ARAÞTIRMA

Hekimlerin Erken Yaþta Evliliklere Yönelik
Farkýndalýklarý ve Tutumlarý
Awareness and Attitudes of Physicians Towards Early-Age Marriage
Nagihan Saday Duman1, Emel Sarý Gökten2, Hasan Nadir Rana3
1Uzm. Dr., Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý, Afyonkarahisar
2Yard. Doç. Dr., Üsküdar Üniversitesi NPÝSTANBUL Beyin Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý, Ýstanbul
3Dr., Halk Saðlýðý Anabilim Dalý, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar

ÖZET

SUMMARY

Amaç: Erken yaþta yapýlmasý söz konusu olan resmi
evlilikler bakýmýndan, hekimler çocuklarý bir istismar þekli
olan erken evliliklerden koruma noktasýnda önemli bir
görev üstlenmektedir. Çalýþmamýzda ülkenin geliþmesi
bakýmýndan önemli olan bu konu hakkýnda hekimlerin
farkýndalýklarý ve tutumlarýnýn hangi yönlerde olabileceðinin ortaya konmasý amaçlanmýþtýr. Yöntem:
Araþtýrmaya sosyal medya yolu ile ulaþýlabilen, çalýþmaya
katýlmaya gönüllü olan hekimler davet edilmiþ ve yazarlar
tarafýndan oluþturulmuþ anketi doldurmalarý istenmiþtir.
Çalýþma verileri tanýmlayýcý istatistikler (aritmetik ortalama, ortanca, standart sapma, yüzde daðýlýmlar), kategorik verilerin gruplar arasý yüzde daðýlýmlarý Ki Kare testi
ile deðerlendirilmiþtir. Bulgular: Hekimlerin 1315'i
(%83.9) erken evlilik tanýmý ile ilgili olarak '18 yaþýn altýnda yapýlan evliliklerdir' þeklinde yanýtlamýþtýr. Hekimlerin
1287'si (%82.1) erken yaþta yapýlan evliliklerin 'Çocuðun
cinsel olarak istismar edilmesi' olduðunu vurgulamýþtýr.
Erken yaþta evlilik yapýlabilmesi için bireylerde bulunmasý
gereken özelliklere yönelik hekimlerin yargýlarýnda
'bireyin zihinsel yetersizliðinin olmamasý, cinsellik hakkýnda yeterli bilgiye sahip olmasý, doðacak çocuðun fiziksel
ve ruhsal ihtiyaçlarýný karþýlayabilmesi gerektiði ve evlilik
yapacaðý yaþýn önemli olduðu' ön plana çýkmýþtýr. Sonuç:
Toplum tarafýndan erken evliliklerin normal olarak
algýlanmasý bu sorunun önlenmesini ve yasal olarak
ihbarý engelleyen en önemli unsurlardandýr. Hekimlerin
erken yaþta yapýlan evlilikler ile ilgili farkýndalýklarý yüksek
olmasýna raðmen erken yaþta evliliklerin önlenmesi noktasýnda toplumsal, politik ve hukuki alanda farkýndalýklarýn arttýrýlmasý gerekmektedir.

Objective: In terms of official marriage, which is to be
done at an early age physicians play a crucial role in protecting children from early marriage, which is a form of
child abuse. We aimed to show the awareness of the
physicians and the directions of their attitudes about this
issue which is very important for the development of the
country. Method: Physicians who were able to reach the
research through social media and volunteered to participate in the study were invited and were asked to
complete the questionnaire created by the authors.
Study data were evaluated by descriptive statistics (arithmetic mean, median, standard deviation, percent distributions) and the percent distributions of categorical
data between the groups were evaluated by the Chi
square test. Results: 1315 (83.9%) of the physicians
responded to the definition of early marriage that
'Marriages made under the age of 18'. 1287 (82.1%) of
the physicians emphasized that early marriages were
'sexual abuse of the child'. In the judgments of physicians
regarding the characteristics that should be present in
the individual in order to be married at an early age such
as 'that does not have mental inadequacy, that has
enough knowledge about sexuality, that should be able
to meet the physical and spiritual needs of the child to
be born, and the age at which marriage' is important.
Conclusion: The perception of early marriages by the
society as normal is one of the most important elements
preventing this problem and preventing legal legitimacy.
Although physicians are highly aware of early marriages,
It is necessary to raise awareness in social, political and
legal contexts at the point of prevention of early marriages.

