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ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE

Medeni Kanun Kapsamında Erken Evlilik Yapan Olguların Sosyodemografik 
Özellikleri: Tek Merkez Çalışması

Sociodemographic Characteristics of Early Marriage Cases According to The Civil 
Code: A Single Center Study

Mustafa Talip Şener*, Büşra Baydemir Kılınç

Öz
Amaç: Türk Medeni Kanunu göre erkek ve kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlene-

mez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli sebeple on altı yaşını doldurmuş 
olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Bu çalışmada Medeni Kanun’a göre er-
ken evlilik için müracaat ederek, adli tıbbi değerlendirmesi yapılan olgulara ait sosyodemog-
rafik özelliklerin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Türk Medeni Kanun’un 124. Maddesine göre erken evlilik için müra-
caat eden ve adli tıbbi değerlendirmesi yapılan 39 olgu çalışma kapsamında ele alınarak, yaş, 
cinsiyet, eğitim ve evlilik ile ilişkili sosyodemografik özellikleri araştırıldı. 

Bulgular: Olguların tümü kadın olup, %53,8’i (n=21) gerçek doğum tarihleri ile nüfus 
kayıtlarının farklı olduğunu belirtti. Tüm olguların kemik yaş tespiti yapıldı ve %43,6’sının 
(n=17) kimlikteki yaşlarından ortalama 1,9 (±0,9; min:1, maks:4) yaş büyük bulundu. Olgu-
ların %69,2’si (n=27) ilköğretim mezunu olup, %94,9’u (n=37) eğitimini evlilik sürecinden 
bağımsız olarak daha önceden bırakmıştı. Olguların %46,2’sinin (n=18) evlilik yaptığı ve 
%48,7’sinin (n=19) gebe olduğu belirlendi.

Sonuç: Bölgemizde medeni kanun kapsamında erken evlilik için müracaat eden olguların 
tümü kadın olup, önemli bir kısmı eğitimlerini ilköğretim seviyesinde bırakmıştır. Olguların 
neredeyse yarısının gerçek doğum tarihleri ile kimlik yaşları farklı olup ortalama iki yaş 
küçüktür. 

Anahtar Kelimeler: Erken Evlilik; Medeni Kanun; Yaş.

Abstract
Objective: According to the Turkish Civil Code, men and women cannot marry unless 

they are 17 years old. However, the judge may allow the marriage of men or women who 
have reached the age of 16 for extraordinary and so important reasons. The aim of this study 
was to examine the sociodemographic characteristics of early marriage appliers according to 
civil law who underwent a forensic medical assessment.

Materials and Methods: According to article 124 of Turkish civil law, 39 patients who 
applied for early marriage and who underwent forensic medical assessment were investigated 
for sociodemographic characteristics related to age, gender, education and marriage.

Results: All of the cases were female and %53,8 (n=21) stated that the actual birth dates 
and population records were different. Bone age was determined in all cases, %43,6 (n=17) 
were found to be older than identity age in the average of 1,9 (±0,9, min:1, max: 4) years. 
%69.2 (n=27) of the cases were primary school graduates and %94,9 (n=37) had previously 
left their education independent of the marriage process. It was determined that %46,2 (n=18) 
of the cases were married and %48,7 (n=19) were pregnant.

Conclusions: In our region, all of the cases applied for early marriage according to civil 
law are women and a significant part of them left their education at the primary school level. 
Almost half of the cases are different from their actual birth dates and identity ages in which 
are 2 years younger in the average.
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1. Giriş
Ailenin temellerinin oluşmasında önemli bir rol oy-

