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Amaç: Günümüzde çocukların erken yaşta evlendirilmeleri sorunu dünyanın birçok ülkesinde karşımıza bir problem olarak çıkmaktadır. Bu 
çalışma ile erken evliliğe giden yolda etkili olan faktörlerin ortaya konulması hedeflenmektedir.

Yöntem: Bu araştırmada Aydın ilinde 01 Ocak 2007-31 Aralık 2019 tarihleri arasında başvuran 151 olgu incelendi.

Bulgular: Olguların büyük bir kısmının (%86,6; n=131) ilköğretim mezunu olduğu, %90,7’sinin (n=137) örgün eğitime devam etmediği saptandı. 
Olguların %62,9’unun (n=78) cinsel ilişki veya cinsel istismar sonrası evlenmek için başvurduğu görüldü. Tarafımıza başvuru esnasında gebe 
olan ve anneleri de ilk doğumlarını 18 yaş ve altında yapanların oranı %20 (n=20) olarak saptandı. Gebe olan olgular ile annelerinin ilk doğum 
yapma yaşları arasında anlamlı fark olduğu saptandı.

Sonuç: Dünyadaki birçok topluluk gibi ülkemizde de çocuk evlilikleri önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Açıkçası, sorunun 
yasal, politik, sosyal, ekonomik, sağlık ve eğitim dahil olmak üzere farklı yönlerini hedeflemek için çok yönlü stratejilere ihtiyaç vardır. Çocuk 
evliliği, hem doğum yapan hem de bu evliliklerden doğan çocukları etkileyen çok boyutlu, sıralı bir istismar olarak görülmelidir. Bu durum, 
kuşaklar arası istismarın önemli bir türüdür.

Anahtar Kelimeler: Erken evlilik, cinsel istismar, çocuk gelin, düşük eğitim düzeyi 
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GİRİŞ
Günümüzde çocukların erken yaşta evlendirilmeleri, dünyanın 
birçok ülkesinde karşımıza bir problem olarak çıkmaktadır. 
Bazı ülkelerde bu konuda gerekli yasal önlemlerin alınmış 
olmasına karşın sorunun çözülemediği görülmektedir.

Erken evliliklerle tüm dünyada karşılaşılmakla birlikte az 
gelişmiş veya Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde daha 
yüksek oranlarda görülmektedir (1).

“Çocuk” ve buna bağlı olarak “erken evlilik” kavramlarının 
tanımları bölgelere göre farklılık gösterse de küresel ölçekte 
kabul edilen görüş; 18 yaş altını “çocuk” ve bu yaştan önce 
yapılan evlilikleri de “erken evlilik” olarak değerlendirmektedir. 
Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 124. maddesine göre; evlenme 
ehliyeti için 17 yaş sınırı belirlenmiş olmakla birlikte, “erken 
yaşta evlilikler” terimi bu çalışmada 18 yaşın altında yapılan 
evlilikler anlamına gelmektedir (1). On sekiz yaş altındaki bireyler 
çocuk, 10-19 yaş arası ise adölesan olarak tanımlanmaktadır. 
Bu dönem; çocukların fiziksel olarak özellikle fertilite açısından 
önemli bir gelişme düzeyine ulaştıkları ancak ruhsal ve sosyal 
gelişimlerini henüz tamamlayamadıkları bir dönemdir (2). Bu 
dönemde yapılan evlilikler, genellikle çocuğun veya çocukların 
rızası alınmadan aile kararlarıyla ve çoğu kez de zorla 
yapılmaktadır. Özgürce ve tam rıza gösterme yetisine sahip 
olmayan çocukların yaptığı bu evlilikler insan haklarının ve 
çocuk haklarının ihlali olarak görünmektedir (3). Bu bağlamda, 
erken yaşta evlilik kavramı sosyal açıdan cinsel istismarla 
bağdaştırılması nedeniyle de büyük bir problem olarak 
karşımıza çıkmaktadır (4).

Erken yaşta yapılan evlilikler, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği 
konumunu zayıflatmakta ve hayatlarıyla ilgili tercihlerinde söz 
sahibi olma haklarını engellemektedir. Özellikle kız çocukları 
sağlık, eğitim ve çalışma gibi olanaklardan faydalanamamakta, 
eğitimsizliğe, yoksulluğa ve bağımlılığa terkedilmektedir. 
Evlenmeden önce babanın kontrolünde olan kız çocuğu, 

evlendikten sonra kocasının kontrolüne geçmektedir. Erken 
yaşta evlilik yapan kız çocuğu erken yaşta çocuk sahibi olmakta 
ayrıca erken doğan çocuklarının geçimini sağlayamayan düşük 
ekonomik düzeyi olan aileler kız çocuklarını erken yaşta 
evlendirerek kırılması zor bir kısır döngüyü oluşturmaktadır 
(5,6).