Anahtar Sözcükler: Erken evlilik, Çocuk istismarý, Hekim,
Farkýndalýk
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GÝRÝÞ
Evlilik hayattaki en önemli kararlardan birisi, belki
de en önemlisidir (1). Bir evliliði baþlatmak ve bir
iliþkiyi sürdürmek için gerekli iletiþim, çatýþma ve
problem çözme gibi becerilere sahip olunmadan,
evlilikle ilgili rollerin ve beklentilerin farkýnda
olunmadan evliliðe baþlamak evliliðin saðlýklý bir
þekilde yürümesine engel olmakta, iliþkilerin mutsuz devam etmesine ya da boþanmayla sonuçlanmasýna yol açabilmektedir (2).

Erken yaþta yapýlmasý söz konusu olan resmi
evlilikler bakýmýndan, evlenme izni için baþvuruda
bulunulan hastanelerde görev yapan hekimler
çocuklarý aslýnda bir istismar þekli olan erken
evliliklerden koruma noktasýnda çok önemli bir
görev üstlenmektedir. Ýþte bu sebeple çalýþmamýzda
ülkenin geliþmesi bakýmýndan da son derece önemli olan bu konu hakkýnda hekimlerin farkýndalýklarý
ve tutumlarýnýn hangi yönlerde olabileceðinin
ortaya konmasý amaçlanmýþtýr.
GEREÇ VE YÖNTEM

