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                                       İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA    

         İletilmek Üzere  
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 

 
 

 
MÜŞTEKİ               : Türkiye Barolar Birliği 

Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sok. No:8 06520  
Balgat/ANKARA 

 
VEKİLLERİ          : Av. Çiğdem ERMAN- Av. Özgecan YANLI 

Aynı Adreste 
 

ŞÜPHELİ                  :Nureddin YILDIZ 
   KartaltepeMahallesi 67.Sokak No:24 (Hacı Mümin Camii Üstü)  

Bayrampaşa/İstanbul/TÜRKİYE 
 
SUÇ                           :5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 214 ve 217. maddelerine aykırılık 
 
KONU  : Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası  

açılması talebimiz. 
 
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. 

(Ek-1) 
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Söz konusu açıklamalar ile; küçük yaşta çocukların evlilik müessesesine konu edilerek 

aileler ve hatta toplumun bu tür suistimallere teşvik edilmesi suretiyle hukuka aykırılık yaratıldığı 

açıktır. 

 
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. 
 
Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı 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. 
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  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. 

 
 Bu bağlamda, 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. 

  
4. Türkiye Barolar Birliği, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Birliğin Görevleri” başlıklı 

110. maddesinin 17. bendi uyarınca, “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve 

korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak” ile yükümlüdür. 

Danıştay 13. Dairesi, 2577 sayılı Kanunun 2. maddesinin 1/a fıkrasına atıfta bulunarak; 

yargı kararlarında ‘menfaat’ kavramının davacı ile iptalini istediği idari işlem arasındaki bağı, ilgiyi 

ifade ettiğinin belirtildiğini ve idari işlem ile dava açan kişi arasında meşru, güncel ve ciddi bir 

ilişki söz konusu ise, davada menfaat bağının bulunduğunun kabul edildiğini; bunun dışında ayrıca 

sübjektif bir hakkın ihlal edilmesi koşulu aranmayacağına karar vermiştir. (2007/7054 E., 

2007/7684 K., 23.11.2007 T.; 2007/4549E., 2008/5019 K, 23.6.2008 T) 

 

Bu çerçevede, şüpheli tarafından yapılan bahsi geçen açıklamaları, küçük yaşta çocukların 

evlilik müessesesine konu edilerek aileler ve hatta toplumun bu tür suistimallere teşvik edilmesi 

suretiyle hukuka aykırılık teşkil ettiğinden şüpheli hakkında kamu davası açılmasını talep ediyoruz.   
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SONUÇ  : Yukarıda 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 

 

 

 

Şikayetçi                                                           

Türkiye Barolar Birliği  

             Vekilleri    

       Av. Çiğdem ERMAN – Av. Özgecan YANLI 

 

 

 

 

 

 

EKİ: 1.Şüphelinin açıklamalarını içeren cd kaydı 

 2. HarçlandırılmışVekaletname örneği 
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