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ÖZET

Bu rapor, çocuk evliliklerindeki yaş kıstasının 

tarihsel değişimini İslamiyet öncesi Türk 

devletlerinden 2002 Türk Medeni Kanunu’ndaki 

değişikliklere kadar ele alarak, kısa bir bilgi 

özeti mahiyetinde, göstermeyi hedeflemektedir. 

Kronolojik sırayla İslamiyet öncesi Türk devletleri, 

Osmanlı toplumu ve Türkiye Cumhuriyeti 

örnekleri üzerinden giderek çocuk evliliklerinin 

tarih boyunca toplumsal bir problem olarak 

var olduğu gösterilmek istenmiştir. 20. yüzyıla 

kadar evlilikteki kıstaslar muğlak ifadelerken 

1917 Hukuk-ı Aile Kararnamesi ve 1926 Türk 

Medeni Kanunu ile minimum evlilik yaşı 

belirtilmiştir. Ancak belirtilen yaş hükmüne 

toplumda riayet edilmediği, çocuk evliliklerinin 

kayıt dışı olarak devam edildiği görülmektedir.
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Keywords: child marriages, early marriages, 
family law, marriage law, history

ABSTRACT

This report aims to show, as a brief summary of 

information, the historical change in the age 

criterion in child marriages, from pre-Islamic 

Turkish states to the 2002 Turkish Civil Code. It aims 

to point that child marriage has existed as a social 

problem throughout the history by following the 

pre-Islamic Turkish states, Ottoman society and 

the Republic of Turkey in a chronological order. 

While the criteria for marriage were vague until 

the 20th century, the minimum age of marriage 

was specified with the 1917 Family Law Decree 

and the 1926 Turkish Civil Code. However, it is 

obvious even today that the society does not 

respect the certain age clause. Child and early 

marriages has still existed as a social problem.
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Giriş:
1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesine 

göre on sekiz yaşını doldurmamış her insan çocuk sayılır. Ço-

cuk evliliği de, UNICEF’in tanımıyla, taraflardan en az birinin 

18 yaş altında olduğu resmi ya da gayriresmi evliliklerdir. Bu 

durumda, günümüzde çocuk tanımının ve çocuk evliliğinin 

tek kıstasının yaş olduğu görülmektedir. Çocuk evliliği kıs-

taslarının tarihsel sürecine bakıldığında ise süreklilikleri ve 

değişimleri aynı anda görmek mümkündür. Türkiye tarihi 

bağlamında çocuk evlilikleri kıstaslarının kısa bir kronoloji-

si, İslamiyet öncesi Türk Devletleri’ne, İslam hukuku/şer’i ka-

nunlar çerçevesinde erken modern Osmanlı toplumuna, 19. 

ve 20. yüzyıl Osmanlı toplumuna ve nihayetinde Cumhuriyet 

dönemi Türkiye’sine bakılarak ortaya konulabilir.
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İslamiyet Öncesi Türk 
Toplumlarında:
İslamiyet öncesi Türk toplumlarının 

evliliğe herhangi bir yaş sınırlaması 

getirmediği görülmektedir. Bu durum, 

velilerin (büyük ölçüde aile babasının) 

kendi vesayetleri altında bulunan kü-

çük çocukları erken yaşta evlendirebil-

meleri anlamına gelmektedir. “Beşik 

kertmesi nişanı” pratiğiyle birlikte kü-

çük çocukların hayatlarını geçireceği 

ve aile kuracağı kişiler çok küçük yaş-

larda belirlenebiliyordu. “Küçük nişan” 

adı verilen bu uygulamayı, çocukların 

ergenliğe girmesiyle birlikte ikinci ni-

şan takip etmekteydi.1  Bazı görüşlere 

göre ergenlikle birlikte ikinci nişanın 

yapılması, eski Türklerin evlilik kıstası 

olarak ergenliği önemsediğini göster-

mektedir. Kurtoğlu’na göre, eski Türk 

toplumunda çocuklar teoride küçük 

yaşlarda evlendirilebiliyor olsa da bir-

likte yaşamaya başlanabilmesi için 

ergenliğe girme şartı aranmaktadır.2  

Yani, fiili olarak evliliğin başlaması 

kesin olarak belirlenmiş bir yaşa bağ-

lı olmasa da belirli bir döneme bağlı-

dır. Sencer Divitçioğlu’nun KökTürkler 

kitabında aktardığına göre, Yenisey 

Mezar Taşlarından edinilen bilgiler 

Göktürk toplumunda erkeklerin evlilik 

yaşının 15-16 dolaylarında olduğunu 

göstermektedir. Mezar taşlarının ol-

maması dolayısıyla kadınların evlilik 

yaşlarının hesaplanması ise mümkün 

olmamaktadır.3 Göktürk örneğinden 

yola çıkarak eski Türk toplumlarında 

yaşlı erkeklerin kendilerinden çok genç 

yaştaki kadınlarla evlenmesinin yasak 

olduğunu ayrıca belirtmek gerekmek-

tedir. Kısaca, İslamiyet öncesi Türkler-

de çocuk evliliklerinin “beşik kertmesi” 

gibi pratiklerle teoride yaygın olduğu 

ve evlilik kıstası olarak ergenliğe gir-

menin önemsendiği söylenebilir. 



