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ÖZET

Çocuk Haklar› Sözleflmesine gore 0-18 yafl grubundaki her
birey çocuk say›lmaktad›r. Dünyada bu yafl grubundaki gebe
kalan ve çocuk do¤urarak anne olan çocuklar›n say›s› az›msanmayacak derecede çoktur. Çocuk annelerin çocuklar›n›n daha
sa¤l›ks›z, istismara u¤rama olas›l›klar› fazla, beslenme sorunu
yaflama ve ileride kriminal davran›fllar içine girme, ekonomik
ve sosyal aç›dan daha düflük bir düzeyde yaflama olas›l›klar›n›n
artm›fl oldu¤u bilinmektedir.
Ülkemizde çocuk annelerin durumuna iliflkin sa¤l›kl› verilere ulaflmak ne yaz›k ki pek mümkün olamamaktad›r. Çocuk
annelik kavram›na dikkat çeken bu makalede hem çocuk annenin hem de bebe¤inin sa¤l›¤›n› etkileyen bu durumla ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce yürürlü¤e girmesi ve Türkiye’deki durumunun belirlenmesi için yeni çal›flmalara gereksinim oldu¤u vurgulanm›flt›r.
Anahtar kelimeler: Çocuk, çocuk anneler, gebelik

SUMMARY

Every person between 0-18 years old is respected as child according to Children Wellness Protocol. To be pregnant and to
give birth are not less among children at these age group in the
world. Children of underage mother are less healthy and with
more risk of abuse and nourishment problem than other children. They live in low socioeconomical level and most of them
may have criminal behaviour in future. In Turkey, data and
statistical knowledge about teenage mother is not adequate.
This artical gives attention to importance of legal arrangement
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which affects health of underage mother and her child. New legal arrangements about underage mother must be put into
practice in order to protect underage mother and her child urgently and more studies are needed to determine situation of
underage mothers in Turkey.
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G‹R‹fi