Evlenmede yaş meselesi TMK madde 124 ile hükme bağlanmıştır. 
Buna göre; “Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça 
evlenemez” şeklinde açıklanmaktadır. Aynı maddenin 
devamında olağanüstü evlenme yaşı belirtilmektedir; “Ancak, 
hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on 
altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin 
verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya 
vasi dinlenir” (7). Anlaşılacağı üzere; normal evlenme yaşı kadın 
ve erkek için on yedi yaşın tamamlanması, olağanüstü evlenme 
yaşı ise yine kadın ve erkek için on altı yaşın tamamlanmasıdır. 
Bu durumda on altı yaşın tamamlanmasından önce yapılan 
evlenmeler, TMK madde 124’e göre aykırıdır. Ancak evlenme 
yaşının tamamlanmamış olduğu halde gerçekleştirilen 
evlenmelerle ilgili problem, kanunda bunlara uygulanacak 
müeyyidenin ne olduğunun açıkça belirtilmemiş olmasıdır. 
Evlenmenin yokluğuna ve butlanına yol açacak sebeplerin 
arasında yaş küçüklüğünün yer almaması, böyle bir evliliğin 
nasıl sonuçlanacağının tespitini güçleştirmektedir. Küçük 
yaşta evlenen kişinin velisinin ya da vasisinin, kendilerinden 
izin alınmaksızın yapılmış evlenmenin iptali için dava açma 
hakları TMK madde 153’te düzenlenmiştir. Ancak bunların iptal 
davasını artık açamayacakları durumların söz konusu olduğu 
ya da evlenmenin zaten velisi ya da vasisinin izni dahilinde 
olduğu durumlarda, her nasılsa yapılmış olan bu evliliğin yaş 
küçüklüğüne rağmen varlığını devam ettirmesi kaçınılmazdır. 
Bu durum ise evlenme yaşının, kanun koyucunun iradesine 
rağmen fiili olarak öne çekilmesi gibi sakıncalı durumu ortaya 
çıkarmaktadır (8).

ABSTRACT

Objective: Children marriage at early age appears to be a problem in many countries of the World nowadays. With this study, it is aimed to 
reveal the factors that are effective on the road to early marriage.

Methods: In this research, it was examined on written reports to 151 cases who applied to Aydın Adnan Menderes University Hospital, Forensic 
Medicine Department between January 01, 2007 and December 31, 2019 in Aydın. 

Results: It was determined that most of the cases (86.8%; n=131) were primary school graduates and 90.7% (n=137) did not continue formal 
education. 62.9% (n=78) of the cases were  detected to apply for marriage after sexual intercourse or sexual abuse. The rate of those who 
became pregnant during their application and whose mothers gave birth at the age of 18 and under was 20% (n=20). There was a significant 
difference between pregnant women and their mothers first birth ages.

Conclusion: Child marriage continues to be an important public health problem in our country and many other contries in the world. Obviously, 
multi-faceted strategies are needed to target different aspects of the problem, including legal, political, social, economic, health and education. 
Child marriage should be seen as a multidimensional, sequential abuse that affects both children giving births and children born from these 
marriages. This is an important form of the intergenerational abuse.

Keywords: Early marriage, sexual abuse, child bride, low education level
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GEREÇ ve YÖNTEMLER
Araştırma Aydın ilinde adli değerlendirme için yönlendirilen 
18 yaş altı evlilik izni ile başvuran olguların sosyodemografik 
özelliklerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel tipte 
bir araştırma olarak yapılmıştır. 

Bu araştırma Aydın ili merkez ilçe ve diğer ilçelerinden 01 
Ocak 2007-31 Aralık 2019 tarihleri arasında başvuran olgular 
üzerinde yapıldı. Bu çalışmada 151 olgunun raporu incelendi. 
Araştırma örneklemine alınacak olgu sayısı literatür incelenerek 
hesaplandı.

Bu araştırmada veri toplama araçları, araştırmacı tarafından 
konuya ilişkin literatür incelenerek hazırlandı.