Ço
cu

k 
Ev

li
li

kl
er

in
de

 Y
aş

 K
ıs

ta
sı

nı
n 

Ta
ri

hs
el

 D
eğ

iş
im

i

8

İslam Hukukuna Göre:
İslamiyet’in kabulüyle birlikte İslam hukuku evlilik ve boşan-

ma gibi toplumsal pratikler üzerinde etkisini göstermekte-

dir. İslam hukuku evlenme yaşı olarak herhangi bir yaş ön-

görmüyordu. Yani İslam, evlenme ehliyeti için mümeyyiz ya 

da baliğ olmayı şart koşmuyordu.4  İslam’ın evlilik için belirli 

bir şart belirlememesi, farklı ekollerin ve fıkıh alimlerinin 

küçüklerin evlendirilmesi hususunda farklı görüşlere sahip 

olmasına sebep olmuştur. Bazı alimlere göre, İslamiyet ön-

cesi pratiklerde de görüldüğü gibi, çocuklar ergenliğe girme-

miş olsalar da velileri tarafından evlendirilebilirdi. Bazı fıkıh 

alimlerine göre ise buluğ çağına girmemiş hiçbir çocuk ev-

lendirilmemeliydi. Ergenliğe girmemiş küçük çocuklar iyiyi, 

kötüyü ve bir evliliğin kurulma nedenlerini tam anlamıyla 

idrak edemeyeceği için çocukların evlilikleri faydasız ve hat-

ta gereksizdi.5

Osmanlı Toplumunda:
Osmanlı İmparatorluğu içerisinde hakim mezhep olan Ha-

nefi mezhebine göre baliğ olmak, yani ergenliğe girmek, 

nikahın kurulması için gerekli bir durum değildi. Ancak ni-

kahın hükmen geçerli olması için tam ehliyet şartı, yani 

akıllı ve baliğ olma şartı aranıyordu.6 Mahkeme huzurunda 

gerçekleştirilen evliliklerin kayıtlarında kızların ergenliğe 

girmiş olduklarını (baliğa olduklarını) özellikle belirttikleri 

görülmektedir. Ancak kız çocuklarının baliğa olmadan veli-

leri tarafından evlendirilmesi örneklerine yine mahkeme ka-

yıtlarında sıklıkla rastlanmaktadır. İslam-Osmanlı hukuku, 
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velileri tarafından küçük yaşta zorla 

evlendirilen kız çocuklarına ergenliğe 

ulaştıkları anda kadıya başvurarak bo-

şanma hakkı tanımaktadır. Bu hakka 

“hıyarül buluğ” denmektedir.7 (Hanefi 

mezhebine göre ise kız çocukları bu 

hakka babaları yahut büyükbabaları 

tarafından evlendirilmedikleri sürece 

sahiptir.) 1839 tarihli Bab Mahkemesi 

kaydında görüldüğü üzere, yakın bir 

akrabası tarafından henüz ergenliğe 

girmemişken evlendirilen Şerife Emi-

ne, adet görüp (rüyet-i dem-i hayz) 

ergenliğe girdiği an mahkemeye baş-

vurmuş ve boşanmayı talep etmiştir.8 

 

Mahkeme kayıtlarının gösterdiği üze-

re Osmanlı’da tarafların fiziksel olarak 

cinsel ilişkiye hazır olmaları da evlili-

ğin önemli kıstaslarındandı. Fiziksel 

olarak cinsel ilişkiye girmeye hazır 

olan kişiler cimâa mutîka olarak tanım-

lanıyordu. Ergenliğe ulaşmamış olan 

kız çocuklarının fiziksel olarak cinsel 

ilişkiye hazır oldukları kararlaştırıldığı 

durumda evlenmelerinin/evlendiril-

melerinin önünde herhangi bir engel 

bulunmuyordu. Araz’a göre bu durum, 

Osmanlı’da ergenliğe ulaşmamış kız 

çocuklarının cinsellikle çok erken yaş-

larda tanıştığını göstermektedir.9 1740 

tarihli Üsküdar mahkeme kaydı örne-

ğinde10, Kolancı Eyüp, Hatice’nin kızı 

sagîre Habibe ile nikahlı olduğunu an-

cak kayınvalidesinin Habibe’yi kendi-

sine teslim etmediğini söylemektedir. 