nayan evlilik, iki insanın duygusal, ekonomik ve sosyal 
olarak birlikte yaşamasını düzenleyen ve yetkili kanuni 
merci önünde yapılan çift taraflı anlaşmadır (1). Türk 
Medeni Kanunu’na göre evliliğin yasal olarak kurulması 
için bireylerin ayırt etme gücünün yanında, 17 yaşını ta-
mamlaması gerekmektedir. Medeni Kanun’un 124. mad-
desi ‘erkek ve kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlene-
mez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli 
sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının 
evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan 
önce ana ve baba veya vasi dinlenir’ şeklinde düzenlen-
miştir. Türk Medeni Kanunu’na göre kadın ya da erkek, 
on altı yaşını doldurmamış ise hiçbir şekilde evlenmele-
rine izin verilmemektedir. Ülkemizde Medeni Kanun’un 
öngördüğü şekilde hâkim kararıyla yapılmış olan erken 
evliliklerin oranının %15,5 olduğu belirtilmektedir (2). 
Medeni Kanun kapsamında erken evlilik için mahkeme-
ye müracaat eden olguların evlenmesine engel hastalığı-
nın, ayırt etme gücünün olup olmadığının belirlenmesi 
amacıyla tıbbi değerlendirme istenmektedir. Bu çalışma-
da erken yaşta evlilik için Türk Medeni Kanun’un 124. 
maddesine göre müracaat eden ve adli tıp anabilim dalına 
gönderilerek tıbbi değerlendirmesi yapılan olgular ince-
lenerek, bölgemize ait medeni kanun kapsamında erken 
evliliklere ait sosyodemografik özelliklerin incelenmesi 
amaçlandı.

2. Gereç ve Yöntem
Adli Tıp Anabilim Dalına 01.01.2015-31.12.2018 ta-

rihleri arasında Türk Medeni Kanun’un 124. maddesine 
göre adli tıbbi değerlendirmesi yapılan 39 olgu çalışma 
kapsamında ele alınarak yaş, cinsiyet, eğitim, evlilik 
ile ilişkili demografik özellikleri araştırıldı. Evlilik izni 
için gönderilen ve kimlik yaşının doğru olmadığını be-
lirten olguların fiziksel gelişimi doğrulamak ve kemik 
yaş tahmini için; fiziksel gelişim özellikleri ile birlikte 
diş ve kemik gelişimi değerlendirildi. Bu amaçla olgu-
ların fiziksel gelişimine uygun olarak el-el bileği, omuz, 
lateral dirsek, yan ve AP pelvis direk grafileri çekildi. 
Kemiklerin epifiz hatlarının kapanma derecelerine göre 
Tanner-Whitehouse Atlası, Radyolojik Yaş Tayini ve 
Adli Tıpta Yaş Tayini (ATYT) kitabı mukayeseli olarak 
kullanılarak radyoloji uzmanı görüşü ile birlikte yaş tah-
mini yapıldı (3-5). Çalışmadan elde edilen verilerin is-
tatistiksel değerlendirilmesinde kategorik veriler frekans 
ve yüzde cinsinden, sürekli veriler ise ortalama olarak ± 
standart sapma cinsinden özetlendi. İstatistiksel analiz-
lerde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for 
Windows 20.0 programı kullanıldı. Çalışma için Atatürk 

Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar 
Etik Kurulu’ndan 05.05.2017 tarih ve 14 karar sayılı etik 
onay alındı.

3. Bulgular
Medeni kanun kapsamında erken evlilik için müraca-

at edenlerin tümü kırsal bölgede yaşayan kadın olgular 
olup, kimlik yaş ortalamaları 17 (±0,2) olarak bulundu. 
Anamnez bilgisine göre %53,8’i  (n=21) gerçek doğum 
tarihleri ile nüfus kayıtlarının farklı olduğunu ve nü-
fus kayıtlarındaki yaşlarından ortalama 2 yaş (sd±13,9; 
min:0,2 - maks:5) büyük olduklarını belirttiler. Tüm ol-
guların yaş tahminine yönelik fizik muayenesi ve gebe 
olmayanların radyolojik tetkikleri yapıldı. Tüm olguların 
kemik yaş tahmini yapıldığında %43,6’sının (n=17) kim-
likteki yaşlarından ortalama 1,9 (sd±0,9; min:1 - maks:4) 
yaş büyük oldukları bulundu. Kimlik yaşına göre kemik 
yaşı küçük olan herhangi bir olgu saptanmadı. Olguların 
kemik yaş tespitlerine göre %28,2’sinin (n=11) muayene 
edildiği tarihte 18 yaşını tamamladığı belirlendi. 

