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Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi m. 1 uyarınca belirli devletlerin 
kanunlarında daha genç bir erginlik yaşı öngörülmedikçe, 18 yaşın altındaki her insan çocuk 
olarak tanımlanmaktadır. Türk hukuk düzeninde de erginlik yaşı 18 olarak öngörülmüş ve 18 
yaşın altındaki her insan çocuk olarak kabul edilmiştir.    

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun verilerine göre, her yıl 107 düşük gelirli ülkede 10 
milyon çocuk evliliği gerçekleşmektedir. Ayrıca her yıl, 14.2 milyon 18 yaşın altındaki kız 
çocuğunun evlenmesi beklenmektedir, ki buna göre her gün 39 bin kız çocuğu evlenmektedir. 
Maalesef bu kız çocukları çoğunlukla, kendi iradeleri dışında ve kendilerinden oldukça yaşlı 
erkeklerle evlenmekte yahut benzer bir birlikteliğe dâhil olmaktadırlar.  

Maalesef çocuk evlilikleri halen Türkiye’nin de bir gerçeğidir. Çocuk evliliklerinin 
arkasında, başlık parası almak yahut cinselliği kontrol etmek gibi pek çok sosyo-ekonomik 
faktör rol oynamaktadır. Bu konuda farklı istatistikler bulunmakla birlikte, istatistikler genel 
olarak kız çocuklarının mağdur olduğunu gösterir. Bu doğrultuda, Türk hukukundaki 
düzenlemelerin çocuk yaşta evlilikleri önlemek bakımından yeterli olup olmadığı tartışmaya 
açık bir konuya dönüşmektedir. Bu çalışmanın amacı, öncelikle, çocuk yaşta evliliği 
tanımlamak ardından, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalardan doğan 
yükümlülüklerini incelemek suretiyle çocuk evliliklerine karşı hukuki yaptırımlara ilişkin 
hukuki düzenlemelerin yeniden ele alınması bakımından önerilerde bulunmaktır.    
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A child is defined as a person below the age of 18 unless the laws of a particular state 
set the legal age of consent younger according to Article 1 of the U.N. Convention on the 
Rights of the Child (UNCRC). In the Turkish legal system, the age of majority is set at 18 and 
under the age of 18 every person is considered as a child. 

According to United Nations Populations Fund’s (UNFPA) estimation over 10 million 
child marriages occur in 107 low-income countries each year. Furthermore, 14.2 million girls 
under the age of 18 are expected to be married every year which means that 39,000 girls 
marry every day. Unfortunately, the aforementioned girls marry or enter into a union often 
against their will, in many cases with men who are much older than them.  

Unfortunately, child marriage is still a reality in Turkey. The majority of child 
marriages result from a certain number of socio-economic reasons such as getting bridewealth 
and controlling sexuality. Even though there are different statistics from different sources, 
statistics commonly show that the girls are mostly the victims. In this respect, it raises doubts 
whether or not the regulations in Turkish Law are suitable in terms of preventing child 
marriages. The aim of this study is firstly to define “child marriage” and then, examine 
Turkey’s obligations derive from international law in order to eliminate child marriages and 
suggest some rearrangement of legal remedies against child marriages. 

 

 