Evlenmeyi planlayan gençlerin, daha saðlýklý bir
aile yapýsý kurabilmeleri, sorumluluklarýný ve
kendilerini nelerin beklediðini bilmeleri, gelecekte
evlilik iliþkisinin saðlýklý yürüyebilmesini saðlayacak
iletiþim, problem çözme gibi becerilere sahip olabilmeleri ve evlilikle ilgili gerçekçi beklentilere
sahip olabilmeleri için biyopsikososyal açýdan
geliþimlerini
tamamlamalarý
gerekmektedir
(3,4,5,6).
Erken evlilik; çocuðun fiziksel, fizyolojik ve
psikolojik olarak evlilik ve çocuk sahibi olmak gibi
sorumluluklarý taþýmaya hazýr olmadan ve 18 yaþýndan önce gerçekleþen evlilikler olarak tanýmlanmaktadýr (7).
Kýz çocuklarýnýn henüz biyopsikososyal geliþimini
tamamlamadan evlendirilmesi birçok sorunu
beraberinde getirmektedir. Bu çocuklara erken
yaþta aile, ev, çocuk bakýmý gibi sorumluluklar verilmektedir. Ayrýca akranlarýndan koparýlmakta ve
eðitim yaþamýndan yoksun býrakýlmaktadýr.
Sonuçta küçük yaþta evlendirilmiþ kýz çocuklarý
kendilerini dýþlanmýþ, izole edilmiþ ve mutsuz hissetmektedir. Bütün bunlar ciddi ruhsal sorunlara
temel hazýrlamaktadýr (8).
Erken yaþta evlilik çoðu zaman erken gebelik,
erken annelik demektir. Bütün gebe ergenler týbbi
açýdan riskli grup olarak deðerlendirilmektedir.
Erken yaþta evlenen kadýnlar; erken yaþta doðurganlýk, sýk gebelik, cinsel yolla bulaþan enfeksiyonlar, preeklampsi, anemi, baþ-pelvis uyumsuzluðu,
zor doðum riski, aðýr hemorajiler, doðum sonrasý
komplikasyonlar
(vesikovajinal/rektovajinal
fistüller), anne ölümleri gibi risklerle karþýlaþmaktadýr (9).
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Etik kurul onayýnýn alýnmasýndan sonra 2016
Aralýk ayýnda sosyal medya yolu ile ulaþýlarak
sadece hekimlerin üye olduðu kapalý bir facebook
grubunda anket paylaþýldý ve çalýþmaya katýlmaya
gönüllü olan hekimler çalýþmaya davet edildi.
Araþtýrmanýn yazarlarý tarafýndan oluþturulan
anket hekimlerin erken yaþta evlilik ile ilgili bilgi
düzeylerini, farkýndalýklarýný ve tutumlarýný deðerlendirmeyi amaçlamaktadýr. Anket hekimlerin
sosyodemografik verilerini içeren sorularla baþlamakta ve devamýnda erken yaþta evlilikler ile ilgili
hekimlerin farkýndalýklarýný ve tutumlarýný deðerlendiren sorular içermektedir.
Çalýþma için Afyon Kocatepe Üniversitesi Klinik
Araþtýrmalar Etik Kurul'undan onay alýndý ve
Helsinki Ýlkeler Deklerasyonuna uyularak gerçekleþtirildi.
Ýstatistiksel analiz
Çalýþmadan elde edilen bulgular deðerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 18
paket programý kullanýldý. Çalýþma verileri tanýmlayýcý istatistikler (aritmetik ortalama, ortanca,
standart sapma, yüzde daðýlýmlar) ile, kategorik
verilerin gruplar arasý yüzde daðýlýmlarý Ki Kare
testi ile deðerlendirildi. Verilerin analizinde
p<0.05 düzeyi anlamlý kabul edildi.
BULGULAR
Çalýþmaya 1567 hekim katýlmýþtýr. Çalýþmaya
katýlan hekimlerin 1143'ü kadýn (%72,9), 424'ü
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erkektir (% 27,1). Hekimlere ait demografik özellikler Tablo-1'de özetlenmiþtir.
Hekimlerin erken evlilik tanýmýna yönelik
düþüncelerine baktýðýmýzda, katýlýmcýlarýn 1315'i
(%83,9) '18 yaþýn altýnda yapýlan evliliklerdir' þeklinde yanýt vermiþtir. Hekimlerin 136'sý (%8,7)
'erken evlilik nedir?' sorusunu '16 yaþýn altýnda
yapýlan evliliklerdir', 116'sý (%7,4) ise 'Anne-baba
rýzasý olmadan 18 yaþýn altýnda yapýlan evliliklerdir'
þeklinde yanýtlamýþtýr. Hekimlerin erken evlilik
tanýmýna yönelik düþünceleri; yaþý, cinsiyeti, doðum
yeri, meslekte geçirilen süre ve uzmanlýk alaný
açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda sadece cinsiyet açýsýndan anlamlý fark bulunmuþtur (p<0.001).
Hekimlerin evlilik yaþý ile ilgili görüþlerini
incelediðimizde; 'Bir bireyin evlenebilmesi için en
az kaç yaþýnda olmasý gerekir?' sorusuna hekimlerin 42'si (%2,7) 16-18 yaþ, 339'u (%21,6) 18-20
yaþ, 760'ý (%48,5) 21-25 yaþ ve 426'sý (%27,2) 26-30
yaþ olarak cevap vermiþtir. Çalýþmaya katýlan
Tablo 1. Katýlýmcýlarýn Sosyodemografik Özellikleri
N