Olguların sosyodemografik özelliklerini ve ruh sağlığı 
durumlarını belirlemeye yönelik anket formu hazırlandı. Bu 
anket formunda; olguların sosyodemografik özelliklerine 
(yaş, medeni durum, öğrenim durumu, aile tipi, mesleği vb.), 
kadınların gebelik ve doğum ile ilgili özelliklerine (ilk doğum 
yaşı, annenin ilk çocuk sahibi olma yaşı, kronik hastalıklar 
vb.) ve olguların evlilik uyumlarını etkileyebilecek faktörlere 
(akrabalık derecesi, evlilik karar vb.) ilişkin sorular ile birlikte 
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
tarafından olgulara uygulanan Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama 
Ölçeği (Secree for Child Anxiety and Related Disorders - ÇATÖ) 
ve Çocukluk Çağı Depresyonu Değerlendirme Ölçeği (The 
Children’s Depression Rating Scale - CDI) bulunmaktadır.

Çocukluk çağı kaygı bozukluklarını tarama amacıyla Birmaher 
ve ark. (9) tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlik ve 
güvenirliği Çakmakçı (10) tarafından yapılan ÇATÖ’nün ebeveyn 
ve çocuk formu mevcuttur. Toplam 41 maddeden oluşan 
ÇATÖ’de 25 ve üzeri puanın kaygı bozukluğu için uyarı niteliği 
taşıdığı kabul edilmektedir. Ölçek içinde ayrıca somatik, panik, 
yaygın anksiyete, ayrılık anksiyetesi, sosyal anksiyete ve okul 
korkusu alt ölçekleri bulunmaktadır. Bu ölçeğin çocuk formu, 
çalışmamıza katılan gençlerin kaygı düzeylerini belirlemek 
amacıyla kullanıldı.

CDI, klinisyen tarafından ebeveyn ve çocuk ya da ergene ayrı ayrı 
uygulanan 17 maddelik bir ölçektir. Klinisyen her maddeyi hem 
çocuk hem de ebeveynden aldığı bilgileri kullanarak puanlar; 
ölçek duygulanım ile ilgili bedensel, bilişsel ve psikomotor 
belirtileri değerlendirir. Toplam 40 puan orta şiddetli depresyon 
için, 45 ve üstü puan ise ağır depresyon için belirteçtir. Bu 
ölçeğin ergen formu, çalışmamıza katılan gençlerin depresyon 
belirtilerini belirlemek amacıyla kullanıldı.

İstatistiksel Analiz
Veriler SPSS istatistik pakedine aktarıldı, Windows için 
Sürüm 18.0.0 (2009, SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) kullanıldı ve 
istatistiksel analiz yapıldı. İstatiksel olarak sonuçlar; ortalama 
standart sapma, değer ve yüzde olarak verildi. Shapiro-Wilk ve 
Kolmogorov-Smirnov one-sample testi, rastgele değişkenlerin 
örneklerinin normal dağılıma ait olup olmadığını test etmek 

için kullanıldı. Ortalamaların karşılaştırılması t-testi ile 
yapılırken, kategorik veriler ki-kare ve Fisher’ın kesin testleri 
kullanılarak analiz edildi. Olasılık değerleri <0,05 olarak kabul 
edildi.

BULGULAR
Evlilik izni için mahkemeye başvuran ve adli makamlar 
tarafından 01 Ocak 2007-31 Aralık 2019 tarihleri arasında adli 
tıbbi değerlendirme için yönlendirilen 18 yaş altı 151 olgu tespit 
edildi. Olguların %98’inin (n=148) kadın, %2 (n=3) olgunun 
erkek olduğu görüldü.

Erken evlilik izni ile tarafımıza başvuran olguların çoğunluğunun 
(%96; n=145) 16 yaşında (16±0,24) olduğu saptandı. Tarafımıza 
yönlendirilen 14 ve 15 yaşlarındaki birer (%0,7, %0,7) olgudan 
aynı zamanda radyografik inceleme ile kemik yaşı tespiti 
istendiği saptandı.

Olguların yaş ortalamasının 16±0,24 olduğu, büyük bir kısmının 
(%86,8; n=131) ilköğretim mezunu olduğu, lise eğitimine 
devam edenlerin %9,3 (n=14) olduğu, beş olgunun sadece 
okur-yazar olduğu, bir olgunun ise okur-yazar dahi olmadığı 
görüldü. Olguların çoğunluğunun (%60,6; n=60) okul başarısını 
kötü olarak ifade ettiği saptandı. Olguların %90,7’sinin (n=137) 
örgün eğitime devam etmediği belirlendi (Tablo 1).

Olgulara eğitimi bırakma nedeni sorulduğunda %41,0 (n=48) 
oranında en sık olarak kendi isteği ile bıraktıkları cevabı 
görüldü. Olguların bir işte çalışma oranının %25,9 (n=36) 
olduğu, çalışanlar arasında en sık meslek grubunun işçi (%19,4, 
n=27) olduğu belirlendi. Olguların ortalama kardeş sayılarının 
3,41±1,62 olduğu, olguların %65,2 (n=73) oranında çekirdek 
aile içerisinde büyüdükleri, %18,3 (n=21) oranında ise anne ve 
babalarının boşanmış olduğu tespit edildi (Tablo 2).

