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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA 

Gönderilmek üzere 

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 
 

ŞİKÂYET EDEN : İzmir Barosu Başkanlığı 

1456 Sokak, No: 14, Alsancak Konak-İZMİR 

VEKİLİ  : Av. Nuriye Kadan-Aynı adres 

ŞÜPHELİ  : Nurettin Yıldız 

Kartaltepe Mahallesi 67.Sokak No:24 (Hacı Mümin Camii Üstü) 

Bayrampaşa/İstanbul/TÜRKİYE 

SUÇ   : 5237 Sayılı TCK 214 ve 217. maddelerine aykırılık. 

KONU   : TCK 214 ve TCK 217 maddelerine aykırı hareket eden şüpheli hakkında gerekli 

soruşturma yapılarak hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesine ilişkin talebimizden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR :  
  

1-Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız, katıldığı bir programda “ Evlilikle ilgili 

şeriatımız İslamın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. 

Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu 

25 yaşında bir erkek veya 7 yaşında erkek, 25 yaşında bir kız evlenebilirler mi? Nikahlanabilirler mi 

diyelim. Nikah evlilikten daha hassas bir ifade. Evet nikahlanmalarında sakınca yoktur. Bütün 

mezheplere göre, Kuran’a iman eden bütün Müslümanlara göre, Kuran’a iman kelimesini açacağız 

biraz sonra evlilik için bir yaş söz konusu değildir. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında 

yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır. Ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu 

için nikaha engel yoktur.”açıklamalarında bulunmuştur. 

Küçük yaşta, fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlamayan çocukların evlendirilebileceğine dair 

açıklama  MK’nun evlenme ehliyeti ile ilgili emredici hükümlerine ve çocuk haklarını korumaya yönelik 

uluslararası sözleşmelere aykırıdır. 

Ayrıca , dört yıl içerisinde kayıtlara geçen 181.000 çocuk gelin vakasının yaşandığı ülkemizde, 

aileler ve toplum bu hukuk ve insanlık dışı davranışa  teşvik edilmektedir. 

2. Türk Medeni Kanununun Aile Hukuk Kitabında Evlenme Ehliyeti ve Engelleri Bölümünün 

Yaş başlığını taşıyan 124. maddesine göre;  

“Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.  
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Ancak, hâkim 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.”  

Türk Medeni Kanununa göre, 16 yaşından küçük bir çocuğun evlendirilmesi mümkün değildir. 16 

yaşını doldurmayanların evlendirilmeleri halinde bu evlilik yok hükmündedir. Bu durumda ortada hukuken 

geçerli bir evlilik de yoktur.  

3. Çocuk genel ifadeyle, bebeklik çağı ile erginlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan 

insan olarak tanımlanmakla birlikte 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda çocuğun tarifi, henüz on sekiz yaşını 

doldurmamış kişi olarak yapılmıştır(TCK.m.6).  

27 Ocak 1995 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Anayasa’nın amir 90. 

maddesi uyarınca kanun hükmünde bulunan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 1. maddesi 

uyarınca da; “Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma 

durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.”  

Türk Medeni Kanununun 11. maddesine göre; “Erginlik on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlar.”  

Küçük yaştaki bir çocuğun henüz çoğu kavramı algılama yeteneği olmadığından, evliliğinin 

gündeme getirilerek suistimali de hukukumuza ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Çocuğun cinsel istismarı 

olarak tanımlanan bu suç kavramı, Dünya Sağlık Örgütü’nce de “çocuğun sağlığını, fiziksel ve sosyal 

gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir yetişkin, toplum veya ülke tarafından bilerek ve bilmeyerek yapılan 

davranışlar” olarak ifade edilmektedir.  

 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 103. maddesinde çocukların cinsel istismarı suçu düzenleme 

altına alınmaktadır.  

Fiilin psikolojik ve hukuki açıdan anlam ve sonuçlarını kavrayamayacak yaşta çocukların 

evlendirilmek suretiyle birlikteliğe yönlendirilmelerine ilişkin bahsi geçen açıklamalar bu kapsamda Türk 

Ceza Kanununun 103. maddesinde tanımlanan çocukların cinsel istismarı suçunun gerçekleşmesini teşvik 

niteliğindedir.  

  Şüphelinin çocukla cinsel ilişkiye girmeye tahrik içeren hukuka aykırı açıklamalarının Türk Ceza 

Kanununun 214 ve 217. maddelerinde belirtilen “suç işlemeye tahrik” ve “Kanunlara uymamaya tahrik” 

suçları kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 

SONUÇ   : Açıklanan nedenlerle;  

Şüphelinin Türk Ceza Kanunu’nun 214 ve 217. maddelerine ve Savcılığınız nezdinde resen 

yapılacak araştırma neticesinde tespit edilecek diğer yasal mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil eden 

eylemi nedeniyle hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını saygılarımızla 

vekâleten arz ve talep ederiz. 12.01.2015 

 

HUKUKİ NEDENLER : 5237 Sayılı TCK, TC Anayasası, AİHS, CMK ve ilgili mevzuat 

hükümleri 

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda açıklanan nedenlerle; şikâyet olunan hakkında eylemine uyan 

suçtan dolayı soruşturma başlatılmasına ve hakkında kamu davası açılarak ilgili yasa hükümleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.19.01.2015 
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                                                                                İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI ADINA 
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