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İran’da Çocuk Evliliği

ÖZET
• İran, Orta Doğu’da çocuk evliliğinin yaygın görüldüğü ülkelerden biridir ve bu durum, ülkede
geçmişten günümüze süregelen bir olgudur.
• İran’da ne Pehleviler Dönemi’nde (1925-1979) ne de İran İslam Devrimi’nden (1979-…) sonra
evlilik yaşı alt sınırı 18 olabilmiştir.
• İran Medeni Kanunu’nun evlilik yaşını düzenleyen 1041. maddesinde, hâlihazırda evlilik yaşı
kız çocukları için 13 erkek çocukları için ise 15 olarak belirlenmiştir.
• Saha çalışmaları, çoğunlukla taşrada yaşayan köylü ve aşiret mensubu bireyler arasında çocuk
evliliğine sık rastlandığını ortaya koymaktadır.
• İran’da çocuk evliliğine yol açan başlıca gerekçeler; aşiret tipi sosyal hayat, düşük şehirleşme,
mezhebî inançlar ve geleneksel sosyokültürel yapıdır.
Anahtar Kelimeler: İran, Çocuk Evliliği, Hukuki Boyut, T oplumsal Gerekçeler, Çocuk İstismarı

SUMMARY
• Iran is one of the states in the Middle East where child marriage is a common issue that has been
relevant for many years.
• The age limit for marriage has never been 18 in Iran, neither in the Pahlavi era (1925-1979) nor
after the Iranian Islamic Revolution (1979).
• According to the 1041st article of the Civil Code of the Islamic Republic of Iran, which regulates
the marriageable age, the current marriage age is 13 for girls and 15 for boys.
• The field researches show that child marriage is prevalent among peasants who live in the
countryside and the members of tribes.
• The fundamental reasons that cause child marriage in Iran are tribe lifestyle, low levels of
urbanization, sectarian beliefs, and traditional socio-cultural structure.
Keywords: Iran, Child Marriage, Judicial Dimension, Social Reasons, Child Abuse
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Giriş
Çocuk evliliği (Far. izdevac-ı zudhengam/İng.
child marriage) dünyanın birçok ülkesinde görülen
sosyal bir olgu/mesele olup niteliği ve gerekçeleri
toplumdan topluma değişkenlik arz etmektedir.
Ne var ki yerel hukuki metinlerde evlilik yaşı her
ülkede farklılık gösterdiği için çocuk evliliğine dair
ülkelerin veri hesaplama ölçütleri aynı değildir. Bu
da küresel ölçekte çocuk evliliğine dair veri toplamayı zorlaştırmaktadır. Ancak Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989
yılında kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne
göre 18 yaşına kadar her insanın çocuk kabul edildiği (UNICEF, 2020a) dikkate alınarak kadın veya
erkek fark etmeksizin zikredilen yaş sınırı altındaki
evlilikler, araştırmacılar tarafından çocuk evliliği
ya da başka bir deyişle erken evlilik olarak kabul
edilmektedir. Bireylerin, biyopsikososyal gelişim
evresini tamamlamadan eş sorumluğunu alması
yalnızca bireysel değil toplumsal sorunlara da zemin teşkil etmektedir. Her ne kadar çocuk evliliği,
terimsel açından her iki cinsi kapsasa da bu tür evliliklerde esasen kız çocukları, psikolojik ve fizyolojik
açıdan mağduriyet yaşadıklarından ilgili literatüre
göz atıldığında çocuk evliliğinden, çoğunlukla kız
çocuklarının erken evlenmesi ya da evlendirilme-