Çocuk Haklar› Sözleflmesi’nin ilk maddesi çocu¤u, 18
yafl›ndan küçük insan olarak tan›mlamaktad›r. Devletlerin kendi yasalar›nda çocukluk s›n›r›n› belirlerken, bunu
sözleflmede yer alan belirli ilkeler do¤rultusunda yapmak
durumunda oldu¤u Çocuk Haklar› Komitesi taraf›ndan
vurgulanmaktad›r. Özellikle evlilikte erkek ve k›zlar
için farkl› yafllar belirlenmesi elefltirilmekte ve 6.maddesinde çocu¤un hayatta kalma, yaflama ve mümkün oldu¤u ölçüde geliflme hakk› oldu¤u belirtilmektedir (1).
Çocuklar›n çocuk do¤urmas› s›kl›kla hem anne hem
de çocuk için önemli bir sa¤l›k sorunu oluflturmaktad›r.
Çocuk annelerin çocuklar› daha sa¤l›ks›z ve istismara u¤rama potansiyelleri daha yüksektir. Beslenme, bar›nma,
e¤itim sorunu yaflayan anne kriminal davran›fllarla da
karfl›laflabilmektedir. Bu derleme, Çocuk Haklar› Sözleflmesi perspektifinde dünyada önemli bir sorun olarak alg›lanan ve bilincin artt›r›lmas›na yönelik e¤itim çal›flma-
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lar›n›n yap›ld›¤› bir süreçte, çocuk annelerinin ülkemizdeki durumu ortaya konularak adli t›p uygulamalar› çerçevesinde konuya dikkat çekmek amac›yla yaz›lm›flt›r.
Dünyada ve Türkiye’de Durum
Kad›nlarda geleneksel olarak yap›lan adolesan evlili¤i,
artm›fl do¤urganl›¤a neden olmaktad›r. ‹lk evlenme yafl›n›n küçük oldu¤u toplumlar, erken çocuk sahibi olan ve
do¤urganl›¤› yüksek toplumlard›r. Geliflmekte olan ülkelerde adolesan evlili¤i oldukça yüksek oranlardad›r.
Bangladefl’de 15-19 yafllar›ndaki kad›nlar›n %72’si, Güney Asya’da %54’ü, Afrika’da %44’ü ve Latin Amerika’da %16’s› evli bulunmaktad›r (2).
ABD’nde 1950’lerin sonunda her 1000 do¤umdan
96’s›n› çocuk anneler (15-19 yafl aras›) olufltururken,
1957’de bu oran 2000 do¤umda 49’ a düflmüfltür. 1960 ve
1970’lerde azalmaya bafllayan oran 1980’lerde ayn› h›zla
düflmeyi sürdürmüfl 1988-1991 y›llar› aras›nda yükselifle
geçmifl ancak 1990’l› y›llarda tekrar azalm›flt›r (3).
“Çocuklar› Kurtar›n (Save the Children)” adl› Amerikan kuruluflunun araflt›rmalar›na göre genç yaflta anne
olanlar›n ço¤unlu¤u Afrika ve Asya ülkelerindedir.
Bangladefl, Mali ve Nijerya'da 15 yafl›ndaki k›z çocuklar›n›n %10’u ya çocuk sahibi ya da hamiledir. S›ralamada
Türkiye ortalaman›n alt›ndad›r. Bat› ve kalk›nm›fl ülkelerde bakt›¤›m›zda, erken yaflta hamilelik oranlar›nda ilk
s›rada Amerika Birleflik Devletleri gelmektedir. ABD’ni
Rusya ve Yeni Zelanda izlemektedir. Bat›da; Afrika ve
Asya’ya göre en büyük fark, genç annelerin genelde evli
olmamas›d›r. En düflük oranlar Güney Kore'de görülürken, Japonya ve Hollanda bu ülkeyi izlemektedir. Türkiye ise çocuk annelik oran›n›n ciddiyeti aç›s›ndan, 119
ülkelik listede 70. s›rada yer almakta ve 15-19 yafl›nda çocuk sahibi olanlar›n oran›n›n yaklafl›k binde 4 oldu¤u görülmektedir (4).
Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k Araflt›rmas›’n›n 2003 y›l› verilerine göre evlenen toplam 585.321 kad›n›n %0,06’n›n
(n:339) 17 yafl alt›nda ve %0,08’nin (n:489) 18-19 yafl grubundad›r. 2003 y›l›nda gerçekleflen 1.174.831 canl› do¤um olgusunun %0,007’nin (n:85) 15 yafl alt›nda,
%6,29’nun (n:73841) 15-19 yafl grubunda anneler taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i bildirilmifltir. Bu bulgulara göre
1998 y›l› verilerine göre ise canl› do¤umlar›n %15’i 15-19
yafl grubundaki kad›nlara aittir. 1998 y›l›ndan itibaren
canl› do¤um yapan adolesanlar›n oran›nda azalma olmufltur. Ancak evlenen ve canl› do¤um yapan 19 yafl al-
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t›ndaki grup halen oldukça yüksek orandad›r(5,6).
Türkiye’de Çocuk Vakf›’nca, haz›rlanan bir raporda,
kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuk say›s›n›n son 5
y›lda art›fl gösterdi¤i ve bu grupta çocuk annelerin oran›n›n yüksek oldu¤u, 12-14 yafl aras› evli k›z çocuklar›n say›s›n›n 10 bin 484, 15-19 yafl grubundakilerin say›s›n›n
ise 463 bin 481 oldu¤u bildirilmifltir. Sosyal güvenlik sisteminin yetersizli¤i, iflsizlik ve enflasyon nedeniyle, baflta çocuklar olmak üzere 30 milyon kiflinin “risk alt›nda
bulundu¤u” görüflüne yer verilen raporda, ülkenin çocuk sa¤l›¤› alan›nda ulusal hedeflerden uzak bulundu¤u,
12-23 ayl›k bebeklerin yüzde 41’inin tam afl›l› oldu¤u belirtilmifltir (7).