Olguların %69,2’si (n=27) ilköğretim eğitim mezunu 
olup, %5,1’inin (n=2) gebe olduğu için evlilik yapmak üze-
re eğitimini bıraktığı, diğerlerinin ise kendi istekleri, okula 
ulaşım zorlukları, ders başarılarının düşüklüğü ve ailenin 
maddi sıkıntıları gibi nedenlerle evlilik sürecinden bağım-
sız olarak eğitimlerini daha önceden bıraktığı bulundu. 

Olguların tümünün söz, nişan, yüzük takma gibi ev-
lilik öncesi geleneksel törenleri yaptığı ve bunlardan 
%46,2’sinin (n=18) muayenemizden ortalama 4,7 ay 
önce düğün ve dini nikah yaptıkları, çevrelerine kendi-
lerini evli olarak duyurdukları bulundu. Tümü evliliğin 
kendi istekleri ile gerçekleştiğini ve %48,7’sinin (n=19) 
gebe olduğu belirlendi. 

Olguların annelerin ortalama evlilik yaşının 18,4 
(±3,0) olduğu, ebeveynlerden %10,2’si (n=4) kızlarının 
evlenmesinin erken olduğunu düşündüklerini, ancak ge-
belik sebebi ile kabul ettiklerini belirtti.

Olguların evlenmek istedikleri kişilerin ortalama yaşı 
24,0 (±2,7; min:19 - maks:30) olup evlenmek istedikle-
ri kişi ile yaş farkının ortalama 6,1 (±2,8) olduğu ve ev-
lenmek istedikleri kişiyi ortalama 1,9 yıldan beri (±1,4; 
min:1 - maks:6) tanıdığı, %61,5’i (n=24) evlenmek iste-
dikleri kişiler ile aynı köy/mahalleden, iş veya arkadaş or-
tamlarından tanıştıklarını, %25,6’si (n=10) akrabası oldu-
ğunu belirtti. Akrabalık durumu incelendiğinde, olguların 
hiçbirinde birinci ya da ikinci derece kuzen akrabalığı 
olmadığı, kan bağı olan uzak akrabaları olduğu öğrenildi. 
Evlenmek istedikleri kişilerin %92,3’ünün (n=36) bir işte 
çalıştığı ve %59’u (n=23) evlenmek istedikleri kişilerin 
ailesi ile birlikte aynı evde evliliklerini sürdüreceklerini 
belirttiği öğrenildi. 
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Olguların %79,5’i (n=31) öz anne ve babası ile birlik-
te yaşadığı ve aile içi bir probleminin olmadığı öğrenildi. 
Diğer 8 olgunun anne ya da babadan birinin öldüğü veya 
boşandığı, bunlardan 3 olgunun üvey anne ya da baba ile 
yaşadığı belirlendi. Muayenede olguların tümünde psiko-
patolojik herhangi bir bulgu olmadığı, fiziksel ve ruhsal 
olarak gelişimlerinin yaşları ile uyumlu olgunlukta oldu-
ğu, ayırt etme gücüne sahip oldukları yönünde tıbbi ka-
naat belirtildi. Olgulara ait demografik veriler Tablo 1’de 
gösterildi. 

4. Tartışma
Evliliğin on sekiz yaş altında gerçekleşmesi erken 

evlilik olarak tanımlanmakta, bu evlilikler sosyolojik 
olarak çocuk evliliği olarak değerlendirilmektedir (6,7). 
Çocuk evliliği, ülkemizde ve dünyada devam eden yay-
gın bir sorundur. Tüm dünyadaki kızların %34’ünün 18 
yaşına gelmeden evlendiği bildirilmektedir (8). Erken 

