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ÖZ 

Çalışmamızın konusu “Boşanmalarda Çocuğun Kişi Varlığının Hukuksal 

Açıdan Korunması”dır. Bu bağlamda önce çocuk, çocuk hakları, kişi varlığı hakları 

ve kişi varlığı hakları grubunda değerlendirilen velayet hakkı kavramları açıklanarak 

çocuğun kişi varlığının korunması açısından hâkim eliyle başvurulacak koruma 

tedbirlerine değinilmiştir. Çalışmamızın amacı, çocuk kavramını tarihsel gelişim ve 

farklı hukuk dalları perspektifinde tanımlamak, çocuk haklarının ortaya çıkışından 

günümüze kadarki sürecini inceleyerek velayet hakkı kapsamında çocuğun kişi 

varlığı haklarını belirtmek ve çocuğun kişi varlığının korunması açısından kanunda 

yer alan mevcut koruma tedbirlerini açıklamaktır. Çocuğun yüksek menfaati, 

korunmaya muhtaç olma bakımından çocuk, velayet hakkı ve kişi varlığı haklarının 

korunması kavramlarının çalışmamızın amacı bakımından anahtar kavramlar 

olmaları sebebiyle özellikle bu başlıklardan yola çıkılmıştır. Tüm bu değerlendirme 

özel olarak boşanma davaları ile ilgili hukuksal korumanın aydınlatılması amacını 

taşımaktadır. 

ABSTRACT 

The subject of the study is “Legal Protection of Children’s Personal Rights 

in Divorces”. Within this context, having explained concepts such as child, child 

rights, personal rights and parental rights, which are also taken into consideration 

within personal rights, the measures by judges for protection of children’s personal 

rights are revealed. The objective of the study is to designate the concept of “child” 

within the perspective of historical development and of different law branches, to 

define children’s personal rights within parental rights through examining the period 

from the emergence of child rights to the present and to expound the existent 

protection measures for protection of children’s existence rights. As interest of the 

child, child in need of protection, parental rights, protection of personal rights are 

basic concepts for the objective of the study, mainly these topics are taken into 

consideration. This assessment specifically aims to reveal the legal protection related 

to divorce cases. 



iii 
 

ÖNSÖZ 

 

Günlük dilde kullanmaya alışık olduğumuz “çocuk” kavramına dair nitelikli, 

genel kabul gören bir tanım bulunmaması nedeniyle farklı disiplinler incelenmek 

suretiyle genel bir tanım vermek pek de olanaklı görülmemektedir. Yasal 

değerlendirme, sağ ve tam olarak doğduktan on sekiz yaşın doldurulmasına kadar 

geçen süreyi çocukluk dönemi olarak nitelendirmiştir.  

Tarihe baktığımızda çocuk kelimesinin anlamının ancak modern çağlarda 

günümüzde kullanıldığı şekle ulaştığını görüyoruz. Eski çağlarda çocuklar küçük 

yetişkinler olarak görülüyor ve bebeklik çağını bitirmeleriyle yetişkinlerin hayatına 

dahil ediliyorlardı. Ortaçağ’da kilisenin eğitim kurumu kimliğine de bürünmesiyle 

birlikte küçük yaşta eğitim önem kazanmaya başlamış ve eğitim ile birlikte çocuk 

kavramı içeriğine kavuşmaya başlamıştır. 

19.yy.’dan itibaren çocuklar özen gösterilmesi gereken korunmaya muhtaç 

varlıklar olarak kabul görmeye başlanmış ve toplumlarda olduğu gibi uluslararası 

düzeyde de çocuk hakları kavramı gelişmeye başlamıştır. Birleşmiş Milletler Çocuk 

Haklarına Dair Sözleşmenin tüm dünya çapında en çok devlet katılımının sağlandığı 

sözleşme olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte çocuk hakları düzleminde “olmazsa 

olmaz” kavramlarda temel birlik sağlanmış ve tüm imzalayan devletler bu bakımdan 

bir çerçeveye dâhil edilmiştir. 

Halen pek çok ülkenin gelenekleri ve toplumsal yapısına bağlı olarak ve 

ekonomisinin gelişmemişliği bakımından en çok ezilen kesimlerden biri olmakla 

beraber çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve buna dair uluslararası 

platformda da adımlar atılması bakımından 20.yy. “çocukların altın çağı” olarak 

kabul edilmektedir. 

Velayet hakkı çocuğun hukuksal açıdan korunmasına ilişkin kurucu nitelikte 

bir haktır ve tarihsel gelişim içinde anne ve babaya ilişkin bir hak olmaktan çok bir 

yükümlülüğe dönüşerek çocuklar için önemli bir koruma alanı yaratmaktadır. 
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Çocukları ana ve babalarının malı veya bir parçası olarak görülmesine sebep 

olan velayet hakkı kavramı, ilk tanımlandığı zamana nazaran değişikliklere uğramış 

ve çocuklar üzerinde haiz olunan hakları değil, çocuklara karşı üstlenilecek olan 

yükümlülükleri tanımlar olmuştur. Böylece çocuk kavramının özü ve ruhuyla 

bağdaşır bir nitelik arz ederek ana ve babaları sadece çocuklara karşı, onların 

bedensel, zihinsel ve ruhsal açıdan gelişimlerini sağlamakla yükümlü ve toplumsal 

sosyal hayat içerisinde kendi kendilerine yeten bireyler olarak yetiştirmeye dair 

sorumluluk altındaki kişilere çevirmiştir. 

Çocuğun duygusal ve ruhsal gelişimi üzerinde en etkili faktörlerden biri olan 

boşanma kavramı gerek çocuğun ana veya babasından ayrılması gerekse ortak 

yaşanılan ikametgahın değişmesi ile ve yaşı büyük olan çocuklarda eğitim 

kurumlarında mevcut olabilecek değişiklikler bakımından önem arz etmekte olup, 

çocukların gündelik hayatlarında minimum değişiklik ve en az travma ile, en az 

şekilde zarar görerek bu sürecin atlatılması ana ve babalar için öncelik 

oluşturmalıdır. Bu esnada çocuğun kişi varlığı hakları yalnızca ana ve babalarca 

değil, hâkim aracılığıyla devlet eliyle de gözetilmekte olup, hakların zedelenmesi söz 

konusu olduğunda MK. Uyarınca “koruma tedbirlerine” başvurulmak suretiyle bu 

zarar önlenmeye çalışılmaktadır. 

Son olarak çalışmanın konu seçiminden tamamlanmasına kadar her safhada 

ilgisi, desteği, değerli yönlendirmeleri ve güler yüzlü yardımı için tez danışmanı 

hocam Sayın Prof. Dr. Yasemin Işıktaç’a, çalışmamızın konu seçimindeki 

katkılarından dolayı Sayın hocam Doç. Dr. Şükran Şıpka’ya, yine çalışmamın şeklen 

düzenlenmesine katkılarından ötürü değerli akademisyen arkadaşlarım Dr. Başak 

Erdem Rena ve Dr. Elif Güneren Genç’e, varlığı ve yönlendirmesi sayesinde bu 

aşamaya geldiğim sevgili dostum Kln. Psk. Zeynep Armay’a, destekleri ve 

sevgileriyle her zaman arkamda olan ve akademik anlamda ilerleyebilmem için her 

türlü fedakârlıkta bulunan, sevgili babam Prof. Dr. Mustafa Keçer’e, canım annem 

Dr.Yüksel Keçer’e ve biricik kardeşim Emre Keçer’e teşekkür etmeyi borç bilir, 

şükranlarımı sunarım. 
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GİRİŞ 

 “Kim demiş çocuk küçük bir şeydir? Bir çocuk belki de en büyük şeydir.” 

J.J. Rousseau 

“Rahme düşmesi bir suç, doğumu bir ceza, hayatı bir meşakkat ve ölümü bir 

gereklilik iken insan nasıl vakur bir varlık olacaktır?” A.Schopenhauer 

Çocuğun bir suç, günah ve zina mahsulü olduğu düşüncesi o kadar da 

eskilere dayanmıyor.  Belki de bu nedenle çocuk hakları kronolojik olarak hayvan 

haklarından sonra geliyor, çocuğun tüm canlılar içinde en korunmaya muhtaç olanı 

olduğu halde. Kendini müdafaa etme yetkisinden çoğu defa yoksun, bağımlı, güçsüz 

ve sevgiye, bakıma, ilgiye muhtaç çocuk...  

Çocuk Hakları geçmişten günümüze epey bir yol kat etti hiç şüphesiz, ancak 

hala çoğumuzun içine sinecek nitelikte değil. Çocuk Hakları insanlara öylesine 

yabancı bir kavramdı ki, çocuğu ona zulmeden ailesinden kurtarıp bir bakımevine 

yerleştirmek için o dönemde mevcut olan hayvan haklarından yararlanma yoluna 

gidilmek zorunda kalınmıştı. Demek oluyor ki çocuk hakları hukuk sistemine hayvan 

haklarından sonra girmiştir ki, bu da bize çocuk kavramından önceleri ne 

anlaşıldığına dair önemli ipuçları vermektedir.  

Ebeveynin “ürünü” olması, çoğu defa anne ve babanın çocuğu kendi 

uzantıları, ondan da acıklısı kendi malları gibi görmeleri, yakın tarihe kadar tüm 

dünyada yaygın bir şekilde, günümüzde ise hala bazı toplumlarda benimsenen bir 

durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelir kapısı, alım satım, mübadele aracı veya 

köle gibi görülen çocuklar ne yazıktır ki insan olmaya bağlı olarak haiz olunan 

“haklara” çok sonradan kavuşmuşlardır. Ne Doğu, ne de Batı kültürü ise birbirinden 

aydın veya adaletli davranmıştır çocuklar mevzubahis olduğunda.  

Osmanlı’da ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti’nde “tedip hakkı” başlığı 

altında çocuğu terbiye etmek için neredeyse her türlü yol mubah sayılırken, bu 

zihniyet, “kızını dövmeyen dizini döver”, “dayak cennetten çıkmadır”, “eti senin 

kemiği benim” gibi atasözleri ve deyimlerle de pekiştirilmiştir.  
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Sadece baba ocağında değil, okula başladığında öğretmeninden, evlatlık 

verildiği ailede, yetiştirme yurtlarında ve ergenliğe adım attığında da “namus” 

kisvesi altında muhtaç, bağımlı çocuk, akrabalarından şiddet görmektedir. 

Çoğu masalda “dayak” unsurunun, modern ifadeyle “fiziksel istismar”ın 

sıkça karşımıza çıkması, kültürümüzün bir parçası olarak çok da sorgulanmadan 

kabul edilen bir durum olduğunun altını çizmektedir ki, mizah unsuru olarak 

Hababam Sınıfı, Avanak Avni gibi toplumca sevilen ve benimsenen öğelerde de bu 

şiddet unsuru sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte kültürel miras 

kapsamındaki tokat, şaplak, dayak gibi unsurları pek de sorgulamaksızın olduğu gibi 

benimseyen nesiller, ebeveynlerinden ve öğretmenlerinden gördüklerini tekrar etmek 

suretiyle bu birikimlerini bilinçsizce yeni nesile aktarmaya devam etmektedir. 

Fiziksel açıdan istismar edilen çocukların saldırgan bireylere dönüşerek 

toplum huzuru açısından tehdit edici olabilecekleri, özellikle eski Sovyetler Birliği 

gibi demir perde ülkelerinde Batıya nazaran çok daha önce ayrımsanmış ve anne 

babanın çocuğa hiçbir şekilde fiziksel şiddet uygulamaması, devlet tarafından bizzat 

güvence altına alınmıştır.  

Eskiden köle gibi satılan, başlık parası karşılığında küçük yaşlarda 

evlendirilen çocuklar Sanayi Devrimi öncesinde de iş gücü olarak atölyelerde 

makinelere zincirlenmek suretiyle çalıştırılmış, maden ocaklarında sömürülerek gelir 

kapısına dönüştürülmüşlerdir, hem de büyümeden, gelişmeden, eğitilmeden, 

bilinçlenmeden. 

Hepimizin aşina olduğu, neredeyse her kavşakta karşılaştığımız, bizi 

duygusal bir ikileme sürükleyen, para verirsek teşvik etmiş olacağız ama vermezsek 

de dayak yiyecek diye düşündüğümüz, içimizi acıtan dilenci çocuklar sadece bizim 

ülkemizde değil, pek çok ülkede capcanlı iç burkan bir manzara yaratıyorlar. 

Toplumca bilinçlenerek üzerine eğilmemiz, “sağlıklı bir toplum olabilmek 

için sağlıklı bireyler yetiştirmeye onların çocukluklarından başlamamız gerektiği” 

düşüncesi ve hukuku manevi bir konuda “araç” olarak kullanmak amacıyla hevesle 

seçtiğim tez konuma duygusallıktan sıyrılmaya çalışarak “çocuk” kavramının 
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hukuksal olarak ve sosyolojik açılardan temellendirilmesi üzerinde durmakla 

başlamanın uygun olacağı kanısındayım. 

Tüm bu bilgilerin ışığında denilebilir ki çocuklar zengini, yoksulu, siyahı, 

beyazı, kız ve erkeği ile çeşitlilik arz eden heterojen bir gruptur ve içine bulundukları 

toplumun bir parçasını yansıtırlar. Yine de yetişkinlerde de olduğu üzere toplumun 

alt gelir grubu ve azınlık olan kesimlerinden gelen çocukların daha fazla acı 

çektikleri ve haksızlığa maruz kaldıkları da bir gerçektir. 

Çocuk hakları çok geniş bir perspektifte ele alınabilir. Bu çalışmada 

çocuğun kişi varlığı ifadesi kullanılarak, hakların mal varlığı ve kişi varlığı ana 

ayrımı içinden özellikle kişi varlığı alanı içinde sınırlı bir yaklaşım tercih edilmiştir. 

Bu tercihte, çocuk tanımı, çocuğun hak sahipliği, kişi olarak çocuk ve boşanma 

davarlı açısından çocuğun uğradığı zararlar ve bu zararlardan korunması için 

alınması gereken tedbirler düşünce akışı izlenmiştir. Böylelikle çocuğu “sağ ve tam 

olarak doğumla kişiliği haiz olan ve on sekiz yaşın ikmali ile korunmaya ve bakıma 

muhtaçlığı sona erecek olan küçük” olarak tanımlayarak bu noktadan hareketle diğer 

bölümler incelenmiştir. 

Çocuğun kişi hakkının tanınması kadar çocukluğunu yaşamadan büyük 

olmaya zorlanması da ayrı ve son derece önemli bir sorundur. Bu durum her anlamda 

“çocuğun sömürülmesi” olarak isimlendirilir; çocukluğun çalıştırma ve çocuk 

istismarı alanlarını da kapsar; bu alan, ayrı bir tez başlığı oluşturacak kadar geniştir. 

Çalışmamızda yapısal bütünlüğü bozulmuş ailelerde çocuğun hak ehliyeti açısından 

ele alınması ile çalışmamızı sınırlandıracağız. 

  

Ünzile insan dölü, on kardeş beşi ölü, 

Büyüdükçe un ufak ve gelir de görücü 

İnci gibi dişi, görücü bilir işi, 

Söğüdüm ağlar gider ve olur hatun kişi 

Girmeden sekizine ergin oldu Ünzile 
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Hem çocuk hem de kadın, on ikisinde ana 

Bir gül gibi al ve narin, bir su gibi saydam ve sakin 

Susar kadın Ünzile 

Yağmuru kim döküyor? 

Ünzile kaç koyun ediyor? 

Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor 

Korkar durur gitmez köyün en son çitine 

İnanır o sınırda dünyanın bittiğine 

Ünzile insan dölü bilinmezlere gebe 

Sırların mihnetini yüklenip de beline… Aysel Gürel. 
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I. Çocuğun Kişi Varlığı Hakları 

A. Çocuk Kavramı ve Tanımı 

1. Tarihsel Gelişim 

 Batı dünyası içinde çocuk kavramının gelişiminin köken olarak Antik 

Yunan ve Roma uygarlığı açısından ele alınması uygun olacaktır. Nitekim Yunan ve 

Roma uygarlıklarının, tarihçiler tarafından aydınlanma dönemi olarak 

nitelendirilmelerinin sebebi, bu toplumların çocukluk safhasının, özellikle de 

“öğrenmenin” sonraki dönemler üzerinde büyük oranda etkili olduğu bilincine 

ulaşmış olmalarından kaynaklanmaktadır; işte bu nedenle üst sınıflara mensup 

ailelerde erken dönemde eğitime büyük önem veriliyordu1. Her ne kadar eğitime 

önem verilmişse de, eski dönemlerde yaygın çocuk ve çocukluk kavramlarının 

günümüzdeki anlayıştan epey uzak olduğu açıktır.  

Aristo’nun, isteyerek eylemde bulunmanın çocuklarda da hayvanlarda da 

bulunduğu ancak tercihin görülmediği görüşünde olması o dönemin çocuğa olan 

yaklaşımının sertliği bakımından aydınlatıcıdır. Akıl sahibi olmayanlarda tercihin 

bulunmadığını, arzu ile tutkunun ortak olduğunu belirterek2 hayvan ile çocuğu 

benzeştirmekte ve ikisini de toplumun en aşağı kademesine hapsetmektedir. “Erkeğin 

kadından üstün bir zekâsı olduğu kendiliğinden belli sayılmaktadır, fakat bu böyledir 

diye köle ile kadın özdeşleştirilemezler3” derken, toplumun geleceğinin garantisi 

olan çocukları akıl noksanlığı başlığı altında bir tutması ilgi çekicidir.  

Hıristiyanlığın yaygınlaşmasının da çocuğun durumu üzerinde olumlu etkisi 

olmuştur4. Ortaçağ dönemi boyunca çocukluğun saflık ve masumiyet dönemi olduğu 

                                                
1 Bekir Onur, Türkiye’de Çocukluğun Tarihi, Ankara, İmge Kitabevi, 2005. s.24. 
2 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, Çev. Saffet Babür, Ankara, Ayraç Yayınevi, 1998, s.44. 
3 Aristoteles, Politika, Çev. Mete Tuncay, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1975, s.8. 
4 Aziz Augustine (354-430) otobiyografisinde çocukluğunu anlatmış ve çocukluk kavramının 
karmaşık bir durum olduğunu ve yetişkinliğin köklerini içeren bu dönemi anlamanın önemli olduğunu 
vurgulamıştır. Ne yazık ki bu savlar Aziz Augustine ile sınırlı kalmış fakat ilk adım açısından ve 
ortaçağda çocukluğun masumiyetle ve saflıkla ilintili bir dönem olduğu düşüncesinin gelişmesine dair 
adım atılması bakımından da önem arz etmiştir. 
Onur, a.g.e., s.24. 
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anlayışı gelişmeye başladıysa da çocuk, çoğunluk tarafından günahkâr bir varlık 

olarak nitelendirilmeye devam edilmiştir. Ortaçağ’da çocukluğun yedi yaş gibi çok 

kısa bir süre olarak algılandığı, toplumsal yükümlülükler açısından çocuktan 

beklentilerin yetişkinlere denk olduğu anlaşılmaktadır. 

On dördüncü yüzyıldan on yedinci yüzyıla kadar etkilerini sürdüren 

Rönesans dönemi ile birlikte çocukların, bakılması ve korunması gereken varlıklar 

olduğu görüşü ağırlık kazanmaya başlamış, buna bağlı olarak da toplumun 

çocuklardan mesul olduğu inancı yerleşir olmuştur. On altıncı yüzyılda başlayan 

Reform hareketleri ise çocuk ve çocukluk üzerinde de etkilerini hissettirmiştir. 

Önceleri, çocuklar annelerinin ve bakıcılarının ilgisine ve bakımına muhtaç 

olma halinden çıktıkları anda yetişkinler toplumunun bir üyesi sayılıyorlardı5. 

Çocukluk kavramının 1600’den itibaren gelişmeye başladığı görülmektedir; 

Rönesans’tan önce çocuklar çağdaş sanatta küçük yetişkinler olarak 

nitelendiriliyorlardı öyle ki onları tanımlamak için bir sözcük dahi yoktu6. 

On yedinci yüzyıldan evvel çocuklar küçük erkekler ve küçük kadınlar 

olarak tanımlanmakla beraber bu dönemle birlikte çocukların korunup kollanması 

gereken zayıf ve bağımlı varlıklar olarak görülmeye başlanmış, çocuk oyunları, 

çocuk oyuncakları ve kitaplarının büyük bir kısmı hep bu dönemde ortaya çıkmıştır7. 

Holt, çocukluğu, “küçük ve zayıf oldukları için çocukların dış dünyayla başa çıkacak 

kadar güçlü ve akıllı olana kadar dış dünyanın kötülüklerinden korundukları” bir 

dönem olarak tanımlamaktadır8.  

On yedinci yüzyılda yaşamış Fransız Papaz Pierre de Bérulle’nin, 

çocukluğu “ölümden sonra insan yaşamının en kötü ve sefil dönemi9” olarak 

nitelendirmesinin, dönemin çocuğa ve çocuk yaşantısına bakışını vurgulamak 

açısından çok çarpıcı bir nitelik arz ettiğini düşünüyoruz. 
                                                

5 Phillipe Ariés, “Centuries of Childhood”, Çev. Robert Baldick, New York, Vintage Books, 1962, 
s.329. 
6 Çocuklara hitap etmeye yönelik bir sözcük dağarcığı ancak on yedinci yüzyılda popüler oldu.  
  Bob Franklin, Çocuk Hakları, Çev. Alev Türker, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1993, s.24. 
7Franklin, a.g.e., s.25; Ariés, a.g.e., s.119.  
8 Franklin, a.g.e., s.25. 
9 Ariés, a.g.e., s.10.  
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Çocuk ve çocuklukla ilgilenen tarihçi Phillipe Ariés 1960ların başında 

yayınladığı “Centuries of Childhood” adlı eserinde 12.yüzyıla kadar ortaçağ 

sanatında çocuklara hiç yer verilmediğini vurgulamış, daha sonra da resimlerde 

yetişkin kıyafeti giyen küçük figürler olarak resmedildiklerini belirtmiştir10. Çağdaş 

Batı toplumunda çocuk ve çocukluk insanın yaşamında ayrı ve özel bir dönem olarak 

görülür ve çocuk bu noktadan hareketle sevilirken, Ortaçağda temel gereksinimleri 

giderilmekle beraber çocuklara çok daha farklı bir gözle bakılıyor, özel bir ilgiyle 

korunmuyorlardı. Ariés, çocukluk duygusunun ortaçağda eksik olduğunu belirtmiş, 

bu sebeple de çocukların kendilerine özgü kıyafetlerinin, besinlerinin, oyunlarının ve 

oyuncaklarının bulunmadığı, yetişkin dilinde çocuğu anlatan ona özgü kavramların 

kullanılmadığını vurgulamıştır. Tarihçiye göre klasik çağlarda var olan çocukluk 

kavramı silinmiş, ortaçağda minyatür yetişkinler olarak görülen çocukların yeniden 

çocuk olarak algılanmaya başlanması için on yedinci yüzyılı beklemek gerekmiştir11. 

Bununla birlikte Ariés’in eseri tarihçiler tarafından eleştirilmiş, onun 

ortaçağ ve çocuk kavramlarına 20. Yüzyıl perspektifinden bakmasının yanlış 

olduğunu vurgulamışlardır12; her ne kadar ortaçağ’da çocuk kavramı ve öğesi kayıp 

gibi lanse edilse de bazı kanun maddelerinde çocukların birtakım imtiyazlara sahip 

oldukları kaleme alınmıştı13.  

Ortaçağın Latince kaynaklarında çocukluğun üç bölüme ayrılmış, 

doğumdan 7 yaşa kadarki kısım “infantia” olarak, kız çocuklar için 7-12; erkek 

çocuklar için 7-14 yaş arası “pueritia”; 12 ve 14 yaştan 21 yaşa kadarki kısım ise 

“adolescentia” olarak adlandırılmıştır14. Yine İbn-i Sina’nın Kanuni Tıp adlı eserinin 

12.yy’da yapılmış olan tercümesinde 0-30 yaş arası çeşitli çocukluk dönemlerine 

                                                
10 A.e., s.31. 
11 Onur, a.g.e., s.26-27. 
12 Özellikle tarihçi Doris Declais Berkvam, “bizimkinden son derece farklı olduğu için varlığının 
farkına varamadığımız bir çocukluk anlayışı mı vardı ortaçağ’da?” sorusunu gündeme getirmiştir.  
Colin Heywood, Baba Bana Top At, Çev. Esin Hoşsucu, İstanbul, Kitap Yayınevi, 2003, s.20.  
13 Örnek vermek gerekirse, 10.yy’ın başlarında Batı Sakson Krallığı’nda 12 peniden yüksek değerde 
mal çalan 12 yaşından büyük hırsızların idam edilmesi yönünde bir düzenleme bulunurken, daha 
sonradan 12 yaşın çok küçük olduğu belirtilmiş, hırsızlık yapan çocuklar için idam yaşı 15’e 
yükseltilmiştir. Yine 9.yy’da Aziz Benedict Kural’ına dair bir yoruma göre “infantes” grubuna dahil 
olanlar “maiores” grubundakilerden daha fazla yiyebilir, uyuyabilir ve çayırlarda daha uzun 
oynayabilirlerdi. A.e. 
14 A.e., s.21. 
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işaret eden ayrıntılı dönemleri15 belirtiliyordu. Yine de gözden kaçmamalıdır ki Ariés 

çocuk ve yetişkin davranışları arasındaki farkın ortaçağ döneminde günümüze oranla 

çok daha az belirgin olduğunu belirten ilk araştırmacıdır ve ayrımsadığı bu durum da 

önemli bir tespittir16; ayrıca Ariés’in Centuries of Childhood adlı kitabı, çocuk ve 

çocukluk kavramlarına ışık tutması bakımından da tarihçiler için çok önemli bir 

gündem oluşturmaktadır17. 

Çocuğun sosyal yaşantı içinde günümüzde sahip olduğu noktaya doğru 

emeklemeye başlaması, 15.yy’dan itibaren önce anne ve dadılar tarafından çocuğun 

“sevimli ve komik” bulunmaya başlaması ve onların yetiştirilmelerini bir eğlence 

unsuru olarak görülmeleri ile ilişkilendirmektedir18. Hıristiyanlığın etkin olması ve 

din eğitiminin ağırlık kazanması ile papazlar, ahlakçılar ve hukukçulardan oluşan bir 

grup çocukların yetişkinler dünyasında korunması ve özenilmesi gereken masum ve 

ilgiye muhtaç varlıklar olduğunu ayrımsayarak orta sınıf arasında “çocukluk” 

anlayışını yaymaya başladılar19. Özellikle manastırlar ve manastırlarda verilen eğitim 

çocuğun doğasının keşfinde önemli bir yer tutmuştur20. Burada dikkate değer bir 

husus da eğitim için çocukları bünyesine alan kilise ve manastırlarla aileler arasında 

çocukların “kime ait olduğu” mücadelesinin baş göstermesidir. Bu mücadelede 

burjuvazi ve burjuvazinin güçlü dünya görüşü baskın çıkmış, dinsel kurumlar geri 

planda kalmışlardır. Böylelikle çocukların yetiştirilmesi sorumluluğunu aile ve 

eğitim kurumlarına yükleyen bir “orta sınıf çocukluk ideolojisi” oluşmaya başlamış 

ve toplumda çekirdek ailenin önem kazanmasıyla birlikte de hızla gelişimini 

sürdürmüştür21. Bu oluşumun güçlenmesinde gerek pedagojik gerekse didaktik 

önerileriyle Locke ve Rousseau gibi düşünürlerin önemli katkıları olmuştur.  

                                                
15 Bacakların yürümeye elverişli olmadığı dönemden, erkeklerde sperm ve sakalın ortaya çıktığı, 
üremenin mümkün olduğu döneme kadar ve tam yetişkinliğe kadarki dönem gibi 5 farklı grup 
tespitinde bulunmuştur. A.e. 
16 A.e., s.25.  
17 A.e., s.26. 
18 Ariés, a.g.e., s.34 vd. 
19Heywood, a.g.e., s.27. 
201960’lı yılarda yazan Pierre Riché, manastırları “karanlığın içinde bir mum ışığı” olarak 
nitelendirmişti. A.e., s.28 
21Kemal İnal, Paternalist Politikanın İdeal Türk Çocuğu, (Çevrimiçi), 
http://www.education.ankara.edu.tr/ebfdergi/1999/195-212.pdf, 15.11.2009, s.197. 
 

http://www.education.ankara.edu.tr/ebfdergi/1999/195-212.pdf
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İşte bu şekilde edebiyat ve sanat dünyasına da çocuk ve çocukluk 

kavramları günümüzde yankı bulduğu biçimde, yani günahkârlık temelli bir külfet 

anlayışından uzaklaşılarak onların masumiyetle yüklü birer neşe ve sevinç kaynağı 

oldukları düşüncesi aksetmeye başlamıştır22.  

16 ve 17.yy’da çocukluğun tekrar keşfedildiğini ileri süren yazarlar23, 

“püritenler” sayesinde çocukların toplumda şimdiki yerlerini almaya başladıklarını 

belirtmişlerdir. Her ne kadar püritenler bebekleri “ilk günahın kirli yığınları” olarak 

dünyaya gelen “genç nankörler” olarak nitelendirseler de “yeni nesli kazanmak 

isteyen bir reform hareketi” olarak kabul gören24 püritenizm, çocukların toplum 

içindeki yerini inceleme eğilimindedir. Ancak yine de belirtilmelidir ki, çocukların 

nimetten külfet olarak nitelendirilmeleri, tarım toplumundan sanayi toplumuna 

geçilmesiyle başlamıştır ve dışlanmaları, şiddete maruz kalmaları da bu döneme 

rastlamaktadır25.   

18.yüzyıldan itibaren Locke, Rousseau ve erken romantikler olarak 

isimlendirilen bazı düşünürler, günümüzün çocuk ve çocukluk kavramlarına yaklaşan 

anlayışları ile toplumları etkilemeye başlamışlardır. Locke’un 1869 yılında 

yayımladığı “Eğitim Üzerine Bazı Düşünceler” adlı eseri ve Rousseau’nun çocuk ve 

çocuk eğitimine dair düşünceler geliştirdiği “Emile” adlı romanı bu bağlamda adı 

anılması gereken temel kaynaklardır26.  

Dayağın eğitimde bulunmaması gerektiğini vurgulayan düşünürlerden olan 

Locke’un şu sözleri dikkate değerdir: “Çocuklar dans etmeyi, resim yapmayı, şarkı 

söylemeyi dayakla mı öğreniyorlar? Hayır. Öyleyse matematik niye dayakla 

öğretiliyor27?”  

Eğitim konusunda günümüz bakış açısına yaklaşan Emile’de yer alan 

“Yaratıcının ellerinden ayrılırken her şey iyidir; ama insan ne canlıların ne de 
                                                

22 A.e. 
23 C.John Somerville bunlardan biridir. 
24 Heywood, a.g.e., s.30. 
25 Rona Serozan, Çocuk Hukuku, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2005, s.17. 
26 Peter Coveney, Rousseau’nun çocukların doğuştan masum oldukları savıyla, Hıristiyanlığın 
doğuştan günahkârlık öğretisine karşı çıktığını belirtmiştir. Heywood, a.g.e., s.32. 
27 Atalay Yörükoğlu, Değişen Toplumda Aile ve Çocuk, Ankara, Aydın Kitabevi Yayınları, s.115. 
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eşyanın ilk haliyle kalmasına izin verir; her şeyi değiştirmek ve dönüştürmek ister28.” 

cümlesidir oldukça ilgi çekicidir ki, bununla Rousseau çocuğun doğduğu anda 

masum olduğunu ancak toplum, iktidar, eğitim biçimi ve önyargılar gibi toplumsal 

etkenlerle çocuğun olması gereken yetişkine dönüşemediğini vurgulamıştır. 

Pedagoji ilminin dahi bilinmediği zamanda J.J.Rousseau tarafından yazılan 

“Emile” adlı eserinde düşünür hayali bir çocuk evlat edinmiş ve onu yaşı, sağlığı, 

yetenekleriyle olduğu gibi kabul ederek, yetişkinliğe erişene kadar kendisinden başka 

hiçbir rehbere muhtaç olmayacağı şekilde yetiştirmeyi hedeflemiş, “nasıl çocuk 

yetiştirilir?”, “nasıl iyi bir baba olunur?” sorularını cevaplamaya çalışmıştır. 

Günümüzde dahi örnek alınabilecek öneriler ve aydın bir bakış açısı ile eğitime dair 

önemli ipuçları vererek, yaşama çocuk olarak başlanmaması halinde insan ırkının 

mahvolacağını vurgulamıştır. Çocuk sahibi, hamisi olan ve çocuk yetiştiren herkesin 

aklından çıkarmaması gereken noktaları, Rousseau’nun kendi anlatımı ile buraya 

almanın uygun olduğu düşüncesindeyiz: 

“Çocukları, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve olmak istedikleri şeyi olmaları 

için onları özgür bırakmalıyız. Biz onlara hâkim, asker, ya da din adamı olmalarını 

değil, yaşamı öğretebiliriz ve onlar bir meslek sahibi olmadan önce insan olmalılar. 

Çünkü, bir insan ne olmak istiyorsa ya da ne olması gerekiyorsa onu olabilir, 

sonradan vazgeçip başka bir şey olabilir; ama o daima kendisi olarak kalacaktır29.”  

Rousseau’nun etkisinde kalan eğitimcilerin en önemlileri Froebel ve 

Pestalozzi’dir. “Temelinde sevgi olan hiçbir eğitim başarısızlığa uğramaz” diyen 

Pestalozzi, eğitime psikolojiyi getirmesi bakımından önemlidir. Froebel ise eğitimde 

özgürlüğün sadece oyun aracılığıyla sağlanacağına inanan ve bunu da kendi kurduğu 

anaokullarında gösteren eğitimcidir30.  

Romantik akımın temsilcileri ise çocukların masumiyetlerinin 

keşfedilmesinde önemli saptamalar yapmışlardır; bu saptamalardan bir tanesi ünlü 

                                                
28Jean Jacques Rousseau, Emile, Çev. Ülkü Akagündüz, 5.Bası, İstanbul, Selis Kitaplar, 2008, s.11. 
29 A.e., s.13 
30 Yörükoğlu, a.g.e., s.108. 
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edebiyatçı Victor Hugo’nun “Kristof Kolomb sadece Amerikayı keşfetti, bense 

çocukluğu keşfettim” açıklamasıdır31. 

19. ve 20.yy’larda ise eğitimin ön plana geçmesiyle birlikte ailenin görevi 

çocukların sadece bakımı olmaktan çıkmış, eğitim sorumluluğunun aileye 

yüklenmesiyle birlikte, toplumda ve sosyal hayatta önemli gelişmeler ortaya çıkarak 

toplumun tümüne sirayet eden bir değişim dikkat çekmeye başlamıştır32. 

Modern çocuk ve çocukluk kavramlarının günümüzdeki halinin yeşerdiği ve 

yerleştiği dönem olarak ise 19.yüzyıl ve 20.yüzyılı göstermek mümkündür. 1910 

senesinde bir İngiliz Gazetesinde yayınlanan “günümüz çocuğu geleceğin kilidini 

elinde tutmaktadır33” sözü toplumların bu dönemde çocuğa bakışını vurgulamak 

açısından önem arz etmekle beraber, pek çok kurumun, izcilerin ve organize gençlik 

hareketlerinin “Çocuk Çalışmaları Hareketi”ni oluşturmasına da zemin 

hazırlamıştır34.  

İlginç olduğu kanaatinde bulunduğum bir gözleme de burada yer vermek 

gerektiğini düşünüyorum ki, bu husus “Çocuğun Dışlanması”nın hukuk 

uygulamasına yansımış biçimidir. Nitekim eşler tarafından doğumu istenmeyen 

çocuk, hekim hatası nedeniyle dünyaya geldiği takdirde, onun doğumu ve yaşaması 

bir “zarar kalemi” olarak nitelendirilerek hekime tazminat olarak yansıtılmakta ve 

çocuğun fiili varlığının bir zarar unsuru olduğu kabul edilmektedir. 1997 tarihinden 

bu yana Alman Federal Mahkemesi İçtihatları hep bu yönde olup, Anayasa 

Mahkemesi tarafından Anayasa da uygun bulunmuştur35. 

Erken dönemlerde benimsenen çocuğun saf ve masum olduğu görüşünü 

reddeden Püritenler, ilk defa bir çocuk gelişimi modeli ortaya koymuşlardır. Bu 

akımın temsilcilerinden Calvin, ilk günahla birlikte dünyaya gelen çocukların 

kötülüğe yaklaşabileceklerini ancak küçük yaşta büyük bir öğrenme kabiliyetini haiz 

oldukları için eğitim yoluyla kötülükten caydırılabilecekleri görüşünü ileri sürmüştür. 

                                                
31Heywood, a.g.e., s.35. 
32 Ariés, a.g.e., s.125, 316. 
33 Heywood, a.g.e., s.39. 
34 A.e. 
35 Serozan, a.g.e., s.17-18. 
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Bu noktadan hareketle Püritenler çocuk yetiştirmeyi ciddiye alarak ana babalara bu 

yolda yardımcı olabilecek ilk eğitim kitaplarını oluşturmuşlar, hatta özel olarak 

çocuklar için kitap yazmaya başlamışlardır36. 

Böylelikle doğasında bulunan kötülüğe çocukların direnebilmesi için onların 

erken yaşta eğitilmeleri gerektiği anlayışı yerleşerek katı bir disiplin anlayışının 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Üzerinde durulması gereken bir anlayış da 

Descartes’in ruh-beden ikiliğine dayalı anlayışıdır ki insanların gelişiminin doğasına 

dair önemli ipuçları veren bu anlayış ışığında günümüz çocuk psikolojisini etkileyen 

üç kuramsal geleneğin temelleri atılmıştır. 

- Descartes’in ruh ve beden ayrımını kabul eden Locke, yeni doğan bebeğin 

zihnini boş bir levhaya benzeterek çocuğun doğduğu anda ne iyi ne de 

kötü olmadığını savunur. Böylelikle çocuğun, çevresinden aldığı eğitimin 

ürünü olduğu görüşü ortaya çıkmaktadır. Erken yaşta eğitimin ve 

öğretimin önemini vurgulayan Locke, ana ve babalara çocuklarını 

yetiştirmeleri konusunda yöntemler önermiş ve meraklı çocuğun her 

konuya dair meraklarının ana babalar tarafından desteklenmesi ve iyi 

eğitilmeleri gerektiğini ileri sürmüştür. 

- Rousseau ise, çocukların doğuştan iyi ve saf oldukları görüşünü 

savunarak bu fikrin yeniden canlanmasını sağlamıştır. Çevreyle olan 

etkileşimi sayesinde gelişen çocuğu eğitme konusunda benimsenmesi 

gereken yöntemin formel eğitim değil, keşfetme süreci aracılığıyla 

yapılan eğitim olduğunu iddia eden Rousseau, insan gelişiminde doğuştan 

mevcut olan süreçleri yönetici güç olarak kabul etmiştir. Özellikle üç 

konuda kendinden sonraki dönemlerde uygulanan eğitim sürecini 

etkileyen ve biçimlendiren Rousseau, bilgilerin çocuğa, bunları 

öğrenmeye hazır olduğu sırada verilmesi gerektiğini, çocuk için en iyi 

öğrenim sürecinin kendi keşfetme aşamasında mevcut olduğunu ve çocuk 

yetiştirme ve eğitme aşamasında disiplinci bir tutumun değil, izin verici 

bir tutumun benimsenmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Avrupa’da büyük 
                                                

36 A.e. 
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destek gören bu görüşler, on sekizinci yüzyıl Amerikasında çocukların 

günahkar olduğuna ve sert bir disiplin anlayışı ile eğitilmeleri gerektiğini 

savunan Kalvenistlerin tepkisiyle karşılaşmıştır. 

- Modern gelişim düşüncesinin üçüncü öncüsü olan Darwin ise, insan 

davranışlarının köklerinin geçmişte yattığı görüşünü savunuyor ve bunu 

evrim kuramı bağlamında tartışıyordu37. 

Dünyada ırkçılık ve cinsiyet ayrımcılığının yanı sıra yaş konusunda da 

ayrımcılık söz konusudur. Bahsi geçen ilk iki ayrımcılığa dair toplumlar daha 

bilinçlenmiş, cinsiyet ve ırkçılık alanlarında bir ayrımcılığın ahlakdışı olduğu 

düşüncesi en azından teorik olarak yerleşmiştir. Buna rağmen toplumlar yaş 

konusunda yapılan ayrımcılığa karşı duyarlı değildir, bundan etkilenen sınıflar da 

haliyle yaşlılar ve çocuklardır38.  

Temel insan hakları olarak belirtilen hakların çoğu yaşları itibariyle 

çocuklardan esirgenmektedir. Öyle ki herkes için pek tabii olarak kabul edilen birçok 

davranış ve özgürlük, çocuklar açısından izne tabi faaliyetler olarak görülmektedir. 

Televizyon izlemek, yemek yemek, yatma saatini belirlemek gibi örnekleri 

çoğaltmak mümkündür. Böylelikle denilebilir ki, çocuklar Martin Luther King Jr.’ın 

belirttiği “hiç kimse olmama” statüsünü, unutulmuşluk ve dışlanmışlığı paylaşırlar; 

ayrıca “toplumda çoktandır acı çeken ve ezilen kalabalık bir grup, medeni haklardan 

yoksun sessiz ve temsilcisiz bir azınlıktırlar39.”  

Çocuk kavramının tarihsel gelişimi bahsinde değinilmesi gereken bir konu 

da çocuk olmanın dezavantajları ile ilgilidir. Zamanla bunların bir kısmının 

hafiflediği görülmekteyse de halen birçoğunun varlıklarını sürdürdükleri, avantaja 

dönüşmedikleri görülmektedir. 