2002 y›l›nda Çocuk Vakf› Türkiye Çocuk Bilim Merkezi, ''7 Ekim Dünya Çocuk Günü'' dolay›s›yla ''Türkiye'nin Çocuk Karnesi'' bafll›kl› bir rapor haz›rlam›flt›r.
Rapora göre, her y›l 1 milyondan fazla bebe¤in do¤du¤u
Türkiye'de, bebek ölüm oran› binde 29, anne ölüm oran› ise binde 53’tür. Toplam nüfusun yüzde 39.7'sini 0-18
yafl aras› nüfus olufltururken, 4-18 yafl aras›ndaki çocuk
nüfusunun içinde 1 milyon 100 bin özürlü bulunmaktad›r (8). Bebek ve anne ölüm oranlar› geliflmifl ülkelere göre oldukça yüksek olup, Türkiye’nin sa¤l›k verilerinin
durumu geliflme düzeyini düflürmektedir.
Türkiye genelinde, ortalama evlenme yafl› kad›nlarda
23, erkeklerde ise 27’dir. Evlenenlerin %36’s› evlilik karar›n› kendisinin, %58’i ailesinin, %6’s› yak›nlar›ndan birinin verdi¤ini söylemektedir. Evliliklerin %24’ü akraba
evlili¤idir. Nikah türüne göre; resmi ve dini nikaha ayn›
anda sahip olanlar %88.5, sadece dini nikah %7.4, sadece
resmi nikah› olanlar %3.8, resmi nikah da, dini nikaha da
yapt›rmayanlar %0.3’tür. Resmi nikah› olmayanlar bir
baflka deyiflle yasal olarak nikahs›zlar %7.7’dir. Güneydo¤u’da bir kad›n sivil toplum kuruluflunun 6 y›lda görüfltü¤ü 13.673 kad›ndan edindi¤i bilgilere göre evlenme
yafl› çok düflüktür: Kad›nlar›n %16.1’i 10-14 yafl, %64.7’si
15-19 yaflta evlenmifltir. Yeni Medeni Yasa’n›n öngördü¤ü evlenme yafl› 17 olsa da, aileler kanuna uymamaktad›r. Erken yaflta evlendirilen k›z çocuklara resmi nikah
yap›lamad›¤›ndan do¤an çocuklar ço¤u kez kay›nvalidenin nüfusuna kaydettirilmektedir. 13.673 kad›ndan
%41’i fikri sorulmadan akraba evlili¤i yapt›r›lm›flt›r (9).
Riskler ve Olas› Sorunlar
IV. Dünya Kad›n Konferans› Eylem Platformu’na göre; Her y›l 15-19 yafllar› aras›nda 15 milyondan fazla k›z
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çocu¤u do¤um yapmaktad›r. Erken yaflta olan annelik,
gebelik ve do¤um s›ras›nda çeflitli komplikasyonlar görülmekte ve anne ölümleri ortalaman›n üzerine ç›kabilmektedir. Ayr›ca, çok genç annelerin çocuklar›n›n hastal›¤a yakalanma ve ölme oranlar› di¤erlerine göre daha
yüksektir. Erken gebelik ve do¤um, dünyan›n her yerinde kad›nlar›n e¤itimlerinde, sosyal ve ekonomik statülerinde iyileflmeleri önleyen bir etmendir. Ek olarak, k›z
çocuklar cinsel fliddet ve HIV/AIDS gibi cinsel yolla geçen hastal›klara karfl› korunmas›z olup, erken yafltaki
cinsel iliflkiden erkeklere göre daha fazla zarar görmektedirler (1).
On sekiz yafl›n alt›ndaki annelerin ço¤u evli de¤ildir,
e¤itimlerini tamamlamam›fl ve sabit bir iflleri yoktur.
Genç babalar›n ço¤u çocuklar› için ekonomik destek sa¤layamazlar. Çocuk annelerin çocuklar› daha sa¤l›ks›zd›r.
‹stismara u¤rama olas›l›klar› daha fazlad›r. Beslenme sorunu ve kriminal davran›fllarla birlikte, ekonomik ve sosyal
aç›dan daha düflük bir düzeyde yaflarlar. Bir çal›flmada,
1995 y›l›nda 15-17 yafllar›ndaki annelerin sadece %3’ünün
çocu¤una devletten ekonomik destek ald›¤› belirtilmektedir. Yoksul bir yaflam, okulu terk etme, resmi olmadan
çocuk yaflta evlenme ve do¤urma, çocuk do¤uran bir çocuk annenin karakteristiklerinden say›lmaktad›r (10).
Çal›flmalarda infant cinayetlerinin en çok genç ebeveyn
veya üvey anne baba taraf›ndan ifllendi¤i bildirilmektedir.
‹nfant cinayetlerin yar›s› yaflam›n ilk ay› içinde gerçeklefltirilmektedir ve en önemli risk faktörler çocuk annelik ve
annenin e¤itimini yar›da b›rakma durumudur (11,12).
Newyork’da 1998’de 15-19 yafl aras› çocuk annelerin
485.000 bebek do¤urdu¤u ve bu yafltaki kad›nlar›n canl›
do¤um oran›n›n %51 oldu¤u saptanm›flt›r (13).
Quebec’te 15-19 yafllar› aras›nda her 10 gencin 6’s›n›n
cinsel partneri oldu¤u, %7’sinin 15 yafl›nda cinsel partner edindi¤i ve bu yafl›n gittikçe düfltü¤ü bildirilmektedir. Adolesanlar›n güvenli olmayan cinsel davran›fllar›
yetiflkinlerden daha s›k gösterdikleri, özellikle büyük
ço¤unlu¤unun 1’den fazla partneri bulundu¤u ve cinsel
yolla bulaflan hastal›ktan tedavi gördü¤ü bilinmektedir.
18 yafl alt› kad›nlar›n %70’i, 18-19 yafllar›ndaki kad›nlar›n yaklafl›k %43’ünün bir kontraseptif ilaç kullanmad›¤› belirlenmifltir. Yirmi yafltan genç annelerin düflük sosyoekonomik seviyeleri nedeniyle anne-çocuk sa¤l›¤› aç›s›ndan riskli oldu¤u da belirlenmifltir. Konjenital defektli, prematür ve düflük do¤um a¤›rl›kl› bebek do¤umu di¤erlerine göre adolesan annelerde daha s›kt›r. Düflük do-