Başvuru sırasında en sık %52,1 (n=63) oranında olguların 
öz annesi ve öz babası ile birlikte yaşadıkları, %20,7 (n=25) 
oranında evlenmek istenilen kişinin ailesi ile, %5,8 (n=7) 
oranında ise evlenmek istenilen kişi ile birlikte yaşadıkları 
saptandı.

Değerlendirme sırasında olguların %35,5’inin (n=44) gebe 
olduğu, %4,8’inin (n=6) bebek sahibi olduğu belirlendi. 
Olguların %62,9’unun (n=78) cinsel ilişki veya cinsel istismar 
sonrası evlenmek için başvurduğu görüldü. Ailelerindeki anne 
ve baba arasında akrabalık ilişkisi bulunan olguların oranının 
%22,2 (n=24) olduğu belirlendi. Olguların annelerinin yaş 
ortalamasının 40,02±6,27 olduğu, en sık %77,3 (n=92) oranında 
ilköğretim mezunu oldukları, %13,4’ünün (n=16) okur-yazar 
olmadığı ve bir (%0,8) olgunun annesinin lise mezunu olduğu 
görüldü. Çalışanlar arasında en sık meslek grubunun çiftçi 
(%22,3, n=27) olduğu belirlendi. Annelerinin evlenme yaş 
ortalamasının 16,3±1,87 olduğu, ilk çocuk sahibi olma yaş 
ortalamasının ise 19,80±3,31 olduğu belirlendi.

Olguların babalarının yaş ortalamasının 44,70±6,18 olduğu, 
büyük bir çoğunluğunun (%89,9; n=107) ilköğretim mezunu 
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olduğu, lise mezunu oranının %4,2 (n=5) olduğu, bir (%0,8) 
olgunun babasının üniversite mezunu olduğu görüldü. 
Çalışanlar arasında en sık meslek grubunun çiftçi (%38,0; n=46) 
olduğu belirlendi. Olguların babalarının ilk çocuk sahibi olma 
yaş ortalamasının 24,65±4,67 olduğu belirlendi (Tablo 3).

Örgün eğitime devam etmeyip okul başarısının kötü olduğunu 
ifade edenlerin oranının %60,6 (n=60) olduğu saptandı. Bunun 
yanında örgün eğitime devam edip, okul başarısını kötü olarak 
ifade eden olgu saptanmadı.

Çekirdek ailelerde kendi isteği ile eğitimi bıraktığını ve okul 
başarısının da kötü olduğunu ifade edenlerin oranı %34,9 
(n=22) olarak bulunmuş olup bu oranın dağılmış aile içerisinde 
%62,5 (n=10) olduğu saptandı.

Tarafımıza başvuru esnasında gebe olan ve anneleri de ilk 
doğumlarını 18 yaş ve altında yapanların oranı %20 (n=20) 
olarak saptandı. Başvuru esnasında gebe olmayıp, anneleri de 
ilk doğumlarını 18 yaş üstünde yapanların oranı %46,4 (n=51) 
olarak saptandı (p<0,05).

Olguların ÇATÖ değerlendirmesinden aldığı puan ortalamasının 
21,77±1,10, CDI değerlendirmesinden aldığı puan 
ortalamasının 8,53±0,63 olduğu belirlendi (Tablo 4).

TARTIŞMA
Bu çalışmada, 2007-2019 yılları arasında evliliğe uygunluğun 
tıbbi-yasal raporlarını hazırlamak için mahkemeler tarafından 
kliniğimize sevk edilen 151 çocuğun verileri incelendi. Sadece 
üç çocuk erkek olup erkek olan olguların hepsinin 16 yaşında 
olduğu görüldü. Bu veriler, kız çocuklarının çoğunlukla 
çocuk evliliklerinden etkilendiği yönündeki yaygın inancı 
desteklemektedir (11).

