereceksiniz, kuralları ve sorumlulukları öğrenmiş olan çocuk ki ergenlik dönemi tamamıyla bir dürtü kontrol zorluğudur. Dürtülerle baş
edecek ve çocuk riskli davranışlarda bulunmayacak. Yani esas
amaç budur ve esas olan güvene dayalı olaylardır. O beyaz yalanların faturası çok büyüktür.
Bakın, Zülfü Livaneli ne güzel diyor: Ancak olgun başakların eğildiğini öğreten toplum terbiyesini vurguluyor. Bu çok
önemli, hakikaten çok önemli. Biz toplumumuzda hangi gençlerle karşı karşıyayız? Çok enteresan, ötelenen bir ergenlik var.
Saçı sakalı ağarmış, hâlâ okullarda doktora hikâyeleriyle çantaları ellerinde, ana babasından hâlâ bana biraz harçlık ver di93
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yen uzatılmış ergenlik dönemleriyle karşı karşıyayız. Bitmiyor
artık 20’li yaşlarda ergenlik, 30-35’e kadar devam eden ergenler var, her evde var. Bunların ne zaman çalışacakları da belli
değil.
Benim Allah uzun ömür versin, Erol Kınık hocamın bir lafı var,
o çok güzel bir söz. Diyor ki, efendim bazıları adölasan olarak
ölürler diyor. Adam ne diyor biliyor musunuz? Bazıları asla
yetişkin olamaz diyor, erişkin olamaz diyor. Hakikaten öyle.
Sorumluluk alamayan bir adam, eğer yanınızdaki kişi beraber
paylaştığınız veya etrafınızda herhangi birisi sorumluluk alamıyorsa, mutlaka ergenlik döneminde bu dönemi tamamlayamamıştır ben size söyleyeyim. Onun kalıbına kıyafetine, endamına filan bakmayın, eksiktir o herif anlatabiliyor muyum?
Bunu kafaya koyun yani.
Bakın Füsun Akatlı’nın “Rüzgâra Karşı Felsefe” kitabında çok
güzel bir söz var. “Önlerinde uzanan hayat, hiçbir biçimde önceki hayatlarının bir devamı, bir uzantısı olmadığı için, tıpkı henüz
sorumluluk yüklenmemiş ergenler gibi eşikte duruyorlar ve iştahla
bugünü ve bugünün değerler menüsünü yağmalıyorlar. Ergenlik dönemine ait saflık, öğrenmeye açlık, esneklik gibi özelliklerinden yoksun oldukları için, ergen psikolojisi onlar için geçici bir dönem değil,
nihai bir yazgı.” Bunlar erişkinleri tanımlıyor kadın, alın böyle
bir sürü insan var toplumda gezen.
Montaigne ne kadar güzel söylüyor: “Dürtülere karşı direnmemek bir gençlik yanılgısıdır ve cinsellik için en önemli noktalardan
biri, cinselliğin sözünü ağzımızda ne kadar az sarf edersek, düşüncesini kafamızda o kadar büyütmeye hak mı kazanıyoruz” bence de
öyle. Konuşmuyoruz, aklımız hep oralarda ve sonuçta da başımıza bunlar geliyor.
Peki, Türkiye’deki ergen evlilikleri nedir? Yapısal olarak pozitife giden birçok unsur vardır, ama iç yapıya baktığımızda
muhteviyatta bir değişiklik yoktur maalesef. Size bazı sayılar
vereceğim. Türkiye nüfusunun yaklaşık üçte birini gençler
oluşturuyor. Hatta bu belli sayımlara göre yüzde 25, 2025’te
üreme çağındaki nüfusun yüzde 40 artması bekleniyor ve bu
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dönem içerisinde özellikle erken doğurganlık sadece sağlık değil, sosyal sorumluluklar ve sıkıntılar da ortaya koyuyor. Çünkü Çocuklar ve anneler yüksek bir hastalık ve ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Özellikle biz adölasan ergen gebeliğini 19
yaşından küçük gebelik, annelikte de o kavramı kullanıyoruz.
Bana sorarsanız 20’li yaşlara kadar kızların cinselliğini ötelemesi, sadece bu sorunlar için değil, ileride karşılaşacakları jinekolojik problemleri de ortadan kaldıran bertaraf eden bir olay.
Bizim en büyük acımız ne biliyor musunuz? İmam nikâhları.
İmam nikâhı kıyıyorlar ya, önce imamlara ceza vermek lazım.
Çünkü adam resmi nikâh yapmayınca, onu bir kamufle olarak
görüyor. O kadar acı ifadelerle geliyor ki insanlar bize. Hakikaten yürekler parçalanır. Ama bütün buna aracı olan yapı var.
Kulp bulunuyor, nasıl olsa resmi nikâhı yok, ama imam nikâhı
var denilerek bir şekilde kamufle edilmeye çalışılıyor.
Peki, kadınların erken dönemde anne olması, eğitime devam
edememesi… Hocam çok güzel söyledi, ben de aynı kanaatteyim. 4+4+4’ün en büyük sıkıntısı kesintili eğitimin büyük
faturalarıdır. Eğitimin kesintisiz olması lazımdır. Söylendiği
gibi, hakikaten Sevgili Ayşe hocamın söylediği gibi, erkeklerin
askere gitmeden evlenmelerine nasıl rıza göstermiyorsa toplum, bir kızın da 18 yaşına kadar veya lise eğitimini bitirene
kadar evlenmesine bu şekilde izin vermemesini toplumsal bir
uzlaşıyla karar vermek lazım. Ama biz öyle değiliz ki, biz yakalanan her olayı kurtarmaya çalışıyoruz. Kurtulan her olay da
diğer olaylar için emsal teşkil ediyor. Yani bunun faturasını da
oturup saatlerce tartışıyoruz. Bu burada bitiyor esasında. Evet,
iş imkânlarından faydalanamaması, eğitimden faydalanamaması, bütün bunlara neden olabiliyor.
Türkiye’den bir çalışma: Ülkemizde adölasan anne, yani 19 yaşından küçük kadınlara baktığımızda, yüzde 29’u bebeklerini
prematüre, yani zamanından önce doğurmuş oluyorlar. Yüzde
1’i interoitlerin büyüme geriliği saptanabiliyor ve yoğun bakım ünitesinde kalma yaklaşık yüzde 10 da artabiliyor. Yani
sadece sosyal değil, medikal anlamda da çok büyük sorunlara
yol açabiliyor.
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Politikacılar hep sayıları konuşturuyorlar. Çünkü onların derdi nitelik değil, onların derdi nicelik. Mesela ben bunu size çok
güzel yorumlarım. Derim ki, bakın bunlar 4 yıl öncesine göre
10 yıl öncesine göre, bakın 15 ilâ 19 yaşlar arasında nasıl binde
55’ten 34’e inmiş, hatta binde 80’den binde 38’e. Ama sevgili
dostlar, bu çağda bunlar birer başarı teşkil etmiyor. Sayılara
bakarak bunu yorumlamak hakikaten haksızlık oluyor.
Peki, ergenlik döneminde çocuk doğurmaya başlayanların
yüzdesi yaşla birlikte hakikaten artıyor. Yani nasıl 15 yaşında
bu yüzde 1 ise, bir anda 19 yaşında yüzde 13’e varıyor. Bir de
öyle düşünmek lazım. Şimdi biz 20 yaşın altına bakıyoruz, 15’e
odaklanırsanız az görünüyor, ama kümülatif baktığınızda bütün sayıyı topladığınızda rakam çok büyüyor, katbekat artıyor
çünkü. Artı kırsallık da çok önemli bir şey; çünkü kırsal yerleşimde yaklaşık yüzde 5,9 oranında bir fark olabiliyor.
Eğitim düzeyi, ergenlik-annelik arasında ters bir ilişki bulunabiliyor, bu kesin. Eğitimsiz kadınların özellikle yüzde 7’si
adölasan dönemde çocuk doğurmaya başlıyorlar. Okumuyoruz, doğuralım bari diyorlar. Bir tabak eksilsin, bunu verelim
diyorlar ve bütün bu olaylar olabiliyor. Ama en az lise mezunu
olduğunda, bu oran bir anda yüzde 4’e düşüyor. Refah düzeyi
de aynı şekilde. Yüksek refah düzeyine sahip ailelerde kadınlar yüzde 2 adölasan yaşlarda anne olurken, düşük olanlarda
yüzde 8’e yüzde 11’e varabiliyor.
Ülkemizde genele baktığımızda, yaşam kalitesi olduğu kadar,
genel doğurganlık düzeyi içerisinde ilk anne yaşı çok belirleyici olabiliyor. Bir kadın eğer küçük yaşta anne oluyorsa, aynı
zamanda karşılaşacağı, yetiştireceği çocuk ve sonuçta toplumla olan sorunlarının da ne kadar artacağını çok iyi gözlemleyebiliyoruz.
Evet, gebeliği önleyici yöntemler kullanılmıyor ve kadınların
eğitim olanaklarından ve ekonomik faaliyetlerden faydalanması maalesef kısıtlanıyor. Biraz önce hocam çok güzel söyledi, Medeni Kanunda bir yeknesaklık yok. Yani farklı yaşlara,
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yani kanun hukuk öyle bir hale geliyor ki, kişinin işine nasıl
yararsa ona göre kullanılabiliyor. 16 yaşında evlenmiş olana da
bir hukuk var, 17 yaşında evlenmiş olana da, 18 yaşı lafta kalıyor. 18 yaşının altındakiler çocuk, düzenlemesi hiçbir anlam
ifade etmiyor. Bu mantık dışı bir konu ve sonuçta da bunu biz
çok tartışırız.
Biz ne yaptık bu ülkede? Bu ülkede bazı şeyler güzel oluyor,
ama bir işin güzel başlaması, güzel devam etmesi anlamına
gelmiyor. Bir projenin veya herhangi bir şeyin sürdürülebilir
ve sürekli olması lazım. Bakın, biz bu ülkede 42 tane gençlik
merkezi açtık. Bu gençlik merkezleri bulunan her yerde, genelde gençleri de kendi bünyesinde barındıran, psikologların,
sosyal hizmet uzmanlarının, doktorların olduğu ve sonuçta bu
çocuklara her türlü hizmeti verdiği yerler. Biz bunları açmadan
önce devlet ne dedi biliyor musunuz? Devletin bakın düşüncesindeki sakatlığı sizlerle paylaşmak için söylüyorum. Üreme
sağlığı merkezi açın hocam dedi. Dedim ki, siz adı üreme sağlığı olan bir merkeze gider misiniz. Adı üreme sağlığı yazıyor,
alttan geçiyorsunuz girip çıkıyorsunuz. Üreme sağlığına kim
gider? Üreyecek adam girer. Yani böyle komik bir ifade olabilir
mi? Zaten bizim sıkıntımız ne biliyor musunuz? Karar vericilerin asla alanda çalışmaması, asla. Adam benim hakkımda karar veriyor, adam benim yaptığım işin binde birini yapmıyor.
Ben bu gençlik merkezleri açılması için yıllarımı harcadım,
maddi imkanlar için mücadelede 8 bakanlık birleşti. Müsteşar
geldi ne dedi biliyor musunuz? Merkezler açılması lazım dedi.
Dedim ki, efendim siz bunu söylüyorsunuz, ülkede 42 merkez
var. Merkezlerin ne halde olduğunu biliyor musunuz? Sağlıkta dönüşümle hepsi ortada kaldı. 20 tanesi oraya buraya afile
oldu. Çünkü siz nicele dayandınız, herkes performans kaygısına, kelle başına para aldığı için ne hasta baktı, ne bilmem ne
baktı, hepsi oradan kaçtı. Hocam öyle merkezlerimiz mi var
dedi. Devleti yöneten devletini bilmezse ben ne yapayım ki
ona? Açtığın merkezin neye faydası var ki? Anlatabiliyor muyum? Yani böyle trajikomik olaylar, insanı çıldırtacak şeyler.
Haydi kızlar okula! Tamam, getirelim bunları arkadaş.

97

ORHAN DERMAN’IN
KONUŞMASI

ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ
ORHAN DERMAN’IN
KONUŞMASI

Yani bizim her şeyimiz sloganda kalıyor sevgili dostlar, her şeyimiz etikette kalıyor. Hiç kimse bir şeyi sürdürülebilir ve sonuna erişebilir değil. Ayşe hocam ne diyor? Hayatımı verdim
ben bu işe diyor. Hayatını veriyor, ama dangalağın biri geliyor
bir anda ortadan kaldırıveriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Sonuçta bunun bedelini öderiz arkadaşlar.
Evet, erken evlilik ve erken gebelikler için çözüm çabalarının
odak çalışması mutlaka üç aşamada olmalı. Bir kere erken evlilikleri önleme çalışmaları olmalı. Evlendiler, gebe kalmasınlar diye uğraşmak lazım. Bunlar hemen gebe kalıyorlar. Siz
şimdi bunların evliliklerini söylüyorsunuz, bunların hallerini
ben şimdi size söyleyeceğim, perişan. Gebelik oluştuysa sağlık
risklerinin de ortadan kaldırılması lazım. Hukuki eğitim sosyal
hizmetler sağlık bileşeni ne diyor? Bakın vallahi siz tek başınıza yetersizsiniz, biz de tek başımıza… Hepimizin ortak olması
lazım. Siz daha çok konuşursunuz, çok kanun maddesi konuşursunuz.
19 yaşından önce gebe kalmak, tıbbi sosyal ve halk sağlığı sorunu tamamıyla ve bunun için tıbbi destek sosyal hizmet bakım ve beslenme lazım. Türkiye’nin verilerini alkışlıyoruz.
Düşürdük, yüzde 16’dan yüzde 11’e düşürdük, bravo çok iyi.
Ama altında neler var. Erken gebelikler, ilk bebek arasında bir
buçuk yıl var. Evleniyorlar, bir buçuk yıl sonra doğuruyorlar,
anlatabiliyor muyum? Ayrıca erken gebelerin 1/3’ü iki yılda
bebek sahibi oluyor, ergenlerin 1/5’i akrabalarıyla evlendiriliyor ve ergenlerde evlilik kararını da hâlâ aileler veriyor. Bütün
bunlar esasında yapının hiç değişmediğini gösteriyor.
Amerika’da da aynı problem var. Orada da cinsel yaşam erken diye mücadele ediliyor. Ama onların yaptığı olaylar ne?
Doğum kontrol yöntemlerini artıralım, evlilik ve cinsel ilişki
yaşını düşürelim, bu şekilde mücadele edelim. Çünkü trilyonlar harcıyorlar. Sonuçta bir çocuğun çocuk sahibi olması ne demek biliyor musunuz? Elinizde iki çocuk olması demek değil,
bir neslin bitmesi demek, bir neslin! Bunun faturasını bizler
ödüyoruz. O çocuk nasıl yetişiyor zannediyorsunuz. Sokaktaki
serseriler nereden çıkıyor zannediyorsunuz? Sizden mi çıkıyor
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zannediyorsunuz? Sokaklarda dilenenler nereden çıkıyor zannediyorsunuz? İmam nikâhı kıyanların bu kulaklarına küpe
olsun.
Dediğim gibi batıdaki problemler farklı. Ergen gebeliklerine
baktığımızda, tekrarlayan gebelik oluyor. Ne demek efendim,
kadın üretkenliğe başlayınca doğurabildiği kadar doğuruyor.
Şimdi bir de bu problem var. Prinetel bakım diye bir şey yok.
Yani kesinlikle gebelik öncesi bir bakım diye bir olay yok ve
çok düşük seviyede ve düşük ekonomik durumlarda doğum
oranı yüzde 83’e çıkarken, bütün ergenler için yüzde 38 oluyor
ve ergen annelerin yüzde 60’ı fakir. 1/3’ü okulu terk etmiş oluyor. Bütün bunlar böyle.
Peki, nasıl önleyeceğiz? Ergen gebeliklerini ve evliliklerini nasıl önleyebileceğiz? İlk önce bunu kolaylaştıran faktörleri bilmemiz lazım. Bana getiriyorsunuz çocuğu kötü arkadaş diye,
sen neredesin peki? Sen bu çocuğun hayatının neresindesin?
Sen bana onu söyle. Sen arkadaşının kötü olduğunu değerlendiriyorsun, ama sen neredesin bu çocuğun, neresindesin?
Erken sevgililik şeklinde arkadaşlığa başlayabilme oranlarını
vereceğim, dehşete kapılacaksınız. Dini etkinin az yaşanır olması. Bakın, bu din olayı pozitif de etkileyebilir insanları. Ama
böyle garip kararlar verileceğine doğru kararlar verilse, doğru bir şekilde ifade edilse. Her tarafta camilerimiz var, birçok
kişi camiye gidiyor. Herkes duyuyor, herkes söylenen sözleri
işitebiliyor. Buralarda böyle mesajlar verilse toplum üzerinde
olumlu etkiler doğabilir.
Depresyon durumunda olma, alkol ve ilaç kullanan ergenlerin %23’ü seks yapmaya başlıyorlar. Cinsel istismar olaylarının
%25’inde, yani alkol kullananların ¼’ü sekse başlıyor. Cinsel
yaşama başlayanların, ¼’ünün hayatlarında da istismar vakası
oluyor .
Danışmanlık çok önemli, bu ülkenin en büyük noksanlığı
odur. Psikiyatriye insanlar niye gitmezler biliyor musunuz?
Ben deli miyim derler. Deli muamelesi görürler de onun için
gitmezler. Çünkü gittiklerinde hep bir psikopatoloji aranmaya
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çalışılır. Siz bu ülkede bir psikiyatristin psikoterapi yaptığını
gördünüz mü? Psikologlar yaparlar psikoterapiyi bu ülkede.
Ama niye bu böyle? Danışmanlık hizmetinin yüksek düzeyde
verilmesi lazım. Kişilerin kendilerini hasta olarak görmemeleri
lazım. Psikolojik danışmanlık hizmeti hakikaten bu ülkenin en
büyük eksikliğidir. Ergenin beklentilerini ve gebelik sırasında
kararlarını değerlendirme, cinsel eşine ve ailesine destek, güvenilir olma, yargısız yaklaşım. Şu andaki seçenekleri gözden
geçirme, aile sorumluluğunu üstlenip üstlenmeyeceği. Bizim
çocuk annelerden veya ergen gebeliklerden, ergen annelerden
en önemli sıkıntımız ne? Bunlar kendileri çocuk, nasıl bunun
sorumluluğunu üzerlerine alabilecekler? Aile danışmanlık
merkezlerinin takip etmesi lazım.
Biz üreme sağlığı merkezi kuruyoruz. Doğumdan sonra evlat
verilme, bu da ayrı bir olay. Gebeliğin sonlandırılması, bu da
ilginç bir olay. Niye gebelik sonlandırılıyor, niye adölasanlar geç geliyorlar? Ara tanımalar oluyor, kırılma tanımaları
oluyor. Kız anlayamıyor, diyor ki ben cinsel ilişkiye girdim,
kimseye söylemeyeyim, nasıl olsa adet oldum diyor. Kırılma
tanıması, kız 10 haftadan sonra gebe geliyor bize, ondan sonra abortus oluyor, medikal abortus, tıbbi abortus, tıbbi düşük
yaptırılamıyor. Al ondan sonra uğraş dur, kız da intihar ediyor. Kızlar onun için geç geliyorlar. Kızlar çünkü kırılma tanımaları, ara kanamalarıyla 10 haftayı nasıl olsa cinsel ilişkiden
sonra adet oldum, gebe değilim diye korkmadan geçiriyorlar.
Olay da bundan oluyor.
Düşük riskleri ve enfeksiyon %3, kanamalar %1, 15 yaşın altında, serviste rahimde büyük travmalar, kanama, başarısız düşükler, ölüm. Tabii şu bir gerçek, sadece bunlar değil, ruhsal
yapı da büyük zarar görüyor. Sadece fiziksel yapı değil ki, bir
stres, bir anksiyete, bir depresyon, hep bunlardan sonra ekleniyor. Ergen gebeliklerinde komplikasyonlar spontane düşükler, ektobik gebelikler… Bakın, hep bunları konuşuyoruz, ama
bazı sözler ne kadar hoş. Ben dün postaneye gittim, bir kartpostal gördüm. Hep sevgi ifadeleri; iki kuğu, bir erkek bir dişi,
güzel ifadeler. Dikkat ediyor musunuz ruh sağlığımızı ne ka-
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dar kaybettik. Hep metalardan konuşuyoruz. Rahmetli Bülent
Ecevit’in şu sözleri ne kadar hoş: “Birlikte öğrendik seninle, avucumuzda yüreği çarpan kuşa sevgili, el ele duyduk kumsalda denizin
milyon yılda yonttuğu taşa sevgiyi.” Biz karşılıklı, erkek ve kadın
olarak duygusallığımızı kaybettiğimiz anda, bütün bunları çok
yaşarız, çok kuma gelir.
Hep söylüyorum dostlara, erkekler varsıl olmayacaklar. Varsıl
oldular mı bir tane kadına giderler. Niye bu böyle? Düşünsenize ağaların niye çok hanımları var? Niye çok zengin olan insanların her zaman daha farklı hanımlarla ilişkileri olabiliyor? O
da onların kadına bakış açılarından kaynaklanıyor. Kadına ne
kadar maddi olarak baktığından kaynaklanıyor. Siz eviniz ne
kadar güzel olursa, ne kadar hoş olursa sevinirsiniz, o arabası
ne kadar güzel olursa ‘ ne kadar karısı olursa’ o kadar mutlu
olur. Bunu asla unutmayın.
Ben de bir erkeğim, size samimi olarak ifade ediyorum. Ben geçenlerde bir baroda konuştum, erkekler poligamik canlılardır
dedim, fazla kadından hoşlanırlar. Ama oraya gitmenin yolu
da varsıllıktan geçer. Adamı borçtan kurtarmayacaksınız, yoksa başınıza her türlü problem gelir. Siz bir dost dinlemesi…
Karar sizin efendim, söylemesi benden. Yani bana söz verdiniz, ben de konuşuyorum işte. Katılırsınız katılmazsınız, ama
sonra başınıza geldi mi hoca böyle dedi derseniz, sonra beni
arayıp da bulmayın.
Efendim bizler her iki yılda bir kongre yapıyoruz, bizler toplumun sosyal konularına değiniyoruz. Gençler maddenin peşinde koşuyorlar ve geçenlerde beni bir okula çağırdılar, ne acı.
Yine bununla ilgili bir olay, okulun adını da vereyim, Yenimahalle Yunus Emre Kız Anadolu Meslek Lisesi, bir sürü adı var.
Bu okulun özelliği şu, bu okulda hayat gayet güzel giderken,
Çinçin Mahallesi dağıldığında, Çinçin’deki o bebelerin ailelerin üçte birini Şentepe bölgesine yerleştiriyorlar. Devlet bir de
teleferik yapıyor, bir de teleferiği ücretsiz yapıyor. Çinçin’in
bebeleri maşallah okulun duvarında kukumav kuşları gibi av
peşindeler. Kızlar da kız okulunda okudukları için, erkekleri
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duvarda gördüklerinde kim bizi beğenir sevdasıyla, seçilebilme arzusuyla arkadaşlık yaparak maddenin pençesine düştükleri için beni çağırdılar. Bu Ankara’nın göbeğinde oluyor.
Çağıran rehber hoca dedi ki, hocam üç-dört yıldır sıkıntımız
var. Kızlarımızla önce arkadaşlık yapıyorlar, sonra bedava
madde veriyorlar, sonra maddeyi sattırıyorlar, sonra da fuhuş
konusunda kullanıyorlar dedi. Size oradan buradan söylemiyorum, okulun adını da söylüyorum. Daha ne diyeyim artık.
Ben o okula gidiyorum, bir tek bedava teleferiktir dava, bir tek
bedava teleferiktir anlatabiliyor muyum?
Modernleşme, imkânları sağlayabilme düşüncesizce yapılınca faturaları çok büyük olur sevgili dostlar. Tekrar söylüyorum hukukçular olarak sizlere rica ediyorum. Allah aşkına
dosyadan yüzünüzü kaldırın alana inin, faille müvekkilinizle
mağdurla konuşun ve sonra bizimle işbirliği yapın… Benim
hayatım bunların ciğerini okumakla geçiyor. Siz nereden anlayacaksınız? Ben sizin hukukunuzda kararınızı nasıl anlayamıyorsam, siz de onları konuşturamazsınız sevgili dostlarım.
Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani onun için işbirliği elbirliği.
Çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yılki kongreyi de
bekliyoruz. Evet, benden bu kadar, sağ olun. (Alkışlar)
Av. Ebru COŞKUNER KOLAK (Osmaniye Barosu TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü)- Sayın Prof. Dr. Orhan Derman’a sunumlarından dolayı çok teşekkür ederiz.
Değerli konuklar, “kadına yönelik şiddetin bir nedeni olarak çocuk
yaşta zorla evlendirmelerin medyada yansıtılma biçimleri” isimli
konuşmalarını yapmak üzere Sayın Dr. Yazgülü Aldoğan’ı huzurlarınıza davet ediyorum.

YAZGÜLÜ
ALDOĞAN’IN
KONUŞMASI

Dr. Yazgülü ALDOĞAN- Efendim önce dayanma gücünüz ve
sabrınızdan ötürü hepinizi kutluyorum. Konuşmalar, sunumlar bu kadar değerli olmasaydı, bunu yapamazdınız, onu da
biliyorum.
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Ben çok yararlandım. Gerçekten bugün bir seminer değil de, üç
aylık bir eğitim geçirmiş kadar olduk. O kadar önemli bilgilerle
donandık ki. Ben size son konuşmacı olarak hem biraz konuşulanları toparlamak, hem de “medyada biz bunların ne kadarını
yansıtabiliyoruz, ne kadarını niye yansıtamıyoruz?” u çok kısaca, sabrınızı daha fazla zorlamadan anlatmak istiyorum.
Şimdi beklersiniz ki bir gazeteci olarak benden, sabahın
09.00’undan akşamın 15.30’una kadar dinlediğimiz ve hepsi
çok önemli bilgiler içeren bu konuşmaları gazetemin bana verdiği yer bir sütun 5-10 santimdir, toparlayıvereyim yazıvereyim. Tabii böyle bir şey yapamıyoruz. Ama bugün bütün bu
konuşmalardan benim içime sindirdiğim, Yurdagül Gündoğan arkadaşım bu toplantının düzenlenmesine de çok büyük
katkıda bulunmuş, bize suçluyu gösterdi. Tek tek anneden
başlayarak, başbakana kadar kimin suçlu olduğunu gösterdi.
Bunların içinde hepimiz yer alıyoruz. Zaten bugün sabahtan
beri süren bu toplantı bir tür grup terapisi gibi oldu. Belki bunun için de ben biraz kendimi sıkılmış limon gibi hissediyorum. Grup terapisine katılmak çok zordur. Gerçekten herkes
eteğindeki taşı döktü, bilgiyi verdi ve bunları düşündükçe ne
kadar büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığımızı ben şahsen
konuyla ilgilenen bir medya mensubu olarak bir kez daha ayırdına vardım. Sorun sandığımızdan çok daha büyük ve bizim
medyada yansıtabildiğimiz kadarı da ne yazık ki bir aysbergin
görünen yüzü kadar.
Feride Acar hocamı dinlerken uluslararası alanda bu konuda yapılan çalışmaları, bu konuda yapılan sözleşmeleri ve
Türkiye’nin bunda ne kadar ciddi bir rol aldığını da gördük.
Maşallah bütün sözleşmeleri herkesten önce biz imzalamışız,
en güzel yasaları yapmışız, en güzel maddeleri kabul etmişiz,
uygulamaya gelince büyük bir fos, sıfıra sıfır elde var sıfır. Zaten ne yazık ki Nazan Moroğlu’nun da söylediği gibi, bizim
yasalarımızda değil sorun, onların uygulanmasında. Yoksa
yasalarımızda gerçekten kadın koordinasyon kurumlarının da
çalıştığı gibi çok büyük değişiklikler sağlandı, çok güzel çalışmalar yapıldı, yasalar çok iyiye götürüldü. Son 13 yılı söyle-
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miyorum pek, ama bunların uygulamasında çok büyük sorun
yaşanıyor ne yazık ki.
Ayşe Akın hocamın verdiği örnekler çok çarpıcıydı. Gerçekten
Türkiye çapındaki rakamlarıyla karşı karşıya kaldığımız zaman, onun için diyorum aysbergin görünen yüzü gibi biz çok
küçük bir bölümünü yansıtabiliyoruz. Eğer erken yaştaki evlilikler gerçekten toplumun üçte birini kapsıyorsa, bununla nasıl
mücadele edeceğiz? Biz bunun hangi birini yansıtalım? Çünkü
biz medya olarak ancak bir sorun varsa onu yansıtabiliyoruz.
Yani sorundan kastım şu: Anormal bir durum varsa, ama evlenen kadınların üçte biri çocuk yaştaysa, artık –tırnak içindeanormal bir durum yoktur, rutin bir durum vardır. Normalleştirilmiş bir sakatlık söz konusu. Bunun 100 bin insan, 300 bin
kadın dediğini zaman hangi birini yansıtacaksın? Ne zaman
yansıtabiliyoruz? Ancak bir şiddet bir ölüm bir şikâyet söz
konusu olduğu zaman. Yerel medyada biraz yer alır, o yerel
medyadan daha büyük bir çapta sorun varsa, ulusal medyaya
ulaşır. Ulusal medyada da kendine küçük de olsa ne zaman yer
bulur? Ancak o zaman yer bulur.
Maalesef biz bunu ilk konuşmaya kullanmaya başladığımız
zaman da, tıpkı bora başkanımızın söylediği gibi çocuk gelin
dedik ve olayı âdeta sempatikleştirdik. Halbuki çocuktan gelin
olur mu? Ama bu hep bizim kafamıza kakılmış. Düğün merasimlerinde de küçük kızlar hani nedime kıyafetlerinde gelin
olmak isterler, beyaz elbiseler giyerler. Giydirmeyelim bundan
sonra. Bugün hakikaten çok şeyi öğrenmiş olduk, çok şey kafamıza kakılmış oldu. Ben şahsen bugünkü toplantının çocuktan
gelin olmaz başlığını da yetersiz buluyorum. Bana başlık at deseydiniz, ben satış ve tecavüz derdim arkadaşlar. Evet, çünkü
bu işin özü satış ve tecavüzdür. O çocukların niye evlendirdiklerini bugün uzun uzun konuştuk. Evlenmek de laf işte, o
çocuklar satılıyor. İki bileziğe, iki koyuna, üç kaza, artık neye
satılıyorsa. Sofradan bir tabak eksilmesine ve gördük örneklerini de, Türkiye’de de hep yoksulluğun çok yoğun olduğu
yerlerde, yurtdışında da Bangladeş’ten Nijerya’ya yoksulluğun çok yoğun olduğu ülkelerde bu çocuklar satılmak suretiy-
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le ve evlendirilmeyi, aile içi işçi statüsünde parasız köle olarak
kullanılmak üzere veriliyor. Çünkü gittikleri yerlerde onlar
sadece üremeye katkıda bulunmuyor, sadece çocuk oldukları
için bunlar ne kendini korumayı biliyor, ne cinsel korunmayı
biliyor. Zaten söylediğim gibi tecavüze uğruyor. 12-13 yaşında
bir çocuğu bir erkekle baş başa bıraktığınız zaman bu bir cinsel
birliktelik midir? Bu tecavüzdür.
Ben burada bugün çok değerli konuşmalar dinlemiş olmamıza rağmen, bir tek eksikliği vurgulamadıklarını düşünüyorum
sayın konuşmacıların. Erkeğin yaşı… Bu çocuklar kendi yaşlarındaki çocuklarla evlendirilmiyor, onlar çok küçük istisnalar.
Bu çocuklar çok büyük yaştaki, kendilerinden çok daha büyük
yaştaki erkeklere taze et olarak veriliyor. Çok özür diliyorum,
ama biz eğer daha çarpıcı, daha sansasyonel deyimler kullanmazsak, bunlar böyle kulağa hoş geliyor. Evlendirildi… Nereye
evlendirildi? O küçücük çocuğu düşünsenize 12-13 yaşında ve
karşısında 30 yaşında 40 yaşında bir adam. Bunun nesi birliktelik, nesi evlilik? Resmen bunlar kölelik ve kendisinden beklenen, gece cinsel tecavüze uğrayıp seks işçiliği gibi neredeyse,
gündüz onun karşılığında hiç durmadan çalışmak. Gerek aile
içinde çalışmak, gerek bahçede çalışmak, gerek tarlada çalışmak, gerek orada burada çalışmak; hiç bitmeyen bir kölelik.
Burada erkeğin yaşı çok önemli; çünkü kendisinden büyük bir
erkeğe o çocuk hiçbir şekilde başkaldıramaz, hiçbir şekilde ne
şiddete karşı koyabilir, ne kendisine yönelik bir şey isteyebilir,
ne onu sevebilir, ne ona saygı duyabilir. Bu psikolojik de bir
yıkım. Bunun filmi de yapıldı biliyorsunuz, ne kadar ürkütücü
bir şekilde ve çok gerçekçi bir şekilde gösterilmişti. Hakikaten
benim gözümün önünde bugün sabahtan beri bu konuşmaları
dinlerken, hep o tir tir titreyerek o iri kıyım adamın üzerine
gelişini izleyen o küçük kız var gözümün önünde.
Size bir başka filmden bahsetmek istiyorum. Şu anda Oscar
adayı olarak Fransa’yı temsil etmek üzere seçilmiş “Masteng”
filmi. Bir Türk yönetmen, Deniz Gamze tarafından yapılan,
Fransa’da yaşayan bir Türk yönetmen, ilk uzun metraj filmi.
Film baştan aşağı Türkiye’de İnebolu’da geçiyor, bir Karadeniz
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kasabasında ve beş küçük ergen kızın ailelerini, anne babalarını kaybetmiş ve büyük annelerinin yanına gönderilmiş beş
ergen kızın, o kasabada mahalle baskısı muhafazakârlık; artık
büyüdüler, biz bunların namusuna sahip çıkamayız, bu çocuklar başımıza bela oluyor diye nasıl zorla baş göz edildiklerini
evlendirildiklerini bütün içtenliğiyle ve çok da böyle dramatize etmeden, o küçük kızların gülmeleri oyunları şakalaşmaları ve çok acıklı sonlarını da aktararak çekilmiş ve tamamen
Türkçe bir film. Fransızlar bu filme hiçbir kompleks duymadan, kendilerini temsil etmek üzere Oscar’a aday gösterdiler
ve akademi bu filmi İngilizce olmayan, yabancı filmler dalında
yarışmaya aday kabul etti. Şu ana kadar katıldığı bütün festivallerden ödüllerle dönen bu filmin bütün oyuncuları da Türk
tahmin ettiğiniz gibi.
Bir biçimde geçenlerde vizyona girdi, ama ne yazık ki çok iyi
tanıtılamadığı için kaynadı gitti. Bulup seyretmenizi istiyorum. İşte çocuk yaşta evlilik, niye evlendiriliyorlar? Evliliğin
sonu ne oluyor, nasıl bitiyor? O çocuklardan bir tanesi örneğin,
orada o evliliği istiyordu. Çünkü onu bir kaçış olarak görüyordu ve sevdalandığı da bir genç vardı. Buna rağmen hocalarım
bahsetti, ergen çocukların evlendirilmesi, psikolojilerini altüst
ettiği gibi, daha sonra çok çabuk gelen annelik de onlar için
çok büyük sıkıntı ve burada hocalarımız anlattılar. Bunun tıbbi
sonuçları, sadece anne ölümü değil, çocuk ölümü, düşük, ölü
doğumlar ve daha sonra o çocukların o çocukları iyi yetiştirememesinden dolayı bir kuşak kaybına da yol açıyor. Bunlar da
çok çok önemli.
Peki, biz bunu medyada nasıl yansıtacağız, nasıl yapacağız?
Bizim medyada yansıtma biçimlerimiz içinde en önemli kuralımız, böyle bir program da var oradan aklınızda kalmıştır,
5N1K’dır. Yani biz hep o 5N’nin karşılığını ararız. Neden, niçin,
nasıl, nerede ve kim tarafından. Bu soruların hepsi karşımızda
bugün verildi. Neden oluyor? Yoksulluktan oluyor, ataerkil
yapıdan oluyor, muhafazakârlıktan oluyor, dini inanışlardan
oluyor. Bir an önce çocuğun evden çıkarılması gerekiyor. Nerede oluyor? Geri kalmış bölgelerde oluyor. Nasıl oluyor? Bu
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çocuklar yasalar izin vermediği için, dini nikâhla evlenmiş gözüküyorlar, kabul ettiriliyorlar. Böylece bir meşrulaşma söz
konusu oluyor. Kim tarafından? En başta suçlu aileleri tarafından, arkasından buna göz yuman bütün bir toplum tarafından;
öğretmenleri, o küçük bölgenin yöneticileri, muhtarı, caminin
hocası ve bütün bir toplum buna göz yumduğu zaman da işte
karşımıza hayatları mahvolmuş, bedenleri kullanılmış örselenmiş, psikolojileri bozulmuş bir kadınlar topluluğu çıkıyor.
Peki, bununla nasıl mücadele edeceğiz? Dediğim gibi medyada bunları ancak bu kadınlar intihar ettiği zaman, bu kadınlar
şiddete uğrayıp öldürüldüğü zaman, bu kadınlar sokakta saçlarından sürüklendiği zaman haber olarak görebiliyoruz. Ne
yazık ki medyanın kuralları da bu. Yoksa kalkıp da böyle böyle
sorunlar var diye ancak bir seminerde konuşulmuş küçük bir
haber olarak girer. Ama bunu tıpkı bu Masteng filminin olduğu
gibi, Türkiye’de de daha önce bu bir dizide de yansıtıldı. Bunun görsel medyada yansıması çok önemli, bunun dizilerinin
yapılması, filmlerinin yapılması lazım ki, gerçekten insanların
kafasına tak tak vursun bu gerçek ve bu çocukları koruyalım.
Yasalar ellerinden geldiği kadar koruyor, ama uygulanmıyor
denildi bugün bu toplantıda. Neden uygulanmıyor? Hepimizin bildiği gibi… Çünkü bugün bizim sorun diye gördüğümüz, sorun diye üzerinde düşündüğümüz, değiştirilmesi için
kafa yorduğumuz uğraştığımız her şey, ne yazık ki yaklaşık
13-14 yıldır bizi yöneten iktidar tarafından sorun değil hedeftir. Ulaşılması istenen durumdur. Maalesef böyle bir gerçekle
de karşı karşıyayız. 8 yıllık zorunlu eğitim yasası çocukları hiç
olmazsa belli bir yaşa kadar korurken, bir gecede Milli Eğitim
Bakanının bile haberi olmadan başkaları tarafından alelacele
hazırlanmış bir 4+4+4 yasası çıkarıldı getirildi, kucağımızda
bulduk. Kimseler karşı bile çıkamadı. Çıksanız ne yazar? Bir
tek parti iktidarının kuvvetler ayrılığını da hiç saydığı bir parti
hükümetlerinin yasamaya da egemen olduğu bir sistemi yaşıyoruz. O yasa çıktıktan sonra, bugün işte 46 bin kız çocuğu
eğitimden alındı diyorsunuz. Bunlar bilerek istenerek taammüden yapılıyor. Böyle bir gerçek var önümüzde ne yazık ki.