¤um a¤›rl›kl› bebek, tüm gebeliklerde %7,4, 20 yafl alt›
kad›n gebeli¤inde %6,1 olarak saptanm›flt›r. Daha fazlas› adolesan ailelerin çocuklar› ihmal edilme ve uyum
problemleri yaflama riski artmaktad›r. 20 yafl alt› kad›nlar anemi, hipertansiyon, nefropati, eklampsi ve depresyon bozuklu¤u gibi sa¤l›k problemleri için de risklidir.
Gençler aras›nda gebelikler kadar düflükler ve tekrarlayan düflüklerin artmakta oldu¤u gösterilmifltir. Anneler
e¤itim y›llar›nda zorluk yaflay›p, gebe kal›nca okuldan
ayr›lmaktad›r. Bu da meslek sahibi olmalar›n› engelleyip, yoksul kalmalar›na sebep olmaktad›r (15-17). Her
y›l yaklafl›k 3 milyon adolesan cinsel yolla bulaflan hastal›k geçirmektedir. Adolesanlara cinsel yolla bulaflan
hastal›klar›n etkenleri %1 HIV, %30 herpes genitalis,
%50 gonore, human papilloma virus ve klamidyad›r.
Araflt›rmalarda Belirlenen Çözüm Önerileri
Küçük yaflta çocuk sahibi olmufl adolesanlar›n hem
kendileri hem de çocuklar›n›n psikolojik geliflimi aç›s›ndan aile deste¤ine ihtiyaçlar› vard›r. Amerika’da Afrika
kökenli 17 kiflilik adolesan gebe grup üzerinde yap›lan
bir çal›flmada, çocuklar›n anne babal›k kavramlar› sorgulanm›flt›r. Anne babalar›n çocuklar üzerinde ba¤›rarak
disiplin sa¤lamas› ve adolesanlar›n büyüklerle her zaman
aralar›nda problemlerin bulunmas›n›n ola¤an oldu¤u
hepsinde ortak düflünce olarak öne ç›km›flt›r. Ayr›ca bu
çocuklar›n büyüme, geliflme ve güvenlik bilgilerinin de
bulunmad›¤› belirlenmifltir (18). Çocu¤u olan 107 adolesan üzerinde yap›lan bir çal›flmada, büyükbaba deste¤i
bulunmas›n›n baba figürü oluflturmas› yönünde adolesan çocuklar› üzerinde olumlu etkileri bulunmufltur
(19). Gebe kalanlarda ve gebeli¤ini sonland›rma konusunda karar verememifl olan adolesan gebelere destek,
okula devam edenlere yard›m gerekli olup, hepsinin e¤itimin çemberinden geçmelerine önem verilmektedir
(17). Adolesanlar›n e¤itime devam etmemesi veya çal›flmamalar› tekrar gebe kalmalar› için önemli bir risk oluflturmaktad›r (20). Ayr›ca, bu yafl grubundaki k›zlar›n
sa¤l›k aç›s›ndan e¤itilmesi ve aile planlamas› uygulamalar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› gerekti¤i vurgulanm›flt›r (4).
Adolesan do¤um oranlar› y›llar içinde de¤iflmekle birlikte, düflük yapma oran› azalmasa da gebe kalma oran›
düflmüfltür. Bunun nedeni cinsel olarak aktif gençlerin
uygun kontraseptif yöntemleri kullanmas›d›r(15).
Kahire Konferans›nda üzerinde anlaflmaya var›lm›fl hedeflerden biri ergenlik dönemindeki gebeliklerin azalt›lmas›d›r. Ana-babalar›n ve ergenlik dönemindeki çocuk138