Dünyada, erken yaşta evlenen kızlar genellikle 5-6 yıl okula 
gittikten sonra okulu bırakırlar (12). Çalışmamızda 131 (%86,8) 
olgunun ilköğretim mezunu veya terk olduğu saptandı. Soylu 
ve Ayaz (13) çalışmasında olguların %70,8’inin ilköğretim terk ve 
%14,6’sının ilköğretim mezunu olduğu görülmüştür. Acemoğlu 
ve ark.’nın (14) araştırmasında ise erken yaş evliliği olan 
olguların %67,8’inin okur-yazar olmadığı, %1,1 olgunun lise ve 
üzeri eğitim durumunun olduğu görülmüştür. Aynı araştırmada 
okur-yazar olmayanlarda erken yaş evliliklerinin, lise ve üzeri 
mezunlara göre 10,85 (%95 güven aralığı: 4,10-31,2) kat daha 
fazla olduğu saptanmış ve bu farklılığın ilkokul mezunları ile 
lise ve üzeri mezunlarında da olduğu gözlenmiştir (risk oranı: 
6,21 %95 güven aralığı: 2,30-18,34). Durğut’un (6) yüksek lisans 
tezinde; %35,8’inin okur-yazar olmadığı görülmüştür. 2006 yılı 
aile yapısı araştırmasında; okur-yazar olmayanların %48’inin, 
yüksek lisans ve üniversite eğitimi alanların ise %0,6’sının 18 yaş 
altında evlilik yaptığı görülmektedir (15). Ortanca ilk evlenme 
yaşı ile eğitim düzeyi arasında da pozitif bir ilişki bulunmuştur. 

Tablo 1. Olguların sosyodemografik özellikleri

Özellikler Sayı %

Kiminle yaşadığı 63 52,1

Öz anne ve öz baba 8 6,6

Anne baba 6 5,0

Akraba 7 5,8

Öz anne ve üvey baba 1 0,8

Üvey anne ve öz baba 2 1,7

Evlenmek İstenilen kişinin ailesi 25 20,7

Evlenmek İstenilen kişi 7 5,8

Yurtta 2 1,7

Gebelik 

Var 44 35,5

Yok 80 64,5

Bebek 

Var 6 4,8

Yok 118 95,2

Cinsel İlişki veya cinsel istismar sonrası evlilik

Evet 78 62,9

Hayır 46 37,1

Kronik hastalık

Var 0 0

Yok 131 100

Anne ve baba arasında akrabalık

Var 24 22,2

Yok 84 77,8

Tablo 2. Ailelerin sosyodemografik özellikleri 1

Özellikler Sayı %

Anne yaşı (Ort, SS) 40,02±6,27

Annenin eğitim durumu

Okuryazar değil 16 13,4

Okuryazar 10 8,4

İlköğretim 92 77,3

Lise 1 0,8

Annenin
Mesleği

İşçi 18 14,9

Çiftçi 27 22,3

Esnaf 3 2,5

Çalışmıyor 71 58,7

Vefat 2 1,7

Annenin ilk çocuk sahibi olma yaşı (Ort, SS) 19,80±3,31

Annenin evlenme yaşı (Ort, SS) 16,30±1,87

Annenin kronik hastalığı

Yok                          87 79,1

Kanser    4 3,6

Diğer      16 14,5

Vefat 2 1,8

Psikiyatrik 1 0,9

SS: Standart sapma, Ort: Ortalama
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Ortanca ilk evlilik yaşı lise ve üzeri eğitim almış kadınlarda 24,1 
olarak saptanmış iken, bu değerin ilköğretim ikinci kademeyi 
tamamlamış kadınlarda üç yıl, eğitimi olmayan veya ilkokulu 
bitirmemiş kadınlarda ise beş yıl fazla olduğu görülmüştür 
(16). 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’na göre, 15-19 
yaş arasındaki gençlerde evlilik oranı okuma yazma bilmeyen 
kızlarda %7,2, ilkokul mezunu kızlarda %7,6, ortaokul mezunu 
kızlarda %1, lise ve üzerinde %3,9 görülmüştür (16,17). Eğitim 
düzeyi ile erken evlilik ilişkisi dünyada da farklı değildir. Bu 
verilerin Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri ile uyumlu olduğu 
görüldü. Ortaokul eğitiminin tamamlanması, çocuk ve erken 
evlilik için önemli bir caydırıcı etkendir (18,19). Evli kızlar 
genellikle okuldan ayrılır ve bu nedenle öğrenme, istihdam 
edilebilirlik becerileri kazanma ve topluma katılma fırsatlarını 
kaybederler (20). Eğitim eksikliği, aynı zamanda yetişkin evlilik 
rollerini müzakere etmek için gereken bilgi ve becerileri de 
sınırlamaktadır (21).

Bazı çalışmalar artan sayıda kardeşin okullaşma üzerinde 
olumsuz bir etkisi olabileceğini vurgulamıştır (21-23). 
Bu çalışmalara uygun olarak çalışmamızda kız olguların 
%65,1’inin üç veya daha dazla kardeşi olduğu ve bunların 
%92,8’inin okula devam etmediği görüldü. Karci ve ark.’nın 

(24) araştırmasında; olguların %59,3’ünün üç veya daha fazla 
kardeşi olduğu ve bunların %29,9’unun okula devam etmediği 
görülmüştür. Muhtemelen, hane halkı büyüklüğündeki artış, 
kardeşler arasındaki mevcut kaynakların daha büyük bir payı 
ile sonuçlanmaktadır (25). Ev halkının büyüklüğündeki artış, 
çocukların kendi yataklarına sahip olmamasına neden olabilir, 
bu da okulu bırakma ve çocuk evliliğiyle ilgilidir.