107

YAZGÜLÜ
ALDOĞAN’IN
KONUŞMASI

ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ
YAZGÜLÜ
ALDOĞAN’IN
KONUŞMASI

En son çıkarttıkları iyileştirme yasaları güya, kadınların sorunlarını çözme, kadının statüsünü iyileştirme yasaları bile, kadını eve hapsedecek yasalardır, istihdamda. Bir çocuğa şu kadar
izin, ikinci çocuğa bu kadar izin, üçüncü çocuğa neredeyse
evde otur çalışma, ben paranı vereyim. Nereden vereyim? İşte
işsizlik fonundan vereyim. Bunların sonucu hiç kimse kadın
istihdam etmez, bunların sonucu çalışma durumunda olan kadınlar bile evde oturur, zaten istenen de budur. Kadın fazla
konuşmasın, fazla da okumasın. Zaten Nazan hocam da ne kadar okuduklarını gösterdi. Ne yazık ki kadınların çok büyük
çoğunluğu da ilkokul eğitim düzeyinde kalıyor bu koşullarda;
çünkü öyle isteniyor. Ne kadar az eğitimli olursa, ne kadar az
sesini çıkarırsa, ne kadar şiddete uğrarsa, ne kadar bastırılırsa
sindirilirse, o kadar kendisine verilenle yetinir susar ve biz de
bu toplumdan demokratik sonuçlar çıkaracak bir sistemi benimsemesini daha çok bekleriz. Elimizdekileri de kaybederiz,
böyle bir gerçekle yüz yüzeyiz.
Toplumun yarısını böyle pasifize edersiniz ne güzel, öteki yarısını da korkutursunuz yıldırırsınız, baskıları uygularsınız,
hapse atarsınız, imza atana höt dersiniz, ağzını açana git dersiniz, işten atarsınız, böylece kolay yönetirsiniz; bundan daha
güzeli ballı börek yani. Medya medya diyorsunuz, medya yazsın çizsin diyorsunuz. Medyada o kadar ciddi bir operasyon
uygulanıyor ki, hepiniz farkındasınız. Medya öylesine ayrıştırıldı ki, kiminin finans yapısıyla oynandı satın alındı, kimisine
mahkeme kararlarıyla el konuldu. Bugün artık neredeyse bir
bültenle 8 gazetede aynı manşet atılıyor. Bugün bilmem kaç
televizyonda sadece cumhurbaşkanının haberleri yayınlanıyor. Birkaç tane bağımsız gibi görünen kalma çabası ve savaşı
içinde olan medyada da, müthiş bir baskı ve “kapatırız ha, el
koyarız ha, sustururuz ha” tehditleri sürekli aba altından sopa
gösteriliyor. Vergi cezalarıyla yıldırmalar uygulanıyor ve bu
insanlar da ayakta kalabilmek için kendi çalışanlarına aman
sessiz gidin aman çok ileri gitmeyin uyarılarını yapmak zorunda hissediyorlar. Yoksa onlar da bitecek, onlar da kapanacak.
Bunun sonucu ne oluyor? Bunun sonucu sizlerde bir sürekli kötü haber, sürekli yandaş medyadaki algı operasyonları,
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siz de kaçtınız artık, siz de gazete okumuyorsunuz, sizler de
haberleri izlemiyorsunuz. Çünkü sürekli bu karamsarlıktan
yıldınız, onu da çok iyi biliyorum. Gazete tirajlarımız hiçbir
dönem olmadığı kadar düşmüş durumda. Kimse ne gazete
okumak istiyor, ne haberleri izlemek istiyor. Sabahtan akşama
kadar belli bir kesim evlilik programlarını seyredip eğleniyor,
akşamdan sabaha kadar da dizilerle afyonlanıyoruz ve ondan
sonra “ben artık duymak istemiyorum ben artık konuşmak istemiyorum ben artık bunlardan haberdar olmak istemiyorum” u oynuyoruz. Hepimiz buraya geldik.
Biz bir taraftan teknolojiyle mücadele ediyoruz. Çünkü çok da
ciddi bir teknoloji devrimi yaşanıyor. İnternet her yerde, her
evde; kimse telefonundan burnunu kaldırmıyor, herkes sosyal
medyada, herkes kendisi zaten medya unsuru, kendisi bir gazeteci. Kime bir şey söyleseniz, ben zaten onu Facebook’umda yazmıştım diyor. Dolayısıyla herkes yazar herkes yorumcu
herkes gazeteci, herkes fotoğrafını çekiyor instagrama koyuyor. Biz de boşa kürek çekiyoruz açıkçası. Biz ayakta kalma
savaşı veriyoruz. Sizin haber alma hakkınızı korumaya çalışıyoruz, ama bize gelen de o kadar bozulmuş, o kadar deforme edilmiş, o kadar önlenmiş, uyarlanmış haberler ki, içinde
hangisi doğru hangisini koyacağız hangisini toparlayacağız ve
okuyucumuza nasıl ulaşacağız? Onun kavgası içindeyiz.
Yani inanın siz bizden medet umuyorsunuz, biz perişan durumdayız. Çünkü dediğim gibi, müthiş bir baskı altındayız.
Ağzımızı açsak Silivri bizi bekliyor. Bir yerde twit atsak hakarete uğruyoruz. Bir yerde sosyal medyada bir şey paylaşsak
evler aranıyor. Böyle bir ortamdayız. Bu ortamda çocuk yaşta
evlendirilen çocuklarımıza nasıl sahip çıkacağız? Vallahi keşke
onu da konuşabilsek, keşke onu da halledebilsek, ama sadece çocuklarımız değil, işte böyle insan malzememiz tırpanlana
tırpanlana örselene örselene biz çok başka bir yere gidiyoruz.
Bindir bir alamete gidiyoruz kıyamete vaziyeti var.
Hepimize kolaylıklar diliyorum. Ben sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Biraz dedim ya grup terapisi gibi oldu,
sorunlarımızı paylaştık dertleştik. Hâlâ böyle aydın düşünen
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konuşan insanlar olduğunu görmek, sizlerle birlikte olmak
bana biraz kuvvet verdi diyeyim. Ama bizi yalnız bırakmayın
lütfen, bizi izlemeye devam edin. Çünkü medya da olmadan
hiçbir şey de olmuyor. Onu da unutmayın. Yine yansıtırsak biz
yansıtacağız. Belki dediğim gibi bunun sosyal medyada da dile
getirilmesi gerek, ona da biz önayak olacağız.
Ben bu toplantıdan çok yararlandım, tahmin ediyorum ki sizler de çok yararlandınız. En azından beraber olduk. Hepinize
geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum, düzenleyenlerin ellerine sağlık. (Alkışlar)
Av. Ebru COŞKUNER KOLAK (Osmaniye Barosu TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü)- Sayın Dr. Yazgülü Aldoğan esasında
çok yakın zamanda hanımefendi annesini kaybetmesine rağmen, bizleri yalnız bırakmamıştır. Sayın Yazgülü Aldoğan’ın
kıymetli annelerine tekrar huzurlarınızda Allahtan rahmet,
kendilerine sabırlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
Burada kurultayımızın soru cevap bölümüne geçiyoruz ve
sözü Sayın Av. Nazan Moroğlu’na bırakıyorum.
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Av. Nazan MOROĞLU (Yeditepe Üniversitesi)- Sevgili Yazgülü Aldoğan o kadar güzel özetledi ki bütün konuşmaları.
Gerçekten onun da dediği gibi umutsuz değiliz, hiçbir zaman
da umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Sorunumuz gerçekten çok
fazla. Bir de anayasa sorunumuz var önümüzde.
Bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Aile planlaması gerçekten çok
önemli, zaten anayasal bir hak olarak düzenlenmiş. 2007 seçimlerinden sonra, hemen ansızın gündeme bir anayasa taslağı
düşmüştü hatırlayacaksınız. O anayasa taslağında kadın erkek
eşitliği konusunda 2004’te yapılan değişiklik kaldırılmış, yerine “kadınlar çocuklar engelliler gibi korunmaya muhtaç kesimden” şeklinde bir düzenleme yapılmıştı kadınlar için. Ama
bir de 41. maddedeki aile planlaması hükmü de kaldırılmıştı.
Çünkü üç çocuk beş çocuk önerileri yürürlükteki maddeyle tamamen çelişiyordu.
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Şimdi Kasım 2015 seçimlerinden sonra YENİ bir anayasa girişimi başladı. Ama sorun sadece aile içindeki sorun değil, sorun ülkemizin bütünlüğü birliği beraberliği sorunu. Bu defa
çok kararlı bir şekilde, hepimizin gerici ve bölücü nitelikteki
bu YENİ anayasa girişimine karşı çıkmamız gerekiyor. Laiklik
kadın haklarının güvencesi, korumak da başta bizlerin kadın
hukukçuların görevi. Tabii laiklik karşıtı her girişim konumuzla da yakından ilgili. Laik hukukun simgesi olan Medeni Kanunumuza sahip çıkmamız gerekiyor bu açıdan.
Birinci oturumda da, TÜBAKKOM olarak çocuktan gelin olmaz, diyerek bu önemli bir sorun farklı açılardan bilgilendirildik. TÜBAKKOM’un bu toplantısını ben Pekin 1995 toplantısına benzettim, biraz önce düşünürken. Dünyada dört
kadın konferansı yapılmıştı, ilk üçünde hep sorunlar dile getirilmiş, çözümler önerilmişti. Ama Pekin’de yapılan dördüncü Konferans bir taahhütler konferansıydı. Bu da sanıyorum
TÜBAKKOM’un bir taahhütler kurultayı oldu. Çünkü bir eylem planı hazırlığı var. Bu eylem planıyla bir yıl içinde yapılacaklar programa bağlanacak. Tabii sürdürülebilir olması çok
önemli, umarım gelecek yıllarda da sürdürülür dönem sözcülüğü değiştikten sonra. Bu eylem planı çerçevesinde ne gibi
çalışmalar yapılacak? Bunları yarın somutlaştıracak arkadaşlarımız, bizlerle de paylaşacaklar.
Şimdi bir yarım saatlik süremiz olduğunu söyledi Ebru Hanım.
Bu arada sürdürülebilir bir çalışma konusunda önerisi olanlar
katkıda bulunabilir ya da hocalarımıza sormak istediğiniz bir
şey varsa bu yarım saati de böyle değerlendirelim. Buyurun.
Hangi baro olduğunu da söyler misiniz lütfen … ..
KATILIMCI- Teşekkür ederim, çok güzel bir buluşma oldu.
Hukukumuzda muhabbet tellallığı maddesi vardır. Gerçekte
bu bir evlilik değil, bu bir fuhuş, çocuklarını çıkar karşılığı satmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ek maddesinde, çocukların bu çeşit anne babadan doğmama hakkı vardır.
Bunu hiçbir hukukçu gündeme getirmiyor; oysa bu hukuki
bir madde. Böyle bir anne babadan doğmama hakkı ve ço-
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cukları küçük yaşlarında fuhuşa iten anne babalar Avrupa ve
Amerika’da kısırlaştırılıyor, bu çocuklar onlardan alınıyor ve
bu kadın ve erkeklere sen bir daha çocuk sahibi olamazsın deniyor. Türkiye bunu bir türlü anlamıyor.
Bütün bu olaylar, aslında Türkiye’nin her tarafında seks işçisi dediğimiz fahişeler kaynarken, fahişeliği ciddi olarak hiç
incelememekten kaynaklanıyor. Bu nasıl bir meslektir, bunların düşünce yapısı nedir, bunlar aile kurumlarına nasıl saldırılarda bulunurlar, çocukları nasıl kullanırlar? Bu karakter
yapısı nedir? Bakın ciddi olarak… Hacettepe mezunuyum,
Hacettepe’de bile böyle ciddi bir araştırma yoktur. Oysa Avrupa bunları inceler. Bunları doktora tezleri yapar ve buna göre
tedbir alır. Bütün bu çocukların satışının arkasında, kendi öz
annesini bulursunuz, başka kimseyi bulmazsınız. Hiçbir gerçek anne eğer anneyse, çocuğunun satışına müsaade vermez.
Çocuk sahibi olmakla anne olmak farklı farklı şeylerdir. Hukuk ilk önce bunu tartışmalıdır. İlk temele oturtacağınız şey,
çocuk sahibi olmak başka bir şeydir, anne olmak başka bir şeydir. Çocuğu bakıcı kadının eline bıraktıysanız, kreşinize bıraktıysanız, bakmadıysanız, anneler ablalar babalar büyüttüyse,
siz sadece çocuk sahibisiniz, anne değilsiniz. Önce buradan
başlamamız lazım.
Yasalarımız açık, yasalarımız var, ama ben şimdiye kadar muhabbet tellallığıyla suçlanan hiçbir anne baba görmedim. Ben
1980’den beri aileyi inceliyorum. Dolayısıyla evet homoseksüeliteyi incelemişsiniz Orhan Bey, teşekkür ederim. Bu da çok
ciddi bir sorun, Osmanlıdan beri, yaşadığımız genetik kodlarımızda var olan çok ciddi bir sorun. Ama homoseksüelite gizli fahişeliktir. Bir erkeğin başka bir erkeğe yaptığı fahişeliktir.
Bizim Hacettepe literatüründe de bunları bulabilirsiniz. Dolayısıyla fahişeliği çok ciddi incelemeden, ben çocuk gelinler sorununu çözebileceğimize inanmıyorum.
Teşekkür ederim.
Av. Nazan MOROĞLU (Yeditepe Üniversitesi)- Teşekkürler.
Buyurun.

112

ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ

Av. Selma KARABULUT TÜRKER (Tokat Barosu Yönetim
Kurulu Üyesi)- Tokat Barosu Yönetim Kurulu üyesiyim, aynı
zamanda kadın ve çocuk hakları komisyonu koordinatör üyesiyim.
Bizim bu sene Tokat’ta yaptığımız bir faaliyetten bahsetmek
istiyorum. Belki diğer barolar da bunu bir çözüm olarak ya da
proje olarak geliştirebilir. Örnek vermek adına, biraz da bu değindiğimiz konuya öncelik vererek yaptık. Biz bu sene milli
eğitim müdürlüğüyle Tokat bazında, “toplumda adalet bir yürek
ve toplumsal cinsiyet” başlıklı bir proje geliştirdik ve 15 günde
bir bütün liselerimize gittik; komisyondaki üye arkadaşlarımızla, avukat meslektaşlarımızla. Özellikle kız çocuklarımızın
yoğun olduğu, hatta akşam yatılı yurtlarına dahi gittik. Özellikle cinsiyet eşitliği, kadının toplumda birey olarak algılanması, yasalarımıza değindik, imam nikâhından ve kadının bu
durumda hukuki haklarının olmayacağından bahsettik. Hatta
bu düzenlenen proje de Türkiye çapında ilk 10 projenin içine
girdi ve milli eğitim müdürlüğü bu konuda, onunla ortak götürdüğümüz bir projeydi.
Bir de yaşadığım bir şeyi anlatmak istiyorum. Sosyal hizmetler
il müdürlüğüne konuşma yapmaya gittiğimde, ben bunu bizzat yaşadım. Eğitim verdiğimiz kişiler sosyal hizmet uzmanları ve o imam nikâhıyla ilgili yasal değişiklik henüz gelmemişti.
Ben orada açıklarken, bir sosyal hizmet uzmanı sürekli “kadınlar mutluysa” cümlesini kuruyordu. Yani siz sürekli imam
nikâhını eleştiriyorsunuz, her iki kadın da mutluysa... En sonunda ben dayanamayıp, beyefendi muhtemelen siz iki evlisiniz ve kadınları mutlu ettiğinize inanıyorsunuz gibi bir tabir
kullandım. Arkasından gelen durum şuydu: Müdire hanımsa
doğrudan bana, avukat hanım bu konulara girmeyelim lütfen
dedi. Bunun konuşulmasından bile kurumlarımız çekiniyor.
Kurumlar memuriyet zihniyetiyle, bunların dile gelmesinden
dahi çekinirken ki o sosyal hizmet uzmanları gidip aile mahkemelerinde çocuğun velayeti kime verilsin diye rapor düzenlerken, bu zihniyetteki insanlarla biz çarpışmak zorundayız. Bizler okullara gidip, kız çocuklarına ve erkek çocuklarına bunları
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anlatmak zorundayız ve birileri de o konuya girme dediğinde,
ben aynen şunu dedim. Ben avukatım hukukçuyum, beni konuşturmayacaksan yasayı anlattırmayacaksanız beni buraya
çağırmayacaktınız dedim.
Bence benim naçizane görüşüm; lütfen diğer barolar da okulları mutlaka baz alsın. Lise öğrencilerimiz bana göre çok önemli,
kız meslek, yatılı okullar. Biz özellikle buralara sık sık gidiyoruz. Sadece bir öneri…
Teşekkür ederim.
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Av. Nazan MOROĞLU (Yeditepe Üniversitesi)- Eylem planına bir katkı oldu, işbirliği yapılacak kurumlardan biri Milli
Eğitim. Nuriye Hanım buyurun. Peki, sonra size…
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Av. Yasemin HAMAMCI (Malatya Barosu)- Biz de benzer bir
çalışma yapmıştık. Malatya İl Milli Eğitim bizimle beraber bir
proje yürüttü. Fakat çok fazla vaka olunca, hele de okullarda
da çıkan vakalar olunca, bir daha asla bir seminer, kurultay
böyle bir çalışmaya asla girmedi. Bizim böyle bir sorunumuz
yok dedi ve bizimle işbirliğini kesti. O yüzden baroyla ilgili ne
bir eğitime geliyorlar, ne bir çalışmaya geliyorlar, ne de davetimize katılıyorlar. Biz okullara gidemiyoruz. Sadece çocuk haklarını anlatmaya gidiyoruz. Ama bir projemiz daha var, Orhan
hocam onu çok iyi bilir. Malatya’da İnönü Üniversitesinde bizim bir derneğimiz var hocamızın da başkanlığını yaptığı. Biz
bir grup oluşturduk, onlara çocuk istismarını anlattık. O grubu
eğittikten sonra da onları okullara gönderdik. Yani Malatya
Barosu okullara giremedi, ama İnönü Üniversitesi okullara girebildi dernek sayesinde. Çok da iyi sonuçlar aldık. Hocamın
onu açıklarsa, bence onu eylem planımıza alabiliriz diye düşünüyorum. Ama siyaseten bu konu kapalı, maalesef kurumlar
da, hani resmi kurumlar da bizimle işbirliğini kesmiş. Bu konu
kesinlikle tartışılmıyor ve yok sayılıyor.
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Av. Nazan MOROĞLU (Yeditepe Üniversitesi)- Söylediğiniz
çok doğru, aynı şeyleri bizler de yaşıyoruz İstanbul bölgesinde.
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Av. Yasemin HAMAMCI (Malatya Barosu)- Bir de 60 aylık
çocukların okula başlaması durumu var. 4+4+4 evet sıkıntı,
artı 60 aylık çocukların başlaması da… Zaten hani biran önce
çocuklar bitsin ve evlendirilsin. O hiç konuşulmadı sanırım, 60
ay da sıkıntılı bir durum.

YASEMİN
HAMAMCI’NIN
KONUŞMASI

Av. Nazan MOROĞLU (Yeditepe Üniversitesi)- Nuriye Hanım buyurun.
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Av. Nuriye KADAN (İzmir Barosu)- Kurultayda öncelikle
emeği geçen herkese teşekkür ederim.

NURİYE KADAN’IN
KONUŞMASI

Benim sorum Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu’na. Türk Ceza Kanununda iptal edilen kanuna ilişkin somut önerileriniz ne olabilir?
Onu öğrenmek istiyorum. Yeni düzenlemede nasıl önerileriniz
olacak?
Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekanı)- Ceza Kanunu 103’ün 2’nci, nitelikli cinsel
istismar iptal edildi, ama bence 104’te de değişiklik yapılması
gerekir.
Şimdi şöyle diyeyim; 16 yaşında 17 yaşında çocuk hâkim kararıyla evlendi. Evlendiği eşi bu çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçunu işledi. Hangi suç olacak burada? 103 mü, 102 mi?
Yani maddeler bir noktada birbirine girmiş durumda, onun da
tartışılması…
Hemen kısa cevap vereyim. 103’teki önerim: Bir, çocuk evlilikleri suç haline getirilmeli, ama çocuklara ceza değil, çocuklara
güvenlik tedbiri, onları evlendirenlere ceza. İkinci olarak, çocuğun cinsel istismarında eğer ikisi de çocuksa bunlara yine ceza
verilmemesi gerekir. Ancak yetişkin, çocuğa karşı bu suçu işlerse ceza verilmeli. Cezada alt sınır 16 yıl, işte uygulanmayan
bir ceza. Dolayısıyla onu Ceza Kanununun diğer hükümlerine
bakarak artık 12 yıl mı olur 10 yıl mı olur? Daha orantılı bir
hale getirmek ve bunu yaparken de tabii ki mesela mukayeseli
hukukta da hep 15-16 yaşı esas alıyor. Onun üstünde rıza varsa
diyor çocuğun rızası ve yetişkin de değilse, bunu suç olarak
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düzenlememek lazım. Ama eğer mesela ikisi de 14 yaşındaysa
ve bir çocuk diğer çocuğa karşı cebir kullanarak cinsel istismarı işliyorsa, orada cezalandırılmalı cebir kullanan çocuk. Ama
çocukların ikisinin de rızası varsa, orada bence cezalandırmak
değil tedbir uygulamak gerekir; çok kaba hatlarıyla böyle.
Av. Nazan MOROĞLU (Yeditepe Üniversitesi)- Teşekkürler.
Buyurun.

GÖNÜL
ERGÜNGÖR’ÜN
KONUŞMASI

Av. Gönül ERGÜNGÖR (Afyonkarahisar Barosu Yönetim
Kurulu Üyesi-Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı)Tüm katılımcılara, konuşmacılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Evet, bizim için çok faydalı oldu.
Bu konudan az önce bahsederken, mali konuların da önemli
olduğu konusunda değerlendirme yapmıştık. Aynı İsveç hukukunda olduğu gibi, nafakanın devlet tarafından ödenmesi
ve daha sonrasında nafaka borçlusuna rücu edilmesi gerektiği
kanaatindeyiz. Afyonkarahisar Barosu olarak da böyle bir önerimiz var. Gerek yargıdaki zaman yönetimi konusunda, yargıdaki hızlanmanın sağlanması. Biliyorsunuz ki aile hukukunda
davalar çok uzun sürmekte. Bu uzun sürmesi nedeniyle de taraflar arasındaki husumet daha da artmaktadır. Maddi olarak
hemen nafaka kararı verilmemesi, kadın ve çocuklar açısından
maddi anlamda çok büyük bir mağduriyete sebep olmakta. Biz
Anadolu’da görüyoruz, kadın kurtuluşu tekrar başka bir erkeğin yanına gitmekte buluyor ister istemez. Çünkü az önce
bahsettiğimiz gibi eğitim yeterli değil, ekonomik bir durumu
söz konusu değil. Bu anlamda devletin anayasada geçen sosyal devlet ilkesinin gereğini göstererek, nafakanın önce devlet
tarafından ödenmesi ve rücu edilmesi gerektiğini. Bu konuda
da Aile Sosyal Politikalar Bakanlığıyla görüş alışverişinde bulunulması gerektiği kanaatindeyim.
Teşekkür ederim.
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Av. Nazan MOROĞLU (Yeditepe Üniversitesi)- Aslında yasada aynen sizin söylediğiniz gibi uygulanması gerekiyor. İstanbul Sözleşmesinde de aynı şekilde, ama yasalar uygulanabilse.
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Arkadaşlar çok söz almak isteyen var, Ebru Hanım herhalde 15
dakikamız var. Kısa kısa katkılar olursa… Arkadan gelelim, üç
kişi burada hemen…
KATILIMCI- (Antalya Barosu-Kadın Hakları Kurulu Üyesi)- Dört ayrı başlık şeklinde önerilerimiz var ve bu önerileri
söylerken de aksayan şeylere de çok kısa belirtmek istiyoruz.
Bizim kadın şiddet mağdurlarının hukuki yardım alamamaları
ve daha sonra hem önleyici hem de diğer tedbirler etkin uygulanmadığı için, özellikle CMK sisteminden 5 yıl sınırı nedeniyle faydalanamamaları nedeniyle bu konuyla ilgili bir çalışma
yapılmasını öneriyoruz.
Av. Nazan MOROĞLU (Yeditepe Üniversitesi)- Bu yazılı verdiğiniz öneri mi?
KATILIMCI- (Antalya Barosu-Kadın Hakları Kurulu Üyesi)Evet. Daha sonra biz birçok baroyla kadın hakları kurulunun
müdahil olduğu 6284 sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesine ilişkin mahkemelerdeki çok farklı uygulamaların takibi açısından
etkin devamı ve bu davranışların nelerden kaynaklandığı ve
nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda bir ilke kararı verilmesi konusunda öneride bulunuyoruz. Çünkü bu yönde bir
ilke kararı, özellikle kadının beyanının esas alınması noktasında yargılamanın en başından sonuna kadar ciddi anlamda bir
etkide bulunuyor. Dolayısıyla da barolar adına ve ilke kararı
bizim mahkemelerdeki müdahilliğimizin geri alınması konusunda bir etkide bulunabilecektir. Çünkü bazı taleplerimiz çok
fazla gelmeye başladığında, verilen müdahillik kararları geri
alınabiliyor.
Daha sonra en son belediyelerle yaptığımız toplantılarda, sığınak çalışması yapan birçok belediyede gördük ki, devletin bu
konudaki hizmetleri ŞÖNİM’e ve sığınaklara sıkışmış durumda. Bu sıkışmayı engelleyebilmek için ŞÖNİM’lerin etkin kılınması ve özellikle feminist bakış açısı konusunda iyi olan eğitimcilerin TÜBAKKOM tarafından farklı kurumlarla işbirliği
yapılarak eğitilmesi konusunda yeterli bilgi düzeyi ve akade-
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mik çalışma olduğunu da düşünüyoruz. Bunun değerlendirilmesi için, bu kurumlarda çalışan insanların eğitimi konusunda
biz de yerelde destek verebiliriz.
En son olarak da, evliliğe izin davalarıyla ilgili Aile Danışmanları Derneğiyle yaptığımız bir çalışmada, hâkimlerle değişik görüşmeler yapıldı ve bu proje sonuçlandı. Bir kitapçık
çıkartıldı. Bunun sonucunda gördüğümüz; hâkimlerin kendi
bakış açılarıyla ilişkili olarak bu kararları verdikleri. Özellikle
aile baskısının yoğun olduğu yerlerde dedikoduların artması,
özellikle kız ve erkek çocuklarının flörtlerine izin verilmemesi,
daha sonra da hamilelik gibi konularda değişik bakış açılarının
olması ve buna ilişkin evlilik kararlarını vermeleri. Özellikle
ruhsal ve gelişimleri açısından adli tıptan alınan raporların evliliğin sonuçlarını anlayabilecek ölçüde olup olmadıkları gibi
bir rapor düzenlemesi sonucunda da, hâkimlerin bakış açılarının çok sorunlu olduğunu gördük. Birçok hâkim de evliliğe
izin veren maddelerin tamamen kaldırılması yönünde öneride
bulundular. Buna ilişkin bir çalışma yapılmasını, biz bu projeden sivil toplumdan bir destek aradık ve çok zorlandık. Özellikle evlilik kararı verilen çocuklarla ilgili görüşmeler yaptık,
evlerine gittik. Ciddi anlamda mali ve zaman sıkıntısı yaşadık.
TÜBAKKOM’un bu konuda bir destek eğer önerisi varsa, bunu
da alabiliriz.
Çok teşekkür ederiz.
Av. Nazan MOROĞLU (Yeditepe Üniversitesi)- Yarın mutlak
gündeme de gelecek. Benim ricam, yalnız hem vakit çok sınırlı,
diğer konuları yarın yürütme kurulunda konuşabilirsiniz. Sadece bu çocuk gelinler konusunda öneriniz varsa onu alalım,
yoksa onları yarın görüşebilirsiniz.
KATILIMCI (Aydın Barosu)- Bu çocuk gelinlerle ilgili, artık
çocuk gelin demeyeceğiz küçük yaşta evlilikler, erken yaşta evlilikler diyeceğiz. Kendi bölgemizde konuyu anlamak, sorunları tespit etmek ve çözüm yollarını bulmak için şöyle bir çalışma
sistemi düşündük ve uyguladık. Bununla ilgili kitapçığımız da
zaten hazır dışarıda. Eğer incelerseniz, bunu görebileceksiniz.
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Az önce hocamızın söylediği gibi, siz hukukçusunuz tek başınıza bu konuyu anlamanız, kişileri belki konuşturabilmeniz
pek mümkün olmayabilir. Bizlerle işbirliği halinde olun dediniz. Biz de Aydın’da bizim bu konuda sorunlu bir bölgemiz
var, Acarlar isminde. Yaklaşık 13 bin nüfuslu bir yer ve genel
anlamda çocuk gelin kavramı biraz burada farklı. Az önce sizin
söylediğiniz gibi, çocuklar genç yaşta evlenenler, erken yaşta
evlenenler çok mutlular, hiçbir şikâyetleri yok. Biz bu konuyu
anlamakta güçlük çekeceğimizi düşünerek şöyle bir çalışma
sistemi benimsedik.
O yörenin aile hekimlerini, aile ebesini, ayrıca okuldaki rehber
öğretmenleri, bunun yanında kadın doğum uzmanlarını, aile
hekimlerini, çocuk psikologlarını bir araya getirdik. Bu konuyu bizzat alanda çalışan insanlardan dinledik ve bu dinlemeler
sayesinde konuyu daha iyi anladığımızı, sorunları daha iyi tespit ettiğimizi ve daha mantıklı çözümler olası çözümler ürettiğimizi düşünüyoruz. Herkese de bu çalışma yöntemini tavsiye
ederiz.
Av. Nazan MOROĞLU (Yeditepe Üniversitesi)- Peki, teşekkür ederiz. Buyurun. Şimdi bu tarafa geçiyoruz, hemen kısa
kısa… İyi örnekleri de yarına saklarsak, ona da memnun olacağım. Çünkü zaten eylem planı hazırlamak için bunlar konuşulacak.
Av. Meral ASFUROĞLU (Hatay Barosu)- Önce emeği geçen
herkese çok teşekkür ediyorum, başarılı bir kurultay oldu. Hocam benim sadece öneri değil, bir sorum olacaktı.
İstanbul Sözleşmesi kapsamında 5.maddede şiddete uğrayan
kişinin hem şikâyet hakkı hem de tazminat hakkı vardı. Bu
konuda başvuru, yani şikâyet ve tazminat talebiyle ilgili bir
prosedür belirlenmiş midir? Bu konuda emsal bir örnek olmuş
mudur? Onu merak ediyorum. Sizin de ilgi alanınız içinde İstanbul Sözleşmesi. Onun için özellikle bunu sormak istedim.
Özür dileyerek hemen bir şeyi ilave edeceğim. Afyon Barosundan arkadaşımız değindi nafaka konusuna, bence hepimiz bu
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konu üzerinde durmalıyız. Gerçekten nafaka olayında böyle
tedbiren verilen nafakalarda, kişiden nafaka alınması mümkün olmuyor. Çünkü işsiz güçsüz, beş parasız bir kişi, verilmiş
karar kâğıt üzerinde kalıyor. Bu konuda çalışma yapmamız gerekiyor diye de öneride bulunuyorum.
Hocam teşekkür ediyorum, eğer cevap verirseniz.
Av. Nazan MOROĞLU (Yeditepe Üniversitesi)- Bu 5.maddeyi okuyayım, arkadaşlar ne olduğunu duysunlar. “Taraflar
kadınlara yönelik şiddet eylemlerinde bulunmaktan kaçınır ve devlet
adına faaliyet gösteren devlet yetkilileri görevliler kurum kuruluşlar ve diğer aktörlerin bu yükümlülüğe uygun davranmalarını sağlar” diyor. Ama dün ülkeyi yöneten en tepedeki kişinin kaymakamlara bunları uygulamayabilirsiniz demesi, sanıyorum
İstanbul Sözleşmesini hiç okumadığını gösteriyor. İşimiz zor,
henüz bu konuda bir gelişme de yok zaten.
Son bir soru deniyor.
KATILIMCI- Sorum yok, sadece bir-iki belki öneri olarak kabul edilebilecek sözüm var. Medyada üçü kadın beş kişi tutuklandı, beşi kadın sekiz kişi ölü olarak bulundu. Şimdi bu çok
büyük bir mesele, dilerim cinsiyet ayrımcılığı buradan bir temizlenmeye başlanır. Devamında, marketlerin kasasının yanı
başında prezervatifler satılırken, hâlâ hanımların petlerinin
böyle kenar köşelerde, siyah poşetler içinde alınması durumu
aşılabilir.
Av. Nazan MOROĞLU (Yeditepe Üniversitesi)- O kadar değil artık, reklamları bile yapılıyor.
KATILIMCI- Ama hâlâ prezervatiflerle sakızlar yan yana duruyor. Bir de tabii acayip dizi izlenen bir ülkede yaşıyoruz biz
ve ben izlemesem de ki izliyorum zaman zaman, izlemek durumunda kalıyorum. İnanılmaz replikler duyuyorum. Yani kadını inanılmaz aşağılayan, işte burada konuştuğumuz şeyleri
gerçek hayatta çok daha ağır şekilde görüyoruz. RTÜK sigarayı içkiyi bulutluyor, niye hiç kimse bu acayip senaryolar için
hiçbir şey söylemiyor ya da biz söyleyelim.
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Çok teşekkür ederim.
Av. Nazan MOROĞLU (Yeditepe Üniversitesi)- Şimdi arkadaşlar özür dileyerek el kaldıranlardan, masadan iki katkı var.
Ayşe hocam önce size mi?
Dr. Yazgülü ALDOĞAN- RTÜK Konusunda sizler şikâyet
edebilirsiniz. RTÜK hâlâ ele geçirilmiş değil. Bu şikâyetleri ciddiye alıyorlar ve gerçekten de bir şeyler yapabiliyorlar. İstediğiniz kadar şikâyet edebilirsiniz, ama bizim cenahtan değil de
öbür taraftan şikâyetler daha çok oluyor ne yazık ki.
Medyada kullanılan kadınlarla ilgili dil konusunda Nazan Moroğlu çok iyi biliyor, yıllarca ders verdim. Kadınların, kadın lafını kullanmamız bile yenidir. Onlar eğer teröriste dişi terörist
olarak geçer, eğer trafik kazasına uğramışsa kadın olur, yok
evlenmişse hanımefendi olur, böyle şeyler var. Bundan henüz
kurtaramıyoruz editör arkadaşlarımızı ne yazık ki.
Sadece öyle olsa neyse, bir de mesleklerin önünde mutlaka bir
şey koyuyorlar. Avukatsa kadın avukat filan diyorlar. Maalesef
bu medyada kadın sayısının çoğalmasına rağmen değiştirmekte çok zorlandığımız bir şey oldu ne yazık ki, ama uğraşıyoruz.
Av. Nazan MOROĞLU (Yeditepe Üniversitesi)- Orhan hocam buyurun.
Prof. Dr. Orhan DERMAN (Hacettepe Üniversitesi Ergen
Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Bölüm Başkanı)- Şimdi efendim
rahmetli Atalay Yörükoğlu’nun çok güzel bir sözü var. Diyor
ki, “oynamayan tay at olamaz” diyor. Şimdi bu fallik dönem dediğimiz dönem 3 ilâ 6 yaş arası, yani 72’nci aya kadar.
Şimdi biz ne yapıyoruz? Dönemin adı da esasında oyun oynama dönemi. Oyuncak alma dönemi değil. Ebeveynler çok
yanlış anlıyorlar. Oyuncak almayacaksınız, çocuğunuzla oyun
arkadaşı olacaksınız, oyun oynayacaksınız. Oyuncak alırsanız
kırar, oyun oynayacaksınız. Dönemin adı oyuncak alma dönemi değil, oyun oynama dönemi.
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Şimdi biz bu dönem içerisinde bu çocukları alıyoruz, zorla
okullara koyuyoruz. Yani bu 4+4+4’ün getirdiği kötü uygulamalardan biri bu. Ne yapılması lazım, batılı ülkeler ne yapıyorlar? 3 yıllık okul öncesi bir eğitim programı yapıyorlar. Çocuk
evrenini okulla genişletir efendim. Çocuk hakkında, çocuğun
yaşadığı olaylar hakkında biz çok iyi hikâye alabiliriz. Oyun
masası kurarız, çocuğu fail yaparız, mağduru kendimiz yaparız. Çocuğu kendimiz oluruz, şüphelendiğimizi çocuk yaparız
ve bu oyunu oyna deriz ve çocuk aynı oyunu bize oynatır. Anladınız mı? Bu bu kadar basittir.
Şimdi gelelim sevgili arkadaşımızın söylediği, bu gençlerle ilgili olaya. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında biz gençlerimizi toplumsal hizmet uygulamalarında gönüllülük esasına
göre davet ediyoruz. Erişkinlerden çok daha kaliteli hizmetler verdiklerine inanabilirsiniz. Onlar geliyorlar, biz onları bir
şekilde eğitiyoruz. İstismar konusunda 12 haftalık bir eğitime
tabi tutuyoruz. Tek yasak sözcük var, istismar sözcüğü. Onlar
ilkokul öğrencilerine hayır diyebilmesini öğretiyorlar oyunlarla. 8 hafta ilköğretim okullarına gidiyorlar, gençler onlara
oyunlarla hayır diyebilmesini öğretiyorlar. Ondan sonra rehber öğretmenleri de, çocukların kendilerine anlattığı hikâyeleri
bize taşıyorlar. Biz gençlerin yaptığı işe hiç müdahale etmiyoruz. Gençler bu sistem içerisinde hem öğreniyorlar, öğretirken
öğreniyorlar, özgüvenleri artıyor, sosyal sorumluluğu yaşamış
oluyorlar, çocuklarla o toplumsal hizmet uygulamalarını uyguluyorlar, o çocuktan evde olanı rehber öğretmenlerine veya
ağabeylerine ablalarına anlatıyorlar. Biz de evde bunu yaşayanı buluyoruz. Bu kadar basit bu uygulama.
Bunu yıllardan beri Ankara’da yapıyoruz, Malatya’da uyguladık. Şimdi Amasya’ya gidiyorum uygulamak için. Bu çok basit
bir şey, çünkü bir erişkinin çocuğa erişmesindense, bir gencin,
bir ergenin erişebilmesi çok kolay. Bakın hepimizin hayatında
iyi amcalarımızın olduğu gibi, çok sevdiğimiz ağabeylerimiz
ve ablalarımız vardır. Biz ağabey abla yaratıyoruz, o çocuklar
da bunları çok güzel yapıyorlar. Çünkü biz çocuğun dilinden
çok uzaklaşmış oluyoruz, ama genç çocuğun diline yine yakın
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olabiliyor. Sonuçta çok iyi bir iş yapabiliyorlar. Çünkü maalesef insanoğlu eğitildikçe aklı biraz fazla erdikçe her türlü şeyin
kaçamağına gidiyor. Onlar çok dürüst, çok güzel bir hizmeti
bize bunu taşıyorlar.
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Ben bunu söyleyecektim.
Av. Nazan MOROĞLU (Yeditepe Üniversitesi)- Ayşe hocam.
Prof. Dr. Ayşe AKIN (Başkent Üniversitesi)- Efendim herkes
şu lafı dile getirdi, ben de tekrarlamak durumundayım. Ben
çok öğrendim, çok yararlandım, hepinize bütün konuşmacılara teşekkür ediyorum.
Bir kere zaten biliyorduk, ama konuşmalardan şuradaki süreklilikten anlıyoruz ki, siz alanı çok iyi bilen bir grupsunuz. Bu sizin ayrıcalığınız ve eylem planı yapacaksınız. Onu da anladık.
Sizden bir isteğim var. Şöyle ki; biz bir yasa çıkarken benim
disiplinim çok anlamıyor. Anladıklarımız var, hiç anlayamadıklarımız var. Yeni yasalar ne yazık ki sistemle oynamak üzere çıkıyor. Yani büyük bir sistem var, doğru işleyen bir sistem
var. Sağlık sisteminden örnek vereyim, 40 yıldır bebek ölümünü 250’lerden 28’lere indiren bir sistem vardı. Aile hekimliği
sisteminin iyi tarafları olabilir, aile hekimliği sistemi kulağa da
hoş geliyor, ama içine baktığınız vakit ekibi yok eden, hizmeti
hastalıkla başlatan, koruyucu hizmetleri arkaya atan ve hekimi tek başına, eve giren sağlık personeli bitti. Yani benim çok
uzun yıllar hekimlik dönemimde hep eve giden bir ebe vardı
hemşire vardı, biz vardık.
Dolayısıyla o yasa 2004’te pilot diye çıkarıldı, sonra hiç pilotluktan nasıl geçtik hakiki yasaya bilmiyoruz. Anne ölümlerinin içinde düşüğün payı % 58 idi. Yani 100 anne ölüyorsa, 58’i
kurcalayarak sağlıksız düşüklere bağlıydı. 2827 sayılı Yasa,
ben konuşmamda söyledim, 10 yılımızı aldı. Ben o zaman Hacettepe’deydim. Hocamızın önderliğinde birtakım araştırmalar yaptık ve o araştırmalar yasanın üç maddesine temel teşkil
etti, yoksa çıkamazdı.
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Tamam, o yasayla %58’den ölüm payı, %2’ye düştü. Bu 2827
sayılı Yasayla 2013 yılında sanıyorum oynamaya uğraştıkları
vakit, ben gayet saf saf bilinçsizlik bu dedim, vah vah. Yani bu
yasanın ne kadar anne sağlığını iyileştirdiğinin farkında değiller. Sonra anladık ki, hayır kasıt var burada. Yani işte kadını
doğurganlığa mahkûm edelim, işte isteyerek düşük ne demek
gibi yani böyle kasıt olduğunu anlıyoruz.
Sizden isteğim, bu kasıtları siz bizden daha çabuk anlarsınız.
Lütfen erken müdahale edin. Şimdi torba yasaya konan o doğum sonu iznin uzatılması, tamamen bir tuzaktır. Kadın fazla
çalışmaya başladı, bakın burada ne kadar çok çalışan, gerçek
anlamda profesyonel var. Biz çok geliyoruz. Dolayısıyla işte
doğum sonunu uzatalım, parttime… Fulltime değil tabii… Zaten bir bakan sanıyorum dedi ki, kadınlar çalışmasa işsizlik olmaz dedi. Yani dillerinin altında bunları da ifade ediyorlar. Ne
olur siz bizden çok sahip çıkın, bir yere varılacak.
Teşekkür ederim.
Av. Ebru COŞKUNER KOLAK (Osmaniye Barosu TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü)- Teşekkür ederim. Sayın Türkiye Barolar Birliğinin Yönetim Kurulu üyeleri, Sayın Baro Başkanları,
baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin kadın hukuku komisyonunun değerli temsilcileri, TÜBAKKOM’un değerli temsilcileri, çok kıymetli kurultay konuşmacısı olan hocalarımız ve
konuklarımız; Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu olarak düzenlemiş olduğumuz “çocuktan gelin olmaz”
isimli kurultaya katılımınızdan dolayı ve değerli katkılarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkürü borç biliriz.
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“ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ” KURULTAYI
TÜBAKKOM EYLEM PLANI
30 Ocak 2016,