lardan yasal olarak sorumlu kiflilerin, ergenlik dönemindeki çocu¤un geliflen yeteneklerini de dikkate alarak, bu
çocuklarda cinsellik ve üreme sa¤l›¤› konular›nda uygun
biçimde yönlendirme yapmalar› ve yard›mc› olma görev
ve sorumluluklar›n› yerini getirmelidir. Adolesanlar,
cinsel yolla bulaflan hastal›klar ve cinsel istismar gibi konular dahil sa¤l›k alan›nda ihtiyaç duyduklar› her bilgiye
eriflebilmelidir. Söz konusu hizmetler, bu gereklilikleri
yerine getirerek cinsel istismardan korunma konusunda
gerekenleri yapmak için gençlerin özel yaflamlar›, gizlilikleri, sayg›nl›klar›n›n korunmas›n› ve r›zalar›n›n al›nmas›n› önemsemelidir. Ülkeler bu ba¤lamda ve uygun
oldu¤u durumlarda üreme sa¤l›¤› ve ergenlik dönemindekilerin bak›m› ile ilgili hizmetlere eriflimi k›s›tlayan
yasal, yönetsel ve toplumsal engelleri kald›rmal›d›r (1).
Denver Coloroda’da ki bir lisede, yafllar› 14-19 aras›nda de¤iflen siyah veya hint ›rk›ndan olan 45 adolesan anne aras›nda yap›lan bir çal›flmada, annelik psikolojileri,
aile ve sosyal yap›lar› belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Artm›fl
aile otoritesi ve evlilik öncesi cinsel aktivitenin yasaklanmas›, bu adolesanlar›n erkek arkadafllar›yla gizli yak›nlaflmalar›na sebep olmaktad›r. Anne ve baban›n bir arada
bulundu¤u Latin kökenli 21 olguda ise ana sorunun daha
çok dinsel de¤erlerle çat›flma ve erkek arkadafl istismar›
oldu¤u belirlenmifltir. 8 k›z çocu¤u cinselli¤i, yak›n iliflkiler kurabilmelerini sa¤lad›¤› için olumlu bulduklar›n›
söylemifllerdir. Adolesanlar›n gebe olduklar› ortaya ç›kt›¤›nda birço¤u partnerleri taraf›ndan ihmal edilmekte
hatta reddedilmektedir. Partnerleriyle evlenenler ise bir
süre sonra ayr›larak tek ebeveynli aile modeli oluflturmaktad›rlar. Tek anne ebeveynli ailelerde, anne birçok
rolü üstlenmektedir. Kendileri de bir zamanlar çocuk
yaflta anne olmufl siyah ›rktan kad›nlar›n, k›zlar›n›n ayn›
duruma düflmelerini engellemek üzere otoriter, kat› tutum içinde bir anne modeli oluflturduklar› gözlenmifltir.
Anneler okula devam etmenin kendileri kadar çocuklar›
içinde en iyisi oldu¤unu belirtmektedir. Bu bulgular,
genç ve fakir annelere e¤itim ve kariyer imkan› sa¤layacak, gebeli¤i önlemeye yönelik yeni programlara ihtiyaç
oldu¤unu göstermektedir (21).
Evlilik öncesi çocuk sahibi olan ve erken yaflta gebe kalan kad›nlar›n çocuklar için do¤ru ebeveyn olamayaca¤›
yönünde, toplumun yanl›fl önyarg›s› vard›r. Bu görüfle
göre bu tür aileler toplumun yap›s›n› olumsuz etkilemekte, bu nedenle bu çocuklar›n evlatl›k verilmesi gerekti¤i öne sürülmektedir. Toplumun önyarg›s›na karfl›
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genç anne ve çocuklar›na destek verilmesi hukuk devletlerinin sorumluluklar›ndand›r (22).