Okullaşmayı etkileyen bir diğer faktör de annenin eğitim 
düzeyidir. Daha az eğitimli kadınların çocukları daha küçük 
yaşlarda okulu bırakmaktadır (25). Ayrıca, anne eğitim 
düzeyinin düşüklüğü çocuk evlilikleri ile önemli ölçüde 
ilişkilidir (26-29). Çalışmamızda ebeveynlerin eğitim düzeyi 
açısından annelerin %77,3’ünün ilköğretim mezunu olduğu, 
%0,8’inin lise mezunu olduğu saptandı. Babaların ise %89,9’u 
ilköğretim mezunu iken, lise mezunu %4,2, üniversite mezunu 
%0,8 oranında olduğu tespit edildi. Ayrıca çalışmamızda 
anne ve baba eğitim düzeyleri oldukça düşüktür ve %58,7 
oranında annelerin çalışmadığı saptandı. Karci ve ark.’nın 
(24) araştırmasında ebeveynlerin eğitim düzeyi açısından, 160 
anne ve 158 baba için verilerin mevcut olduğu görülmüştür. 
Toplam 44 çocuk (%26,3) ve 19 babanın (%11,4) okuma yazma 
bilmediği, 101 anne (%60,5) ve 100 babanın (%59,9) ilkokul 
mezunu, 15 anne (%9) ve 39 babanın (%23,4) ortaokul veya 
üstü eğitim aldığı görülmüştür. Soylu ve Ayaz’ın (13) yaptığı 
araştırmada ebeveynlerin eğitim düzeyi açısından, 41 (%85,4) 
annenin okuma yazma bilmediği, 5 (%10,4) annenin ilköğretim 
mezunu olduğu görülmüştür. Otuz bir (%33,3) babanın okuma 
yazma bilmediği, 28 (%58,3) babanın ise ilköğretim mezunu 
olduğu görüldü. Benzer şekilde bu veriler yetersiz-eksik eğitimli 
annelerin ve/veya babaların kızlarının okulu bırakma, okuma 
yazma bilmeme ve daha erken evlenme eğiliminde olduğunu 
göstermektedir.

Düşük sosyoekonomik statü ile çocuk evliliği arasındaki ilişki iyi 
bilinmektedir (27,30-32). Düşük sosyoekoenomik durum, artan 

Tablo 3. Ailelerin sosyodemografik özellikleri 2

Özellikler Sayı %

Baba yaşı (Ort, SS) 44,70±6,18

Babanın eğitim durumu

Okuryazar değil 2 1,7

Okuryazar 4 3,4

İlköğretim 107 89,9

Lise 5 4,2

Üniversite 1 0,8

Babanın Mesleği

İşçi 40 33,1

Çiftçi 46 38,0

Esnaf 18 14,9

Memur 2 1,7

Çalışmıyor 6 5,0

Emekli 1 0,8

Mühendis 1 0,8

Vefat 7 5,8

Babanın ilk çocuk sahibi olma yaşı (Ort, SS) 24,65±4,67

Babanın evlenme yaşı (Ort, SS) 21,87±5,68

Babanın kronik hastalığı: Yok 88 79,3

Kanser 4 3,6

Parapleji 1 0,9

Diğer 10 9,0

Vefat 7 6,3

Psikiyatrik hastalığı 1 0,9

SS: Standart sapma, Ort: Ortalama

Tablo 4. Olguların görüşme sırasında aldıkları ÇATÖ ve CDI 
puanları

ÇATÖ Puanı CDI Puanı

Sayı Olan veri 100 103

Kayıp veri 51 48

Mean 21,77 8,53

Standard error of mean 1,10 0,63

Median 21 7

Standard deviation 11,03 6,37

Variance 121,73 40,53

Minimum 2 1

Maksimum 56 33

ÇATÖ puanı 25 ve üzeri veri 37 (%37)

CDI puanı 40 ve üzeri veri 0 (%0)

ÇATÖ: Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama, CDI: Çocukluk Çağı Depresyonu 
Değerlendirme Ölçeği
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çocuk evlilik oranlarıyla hem doğrudan hem de dolaylı olarak 
okuldan ayrılmaya neden olabilir. Çocukların sosyoekonomik 
durumu hakkında yeterli veri bulunmaması bu çalışmanın 
sınırlamalarından biri olmuştur. Retrospektif tablo inceleme 
metodolojisi de bu konuda önemli bir sınırlama oluşturmuştur.