%

20-30
31-40
41-50
51-60
61-70

201
1042
280
39
5

12,8
66,5
17,9
2,5
0,3

Erkek
Kadýn

424
1143

27,1
72,9

401
142
283
190
254
103
194

25,6
9,1
18,1
12,1
16,2
6,6
12,4

157
639
613
158

10,0
40,8
39,1
10,1

505
995
67
1567

32,2
63,5
4,3
100

Yaþ

Cinsiyet

Doðum Yeri
Ýç Anadolu bölgesi
Doðu Anadolu Bölgesi
Marmara Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Güney Doðu Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Meslekte Geçirilen Süre
0-5 yýl
6-10 yýl
11-20 yýl
21 yýl ve üzeri
Uzmanlýk Alaný
Cerrahi branþlar
Dahili branþlar
Psikiyatri/Çocuk Psikiyatrisi
Toplam
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hekimler hem kadýn hem de erkek için en uygun
evlilik yaþýný 26-30 yaþ olarak belirtmiþlerdir.
Hekimlerin evlilik yaþýna yönelik düþünceleri; yaþ,
cinsiyet, doðum yeri, meslekte geçirilen süre ve
uzmanlýk alaný açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda sadece
cinsiyet açýsýndan anlamlý fark bulunmuþtur
(p<0.001).
Evlilik kararýnýn verilmesinde hekimlerin 1072'si
(%68,4) evlenecek bireylerin kendi kararlarýnýn
yanýnda ebeveynlerinin de onaylarýnýn olmasý
gerektiðini, 489'u (%31,2) evlenecek bireylerin
kendi kararýnýn yeterli olduðunu, sadece 6'sý (%0,4)
ise evlenecek bireylerin ebeveynlerinin karar vermesinin yeterli olduðunu vurgulamýþtýr.
Erken yaþta yapýlan evlilikler ile ilgili olarak hekimlerin görüþleri incelendiðinde, 85'i (% 5,5)
evlenecek bireyde yeterli fiziksel ve ruhsal olgunluða ulaþýlmýþ ise sorun oluþmayacaðýný, 111'i
(%7,1) bu konuda kararsýz olduðunu, 1371'i
(%87,5) evlenecek bireyde yeterli fiziksel ve ruhsal
olgunluða ulaþýlmýþ olsa bile sorun oluþacaðýný
belirtmiþtir. Ayrýca hekimlerin 1287'si (%82,1)
erken yaþta yapýlan evliliklerin aslýnda 'Çocuðun
cinsel olarak istismar edilmesi' olduðunu vurgulamýþtýr. Hekimlerin erken yaþta yapýlan evlilikler
ile ilgili görüþleri; yaþ, cinsiyet, doðum yeri, meslekte geçirilen süre ve uzmanlýk alaný açýsýndan
karþýlaþtýrýldýðýnda sadece cinsiyet açýsýndan
anlamlý fark bulunmuþtur (p<0.001).
Hekimlerin, erken yaþta evlilik yapýlabilmesi için
bireylerde bulunmasý gereken özelliklere yönelik
yargýlarý Tablo-2'de özetlenmiþtir. Buna göre
hekimlerin verdiði yanýtlarda bireylerin erken yaþta
evlilik yapabilmesi için 'bireyin zihinsel yetersizliðinin olmamasý, cinsellik hakkýnda yeterli bilgiye sahip olmasý, doðacak çocuðun fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarýný karþýlayabilmesi gerektiði ve evlilik
yapacaðý yaþýn önemli olduðu' ön plana çýkmaktadýr.
TARTIÞMA
Evlilik yaþý ile ilgili olarak; Türk Medeni Kanunu
(TMK) Madde 124'te " Erkek veya kadýn 17 yaþýný
doldurmadýkça evlenemez. Ancak, hakim
olaðanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple
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Tablo 2. Hekimlerin erken yaþta evlilik yapýlabilmesi için bireylerde bulunmasý gereken özelliklere yönelik yargýlarý
Tamamen
Tamamen
Katýlýyorum
Kararsýzým
Katýlmýyorum
Katýlýyorum
Katýlmýyorum
(2)
(3)
(4)
(1)
(5)
Ort±SS
N
Evlenecek bireyin yaþý
önemlidir
Fiziksel hastalýðý olmamasý
gerekir
Ruhsal hastalýðý olmamasý
gerekir
Zihinsel yetersizliðinin
olmamasý gerekir
Ev iþlerini yapabilmesi
gerekir
Yemek yapabilmesi gerekir
Cinsellik hakkýnda yeterli
bilgiye sahip olmasý gerekir
Doðacak çocuðun fiziksel
ihtiyaçlarýný
karþýlayabilmesi gerekir
Doðacak çocuðun ruhsal
ihtiyaçlarýný
karþýlayabilmesi gerekir
Çocuk doðurmaya engel bir
durumunun olmamasý
gerekir