sinin kastedildiği görülmektedir. Bu çerçevede
çalışmanın genelinde, çocuk evliliği terimiyle aksi
yazılmadığı sürece kız çocuklarının evliliğine göndermede bulunulacaktır.
Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Çocuklara
Yardım Fonunun (UNICEF) 2020 yılında açıkladığı son istatistikte; dünya genelinde kızların %21’inin
18 yaşının altında evlendiği bunun yanı sıra her yıl
12 milyon genç kızın da 18 yaşın altında evlilik yaptığı ve toplamda yaklaşık 650 milyon kız çocuğunun hâlihazırda evli olduğu belirtilmektedir. Diğer
yandan 2030 yılına kadar 150 milyondan fazla genç
kızın 18 yaşın altında evlilik yapacağı (UNICEF,
2020b) öngörülmektedir. Yine UNICEF’in
(2020b) verilerine bakılırsa çocuk evliliğinin dünya
genelinde en yaygın olduğu bölge Afrika kıtasıdır.
Sahraaltı Afrika’daki kızlardan %37’si, 18 yaşından
önce evlenmekte ve çocuk evliliğinde Nijer (%75),
Merkez Afrika Cumhuriyeti (%68) ve Çad (%68)
başı çekmektedir. Klugman vd.nin (1393/2015)
verdiği bilgilere göre ise çocuk evliliğinde dünyanın
ilk on ülkesi Grafik 1’de gösterilmiştir.
Grafik 1’de verilen yüzdelik rakamlar, 18 yaş
altı kız çocuklarının evlilik sayısının ülkede yapılan
toplam evliliğe bölünmesi yoluyla hesaplanmıştır. Dolayısıyla Dünya Bankasının (World Bank,
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2020a) 2019 yılı için nüfusunu 23.310.715 olarak
hesapladığı Nijer’de kız çocuklarının %75’inin erken evlenmesi, sayısal açıdan yine Dünya Bankası
(World Bank, 2020b) verilerine göre 2019 yılı için
nüfusu 1 milyar 366 milyon olarak hesap edilen
Hindistan’daki çocuk evliliğine göre oldukça azdır.
Nitekim sayısal olarak dünyada en çok çocuk evliliğinin Hindistan’da yapıldığı belirtilmektedir.
İran İslam Cumhuriyeti ise Grafik 1’de yer alan
dünya genelinde çocuk evliliği istatistiğinde ilk 10
ülke arasında olmasa da Orta Doğu’da çocuk evliliğinin yaygın görüldüğü ülkelerden biridir. Öyle ki
bu durum sık sık kamuoyuna yansımakta ve özellikle İran dışındaki muhalif Farsça medya, bu türden
haberleri, Tahran yönetimini uluslararası toplum
nezdinde köşeye sıkıştırmak ve aynı zamanda İran
toplumunda da infial yaratabilmek için mümkün olduğunca kullanmaktadır. Öte yandan İran, Çocuk
Hakları Sözleşmesi’ni imzalamışsa da Sözleşme, bir
çerçeve metin niteliğinde olup çocuklarda evlilik
yaşına ilişkin herhangi bir düzenleme içermemektedir. Fakat BM’nin kararı doğrultusunda adı geçen metinde çocuk yaşının 18 olarak kaydedilmesi
üzerine pek çok gelişmiş (İngiltere, Almanya)1 ve
gelişmekte olan (Türkiye, Azerbaycan) ülkenin
medeni kanunlarında evlilik yaşı alt sınırı 18 olarak
belirlenmiştir.
Bu çalışmada ana hatlarıyla İran’da çocuk evliliği konusu ele alınmıştır. Ülkede ne Pehleviler
Dönemi’nde (1925-1979) ne de İran İslam
Devrimi’nden (1979-…) sonra evlilik yaşı alt sınırı
18 olabilmiştir. Bu keyfiyetin İran’a özgü hukuki/
dinî, siyasi, ekonomik ve sosyolojik gerekçeleri bulunmaktadır. Ülkedeki geleneksel ve modern değerlere sahip kesimler arasında genelde evlilik müessesesi, evlilikte kadının rolü ve konumu, özelde
ise erken evlilik konusunda görüş ayrılıkları bulun1

Bu konuda başka bir örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde evlilik yaşı
eyaletten eyalete değişmekle birlikte çoğunlukla 18’dir.

maktadır. Geleneksel değerlere sahip kesimlerin,
kamusal alanda temsil çoğunluğuna sahip olması
ve daha da önemlisi kamusal alanı tanzim eden hukuki kuralları denetimden geçiren din adamlarının,
klasik İslam fıkhı perspektifinden konuya yaklaşması İran’da erken evlilikleri önlenemez duruma
getirmektedir ki çalışmanın sonraki bölümünde,
İran’a özgü hukuki zeminin ana hatları üzerinde
durulmuştur. Son olarak çocuk evliliğine ilişkin dağınık hâldeki verilerden kesitler sunulmuş akabinde
bu olgunun toplumsal gerekçeleri hakkında bilgi
aktarılmıştır.