evlilikler dünyada ilk kez çocuk haklarının korunması 
kapsamında ele alınarak, çocuk haklarının ihlali olarak 
değerlendirilmeye başlanmıştır (9,10). Tüm dünyada 
erken evliliklerle ilgili güvenilir ve sağlıklı istatistik-
ler elde edilememekle birlikte; 20-24 yaş aralığındaki 
kadın grubu içinde 18 yaş altı evliliklerin Nijer (%75), 
Çad (%68), Orta Afrika Cumhuriyeti (%68), Bangladeş 
(%66), Gine (%63), Mozambik (%56) gibi gelişmişlik 
düzeyi düşük ülkelerde en yüksek oranlarda görüldüğü, 
Türkiye’de ise bu oranın %14 oranında olduğu ve Av-
rupa ülkeleri arasında Gürcistan’dan sonra ikinci sırada 
geldiği belirtilmektedir (11). Türkiye’de Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu Bölgelerinde erken evlilik oranlarının 
batı illerine göre daha yüksek olup, Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 2017 yılı yaş gruplarına göre ilk defa 
evlenen kadın istatistikleri incelendiğinde; 16-19 yaş 
grubu kadınların Türkiye genelinde %18,6 olduğu gö-
rülmektedir (12). 

Tablo 1. Olgulara ait sosyodemografik özellikler 
  n %

Anamnez bilgisine göre kimlik yaşı ile gerçek 
doğum tarihinin durumu 

Fark yok 18 46,2
Fark var 21 53,8

Değerlendirme sonrası kimlik yaşı ile kemik yaşı 
durumu

Fark yok 22 56,4
Fark var 17 43,6

Evlilik durumu Düğün yapmış 18 46,2
Ailelerin katılımı ile söz-nişan yapmış 21 53,8

Gebelik durumu Gebe değil 20 51,3
Gebe 19 48,7

Ebeveyn durumu Annesi ölen 2 5,1
Babası ölen 2 5,1
Anne baba boşanan 4 10,3
Birlikte 31 79,5

Eğitim durumu İlköğretim 1. kısımdan okulu bırakan 5 12,8
İlköğretim 2. kısımdan okulu bırakan 22 56,5
Liseye devam ederken okulu bırakan 10 25,6
Açık öğretime devam eden 2 5,1

Evleneceği kişi ile tanışma şekli Görücü usulü 4 10,3
Akraba 10 25,6
İnternet ortamında 1 2,6
İş ve arkadaş ortamında 9 23
Komşusu veya aynı köy/mahalle 15 38,5
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Türk Medeni Kanunu’na göre erkek ve kadının 
on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemeyeceği, ancak 
hâkimin olağanüstü durumlarda ve pek önemli sebeple on 
altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesi-
ne izin verebileceği belirtilmiştir. Kanunda belirtilen ola-
ğanüstü bir durumun ve pek önemli bir sebebin bulunup 
bulunmadığı hâkimin takdirindedir. Uygulamada kadının 
evlilik dışında gebe kalması, nişanlılardan birinin ölüm 
tehlikesi içinde olması, karı koca gibi yaşama, kadının 
anne ve babasını kaybetmiş olması gibi durumların pek 
önemli bir sebep ve olağanüstü bir durum kapsamında 
değerlendirildiği görülmektedir (2). Kanuna göre anne, 
baba veya vasinin dinlemesi şart olmayıp, yasal temsil-
ci evliliğe karşı olsa bile olağanüstü durumun veya pek 
önemli sebebin olması durumunda evlenmeye izin verile-
bildiği belirtilmektedir (2).