Ankara

TÜBAKKOM, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu tarafından 30 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenen
Kurultay’da, ülkemizde önemli bir toplumsal sorun ve çocuk
hakları ihlali olan erken yaşta evlilikler ele alındı.
TÜBAKKOM “Çocuktan Gelin Olmaz Kurultayı”nda, çocuk
yaşta evliliklerin büyük oranda kız çocuklarını olumsuz etkilediğine, sadece resmi kayıtlara yansıyan sayılarının bile büyük
toplumsal sorunlara yol açtığına dikkat çekildi ve Türkiye genelinde kadın avukatlar tarafından bu önemli sorunun çözümüne hukuki açıdan destek verileceği belirtildi. Erken yaşta
evliliklerin önlenmesi için yasal haklar konusunda halka yönelik yaygın bilgilendirme toplantılarının yapılmasına ihtiyaç
olduğuna ve Medeni Kanunun evlilik yaşı hükmü uygulamasının çok sıkı şekilde takip edilmesi gerektiğine değinildi.
Kurultay sonunda, bu sorunun çözümü için hukuki açıdan
yapılacak çalışmaları içeren TÜBAKKOM EYLEM PLANI hazırlandı.
1- Kanunlarda ortak bir “çocuk” tanımına yer verilmesine; Çocuk Koruma Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunundaki birbirinden farklı hükümlerin yeniden düzenlenerek 18 yaşına kadar herkesin çocuk olduğu kuralının
kabul edilmesine ve evlilik yaşının 18 yaşın doldurulması
koşuluna bağlanmasına dair ilgili birimlere (kurum ve kuruluşlara ) başvurular yapılmalıdır.
2- 17 Şubat Medeni Kanunun kabulünün 90.yıldönümünde
Türkiye Barolar Birliği üyesi her baronun evlilik yaşını vurgulayan “çocuktan gelin olmaz “ çağrısını yapacağı bir metin hazırlanarak aynı saatte ortak basın açıklaması yapılması ve ilgili metnin Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM
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Başkanlığı, Adalet bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, HSYK Başkanlığı ve Siyasi parti Meclis Grup
Başkanlıklarına gönderilmesi sağlanmalıdır.
3- Her Baronun bulunduğu ilde hedef kitlesini belirleyerek
çocuk evliliklerinin sakıncaları ve Medeni Kanunda evlilik
yaşı, resmi nikah, eşin aile ve miras hukukuna ilişkin hakları konusunda en az iki ayda bir bilgilendirme toplantısı
yapması ve bu toplantıların dönemsel olarak tutanak haline
getirilmek sureti ile dönem sözcülüğüne ulaştırılmalıdır Bu
önemli toplumsal soruna ve çözüm önerilerine dikkat çekilmesi için “Çocuktan Gelin Olmaz” söyleminin medya aracılığıyla yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
TÜBAKKOM 13.Dönem Sözcülüğü
Osmaniye Barosu
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“ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ” KURULTAYI
TÜBAKKOM SONUÇ BİLDİRGESİ
30 Ocak 2016, Ankara
TÜBAKKOM, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu tarafından 30 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenen
Kurultay’da, ülkemizde önemli bir toplumsal sorun ve çocuk
hakları ihlali olan erken yaşta evlilikler ele alındı.
TÜBAKKOM “Çocuktan Gelin Olmaz Kurultayı”nda, çocuk
yaşta evliliklerin büyük oranda kız çocuklarını olumsuz etkilediğine, sadece resmi kayıtlara yansıyan sayılarının bile büyük
toplumsal sorunlara yol açtığına dikkat çekildi ve Türkiye genelinde kadın avukatlar tarafından bu önemli sorunun çözümüne hukuki açıdan destek verileceği belirtildi. Erken yaşta
evliliklerin önlenmesi için yasal haklar konusunda halka yönelik yaygın bilgilendirme toplantılarının yapılmasına ihtiyaç
olduğuna ve Medeni Kanunun evlilik yaşı hükmü uygulamasının çok sıkı şekilde takip edilmesi gerektiğine değinildi.
Kurultay sonunda, bu sorunun çözümü için hukuki açıdan yapılacak çalışmaları içeren TÜBAKKOM SONUÇ BİLDİRGESİ
hazırlandı.
1- Çocuk yaşta evlilikler (18 yaş altı ) Uluslararası Sözleşmeler
ve Çocuk Koruma Kanununa göre insan hakkı ihlali olup
çocuğa karşı şiddet suçudur.
2- Tarafı olduğumuz Çocuk Hakları sözleşmesi ile Türk Medeni kanunu , çocuk koruma kanunu , Türk Ceza Kanunun da
yer alan çocuk tanımı ve çocuk sayılma yaşları birbirinden
farklı olup uygulama da hak ihlallerine sebep olmaktadır.
Bu sebeplerle yasal düzenleme yapılarak Evrensel Çocuk
Hakları Bildirgesi doğrultusunda ortak bir çocuk tanımı ve
çocukluk yaşı belirlenmelidir.
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3- 4+4+4 kesintili eğitim sisteminin erken yaşta evliliklerin en
büyük etken sebeplerinden birisi olduğu bilimsel çalışmalar
neticesinde kanıtlanmış olup, eğitim sistemi 12 yıllık zorunlu, kesintisiz ve örgün eğitim sistemi olarak belirlenmelidir.
4- Okul öncesi eğitimden başlayarak, eğitimin her kademesinde Toplumsal Cinsiyet eşitliği, insan hakları, çocuk hakları
konularını içeren bir derse müfredatta yer verilmelidir
5- Küçük yaşta evliliklerin önlenmesi kapsamında yer alan
evliliğe izin konularında Aile Mahkemesi Hakimleri, Çocuk Mahkemesi Hakimleri ve Savcılar ile ortak çalışmalar
yapılmalıdır. Ayrıca küçük yaşta evliliklerde evliliğe izin
dosyalarında uzmanlardan rapor alınarak ve yargılamalar
duruşmalı yapılmak sureti ile karar verilmelidir.
6- Çocukların cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında yaş
gruplarına ve zihinsel yeterliliklerine göre bilgilendirilmeleri ve bu kapsamda sağlık hizmetlerine kolay ulaşımlarının
sağlanmalıdır.
7- Anayasa mahkemesinin TCK md.230 un iptal kararının sakıncalarını kaldırmak için Uluslararası Sözleşmeler ve Çocuk Koruma Kanunu da özellikle dikkate alınmak sureti ile
yasal bir düzenleme yapılmalıdır.
8- Anayasa Mahkemesince iptal edilen TCK md.103/2 kapsamında yapılacak olan yasal düzenlemelerde;
Etkili, caydırıcı, kaçınılmaz yaptırım için çocuğu tehdit eden
bütün eylemleri içeren suç tanımı yapılmalıdır. Bu kapsamda;
- mağdur ile fail arasındaki yaş aralığı,
- önleyici tedbirler
- mağdura sağlanan destekler
- istismar şüphesi halinde kullanılabilecek müdahale biçimleri,
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- mağdurun yargı sürecine dahil olmasıyla maruz kaldığı
ikincil mağduriyetlerin önlenmesi prensiplerine uygun olarak düzenlemeler yapılmalıdır.
Ayrıca bu kapsamda TCK nuna küçük yaşta evliliğin suç
olduğuna dair ayrı yasal bir düzenleme yapılmalıdır. Bu suç
tanımında da suçu azmettirenler, iştirakçilere de ceza tayini
yoluna gidilmelidir.
9-Sığınmacı ve savaş mağduru kadın ve çocuklara karşı cinsel
şiddetin ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi için kamu düzenine uygun olarak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
TÜBAKKOM 13.Dönem Sözcülüğü
Osmaniye Barosu
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Türkiye Barolar Birliği
K adın Hukuku Komisyonu
(TÜBAKKOM)
TÜBAKKOM 17 yıl önce 1999 yılında Baroların kadın komisyonlarının veya komisyon kurulmamış olan Barolardaki kadın
avukatların katılımı ile kuruldu.
TÜBAKKOM’un kuruluşunun hareket noktası Aile Hukuku
bölümünde kadınlara karşı ayrımcılık içeren kuralların kaldırılmasına ve eşlerin eşit haklara sahip olmasına yönelik değişiklikler içeren Medeni Kanun Tasarısının kamuoyuna açıklanmış olmasıydı.
Tasarıya ilişkin değerlendirme ve önerilerileri içeren raporu
hazırlamak başta olmak üzere, yasal haklar eğitimini ülke
çapında yaygınlaştırmak, kadın avukatlar arasında dostluk ve
bilgi alış verişini güçlendirmek amacıyla bir araya geldiler.
İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu başkanı olan Sayın
Av. Nazan MOROĞLU’nun öncülüğünde İstanbul’da yapılan
ilk toplantıda kadın avukatların kuracağı bu yeni oluşumun
Türkiye Baroları Kadın Komisyonları Ağı olması kararlaştırıldı.
Adının TÜBAKKOM olması benimsendi.
TÜBAKKOM’un Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi ev
sahipliğinde yapılan ikinci toplantısından sonra da Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 5 Haziran 1999 tarihinde
aldığı karar ile TÜBAKKOM, Türkiye Barolar Birliği Kadın
Hukuku Komisyonu olarak kabul edilmiştir.
TÜBAKKOM un amacı;
“Atatürk ilke ve devrimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
ulusal bağımsızlığının korunması, Laiklik, Demokrasi, Eşitlik
ve Kadının İnsan Hakları ortak paydasında birleşerek, yasalarda ve uygulamada kadın ile erkeğin eşit haklara sahip olmaları
ilkesinin yaşama geçirilmesi için etkin bir şekilde çalışmak;
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Aile içi şiddet de dahil olmak üzere kadınlara karşı yapılan her
türlü ayrımcılıktan kaynaklanan sorunlara çözüm getirilmesi
ve uygulamada çeşitli kurumlarda kadınların başvuruları değerlendirilirken karşılaşılan ayrımcı davranış biçiminin ortadan kaldırılması için çalışmak;
Hakları ve nereye başvuracakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan dar gelirli kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti
vermek ve aynı zamanda yasal haklar eğitimini ülke çapında
yaygınlaştırmak;
Ülkemizin onayladığı başta BM Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi olmak üzere,
uluslararası taahhütlerin yerine getirilmesi için çalışmalar
yapmaktır.
Yürütme Kurulu ve Dönem Sözcülüğü esasına göre temsil edilen TÜBAKKOM un kurulduğu yıldan bu zaman kadar geçen
sürede dönem temsilciği yapan Barolarımız sırasıyla ,
1. DÖNEM 1999-2000 İstanbul Barosu
2. DÖNEM 2000-2001 Ankara Barosu
3. DÖNEM 2001-2002 İzmir Barosu
4. DÖNEM 2002-2003 Bursa Barosu
5. DÖNEM 2003-2004 Adana Barosu
6. DÖNEM 2004-2005 Karabük Barosu
7. ve 8. DÖNEM 2005-2007 Antalya Barosu
9. DÖNEM 2007-2009 Mersin Barosu
10. DÖNEM 2009-2011 Hatay Barosu
11. DÖNEM 2011-2013 Aydın Barosu
12. DÖNEM 2013-2015 Samsun Barosu ve 25 Nisan 2015 tarihinde devraldığımız bayrak yarışıyla biz 13. DÖNEM 20152017 sözcüsü Osmaniye Barosu dur.
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TÜBAKKOM yeni Medeni Kanun ve sonraki yıllarda çıkarılan
İş K., TCK, 6284 sayılı K. ve diğer yasal düzenlemeler hakkında
görüş, önerilerini ve uygulamada ortaya çıkan sorunları ilgili
kurumlarla paylaşmaktadır.
Her dönem olduğu gibi bu dönemde de ;
Okul öncesi eğitimden başlayarak, eğitimin her kademesinde
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, insan hakları, çocuk hakları, kadın hakları, demokrasi ve yurttaşlık bilinci konularını içeren
bir derse müfredatta yer verilmesi, bu kapsamda İstanbul Sözleşmesi 14. Md. Ve 6284sy yasa 12. Md. 6. Fıkrası ve 6284 sy.
yasaya ilişkin yönetmeliğin eğitim başlığı altında 41. maddesi
uyarınca zorunludur, diye söyledik ve yineliyoruz.
TBB den aldığımız yetki uyarınca Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan Özgecan Aslan dosyasına müdahillik talebinde bulunduk ve en başından karar aşamasına kadar
tüm duruşmaları Türkiye deki tüm Baroların Kadın Hakları
Merkezleri ile birlikte takip ettik, sanıklara bu nevi suçlarda
verilen cezada TCK md.62 (iyi hal indirimi ) nin uygulanmaması için toplumsal algı ve baskı oluşturduk.
01.06.2015 tarihinde Anayasa Mahkemesinin “ imam nikahı
için resmi nikah şartını kaldıran” kararına karşı açıklamalarda
bulunduk. Anayasa Mahkemesinin bu kararı ile resmi nikah
önceliği kalkacak, dini merasimle yapılan evlilik ve özellikle
küçük yaşta olan evlilikler çoğalacak, çok eşliliğin önü açılacak
ve bunların sonucu kadına karşı şiddet artacaktır, dedik.
Burada, özelikle Komisyon çalışmalarına destek veren ve tamamen gönüllülük esasına göre çalışan tüm meslektaşlarıma,
Kadın Hakkı savunucularına ayrı ayrı teşekkürü borç bilirim.
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..............TBMM GRUP BAŞK AN VEKİLLİĞİNE
TÜBAKKOM, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu tarafından küçük yaşta evliliklere ve çocuk istismarına
dikkat çekmek amacıyla konusunda uzman değerli çalışmacılarımız ve ilgili sivil toplum örgütlerinin katılımıyla 30 Ocak
2016 tarihinde “Çocuktan Gelin Olmaz “ isimli Kurultay düzenlenmiştir. Bu Kurultay da yapılan çalışmalar ve değerlendirmelere göre;
Küçük yaşta evlilik, en az biri on sekiz yaşından küçük olan iki
kişinin, yasal ya da resmi olmayan bir şekilde, evlilik bağıyla
birleşmesi anlamına gelir. Tarihsel ve kültürel olarak toplumlara göre değişse de, ataerkil toplumlarda çocuk yaşta evliliklerin yaygın olduğu, kültürel ve sosyo ekonomik farklılıklara
rağmen her toplumda benzer sonuçlar yaratan önemli bir toplumsal sorun olarak yaşandığı herkesçe bilinmektedir.
Türkiye’de küçük yaşta evlendirilenler çoğu zaman kız çocuklarıdır. Bu durum, küçük yaşta evlilikler sorununun toplumsal
cinsiyet eşitsizliği temelinde yaşandığını açıkça göstermektedir.
Türkiye nin de imzalamış olduğu çeşitli uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve eylem programlarında çocuk yaşta evlilik
olgusu ele alınmıştır. Bu belgeler;
- 1962 tarihli Evlilik İradesi, Evlilikte Asgari Yaş ve Evliliklerin Kaydedilmesine Dair Sözleşme;
- Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine
Dair Sözleşme (1979);
- Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989),
- 1995 Pekin Eylem Platformu (BM Dördüncü Dünya Kadınlar Konferansının akabinde kabul edilmiştir)
- 01 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren Kadına Yönelik
Ev İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Avrupa Konseyi İstanbul
Sözleşmesi’dir.
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Bu uluslararası belgeler devletlere, kadınlara uygulanan cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi için gelenek ve adetlerin ortadan
kaldırılmasına yönelik yasal değişiklikler yapmak ve toplumsal
bilinçlenmeyi gerçekleştirmek amacı ile görevler yüklemiştir.
Türkiye’de bu sözleşmelere göre yasal düzenlemeleri kısmen
gerçekleştirmiştir. Ancak ne yazık ki gereken toplumsal değişim
ve dönüşüm sağlanamamış, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için gereken tüm önlemler alınmamıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından 2009 yılında dört ilde inceleme yapılmak
suretiyle hazırlanan rapora göre, çocuk yaşta evliliğin nedenleri arasında ekonomik yoksunluk, geleneksel ve dini inançlar, toplum baskısı ve kullanılan dil, eğitimsizlik, evdeki aile
içi şiddetten kaçma arzusu ve sosyal baskılar temel nedenler
olarak gösterilmiştir.
TÜBAKKOM olarak, küçük yaşta evliliklerin önlenebilmesi
için Türkiye’ deki tüm Baroların Kadın ve Çocuk Hakları Merkezleri ile birlikte ve yine alanında uzman değerli hocalarımızla birlikte yapmış olduğumuz çalışma sonucu değerlendirme
ve önerilerimiz aşağıdaki şekildedir:
1- Çocuk yaşta evlilikler (18 yaş altı ) Uluslararası Sözleşmeler
ve Çocuk Koruma Kanununa göre insan hakkı ihlali olup
çocuğa karşı şiddet suçudur.
2- Tarafı olduğumuz Çocuk Hakları sözleşmesi ile Türk Medeni Kanunu , Çocuk Koruma Kanunu , Türk Ceza Kanunun
da yer alan çocuk tanımı ve çocuk sayılma yaşları birbirinden farklı olup uygulama da hak ihlallerine sebep olmaktadır. Bu sebeplerle yasal düzenleme yapılarak Evrensel Çocuk Hakları Bildirgesi doğrultusunda ortak bir çocuk tanımı
ve çocukluk yaşı belirlenmelidir.
3- 4+4+4 kesintili eğitim sisteminin erken yaşta evliliklerin en
büyük etken sebeplerinden birisi olduğu bilimsel çalışmalar
neticesinde kanıtlanmış olup, eğitim sistemi 12 yıllık zorunlu, kesintisiz ve örgün eğitim sistemi olarak belirlenmelidir.
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4- Okul öncesi eğitimden başlayarak, eğitimin her kademesinde Toplumsal Cinsiyet eşitliği, insan hakları, çocuk hakları
konularını içeren bir derse müfredatta yer verilmelidir
5- Küçük yaşta evliliklerin önlenmesi kapsamında yer alan
evliliğe izin konularında Aile Mahkemesi Hakimleri, Çocuk Mahkemesi Hakimleri ve Savcılar ile ortak çalışmalar
yapılmalıdır. Ayrıca küçük yaşta evliliklerde evliliğe izin
dosyalarında uzmanlardan rapor alınarak ve yargılamalar
duruşmalı yapılmak sureti ile karar verilmelidir.
6- Çocukların cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında yaş
gruplarına ve zihinsel yeterliliklerine göre bilgilendirilmeleri ve bu kapsamda sağlık hizmetlerine kolay ulaşımlarının
sağlanmalıdır.
7- Anayasa mahkemesinin TCK md.230’un 5. ve 6’ncı fıkralarının iptal kararının sakıncalarını kaldırmak için Uluslararası
Sözleşmeler ve Çocuk Koruma Kanunu da özellikle dikkate
alınmak sureti ile yasal bir düzenleme yapılmalıdır.
8- Anayasa Mahkemesince iptal edilen TCK md.103/2 kapsamında yapılacak olan yasal düzenlemelerde;
Etkili, caydırıcı, kaçınılmaz yaptırım için çocuğu tehdit eden
bütün eylemleri içeren suç tanımı yapılmalıdır. Bu kapsamda;
- mağdur ile fail arasındaki yaş aralığı,
- önleyici tedbirler
- mağdura sağlanan destekler
- istismar şüphesi halinde kullanılabilecek müdahale biçimleri,
- mağdurun yargı sürecine dahil olmasıyla maruz kaldığı
ikincil mağduriyetlerin önlenmesi prensiplerine uygun olarak düzenlemeler yapılmalıdır.
Ayrıca bu kapsamda TCK’de küçük yaşta evliliğin suç olduğuna dair ayrı yasal bir düzenleme yapılmalıdır. Bu suç tanımında da suçu azmettirenler, iştirakçilere de ceza tayini yoluna
gidilmelidir.
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9- Sığınmacı ve savaş mağduru kadın ve çocuklara karşı cinsel
şiddetin ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi için kamu düzenine uygun olarak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
10-Kamu yönetiminde görev alanların da çocuk evlilikleri
özendirici davranış ve konuşmalar yapmaktan kaçınması
sağlanmalıdır.
11-Bizler ki, Anadolu’ da Kurtuluş mücadelesi vermiş, Ulu Önder Atatürk tarafından birçok dünya kadınından çok daha
önce siyasal ve sosyal haklarla taçlandırılmış bir ulusun kadınlarıyız.
Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi için ivedi ve
radikal bir takım önlemlerin alınmasını gerektiğini yineliyoruz.Ancak bu önlemlerde kastımız sadece kağıt üzerinde kalan mevzuat değişikliğim gibi sığ bir beklenti olmayıp yasalara
işlerlik kazandıracak bir toplum eğitimi talep ediyoruz.
Tüm bunların yanı sıra tüm siyasi partilerden Kadın Hakları
konusunda çalışma yapmak üzere ayrıca komisyon oluşturmalarını ve bu çalışmalar esnasında Türkiye Barolar Birliği ve
Kadın Hakkı Savunucusu Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ile işbirliği içerisinde olunmasını ve Laik Cumhuriyetimizin ilkelerine de maksimum düzeyde hassasiyet gösterilmesini
talep etmekteyiz.
Ayrıca Sayın TBB Başkanı Prof.Dr.Av.Metin Feyzioğlu ‘nun da
defalarca beyan ettiği üzere ,kadın aile içerisinde değil, birey
olarak kabul edilmedikçe haklarını teslim edemeyiz.
Bu kapsamda kamu gücünü elinde bulunduranların kadınlar
ve hakları konusundaki toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı her
türlü söylem ve eylemlerinden vazgeçmeleri gerekmektedir.
Yine bu kapsamda yazılı ve görsel meydanın da “ algı yönetmek sureti ile kadını aciz gösteren her türlü yayın, resim ve
slogandan kaçınması gerekmektedir.
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Barış ve huzur içerisinde olan bir Türkiye umuduyla , haklarımızın teminatı olan Laik Cumhuriyete ve Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk e ve onun ilkelerine olan bağlılığımızı yineleriz.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KADIN HUKUKU KOMİSYONU
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MAK ALELER