1. Hukuki Boyut
Araştırıldığı kadarıyla 158 ülke, ebeveynlerin
iznine gerek duymadan kız çocuklarında evlilik yaşını 18 ve üzeri; 29 ülke ise 18’in altı olarak tayin
etmiştir. 146 ülke, 18 yaşın altındaki kız çocuklarının evliliğini ebeveynlerin izni ve ilgili mercilerin
teyidine bağlı olmak koşuluyla; 25 ülke ise 15 yaşındaki kız çocuklarının evliliğini aynı koşullarda
kabul etmiştir (Gulfnews, 2010). İran’ın durumuna
bakılırsa Kadiri’nin (1395, s. 122) de belirttiği gibi
bütün dünyada Suudi Arabistan, Maldiv, Gambiya
ve Sudan olmak üzere yalnızca dört ülke hukuki
metinlerde evlilik yaşını net olarak açıklamamıştır.
İran 13 yaşla, evlilik yaşının kızlar için 12 olduğu
Gine’den sonra bu sınırın en düşük olduğu ülkedir. Nitekim bu durum, İran Medeni Kanunu’nun
1041. maddesinde açıklanmıştır. Söz konusu madde “Kız [çocuğunun] şemsi [takvime göre] 13 yaşı
ve erkek [çocuğun] ise şemsi [takvime göre] 15
yaşına varmadan nikâhlanabilmesi (evlenmesi),
velinin izni ile yetkili mahkemenin maslahata riayet edildiğini onaylamasına bağlıdır.” (İran Medeni
Kanunu, 1395, s. 641) şeklindedir.
İran’da evliliği düzenleyen bu maddeye bakıldığında İran’ın, evlilik yaşının 14 olarak belirlendiği
Mozambik, Madagaskar, Venezuela ve Bolivya
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gibi ülkelerden dahi geride olduğu anlaşılmaktadır
(Gulfnews, 2010). Esasen adı geçen madde üzerinde düşünüldüğünde; evlilik için alt yaş sınırının
tespit edilmediği, kaç yaşından sonra evlenilebileceğinin zikredildiği, alt yaş sınırının ise muğlak
bırakıldığı görülmektedir. Kız çocuklarının en az
kaç yaşına kadar evlenebileceklerine dair belirsizliği
kaldırmak adına madde üzerine Yakubi Cuybari vd.
nin (1398, s. 66) açıklamaları önemlidir:
a) Velinin İzni: Veli, evliliğin gerçekleşmesine
ilişkin olumlu kanaatini bildirmek durumundadır. Baba veya babanın babası olabilecek bu veli,
muvafakat verse bile bu muvafakat tek başına
yeterli değildir.
b) Çocuğun Maslahatı: Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesinde “çocuğun yararı”
şeklinde tarif edilen maslahat kavramı, fıkıh açısından tartışmaya açık bir konudur ve gerçekten
çocuğun maslahatının belirlenmesi zordur.
c) Yetkili Mahkemenin Onayı: Erken evliliklerde çocukların haklarını temin edebilecek
en önemli şart, yetkili mahkemenin onayıdır.
Dosyayı inceleyen mahkeme sadece çocuğun
maslahatının gerektirdiği durumlarda evlilik
kararı verir. Bu türden bir mahkeme kararı bulunmadığı evliliklerde, çocuk istismarının zemini hazırlanmış olur. Bu konuda İran’da yetkili
mahkeme ise aile mahkemesidir.
Görüldüğü üzere hâlihazırda İran’da yasalar,
örneğin 10 yaşındaki bir kız çocuğunun evlenmesine müsaade edebilmektedir. Buna gerekçe olarak
ise fıkıh tartışmalarında, kız çocukta cinsel buluğa
ermiş olmanın ve çocuğun maslahatının, evlenmek
için yeterli olacağı öne sürülmektedir. Takdir olunur ki cinsi ve ruhi buluğ yaşının tespiti kolay değildir. Diğer yandan maslahat da subjektif bir kavramdır. Mevcut durum, ülkede eskiden beri İslam
6