Mahkeme ise Habibe’nin cimâa mutî-

ka olduğu zaman Eyüp’e teslim edil-

mesi kararı ile sonuçlanmıştır. 1740 

tarihli bu mahkeme kaydı, Osmanlı’da 

evlilik kıstası olarak cinselliğe hazır ol-

manın önemli bir unsur olduğunu gös-

teren belki de binlerce örnekten biri-

dir. Ancak ergenliğe ulaşma kıstasının 

göz ardı edildiği gibi, cinselliğe hazır 

olma kıstasının da önemsenmediği, fi-

ziksel olarak cinselliğe hazır olmayan 

kız çocuklarının cinsellikle çok erken 

yaşta tanıştığı, bu durumda fiziksel ve 

psikolojik olarak zarar gördüğü birçok 

örneğin bulunduğunu da hatırlamak 

gerekmektedir.
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Modernleşme/Geçiş 
Döneminde:
19.yüzyılın son dönemlerinde kadınların toplumsal hayata 

daha fazla girmesi, eğitimlerinin önemsenmesi, feminizm 

akımının etkisiyle birlikte kadın haklarının tartışılmasıyla 

birlikte evlilikte yaş tartışmaları da başlamaktadır. Özellikle, 

bu dönemde sayısal olarak patlama yaşayan kadın dergile-

rinde çocukların hangi yaşta evlenmesi gerektiğinin konu-

şulduğu görülmektedir. Bu tartışmaların ve Batı tarzı kanun-

ların öncelenmesi sonucunda Türkiye tarihinde evliliği yaşla 

sınırlayan ilk kanun 1917 Hukuk-ı Aile Kararnamesi olmuş-

tur.11 Bu kararnamede evlenmek isteyenler üç grup olarak 

değerlendirilmiştir. İlk grup olarak 18 yaşını bitiren erkekler-
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le 17 yaşını bitiren kızlar yakınlarının 

rızalarını almadan kendi kararlarıyla 

evlenebilme hürriyetine sahipti. İkin-

ci grup, buluğun alt ve üst sınırlarında 

(murâhik/murâhika) bulunanlardı. Bu 

gruptakiler ergenliğe girmişlerse ve 

hâkim tarafından da onanırsa evlene-

bilirler. Ancak kız çocukları için velinin 

onayını almak esastır. Üçüncü grupta 

buluğun/ ergenliğin alt sınırına dahi 

ulaşmamış küçükler vardır. Bu grup-

takiler asla evlenemez ve evlendirile-

mezlerdi. 19.yüzyılın ortalarından iti-

baren Batı tarzı kanunları önceleyen 

Osmanlı, ilk defa evlilik ehliyeti için 

belirli bir yaş ortaya koyacaktır. 

1917 Hukuk-ı Aile Kararnamesinden 

sonra evlilik kıstası olarak belirli bir 

yaşa ulaşmış olmak esas alınmıştır. 

1926 tarihinde yürürlüğe giren Türk 

Medeni Kanunu’nda evlilik yaşı kadın-

lar için 17, erkekler içinse 18 olarak 

belirlenmiştir. Olağanüstü durumlar-

da ise hâkim izniyle hem erkek hem 

de kadın 15 yaşında evlenebilir. Aynı 

zamanda Türk Medeni Kanun’u resmî 

nikah zorunluluğu da getirmiştir. Ka-

nunla belirlenmiş olan evlilik yaşına 

ve resmî nikah zorunluluğuna erken 

Cumhuriyet toplumunun, özellikle 

ekonomik olarak gelişmemiş ve kırsal 

kesimlerde, ne denli riayet edeceği ise 

tartışma konusudur. Bu konuda Prof. 