%

N

%

N

%

N

%

N

%

829 52,9

631

40,3

39

2,5

39

2,5

29

1,9

1,6±0,81

33

2,1

62

4,0

151

9,6

986

62,9

335

21,4

3,98±0,81

316

20,2

499

31,8

286

18,3

364

23,2

102

6,5

2,64±1,22

687

43,8

552

35,2

150

9,6

135

8,6

43

2,7

1,91±1,06

46

2,9

355

22,7

237

15,1

698

44,5

231

14,7

3,46±1,08

28

1,8

250

16,0

177

11,3

812

51,8

300

19,1

3,71±1,01

26

39,9

767

48,9

77

4,9

77

4,9

20

1,3

1,79±0,85

877

56,0

547

34,9

51

3,3

66

4,2

26

1,7

1,61±0,87

1014

64,7

481

30,7

24

1,5

35

2,2

13

0,8

1,44±0,71

87

5,6

60

3,8

110

7,0

825

52,6

485

31,0

4±1,02

16 yaþýný doldurmuþ olan erkek veya kadýnýn evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan
önce ana ve baba veya vasi dinlenir" þeklinde belirtilmektedir (10).
Türk Ceza Kanunu'nda; " 15 yaþýndan küçük çocuklara karþý ister rýzasýyla ister cebir, tehdit, hile veya
iradeyi etkileyen baþka bir nedene dayalý olarak
gerçekleþtirilen cinsel istismar suçuna 3 yýldan 8
yýla kadar hapis cezasý verilebilecek " olduðu belirtilmektedir (11). Çocuk Koruma Kanunu'na göre
ise; " Çocuk; daha erken yaþta ergin olsa bile 18
yaþýný doldurmamýþ kiþidir. Korunma gereksinimi
olan çocuk; bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve
duygusal geliþimi ile kiþisel güvenliði tehlikede
olan, ihmal ve istismar edilen ya da suç maðduru
çocuk þeklinde kabul edilerek çocuðun korunmasý
gerekliliðini ortaya koymaktadýr" þeklinde tanýmlanmaktadýr (12). Bu tanýmlamalara göre erken
yaþta evlilik denilince; reþit olma yaþý 18'in altýnda
gerçekleþtirilen, resmi nikahla yapýlan evlilikler
anlaþýlmaktadýr.
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Türkiye'de Medeni Kanun'unda belirtilen özelliklere göre, bir hakimin kararý ile yapýlan erken
evlilik oranlarý %16,8 olarak saptanmýþtýr (13).
Ertem ve Kocturk evlilik geleneklerine iliþkin
görüþleri
inceledikleri
çalýþmalarýnda,
Günaydoðu'daki kadýnlarýn % 42'den fazlasýnýn 18
yaþýndan önce evlendiðini ve evlenmek için en
uygun yaþýn 15-20 yaþ arasý olarak belirtildiðini
bildirmiþtir (14).
Çalýþmamýza katýlan hekimlerin büyük çoðunluðu
(n=1315, %83,9) erken yaþta evlilik tanýmýný '18
yaþýn altýnda yapýlan evliliklerdir' þeklinde belirtmiþ, sadece 136 (%8,7) hekim '16 yaþýn altýnda
yapýlan evliliklerdir' þeklinde cevaplamýþtýr. Bu bulguya göre hekimlerin erken yaþta evlilik tanýmýna
yönelik
farkýndalýklarýnýn
yüksek
olduðu
düþünülmüþtür. Hekimlerin erken evlilik tanýmýna
yönelik cevaplarý sosyodemografik verilerine göre
karþýlaþtýrýldýðýnda cinsiyetler arasýnda anlamlý bir
fark olduðu saptanmýþ, ancak bu farkýn çalýþmaya
katýlan kadýn hekimlerin sayýsýnýn erkeklere oranla
daha
fazla
olmasýndan
kaynaklandýðý
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düþünülmüþtür.
Türkiye Aile Yapýsý Araþtýrmasý sonuçlarýna (2011)
göre erkeklerde 18 yaþ altý evlenme sýklýðý %6,5
iken kadýnlarda %29,2 olarak saptanmýþtýr (15).