hukukçularıyla kadın hakları savunucuları arasında
sıkça tartışma konusu olmaktadır. Ancak konunun
derinine inildiğinde İran’da erken evliliğin örfi bir
uygulama olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim İran’da
1934 yılında ilk defa Medeni Kanun kabul edildiğinde İranlı kanun koyucular, zikredilen 1041.
maddede; evlenme yaşını kızlar için 15, erkekler
için 17 olarak belirlemiş ayrıca özel durumlarda adli
mercileri kız için 13, erkek için 15 yaşına kadar izin
verilmesi hususunda yetkilendirmiştir. Üç yıl sonra mahkeme kararı olmadan gerçekleştirilen çocuk
evlilikleri için cezai müeyyideler eklenmiştir (İran
Medeni Kanunu, 1395, s. 641). Ancak burada da
konunun denetim boyutu gündeme gelmektedir.
Çünkü bazı İranlı çocuk hakları aktivistleri, evlilik
bürolarında (Defter-i İzdivaç), sadece babanın iznine istinaden çocuklara nikah kıyıldığına ve yetkili
mahkemenin izin belgesinin görülmediğine dair iddialar öne sürmektedir (Hamshahrionline, 1399).
Dolayısıyla denetim olmadan cezai müeyyide yeterli olmamaktadır.
40 yıl kadar sonra 1974 yılında kabul edilen “Aile
Koruma Kanunu (Kanun-u Himayet-i Hanevade)”
sayesinde (madde 23) ise evlilik yaşı kızlar için 18,
erkekler içinse 20’ye yükseltilmiştir. Ayrıca mahkeme kararıyla maslahat durumunda mahkeme,
yalnızca kızların 15 yaşına kadar evlendirilebileceği
hususunda yetkilendirilmiş, bu yaşın altındaki evlilikler için de cezai müeyyide tekrar zikredilmiştir
(Aile Koruma Kanunu, 1353).
Devrim’in ilk günlerinde evlilik yaşının şeri kurallara uygun düşecek şekilde kızlar için 9, erkekler
için ise 15 şeklinde düzenlenmesi gündeme gelmiş
ve 1982’de bu düzenleme hayata geçirilmiştir. 2000
yılına gelindiğinde İran İslami Şûra Meclisi, evlilik yaşını hem erkek hem de kızlar için 18’e çıkarmak istemişse de Meclisten geçen bu yasa tasarısı,
Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından
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şeriata aykırı bulunduğundan mesele, çözüm ve nihai karar için Düzenin Yararını Teşhis Konseyine
(DYTK) intikal etmiştir. DYTK’nin verdiği kararla 1041 numaralı madde, günümüzdeki şeklini
almıştır (İran Medeni Kanunu, 1395, s. 641). Kız
için 13, erkek için ise 15 şeklindeki güncel kanuna aykırı düşecek evlilikler ise İran İslami Ceza
Kanunu’nun 646. maddesinde müeyyideye bağlanmıştır. 2012 yılında çıkarılan Aile Kurumunu
Destekleme Kanunu’nda evlilik yaşına dair herhangi bir güncelleme yapılamamıştır (Aile Koruma
Kanunu, 1395). İlgili yasa bu hâliyle bir başka İslam
Cumhuriyeti olan Afganistan’dan bile hukuki açından farklı durumdadır. Zira Afganistan’da kanunen
evlenme yaşı erkekler için 18, kızlar için ise 16’dır
(Şebeke-yi Şehrevend-i Habernigaran-ı Afganistan,
2019). İran'da en azından 13 yaşın altındaki evlilikleri kesin olarak engelleyebilmek için bazı girişimler
olsa da Kadın ve Aileden Sorumlu Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Masume İbtikar, Bakanlar Kurulu
Kanun Tasarıları Komisyonunda (Komisyon-u

Levayih-i Devlet), Medeni Kanun’un 1041. maddesinin ıslahına ilişkin kanun tasarısının Meclise
gönderilmesinin gecikmesinin endişe verici olduğunu ve bu süreç içerisinde ülkede çocuk istismarının devam ettiğini belirtmiştir (Tabnak, 1400).
Dolayısıyla İran’da son yüzyılda evlilik yaşına ilişkin
hukuki/dinî içtihatlar değişkenlik göstermiştir. Bu
sebeple İran kamuoyunun ve uluslararası toplumun
müesses nizam üzerinde baskı yaratması durumunda evlilik yaşına ilişkin yeni bir güncelleme gelmesi
zayıf bir ihtimal olmakla birlikte mümkündür.

2. Mevcut Durum
İran’da son nüfus sayımının gerçekleştirildiği 2016
yılında, İran İstatistik Kurumu tarafından evliliklerin
yaşa göre dağılımı ve sayısı ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Onun dışında düzenli olarak yıl yıl çocuk evliliğine
dair veri açıklanmadığı için Nüfus Genel Müdürlüğü
(Sebt-i Ahval) yetkilileri ve yerel makamlarca açıklanan dağınık verilerden hareketle genel duruma ilişkin
tahminde bulunmak mümkündür.