Dr. Turgut Akıntürk’ün üstünde durdu-

ğu nokta dikkate değerdir. Akıntürk’e 

göre 1926 tarihinden bu yana Türk 

Medeni Kanun’u üzerindeki değişiklik 

teklifleri genel olarak evlilik yaşı ko-

nusunda gelmektedir.12
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Cumhuriyet Döneminde:
Toplumun belirli bir kesiminde (özellikle kırsal kesimlerde) evlilik yaşı 

riayetine uyulmaması ve gayrıresmi nikah kıyma usullerine başvurul-

ması devlet nezdinde birçok gayrimeşru çocuğun dünyaya gelmesi de-

mektir. Bu durumdan en çok kadınların ve çocukların zarar göreceğini 

öngören genç Cumhuriyet, 1938 tarihinde 3453 sayılı kanunla evlilik 

yaşını düşürmüştür. Evlilik yaşı kadınlar için 15, erkekler için 17 olarak 

belirlenmiştir.13 1938 tarihli karardan sonra da evlilik yaşı üzerinde bir 

mutabakata varılamamıştır. 1971 senesi Medeni Kanun Öntasarısında 

evlenme yaşının tekrar düşürülmesi gündeme gelmiş, erkeğin 15 kadı-

nın ise 14 yaşını bitirmiş olması gerektiği belirtilmiştir. Bu tasarının ar-

dında kanun dışı evlilikler, kıyılan imam nikahları ve evlilik dışı doğan 

çocuk problemi yattığı belirtilmiştir. 1984 yılındaki bir diğer tasarıya 

göre de evlilik yaşının yükseltilmesini toplumsal gerçeklere uymaya-

cağı için sakıncalı görmüş ve 1938 yılında kabul edilen yaş sınırının ge-

çerliliğini koruması gerektiği belirtilmiştir. 71 ve 84 senelerinde hazır-

lanmış olan bu iki kanun tasarısı da yürürlüğe girmemiştir. 

1999 Medeni Kanun Tasarısında ise on beş yaşındaki küçük çocukları-

nın evlenmesinin biyolojik ve psikolojik zararları üzerinde durularak 

bu yaştaki evliliklere izin verilmemesi gerektiği söylenmiştir. Ayrıca ka-

dın ve erkek için evlilik yaşında ayrım gözetilmemesi gerektiği belir-

tilmiştir. Bu tasarı sonucunda, 2002 tarihinde 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu yürürlüğe girmiş, erkekler ve kadınların evlenebilmek için 17 

yaşını bitirip 18 yaşından gün almaları şart koşulmuştur. Olağanüstü 

evlenme yaşı ise 16 olarak belirtilmiştir.
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Çocuk Evliliklerinde Yaş 

Kıstasının Tarihsel Değişimi

İslamiyet Öncesi Türk Toplumlarından 2002'ye Bir Özet:
Çocuk evliliği, UNICEF’in tanımıyla, taraflardan birinin en az 18 yaşının al-

tında olduğu resmi ya da gayri resmi evliliklerdir. Bugün Türkiye’de hukuken 

evlenecek kişilerin 17 yaşını tamamlayıp 18 yaşından gün alması gerekmekte-

dir. Buna rağmen, TÜİK’in 2021 yılı istatistiklerine göre 16-17 yaşında evlenen 

kız çocuklarının oranı yüzde 2,3’tür. Bu orana bakıldığında toplum zihniyetin-

de yaş ölçütünün farklılaştığı bir kez daha anlaşılmaktadır. Bu zihniyeti daha 

iyi anlayabilmek için evlilik kıstaslarının tarihsel sürecine odaklanmak daha 

kapsamlı bir bakış açısı sağlamaktadır. 

İslamiyet öncesinde çocuk evlilik evliliklerinin “beşik kertmesi” gibi pratikler-

le yaygın olup evlilik kıstası olarak ergenliğe girmiş olmak önemsenmektedir. 

Bu noktada, velilerin (büyük ölçüde aile babasının) kararı önem taşımakta-

dır. İslam’ın kabulüyle evlilik ve boşanma gibi toplumsal pratiklerde İslam 

hukuku öne çıkmaktadır. İslam Hukuku evlilik için herhangi bir kıstas öngö-

rülmemektedir. Bundan dolayı alimler arasında da farklı görüşler kendisini 

göstermektedir. Osmanlı toplumuna bakılacak olursa ergenliğe girmemiş kız 

çocuklarının evlendirildiği görülen örneklere mahkeme kayıtlarında fazlaca 

rastlanmaktadır. Bu kayıtların gösterdiği üzere Osmanlı toplumunda evlilik 

için fiziksel olarak cinselliğe hazır olmak da önemli bir kıstastır. 1917 yılın-

da Hukuk-ı Aile Kararnamesi ile ilk defa evlilik için minimum yaş sınırı geti-

rilecektir. Genç Cumhuriyet 1926 Medeni Kanun’unda evlilik yaşını kadınlar 

için 17, erkekler için 18 olarak belirleyecek ancak toplumun belirlenen yaş 

sınırıyla uymaması dolayısıyla günümüze kadar bu yaş sınırı için birçok defa 

değişiklik talep edilecektir. 
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