OYUNCAK BEBEK
Suç dilde başlar…
Ludvig Witgenstein’ın dilin tanımlamasında getirdiği önemli
bir sonuç vardır; Ona göre dilde söylenemeyen şeyler olduğunda onu tanımlamaya çalışmak kavramın o dilde kaybolmasına yol açar. Dile gelmeyen, anlamsal içerik olarak boş olan
sözde-önermelerin gerçekliklerinin bulunmadığını söylemek
de bu anlamda doğrudur. Dile gelen ve içerik olarak olgusal
olan şeylerin gerçeklikleri vardır; dilde söylem olarak bulunsa
bile, olgu alanının dışında bulunan her türlü değer yargıları,
kavramsal açıdan incelendiğinde boş yahut saçmadırlar. Elektronik medya ya da yazılı basının olduğu her yerde geçen “çocuk gelin” kavramını düşündükçe bu tanımlamaya dönmeden
edemiyor insan. Çoğu kez hiç umursamadan kullanılan kelimeler aslında toplumsal bilinçte nasıl izler bırakıyor? Tanımlar, kavramlar arasında nasıl gidip geliyor insan zihni?
Bu “çocuk” olmakla “gelin” olmanın bir araya getirildiği acı
bir oyun ve parçalara ayırdığımızda ortaya çıkan şey saflığın,
küçüklüğün, minnacıklığın yanında “kadın” olmayı konduruveriyor. Kötü bir tınıyla başlayan bu ağır senfoni, terminolojiye
giren diğer kelimelerle zaten kabul görmüş bir sistemin içinde eritiveriyor çocukluğun naifliğini. Çocuk özneden nesneye
dönüşüveriyor, dilbilgisi kuralları içerisinde “evlenen kim?”
Sorusuna karşılık verilmesi gerekirken, “ Neyi? Kimi?” durumuna düşürüyor çocukluğu.
Kim evleniyor? “O”. Ama bir anda şu soruya çeviriyorsunuz
soru şeklini :”Kimi evlendiriyorsunuz?” “Onu”. Yani, kendi
kararıyla değil başkası tarafından yaptırılan bir eylemin içinde sıkışıyor kız çocuğu. Aslında tarihin her döneminde şiddet,
baskı, taciz hem suçun hem de izleyicinin nesnesi olmak zorunda bırakmıştır kadın ve çocukları, suçun birinci dereceden
mağduru aynı zamanda zanlısı ya da sebebi olarak suçlanmıştır. Çünkü mağdur olanın savunmasızlığı eril ve baskıcı düşüncenin vicdanını rahatlatmak amacıyla kurban edilir. Erken
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yaşta evlilik maddi çöküntüye uğramış ailenin tek sermayesinin insan bedeni olmasına yol açar. En korkunç olanı da salt
gelenek ya da töre adına kurulan bu anlaşmada sistematik bir
zorlama olduğunu kabul etmeyen aile bireylerinin bunu doğal
karşılamasıdır.
Bunun birinci dereceden talep edenin (evlenmeye yönelen) ve
talebe karşılık verenin (Aile, ebeveyn, yasa) olduğu bir konu
olarak tartışılması aslında demografik olarak coğrafyanın toplumsal açıdan ne kadar yaralı olduğunu göstergeler.
Aslında şiddetin sadece bireysel değil neredeyse dünyanın her
köşesinden çocukların üzerinden geçtiğini acı bir şekilde gördük göçmen çocuk trajedilerinde. Çocuk her halin her şeyin
ortasında kendi rengini arayan saf bir kumaştır aslında. Holingshead, ergenliği “ Bireyin içinde bulunduğu toplumun onu
artık çocuk gibi görmeyi bıraktığı, fakat ona henüz yetişkin
statüsünü rolünü ve işlevini tümüyle vermediği yaşam dönemi” olarak nitelendirir. Ve bu dönem 11 ile 20 yaş arasındaki
uzun bir yıllar sürecinde gelişimini tamamlar. Bireyin toplumsal sorumluluk aradığı, kimliği ile kendisinin çatıştığı bu dönem çocuğun bilinç yaşının da bir süreç aldığını göstermektedir. Zihinsel ve psikolojik dönüşümünü tanımlarken bunu
yaş sınırlarının ötesinde bir yerde çocukluğu aramak gerekir.
Çocuk olmak yalnızca biyolojik değil psikolojik bir kavramdır. Burada ait olmak duygusu da zedelenmektedir. Çocuğun
kime ait olduğuna karar vermek en başta devletin görevidir.
Aile gerektiği yerde çocuğun mülkiyetinin elinden alınabileceği yaptırımı ile devam etmelidir. Ruhsal ve bedensel açıdan çocuğun savunulması gereken her platformda güçlü bir koruma
zincirine dahil edilmesi gerekir. Nasıl alınıp satılır bir kız çocuğu, kim ne hakla? Tek başına bir pazarlık malı olarak sunulan bedensel yapının üç tane temel işbirlikçisi vardır. Yaptırımı
zayıf yasalar. Vicdani ve ahlaksal açıdan eksik aile ve bunu
gelenek kalıbı içinde kabul eden toplumsal bakış açısı. Kurban ve suçlu sürekli bir kısır döngüde birbirleriyle bağlantılı
bir dairede dönüp durmaktadırlar. Sosyolojik bir çözümleme
yaparsak toplum her döngüde kazanması gereken bir yapıyı
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daha eksilterek dönüyor ve kendi içine kapandıkça yaşanılan
buhran enseste, küçük yaşta evlendirmeye, kadın ve çocukların gördükleri şiddet dalgasına dönüşmeye başlıyor. Bu dairenin içindeki her kurumun hepsi ayrı ayrı ele alınması gereken
yapılardır. Bu yapılardaki bozulmalar sonuçta kurban olarak
kız çocuklarını yiyen bir canavar gibi binlerce küçük bedeni
sürükleyip götürmektedir. Ne kadar da benziyor mitolojideki
canavar Minotar’a kurban edilen genç erkekler ve genç kızların
öyküsüne…
Efsaneye göre Mitolojideki boğa başlı, kuyruklu ama insan bedenli
Minotor herkese zarar veren bir yaratıktır. Ve Girit kralı Minos’un
başına bela olur. Çare olarak canavar, mimar Daidalos’un yaptığı
Labyrinthos adlı, içinden kimsenin çıkamayacağı yapıya kapatılır.
Girit kralı Minos’a yenilen Atinalılar, haraç olarak dokuz yılda bir
(bazı kaynaklarda yedi ya da her yıl), yedi genç erkek ve yedi genç kızı
Minotor’a kurban olarak gönderirler. Kurbanları götüren gemi, siyah
yelkenlidir. Efsaneye göre, Atina’nın kadim krallarından Egeus’un
oğlu Theseus, Minotor’u yenip, bu kurban işine bir son vermek istemektedir. Babası vazgeçirmeye çalışsa da, sonunda bir şartla buna
izin verir. Eğer Minotor’u öldürebilirse, Atina’ya dönerken, gemiye
siyah yelkenler yerine beyaz yelkenler takacaktır. Kurbanlar ve Theseus, Girit’e geldiklerinde, onları labirente götürürler. Minos’un
kızı Ariadne, kurbanlar halka gösterilirken Theseus’a âşık olur
ve Theseus’a labirentten çıkabilmesi için basit bir strateji önerir.
Buna göre Theseus, kızın verdiği ipliği labirentin girişine bağlayacaktır ve dönerken ipi takip ederek çıkışı bulabilecektir. Theseus
labirente girdiğinde Minotor’u uyurken yakalar ve onu öldürür. Theseus, Atinalı kurbanlar ile ipi takip ederek çıkışa ulaşır ve Ariadne’yi
de yanına alıp Atina’ya doğru yola koyulur. Ancak beyaz renkli yelkenleri açmayı unutmuştur. Kıyıdan siyah renkli yelkenleri gören
babası Egeus, oğlunun öldüğünü düşünerek Ege Denizi’ne atlayarak
intihar eder. Theseus, Atina kralı olur.
Aslında öykünün kadim Anadolu anlatılarındaki sembollerle
karşılığı çok önemli. Kurban olarak seçilen o ülkedeki en genç
bedenlerin ve labirente sokulup arayış içerisinde ölümden ve
vahşetten kurtulmaya çalışan genç kuşağın öyküsüdür bura-
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da dramatik olan. Bu dramatik oyunda varlığını arayan genç
bedenlerin korunması yasaların belirleyici sınırlarıyla vicdana
bırakılamayacak kadar güçlü olmalıdır. Çocuk kavramının sınırlarını ve dokunulmazlıklarını devlet ve yasa belirler. Çocuğu tüm dünyadan koruyacak bir kalkanın içerisine almak bir
yasa koyucu için çok önemlidir. Hatta öncelikli sorun budur.
Çocuk diğer bireylere, doğal koşullara hatta kendi ailesine bile
toplum ve devlet açısından “emanet” verilmiş bir varlıktır. İyi
korunmadığında onu kötü koşullardan koruyacak bir çerçeve
tüm toplumsal erkler tarafından birlikte çizilmelidir. Ne yazık
ki gündelik dünyanın en fazla zarar göreni olan çocuk asla büyüğün küçüğü değildir. Bir birey ayrı bir kavramdır. Toplum
kadın erkek ve çocuktan oluşur. Yalnızca kadın ve erkekten
oluşmaz. Aslında bu söylem geleneksel dilde bizim yaratmaya çalıştığımız dünyadaki kaosu çok güzel açıklamaktadır. Sadece kadınlar ve erkekler olarak yapılan bir toplum yapısında
hala cinsiyetçi hitap sorunu yaşanmaktadır öyle değil mi?
Gündelik dilde, sokakta, hastanede, resmi dairelerde karşılaşılan bazen komik ama aslında toplumsal sapmalarla karşılaşmıyor muyuz? : “Size bayan mı kadın mı diyelim?” “Pardon anlamadım?” “Bilemedim hanımefendi ne desem kabalık etmiş
oluyorum. Ne diyeyim size?” Bu tür mahcubiyetlerin yaşandığı bir dünyanın, daha hassas olması gereken konularda neden
tepkisiz kaldığını da merak etmiyor değil insan…
Ne yazık ki toplumsal katmanlarda kadını koruma ve saygı
gösterme konusunda farklılıklar oldukça artış göstermektedir.
Aslında buraya kadar anlatmaya çalıştığımız süreçte çocuk gelin diye tabir edilen küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarının
aslında gelin değil birer kurban olduklarını bu katmanların
birinde görmekle başlayacaktır her şey. Oyuncaklarının arasına yerleştirdiğiniz bir çeyiz sandığı değildir bu çocuklar. Gelecekleri, yaşamları, nefesleri bedenleri sömürülen birer köle
durumundalar. Aslında burada vicdan ve mesuliyet arasındaki çizgiye göre suç kavramını yeniden tanımlamak o da yetmiyor suça ortak olmak, iştirak etmek, azmettirmek gibi her türlü
yüklemi de bu olayı önlemek için kullanmak zorundayız. Top-
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lumsal baskının kadın kavramına getirdiği ağırlığın en küçük
yapı taşı küçük yaşta yapılan evliliklerdir. Bu tür evliliklerin
tecavüz suçlaması ile karşı tarafa yaptırımlarla engellenmesi
en önemli görevdir. Bu işlem neyi engeller biliyor musunuz?
Bir kuşağın ondan sonrakinin ve ondan sonraki bütün kuşakların kurtulmasını sağlar. Tıpkı iç içe görünen aynalar gibi,
sonsuza kadar uzanan güçlü genç kadın portreleriyle birlikte yaşamamızı sağlar. Bedenimizin kız çocuğu olarak geldiği
dünyada yapma bozma bir lego oyuncağına dönüşmemesini
sağlar.
Kırılmayan, dökülmeyen parçalanmayan bir toplum olmanın
tek önkoşulu bu bence.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü
Yrd. Doç. Dr Hale Torun
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
Radyo Televizyon Sinema Bölümü
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Öğr. Gör. ASİYE UZEL
Mersin Üniversitesi Kadın Sorunların Araştırma ve Uygulama Merkezi

1949 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalarda yasal evlilik yaşı
18 olarak kabul edilmiştir. Uluslararası anlaşmalarda belirtilen
standartlarda 18 yaşın altında yapılan her evlilik “erken evlilik”, evlendirilen kız çocukları da “çocuk gelin” olarak belirtilmektedir. Ruhsal ve fiziksel gelişimini tamamlamadan yapılan
bu evliliklerin büyük çoğunluğu çocuğun bilinçli rızası dışında
yapılması nedeniylede “erken ve zorla yapılan evlilikler” olarak da tanımlanmaktadır. Çocukluk döneminde yapılan evlilikler de bir istismar olarak kabul edilmektedir (1).
Türkiye’de de yasal evlilik yaşı 18 olarak kabul edilmiştir. Ancak Türkiye’de hamilelik gibi bazı özel durumlarda, 16 yaşını
doldurmuş olan kız çocukları, onların yasal sorumluluğunu
üzerine alan bir yetişkinin izni ile evlenebilmektedirler. Bu şekilde örtülü olarak evlilik yaşı 16’ya düşürülmektedir. Çiftlerin
özgür ve tam onaylarıyla kurulması gereken evliliğin, çocukluk dönemi tamamlanmadan gerçekleşmesi, Türkiye’nin de
kabul etmiş olduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine,
Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine (CEDAW), Çocuk Hakları Sözleşmesine, Pekin Konferansı
gibi uluslararası konferans ve sözleşmelere ters düşmektedir.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) da belirttiği gibi
erken evlilik bugün küresel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır(2). Erken evlilik birçok toplumda kültürel olarak üretilmekte ve sürdürülmektedir. Ataerkil toplumsal yapı içinde,
erkeğin evin geçimini sağlaması, kadının ev işleri ve çocuk bakımıyla ilgilenmesi beklenmektedir. Bu durum, erkek çocuklarını eğitime, istihdama katılmaya ve kendilerini geliştirmeye
teşvik ederken, kız çocuklarını evlilik dışında sınırlı alternatif
sunarak onları evliliğe yönlendirmektedir. Erken evliliklerde
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çocuk yaşta bilinçsizce yaşanan cinsellik sonucu gebeliği önleyici yöntemler de kullanmayan gençlerin % 90’ı ilk yıl içinde gebelikle karşı karşıya kalmaktadırlar. Evli gençlerin büyük kısmı gençlik dönemlerini tamamlamadan ikinci gebeliği
de yaşamaktadırlar (3). Ergen anneliği, anne ve çocuk sağlığı
sorunlarının yanı sıra kız çocuklarının eğitim ve istihdamda
erkeklerin gerisinde kalmasına, aile ve arkadaşlardan ayırılmasına, ev içi şiddete maruz bırakılmasına neden olmaktadır.
Çocukluk hakları ellerinden alınan çocukların yaşamlarının
ileriki dönemleri de olumsuz olarak etkilenmektedir (4). Gelişme döneminde olan bir çocuk evlilik ile ağır bir yük altına
girmektedir. İyi bir gelin ve anne olması rolü ağır gelebilmektedir. Evlilikler psikolojik sorunların yanı sıra depresyon ve intiharları beraberinde getirebilmektedir (5).
Erken evlilikler ekonomik yetersizlikler, eğitim eksikliği, geleneksellik ve dini inanışlar, savaşlar, felaketler, aile içi şiddet
ve toplumsal baskı gibi çeşitli sebeplerle ortaya çıkmaktadır.
Çocukların erken yaşta evlendirilmelerinin çeşitli sebepleri olmakla birlikte bunlar arasında en öne çıkanları toplumun sosyal yapısı ile ilişkili nedenlerdir(5). Erken evliliğe yönelik farklı
toplumlarda yapılan araştırmalarda geleneksek kalıpların etkisi ortaya çıkarılmıştır. Pakistan’da kız çocuklarının erken evliliğinin nedenlerini araştıran Lane (2011: 22-27) ,kız çocuğunun
ve ailenin onurunu korumak, daha iyi bir hayat sürmesini sağlamak, dini inançları ve geleneklerini uygulamak için erken evliliği benimsediklerini tespit etmiştir. Dagne (1994: 36), Kuzey
Etiyopya’da kız çocuklarını erken evliliğe iten nedenleri, ebeveynler yaşlanmadan ve ölmeden önce kızların geleceğinin güvenceye alınması, akrabalık bağlarının güçlendirilmesi, ailenin
statüsünün yükseltilmesi, yetişkinliğe gelip hala evlenmemesi durumunda karşılaşabileceği ‘ucuz’, ‘özgür’, ‘istenmeyen’
şeklinde etiketlenmelerin önlenmesi ve son olarak bekâretinin
koruma altına alınması şeklindeki geleneksel kabullerle açıklamıştır (6).
Ülkemizde de ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu ve Doğu
Anadolu bölgelerimizde çocuk yaşta evlilikler halan devam
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etmektedir. UNICEF’in (2014) verilerine göre Türkiye’de 18
yaş altında evlilik yapan kadınların oranı %14’tür (7). Erken
yaşta evliliklerin yapıldığı ailelerde kız çocukları ekonomik bir
yük olarak algılanmaktadır. Bunun yanı sıra bazı kültürel ve
sosyal normlar, çocuk yaşta kızların evlendirilmesi için aileye
toplumsal baskı oluşturabilmektedir. Kızlarının namusunu korumada ve evlilik öncesi cinsel birliktelik yaşamasını önlemede çocuk yaşta evlilik, koruyucu kurum olarak görülmektedir
(8). Yüksel-Kaptanoğlu ve Ergöçmen (2012: 152) eğitim düzeyi
düşük, babası okur-yazar olmayan, anadili Türkçe olmayan,
çocukluğunu kentsel yerleşim yerleri dışında geçirmiş olan
kız çocuklarının, erken evlenme riskine daha fazla maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Hanehalkı refah düzeyi ile kız çocuklarının erken evlendirilmesi arasında, hanenin refahı arttıkça
erken evliliklerin payının azalması biçiminde, ters orantılı bir
ilişki vardır. Türkiye genelinde, en düşük refah düzeyindeki
hanelerde yaşayan kadınların yüzde 41,8’i, en yüksek refah
düzeyinde olanların ise yüzde 14,1’i çocuk yaşta evlenmiştir.
Erken evlilik bir yandan kadının kendi hayatını yönlendirme
özgürlüğünü elinden alırken diğer taraftan kadının toplumsal
konumunu olumsuz etkilemektedir (9).
Ulusal ve uluslararası düzenlemelere rağmen, çocuk yaşta
evliliklerin halen var olması, sorunun sadece yasalar yoluyla
çözülemeyeceğini, çocuk gelinleri onaylayan ve meşru gören
sosyal ve kültürel değer yargılarının çoğu zaman yasalardan
daha güçlü olabildiğini göstermektedir.
Erken evlilik gelişmemiş ya da gelişmekte olan toplumlarda
geleneksel kültürün ortaya çıkardığı bir sorun olarak ele alınmıştır. Bunun yanı sıra gelişmiş ülkelerde ise erken yaşta evlilikten çok çocuk anneler açısından araştırmalar bulunmaktadır
(6). Çocuk annelerin oranı İngiltere’de %26, İrlanda‘da %17 ve
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ise bu oran %63’tür.
1990’lı yıllardan itibaren düşme eğilimi göstermesine rağmen
ABD gelişmiş ülkeler arasında adölesan gebelik ve doğum oranı halen en yüksek ülke olmaya devam etmektedir. Dünyada
her yıl 2,5 milyon ergen güvenli olmayan düşüklere maruz kal-
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makta ve yetişkin kadınlara göre komplikasyonlardan yüksek
oranda etkilenmektedir. Erken yaşta evlenen adölesanlarda
anne ölümleri yüksek oranda görülmektedir. Latin Amerika’da
16 yaşından küçük ergenlerde anne ölümleri 20 yaşındakilere
oranla dört kat fazladır. Bilgi yetersizlikleri ile başlayan cinsel
yaşam sonucu dünyada adölesanlarda cinsel yolla bulaşan enfeksiyon görülme sıklığı, istenmeyen gebelikler, yasal olmayan
düşükler ve bunlara bağlı gelişen komplikasyonlar giderek
artmaktadır. Adölesan annelerin çocuklarında, prematürelik,
düşük doğum ağırlığı ve asfiksi gibi yenidoğanın ölüm riskini
arttıran ve ileriki yaşamında sağlık problemi yaşamasına neden olan sorunlar daha fazla görülmektedir(10).
Erken evlilik ve erken gebelik, dünyanın geri kalmış\geri bıraktırılmış ülkelerine ait, ya da gelişmekte olan ülkelerin geleneksel yapının hakim olduğu bölgelerinde görülen bir uygulama olarak nitelendirmek sorunun temelinde yatan tüm eşitsiz
ilişkilerin görmezden gelinmesine ve söz konusu eşitsizliklerin
yeniden üretilmesine neden olmaktadır.
Günümüzde gençleri erken evlilikten ve buna bağlı erken gebelikler ve komplikasyonlarından korumaya yardımcı olunmalıdır. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) (2006: 17)
ve UNFPA (2012: 8-15) gibi uluslararası kuruluşlar erken yaşta
yapılan evliliklerin kadınların haklarının ihlal edilmesine neden olduğunu belirtmektedirler. Birçok toplumda olduğu gibi
Türkiye’de de hala devam eden erken evliliğe “dur demek”
için sorunu tam anlamıyla çözmese de, katkı sağlayabilecek
adımların başında eğitim gelmektedir. Özellikle kız çocuklarının eğitimlerinde ve evlenmelerinde önemli oranda söz sahibi olan ailelerin eğitim düzeyinin arttırılması sağlanmalıdır.
Ebeveynin sadece okur-yazar olması bile, erken yaşta yapılan
evliliklerin azalmasında rol oynamaktadır. Etkili kamu politikaları ile toplumsal cinsiyet ayrımcılığının önlenmesinin, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasının, kadının ekonomik olarak
güçlendirilmesinin bu sorunun çözümüne destek sağlayacağı
düşünülmektedir.
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EŞRER _ İ MAHLÛK ATIN ÇOCUKLA
EVLİLİĞİ ÜZERİNE SANATÇI TANIKLIĞI
Erdal Kocabey Resimleri Örneklemi
Merih TEKİN BENDER1

Özet:
Bu çalışmada toplumsal bir sorun olarak düşünülen çocuk gelin
teması ve konuya dair sanatçı tanıklığı ele alınmaktadır. Çocuk
yaşta yapılan evliliklerin çocuk ruhu üzerinde yarattığı tahribatlar bilinmektedir. Çocuk yaşta gerçekleşen evliliklere engel
olunamaması, toplumun hastalıklı bir düşünce yapısı ile hareket ettiğinin ve erkek egemen bakış açısına çocukların kurban
edildiğinin bir göstergesidir. Sanatçılar, çevrelerindeki pek çok
şeye duyarsız kalamadıkları gibi toplumsal ve sosyal sorunları
da kendilerine dert edinir, eserlerinde yansıtırlar. Estetik platformda yapılan bu özgün hareket kimi zaman farklı yaptırımlardan daha sarsıcı ve doğru tespitlerle dolu olabilir. Bu bağlamda çalışma içeriğinde konuya dair çok özel bir duyarlılığı
yansıtan genç sanatçı Erdal Kocabey’in eserleri örnekleminde,
eser analizi yapılarak “çocuk gelin” sorunu tartışılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Çocuk gelin, evlilik, sanat eseri, Erdal Kocabey, eşref-i mahlûkat.
1. Giriş:
Kuşkusuz sağlıklı aile yapıları, sağlıklı bir toplumun göstergesidir. Konu sosyal boyutu ile olduğu kadar hukuki açıdan
da önem taşımaktadır. Bu nedenle kişilerin evlilik yaparak aile
kurmaları, hukuk kuralları ile düzenlenmektedir. Evlilik, hukuki ve toplumsal kurallara uygun ise, seçilen bir yaşam biçimi
ve bireysel bir hak olarak değerlendirilmektedir.
1
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İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Madde 16’ya göre “1. Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk, uyrukluk veya din
bakımından hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın evlenmek ve
aile kurmak hakkına haizdir. Her erkek ve kadın evlenme konusunda, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit haklara haizdir. 2.Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve
tam rızasıyla yapılır.3. Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur, cemiyet ve devlet tarafından korunmak hakkını haizdir.”
ifadeleri kullanılmaktadır (www.unicef.org). Burada “evlilik
çağına varan her erkek ve kadın” ifadesi ile fiziksel ve ruhsal
gelişimini tamamlamış bireyler kastedilmektedir. Evlenmenin
geçerli olarak kurulabilmesi için, evlenecek olan kimselerin
kanunda belirlenen yaşı tamamlamış olmaları gerekir. Evlenmek için böyle bir yaş sınırının varlığı, bir yandan tarafların
fiziksel açıdan evlenmenin gerektirdiği koşulları sağlayabilmeleri, diğer yandan da fikri olarak evlenmenin mahiyetini ve
beraberinde getireceği birtakım sorumlulukları kavrayabilmek
için gerekli olgunluğa sahip olabilmeleri açısından zorunludur (Akıntürk ve Karaman, 2010: 64; Dural, Öğüz ve Gümüş,
2010:48; Keskin, 2011:67).
Medeni Kanun olağan evlenme yaşını, erkek ve kadın ayırımı
yapmaksızın, on yedi olarak belirlemiştir. Buna göre kural olarak on yedi yaşını tamamlamamış olan bir kimsenin evlenmesi mümkün değildir. Medeni Kanunun evlenme ehliyeti için
aradığı yaş, genel olarak erginlik için aranan yaştan farklıdır.
Bu sebeple, henüz on sekiz yaşını tamamlamamış olduğu için
erginliğine ulaşmamış bir küçük, on yedi yaşını tamamlamış
olmak kaydıyla, evlenme ehliyetini haizdir TEKİNAY, 1990:
65-66; Keskin, 2011: 67) . Kanunlar böyle söylüyor olsa da burada söz konusu olan alt sınır, bireysel farklılıkla dikkate alınırsa
ve hatta günümüzün çağdaş bakışı ile değerlendirilirse, makul
kabul edilebilecek evlenme yaşının altında olduğu değerlendirilebilir. Böyle olmasına rağmen bu kabul edilirliği dahi vicdani sınırın altında kalan yaşın çok altında evliliklere ne yazık ki
göz yumulduğu bilinen bir gerçektir.
Çocuk yaşta yapılan evliliklerin küçük bedenler üzerinde
yaptığı büyük tahribatların yanı sıra toplumsal yansımaları
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da oldukça yıkıcı boyuttadır. Ülkemiz uzun yıllardan beri bu
sorunla karşılaşmakta ve neredeyse yeni yeni yüzleşmeye çalışmaktadır. Konu psikiyatr, psikolog, sosyolog, doktor ve hukukçuların ilgi alanına girdiği kadar sanatçıların da merceği
altındadır. Sanatçılar duyarlılıklarını eserlerinde yansıtabilme
ayrıcalıkları ile toplumsal konuları estetik platformda görünür
kılmakta ve bu yolla önemli bir tanıklık ortaya koymaktadırlar.
Sanatçılar eserlerinde duygu, vicdan, eleştiri ve yorum içeren
bir sentezi, bireysel bakışı kutsayan özgün bir anlatımla eserlerinde ortaya koyarlar. Bu sentez, tanıklık edilen konunun kapsama alanındaki her şeyi ince bir duyarlılıkla ait olduğu zaman
diliminden çıkarıp, insanlık tarihine mal etmektedir. Süreçte,
konuya ilişkin tüm veriler karartılmaksızın estetik ifade alanının kendine özgü değişimine uğramakta; kendi değer ve anlamını sanata özgü bir çokanlamlılıkla boyutlandırmaktadır. Bu
nedenle sanatçı tanıklığı sorgulayıcı, sarsıcı ve bir o kadar da
irkiltici olabilir. Zira kimi zaman gerçekliğin olduğundan daha
gerçek bir halde duygu yüklü kurgusu gözler önündedir. Görsel sanatlarda ortaya çıkan imge örüntüsü, sadece imge dilini
okuyabilen kişiler tarafından rahatlıkla anlaşılır olacaktır. Görsel dilin mecazlarından uzak kişilerin eser karşısında kendilerini konforsuz hissetmeleri bu yüzdendir.
Her gün herkesin büyük bir sıradanlıkla izledikleri şeylere
bile, derin bir bakışla bakar sanatçılar ve onları kendi dilleriyle yorumlarlar. Gemlik’e doğru denizi gördüğünde şaşıran,
İstanbul’u gözleri kapalı duyabilen Orhan Veli’nin, çevrelerindeki her şeye açıkgözlerine demirden kepenkler indirenlerden
ve hiçbir şeye şaşırmayanlardan önemli bir farkı vardı. Tıpkı
Marcel Duchamp’ın, deyim yerindeyse, bir dünya savaşının
ardından sifon çekme isteği, ya da Picasso’nun Guernica’sında insanlığın haline sessiz, dev çığlıklarla ağladığı gibi. Burada isimlerini tek tek sayamayacağımız pek çok değerli insan
gibi, onların hepsinin ortak bir özelliği vardı: Sanatçı olmak.
Etraflarında olup bitenlere duyarlıdır sanatçılar. Bırakın hislerini ameliyatla aldırmışçasına duyarsız olanları, belki de çoğu
duyguyu kendileri kadar güçlü hissedebilen, ama bir türlü nasıl anlatabileceklerini bilemeyenlerden de anlatabilirlikleriyle
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farklıdırlar (Tekin Bender, 2003:29). Bu farkı göz önüne alarak,
çocuk gelinlerle ilgili özel bir duyarlılığı yansıtan genç sanatçı
Erdal Kocabey’in resimleri örneklemi ile konuyu değerlendirmek yerinde olacaktır.
2. Erdal Kocabey Resimleri Örnekleminde Çocuk Gelinler
Sorunu:
Genç sanatçı Erdal Kocabey, 2013-2015 yıllarında ürettiği eserlerinin büyük kısmında çocuk gelinler temasını işlemektedir.
Genç bir sanatçının bu konuyu dert edinmesi tesadüf değil, konunun yaşadığımız çağın Türkiye’sinin bile iç acıtan bir meselesi olma güncelliğini sürdürüyor olmasından kaynaklanmaktadır. Sanatçı duyarlılığının eserler aracılığı ile topluma verdiği
mesajlar, kimi zaman en ağır cezalardan bile etkili, sarsıcı olabilmektedir. Sanat tarihinin böylesi örneklerle dopdolu olduğu
bilinen bir gerçektir. Erdal Kocabey’e ait olan eserler de bu bağlamda incelemeye değer görünmektedir. Yazının sınırlılığı gereği, sanatçının çok sayıda ilgili eserleri arasından seçilen 6 tanesi,
barındırdığı mecazlar aydınlatılmaya çalışılarak ele alınacaktır:
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Resim 1. Erdal Kocabey, “Gelin Kız”, 100x130cm, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 2013 (T.C. Kültür Bakanlığı - ‘13. Şefik Bursalı Resim Yarışması’ Sergileme-Temmuz- 2013)
Resim 2. Erdal Kocabey, “Gelin Kız ve Tevellüt Hatırası”,
100x130cm, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 2013
Resim 1 ve 2 ortak bir konseptte ve hatta benzer kompozisyon
unsurları göstermektedir. Her ikisinde de çocuk gelinin başını
onun kimliğini gizlercesine kaplayan geleneksel kırmızı örtü,
tuvalin genelinde kullanılan çarpıcı mavi-yeşillerle kontrastlık
içerisindedir. Resim 1’de gelinin ellerini sıkıca bağlayan kırmızı kına örtüleri ön plana çıkarılırken, belinden sarkan takı
kurdelesi ile gelini prangalamakta, adeta zorunlu bir tutsağa
dönüştürmektedir. Her iki resim de gelinin gönülsüz/zorunlu
evliliğini temsil etmektedir. Sağdaki resimde bu evliliğe istekli yaşı büyük damat figürü, çapraz çarpıtılmış bacak ve siyah
ayakkabı imgeleri ile ve yüz ifadeleri ile negatif bir temsile dönüştürülmektedir. Soldaki resimde yer alan kara kedi ve boş
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kocaman pabuçlar, evlenen kızın boşanmayı talep etmek gibi
bir seçeneği olamayacağını hatırlatır. Resim 1’in arka planında
görünür olan diğer çocuk gelinler, geleneğin olumsuz rolüne
ve bu kötü gidişatın yaygınlığına işaret eder gibidir. Resim2’de
gelinin belindeki bekâret sembolü bağlı kırmızı kuşağın bir
tekrarının damadın omzuna meta taşıyıcısı olarak gelişigüzel
atılışı ise dikkate değer bir ayrıntı olarak değerlendirilebilir.
Ayrıca arka planda görülebilecek olan çok sayıda çizgi, leke,
balık imgeleri, rakamlar; resmin doku yapısını güçlendiren
kompozisyon elemanları olmalarının yanı sıra, çocuk gelinin
özlemleri, yıkılan ümitleri, yarım kalmış hayal ve eğitimlerine
işaret etmektedir.

Resim 3. Erdal Kocabey, “Eşref-i Mahlûkat / Gelin Kız 1”, 100
x 130 cm, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 2014 (36. DYO Resim
Yarışması 2014 - Başarı Ödülü)
İnsana atfedilerek halk arasında yaygın bir kullanıma ulaşan;
yaratıkların en onurlu, en üstün ve şereflisi olanı anlamları ile
“eşref-i mahlûkat” sözünün sanatçı Erdal Kocabey tarafından
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çocuk gelinler serisinde yer alan eserlerin bir çoğunda “eser
adı” olarak seçilmesi, izleyiciyi büyük bir ironi ile baş başa
bırakmaktadır. Küçük bedenleri bir sömürü nesnesine dönüştüren bireylerin eşref-i mahlûkatlığını sorgulatan bu tavır;
insanlığı kendi sıfatları, değerleri ve seçimleri ile yüzleşmeye
zorlamaktadır. Resim 3’de bu serinin 36. DYO Resim Yarışması Başarı Ödülü’nü alan eseri görülmektedir. Eserde çocuk
düşlemlerinin saflığı ile gerçekliğin katı yüzü, bilinçaltından
süzülüp gelen semboller aracılığıyla kıyasıya kapışmaktadır.
Kompozisyonun büyük alanını kaplayan beyaz leke, çocuk gelinin saflığını ve gelinliğin rengini sembolize ederken, adeta bu
leke tarafından yutulup giden bir yaşamı açığa çıkarır. Bu yaşamın içinde bir çocuğun karşılaşmaması gereken zorbalık ve
istemli ya da istemsiz şahitlik lağım faresi figüründe somutlaşır. Oysa gelin kız, başında kurdelesi ile yolunda gitmeyen hayatının olması gereken noktalarında bir yerde oturmuş ödevlerini yapmakta, doyasıya oynayamadığı oyunlarını oynamakta,
çemberlerini çevirmektedir. Kompozisyonun merkezinde yer
alan genç kızın başını örten kırmızı örtü, toplumsal tabuların,
bekâretin, haykırışın, isyanın sesi olarak beyazı yırtmaktadır.
Sol arkada görülen pembeye dönen gelinlik imgesi ise, boşluğun içine doğru ilerleyen balık imgesine yol göstererek hiç gerçekleşmeyecek tozpembe hayallerin katili olarak belirir.
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Resim 4. Erdal Kocabey, “Eşref-i Mahlûkat / Yatan Gelin-1”,
100 x 110 cm, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 2014 (T.C. Kültür
Bakanlığı - ‘14. Şefik Bursalı Resim Yarışması’ Sergileme-Temmuz- 2014)
Resim 5 Erdal Kocabey, “Eşref-i Mahlûkat / Yatan Gelin-2”,
100 x 110 cm, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 2014
Resim 4’de yatan gelinin çocukluğu, yanı başında duran beyaz
pelüş oyuncak ile vurgulanırken, burada çocuğun yatışındaki
konforsuzluk, çaresiz teslimiyetin bir ifadesi olarak algılanmaktadır. Ellerdeki kınayı örten kırmızı geleneksel bağ, elleri
kolları bağlı teslim oluşa ilişkin fikirler uyandırırken, gelinin
bacaklarının tam karşısında onu izleyen tekinsiz kara kedi ve
lağım faresi pusuda beklemektedir. Üst plandaki geometrik
koyu lekelerle güçlendirilerek karabasan gibi çöken bu evliliği,
sudan çıkmış, baş aşağı gelmiş balık imgeleri de sevimli göstermeye yetmeyecektir.
Resim 5’de Yatan Gelin-2 adlı eserin Yatan Gelin-1’de bahsedilen pek çok noktayı benzer şekilde farklı bir estetik form ile pekiştirdiği görülmektedir. Burada sol alanda üzerinde kocaman
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kapkara bir lağım faresinin gezindiği karyola, ağır kahvelerle
uğursuz ve istenmeyen bir alan olarak öne çıkarılmaktadır. Zaten çocuk gelin de beyaz gelinliği ile bu karyolada değil, saflığın sembolü olan bembeyaz karların üzerinde, arkasında soluk
kırmızı ile çizilmiş sek sek alanını bırakarak, buz gibi bir talihin
kollarında adeta bir ceset gibi yatıvermektedir.