Grafik 2: 1390-1395 (2011-2017) Yılları Arası İran’da Kız Çocuğu Evliliği
Yüzde %
6
5

5,4

5,6

5,4

5,5

1392
(2013-2014)

1393
(2014-2015)
40.227 Kiși

1394
(2015-2016)

1395
(2016-2017)

4,9
4,5

4
3
2
1
0

1390
(2011-2012)

1391
(2012-2013)

Kaynak: ISNA. (1398). “Amar-ı İzdivaç-ı Kudekan der İran”.
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Tablo 1: İran’da Çocuk Evliliğine Dair Güncel Veriler
Erkek

1395 (2016-2017)
1396 (2017-2018)
1397 (2018-2019)
1398 (2019-2020)
1399 İlk Altı Ay
(2020)

Kız

15’ten Küçük

15-19

28
41
26
19

24.602
22.081
19.880
18.717

8

10.798

15’ten Küçük
10’dan Küçük
10-14
3
35.516
4
33.308
2
30.442
2
28.189
1

16.381

15-19
187.445
168.956
150.601
144.685
80.264

Kaynak: İran İstatistik Kurumu, 1399, Gozereş-i Vaziyet-i İçtimai-yi ve Ferhangi-yi İran.

Grafik 2’de İran’da son nüfus sayımı verilerine
göre 10-14 yaş arası kız çocuğu evliliklerinin bütün
evliliklere oranına dair rakamlar yer almaktadır. 13
yaş ve üzerindeki evliliklerin İran kanunlarına göre
çocuk evliliği sayılmadığı hatırlanmalıdır. Bunun
yanı sıra en çok çocuk evliliği sırasıyla; Horasan-i
Rezevi, Doğu Azerbaycan, Sistan ve Beluçistan ile
Huzistan illerinde görülmektedir. Ayrıca verilerin,
resmî kayıtlara giren evlilikleri yansıttığı unutulmamalıdır. Doğum ve ölüm kayıtlarının düzenli olmadığı adı geçen illerde, çocuk evliliklerinin tamamının resmî kanalla yapılmadığı bir gerçektir. Ayrıca
çocuk evliliğinin kız çocukları için büyük oranda
zorla gerçekleştirildiğinin ebeveynler tarafından
saklanma ihtimali de söz konusudur. Dolayısıyla
gerçekte 18 yaş altı çocuk evliliği sayısının grafikteki verilerden en az iki kat yüksek olduğu tahmin
edilmektedir.
2016 yılından sonra gerçekleşen çocuk evliliklerine dair fikir edinmek adına ajanslarda mahallî
kaynaklara dayanarak çıkan haberlere bakılabilir.
Örneğin İran Meclisi Kadın Fraksiyonu Başkanı
Pervane Silahşuri, 2017 yılında ülkede 15 yaş altı 37
bin kız çocuğunun evlendiğini belirtmiştir (IRNA,
1397). Borna Haber Ajansı (1398) ise Nüfus
Genel Müdürlüğünden elde ettiği verilere dayanarak 2018 yılında, İran genelinde 13 yaş altı 13.504,
14-18 yaş arası ise 133.086 kız çocuğunun evlen8

diğini yazmaktadır. İran Gençlik ve Spor Bakanı
Yardımcısı Muhammed Mehdi Tondguyan ise 2019
Mart-Ağustos aylarında 15 yaş altı 4.460 kız çocuğunun evlendiğini bildirmiştir (Anadolu Ajansı/
Farsça, 2019). ISNA Haber Ajansı (1399a) da Doğu
Azerbaycan ilinin Hudaafarin ilçesinde 2018 yılı
içerisinde 284 çocuk evliliğinin gerçekleştiğini ve
bunun 54’ünün 15 yaşın altında olduğunu bölge kaymakamının sözlerine dayanarak aktarmıştır. Konuya
dair ülkenin resmî haber ajansı ISNA, (1398) 1390
(2011-2012) ila 1395 (2016-2017) yılları arasında
açıklanan verileri kullanarak “İran’da Çocuk Evliliği”
başlıklı infografiği hazırlamıştır.
Bununla birlikte İRAM uzmanları tarafından
hem güncel verilere bakabilmek hem de birincil
resmî bir kaynağı referans gösterebilmek adına
1399 (2020-2021) yılında yayımlanan İran’da
Sosyokültürel Durum Raporu’ndaki dağınık şablonlardan çocuk evliliğine dair rakamlar Tablo 1’deki
gibi derlenmiştir.
Tablo 1 incelendiğinde resmî rakamlara göre
İran’da çocuk evliliğinin son beş yılda tedricen gerek erkelerde gerekse de kızlarda düşüş eğiliminde
olduğu görülmektedir. Bu eğilimin ülkede genel
olarak düşüş trendine giren evlilik ya da çocuk sayısına dair rakamlarla paralellik arz ettiği söylenebilir. Görülen bir diğer husus, tahmin edildiği gibi
kız çocuklarının erken evliliği erkeklerden çok daha
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İnfografik: İran’da Çocuk Evliliği