Çalışmamızda 44 (%35,5) çocuğun gebe ve altı (%4,8) çocuğun 
da bebeği olduğu saptandı. Karci ve ark.’nın (24) çalışmasında 
63 (%37,7) gebe kız ve 15 (%9) kız çocuğunun bebeği olduğu 
görüldü. Erken gebelik, hem anne hem de çocuk için birçok risk 
taşır. Soylu ve Ayaz’ın (13) yaptığı araştırmada %29,2’sinin gebe 
olduğu, %45,8’inin ise doğum yapmış olduğu saptandı. On altı 
yaşından küçük kız çocuklarının gebelikle ilgili ölüm riski, yirmili 
yaşlarının başlarındaki kızlara göre dört kat daha fazladır (33). 
Gestasyonel diyabet, gestasyonel hipertansiyon, erken doğum 
ve obstetrik fistül gibi komplikasyonlar erken gebelikte daha 
sıktır (34,35). Ergenlerin fiziksel olgunlaşmamışlığı, yüksek 
neonatal mortalite ile ilişkili önemli bir faktör olabilir (34). 
Ergen annelerin bebekleri düşük doğum ağırlığı, küçük gebelik 
yaşı ve prematürite için yüksek risk altındadır (33-37). Ayrıca, 
annelerinin zorla evlendirildiğini bildiren çocuklar, anneleri 
zorla evlendirilmeyen çocuklardan daha fazla içselleştirici 
ve dışsallaştırıcı davranışlar, kaygı, depresyon veya somatik 
belirtiler yaşamıştır (38,39).

Çalışmamızda tarafımıza gebe olarak başvuran olguların 
%90,9’unun ilköğretim mezunu olduğu, %9,1’nin lise terk 
olduğu saptandı. Bebeği olan altı olgunun hepsinin ilköğretim 
mezunu olduğu saptandı. Türkiye’de okuma yazma bilmeyen 
veya ilkokuldan ayrılan (%17) kızlarda ergenlikte doğum oranı, 
en az ilkokul mezunu kızlara (%8) göre daha yüksektir (40). 
Benzer şekilde, 15 yaşın altında doğum yapan kızların eğitim 
düzeyine ilişkin verilere bakıldığında; bu kızların %27,7’sinin 
okuma yazma bilmediğini, %59,9’unun ilkokul mezunu ve 
%8,8’inin ortaokul mezunu olduğu, lise veya üniversite mezunu 
olmadığı görülmüştür (41). Çalışmamızda literatürle uyumlu 
olarak olguların çoğunluğu (%90,7) okulu bırakmıştır.

Olguların ve aday eşlerinin arasındaki yaş ortalaması 
6,65±3,55’dır. Karci ve ark.’nın (24) araştırmasında kız çocukları 
ve aday eşleri arasındaki yaş ortalaması 8,1±4,0’dır. Erken yaşta 
evlenen kızlar, kocasıyla daha sonra evlenecek olanlardan daha 
büyük yaş farklılıklarına sahip olma eğilimindedir (42). Bu yaş 
farklılıkları, kızların kocalarıyla müzakere etme ve kendi üreme 
sağlığını kontrol etme yeteneklerini kısıtlayabilir (43). Kocanın 
ve ailesinin çocuk doğurma, düşük eğitim düzeyi ve doğum 
kontrolü hakkında yetersiz bilgi ve beklentilerinin bir sonucu 
olarak; çocuk evlilikleri, evlilikten hemen sonra istenmeyen, 
plansız erken gebeliklere yol açar (44,45). Dünya çapında 7,3 
milyon ergen anne her yıl doğum yapmaktadır ve bunların iki 
milyonu 15 yaşın altındadır (46-48). Türkiye’de 2017 yılında 15-
17 yaş arası 14.554 kız çocuğu ve 15 yaş altı 227 kız çocuğu 
doğum yapmıştır. Adana için bu veriler sırasıyla 543 ve 10 kız 
çocuğudur (41).