Resim 6. Erdal Kocabey, “Eşref-i Mahlûkat / Gelin Kız-8”, 100
x 100 cm, Tuval Üzerine Karışık Teknik, 2015
Resim 6, Erdal Kocabey’in bu seride yaptığı çalışmaların en
çarpıcılarından bir tanesidir. Resimde plastik değerler, konu
ile etkili bir bütünlük sağlamaktadır. Kısacası genç sanatçı,
biçim-öz ilişkisi açısından üst düzey bir başarıyı yakalamaktadır. Burada iç sızlatan bir çocuk kaosuna tanıklık etmektedir eser izleyicisi. Oyuncakları ve arkadaşlarına doyamamış,
açıkça çocukluğun tüm saflığını görsel imgelerle ortaya koyan
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bir kompozisyonun merkezindedir Eşref-i Mahlukat’ın çocuk
gelini. Çocuk mu olsun, gelin mi gitsin? Evcilik mi oynanmaktadır, kötü bir kabustan kan ter içinde uyandırılacağını mı sanmaktadır özne gelin? Burada artık özne gelin, çocuk yaşta evlendirilen tüm gelinlerdir. Siyah karabasanın beyazı lekeleyen
lağım faresi ise sadece bu evliliği isteyen, onaylayan, kalkışan,
suça ortaklık edenler değil, izleyicidir de artık. Ve izleyicilerin
de nezdinde tüm insanlıktır.
3. Sonuç ve Değerlendirme:
Sanatçılar, özellikle duygusal öz-farkındalıkları yüksek ve
kendini gerçekleştirme istekleri yoğun olan kişilerdir. Sahip oldukları bu yetiler sayesinde, kendilerini bir eserle gerçekleştirme çabasına girişirler. Empati yetenekleri de gelişmiştir (Tekin
Bender, 2013:122). Bu durum sanatçıların empatik becerilere
sahip bireyler olmaları nedeniyle, başka bireylerin de duygularını anlayıp, onlara ulaşabilecek ürünler yaratabilmelerinden
kolayca anlaşılabilmektedir.
Sanat eserini duvarları/mekânları süsleyen bir nesne olarak
gören zihniyetler, eserin gerçek değerinin ve sanatçıların toplumsal rollerinin bilincinde değildir. Karayağmurlar’a (1990:
18-19) göre sanattaki yaratıcı tavır, yalnızca bazı nesnelere
biçim vererek, onları değiştirerek varlık kazanmaz. Bu eylem
nesnelere yüklediği yeni yapıyla sürekli bir değişimi de zorlar.
O halde yaratıcılık bir bakıma değiştirmekle ilgili bir tavırdır.
Ve değiştiren kişi sanatçıdır. Tavır değişikliği ile ilgili bilincin
ortaya konulması noktasında yaşanan değişim, kalıcı ize dönüşmektedir. Sanatçının bir nesneye biçim vererek, ona diğer
insanların verebileceği değerden daha çoğunu vermekte ya da
görünür kılmakta olduğundan bahsedilebilir.
Ergüven’e (1997:135) göre sanat eseri, özünde iletişim olasılığını saklı tutan bir dildir. Bu olanak eserin gücünü ve sanat
yapıtlarında ele alınan konuların iletişim kanalları ile ilgisini
açığa çıkarır. Kocabey ya da sosyal duyarlılık gerektiren konularda seslerini eserleri ile yükselten sanatçılar, üzerlerine düşen
sorumluluğu estetik platformda ifade etmekte ve bu yolla kendi soylarının yaratılmamış vicdanını yaratmaya çalışmaktadır.
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Erdal Kocabey’in “çocuk gelinler” temasını işleyen eserleri bugün bizi derin bir yerimizden yaralamıyor, eşref-i
mahlûkatlığımızı sorgulatmıyorsa; resimlerine baktığımızda
Sezen Aksu’nun sesiyle Ünzile’nin hıçkırıklarını duyamıyorsak; Sertap Erener’in şarkısında Leyla yardım dilemiyorsa gözleriniz önünde ve elleri kınayla bağlı küçük kızlar var güçleri
ile “bağlamayın ellerimizi yeter!” nidalarını yükseltemiyorlarsa zihinlerimizin karanlık köşelerinde, daha çok çocuğuna
kıyacak demektir bu ülke…
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ULUSAL VE ULUSLAR AR ASI
MEVZUATTA “ÇOCUK GELİN”
K AVR AMI VE KİTLE İLETİŞİM
AR AÇLARINDA TEMSİLİ
Güliz ULUÇ
Bilal SÜSLÜ
Özet
Evlilik, evrensel bir değer olarak görülse de uygulanış, yasa,
adet, gelenek ve görenek noktasında ülkeden ülkeye, şehirden
şehire hatta kabileden kabileye göre farklılıklar göstermektedir. Ancak gerek ülkemizdeki gerekse de birçok gelişmiş ülkedeki yasalarda evlilik konusunda mutabık kalınmış bir husus
varsa o da “çocuk evliliği”nin yanlışlığı ve bunun yasaklanmış
olmasıdır.
Modern toplumlarda on sekiz yaşının altında yapılan her evliliğe “çocuk evliliği” ve bu evliliğe maruz bırakılan kız çocuklarına da “çocuk gelin” denilmektedir. Uluslararası belgelerde
çocuk evliliği temel bir insan hakkı ihlali ve kız çocuklarına
yönelik yapılan bir şiddet eylemi olarak kabul edilmektedir.
Tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere karşın, evlilik yaşına gelmemiş bir çocuğun hukuki olarak olmasa da,
sosyolojik anlamda (imam nikahı ile) evlendirilmesi ne yazık
ki ülkemizde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Kitle iletişim
araçları ve onların ürünleri (haber metinleri, sinema filmleri ya
da televizyon dizileri) bu problemin kamuoyunda görünür kılınmaya çalışıldığı mecralar olmaktadır. Bu bağlamda kitle iletişim araçları, problemin ülke gündemine taşınmasına aracılık
etmekte
ve söz konusu soruna ilişkin siyasa yapıcıları harekete
1
geçirme noktasında da önemli rol üstlenmektedir.
*
**

Prof. Dr., Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü.
Arş. Gör., Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü.
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Bu çalışmanın kavramsal çerçevesini ulusal ve uluslararası
mevzuatta yer alan “çocuk gelin” olgusu oluşturmaktadır. Kitle iletişim araçlarının çeşitli toplumsal konuları görünür kılma
ya da sıradanlaştırma konusunda üstlendiği rol araştırmanın
odağında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Gelin, Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, Kitle İletişim Araçları.
Giriş
On sekiz yaşın altında yapılan her evliliğe “çocuk evliliği” ve
evlenen kıza da “çocuk gelin” denilmekte (Çakmak, 2009; 1)
ve uluslararası belgelerde çocuk evliliği temel bir insan hakkı
ihlali ve kız çocuklarına yönelik şiddet olarak kabul edilmektedir. Başka bir ifadeyle ‘çocuk gelin’ kavramı, fizyolojik, fiziksel
ve psikolojik açılardan evlilik ve çocuk doğurma sorumluluğunu taşımaya hazır olmadan ve genellikle 18 yaşından önce evlilik gerçekleştiren kadınları ifade etmek için kullanılmaktadır
(Mikhail, 2002; 43/ UNICEF, 2007; 7’den Akt; Kaptanoğlu ve
Ergöçmen, 2012; 131).
Erken evlilikler çoğunlukla, herhangi bir evlilik töreni yapılmaksızın resmiyetin söz konusu olmadığı ve yasal anlamda
bağlayıcı hakları kapsamayan dini evlilikler biçiminde gerçekleşmektedir (Boran ve ark., 2013; 58). Bu bağlamda çocuk evliliği ve çocuk gelin kavramları ile hukuki anlamda evlilikten çok,
sosyolojik anlamda yapılan evlilikler kastedilmektedir.
I. Uluslararası Mevzuatta Çocuk Gelin
1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 16. maddesinde “Evlenme sözleşmesi, ancak evleneceklerin özgür ve
tam iradesiyle yapılır.” denmektedir. Konusunda önemli uluslararası hukuk kaynaklarından birini oluşturan 1990 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin1 1. maddesine
1
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Ülkemizde dahil olmak üzere yaklaşık 142 ülke sözleşmeyi imzalamış ya
da onay ve katılma yoluyla taraf devlet durumuna gelmiştir. Türkiye,
Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 2 Ekim 1995'te uygulamaya başlamıştır.
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göre ise, bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan
kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on
sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Aynı sözleşmenin
12. maddesi taraf devletlerin, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını, bu görüşlere çocuğun yaşı
ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanıyacaklarını, ayrıca 36. maddesinde de, taraf
devletlerin, esenliğine herhangi bir biçimde zarar verebilecek
başka her türlü sömürüye karşı çocuğu koruyacaklarını belirtmektedir.
1999 yılında BM tarafından kabul edilen Kadınlara Karşı Her
Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme’nin “Önyargıların ve Geleneklerin Tasfiye Edilmesi” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde şöyle denilmektedir: “Taraf
devletler, her iki cinsten birinin aşağı veya üstün olduğu veya
erkekler ile kadınların basmakalıp rollere sahip oldukları düşüncesine dayanan bütün önyargılar ve gelenekler ile her türlü
uygulamayı tasfiye etmek amacıyla erkeklerin ve kadınların
sosyal ve kültürel davranış tarzlarını değiştirmek konusunda
gerekli tedbirleri alırlar.” Aynı Sözleşme’nin “Evlenme ve Aile
İlişkileri Alanındaki Haklar” başlıklı 16. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde ise; “Taraf devletler, kadınlara, serbestçe eş
seçmede ve kendi rızasıyla evlenmede erkeklerle aynı hakka
sahip olma hakkını tanırlar” denilmektedir.
II. Ulusal Mevzuatta Çocuk Gelin
Hukuk sistemimizde Türk Medeni Kanunu (17 yaşını doldurmamış kızlar), Türk Ceza Kanunu (15 yaşını doldurmamış
kızlar) ve Çocuk Koruma Kanunu (18 yaşını doldurmamış
kızlar)’na göre çocuk gelin kavramı için farklı tanımlara rastlamak mümkündür (Boran ve ark., 2013; 58).
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 11. maddede : “Erginlik on
sekiz yaşın doldurulmasıyla başlar”, ve 124. maddede: “Erkek
ve kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez” denilmektedir.
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5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinin 1. Fıkrasında ise: “Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine,
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü
yer almaktadır.
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun tanımlar bölümü
Madde 3-(1) de; Bu Kanunun uygulanmasında; a) Çocuk: Daha
erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi
kapsar demekte iken on sekiz yaşını doldurmayan yurttaşları; bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimini tamamlamamış, ihmal veya istismara açık bireylerden saymakta
ve bu bireyleri “korunma ihtiyacı olan çocuklar” olarak nitelendirmektedir.
Tüm bu uluslararası ve ulusal yasal düzenlemelere karşın evlilik yaşına gelmemiş bir çocuğun hukuki olarak değilse de, sosyolojik anlamda evlendirilmesi ne yazık ki ülkemizde sıklıkla
tartışılan ve çözüm getirilmeye çalışılan toplumsal konulardan
birini oluşturmaktadır.
Dünya genelinde bu problem daha çok Güney Asya, Sahra-altı
Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde %20 ile %70 oranları
arasında görülmektedir. 20- 24 yaş grubundaki kadınlardan 18
yaşından önce evlilik yapanların sayısının ise dünya üzerinde
altmış milyondan fazla olduğu belirtilmiştir (UNICEF, 2007;
45’den Akt; Kaptanoğlu ve Ergöçmen, 2012; 131).
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Resim 1: Daha önce damadı hiç görmeyen gelinin yaşı 11.2
Türkiye’de 2002 yılında yapılan evliliklerin %25’inin; 2003,
2004, 2005, 2006 yıllarında %26’sının; 2007 ve 2008 yıllarında
%25’inin, 2009’da %24’ünün, 2010’da %23’ünün ve 2011’de
%22’sinin 16-19 yaş aralığında yapıldığı görülmektedir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2011). Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(2012) çocuk evlilikleri ile ilişkili verilerine göre 2002’de
Türkiye’de on altı ve on yedi yaşındaki kız çocuklarının resmi
olarak yaptıkları evlilikler tüm evliliklerin %7.3’ünü oluştururken; erkek çocuklarının yaptıkları evlilikler tüm evliliklerin %
0.5’ini oluşturmaktadır. 2012 yılında bu oran kız çocukları için
% 6.7, erkek çocukları içinse % 0.3 olmuştur. Türkiye Nüfus ve
Sağlık Araştırması (2008) verilerine göre ise on beş - on dokuz
yaş grubundaki kadınların 2003 yılında %11.9’u; 2008 yılında
ise %9.6’sı evlidir. Yine aynı araştırmaya göre 2008 yılında, on
beş - on dokuz yaşındaki kadınların % 5.6’sı ilk doğumunu
yapmıştır (Türkiye İstatistik Kurumu, 2012).
Sonuç olarak yapılan tüm bu araştırmaların verileri birarada
değerlendirildiğinde, tüm evlilikler içerisinde kız çocuk evlilikleri oranının %6.9 ile %56.1 arasında değiştiği görülmek2

1973 doğumlu bir fotoğraf sanatçısı olan Stephanie Sinclair Etiyopya, Afganistan, Yemen vb. ülkelerdeki çocuk gelinlere dair fotoğraf dizisiyle
söz konusu insanlık dramını dile getirmiş ve "Free Lens" ödülünü almıştır. Bkz. http://tooyoungtowed.org/
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tedir. Buradan hareketle ülkemizde kız çocuk evliliklerinin
tüm evliliklerin ortalama %30-35’ini oluşturduğunu söylemek
mümkündür. Çocuk evliliklerinin diğer ülkelerdeki yaygınlığı incelendiğinde ise bu oranın ülkelerin gelişmişlik düzeyi
arttıkça azalma eğilimi gösterdiği anlaşılmaktadır. Özcebe ve
Biçer, Japonya, İsveç, Kanada, İngiltere ve Fransa’da çocuk
evliliklerinin tüm evliliklerin %1’inden daha azını; Nijer, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afganistan’da ise %50’sinden
daha fazlasını oluşturduğunu rapor etmiştir (Özcebe ve Biçer,
2013; 87).

Resim 2: 11 yaşında evlenen Afganlı Mejgon3.
Türkiye’de çocuk gelin oranının % 30-35 olduğu görüşünü
paylaşan Diren Çakmak’a göre, Birleşmiş Milletler İktisadi ve
Toplumsal İşler Birimi tarafından 2000 yılında yapılan Evlilik
Modellemeleri Araştırması kapsamında Türkiye’ye dair veriler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan
bilgilerle tespit edilmiştir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü’nde ise sadece Medeni Kanunun öngördüğü şekilde hakim kararıyla yapılmış olan erken evliliklerin kaydı bulun3

172

http://tooyoungtowed.org/

ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ

makta, dini nikaha dayanan erken evliliklerin kaydı bulunmamaktadır. Bu bağlamda, resmi oranın, sosyolojik araştırmalarda
elde edilen verilerle birlikte okunması gerekmektedir. Böyle bir
okuma ise, bugün Türkiye’de çocuk gelin oranının %30 ila %35
arasında seyrettiğini ortaya koymaktadır (Çakmak, 2009; 6).
2008 yılında yayınlanan bir çalışmada, Diyarbakır’da 15 yaş
ve üstü 966 kadın ile görüşme yapılmış ve 15 yaşında evlilik
oranı %19 olarak belirlenmiştir. Menstruasyon (Beyindeki yüksek merkezlerin uyarıları sonrasında yumurtalıklarda üretilen
hormonların etkisi altında gebelik için hazırlanmış olan rahim
epitelinin (gebelik oluşamadığı takdirde) dökülmesi ile oluşan
kanamadır.) gören kız çocuklarının artık evlenebileceği şeklinde bir görüş hakim olduğu belirtilmiştir. Bunun sebebi olarak
ailenin onurunu korumak şeklinde bir açıklama yapılmaktadır. Evliliklerin hatırı sayılır bir oranın beşik kertmesi, akraba
evliliği ve berdel evliliği şeklinde gerçekleştiği bildirilmiştir
(Ertem ve Koçtürk, 2008; 148).

Resim 3: 11 yaşındaki Afganlı Gulam Hader 40 yaşındaki eşiyle4.

4

Gulam Hader, kendisini nasıl hissettiğini soran gazeteciye; “Bu adamı
tanımıyorum. Kendimi nasıl hissedebilirim ki?” cevabını veriyor. Ayrıca, bu fotoğraf 2007 yılında UNICEF tarafından yılın fotoğrafı seçilmiştir.
Bkz. http://tooyoungtowed.org/
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III. Sorunun Başlıca Nedenleri
Erken yaşta evlilik nedenleri olarak (Jain ve Kurz, 2007; 8-12);
1. Ekonomik Sebepler: Birleşmiş Milletler İktisadi ve Toplumsal İşler Birimi tarafından 2000 yılında yapılan Evlilik
Modellemeleri Araştırması’na göre çocuk gelin görülme
sıklığı ile ailenin yoksulluğu arasında doğru orantı olduğu,
kız çocuklarında görülen erken yaş evlilikler ile ülkenin gelişmişlik düzeyi arasında da doğrudan bir ilişki olduğu, çocuk gelinlere, gelişmiş ülkelerde çok düşük oranda rastlandığı, ülkelerin gelişmişlik düzeyi düştükçe, çocuk gelinlere
daha yüksek oranlarda rastlanıldığı saptanmıştır. Yoksul ailelerin kız çocuklarını masraf olarak görmesi ve evlendirip
bu masraftan kurtulmaya çalışması söz konusudur.
2. Eğitim Eksikliği: Erken evliliklerde ailelerin düşük eğitim seviyesi etken olup ebeveynlerin ve çocukların eğitim
düzeyi düştükçe erken evliliklerin oranı artmakta, erken
evlilikler artıkça çocukların okula devamlılığında azalma
görülmektedir. Türkiye’de, verilere göre sadece 2009’un
Mart ayında erken evlilik ve nişanlanma nedeniyle 693 çocuk, okula 20 gün ve üzeri özürsüz devamsızlık yapmıştır.
Bu oranda Ağrı, Diyarbakır ve Eskişehir başı çekerken, Gaziantep, Nevşehir ve Mersin bu şehirleri takip etmektedir
(TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 2010).
3. Evlilik Dışı Gebelik: İstenmeyen gebelik durumlarında (tecavüz sonucu gibi) evlilik bu durumdan kurtuluş yolu olarak
görünmekte ve erken yaşta evlilik zorunlu hale gelmektedir.
4. Geleneklerin Etkisi: Geleneksel yaşayışta hakim olan kocaya itaatin erken yaşta tesis edilmesi gerektiği, kız çocuğunun, aileye belirli bir zaman için Tanrı tarafından teslim
edilmiş bir varlık olduğu ve kızın asıl yuvasının evlendiği
eşinin yuvası olduğu şeklindeki yaygın düşünce erken evliliğe neden olabilmektedir.
Erken yaştaki evliliklerin olumsuz sonuçları olarak; erken yaştaki hamileliklere bağlı düşükler ve ölü doğumlar gibi fiziksel
sorunların yanında erken yaşta alınan ağır sorumlulukların se-
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bebiyet verdiği psikolojik sorunlar, özellikle sosyalleşememe,
ataerkil ailede maruz kalınan baskılar, özellikle kayınvalide ve
kayınpederden gelen baskı ve talepler, içe kapanma vb.ne dayanan ruhsal sıkıntılar ve bireysel anlamda ortaya çıkan olumsuzluklar olarak sıralanabilir. Öte taraftan eğitim yaşamının sona
ermesi, kadının eğitim hayatının dışında kalışı, iş hayatına katılamayışı, kendine ait geliri olamayışı, daima eşi ve onun ailesine
bağımlı oluşu, sadece erkeğin çalışması sebebiyle gelir yetersizliği ve yoksullaşmanın söz konusu oluşu, bireysel olduğu kadar
toplumsal bakımdan da olumsuzluklar içeren bir konu ile karşı
karşıya bulunulduğunu gösterir. Bunlara iletişimsizlik, aile içi
şiddet vb.lerini de eklemek mümkündür (Özkan, 2013; 2178).
IV. Sorunun Kitle İletişim Araçlarında Temsili
Kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirerek, konuya ilişkin duyarlılığın ve farkındalığın artırılması ve söz konusu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması konusunda gerçekten medyaya
önemli görev düşmektedir. Çoğunluğun sesi olarak hareket
eden, güçlü toplumsal grupların ve iktidarların çıkarlarına hizmet eden, statükocu, hiyerarşik ve kar odaklı anaakım medya
ideolojisine karşı Avrupa’da “kamu hizmeti”, ABD’de ise “toplumsal sorumluluk” kavramları ile ifade edilen bu düşünceye
göre medya her şeyden önce bir kamu hizmeti yapmaktadır ve
kamunun çıkarlarını ön planda tutmalıdır (Uzun, 2006; 636).
Konuyla ilintili bir diğer kavram olan “hak haberciliği” ise,
hak ihlallerini görmezden gelmeyen, ‘ötekileri’ haber konusu
yapmak için mutlaka bir hak ihlalinin konusu/faili olmalarını
beklemeyen, herhangi bir haberi yaparken hak ihlaline yol açmayan bir habercilik anlayışını yansıtmaktadır (Alankuş, 2007;
22). Kadınlar, çocuklar, azınlıklar söz konusu olduğunda kendilerini ifade etmelerinde özel önlemlerin alınmasını gerektiğini benimseyen hak haberciliği anlayışı eşitlikçi yaklaşımı bir
kenara bırakarak aksine pozitif ayrımcılığı benimseyerek sessiz bırakılanların sesini duyurmayı, mağdur olanların mağduriyetlerini ifade etmeyi hedefler.
Türk medyasında temel bir insan hakkı ihlali olan küçük yaşta evliliklerin önlenmesi ve medyada hakları gaspedilenlerin,
mağdurların seslerinin duyulmasını amaçlayan yapımları incelediğimizde;
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Uçan Süpürge’nin yürüttüğü 2007 yılında başlayıp 2008 yılında sona eren bir proje sonucu hazırlanan ve diyaloğa hiç yer
verilmeyen “Nefes Al, Alma, Nefes Al” ve “Beni Geri Çağır
Hayat” adlı kısa filmlerden “Beni Geri Çağır Hayat” adlı film
abla kardeş olarak düşünülen iki kızın evden dışarı çıkıp parka
doğru yol almasıyla başlamakta, yolboyunca iki kız çocuğunun gündelik hayatta karşılaşılan durumlara verdikleri tepkileri gözlemledikten sonra abla olarak düşünülen kızın küçük
kızın annesi olduğu anlaşılmaktadır.

Resim 4: http://www.ucansupurge.org/TR,2325/ucan-supurge-cocuk-gelinler-kisa-filmleri-projesi.html

“Nefes Al, Alma, Nefes Al” filmi ise bir cenaze evi sahnesiyle
başlamakta ve ellili yaşlarını geçmiş ve küçük yaşta evlendirilmiş Alma’nın geçmişiyle yüzleşmesini perdeye taşımakta ve bu
yüzleşme filmin sonunda Alma’nın başka bir küçük kıza çıkış
kapısı olmasıyla sonuçlanmaktadır. İki filmin de ortak özelliği diyaloglara, isimlere ve bölgelere yer verilmemiş olmasıdır. Ayrıca
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filmlerin türü ve yapısı gereği, erken evlilik konusu dışında hiç
bir tema filmlerde konu edilmemiştir (Sabancı Üniversitesi, 2013).

Resim 5: http://www.ucansupurge.org/TR,2325/ucan-supurge-cocuk-ge-

linler-kisa-filmleri-projesi.html

2011 yılında ATV kanalında yayınlanmaya başlanan, Mahsun
Kırmızıgül’ün hikayesini yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı,
olayların Ağrı’da geçtiği ve 15 yaşındaki bir kızın 70 yaşındaki
bir adamla evlenmesini konu edinen “Hayat Devam Ediyor”
adlı dizi, Ağrı’da çekilmesi, töreye, ataerkil ve erkek egemen
yapıya dikkat çekmesiyle toplumda yerleşik olan sorunun belli
bir bölgeye ait olması fikrini daha güçlendirmiştir. Zorla evlendirildiği eşi Kudret’ten 4, aşık olup Kudret’in üzerine kuma getirdiği Cennet’ten ise 3 çocuğa sahip olan ve ekonomik güçlük
içinde bulunan çömlekçi İsmail ve ailesinin dramının anlatıl177
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dığı dizide olay örgüsü İsmail’in kızı güzeller güzeli Hayat’ın,
yörenin en eski ailelerinden birinin oğlu Kerem ile evlenmeden
önce birlikte olduklarının öğrenilmesi üzerine ailenin şehrin
en zengin, acımasız ve güçlü adamlarından yetmiş yaşındaki
Abbas’ın, onbeş yaşındaki Hayat’ı istemesini fırsat bilip kızını Abbas’a vermesi ve ardından İstanbul’a neredeyse kaçarak
gidip yerleşen aileye büyük şehrin hazırladığı tuzaklarla devam etmektedir. Yayınlandığı ilk akşam reyting ölçümlerine
göre A/B’de %26, Total’de %24 izlenme oranıyla birinci olan,
çocuk gelin konusuyla yola çıkıp ilerleyen zamanlarda kötü
kader adına başa gelebilecek bütün felaketleri bir ailede toplamasıyla, duygusallığın çarpıcı sahneler ve etkileyici müziklerle
pekiştirildiği dizide seyirciye duygusal yoğunluk ve katharsis
yaşatılmıştır (Sabancı Üniversitesi, 2013).

Resim 6: Wikipedia
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62. Berlin Film Festivali’nin “Generation 14 Plus” bölümünde yarışıp Kristal Ayı ödülü ve 39. Brüksel Uluslararası Bağımsız Film
Festivali’nde “en iyi film” ve “en iyi yönetmen” ödülü alan ve
yönetmenliğini Reis Çelik’in yaptığı “Lal Gece” adlı filmde henüz ergenliğe girmiş küçük bir kız olan “gelin”in, uzun yıllar hapis yattıktan sonra memleketi olan köyüne geri dönen ve kendisinden 50 küsür yaş büyük “damada” sorgusuz sualsiz verilmesi
anlatılmaktadır. Başta korkan, ağlayan, hatta direnen, başına ne
geleceğinden hem habersiz hem de yarım yamalak kulaktan dolma laflar donanmış olan gelin gerdek odasında tüm korkusuyla
otururken, dedesi yaşındaki damadın odaya adım atmasıyla gerçeklerle yüzleşmeye başlayacaktır (www.beyazperde.com).

Resim 7: http://forum.altyazi.org/index.php?showtopic=193211
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2011 yılının Mart ayında Ardahan’da çekilen ve tek bir mekanda
geçen, gerçek bir hikayeden yola çıkılarak “çocuk gelin” dramını oldukça farklı bir bakış açısıyla perdeye aktaran film her ne
kadar töre kurbanı olmuş ve yıllarca hapiste kalmış bir erkek karakterini öne çıkararak asıl mağduriyeti teğet geçmekle eleştirilse de, gerçekçi ve toplumsalcı bakış açısıyla uzun yıllar işlediği
namus cinayeti yüzünden hapiste kalan damat ve çocuk gelinin
her ikisinin de kendilerine yüklenen roller ile törelerin kurbanı olduklarının altını çizmektedir. Alışılmışın dışında mağdur
kadın, suçlu erkek figürü üretmeksizin ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın iki tarafın da sistemden zarar gördüğünu vurgulayan
filmde iki birey arasında geçen diyaloglarla aralarında fazla yaş
farkı bulunan kişilerin evliliğe bakış açıları ve evlilikten beklentileri arasındaki büyük uçuruma dikkat çekilmektedir.
Samanyolu TV’de 2013 yılı Eylül ayında yayınlanmaya başlanan, senaryosunu Erkan Çıplak’ın kaleme aldığı ve Ozan
Uzunoğlu’nun yönettiği, yayınlandığı dönemde reytinglerde
daima üst sıralarda yer bulan “Küçük Gelin” adlı dizi, 14 yaşında zeki ve gelecek vadeden Zehra adlı bir kız çocuğunun
zengin bir aileye berdel olarak verilmesini ve çocuk yaşta zorla evlendirilmesini konu yapmakta, istemediği bir hayatı yaşamak zorunda kalan çocuk gelinleri, aile içi çatışmaları, iktidar entrikalarını ve duygusal çıkmazları odağına taşımaktadır
(www.beyazdefter.com). Annesinin “istenmeyen” biriyle evliliğinden doğan ve bölgede savcı olarak görev yapan dedesi
ve anneannesi tarafından bir yöre sakinine teslim edilen, annesinin öldü bildiği Zehra 13 yaşına geldiğinde abisinin aşık
olduğu Kirman ailesinin kızını kaçırması ve töreye göre abisinin de kızın da öldürülecek olması üzerine bir diğer töre olan
“Berdel” e göre Zehra’nın, abisinin günahını çekmesi ve daha
13’ünde Kirman ailesine gelin olmasını konu etmektedir.
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Resim 8: http://www.havadisturk.com/medya/kucuk-geline-medya-etikodulu-h4244.html

Yönetmen Erhan Kozan’ın 2013 yılı filmi “Halam Geldi” ise,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde medeniyetlerin iç içe geçtiği, birden fazla kültürün bir arada yaşadığı köylerden biri olan
Akıncılar’da yaşayan Diyarbakırlı ve henüz 13 yaşlarındaki üç
genç kızın hazin öyküsünü anlatırken çocuk gelinler gerçeğini
beyazperdeye taşımaktadır. Çocuk gelinlerin dramını, akraba
evliliğinden doğan engelli çocukların yaşamını çocukların gözünden anlatan film aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi
olarak hayat bulmaktadır (www.beyazperde.com).
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Resim 9: http://www.netgazetesi.net/
halam-geldi-oyunculari-filmi-anlatti.html

Yüksel Altuğ’un yorumuyla “Babam ve Oğlum ile birlikte en
duygusal, en dokunaklı film” olduğu şeklinde değerlendirmeler alan filmde, özellikle Anadolu’da kullanılan ve genç kızların
ilk adet günlerinin üstü kapalı ifadesi olan “halam geldi” deyişine atıfta bulunulmakta, bu günün gelişiyle 12-13 yaşındaki
kız çocukları için yetişkin erkeklerle evlendirilme zamanlarının da gelişiyle kabuslarının da başladığı vurgulanmaktadır.
Görüldüğü üzere, soruna dikkat çekme misyonu taşıyan film
ve dizilerle konunun nedenlerinin de ortaya konularak varolan durumun eleştirilmesi ve kalıp yargıların yıkılarak mağduriyetlerin önlenmesi hedeflenmektedir.
Sonuç
Çocuk gelin sorununa uluslararası mevzuatta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye
Edilmesine Dair Sözleşme; ulusal mevzuatta ise Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu ile
yer verildiği anlaşılmakta ve söz konusu sözleşmelere ya da
kanunlara uyulmaması halinde nasıl bir yaptırımla karşılaşılacağı da ayrıca açıklanmaktadır. Sorunun çoğunlukla ekono-
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mik yetersizlik, eğitimsizlik, evlilik dışı gebelik ve geleneklerin
etkisinden kaynaklanması dünya genelinde azgelişmiş ya da
gelişmekte olan ülkelerle oransal açıdan paralellik göstermesi
sonucunu doğurmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verileri
ülkemizde de çocuk gelin sorununun azımsanmayacak derecede olduğunu gösterir niteliktedir.
Soruna yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak belki de yapılması gereken temel adımlardan en önde gelenidir. Bu bağlamda çocuk gelinler gibi toplumsal sorunlara görünürlük kazandırmak hususunda kitle iletisim araçları potansiyel bir güç
olarak belirmektedir. Dolayısıyla televizyon dizileri, fotoğraf
sergileri, sinema filmleri ile çocuk gelin sorunu geniş kitlelere daha kolay erişirken, sorun bu sayede toplum gündemine
rahatlıkla taşınmaktadır. Gerek sorunun ortaya çıktığı zamanlarda yapılan haberler, gerekse de televizyon dizi veya sinema film senaryolarının söz konusu sorun çerçevesinde şekillendirilmesi, toplumun konuya ilişkin hassasiyetinin ve bilinç
düzeyinin canlı tutulmaya çalışılması açısından kitle iletişim
araçlarının önemini göstermektedir.
Konuyla ilişkili son zamanlarda görünür bir kavram olarak
karşımıza çıkan hak haberciliği ise, özellikle kadın ve çocuklara pozitif ayrımcılık perspektifinden alan oluşturularak haklarını savunma veya mağdurların mağduriyetlerini giderme
bağlamında medyatik bir adım olarak ifade edilebilir.
Dünya ile olan bağımızın önemli bir bölümünü kitle iletişim
araçları aracılığıyla kurduğumuz günümüz iletişim koşullarında, dünyaya ve olaylara eleştirel bir perspektiften bakılması tıpkı bir odadaki eşyalara farklı açıdan bakıldığında farklı
bir görüntü elde edilmesi gibi önceden görülemeyeni görünür
kılacaktır. Kitle iletişim araçlarının gerçeğin yeniden kurgulanmasında üstleneceği eleştirel rolle hakikatin çok katmanlı
ve çok boyutlu sunumu da gerçekleştirilecektir (Timisi, 2010).
Neticede toplumun son yıllarda sinema filmlerine ve özellikle de televizyon dizilerine olan ilgisi, toplumsal sorunlara duyarlı senarist ve yönetmenleri de harekete geçirmiş ve çocuk
gelinler bu sayede toplumsal görünürlük kazanmışlardır. Ha183
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yat Devam Ediyor, Nefes Al Alma, Nefes Al, Lal Gece, Küçük
Gelin gibi dizi ve filmler çocuk gelin sorununun kitle iletişim
araçlarınca görünür kılınmaya çalışıldığı çıktıların ilk akla gelen örneklerindendir.
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ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLERİN
SAĞLIK BOYUTU
Gülbahtiyar DEMİREL1, Nilüfer TUGUT2
Çocuk Gelin ve Adolesan Kavramı
Adolesan kavramı, insan büyüme ve gelişmesinde çocukluk ile
erişkinlik arasındaki dönemi tarif etmekte olup fiziksel, cinsel
ve psiko-sosyal geçiş dönemini anlatmaktadır. Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) bu dönemi 10-19 yaşlar arasında tanımlamaktadır. Bireyin soyut düşünceyi de kapsayacak şekilde düşünebilmesi, karar verebilmesi ve sorumluluğunu üstlenerek yaşayabilmesi için bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak belirli bir
olgunluğa gelmesi gerekir. Bu da fizyolojik olarak 18 yaşına
kadar devam eden bir sürece karşılık gelmektedir. Ruhsal ve
fiziksel gelişimini tamamlamadan yapılan bu evliliklerin büyük çoğunluğu çocuğun bilinçli rızası dışında yapılmaktadır.
Erken evlilikler, “fiziksel, fizyolojik ve psikolojik açılardan evlilik ve çocuk doğurma sorumluluğu taşımaya hazır olmadan
ve genellikle 18 yaşından önce” gerçekleşen evliliklerdir. Bu
nedenle, 18 yaşının altında yapılan her evliliğe “çocuk evliliği”
ve evlenen kıza “çocuk gelin” denilmektedir. Türk hukuk sisteminde, çocuk gelin kavramının tarifinin, kanuna göre değiştiğini söylemek mümkündür. Nitekim Türk Medeni Kanunu’na
göre 17 yaşını doldurmamış kızlar, Çocuk Koruma Kanunu’na
göre 18 yaşını doldurmamış kızlar, Türk Ceza Kanunu’na göre
ise 15 yaşını doldurmamış kızlar çocuk gelin sayılmaktadırlar.
Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Yaşta Evlilikler
ve Doğum Oranları
Adolesanlar dünya nüfusunun yaklaşık beşte birini (%17,5)
1
oluşturmakta olup, bu yüzde gelişmekte olan ülkelerde daha
1
2
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da yüksektir (%23). DSÖ (2012) verilerine göre dünya genelinde 1.2 milyar adolesan yaşamakta olup gelişmekte olan ülkelerde genç adolesan kızların %30’u 18 yaş altında, %14’ü ise 15
yaş altında evlenmektedir. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2013 verilerine göre nüfusumuzun %26.2’si 15 yaşın
altındadır. Türkiye Aile Yapısı Araştırması sonuçlarına (2011)
göre ise çocuk yaşta evliliklerin oranı, %18.2 olup erkeklerde
18 yaş altı evlenme sıklığı %6,5 iken kadınlarda %29,2 olarak
saptanmıştır.
Adolesanlarda gebelik 21. yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Adolesan gebeliklerin sıklığı ülkenin sosyokültürel durumu ve gelişmişlik düzeyinin yanı sıra ailesel ve
bireysel birçok faktörden etkilenmektedir. Gelişmiş ülkelerde
evlilik öncesi yaşanan cinsel deneyimler sonucu meydana gelen istenmeyen gebelikler daha sık görülürken, Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerde ise erken yaş evlilikleri ve erken
gebelikler görülebilmektedir. DSÖ (2012) verilerine göre çoğunluğu az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde olmak
üzere, bir yılda 14-15 milyon adolesan doğum yapmakta olup,
bu doğumlar tüm dünya genelindeki doğumların %10’unu
oluşturmaktadır. Adolesan doğumların %95’i gelişmekte olan
ülkelerde gerçekleşmektedir. Günümüzde 18 yaşın altında her
beş kız çocuğundan biri gelişmekte olan ülkelerdedir ve her
üç kız çocuğundan biri doğum yapmaktadır. Adolesan doğum
oranlarının Çin’de %2, Latin Amerika’da ve Karayip’lerde %18
ve Güney Afrika’da %50’lerde olduğu görülmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki adolesan doğum oranları da oldukça yüksek
olup, İngiltere’de %26, İrlanda’da %17 ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde (ABD) 1990’lı yıllardan itibaren düşme eğilimi
göstermesine rağmen bu oran %63’tür.
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2013 verilerine
göre, ülkemizde 15-19 yaş arası adolesanların %7.1’i evli ve bu
yaş grubunda doğum yapmış adolesanların oranı %24.7’dir.
Adolesan dönemde çocuk sahibi olma kır-kent ve bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Batı’da %3 olan bu oran Güney,
Orta ve Doğu’da %6 veya daha fazladır. İlk evlenme yaşının
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doğumlar üzerinde önemli bir etkisi vardır. Türkiye’de adolesan doğurganlığının yaşla birlikte hızla artmakta olduğu, 15
yaşında %1’den bile az olan oranın, 19 yaşında %16’ya yükseldiği görülmektedir. Erken yaşlarda evlenen kadınlar ortalama olarak daha uzun süre gebelik riski altına girmekte, bu da
genellikle yaşam boyunca daha fazla sayıda doğum yapmaya
neden olabilmektedir.
Çocuk Yaşta Evliliklerin Nedenleri
Çocuk yaşta evliliklerin birçok nedeni bulunmaktadır. Bu
nedenler daha çok kültürel, ekonomik ve eğitim yetersizliği
kaynaklı gibi görünse de geleneksel ve ataerkil toplum yapısı
ana nedenini oluşturmaktadır. Ekonomik nedenlerin başında
yoksulluk, kız çocuklarının evlilik pazarı içindeki değerini tespit ve bu bağlamda kız çocuklarının paraya dönüştürülmesi
(başlık parası olgusu), mirasın bölünmesinin önlenmesi arzusu, ailenin malvarlığının korunması düşünceleri sayılabilir.
Özellikle kız çocukları bazı ailelerde ekonomik bir yük olarak
görülmektedir. Kimi zaman sofradan bir tabağın eksilmesi fikri dahi aileler için çocuk yaşta evlilikleri teşvik edici bir unsur
olarak görülmektedir.
Çocuk yaşta evlilikler düşük eğitim düzeyli ve sosyo-kültürel
yapılı ailelerin çocuklarında daha sık yaşanmaktadır. Bazı kültürel ve sosyal normlar, çocuk yaşta kızların evlendirilmesi için
aileye toplumsal baskı oluşturabilmektedir. Ataerkil yapıdaki
değer ve alışkanlıkların, küçük yaşta evliliği olumlu gösteren,
normalleştiren güçlü bir etkisi bulunmaktadır. Geleneksel yaşam tarzını devam ettiren toplumlarda özellikle kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi bir gelenek olarak kabul görmektedir. Bu nedenle bu topluluklarda çocuk evliliklerin bir
sorun olarak algılanmasının önündeki en büyük engel yine gelenek ve görenekler olmaktadır. Gelenekler, görenekler ve dini
inançların yanlış algılanması da çocuk yaşta evlenmeye zemin
hazırlamaktadır. Geleneksel aile kız çocuğunu, aileye belirli
bir zaman için emanet edilmiş bir varlık olarak görmekte ve
kızın asıl yuvasının evlendiği eşinin yuvası olduğunu düşünmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaratmış olduğu
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ayrımcılık sonucunda özellikle kız çocuklarının gözü açılmadan evlendirilmesinin gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca kızlarının namusunu korumada ve evlilik öncesi cinsel birliktelik
yaşamasını önlemede çocuk yaşta evlilik, koruyucu olarak görülmektedir.
Çocuk yaşta evlilikler aile içi şiddet, geçimsizlik, baskı, çocuk sevgisinin yokluğu, küçük yaşlarda anne babadan birinin
kaybedilmesi ve üvey anne veya babaya sahip olunması sonucunda bu durumdan kurtulmak için de gerçekleşmektedir.
Eş adayı tarafından bakıldığında ise kendi ve ailesinin kolay
hükmedebileceği, verilen sorumlulukları daha az direnç ile
gerçekleştirebileceği gerekçelerle küçük yaştaki kızlara olan
talep artmaktadır. Ayrıca daha fazla sayıda çocuk sahibi olma
imkanı da çocuk yaşta evlilikleri özendirmektedir.
Çocuk Yaşta Evliliklerin Adolesan ve Bebek Sağlığına Etkileri
Adolesan gebelik anne ve bebek sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olan önemli bir sağlık sorunudur. Adolesan gebelikler,
yüksek riskli gebelikler arasında yer almakta, anne ve bebek
açısından önemli sosyal ve sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Adolesan dönem ruhsal, fiziksel ve sosyal alanda
önemli değişikliklerin ortaya çıktığı hızlı bir büyüme ve olgunlaşma çağıdır. Fiziksel, sosyal ve psikolojik değişikliklerin
olduğu bir diğer dönemde gebelik dönemidir. Çocuk yaşta evlenme, çocuk gebeliği de beraberinde getirir. Bu iki dönemin
üst üste gelmesi organizmayı riske sokar. Bu nedenle çocuk
yaşta evlenen tüm adolesanlar riskli grup olarak değerlendirilir. Adolesan gebeler 20-34 yaştaki gebelere kıyasla daha çok
risk altındadır.
Her yıl en az 70.000 adolesan, gebelik ve doğum komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetmekte, en az 2-4 milyon adolesan
da istenmeyen gebelik nedeniyle sağlıksız koşullarda yapılan
küretaja maruz kalmaktadır. Adolesan gebeliklerde beslenme
yetersizliği, toksemi, anemi, psikolojik değişiklikler, prematür
doğum, abortus, perinatal mortalite, doğum öncesi yetersiz bakım alma ve bunlara bağlı olarak obstetrik komplikasyonlarla