                                                
37 A.e., s.25. 
38 Martin Hoyles’un belirttiği üzere “kadınlara ya da siyahlara çocuk gibi muamele edilmesine yönelik 
öfke sık sık ifade edilir ancak çocuklara böyle davranılmasından pek de yakınılmaz.”  
Franklin, a.g.e., s.14.  
39 A.e., s.15. 
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- Çocuklar oy verme hakkını haiz değillerdir. Siyasi faaliyet yürütemezler 

ve toplumlarını ilgilendiren politik işlere katılamazlar 

- Çocukların ekonomik güçleri çok düşüktür, hatta yoktur. İşgücü 

piyasasının dışında bırakılmışlardır, nakite ulaşma, ondan faydalanma gibi 

hakları yoktur.  

- Çocuklar yasal statü açısından pasif konumladırlar; ana babalarının yasal 

mülkü olarak nitelendirilirler; on sekiz yaşına kadar bakımları yüklü bir 

miktar para tutan ve ayrıca zaman işgal eden masraflı yatırımlardır. 

- Çocuklar öğretmenlerinin de keyfi otoritelerine maruz kalmakta ve eğitim 

kurumlarına devam etme yükümlülüğü altında bulunmaktadırlar. 

Tüm bu bilgilerin ışığında denilebilir ki çocuklar zengini, yoksulu, siyahı, 

beyazı, kız ve erkeği ile çeşitlilik arz eden heterojen bir gruptur ve içine bulundukları 

toplumun bir parçasını yansıtırlar. Yine de yetişkinlerde de olduğu üzere toplumun 

bazı kesimlerinden gelen çocukların daha fazla acı çektikleri ve haksızlığa maruz 

kaldıkları da bir gerçektir. 

Beavoir, çocukluğa dair mitlerin ve klişelerin yetişkinlerin ikiyüzlü 

davranışları ile perçinlendiğini belirtmektedir. Bu mitlerden biri, yetişkinlerin 

çocuklara yönelik olan davranışlarının tamamen onların çıkarını korumaya yönelik 

bir kaygıya dayandığına dairdir40. Çocuğa yüklenen anlam büyüktür, aile kavramı 

içinde çocuğun evliliği evlilik yapan unsur olduğu vurgulanmaktadır. 

Çocukluğa dair ikinci mit, çocukluğun “altın çağ” olduğuna dair mittir41. 

Bununla ifade edilmek istenen, çocukların zayıf ve güçsüz olmalarından dolayı 

hayatın zorluklarından korundukları bir dönem içinde olduklarının vurgulanmasıdır. 

Bu aşamada çocukların “sınırsız bir özgürlük, oyun, eğitim ve öğretim42” döneminde 

                                                
40 Evliliğin evlilik olmasının temellerinden biri olarak kabul edilen çocuğun varlığı, yetişkinlerin 
yaşamında bir motivasyon aracı konumundadır aynı zamanda. 
41A.e., s.18. 
42 A.e. 
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bulundukları görüşü hâkim olmakla birlikte, güçsüzlükleri sebebiyle çoğu kez 

ezilmeye mahkûm olan çocukların altın çağ yaşadıklarını iddia etmek çok zordur. 

İleride ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere çocuk kavramı ve çocuk hakları 

eski çağlardan günümüze çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir ve olması gerekene 

büyük ölçüde yaklaşılmıştır; tüm bu sevindirici gelişmelerin yanında çocuğun 

“sosyal problem” olarak görülmeye başlandığı hususu dikkat çekicidir. Nitekim 

Amerika’da ve başka Batılı ülkelerde çocuk ve sosyal problem olguları iki farklı 

şekilde biçimlenmektedir: sosyal problem olarak çocuk ve çocuğun sosyal 

problemleri. İlk başlık çocuğun bir “dış grup” olarak görülmesi ile ilgili olup, 

çocukların gelişme aşamasındaki yetişkinler olarak değil, yetişkinlerle aynı saygıyı 

hak etmeyen basit bireyler olarak algılanmasına dayanmaktadırlar.  

Böylelikle yetişkin hayatının “başının belası” olarak görülen çocuklara karşı 

ayrımcılık yapılmaktadır ki, çocuklar dışında başka bir kesime böylesi bir ayrımcılık 

yapılması ne hukuksal olarak ne de toplumsal olarak asla tolere edilmeyecektir43.  

Örneklendirmek gerekirse, Amerika’da çocukların restoranlar, gemi 

seyahatleri gibi bazı kapalı mekânlara alınmadıklarını görüyoruz; Corsaro çarpıcı bir 

örnekle bu durumu açıklamıştır: Gemi seyahatine dair bir reklam afişine rastladığını 

belirten sosyolog, afişin üstünde dilini çıkartan kızıl saçlı küçük bir erkek çocuk 

resminin bulunduğunu ve afişin altında da bizimle seyahate çıktığınız takdirde 

“bununla” karşılaşmayacaksınız gibi bir yazının olduğunu söylüyor. Afişte iyi vakit 

geçiren yetişkinlerin resimlerinin de bulunduğunu belirten Corsaro, “çocuk-suz ve 

duman-sız44” tatil şeklinde bir parolayla reklamın düzenlendiğine dikkat çekerek, 

çocukların sigara dumanıyla bir tutulacak raddeye geldiğini ve bu afişin toplumdaki 

herhangi bir başka kesime veya ırka atıfta bulunması halinde kopacak kızılca 

kıyameti düşünmemizi öğütlemektedir45. Günümüzde hiçbir ırk veya toplumsal sınıfa 

bu denli negatif bir tutum sergilemeye cesaret edilemeyecekken ve toplumun hiçbir 

kesimi bu tutumu onaylamayacakken, çocuklara karşı böylesi bir tavrın rahat ve 

umarsızca takınılabilmesinin düşündürücü bir tarafı bulunmaktadır.  
                                                

43 William A.Corsaro, The Sociology of Childhood, 2.Baskı, Pine Forge Press, ABD., 2005, s.225. 
44 Kid-free and smoke-free 
45 A.e. 
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Çocukların sosyal problemler olarak görülmelerinin bir başka sebebi de 

onların başına bir şey geleceğine dair aşırı endişeye kapılmamız ve güvenlikleriyle 

ilgili yoğun kaygılar hissetmemizden kaynaklanmaktadır. Bu belirti Richard Louv 

tarafından “öcü sendromu46” olarak adlandırılmış ve A.B.D. gibi ileri düzeyde 

sanayileşmiş toplumlarda, çocukların haksızlığa uğramalarına ve kurbanlaşmalarına 

duyulan başlıca endişe olarak görüldüğü belirtilmektedir. Colombia Littleton’daki bir 

lisede gerçekleşen iki çocuğun okulda on üç kişiyi öldürmesi gibi talihsiz olayların 

medya tarafından da beslenmesiyle bu sendrom tırmanmakta ve toplumun geneline 

yayılmaktadır47.    

2. Sosyolojik Açıdan Çocuk 

a. Yapısal Temellendirme 

Tarihsel bağlam bize çocuk kavramı ile toplumsal yapı arasındaki güçlü 

ilişkiyi daha açık bir biçimde göstermiştir. Çocukluk, her yetişkin insanın geçirdiği 

bir dönem olarak, bakıma muhtaç olma, kişiliğin şekillenmesi, sosyalleşme ve 

katılım gibi önemli toplumsal kazanımların ortaya çıkması açısından önem 

taşımaktadır.  

Çocukların toplumun geçmişte var olan ve bundan sonra da her zaman var 

olacak bir unsuru olduğunu kabul etmek zorundayız. İnsanoğlunun biyolojik ve 

kültürel olarak çoğalmasının sonucu olarak çocuklar da bu sürecin birer parçası 

olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Çocukları, insan ilişkilerinin daimi olarak 

yenilenmeleri olarak nitelendirmek de mümkündür.  Biyolojik ve genetik olarak 

kodlanmış olmakla beraber, kültürel açıdan da erken yaşta sosyalleştirilerek ve 

eğitilerek massedilmişlerdir48.  

Çocuk kavramının sosyolojik açıdan bir inceleme konusuna dönüşme 

sebeplerinden biri, bu alanda mevcut olan eksiklikten değil, çocukların sessizliğinden 

kaynaklanmış, araştırmalar ve çalışmalarla “sessiz” çocukların, yetişkinlerin 

                                                
46 Bogeyman syndrome 
47A.e., s.226. 
48 Chris Jenks, Childhood, London, Key Ideas, Routledge, 1996, s.84. 
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muhafazasında varlıklarını sürdüren bireyler değil, kendi hakları içinde 

değerlendirilmesi gereken kişiler oldukları kanısı yerleştirilmek istenmiştir49. 

Edebiyat alanında Nobel Ödülü’ne layık bulunan Isaac Bashevis Singer, 

1978 yılında ödülünü alırken yaptığı konuşmasında, 

“…çocuklar…psikolojiyi gereksiz bulurlar, sosyolojiyi ikrah ederler. Ancak 

yine de Tanrıya, aileye, meleklere, şeytanlara, cadılara, cinlere, saflığa, mantığa, 

dakikliğe ve bunun gibi başkaca demode olmuş, terk edilmiş kavramlara inanırlar. 

Bir kitabı sıkıcı bulduklarında utanmadan esnerler, yazarının bunun kefaretini 

ödemesini beklemezler fakat biz yetişkinlere böylesi çocukça ilüzyonlar 

bırakırlar..50” diyerek çocukların sosyolojik açıdan belki de toplumun incelenmeye 

en değer sınıfı olduğunu belirtmiştir. Durkheim, pedagoji kuramının ve 

uygulanmasının temel amacını ve toplumsallaştırılma sebebini, kültürel açıdan üreme 

yolu ile toplumun kalitesinin ve başarılarının arttırılması olarak tanımlamıştır51 ki 

kültürel olarak üremenin başlıca unsuru olan çocuğun sırf bu sebepten bile 

sosyolojinin inceleme konusuna dâhil olduğu şüphesizdir.   

19.yüzyıla kadar yazılı ve görsel sanat ile edebiyatta pek değinilmeyen 

çocukluk kavramı ve çocuklar, yetişkinler dünyasının sıra dışı figürleri52 veya eksik 

yetişkinler53 olarak nitelendirilmişlerdir. Eksik görülmeleri ve yetişkinlere bağımlı 

olduklarının düşünülmesi sebebiyle de yaşamları ve duygu dünyaları özellikle 

antikçağdan ortaçağa kadar olan dönemde araştırılmaya değer bulunmamıştır. Bu 

yaklaşımı anlayabilmek için dönemin Dante ve Aristo gibi düşünürlerin çocuk 

kavramına “ilgi çekici” bakış açılarına kısa da olsa değinmek gerekir.  

Dante, 25 yaşa kadar olan dönemi büyüme çağı olarak nitelendirmiş, Aristo 

ise sadece olgunluk dönemindeki kişilerin doğru değerlendirmeler yapabileceğini 

ileri sürerek çocuğun ki burada kastettiği yalnızca erkek çocuktur, kim olduğunun 

                                                
49 James Allison, Alan Prout, Constructing and Reconstructing Childhood – Contemporary Issues 
in the Sociological Study of Childhood, London, Falmer Press., 1997, s.8-9. 
50 Jenks, a.g.e., s.56. 
51 A.e., s.70. 
52Heywood, a.g.e., s.8.  
53 A.e.  
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değil, kim olabileceğinin önem taşıdığını vurgulamaktadır54. 20.yüzyılda dahi 

çocukluk ile ilgili yer etmiş eski zihniyet ve yorumların değişmesi epey güç 

olmuştur. Çocukların, yetişkinlerle kıyaslandığında eksik ve yetersiz bireyler olarak 

görülmeleri çocukların çocuk olarak araştırılmalarını engellemiş55, bu durum kendini 

antropoloji, psikoloji, psikanaliz ve sosyolojide de göstermiş, tek vurgu çocuğun 

gelişimi ve sosyalleşmesi üzerinde toplanmıştır.  

Sosyoloji ve varoluşçu terapi alanlarında çocuk ve çocukluk kavramlarına 

dair incelemelerde bulunan Hans Peter Dreitzel’in 1960’lara kadar araştırmacıların 

çocukları “tamamlanmamış organizmalar” olarak gördüklerini vurgulaması56 ilgi 

çekicidir. Çocuk ve çocukluk kavramları ile ilgili araştırmaya ve üzerinde durulmaya 

değen tek husus, mantıksız, bencil, yetersiz, olgunlaşmamış ve gayrı ciddi görülen bu 

bireylerin kendine yetebilen, olgun, bağımsız ve sosyal birer bireye dönüştürülmesi 

yolunda yapılacak olan çalışmalardır57.   

1990’ların başında sosyologlar Alan Prout ve Allison James’in çocuk 

sosyolojisi alanında üç temel özelliğe dayalı yeni bir model oluştuğunu 

belirtmişlerdir. Bu düşünce uyarınca ilk yorum, çocukluğun sosyal yapının bir 

unsuru olarak algılanmasıdır58.  

İkinci önerme ise, çocukluğun da sınıf, toplumsal cinsiyet ve etnik köken 

üçgeninin bir değişkeni olmasından ötürü diğer değişkenlerle birlikte algılanmasının 

gerektiğidir. Biraz daha açıklayıcı olmak açısından Türkiye’de yetişen Müslüman bir 

kız çocuğunun İngiliz ve Katolik bir aileye mensup bir kız çocuğundan daha farklı 

bir biçimde yetiştirildiği yahut orta sınıf bir aileden gelen bir erkek çocuk ile zengin 

bir ailenin oğlunun farklı hayat şartlarına tabi olarak farklı deneyimler 

edineceklerinin altını çizebiliriz. Üçüncü önerme, çocukların sadece pasif bir şekilde 

ebeveynlerinin takipçileri olarak nitelendirmenin yanlış olduğunu vurgulayarak, anne 
                                                

54 A.e., s.9.  
55 A.e. 
56 A.e. 
57 A.e. 
58 Çocuk ve çocukluğun farklı toplumlarda farklı biçimlerde algılandığı düşüncesinden hareket eden 
bu yorum, olgunlaşmamış bir varlık olan çocuğun bu olgunlaşmamışlığının algılanması ve 
yorumlanmasını kültürel bir olgu olarak vurgulamaktadır.  
A.e., s.10.  
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babanın sosyalleşmesinde ve kendini yetiştirmesinde çocukların etkin bir rolü 

olduğunu belirtmektedir ki bu şekilde kuşaklar arası kültürel bir etkileşim 

doğmaktadır59.  

Sosyolog Chris Jenks’in sosyolojik anlamda çocuk kavramını üç başlık 

altında inceleyen görüşü ilgi çekicidir; “vahşi bir varlık” olarak çocuk, “tabii – doğal 

bir varlık” olarak çocuk ve son olarak da “sosyal bir varlık” olarak çocuk60. 

(1). Vahşi, yabani bir varlık olarak çocuk  

Pek çok bakımdan on dokuzuncu yüzyılın sosyal düşüncesini oluşturan bir 

olgu olmuştur bu kavram. Erken dönemin evrimci antropologları, yabanın 

kendilerinden farklı olduğunun bilincine vararak onu incelemeye değer bulmuştur. 

İşte rasyonel yetişkinler olarak bizler de çocuğu kendimizden farklı, az gelişmiş ve 

açıklamaya, izaha muhtaç olarak görürüz61.  

Cunningham, çocuklar ve yabaniler arasındaki analojilerin sosyal veya 

politik vakum içinde var olmadıklarını ileri sürmüş, bu tarz analojileri bilhassa 

içeriklerine veya çocukla ilgili söylemlerde çocukların oluşturdukları güçlü ilişkilere 

bağlama eğiliminde olmuştur. 

Çocuklar, yetişkinlerin eğitim görmemiş hallerini yansıttıkları için yabani 

varlıklar olarak nitelendirilebilmekte ve antropologlarca insanların primitif halleriyle 

ve sosyal bir varlık olma çabasındaki ilkel davranışlarıyla özdeşleştirilebilmektedir62. 

(2). Doğal bir varlık olarak çocuk 

Günümüz toplumunda çocuk, çocuk sahibi olmak, çocuk olmak, çocuklukla 

ilintili olmak gibi kavramlar hayatın akışı içinde sıkça kullanılmakta ve çok normal 

ve doğal olgular olarak kabul görmektedir. Bu tarz algılamalar, kolektif bilincin 

                                                
59  A.e., s.10-13. 
60 Jenks, a.g.e., s.4 vd. 
61 A.e., s.4-5. 
62 A.e., s.6. 
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güçlendiğine işaret etmekte ve günümüz kültürünün de büyüdüğünün, geliştiğinin 

altını çizmektedir63.  

Çocukluk kavramını inceleyen çağdaş yaklaşımların neredeyse hepsi 

çocukluğun doğal bir olgu olmadığı ve bu şekilde değerlendirilemeyeceği konusunda 

hemfikirdirler. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci doğrudan fiziksel gelişimle ve 

çocukların yetişkinlerce tanınmasıyla bağlantılı olmadığından bunu sadece fiziksel 

farklılıklara indirgemek doğru değildir. 

Sosyal bir çatı olarak algılanması gereken çocukluk, zamandan zamana, 

kültürden kültüre ve toplumdan topluma değişen bir yapıya ve onun sınırlarına 

gönderme yapan bir sosyal statü olarak kabul edilmektedir64. Doktrinsel olarak 

yapılan saptamalar “esas çocuk” kavramını açıklamaktan uzak kalırken sosyal bir 

deneyim olarak adlandırılan çocukluk kavramını parlatmaya devam etmişlerdir. 

Çocuk ve çocukluk hakkında söylenen, yazılan ve çizilenin aslında çocuk ve 

çocukluğa dair olmadığının altını çizmek bakımından Hillman’ın tespitine yer 

vermenin uygun olduğu kanaatindeyiz. 

Bu “çocuk” nedir? Elbette ilk soru bu olmalıdır. Çocuk ve çocukluğa dair 

söylediklerimizin hiçbiri çocuğa ve çocukluğa ilişkin değildir. Çocukluk denilen bu 

acayip diyar nedir ve biz çocukların odaları, oyuncakları, oyunları, giysileri ve 

kitapları için ayrı kelimeler üretip kullanarak ne yapmaya çalışıyoruz?  

Açıktır ki tinin hayal âleminin bir kısmı olan “çocukluk”, bizzat çocukta 

vücut bularak, yine çocuk tarafından yetişkin için hayata geçirilmektedir65. 

(3). Sosyal bir varlık olarak çocuk 

Çocukluk var olan sosyal sistemler içinde aslında olması gerektiği şekilde 

ölçülemeyen, değerlendirilemeyen bir gidişat arz etmektedir. Eski ve yeni düzenler 

arasında büyük bir mücadele vermeye çalıştığını bile söylemek mümkündür. Bu 

                                                
63 A.e., s.6-7. 
64 A.e., s.7. 
65 A.e., s.8. 
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noktadan hareketle artık doktrinin çocuğu kendi parametreleri içinde değerlendirme 

yolunu aradığını belirtebiliriz. 

Çocukluk başarılı sosyal sistemlerin oluşmasıyla anlaşılmaya başlanmış ve 

“artık” olarak kabulünden vazgeçilerek toplumsallaşmanın bir parçası olarak görülür 

olmuştur66.     

Yukarıda anlatılanlar dışında, Chris Jenks, çocukluk hakkında düşünmenin 

Diyonizosçu ve Apolloncu olmak üzere iki temel yolu bulunduğunu belirtmiştir.  

Diyonizosçu görüşün temelinde çocuğun içinde bir ilk kötülüğün ve ilk 

çürümüşlüğün yattığı yaklaşımı vardır ve bu imge de kökünü Hıristiyanlığın “ilk 

günah” öğretisinde bulmaktadır. 

Apolloncu çocuk imgesinde ise bebekler masum, meleksi ve doğal olarak 

iyi bir görünüme sahiptirler ki bu görüş Rousseau’nun çocukların iyi olarak 

doğdukları kuramında tam olarak anlamını bulmaktadır. Çocukların yetişkinlerden 

farklı oldukları görüşünün gelişmesine hizmet eden bu savlar, iki farklı 

toplumsallaşma, yetiştirme biçimi ve disiplin anlayışının oluşmasını sağlamıştır. 

Böylelikle Jenks, çocukluk kavramının sosyolojik olarak açıklanmasında en önemli 

hususun çocuğun toplumsal denetimin temelini oluşturduğu gerçeği olduğunu 

belirtmektedir67.  

“Çocuk” ve “çocukluk” kavramlarını anlamak için, aşağıdaki sosyolojik 

paradigmaları tekrarlamanın gerekli olduğu kanaatindeyiz. 

- Çocukluk sosyal bir yapı olarak algılanmaktadır ve insan yaşamının ilk 

yıllarını aydınlatmaya yönelik bir çerçeve sağlamaktadır. Biyolojik 

gelişmemişlikten farklı olarak çocukluk, insan gruplarının ne doğal ne de 

evrensel vasıflarını belirtmemekte fakat farklı toplumlardaki insan 

gruplarının yapısal ve kültürel unsurları olarak görünmektedirler. 

                                                
66 A.e., s.11-12. 
67 Onur, a.g.e., s.25-26. 
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- Çocukluk, sosyal analizin bilinmeyenlerinden biridir ve sınıf, cinsiyet ve 

ırk gibi bilinmeyenlerden hiçbir zaman ayrılamaz.  

- Çocukların sosyal ilişkileri ve yaşam biçimleri, yetişkinlerin 

perspektifinden ve kaygılarından bağımsız olarak kendi kültürleri 

içerisinde incelemeye değerdir. 

- Çocukların kendi yaşantılarının içerisinde aktif olduğu kabul edilmeli, 

çevrelerindeki yaşamı ve içinde yaşadıkları toplumun yaşantısını 

biçimlendirdikleri gözden kaçmamalıdır. Çocuklar sosyal yapının ve 

sürecin pasif unsurları değildir. 

- Bilhassa etnografı çocukluğun metodolojisinin araştırılmasında çocuklara 

sosyal yaşantıya dair sosyolojik veri üretiminde nispeten direk bir söz 

hakkı ve katılım sağlaması bakımından etkili bir daldır68. 

Yukarıda atıf yapılan Alan ve Prout ile Jenks, çocukluk ile ilgili dört yeni 

sosyolojik yaklaşım üzerinde durmuşlardır. Bunlar, Toplumsal olarak kurulmuş 

çocuk, kabilesel çocuk, azınlık grubuna mensup çocuk ve toplumsal yapısal çocuk. 

Sosyoloji öncesi dönemde çocuk, kötü veya Diyonizosçu çocuk, masum veya 

Apolloncu çocuk, içkin çocuk, doğal olarak gelişen çocuk ve bilinçsiz çocuk olarak 

gruplandırılırken sosyolojik dönemde yukarıda zikredilen dört temel yaklaşım kabul 

edilmektedir69.  

Sosyolojide son zamanlara kadar çocukların ihmal edilmiş ve inceleme 

konusu yapılmamış olmasının sebebi, onların toplumsal yaşamdaki ikincil konumları 

olup, toplumun çocuklara içinde oldukları anda değil, gelecekte nasıl bireyler 

olacakları ve gereksinimlerinin çocukken ne olduğuna değil, ileride ne olacağına 

odaklanmış olmasından ötürüdür. Yeni çocuk sosyolojisinde ise çocuklar hem çocuk 

hem de yetişkin kültürüne etkin bireyler olarak kabul edilerek çocuğun eski 

                                                
68 James, Prout, a.g.e., s.8. 
69 Onur, a.g.e., s.30-31. 
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zamanlarda olduğu üzere yetişkin kültürünün tüketicileri olarak kabul edilmesi 

görüşünden uzaklaşılmıştır70. 

Eğitimin herkes için gerekli olduğu düşüncesi on yedinci yüzyılda 

yerleşmeye başlamış ancak burada kastedilen eğitimin dini bir eğitim olduğu ve esas 

amacın da iyi Hıristiyanlar yetiştirmek olduğu vurgulanmıştır. Böylelikle çocuğun 

toplumlar için ilginç bir hal almaya başlamasının sebebi de ideolojik olarak geleceğin 

toplumuna egemen olma yolunda çocuk ve çocukluğun anahtar teşkil ettiğinin 

ayrımsanmaya başlamasıdır71.  

Tüm bu değerlendirmeleri göz önünde tuttuğumuzda, çocuğun kavram 

olarak tanımlanmasında aşağıda işaret edilen başlıklar bakımından sorun yaşandığı 

açıktır: 

1- Çocukluğun kültürel yapının bir öğesi olması açısından, onun değişmeyen 

evrensel bir deneyim olduğunu iddia etmek uygun değildir. 

2- Çocukluk için hukuksal bir sınırlandırma oluşturmada cezai, cinsel ve 

seçimle ilgili faaliyetler için farklı yaş sınırları öngörülmekle beraber bu 

sınırlar farklı ülkelerde de çeşitlilik arz etmektedir. 

3- Bebeklik ile on sekiz yaş arasını kapsayan geniş dönem, “yetişkin 

olmayanlar” diye negatif bir şekilde nitelendirilmektedir. Beş yaşında bir 

çocuk ile on beş yaşında bir genç insanın kapasitesi ve yeteneklerinin bir 

olmadığı son derece açık olduğundan, bu ifade de belirsiz ve çok yetersizdir. 

4- Düşük statüdekileri ifade etmek için kullanılan çocuk kavramının, iktidar 

ilişkisini belirtme eğiliminde olduğunu söylemek mümkündür. Bu hususun 

önemini vurgulamak gerekmektedir, zira çocuk nedir sorusunun 

cevaplanması açısından toplumsal iktidar ağırlığını hissettirmektedir. Nitekim 

Amerika’nın güney eyaletlerindeki köleler “boy” diye çağırılıyorlar, 

                                                
70 A.e., s.31-32. 
71 A.e.,s.26. 
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çocukların ilkel zevkleri ve korkularını paylaştıkları yoldaşları olarak kabul 

ediliyorlardı72. 

5- Son olarak da çoğu tarihçi tarafından desteklenecek Plumb’ın şu görüşüne yer 

vermek gerektiği kanısındayız: “ Çocukluk düşüncesi son 400 yıla ait bir 

Avrupa icadıdır73.” Ancak yine de önemli bir kavram olarak günün koşulları 

açısından ele alınmalıdır.  

Sanat ve edebiyat alanında 19.yüzyılda etkisini gösteren Romantizm akımı, 

çocuklarda saf, masum ve güzel, hatta yüce ve kutsal denilebilecek bazı nitelikler 

bulma eğiliminde olmuş bunun sonucunda çocukların kurtarıcı bir mit olarak 

görülmesi yolunda toplumu etkilemiştir. Bu mit, çocukların masumiyetleri ve üstün 

özelliklerinin toplumsal yaşamın yenilenmesi, gelişmesi ve temizlenmesine yönelik 

olumlu katkılar sağlayacağına dayanmaktadır74.  

Eğitim, Rönesans Dönemi’nde yaşa önem vermeyen bir faaliyetken 1600 ve 

1800 yılları arasında bu alanda büyük değişiklikler oldu ve kısa zaman içinde eğitim 

çocukluk çağına yönelik bir faaliyete dönüştü. Burada vurgulanması gereken 

çocukluğun eşit bir biçimde tüm çocuklara sirayet etmediğidir. Nitekim kız çocukları 

ile erkek çocukları eğitim bakımından bir tutulmuyorlardı; iyi ailelerin kızları, daha 

düşük seviyedeki ailelerin kızlarından daha iyi eğitim almış değillerdi. 

Ayrıca işçi çocukları da hâlihazırda çalışan kesime dâhil edildiklerinden 

eğitim görecek çocuk kapsamında değerlendirilmiyorlardı. Buna bağlı olarak 

diyebiliriz ki çocukluk özellikle ilk başlarda sınıf ayrımcılığına tabiydi. Sadece sınıf 

ve cinsiyet ayrımcılığı değil, ırkçılık da çocuk ve çocukluğun gelişimine damgasını 

vurmuştur75.  

                                                
72 Franklin, a.g.e., s.23.  
73 A.e. 
74 İnal, a.g.m.,s.197-198. 
75 A.e., s.197. 
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Montaigne’nin “çocukları kendi eğlencemiz için insan gibi değil, maymun 

gibi sevdik76.” Sözü düşündürücü olmakla beraber dönemin çocuk kavramına 

bakışının açıkça görülmesi açısından önem arz etmektedir. 

Çocuğun güçsüzlüğü ve bağımlılığının etkin olduğu 20.yy’ın başları,  

yüzyılın ikinci yarısında yerini ebeveynlerin otoritelerinin gittikçe zayıflamasına 

bırakmıştır. Bu durum çocukluğun maksimum on dört yaşın ötesine uzamadığı tarihi 

zamanlara dönüşe işaret etmektedir; ancak büyük bir farkla. Şöyle ki, geçmişte on 

dört yaşında ekonomik özgürlüğünü kazanmış üretken kişi, 20.yy’da ortalama altı 

sene daha hiçbir şey üretmeden ve ekonomiye katkıda bulunmadan varlığını sürdürür 

olmuştur. Böylelikle yetişkinliğe geçiş ebeveyn ve çocuk arasında sıkıntılı bir zaman 

dilimine dönüşmüştür77.  

Yukarıda bahsedilen tüm çekincelerin farkında olarak geniş anlamda bir 

çocuk tanımını şu şekilde vermeyi uygun buluyoruz: Sağ ve tam olarak doğumla 

kişiliği haiz olan ve on sekiz yaşın ikmali ile korunmaya ve bakıma muhtaçlığı sona 

erecek olan küçüklere çocuk denir. 

b. Çocuğun Nitelendirilmesinde Kullanılacak Kriterler 

(1).  Korunmaya muhtaç olma bakımından çocuk kavramı 

Toplumlarda korunmaya en çok ihtiyacı olan kesim çocuklardır, zira 

bedensel, zihinsel ve parasal açıdan en güçsüz ve en bağımlı olan onlardır. 

Cinsellikleri ve işgüçleri sömürüye açıktır, güçsüzlükleri nedeniyle fiziksel şiddete 

en sık maruz kalan gruptur. Kaldı ki haksızlığa ve baskıya karşı koyamaz, sömürüye 

direnemezler. Birleşerek güçlenebilecekleri sendika ve dernekleri de 

bulunmamaktadır. İşte bu sebeple güçsüzleri ve ezilenleri, eşitlikten yoksun olanları 

koruma görevini üstlenen hukuk sistemlerinin korunacaklar listesinde en başta yer 

alması gereken kesimdir çocuklar. 

                                                
76 Mark Poster, Eleştirel Aile Kuramı, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1989, s.210. 
77 Hugh Cunningham, Children and Childhood in Western Society Since 1500, London, Longman, 
1995, s.185. 
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Hukukun üstün değeri olan adalet ilkesi uyarınca da çocukların korunması 

ve kayırılması gerekmektedir zira eşitlik ilkesi yalnızca madden eşit olanlar 

arasındaki uygulamaları değil, madden eşit olmayanlar arasında keyfi işlem 

yapılmasını engelleme bakımından da önem arz etmektedir. Bu noktadan hareketle 

çocuk lehine onların haklarını ve kişiliklerini koruyucu hukuksal önlemler 

düzenlenmesi eşitlik ilkesinin kaçınılmaz gereklerinden olmakla beraber, bu durum 

çocuktan yana “pozitif ayrımcılık” olarak nitelendirilebilir78. 

Önemli bir saptama da “korunmaya muhtaç olan çocuğun hukuksal 

profili”dir. Önceden belirtildiği üzere hukukta, tıpta, sosyolojide, psikolojide 

çocuklar korunmaya ve bakıma muhtaç olmaları bakımından farklı şekillerde 

nitelendirilirler. Hukukta ise korunmaya muhtaçlık farklı yaş basamakları ile 

somutlandırılmaya çalışılmıştır. Çağdaş hukuk sistemlerinde yaş basamakları fiziksel 

değil zihinsel olgunluğa göre oluşturulduklarından eski hukuk sistemleriyle bu 

noktada farklılaşılmaktadır. 

Osmanlı devletinde çocuğun korunmaya muhtaç olduğu ve geçiminin 

sağlanması gerektiği konusunda hiçbir tereddüt bulunmamaktaydı. Çocuğun 

babasının bulunmaması halinde büyükanne ve büyükbabası, onların da olmaması 

halinde amcaları yetiştirilmesiyle ve onun için gerekli olanları tedarik etmekle 

yükümlüydüler79.  

Özel haklar ve bazı ayrıcalıklarla donatılmaları hukuk sistemlerinin temelini 

oluşturan eşitlik kavramı ile de birebir örtüşen çocuk kavramı, küçük olan çocuk, 

yani on sekiz yaşından küçük olan80 ve erginliklerini haiz olmayan çocuklardır ki 

korunmaya muhtaç olanlar da bunlardır.  

Bağımsızlık ve bağımlılık, çocuğun korunmaya muhtaçlığının altını çizen en 

önemli kavramlardan biridir; zira denilebilir ki insanlar muhtaç olarak dünyaya 
                                                

78 Serozan, a.g.e., s.4-5. 
79 İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, 1.bası, İstanbul, Timaş Yayınları, 2009, s.154. 
80 Genellikle on beş yaşını doldurmuş olan çocuklar kimi hukukçular tarafından genç veya yeni yetme 
olarak nitelendirilmekle beraber bu deyimlerin yasal karşılığı bulunmamakta olup, TCK. m.31 
uyarınca yalnızca on iki yaşını doldurmamış kişilere çocuk denilerek bu yaşı aşanlar için çocuk 
tabirinin kullanılmamış olması bu durumu değiştirmemektedir. 
Serozan, a.g.e., s.10. 
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gelirler ve kendi evlerinde yaşamaya başladıkları ve bağımsız bir biçimde 

yaşamlarını kendi başlarına sürdürebilir duruma geldiklerinde çocukluk hatta gençlik 

evresini geride bırakarak bağımsız bireylere dönüşmüş olurlar81. Çocukların 

bağımsızlıklarını elde edebilmeleri ve korunmaya muhtaçlık dönemini geride 

bırakabilmeleri açısından geçimlerini kazanmaları büyük önem arz ettiğinden Batı’da 

19.yy.’da bile çocuklar erken yaşlarda buna teşvik ediliyorlar, gerek çiftçilik gerekse 

zanaatkârlık gibi faaliyet alanlarında görev almaları için yüreklendiriliyorlardı. 

Böylece yetişkin olmaları yolunda hızlı adımlar atılmış oluyordu ve “korunmaya 

muhtaçlık”lıkları hafiflemeye başlıyordu. 

16 ve 17.yy.’larda ise “orta sınıf”ın çocukları ve ergenleri yetişkinlerin 

dünyasından uzak tutmaya çalıştıklarını ve onların çalışmaktan uzak tutulmak 

suretiyle cinselliklerinin de bastırılmaları ve eğitim sürecinin kolejler ve yatılı 

okullarla uzatılarak korunmasız varlık olan çocukların disiplin altına alınarak 

dünyevi hayattan uzaklaştırılmaları sağlanmıştır82. 

Oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan “korunmaya muhtaçlık” kavramı 

çocuğun doğası ile birleşince daha da genişlemektedir. Hangi çocukların korunmaya 

muhtaç olduklarını belirtmeye çalışırken tespit ettiklerimiz dikkat çekici olmakla 

beraber bir yandan da üzüntü vericidir zira korunmaya muhtaç olmayan hemen 

hemen hiçbir çocuk grubunun olmadığı sonucuna varmamızı gerektirmektedir. 

Bağımlı ve savunmasız durumlarından ötürü çocukların korunmaya muhtaç 

oldukları şüphesiz olmakla birlikte bazı çocukların korunmaya muhtaçlıkları katmerli 

bir durum arz etmektedir. Tezimizin konusu gereği ayrıntılı biçimde ele alamamakla 

beraber belirtmekten geri duramayacağımız korunmaya muhtaç olan çocuk grupları 

arasında sokak çocukları, küçük yaşta henüz çocukluklarını yaşayamadan 

çalıştırılmaya başlanan çocuk işçiler, terk edilen kimsesiz çocuklar, istismara 

uğrayan çocuklar, gelenek başlığı altında erkenden evlendirilen çocuklar, gayrımeşru 

çocuklar ve eski zamanlarda özellikle bazı toplumlarda cinayetlere kurban giden kız 

çocuklarını sayarsak, “çocukluk tarihinde” geriye yalnızca gelir düzeyi iyi olan 

                                                
81 Heywood, a.g.e., s.46. 
82 A.e., s.48. 
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ailelerde dünyaya gelen, eğitimine önem verilen, istismara uğramayan, çalışmak 

zorunda bırakılmayan erkek çocuklarının kalması oldukça düşündürücüdür.  

“Çocuk” olmanın tartışmasız unsurlarından biri olan korunmaya muhtaçlık 

kavramına kısaca da olsa değindikten sonra anlatılanlar ışığında bir çocuk tanımı 

vermek gereklidir.  

Basit gibi görünmekle beraber genel geçer bir çocuk tanımı vermek oldukça 

güçtür; zira günümüzde gerek disiplinler arası çocuk tanımlarının birbiriyle, gerekse 

Batılı ülkelerde yapılan çocuk tanımlarının üçüncü dünya ülkelerinin benimsediği 

çocuk tanımları ile örtüştüğünü söylemek mümkün değildir. Ayrıca çocuk kavramı, 

insana dair tüm nitelendirmelerde olduğu üzere çok sayıda bağlantılı kavramlarla 

birlikte ele alınması gerektiği için karmaşıktır. Yaş ölçüsüne göre, korunmaya 

muhtaçlık açısından ve sosyolojik anlamda olgunlaşmamış birey olarak çocuk olmak 

üzere üç farklı gruplama aracılığıyla bir çocuk tanımı vermeye çalışacağız. 

(2). Yaş ölçüsüne göre çocuk kavramı 

Yaş ölçüsü üzerinde çocuğun tanımlanması biyolojik gelişimi ve hukuksal 

sorumluluklar açısından önem taşır. Biyolojik olarak çocuğun belirlenmesinden önce 

ana rahmine düşme, bebeklik gibi kavramlar ile çocukluk arasında ayrım 

yapılmaktadır.  

Çocuk kavramı psikoloji ve tıp alanları için de özel önem taşır. Hukuki 

açıdan yaş ile çocukluğun sınırları net bir şekilde belirlenebilirken, insanın 

gelişiminin ruhsal, kültürel ve kalıtımsal faktörlerden doğan etkilere çalışma alanının 

özelliği nedeniyle vurgu yapmak gerektiği için çok açık değildir83. Yine tıpta da 

çocuk kavramına net bir tanımın getirilmesi pek mümkün değildir, zira çocukluk bu 

alanda da gelişime bağlı bulunmaktadır. Ancak denilebilir ki psikolojideki çocuk 

                                                
83 Psikolojide, 0-2 yaş arası Oral Dönem, 2-6 yaş arası İlk Çocukluk Dönemi, 6-12 yaş arası Orta 
Çocukluk Dönemi, 12-18 yaş arası ise Ergenlik Dönemi olarak sınıflandırılmaktadır. 
Ali Naim İnan, Çocuk Hukuku, İstanbul, 1968, s.63.  
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kavramı ile tıptaki çocuk kavramı büyük ölçüde birbirine denk düşmektedir ve 

erinlik ile çocukluğun bu iki alanda da sona erdiği kabul edilir84.  

Çağdaş psikoloji kuramları çocuğu etkin bir varlık olarak görmekte ve 

çocuğun kendi gelişimine katkıda bulunurken çevresini etkileyecek gücü de haiz 

olduğunu vurgulamaktadırlar. 

Hukuksal açıdan ise bilinçlilik halleri ile yaş arasında kurulan bağlantı 

bakımından bir ayrım yapılmaktadır. Böylelikle çocuğun hiç sorumlu olmadığı bir 

dönem ile bazı hal ve şartlarda sorumlu tutulabildiği bir dönem ve bu dönemin daha 

da genişletildiği bir yaş dönemi, tarihsel gelişim içinde ayrıştırılmıştır. 

 Sosyolojik açıdan çocuk kavramı için ise, yine tek bir kavram 

kullanılmamış, bu süreç çeşitli kategorilere ayrılmıştır; bebeklik, ergenlik, 

delikanlılık, gençlik ve yetişkinlik gibi85. Hukuki açıdan ise çocuk tanımlanırken, 

kimi zaman yaşa, kimi zaman erginliğe bazen de işlenilen suça dayalı olarak bir 

tanım verilmeye çalışılmıştır86.  

Çocuğun doğduğu andan itibaren korunması gerektiği şüphesiz olmakla 

beraber esas sorun koruma ve yardımın, başka deyişle “küçüklüğün” ne zaman sona 

ereceğine ilişkindir. Bu sorunun cevaplanmasındaki zorluk küçüklük devresinin kaç 

yaşına kadar sürdüğünün tespit edilmesindeki güçlükten kaynaklanmaktadır. Her 

çocuğun biyolojik gelişimi birbirinden farklı olmakla beraber korunmaya devam 

edileceği süre de bu gelişime sıkı surette bağlıdır87. 

Roma Hukuku ve İslam Hukuku gibi eski hukuk sistemlerinde çocuğun 

cinsel olgunluğa erişmesiyle bedensel olgunluğun da tamamlandığı kabul edilirken 

çağdaş hukuk sistemleri düşünsel olgunluğa ulaşmış çocukların küçüklük 

                                                
84 A.e., s.66. 
85 Serozan, a.g.e. 
86Ali Hakan Evik, Çocuk Suçlarının Yargılanması ve Yaptırımların Uygulanması Rejimi, İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, s.4. 
87 Ali Naim İnan, Çocuğun Korunması ve Polis, (Çevrimiçi) 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/305/2876.pdf, 11.07.2009, s.243- 251.  

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/305/2876.pdf
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devresinden, yani korunmaya ve yardıma muhtaçlıktan çıktıklarını ve ergin 

olduklarını kabul etmektedir88.  

Esasen hukuk alanında çocuk kavramı tanımlanırken dikkate alınması 

gereken husus, “hangi andan itibaren, hangi yaşa kadar çocuk korunmaya 

muhtaçtır89?” sorusuna verilecek olan cevapla bağlantılıdır. Bu noktadan hareketle 

çocuğun korunmasının öncelikle kişilik hakkını haiz olduğu anda, yani onun “hukuki 

açıdan” sağ ve tam olarak doğması ile başlayacağı şüphesizdir.  