İRAN’DA

ÇOCUK
EVLİLİĞİ

10-14 YAŞ ARASI KIZ ÇOCUĞU
EVLİLİKLERİNİN BÜTÜN
5,4
EVLİLİKLERE ORANI
(%)
4,9

5,6
5,4

5,5

40.227 KİŞİ

4,5

1390
(2011/2012)

1391
(2012/2013)

1392
(2013/2014)

1393
(2014/2015)

1394
(2015/2016)

1395
(2016/2017)

176

179

1393
(2014/2015)

1394
(2015/2016)

220

Not: Rakamlar yalnızca resmî evlilikleri
kapsamaktadır.

201

10 YAŞ ALTI
KIZ ÇOCUĞU
EVLİLİKLERİ

10-14 YAŞ ARASI
EN FAZLA KIZ ÇOCUĞU
EVLİLİĞİ GÖRÜLEN İLLER

187

1390
(2011/2012)

Doğu Azerbaycan

1391
(2012/2013)

1395 (2016-2017) YILI
10-18 YAŞ ARASI EVLİLİKLERE
İLİŞKİN BAZI VERİLER

Simnan

Tahran

2

8

31

1392
(2013/2014)

18 yaş altı evliliklerin
bütün evliliklere
oranı %17’dir.

1
Horasan-i
Rezevi

4

Huzistan
3
Sistan ve Beluçistan

10-15 yaş arası
evliliklerin toplam
sayısı 43 bindir.

10-15 yaş arası
çocuk evliliklerinin
2 bini boşanmayla
sonuçlanmıştır.
Kaynak: ISNA. (1398). “Amar-ı İzdivac-ı Kudekan der İran”.

Kaynak: ISNA, 1398.

fazladır. Tablo 1’in yanı sıra Nüfus Kayıt Kurumu
(Sazman-ı Sebt-i Ahval) tarafından 2020 yılında 1397 (2018-2019) yılı için yayımlanan Nüfus
İstatistiği Yıllığı’nda çocuk evliliklerinin illere göre

oransal dağılımı Tablo 2’deki gibi verilmiştir.
Tablo 2’ye bakıldığında en çok kız çocuğu evliliğinin sırasıyla Kuzey Horasan, Erdebil ve Sistan ve
Beluçistan illerinde görüldüğü saptanmaktadır. Bu
9
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Tablo 2: İran’da İllere Göre 1397 (2018-2019)
Yılı Kız Çocuğu Evliliği (Binde)
İller