ABD ‹nsan ve Sa¤l›k Hizmetleri Bölümü taraf›ndan

1986’da adolesan ailelerin refah›n› art›rmaya yönelik bir

program bafllat›lm›flt›r. Kifli bafl› 2400 dolar harcanarak

adolesan annelere okula devam etme ve meslek edinmelerine yönelik e¤itim verilmifltir. Bu grubun %48’i ifl

bulmufltur. Ayr›ca okula devam etmeleri sa¤lanm›flt›r. ‹fl

bulma ve çal›flma olanaklar› artt›¤›nda, adolesan annelerin maddi durumlar› düzelmifl, çocuklar›na ilgileri art-

m›flt›r. De¤erlendirme sonuçlar› göstermifltir ki, genç annelerin çal›flma giriflimlerini destekleme uzun vadede annenin ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›n› sa¤layarak
her ikisi içinde olumlu sonuç vermektedir (23).

Toplumumuzda genel e¤ilim, erkeklerin belirli bir dü-

zeyde e¤itim gördükten, askerlik yapt›ktan ve bir ifl sahibi olduktan sonra evlenmeleri yönündedir. Bu durum

nispeten ileri yafllarda gerçekleflmektedir. Kad›nlar için

böyle bir kayg› genellikle duyulmamaktad›r. Ülkemizin
çeflitli bölgelerinde özellikle k›rsal kesimlerinde bafll›k

paras› gibi geleneksel ekonomik uygulamalar nedeniyle

k›z çocuklar› erkenden evlendirilmektedir. Bir baflka neden ise, k›z çocu¤unun küçük yafllarda anne veya baba-

s›ndan birini kaybetmesi ve üvey anne veya babaya sahip
olmas› durumlar› da k›z çocuklar›n›n çok erken yafllarda
evlendirilmesine yol açmaktad›r (24).

Türkiye’de genç yaflta yap›lan evliliklerin k›rsal kesim-

lerde daha yayg›n oldu¤u, ancak kent ile aras›nda da bir

fark olmadan özellikle do¤u ve güneydo¤u anadolu bölgesinde daha çok oldu¤u belirtilmektedir. Erken yafl evli-

liklerinde, akraba evlilikleri en çok birinci dereceden ak-

rabalar, yani kuzenler aras›nda gerçekleflmektedir ve evlilikler ço¤unlukla dini nikah ile yap›lmaktad›r. Bu k›z

çocuklar›n›n ço¤u tar›m sektöründe ücretsiz aile iflçisi

olarak çal›flmaktad›r. Alt sosyo-ekonomik ailelerin k›z
çocuklar› daha fazla adolesan evlilik riski alt›ndad›rlar.

K›z çocuklar›n›n erken yafllarda evlenmeleri ve özellikle

akraba evlili¤i yapmalar› ülkemizde bebek ve anne ölümlerinin düzeyini art›r›c› bir etkendir. Mesleki ve teknik

ö¤retimde bulunan kad›n oran›n›n genel ortaö¤retimden

daha fazla oldu¤u gözlenmifltir. Bu durum, kad›nlar›n geleneksel kad›n rollerini pekifltiren e¤itime yöneldiklerini