İkinci bir ölçü olarak ise korumayı sağlayacak “küçüklüğün” ne zaman sona 

ereceği noktası önem kazanmaktadır. MK.m.11/I’de bu husus “Erginlik onsekiz 

yaşın doldurulmasıyla başlar” denilmek suretiyle belirtilmiş ve küçüklüğün, dolayısı 

ile korunmaya muhtaçlığın sağ ve tam doğumdan itibaren on sekiz yaşın 

doldurulduğu zaman zarfına kadarki süre için geçerli olduğu vurgulanmıştır. Nitekim 

doktrinde Ali Naim İnan “Tam ve sağ olarak doğduğu andan itibaren reşit (ergin) 

olduğu an’a kadarki devrede bulunan (insan yavrusudur) gerçek kişidir90.” Şeklinde 

bir tanımlama vermeyi uygun görmüştür.  

Yaş ölçüsü özellikle ceza hukuku açısından önem arz etmektedir zira on 

sekiz yaşını doldurmamış küçükler de ceza sorumlulukları bakımından yaş gruplarına 

ayrılmışlardır. Cezai sorumluluk ehliyeti, TCK m.3191 uyarınca on iki yaşında başlar; 

bu yaşa kadar küçüklerin hiçbir cezai ehliyetleri bulunmamakta, on iki on beş yaş 
                                                

88 İnan, a.g.m.,  s.245.  
89İnan, a.g.e., s.10. 
90 İnan, a.g.m., s.243.  
91 TCK. M.31. - (1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu 
yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri 
uygulanabilir. 

(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği 
fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin 
yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara 
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiili algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını 
yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan oniki yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 
yedi yıldan dokuz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte ikisi indirilir ve bu 
hâlde her fiil için verilecek hapis cezası altı yıldan fazla olamaz. 

(3) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler 
hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ondört yıldan yirmi yıla; 
müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası sekiz yıldan fazla olamaz.  
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arası küçüklerin cezai sorumlulukları ise işledikleri suçu idrak edebilme yani 

olgunluk durumlarına göre tespit edilmektedir; on beş on sekiz yaş arası küçüklere 

ise indirimli cezai yaptırım uygulanmakla beraber cezai sorumluluklarının 

bulunmadığından söz etmek mümkün değildir. 

Yukarıda anlatılanlar ışığında, gerek Medeni Kanun, gerekse Ceza 

Kanunumuz açısından küçüklüğün on sekiz yaşın doldurulması ile sonra erdiği 

noktasından hareketle, on sekiz yaşını doldurmamış kişilerin “çocuk” olarak 

tanımlanması gerektiği kanaatindeyiz. Nitekim 1989 tarihli BM Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’nin 1.maddesinde de “Bu sözleşmenin amaçları bakımından, çocuk 

hakkında uygulanabilir olan kanun çerçevesinde daha erken yaşta ergin olma söz 

konusu olmadıkça, on sekiz yaşın altındaki her insan çocuk sayılır92” denilmek 

suretiyle bu kavram tanımlanmıştır.  

B. Çocuk Hakları Kavramı  

1. Çocuk Haklarının Tarihi Gelişimi  

Çocuk kavramının sosyolojik ve kültürel açıdan tarihsel gelişimi ile 

hukuksal gelişimi arasında bir paralellik olmakla birlikte çocuğun kişi varlığının 

korunması açısından hukuksal bir çerçevenin kurulması gerekmektedir. Bu başlık 

altında ise çocuk haklarının tarihsel gelişim içinde aldığı yol üzerinde durularak 

çerçeve oluşturulmaya çalışılacaktır. 

Çocuk eski çağlarda üzerinde serbestçe tasarruf edilebilen, devredilebilen, 

terk edilebilen ve hatta öldürülebilen bir varlıkken93, günümüzde üzerine titrenilen, 

ailesinin veya velayeti, vesayeti altında bulunduğu kişilerin, olanakları dâhilinde en 

iyi şekilde yetiştirmeye ve eğitmeye çalıştığı bir aile ferdi olarak görülmektedir. Bu 

                                                
92 Türk Hukukunda 18 yaşını doldurmamış her şahıs çocuk olarak tanımlanmış, kimi hukukçuların 
zikrettiği üzere 15 – 18 yaş arası kişilerin genç olarak nitelendirilmesi ise kabul görmemiştir. Her ne 
kadar TCK.m.31 uyarınca on iki yaşını doldurmamış kişilere çocuk deniliyor ve bu yaşın üstü için 
çocuk terimi kullanılmıyorsa da, bu durum Medeni Kanun’da tanımlandığı üzere 18 yaşın 
altındakilerin çocuk olarak kabul edilmeleri olgusunu değiştirir bir nitelik arz etmez.  
Serozan, a.g.e., s.10.  
93 A.e., s.15. 
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kısa tanım dahi bize çocuk ve çocuk haklarının eski çağlardan günümüze kat ettiği 

gelişimi özetlemeye yetmektedir. 

Çocuklar, eski çağlarda kölelerden biraz daha iyi yaşam standartlarına ve 

haklara sahip olmakla beraber dövülmeleri, sakat bırakılmaları, mal gibi alınıp 

satılmaları, hatta kurban edilmeleri mubah sayılıyordu.  

a. Pozitif Hukuk Açısından Tarihsel Gelişim  

Çocuk hukuku bağımsız ve tek bir hukuk disiplini değil, birçok hukuk 

dalıyla ilişki içinde olan multidisipliner bir hukuk dalıdır ve iki başlık altında 

incelenmesi mümkündür94. İlki geniş anlamda çocuk hukuku olup, çocuğun hukuksal 

durumunu belirleyen hukuk kurallarının bütünü olarak tanımlanabilir. İkincisi ise dar 

anlamda çocuk hukukudur ve bununla da kastedilen geniş anlamda çocuk hukuku 

kurallarının çocuklara tanıdığı haklar ve yüklediği sorumluluklardır95. 

Hukuksal açıdan çocuk hakları kavramını özel hukuk, kamu hukuku ve 

uluslararası hukuk açısından ayrıştırma olanağı vardır. Ancak bunların üstünde ve 

ötesinde hukukun genel ilkeleri ve anayasal bağlam içinde çocuğun haklarının insan 

hakları kavramı ile örtüştüğünü de gözden kaçırmamak gerekir. Hangi sınırlandırıcı 

kavram açısından tanımlanmış olursa olsun, çocuk insandır. Çocuğun haklarının özel 

olarak düzenlenmesi insan hakları perspektifine ek yeni ve korumacı haklarla 

çocukluğun desteklenmesidir. 

(1). Kamu Hukuku  

Çocukların korunması ile ilgili çerçeveyi Türk Hukukunda oluşturan 1982 

Anayasa’sıdır96. Çocuğun kişisel temel değerleri ve haklarına Birleşmiş Milletler 

                                                
94 Ali Naim İnan, Medeni Hukuk Bakımından Ana Baba ve Çocuk İlişkileri, Prof. Dr. Hamide 
Topçuoğlu’na Armağan, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No:498, 1995, s.18 
95 A.e. 
96 AY.m.41, 42, 50, 56, 58, 60, 61 ve 62. Maddeleri çocuk haklarını koruyan hükümler içermektedir. 
Ayrıca “kişinin hakları ve ödevleri” bölümünde yer alan kişi haklarından çocuklar da 
yararlanmaktadırlar zira herkes kapsamında değerlendirileceklerdir.  
Emine Akyüz, “Ulusal ve Uluslararası Hukukta Çocuğun Haklarının ve Güvenliğinin 
Korunması”, Ankara, M.E. Basımevi, 2000, s.9. 
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Çocuk Haklarına Dair Sözleşme97’de ve kanunlarımızda yer verilmiş olup, biz de 

kamu hukuku başlığı altında genel hatlarıyla bunların neler olduklarına değinmek 

gerektiği kanaatindeyiz. 

Yaşama ve maddi manevi varlığı geliştirme hakkı 

En başta gelen insan haklarından biri olan yaşama hakkı, 1982 

Anayasasında da (AY.m.17)  temel hakların en önemlisi olarak kabul edilmiştir. Bu 

hakkı tamamlayan diğer bir temel hak ise herkesin kişi hürriyetine ve güvenliğine 

sahip olduğunu hüküm altına alan 19.maddedir. 

İnsanın bedenini yaşatabilmesi için yalnızca yaşama hakkını haiz olması 

yeterli değildir; bunun için gerekli koşulların sağlanabilmesi de büyük önem arz 

etmektedir. Bu noktadan hareketle değinilmesi gereken yaşama hakkının ikinci 

unsuru olan sosyal yönün önemli olduğunu belirtmek gerekmektedir ki bu da maddi 

ve manevi varlığı geliştirme hakkında vücut bulmaktadır. 

Çocuğun yaşadığı ortamda maddi ve manevi varlığını geliştirebilmesi ise 

onun her türlü istismardan uzak tutulması ve buna karşı korunması ile dilediği alanda 

eğitim almasına müsaade edilmesi ve ruhsal ihtiyaçlarının karşılanması ile mümkün 

olabilmektedir. Çocuğun maddi ve manevi varlığını geliştirebilmesi de Anayasada 

kendisine tanınan kamu özgürlüklerine ve bunlara dayalı haklara istinaden 

gerçekleşecektir98. 

Beden bütünlüğü ve Bedenin Saldırıya Karşı Dokunulmazlığı, Onur ve 

Saygınlığın Korunması Hakkı 

Tüm hukuk sistemleri, kişinin bedenine ve vücut bütünlüğüne yönelik 

saldırıları suç olarak kabul etmiştir. Kişilerin birbirlerine her ne amaç ve sebeple 

olursa olsun işkence yapmamaları hem insan hakları sözleşmeleri ile hem de çocuk 

hakları sözleşmeleri ile hüküm altına alınmış, ayrıca tüm iç hukuk sistemlerinde de 

kanunlaştırılmıştır. 
                                                

97 Bundan sonra BMÇHS. olarak adlandırılacaktır. 
98 A.e., s.366-367. 
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AY. m.17/III’de, “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan 

haysiyeti ile bağdaşmayana bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.” Şeklinde 

hüküm tesis edilmiştir. 

Yalnızca beden bütünlüğünün değil, çocuğun ruhsal sağlığının korunması da 

onun en temel haklarından biri olduğundan çocuğa çeşitli baskılar yapılmak suretiyle 

manevi acılar verilmesi, onurunun ve saygınlığının zedelenmesi de temel haklarının 

ihlali anlamına gelmektedir.  

Özel Yaşamın ve Haberleşme Özgürlüğünün Korunması 

Kişinin özel hayatın gizliliğinin onun kişiliğinin bir parçası olması sebebiyle 

bu alana yapılan müdahaleler hukuka aykırı olarak kabul edilmektedir. Nitekim 

Anayasamızın 20. ve 22.maddeleri çocuklar ve yetişkinler arasında bir ayrım 

yapmaksızın özel yaşamın gizliliğini, konut dokunulmazlığını ve haberleşme 

özgürlüğünü korumuştur. 

Ne var ki toplumumuzda geleneksel yapımız sebebiyle çocukların özel 

yaşamlarının gizliliğine saygı gösterildiğinden söz etmek pek de mümkün değildir. 

Yine de onların kişiliklerinin zedelenmemesi koşulu ile ana babalarının veya 

bakımlarını üstlenen kişilerin denetimleri altında bulunmaları, henüz olgunluğa 

ulaşmamış olmalarından ötürü, kendi yararları için gerekli görülebilmektedir. 

Eşit Muamele Görme Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı  

AY. m.10, herkesin dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 

mezhep gibi nedenlerle ayrıma tabi tutulmaksızın kanun önünde eşit olduğunu 

belirtmiştir. Herkes kavramının içinde çocukların da yer aldığı şüphesizdir. Yine AY. 

m.25/I’de herkesin düşünce ve kanaat özgürlüğünü haiz olduğu vurgulanmış, 

böylelikle ayrımcılık yasağının99 altı çizilmiştir.   

                                                
99 İstisnai bazı durumlarda adaleti sağlamak için yapılan bazı kayırmaların eşitlik fikrini bozduğundan 
söz edilemez. Örneklenecek olursa kız çocuklarının erkek çocuklarına nazaran çok daha azının okula 
gönderildiği bazı kırsal kesimlerde kız çocuklarının okutulmasına yönelik özendirici programlar 
yapmak ve teşviklerde bulunmak eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmez. 
A.e., s.370. 
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Çocuğun Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü 

Anayasamızda düşünce ve vicdan özgürlüğü bakımından yetişkinlerle 

çocuklar arasında bir ayırım yapılmamıştır. Ancak anayasanın yürürlüğe girmesinden 

itibaren zorunlu tutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin anayasadaki amacın 

dışına taşarak verildiği bazı kesimlerce belirtilerek yalnızca İslam dinini tanıtıcı 

bilgiler içeren bu dersin diğer dersleri dahi etkilediği ileri sürülmüştür. 

Belirtilmelidir ki, zorunlu tutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi genel 

olarak dinler hakkında felsefi ve sosyolojik, tarihsel açıdan çocukları bilgilendirmeli, 

tüm dinlere ve din dışı felsefi öğretilere karşı objektif nitelikte olmalı, hiçbir dini 

kötülememeli veya empoze etmeye yönelik olmamalı, Atatürk ilke ve inkılâplarına 

uygun biçimde yürütülmelidir. 

Çocuğun Dernek Kurma ve Toplantı Yapma Özgürlüğü 

Dernek faaliyetinin insanları geliştiren ve bilinçlenmelerini, 

toplumsallaşmalarını sağlayan bir etkinlik olmasından ötürü, BMÇHS’nin 

15.maddesinde çocukların dernek kurma ve toplantı yapma özgürlüğü bulunduğu 

belirtilmiştir. 

AY.m.33 ve 34, herkesin önceden izin almaksızın dernek kurma ve silahsız 

olma koşuluyla toplantı ve gösteri yapabilme hakkının olduğunu hüküm altına 

almakla beraber Dernekler Kanunu m.4 uyarınca bir derneğe üye olabilmek veya 

dernek kurabilmek için kişinin on sekiz yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. 

Dolayısıyla çocukların dernek kurmaları ve derneklere üye olmaları kanunumuzca 

desteklenmemektedir. 

Çocukların Görüşlerini Açıklama ve Görüşlerinin Dikkate Alınmasını 

İsteme Hakkı 

BMÇHS. m.12’de taraf devletlerin fikirlerini beyan edebilme olgunluğuna 

erişmiş çocukların kendilerini ilgilendiren konularda serbestçe görüş bildirmelerine 
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olanak tanımaları ve olgunluk düzeylerine göre de bu fikirleri dikkate almalarını 

belirtmiştir. 

Sadece eğitim alanında değil, aile içinde ana babaların da çocuklarının 

görüşlerini almaları gerekmektedir. Özellikle velayet hakkının icrası esnasında 

çocuğun istek ve fikirlerine de önem verilmelidir ki erginliği haiz olan çocuklar 

kendi kendilerine karar alabilme ve kararları uygulayabilme yetisini kazanabilsinler 

zira velayetin temel amacı kendine yeten ve yaşamını sosyal biçimde idame ettirecek 

bireylerin yetişmesine hizmet etmektir. 

Çocuğun Eğitim Hakkı  

Çocuğun en temel haklarından biri olan eğitim hakkı, toplumların 

demokratikleşmesine ve özgürlükçü düşüncenin yaygınlaşmasına da hizmet etmek 

suretiyle onların kalkınmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla hem bireyin, hem de 

toplumun gelişmesi için eğitim görme hakkının sağlanması ve her kesime 

ulaştırılması gerekmektedir ki insanın korunması ve ilerleyebilmesi için bu son 

derece şarttır. BMÇHS m.28’de eğitim hakkı güvence altına alınmış, temel eğitimin 

zorunlu ve ücretsiz olması gerektiğini belirtmiştir. Yine aynı sözleşmenin 

29.maddesi, çocuğun kişiliğinin ve zihinsel, bedensel kabiliyetinin mümkün surette 

geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, çocuğun özgür bir toplumda sosyal olarak 

eşitlik ilkesine saygılı biçimde yetiştirilmesine olanak verecek nitelikte bir eğitime 

tabi tutulması gerektiğini vurgulamıştır. 

AY. m.10, 27 ve 42’de BMÇHS.’ne uygun biçimde, eğitim verme ve eğitim 

eşitliğini sağlama hususunda devlete görevler yüklemiştir. Burada önemle üzerinde 

durulması gereken husus gerçek eşitliğin sağlanabilmesi açısından yalnızca kişilerin 

eğitim hakkından yararlanabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması değil, bu 

eğitimden faydalanabilmeleri için gereken maddi olanakların da onlara 

sağlanmasıdır. Böylelikle maddi imkânsızlık içinde olan başarılı öğrencilerin 

eğitimlerini sürdürebilmeleri için devlet tarafından burslar verilmekte ve uygun 

ekonomik koşulların sağlanması yolunda çalışmalar yapılmaktadır. 
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Anayasamızda yer alan eğitim hakkının kullanılabilmesi için, herkese fırsat 

ve olanak eşitliği sağlanabilmesi bakımından Milli Eğitim Temel Kanunu ile 

İlköğretim ve Eğitim Kanununda ayrıntılı düzenlemeler yer almaktadır100. 

Çocuk kavramının yer aldığı bir kanun olan 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununda, 765 Sayılı yürürlükten kaldırılmış Türk Ceza Kanunu’ndan farklı olarak 

m.6/I-b’de “Çocuk deyiminden henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi”nin 

anlaşılacağı hüküm altına alınmak suretiyle, BMÇHS.’deki çocuk kavramı ile 

örtüşen bir tanımlama yapılmıştır.  Yine bahsi geçen kanunun 31.maddesinde, “Fiili 

işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. 

Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik 

tedbirleri uygulanabilir101.” şeklinde hüküm tesis edilmek suretiyle, çocuk kavramı 

yaş küçüklüğü açısından belirlenmeye çalışılmıştır ki bu da doğru bir yaklaşımdır; 

nitekim çocuklar yaşlarının büyümesi ile zihinsel açıdan gelişmekte ve 

olgunlaşmaktadırlar102. 

(2). Uluslararası Hukuk: 

 Yukarda da bahsedildiği üzere, çocukların da hakları olduğu bilincinin 
yerleşmesi ve korunmaya başlanmaları 1900’lü yılların başında çocukların fuhuş 

                                                
100 A.e., s.404 vd. 
101 Aynı maddenin ikinci ve üçüncü bendleri de çocuklara dair özel düzenlemeler içermektedir. 
TCK.m.31/II “Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların 
işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme 
yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında 
çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiili algılama ve bu fiille ilgili olarak 
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan oniki yıla; müebbet hapis cezasını 
gerektirdiği takdirde yedi yıldan dokuz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte 
ikisi indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası altı yıldan fazla olamaz.” 
TCK.m.31/III “Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan 
kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ondört yıldan yirmi 
yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası sekiz yıldan 
fazla olamaz.”   
102 Cemil Çelik, Çocuk Kavramı ve Medeni Hukuk Açısından Çocuk Haklarının Tarihi Gelişimi,  
(Çevrimiçi) http://www.e-akademi.org/makaleler/ccelik-1.htm, 20.11.2009, s.7. 

http://www.e-akademi.org/makaleler/ccelik-1.htm
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amacıyla pazarlanmasının önlenmesi yolunda yapılan çalışmalar ile hayata 
geçmiştir103. 

Çocuk hakları, resmi bir belge aracılığıyla ilk olarak 1924 yılında 

korunmaya alınmış olup Cenevre’de imzalanan Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi ile 

hayata geçirilmiştir ki bu belgenin altında Türkiye adına Atatürk’ün de imzası 

bulunmaktadır. 

İkinci Dünya Savaşının başlaması ile çocukların gerek işgücünün gerekse 

cinselliğinin sömürülmesi sorunu ortaya çıkmış ve böylelikle Birleşmiş Milletler 

çatısı altında çocukların cinsel açıdan sömürülmelerine, köleleştirilmelerine, çocuk 

ticaretine, çocukların küçük yaşta evlendirilmelerine, eğitimleri esnasında 

aşağılanmalarına ve cezai yargılama esnasında çocukların gelişimine uygun olmayan 

usullerin kullanılmasını engeller nitelikte birçok karar çıkarmıştır104. 

Çocuk Hakları ve hakların korunmasına dair atılan adımlar sürmüş105, New 

York’ta 20.11.1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşme’nin kabul edilerek pek çok devletçe imzalanması ile bugünkü çocuk 

haklarını belgeleyen temel metin de yürürlüğe girmiştir. Uluslararası hukukta 

yukarıda anılan belgeler dışında çocukların haklarını farklı yönlerden iki veya çok 

taraflı başka sözleşmeler de imzalanmıştır106. 

Avrupa’da ise kaydedilen en önemli aşama, Çocuk Haklarının Uygulanması 

konusundaki Avrupa Konvansiyonu’nun 25.1.1996 tarihinde imzaya açılması olup, 

bu konvansiyonla ulaşılmak istenen hedef BMÇHS.’nin daha da etkin bir biçimde 

uygulanmasıdır ki Türkiye de bu konvansiyonu imzalamıştır107. 

                                                
103 Yusuf Solmaz Balo, Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması, 
1.bası, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2005, s.115. 
104 A.e. 
105 BM Genel Kurulu, İkinci Dünya savaşından sonra kurulmuş ve 20.11.1959 tarihinde bir önsöz ile 
on maddeden oluşan çocuk hakları bildirisini kabul etmiştir. Maalesef Cenevre Çocuk Hakları 
Bildirisi de BM Genel Kurulunca kabul edilen bildiri de hukuki yaptırımı haiz olmayan, sadece 
pragmatik öğüt niteliğindeki bilgilerin ilanı anlamını taşımaktan öteye gidememiştir. 
A.e., s.115. 
106 A.e., s.116. 
107 Serozan, a.g.e., s.24. 
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Tezimizin konusuyla olan ilişkisi ve önemi sebebiyle BMÇHS.’nin daha 

ayrıntılı bir biçimde ele alınması gerektiğinden hareketle aşağıdaki başlık altında bu 

sözleşmeyi daha yakından incelemeyi uygun gördük. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 

 Çocuk Haklarının “Manga Carta”sı olarak bilinen sözleşme, Türkiye 

tarafından “azınlık çocuklarının dil, eğitim ve kültür alanındaki hakları108”nı belirten 

17.,29. ve 30.maddelerine  çekince konulmak suretiyle 14.09.1990 tarihinde 

imzalanmış ve 27.1.1995 günlü Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe 

girmiştir.  

Sözleşmenin en önemli özelliği, bir iyi niyet bildirisi olmaktan öteye 

giderek çocukları ana ve babasının, işvereninin ve mensubu olduğu devletin 

tasarrufundan çıkararak ona bağımsız bir kişilik kazandırması, insan onuruna uygun 

biçimde gelişmesine ve yetişmesine zemin hazırlaması olup, altına imza atan 

devletlerin tümünü yükümlülük altına sokan hukuki bir akit olmasıdır109. 

Bilindiği üzere anayasamızın 90.maddesi uyarınca uluslararası antlaşmalar, 

usulüne uygun biçimde yürürlüğe konulmuş olmaları şartı ile kanun hükmünde 

sayılırlar ve bu antlaşmalar hakkında anayasaya aykırılık iddialarında bulunulması 

mümkün değildir110.  Ayrıca temel hak ve özgürlükler konusunda yapılmış olan 

anayasal düzenlemelerle uyum içinde oldukları takdirde, imzalanan uluslararası 

antlaşmaların bu anayasal temel hak ve hürriyetleri yorumlayıcı ve yönlendirici 

özellikleri de bulunmaktadır111.  

Antlaşma kuralları yalnızca anayasal kuralların değil, “çocuk yararı” gibi 

tam karşılığı belirlenmemiş ulusal yasa maddelerinde yer alan kavramların 

somutlaştırılmasını da sağlarlar112. Ancak yine de belirtilmelidir ki, uluslararası 

antlaşma kuralları da anayasa kuralları gibi çerçeve oluşturma kaygısı içinde 
                                                

108 Balo, a.g.e., s.116. 
109 A.e., s.116. 
110 Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. A. Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Ankara, Turhan Kitabevi, 2002, s.18vd. 
111 Serozan, a.g.e., s.45. 
112 A.e., s.46. 
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olduklarından, antlaşmaya taraf olan devletlerin iç hukuklarında yer alan diğer yasa 

maddeleri gibi yaşama geçirilmeleri ve kolayca uygulayabilmeleri pek de mümkün 

değildir; zira soyut olan bu kuralların güncellenmesi ve uyum yasasıyla 

somutlaştırılması gerekmektedir113. 

Konumuza yakın ilgisi ve uluslararası alanda bağlayıcılığı, bu sözleşmenin 

daha yakından incelenmesini gerektirdiği için tarihi gelişiminden başlayarak önem 

arz eden hususlara değineceğiz. 

Bu sözleşmenin ortaya çıkmasına, İkinci Dünya savaşı esnasında çocukları 

en fazla kıyıma uğramış olan Polonya etkili olmuştur; 1978 ve 79 yıllarında, 1959 

Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi’nin daha ayrıntılı ve bağlayıcı bir sözleşmeye 

dönüşmesi için gerekli adımları atan Polonya, BM katında da yoğun çaba 

harcamıştır. Böylelikle birtakım uzun müzakereler sonucu, Cenevre Bildirgesi, New 

York Sözleşmesi’ne dönüştürülmüştür.  

Tıpkı diğer uluslararası antlaşmalar gibi BMÇHS de kendi içinde bazı zayıf 

ve eksik noktalar barındırmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere, kurallarının somut 

olaylara uygulanmasının güç oluşu ve kesinlik arz etmemesi, bu antlaşmanın ancak 

anayasa ve yasa kurallarının uygulanması esnasında yol gösteren bir kaynak olarak 

kabul edilmesine sebep olmaktadır114.  

Yine de önemle belirtilmelidir ki, BMÇHS. yalnızca bir iyi niyet bildirisi 

değildir; konunun hassasiyeti ve barındırdığı düzenlemelerle, altına imza atan taraf 

devletleri115 yükümlülük altına sokan hukuki bir bağıttır. Bu sözleşme iledir ki 

çocuk, üzerinde serbestçe tasarruf edilebilecek bir mal olmaktan çıkarılmış ana ve 

babasının mülkiyetine tabi bir nesne değil, bağımsız bir kişilik saygın ve onurlu bir 

birey olarak kabul görmeye başlamıştır. 
                                                

113 A.e., s.47. 
114 Çocuğun kendisini ilgilendiren önemli konularda görüşünün alınabileceğini düzenleyen 
13.maddenin, doğrudan uygulanma kabiliyetini haiz olduğu iddia edilir.  
Ayrıntılı bilgi için bkz. İsviçre FM., BGE124III, 90;  
A.e., s.50. 
115 Bu sözleşme Türkiye dâhil 191 ülke tarafından imzalanmıştır; bu katılımın anlaşmalar tarihinde 
rekor düzeyinde olduğunu söylemek mümkündür; Amerika Birleşik Devletleri’nin sözleşmeye taraf 
olmaması ise dikkat çekici bir husustur.  
A.e., s.50-51. 
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BMÇHS.’de temel olarak nitelendirilen maddeler, aşağıdaki gibidir116; 

1- Çocuklar arasında dil, din, ırk, cinsiyet gibi nedenlerle ayrımcılık yapılamaz. 

(m.2) 

2- Çocuğun onuru kırılamaz ve saygınlığı düşürülemez (m.16) 

3- Çocuğun yaşama hakkına dokunulamaz; (m.6) ölüm cezası yasaktır. (m.37) 

4- Çocuk, belirli bir ada, soy bağına ve yurttaşlığa, nüfus kaydına sahip 

olmalıdır. (m.7/8) 

5- Çocuğun ailesi yanında büyüme hakkı korunmalıdır. (m.9) 

6- Her çocuk insanca yaşayabilmeli ve bu standarda uygun bir şekilde 

bakılmalıdır. (m.27) 

7- Çocuk cinsel taciz ve istismara karşı korunmalıdır. (m.19/34/35) 

8- Özürlü çocuklar özel bir şekilde bakılmalıdırlar. (m.23) 

9- İlköğretim zorunlu ve parasız olmalıdır. (m.28) 

10- Çocuk, sağlık, sosyal güvenlik, uygun hayat standartlarında yaşama hakkını 

haiz olmalıdır ve kültürel yaşama katılabilmelidir. (m.24-31) 

11- Çocuklar milli savunma hizmetlerinde çalıştırılmamalıdırlar. (m.38) 

12- Çocuk kendisini ilgilendiren konularda söz sahibi olabilmelidir. (m.12) 

13- Çocuğa uygulanacak olan disiplin yaptırımları çocuğun saygınlığı ve haiz 

olduğu haklarla bağdaşmalıdır. (m.28) 

14- Cezai kovuşturmalar ve yargılamalar yapılırken sanık hakları çocuk lehine 

geliştirilecektir. (m.19/40) 

                                                
116 A.e., s.51-52. 
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15- Çocuğun üstün yararı daima gözetilmelidir ve her işlemde, kararda ve yargıda 

belirleyici olmalıdır. (m.3/18) 

16- İç hukukta çocuğun yararını daha çok gözeten bir madde bulunuyorsa, o 

maddenin uygulanmasına öncelik verilmelidir. (m.41) 

17- Çocuğun hakları “ölçülülük” çerçevesinde, ancak rasyonel bir amaçla ve yine 

çocuk açısından en az zarar verici bir şekilde sınırlanabilmelidir. (m.13-15)  

Sözleşmede sıralanan çocuk hakları aslında temelde tipik insan hakları 

olmakla beraber yalnızca ana ve babadan ayrılmama, oyun oynama hakkı, parasız 

eğitim hakkı gibi salt çocuklara dair olan birtakım hakların düzenlendiğini görmek de 

mümkündür.  

İnsan hakları, çocuk hakları ve temel haklar arasında teorik bir ayrım 

bulunmaktadır; şöyle ki, uluslararası bir hukuk kavramı olan insan hakları da, 

anayasal bir kavram olan temel haklar da “hukuk devleti” kavramını dolduran 

haklarla özgürlüklerin dokunulmaz özünü oluştururlar117.   

(3). Özel Hukuk: 

Türk Hukukunda çocuk kavramını ve gelişimini incelerken farklı 

kanunlarımızdaki düzenlemelere değinmek gerekmekle beraber çocuk hukuku 

alanındaki temel yasayı Türk Medeni Kanunu’nun oluşturması118 sebebiyle Medeni 

Hukukta çocuk kavramı üzerinde duracağız. 

Gerek 743 sayılı, gerekse 4721 sayılı Medeni Kanunlarımızda çocuk tabiri 

kullanılmakla beraber, bir de “küçük” kavramına yer verilmiştir. Bu iki kavram 

birbirini karşılar nitelikte olmadığından aradaki anlam ayrılığına dikkat etmek 

gerekmektedir. Nitekim çocuk kavramı, küçük kavramını kapsamakla beraber, küçük 

kavramı çocuk kavramını içine alır bir nitelik arz etmemektedir. Yukarıda belirtildiği 

üzere, sağ ve tam doğumla başlayan küçüklük, zihinsel olgunluğa erişilmesiyle ki 

kanunumuz bu yaşı on sekiz yaşın doldurulması olarak belirtilmiştir. 
                                                

117 Serozan, A.e., s.54. 
118 Hüseyin Hatemi, Rona Serozan, Aile Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1993, s.271. 
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MK. m.28: “Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu andan başlar 

ve ölümle sonra erer.  

Çocuk hak ehliyetini sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan 

itibaren elde eder.” Şeklinde hüküm tesis edilmiş olmakla beraber, çocukluğun kaç 

yaşında sona ereceğini belirtir bir maddeye Medeni Kanunumuzda yer 

verilmemiştir119.  

Ana babaya soy bağı vasıtasıyla bağlı olan, onların soyundan türeyen kişi 

anlamına gelen çocuk, bu anlamda değerlendirilirse 3 yaşında da 30 yaşında da 

olabilir. Bu sebeple Medeni Kanunda kullanılan çocuk kavramını evlat olarak 

anlamak gerekmekte olup yaşa dair bir sınırlamama getirilmemelidir. Kaç yaşında 

olursa olsun doğumla bir anne ve baba bağlantısı kurulan kişiye evlat denir. Evlatlık 

ise, doğum olmaksızın kişi ile anne ve/veya baba ile hukuken kurulan bağdır.  

Kural olarak henüz on sekiz yaşını doldurmamış küçükler evlat 

edinilebilirler. MK.m.305/I uyarınca bir yıl boyunca bakılmış, eğitilmiş ve korunmuş 

olan küçükler bu sürenin dolması koşuluna bağlı olarak bakan tarafından evlat 

edinilmeleri mümkündür. Ayrıca çocuğun ayırt etme yeteneğini haiz olması halinde 

oluru alınmaksızın evlatlık olarak verilmez120. 

Önemle üzerinde durulması gereken husus ise, medeni hukukta çocuk 

kavramı ile ergin olmamış küçük kavramlarının özenle birbirinden ayrılmalarına dair 

gerekliliktir. Kamu hukuku kuraları ise, genellikle çocuğu on sekiz yaşını 

doldurmamış küçük olarak nitelendirmektedirler121. 

Çocuk kavramının kelime anlamı açısından yukarıda anılan maddede 

sıralanan hükümlerin, yine MK.m.335.’te yer alan “ergin olmayan çocuk” ibaresi 

sebebiyle, on sekiz yaşını doldurmamış olan çocuğa dair olduklarını söylemek 

                                                
119 Çelik, a.g.m., s.5. 
120 Serozan, a.g.e., s.228. 
121 Hatemi, Serozan, a.g.e., s.273. 
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mümkündür. Kaldı ki BMÇHS. ile de “on sekiz yaşını doldurmamış kişi çocuktur” 

şeklindeki bir açıklama ile de birebir örtüşmektedir122. 

Çocuk kavramına hukuk sistemimizde yer veren kanunlardan biri de İş 

Kanunu’dur. 4857 sayılı İş Kanununda da herhangi bir tanım verilmemekle beraber,  

“Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı” başlığı altında yer alan m.71/I’de,  

“Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, ondört 

yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve 

ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel 

olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.” Şeklinde hüküm tesis edilmiştir123.  

b. Medeniyetlere Göre Tarihsel Gelişim 

Bu başlık altında, günümüz hukuk sistemlerinin gelişmesine önderlik eden 

Eski Yunan, Roma, Cermen ve İslam Hukuklarında çocuk haklarının tarihi açıdan 

gelişmesine değinerek modern hukuk sistemlerdeki çocuk haklarına ve cumhuriyet 

dönemi Türkiye’sindeki çocuk hakları ve tarihsel açıdan kaydettiği aşamalara kısaca 

göz atacağız. 

 

 

                                                
122 Cemil Çelik, a.g.m., s.5. 

123 Yine 71.maddenin devamında : “Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve 
çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel 
yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin 
devamına engel olamaz, onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez.  Onsekiz yaşını 
doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile onbeş yaşını tamamlamış, ancak 
onsekiz yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, ondört yaşını bitirmiş ve 
ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşulları Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. Temel 
eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuzbeş 
saatten fazla olamaz. Ancak, onbeş yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada 
kırk saate kadar artırılabilir. Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, 
eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı 
olduğu dönemlerde çalışma süreleri yukarıda birinci fıkrada öngörülen süreleri aşamaz.” denilmek 
suretiyle çocuk kavramına yer verilerek, çocukların çalışma koşullarının yetişkinlerden farklı olması 
gerektiğine dikkat çekilmektedir. 
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(1). Eski Yunan’da Çocuk Hakları 

Eski Yunan’da çocuk hakları üzerinde durulurken belirtilmesi gereken bir 

husus da çocukların hakları ve güvenliği konusunda ileri görüşlere sahip olmayan bu 

toplumun, çocuk eğitimine gösterdiği özen ve verdiği büyük önemdir.  

Platon toplumu meydana getiren neden olarak, insanın tek başına kendi 

kendine yetememesini gösterir. Bu ihtiyaç dolayısıyla zorunlu olarak ortaya çıkan 

toplumsal yaşamı bir ütopya içinde “Devlet” kitabı ile ortaya koymuştur. Birçok 

eleştiri olmakla beraber bir toplum mühendisliği olarak “Devlet” kitabı ile yarattığı 

ütopya oldukça kapsamlıdır124. Bu kapsama aile, mülkiyet ve eğitim gibi önemli 

toplumsal kurumların hepsinin girdiğini görürüz.  Platon’un çocuk kavramına ve 

eğitime ilişkin açıklamalarını da bu bağlamda değerlendirmek gerekir.  

Platon, Devlet adlı eserinde eğitime bakış açısını net bir şekilde ortaya 

koymuştur. 

“…Aklı başında olan bilir ki, insanın gözü iki karşıt sebepten, iki türlü 

bulanır. Biri aydınlıktan karanlığa geçişte olur, öbürü de karanlıktan aydınlığa 

geçişte. Onun gibi düşünce de bir şeyi açık seçik göremeyince, buna gülecek yerde 

düşünmeli: Acaba daha ışıklı bir dünyadan gelip karanlıklara alışamadığı için mi, 

yoksa bilgisizlikten aydınlığa varıp aşırı bir parlaklığa kamaştığı için mi bulanık 

görüyor göz? Birincisi, övülecek, ikincisi acınacak bir haldir. Karanlığa alışamayan 

göz, ışıklı bir dünyadan geliyor demektir. Ona gülersek, gülünç oluruz. Ötekineyse 

hakkımızdır gülmek… 

Bütün bu söylediklerimiz doğruysa, onlardan şu sonucu çıkarabiliriz: 

Eğitim birçoklarının sandığı şey değildir. Onlara göre eğitim, bilgiden yoksun bir 

ruha bilgi koymaktır. Kör gözlere görme gücü vermek gibi…  

…Her ruhta bir öğrenme gücü ve bu işe yarayan bir örgen vardır. Gözün 

karanlıktan aydınlığa çevrilmesi için nasıl bütün bedenin birden dönmesi lazımsa, bu 

                                                
124 Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi, 2.Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2006, s.69 vd. 
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örgenin de bütün ruhla birlikte geçici şeylere sırtını dönüp varlığa bakabilmesi, 

varlığın en ışıklı yönüne “iyi” dediğimiz yönüne çevrilebilmesi gerekir.. 

Eğitim, ruhunu bu gücünü “iyi”den yana çevirme ve bunun için en kolay, en 

şaşmaz yolu bulma sanatıdır. Yoksa ruha görme gücünü vermek değil; çünkü güç, 

onda kendiliğinden vardır; ama kötü yöne çevriktir. Bakılmayacak yana 

bakmaktadır. Eğitim onu yalnız iyi yana yöneltir125…”  

Aristo ise aile kavramını, toplumsal yaşamın kavranmasında temel ölçü 

olarak göstermiştir. Çünkü sosyalleşmenin temel araçlarından birisi ailedir. 

Toplumun temeli olarak tanımladığı devlette erkek kadar, efendi-köle, baba-çocuk, 

ilişkisini belirleyici ölçü olarak almaktadır126.   

Aristo’nun yaşadığı döneme kadar Eski Yunan’da çocukların öldürülmesi 

ahlaki ve yasal açıdan sınırlandırılmış veya herhangi bir yaptırıma bağlanmış 

değildi127. Her ne kadar Aristo çocuğun öldürülmesi geleneğinin hiçbir sınırlamaya 

tabi tutulmamasını eleştirmekteyse de bunun bütünüyle karşısında da yer almamıştır; 

baba ve çocuk arasında bir hakkın varlığından söz etmenin mümkün olmadığını 

savunan düşünür, var olmayan hakka dair sınırlamalar yapılması üzerine fikir 

yürütülmesinin söz konusu olmayacağı düşüncesindedir. Zira hak, iki eşit kişi 

arasında mevcuttur ve baba-çocuk ilişkisinde çocuk babanın malıdır, mutlak surette 

babasına aittir; kaldı ki baba ve çocuk arasında mutlak bir bağımlılığın varlığından 

söz ediliyorsa, babasına mutlak bağımlı olan yani babasıyla “bir” olan çocuğa 

haksızlık yapıldığını ileri sürmek, kimsenin bizzat kendisine haksızlık yapmasının 

mümkün olmayacağı düşüncesinden hareketle zaten söz konusu değildir128. 

 Devlet kavramının ve sisteminin hızla gelişmesi, çocukların korunması 

görevini bu kurumun üstlenmesi sonucunu doğurmuştur129. Reşit olduğu yaşa kadar 

babasının velayeti altında olan çocukların hakkını korumak bakımından, devletin, 

                                                
125 Platon, Devlet, Çev. Sabahattin Eyüboğlu-M.Ali Cimcoz, 15.baskı, Hasan Ali Yücel Klasikleri 
Dizisi, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2008, s.235,236. 
126 Işıktaç, a.g.e., s.78 vd. 
127 Akyüz, a.g.e., s.43. 
128 A.e. 
129 A.e., s.44. 
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müsrif babanın servetini israf etmesini engellemek gerekçesiyle müdahalede 

bulunma yetkisini haiz olduğunu belirtmek gerekmektedir130. 

(2). Roma Hukukunda Çocuk Hakları 

Kıta Avrupası Hukukunun temel kaynağı ve Türk Hukukunun tarihsel 

gelişimine de dolaylı etkisi bakımından Roma Hukukunun çocuk hakları 

konusundaki yaklaşımı konumuz açısından önem taşımaktadır. Tarihsel bağlam 

içinde uzun bir etki dönemine sahip olan Roma Hukukunun çocuk hakları 

bakımından bazı ayrımlara tabi tutulması gerekmektedir. 

12 Levha Kanunu uyarınca babanın yalnızca yeni doğan çocuğunu terk etme 

hakkı değil, hâkimiyeti altında bulundukları süre boyunca tüm çocuklarını öldürme 

ve yaşatma hakkı bulunmaktaydı131. Klasik devride ise babanın çocuklarının 

yaşamaya hakkı olup olmadığına karar verme yetkisi halen bulunmakla beraber, 

toplum baskısı sebebiyle büyük ölçüde bu tür kararların verilemediği görülmektedir. 