Türkiye’de yaygın olarak evliliklerde resmi ve dini 
nikâh birlikte yapılmaktadır. Ülkemizde 18 yaşından 
önce evlenenlerin %28,1’inin her iki nikâhı beraber yap-
tığı, sadece dini nikâhla yapılan evliliklerde bu oranın 
%44,7’ye kadar yükseldiği, ailelerin kız çocuklarını ev-
lendirmek isterken birçok nedenle, yasal olarak evlenme 
yaşı gelene kadar dini nikâh ile evlilik yoluna başvura-
rak yasal yolların dışına çıktığı ve bu durumun toplumca 
kabul gördüğü belirtilmektedir (13). Çalışmamızda da 
benzer şekilde olguların %46,2’sinin (n=18) dini nikah 
yaparak evlilik yaptığı bulundu. Erken evliliklerinin ka-
yıt dışı gerçekleşmesi, kadınları evliliğin getirdiği kanuni 
haklardan yoksun bırakabilmektedir. Resmi nikâhla evli 
olamama; miras hukukunun kadına sunduğu haklardan 
yararlanamaya, çok eşlilik riskine ve erken yaşta zorla 
evlendirilme riskine maruz kalmaya yol açabilmektedir. 
Bu sebeplerle Avrupa Birliği Üyesi bazı ülkelerde gebelik 
ya da kanunlarda açık bir şekilde tanımlanmayan istis-
nai durumlarda erken evliliğin alt yaş sınırının ve hâkim 
kararının gözetildiği, en düşük evlenebilme yaşının 16 
olabildiği görülmektedir (14). Dünya genelinde ise 146 
ülkede 18 yaş altı kızlar ve 52 ülkede 15 yaş altı kızlar 
ebeveyn rızası veya geçerli bir otoritenin onayı ile evle-
nebilmektedir (15). TÜİK 2001-2017 yılları arasındaki 
evlilik verileri incelendiğinde; 2001 yılında evlenen tüm 
kadınlar içinde 16-19 yaş grubunda evlenen kadın oranı 
yaklaşık %32,6’dan %18,6’e gerilediği, erkeklerde ise bu 
oranın üçte bir azalarak yaklaşık %0,5’e gerilediği bulun-
muştur (12). Bu sonuçlar erken evliliklerde bir azalmakla 
olduğunu, ancak erken evliliklerin öncelikle kadınlar için 
bir sorun olarak devam ettiğini göstermektedir. Nitekim 
çalışmamızda da Türk Medeni Kanunu çerçevesinde er-
ken evlilik için müracaat eden olgulardan hiçbir erkek 
yoktu. 

Nüfus kaydı çocuğun yasal statüsünü temin etmek, 
temel haklardan ve hizmetlerden faydalanmasını sağ-
lamak için gereklidir. Ülkemizde özelikle kırsalda ve 
doğuda daha çok olmak üzere nüfus kayıtlarının tam 
olmadığı ve Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması (TNSA) 
2013 verilerine göre çocukların %1’inin nüfus kaydı-
nın okula kayıt, evlilik, askerlik gibi yasal zorunlulu-
ğun olduğu dönemlerde yapıldığı belirtilmektedir (16). 
Çalışma kapsamında incelenen olguların doğum yılları 
dikkate alınarak TNSA 1998 sonrasında doğan çocuk-
ların verileri incelendiğinde; bu dönemde çocukların 
%16’sının nüfus cüzdanının olmadığı, bu oranın %17,2 
ile kız çocuklarında daha fazla olduğu ve bu çocukların 
daha çok ülkemizin doğusunda ve kırsal bölgelerde ya-
şadığı belirtilmektedir (17). Evlilik için resmi işlemler 
öncelikle kimlik yaşına göre yapılmaktadır. Ancak nüfus 
kayıtlarının sağlıklı olmadığı durumlarda yaş tespiti is-
tenebilmektedir. Bu amaçla en sık kullanılan ve değerli 
veriler sunan kemik yaşı tahmini yöntemi kullanılmakla 
birlikte; genetik yapı, hormonal ve çevresel faktörler, 
beslenme gibi pek çok değişken kemiklerin gelişimini 
etkileyebilmektedir. Ülkemizde Şemsi Gök ve arkadaş-
ları tarafından oluşturulmuş Gök Atlası sıklıkla kullanıl-
maktadır (18). Yaş tahmininde Türk kemik yaş standart-
larına göre hazırlanmış bir atlas bulunmaması ve kemik 
olgunlaşmasının bireysel, cinsel, kalıtsal, toplumsal ve 
sosyoekonomik faktörlere göre değişiklik gösterdiğin-
den kesin olarak yaş tespitinde bulunmak zordur (18-
21). Kemik yaş belirlemeleri kesin olmasa da olguların 
%53,8’i gibi önemli bir kısmı gerçek yaşlarının, kimlikte 
kayıtlı olan yaştan 2-60 ay arasında değişen aralıklarda 
olmak üzere daha büyük olduklarını belirtmiş, bu olgu-
ların kemik yaş tahmini yapıldığında %43,6’sının kimlik 
yaşlarından ortalama 2 yıl daha büyük oldukları bulun-
muştur. Çalışmamızda olgularda yüksek oranda nüfus 
kayıtlarına göre yaş farkının olması; olguların tümünün 
kırsal bölgelerden gelmesinin ve nüfus kayıtlarının sağ-
lıklı olmamasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 
Ülkemizde nüfus kaydı zamanında yapılmayan çocuk 
sayılarında azalma görülse de, nüfus kaydının zamanın-
da yapılmaması ileri de bir kısım evlilik müracaatlarının, 
erken evlilik müracaatı gibi değerlendirilmesine de ne-
den olabilmektedir. 