Yaş Aralığı
10-14 Yaş

15-19 Yaş

Doğu Azerbaycan

25.2

90.0

Batı Azerbaycan

10.3

81.6

Erdebil

30.7

103.6

Isfahan

3.1

45.5

Elborz

3.6

34.1

İlam

4.7

52.7

Buşehr

4.9

60.0

Tahran

3.0

29.7

Çahar Mahal Bahtiyari

5.5

68.0

Güney Horasan

11.7

101.3

Horasan-i Rezevi

23.9

104.7

Kuzey Horasan

28.8

112.6

Huzistan

11.2

77.9

Zencan

34.2

97.1

Simnan

4.2

41.4

Sistan ve Beluçistan

10.2

100.8

Fars

7.0

58.6

Kazvin

15.0

70.3

Kum

9.5

70.9

Kürdistan

7.9

75.8

Kirman

7.8

67.9

Kirmanşah
Kohgiluyi Buyer
Ahmed
Gülistan

8.4

67.1

6.1

59.8

11.7

97.1

Gilan

5.4

45.9

Luristan

14.5

86.4

Mazenderan

5.7

56.6

Merkezi

8.4

55.3

Hürmüzgan

5.0

65.2

Hemedan

21.6

90.1

Yezd

5.3

79.0

Ülke Geneli

10.6

66.6

Kaynak: Sazman-ı Sebti Ahval, 1398, s. 95.
Not: Tablo, ilgili kaynaktan doğrudan tercüme edilmiş olup
sıralama Farsçaya göre alfabetiktir.
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illerde çok görülmesinin sebebi, aşiret tipi sosyal hayat, düşük şehirleşme, mezhebî inançlar, geleneksel
sosyokültürel yapı etkili olabilir. Dağınık hâlde olan
bu resmî veriler göz önünde bulundurulduğunda ve
bunlara gayriresmî evlilikler de eklendiğinde, çocuk
evliliğinin İran’da ciddiye alınması gereken sosyal
bir sorun olduğu anlaşılmaktadır ki İranlı sosyologlar da konuya dikkat çekmekte (İmanzade ve
Alipur, 1395, s. 31; Mukaddadi ve Cevadpur, 1396
s. 42) ve mesele basında çoğunlukla da sosyal medya platformlarında gündeme gelmektedir. Dahası
İran’da mukim Afganistanlı mültecilerde de çocuk
evliliklerinin gerçekleştiği zaman zaman basına
(IRNA, 1399) yansımaktadır.

3. Toplumsal Gerekçeler
İran’da eskiden beri yaygın olan çocuk evliliğini
meşrulaştıran toplumsal/kültürel yapıya özgü şartlar bulunmaktadır. Yukarıda işaret edildiği üzere çoğunlukla taşrada yaşayan köylü ve aşiret mensubu
vatandaşlar arasında çocuk evliliğine rastlanmaktadır. Saha araştırmalarına bakıldığında (Kuhi, 1398,
s. 142) İranlı sosyologlar; düşük sosyokültürel seviye, zor ekonomik şartlar, madde bağımlılığı, üvey
ebeveyn, geleneksel inançlar, aşiret kültürü, evlilik
fırsatını yitirme, zinanın ya da evlilik dışı ilişkinin
önüne geçme gibi gerekçelerin çocuk evliliğine
neden olduğunu saptamıştır. Araştırmalara dikkat
edildiğinde sadece tek bir gerekçenin çocuk evliliğine yol açmadığı esasen aynı anda birden fazla gerekçenin etkisiyle çocuk evliliklerinin gerçekleştiği
anlaşılmaktadır. Esedpur, Kemali ve Seferi (1399, s.
146-147) tarafından Horasan-i Rezevi ilinde 18 yaşını doldurmamış evli 41 kız çocuğu üzerinde yapılan güncel bir araştırmada, İran’da çocuk evliliğinin
gerekçeleri ayrıntılı ve kategorik bir şekilde Tablo
3’te gösterilmiştir.
Tablo 3 incelendiğinde araştırmacılar tarafından İran’da; aile, toplum, kültür, din, bireysel özel-
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Tablo 3: İran’da Çocuk Evliliğinin Gerekçeleri

Zemin

Aile

Toplum

Asli Sebepler

Dolaylı Sebepler

Geleneksel Aile

Üvey Anne

Çözülmüş Aile

Babanın Ölüm, Ayrılık ya da Yeni Bir Evlilik Nedeniyle Olmayışı

Düzensiz Aile

Baba veya Ağabeyin Madde Bağımlılığı ya da Hükümlülüğü

Aile Tarafından Ciddi Psikolojik
Aile Baskısı
Baskı
Ataerkil Ailenin Baskılarından
Bağımsızlık İsteği
Kurtulma
Güvenli Olmayan Ev Ortamı

Ebeveynler Arası Geçimsizlik

Sevgi Arayışı

Sevgiye Muhtaç Olma ve Çocuk Dünyaya Getirme Arzusu

Toplumsal Değerler

Evliliğin Önemli Bulunması

Mahalle Baskısı
Bekâreti Koruma

Mahallî
Kültür

Bekârlara Karşı Olumsuz Bakış
Evde Kalma Korkusu
Rezillik Çıkmasını Önleme
Kadın Karşıtı Bakış Açısı

Ataerkil Bakış Açısının
Hâkimiyeti

Serbest Erkekler, Kısıtlanan Kızlar
Babanın Ailedeki Gücü
Baba ve Kız Arasında Duygusal Uçurum

Din

Dinî İnançlar

Akrabaya Düşkünlük
Arkadaş Canlısı Olmamak
Reşit Olmak

Bireysel
Özellikler

Görücü Ailenin Özellikleri

Madde Bağımlısı Olmamak
Dış Güzellik
Sağlıklı Olmak
Devlet Memuru Olmak

Çevresel
Şartlar

Kız Çocuğunun Bireysel
Özellikleri

Tesettürlü

Susuzluk

-

Kuraklık

-

Tarımın Zayıflaması

-

İşsizlik
Ekonomik
Kötü Ekonomik Şartlar
Durum
İyi Ekonomik Şartlar

Kur’an Hafızı

Sabit İşin Olmayışı
Ailenin Kötü Ekonomik Durumu
Görücü Ailenin İyi Ekonomik Durumu