Justinianus döneminde ise sadece yeni doğan çocuğu terk etmek veya hâkimiyet 

altında bulunan çocukları öldürmek değil, onların hayatlarını düzgün bir biçimde 

sürdürebilmeleri için gerekli olan bakımı yapmaması bile suç olarak kabul edilmeye 

başlanmıştır132. Bu gelişim çocuk hakları açısından olumlu bir gelişmedir. 

Eski Roma’da aile babanın mutlak hâkimiyetine dayalıydı ve babanın 

mutlak hâkimiyet sahibi olması da sadece babanın şahıs olarak kabul edilmesinden 

ileri gelmekteydi. Günümüz hukuk anlayışına göre her insan hukuki anlamda şahıs 

sayılmakla beraber sadece babalara bu statüyü tanıyan Eski Roma şahıs niteliğinin 

haiz olunması için üç şartın bulunduğunu kabul etmekteydi ki; bunlar hür olmak, 

Roma vatandaşı olmak ve bir baba otoritesinin altında bulunmamak yani kendisi aile 

babası konumunda olmaktı133.  

                                                
130 A.e. 
131Robert Plescia, Roma Hukukunda Boni Mores Doktrini, Çev. Diler Tamer Güven,  Prof.Dr. 
Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul, Beta Yayınları, 2000, s.941. 
132 A.e., s.941-942. 
133 Özcan Karadeniz, Roma Hukukunda Peculium Müessesesi, Ankara, A.Ü.H.F.M., 1968, Cilt:25, 
S.3-4, s.180. 
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Babalarının otoritesi altında bulunan aile evlatları, kölelerden farklı olarak 

hukuki açıdan hür ve Roma vatandaşı olarak kabul edilmekle beraber özel hukuk ve 

kamu hukuku bakımından farklı statüleri haizlerdi. Roma vatandaşı olduklarından ve 

hür olarak nitelendirildiklerinden kamu hukuku alanında herhangi bir kısıtlama ile 

karşılaşmamakla birlikte özel hukuk açısından baba otoritesi altında bulunmalarından 

ötürü kölelere yakın bir statüleri vardı. İktisapları kendilerinin değil aile babasının 

iktisabı olarak kabul ediliyordu ve hukuki işlemlerle aile babasını borç altına 

sokmaları mümkün olamıyordu. Kölelerden farklı oldukları nokta kendi başlarına 

hukuki işlem yapabilmeleri ve borç altına girebilmeleri ve dava edilebilmeleriyken 

çocukları dava etmek üçüncü şahıslara fayda sağlamıyordu zira çocukların şahsi 

malvarlığı bulunmadığından davanın kazanılmasının pratikte hiçbir önemi 

bulunmamaktaydı134. 

Roma Hukuku gereğince çocuklar aile babasının135 sınırsız hâkimiyeti136 

altındaydılar. Baba aynı zamanda ailenin yargıcı olarak kabul edilirdi ve kendisine 

çocukları satma, çalıştırma, onları suçlu bulduğu takdirde dövme, hapsetme ve hatta 

öldürme yetkilerine sahipti; hele eski devirlerde babanın hâkimiyeti birtakım özel 

sebeplerle sona ermediği takdirde ömür boyu sınıra tabi olmaksızın devam ederdi ve 

aile babasının bu mutlak yetkisine karışılması da hiçbir şekilde söz konusu değildi137. 

İlkel veya modern toplumların hangisinde olursa olsun, çıkarlarının 

zedelenmesi halinde kişinin önünde seçenekler bulunmaktadır ki bunlardan biri 

kaçma, diğeri de zarar verene, onun verdiği zarara eşdeğer sonuçları yaratacak 

araçlarla karşılık vermek şeklinde tezahür etmektedir138. Bununla birlikte toplumun 

fertleri ve geleceğinin garantisi olan çocuklara bu dönemlerde hiçbir şekilde 

kendilerini ve menfaatlerini koruma hakkının tanınmamış olması dikkat çekicidir. 

                                                
134 A.e., s.181. 
135 pater familias 
136 patria potestas 
137 Akyüz, a.g.e., s.44. 
138 Mehmet Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, 3.bası, İstanbul, Kavim Yayınları, 2007, 
s.122. 
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Çocuğun babanın onun üzerindeki sınırsız hâkimiyetinden azat edilebilmesi 

için gereken “emancipatio” işlemi, babasının onu satma hakkını üst üste üç defa 

kullanması ile mümkün olmaktaydı139.  

Bir de çocuğun evlilik içi doğmuş olması ile evlilik dışı doğması arasındaki 

fark açısından haklarının nitelendirildiğini görüyoruz. Evlilik içi çocuk, evlilik dışı 

doğan çocukla karşılaştırıldığında hak sahibi gibi kalıyordu, zira evlilik dışı doğan 

çocukların aile içine sokulmamaları ve tanınmamaları dahi söz konusu 

olabiliyordu140. 

Justinianus zamanından itibaren (527-565) aile reislerinin mutlak 

hâkimiyetinin tamamen devlet otoritesinin altına girdiği görülmektedir. Bu noktaya 

gelinmesinde bireysel adaletten devletin mecbur tuttuğu adalet sistemine geçiş ve 

aile reislerinden oluşan dağınık federasyonlardan ailenin mensupları ve malvarlığı 

üzerindeki hâkimiyetinin kamu otoritesi lehine olmak üzere azaldığı merkezi 

yönetim biçiminin benimsenmesinin büyük etkisi olmuştur141. 

Cumhuriyetin kurulmasından sonraki safhalarda ana baba ile çocuklar 

arasında nafaka yükümlülüğünün düzenlenmesi ile babanın hâkimiyeti zayıflamaya 

başlamış, cumhuriyetin son dönemlerinde ise “magistra”ların babaların sahip 

oldukları neredeyse sınırsız gücü kötüye kullanmalarını engellemek için birtakım 

önlemler almaya ve suçlu bulunan çocuklara verilen ölçüsüz cezaların hafifletilmesi 

yolunda kısıtlamalar yapmaya başlanmıştır142. 

MS. 250 – 527 yıllarına tekabül eden Klasik Sonrası Hukuk Döneminde ise 

gerek Yunan Hukuku’nun gerekse Hıristiyanlığın etkileri nedeniyle baba hâkimiyeti 

oldukça sınırlandırılmıştır143. Zamanla çocukların terk edilmeleri ve satılmaları da 

yasaklanmış, dinin insan haysiyetine olan bakışı kendini çocuk hakları alanında da 

hissettirmeye başlamıştır. En nihayetinde Justinianus döneminde baba hâkimiyetinin 
                                                

139 Serozan, a.g.e., s.16-17. 
140A.e., s.17. 
141 Plescia, a.g.m., s.925. 
142 Akyüz, a.g.e., s.45. 
143 İmparator I. Konstantin, babanın çocuğunun yaşama hakkı üzerindeki tasarruf yetkisini tamamen 
kaldırmış, MS.374 senesinde ise çıkarılan bir kanunla reşit olmamış bir çocuğun öldürülmesi, kasten 
adam öldürme olarak nitelendirilmiş ve bu şekilde cezalandırılmaya başlanmıştır. A.e. 
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sadece çocuğun eğitimi ile ilgili konularda ceza şeklinde tezahür edebileceği ve 

çocukların eğitilmelerinin ana ve babaya yüklenen bir ödev ve sorumluluk olduğu 

kabul edilmiştir144.  

(3). Cermen Hukukunda Çocuk Hakları  

Kıta Avrupası Hukukunun bir başka temel kaynağı olarak Cermen 

Hukukunda da çocuk hakları kavramı üzerinde durmak gerekir. 

Roma Hukukundan bildiğimiz pater familias ve patria potestas kavramları, 

Cermenlerde “munt” kavramı altında toplanarak aile babasının hâkimiyetini ifade 

etmektedir145. Her ne kadar munt yetkisi çocuğun yararı için babaya tanındıysa da, 

babanın çocuk üzerindeki mutlak hâkimiyetine dönüşmüştür. Tıpkı Roma’da olduğu 

gibi çocuğu mal gibi satma, dövme, köle olarak verme ve öldürme yetkilerini haiz 

olan baba hiçbir sınırlamaya tabi tutulmuyordu146.    

Cermenlerde çocuğun yaşama hakkına sahip olmasının koşulu babasının 

onu tanıması ve koruması altına alması olarak belirlenmiştir; böylelikle çocuk 

üçüncü kişilere karşı korunmuş oluyor, babası tarafından temsil ediliyor ve malları 

yönetiliyordu. O dönemde baba ve çocuk arasında bir mal ortaklığı bulunduğundan 

ve babanın çocukla ortak olan mallarına verdiği zarardan mesul olduğundan söz 

etmek mümkündür. Buna rağmen çocuk hukuksal açıdan bağımsız değildir ve reşit 

olduktan sonra dahi bağımsızlığını kazanamamaktadır147.  

Roma Hukuku’ndan farklı olarak Cermenlerde çocuk, yaşamı boyunca 

babanın velayeti altında bulunmamaktadır; velayetten çıkmasının koşulu kendi 

hayatını idame ettirebilecek, geçimini kazanabilecek hale gelmesine bağlıdır. 

Böylelikle maddi açıdan hayatını kazanabilecek hale gelen çocuk babanın 

hâkimiyetinden çıkmakta, reşit olmasının buna bir etkisi olmamaktadır. 

                                                
144 A.e. 
145 A.e., s.46. 
146 Roma Hukuku’ndan farklı olarak çocuğu öldürme yetkisi babanın mutlak hakimiyeti ne değil, 
çocuğun sağ olarak doğmuş olmasının, yaşama hakkını haiz olduğu anlamına gelmemesinden ve 
çocuğun kendi yaşama hakkını elde etmesi gerekliliği esasına dayanmaktaydı. A.e. 
147 A.e. 
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Kısaca özetleyecek olursak, Cermen Hukukunda çocuğun sadece mallara 

dair birtakım hakların bulunduğunu, onun dışında hukuksal olarak ise kişiliğinin 

tanınmadığını söylemek durumundayız. Roma Hukuku’ndan farklı olarak çocuğun 

ilk doğduğu andan başlayarak korunması ve güvenliğinin sağlanması düşüncesi 

“munt148” kavramı kapsamında yer aldığından, az da olsa bir ölçüde modern velayet 

kavramı ile benzerlikler taşıdığından söz etmek mümkündür149. 

Yine modern düşünceye yaklaşabilen bir uygulama, Cermenlerde evlilik dışı 

veya zina sonucu doğan çocukların da tanınmalarının ve bir soya mensup olmalarının 

mümkün olduğuna dairdir. Böylelikle evlilik dışı çocuklar, evlilik içi doğan 

çocuklarla bir tutuluyorlardı ki Hıristiyanlığın yayılması ve kilisenin baskıları ile bu 

uygulama zayıflamış ve sonunda da kaldırılmıştır150. 

(4). İslam Hukukunda Çocuk Hakları 

İslam Hukukunun, Batılı hukuk sistemlerinden farklılaştığı noktalardan biri, 

konumuz açısından önem arz eden aile hukukunun bağımsız bir bölüm olarak ele 

alınmasıdır. Gerek aile hukukuna dair bol malzeme bulunması, gerekse aile 

hukukunun İslam hukukunda en çok uygulama alanı bulan dal olması sebebiyle 

hukukçular aile ve çocuk kavramları ve ilişkileri üzerinde önemle durmuşlardır151. 

İslam’da, çocuklara sevgi ve şefkat gösterilmesi, eğitimlerinin önemle ve 

özenle yapılması gerektiği Hz. Muhammed’in hadisleri ve İslam hukukçularının 

görüşleri ile belirlenmiştir. 

Batı’da çocuklara uygulanan cezalandırma sistemleri ile mukayese 

edildiğinde İslam Hukuk Sistemi’nin pedagojik olarak daha gelişmiş ve ılımlı 

olduğu, başlıca terbiye yöntemlerinden biri olarak kabul edilen “dayak” cezasına 

                                                
148 Munt kavramı içinde koruma ve kayırma anlamlarını da barındırmaktadır. “Schutz und Schirm” 
149 A.e., s.47. 
150 A.e. 
151 Ebru Kayabaş, Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi İtibariyle Aile Hukukunun Gelişimi, 
İstanbul, Filiz Kitabevi, 2009, s.3. 
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getirdiği kısıtlamalardan da anlaşılmaktadır152. Sınırlayıcı tedbirler, çocuğun cezai 

ehliyete sahip olmaması, küçük çocukların dövülmemesi, dövme işinin ancak eğitim 

amacıyla olması, vurulacak yerlerin sınırlandırılmış olması, vurulacak miktarın 

sınırlandırılmış olması ve kullanılacak aletlerin sınırlandırılmış olması gibi başlıklar 

altında toplanmıştır153. İslam Hukuku Sistemi ile Batı’da uygulanan eğitim ve terbiye 

sistemlerinin farklarının görünmesi açısından önemli olduğunu düşündüğümüz 

sınırlayıcı tedbirlere kısaca da olsa değinmek gerektiği kanaatindeyiz. 

- “Çocuğun cezai ehliyete sahip olmaması” konusu İslam Hukuku’nun 

önderlik ettiği konulardan biri olarak kabul edilmektedir154. Böylelikle 

İslam bilginleri doğumdan buluğ çağına erişinceye kadar olan süreyi 

çocukluk devresi olarak algılamışlar ve buluğ çağına erişmemiş 

çocukların cezai ehliyetlerinin bulunmadığına hükmetmişlerdir. 0-7 ile 7-

15 yaş grupları arasında bir ayrım yapmışlar, ilk gruba hiçbir ceza 

verilmemesini kurala bağlamış, ikinci gruba ise verilecek cezanın ancak 

kınama cezası olabileceğini belirtmişlerdir. Önemli olan bir husus da 

cezai alanda çocuk lehine yapılan pozitif ayrımcılıktır ki, buna göre, 

çocuğun herhangi bir cürümden ötürü cezalandırılamayacak olmasına 

rağmen, çocuğa karşı işlenen cürümlerin tıpkı bir yetişkine karşı işlenmiş 

gibi müeyyidesinin bulunmasıdır. 

- “Küçük çocukların dövülmemesi” konusuna gelince, yukarıda belirtildiği 

üzere, çocuklar hukuki bakımdan hiçbir şekilde cezaya çarptırılamayacak 

olmakla beraber, eğitim amacıyla dahi olsa küçük çocukların 

dövülmemesi gerektiği belirtilmiştir. Bu başlık da yine kaynağını Hz. 

Peygamber’in “henüz tıfıl olan çocuklarınızı dövmeyiniz.” Hadisinden 

almaktadır. Böylelikle 0-7 yaş arası çocukların dövülmemesi gerektiğinin 

altı çizilmiş olmaktadır. 

                                                
152 Mehmet Emin Ay, İslam Hukuku Kaynaklarına Göre Pedagojik Açıdan Çocuk Eğitiminde 
Dayak Cezasına Getirilen Sınırlamalar, (Çevrimiçi), http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1991-
3(3)/M20.pdf, 10.02.2010 
153 A.e.,s.227 vd. 
154 Kaynağını Hz.Peygamberin : “Üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Buluğ çağına erişinceye kadar 
çocuktan,…” almaktadır. A.e.,s.227. 

http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/ilh/1991
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- “Dövme işinin sadece eğitim amacıyla olması” hususuna gelince, öfkesini 

tatmin etmek için değil sadece çocuğu eğitmek amacıyla dövülebileceği 

kabul edilmiş, yanlışlıkla veya unutarak yapılan hatalar sebebiyle çocuğun 

dövülmesi ve eziyet edilmesi yasaklanmıştır. Yine işleyeceği düşünülen 

herhangi bir suçtan ötürü çocuğa peşinen ceza verilemeyeceği 

belirtilmiştir. Öncelikle babanın, onun bulunmaması halinde ise vasinin 

veya annenin sorumluluğunda olan çocuğun eğitilmesi esnasında aşırıya 

kaçılması ve yaralanmalara sebebiyet verilmesi halinde ilgili kişi sorumlu 

tutulmakta ve cezaya çarptırılmaktadır. 

- “Vurulacak yerin sınırlandırılmış olması” konusuna gelince, İslam 

Hukukunda hayvanın dahi yüzüne vurulmasının yasaklanmış olmasından 

hareketle çocukların yüzüne vurulmayacağı belirtilmiş, yine aynı şekilde 

baş, yüz, karın ve kasıklara vurmak işkence olarak kabul edilerek bu 

bölgelere vurma yasaklanmıştır. Bu kuralın gözetilmemesi halinde 

yaralanmaların oluşması durumunda ise maddi tazminat talebinde 

bulunulabileceği belirtilmiştir. 

- “Vurulacak miktarın sınırlandırılmış olması”, eğitim amacıyla başvurulan 

dayağın aşırıya kaçmasını engellemek için getirilmiş kurallardan biridir. 

Bu kuralın kaynağı da yine Hz. Peygamber’in Muallim Mirdas’a “Sakın 

üçten fazla vurma, aksi halde Allah da sana kısas tatbik eder.” Şeklinde 

verdiği öğütten almaktadır. 

- “Kullanılacak aletlerin sınırlandırılmış olması” konusunda da hadislere 

dayanmak suretiyle değnek, kamçı, tahta gibi aletlerin kullanılmasının 

yasaklandığı görülmektedir. Eğitim amacıyla ve sadece elle, mendille 

veya ince çubukla vurulmasına müsaade edilmiş, aksi halde oluşacak 

yaralanmalardan faillerin sorumlu tutulacağı belirtilmiştir155.  

Böylelikle İslam Hukukunun Batıya oranla çocukların cezalandırılmasında 

kullanılan yöntemlerin insancıllığı ve pedagojiye uygunluğu bakımından oldukça 

                                                
155 A.e., s.227 vd. 
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ileri görüşlü olduğunu söylemek mümkündür. Burada önemli İslam hukukçularından 

ve eğitimcilerinden İmam Şafii ve el-Iraki’nin “Dayak caiz olmakla beraber terk 

edilmesi daha iyidir156.” Sözünün de bu anlayışı vurgulaması bakımından belirtmek 

gerektiğini düşünüyoruz. 

Çocukların statüsünü belirlemek açısından büyük önem arz eden velayet 

kurumu da İslam’da oldukça gelişmiş bir biçimde ele alınmış, başlangıçta ikiye 

ayrılmıştır. İlkine velayet-i amma (genel velayet) denilir ve bu velayeti sultan yahut 

kadı haiz olur. İkincisine ise velayet-i hassa denilmektedir ve bir kişinin yakın 

akrabalarını veya bunların tayin ettikleri veli veya vasilerden oluşmaktadır. 

Konumuz itibariyle velayet-i hassa yani hususi velayet üzerinde kısaca da 

olsa durmak gerektiği kanaatindeyiz. Hususi velayet aşağıdaki şekilde üç başlık 

altında toplanmaktadır. 

“Velayetü’t terbiye”, çocuğun eğitimini, yetiştirilmesini ifade etmekte 

olup157, burada genellikle mesuliyet anadadır; ananın olmaması halinde yakın 

hısımlardan yine bir kadının terbiye velayetine girer çocuk.  

“Velayetü’n nefs”, çocuğun başlayan eğitiminin tamamlanması amacına 

hizmet ederken, ergenlikten sonra da çocuğun korunması ve ehliyetten yoksun 

olanların evlenmesine dair işlemlerin yürütülmesini üstlenmiştir. Bu velayetin sona 

ermesi ile çocuk serbest olur ve kendi kendisinden sorumlu hale gelir. 

“Velayetül mal”, çocuğun mali işlerinin yürütülmesi esnasında hukuken 

temsil yetkisini haiz olan kişilerin158 üstlendiği velayet biçimidir.  

Bu velayeti haiz olanların yapabilecekleri hukuki işlemler üçe 

ayrılmaktadır: bağış kabulü gibi çocuğun mutlak yararına olan işlemlerin yapılması 

                                                
156 A.e., s.229. 
157 Kız ve erkek çocuklarda korunma ve terbiye yaşı farklılık arz etmektedir; kız çocuklarında üst sınır 
9-11; erkeklerde 7-9 olarak belirlenmiştir. Akyüz, a.g.e., s.52. 
158 Baba varsa bu kişi babadır; yoksa şayet, babanın hayatta iken atadığı vasi, vasinin de bulunmaması 
halinde dede veya dedenin babası, dedenin atadığı vasi veya vasinin atadığı vasi, son olarak da 
hakimin atadığı vasidir. Aynı dinden, hür ve ergen olması gerekmektedir bir kişinin veli veya vasi 
olabilmesi için, ayrıca vasinin ergin ve emin olması da aranmaktadır; erkek veya kadın olması fark 
etmemektedir. Kaldı ki velayet hısımlardan sonra zaten anaya geçmektedir.   
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mümkünken, çocuğun mallarını bağışlamak gibi onun mutlak aleyhine olan 

tasarruflarda bulunmaları kesinlikle mümkün değildir. Son olarak da çocuğun hem 

lehine hem de aleyhine olması muhtemel borçlandırıcı akitleri aşırı aldanma 

bulunmaması şartı ile yapabilirler159. 

(5). Türk Hukukunda Çocuk Hakları  

Türk tarihinin başlangıcından beri, Türklerin Orta Asya’da göçebe 

toplumlar halinde yaşadığı zamandan beri aile her zaman saygı ve sevgiye dayalı bir 

kurum olarak kabul edilmiştir. 10.yüzyılda Türklerin Müslümanlığı kabul 

etmelerinden evvel tarihe geçmiş önemli Türk devletlerinden Uygurlar ve Göktürkler 

çocuk korunması ve eğitimine dair birbirine oldukça yakın uygulamalar 

geliştirmişlerdir160.  

Kısaca belirtmek gerekirse, Eski Türklerde büyük bir çocuk sevgisi vardı ve 

çocuklar arasında cinsiyet ayrımı gözetilmezdi161. Çocukların yetiştirilmesi toplumun 

törelerine uygun bir biçimde yapılır; cesur ve bilgili, büyüklere saygılı olarak 

yetiştirilen çocukların meslek eğitimi de usta-çırak ilişkisi içinde şekillenirdi. 

10.Yüzyılda Karahanlılar Dönemi’nde Türklerin kitleler halinde 

Müslümanlığı kabul etmeleri ile çocuğun korunması ve yetiştirilmesi hususlarında da 

din etkisini göstermiştir. İbn-i Sina ve diğer Türk düşünürleri, çocuğun ilk eğitimi, 

özellikle de ahlaki eğitimini önemsemişlerdir. Buna göre, çocuk sütten kesilir 

kesilmez kötü huylar edinmeden eğitilmeye başlanmalıdır. Altı yaşında okula 

gönderilmesi gereken çocuk, on dört yaşına kadar okutulmalıdır; öğretmen dindar, 

bilgili, insaflı ve kibar olmalı, çocuklara çok sert veya çok yumuşak 

davranmamalıdır, gibi önerilerde bulunan İbn-i Sina, gerek çocuğun aile içinde 

                                                
159 A.e.,s.54. 
160 A.e., s.47. 
161 Çocuk sahibi olmak özellikle Hunlarda ve Eski Türk devletlerinde çok önemsenir, çocuğu olmayan 
ailelerin itibarı düşerdi. Kız ve erkek çocuk arasında ayrım yapılmamakla beraber, bazen kızlara daha 
fazla değer verilirdi. A.e. 
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korunması gerekse eğitim hakkına dair Rousseau, Durkheim, Alain gibi modern 

eğitimcilerin görüşlerini çok daha önceden vurgulamıştı162. 

Osmanlı Döneminde aile hukuku incelendiğinde, İslam Aile Hukukunun altı 

yüz yıllık bir uygulamasına dayandığı görülmektedir. 1917 yılında kabul edilen 

Hukuk – u Aile Kararnamesine kadar aile hukukuna ilişkin bazı düzenlemeler 

yapılmışsa da bunlar kanunlaştırma hareketi özelliğini haiz değildirler163.  

Osmanlı ailesinde baba otoritesi sanıldığının aksine sınırlıdır ve İslam 

Hukuku Osmanlı toplumuna Roma Hukukunda babanın sahip olduğu patria 

potestas’ı sağlamaktan çok uzaktır164. “Mutlak baba iktidarı” ve “baba yetkisi”nin 

birbirinden çok farklı kavramlar olduğuna dikkat edilmelidir zira Osmanlı’da 

babanın ailesi üzerinde sahip olduğu yetki hukuki bir yetki olmayıp, aile ilişkileri, 

mali ilişkiler, çevreyle olan sorunların çözümü ve aile fertleri arasında uyuşmazlıklar 

olması halinde hakemlik yapma görevinden ibarettir165. 

Osmanlı toplumunda temel toplumsal birim ailedir ve aileler içlerinde 

bulundukları mahalle yahut köy ile olan kültürel, dini ve etnik bağlarıyla birlikte 

kendi “kapalı” hayat ve geleneklerini yaşamaktadırlar. Bu toplumda pederşahi aileler 

ve geniş aile tipi yaygın, kadın erkek ayrımı güçlüdür; yalnızca üst düzey ailelere 

mahsus olmakla birlikte cariyelik ve kölelik kurumlarının mevcut olduğu da 

söylenmektedir166. 

                                                
162 İbn-i Sina, çocuğun hangi sınıftan gelmesinden bağımsız olarak eğitime tabi tutulması gerektiğini 
vurgulamıştır. Bu görüşün, BMÇHS.’de yer alan her çocuğun eğitim hakkını haiz olduğu maddesi ile 
örtüştüğünü görmek mümkündür. Okul içinde kendi yaşıtları ile birlikte eğitilmesi gerektiğini belirten 
İbn-i Sina, pedagojik ve psikolojik açıdan da önemli bir saptamada bulunmuştur. Ayrıca öğretmenin, 
çocuğun yeteneklerini tanıyarak eğitimini ona göre şekillendirmesi gerektiği konusunda Rousseau’dan 
çok daha önce bu önemli pedagojik ilkeyi ortaya koymuştur ki bu ilke de BMÇHS’nin temel 
ilkelerinden biridir. Yine aynı sözleşmenin temel ilkelerinden biri olan “çocuğun ilgisi ve isteği” 
konusunu, çocuğun meslek eğitimi esnasında yatkın olduğu ve arzu ettiği alanın seçilmesi gerektiğini 
vurgulamak suretiyle benimsemiştir. Ayrıca oyunun çocuk gelişiminde önemini belirterek modern 
eğitimin baz aldığı bu hususa da değinmiştir. A.e., s.50-51 
163 Kayabaş, a.g.e., s.14. 
164 Ortaylı, a.g.e., s.126. 
165 A.e. 
166 Ünver Günay, XV. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Sosyo- Kültürel Yapı, Din ve Değişme, 
(Çevrimiçi), http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_14/05_gunay.pdf, 20.02.2010 

http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_14/05_gunay.pdf
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Çocuk, Osmanlı ailesinde babanın denetimi altında olmakla beraber, 

çocuğun eğitimi aile içinde ağırlıklı olarak anneye ve büyükanneye aittir. Bu 

sebepledir ki modernleşme aşamasında aydınlar annenin eğitimli olmasına büyük 

önem vermişlerdir. Osmanlı devrinde çocukların işgüçleri Roma Devletinin aksine 

sömürülmemiş, yalnızca maddi geliri çok düşük ailelerde kırsal ve kentsel alanda 

çocuğun ebeveynlerine bağımlılık yaşının düşük olduğu, dolayısıyla eğitimini 

tamamlayamadan hayata atıldığı göze çarpmaktadır167.  

Osmanlı Devletinin okulları Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ahmet Rasim gibi 

yazarlarımızca tasvir edilmiş, özellikle de “falaka”nın korkunçluğu sıkça 

anlatılmışken, 1578 senesinde Osmanlı devletini ziyarete gelen bir Protestan papazı 

Salomon Schweigger, medreselerdeki cezalandırma sistemini çok hafif bulmuş, 

“sefkatli hoca ve uyumlu gençlik” tabirini kullanmak suretiyle kendi eğitim ve 

cezalandırma sistemlerini eleştirmiştir168. 

19.yüzyılın siyasi ortamı, Osmanlıdaki klasik döneme dair çocuk tipinin ve 

eğitiminin öncelikli olarak orta ve üst tabakalarda değişmesini gerektirmiştir. Bunun 

sebebi de değişen dünya ortamının bu dönemde algılanmaya başlanarak bireyin 

çevresiyle hesaplaşan bir öğe olduğunun görülmesi ve Osmanlının kendisinin 

değişmesi gerektiğini ayrımsayarak bu değişimin eğitimle çocukluktan itibaren 

başlayacağının farkına varmasıdır169. 

i. Cumhuriyet Dönemi ve Çocuk Hakları 

“Türküm, doğruyum, çalışkanım. İlkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi 

saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm, yükselmek, ileri 

gitmektir.  

Ey büyük Atatürk!  

                                                
167Ortaylı, a.g.e., s.136. 
168 A.e., s.137-138. 
169 A.e., s.145-146. 
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Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim. 

Varlığım Türk Varlığına armağan olsun.  

Ne mutlu Türk’üm diyene!” 

Cumhuriyetin kurulması ile birlikte devlet, aile, din gibi kavramların 

yanında çocuk kavramı da yeniden tanımlanmıştır. Bir Türk çocuğunun hangi 

özellikleri haiz olduğu ve olması gerektiğine dair Mustafa Kemal Atatürk de dâhil 

olmak üzere dönemin önemli liderleri ve fikir adamları çeşitli betimlemeler yaparak 

saptamalarda bulunmuşlar, “çocuk” kavramına adeta “ulus kurma” kavramına 

yaklaşır bir tavır sergilemişlerdir. Çocuklara üstün zihinsel ve fiziksel özellikler 

atfedilmiş, karakterlerinin güçlü olduğu, faziletli, mert ve erdemli oldukları 

belirtilerek Türk çocuğu bu özellikler üzerinden tanımlanmıştır170.  

Çocuklara yönelik çalışmalar, sosyal hizmetler alanında çocuklarla ilgili 

hizmetlerin Atatürk tarafından kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti171 adlı kurumda 

birleştirilmesi ile başlamış ve 1926 yılında Türk Medeni Kanununun kabulü ile 

sürmüştür. Medeni Kanunun kabulünden önce 1924 yılında ise Türkiye Uluslararası 

çocuk ve çocuk haklarının korunmasına ilişkin Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi’ni 

imzalamış ve bu bildirideki sistemli bakış açısı Medeni Kanuna da yansımıştır172.  

Özellikle eğitim alanına yansıyan milliyetçi politika eşliğinde çocuklar 

antlar içmeye, milli marşlar söyleyerek milli özdeyişler ve milliyetçi şiirler 

ezberlemeye başlamışlar; bir yandan da 1924 senesinden itibaren kutlanmaya 

başlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi bayramlar milliyetçi 

pratik açısından önemli bir yer tutarak genç Türkiye devletinin cumhuriyet 

döneminde uyguladığı politikanın temellenmesini sağlamışlardır173.  

Cumhuriyet döneminde bir başka önemli gelişme de çocukların kültürel 

hayata entegrasyonunun sağlanması aşamasında gerçekleşmiştir. Osmanlı 

Döneminde çocuklar erken yaşta evlendiriliyor, hurafelerle yetiştiriliyor, kız 

                                                
170 İnal, a.g.m., s.201. 
171 Bu kurum daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu adını almıştır. 
172 A.e., s.203. 
173 A.e., s.205. 
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çocukları okutulmuyordu; dayak ise gündelik hayatın bir parçasıydı ve böylelikle 

çocuklar geleneksel hayatın bir “unsuru” olarak kalmaktan öte gidemiyorlardı. 

Cumhuriyet dönemi ile birlikte çocuklar okul, tiyatro, sinema ve tatil gibi kamusal 

hayatın neredeyse tüm alanlarına alınarak sosyalleştirilmeye başlamışlardır ki bu 

şekilde milli çocuk ideali orta sınıf hayat tarzı içinde anlatılır ve yaşatılır olmuştur. 

Özellikle kültür ve sanat alanlarındaki oluşumlar ile orta sınıf hedef alınmıştır; 

modern bir aile imajına ulaşılmasını sağlayan bu bakış açısı gerek toplumda gerekse 

devlet nezdinde genel bir kabul görmüştür174.   

Cumhuriyet döneminde yeşermeye başlayan orta sınıf hayat ideolojisinin 

çocukların hayatına yansıması, onların özellikle çekirdek ailelerde sevgi merkezi 

haline gelmeleri, aile fotoğraflarında bulunmaları, tiyatro ve sinemaya götürülmeleri, 

eğitimlerinin ve beslenmelerinin önemsenmesi, sanat alanında birtakım kurslara 

kaydettirilmeleri, boş zamanlarını iyi ve verimli şekilde değerlendirmelerinin 

sağlanması gibi biçimlerde gerçekleşmiştir.  

Osmanlı Devleti zamanı ile kıyaslandığında çok önemli gelişmeler olarak 

görülmekle beraber bu uygulamaların toplumun her kesimine yansıyamamış olması 

ve şehirli, eğitimli, zengin aile çocukları ile kırsal alanda yaşayan ve tarımla uğraşan 

ailelerin çocukları arasında yaşam standartları175 bakımından ortaya çıkan 

uçurumların giderilmesinin sağlanamaması uygulanan politikanın başarıya ulaştığını 

söylemeyi mümkün kılamamaktadır176.   

Sonuç itibariyle denilebilir ki, sınıfsal, bölgesel, cinsel ayrımlar sebebiyle 

çocuklar birbirinden farklı yaşam standartlarını haiz olmuşlar ve farklı şekillerde 

hayatlarını sürdürmüşlerdir; işte tam da bu sebepten ötürü cumhuriyetin çocuklara 

dair temellendirmek istediği eşitlik düşüncesinin yerleşmesi mümkün olamamıştır177. 

Çocuk haklarının gelişimini MK.’nun yürürlüğe girdiği 1926 yılında 

başlatmak yanlış olmaz; zira daha önceki yıllarda İslam Hukuku’na dayalı bir sistem 

                                                
174 A.e., s.206-207. 
175 Zengin ve şehirli ailelerin çocukları okula gider ve kültür sanat alanlarında aktivitelere katılırken, 
kırsal alanda yaşayan çocukların tarımla uğraşmaları ve köylerini kalkındırmaları beklenmekteydi. 
176 A.e., s.209. 
177 A.e. 
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benimsenmişti ve çocuk hakları da İslam Hukuku’nda yer alan çocuk hakları ile 

paraleldi178. Medeni Hukuk bakımından tarihi gelişim incelenecek olursa, çocuk 

hakları adına yapılan en önemli değişikliklerden birinin “sahih nesep”-“gayrı sahih 

nesep”; yani “evlilik içi doğan çocuk”, “evlilik dışı doğan” çocuk ayrımının 

kaldırılması olduğunu söylemek mümkündür; zira doğan çocuğun “dünyaya gelmek” 

yönünden hiçbir iradesi ve eylemi bulunmadığı halde kısıtlanmış haklarla 

donatılması eşitlik ilkelerine de aykırıdır.  

Yukarıda da belirtildiği üzere Türk Hukuk Sisteminde çocuğun kişilik 

hakkını haiz olabilmesi yani çocukluğun başlayabilmesi için tam179 ve sağ180 bir 

şekilde doğması gerekmektedir181.  

Çocuğun hayatta kalabilme yeteneğine sahip olup olmaması ise kişiliği 

kazanması açısından aranmamıştır ki182 kanaatimizce bu durum isabetlidir; zira 

çocuğun yaşama kabiliyetinin bulunup bulunmadığı konusu tartışmalara yol açabilir. 

Tıpkı insan hakları gibi çocuk hakları için de esas belirleyici olan kişilik 

hakkı ve hakları kullanma ehliyeti yani fiil ehliyetidir. Tam ve sağ olarak doğan 

çocuğun fiil ehliyetini haiz olabilmesi ergin ve sezgin olması şartlarına bağlı 

tutulmuştur183. Örnek ile somutlaştırmak gerekirse, beş yaşındaki bir çocuk mülkiyet 

hakkını haiz olabilir ancak mülkü satmak, devretmek gibi bu mülkiyet hakkına bağlı 

olarak tasarruflarda bulunamaz. Fiil ehliyetinin belirleyici unsurları ayırt etme 

gücü184, erginlik185 ve kısıtlanmamışlıktır186. Ayırt etme gücü en önemli unsurdur 

                                                
178 Çelik, a.g.m., s.15. 
179 Tam doğumun gerçekleşmiş olması için göbek kordonunun kesilmiş olması gerekmemekte ayrıca 
normal yoldan veya müdahale ile çocuğun doğmuş olması arasında bir ayrım da gözetilmemektedir. 
Akyüz, a.g.e., s.68. 
180 Sağ doğumdan anlaşılması gereken, çocuğun annenin bedeninden sağ bir şekilde ayrılması ve bir 
an dahi olsa yaşamış olmasıdır. Çocuğun çok kısa bir süre de yaşamış olması onun mirasçılık 
haklarını haiz olması için kanunen yeterli sayılmıştır. Şöyle ki, MK.m.28/II uyarınca, sağ olarak 
doğan çocuk, doğumundan önce ölmüş olan babasına mirasçı olur ve yalnızca kısa bir süreliğine 
yaşasa dahi, ölümüyle birlikte annesinin bu mirasa ulaşmasını sağlar. 
Serozan, a.g.e., s.91., Akyüz, a.g.e., s.68. 
181 A.e., MK.m.28/I  
182 Fransız Medeni Kanunu, sağ ve tam doğumun yanında çocuğun yaşama yetisinin bulunup 
bulunmadığının da kişilik hakkını kazanmada etkili olduğunu belirtmektedir. 
A.e., s.69 
183 Serozan, a.g.e., s.92. 
184 MK.m.13 
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zira hukuk sistemimizde ayırt etme gücü olmayan çocuk “tam ehliyetsiz” olarak 

sınıflandırılmıştır. Diğer iki unsur, erginlik ve kısıtlanmamışlık, ikincil unsurlardır. 

Bunlardan birinin bulunmaması halinde çocuk “sınırlı ehliyetsiz”, bazı hukukçulara 

göre “sınırlı ehliyetli” sayılmaktadır187.  

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi bakımından ehliyeti ve şekillerini 

açıklamanın uygun olduğu kanaatindeyiz. 

Medeni Hukukumuzda kişinin ehliyeti hak ehliyeti ve fiil ehliyeti olmak 

üzere iki başlık altında düzenlenmiştir.  

Haklara ve borçlara sahip olabilme ehliyeti anlamına gelen “hak ehliyeti” 

kişilik ile eş anlamlıdır188. MK. m.8 hak ehliyetinin iki temel prensibini 

vurgulamaktadır ki bunlar genellik ve eşitliktir. 

“Fiil ehliyeti” ile ise, kişinin kendi fiiliyle hak edinebilmesi ve borç altına 

girebilmesi tanımlanmıştır. Hak ehliyetinde kişinin hak sahibi olabilme ve borç altına 

girebilme yetisi hüküm altına alınmışken, fiil ehliyeti kişinin kendi rızası ile kendi 

fiilleri ile ve kendisi adına hak ve borç edinmesi kurala bağlanmıştır. Burada önemli 

olan kişinin kendi fiilidir, dolayısıyla ancak belirli nitelikleri haiz kişilerin bu 

ehliyete sahip olacakları öngörülmüştür. 

İki unsur fiil ehliyeti açısından belirleyici özellik arz eder ki, bunlar hukuki 

işlem yapabilme ve haksız fiillerden sorumlu tutulabilme durumlarıdır. MK.m.10 ve 

m.14, fiil ehliyetinin şartlarını belirlemiştir. MK. m.10 uyarınca, ayırt etme gücünü 

haiz ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır. MK.m. 14 uyarınca ise 

ayırt etme gücünü haiz olmayanların, kısıtlıların ve ergin olmayanların fiil ehliyeti 

bulunmamaktadır. Böylelikle denilebilir ki fiil ehliyetine sahip olabilmek için bir 

                                                                                                                                     
185 MK.m.11 
186 MK.m.405 i.s. 
187 Serozan, A.e., s.92. 
188 Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Türk Özel Hukuku Cilt II, Kişiler Hukuku, İstanbul, Filiz 
Kitabevi, 2002, s.37. 
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şahsın ergin olması, ayıt etme gücünün bulunması ve kısıtlanmamış olması 

gerekmektedir189.  

Fiil ehliyeti de kendi içinde ehliyetliler, tam ehliyetsizler ve sınırlı 

ehliyetsizler olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Ehliyetliler, ergin olan, ayırt etme 

gücünü haiz kısıtlanmamış kişilerden oluşmakta, tam ehliyetsizler ayırt etme 

gücünün bulunmadığı kişilerdir ki bunların ergin olup olmadıkları bu noktada önem 

taşımamaktadır. Son grup olan sınırlı ehliyetsizler ise, ayırt etme gücüne sahip olan 

küçükler ve ayırt etme gücüne sahip kısıtlılardan oluşmaktadır190. Konumuz 

itibariyle sınırlı ehliyetsi kavramı önemlidir zira ayırt etme gücü bulunan küçükler bu 

kapsamda değerlendirilmektedir. MK.m.16/I c.1, 343, 451 gereği, borçlandırıcı 

işlemleri ve tasarruf işlemlerini çocuklar, yani sınırlı ehliyetsizler ancak yasal 

temsilcilerinin rızası ile yapabilirler. Dava açabilmeleri için de yine yasal 

temsilcilerinin iznine ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu kuralın istisnası, sınırlı ehliyetsiz 

kişinin karşılıksız kazanma gibi işlemlerin onların salt yararına olması sebebiyle tek 

başlarına yapabilmeleri halidir. Bu işlemlere örnek olarak bağışlamayı vermek 

mümkündür.   

Kişiye sıkı surette bağlı olan işlemler de sınırlı ehliyetsizler tarafından yasal 

temsilcilerinin izni olmaksızın yapılabilecek işlemlerdendir. Evlenme, nişanlanmanın 

bozulması, ergin kılınma, ismin değiştirilmesi, evlat edinme veya edinilme gibi 

işlemler ise kişiye sıkı surette bağlı işlemlerden olmakla beraber, sınırlı ehliyetsizin 

korunması açısından yasal temsilcisinin iznine tabi tutulmuştur.  