Erken evliliklerin nedenleri arasında daha çok aile-
nin maddi gelirinin azlığı, sosyokültürel seviyenin dü-
şüklüğü, gelenekler, evlilik dışı gebelik durumları, aile 
içi şiddet gösterilmekte, ayrıca çeşitli kültürel, dinsel, 
ekonomik ve ailesel özellikler toplumsal olarak erken 
yaşta evliliği meşru kılabilmektedir (7, 22, 23). Olgu-
ların doğum yılları dikkate alınarak TÜİK verilerine 
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göre ilk defa evlenen kadın istatistikleri incelendiğinde; 
Türkiye genelinde kadın evlilik yaşının ortalama 21 ile 
25,6 (ortalama yaş: 23,2) arasında değiştiği görülmek-
tedir (13). Çalışmada olguların annelerinin ortalama 
evlilik yaşının, Türkiye’nin ve bölgemizin kadın evli-
lik yaş ortalamasından küçük olduğu belirlendi. Ebe-
veynlerin erken yaşta evlenmesi, çocuklarının da erken 
evlik yapmasını kabullenmeye ve erken evliliklerin bu 
ailelerde daha yaygın olmasına neden olan bir durum 
olabilir. 

2016 Türkiye Aile Yapısı Araştırma (TAYA) verileri-
ne göre, evliliklerin %59,9’unun görücü usulü gerçekleş-
tirildiği ve ailelerin erken evliliklerde akraba evliliklerine 
yaşlı kuşağın kendi gelecek kaygısı, kızlarının mutlulu-
ğunu garanti altına alma, akraba oldukları için kızlarının 
eziyet görmeyeceğini düşünme gibi nedenlerle sıcak bak-
tıkları belirtilmektedir (24). 

Akrabalık, iki bireyin aynı atadan gelme durumu; ak-
raba evliliği ise eşler arasında kan bağı bulunması, yani 
aynı atadan gelen kişilerin evlenmesidir. Ülkemizde bi-
rinci derece kuzen evlilikleri (kardeş çocuklarının evli-
likleri) en sık rastlanan akraba evliliği şeklidir. İkinci de-
rece kuzen evliliği (kuzen çocuklarının evliliği) ise daha 
az sayıdadır (25). Çalışmamızda olguların akraba olarak 
belirttikleri kişilerin, kan bağı olan uzak akrabaları oldu-
ğu görüldü. TÜİK 2016 yılı eşi ile akraba olma duru-
mu verilerine göre, Türkiye genelinde akraba evliliğinin 
%23,2 olduğu, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde ise bu 
oranın %25,6 olduğu görülmektedir (12). Çalışmamızda 
da akraba evliliği oranı bölgemiz ile benzer olarak bu-
lundu. Olguların daha çok yakın çevresindeki kişilerle ve 
ortalama 1,9 yıl tanışma dönemi sonrasında evliliği ger-
çekleştiği veya gerçekleştirmeyi planladıkları görüldü. 
Çalışmaya katılan olguların evlenmek istedikleri kişilerin 
ortalama yaşı 24 olup aralarında ortalama 6 yıl yaş farkı 
bulundu. 2017 TÜİK verilerine göre Türkiye geneli ve 
bölgemizin eşlerin yaş farkına göre evlenme durumları 
benzer bulundu (12). 