Kaynak: Esedpur, Kemali ve Seferi (1399, s. 146-147).
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likler, çevresel şartlar ve ekonomik durum olmak
üzere yedi hususun farklı derecelerde çocuk evliliğine zemin hazırladığı saptanmıştır. Ahmedi (1396
s. 268) tarafından çocuk evliliğinin yaygın görüldüğü yedi ilde (Horasan-i Rezevi, Doğu Azerbaycan,
Huzistan, Sistan ve Beluçistan, Batı Azerbaycan,
Hürmüzgan ve Isfahan) gerçekleştirilen bir başka
geniş çaplı saha araştırmasından elde edilen bulguların, Tablo 3’teki bulgularla örtüştüğü görülmektedir. Dolayısıyla Tablo 3’te ayrıntılı olarak verilenlerin, İran’da çocuk evliliğinin başlıca sebepleri
olduğu kesindir. Başka bir perspektiften bakıldığında araştırmacılar, ülkenin farklı bölgelerindeki benzer sosyokültürel ve ekonomik şartların farklı etnik
ve dinî gruplar üzerinde çocuk evliliği açısından
aynı etkiyi yarattığını ortaya koymuştur. 18 yaş altı
evliliğe bilhassa kırsalda sık rastlanması, kuşkusuz
çocuğun psikolojik ve fizyolojik gelişimine pek çok
açıdan zarar verdiği gibi “çocuk ebeveyn” ve “çocuk
dul” gibi dezavantajlı sosyal kesimlerin oluşmasına
da kapı aralamaktadır. Bu durum ise orta ve uzun
vadede Tahran yönetiminin başını ağrıtacak sosyal
sorunlardan birine dönüşebilir.

Sonuç
İran, bölgesinde çocuk evliliklerinin sık görüldüğü ülkeler arasındadır. Bu durumda ülkenin
geleneksel toplumsal/kültürel yapısı ve ülkedeki
hukuki düzenlemeler etkilidir. Ancak üzerinde
düşünülmesi gereken nokta, İran toplumunun aile
sosyolojisi açısından birbiriyle çelişkili iki kutuplu
bir görünüm arz etmesidir. Bir taraftan taşrada he-
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nüz biyopsikososyal gelişimini tamamlayamamış
kız çocukları koca evine giderken diğer yandan
modernleşmenin etkilediği şehir merkezlerinde,
kadın evlilik yaşı yükselmekte ve mutlak bekâr
kadın sayısı artış kaydetmektedir (Başar, 2020,
s. 12). Dolayısıyla geleneksel toplum yapısının
devam ettiği taşrada, çok eşlilik ve çocuk evliliği gibi sorunlar devam ederken büyükşehirlerde
modern toplumlara özgü geç evlenme, yalnız yaşama, nikâhsız yaşama gibi yeni ilişki biçimleri
gözlemlenmektedir. Bu iki kutuplu görünümüyle
İran toplumunun geleneksel ile modern normlar
arasında kutuplaştığı söylenebilir. Bu kutuplaşma
hâli, kamusal alanda gözlemlenebilir. Öte yandan
birçok siyasi ve kadın hakları savunucusunun ısrarına rağmen çocuk evliliğine ilişkin gerekli hukuki
düzenlemelere geleneksel değer yargılarını korumak isteyen siyasi ve dinî aktörlerin direnmesi,
esasen Tahran yönetimi içerisindeki derin bir çatlağı gözler önüne sermektedir. Fakat kısa vadede
görünen o ki İran’da gerek resmî gerekse de resmî
olmayan çocuk evlilikleri devam edecek ve bu elim
durumun yarattığı mağduriyetler, sosyal medyaya
da basına yansıdığı kadarıyla müşahede edilebilecektir. İranlı sosyolog Sümeyye Feriduni’nin de
belirttiği gibi kültür ve toplumsal inançların, aileye ve kadının rolü/sorumluğuna ilişkin değer yargıları değişmediği sürece (ISNA, 1399b) İran’da
çocuk evliliği görülmeye devam edecektir.
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“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”
“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin
2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”
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