MK.m.16/II gereği, ayırt etme gücüne sahip oldukları için sınırlı 

ehliyetsizler haksız fiiller sonucu verdikleri zarardan bizzat sorumlu tutulurlar. 

MK.m.449 uyarınca sınırı ehliyetsizlerin yasal temsilcilerinin izni ile dahi 

yapmalarının yasak olduğu işlemler vardır ki bunlar, önemli bağışlama, vakıf kurma 

ve kefalettir191.  

                                                
189 A.e., s.47-49. 
190A.e., s.63 vd. 
191 A.e., s.78- 88. 



63 
 

On sekiz yaşın gerek MK.’da, gerekse uluslararası antlaşmalarda “çocuk” 

kavramının belirleyiciliği açısından önem taşıdığına yukarıda değinilmişti. Bununla 

birlikte bazı haller vardır ki, ergin olmadığı, on sekiz yaşını doldurmadığı halde 

çocuk erginliğini kazanabilir. Bu hallere örnek olarak evlenmeyi verebiliriz192. 

MK.m.11/II uyarınca henüz on sekiz yaşını doldurmamış çocuk evlenme yolu ile 

reşitliği haiz olur ve velisine yahut vasisine bağımlılıktan kurtulur. MK.m.12 

çocuğun evlenme dışında başka özel nedenlerle de erginliğe kavuşmasını, önemli 

çıkarlarının bulunması ve menfaatinin bunu gerektirmesi halinde de mümkün 

kılmıştır. Böylelikle on beş yaşını dolduran küçük, hâkim kararı ile reşit 

sayılabilmektedir193.  

Tam ehliyetsiz adına tüm işlemler veli veya vasi tarafından yapılmakla 

birlikte, MK.m.449 uyarınca yasal temsilcinin yasaca belirtilen miktarda büyük 

bağışlamalar, vakıf kurma veya kefil olma gibi hususlarda çocuk adına işlem 

yapması engellenmiştir.  

Ayrıca kişiye sıkı surette bağlı olan haklardan nişanlanma, nişanı bozma, 

evliliği bitirme, tanıma, kişilik hakların korunması ve kişilik değerleri üzerinde 

tasarrufta bulunma gibi hususlarda da yasal temsilcinin işlem yapma hakkı 

bulunmamaktadır194. 

Kısaca değinilmesi gereken bir husus da ceninin hukuki statüsü ve 

hukukumuzdaki yeridir. Cenin ana rahminde bulunan henüz doğmamış çocuğa 

verilen addır ve MK.m.28 uyarınca ceninin medeni haklardan yararlanabilmesi, 

kişilik kazandığı anda gerçekleşmektedir. Yargıtay, kişilik kazanmanın geriye etkili 

olarak ceninin ana rahmine düştüğü andan195 itibaren hüküm doğuracağı yönünde 

karar tesis etmiştir196. 

                                                
192 Evlenmeyle kazanılan erginlik, evlenmenin sona erdiği hallerde dahi devam eder.  
Akyüz, a.g.e., s.75. 
193 Bu hakkın kişiye sıkı surette bağlı haklardan olmasına rağmen, Serozan hâkim kararı ile velayeti 
sona erecek olan ana ve babanın da bu işlemi onaylamaları gerektiği görüşündedir. Çocuğun velayet 
değil, vesayet altında bulunduğu hallerde MK.m.12 uyarınca vasinin olurunu almak gerekmemektedir. 
Serozan, a.g.e., s.92-93. 
194 A.e., s.95. 
195 Ceninin ana rahmine düştüğü an, kadının hamile kaldığı andır.  
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Cenin, ana rahmine düştüğü andan sağ olarak doğduğu ana kadar hak 

ehliyetini haiz değildir. Ancak sağ ve tam olarak doğması koşuluna bağlı olarak hak 

ehliyetini kazanabilmesinin amacı ise çocuğu koruyabilmek ve onun gelecekte 

malvarlığına bağlı birtakım haklardan ve menfaatlerden yoksun kalmasını 

önleyebilmek içindir. Bilindiği üzere MK. m.582 gereği cenin sağ doğmak koşulu ile 

mirasçı olabilmekte, ölü doğan ceninin bu hakkı bulunmamaktadır. Yine çocuğun 

maddi menfaatini korumaya yönelik bir kanun maddesi olan MK. m.643/II, mirasın 

açıldığı esnada mirasçı olabilecek bir ceninin bulunması halinde mirasın 

paylaşımının doğuma kadar erteleneceğini belirtmektedir; böylelikle sağ olarak 

doğan cenin mirasın açıldığı tarihte doğmuş gibi mirastan pay alabilecektir197. 

Ceninin yaşama hakkının bulunup bulunmadığı üzerinde durulması gereken 

tartışmalı bir konudur. MK.’da bu hususa dair bir hüküm bulunmamaktadır. TCK. 

m.469-472, AY. m.41, 56 ve kısmen Nüfus Kanununda müstakbel ananın ve henüz 

doğmamış olan çocuğunun korunmasına ilişkin hükümler bulunduğu söylenebilir. 

Genellikle anayı ve toplumu korumaya yönelik olan bu hükümlerin ceninin yaşam 

hakkını değil ancak yaşam umudunu koruma amaçlı olduklarını söylemek 

mümkündür. Bu hükümler cenini doğrudan değil ancak dolaylı biçimde 

korumaktadırlar zira yaşam hakkı ancak sağ ve tam olarak doğumla ortaya 

çıkmaktadır. İşte bu sebeple ceninin dışarıdan herhangi bir müdahale sebebiyle sağ 

olarak doğmaması halinde, cenin adına ceninin kişiliğini korumaya yönelik bir dava 

açma imkânı bulunmamaktadır. Ancak ceninin yine dış müdahale sonucu sakat 

olarak doğması halinde, sağ doğum ile kişilik hakkı kazanılmış bulunduğundan, 

tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır zira kişilik hakkı, vücut tamlığı dış 

müdahale ile ihlal edilmiştir198. 

Hukuk sistemimizde cenini korumaya yönelik hüküm bulunmamakla199 

beraber belirtilmelidir ki, hamileliğin 10.haftayı geçmesinden itibaren annenin 

sağlığını ciddi bir biçimde tehlikeye sokmuyorsa ceninin düşürtülmesi, kürtaj yoluyla 

                                                                                                                                     
Serap Helvacı, Gerçek Kişiler, 2.Bası, İstanbul, Arıkan Basım Yayım Dağıtım,  2007, s.7. 
196 Yarg.21.HD. 10.03.2005T., 2004/10405E., 2005/2205 s.K., İBD., C.79, S.2005/6, s.2361 vd. 
197 A.e., s.8. 
198 Dural, Öğüz, a.g.e.,  s.19-20. 
199 Akyüz, a.g.e., s.69. 
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alınması TCK.m.99/100 uyarınca suç sayılmaktadır ki bu durumda bir korumanın 

mevcudiyetinden söz etmek mümkündür200.  

C. Çocuğun Özel Olarak Korunması  

Bu bölüme kadar çocukluk halinin özelliği ve farklılığı tarihsel olarak 

ortaya konulmuştur; bu çalışmanın konusu açısından çocuğun özel olarak korunması 

başlığı kurucu niteliktedir. 

Toplumun gelişiminin sağlam temeller üzerinde gerçekleşmesi, onu 

oluşturan çocukların gelişimi, eğitimi ve korunması ile doğrudan bağlantılıdır. 

Toplumun korunmaya en muhtaç kesimini oluşturan çocukların, bedensel, zihinsel, 

ekonomik ve sosyal olarak en güçsüz ve en bağımlı insanlar olması sebebiyle 

hukukun en üstün değeri olan eşitlik ilkesi bu grubun özel olarak korunmasını 

gerektirmektedir201. Bu ilke uyarınca yalnızca maddeten eşit olan çocuklar arasında 

ayrımcılık yapılması engellenmekle kalmayıp, çocukla anne ve babası gibi maddeten 

eşit olmayanlar arasında haksız ve keyfi işlem yapılmasını da engellenmiş 

olmaktadır. Bu bağlamda eşit olmayan, güçsüz konumda bulunan çocukların özel 

olarak korunmaları, gözetilmeleri ve kollanmaları maddi olarak bozuk olan dengenin 

kurulabilmesi açısından da zorunluluk arz etmektedir202. 

Hukuk sistemimizde çocuğun doğmuş veya doğabilecek zararlardan 

korunmasına dair hükümler kapsamlı biçimde Türk Medeni Kanun’unda 

düzenlenmiştir ve çocuğun korunmasına dair hükümlerin en ayrıntılı olarak ele 

alındığı başlık “velayet”tir. Çalışmamızın konusu açısından önemli bir bölümü 

oluşturan bu başlık üzerinde ilerleyen bölümde durulacaktır. Yine Anayasamızın 

“Ailenin Korunması” başlıklı 41.maddesinde, “(Değişik: 3.10.2001-4709/17 md.) 

Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. 

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması 

ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri 
                                                

200 Serozan, a.g.e., s.91. 
201 Yusuf Solmaz Balo, Uluslararası İlkeler Işığında Çocuk Korunma Kanunu ve Uygulaması, 
Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005, s.37. 
202 A.e. 
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alır, teşkilâtı kurar. Denilmek suretiyle devletin sosyal hayata dair görevleri 

belirtilerek çocuk ve ailenin korunmasına dair her türlü tedbirin alınması 

benimsenmiştir. 

Çocukların özel olarak korunmaları gerekliliğinin ortaya çıkması ile birlikte, 

çocuklar yerine statükonun korunmasının gerekliliğini ileri sürenler çıkmıştır ki 

aşağıda bu bakış açısının yetersizlikleri ve eşitsizliği üzerinde kısaca durulacaktır.  

Çocuk haklarını geliştirmek suretiyle çocukların özgürleştirme ve 

büyüklerle eşit duruma çekme gayretlerinin zayıf olan çocuğun zararına olacağı 

açıktır; zira bu tip uygulamalar güçsüzlüğü nedeniyle sosyal korumaya ihtiyaç duyan 

çocuğu bu himayeden yoksun bırakacaktır. Bununla birlikte sosyal korumayı 

geliştirmek, çocuğun zayıf konumunun benimsenmesi ve hâlihazırdaki eşitsizliğin 

altının çizilerek kalıcı kılınmasına hizmet edecektir. Çocukların ana ve babalarına 

karşı korunarak onlara karşı güçlendirilmeleri ise geleneksel ana ve baba haklarının 

geriletilmesine yol açmaktadır; oysa çocuğu bir bakımdan eşit sayarken diğer 

bakımdan özel olarak koruyup kayırırken ana ve baba hakkına bağlamak, çelişik 

amaçlar içermemektedir. Bilakis koruyarak eşitleme ve eşitleyerek koruma süreçleri 

ana ve baba haklarının doğru biçimde algılanıp ortaya konmasıyla birebir 

örtüşmektedir.  

Örnek vermek gerekirse çocuğun katılım hakkı olan onun kendisini 

ilgilendiren mühim konularda görüşlerini bildirme ve olurlarını verme hakkı 

geliştirilirken diğer yanda ezilmelerine ve ağır işlerde çalıştırılarak sömürülmelerine 

karşı koruyucu önlemler alınır. Böylelikle çocuk katılım hakkını geliştirdikçe 

ezilmeye karşın da daha iyi korunmuş olmaktadır ki bu durumun ana ve baba 

haklarıyla çelişir hiçbir durumu yoktur. Kaldı ki ileride ayrıntılı olarak açıklanacağı 

üzere ana babanın gözetim hakkı çocuğun bir an önce bağımsız, eşit ve sosyal açıdan 

yeterli özelliklerle donanmış bir birey olma yolunda geliştirilmesi için ana ve babaya 

yüklenen işlevsel ve aynı zamanda da geçici bir haktır ki bu hak daha doğrusu 
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yüküm yahut görev, çocuğun yararı ve korunması istemiyle de kesinlikle 

çatışmamaktadır203.     

Korunmaya muhtaç olma bakımından çocuk kavramı bölümünde de 

belirtildiği üzere çocuğun sırf “çocuk” olması bakımından pek çok alanda istismar 

edilmeye ve sömürülmeye en açık varlıklardan biri olduğu şüphesizdir. Viktimoloji 

açısından da durum farklı değildir. En fazla istismar mağduru olan grubun “küçük 

çocuklardan” oluşmasının sebebi, ana ve babalarına olan bağımlılıklarıdır ki acı olan 

da bu çocukların en fazla ana ve babaları tarafından istismar ediliyor olmalarıdır204. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “çocuğun sağlığını, fizik ve psikososyal 

gelişimini olumsuz yönde etkileyen… davranışlar” olarak tanımlanan çocuk istismarı 

çeşitli şekillerde tezahür edebilir. Bedensel, duygusal ve kimyasal suiistimal yahut 

beslenme açısından, tıbbi bakımdan ihmale uğrama ve cinsel istismar gibi hallere 

maruz kalan çocuklar yetişkinlik hayatlarında da yaşadıkları istismarın korkularını, 

tehdit ve suçluluklarını yaşamaya devam etmekte, çoğu zaman davranış bozuklukları 

göstermekte ve toplumun küçümsenmeyecek bir bölümünü oluşturmaktadırlar. 

Sevilmediklerini, istenmediklerini düşünen, kendilerini güvende hissetmeyen bu 

çocukların ileride kişilikleri gelişmiş, sağlıklı bireylere dönüşmelerinin beklenmesi 

gerçekçi olmamakla birlikte maruz kaldıkları istismarı kendi çocukları üzerinde 

sürdürdükleri de gözlemlenmektedir205. 

Çocukların başına gelebilecek en acı deneyimlerden biri olan istismar, 

aileleri tarafından mağdur edilmeleridir. Çocuklarının beslenme ve vücut temizliğini, 

bakımını ve tıbbi müdahalelerini yerine getirmeyen anne babaların yanı sıra onları 

sürekli döven hatta cinsel istismar uygulayanlar da bulunmaktadır ve ne yazık ki 

yakın zamanlara kadar çocuk istismarının hekimlerce belirlenmesi de kolay 

                                                
203 Serozan, a.g.e., s.5-6. 
204 Füsun Sokullu Akıncı, Viktimoloji, 2.Bası, İstanbul, Beta Yayınevi, 2008, s.80. 
205 A.e., s.81. 
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olmamıştır. Bunun sebebi, anne ve baba otoritesinin kutsallığı ve aile yaşamının 

gözlerden uzak cereyan etmesidir206.  

Günümüzde çocuk istismarının azaldığı görülmekteyse bile tümüyle yok 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu bağlamda değinilmesi gereken hususlardan 

biri de istismara uğrayan çocukların özellikleridir ki, istismara uğrayan çocuklar her 

yaştaki çocuk grubundan oluşabilmekle birlikte genellikle alt gelir seviyesine 

mensup ailelerden gelmektedirler; bunun sebebi beslenme, sağlık ve eğitim 

konularında bu ailelerin daha yetersiz olmaları ve yaşam standartlarının düşük olması 

nedeniyledir. Böylelikle denilebilir ki sosyal sınıf ve çocuk istismarı arasında önemli 

bir bağlantı bulunmaktadır; yine de gözden kaçmamalıdır ki bu sınıfa mensup aileler 

kamusal sağlık hizmetlerine daha sık başvurmaktadırlar ve dolayısıyla kayıt altına 

alınmaları da daha kolaydır. Oysa orta ve yüksek gelir düzeyini haiz ailelerde çocuk 

istismarı gözden uzak kalabilmektedir207.  

Çocuğun özel olarak korunması başlığını bazı özel kavramlar açısından 

nitelendirmek gerekmektedir. Bunlar çocuğun güvenliği ya da çocuğun yüksek yararı 

ilkesidir. Bu ilkede boşanma aşamasında çocuğun kişi varlığı haklarının 

korunmasında temel alınmaktadır.  

Çocuğun yüksek yararı veya üstün menfaati ilkesini tespit edebilmek için 

1980 tarihli La Haye Sözleşmesi’nin niteliği dikkate alınmalıdır208. Hiçbir kişiye tabi 

tutulamayan çocuğun yüksek yararı tahlil edilirken yalnızca çocuk ve ebeveynlerinin 

ilişkileri dikkate alınmayıp, eşlerin üçüncü şahıslarla olan ilişkileri de göz önünde 

bulundurulmalı, dolayısıyla ebeveynlerin birbirlerine oranla üstünlükleri yahut 

                                                
206 Bilhassa çocuk cinsel istismarının mağdur bakımından kısa ve uzun dönemli birçok sonucu olduğu 
araştırmalarla sabittir. Cinsel istismara maruz kalan çocuklar, depresyon ve düşük kendilik saygısı, 
mutsuzluk ve kaygı, kaçma eğilimi, okul ve davranış problemleri, geleceğe dair umut taşımama, 
kendini güçsüz hissetme gibi pek çok sorunun yanı sıra istismarın gerçekleştiği zamanda henüz 
etkisini göstermeyen fakat zamanla oluşabilecek cinsel sorunlar, kronik ağrılar, madde kullanımı ve 
suça yönelik davranışlar göstermektedirler. 
Gülşah Bostancı, 5237 sayılı TCK.’da Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar ve Cinsel Suç 
Mağdurları, Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları II, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Ceza 
Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, İstanbul, Beta Yayınevi, 2008, s.23-
24.  

207 Akıncı, a.g.e., s.86-87. 
208 Faruk Kerem Giray, Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların İadesi, 
İstanbul, Beta Yayıcılık, 2010, s.48. 
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yetersizlikleri yerine çocuğun refahı esas alınmalıdır. Çocuğun refahının esas 

alınmasında kullanılacak olan ölçü sübjektif değil, objektif kriterlerdir. Nitekim 

çocuğa gösterilen sevgi ve ilgi, onun temel ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitimi, 

çocukla kurulan duygusal bağ onun yüksek yararının tespitinde esas alınmalıdır. 

Aynı zamanda çocuğun yararının ve gelişmesinin tehlikeye düşmesi de çocuğun 

gözetilmesi gereken yüksek yararı içerisinde yer almaktadır209.  

Peki, çocukların yüksek yararını ve özel olarak korunmasını sağlamakla 

görevli olan kurumlar kimlerdir? Bu kurumlar, aile, devlet ve diğer müesseseler 

olarak gruplandırılabilir210. Günümüzde çocuğun özel olarak korunmasının yalnızca 

aileye yahut devlete veya başka bir kamusal kuruma hasredilemeyeceği açıktır; 

çocuk açısından gerekli olan tüm sayılan kurumların ortak bir şekilde bu amaca 

hizmet eden faaliyetlerde bulunmalarıdır ki çoğu zaman bunun bile yeterli olamadığı 

bilinmektedir. Tarihin akışı içerisinde çocukların korunmalarının kapsamı 

toplumların ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimlerine, toplum içerisindeki 

egemenlik şartlarına bağlı olarak farklılıklar göstermiş ve bunun sonucu olarak iki 

ayrım ortaya çıkmıştır. 

Bunlardan ilki, devletin çocukların korunmasına dair müdahalesinin hemen 

hemen hiç olmadığı veya çok az olduğu devirler, ikincisi ise devletin bu alandaki 

müdahalesinin gelişme gösterdiği devirlerdir211. İlk devirlerde çocuğun “özel” olarak 

korunmasını sağlayan tek kurum aileydi. Çocukların özel olarak korunmalarının aile 

yanında devlet tarafından sağlanmasının da zorunluluk arz ettiği kanısına ancak 

geçen yüzyıldan itibaren varılmıştır. Bu gelişmenin sebebi, insanın “insan” olarak en 

yüksek değeri haiz olduğu bilincine varılması ve hızlı bir sosyal değişme sebebiyle 

güçsüzleşen hatta parçalanan aile kurumunun bilhassa kendisinin özel olarak 

korunmaya ihtiyaç duyar hale gelmesidir. Sosyal devlet anlayışının gelişmesi ile 

birlikte tüm toplumun çocuğun korunması ve eğitilmesi konularında görevli olduğu 

kanısı yerleşmiştir. Böylelikle devletin aile karşısındaki tutumu değişmiş, ailenin 

                                                
209 A.e., s.50-51. 
210 Ali Naim İnan, a.g.e., s.25 vd. 
211 Emine Akyüz, Hâkimin Velayete Müdahale Hakkı, basılmamış doktora tezi, Ankara, 1974,s.2 
vd.  
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dokunulmazlığı ve aile ilişkilerine münhasıran ahlak kurallarının hâkim olması 

durumu kalkarak ana babalar çocuklarının yetiştirilmesi konusunda devlete hesap 

vermeye mecbur tutulmuşlardır212. 

Mahkemeler tarafından çocuğun yüksek yararının tespit edilmesinin gerekli 

olduğu hallerde, çocukla ilgili olan veya ileride gerçekleşebilecek olan her türlü 

husus göz önüne alınmalıdır ve onların ergin kişiler gibi düşünmeleri ve hareket 

etmeleri beklenemeyeceğinden duygusal sezileri ile hareket eden çocukların 

duygusal dünyaları kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Çocuk Hukukuna hâkim olan 

ilkeler ışığında çocuğun yüksek yararı tespit edilmeli, bu ilkelerin en önemlisi olan 

“çocuğun menfaatinin önceliği ilkesi” öncelikli olarak korunup gözetilmelidir213. 

Çocuğun özel olarak korunması gerektiği başlığına geçmeden önce, 

“çocuğun güvenliği” kavramını açıklamak gerektiği kanaatindeyiz. BMÇHS.’de yer 

alan temel ilkelerden biri olan “çocuğun yüksek yararı” ilkesi uyarınca yasama, 

yürütme ve yargı organları, çocuğun yüksek yararının yani çocuğun güvenliğinin 

korunmasına öncelik tanıyacaklar ve çocuğun ailesinin veya çocuktan sorumlu diğer 

şahısların, velilerin ve vasilerin bu amaca hizmet edemedikleri takdirde devlet 

çocuğa gereken özeni ve desteği gösterecektir214. 

                                                
212 A.e., s.3-4. 
Ailenin, çocuğun özel olarak korunmasındaki tartışılmaz yükümü en iyi ifade biçimini Kant’ın şu 
görüşünde bulmaktadır: “şahıs olarak çocukların doğuştan gelme bir avantaj şeklinde kendi 
kendilerini koruyabilecek duruma gelinceye kadar ana babalarının ihtimamına hakları vardır. İlhakı, 
çocuğun rızası dışında ve tamamen keyfi şekilde meydana gelen bir olay olarak düşünmek gerekir ve 
bu keyfilik ana babayı yarattıkları hayatı ellerinden geldiği ölçüde bakım ve ihtimama zorlar. Ana ve 
baba çocuğunu ne maddi bir şey, yani mülkiyetlerindeki bir eşya gibi terk edebilir ne de onu 
tesadüflere bırakabilir. Çünkü çocuk bir eşya değil, onların meydana getirdiği bir dünya vatandaşıdır. 
Çocuk, kendi vücut ve zekâsını bizzat kendi kullanamadığı sürece ana baba onu iaşe etme, yetiştirme, 
yöneltme ve daha sonraki ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayabilme olanağını vermekle görevlidirler. 
Fakat velayetten kurtulma yaşı gelince çocuk, ana babasına, gösterdikleri ihtimam karşısında hiçbir 
hukuki yükümlülük altına girmez. Eğitimi bitince çocuğun karşılık olarak onlara borçlu olduğu tek 
şey minnettarlıktır.” A.e., s.5 
213 Doktrinde 1980 tarihli La Haye Sözleşmesi’nin çocuğun üstün menfaatinin gözetilmesi bakımından 
eksik kaldığı ileri sürülmektedir. Bilhassa çocuk hukuku alanındaki son gelişmeler ışığında 
sözleşmenin geri planda kaldığı vurgulanmaktadır. Adı geçen sözleşmenin 13.maddesinin (a) bendi 
kapsamında, koruma hakkını haiz olan kişiye, çocuğun hukuka aykırı bir şekilde de olsa mutad 
meskeninin değiştirilmesi yönünde rıza gösterme hakkı tanınmaktadır ki bu durum çocuğun yüksek 
yararı ilkesi ile çelişmektedir. Giray, a.g.e., s.52. 
214 Akyüz, a.g.t., s.79. 
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Türk Medeni Kanunu’nun hazırlanması aşamasında İsviçre Medeni 

Kanunu’nun çocuğun haklarının korunmasına dair hükümlerinin düzenlenmesinde 

temel oluşturan çocuğun güvenliği kavramı, çocuğun yararının ana babanın 

menfaatinden üstün tutulmasını sağlamış ve böylelikle günümüz çocuk hukuku 

alanında temel bir hukuk ilkesi halini alarak diğer normların da bu ilkeye uygun bir 

biçimde şekillenmesini sağlamıştır. 

Yalnızca kanun maddelerinin düzenlenmesi aşamasında değil, bu 

maddelerin uygulanması aşamasında da mahkemelere, ana babalara ve vasilere yol 

gösteren “çocuğun güvenliği” ilkesi, velayetin çocuğu objeleştirip mülkiyet hakkına 

konu olmasını engelleyici bir görev üstlenmiştir215. 

Çocuğun güvenliği ilkesinin temel bir ilke olmakla beraber kanunda veya 

hukuk literatüründe açıkça tanımlanmamış olması, bu kavramın giderek Batı hukuk 

doktrininde ve mahkeme kararlarında önem kazanmış olması ile ilgilidir. Tanım 

vermenin zor olmasının bir nedeni de bu kavramın içeriğinin çok kapsamlı oluşundan 

ileri gelmektedir; çocuğun güvenliğini sağlayacak tüm uygulama alanlarını 

belirtmenin güçlüğü ve sosyal bilimlerin, sosyal yaşantı ile beraber sürekli bir 

devinim halinde olmasından ötürü durağan ve kalıcı bir tanım yapmak mümkün 

olmamaktadır216. Çocuk haklarının geçmişten günümüze ne denli değişikliklere 

uğradığı ve ne boyutlarda bir gelişim gösterdiğine dikkat edilirse, kanaatimizce genel 

geçer bir tanımlama yapmamak aslında son derece isabetlidir.   

Yine de belirtilmelidir ki 1959 Tarihli Çocuk Hakları Bildirisi’nin 

2.maddesinde,  “Çocuğun, özgülük ve saygınlık içinde normal biçimde beden, fikir 

ve ruh gelişiminin sağlanabilmesi için güvenliğinin korunması gereklidir.” Şeklinde 

hüküm tesis edilmek suretiyle söz konusu temel ilkenin içeriğine ışık tutulmaya 

çalışılmıştır. 

Çocuğun güvenliği kavramı yerine İngiliz ve Fransız doktrininde kullanılan 

bir tabir de “çocuk için en yararlı olan” kavramıdır. Almanlar ise bu kavramı “çocuk 

için en iyi olan” tabiri ile karşılamaktadırlar. Çocuğun güvenliği kavramının 
                                                

215 A.e. 
216A.e., s.80. 
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açıklanmasında yararlanılacak kavramlar olmakla beraber bu kavramların daha sınırlı 

ve göreceli oldukları ise şüphesizdir. 

Bu maddeden hareketle denilebilir ki, çocuğun somut bir durumda fiziksel, 

zihinsel, duygusal, ahlaksal, sosyal, ekonomik ve hukuksal bakımdan sağlıklı bir 

şekilde yetiştirilmesi ve korunması, çocuğun güvenliği kavramının içini dolduran 

unsurlardır217. 

Genellikle çocuğun güvenliği ve çocuğun yararı kavramları eş anlamlı 

olarak kullanılmıştır; Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde ise, bu kavram “çocuğun 

yüksek yararı” olarak ifade edilmiştir. Çocuğun yüksek yararının her zaman onun 

arzuları ile örtüşmesi gerekmemektedir zira çocuk kendi menfaatini koruyabilecek 

olgunlukta değildir; ancak ayırtım gücünü haiz çocukların kendilerini ilgilendiren 

konularda fikir ve görüşlerini beyan etmelerine ve olgunluk düzeylerine göre bu 

görüşlerin dikkate alınmasını talep etme hakları, aynı sözleşmenin 12.maddesi ile 

hüküm altına alınmıştır218. 

Ergin olan kişi artık çocuk sayılamayacağından başına buyruk hareket 

edebilir; güvenlik ilkesi yerini ergin kişinin kararlarına bırakır; yani kişi kendisi için 

neyin iyi olduğuna artık tamamen kendisi karar verecektir. Böylelikle denilebilir ki 

“çocuğun güvenliği” kavramı, “çocuğun yararı” kavramına göre daha objektiftir zira 

çocuğun hem o anki hem de gelecekteki yararlarını kapsar219. 

Çocuğun güvenliği kavramı yerine İngilizce ve Fransızcada “çocuk için en 

yararlı olan220”, Almancada ise “çocuk için en iyi olan221” terimleri kullanılmaktadır. 

Bu kavramlar çocuğun güvenliği kavramı ile karşılaştırıldıklarında daha sübjektif ve 

sınırlıdırlar. 

                                                
217 A.e. 
218 A.e., s.81. 
219 A.e. 
220 The best interest of the child; le bien de l’enfant 
221 Besten des Kindes 
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Bu başlık altında değerlendirilebilecek bir başka kavram da “çocuk için en 

az zararlı olan222” kavramıdır. Boşanma somut olayında çocuk için en az zararlı 

olandan yol çıkılarak onun fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini en az etkileyecek 

şekilde, sosyal çevresini zedelemeksizin karşı karşıya olduğu tehlikeler minimuma 

indirilmeye çalışılabilecektir223. Örnek olarak boşanmadan duygusal olarak olumsuz 

etkilenen çocuğun daha da fazla yıpranmaması için ana ve baba arasında bir çekişme 

objesine dönüştürülmeksizin boşanmanın fazla uzatılmadan gerçekleşmesi verilebilir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere çocuğun güvenliği kavramının çocuğun 

yararı, çocuk için en az zararlı ve çocuğun yüksek menfaati gibi kavramları kapsar 

nitelikte olması bakımından, velayetin kullanılması veya evlat edinilmesi 

durumlarında bu kavramdan yararlanmak gerekmektedir224. Boşanma durumunda ise 

çocuğun güvenliğinin tam anlamıyla korunması bu süreç boyunca çocuk 

yıpranacağından zaten mümkün olmadığı için bu noktada velayetin tesisi esnasında 

hâkimin “çocuk için en az zararlı olan kavramından yola çıkmasının isabetli olduğu 

kanaatindeyiz. 

Sonuç itibariyle denilebilir ki çocuğun güvenliği kavramının somut olaylara 

göre ayrı ayrı değerlendirilerek saptanması gerekmektedir. Bu değerlendirme 

esnasında, somut olay karşısında çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişiminin 

güvenli bir şekilde devam etmesi için gerekli olan koşulların belirlenmesi lazımdır. 

Çocukların yaşam koşullarını etkileyen pek çok faktör bulunduğu için çocuğun 

güvenliği kavramının her hali kapsayacak şekilde yasada tanımlanması mümkün 

değildir.  

Çocuğun güvenliği kavramının içeriğinin belirlenmesinin güçlük arz ettiği 

açık olmakla beraber bu konuda sosyal psikoloji çalışmalarından yararlanmak 

mümkündür zira çocuğun güvenliği kavramı aslında felsefi bir kavramdır. Bu 

durumda çocuğun bedensel güvenliğinin sağlanabilmesi açısından tıptan, sosyal 

                                                
222 Psikiyatrist Anna Freud çocuğun korunabilmesi için, bazı hallerde çocuk için en az zararlı olanın 
uygulanmasının çözüm olacağını belirtmiştir.  
A.e., s.82. 
223A.e. 
224 A.e. 
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güvenliğinin sağlanabilmesi için de psikoloji ve sosyolojiden yararlanması 

isabetlidir. Böylelikle denilebilir ki, toplum geleneklerine göre yer etmiş uygulamalar 

ve düşünce biçimlerine ancak bilimler ile örtüştükleri noktalarda yer verilmelidir225.  

Hâkimin karar verirken çok karmaşık olmayan durumlar dışından kendi 

hukuksal bilgileri ile pedagojik ve psikolojik bilgilere göre değerlendirme yapması 

gerektiği açıktır; yeterli donanıma sahip olmaması halinde ise bilirkişiye başvurması 

gerekmektedir. 

Çocuğun güvenliği ilkesinin en büyük önemi, onun çocuğun iradesinin 

yerini tutmasında yatmaktadır; zira çocuk olgunlaştıkça ve bilinçlendikçe bu ilkenin 

önemi de azalmaktadır. Çocuğun ayırt etme kabiliyetini haiz olması bu ilkenin 

zayıflamasında en önemli etken olup, çocuğun ergin olmasıyla ilke işlevini tamamen 

yitirecektir. Böylelikle denilebilir ki, çocuğun güvenliği ilkesinin en önemli 

fonksiyonu çocuğun hukuksal açıdan tam olarak tanınmamış olan iradesinin ve 

isteğinin yerini tutmasıdır226. 

Çocuğun özel olarak korunması kapsamında öncelikli olarak 

değerlendirilmesi gereken köklü ve tarihsel bir kurum özelliği taşıyan velayet 

kurumu tüm bu anlatılanlar ışığında, günümüzde artık bir haktan çok bir ödev olarak 

algılanmaktadır ve bu özelliği itibariyle çalışmamızın ikinci bölümünde ayrıntılı bir 

şekilde incelenecektir. 

 

 

 

 

                                                
225 Bir örnekle açıklayacak olursak, boşanma sonucu iki yaşında bir çocuğun velayetinin babaya 
verilmesinin çocuğu duygusal olarak çok etkilemeyeceği kanısı yer ettiyse dahi bir toplumda, 
psikolojik ve sosyal araştırmalar bunun tam tersine işaret ettiğinden, çocuğu anadan ayırmamak onun 
güvenliği açısından çok daha yerinde olacaktır.  
A.e., s.83. 
226 A.e., s.87. 
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II. Çocuğun Korunmasında Velayet Hakkının Önemi 

A. Velayet Hakkının Hukuki Niteliği 

1. Hak Kavramının Sınıflandırılması ve Velayet Hakkının 

Konumu 

Velayetin bir hak olarak tanımlanmasına ilişkin açılımı hak kavramının ne 

olduğunun açıklanması üzerinden yapılmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Medeni Hukukun hemen her alanında, hatta diğer hukuk dallarında da en sık 

karşılaşılan kavramların başında gelir “hak” kavramı. Hukuken korunan ve sahibine 

bu korunmadan yararlanma yetkisi tanınan menfaat227 olarak tanımlayabileceğimiz 

hak kavramını açıklayabilmek için farklı görüşler ortaya atılmış olup, klasik anlamda 

iki temel hak teorisinden bahsedilir. Bu görüşlerin ilki olan “İrade Teorisi” 

Windscheid tarafından kuvvetle savunulmuş olup, bir kimse başkalarını kendi 

iradesine göre hareket etmeye zorlayabildiği takdirde o kimsenin söz konusu 

durumda hak sahibi olduğunu savunmaktadır. İkinci klasik hak yaklaşımı ise 

Jhering’in “Menfaat Teorisi”dir. Hak, hukuken korunan menfaat olarak açıklanırken 

menfaat ön planda tutulmakta ve iradeye önem verilmemekte, hakkın içerik olarak 

neyi korumakta olduğu ön plana çıkarılmakta, hak sahipliği konusu 

ikincilleştirilmektedir. 

Hukukun sistematik karakterini vurgulayan klasik irade teorisi uyarınca 

sosyal ilişkilerden soyutlanmış bir içeriği haiz olan hukuk, meşruiyetini ve karakter 

özelliklerini de buradan almaktadır228. İradenin biçimini ve içeriğini birbirinden 

ayıran Kantçı hukuk teorisine göre temellendirilen “hak” kavramını açabilmek için 

Kant’ın hak anlayışına değinmek gerekmektedir229. Kant, kişinin özgürlüğünün 

sınırının genel bir yasa çerçevesinde başkalarının özgürlüğü ile bağdaşacak şekilde 

                                                
227 Kemal Oğuzman, Nami Barlas, Medeni Hukuk Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, 9.Bası, 
İstanbul, Beta Yayınevi, 2002, s.89. 
228 Nazime Beysan, Hak Kavramının Hukuk Felsefesi Açısından Analizi, yayımlanmamış doktora 
tezi, İstanbul, 2008, s.100. 
229 A.e. 
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belirleneceğini savunmuş ve hak ile zorlama yetkisini aynı anlamda görmüştür230. 

Haklar ve davranışların iradeler arasındaki ilişki ile ilgili olduğunu savunan Kant, 

hak sahibinin hakkını kullanmak suretiyle ulaşmayı hedeflediği sonucun hak ile 

doğrudan bir ilgisi olmadığı görüşündedir. Örnek verilmesi gerekirse, bir 

sözleşmenin geçerli olması için tarafların iradelerinin uyuşması esas ve yeterli olup, 

sözleşme ile elde edecekleri menfaatin önemi bulunmamaktadır231.  

Haklar, kişinin özgürlüğünün, başka bir kişinin özgürlüğü adına hangi 

şartlarda sınırlanacağını belirtirken, kişilerin özgürce davranabilecekleri hâkimiyet 

alanlarının sınırını da çizmiş olmaktadırlar232. 

                                                
230 A.e., s.112.  
231 A.e.  
232A.e., s.113. Yukarıda anılan görüş doğrultusunda Kant’ın hakların yalnızca dış görünüşlerine dair 
fikir beyan ettiğini ve bu yaklaşımın da içeriğinden soyutlanmış bir irade ve hak anlayışını yansıttığını 
ancak hakkın özüne dair bir bilgi vermediğini söylemek mümkündür. Kaldı ki, hak sahibi olmanın 
koşulu irade sahibi olmak ile ilintilendirildiği takdirde ayırt etme gücünü haiz olmayan küçükler ve 
akıl hastalarının hak sahipliği açıklanamamakta, Kant’ın hak anlayışı ile ilgili görüşleri temel olarak 
bu noktalardan eleştirilmektedir. 

Klasik irade teorisi hukukun sistematik yapısını temel alırken, klasik çıkar teorisi hukukun 
pozitif karakterine odaklanmaktadır. Klasik çıkar teorisi uyarınca tüm bireylerin çıkarlarının birbiri ile 
bağdaştırılması mümkün olup, hukuka ihtiyaç da bu noktada doğmaktadır. Böylelikle menfaat 
çatışmalarının çözülmesi ve elde edilen yararın dengelenmesi aşamasında kanun koyucuya görev 
yükleyen klasik çıkar teorisi, soyut ve genel kavramlardan ziyade somut olaylara, zamana ve koşullara 
uygulanabilecek güncel kuralların varlığının zorunlu olduğunu belirtmektedir.  

Bu teorinin en önemli temsilcilerinden olan Jhering’e göre, hukukun temel amacı sosyal 
yaşam şartlarının devlet eliyle güvence altına alınmasını sağlamak olup, bu noktada korunması 
gereken hakları ise sosyal hayatın koşulları belirleyecektir. Jhering’in klasik irade teorisine karşı 
yönelttiği eleştirilerin temelinde hukukun içeriğinin biçimsel unsur olan zorlama tarafından değil, 
hukukun amacı tarafından belirlendiği düşüncesi yatmaktadır; hak kavramını algılaması açısından da 
bu görüş önem arz etmektedir.  Başka bir ifadeyle, zorlamaya dair yetkilendirilmiş olmak, hak 
kavramının özünü, çekirdeğini değil, ancak dış görünüşünü yansıtmakta olup, içerik ancak amaç ile 
belirlenebilmektedir. Vurgulanması gereken nokta hak kavramının içeriğinin açıklanabilmesi için 
yalnızca iradenin belirlenmesi yeterli olmayıp, iradenin altındaki saikin belirlenmesi esastır. Bunun 
temeli insanın iradesine dair tüm kararlarının ve eylemlerinin bir “neden”den dolayı belirlendiğinde 
yatmaktadır; nitekim insanın iradesini harekete geçiren “amaç yasası”dır. Toplumsal amaçlara 
ulaşmak için hukuk araç olarak kullanıldığı gibi, bireysel amaçlara ulaşmak için de araç olarak hak 
kullanılmaktadır. 

Klasik irade teorisinin aksine, klasik çıkar teorisi ile irade sahibi olarak nitelendirilmeyen 
akıl hastaları veya küçüklerin hak sahipliği durumlarının, bu görüşün temsilcilerinden Jhering 
tarafından açıklanabilir oluşudur. Hak sahibi olmanın temelinde menfaat sahibi olmanın yatmasından 
dolayı, akıl hastalarının ve küçüklerin de menfaat sahibi olduklarının belirlendiği hukuk sistemi 
gereğince, salt “çıkar varlığı” sebebiyle bu kişilerin hak sahibi olduklarını belirtmek mümkündür. 
Böylelikle bu kişilerin çıkarlarının hukuk sistemi tarafından yetkilendirilen kişiler aracılığıyla 
korunması mümkün olabilmektedir. 
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Hak, “hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki” olarak tanımlanabilir. İnsan 

hakları ise, tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olmalarıdır. Söz konusu 

bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememek 

zorunluluğu ile dengelenmiştir. İnsan hakları tarihi, uzun ve özveri gerektiren bir 

geçmişten günümüze ulaşmıştır.  

İnsan hakları kavramı tarihsel gelişim sürecinde dört kuşak çerçevesinde 

tanımlanır; 

“1.Kuşak İnsan Hakları” ; Kişisel ve siyasal haklardır. Birinci kuşak 

hakların temel özelliği koruyucu haklar olmalarıdır. Siyasi otorite ve diğer tüm 

baskıcı kurucu öğeler bu haklar karşısında geri çekilir. Örneğin devlet kişinin özel 

alanına giremez. Aynı şekilde siyasi haklar, yönetime katılma, mülkiyet hakkı, 

yurttaşlık gibi hakları kapsar.  

“2.Kuşak İnsan Hakları”; Ekonomik, sosyal ve kültürel haklardır. 

Temelinde sosyal eşitlik olan bu haklar sanayi devrimi sonrası ortaya çıkmıştır. Bu 

tür hakların oluşması ile sosyal devlet anlayışı belirlenmiştir. Temel insan hakları bu 

kategoride yer almaktadır. 