göstermektedir. S›n›rl› e¤itim ve ekonomik olanaklar› k›z

çocuklar aleyhine sürdükçe, k›z çocuklar›n›n erken yafllarda evlenmeye devam edece¤i ileri sürülmektedir (24).
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Önemli sa¤l›k sorunlar›na yol açmas› yan› s›ra toplumsal aç›dan da ciddi etkileri olan çocuk anneler sorununun
ortadan kald›r›labilmesi için pek çok kuruluflun birlikte
çal›flmas›na gerek vard›r;
Adolesan annelere kendi sa¤l›klar› için koruyucu yöntemler ve sa¤l›k servislerinden nas›l yard›m alabilecekleri ö¤retilmelidir. Özellikle yoksul adolesanlar›n istenmeyen gebelik ve do¤umlar›n önlenmesine yönelik olarak
aile planlanmas› ve kürtaj yap›lan sa¤l›k birimlerine kolayca ulaflabilmeleri ve tedavileri sa¤lanmal›d›r. Gerçekleflmifl do¤um eylemlerinde de do¤um sonras› bak›ma
yönelik hizmetler verilmelidir (25).
Büyük ço¤unlu¤u cinsel olarak istismar edilmifl (%66)
çocuk annelerin, istismara karfl› psikolojik ve psikiyatrik
tedavi görmeleri, kimliklerine ve kendilerine güvenmelerini sa¤lamaya yönelik destekte bulunulmal›d›r. (26).
Zorla ve küçük yaflta evlendirmeler uluslararas› hukuk
standartlar› ve Türk hukuku ile çeliflmektedir. Ancak
hukukta yeri olmayan ve genellikle resmi nikah törenine yerine yap›lan dinsel nikahlar, ço¤unlukla küçük yafltakilerin ve birden fazla kad›nla evlenenlerin baflvurdu¤u
yasal olmayan geleneksel bir uygulama olarak ortaya ç›kan bir olgudur. Yasal evlilik yapmayan kad›nlar, 1998
tarihli Ailenin Korunmas›na Dair Kanun’un sa¤lad›¤›
korunmadan yararlanamamaktad›rlar, bu durumun giderilmesi için çal›fl›lmal›d›r.
Yasan›n amaçlar›ndan biri küçük yaflta evliliklerden
cayd›rmakt›r. Çocuk yaflta evlilikler tan›m› gere¤i zorla
evlendirmeler kapsam›na girmektedir. K›zlar›n zorla evlendirilmesi kad›nlar›n toplumdaki eflitsiz konumunu
pekifltirir, yaflam tercihlerini azalt›r ve onlar› fliddete karfl› zay›f hale getirir. Erken yaflta gebelik, hem annenin
hem de çocu¤un sa¤l›¤›nda olumsuz etkilere neden olmaktad›r ( HYPERLINK "http://www.amnesty-turkiye.org/sindex.php3?sindex=ozdais0206200403" 27).
Türk Medeni Kanunun 124. maddesine göre; erkek veya kad›n on yedi yafl›n› doldurmad›kça evlenememektedir. Ancak, hâkim ola¤anüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on alt› yafl›n› doldurmufl olan erkek veya
kad›n›n evlenmesine izin verebilmektedir. Olanak bulundukça karardan önce ana-baba veya vasi dinlenmektedir. 126. maddeye göre; küçük, yasal temsilcisinin izni
olmad›kça evlenemez. 128. maddede ise hâkim, hakl› sebep olmaks›z›n evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda baflvuran küçük veya k›-

s›tl›n›n evlenmesine izin verebilir (28).

K›z çocuklar›n›n erken yaflta evlendirilmeleri özellikle

anne ve bebek ölümlerini art›c› risk faktörlerindendir.

Çocuk Haklar› Sözleflmesi’ni imzalayan ülkemizin bu

do¤rultuda hareket ederek k›sa erimde bu tür olgulara
her türlü sa¤l›k ve e¤itim deste¤i vermesi ve uzun erimde de toplumun e¤itimi ve yasal düzenlemelerle 18 yafl alt›nda evliliklere izin verilmemesi gerekmektedir.

Ülkemizde Devlet Planlama Teflkilat›, Birleflmifl Mil-

letler Nüfus Fonu, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Avrupa Birli¤i iflbirli¤inde çeflitli sivil toplum kurulufllar› ile birlikte

“Türkiye Üreme Sa¤l›¤› Program›” kapsam›nda üreme

sa¤l›¤› konusunda pek çok e¤itim çal›flmas› yürütülmektedir (29-32) ancak çocuk anneler konusunda hem ülke-

mizdeki durumu ortaya koyan çal›flmalara, hem de konu
ile ilgili bir duyarl›laflt›rma ve bilinçlenmeyi artt›r›c› e¤itimlere gereksinim bulunmaktad›r.
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