Olguların %37,7’sinin medeni sertifikaları olmayan dini 
evlilikleri bulunmaktadır. Dini nikahlı olguların %91,3’ünün 
okula devam etmediği, %52,2’sinin gebe olduğu, %14,3’ünün 
bebek sahibi olduğu, %25,8’inin üç ve daha fazla kardeşe sahip 
olduğu saptandı. Karci ve ark.’nın (24) yaptığı araştırmada; 
dini nikahlı olguların %46,3’ünün okula devam etmediği, 
%63,2’sinin hamile olduğu, %15,8’inin doğum yaptığı, %35,1’in 
üç ve daha fazla kardeşe sahip olduğu görüldü. Bunlar arasında 
düşük anne eğitim düzeyi, üç ve üçten fazla kardeşi olması, 
gebelik öyküsü ve doğum yapması önemli ölçüde daha 
yaygındı. Literatürde benzer şekilde dini nikah öyküsü, birlikte 
yaşama ve çocuk doğurma da erken evlenme ile ilişkilidir (49).

Yasaların ebeveyn veya adli rıza ile çocukların evlenmesine 
izin verdiği ülkelerde, çocuk evlilikleri resmi hale gelir (46). 
Türkiye’de ilave olarak evlilik için zihinsel uygunluğa ilişkin 
tıbbi-yasal bir rapor gereklidir. Olgularla görüşme sırasında her 
olguya ÇATÖ uygulanmıştır. ÇATÖ yapılan olguların %37’sinin 
25 puan ve üzeri aldığı saptandı. Bu açıdan olguların çoğunun 
kaygı bozukluğu açısından uyarı niteliklerini kapsadıkları 
görülmüştür. Literatürde erken evlendirilmiş çocukların ruhsal 
durumları ile ilgili bir çalışmaya rastlanılmıştır. Soylu ve Ayaz’ın 
(13) yaptığı araştırmada küçük yaşta evlendirilmiş olgularda 
travma sonrası stres bozukluğunun %8,3 oranında görüldüğü ve 
bu kişilerde mevsimsel duygu durum ve uyum bozukluğunun 
daha sık geliştiği saptanmıştır. İçinde yaşadığımız toplumda 
erken evlilik geleneksel olarak desteklenmekte ve bu tür 
evliliklerin genel olarak toplumsal kabul ile gerçekleştiği 
bilinmektedir (1). Bu nedenle erken evlilik bazı olgularda 
travma olarak algılanabilir (13). Bu olgularda yaşanılan cinsel 
istismar, küçük yaşta çocuk sahibi olma gibi ağır sorumluluklar, 
anne-baba ve arkadaşlarından erken ayrılma, eşi ve eşinin 
ailesi ile yaşanan anlaşmazlıklar, ekonomik yetersizlikler 
ve düşük sosyal destek gibi nedenlerden dolayı mevsimsel 
duygu durum ve uyum bozukluğunun daha fazla geliştiği 
düşünülmüştür. Bu sonuçlar ışığında, erken evliliklerin sadece 
cinsel istismar açısından değerlendirilmesinin yanlış olacağı, 
olguları psikososyal açıdan etkileyen problemlerin tümünün 
bir arada ele alınması gerektiği belirtilmelidir (50). Ayrıca bu 
olgular ve ailelerin genel olarak ruhsal değerlendirmeden 
kaçınmaları, ruhsal bozukluk oranının tespit edilenden daha 
yüksek olabileceği sonucunu doğurabilir (13).

Ülkemizde bu konuda farklı görüşler ve uygulamalar olmasına 
rağmen, 18 yaşın altındaki her çocuğun evliliğe uygun olmadığı 
düşünülmektedir. En iyi kazancımız, sağlık profesyonellerinin 
yardımıyla çocuk evliliğine izin vermemek olacaktır.

Veriler resmi evlilik nedeniyle mahkemeler tarafından, tarafımıza 
sevk edilen çocukları kapsamaktadır. Bu çalışma, dini evlilikleri 
olan ve medeni evlilik için başvuruda bulunmayan çocukları 
veya tıbbi raporları için ildeki diğer hastanelere yönlendirilen 
çocukları kapsamamaktadır. Bu açıdan gerçek prevalansın 
daha yüksek olduğunu tahmin etmekteyiz. Bu yüzden erken 
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yaşta evlilik sorunu daha net olarak ortaya çıkarmak ve gerekli 
önlemleri almak amacıyla daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç 
olduğu düşünmekteyiz.

SONUÇ
Dünyadaki birçok topluluk gibi ülkemizde de çocuk evlilikleri 
önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. 
Açıkçası, sorunun yasal, politik, sosyal, ekonomik, sağlık ve 
eğitim dahil olmak üzere farklı yönlerini hedeflemek için çok 
yönlü stratejilere ihtiyaç vardır. Çocuk evliliği, hem doğum 
yapan hem de bu evliliklerden doğan çocukları etkileyen çok 
boyutlu, sıralı bir istismar olarak görülmelidir. Bu durum, 
kuşaklar arası istismarın önemli bir türüdür.
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