“3.Kuşak İnsan Hakları”; Bu gruba giren haklar, teknoloji ve bilimsel 

ilerlemenin yarattığı sorunlar sonrası gelişmiştir. Örnek olarak eğitim, çocuk hakları, 

kadın ve hasta haklarını verebiliriz. 

“4.Kuşak İnsan Hakları”; Günümüzde yeni olarak bu son kuşak haklardan 

bahsedildiğini görmekteyiz. Dördüncü kuşak haklara örnek olarak ise bio-etik 

alandaki kötüye kullanılma hallerinin engellenmesini gösterebiliriz. 

İnsan hakları özellikle ikinci dünya savaşından bu yana insanlık tarihinin 

geçmişi ile yüzleşmesi ve köklü bir özeleştiri yapması ile gelişmiştir. Bu gelişimin 

sonucu dünyada büyük çoğunlukla kabul edilmiş olan çeşitli normlar ve evrensel 

ilkelerle bazı sınırların belirlenmiş olmasıdır. 

Karma kuram ise hakkı, hukuken korunan ve yorumlanması hak öznesinin 

iradesine bırakılan çıkar biçiminde tanımlar. Özgürlük tün hakların ortak kökenidir. 
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Haklar hukukun özgürlükleri sağlamak amacıyla kişilere tanıdığı meşru yetkilerdir. 

Bu nedenle haklar, öznenin bir istemde bulunabileceği, ileri sürülebileceği ve 

kullanabileceği bir durumun ifadesidir. Hak aynı zamanda kişilerin ya da kişi 

topluluklarının çeşitli gereksinimlerinin karşılanması için dile getirdikleri istemlerini 

hukuk yoluyla düzenlenip güvenceye bağlanmasıdır.  

Hakların konusu ve kapsamı ise hak sahibine tanınan ve en genel 

söyleyişiyle “yapma ya da yapmama” gücü olarak adlandırılabilecek bir “erki” ve 

buna bağlı olarak da bir imtiyazı yani ayrıcalığı ifade eder. Böylece hak öznesi 

bakımından “olası talebin” yani “meşru ve sosyal beklenti” ile bu beklentinin 

“istenmesinin” alan ve konusunu da ifade eder233.  

Hak, en genel söylenişi ile kişinin insan olarak var olmasından kaynaklanan 

yadsınamaz ve vazgeçilemez doğal kazanımları ifade eder. İnsan haklarının kaynağı 

insanın doğasıdır. Hukuksal haklar, siyasal sistem içinde yerleşik hukuksal yetkileri 

korumaya yönelik hukuksal iddiaların zeminini oluştururlar. Bundan farklı olarak 

örneğin insan hakları siyasi sistemin üzerinde var olan hukuksal yetkilerini 

güçlendirmeye veya onlara yenilerini eklemeye yöneliktir234. 

Hakların felsefi temelinde üç yaklaşım belirleyicidir. Tarihsel olarak da 

önce gelen doğal haklar kuramı ikici bir modeli benimsemiştir. Üstün ve evrensel 

ilkeler olarak kabul edilen doğal hukuk ilkesi insanlar tarafından oluşturulan 

hukuktan ayrı ve ondan daha üstün durumda ve onun idesi ve ideali olan bir 

hukuktur. 

Doğal hukukun insanlara vermiş olduğu doğal haklar insanların 

vazgeçilmez haklarındandır. Bunların kaynağı ne insan, ne toplum, ne de siyasal 

otorite olmadığı için bu hakların devredilmesi de söz konusu olamaz. 

                                                
233 Semih Gemalmaz, Ders Kitaplarının İnsan Hakları Ölçüsü Açısından Taranması ile Elde 
Edilen Verilerin Değerlendirilmesi, İstanbul, Edebiyet Tarih Vakfı Yayınları, 2003, s.23-64. 
234 Jack Donelly, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, Çevr. M. Erdoğan, L. Korkut, 
Ankara, Yetkin Yayınevi, 1995, s.26. 



79 
 

Haklara ilişkin bir diğer teorik yaklaşım ise insan doğasını temel alan 

yaklaşımdır. Bu yaklaşım insanın maddi ve manevi varlığındaki gereksinimleri 

hakların gerekçesi yapmaktır. 

Üçüncü yaklaşım ise pozitivist yaklaşımdır. Bu yaklaşım doğal hukukun 

transandantal yaklaşımını reddettiği gibi insanın gereksinimlerini de hakkın ortaya 

çıkışında kabul etmez. Hakların temelini siyasi bir otoriteye daha doğrusu hukuk 

koyma yetkisine bağlı olarak tanımlar. 

Hukuk kurallarının, kişiler arasındaki menfaat çatışmasını gidererek sosyal 

yaşamı düzenleyici olduklarından hareketle235, hukuku yaratanın hak düşüncesi 

değil, hakkı ortaya çıkaranın hukuk olduğunu söylemek mümkündür236.  

 Günümüzde daha büyük bir çoğunluk tarafından benimsenen üçüncü görüş 

ise “Karma Görüş”tür ve bu görüş uyarınca gerek hakkın irade unsuruna, gerekse 

menfaat unsuruna önem verilerek237 ortak bir tanım oluşturulmuş, hak, hukuken 

korunan ve sahibine korunmadan yararlanma yetkisi veren menfaat238 olarak 

açıklanmıştır239. 

Hukukça korunan ve kendisinden yararlanılması hak sahibinin veya 

temsilcisinin iradesine bağlı bulunan, toplum yararı ile sınırlı çıkarlar240 olarak da 

ifade edebileceğimiz hakkı, ancak kişiler haiz olabilirler.  

                                                
235 Bir örnek ile açıklayacak olursak: bir kişinin evinin önünde parka bir inşaat yapılması, 
manzarasının kapanacak olması sebebiyle kişinin menfaati ile çatışmaktadır. Bu noktada hukuk söz 
konusu kişinin menfaatini korumaktadır; ancak bir şahsın gelip de parka gecekondu yapması halinde 
mağdur olan ev sahibi ancak yetkili makamlar aracılığıyla parkın korunmasını talep edebilecek olup, 
doğruda müdahalede bulunarak inşaatı kendisinin yıktırma yetkisi yoktur. Bu sebeple 
Oğuzman/Barlas, ev sahibinin parka inşaat yapılmamasına dair bir hakkının mevcut olmadığı 
görüşündedir. Yine adı geçen yazarlar uyarınca bu görüşe yöneltilebilecek eleştiri, ev sahibinin parka 
inşaat yapma yasağında dolaylı bir şekilde yararlandığı ve parka inşaat yapılması yasağının doğrudan 
ev sahibinin çıkarını korumak için mevcut olmadığı, dolayısıyla ev sahibinin bu sebeple bir hakkının 
bulunmadığı noktasındadır.  Oğuzman, Barlas, a.g.e., s.90.  
236 Beysan, a.g.t., s.140. 
237 Selma Baktır Çetiner, “Velayet Hukuku”, Ankara, Yetkin Yayınları 2000, s.21. 
238 Oğuzman, Barlas, a.g.e., dn.1, s.91. 
239 Farklı hak tasnifleri için bkz. Hüseyin Hatemi, Medeni Hukuka Giriş, İstanbul, Filiz Kitabevi, 
1997, s. 87 vd.; Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7.Bası, İstanbul, Beta Basım, 2001, 
s.44 vd. 
240 Çetiner, a.g.e., s.22. 
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Hakların çeşitli açılardan sınıflandırılması yapılabilir; ancak her 

sınıflandırma yapanın kişisel tercihlerini de içerdiği için bu sınıflandırmaları 

anlamayı kolaylaştırıcı bir argüman sağlamakta kullanmak uygun olur. Diğer yandan 

sınıflandırmada iki metodolojik sorun daha vardır. İlki birçok hakkın diğer 

kategorilerle daima ilgili olması, diğeri de hakların birbirini tamamlaması 

nedeniyledir. Hakların sınıflandırmasına ilişkin şu ayrımları inceleyebiliriz. (1)Klasik 

Haklar – İsteme hakları, (2) Bireysel Haklar – Kollektif Haklar (3) İnsan Hakları – 

Yurttaş Hakları (4) Koruyucu Haklar – İsteme Hakları – Katılım Hakları (5) Şekli 

Haklar – Gerçek Haklar (6) Kişisel Haklar – Siyasal Haklar – Ekonomik Haklar – 

Kültürel Haklar, (7) Birinci Kuşak Hakları – İkinci Kuşak Haklar – Üçüncü Kuşak 

Haklar 

Birinci Kuşak Haklar : (Klasik Haklar) 

Klasik Haklar olarak da adlandırılan birinci kuşak haklar 17.ve 18.yy 

düşüncesinin yansımasıdır. Klasik hakların arka planında burjuva sınıfının talepleri 

vardır. Feodalite ve aristokrasinin tasfiyesi ile liberal ekonomik modeli işletmeye 

yarayacak eşitlikçi ve özgürlükçü toplumsal bir model beklentisi bu hakların temelini 

oluşturur.  

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 3-21. Maddeleri arasında yer alan 

birinci kuşak hakları şunlardır: 

- Yaşama ve özgürlük hakkı 

- Kölelik yasağı 

- İşkence yasağı 

- Kişi olarak tanınma hakkı 

- Eşitlik 

- Etkili bir hukuk yoluna başvurma hakkı 

- Adil yargılanma hakkı 
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- Seyahat hakkı 

- Evlenme ve ailenin korunması hakkı 

- Mülkiyet hakkı 

- Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü 

- İfade özgürlüğü ve diğerleridir. 

Birinci kuşak hakların özelliği negatif statü hakları (koruyucu haklar) 

olmalarıdır. Devleti sınırlandıran bu haklar, kişiye devletin, toplumun ve üçüncü 

kişilerin dokunamayacağı özel, bağımsız bir eylem alanı sağlar. 

     İkinci Kuşak Haklar : (Sosyal Haklar) 

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar olarak da nitelendirilen ikinci kuşak 

haklar, sanayi devrimi sonrasındaki gelişimin bir öncüsüdür. Sosyal eşitsizliklerle 

mücadele amacına yönelmiştir. Devletin, çalışma ilişkilerinde güçsüzler yararına 

olumlu edimlerde bulunması ile varlık kazanmış haklardır. Başlıca ikinci kuşak 

hakları şunlardır241: 

- Sosyal güvenlik hakkı 

- Çalışma adil gelir ve sendika kurma hakkı 

- Eğitim hakkı 

- Sağlık, beslenme ve konut hakkı 

- Grev ve toplu sözleşme hakkı 

Üçüncü Kuşak Haklar: (Dayanışma Hakları ) 

Bu haklar insancıl bir toplumsal yaşamın nasıl sağlanabileceği ile ilgili 

düşüncelerle şekillenmiştir. Dayanışma haklarında salt devletten bir beklenti yoktur 
                                                

241 Oktay Uygun, “İnsan Hakları, İnsan Hakları Kuramı”, Der. Oktay Uygun, İstanbul, Yapı Kredi 
Yayınları, 2000, s.13-44; s.24vd. 
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aynı zamanda birey ve toplumdaki çeşitli grupların da katkısı talep edilmektedir. 

Çevre, biyoetik, ülkeler ve bölgeler arasındaki eşitsizliklerle mücadele vb. hallerini 

sayabiliriz. Bu haklar halen gelişimini devam ettirmektedir.  

Üçüncü kuşak haklara örnek olarak: 

- Çevre Hakkı 

- Self determinasyon hakkı 

- Gelişme hakkı 

- Barış hakkı 

- Herkesin insanlığın ortak malvarlığından yararlanma hakkı242 verilebilir. 

B. Hak Çeşidi Olarak Velayet Hakkının Konumu  

Günümüzde aile içindeki bir ilişki olmaktan çıkarılıp toplumsal nitelikli bir 

ilişki olarak değerlendirilen velayet kavramının bir hak olup olmadığı hususu 

tartışılmaktadır. İçeriği ve yüklediği görevler itibariyle velayetin karmaşık ve çok 

yönlü bir kavram olması, hukukçular tarafından sınıflandırılırken farklı görüşlerin 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bir görüşe göre velayet bir hak, hem de öznel bir 

hak olarak kabul edilirken, bir başka görüşe göre hak-işlev olarak nitelendirilmiştir; 

genel kabul gören görüşün ise velayetin bir hak olduğunu ifade eden görüş olduğu 

belirtilmelidir243.  

Alman Anayasası 6/II’de244 “çocuklarını yetiştirmek ve terbiye etmek analar 

ve babaların tabii hakları ve ilk ödevleridir” denilmek suretiyle velayetin anayasal bir 

hak görünümünde olduğu belirtilmiştir. Çocukların yetiştirilmesi, bakımı ve terbiye 

edilmesinin ana ve babalarının tabii hakkı olduğu kabul edildiği takdirde, devlet 

                                                
242 Mesut Gülmez, “İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi”, Ankara, TODAİE, 2001, s.21 vd. 
243 Cengiz Koçhisarlıoğlu, Boşanmada Birlikte Velayet ve Yasanın Aşılması, Ankara, Turhan 
Kitabevi, 2004, s.178. Koçhisarlıoğlu, BMÇHS. çerçevesinde velayetin hak niteliğini haiz olduğunu 
belirtmekle birlikte konunun tartışmalı olduğunu da vurgulamaktadır. 
244 Grundgesetz 6/II “Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die 
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.” 
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tarafından bu konuda yasal bir düzenleme yapılması dahi gerekmemektedir; buna 

rağmen bir yasal düzenleme yapılması halinde, özellikle üçüncü kişiler nazarında ana 

ve babaların velayete ilişkin hukuki olarak yetkilendirildikleri de kabul 

edilmelidir245. 

Velayetin bir hak olduğu görüşüne iştirak edilmesi halinde, mutlak haklar 

sınıfında değerlendirilmelidir. Modern hukuk sistemlerinde ana ve babaya tanınan bir 

hak olarak nitelendirilen velayet, önceleri ana ve baba “yararına” tanınan tabii bir 

hak olarak kabul ediliyordu; bu dönemin hukukçularından von Tuhr, velayet hakkını 

eşya üzerindeki mülkiyet hakkı ile bir görmüştür246. Günümüzde ise velayetin yerine 

getirilip getirilmediği veya ne şekilde yerine getirildiği toplum tarafından 

denetlenebilmekte ve gerekirse hâkimin müdahalesi talep edilebilmektedir. 

Doktrinde Oğuzoğlu velayet kurumunu şu şekilde açıklamıştır : “Velayet; evin 

hudutları dâhilinde bir kudret değil, icabında çocuğun himayesini temin zımnında 

hâkimin müdahalesini mümkün kılan, daha ziyade vazifelerden mürekkep bir 

müessesedir247.” Berki ise bir adım daha ileri giderek velayeti yalnızca bir görev 

olarak kabul etmiş, velayetin yükümlülüklerini yerine getirebilecekleri halde ana ve 

babaların bundan imtina etmelerinin, çocuğa bir vasi tayin edilmesini talep ederek bu 

külfetten kurtulmalarının yahut velayeti bir başka şahsa devretmelerinin mümkün 

olmadığını ileri sürmüştür248.  

Kelime anlamı sevmek ve yardım etmek olan velayet, hukuk alanında bir 

başka kişi üzerinde egemenlik sağlama ve otorite kurma yetkisi anlamını 

taşımaktadır. Doktrinde velayeti bir hak veya bir hak olmakla beraber bir ödev olarak 

kabul edenler, onu kişilik hakları kategorisi altında değerlendirirler. Kişisel 

değerlerin bütünü olarak nitelendirebileceğimiz kişilik hakkının konusunu kişiler 

değil, kişinin sahip olduğu değerler meydana getirmekte olduğundan, bir başka 

kişinin üzerinde tekelci veya mutlak bir hak kazanımı sağlamazlar249.  

                                                
245 Koçhisarlıoğlu, a.g.e., s.182-183. 
246 Çetiner, a.g.e., s.27. 
247 A.e., s.28. 
248 A.e. 
249 A.e. 
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Velayet kavramının günümüz modern hukuk sistemlerinde algılandığı 

biçimde yerleşmesini sağlayan görüş Dwyer tarafından ileri sürülmüştür. Ana ve 

baba haklarının yasal kurallara aykırı olduğunu çünkü hakların sadece hak sahibinin 

isteklerini koruduğunu, oysa hiç kimsenin bir başkasının hayatı üzerinde kontrol 

hakkının bulunmadığını belirten hukukçu, ana ve babaların çocuklar üzerinde 

hakkının bulunduğunu ancak bunun mutlak bir hak olmadığını ve sadece çocuğa 

bakma yetkisini kapsadığını vurgulamıştır. Ana ve babanın çocuk üzerindeki mutlak 

hakkının onun ruh sağlığını etkileyeceğinden hareketle, söz konusu hakkın “bakım 

hakkı” şeklinde nitelendirilmesi gerektiği çünkü ancak bu şekilde çocukların 

yetişkinlerle eşdeğer saygınlığı haiz ve bağımsız bireyler olduklarının kabul 

edileceğini belirtmiştir. Alman Hukukunda bu bağlamda yapılan bir değişiklikle 

velayet tabiri kaldırılmış, onun yerine “bakma hakkı” deyimi getirilmiştir; İngiliz 

Hukukunda da “ana babanın hak ve ödevleri” deyimini kullanan 1975 tarihli Çocuk 

Yasası, 1989 tarihinde değiştirilerek “çocuklar için sorumluluk” deyimini 

benimsemiş ve “haklar” tabiri yasadan çıkarılmıştır250.  

Türkiye tarafından 1990 tarihinde imzalanan ve 1995 yılında yürürlüğe 

giren BMÇHS.’de velayetin doğrudan bir tanımı verilmemekle beraber birçok 

maddesinde ana ve babanın hak ve ödevleri deyiminin kullanıldığı görülmektedir. 

Tüm bu anlatılanlar ışığında velayetin yalnızca bir hak veya yalnızca bir 

ödev olduğunu iddia eden görüşlerin bu kavramın içeriğini açıklamakta yetersiz 

kaldığını söyleyebiliriz zira velayet hakkının tamamen kaldırılması halinde dahi ana 

ve babanın görevleri devam etmektedir251. Velayetin salt bir ödev olduğunun kabulü 

halinde ise, velayet görevinin sona ermesi halinde velayeti haiz olmayan ana veya 

babanın çocuğu ile kişisel ilişki kurmayı talep etmesi mümkün olamayacaktır ki, bu 

durum Medeni Kanundaki düzenlemelerle çelişecektir. Kaldı ki bu durum çocuk ile 

                                                
250 A.e., s.29. 
251 Boşanmalarda velayeti haiz olmayan eşin çocuğa dair nafaka yükümlülüğü devam etmektedir. 
Ayrıca velayeti  kaldırılarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na alınan çocuk için 
kurumun nafaka talep edebilme yetkisi bulunmaktadır. A.e., s.30. 
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ana ve babası arasındaki ilişkinin duygusal kısmını252 tamamen bertaraf etmekte ve 

çocuğu sadece bir külfetmiş gibi göstermektedir. 

Bununla birlikte doktrinde genel kabul gören görüşün, velayetin bir hak 

olduğu, kişi varlığı haklarına girdiği ve kişiye sıkı surette bağlı, mutlak bir hak 

olduğu yönündedir253. Kişiye sıkı surette bağlı olan bir hak özelliği arz ettiği için 

velayet hakkının başkasına devredilmesi mümkün değildir. Mutlak hak özelliğinden 

ötürü de, kanunda gösterilen sebepler dışında ana ve babadan alınamamakta, ana ve 

baba bu haktan kısmen vazgeçememektedirler254.  

Velayet hakkının kural olarak bölünemez nitelikte bir hak olduğunu ileri 

süren görüş uyarınca255, boşanma sonrasında velayeti haiz olan taraf, bu hakkın 

verdiği tüm yetkilere tek başına sahiptir. Bu görüş, boşanmada eşlerin birbirlerine 

besledikleri düşmanlık ve girdikleri mücadeleler içinde çocuğun yüksek yararını 

korumak, onun ana ve baba arasında bir meta ve duygusal sömürü aracı gibi 

kullanılmasını önleyerek, yalnızca velayet hakkı sahibi tarafından çatışmasız bir 

biçimde bakımının ve yetiştirilmesinin sağlanması esasına dayanmaktadır256. Bu 

görüşün karşısında yer alan görüş ise ana ve babanın velayeti birlikte kullanmalarının 

çocuğun menfaatine aykırı olmadığını, velayet hakkının çocuğun yararına bir hak 

olduğunu belirterek, yetiştirilmesi esnasında eşler arasında çatışma yaşanması 

halinde bu durumdan çocuğun negatif etkilenmesi söz konusu olduğunda hâkim 

tarafından velayetin her zaman iki eşten birinden alınmasının mümkün olduğunu 

savunmaktadırlar257.  

                                                
252 Pestalozzi, çocuğun ana ve babası ile beraber bir sevgi ortamı içerisinde büyümesinin önemini “ana 
sevgisi ve şefkati, baba otoritesi, aile hayatının çekiciliği, güzelliği ve faziletleri, karşılıklı ilişkilerin 
kazandırdığı tecrübeler, aile denilen mabette beraber yaşamanın meydana getirdiği doğal bağlılık, 
sınırlanma, acılar ve ıstıraplardan oluşan ev hayatı öyle örülmüş bağlar dokusu meydana getirirler ki, 
iyi bi eğitimin gerekleri bu dokuya kolayca ve sağlam bir şekilde bağlanabilir.” Şeklinde ifade 
etmektedir.  
Emine Akyüz, Ulusal ve Uluslararası Hukukta Çocuğun Haklarının ve Güvenliğinin Korunması, 
Ankara, M.E. Basımevi, 2000, s.248. 
253 Oğuzman, Dural, a.g.e., s.273; Hatemi, Serozan, a.g.e., s.342. 
254 Ebru Ceylan, Türk ve İsviçre Hukukunda Boşanmanın Hukuki Sonuçları, İstanbul, 
Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 2006, s.153. 
255 A.e., s.154. 
256 A.e. 
257A.e.  
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Amerika Birleşik Devletleri’nden farklı olarak Türk Hukukunda anayasaya 

dayalı bir hak olarak kabul edilmeyen velayet hakkının, ergin olmayan küçüklerin 

yahut ergin olan çocukların kişi varlıklarının ve mal varlıklarının korunması 

konusunda ana babanın sahip olduğu tüm hak ve yükümlülükler258 olarak 

tanımlanmasının uygun olduğu görüşündeyiz. 

Boşanma sonrası velayet hakkının ihdasına ilişkin hususlar ileride daha 

ayrıntılı bir şekilde ele alınacağından, bu başlık altında yalnızca teknik olarak 

velayetin bir hak olup olmadığı ve hangi hak grubu altında değerlendirilmesi 

gerektiği, bölünebilir biz özellik arz edip etmediği üzerinde kısaca durulmuştur. 

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından genel olarak hakların çeşitlerine 

değinildikten sonra konumuz gereği velayet hakkının da içinde yer aldığı grup olan 

kişi varlığı hakkı üzerinde daha ayrıntılı biçimde durulacaktır.  

Kamu hukukundan ve özel hukuktan doğan haklar olarak iki ana başlıkta 

toplanan hakların özel hukuk kaynaklı olanları aşağıdaki şekilde gruplamak 

mümkündür.  

1. Malvarlığı Hakları 

Malvarlığı hakları maddi bir değer ile ölçülebilen, alacak hakları, ayni haklar, maddi 

değeri olan yenilik doğuran haklar ve mali yönleri ile fikri haklardır259. 

Alacak Hakkı 

Bir kimseden bir şeyin verilmesini, bir edimin yerine getirilmesini yahut 

getirilmemesini talep etme yetkisi veren haklar olup, sözleşmeden, haksız fiilden 

veya kanuni birtakım düzenlemelerden doğarlar.  

Ayni Hak 

Herkese karşı ileri sürülebilen ve bir eşya üzerinde doğrudan hâkimiyet 

sağlayan haklardır. 

                                                
258 Çetiner, a.g.e., s.30. 
259 Oğuzman, Barlas, a.g.e., s.92. 
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- Eşya üzerinde sağlanan yetki (irtifak hakkı, rehin hakkı, taşınmaz yükü) 

- Eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet 

- Herkese karşı ileri sürülebilirlik 

Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar 

Söz konusu haklar, hak sahibine tek taraflı irade beyanında bulunmak 

suretiyle mevcut bir hukuki ilişkiyi değiştirmek, kaldırmak veya yeni bir hukuki 

ilişki kurmak yetkisini verirler. 

Fikri Haklar 

Fikri haklar ise kişilerin kendi zekâları ile yarattıkları fikirler veya eserler 

üzerinde sahip oldukları haklara denir. Eser sahibine yarattığı eser üzerinde hem 

maddi hem de şahsi açıdan manevi hak sağlamalarıyla diğer haklardan ayrılırlar260. 

2. Kişi Varlığı Hakları 

a. Kişi Varlığı Hakkının Nitelendirilmesi 

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı akabinde ortaya çıkan totaliter rejimlerin, 

kişiyi değil devleti en yüksek değer olarak kabul etmelerinden dolayı devlet çıkarı 

adına birçok kişilik ihlali vuku bulmaya başlamıştır. Bu konuda önlemlerin alınması 

zorunlu olmuş, böylelikle 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi, 4 Kasım 1950 tarihinde de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri 

hazırlanarak kişiliğin korunmasına yönelik sözleşmelerin ve antlaşmaların başını 

çekmişlerdir261.   

Kişiliği oluşturan değerlerin tümü262 üzerindeki hakları ifade eden kişilik 

hakkının263 karakteristik açıdan iki niteliği vardır ki bunlar, kişilik hakkının mutlak 

                                                
260 A.e., s.101-102. 
261 A.e., s.91. 
262 Kişinin maddi ve manevi varlıkları ile sırları, iktisadi bütünlüğü üzerindeki hakları kapsamaktadır 
kişilik hakkı. Akipek/Akıntürk, s.347. 
263 Helvacı, a.g.e., s.69. 
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hak niteliğinde ve kişiye sıkı surette bağlı bir hak oluşudur264. Bu özellikleri 

itibariyle kişilik hakkı herkese karşı ileri sürülebilmekte olup hak sahibi şahsın 

ölümü ile ortadan kalkarak mirasçılarına intikal edememektedir265 ve bu hakkın 

devredilmesi yahut ondan feragat edilmesi mümkün değildir266. 

Gerçek kişilerin yanında tüzel kişilerin de kişilik hakkını haiz oldukları 

kabul edilmekle beraber, tüzel kişilerin yaşam hakkı, vücut bütünlüğü gibi gerçek 

kişilere mahsus değerlere sahip olamayacakları; ancak şeref ve haysiyet, ad gibi bazı 

kişisel değerleri haiz oldukları açıktır267. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, “kişilik” kavramının hukuk sisteminin özünü 

teşkil etmesinden dolayı Anayasa, Kamu Hukuku ve Özel Hukukta korunmaktadır. 

Uluslararası alanda insan hakları başlığı altında koruma kapsamında olan kişilik 

hakkı, şeref, yaşam hakkı, vücut bütünlüğü sağlık, özel hayat gibi değerleri 

bünyesinde barındırdığından malvarlığı değil, kişi varlığı hakları kapsamında 

değerlendirilmektedir268.  

Kişilik hakkını oluşturan değerler, hayat ve sağlık, vücut bütünlüğü (tıbbi 

müdahaleler, organ ve doku nakli, cinsel faaliyete ilişkin müdahaleler), hayat alanı 

(gizli hayat, özel hayat, kamuya açık hayat), şeref ve haysiyet, resim ve ses, ad ve 

diğer kişisel değerler269 olmak üzere gruplandırılmakla birlikte, kişilik hakkının 

muhteviyatı sınırlayıcı bir biçimde tanımlanmadığından, gerek duyulduğunda yeni 

başlıklar eklemek konusunda hâkime takdir yetkisi verilmiştir270.  

Kişilik Hakkını genel olarak düzenleyen ilk kanun olan İsviçre Medeni 

Kanunu, bu konuda “Şahsi menfaatleri haksız yere tecavüze uğrayan kimse, 

                                                
264 Jale G.Akipek, Turgut Akıntürk, Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, 
1.Cilt, yen. 6.Bası, İstanbul, Beta Basım, 2007, s.347. 
265 A.e. 
266 Helvacı, a.g.e., s.73. 
267 A.e., s.69. 
268 Kişilik hakkı malvarlığı hakları kapsamında değerlendirilmemekle beraber vücut bütünlüğü, sağlık 
gibi konularda kişinin zarar görmesi tedavi masrafları sebebiyle malvarlığını da zarara 
sokabilmektedir. Buna rağmen kişilik hakkı malvarlığı hakları başlığında değerlendirilmeyecektir. 
A.e., s.72. 
269 Bu bağlamda kişinin meslek ve ticaret hayatını, karar verme özgürlüğünü, bilgi edinme hakkını ve 
ekonomik özgürlüğünü de değerlendirmek mümkündür. A.e., s.100. 
270 A.e, s.74 vd. 
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hâkimden tecavüzün menini talep edebilir.” Şeklinde hüküm tesis etmiştir271. 1988 

yılında bu metinde değişiklik yapılarak, “Kişiliği hukuka aykırı olarak tecavüze 

uğrayan kimse, korunması için, tecavüz edenlere karşı hâkime başvurabilir.” Haline 

getirilmiştir. Denilebilir ki bu son şekli itibariyle bu madde MK. m.24272 ile birebir 

örtüşmektedir. İsviçre Kanununun mehaz kanun olarak kabul edilmesiyle birlikte 

Türk Hukukunda da “(genel) kişilik hakkının varlığı273” kabul edilmiş olmaktadır.  

b. Kişi Varlığı Hakkının Korunması  

Kişi ve kişilik kavramları günlük dilde çoğu kez aynı anlamda kullanılmakla 

beraber, “kişi” kavramı bugünkü anlamına uzun bir tarihsel süreçte ulaşmıştır. 

Sosyologlar, psikologlar, teologlar, antropolog ve filozoflar tarafından yıllar boyu 

çeşitli tanımlar getirilen kişi kavramının yöneldiği esas süje “insan”dır274.  

“İnsanın her şeyin ölçüsü275” olarak tanımlanması ve merkeze oturtulması 

Eski Yunan uygarlığı zamanında gerçekleşmiş, sofistler bireyi merkeze alarak 

bireyselliği ortaya çıkarırlarken, stoacılar da aklı ön plana çıkarmışlar, böylelikle 

insanın zekâsı ve ruhu onun en önemli özellikleri olarak nitelendirilmeye 

başlanmıştır276.  

İnsanın merkeze konması ve birey olarak tanınması açısından antik Yunan 

önemli bir gelişme kaydetmiş olmakla beraber, tüm insanların eşit ve özgür olmaları 

yolunda çok geri kalmış, insanların siteye, Tanrıya bağımlılıkları ve kölelik ortadan 

kaldırılamamıştır277. 

Yunanlılar tarafından keşfedilen birey kavramı, Romalılar tarafından 

geliştirilerek bireyin hukuki statüsünün ve özgürlüğünün geliştirilmesi sağlanmıştır. 
                                                

271 ZGB. Art.28/I hükmü , Dural, Öğüz, a.g.e., s.92. 
272 MK.m.24/I , “Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda 
bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir.” 
273 (genel) kişilik hakkı farklı biçimlerde tezahür etmekle birlikte aslında tektir. Dural, Öğüz, a.g.e., 
s.93. 
274 Ülker Gürkan, Kişilik Kavramının Evrimi, Prof.Dr. Hamide Topçuoğlu’na Armağan, AÜHF. 
Yayınları, İnternet Baskısı,(Çevrimiçi)http://auhf.ankara.edu.tr/kitaplar/armaganlar/hamide-
topcuoglu-armagani/ s.41, 16.11.2009 
275 Protagoras tarafından “insan her şeyin ölçüsü” olarak tanımlanmıştır. A.e., s.45. 
276 A.e. 
277 A.e., s.47. 

http://auhf.ankara.edu.tr/kitaplar/armaganlar/hamide
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Jhering, Roma’da kişilik ve onurun başka hiçbir yerde olmadığı kadar tanındığını 

ancak bu hakların yalnızca sui juris olarak nitelendirilen özgür Roma 

vatandaşlarına278 ait olduğunu vurgulamıştır279; bu sebeple de Roma’da kişi ve kişi 

varlığı hakkı kavramının doğduğundan söz etmek mümkün değildir280. 

Zamanla tek Tanrılı dinlerin ön plana çıkmasıyla “insan değeri” yine 

merkezde yer almaya başlamış, ancak “insanların eşitliğine” dair bir ilerleme 

kaydedilmemiş,  kölelik, serflik ve yoksulluk bir türlü kaldırılamamıştır. 

Buluşlar, yeni ülke ve kıtaların keşfi ve çeşitli icatlarla yeniçağ başlamış ve 

karanlık ortaçağ ve kilisenin acımasız uygulamaları bilim adamları ve aydınlar 

sayesinde son bulmaya başlamıştır. Böylece Descartes’in ünlü “düşünüyorum o 

halde varım” sözü ile insanlar “kendi bilincinde olmanın” zirvesine ulaşmışlardır281. 

Önemle vurgulanması gereken en büyük gelişme, Yeniçağ Doğal 

Hukukçuları tarafından gerçekleştirilmiş, insanların yalnızca insan olmaları 

sayesinde doğumdan itibaren özgür oldukları ve bazı hakları haiz oldukları, devletin 

varlığından önce insanların üstün haklarının bulunduğu görüşü yaygınlaşmaya 

başlamıştır282. 

Bundan sonra ise sıra, Locke’un vazgeçilmez, dokunulamaz ve 

devredilemez olarak nitelendirdiği bu hakların bir “toplumsal sözleşme” aracılığıyla 

güvence altına alınmasına gelmiştir. Böylece her bireyinin canını, malını ve 

özgürlüğünü koruyabilecek bir toplum yaratılacak ve Rousseau’nun toplum 

sözleşmesinin temel unsuru olan “genel irade283” ortaya çıkmış olacaktır. 

                                                
278 Sui juris olarak nitelendirilen özgür Roma vatandaşları yalnızca “pater familias” olup, kadınlar 
veya çocukların kişilik hakları bulunmamaktadır. Ailenin reisi olan pater familias’ın aile fertleri 
üzerinde “patria potestas” olarak adlandırılan çok geniş hakları mevcut olup, bu hak gereği aile 
içindeki suçlulara bedensel ceza uygulamak, hapsetmek, hatta öldürmek, çocukları satmak, kiralamak 
ve yeni doğanları ölüme terk etmek gibi eylemler meşru sayılıyordu. A.e., s.48.  
279 A.e., s.47.  
280 A.e., s.48. 
281 A.e., s.50. 
282 Locke, Puffendorf, Wolf, Blackstone gibi düşünürler, insanların devletten önce birtakım haklara 
sahip olmalarından dolayı, devlet tarafından kendilerine verilmemiş (sadece insan olmalarıyla haiz 
oldukları) bu haklara devletin saygı göstermesi gerektiğini bildirmişlerdir. A.e. 
283 Bu genel irade bölünemez ve sınırlanamaz nitelikte olup mutlaktır. A.e. 
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Kişi dokunulmazlığına dair ilk ciddi adım İngiltere’de 17.yy.’da kabul 

edilen Haklar Bildirileri ile atılmış olup, bunu 1776 tarihli A.B.D. Virginia Hakları 

Bildirisi ve 1789 tarihli Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi izlemiştir. 

Böylelikle ayrıcalıklı düzen yıkılarak toplumun tüm fertlerinin eşit, düşünce, din ve 

vicdan bakımından özgür olmaları ve kişi güvenliği, mülkiyet hakları “insan hakları” 

başlığı altında korunmaya başlanmıştır284.  

Kişi varlığı hakkından ilk söz edilmeye başlanması ise “ferdiyetçi doktrin” 

ile mümkün olmuştur. Bu görüş uyarınca, canlılar içinde tek düşünen, irade ve 

sorumluluk duygusuna sahip olan varlık insandır; devlet de insanların ortak çıkarını 

korumak için yine insanlar tarafından meydana getirilmiştir. Böylelikle 

görülmektedir ki, önceleri “kişi varlığı hakları” devlet tarafından kişiye belli sınırlar 

içerisinde serbesti sağlayan ve kamu hukuku tarafından korunan bir hak iken, 

zamanla insanın insanla olan ilişkilerine sınırlar getiren bir hak olarak algılanmaya 

başlamasıyla özel hukuk süjesi haline gelmiştir285. 

İşte bu noktada artık kişi özgürlüğünün, diğer kişinin özgürlüğü ile 

sınırlanması halinin uygulamada da gerçekleşebilmesi amacıyla kanun koyucu 

tarafından düzenlemeler yapılmaya başlanmış ve hukuk sistemleri kurularak 

kanunlaştırma başlamış, kişi varlığı hakları anayasalarda yer alırken medeni yasa gibi 

diğer kanunlarla da güçlendirilmiş, koruma altına alınmıştır286. 

Bu gruba giren haklar maddi değer ile ölçülemeyen, kişinin manevi 

varlığına ilişkin haklardır ve herkese karşı ileri sürülebilirler. Kişi varlığı hakları 

bağımsız haklardan olup hak sahibinin287 doğrudan doğruya sahip olduğu, onun 

şahsına tanınmış haklardır. Aynı zamanda kişiye sıkı surette bağlı olan haklar 

                                                
284A.e., s.50-51. 
285 A.e., s.51. 
286 A.e., s.52. 
287 “Menfaati korunan hukuki varlık” olarak tanımlanan hak sahibi, günümüzde kişi (şahıs) olarak 
adlandırılmaktadır.  A.e., s.113. 
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olduklarından, temyiz gücünü haiz olmayan küçük veya kısıtlı tarafından da kanuni 

temsilcisinin müdahalesi olmadan kullanılabilirler288. 

Kişi varlığı hakları, zamana, teknolojik ve toplumsal ilerlemeye göre 

değişim göstereceklerinden, hepsinin sınırlı bir şekilde sayılması, tespit edilmesi 

mümkün olmamakla birlikte289, aşağıda sayılan haklar, kişi varlığı haklarına örnek 

teşkil ederler. 

- kişinin hayatı,  

- sağlığı,  

- vücut bütünlüğü,  

- şeref ve haysiyeti,  

- mesleki ve bilimsel kimliği,  

- özgürlüğü,  

- adı,  

- sırları,  

- velayet hakkı  

Yukarıda da belirtildiği üzere bu haklar “kişinin kişiliğine” ayrılmaz 

biçimde bağlı olduklarından, devredilmeleri mümkün olmadığı gibi miras yoluyla 

başkasına da geçmezler290.   

Kişilik kavramı, hukuki açıdan kişinin sahip olduğu fiziksel, duygusal ve 

sosyal tüm değerlerin toplamı olarak nitelendirilmektedir. İşte kişilik hakkı (kişi 

varlığı hakkı) da bu değerlerin toplamı üzerinde kişinin haiz olduğu haktır291. 

                                                
288 Hülya İmamoğlu, Çocuğun Kişiliğinin Ana Babaya Karşı Korunması, A.Ü.H.F.D., Ankara, 
C.54, S.2, 2005, s186. 
289A.e., s.185. 
290 Oğuzman, Barlas, a.g.e., s.91-103. 
291 İmamoğlu, a.g.m., s.183-184. 
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Toplumsal ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının belirlediği hak ve 

yükümlülüklerin öznesi olan “kişi292”, yalnızca özel hukukun değil, tüm hukuk 

dallarının temel unsurudur; zira “hukuk, varlığını ancak kişilerle sürdürebilir293.” 

Haklara ve borçlara sahip olabilen bir varlık anlamına gelen kişi kavramı, Roma 

Hukukunda “persona” terimi ile karşılanıyordu. Roma’da oyuncuların sahneye 

çıkarken taktıkları bir maske olan persona ile kişi olabilme yetkisinin hukuk 

tarafından bazı varlıklara giydirilmiş bir maske olduğu ifade edilmek 

istenmektedir294.  

Burada tartışılması gereken husus, bir varlığın kişi olarak sayılıp 

sayılmayacağına kimin karar vereceğine ilişkindir. Hukuk düzeni tarafından hak 

sahibi olabilme kavramı tanımlandığına göre, kişi olarak kabul edilecek varlıkların 

tanımı da yine kanun koyucu tarafından yapılacağından, kişinin tamamen hukuki bir 

varlık olduğunu söylemek mümkündür295. Ancak bu noktada da kanun koyucunun 

istediği varlığı kişi olarak tanımlamada özgür davranıp davranamayacağı sorunsalı 

ortaya çıkmaktadır.  

Kişi kavramının “şekli” ve “maddi” olmak üzere iki kriteri olduğu kabul 

edilmektedir296. Şekli açıdan kişinin yapay bir varlık olduğunu söylemek 

mümkündür çünkü hak ve borç kavramlarının ortaya çıkmasıyla bunlara sahip olacak 

varlığa tanım getirmek gerekmiştir ki kişi bu şekilde hukuk düzenince 

yaratılmıştır297. Bu noktadan hareketle “salt şekli” açıdan bakılacak olunursa bir 

hayvana veya eşyaya da kişilik tanınabileceğini söylemek mümkündür298.  

Ancak elbette sadece şeklen değil, maddi içerik olarak da kavramın içini 

doldurmak gerektiğinden ve kanun koyucunun hak ve kişi ehliyeti bakımından bir 

varlığı yetkilendirmesi mümkün olduğundan, etik ve mantık kurallarınca insanlar 

                                                
292 Eski Türk dillerinde kişi, insanı ifade etmekteydi. Helvacı, a.g.e., s.1. 
Ayrıca Türk Dil Kurumunca kişi kelimesi, kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer olarak 
tanımlanmıştır. www.tdk.org.tr  
293 Akipek, Akıntürk, a.g.e., s.229. 
294 A.e., s.230 bkz. Capitant H. Vocabulaire Juridique, Paris 1936, “personne” kelimesi 
295 A.e., s.230-231.  
296 Dural, Öğüz, a.g.e., s.6. 
297 A.e. 
298 A.e. 

http://www.tdk.org.tr
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arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk sistemi tarafından “kişi kavramı” insana 

hasredilmiştir299. 