190

ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ

daha sık karşılaşılmaktadır. Bu gebeliklerde, gebelik ve doğum
komplikasyonları diğer gebeliklerden %60 daha fazla görülür.
Çocuk yaşta evlenme; erken dönemde cinsel yaşama başlama,
plansız ve istenmeyen gebelik, gebelikler arasındaki sürenin
kısalığı, gebelik sayısının fazla oluşu, çok doğum, gebelik öncesi zayıflık, gebelikte beklenenden daha az kilo alımı gibi kadın sağlığını riske sokan davranışları artırmaktadır. Ayrıca aile
içi şiddete, cinsel istismara, sosyal izolasyona ve yoksulluğa
maruziyette yüksektir. Bu nedenle adolesan gebeliklerin sağlık
sorunlarının üzerinde durulmalı, riskler konusunda bilinçlenmeli ve erken gebelikler önlenmelidir. Çocuk yaşta evliliklerin
sağlığa yansımaları aşağıda incelenmiştir. Bunlar:
Yetersiz antenatal bakım: Antenatal bakımla gebelik öncesi
ve sonrası oluşabilecek birçok komplikasyon önlenebilmekte ve zamanında kontrol altına alınabilmektedir. Çocuk yaşta
evlenenlerin gebeliğe ilişkin bilgi ve deneyimlerinin yetersiz
oluşu, psikolojik durumlarının gelişmemiş olması ve duygusal
durumlarının çok değişken olması doğum öncesi bakımın önemini bir kat daha arttırmaktadır.
Anemi: Çocuk gelinlerin kendilerinin ve bebeğin büyümesinin
aynı anda olması nedeniyle vücudun demir kaynakları hızla
tükenmektedir. Ayrıca demir ve folik asitten yoksun beslenme
ile malaria ve intestinal parazit gibi infeksiyon hastalıkları çocuk gebelerde anemi şiddetini artırmaktadır. Şiddetli anemi,
anne karnında gelişme geriliğine neden olmaktadır. Yapılan
bazı çalışmalarda adolesan gebeliklerde anemi riskinin yetişkin gebeliklere oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır. Örneğin, Keskinoğlu ve arkadaşlarının (2007) 945 adolesan gebe
ile yaptığı çalışmada adolesan gebelerde anemi oranının erişkin popülasyondan daha yüksek olduğunu (%38.5) saptamışlardır. Yılmaz ve arkadaşlarının (2015) çalışmasında ise anemi
sıklığı %36,5 olarak bulunmuştur.
Sigara ve bağımlılık yapıcı madde kullanımı: Adolesan gebelerde sigara ve kokain gibi keyif verici madde kullanımı yetişkinlere oranla daha yüksektir. Gebelikte sigara kullanımı fetal
büyümenin yavaşlamasına, perinatal mortalitenin artmasına,
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abortusa ayrıca bebeklerin düşük doğum ağırlıklı olmasına ve
erken doğum eylemine neden olmaktadır. Gebelikte kokain
kullanımı gebeliğin ilk trimesterinde spontan abortusa, ikinci
ve üçüncü trimesterinde erken doğum eylemine, dekolman
plasenta ve erken membran rüptürüne yol açabilmektedir.
İstenmeyen gebelikler, kontrasepsiyon: Çocuk yaşta evlenenler, gebeliği önleyici yöntem kullanımının çok az olduğu
veya hiç olmadığı durumlarda daha uzun süre gebelik riski
altında bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmasına
göre Latin Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerinde evli ve evli
olmayan adolesanların kontraseptif kullanım oranları %42-68
arasında; Afrika ülkelerinde ise %3-49 arasında bulunmuştur.
TNSA 2013 verilerine göre herhangi bir yöntem kullanımının
15-19 yaş grubundaki evli kadınlar arasında (%47) en düşük
düzeyde olduğu saptanmıştır.
Çocuk yaşta evliliklerin sakıncalarından birisi gebelikten korunma yöntemleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan
kız çocuklarının istenmeyen gebelik yaşama riskinin yüksek
olmasıdır. Yeterli bilgiye ve ulaşılabilirliğe sahip olunmaması,
tıbbi işlemlerden korkma, ulaşım ve hizmet için gerekli ödemeyi yapamama, eşinden veya ailesinden korkma ya da çocuk
sahibi olma baskısı gibi birçok faktör gebeliği önleyici yöntem
kullanımını engellemektedir. Yapılan bazı araştırma sonuçlarında, adolesanların mevcut gebeliklerinden sonra (ilk 24 ay
içinde) ikinci bir istenmeyen gebelik yaşadığı (%42) ve bunların %73‘ünün doğumla sonuçlandığı tespit edilmiştir. Demirbağ ve arkadaşları (2013) Trabzon’da yaşayan 15-18 yaşındaki evli kız çocuklarının %65’inin evliliklerinin ilk iki yılında
gebelik istemediğini ancak %73’ünün gebelikten korunmak
için herhangi bir yöntem kullanmadıklarını saptamıştır. Buna
rağmen, sözü edilen kız çocuklarının %94’ünün evliliklerinin
ilk yılında; %6’sının ise ikinci yılında bir bebeklerinin olduğu
görülmüştür. İstenmeyen gebelikler henüz kendisi de “çocuk”
olan bireyin bir de annelik sorumluluğunu üstlenmek zorunda
kalmasına ve beraberinde birçok problem yaşamasına neden
olabilmektedir.
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Abortus ve küretaj: Çocuk yaşta evlilikler sonucu meydana
gelen gebeliklerde uygun koşullarda yapılmayan düşüklere
başvurma oranlarında artış olmaktadır. Gelir düzeyi düşük
olan ülkelerdeki 15-19 yaş arasındaki adolesanların istenmeyen gebelikleri %14 oranında güvenli olmayan düşük ile sonuçlanmaktadır. Dünyada her yıl 2,5 milyon adolesan güvenli
olmayan yollardan düşük yapmakta ve yetişkin kadınlara göre
komplikasyonlardan daha fazla etkilenmektedir. Gebeliğin istenmedik koşullarda sonlandırılması sonucu aşırı kanama,
uterus perforasyonu, sekonder bağırsak yaralanmaları, sepsis,
sekonder pelvis yapışıklıklarına bağlı infertilite görülebilmektedir. Ayrıca adolesan dönemde ortaya çıkan aknelerde tedavi
için kullanılan ilaçlar doğuştan anomalilere neden olabilmekte
ve gebeliğe son verilmek zorunda kalınmaktadır.
Preeklampsi ve eklampsi: Gebelik hipertansiyonu kanama ve
enfeksiyonla birlikte en önemli anne ölüm nedenidir. Çocuk
yaşta gebe kalma gebelik ile artan metabolizma, yetersiz doğum öncesi bakım, düşük sosyo-ekonomik düzey ve yetersiz
beslenme gebeliğin neden olduğu hipertansiyon riskini artırmaktadır. Ayrıca 20 yaş ve üzerindeki gebelere göre adolesan
gebelerde preeklampsi ve eklampsi daha sık görülmektedir.
Preterm doğum ve düşük doğum ağırlığı: Prematürelik düşük
doğum ağırlığı ve asfiksi gibi yenidoğanın ölüm riskini arttıran
ve ileriki yaşamında sağlık problemi yaşamasına neden olan
bir sorundur. Bu sorun çocuk yaşta evlenenlerin bebeklerinde
fazla görülmektedir. Preterm doğum eylemi, perinatal morbidite ve mortalitenin en önemli nedenidir. Çocuk yaşta gebe kalma nedeni ile preterm doğumu hazırlayıcı faktörler; vücudun
tam gelişmemiş olması, gebelik öncesi vücut ağırlığının düşük
olması, gebelikte yetersiz kilo alma, sosyo-ekonomik düzeyin
düşük olması, sigara kullanılması, anemi ve yetersiz doğum
öncesi bakımdır. Yılmaz ve arkadaşlarının (2015) çalışmasında
adolesan gebelerin %33,3’ünde obstetrik komplikasyon izlenmiş olup, en sık görülen komplikasyon preterm doğum olarak
saptanmıştır. Adolesan gebeliklerde 20’li yaş gebeliklere göre
preterm doğum riskinde yaklaşık 3.5 kat artış olduğu bildiril-
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mektedir. Yapılan birçok araştırmada adolesan yaştaki gebelikler ile fetüsün düşük doğum ağırlıklı olması arasında ilişki
olduğu saptanmıştır.
Erken membran rüptürü (EMR): Adolesan gebelerde amnion
kesesi, 20 yaş ve üzerindeki gebelere göre normal doğum eylemi başlamadan önce açılmakta ve %95 oranında erken doğum
eylemine ya da erken doğum riskine neden olabilmektedir.
Adolesan annelerin bebeklerinde erken membran rüptürü ile
umblikal kordon transpozisyonu, doğum travması, respiratuar
stres, enfeksiyon ve oligohidroamnios gibi sorunlar da gözlenmektedir.
Zor doğum eylemi (Distosi): Çocuk yaşta evlenenlerde (16
yaşından küçük) pelvis gelişimi tamamlanmadığından uzamış
ve ilerlemeyen doğum eylemi ilk doğumlarda çok sık görülür.
Bunun nedeni genellikle küçük pelvis ya da bebeğin pozisyonunun uygun olmamasıdır. Bu gebelerin doğumları daha fazla
müdahale edilmeyi (forseps ve vakum uygulamaları) gerektirmektedir. Ayrıca bu bireylerde müdahaleli doğum nedeniyle
fistül, idrar ve gaita inkontinansı görülmektedir.
Adolesanlarda zor doğum ve birçok nedenden dolayı sezaryen doğum oranında artış olmaktadır. TNSA (2013) sonuçlarına göre 20 yaş altında sezaryen yüzdesi %29,2’dir. Yılmaz ve
arkadaşlarının (2015) 1267 adolesan gebede yapmış olduğu çalışmaya göre ise sezaryen oranı %34,7’dir.
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar: Çocuk yaşta evlilik sonucu ortaya çıkan bir başka sorun da cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma riskidir. Cinsel organlar ve cinsel organların
iç yüzeyini kaplayan mukoza yeterli gelişmediği için çocuk
yaşta evlilik ve birliktelikler uygun değildir. Henüz beden gelişimini tamamlamamış bir kadının genital organları da tam gelişmemiştir. Aynı zamanda, genital organları ve üriner sistemi
koruyan bağışıklık mekanizmaları tamamlanmamıştır. Erkek
ve kadın bireylerde pelvik inflamatuar hastalık (enfeksiyon)
gelişme riski artar. Pelvik inflamatuar hastalığı tekrarlayabilen
bir hastalıktır ve infertiliteye yol açma oranı yüksektir.
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Perinatal mortalite: Adolesan gebeliklerde perinatal mortalite
ve morbidite oranı artmaktadır. Çocuk yaşta evlenen adolesanlarda anne ölümleri yüksek oranda görülmektedir. Anne ölümlerinin dörtte biri adolesan gebeliklerde gerçekleşmektedir. 15
yaş altı gebeliklerde ölüm riski 20’li yaşlara göre 5 kat daha fazladır. Örneğin, Latin Amerika’da 16 yaşından küçük adolesanlarda anne ölümleri 20 yaşındakilere oranla dört kat fazladır.
Çocuk yaşta gebe kalanların, daha ileri yaştaki kadınlara göre
ölü doğum yapmaları veya anne ölümü riskine maruz kalmaları daha olasıdır. Bu gebelerin fiziksel olarak olgun olmamaları, vezikovajinal veya rektovajinal fistül riskinin yüksekliği
mortalite ve morbidite nedenleri arasında gösterilmektedir.
Anne yaşının 18 yaş altı olması durumunda, bebeğin ilk bir
yılda ölme riski, geç yaştaki annelere göre %60 daha fazladır.
Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir çalışmada 10-15
yaş arasındaki adolesan annelerin bebeklerinde yenidoğan
döneminde ölüm %55, 16-17 yaşındakilerin bebeklerinde %19
ve 18-19 yaş arasındaki annelerin bebeklerinde %6 oranında
ölüm riski bulunmuştur. DSÖ (2012) verilerine göre ise 20 yaş
altındaki annelerin bebeklerinin 20-29 yaş arasındaki annelerin
bebeklerine oranla ilk bir haftadaki ölüm oranı %50’den daha
fazladır. Ayrıca henüz kendisi çocuk olan anneler çocuklarına
gerekli bakımı sağlayamamakta ve bu da yenidoğanın bakımsızlık sonucu ölme ihtimalini yükseltmektedir.
Psikolojik sorunlar: Çocuk yaş evliliklerinde gelinlerin, okuldan alınarak eğitim şansı elinden alınmakta, yakın çevresinden uzaklaştırılmakta ve kendi yaşıtlarıyla iletişim özgürlüğü
engellenmektedir. Küçük yaşta evlenen kızlarda, evlilik sonrasında özgüven eksikliği, kendine özgü bir kimlik oluşturamama, toplumsal faaliyetlere katılımdan uzaklaşma gibi sonuçlar
gözlemlenebilmektedir. Adolesan dönemi kimlik oluşumunun
gerçekleştiği bir dönemdir ve bu dönemden önce ve bu dönem
süresince çocukların evlendirilmesi sağlıklı kimlik oluşumunu
engelleyebilir. UNICEF’in (2005) yaptığı bir araştırmaya göre
çocuk gelinlerin evlilikleri ve kendi hayatları ile ilgili kararlarda daha az etkin oldukları bulunmuştur.

195

ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ

İlk adetin 14 yaşında görülmesi halinde, 14-21 yaş aralığı, genital sistemin olgunlaşma süreci sayılmaktadır. Bu nedenle bu
yaş aralığındaki kızların cinsel gelişimlerini tamamlayamadıkları kabul edilmektedir. Cinsel ilişkiye girmeye biyolojik olarak hazır olmayan kızların, çocuk evliliği yaparak kendilerini
cinsel eylem içinde bulmaları, genital bir dizi hastalığa davet
çıkarmanın yanı sıra, kalıcı psikolojik hastalıkların oluşmasına
da neden olmaktadır.
Adolesan gebeliklerin çoğu planlı gebelikler olmadığı için kabullenmeleri ve bir başkası ile paylaşmaları zor olup bu durum
aile ilişkilerini bozmaktadır. Adolesanlarda değişen beden
imajı kaygı düzeylerini artırmakta, sosyal izolasyona neden
olmaktadır. Bir adolesan, çocuk evlilik gerçekleştirdiğinde henüz kendini algılamadan, evli olma, anne olma, kadın olma
gibi sosyal rollerin gereklerini yerine getirmek durumunda
kalmaktadır. Bu durum depresyon, öz kıyım gibi ruhsal sorunları da beraberinde getirebilmektedir. İsteği dışında ve erken
yaşta evlendirilen kız çocuklarında depresyon daha fazla görülmektedir. Ülkemizde kadınların intihar durumu ve nedeni
değerlendirildiğinde, 15-24 yaş grubu kadınlarda en yüksek
oranda görüldüğü ve çoğu kez evlilik sorunlarından kaynaklandığı belirlenmiştir.
Aile içi şiddet ve cinsel istismar: Kadınlar, aile içerisinde genellikle güçsüz konumdadırlar. Düşünsel ve sosyal olarak kendilerini koruyamayacak yaşta evlendirilen bu çocuklar, aile içi
şiddet, cinsel istismar yaşama durumuyla karşı karşıya kalabilmektedir. Çocuk evliliklerinde kız çocuklarının maruz kaldığı
aile içi şiddet diğer dönemlerdeki evliliklere göre daha yaygındır. Eş ve eşin ailesinden daha fazla baskı ve şiddete maruz
kalma, çocuk evliliklerin getirdiği sonuçlardandır. Özellikle
15-19 yaş arası ve eğitim düzeyi düşük olan genç kızlarda eşi
tarafından fiziksel ve cinsel şiddet görme riski daha yüksek
saptanmıştır. Bangladeş’in kırsal bölgesinde 15-19 yaş arası
kızların %48’inin (son 12 ayda) eşi tarafından fiziksel, cinsel
veya her iki şiddete maruz kaldığı belirtilmiştir. Hindistan’da
yapılmış bir başka çalışmada da, 18 yaş altı evli kadınların 2
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kat daha fazla fiziksel şiddete, 3 kat daha fazla cinsel şiddete
maruz kaldığı bildirilmiştir. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile
İçi Şiddet Araştırma (2008) sonucuna göre, son 12 ayda eşlerinden fiziksel ve cinsel şiddet gören evli kadınların %21 oranında
en fazla 15-24 yaş grubunda olduğu saptanmıştır.
Çocukluk döneminde yapılan evlilikler bir istismar olarak kabul edilmektedir. Küçük yaşta maruz kalınan cinsel istismarın
bireyin yaşamının sonraki gelişim dönemlerinde olumsuz etkilerinin olabileceği bilinmektedir. Çoğu kez isteği dışında evlendirilen kız çocuğu, cinselliğini de isteği dışında yaşamaktadır. Sokakta oyun oynama çağında olan kız çocuğunun henüz
kendi vücudunu tanıyamamışken bir erkeğin vücudunu tanımak zorunda bırakılması, adeta evlilik için tecavüz yaşaması,
onun sonraki cinsel yaşantısında derin izler bırakabilmektedir.
Cinsel istismara uğrayan bireylerin “gerçek” ve “algılanan”
tehlike ile ilgili çarpıtılmış bilişsel algıları emzirme başta olmak
üzere annelik becerilerine de yansımaktadır. Örneğin emzirme
güçlüğü yaşayan anneler yetersiz kendilik ve öğrenilmiş çaresizlik yaşamaktadırlar.
Bebek ile ilgili diğer sorunlar: Adolesan dönemdeki kadınların anne olma, bebek beslenmesi ve bakımı gibi konularda
bilgileri daha ileri yaştaki kadınlara göre yetersizdir. Bu nedenle meydana gelen gebelik sadece adolesanların kendi yaşamlarına değil, aile ve doğacak olan bebeğe de ciddi yükler
getirmektedir.
Adolesan annelerin çocuklarının erişkin annelerin çocuklarına oranla daha fazla bilişsel, sosyal-duygusal gelişim güçlükleri yaşadığı belirtilmektedir. Bu çocuklar davranışsal ve
ruhsal sağlık sorunlarına neden olan tek ebeveynli ve yoksul
ortamlarda yaşamaktadırlar. Yine ileriki dönemlerde öğrenme zorlukları, düşük okul performansı, davranış problemleri,
suç işleme potansiyelleri ve sorunlu akran ilişkileri adolesan
ebeveynlerin çocukları arasında daha yaygındır. Bu çocuklarda anksiyete bozukluğu, major depresyon ve intihar girişimi,
madde kullanımı ve suç işleme, eğitim başarılarında düşüklük
ve okulu terk etme oranları daha fazla bulunmuştur. Ayrıca
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yapılan birçok çalışmada bu bebeklerin ihmal ve istismar açısından da önemli bir risk grubunu oluşturduğu belirtilmektedir. Çocuk istismarı ve annenin ilk doğumunu yaptığı yaş
arasında ilişki olduğu belirlenmiştir.
Adolesan annelerin karşılaştıkları problemlerden birisi laktasyonun başlatılması ve sürdürülmesiyle ilgilidir. Adolesan anne
bebeğinin anne sütü alım süreci daha ileri yaştaki annelerin bebeklerine göre daha sınırlı ve kısadır. Araştırmalar anne yaşı
ile emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi arasında önemli
bir ilişki olduğu ve anne yaşı ile emzirme süresi arasında pozitif ilişki olduğunu göstermiştir. Özsoy’un (2014) çalışma sonuçlarında adolesan gebelerin daha çok istenmeyen gebelikler
yaşadıkları, doğumdan sonra bebeklerini daha geç emzirdikleri, hastanede emzirme için sağlık personelinden daha az destek
aldıkları saptanmıştır.
Çocuk Evliliklere Yönelik Sağlık Personellerinin
Sorumlulukları
Çocuk evliliklerin toplum tarafından normal olarak algılanması bu sorunun önlenmesini engelleyen en önemli unsurlardandır. Çocuk evlilikleri önlemede disiplinler arası işbirliği
kaçınılmazdır. Sağlık bakım hizmet sunucuları, önemli sorumluluk üstlenen disiplin üyeleridir. Bu kapsamda:
• Toplumun her kesiminin çocuk evlilikler hakkında farkındalığı arttırılmalı ve evlilik kurumunun önemi anlatılmalı,
• Çocuk evlilik ve gebeliğin anne ve çocuk sağlığına getireceği riskler konusunda toplum bilinçlendirilmeli, çocuk evlilikler ve gebelikler önlenmeli,
• Toplumda sözü dinlenen ve ailelerin kararlarında etkili olabilen din adamı, öğretmen, sağlık personeli, muhtar gibi
kamu görevlileri ile toplum önderleri bu konuda bilinçlendirilmeli,
• Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri adolesanlar arasında yaygınlaştırılmalı, her ülke adolesan sorunlarının ne-
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denleri ve sonuçlarını doğru saptamalı ve uygun çözümler
üretmeli, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri bireylere
ve çiftlere, özellikle de gençlere ulaştırılmalı,
• Kız çocukları bilgi, beceri ve destek ağlarıyla güçlendirilmeli, erişkin kadınlara yönelik yaygın eğitim programları düzenlenmeli, çocuk yaşta evlilikler ve olumsuz sonuçlarıyla
ilgili farkındalık artırıcı projeler geliştirilmeli,
• Çocuk yaşta evlilikler ile mücadele eden bir birim oluşturulmalı ve bu birimde görev alacak sağlık personelleri konu
hakkında uzmanlaşmış olmalı,
• Doktor, hemşire ve ebe gibi toplumun güvenini kazanmış
birinci basamakta çalışan sağlık personelleri ev ziyaretlerinde bulunarak bu genç çiftlere ulaşmalı, gebe ve lohusa
tespitinde bulunmalı,
• Güvenli annelik hizmetlerinin karşılanarak kadınların yaşam boyu sağlık durumları ve kontrolleri yapılmalı,
• Aile planlaması danışmanlığı ve hizmet sunumunda bu
gruplara ulaşılmalı,
• Çocuk yaş evliliklerinde yasal işlemler konusunda sağlık
çalışanı bilgili olmalıdır.
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“Toplumsal Pedofilinin Omertası”
Çocuk Gelinlerin Medyada
Görünürlüğü Üzerine
Oğuz Selim KOBAZA1
Çocuk gelinler, hemen hemen her mecrada “ülkenin kanayan
yarası” olarak nitelendirilmektedir. Erken yaşta gerçekleşen
evliliklerin, çocukluğun yitimine ve yıkımına neden olduğu
bilinmektedir. Çocukların bedensel ve psikolojik gelişimini tamamlamadan gerçekleşen bu evliliklerin, birtakım zararlı sonuçlar doğurduğu bilinen bir gerçektir.
Kuzey Amerikalı antropolog Robert B. Edgerton, Hasta Toplumlar adlı eserinde dünya üzerindeki toplumların büyü, intikam veya ataerkillik gibi geleneksel uygulamaların çoğundan
yararlı bir karşılık bulamadığından bahseder. Bunun yanında
çocukların beslenmesi, sağlığı ve eğitimini kapsayan bu geleneksel uygulamalardan da zarar gördüğünü söyler. Aynı zamanda köleliğin, çocuk katliamının, insanların kurban edilmesinin, işkencenin, kadın sünnetinin, tecavüzün, cinayetin, kan
davasının, intiharın ve çevre kirliliğinin bazen lüzumsuz yere
bir toplumun tamamına ya da bir kısmına zarar verdiğini ve
bazı koşullar altında sosyal varlığı tehdit edebildiğini de belirtmektedir2. Zararlı sonuçlarına rağmen çocuk evlilikleri ülkemizde hâlen varlığını sürdürmektedir. Anadolu coğrafyasında
hâkim olan erkek egemen zihniyet, ergen olmayı, ergin olmakla eşdeğer saymakta ve erken yaşta evlilikler nedeniyle küçük
bedenlere taşıyamayacakları yükleri yüklemektedir. Çocuk gelinler erkek egemen düşüncenin yaşam pratiklerinde marazî
bir biçimde tezahürüdür. Kısacası, çocuk evlilikleri “toplumsal
pedofilinin suskunluk yemini”dir.

1

Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi.

2

Edgerton, Robert, Hasta Toplumlar, Buzdağı Yayınları, Ankara 2015, s.
13-14
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Kültürel feminizmin savunucularına göre kadınların yeri, tarihsel süreç içerisinde her yerde ve her dönemde ev içi alanla
ve bakım emeğiyle ilişkilendirmiştir. Sanayi öncesi toplumlarda kamusal ile özel işgücü arasındaki ayrımın sanayileşmiş
uluslarda olduğu kadar katı olmadığı doğru olsa bile, bilinen
tarih boyunca kadınlar yine de özel alan ve ev içi işler olarak
nitelendirilen çocuk yetiştirmekle ve annelikle uğraşırlar. Onlara göre kadınların tarihsel ekonomik işlevleri değişim için
değil, kullanım için üretmektir3.
Edgerton ise erkeklerin kadınlara boyun eğdirmesinin yaygın
ve zarar verme potansiyeline sahip adaptif diğer bir strateji olduğunu ve hangi kadınların erkeklere ne ölçüde itaat edeceğinin toplumlar arasında farklılık gösterdiğini söylemektedir4.
Çocuk gelin olgusu da erkeğin kadın üzerindeki tahakkümünün yansımalarından sadece biridir. Gelenekselleşmiş katı
kural ve davranışların sürekli tekrar etmesiyle kemikleşerek
perçinlendiği çocuk evlilikleri, yasalar tarafından men edilmektedir. Bundan dolayı çocuk gelin evliliklerinin müsebbibi
erkek egemen düşünce, dinî nikâhın kanuni olarak kanıtlanamazlığı ve görünmezliğinden gücünü alarak, çocuk evliliklerini içinde yaşadığı coğrafyada görünür hâle getirmekte ve meşrulaştırmaktadır.
Medyada Çocuk Gelinlerin Yer Alma Biçimleri
Erken yaştaki evlilikler hassas bir konu olmasına rağmen bu
vakaların medyada görünürlüğü çok eskiye dayanmaz. Bunun
nedenlerinden biri, çocuk evliliklerinin gerçekleştiği ve onu
meşru gören coğrafyanın çocuk evliliklerini normalize ederek
günlük yaşamın bir parçası hâline getirmesidir. Bunun yanı
sıra toplum tarafından onaylanan çocuk evliliklerinin yaygın3

Donovan Josephine, Feminist Teori, İletişim Yayınları, İstanbul 2014, s.
321

4

Edgerton, Robert, Hasta Toplumlar, Buzdağı Yayınları, Ankara 2015, s.
116
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laşmış pratikleri içerisinde çocuk evliliklerine karşı direncin
geliştiğini de söyleyebilmek mümkündür. Eğitim düzeyi yüksek, belli bir bilince sahip, toplumsal hassasiyetlere sahip grupların, sivil toplum örgütlerinin, akademisyenlerin, sanatçıların,
aydınların, kanaat önderlerinin, gazetecilerin farkındalıklarının çocuk gelin olaylarını Türkiye medyasında görünür hâle
getirmesinde ve erken yaşta evliliklere karşı bir bilinç oluşturulmasında büyük bir etkendir.
Ülkemizde çocuk gelin vakaları medyaya yansıdığı ölçüde
gündemde kalmakta ve gündemde kaldığı kadar görünürlüğünü sürdürmektedir. Medya tarafından klasikleşmiş bir tabirle “kanayan yara” olarak nitelendirilmektedir. Çocuk gelin
vakalarının medyada dört farklı biçimde yer bulduğunu söyleyebiliriz.
Çocuk evliliklerini konu edinen haberler ilk olarak, olayın gerçekleştiği zamanla eşzamanlı olarak gündemdedir. Genel itibariyle olay yargıya intikal etmiş, olayın müsebbibi/müsebbipleri tutuklanmış ve cezası kesinleşmiş vakalardır. İkincisi, çocuk
evliliklerinin gerçekleşmesinin akabinde yaşanan cinayet, intihar, ölüm vb. sonuçlanan olumsuz olaylar sonucunda çocuk
gelin trajedisini gündeme taşıdığı haberlerdir. Üçüncüsü ise
akademik araştırmalar veya çeşitli kurumların çocuk gelinler
konusundaki raporlarından derlenen sonuçlarla oluşturulan
haberlerle gündeme gelmektedir. Dördüncü ise çocuk gelin
olgusundan zarar görmüş bireyleri konu edinen haberlerle çocuk evlilikleri medyada yer almaktadır.
Türkiye medyasında çocuk gelinleri konu edinen haberle baktığımızda genel itibariyle bu olaya bakış açıları negatif ve toleranssızdır. Haberlerde mağdurun ismi açık bir şekilde verilmemektedir. Haberlerin başlıkları, spotları çocuk gelinleri bir
dram olarak nitelendirmekte, haberler mağdurdan yana bir tavır sergilemektedir. Haber bir olaya dayanıyorsa görsel olarak
olayın mağdurunun belirsizleştirilmiş fotoğrafı kullanılmaktadır. Çocuk gelinlerle ilgili yapılan diğer durum haberlerinde
ise gelinlik giydirilmiş gözü bağlı bir kız çocuğunun yatağa
oturur hâldeki fotoğrafı görsel olarak yer almaktadır.
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Türkiye medyası bir taraftan, erken yaştaki evlilikleri kanayan
yara olarak nitelendirirken diğer taraftan toplumca ortak olunan suskunluk yeminini ne ölçüde bozduğu ve kanayan yaraya hangi ölçüde tuz bastığı ve kamuoyunu bu probleme karşı
ne kadar harekete geçirebildiği oldukça tartışmalı bir konudur.
Sonuç itibariyle, toplumsal bir problem olan çocuk gelinler sadece medyada kendisine yer bulduğu ölçüde görünürlüğünü
korumaktadır. Toplumsal bir sorun medyada yer almıyorsa
böyle bir problemin olmadığı anlayışı çocuk gelin olaylarında da hâkimdir. Her konudaki bilirkişi rolünü üstlenen köşe
yazarları ise gündelik siyasetin çıkmazında, incir çekirdeğini
doldurmayacak magazinsel konuların arasında kalem oynatıp
günü kurtarma çabası içerisindedir. Çocuk gelinler, tarihsel
bağlamından koparılarak olay odaklı kalıplaşmış dar çerçeveler içerisinde kamuoyuna sunulmaktadır.
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Zorla Evlendirme Ayrı Bir Suç
Olar ak Düzenlenmeli mi?
Almanya Örneği: Zorla Evlendirme
İle Mücadele K anunu
Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi
I. Giriş
“Zorla evlendirme” ile ilgili tartışmalar bizde, “çocuk gelin”
kavramı altında yürütülmektedir. Bu bakış açısı birçok yönden hatalıdır: Öncelikle aşağıda da ele alacağımız üzere, zorla
evlendirme, yalnızca evlenen kişilerden “kadın”ı ilgilendiren
bir sorun olmayıp, bazı durumlarda “erkeğin” de, bir evliliği
yapmaya ya da devama zorlaması söz konusu olabilmektedir.
Öte yandan zorla evlendirme yalnızca “çocuklar” açısından ele
alınması gereken bir sorun değildir. Nihayet “çocuk gelin” deyimi, sanki evlilik bir kez gerçekleştikten ve hele de evlenen kişiler yetişkin olduklarında artık göz ardı edilmesi gereken bir
sorun olduğu algısına yol açtığı için de yanıltıcıdır.
Oysa aşağıda da ele alacağımız üzere, “zorla evlendirme”, evlilik sözleşmesine taraf olanlardan en az birisinin evlilik yapmaya zorlandığı tezine dayanır.
Bu makale, bir kişinin evliliğe ya da mevcut bir evliliği sürdürmeye zorlanmasının cezalandırılması gerekip gerekmediği, mevcut durumda nasıl cezalandırılacağı ve mevcut düzenlemenin yeterli olup olmadığı sorularına yanıt bulma amacını
taşımaktadır.
II. Zorla Evlendirme Kavramı
Evlilik, evlenmeye yönelik iradenin evlendirme memuru önünde açıklanmasıyla gerçekleşir (TMK m. 141-142). Buna karşılık
“zorla evlendirme”, evlenme sözleşmesine taraf olanlardan en
az birisinin evliliğe zorlandığı tezine dayanır. Öğretide mev209
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cut tanımlar genellikle evlilik sözleşmesinin yapıldığı anı esas
almaktadır. Ne var ki, bu bakış açısı, istenmeyen eviliğin zorla
sürdürülmesinin haksızlık içerğini gözden kaçırmaktadır1.
Öğretide zorla evlendirme konusunda değişik tanımlar yapılmıştır. Genellikle yazarlar2, zorlayıcı durum açısından mağdurun subjektif duyarlılığını ön plana çıkarmaktadır. Zorla evlendirme, evlilikle bağlantılı haksızlığın sürdürülmesi olarak
kabul edildiğinde, taraflardan en az birisinin, cebir veya tehdit sonucu evlilik yapmaya ya da mevcut evliliğe katlanmaya zorlanması ve aile, ebeveyn, nişanlı ya da sıhri hısımların
cebir veya tehdit uyguladıkları için evliliğe ya da eviliğin sona
erdirilmesine karşı koyma olanağından yoksun kalması durumunda zorla evlendirmeden söz edilir3. Zorla evlendirmede
mağdur genellikle kadın olmakla birlikte, zorla evlendirilen kişilerden erkek veya duruma göre her ikisi de mağdur olabilmektedir.
Zorla evlendirme ile görücü usulü evlilik arasında bir ayırıma
gidilmesi gerektiği genellikle kabul edilmekle birlikte, ikisi arasındaki sınırın nasıl çizileceği konusunda görüşler birbirinden
ayrılmaktadır. An azından zorla evlendirme ile evlenmenin bu
biçimi arasında kesin bir çizgi çizmeye olanak bulunmadığı
konusunda görüşler birleşmektedir4. Buna göre görücü usulü
evlilik, istek üzerine her iki eşin onayı ile akraba ya da tanıdık-