Ancak, çalýþmalar Türkiye'de çocuk evlilik sýklýklarýnýn bölgelere, yerel, sosyal ve kültürel örüntüye
göre farklýlaþtýðýný göstermektedir (16). Çalýþmamýzda 'Bir bireyin evlenebilmesi için en az kaç
yaþýnda olmasý gerekir?' sorusuna hekimlerin
sadece 42'si (%2,7) 16-18 yaþ olarak yanýt vermiþ,
çoðunluðu (%75,7) ise 20 yaþýn üzerinde olmasý
gerektiðini vurgulamýþtýr. En erken evlilik yaþýný 1618 olarak belirten hekimlerin doðum yeri incelendiðinde, Doðu Anadolu, Güney Doðu Anadolu
ve Ýç Anadolu bölgesi olarak saptanmýþtýr. Daha
önce ülkemizde yapýlmýþ olan araþtýrmalarda kýz
çocuklarda erken evliliðin en yaygýn olduðu bölge
Doðu Anadolu Bölgesi ve Ýç Anadolu bölgesi
olarak saptanmýþtýr (13). Özellikle geleneksel ve
ataerkil yapýya sahip toplumlarda bazý kültürel ve
sosyal normlar nedeniyle erken yaþ evlilikler normal kabul edilmektedir. Çalýþmamýzýn sonuçlarýna
göre hekimlerin sadece 42' sinin 16-18 yaþý en erken
evlilik yapýlabilecek yaþ olarak kabul etmesi, çocuk
yaþta yapýlan evliliklere bakýþ açýsýnýn bölgelere
göre deðiþtiðini ve kültürel örüntülerden etkilendiðini düþündürmüþtür.
Uluslararasý anlaþmalarla belirtilen standartlara
göre, 18 yaþýn altýndaki bireylerin henüz ruhsal ve
fiziksel geliþimini tamamlamadan yaptýklarý her
evlilik "erken evlilik" olarak tanýmlanmaktadýr.
Dünya Saðlýk Örgütü'nün tanýmlamasýna göre;
çocukluk döneminde yapýlan evlilikler çocuk
istismarý olarak kabul edilmektedir (17). Bu noktada çalýþmamýza katýlan hekimlerin 1287'sinin
(%82,1) erken yaþta yapýlan evliliklerin aslýnda
'Çocuðun cinsel olarak istismar edilmesi' olduðunu
vurgulamasý ile hekimlerin çocuk yaþtaki evliliklere
yönelik farkýndalýklarýnýn yüksek olduðu sonucuna
ulaþýlmýþtýr.
Türkiye'deki evliliklerin kuruluþunda, evlilik
kararýnýn aileler tarafýndan verilmesi ve ardýndan
evlenecek çiftin onayýnýn alýnmasý sýk görülen bir
evlenme biçimidir. Kadýnlarýn onayýný almadan
ailelerin kararlaþtýrdýðý evliliklerin yarýya yakýnýnýn
18 yaþýndan önce yapýldýðý tespit edilmiþtir.
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Evliliðine kendisi karar veren ya da kaçarak evlenen kadýnlar arasýnda erken evliliklerin yüzde 20,6
olmasý, erken evliliklerde aile kararýnýn daha belirleyici olduðunu göstermektedir (13). 18 yaþýndan
önce evlenmiþ olan kýz çocuklarýnýn deðerlendirildiði bir çalýþmada, çocuklarýn % 22,9'unun
kendilerinin onayý olmadan evlendirildikleri
bildirilmiþtir ( 18). Çalýþmamýzda hekimlerin
1072'si (%68,4) evlilik kararýnýn verilmesinde
evlenecek bireylerin kendi kararlarýnýn yanýnda
ebeveynlerinin de onaylarýnýn olmasý gerektiðini
vurgulamýþtýr. Bu sonuç eðitim düzeyi yüksek olan
hekimlerde bile evlilik kararýnýn verilmesinde
toplumsal kültürel deðer yargýlarýnýn baskýn
olduðunu düþündürmüþtür.
Kýz çocuklarýnýn henüz biyopsikososyal geliþimini
tamamlamadan evlendirilmesi birçok sorunu
beraberinde getirmektedir. Bu çocuklara erken