Kişilik , “kişi ile birlikte, kişinin, hukukun korumaya değer bulduğu hukuki, 

manevi nitelikteki varlıkların tümü300” anlamına gelmektedir. Kişinin, kişi 

olmasından dolayı sahip olduğu hak ve fiil ehliyeti, vücut bütünlüğü, şerefi, 

haysiyeti, sırları, adının üzerindeki haklarının bütünüdür301. 

Akipek, Akıntürk ise kişiliği, “kişilik, hukuk süjesinin bir kişi olması 

dolayısıyla sahip bulunduğu hak ve fiil ehliyetlerinin, bir hak süjesi olması itibariyle 

sıfatına bağlı maddi ve manevi varlıklarının ve kişisel durumlarının tümünü içeren 

bir kavramdır302.”şeklinde tanımlamıştır.  

Kişi ve kişilik terimleri doktrinde kimi zaman aynı anlamda kimi zaman ise 

iki farklı kavramı belirtmek için kullanılmıştır303. Bu sebeple genel olarak kişi 

denilince “yalnızca hak ehliyeti sahibi varlığı”, kişilik denilince ise “hukukun 

koruduğu değerleri ile birlikte kişiyi anlamak gerekir” şeklindeki bir tanımlamanın 

tartışmasız kabul edildiğini söylemek mümkün değildir304.  

İster aynı ister farklı anlamlarda kullanılsın, hukuki açıdan iki farklı 

kavramın bulunduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle Jaeggi tarafından ileri 

sürülen görüş kanaatimizce de isabetlidir. Nitekim Jaeggi, kişi kelimesinin insanın 

bedeni ve ruhuyla manevi bir kavram olduğunu, kişilik kavramının ise insan türü 

içinde bir bireyi belirttiğini ifade etmekte, insanların kişilikleri ile harekete 

                                                
299 A.e. 
300 A.e., s.8. 
301 A.e. 
302 Akipek, Akıntürk, a.g.e., s.233. 
303 Gerek İsviçre Medeni Kanununda gerekse 2002 tarihinde yürürlükten kaldırılan Medeni 
Kanunumuzda bulunan bazı maddelerde kişi ve kişilik terimleri aynı anlamda kullanılmıştır. 
Doktrinde ise bu iki kavramın, aynı kavramın ayrı iki ifade şekli olduğu ileri sürülmüştür. Doktrinde 
yer alan bir başka görüş uyarınca kişilik kelimesi dar anlamı ile kullanıldığında kişi kelimesi ile aynı 
anlama geldiği, geniş anlamda kullanıldığında ise hem hak sahibi olabilme ve borç altına girebilme 
hem de fiil ehliyetini haiz olmak ve hukuki açıdan maddi manevi değerleri de içine aldığı kabul 
edilmektedir. Helvacı, a.g.e., s.3; Selahattin Sulhi Tekinay, Medeni Hukukun Genel Esasları ve 
Gerçek Kişiler Hukuku, 6.Bası, İstanbul, 1992, s.248. 
304 Dural, Öğüz, a.g.e., s.8. 
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geçmelerinden dolayı da hukuk sisteminin kişilik kavramı üzerine kurulduğu 

görüşündedir305.  

Hak kavramını kişi ve kişilik ekseninde değerlendirdikten sonra içerdiği 

ayrımları belirtmek gerekmektedir. İlk ayrım “Kamu Hakları” – “Özel Haklar” 

arasında yapılmakta olup, kamu hakları kamu hukukunda, özel haklar ise özel 

hukukta kaynaklarını bulurlar. İkinci ayrımı “Mutlak Haklar” – “Nisbi Haklar” 

olarak yapabiliriz. Zamanaşımına uğramayan ve herkese karşı ileri sürülebilen, aynı 

zamanda herkes tarafından da ihlali mümkün olan haklar şeklinde 

tanımlayabileceğimiz mutlak haklar, kendi içinde de mallar üzerindeki mutlak haklar 

– kişiler üzerindeki mutlak haklar olarak ikili bir ayrıma tabi tutulmuşlardır. Yalnızca 

belli kişilere karşı ileri sürülebilen haklar olan nisbi haklar, genellikle borç 

ilişkisinden doğarlar ve belli süre içinde ileri sürülmedikleri takdirde zamanaşımına 

uğrarlar.  

Üçüncü bir ayrım ise “Alelade Haklar” – “Yenilik Doğuran Haklar” 

arasında yapılmaktadır. Alelade hakların kullanılması ile yeni bir hukuki durum 

ortaya çıkmazken, yenilik doğuran hakların kullanılmasıyla mevcut hukuki durumda 

bir farklılık meydana gelmektedir. Pek çok ayrıntılı hak tasnifi bulunmakla birlikte, 

önemli bir ayrım da “Malvarlığı” – “Kişi varlığı Hakları” arasında yapılmaktadır. 

Menfaatin para ile ölçülüp ölçülememesi açısından yapılan bu ayrım konumuz 

itibariyle ayrıntılı biçimde ele alacağımız velayet hakkının da bu kapsamda 

değerlendiriliyor olması bakımından önem arz etmektedir. 

3. Çocuğun Kişi Varlığı Hakkının Korunması Açısından Velayet 

a. Velayet Hakkının Nitelendirilmesi 

Velayet hakkı, aile ve çocuk hakları bağlamını önemli derecede 

etkilemektedir.  İnsanın doğal olarak içinde yaşama ihtiyacı duyduğu ilk topluluk 

türü306 olan aile, toplumun da temel taşlarından biridir. Farklı toplu yaşam 

                                                
305 A.e., s.9. 
306 Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Alper Gümüş, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, İstanbul, 
Filiz Kitabevi, 2008, s.1 vd. 
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biçimlerine de ilk önce aile aracılığıyla geçilmiş olması ailenin sosyolojik açıdan 

önemini gösterir307.  

Anayasamızın 41.maddesinde ailenin Türk toplumunun temelini 

oluşturduğu vurgulanırken, devletin ailenin huzur ve refahını sağlamak, özellikle de 

ananın ve çocukların korunmasını, aile planlamasının öğretilmesini ve uygulanmasını 

sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Aile en dar anlamıyla karı ve kocadan meydana gelen birlik olarak ifade 

edilmekte, geniş anlamda bu tanıma çocuklar da eklenmektedir. Ana- baba ve 

çocuklardan oluşan aile kavramı Medeni Kanunda düzenlenmiş olup, “velayet ailesi” 

olarak nitelendirilmektedir308. Önceki bölümlerde belirtildiği üzere, velayet kurumu, 

Roma Hukuku’nda “Patria Potestas” adını almıştır ve ev dâhilinde yaşayan reisin 

hâkimiyeti anlamına gelmektedir. Hem çocuklar hem de kadını kapsayan bu velayet 

biçimi yalnızca babaya yani ev reisine mahsus olup, babanın velayete ilişkin 

yetkilerinden dolayı devlete karşı hiçbir sorumluluğu da bulunmamaktadır309. 

Babanın, çocukların yaşama hakkını haiz olup olmadıklarına karar verme yetkisini 

dahi kapsayan bu velayet hakkı zaman içinde imparator emirnameleri ile kısmen 

sınırlandırılmış olsa dahi, Roma Hukuku hiçbir zaman babanın hâkimiyetini kaldırıcı 

nitelikte düzenlemeler getirmemiştir310.  

Aile kurumuna önem veren ve ailenin sağlamlığını vurgulayan bir başka 

hukuk düzeni de Cermen Hukuku’dur311. Yalnızca çocuklarının değil, torunlarının 

dahi üzerinde egemenliğe sahip olan aile reisinin bu velayet hakkı “Munt” olarak 

adlandırılmıştır. Buradaki velayet çocuğun korunmasının yanında mallarının 

idaresini de kapsar nitelikte olup, çocuğun mallarına verdiği zarardan ötürü baba 

sorumlu tutulmaktadır312. Ananın velayet hakkı ancak babanın ölümü ile söz konusu 

                                                
307 Dural, Öğüz, Gümüş, a.g.e., s.2. 
308 Çetiner, a.g.e., s.25. 
309 A.e. 
310 A.e. 
311 A.e. 
312A.e., s.26. 
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olabilirken313, çocuğun ekonomik özgürlüğünü kazanmasıyla çocuk üzerindeki 

velayet hakkı da son bulmaktadır314.  

Sıkı aile bağlarınıın ekonomik gelişmelerden etkilenerek çözülmeye 

başlaması ilk olarak Ortaçağ’da başlamış, böylelikle aile reisinin mutlak hâkimiyeti, 

yerini velayetinde bulunanları ve onların menfaatlerini “koruyup kollamaya” 

bırakmıştır.  

Çocuklar Amerika’da da ilk başlarda sadece ucuz iş kaynağı olarak 

görülüyorlar, ailelerinden alınarak çalışmaları için uzağa gönderilerek bir “master”ın 

yanına yerleştiriliyorlardı. Kadın haklarının çok geri olduğu bu dönemde velayet 

sadece babaya aitti. Gayrı meşru çocukların velayetleri analarına da babalarına da ait 

değilken, köle çocuklar yalnızca satış konusu olarak değerlendiriliyorlardı. 

Boşanmaya çok nadir rastlanıyor, babanın ehliyeti haiz olmadığı ispat edilmedikçe 

velayet onda kalıyordu. Babanın ölümü halinde erkek bir vasi atanırken annenin 

velayeti haiz olduğu durumlarda da babanın ekonomik olarak çocuğa destek olma 

yükümlülüğü kalkıyordu315.  

Aile yapısının bütünüyle değişmesi on dokuzuncu yüzyıldan itibaren 

gerçekleşmiştir. Bu değişim kendisini ananın da baba gibi çocuk üzerinde söz sahibi 

olmaya başlamasında göstermiştir. Çeşitli kanunlara girmeye başlayan “velayet” 

teriminin içerik değiştirdiğini İsviçre Medeni Kanunu ve Alman Medeni Kanunu’nda 

görmek mümkündür. Nitekim İsviçre Medeni Kanununun Almanca Metni’nde 

önceden “Paterliche Genolt” olarak geçen velayet hakkı, “Elterliche Gewalt” olarak 

değiştirilirken velayetin hem anaya hem de babaya özgü bir hak olduğu vurgulanmak 

istenmiştir. Yine Alman Medeni Kanunu’nda çocuğun rüştüne kadar velayet altında 

olabileceği hüküm altına alınmıştır316. 

Ataerkil bir aile düzenini benimsemiş olan eski Türklerde, ananın velayet 

hakkını haiz olması ancak babanın yokluğunda mümkün olabilmekteydi. Eski 

                                                
313 A.e. 
314 A.e. 
315 A.e. 
316 A.e. 
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dönemlerde ana babanın sahip olduğu velayet hakkından başka bir de “yetiştirme 

hakkı” denilen ve ana baba dışındaki kimselere tanınan “bir nevi velayet hakkının” 

varlığından söz etmek de mümkündür. Çocuk sahibi olmanın her zaman önem teşkil 

ettiği Türk toplumlarında eski dönemlerde dahi evlatlık edinmenin mevcut olduğunu 

görülmektedir317.  

İslamiyet’in kabulüyle birlikte Türklerin aile yapısında ve velayet hakkında 

da birtakım değişiklikler olmuştur. İslam Hukuku kurallarına göre yalnızca babaya 

ait olan velayet hakkı, babanın bu hakkı kullanamaz hale geldiği durumlarda vasi 

aracılığıyla icra edilirken ananın velayetle hiçbir ilgisi bulunmamaktaydı.  

Ananın vasi olarak atanabilmesi içinse ancak hür, mümeyyiz, reşit, güvenilir 

ve haysiyetli olması gibi bazı şartları haiz olması gerekmekteydi; Kur’an ve 

Hadislerde yer almayan bu uygulamanın yalnızca içtihadi olduğunu belirtmekte yarar 

vardır318. 

Velayet sözcüğü Arapça kökenli olup, yakın olma, yanında olma; koruma ve 

kollama, göz kulak olma, bir sorumluluk üstlenme, bir işin başında durma319, 

sevmek, sahip çıkmak, yardım ve kollama320 anlamlarına gelmektedir. 

Medeni Kanunumuzun321 335.maddesinde,  

“Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti atındadır. Yasal sebep 

olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz. 

Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana 

ve babanın velayeti altındadır.”  

Denilmekte olup, bu husus İsviçre MK. ZGB Art.301’de şu şekilde 

düzenlenmiştir322: 

                                                
317 A.e., s. 27. 
318 A.e.  
319 Nişanyan Etimolojik Sözlük, www.nisanyansozluk.com, 25.12.2009.  
320 Ferit Develioğlu, Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Sözlük, Ankara, 2001, s.1145. 
321 8.12.2001 tarihli 24607 sayılı RG. İle yayımlanan 4721 sayılı, 22.11.2001 tarihli Türk Medeni 
Kanunu 

http://www.nisanyansozluk.com
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“Ebeveynler çocukların yararı için onların becerilerini göz önünde 

bulundurmak suretiyle bakımlarını ve yetiştirilmelerini üstlenmek, gerekli kararlar 

almak durumundadırlar. 

Çocuklar ebeveynlerinin sözünü dinlemekle mükelleftirler; ana babalar 

çocuklara onların yaşamlarını şekillendirmede ihtiyaç duydukları gerekli özgürlüğü 

tanıyarak, önemli hususlarda fikirlerini almak durumundadırlar. 

Çocuk ana babasının rızası olmadan aile meskenini terk edemez; hukuksal 

olarak buna zorlanamaz. 

Ebeveynler çocuklarına isim vermekle yükümlüdürler.” 

MK. m.335 uyarınca dikkat edilmesi gereken husus, velayet hakkını haiz 

olan kişilere veli denilmekle beraber; velinin, çocuğun okulda veli toplantısına 

katılan şahıs veya ağabey, amca, büyükanne gibi başka bir kişinin değil yalnızca ana 

ve/veya baba olarak kanunda belirtilmiş olmasıdır323. “Velayet hakkı, aralarında soy 

bağının bulunmasına bağlı ana babaya ait bir hak olarak, sadece çocuklar üzerinde 

söz konusu olur324.” 

Veli, şahsi ve ekonomik durumu elverdiği ölçüde çocuğun sağlıklı bir birey 

olarak yetişip gelişmesini sağlamak için ona ihtiyacı olan bakımı, eğitimi ve 

terbiyeyi vermek, ilgi ve sevgiyle büyüterek onunla ilgili kararlarda çıkarını 

korumak, kollamakla yükümlüdür. Çocuğun zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel 

gelişimini tamamlayarak toplumun bir ferdi olarak hayata atılmasını sağlamak 

velinin çocuğun şahsına karşı velayet hakkından doğan ödevlerindendir. 

Medeni Kanun’da çocuğun şahsı ile ilgili velayet hakkından doğan görevler 

yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmayıp, MK.m.21’de çocuğun yerleşim yerinin 

belirlenmesi, MK.m.118 ve m.126 uyarınca çocuğun evlenmesine ve nişanlanmasına 

                                                                                                                                     
322 ZGB. Art.301, http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a301.html, 09.02.2010  
323 Serozan, a.g.e., s.254. 
324 Dural, Öğüz, Gümüş, a.g.e., s.326. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a301.html
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rıza gösterilmesi ve yine MK.m.21 hükmünce çocuğun kişilik haklarına saygı 

gösterilmesi de bu kapsamda değerlendirilmektedir325. 

b. Velayet Hakkının Bir Ödev Olarak Kabulünün Çocuğun 

Kişi Varlığı Haklarına Etkisi 

Çocuğu anne ve babanın bir parçası, uzantısı olarak görme düşüncesi 

zamanla değişti ve modern hukuk sistemlerinde velayet hakkı, ana ve babaya birlikte 

tanınan bir hak olarak değerlendirilmeye başlanırken, velayet bir haktan ziyade ödev, 

görev kimliğine bürünmeye başladı.  

Kanaatimizce, çocuğun bağımsız birey olarak varlığının kabulü ve “patria 

potestas”tan tam anlamıyla uzaklaşabilmek adına velayetin bir haktan ziyade ödevler 

bütünü olduğunun ve temelinde ana babanın değil, çocuğun yararının bulunduğunun 

altının çizilmesi adına bu görüş isabetlidir. 

 “Velayet” deyimi yerine “koruma ve bakma” tabirinin kullanılması daha 

isabetli olmakla beraber, Medeni Kanunumuzda hala velayet kelimesinin yer alması, 

aslında haktan çok yükümlülük getiren bu hukuki kavramı egemenlik anlamına 

yaklaştırmakta, baskı ve bağımlılık çağrışımı yapmaktadır326.  

Ana babanın değil çocuğun yararı için olan velayet hakkının temel amacı, 

çocuğun menfaatini gözetirken onun zamanla bağımsız ve kişiliği gelişmiş bir birey 

olarak topluma kazandırırken, “veliyi gereksiz hale getirmek327” olduğundan 

çocuğun olgunlaşması ile birlikte velinin bu hakkının kapsamı da gittikçe 

daralmaktadır. 

Velayet kavramı, hukuk alanında bir başkası üzerinde otorite kurmak ve ona 

sözünü geçirmek anlamında kullanılmakta ve bazı hukukçular tarafından bir kişilik 

hakkı olarak yorumlanmaktadır. Velayet hakkının kişilik hakkı biçiminde 

yorumlanmasıyla birlikte anne babanın, çocuklarının üzerinde tekelci ve mutlak bir 

                                                
325 A.e., s.18. 
326 Serozan, a.g.e., s.250. 
327 A.e., s.250-251. 
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hakkı haiz oldukları durumu ortaya çıkmaktadır ki, bu hal çocukların ruh sağlığı 

üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Halbuki velayetin bir kişilik hakkı değil, çocuğa 

bakım hakkı olarak yorumlanmasıyla çocukların artık ana babalarının bir uzantısı 

olmaktan çıkarak bağımsız bireyler olarak gelişimlerini sürdürecekleri ve bu şekilde 

mutlu, başarılı, sağlıklı, özgür bireylere dönüşebilecekleri anlamına ulaşılmaktadır328.  

Velayet hakkı üç bölmeden oluşan, çocuğun yüksek yararı ile sınırlanan, 

ödev ve yetkinin iç içe geçtiği bir çerçeve hak konumundadır ve veliye üç başlık 

altında toplayabileceğimiz ödevleri yükler. Bunlardan ilki, çocuğun kişi varlığının 

korunması329, ikincisi çocuğun malvarlığının korunması330, sonuncusu ise çocuğun 

temsil edilmesi331dir332.  

Türk Hukuku’nda ise 17.2.1926 tarih ve 743 sayılı Medeni Kanunda velayet 

olarak geçen bu kavram yeni Medeni Kanunumuza velayet hakkı olarak girmiştir. 

MK m.335 uyarınca ergin olmayan çocukların velayet altında bulunacağı, ancak 

istisnai hallerde ergin olan çocukların da velayet altına alınabileceği belirtilmiştir. 

MK m. 348/f.son uyarınca, ana babanın veya ana babadan birinin velayet hakkı 

doğumdan önce kaldırılmadıkça, ana ve baba doğumla velayet hakkını haiz olurlar.  

Yine MK m.336/f.2 uyarınca evlilik devam ettiği halde ana ve baba birlikte 

yaşamıyorsa, velayet hakkı hâkim tarafından eşlerden birine verilecek, MK m. 336/3 

uyarınca da velayet hakkı333 evlilik birliğinin ölüm sebebiyle sona ermesi halinde sağ 

kalan eşe, boşanmanın gerçekleşmesi halinde ise çocuğun kendisine bırakıldığı eşe 

ait olacaktır. 

Velayet Hakkı açısından özel bir öneme sahip olan, Türkiye’nin de taraf 

olduğu BMÇHS., Bakanlar Kurulu’nun 23.12.1994 tarihli kararıyla, 27.1.1995 

tarihinde yürürlüğe girmiştir334. Anayasamızın 90. Maddesi uyarınca, usulüne uygun 

bir şekilde yürürlüğe konulan uluslararası antlaşmaların kanun hükmünde olacağı 
                                                

328 Çetiner, a.g.e., s.28-29. 
329 MK. m. 339-341 
330 MK.m.352-363 
331 MK.m.342-345 
332 Serozan, a.g.e., s.250. 
333 Dural, Öğüz, Gümüş, a.g.e., s.327. 
334 22184 S. RG. 
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hüküm altına alındığından, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme iç hukukumuza kanun 

olarak girmesiyle335 sözleşmede yer alan zorunlu maddelere, kanun hükümleri olarak 

mahkemelerde istem konusu yapılabilme yolunu açmıştır336. Velayete dair doğrudan 

bir tanım içermemekle birlikte söz konusu sözleşmede ana babanın hak ve ödevleri 

teriminin kullanıldığı görülmektedir (m.2, 5vd.).  

Yukarıda da belirtildiği üzere, velayeti açıklamakta velayeti sadece bir hak 

veya yalnızca ödev olarak kabul eden görüşler noksan kalmakta ve 

eleştirilmektedirler. Velayet ortadan kalktığı hallerde dahi ana ve babanın görevleri 

sona ermemektedir, nitekim boşanma sonucu velayet hakkını haiz olmayan eşin 

çocuk lehine nafaka verme yükümlülüğü bir görev olarak devam etmektedir.  

Velayet Hakkının Amerikan Hukuku’nda Anayasa’da tanımlanmış temel 

haklardan biri olması sebebiyle, çocuğun ruh ve beden sağlığının ciddi bir biçimde 

tehlikeye düşmesi dışında, devletin velayet hakkına müdahalesi mümkün değildir. 

İngiliz Hukuku’nda ise velayet, yalnızca çocuğun şahsıyla ilgili yetkileri kapsamakta 

olup, çocuğun malları üzerindeki idare yetkisi bakımından anne ve baba “vasi” 

olarak nitelendirilmektedirler337. 

Türk Hukukunda ana babanın velayet hakkının klasik haklar şemasına 

uymamasının sebebi mutlak- nispi hak karışımı bir özellik arz etmesinden dolayıdır. 

Çocuk üzerinde eşya üzerindeki mülkiyet hakkı benzeri bir mutlakıyet görünümünde 

olmamakla beraber üçüncü kişilere karşı etkili olması açısından mutlak yönü ortaya 

çıkarken, ana baba ve çocuk arasındaki iç ilişkinin sevgi, saygı, dayanışma ve 

bakıma dayalı olması bakımından da nispi nitelik göstermektedir338.  

Gerek İcra ve İflas Kanununda gerekse bazı kitaplarda velayet adeta bir 

mülkiyet hakkı gibi görülmektedir. Çocuğu elinden alının velinin çocuğunu İcra ve 

İflas Kanununun 25.maddesi uyarınca cebri icra yolu ile geri almasının mümkün 
                                                

335 Çetiner, a.g.e., s.29. 
336 A.e. 
337 A.e., s.31. 
338 Hülya İmamoğlu, Yeni Medeni Kanundaki Düzenleme ve Velayete Hâkim İlkeler 
Çerçevesinde Tedip Hakkının Değerlendirilmesi, (Çevrimiçi), 
http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-2004-54-01/AUHF-2004-54-01-Imamoglu.pdf, 
s.168, 03.10.2009. 

http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-2004-54-01/AUHF-2004-54-01-Imamoglu.pdf
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olması, onun teslimini adeta bir menkul mala benzetmektedir339. Hâlbuki üçüncü 

kişilere karşı ileri sürülebilen ve kapsamlı bir yetkiyi haiz olan bu hak, çocuğun şahsı 

üzerinde bir mülkiyet hakkı niteliğinde değildir, eşya üzerindeki gibi keyfi bir 

tasarruf yetkisi de bahşetmemektedir340.   

Çocuğu bağımsız olarak yetiştirme ve topluma kazandırma amacıyla ortaya 

çıkan velayet hakkı süreli bir hak olup, Medeni Kanun gereği kural olarak çocuk 

ergin oluncaya kadar velayet altında kalmaya devam eder. Ancak çocuk reşit 

olmadan evvel velayet hakkını haiz olan kişinin ölümü veya velayet hakkının 

kaldırılması341, boşanma halinde çocuğun bırakılmaması gibi hallerde velayet sona 

ermektedir342. Velayet hakkının kişiye sıkı surette bağlı olan haklardan biri olarak 

tanımlanmış olması, başkasına devredilmesi veya bu haktan feragat edilmesini 

olanaksız kılar.  

Yasal gerekçeler olmaksızın ana ve babadan alınamayan velayet hakkı, MK. 

m.348 gereği ancak çocuğun yararına kullanılmadığı hallerde kaldırılabilmektedir. 

Bu düzenleme uyarınca velayet hakkının ana babanın çıkarları doğrultusunda değil, 

çocuğun menfaati için kullanılacak hak, yetki ve ödevleri kapsar nitelikte bir hak 

olma anlamını ihtiva ettiği anlaşılmaktadır.  

MK m.336/f.I uyarınca ana baba, velayet hakkına giren çocuğun bakımı, 

eğitimi, korunması, kişiliğine özen gösterilmesi, temsil edilmesi ve mallarının idaresi 

gibi konularda birlikte hareket edeceklerdir343. Medeni Kanunda ana ve babanın bu 

konularda anlaşamaması halinde herhangi bir düzenlemeye gidilmemiş olmasından 

ötürü344 ortaya çıkan uyuşmazlık, çocuğun yararı gözetilmek suretiyle çözülecektir. 

MK m. 348, eşlere henüz ergin olmamış üvey çocuklara da özen ve ilgi gösterme 

yükümü getirmiş ve bu yükümlülüğün ihlalini evlilik birliğinin temelden sarsılması 

sebepleri kapsamında değerlendirmiştir. 

                                                
339 Serozan, a.g.e., s.252. 
340 Serozan, A.e., s.253. 
341 MK.m.348. 
342 Dural, Öğüz, Gümüş, a.g.e., s.327. 
343 A.e., s.328. 
344 Eski Medeni Kanunda aile reisi olarak tanımlanmış babanın son söz hakkını haiz olduğu 
belirtilirken bu düzenleme yeni Medeni Kanun ile kaldırılmıştır. 
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İsviçre Hukukunda başlayan yeni anlayışa göre ana ve babanın evli 

olmaması halinde dahi çocuğun üstün yararı ile örtüşmesi halinde birlikte veli olarak 

kabul edilirler345. Yine İsviçre Hukukunda veli olmayan ana veya babanın, velayet 

hakkına benzer bir hakka dayalı olarak çocuğun gelişimi gibi önemli konularda 

bilgilendirilme hakkı saklıdır. Buradan hareketle Serozan, “yarı velayet”e benzer bir 

kurumun yaratıldığını belirtmektedir346. 

c. Velayet Hakkının Koşulları Açısından Çocuğun Kişi Varlığı 

Haklarının Korunması 

(1). Velayette Çocuğun Yararı Ön Plandadır. 

Ebeveyn ve çocuk olmak üzere iki taraftan oluşan velayet ilişkisinde genel 

olarak ana baba ile çocuğun menfaatlerinin aynı doğrultuda olduğu kabul 

edilmektedir. Ancak bir çıkar çatışmasının mevcudiyeti halinde hangi çıkarın ön 

planda tutulacağını Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 3.maddesi açıkça 

belirtmektedir. Bu madde uyarınca, çocukla ilgili tüm faaliyetlerde çocuğun en üstün 

yararının esas kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.  

Yine Yargıtay içtihatlarında, hâkimin velayetle ilgili kararlarda takdir 

hakkını kullanırken öncelikle çocuğun menfaatini gözetmesi, sonra tarafların 

durumunu incelemesi gerektiğine karar vermiştir347. Çocuğun menfaati ön planda 

tutulmalıdır derken ortaya çıkan sorunsal, neyin çocuğun yararına olduğu ve bunun 

aile mi yoksa devlet tarafından tespit edileceği hususudur. Bu noktada velayetin çok 

yönlü bir niteliği haiz olduğu bunların çocuğun çıkarları, ana babanın çıkarları ve 

devletin çıkarları olmak üzere üç grupta toplanabileceği görüşü ortaya 

çıkmaktadır348. Bu üç çıkarı da kendi içinde inceleyecek olursak, çocuğun 

menfaatinin iyi bakılmak ve yetiştirilmek, ana babanın menfaatinin neslinin 

devamını sağlamak ve birey yetiştirme hazzını tatmak, toplumun çıkarının ise iyi 

                                                
345 ZGB. Art.1333/III, 298 a 
346 Serozan, a.g.e., s.254. 
347 İsviçre Medeni Kanunu’nda ise çocuğun menfaati ile ana babanın menfaatinin çatışması halinde, 
çocuğun yararının ön planda tutulacağı hüküm altına alınmıştır. Çetiner, a.g.e., s.33. 
348 A.e.  
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yetişmiş bireylerden oluşan huzurlu bir toplum oluşturabilmek olduğunu 

görmekteyiz. Dolayısıyla diyebiliriz ki ana babayla çocuğun menfaatinin çatışması 

halinde çocuğun yararının ön planda tutulması aslında toplumun da menfaatinedir349.  

(2). Velayete Sahip Olmada Ana Baba Önceliklidir. 

Çocuğu en iyi koruyan ve yetiştirenin anne ve babası olduğu, kültürel ve 

sosyolojik bir gerçektir. Dolayısıyla çocuğun ruhsal veya bedensel sağlığı tehlikeye 

düşmedikçe velayetin anne ve babadan alınarak velayet hakkına devlet eliyle 

müdahale edilmemesi gerekir. Nitekim önceden de belirtildiği üzere Amerika’da 

velayet hakkı anayasal bir hak olarak tanımlanmıştır350.  

Hukukumuzda velayet hakkı anayasada yer alan temel haklardan biri olarak 

kabul edilmemiş, ancak Medeni Kanun m335’de çocuğun anne ve babasının 

velayetinden yasal bir gerekçe bulunmaksızın alınamayacağını belirtilmiştir. Yine 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 3, 5 ve 9. maddeleri uyarınca, çocuğun ana 

babasının rızası dışında onların yanından alınamayacağı kabul edilmiştir. 

Ana ve babanın velayet hakkı sahibi olmada öncelikli durumları şüphe 

götürmez olmakla beraber, bu hakkı doğum anında hemen mi kazandıkları yahut ana 

ve babadan başkalarının da velayet hakkını haiz olup olamayacakları, incelenmesi 

gereken hususlar arasındadır. MK m. 336 uyarınca ana ve baba evlilik devam ettiği 

sürece velayeti birlikte kullanırlar. Şayet doğum esnasında ana ve baba evli 

değillerse, MK.m.337/I uyarınca velayet anaya aittir.  

743 sayılı Medeni Kanunda evlilik dışı doğan çocuklarda, çocuk ve ana 

arasında düzgün olmayan nesep ilişkisinin bulunduğu kabul edilmekteydi. Baba 

açısından ise nesepsizlik durumu söz konusu olup; baba ile çocuk arasındaki ilişkinin 

gayrı sahih nesepli hale gelebilmesi için dahi tanıma davası veya şahsi neticeli 

babalık davasının açılması gerekmekteydi351. Ana veya babasıyla gayrı sahih nesep 

bağı ilişkisi içinde olan çocuğun velayet hakkı anasında da, babasında da kabul 

                                                
349 A.e. 
350 A.e., s.34. 
351 A.e., s.35. 
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edilmiyordu ve velayetin anaya yahut babaya verilmesi için hâkimin bu yönde karar 

vermesi şarttı.  

Türk Hukuku’nda çocuk ile aralarında biyolojik bir bağ bulunmasa bile 

evlatlık edinenlerin velayet hakkına sahip olacakları hüküm altına alınmıştır; bu 

şekilde ana ve babaya yüklenen çocuğun bakımı, yetiştirilmesi, korunması gibi 

görevler evlat edinene geçmiş olmaktadır352. Yine Yargıtay İçtihatları da bu 

yöndedir; nitekim bir Genel Kurul Kararı’nda çocuğun evlat edinilmesi halinde ana 

babada olan velayet hakkının evlatlık edinene geçeceği, evlatlık edinenin ölümü veya 

hakkının hükmen nez’i halinde ise velayet hakkının kendiliğinden biyolojik anne ve 

babaya dönmeyeceği, çocuğa bir vasi atanmasına karar verilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır353. 

Velayetin sadece çocuğun ana babasına veya onu evlat edinenlere mahsus 

bir hak olarak kanunda düzenlenmiş olması kanaatimizce isabetlidir; zira velayet 

hakkı ile bu hakkı haiz olan kişi, çocuğun gerek kişiliği gerekse malları üzerinde 

geniş yetkilere sahip olmaktadır; dolayısıyla korunmaya ve bakıma muhtaç 

çocukların menfaatlerinin gözetilmesi açısından velayet hakkının sınırlı sayıda kişiye 

verilmesi, yetkilerin kötüye kullanılmasını engellemek açısından önemlidir354. 

Günümüzde “veli” sözcüğü yanlıca velayeti haiz olan kişiler için değil, 

çocuğu okula kaydettirip eğitimiyle ilgilenen kişiler için de kullanılmakta olup 

kanunda velayeti haiz olan kişiler münhasıran ana ve baba olarak belirlenmiştir. Bu 

anlamda veli yalnızca okulla ilgili konularda sorumlu olacağından ana baba dışında 

başka kişilerin de çocuğun velisi olması mümkündür355. Yine Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşme de sıkça “çocuktan sorumlu diğer şahıslar” tabiri kullanılmıştır. 

                                                
352 Şayet evlat edinen tek kişi ise velayet hakkı ona, karı koca olarak birlikte evlat ediniyorlarsa ikisine 
birden geçmektedir. Çocuğun vesayet altında bulunması halinde evlat edinme ile çocuğun vesayet 
altından çıkacağı, bunun yerini velayetin alacağı kabul edilmiştir. Y.2.HD., 17.5.1951, 320/3779, SK. 
353 A.e. 
354 A.e., s.36. 
355 Nitekim İngiliz Hukuku’nda velayetin ödev ve sorumluluk yüklediği kabul edildiğinden sadece ana 
babaya değil, başka şahıslara da verilmektedir. Veli sözcüğü ise İngiliz Kanunlarında “çocuk için ana 
baba sorumluluğuna sahip olanlar” olarak tanımlanmıştır. A.e., s.37. 



107 
 

Söz konusu velayet olduğunda, ana babanın öncelikli olduğunun kabulü 

yanında devletin de bir rolünün olması, çocuğun yaşam koşullarının düzeltilmesi, 

iyileştirilmesini ve bunun için devletin elindeki kaynakların ve gücün kullanılmasını 

talep edebilmek açısından önemlidir. Ayrıca ana ve babaların çocukların bakımı, 

eğitimi, korunması gibi hususlarda yetersiz kalmaları veya çocukları duygusal, 

fiziksel yahut cinsel olarak istismar etmeleri halinde bir himayeci olarak devletin 

müdahalesi de gereklidir. Bu husus Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de de hüküm 

altına alınmış olup, sözleşme taraf devletlere velayet hakkını haiz olan kişilerin 

haklarını ve görevlerini göz önünde bulundurmak şartıyla, çocuğun yararı için 

gereken bakım, eğitim, barınma, korunma gibi hususları sağlamayı üstlenme ve 

bunun için gerekli olan tüm yasal ve idari önlemleri alma yükümü getirmiştir 

(m.3/2).  

Ayrıca sözleşmenin 6/2. maddesi uyarınca taraf devletler çocuğun sağlığı, 

hayatının devamı ve gelişimi için gereken tüm çabayı göstermek konusunda sorumlu 

tutulmuşlardır356.  

Velayet hakkının anayasada tanımlanmış bir hak olarak ortaya çıktığı 

Amerika’da ise ana babaya serbest bir hareket alanı tanınmış olup, devletin ana 

babanın velayet hakkına müdahalesi ancak başka çocukların yaşam biçimlerine 

müdahale edilmesi halinde yahut çocuğun çıkarının ihlal edilmesi halinde söz 

konusudur357.  

(3). Velayeti Ana ve Baba Birlikte Kullanır. 

Medeni Kanun m.335/I’de “Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti 

altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz.” denilmek 

suretiyle velayeti ana ve babanın birlikte kullanacağı hüküm altına alınmıştır. Devam 

maddelerinde ana babanın evli olmaları, eşlerden birinin ölümü, boşanma hali, ana 

babanın evli olmamaları ve eşlerin üvey çocukları üzerindeki velayet hakkı 

düzenlenmiştir.  

                                                
356 A.e., s.38.  
357 A.e. 
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MK.m.336 uyarınca evliliğin devam ettiği süre zarfında ana ve baba 

velayeti birlikte kullanacaklar, ancak evliliğin sona ermesi durumunda hâkim 

velayeti eşlerden birine verecektir. Yine aynı maddenin son fıkrasında velayetin ana 

babadan birinin ölümü halinde velayetin sağ kalana, boşanma durumunun varlığı 

halinde de çocuk kendisine bırakılan tarafa ait olacağı düzenlenmiştir. Ana ve 

babanın evli olmama halini düzenleyen MK. m.337.’de ise, velayetin anaya ait 

olacağı, ananın küçük, kısıtlı, ölmüş veya velayetin kendisinden alınmış olması 

halinde ise çocuğun yararı uyarınca vasi atanacağı yahut babaya verileceği hüküm 

altına alınmıştır. MK. m.338’de, eşlerin ergin olmayan üvey çocuklara da özen ve 

ilgi göstermekle yükümlü oldukları belirtilirken kendi çocuğu üzerinde velayeti 

kullanan eşe, diğer eşin yardımcı olması ve şartlar zorunlu kıldıkça çocuğun 

ihtiyaçları konusunda onu temsil edeceği hüküm altına alınmıştır. 

1.1.2002’de yürürlüğe giren Medeni Kanundan önceki 743 sayılı Medeni 

Kanun m.263’te yer alan, velayeti icra konusunda ana ve babanın anlaşamamaları 

halinde babanın söz hakkı sahibi olduğuna dair düzenleme hukukçular tarafında 

farklı biçimlerde yorumlanmış olup358 yeni kanunda böyle bir hükme yer 

verilmemesi isabetli olmuştur.  

                                                
358 Babanın verdiği kararın her zaman doğru olup olmayacağı tartışma konusu olmuş, Berki, babaya 
bu hakkın kanunen tanınmış olması sebebiyle, ananın mahkeme karşısında babanın oyunu iptal 
ettirmek ve kendi kararının çocuğun yararına olduğunu ileri sürmek istemesi halinde mahkemenin bu 
talebi dinleme yetkisi dahi bulunmamakta olduğunu ileri sürmüş, babanın kararının tartışma konusu 
yapılamayacağını belirtmiştir. Tarakçıoğlu ise, çocuğun menfaatinin tehlikede olması halinde ananın 
mahkemeye başvurabileceği ve babanın reyini iptal ettirebileceği görüşündedir. Oğuzoğlu ise babanın 
iki eşitin birincisi olması sebebiyle bu kanun maddesi anayasada yer alan eşitlik ilkesini bozucu 
nitelikte bir madde değildir. Hatemi, Serozan’a göre çocuğa çok yakın olan ananın söz hakkında 
yoksun olması Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca anaya eşit söz 
hakkının tanınması halinde babanın keyfi ve denetimsiz otoritesi de frenlenmiş olacaktır. Eski Medeni 
Kanun’da bazı hallerde ana ve babanın birlikte karar vermeleri gerektiği de hükme bağlanmış bu 
haller şu şekilde sıralanmıştı;  
Küçüğün kazai rüştüne karar verilebilmesi için hem ananın hem de babanın onayı gerekiyordu 
(MK.m.12); Onyedi yaşındaki erkek çocuk ile onbeş yaşındaki kız çocuğun evlenmesi ana babasının 
veya vasisinin rızasına bağlı tutulmuştur. (MK.m.88, m.90) MK.m.82 uyarınca ise küçüğün 
nişanlanabilmesi için yasal temsilcinin izni aranmıştır. Burada bulunması gereken izin ana babanın 
değil, yasal temsilcinin iznidir. Yine MK.m.254/I uyarınca sezgin kişinin evlatlık olabilmesi için ana 
babasının veya hakimin onayı aranmaktadır. Evlilik birliği devam ederken ana ve baba velayeti 
birlikte kullanacaklar, birinin gaipliğine karar verilmesi halindeyse hakim kararı gerekmeden velayet 
diğer eşe geçecektir.(MK.m.34/II) Evlilik devam ederken ayrılığa karar verilmesi durumunda yave 
evliliğin boşanma, eşlerden birinin ölümü yahut gaipliğine karar verilmesi hallerinde ise velayet 
kendiliğinden diğer tarafa geçmeyecek, hakim kararı ile velayeti kimin kullanacağı saptanacaktır. 
(MK.m.148, m.29/II, m.312, m.125/II)  A.e., s.39. 
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Nitekim Alman Anayasa Mahkemesi 1959 yılında Alman Medeni 

Kanununun babanın reyine üstünlük veren nitelikteki 1628.maddesini iptal etmiş, 

İsviçre Medeni Kanunu’ndan da bu kural çıkartılarak ana ve babanın velayet 

konusunda eşit oyları haiz oldukları hüküm altına alınmıştır359. İngiliz Hukukunda 

“parental right” kavramı kullanılmak suretiyle velayet hakkı ebeveyn hakkı olarak 

ifade edilmiştir360. Tüm bu düzenlemeler ışığında denilebilir ki, ana veya babanın 

önceliği değil, çocuğun menfaati öncelikli olarak gözetilecek, çocuğu ilgilendiren 

tüm konularda asıl olarak çocuğun çıkarı ön planda tutulacaktır. 

Ana babanın velayeti birlikte kullanmalarının “fiilen” mümkün olmadığı 

bazı haller de mevcut olduğu halde bunlar kanunda düzenlenmemiştir. Bu 

durumlarda çocuk yanında olan eşin velayeti tek başına kullanacağı görüşü doktrinde 

ağırlıklıdır361. Fiilen imkânsızlık hallerine örnek olarak eşlerden birinin yurtdışında 

bulunması veya babanın askere gitmiş olması gibi durumları sayabiliriz. Bu gibi 

hallerde velayetin sadece bir eş tarafından tek başına kullanılıyor olması, diğer eşin 

velayetinin sona erdiği anlamını taşımamakta olup, önemli kararların alınması 

esnasında fiilen uzakta bulunan eşin de görüşünün alınması gerekmektedir362. 