1

Yerlikaya/ Çakır-Ceylan, Zwangs- und Scheinehen im Fokus staatlicher Kontrolle Eine Betrachtung des jüngsten Gesetzentwurfes zur
Bekämpfung der Zwangsheirat und Verhinderung von Scheinehen im
Lichte des Opferschutzes, ZIS 2011, s. 205

2

Schubert/Moebius, Zwangsheirat - Mehr als nur ein Straftatbestand: Neue
Wege zum Schutz der Opfer, ZRP 2006, s.34; Yerlikaya/Çakır-Ceylan, ZIS
2011, s. 205

3

Değişik tanımlar için bkz. Schubert/Moebius, ZRP 2006, s.34; Yerlikaya/
Çakır-Ceylan, ZIS 2011, s. 205; Sering, Das neue “Zwangsheirat-Bekämpfungsgesetz”, NJW 2011, s. 2160; Letzgus, Der neue Straftatbestand der
Zwangsheirat, PFR 2011, s. 451; Göbel-Zimmermann/Born, Zwangsheiratung –Integratives Gesamtkonzept zum Schutz Betroffener, ZAR 2007, s.
54

4

Bkz. Yerlikaya/ Çakır-Ceylan, ZIS 2011, s. 206

210

ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ

ları aracılığıyla gerçekleşmektedir5. Zorla evlendirmeden farklı
olarak burada evlenme konusunda taraflar karar verme özgürlüğüne sahiptir6. Ayırım konusunda öncelikle evlenmeye karşı
koymanın objektif olarak olanaklı olup olmadığına ve ikinci
olarak da bu tür bir olanağın bulunmamasının ilgili/ilgililer
tarafından subjektif yönden zorlama olarak algılanıp algılanmadığına bakılmalıdır. Mağdur üzerinde başvurulan aracın
cebir etkisi yaratmadığı veya hangi ölçüde yarattığı konusunda somut olayın özelliklerine bakılarak hareket edilmeldir.
Mağdurun “hayır” deme olanağına sahip olduğu durumlarda
zorla evlendirmeden söz edilemez7.
Zorla evlendirmenin kabulü için cebir veya tehdidin, diğer
partner tarafından kullanılmış olmasına gerek yoktur. Öyle
ki, iki taraf da evliliğe zorlanmış olabilir. Ne var ki, genellikle
evliliğe zorlama, partnerin/partnerlerin aile çevresi içerisinde
bulunan kişilerden kaynaklanmaktadır.
III. Zorla Evlendirmenin Cezalandırılma Nedeni
Zorla evlendirme, anayasal değerler ile çatışmakta ve bir insan
hakları ihlali olarak karşımıza çıkmaktadır. Evliliğin özgür iradeye dayalı olması ve karşı tarafın özgürce tercih edilmesi BM
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi m. 16 ve AİHS m. 12 ile güvence altına alınmıştır8. BM Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi 21 nolu tavsiyesinde,
evleneceği kişiyi tercih etmek ve özgürce evlenmek hakkının,
kadının yaşamı, onuru ve eşit haklara sahip olması için yaşamsal önemini ortaya koymuştur. Zorla evlendirme, mağdurun
evleneceği kişiyi özgürce seçme hakkına yönelik ağır bir ihlal
5

Schubert/Moebius, ZRP 2006, s. 34; Sering, NJW 2011, s. 2160; Göbel-Zimmermann/Born, ZAR 2007, s. 54

6

Eisele/Majer, Eisele, Jörg/ Majer, Christian F., Strafbarkeit der Zwangsheirate nach § 237 StGB im Lichte Internationalen Straf- und Privatsrechts,
NStZ 2011, s. 546

7

Yerlikaya/Çakır-Ceylan, ZIS 2011, s. 206

8

Letzgus, Strafrechtliche Bekämpfung der Zwangsheirat, in: Festschrift für
Puppe, 2011 s. 1233

211

ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ

oluşturur. İşte zorla evlenmenin suç haline getirilmesi ile korunmak istenen hukuksal yarar da “evlenme özgürlüğü” olarak
karşımıza çıkmaktadır9. Bundan anlaşılması gereken, her insanın bizzat seçtiği kişi ile evlenmesi hakkı olup, getirilen düzenleme, zorla evlendirmenin, Anayasa, AİHS m. 12 ve İHEB m.
16’da korunan hakları ihlal ettiği düşüncesine dayanmaktadır.
Evlenme özgürlüğü, sonuçta hem evlenip evlenmeme özgürlüğünü, hem de evleneceği kişiyi özgürce seçmeyi içermektedir.
Bu düzenlemelerden, devletin zorla evlendirmeye karşı mağdurları korumak için etkin tedbirler alma yükümlülüğü ortaya
çıkmaktadır10. Zorla evlendirme ile yalnızca negatif evlenme
özgürlüğü korunmaktadır. Evlenmemeye zorlama ise, ancak cebir kullanma suçu kapsamında (Bkz. TCK m. 108) korunmaktadır. 11.5.2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 24.11.2011
tarih ve 6251 sayılı kanunla onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, bir yetişkini veya çocuğu evliliğe
zorlayan kasıtlı davranışların suç sayılmasını sağlamak üzere
gereken yasal veya diğer tedbirleri alma yükümlülüğünü taraf devletlere yüklemektedir. Yine aynı sözleşmeye göre, bir
yetişkini veya çocuğu evliliğe zorlamak amacıyla yaşadığı yerin dışında başka bir ülke ya da Taraf ülkeye gitmeyi aldatıcı
kasıtlı davranışlarla sağlamayı da suç saymak yükümlülüğü
vardır. Anılan sözleşme, zorla evlendirmenin cezalandırılması
yönünde bir yükümlülük getirmekle birlikte, bunun bağımsız
bir suç olarak düzenlenmesi yönünde bir yükümlülük içermemektedir. Şu halde sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmiş sayılabilmesi açısından zorla evlendirmenin mevcut durumda cezalandırılabilir olup olmadığı ve
bu nedenle ayrı bir suç tipi meydana getirilmesinin zorunlu
olup olmadığı yanıtlanması gereken bir sorudur. Zorla evlendirme, cebir kullanma, tehdit, cinsel istismar, cinsel saldırı ya
9

Eisele/Majer, NStZ 2011, s. 547; Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Kommentar, 58. Aufl. 2011, § 237 no. 3; Bülte/Becker, ZIS 2012, s. 61;
Wieck-Noodt, in: MK, § 237 no. 11; Sering, NJW 2011, s. 2161; Bülte/Becker,
JA 2013, s.7

10

Göbel-Zimmermann/Born, ZAR 2007, s. 55
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da kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçları kapsamında
cezalandırılabilir ise de; bu konuda bağımsız bir suç tipine yer
verilmesi, bir hukuk devletinde insan haklarına yönelik bu tür
ağır ihlallere katlanılamayacağı konusunda potansiyel faillere
verilecek mesaj açısından önemlidir.
Ne var ki, bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde, (yeni suç
tipleri yaratmak gibi) bastırıcı araçlara başvurmak suretiyle getirilecek “hızlı çözümler”in düş kırıklığı yaratabileceği de
gözden uzak tutulmamalıdır. Bu nedenle zorla evlendirmeyi
engellemek için daha fazla olanak yaratmak ve hukuksal ve
fiili engelleri kaldırmak anlamında mağdurun konumunun
iyileştirilmesi reform çabalarının odağına yerleştirilmelidir11.
Sosyal bir fenomen olarak zorla evlendirme, bu tür evliliklerin
hangi ölçüde gerçekleştiğine ilişkin bilimsel açıdan ikna edici veriler bulunmamakla birlikte12, özellikle son yıllarda kamuoyunun
gündemini sürekli meşgul etmektedir. Öyle ki, BM zorla evlendirmeyi “bir tür modern kölelik” olarak nitelendirmektedir. İnsan
hakları örgütü “Terre des Femmes”, AB içerisinde genç kadınlar ve kızların yardım çağrılarının daha 2008 yılında olağanüstü
arttığını rapor etmektedir13. AB’nin 2002–2006 yılları arasında
zorla evlendirmeyi önlemek amacıyla 11 yönerge çıkarmasından
sonra, birçok ülkede yasa koyucu, bunu, cezayı gerektiren bir
haksızlık olarak nitelendirmek ve ayrı bir suç tipi olarak düzenlemek çabası içine girmiştir. Böylece hukuk politikası açısından
bakıldığında eski zamanlardan ve kültürlerden ileri gelen hoşgörülebilir bir geleneğin söz konusu olduğu yönündeki yanlış
yaklaşım reddedilmiş ve bu olgunun bağımsız bir suç tipi olarak
düzenlenmesi ile, ilgilinin zorla evlendirme ile bağlantılı olarak
temel haklarına yönelik bu ağır saldırının cezalandırılabilir bir
haksızlık oluşturduğu dile getirilmiş olmaktadır14.
11

Göbel-Zimmermann/Born, ZAR 2007, s. 55

12

Schubert/Moebius, ZRP 2006, s. 34

13

Terre des Femmes, Migration und Bevölkerung, Newsletter 2/09, Mart
2009

14

Sering, NJW 2011, s. 2160
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IV. Zorla Evlendirmenin Nedenleri
Zorla evlendirme olgusunun değişik nedenleri vardır: Zorla
evlendirme, her şeyden önce kadınlara –kısmen de erkeklerekendi geleceği üzerinde karar verme hakkı tanımayan geleneksel ataerkil aile anlayışının bir ifadesidir15. Ailenin, kız çocuğuna “daha iyi bakılacağı” yönündeki beklentileri yanında,
geleneklere bağlı olmayan kız çocuğunu displine etme amacı
da söz konusudur. Büyük aileler arasında zorla evlendirme yoluyla değer yargıları güçlendirilmekte ve aileye nüfuz edilmesi
güvence altına alınmaktadır16.
Zorla evlendirme, yalnızca İslami kültür çevresinde karşılaşılan
bir olgu değildir. Çok sayıda Afrika ülkesinde, Budist-Hinduist çevrelerde, hatta Yunanistan, Güney İtalya gibi Hristiyan
Avrupa’da da zorla evlendirmeyle karşılaşılabilmektedir17. Hiçbir din, zorla evlendirmeyi meşru görmemektedir. Ataerkil toplumlarda geçmişten gelen zorla evlendirme geleneğini meşrulaştırmak için genellikle dine bir araç olarak başvurulmaktadır.
Alman Federal Meclisi’nin zorla evlendirme ile mücadele kanun tasarısının gerekçesinde, zorla evlendirmenin, kız ve kısmen de erkek çocuklarına hiçbir özerklik hakkı tanımayan
geleneksel ataerkil aile anlayışının ifadesi olduğu belirtilmektedir. Bu tür toplumsal yapılarda baskı, yaşam biçimi ve hareket etme özgürlüğünü içeren tüm yaşam alanları ile ilgili olup,
töre cinayetlerine kadar giden yaptırımlar ile aileden dışlanma
veya başkaca alçaltıcı ya da denetleyici tavırları içermektedir18.
V. Zorla Evlendirmenin Etkileri
Zorla evlendirmede, mağdur, kendi yaşamının başkaları tarafından belirlenmesinden kaynaklanan ağır psikolojik travma15

Göbel-Zimmermann/Born, ZAR 2007, s. 54; Schubert/Moebius, ZRP 2006, s.
34

16

Sering, NJW 2011, s. 2160; Göbel-Zimmermann/Born, ZAR 2007, s. 54

17

Göbel-Zimmermann/Born, ZAR 2007, s. 54

18

BT-Dr 17/4401, s. 8; yine bkz. Busch, Eine Frage der Ehre, NJ 2010, s. 19
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lar yanında, evlilikten kurtulmayı güçleştiren hukuksal ve fiili
engellerle de karşı karşıya kalmaktadır. Ayrılmayı düşünen
mağdur, güvenli bir kaçış yeri bulamaması nedeniyle, töre
cinayetine kadar varan baskılara maruz kalmakta; genellikle
ailenin fiziksel ya da psikolojik şiddetinden korktuğu için çaresizlik içinde bulunmaktadır19. Kültürel farklılıklar, yeterli dil
bilgisine sahip olmama, finansal olanakların yetersizliği, mağdurun genellikle aile dışında iletişim kurabileceği bir kişinin
bulunmaması da bunlara eklendiğinde, ihbar eğilimlerindeki
düşüklük ve ispat güçlükleri yüzünden karanlık alanda kalan
olayların sayısı oldukça fazla olmaktadır20. Bütün bunlar, zorla
evlendirme sorununun çözümünde tek başına ceza hukukuna
bel bağlamanın yetersiz kalacağını da açıkça göstermektedir.
Sorunun çok yönlü olması, tüm hukuk alanlarını içeren kapsayıcı bir reformu da şart kılmaktadır21. Zorla evlendirmenin ayrı
bir suç haline getirilmesi, olsa olsa bir hukuk devletinde bu tür
insan hakları ihlallerine göz yumulmadığı konusunda potansiyel faillere mesaj verme amacına hizmet edecektir22. Ceza hukuku araçları, olası sinyal etkisine rağmen, zorla evlendirme
ile mücadelede tek başına yeterli değildir.
VI. Zorla Evlendirmenin Görünüş Biçimleri
Alman öğretisinde genellikle zorla evlendirmenin değişik biçimlerinden söz edilmektedir23. Zorla evlendirmenin her üç görünüş biçimi açısından da dikkati çeken, bunların tümünün yabancı ülke ile bağlantı içermesidir. Bunlardan ilki, mağdurun
Almanya’da yaşayan bir göçmenle evlenmek ve Almanya’ya
gelmek için kendi ülkesinde evlenmeye zorlanmasıdır (“ithal
eş”). İkincisi, Almanya’da yaşayan ve orada büyümüş kadının,
iradesine rağmen evlenmeye ve orada yaşamaya zorlanması
19

Eisele/Majer, NStZ 2011, s. 547

20

Eisele/Majer, NStZ 2011, s. 547

21

Göbel-Zimmermann/Born, ZAR 2007, s. 55

22

Göbel-Zimmermann/Born, ZAR 2007, s. 53

23

Eisele/Majer, NStZ 2011, s. 547; Göbel-Zimmermann/Born, ZAR 2007, s. 5455; Yerlikaya/ Çakır-Ceylan, ZIS 2011, s. 206; Letzgus, FPR 2011, s. 452

215

ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ

için geldiği ülkede tutulmasıdır (“tatil evliliği”). Üçüncü durum
ise, Almanya’da sürekli yerleşme statüsüne sahip olan mağdurun evlilik yoluyla sürekli oturma olanağına kavuşmak için
yabancı ülkede yaşayan bir kişi ile evlenmesidir.
Görüldüğü üzere, Alman hukukunda zorla evlendirme, göçmen sorunu ile bağlantılı olarak ele alınmaktadır. Bu durum,
korunmak istenen yararın gerçekten evlenme özgürlüğü mü
olduğu konusunda kuşku yaratmaktadır. Alman CK ile yalnızca zora dayalı olarak evlenmenin suç haline getirilmesi, buna
karşılık evliliğin zorla sürüdürülmesine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemesi, bu kuşkunun dayanaksız olmadığını açıkça göstermektedir.
VII. Karşılaştırmalı Hukukta Durum
1. Alman CK’ndaki Düzenleme
Zorla evlenme Alman CK’nun 18. bölümü içinde kişi özgürlüğüne karşı suçlar bölümünde § 237’de 4 fıkra halinde düzenlenmiştir.
Alman CK § 237 I uyarınca bir insanı hukuka aykırı olarak cebir kullanmak veya ciddi bir kötülükle tehdit etmek suretiyle
evlilik yapmaya zorlayan kişi 6 aydan 5 yıla kadar hapis ya da
para cezası ile cezalandırılır. Böylece zorla evlendirmeyi yaptırım altına almak için özel bir suç tipi meydana getirilmiştir.
Yasa koyucunun düşüncesine göre, en azından evliliğe taraf
olanlardan birisinin evlenme konusundaki iradesinin zorlanması durumunda zorla evlendirme söz konusudur24. Düzenleme, üçüncü kişilerin evliliğe aracılık yaptığı görücü usulü
evlenmeyi içermemektedir25.
Zorla evlendirme daha önce cebir kullanma suçunun nitelikli hali iken (Alman CK § 240 IV); yapılan değişiklikle özel bir
24

Eisele/Majer, Strafbarkeit der Zwangsheirate nach § 237 StGB im Lichte
Internationalen Straf- und Privatsrechts, NStZ 2011, s. 546

25

Eisele/Majer, NStZ 2011, s. 546
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suç tipi haline getirilmiştir. Öğretide bununla yasa koyucunun,
eski zamanlardan ya da başka kültürlerden kaynaklanan en
azından hoşgörülebilir bir geleneğin söz konusu olduğu yönündeki yanlış anlayışa karşı gelmek suretiyle zorla evlendirmenin özel haksızlık içeriğini vurguladığı ileri sürülmektedir26.
Zorla evlendirmeye ilişkin özel bir suç tipine yer verilmesinin
gerekiliği öğretide tartışılmıştır27. Getirilen düzenlemenin bir
çok yönden yorum ve uygulama sorunlarına yol açtığına işaret
edilmektedir28.
Bu madde anlamında cebir, yoğunluğuna ve etkileme biçimine
göre bir başkasının iradesini serbsetçe oluşturması ve bu doğrultuda hareket etmesini engellemeye elverişli güç kullanma
ya da başkaca fiziki etkide bulunmak suretiyle vücuda yönelik
zorlamadır29. Tehdit ise, gerçekleşmesi tehdit eden kişinin iradesine bağlı bir kötülüğün ileride gerçekleşeceğinin bildirilmesidir30. Alman CK § 237 I, hareketten ayrılabilir bir neticeyi şart
kıldığı için, bir netice suçu söz konusudur. Evliliğe zorlayıcı
davranış ile netice arasında nedensellik bağlantısı bulunmalı
ve netice faile objektif olarak insad edilebilmelidir31.
Alman CK § 237 II bu fiili işlemek için cebir, bir kötülükte bulunma tehdidi veya hile ile kanunun yer bakımından geçerli-

26

Eisele/Majer, NStZ 2011, s. 546; Bülte/ Becker, Der Begriff der Ehe in § 237
StGB, ZIS 2012, s. 61; Sering, NJW 2011, s. 2161; Letzgus, FS Puppe, 2011, s.
1231 vd.; Schubert/Moebius ZRP 2006, s.34;
Bülte/Becker, Überblick über die Strafvorschrift gegen die Zwangsheirat
(§ 237 StGB), JA 2013, s. 7; Wieck-Noodt, Münchener Kommentar zum
StGB, Bd. 4, 2. Aufl. 2012, § 237 no. 1 vd.

27

Bkz. Hefendehl, Der fragmentarische Charakter des Strafrechts, JA 2011,
s. 406; Letzgus, FPR 2011, s. 453 vd.; Yerlikaya, in: Gropp (Hrsg.), Beiträge
zum deutschen und türkischen Strafrecht und Strafprozessrecht, 2010, s.
451 vd.; Valerius, Zwangsheirat und symbolisches Strafrecht, JR 2011, s.
431 vd.

28

Bülte/Becker, ZIS 2012, s. 61

29

Bkz. Fischer, § 240 no. 8

30

Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder StGB, 28. Aufl. (2010), § 240 no. 38; Fischer,
§ 240 no. 59

31

Bülte/Becker, JA 2013, s.8
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lik alanı dışındaki bir bölgeye götüren veya orada tutan ya da
oradan geri dönmesini engelleyen kişinin cezalandırılacağını
öngörmektedir. Burada çaresizliğinden veya zorda kalmasından yararlanarak evliliğe sürüklemek amacıyla mağduru fiili
ve hukuksal korumadan yoksun bırakmanın cezalandırılması
amacı güdülmektedir. Tipikliğin gerçekleşmesi için evilik yapmak amacıyla sayılan üç davranıştan birisinin işlenmesi yeterli
görülmekte ve böylece cezalandırılabilirlik öne çekilmektedir
(“salt tehlike suçu”)32. Alman CK § 237 II, § 237 I’in nitelikli hali
olmayıp, evliliğe zorlamanın hazırlık hareketlerini cezalandırmaktadır33.
2. İsviçre CK’ndaki Düzenleme
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren bir kanun değişikliği ile eklenen İsviçre CK m. 181a’ya göre “evlilik yapmak veya
birlikteliği tescil ettirmek için cebir kullanan veya ciddi bir kötülükte
bulunmakla tehdit eden veya davranış özgürlüğünü başkaca yolla sınırlayan kişi beş yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Fiili yabancı ülkede işleyen, İsviçre’de bulunan ve iade edilmemiş
olan kişi de cezalandırılır”.
3. Avusturya CK’ndaki Düzenleme
“Ağır cebir” başlığını taşıyan Avusturya CK § 106 I-3’e göre “her
kim, kişiyi evlilik yapmak, tescilli birliktelik kurmak, fuhuş yaptırmak
veya pornografik bir temsile katılmak veya başkaca zorlanan kişi veya
üçüncü bir kişinin özellikle önem taşıyan bir yararını ihlal eden bir
davranışa, katlanmaya veya ihmale zorlarsa, altı aydan beş yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır”. Eğer fiil, zorlanan kişinin ya da
üçüncü bir kişinin intihar ya da intihar teşebbüsüne yol açmış
ise, fail bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”.

32

Sering, NJW 2011, s.2160

33

Bülte/Becker, JA 2013, s.8
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VIII. Suç Tipinin Oluşturulmasında Ortaya Çıkabilecek
Sorunlar
1. Suça İştirak
İlk sorun, bu suça olası iştirak biçimleriyle ilgili olup, bu konuda dogmatik açıdan doyurucu bir ayırım ortaya konulamadığı görülmektedir. Zorla evlendirme birçok durumda genellikle mağdurun yakın aile çevresinden birçok kişinin katılımı
ile gerçekleşmektedir. Bu durumda hangi davranışların fiile
katkı niteliği taşıdığı ve fiile olan katkının faillik, azmettirme,
yoksa yardım etme kapsamında mı cezalandırılacağı çözümü
güç bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Ataerkil aile yapısına
egemen olan güç ilişkileri, kadına, eşi seçme olanağı vermemektedir. Kişi, evlendiği kişi, ebeveyn ya da mensubu olduğu
tüm ailenin başvurduğu baskının bir bakıma mağduru durumundadır34.
2. Suçun İhmali Davranışla İşlenmesi
Bu suçun ihmal yoluyla da işlenip işlenemeyeceği diğer önemli
bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda örneğin
mağdurun doğrudan yakınlarının zorla evlendirme olayına
sessiz kalmaları ve bunu engellememek için hiçbir çaba göstermemeleri de cezayı gerektirecek midir?35
3. “Evlilik” Deyimine Verilecek Anlam
Bu suçtan dolayı failin cezalandırılması için evlilik deyiminin
nasıl yorumlanacağı ve özellikle bu bağlamda bir başka ülkede yapılan evliliğin geçerli olmasının aranıp aranmayacağı çözümü gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır: Türk
hukukuna göre geçerli olmayan, ancak evliliğin yapıldığı yer
hukukuna göre geçerli olan (örneğin imam nikahına dayalı evlilik) söz konusu olduğunda da bu suçtan dolayı fail cezalandırılmalı mıdır?

34

Sering, NJW 2011, s.2160

35

Sering, NJW 2011, s.2160

219

ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ

Bu suçla korunan hukuksal yararın mağdurun irade özgürlüğü olduğu göz önünde bulundurulduğunda, evlilik, ilgili hukuk düzeninde ya da kültür çevresinde evililiğin yapıldığı anda
geçerli olan kurallara göre geçerli sayılıyor olması yeterli sayılabilir. Ne var ki, bu tür bir yorum, evlilik kavramıyla kişiler
arasında belirli nitelikteki birliktelikleri amaçlayan kanunun
lafzını zorlamış olur. Alman hukukunda egemen görüşe göre,
evlenmenin MK’ya göre geçerli biçimde yapılmış olması gerekir36. Ne var ki, MK’ya geçerli biçimde kurulmuş olan birliktelikleri yalnızca evlilik olarak kabul etmenin yol açacağı sorunlar da ortadadır: Evliliği Türkiye’de değil, yabancı bir ülkede
yapmak suretiyle fiilin cezalandırılmasından kişiler kolaylıkla
kendilerini kurtarabilirler. Yalnızca Türk hukukuna göre geçerli sayılan bir evlilik söz konusu olduğunda failin cezalandırılması, getirilecek düzenlemenin pratik olarak işlevsiz kalmasına yol açacaktır37.
Bu konuda orta yol izleyen bir başka görüş ise, anayasa ile
belirlenen evlilik tanımından hareketle bir sonuca ulaşmaya
çalışmaktadır. Bu bağlamda örneğin Alman Anayasa Mahkemesi, evliliği, çiftlerin irade özgürlüğüne dayalı olarak erkek
ile kadın arasında sürekli olarak kurulan birlikteliğin hukukça düzenlenmiş bir görünüşü olarak nitelendirmektedir38. Bize
göre bu deyimden, yalnızca TMK’na göre geçerli biçimde yapılmış bir evlilik anlaşılmamalıdır. Yabancı ülke hukukuna
göre geçerli biçimde yapılmış bir evlilik de hükmün uygulanması için yeterlidir39. Bu durumda hükmün koruma alanının
dışında kalan evlilikler salt kültürel veya dinsel evlilikler olabilir. İmam nikahına dayalı evlilikler yok hükmünde sayıldığı
için, bunların söz konusu hükmün uygulama alanına girmediği söylenebilir. Bu gibi durumlarda failin cebir kullanma ya da

36

Fischer, § 240 no. 59a; Eser/Eisele, in: S/S, § 240 no. 38; Bülte/Becker, Der
Begriff der Ehe in § 237 StGB, ZIS 2012, s. 62

37

Bülte/Becker, ZIS 2012, s. 61-62

38

BVerfGE 29, s. 176; 62, s. 331

39

Bülte/Becker, ZIS 2012, s. 63
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yerine göre cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarından dolayı
cezalandırılması gerektiği söylenmiştir40. Biz bu suçla mağdurun irade özgürlüğünün korunduğundan hareketle, yaşadığı
kültür çevresinde geçerli olan kurallara göre “evli sayılan” kişiler bakımından da zorla evlendirme suçunun oluşması gerektiği düşüncesindeyiz.
Zora dayalı eşcinsel birliktelikler ise bu hükmün korumasından yararlanamamalıdır. Zorla evlendirmenin suç sayılmasının altında yatan düşünce, bu olgunun, daha çok dinsel ya da
başka nedenlerle eşcinsel birliktelikleri reddeden kültür çevrelerinde görülüyor olmasıdır. Nitekim AİHS m. 12 yalnızca
farklı cinsiyete sahip kişiler arasındaki evliliği güvence altına
aldığı, bu nedenle aynı cinsiyete sahip kişilerin evlenmesi hakkının bu hükme dayandırılamayacağı için41, eşcinsel birlikteliğe zorlama bu suç kapsamında cezalandırılmamalıdır.
4. Zorla Evlendirmenin Kesintisiz Bir Suç Olarak Düzenlenmesi Gereği
Alman CK, zorla evlendirmeyi bir netice suçu ve durum suçu
olarak düzenlemiştir. Dogmatik açıdan zorla evlendirmeyi bir
kesintisiz suç olarak düzenlemek daha doğru olurdu. Bunun
için de suç tipinin “her kim diğer bir kimseyi evlenmeye ya da evliliği devam ettirmeye zorlarsa” biçiminde değiştirilmesi gerekir.
Öyle ki, mevcut durum, evlilikten itibaren zamanaşımı süresinin işlemeye başlaması ve bu nedenle de birçok fiilin cezasız
kalması sonucunu doğrumaktadır. Bu kadar kısa bir zamanaşımı süresi, evlenmeden sonra da evlilik süresince baskı altında kalan ilgilinin yaşam gerçeklerine uygun düşmemektedir.
Zamanışımı süresinin dolmasını önlemek için süreyi, zorlayıcı
durumun ortadan kalkması tarihinden itibaren başlatmak yerinde olur42.
40

Bülte/Becker, ZIS 2012, s. 62

41

AİHM’in 17.10.1986 tarihli İngiltere’ye karşı Ress kararı, Serie A, no.
106 § 49 vd. ; AİHM’in 27.9.1990 tarihli Cossey kararı, Serie A 184 § 43;
AİHM’nin 11.7.2002 tarihli Christine Goodwin kararı, RJD 2002- VI, § 98.

42

Yerlikaya/ Çakır-Ceylan, ZIS 2011, s. 207
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Eğer zorla evlendirme kesintisiz bir suç olarak düzenlemeye
kavuşturulursa, geçerli biçimde yapılmış bir evliliği, diğer
taraf istemediği halde, devam ettirmeye, yani boşanmamaya
zorlama da bu suç kapsamında cezalandırılacaktır.
5. Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Değişiklikler
Zorla evlendirme açısından ceza soruşturmasının şikayete
bağlı olmaksızın kendiliğinden başlamasına, mağdurun kamu
davasına katılması ve avukat yardımından yararlanmasına
ilişkin özel düzenlemelere yer verilmelidir.
Sonuç
Zorla evlendirmenin bağımsız bir suç haline getirilmesinin,
bununla mücadelede yeterli olmayacağı ortadadır. Ağır bir
insan hakkı ihlali olan ve genellikle kadına yönelik bir şiddet
biçimi olarak karşımıza çıkan bu olgu ile çok yönlü bir mücadele stratejisi geliştirilmesi şarttır. Bununla birlikte bu tür evliliklere devlet tarafından hoşgörü ile bakılmadığının bir ifadesi
olarak Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan evliliğin özgür iradeye dayanmasını sağlama yönünde pozitif yükümlülük gereğince bu konuda özel bir
suç tipine yer verilmesinin yerinde olacağını düşünmekteyiz.
Ne var ki, bu yapılırken maddenin uygulama alanı yalnızca
TMK’ya göre geçerli biçimde kurulmuş evliliklerle sınırlı tutulmamalıdır. Ayrıca bu suç kesintisiz suç olarak düzenlenmeli
ve bu nedenle diğer eşi boşanmamaya zorlama da bu kapsamda
cezalandırılmalıdır. Bundan başka ihmali davranışla da bu suçun işlenebilmesi alternatifine yer verilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır.