yaþta aile, ev, çocuk bakýmý gibi sorumluluklar verilmektedir (8). Erken yaþ evliliklerinde henüz
fiziksel ve psikolojik geliþimini tamamlayamamýþ
kýz çocuðuyla girilen cinsel iliþki, çocuk için travmatik olabilmekte ve henüz kendi vücudunu
tanýyamamýþken bir erkeðin vücudunu tanýmak
zorunda býrakýlmaktadýr. Çoðu kez isteði dýþýnda
evlendirilen kýz çocuðu cinselliðini de isteði dýþýnda
yaþamaktadýr (13,17). Ayrýca erken yaþta evlilik
çoðu zaman erken gebelik, erken annelik demektir.
Erken yaþta evlenen kadýnlar; erken yaþta doðurganlýk, sýk gebelik, cinsel yolla bulaþan enfeksiyonlar, preeklampsi, anemi, baþ-pelvis uyumsuzluðu,
zor doðum riski, aðýr hemorajiler, doðum sonrasý
komplikasyonlar
(vesikovajinal/rektovajinal
fistüller), anne ölümleri gibi risklerle karþýlaþmaktadýr (9). Erken yaþta anne olanlarýn, eriþkin
annelere oranla bilgi ve eðitim düzeyleri açýsýndan
daha düþük düzeyde olduklarý, yaþadýklarý deneyimlerin daha sýnýrlý olduðu ve ekonomik açýdan
daha yetersiz olduklarý belirtilmektedir (19). Bu
hususlar dikkate alýndýðýnda çalýþmamýza katýlan
hekimler de evlenmek için baþvuruda bulunan
çocuklarýn zihinsel yetersizliðinin bulunmamasý,
cinsellik hakkýnda yeterli bilgiye sahip olmasý,
doðacak çocuðun fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarýný
karþýlayabilecek eðitim ve bilgi birikimine sahip
olmalarý gerektiðini vurgulamýþlardýr.
Çalýþmamýzýn oldukça büyük sayýda ve her bölgeden hekime ulaþmýþ olmasý güçlü yönü olmakla bir207
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likte sosyal medya yoluyla anket doldurularak
yapýlmýþ olmasý, erken yaþta evliliklere yönelik
farkýndalýk ve tutumlarý deðerlendiren, geçerlik ve
güvenirlik çalýþmasý yapýlmýþ olan bir ölçeðin kullanýlmamýþ olmasý ve açýk uçlu soru içermemesi en
önemli kýsýtlýlýklarýndandýr.
SONUÇ
Erken evliliklerin önlenmesinde öncelikle; yasal
düzenlemelerin yapýlmalý, çocuklarýn eðitime
devamlýlýðý saðlanmalý, çocuklarýnýn erken
evlendirilmeleri sürecinde doðrudan ya da dolaylý
olarak yer alan birçok kamu görevlisinin ve hatta
erken yaþta evlilikleri normal kabul eden toplumsal
çevrenin erken evliliklerin çocuklar üzerindeki
olumsuz etkileri konusunda duyarlýlýðý arttýrýlmalý
ve farkýndalýðý saðlanmalýdýr.

Hekimlik tüm dünyada olduðu gibi Türkiye'de de
toplumsal statünün yüksek olduðu bir meslektir.
Uzun ve zor bir eðitimin ardýndan sosyokültürel
olarak daha donanýmlý insanlar yetiþmekte ve hayata dair daha olgun bir bakýþ açýsýna sahip olmalarý
beklenmektedir. Ancak tüm meslek gruplarýnda
olduðu gibi hekimlerin de hayata dair bakýþ
açýlarýnýn geliþiminde yaþadýklarý kültürün ve
toplumun algýlarý önem taþýmaktadýr. Erken evliliklerin önlenmesinde toplumun eðitimi ile yanlýþ dini
algýlarýn ve geleneksel uygulamalarýn önlenmesi
büyük önem taþýdýðýndan hekimlerin bu konuda
bilgili ve donanýmlý olmasýnýn çözüme katkýlar
saðlayacaðý kuþkusuzdur.
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