Genel olarak eğitim seviyesi artıkça erken evlilikle-
rin azaldığı, eğitim seviyesi azaldıkça erken evliliklerde 
arttığı bilinmektedir (7). TAYA verilerine göre hiç oku-
la gitmeyen kızlarda 18 yaşın altında evlilik oranı %40 
iken, bu oran orta öğretimden mezun olanlarda %14’e 
ve liseyi tamamlayanlarda %4’e düşmektedir (16). Ça-
lışmamızda da olguların çok önemli bir kısmı ortaokul 
mezunu olup, %25,6’sının lise eğitimini tamamlamadan 
bıraktığı bulundu. Erken evlilikler, devam eden eğitim 
sürecini sonlandırılabilmektedir. Çalışmamızda iki ol-
gunun ailelerinden habersiz kaçarak evlenmesi ve gebe 

kalması nedeni ile eğitimlerini sonlandırdıkları görüldü. 
Ancak diğer olguların kendi istekleri, okula ulaşım zorlu-
ğu, ders başarılarının düşüklüğü ve ailenin maddi sıkıntısı 
gibi nedenlerle eğitimlerini evlilik sürecinden bağımsız 
olarak önceden bıraktıkları belirlendi. Bu bulgulara göre 
erken evlilik, bu olgular için eğitimin bırakılmasına ne-
den olan bir durum olmasa da eğitime devam etmemenin 
erken evliliğe zemin hazırlayan önemli bir faktör olduğu-
nu göstermektedir. 

TAYA verilerin göre ülkemizde tek kişilik çekirdek 
hanelerden, geniş ailelere kadar oldukça farklı aile bi-
çimleri olup, hane halkı reisi, eşi, evli çocukları ve/veya 
evli kardeşleri ile aynı hanede yaşamın sürdüğü ataerkil 
geniş aile yapısının Orta ve Ortadoğu Anadolu bölgelerde 
yoğunlaştığı görülmektedir (26). Çalışmamızda olguların 
%59’u (n=23) ataerkil geniş aile modeline uygun olarak 
eşlerinin ailesi ile birlikte en azından evliliklerinin ilk 
yıllarında yaşayacağını belirtmiştir. Öncelikle ekonomik 
nedenler olmak üzere, kültürel faktörlerin ve evliliğin ge-
tirdiği sorumlulukların erken yaşta kaldırılamayacağı dü-
şüncesinin özellikle evliliğin ilk yıllarında bu aile yaşamı 
modelini desteklediği düşünülebilir. 

Ailede ebeveynlerde boşanma, ayrı yaşama ya da 
ölüm gibi nedenlerle karı veya kocadan birinin ya da her 
ikisinin bulunmaması parçalanmış aile olarak tanımla-
nır. Parçalanmış ailelerde çocukların çeşitli psikososyal 
sorunlar yaşadığı, özellikle ergenlik döneminin daha zor 
geçtiği ve parçalanmış ailelerde yetişen ergenlerin sos-
yalleşme sürecinin başarısız ilerlediği belirtilmektedir 
(27, 28). Çalışmamızda 8 olgunun ebeveynlerden birinin 
ölümü, boşanması gibi parçalanmış aile ortamında yaşa-
dığı ve bunlardan 3’ünün üvey anne ya da baba ile yaşa-
dığı görüldü. Aile ortamında ki bu durum, bireyleri erken 
evliliğe iten başka bir sebep olabilir. 

5. Sonuç
Sonuç olarak bulgularımıza göre bölgemizde medeni 

kanun kapsamında erken evlilik için müracaat eden olgu-
ların tümü kadın olup, eğitimlerini ilköğretim seviyesin-
de bırakan, kırsal bölgede yaşayan bireylerdir. Olguların 
ebeveynleri de ülkemiz ortalamalarına göre erken evlilik 
yapmıştır. Olguların yaklaşık yarısının nüfusa ortalama 
iki yaş küçük kayıt edildiği ve yaş düzeltmesi yapılması 
halinde en az dörtte birinin on sekiz yaşını tamamlaya-
cağı bulunmuştur. Olgular eğitimlerini evlikten bağımsız 
olarak önceden bırakmış ise de eğitimin sürdürülmemesi 
erken evlilikleri kolaylaştıran önemli bir faktör olduğu ve 
eğitimin sürdürülmesinin erken evlilikleri azaltabileceği 
değerlendirilmiştir. 
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