222

ERKEN YAŞTA / ÇOCUK YAŞTA
EVLİLİKLER; Çocuktan Gelin Olmaz
Prof.Dr. Ayşe AKIN
Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Halk Sağlığı Uzmanı;
Başkent Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve BÜ.
Kadın Çocuk Sağlığı ve AP Araştırma ve Uygulama Müdürü,
Ankara 2016
GİRİŞ
TÜBAKKOM, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu tarafından 30 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenen
Kurultay’da, ülkemizde önemli bir toplumsal sorun ve çocuk
hakları ihlali olan erken yaşta evlilikler ele alındı. Bu toplantıda davetli konuşmacı olarak yaptığım sunum gözden geçirilerek aşağıdaki yazıda özetlenmiştir.
Çocuk yaşta ya da erken yaştaki evliliklere, toplum, hatta biz
profesyoneller bile sıklıkla “çocuk gelinler” deyimini kullanarak adeta onu kabul edilebilir “meşrulaştırılmış” bir durum
izlenimi vermekteyiz. Belki de bu yazıya başlarken ilk altı çizilmesi gereken TÜBAKKOM’un toplantının tema başlığı olarak
seçtiği ve toplantı boyunca da vurgulanan “Çocuktan Gelin
Olmaz” deyimi idi, bize doğru bir niteleme “adlandırma” kazandırdığı için TÜBAKKOM’u kutlamamız gerek. Evet, konunun sadece sağlık boyutunu bilmek bile bu deyimin ne kadar
yerinde olduğunu ortaya koymaktadır.
Konu ile ilgili bütün kaynaklarda, fiziksel, fizyolojik, psikolojik
ve sosyal açılardan gelişimini tamamlamamış, evlilik ve çocuk
doğurma sorumluluğu taşımaya hazır olmadan ve genellikle
18 yaşından önce gerçekleşen evlilikler; “erken yaşta / çocuk
yaşta ve zorla evlilik” olarak tanımlanmaktadır.
İnsan yaşamın ilk 24 yılında çocukluk, ergenlik, gençlik gibi
özellikleri olan dönemler yaşanmaktadır. Bu dönemler, çocukluğun bağımlılığından erişkinin bağımsızlığına geçiş dönemi
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olup psikolojik, duygusal, biyolojik, fizyolojik, sosyal değişikliklerin hızlı yaşandığı fırtınalı bir dönemdir. Bu dönemde birey, ruhsal, sosyal ve özellikle de üreme sağlığı - cinsel sağlık
açısından “taşıdığı sağlık riskleri” yönü ile özel olarak ele alınması gerekmektedir.
Sosyologlara göre, 14-19 yaş grubunu kapsayan gelişme çağındaki nüfus, toplumsal olarak olgunlaşmamış bireyler olarak
tanımlanmaktadır. Hekimlere göre ise, 14-21 yaş aralığı, üreme
sistemin olgunlaşma süreci sayılmaktadır. Bu yaş aralığındaki
kızlar cinsel gelişimlerini tamamlamamışlardır; Cinsel ilişkiye
girmeye biyolojik olarak hazır olmayan kızların, çocuk evliliği
yaparak, kendilerini cinsel eylem ve bir aile sorumluluğu içinde bulmaları, bir dizi hastalığa davet çıkarmanın yanı sıra, kalıcı psikolojik, sosyal etkilerinin oluşmasına da yol açmaktadır.
Örneğin, evlilik sonrasında, arkadaşlarından kopma, özgüven
eksikliği, toplumsal faaliyetlere katılımdan uzaklaşma gibi pek
çok sosyal sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
Erken yaştaki evlendirilmeler hangi gerekçeyle olursa olsun,
sosyolojik olarak ve tıbben doğru değildir!
Çocuk yaşta evlilikler her ne kadar her iki cinsiyet için de çok
sakıncalı olsa da genellikle kız çocukları erken yaşta ve zorla
evlendirildiklerinde zaten kadınla erkek arasında eşit olmayan
konumu daha da pekişmekte ve hayat tercihlerini azaltmaktadır. Ergen kadınları eğitimsizlik, yoksulluk, cahillik ve bağımlılık kısır döngüsüne hapseden bu evlilikler onların daha henüz
çocuk yaşta eş ve anne olup bir ailenin yükünü üstlenmelerine
ve geleceğe dair hayallerinin yok olmasına neden olmaktadır.
Ayrıca, aile baskısı ve sağlık konularındaki bilgi eksikliği, hizmete ulaşamama, toplumun, evliliğin hemen arkasından çocuk
sahibi olunması beklenti ve baskısı gibi faktörlerin yanı sıra,
aile planlaması hizmetlerine özellikle bu yaş grubunun ulaşamaması gibi nedenlerle erken yaşlarda, sık aralıklarla gebe kalma, istediğinden daha fazla sayıda çocuk sahibi olma durumu
da daha sıkdır
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Yoksul ve eğitim düzeyi düşük olan ergen kadınların özellikle
üreme sağlığı hizmetlerine ulaşması daima daha yetersiz olmaktadır.
Bir ülkede, yörede çocuk yaştaki evliliklerin olması;
o 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 16.
Maddesi,
o 1985 yılında Türkiye tarafından da onaylanmış olan
CEDAW’ın “Evlenme ve Aile İlişkileri Alanındaki Haklar”
başlıklı 16.Maddesi,
o 1995’de Türkiye’de onaylanan Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin
12. ve 36.Maddesi,
o 1994 Uluslar arası Nüfus ve Kalkınma Konferansı ve 1995
Pekin Konferansı sonuç kararları gibi, Türkiye’nin imzalayarak “uygulama taahhüdünde” bulunduğu uluslararası konferans ve sözleşmelerin sonuç önerileri / maddeleri
ile de çelişmektedir.
DÜNYADAKİ GERÇEKLER:
Dünyada, bir yılda 16 milyon kız çocuğu 18 yaşından önce,
evlenmektedir. Bunun anlamı 2 saniyede bir kız çocuğu istismar edilmekte, insan hakkı ihlal edilmektedir!!, Bu evliliklerin
1/3 ü 15 yaşından öncedir. Örneğin Nijerya’da 20- 49 yaş grubu kadınların %77.0’sinin, aynı yaş grubundaki erkeklerin ise
sadece %5.0’inin 18 yaşından önce evlenmiştir; 15 yaşın altında
çocuk evlilikleri ise Bangladeş’te görülmektedir. Dünyadaki
çocuk yaşta evliliklerin üçte biri Hindistan’da gerçekleşmiştir.
Hindistan’da varlıklı ailelerde ilk evlenme yaşı, 19.7, yoksul ailelerde ise 15.4 dür.
Kırsal alanda yaşayan ergenlerin çocuk yaşta evlenme olasılığı dünya genelinde kentsele kıyasla 2 kat daha fazladır.
Halen dünya genelinde çocuk yaştaki evlilikler gelişmiş ülkelere kıyasla Birleşmiş Milletler İktisadi ve Toplumsal İşler Bi-
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rimi tarafından yapılan Evlilik Modellemeleri Araştırması’na
göre, çocuk gelinler sorunu , gelişmekte olan ülkelerde daha
yaygın olup toplam sayının 62 Milyon olduğu bildirilmektedir.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde 15-19 yaş aralığındaki kız çocuklarda evlenme sıklığı; Kanada’da % 0.6, ABD’de % 3.9,
İngiltere’de % 1.7, Finlandiya’da % 0.6, İsveç’te % 0.4, Japonya’da
% 0.7, Fransa’da % 0.6, Hollanda’da % 2.4, Belçika’da % 1.6,
Almanya’da % 1.2, İtalya’da % 3, İspanya’da % 2.3 olarak tespit
edilmiştir. Güney Avrupa ülkelerinden olan Portekiz’de oran
% 5.7, Yunanistan’da % 5.5 şeklindedir.
Ülkelerin gelişmişlik düzeyi düştükçe, erken ve zorla evlendirmeler daha sıktır
Örneğin 15-19 yaş aralığında kızlarda evlenme sıklığı;
Azerbaycan’da % 12, Lübnan’da % 13.2, Mısır’da % 15.9,
Peru’da % 12.5, Şili’de % 11.7, Arjantin’de % 12.4’tür. Dünyada, çocuk gelinlere, en yüksek oranda Batı-Doğu-Orta Afrika ülkelerinde ve Güney Asya’da rastlanmaktadır; Batı
Afrika ülkesi olan Nijer’de oran % 61.9, Doğu Afrika ülkesi
olan Mozambik’te % 47.1, Orta Afrika ülkesi olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde % 74.2, Güney Asya ülkesi olan
Afganistan’da % 53.7, Bangladeş’te % 51.3’tür.
Çocuk yaştaki evlilikler belirtildiği gibi “ kız çocuğuna karşı
uygulanan şiddetin yaygın bir türüdür, ciddi bir çocuk hakkı
ihlalidir” Ancak kız çocuğunun insan haklarının ihlallerinin
diğer türleri de mevcuttur. Bunlardan kısaca söz edilecek olur
ise:
Her yıl anne olan 16 milyon kız çocuğunun %95’i gelir düzeyi
düşük veya orta olan ülkelerde yaşamaktadır. 2 milyon çocuk
pornografi objesi; Her yıl 1.5 milyon çocuk sınır ötesi satılmakta, yarıya yakını fuhuş sektöründe kullanılmaktadır. Diğer
yandan kadınların %20’si erkeklerin %10’u çocukken cinsel tacize uğradığı bildirilmektedir.
Çoğu Afrika ülkelerinde olmak üzere dünya’da yılda 2 milyon kız çocuğu mütile edilimektedir. kadın sünneti denilen
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ve gerekçesinin sadece kadının cinselliğini yok etmek olan
bir müdahale ile, kız çocuğu henüz 5-10 yaş arasında iken dış
genital organlarının bir kısmı yada tamamı çıkarılmaktadır.
Bu müdahale Son derece ilkel koşullarda uygulanan bu işlem sırasında kız çocuğu, kanama enfeksiyon, şok gibi sonuçlara bağlı yaşamını yitirmez ise ileride cinsel ve üreme işlevleri
yönünden de telafisi zor olan komplikasyonlar yaşamaktadır.
Halen dünyada mütile edilmiş kadın sayısı 135 Milyon olarak
bildirilmektedir.
Yukarıda belirtilen durumlarla ilgili gelecekteki sayılar ise
ÜRKÜTÜCÜDÜR:
Çocuk yaşta evlilik eğilimi günümüzdeki gibi devam ettiğinde
gelecek 10 yılda dünyada 142 milyon kız çocuğunun evleneceği 2030 yılı sonunda sayının 151 milyona ulaşabileceği vurgulanmaktadır
TÜRKİYE’DEKİ GERÇEKLER:
Türk hukuk sisteminde, çocuk yaşta evlilik kavramı kanuna
göre değişmektedir.
• Türk Medeni Kanunu’na göre 17 yaşını doldurmamış kadınlar,
• Çocuk Koruma Kanunu’na göre 18 yaşını doldurmamış kadınlar,
• Türk Ceza Kanunu’na göre ise 15 yaşını doldurmamış kadınların evlikleri erken yaşta evlilik olarak kabul edilmektedir
Kanunlar arasındaki bu uyumsuzluk, Kız çocukların erken
yaşta evlendirmelerine karşı verilen tüm mücadeleleri zayıflatan hatta sonuçsuz bırakacak önemli bir husustur. Esasen ülke
gerçekleri incelendiğinde çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi
için kanunların varlığı yetmemekte, uygulamalarda göz ardı
edilmekte ne yazık ki mutlaka bir kaçış yolu bulunmaktadır.
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Türkiye 2014 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırma sonuçlarına göre, 18 yaş öncesi evliliklerde:
• Kendi kararı ile evlenme % 24,3 (sonrası % 47.8)
• % 62,6 dini nikah öncelikli (sonrası % 47.3)
• Evlilik yaşı ile şiddet görme arasında belirgin bir ilişki vardır
• Fiziksel şiddet 18 yaşından önce evlenen kadınlar arasında
% 48, sonra evlenen kadınlarda % 31
• Cinsel şiddet 18 yaş önce evlenen grupta % 19, sonrası grupta % 10
• duygusal şiddet 18 yaşından önce evlenen kadınlarda % 51
iken bu oran 18
• yaşından sonra evlenmiş grup için % 47 dir.
• 2014 yılı araştırma sonuçlarına göre, Türkiye genelinde kadınların % 26’sı, 18 yaşından önce evlenmiştir, kız çocuklarda erken evlenmeler, 12 yaşa kadar inmektedir.
Evlilik yaşına göre fiziksel ve/veya cinsel şiddet ile duygusal
şiddet/ istismar yaygınlığı
(%) , Türkiye 2014
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Doğum yapan ergen annenin yaş grubuna dağılımı ve toplam
doğum yapan kadın nüfusu içindeki payı (2003, 2008, 2013).
Türkiye

Yıllar içinde genç yaş grubunda doğum yapan kadınların sayısı / % si azalmıştır
Kentsel/kırsal yerleşim yerlerine göre 15-19 yaşa özel doğurganlık hızının değişimi
(TNSA 1978 – 2013).
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Yıllar içinde genç grubun doğurganlık hızında düşme meydana gelmiştir.
15-19 yaşlarındaki ergen kadınların halen kullandıkları
gebelikten korunma yöntemlerinin yüzde dağılımı (TNSA
1993 – 2013)

SOSYAL RİSKLER:
Erken yaştaki evliliklerde kız çocuğu, ailesi tarafından kocaya
bağımlı bir hayata hapsedilmektedir. Ne yazık ki aile - toplum,
sosyal, tıbbi ve hukuki olarak kabul edilmez bu durumu normal
saymaktadır. Çocuk evlilikleri, genellikle yasal olmayan evlilikler olarak gerçekleştiğinden, bu grup medeni nikahla kazanacakları haklardan da mahrum olmaktadırlar. Evlenmek suretiyle öğrenimini yarıda bırakan kız çocuğu öğrenim hakkından
mahrum edilmekte; Üretime katılma yani çalışma haklarından
da yoksun bırakılmaktadırlar. Bu ise, kadının statüsünün düşmesine ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmasının
daha da artmasına ve pekişmesine neden olmaktadır.
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TIBBİ RİSKLER:
Çocuk yaşta gebelikler, ergen annenin fiziksel ve psikolojik
gelişimi tamamlanmadığından, hem anne sağlığı hem de bebek sağlığı açısından risklidir. Erken yaşta doğum yapmaya
başlayan ergen kadınların kısa aralıklarla gebe kalma riski de
yüksektir.
15-19 yaş grubu annelerdeki ölüm oranı
yirmili yaşlardakilere göre 2-5 kat daha fazladır
18 yaşından önceki gebelik ve doğumlarda ANNELRDE ve
BEBEKLERİNDE karşılaşılan sağlık bağlantılı SORUNLAR:
ANNEDE karşılaşılan sağlık bağlantılı SORUNLAR:
o Hizmete ulaşamama, Sık gebelik, istenmeyen gebelik, İsteyerek düşükler, ölü doğumlar
o Gebelik Zehirlenmesi, kansızlık, ciddi Kanamalar, zor doğum ve buna bağlı obstetrik fistüller,
Bütün bu sorunlar, bu grupta Anne ölümlerinin, 20-24 yaş
grubuna göre 2-5 misli daha fazla meydana gelmesine neden
olmaktadır.
Yine kadın sağlığını son derece olumsuz etkileyen, sağlık sonuçları da ciddi olan risklere gelince: eğitimin yarım kalması,
kız çocuğunun ileriye yönelik İş fırsatlarının kaybı, ekonomik
yönden bağımı hale gelmesi, yoksulluk, boşanma ve ayrılma
ve yine çok ciddi sağlık sonucu olan cinsiyete dayalı “aile içi
şiddetin” de bu grupta daha yüksek olması en önemli sonuçlardır.
BEBEKTE karşılaşılan sağlık bağlantılı SORUNLAR:
o Bebeğin İstenmeyen gebelik sonucu bir doğum ve İstenmeyen bir çocuk
o Doğum öncesi gelişme geriliği, Düşük doğum ağırlığı, Prematüre / erken doğum , Ölü doğum,
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o Büyümede gerilik, sık hastalanma ve Bebek ölümlerinin de
daha yüksek olması,
o Çocuk istismarı,
o Okul başarısızlığı ve okulu bırakma
o İşsizlik/yoksulluk
Erken Yaştaki evliliklerin NEDENLERİ incelendiğinde:
Çocukların erken yaşta ve zorla evlendirilmelerinin nedenleri
arasında en öne çıkanları sosyo-ekonomik gerekçelerdir. Bunlar arasında, Yoksulluk başta gelenler arasında olup bazı yörelerde ve ailelerde ailenin ekonomik yükünü hafifletmek hem
de başlık parası yoluyla aileye gelir getirmek için kız çocukları
çocuk yaşta evlendirilmektedir.
Esasen erken ve/veya zorla evlendirmeler, erkek çocuk tercihi,
başlık parası berdel vb.. gibi uygulamaların tümü benzer nedenlere dayanmaktadır.
Bu kapsamda diğer nedenler: Ataerkil yapı, toplumsal cinsiyet
eşitsizliği ve ayırımcılığı, toplumun genel eğitimsizliği ancak
özel olarak kadının eğitimsizliği, kadının statüsünün düşük
olması (Eğitimsizlik, ekonomik bağımlılık vb.), gelenekler, görenekler ve dini inançların yanlış algılanması, yanlış söylemler,
özellikle kız çocuklarının “gözü açılmadan” evlendirilmesi düşüncesi, kız çocuklarının bir an önce evlendirilerek, olası cinsel
taciz ve şiddetten korunabileceği, ergen kadınların evlilik dışı
ilişkiye girmelerine ve hamile kalmalarına engel olunacağının
düşünülmesi; Aile içi şiddet, geçimsizlik, baskı, çocuk sevgisinin yokluğu, küçük yaşlarda anne veya babadan birinin kaybedilmesi, üvey anne veya babaya sahip olunması; Aile içinde
çocuğun gereksinimi olan huzurlu ortamın olmaması çocuklarda, evlenme sonucunda bu durumdan kurtulacağı inancını
geliştirmekte ve erken yaşta evliliklere yol açmaktadır.
Tacize veya tecavüze uğrayan kız çocuklarının tecavüzcüsüyle
ya da başka birisiyle hemen evlendirilmesi, kaçma veya kaçırıl-

232

ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ

ma gibi durumlar da erken yaşta evliliklere neden olmaktadır.
Ayrıca zorunlu göçler de erken yaşta evlilikleri artıran faktörler arasındadır.
Uluslar arası mevzuat incelendiğinde, insan hakları arasında
yer alan “Evlenme ve Aile Kurma Konularında Seçim Yapma
Hakkı”maddesinde : “ Her insan kadın ya da erkek, kiminle
ne zaman evleneceğini ya da evlenmeyeceğini seçme hakkına
sahiptir; Hiç kimse hiç bir nedenle evlenmeye zorlanamaz; Hiç
kimse istemediği bir evliliği sürdürmeye zorlanamaz” denilmektedir.
Bu bağlamda düşünüldüğünde kız çocuğunun bu hakkı da
ihlal edilmektedir.

ÇÖZÜM

Erken yaşta, 18 yaşından önce yani Çocuk yaşta evlilikler, bir
dünya ve Türkiye gerçeğidir. Sağlık ve Sosyal yönü ile olumsuz sonuçları iyi irdelenmiş olup iyi bilinmektedir. Bu konunun araştırılmasında sorunların ortaya konulmasında iyi mesafeler alındığı halde bu yakıcı sorunun ÇÖZÜMÜNE yönelik
ne yazık ki ne dünyada ne de Türkiye’de ciddi mesafeler alındığı söylenemez.
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Bu yazı kapsamında Çözümlerin ne olması gerektiğini kısaca özetleyecek olursak: Aşağıda belirtilen çözüm önerileri her
ne kadar evrensel yaklaşımları da kapsamakta ise de öneriler,
özelde “Türkiye Gerçekleri” düşünülerek şekillendirilmiştir.
Çocuk yaştaki evlilikler dahil kadına yönelik her tür hak ihlali
ile mücadelede Yapılması Gereken ve belki de en ihmal edilen temel strateji; Kadın ve Erkek Cinsiyetleri arasında insan
haklarını, fırsatları kullanmada Eşitliğin Sağlanmasıdır.
“çocuk yaştaki evliliklerle” ilgili
toplumun farkındalığını artırıcı
faaliyetlerde mutlaka konunun
“sağlık yönü / sağlık boyutu”
vurgulanmalıdır. Toplum bu
tür evlilikkerin sğlık sonuçlarının yeterince farkında olmayıp,
sosyal sonuçlarını ise ya görmezden gelmekte ya da meşrulaştırarak tolere etmektedir.
Sorunun esas çözümünde, Olumsuz sorunlara yönelik müdahale programları uygularken mutlaka eş zamanlı olarak “ Temel / Hazırlayıcı Nedenlere yönelik “uygun” müdahale programları geliştirilerek uygulanması sağlanmalıdır.
Temel / Hazırlayıcı Nedenlere yönelik geliştirilmesi gereken
programların kapsamı ne olmalıdır?
Toplumlarda pek çok sağlık ve sosyal sorunların temel hazırlayıcı faktörü olan Yoksulluğun önlenmesi, yoksullukla mücadele ilk hedeflenmesi gereken müdahalelerin başında gelmektedir. Bu yazıldığı kadar kolay olmayan müdahale zaman alan,
sosyal devlet olmanın olmazsa olmazlarından olup hükümetlerin de geçici olmayan kalıcı mekanizmalarla bunu garantilemesi “anayasal görevleri” arasındadır. Bu konuda temel strateji
, Kadının Güçlenmesi olmalıdır , bunun sağlanması ise toplumsal Cinsiyet Eşitliği sağlanabildiği ölçüde gerçekleşebilir.
Bunun için de; Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Politikalar oluşturulmalı ; “Toplumsal cinsiyet bakış açısı” ülkenin ana plan
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ve programlarına, yasalarına entegre edilmeli ve sözcükler eyleme çevrilmelidir.
o Kadının güçlenmesinde “kadının eğitimi” en temel unsurlardandır. Kız çocukların eğitimlerinin sağlanmasısürdürülmesi geleneksel evliliklerin önlenmesinde ve kadının güçlendirilmesinde en etkili yaklaşımlardan biridir.
o Mevcut güncel kaynaklar Türkiye’de Zorunlu kesintisiz temel eğitim 1997 yılında 8 yıla çıkarılmış ancak 2012 yılında
bu eğitim 4+4+4 şeklinde kesintili hale getirilmiş olan eğitim
sisteminin birkaç yıllık uygulamalar sonucundaki bulguları
bile çok çarpıcıdır örneğin: 2015 yılında temel eğitimi bitirdikten sonra hiçbir okula gönderilmeyen / kaydedilmeyen
kız çocuğu sayısının 36 bin 401 olduğu bildirilmektedir. Diğer bir ifade ile oluşturulan bu kesintili eğitim modeli “kız
çocuklarını daha da fazla eğitim sisteminin dışına itmiştir”.
Eğitim sistemini iyileştirme amacı ile yola çıkan politik iradenin bu acı gerçeği yani eğitimde mevcut uçurumu artırıcı
etkisini görme yükümlülüğü vardır.
o Okullaşma oranlarındaki en büyük fark üniversite eğitiminde yaşanmakta, erkeklerin üniversiteye gitme oranları kadınlara göre %11 daha fazla.
o Kadınların %92’si erkeklerinse %98’i okuma yazma biliyor,
o İnternet kullananların sadece %35’ini kadınlar oluşturuyor,
o Üniversitelerde araştırma faaliyetlerine katılanların üçte ikisi
erkektir.
o Okuma yazma bilmeyen her 10 kişiden 8’ini kadınlar oluşturmaktadır. Bu bulular bile eğitim hakkının kullanılmasında kadına yönelik ayrımcılığın ne durumda olduğunu göstermektedir.
o Din ve gelenek kodlarıyla meşrulaştırılan ve şeyhlik ve ağalık düzeni ile beslenen olumsuz kültürel değerler tasfiye
edilmelidir.
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o Toplumda, evrensel etik değerleri, uygar sosyal düzen ve
bilimsel yaklaşımları temel alan değerlerin yerleştirilmesi,
kadına karşı her tür ayırımcılığın önlenmesinde etkili olduğu kadar, çocuk yaştaki evliliklerin önlenmesinde de son
derece etkili bir yaklaşımdır.
o Bir yetkilinin talihsiz bir biçimde belirttiği gibi, yasaları çiğneme-kamuya zarar verme “bireylerin günah işleme özgürlüğü olarak görülmemelidir”
o Yasalar arasında yaş konusundaki çelişki giderilmelidir
o Yasalar bağlamında belki de en vurgulanması gereken temel yaklaşım “yasaların, karar verilen müdahalelerin, gerçek uygulamalara yansıtılması yani , sözcüklerin eyleme
çevrilmesidir”.
o Belirtilen bütün konularda karar vericilere/ politikacılara
çok önemli görevler düşmektedir.
BİTİRİRKEN; Başlangıçta da belirtildiği gibi, Sağlık, sadece
hastalık ya da sakatlığın olmaması değil, fiziksel, zihinsel ve
sosyal yönden tam bir iyilik halidir. (DSÖ - 1948) Sağlıklı
olmak temel bir insan hakkıdır.
Hep birlikte düşünelim, başta da belirtildiği gibi erken yaşta evlenenlerin fizik, psikolojik ve sosyal gelişimin tamamlanmamış
olması, Eğitim, çalışma karar verme vb. gibi İnsan haklarının
kullanılamaması, gebelik ve doğumla ilgili olumsuz durumların sık görülmesi, ekonomik bağımlılık, hizmetlere ulaşımda
güçlüğü, zor doğum, kanamalar, kansızlık, toksemi vb… vb….
İstenmeyen gebelikler, isteyerek sağlıksız düşükler, sık ve çok
sayıda doğum, cinsiyet temelli şiddet, toplumsal cinsiyet ayırımcılığı, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, anne ölümleri gibi
doğrudan ya da dolaylı sağlık riskleri mevcut
Sizce, bu yazı kapsamında irdelenen ve ortaya konulan, belirtilen riskleri taşıyan bir “KIZ Çocuğunun” evlendirilmesi durumunda “Sağlıklı olması -sağlıklı kalması” Mümkün müdür ?
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Bu soru, konuyu iyi bilenlerin bilmeyenlere bilmeyenlerin de
kendilerine sorması gereken en önemli sorudur…bunun yanıtının doğru bilinip öğretilmesi daha da önemlisi politik irade
tarafından doğru uygulamaların sağlanması ile, çocuğun en
ciddi hak ihlali olan “erken yaşta evlilikleri” önleyecektir…
Toplantı program çerçevesinde yapılan sunum ve tartışmalarla
konunun her boyutunu bilimsel kanıt ve görüşlere dayanarak
bütün panel konuşmaları ile ortaya koymuş ve özellikle de yapılması gerekenler konusunda Kurultay sonunda, bu sorunun
çözümü için hukuki açıdan yapılacak çalışmaları içeren TÜBAKKOM SONUÇ BİLDİRGESİ, karar vericilere adeta bir “yol
haritası” çizmiştir. Konudan zarar görmüş ve göreceklerin
“bütün toplumun” şu anda politik iradeden, karar vericilerden
beklentisi çizilen bu yol haritasının gereğini yerine getirmeleridir. Ancak o zaman bu yakıcı sorunda çözüme doğru mesafe
alınabilir.
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İSLAM’A GÖRE
EVLİLİKTE TAR AFLARIN
ALT YAŞ SINIRI MESELESİ
Prof. Dr. Muammer ERBAŞ*
Günümüz için evlilikte çok büyük önem arzeden hususlardan biri, evlenen kimselerin alt yaş sınırlarıdır. Geleneksel
din anlayışında fakihlerin çoğunluğuna göre, küçüklerin bizzat evlenme ehliyetleri bulunmamakla birlikte onların velileri
tarafından çok küçük yaşlarda evlendirilmeleri caiz ve muteberdir.1 Fakihler, bu konuda Kur’an’dan boşanma durumunda adet görmeyen kadınların iddetini üç ay olarak belirleyen;
“Kadınlarınız içinden âdetten kesilmiş olanlarla, âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi
üç aydır.”2 ayetini delil göstermişlerdir. Halbuki ayetteki adet
görmeme ifadesi mutlak olup, bunun ille de küçük yaşta olma
değil, bilakis bir özür sebebiyle olma ihtimali de mevcuttur.
Bu konuya esas delil teşkil eden husus, Hz. Peygamberim fiili
ve takriri sünneti ile sahabenin uygulamalarıdır. Fakat her iki
husus da, belli bir örf ve buna bağlı adetler çerçevesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla söz konusu örfü dikkate almaksızın
buradaki fiilî evlenme yaşlarını esas kabul edip, bunları din
olarak farklı zaman ve ortamlara taşımak hiç doğru olmadığı
gibi, bilhassa günümüz için ciddi sıkıntılar ve istismarlar da
doğurmaktadır.
Usul açısından İslam alimleri, Hz. Peygamber’in sünnetini şu
iki kısımda değerlendirmiştir: a) Doğrudan İslam dininin tebliğine ait olup, bütün Müslümanlar için bağlayıcılık arzeden
hususlar, b) Hz. Peygamber’in bir beşer olarak mevcut adetlere
1

Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi es-Serahsî, el-Mebsut, IV, 212; el-Mevsılî, el-İhtiyar, III, 94;
Döndüren, Aile İlmihali,s.155

2

Talak 65/4.
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ve örfe göre dini bir gaye gözetmeden yaptığı, dolayısıyla diğer Müslümanlar için bağlayıcılık arzetmeyen hususlar.3 Bizce
Hz. Peygamber’in ve sahabenin evlilik yaşı konusundaki uygulamaları, o günün örfüne göre uygulanagelen hususlar olup,
bunlar farklı zaman ve coğrafyalar için birebir bağlayıcılık arzetmez.
Şöyle, ki evlilik bağlamında Hz. Peygamber dönemi Arap
örfünde bir kimse, karşısındaki birisine sevgi duyup onunla
dostluğunu artırmak istediğinde aradaki yaş farkı ne olursa
olsun bizzat kendi kızını ona teklif etmekte veya onun kızını
kendisine istemekte, karşısındaki de şayet ona karşı benzer
duygular besliyorsa, bu tekliften büyük memnuniyet duyarak
şerefle onun kızını almakta veya kendi kızını ona vermekte,
böylece aralarında akrabalık bağı oluşmaktadır. Nitekim Hz.
Peygamber’in, Hz. Ebu Bekir’in kızı Hz. Aişe, Hz. Ömer’in kızı
Hz. Hafsa ve diğer bazı kabile reislerinin kızlarıyla evlilikleri
ile Hz. Ömer’in Hz. Ali’nin kızı Ümmü Gülsüm’le evlilikleri bu
bağlamda gerçekleşmiştir. Öyle ki Hz. Ömer, kendisi için Hz.
Ali’nin kızına talip olduğunda o, kızının henüz küçük olduğunu belirtip; “Onu sana göndereyim, beğenirsen eşin olsun,”
demiş, Hz. Ömer de onunla görüşüp beğenmiş ve kendisine eş
olarak almıştır.4
Burada hemen belirtelim ki, bu şekilde gerçekleşen evliliklerde, şayet kızın yaşı küçükse evlilik hemen değil, onun olgunluk çağına ermesinden sonra gerçekleşmektedir. Nitekim Hz.
Peygamber, Hz. Aişe ile Mekke döneminde nişanlanmış, fakat
onunla bilinen anlamda evlilik ilişkisi bundan yaklaşık beş yıl
sonra Medine döneminde başlamıştır.5
3

Bkz. ed-Dehlevî, Şah Veliyyullah, Huccetu’l-lahi’l-Baliğa, Beyrut, 1990,
I, 371-373; İbn Aşur, Muhammed b. Tahir, İslâm Hukuk Felsefesi, (Çev:
Mehmet Erdoğan),İstanbul 1988,s.47-65; Kırbaşoğlu,Hayri, İslam Düşüncesinde Sünnet,Ankara 1996, s.66-9

4

Ebu Davud, Nikah, 18.

5

Geniş bilgi için bkz. İbn Sa’d, Tabakat, VIII, 58-vd; İbn Abdilber, el-İstîâ’b
fi Ma’rifeti’l-Ashâb, Kahire 1415, I, 146; el-Askalanî, İbn Hacer, el- İsâbe
fi Temyîzi’s-Sahâbe, Mısır 1939, IV, 348-vd; İbn Kesir, el-Bidaye ve’nNihâye, Mısır tz, VIII,88-vd; Savaş, Rıza, İlk Dönem İslam Toplumlarında
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Böyle bir örfî yapı içinde fakihler, velilerin çocuklarını evlendirebilmeleri için bir alt yaş sınırı belirlemezken, onların kendi
kendilerine evlenebilmeleri için şart koşulan temyiz çağının
alt sınırını kızlarda 9, erkeklerde 12 olarak tespit etmişlerdir.
Buna göre söz konusu yaşlara ulaşan erkek ve kız çocukların,
bizzat evlenme akdi yapmaları muteber sayılmıştır.6
Meseleye başka örfler ve günümüz açısından baktığımızda,
karşımıza bambaşka bir tablo çıkmaktadır. Zira öncelikle bir
kimsenin kendisine yakın gördüğü bir başka kimsenin kızına
kendisi için talip olması veya ona kızını teklif etmesi, aradaki
bütün dostluğu bir anda bitirecek çok çirkin bir davranış olmanın ötesinde, bir anda herkesten gizlenmesi gereken çok
ciddi bir namus meselesi haline dönüşebilecektir. Bizde böyle
bir dostluk kurmanın yolu, olsa olsa karşıdakinin kızma kendi oğlumuz için talip olmaktır. Buradaki yaklaşım farkı, tamamen örften kaynaklandığı için bunlardan herhangi birini doğru veya güzel, diğerini yanlış veya çirkin olarak nitelendirmek
doğru değildir.
Bu noktada söz konusu yaklaşım tarzını, her ne kadar Hz.
Peygamber ve sahabe tarafından paylaşılmış olsa da, bugün
için aynı şekilde benimseme imkanı nasıl yoksa, bu örfe ait
yaş sınırlarını da yine bugüne aynı şekilde taşıma imkanı yoktur. Zira böyle bir yaş tespitinde, toplumun genel algısından
çocukların psikolojik durumuna, mevcut coğrafi koşullardan
buna bağlı olarak çocukların fizyolojik gelişimine kadar pek
çok farklı etken söz konusudur. Nitekim belli yaşam şartlarına
sahip olan o dönem Arap örfünde, erkek ve kız çocuklarının
belli yaşlarda hem maddi, hem de manevi yönden mezheplerin belirledikleri alt sınırlarda evliliğe hazır bir duruma ulaşmaları belki mümkündür. Fakat günümüz yaşam şartlarında
dokuz yaşında bir kız, henüz daha evinin önünden kendisini
alan servise annesi aracılığıyla binen, ilköğretim üçüncü sınıfa

Kadının Konumu, İzmir 2004, s.97-vd
6

el-Kasanî, Bedaiu’s-Sanai’, VII, 171; İbnü’l-Hümam, Fethu’l-Kadir, VII,
310-vd.
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giden, tek başına sokağa çıkmasına bile izin verilmeyen bir çocuk durumundadır.
Bu konuda İslam dini, esasen evrensel bir yaklaşım tarzı benimsemiştir. Nitekim ilgili Kur’an ayetinde; “Yetimleri nikah
çağına kadar deneyin ...”7 buyurulmak suretiyle bunun kesin
bir yaş sınırı değil, kişiye bağlı bir olgunluk dönemi olduğuna
işaret edilmiştir. Öyle ki Ebu Hanife, bu ayete dayanarak endişe
edildiğinde kişiye 25 yaşına kadar malının teslim edilmeyeceğini söylemiştir8 ki, bizce bu durum evlilik yaşı için de geçerlidir.
Buna göre evlilik çağının başlangıç ve bitimi, o kişinin gerek doğuştan getirdiği kalıtsal özellikler, gerekse sonradan dahil olduğu maddi ve manevi ortam tarafından belirlenmektedir ki, bu
da büyük ölçüde o kimsenin ait olduğu örfü ifade etmektedir.
Buradan hareketle tabiundan İbn Şübrüme (ö. 144/761) ve Osman el- Betti (ö.143/760) ile Mu’tezile’den Ebu Bekr el-A’sam
(ö.201/816) gibi müctehid alimler, daha ilk dönemlerden itibaren henüz olgunluğunu tamamlamamış küçük yaştaki çocukların evlendirilmelerinin caiz ve muteber olmadığını ifade etmişlerdir.9 1917 tarihli Osmanlı Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nde
ise, evlenme ehliyeti için kızlarda 17, erkeklerde 18 yaşını bitirme şartı getirilmiş,10 evlenmenin alt sınırı olarak erkeklerde
12, kızlarda 9 yaş belirlenmiş, bunun altındaki yaşta çocukların
velileri tarafından dahi evlendirilemeyeceği ifade edilmiştir.11
Daha sonra bu sınır, 1340 tarihli tasarıda kız ve erkek çocukları için aynı noktaya çekilmiştir: “On iki yaşını tamamlamamış
olan erkek ve kız çocuk hiç kimse tarafından evlendirilemez.”12

7

Nisa 4/5-6.

8

el-Kasanî, Bedaiu’s-Sanai’, VII, 171; İbnü’l-Hümam, Fethu’l-Kadir,
VII, 316; el-Meydani, el-Lübab, II, 69.
İbn Hazm, el-MuhalIâ, Kahire tz, IX, 458-vd; es-Serahsî, el-Mebsût,
IV, 212; el-Kasani,Bedaiu’s-Sanai’,II, 240.
Madde 4-8.
Madde 7.
Madde 4.

9
10
11
12
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Netice itibarıyla İslam dini, evlilik konusunda erkek ve kız çocukları için belli bir yaş sınırı getirmemiş, bunu onların maddi
ve manevi yönden gelişimlerini içinde tamamladıkları kendi
örflerine bırakmıştır. Buna uygun olarak mezhep imamları,
gerek Hz. Peygamber dönemi, gerekse kendi dönem örflerini
dikkate alarak evlilik için bazı alt yaş sınırları belirlemişlerdir.
Zaman içinde bu yaş sınırları, farklı örflerde sorun teşkil etmeye başlayınca, bunlarda zorunlu olarak bir takım düzenlemelere gidilmiştir.
Bununla birlikte söz konusu değişiklikler, ictihad kapısı kapandıktan sonra yapıldığından dinî değil, dünyevî bir düzenleme
olarak görülmüştür. Bunun neticesi olarak günümüzde kaleme alınan fıkıh ve ilmihal kitaplarında, meselenin dinî boyutu
bağlamında, bu yaş sınırlarına ait mevcut mezhep görüşleri
olduğu gibi aktarılmakta, ardından adeta can simidine sarılır
gibi son dönem hukuki düzenlemelerine atıfta bulunulmakta,13
fakat bunlar dünyevî birer düzenleme oldukları için bilhassa
muhafazakar bazı kesimlerin gözünde dinî anlamda pek fazla bir değer ifade etmemektedir. Dolayısıyla söz konusu yaş
sınırları İslam’ın kesin hükümleri gibi algılanmakta, bu durumda da bir yandan İslam imajı zedelenirken, diğer yandan
ufak yaştaki kız çocuklarının din adına mağduriyetlerine kapı
aralanmaktadır.
Halbuki bizce, fıkıh ve ilmihal kitaplarında bu yaş sınırlarına
dair dinî olarak aktarılan bilgilerin dinî olma vasıfları geçmişte
kalmıştır. Çünkü din, bu konuda belli bir yaşı değil, mevcut
örfe göre en uygun zaman ve duruma işaret etmektedir: “Rüşd
çağma erişinceye kadar, yetimin malına, sadece en iyi tutumla
yaklaşın; ölçü ve tartıyı adaletle yapın.”14 Örf, yaşayan dinamik bir süreç içinde gerçekleştiğine göre, bugün için dinî olan
husus, bugünün örfü içinde yetişen kız ve erkek çocukların söz

13
14

Komisyon, İlmihal, TDV İSAM, II, 205; Karaman, İslam Hukuku,
s. 305-306; Döndüren, Aile İlmihali, s.155-156
En’am 6/152.
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konusu olgunluğa günümüz şartları itibarıyla eriştikleri yaş
sınırlarıdır. Dolayısıyla bu konuda yapılması gereken şey, ihtisas çalışmaları bir yana doğrudan halka yönelik yazılan ilmihal
türü eserlerde din adına eski bilgileri zikredip insanların kafasını karıştırmak yerine, günümüz için dinen ve aklen makul
olan yaş sınırlarını tespit edip sadece bunlara yer vermektir.
Kaldı ki bugün için söz konusu sınırların tespitinde, geçmişte
bulunmayan imkanlar mevcuttur. Nitekim günümüzde uzman
hekimler, başvuru halinde evlilik yapmak isteyen kimselerin
hem fizyolojik, hem de psikolojik durumunun buna yeterli
olup olmadığını sağlıklı bir şekilde ortaya koyma imkanına sahiptirler. Dolayısıyla ilgili kurumlar ve ihtisas sahibi kimseler,
tüm bu verilerden istifade etmek suretiyle günümüz için dinin
ruhuna en uygun olan evlilik yaşlarını tespit edip buna uygun
düzenlemeleri yapmak durumundadırlar.15
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