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Türk Medenî Kanunu m. 124 uyarınca “Erkek ve kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. /Ancak 

hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının 

evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.”  

Görüldüğü üzere bu hüküm uyarınca kadın ve erkek arasında bir ayrım söz konusu olmaksızın kişinin 

olağan evlenme yaşı onyedi olarak belirlenmiştir. TMK m. 11 uyarınca “Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla 

başlar.” Dolayısıyla onyedi yaşını doldurmuş olmasına rağmen kişi henüz ergin olmadığından –küçük 

olduğundan- TMK m. 126 gereğince ancak yasal temsilcisinin izni ile evlenebilir. Bize göre, erginlik yaşı ile 

evlenme yaşının Kanun’da farklı düzenlenmesi doğru değildir. Evlenme yaşının da erginlik yaşı ile aynı 

belirlenmesi, bu yolla evlenmeyle kazanılan erginlik kurumunun ortadan kaldırılması en doğru yoldur.  

Tebliğ konumuzu oluşturan hüküm ise TMK m. 124/II hükmüdür. Bu hükümde olağanüstü bir durum 

veya pek önemli sebebin varlığı halinde hâkimin onaltı yaşını tamamlamış kadın ve erkeğin evlenmesine izin 

verilebileceği düzenlenmiştir. Bu hüküm hem erginlik yaşı ile uyumlu olmaması hem de onaltı yaşını dolduran 

kişinin evlenmesi noktasında hâkime geniş bir takdir yetkisi vermesi bakımından üzerinde düşünülmesi gereken 

bir hükümdür. Zira yargı kararlarına bakıldığında evlenmesine izin verilmesi istenen kişi birçok ihtimalde onaltı 

yaşını doldurma şartını sağlamamakta ve yerel mahkeme kararları bu nedenle bozulmaktadır. Bu bağlamda 

hükmün ülkemizce de onaylanan Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Sözleşmesine (CEDAW) ve Çocuk Hakları 

Sözleşmesine aykırı olduğu bir gerçektir.   

Nitekim bu çalışmada hükmün şartları, sonuçları ve yürürlükten kaldırılması gereği tartışılacak, 

karşılaştırmalı hukuk verilerinden de yararlanarak çocuğun üstün menfaati kavramı temelinde sonuca varılacaktır.   
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In accordance with CC Art. 124: “Male or female may not get married unless she/he has completed full 

age of seventeen. / However, judge may give permission for marriage of a male or a female completed age of 

sixteen in extraordinary circumstances and for a very important reason. Father and mother or guardian are heared 

before decision whenever possible.” 

As it can be seen, in accordance with this provision the minimum age of marriage is determined as 

seventeen without distinction between male and female. In accordance with CC Art. 11: “Majority commences on 

completion of age of eighteen years.”. So even though she/he has reached the age of seventeen, since the person is 

not yet mature – she/he is minor- accordance with CC Art. 126 can only marry with the permission of its legal 

representative. According to us, it is not appropriate to differently regulate the age of maturity and the age of 

marriage.  

Our study subject is related to CC Art 124/II.  In this provision it was regulated that under extraordinary 

circumstances and for a very important reason, the judge may give permission to marriage of male or female who 

have completed the age of sixteen. This provision should be considered because in this provision the age of 

marriage and the maturity is not compatible and the judge has a wide power of discretion for the marriage of the 

person who has reached the age of sixteen. According to the judicial decisions, the person who is asked to be 

allowed to marry does not fulfill the requirements of the age of sixteen and this is the reason for the reversal of 

many local court decisions. In this context, it is fact that this provision is against the Convention on The 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), which is approved by our country and 

the Convention on the Rights of the Child. 

As a matter of fact, in this study, the conditions and results of the provision and the necessity of repeal of 

it will be discussed and it will be concluded on the basis of the child’s best interests by taking advantage of 

comparative law data. 

                                                           
† University of Maltepe Faculty of Law Department of Civil Law, gulsahhamamcioglu@maltepe.edu.tr 