(4). Velayet Sürelidir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere ergin olmayan çocuğun ana ve babasının 

velayeti altında olduğu MK. m.335/I’de hüküm altına alınmıştır; dolayısıyla velayet 

kural olarak çocuğun on sekiz yaşını doldurması ile veya istisnai olarak da evlilik 

yahut kazai rüşt ile erginliği haiz olması durumunda sona erecektir. 

Kanunda belirtilen haller sebebiyle reşit olmasına rağmen kısıtlanan 

çocuklara, hâkim sakınca görmediği takdirde ana ve babanın velayeti kuralları tatbik 

olunacak, kısıtlılık hali ortadan kalktığında velayet de sona erecektir363.  

 

                                                
359 A.e., s.40. 
360 A.e. 
361 A.e., s.42. 
362 A.e., s.43. 
363 A.e. 
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(5). Velayet Şahsa Sıkı Sıkıya Bağlı Haklardandır. 

Velayetin kişiye sıkı surette bağlı haklardan oluşu ile ilgili doktrinde farklı 

görüşler mevcuttur. Hegnauer364 velayet hakkının temelini ana ve babanın kişilik 

hakkına dayandırırken, Akyüz365 de velayet hakkını kişilik hakkı olarak kabul ederek 

ana babanın değil çocuğun menfaatine bağlı bir hak olduğunun altını çizer.  

İnan366, Hatemi – Serozan367, Feyzioğlu368’nun velayetin kişiye sıkı sıkıya 

bağlı bir hak olduğu, bu hakkın devredilemeyeceği ve bu haktan feragat 

edilemeyeceği görüşü Yargıtay369 ile paraleldir. Tekinay370, Özsunay371 ve İmre372’ye 

göre ise velayet başkalarının şahısları üzerindeki bir haktır. Zevkliler373, bir kimsenin 

başkasının şahsı üzerinde hak sahibi olmasının mümkün olmadığı ancak başkasının 

yaşam alanına giren davranışları ve ilişkileri gibi bazı hallerde hak sahibi olunacağı 

görüşünü benimsemiştir. Bu noktada kritik olan konu ilişkilerde ya da başkalarının 

yaşam alanına giren davranışlar üzerinde hak sahibi olmanın sınırının nasıl 

belirleneceğine dairdir.  

Doktrinde ana ve babaların kendi alışkanlıkları, dini inançları, gelenekleri 

ve kendi doğrularına göre çocuklarını yetiştirmeleri ve çocuklarda da ana babayı 

örnek alma, taklit etme yoluyla bu davranışların ve yaşam biçiminin kendiliğinden 

benimsenmesi, ortaya çıkması son derece doğal olup çocuklara zorla dayatılmadıkça 

onların kişilik haklarına aykırılık oluşturmadığı görüşü benimsenmiştir374. Ana 

babaya tanınan velayet hakkının anayasal bir hak olarak tanımlanmış olduğu 

Amerika’da da artık yeni görüşler ortaya atılmakta ve bu hakkın yasal dayanağının 

                                                
364 A.e.  
365 A.e. 
366 A.e. 
367 A.e. 
368 A.e. 
369 Yargıtay 2.HD. 13.3.1952,722/1597 sayılı Karar “velayetin nez’ini gerektiren bir sebep olmadıkça 
veli velayetden feragat ile çocuğa bir vasi tayinini talep edemez.” 
370 A.e., s.44. 
371 A.e. 
372 A.e. 
373 A.e. 
374 A.e. 
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ana baba hakları değil, çocuk hakları olması gerektiği fikri yayılmaya başlamıştır375. 

Birçok ülkede velayet hakkı yerine velayet yetkisi, çağdaş yasalarda velayet terimi 

yerine bakım yetkisi denilmek suretiyle velayetin ana baba yararına değil çocuk 

yararına bir hak olduğunu vurgulayan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme hükümlerince 

kabul görmeye başlamıştır. Terminolojik olarak ne şekilde nitelendirilirse 

nitelendirilsin, bu hakkın veya yetkinin kişiye sıkı surette bağlı olduğu tartışma 

konusu yapılmamıştır376.  

(6). Kural Olarak Velayet Taksim Edilemez. 

Medeni Kanun’un 336.maddesi uyarınca evlilik devam ettikçe velayetin ana 

ve baba tarafından birlikte kullanılacağının hüküm altına alınmış olması sebebiyle 

evlilik birliğinin sürmesi halinde velayetin taksim edilmesinin mümkün olmadığı 

açıktır., Boşanmada veya ayrılma gibi evliliğin devam etmediği hallerde ise, eşlerin 

ikametgahları da farklılaştığından velayetin birlikte kullanılması fiilen çok zor ve 

elverişsiz olmaktadır. Bu gibi hallerde, velayet kime verildiyse çocuğun eğitimi ve 

ikametgâhı da ona bağlı olarak devam edecektir377.  

Çocuk açısından ayrılmış iki eşin de velayette aynı derecede söz sahibi ve 

karar mercii olması durumu çocuğun eğitimi, bakımı, itaati gibi hususlarda çocuk 

için en yararlı kararı alabilmek bakımından bir kargaşa yaratacak, çocuk ayrılmış 

eşler arasında bir çekişme objesi olarak bu durumdan  menfi bir şekilde ve fazlasıyla, 

psikolojik ve pedagojik olarak etkilenecektir. 

d. Velayet Hakkının Kapsamı 

Velayetin temelinde, güçsüz olan çocuğun hem malının, hem de şahsının en 

iyi anne ve babası tarafından korunacağı düşüncesi yatmaktadır. Ancak yine de ana 

baba ve çocukların çıkarlarının her zaman aynı yönde olup olmayacağı ve ana 

babanın bu görevi her zaman en iyi şekilde yerine getirmeye vakıf olup olmadıkları 

                                                
375 A.e. 
376 A.e., s.46-47. 
377 A.e., s.47. 
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hususu tartışma yaratabilmektedir. Bu noktada “paternalizm378” kavramı ortaya 

çıkmaktadır.  

Paternalizmden yana olanlar çocukların kendilerine bakma konusunda 

yetersiz olduklarını ve bu sebeple ana babalarının yol göstermeci koruyuculuğuna 

ihtiyaçları olduğunu savunurken, ebeveynciliğe karşı olanlar da çocukların hata 

yapma ve bunlardan ders alma özgürlüklerinin ellerinden alınmasının onların 

zararına olduğunu savunmaktadırlar.  

Yine karşı görüşte olanlar felsefi ve dini bilgiler verme açısından ana 

babaların pasif davranmalarını, sadece temel ihtiyaçlar bakımından çocuğa destek 

olmaları gerektiğini savunmuşlardır. Oysa Medeni Kanun incelendiğinde velayetin 

çok daha kapsamlı olduğu görülmektedir. MK. m. 335 – m.343’de tanımı ve kapsamı 

belirtilen velayetin, çocuğun hem mallarını hem de şahsını kapsayan bir koruma hak 

ve görevi olduğundan bahsetmek mümkündür379. Biz de velayeti çocuğun malları ve 

şahsı üzerindeki velayet olmak üzere iki başlık altında inceleyeceğiz. 

(1). Çocuğun Malları Üzerindeki Velayet 

Çocuğun malları üzerindeki velayet kavramı gerektiği ölçüde ele alınacak, 

ağırlık çocuğun şahsı üzerindeki velayete verilerek bu başlık ayrıntılı biçimde 

incelenecektir.  

Bağışlama yolu ile, miras yoluyla, tazminat ödenmesi yollarıyla veya 

çalışmaları neticesinde çocuklar mal veya nakit sahibi olabilirler. Çocukların 

mallarıyla ilgili hükümlerin MK m.352 – m.363 arasında düzenlendiğini görüyoruz. 

Velayet süresi zarfında ana babanın çocukların mallarını idare ile yükümlü ve yetkili 

olup, bunun sonucu olarak ana baba çocuğun mallarından istifade hakkını da 

haizdirler. Bu durum, sadece çocuğun dünyaya geldiği veya velayetinin başladığı 

                                                
378 Paternalizm kısaca bireyin seçim veya eylem özgürlüğüne bireyin bu yönde bir arzusu ve talebi 
olmaksızın, bireyin yararını gözetmek adına yapılan müdahaledir. Franklin, a.g.e., s.40; Çetiner, 
a.g.e., s.52, dn.132.  
379 Çetiner, a.g.e., s.53. 
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zaman sahip olduğu malları değil, velayet süresi boyunca kazandığı tüm malları380 

kapsamaktadır381.  

MK.m.352 uyarınca, ana baba çocuğun velayet altında olduğu zaman 

boyunca çocuğun mallarını idare edeceklerdir. Ana babanın bu hakkının ortadan 

kaldırılması ise ancak velayet hakkının nezi ile mümkün olmaktadır. Çocuğun 

malları üzerindeki velayet bir hak olduğu kadar bir görev niteliğini de haizdir; zira 

ana babanın bu görevi gereği gibi yerine getirememeleri halinde hâkimin, çocuğun 

menfaatini korumak için gerekli tedbirleri almak suretiyle müdahalesi söz konusu 

olmaktadır.  

Velayetin şahsa münhasır haklardan olması sebebiyle ana babanın bu hakkı 

başkasına devretmesi, ya da bu haktan feragat etmesi mümkün değildir. Velayet 

devam ettiği sürece ana baba çocuğun mallarını birlikte idare edeceklerdir.  

Çocuğun mallarını en iyi şekilde koruyacak ve idare edecek kişilerin 

çocuğun ana ve babası olduğu kabul edilmekle birlikte, kimi zaman ana babanın bu 

görevi gereği gibi yerine getirememe durumları da söz konusu olabilmektedir; hatta 

bazı hallerde telafisi mümkün olmayan zararlar da ortaya çıkabilmektedir382. Medeni 

Kanunda383 bunu engelleyebilmek adına çocuğun mallarının ana baba tarafından 

idare hakkının kötüye kullanılmasını engelleyen birtakım hükümler getirilmiştir.   

Bu koruyucu tedbirlerin uygulanması, çocuğun malları tehlikeye 

düştüğünde veya mallarının idaresinin suiistimal edilmesi halinde gerçekleşecek 

olup, bu gibi durumların mevcudiyeti halinde hâkim vasiler üzerinde haiz olduğu 

denetim hakkını veliler üzerinde de uygulayabilecektir. Hâkimin bu duruma 

müdahalesinin şikâyet yoluyla başlaması, akıllara, çocuğun ya da herhangi bir kişinin 

                                                
380 Çocuğun malları üzerindeki idare ve istifade hakkı çocuğun tüm mallarını kapsayabildikleri gibi, 
bu haklardan birinin veya ikisinin de bulunmadığı mallar da vardır; bu mallar çocuğun serbest 
malları olarak adlandırılmaktadır ki bu mallar üzerinde ana babanın ne bir hukuki işlem, ne de bu 
mallara dair dava ehliyeti bulunmamaktadır. Doktrinde bazı hukukçular, çocuğun serbest malları 
üzerinde kendisinin hukuki işlem yapabileceği ve dava ehliyetini haiz olduğunu iddia etmektedirler. 
Çetiner, a.g.e., s.87. 
381 A.e., s.80 vd. 
382 A.e., s.82. 
383 MK.m.360, m.361 
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şikâyet etmemesi halinde çocukların korunup korunamayacakları sorusunu 

getirmektedir.  

Medeni Kanunda çocukların mallarını korumaya yönelik pek çok hüküm yer 

almaktaysa da, hâkimlerin iş yoğunluğu ve personel yetersizliği gibi sebeplerden 

dolayı çocukların mallarının yeterli derecede korunduğunu söylemek mümkün 

değildir384. Dolayısıyla çocuğun şahsı üzerindeki velayetin tabi olduğu denetime 

benzer bir denetim çocuğun malları üzerinde de yapılmalıdır. 

Çocuğun mallarından istifade etme hakkı çocuğun mallarını idare hakkı gibi 

şahsa sıkı surette bağlı olan haklardan biri olması sebebiyle devredilmesi söz konusu 

değildir; ancak malların idaresi ve mallardan istifade hakkı arasında belirgin farklar 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve en önemlisi mallardan istifade hakkının, malların 

idaresi gibi bir ödev değil, sadece ana babaya tanınan bir hak oluşu sebebiyle bu 

haktan feragatin mümkün olduğuna ilişkindir. Kısaca belirtmek gerekirse, idare 

hakkı velayete bağlı bir hak olmakla birlikte, mallardan istifade hakkı ana babanın 

velayet hakkı sebebiyle sahip oldukları bir hak niteliğindedir385. Bir diğer fark, idare 

hakkının çocuk reşit olduktan sonra da kısıtlanması halinde devam etmesi, ancak 

istifade hakkının çocuğun reşit olmasıyla sona ermesi durumudur; dolayısıyla kısıtlı 

çocuğun ana babası mallarını idare hakkını haizken, mallarından istifade hakkını haiz 

değildir.  

Çocuğun malları üzerindeki idare hakkı, velayet hakkına bağlı olarak bu 

hakkın bitimiyle sona ererken istifade hakkı sadece velinin bir kusurunun mevcut 

olması halinde velayet ortadan kalkmışsa sona erer.  

Ana babanın kusuru bulunmaksızın velayet hakkı sona ermişse ki buna 

örnek olarak ana veya babanın hastalanmasını verebiliriz, istifade hakkı sona 

ermeyecek, devam edecektir386; bu durumun varlığı halinde çocuğun eğitim ve 

                                                
384 Çetiner, Anglo Sakson Hukuku’nda olduğu üzere velayeti sadece çocuğun şahsı ile ilgili olan 
kısımla sınırlayıp, malları üzerindeki koruyuculuktan ayırmak gerektiği görüşündedir. Vasilerin tabi 
olduğu denetimin veliler için de geçerli olması gerektiğini düşünmektedir; bu vesayeti “kamu 
vesayeti” olarak adlandırmaktadır. A.e., s.84 vd.  
385 A.e., s.85. 
386 A.e. 
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bakımını sağlayacak tutardaki mallar üzerinde ana babanın bir istifade hakkı 

bulunmamaktadır. İstifade hakkının hem anaya hem de babaya tanınan bir “hak” 

oluşu sebebiyle, bu hak, ana babanın boşanması halinde velayetin verildiği eşe değil, 

her ikisine de ait olmaya devam edecektir.  

Ana baba çocuğa ait mallardan istifade etmek suretiyle bu malları tükettiyse, 

mallardan yararlanılan gündeki değer üzerinden bu miktarı çocuğa borçlanırlar387, 

ayrıca BK. m.132 uyarınca velayet altındaki çocuğun ana babaya karşı olan 

alacakları zamanaşımı hükümlerine tabi değildir. 

Medeni Kanun m.354 ve m.355 hükümlerince ana babanın çocuğun gerek 

bakımı gerekse eğitimi için onun mallarından gerekli harcamaları yapabilmeleri 

aşağıdaki şartlara bağlanmıştır: 

- Ana baba zaruret halinde ise, 

- Çocuğun olağanüstü masrafı varsa (örneğin çocuk diyaliz hastasıysa) 

- İstisnai nitelikte herhangi bir sebep varsa 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Hükümleri uyarınca velayet artık çocuk 

yararına bir hak, ana ve babası içinse bir ödev ve yükümlülük olarak kabul 

edildiğinden, ana ve babanın çocuğun bakım ve eğitiminden sorumlu olduğu 

tartışmasızdır; fakat yukarıda belirtilen şartların mevcudiyeti halinde hâkim çocuğun 

bakım ve eğitimi için onun mallarından yararlanılmasını kabul etmektedir. Yukarıda 

sayılan durumlar dışında bir sebepten ana baba çocuğun mallarında yararlanıyorsa, 

BK. m.744 kıyasen uygulanarak ana babanın çocuğa borçlandıkları kabul edilir. 

Çocuğun mali güvenliği aleyhine olan bir durum da, çocuğun eğitimi ve bakımı 

dışında kalan miktarın ana babanın malvarlığına dâhil edilmesi halidir, çünkü gerek 

olmadığı halde ana babanın çocuğun malvarlığından faydalanmaları ekonomik 

açıdan çocuğun istismar edilmesi anlamına gelmektedir388.  

                                                
387 A.e., s.86. 
388 A.e., s.87. 
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Çocuk lehine yapılan bağışlarda, küçüğün kazanımlarında ve çocuğa meslek 

veya sanatı için verilen mallar üzerinde ana babanın istifade hakkının da bazı 

özellikleri vardır. 

Faize verilmek suretiyle yapılan bağışlarda, tasarruf sandıklarında 

biriktirilmek üzere yapılan bağışlarda ve ana babanın yararlanması şartıyla yapılan 

bağışlarda açıkça yasaklanmadığı takdirde, ana babanın idare hakkı bulunmakta, 

ancak istifade hakkı bulunmamaktadır. Bunun dışındaki durumlarda ana babanın 

çocuğa yapılan bağışlar üzerinde istifade hakkı bulunmaktadır389. 

Kural olarak çocuğu kazancı, yanında yaşadığı ana ve babasına aittir, fakat 

çocuğun ana babasının rızası ile aile dışında yaşaması halinde, çocuk kazandığından 

dilediği gibi tasarruf hakkını haizdir. Ana ve babanın çocuğun bu kazancında ne 

idare, ne de istifade hakkı bulunmamaktadır. 

Ana baba çocuğa bir meslek veya sanatın icrası için kendi malından bir 

kısım tahsis ettilerse, artık o kısım üzerinde idare ve istifade hakları 

bulunmamaktadır. 

(2). Çocuğun Şahsı Üzerindeki Velayet 

Ana babanın çocuğun şahsına bağlı olarak velayet hakkından doğan 

yükümlülükleri, onun gerek fiziksel, gerekse zihinsel, ruhsal, ahlaki ve de sosyal 

olarak gelişimini tamamlayarak sağlıklı bir birey olarak topluma kazandırılmasını 

temel almaktadır. Medeni Kanun uyarınca velinin çocuğun şahsına bağlı velayetten 

doğan yükümlülükleri MK.m.339 vd. maddelerde sayılırken, ayrıca çocuğun 

yerleşim yerinin belirlenmesi, çocuğun evlenmesine ve nişanlanmasına rıza 

gösterilmesi, çocuğun kişilik haklarına genel anlamda saygı gösterilmesi gibi 

hususlar da velayetin şahsa dair kısmı kapsamında değerlendirilmektedir390. Çocuğun 

şahsı üzerindeki velayet hakkı değerlendirilirken ve açıklanırken üzerinde durulması 

gereken en önemli noktalar, çocuğun menfaati ve ölçülülük ilkesidir. Ayrıntılı olarak 

                                                
389 A.e., s.88. 
390 Gülçin Elçin Grassinger, Küçüğün Kişi Varlığının Korunması İçin Alınacak Tedbirler, 1.Bası, 
İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2009, s.18. 
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açıklamalara devam etmeden önce bu iki ilke üzerinde kısaca durmak gerektiği 

kanaatindeyiz. 

Genel olarak kamu hukuku alanında etkin olan ilkelerden biri olan ölçülülük 

ilkesi uyarınca, belirlenen amaca ulaşmak için kullanılacak olan tedbirlerin en az 

zarar verecek nitelikte olanının ve en hafifinin kullanılması öngörülmektedir. 

Böylelikle çocuk hakları ve ana baba hakları arasında bir denge kurulması 

amaçlanmaktadır. Burada dikkat edilecek en önemli nokta, velinin müdahalesini 

gerektiren durum bağlı olarak velinin uygulayacağı tedbir ile veli tarafından yapılan 

müdahale arasında bir ölçü, uyum ve denge bulunmasıdır. Bu sebeple diyebiliriz ki 

tehlikenin büyük olması, alınacak tedbirin de en ağır tedbir olarak seçilmesini 

gerektirmemektedir391. Somut olay ve sübjektif şartlar değerlendirilerek tedbirin 

niteliği ve niceliği kararlaştırılmalıdır392.  

Hatemi, Serozan da velayetin kişinin şahsı üzerindeki sınırının anayasal 

temel haklar olması gerektiğini belirtirken, araç ve amaç ilişkisinin uyumluluğu 

üzerinde durmuşlardır. 

Bahsi geçen ikinci önemli ilke de çocuğun menfaatinin gözetilmesi 

durumudur. Bunu da çocuğun refahı, fiziksel ve ruhsal gelişimi için gerekli olan 

durumun yaratılması ve korunması olarak tanımlamak mümkündür. Çocuk için 

hayırlı sonuç doğuracak her işlem çocuğun menfaatinedir; çocuğun menfaatine olan 

durumlar da çocuğun zekâsının, sosyal becerilerinin ve ruhsal, fiziksel gelişiminin 

tamamlanarak sağlıklı birey olarak topluma kazandırılması olduğundan, ölçülülük 

ilkesi ile birlikte çocuğun menfaatinin korunması ilkesinin de velayet kapsamında 

önemi şüphesizdir393.  

 

                                                
391 A.e., s.19. 
392 Örnek vermek gerekirse, bir somut olayda hâlihazırdaki tehlikeyi fark edememiş olan ana babanın 
söz konusu tehlikeyi fark edebilmeleri halinde gereken tedbirleri alacakları anlaşılıyorsa, hâkimin ana 
babanın velayet hakkına son vermesi ağır ve mevcut durumla örtüşmeyen nitelikte bir tedbir olacaktır. 
Kısacası ölçülülük ilkesine aykırı düşecektir. A.e. 
393 A.e., s. 20. 
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e. Velayet Hakkının Sona Ermesinin Çocuğun Kişi Varlığı 

Haklarına Etkisi 

Velayet Hakkının sona ermesinin çocuğun kişi varlığı hakları bakımından 

önemli sonuçları bulunmaktadır. Bu başlık altında çocuğun kişi varlığı haklarını 

doğrudan etkileyen “velayet hakkının sona ermesi” halini yasada sayılan sebepler 

açısından, çocuğun yararı açısından ve boşanma açısından incelemenin uygun 

olacağı kanaatindeyiz. 

(1). Velayet Hakkının Yasada Sayılan Sebepler Açısından Sona 

Ermesi 

Velayetin sonra ermesini sağlayan yasada sayılı genel sebepler; çocuğun 

reşit olması, ana babanın ölümü veya gaipliği, velayet altında olan reşit çocuğun 

kısıtlılık halinin kalkması, çocuğun evlat olarak başkalarına verilmesi, ayrılık, 

evliliğin geçersiz sayılması veya boşanmadır. Aşağıda genel sebeplere kısaca 

değinilecektir. 

Çocuğun Reşit Olması 

Medeni Kanunumuzda çocuğun reşit olması ile velayetin kalkacağına dair 

bir hüküm bulunmamaktadır ancak Medeni Kanunun Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşme ile paralellik içinde olması sebebiyle ve bu sözleşmenin birinci 

maddesinde “daha erken yaşta reşit olma durumu hariç 18 yaşına kadar herkes çocuk 

sayılır” şeklinde bir ibare bulunmakta oluşu nedeniyle küçüğün reşit olması ile 

velayetin sona ereceği kabul edilmelidir394. Yargıtay da aynı görüştedir395. 

Ana Babanın Ölümü veya Gaipliği 

Velayetin şahsa sıkı surette bağlı haklardan olduğunu belirtmiştik, bu 

sebeple ana babanın ölümü ile velayet sona erer ve mirasçılara geçmez. Şayet ana 

babadan biri ölürse, velayet Medeni Kanun hükümlerince diğerine ait olur. Boşanma 

                                                
394 A.e., s.89. 
395 Y.2HD. 4.6.1992 6280/6560 sayılı Kararı 
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halinde, velayet hakkını haiz ana veya babanın ölümü halinde, hâkim diğer eşin 

talebi ile yahut re’sen gerekli tedbirleri alacaktır. Gaiplik halinde de ölümle aynı 

sonuçlar doğduğundan, hakkında gaiplik kararı çıkan ana baba için velayet sona 

erer396.  

Velayet Altında Olan Reşit Çocuğun Kısıtlılık Halinin Kalkması 

Velayet altında olmanın sebebi küçüklük değil kısıtlılık olduğu için, 

kısıtlılık sebebinin ortadan kalkmasıyla velayet sona ermektedir.  

Çocuğun Evlat Olarak Başkalarına Verilmesi 

Çocuk evlat olarak başkalarına verilirse, velayet Medeni Kanun hükümleri 

uyarınca sona erer ve söz konusu haklarla ödevler evlat edinene geçer. Yargıtay 

Genel Kurulu’nun 26.2.1996 Tarih, 2/773 – 278 Sayılı Kararı uyarınca, evlat 

edinenin vefatı halinde çocuk üzerindeki velayet hakkının kendiliğinden sona 

ermeyeceği, asıl ana ve babaya dönmeyeceği belirtilmiş, bu gibi durumlarda vasi 

tayini gerektiği vurgulanmıştır397. Yine Yargıtay, velayetin verildiği eşin vefatı 

halinde de kendiliğinden velayetin diğer eşe geçmeyeceğini, vasi tayin edilmesi 

gerektiğini hüküm altına almıştır398. Yukarıda da belirtildiği üzere velayetin 

temelinde çocuğun yararı yattığından, hâkim velayeti diğer eşe verirken bu hususu 

dikkate alacaktır399.  

 Boşanma, Ayrılık veya Evliliğin Geçersiz Sayılması 

Boşanma ya da ayrılık kararı verilmesi esnasında hâkim velayetin hangi eşe 

verileceğini de kararlaştırır. Evliliğin geçersiz sayılması durumunda da söz konusu 

evlilik içinde doğan çocuklarla ilgili hak ve ödevlerin nasıl düzenleneceğine hâkim 

karar verir400.  

                                                
396 A.e., s.90. 
397 A.e., s.91. 
398 Y.2.HD. 12.5.1985 T., 4357/3477 sayılı Kararı 
399 A.e., s.92. 
400Çetiner bu durumda velayetin tamamen sona ermemesi gerektiği görüşündedir. A.e., s.91. 
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Velayet kurumunun temelinde küçüğün yararı bulunduğundan, velayetin 

verilmediği eşin yalnızca nafaka ödemeyle sorumlu tutulması ve çocuğun adının 

konması, eğitimi, korunması gibi önemli hususlarda söz sahibi olmaması çocuğun 

yararına değildir. Dolayısıyla velayetteki zorunlu ikametgâh, egemenlik gibi bazı 

yetkilerin yalnızca velayet hakkını haiz eş tarafından kullanılması uygulama 

açısından gerekli olmakla beraber, Çetiner401çocuğun yararı için diğer eşin de 

çocuğun ana veya babası olarak görevlerini devam ettirmesi gerektiği kanaatindedir. 

Bu konu daha ayrıntılı olarak “Velayetin Özel Olarak Boşanma Sebebiyle 

Sona Ermesi” başlığı altında inceleneceğinden, burada sadece kısaca değinilmiştir.  

(2). Velayeti Çocuğun Yararı Açısından Sona Erdiren Sebepler 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme hükümlerince ve çağdaş hukuk anlayışı 

gereğince, velayetin var olma sebebi “çocuğun yararı”dır402, dolayısıyla çocuğun 

menfaatinin bulunmadığı durumlarda velayetin sona erdirilmesi mümkündür.  

Velayetin kaldırılması için ana babanın velayet hakkından doğan 

yükümlülüklerini kendilerinden veya çocuğun şahsından doğan sebeplerle gerektiği 

ölçüde yerine getirememelerinden ötürü çocuğun ana babasının yanında yaşamaya 

devam etmesinin onun gelişimini önemli ölçüde ve sürekli olarak tehlike altına 

sokuyor olması gerekmektedir403. Burada dikkat edilecek husus, velayetin 

kaldırılması için gerekli olan sebebin uzun süredir var olması değil, ortaya çıkmış 

olması ve bu tedbirin alınmasının zorunluluk arz etmesidir. Ancak bu tedbire 

başvurulurken olayın var olduğu zamanki koşulların ve somut durumun da göz 

önünde bulundurulması gerekmekte olup, koşulların bir süre sonra değişip düzelecek 

olması bu tedbire gidilme yolunda bir engel teşkil etmemektedir404.  

                                                
401 A.e. 
402 A.e., s.92. 
403 Grassinger, a.g.e., s.163. 
404 Örneğin, ana veya babanın uzunca bir süre yurtdışında yaşayacak olması, çocuğun üzerindeki 
velayet hakkını gereği gibi icra edememesine sebep olacağından, ana babanın sonradan ailesinin 
yanına döneceği önceden belli dahi olsa uzakta olduğu süre boyunca çocuğun bakımı ve ihtiyaçlarının 
yeterli oranda karşılayamayacak olması sebebiyle velayet hakkı kaldırılacaktır. A.e., s.164. 
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Belirtmek gerekir ki çocuğun menfaatinin korunması için alınacak 

tedbirlerin en ağırı velayetin kaldırılması olup, diğer tedbirlerin sonuçsuz kalması 

veya tehlikenin büyük olması gibi nedenlerle kanun koyucu “ölçülülük ilkesi” 

nezdinde yapacağı değerlendirme ile bu yola gidebilmektedir405. Medeni 

Kanunumuzun velayetin kaldırılmasını düzenleyen 348.maddesi, kaynak İsviçre 

Medeni Kanunu m. 311 menşeli olup, gerek İsviçre gerekse Alman Hukukunda406 da 

en ağır ve en son başvurulacak tedbirin velayetin kaldırılması olduğu kabul 

edilmiştir.  

Velayetin kaldırılması için aşağıda ayrıntılı olarak ele alınacak sebeplerden 

bir veya birkaçının varlığı gerekli olup, bu işlem ana babanın yahut herhangi bir 

kişinin başvurusu ile gerçekleşebilmektedir; ayrıca velayet hakkının kullanılması ve 

kaldırılmasına bağlı sonuçların kamu düzeni ile ilgili olması, hâkimin belgeleri ve 

bilgileri re’sen araştırabilmesi sonucunu doğurmaktadır. Kamu düzeni ilkesi ve 

hâkimin re’sen inceleme yetkisi sebebiyle davanın tarafları velayetin kaldırılması 

hususunda serbestçe tasarruf edemezler407. Hâkimin çocuk ve velayeti altında 

bulunduğu ana babası arasında bir menfaat çatışması olduğunu tespit etmesi ve 

kanunda belirtilen sebeplerden birinin yahut birkaçının varlığını tespit etmesi şarttır; 

aksi halde velayetin kaldırılması veya bir taraftan başka taraf geçirilmesi mümkün 

değildir408. 

BMÇHS. m.12, Çocuk Haklarının Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 

m.3, m.6 ve Çocuk Koruma Kanunu m.4 uyarınca, görüşlerini açıklayabilecek 

olgunlukta olan çocukların hâkim tarafından velayetin kaldırılması davasında 

dinlenilerek görüşlerine başvurulması gerekmektedir. Bu sebeple uygulamada da 

                                                
405 A.e., s.162. 
406 Bkz. BGB SS 1666. maddede, çocuğun fiziksel, ruhsal veya zihinsel güvenliğinin yahut 
malvarlığının tehlike altında olması halinde ana babanın isteyerek veya ellerinde olmaksızın bu 
duruma karşı koyamamaları halinde, Aile Hukuku tehlikenin bertaraf edilmesi için gerekli olan 
önlemleri almakla yükümlüdür; diyerek son fıkrada velayetin kısmen yahut tamamen 
kaldırılabileceğini hüküm altına almıştır. (Çevrimiçi)  
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/_1666.html, 10.02.2010  
407 Grassinger, a.g.e., s.164. 
408 A.e., s.165. 

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/_1666.html
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çocuğun menfaati gereği hâkimin çocuğun beyanlarını dikkate alması gerekli olacağı 

Yargıtay Kararlarında da hüküm altına alınmıştır409.  

Velinin Deneyimsizliği, Hastalığı, Başka Bir Yerde Bulunması veya Benzeri 
Sebeplerle Velayetin Kaldırılması 

MK. m.348/b.1, “Ana babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde 

bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine 

getirilmemesi”ni velayetin kaldırılması için gerekli olan şartlardan biri olarak 

tanımlamıştır.  

Maddedeki “veya benzeri sebepler” şeklindeki ibareden sebeplerin sınırlı 

sayıda olmadığı, örneklerin çoğaltılabileceği anlaşılmaktadır410ki, somut olayların 

çokluğu ve farklılığı sebebiyle çocuğun menfaatini korumak açısından son derece 

isabeti bir düzenlemedir411. 

Eski Medeni Kanunda ise velayetin kaldırılması için gereken sebepler, 

“velayeti ifada ana babanın acze düşmesi”, “ana babanın kısıtlanması”, “velayetten 

doğan hak ve görevlerini ağır surette ihmal etmesi” ve “velayetten doğan hak ve 

ödevlerini ağır surette kötüye kullanması” olarak dört başlık altında toplanmıştı. Yeni 

Medeni Kanunda yer alan “veya benzeri sebepler” tabiri ile kanunda sayılan 

gerekçelerin örnek olarak değerlendirilecekleri belirtilmiş olup, her iki Kanunda da 

benzeri haller düzenlenmiştir.  

MK. m.348/b.1’de belirtilen hallerin ortak özelliğini “velinin velayetten 

doğan görevini ifa edememesinde kusurunun bulunmaması” olarak tanımlayabiliriz. 

Ana ve babanın çocuğun yetiştirilmesi esnasında çok serbest davranmaları 

veya çocuğu aşırı disiplin altında tutmaları, onların deneyimsizliği ve eksikliğini 

göstermektedir; yine ana babanın yaşlarının küçüklüğü ve bilgisizliklerinin çocuğu 

                                                
409Bkz. Y.HGK 01.10.2003, 2-513/521 (Yasa Dergisi, 2004, C.27, S.256, 80-81); Y 2.HD. 20.2.2007, 
2045/2362 (Kazancı – Otomasyon) ; Y 2.HD.  03.05.2004, 4839/5712 (Kazancı – Otomasyon); Tüm 
bu kararlarda, çocuğun yeterli idrake sahip olduğunun anlaşılması halinde onun yüksek menfaati 
gereği duruşmaya getirilerek bilgilendirilmesi ve görüşünün alınması gerektiği vurgulanmaktadır. 
A.e., s.166-167.  
410 A.e., s.168. 
411 A.e., s.169. 
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gereği gibi yetiştirmede eksik kalmalarına sebebiyet veriyorsa başvurulacak son çare 

olarak velayetin kaldırılması gerekebilir. Ana babanın bedensel veya ruhsal hastalığı, 

çocuğa bulaşabilme tehlikesini barındırdığından, bedensel412 veya ruhsal hastalık 

sebebiyle çocuğun ihtiyaçlarının giderilememesine sebebiyet verdiğinden, velayetin 

kaldırılması için gerekli hallerden biri olarak sayılmaktadır. 

Ancak belirtilmelidir ki velayetin kaldırılması için çocuğun ana babanın 

yanından alınarak başka bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirilmesi halinin de 

yeterli olmaması gerekmektedir. Çünkü çocuk ana babanın yanından alındığı halde 

ana babası velayetten doğan haklarını gereği gibi yerine getiriyor olabilirler, 

dolayısıyla çocuk ana ve babasıyla birlikte yaşamasa dahi onların velayetinde olmayı 

sürdürebilir. Velayetin kaldırılması yoluna gidilmesi için çocuğun menfaatinin hem 

ana ve babasının yanından alınması hem de çocuğa vasi atanmasını gerektirmesi 

şarttır413. 

Bu durumda uygulamada ortaya çıkan bir sorun da somut olaya 

MK.m.347’nin mi yoksa MK.m.348’in mi tatbik edileceğine, yani somut olayda 

çocuğun ana ve babasının yanından alınıp başka bir yere yerleştirilirken velayetin 

ana ve babada kalmaya devam etmesinin yeterli olup olmayacağına, velayetin 

kaldırılması yoluna gitmeyi gerektirip gerektirmeyeceğine dairdir. Bu hususta 

şüpheye düşülmesi halinde aşağıdaki ölçüt önerilebilir. 

Çocuğun menfaati için ana ve babasının yanından alınması yeterliyse ve ana 

baba bu esnada çocuğun yasal olarak temsil edilmesine dair görevlerini gereği gibi 

yerine getirebiliyorlarsa MK. m.347, şayet çocuğun yararı hem ana babasının 

yanından alınmasını hem de onunla ilgili kararların alınmasında velinin eksik ve 

bilgisiz oluşu sebebiyle bir başka şahıs tarafından velayetinin üstlenilmesini 

gerektiriyorsa MK. m.348 yol gösterici olabilir414. 

                                                
412 Velinin felç gibi bir hastalık sebebiyle kendi başına hareket etmesinin de mümkün olmadığı, 
dolayısıyla çocuğun bakımını da karşılayamayacağı haller bedensel hastalığa örnek olarak verilebilir. 
413 A.e., s.171. 
414 A.e. 
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Ana ve babanın çocuktan farklı bir ülkede yaşamaları ve bir sene ya da bir 

seneden uzun hapis cezasına415 çarptırılmış olmaları da yine velayetin kaldırılması 

için geçerli sebeplerdendir; çünkü bu hallerde velinin çocuğun yanında fiilen 

bulunması ve ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değildir416. Ancak eşlerden birinin 

yukarıda anılan sebeplerle çocuktan ayrı olması, fakat diğer eşin velayetin 

gerektirdiği ödevleri yerine getirmesi halinde velayetin kaldırılması cihetine 

gidilmeyecektir417. 

MK. m.348/b.I’de sayılan ve benzeri hallere örnek olarak, ana ve babanın 

uyuşturucu bağımlısı olması, ailenin devamlı ikametgâh değiştirmesinden ötürü 

çocuğun sosyal gelişiminin menfi olarak etkilenmesi, ana babanın akıl hastalığından 

muzdarip olmaları, devamlı olarak ayırtım gücünden yoksun olmaları, evi 

geçindirmek için çalıştıklarından dolayı çocuklara gerekli ilgiyi gösterememeleri ve 

ana babanın görevlerini yerine getiremeyecek ölçüde fiziksel açıdan engelli olmaları 

gibi durumları sayabiliriz418. 

Velinin Çocuğa Yeterli İlgiyi Göstermemesi veya Ona Karşı 

Yükümlülüklerini Ağır Biçimde Savsaklaması Sebebi ile Velayetin Kaldırılması 

Ana babanın, çocuğun psikolojik, sosyal, zihinsel, bedensel ve pedagojik 

gelişiminin aksamasına sebebiyet verecek derecede ağır biçimde çocuğu ihmal ve 

istismar etmesi velayetin kaldırılması için yeterli bir sebeptir. Bu davranışta kasıt 

veya ağır ihmalin bulunduğundan söz edileceği için başkaca bir sebep aranması 

gerekmemektedir419.  

İstismar duygusal, fiziksel ve cinsel istismar olarak üç şekilde tezahür 

edebilir. Her ne kadar velayetin kaldırılması için istismarın sürekli ve ağır bir şekilde 
                                                

415 Hapis cezası sebebiyle kişi kısıtlanmış olduğundan, MK.m.407 uyarınca velayetin kısıtlılıktan 
ötürü kaldırılması gerekmektedir. A.e., s.172, dn.230 Kısıtlanma velayetin kaldırılması için yeterli 
sebeplerden biri olup Türk Hukuku’nda mahkeme kararı bulunmaksızın velayetin kendiliğinden 
kaldırılması mümkün olmadığından velayetin kaldırılabilmesi için mutlaka mahkeme emri 
gerekmektedir. A.e., s.176. 
416 A.e., s.172. 
417A.e., s.173. 
418A.e., s.176.  Ana ve babanın ekonomik koşullarının kötü olması, çocuğu çalıştıkları için büyükanne 
büyükbaba gibi akrabalara veya bakıcıya bırakmaları gibi sebepler ise velayetin kaldırılması için 
yeterli değildir. A.e., s.177. 
419A.e., s.178. 
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gerçekleşiyor olması gerekmekteyse de cinsel istismar gibi fiziksel zararı geçse bile 

psikolojik tahribatının çok uzun yıllar süreceği kötü muamele hallerinde velayetin 

kaldırılması için bu durumun yalnızca bir defa vuku bulması da yeterli olacaktır420.  

Ana babaların velayetten doğan ödevlerini yerine getirip getirmedikleri 

araştırılırken somut olayın niteliğine dikkat etmek büyük önem taşımaktadır; nitekim 

sosyal çevrede hâkim olan görüşler zamana ve coğrafyaya göre çeşitlilik arz 

etmektedir. Hâkimler velayetin kaldırılması için gereken şartların oluşup 

oluşmadığını incelerlerken güncel kararları temel almalıdırlar, çünkü eski tarihli 

kararlarda ana veya babanın çocuğu dövmesi, fiziksel şiddet uygulaması tedip hakkı 

çevresinde değerlendirilerek velayetin kaldırılması için bir sebep oluşturmayacakken, 

günümüzde bu kavram kanundan çıkarılmış, fiziksel istismar velayetin kaldırılması 

sebebi olarak kanunda yerini almıştır421.  

Tekrar belirtmek gerekir ki çağdaş hukuk uygulaması ve Birleşmiş Milletler 

Çocuk Hakları Sözleşmesi gereğince, çocuğun dövülmesi ve çocuğa fiziksel şiddet 

uygulanması, kesinlikle onun yetiştirilmesi için gerekli araçlardan değildir, 

dolayısıyla Yargıtay Kararlarında da ana babayı çocuğu dövmeye veya ona fiziksel 

istismar uygulamaya yönelten motif her ne olursa olsun, bu şekildeki bir kötü 

muamele velayetin kaldırılması sebeplerinden olarak kabul edilmiştir422. 

Aynı şekilde ana ve babanın çocuğu zorunlu ilköğretime yollamamaları, 

çocuğun hastalığının tedavisini yaptırmamaları, zorunlu olmadığı halde çocuğu 

yetiştirme yurduna bırakmaları, ahlaka aykırı bir hayat sürdürmeleri, çocuğun velayet 

hakkının annede olduğu durumlarda annenin birlikte yaşadığı adamın veya eşinin 

çocuğu taciz etmesi, bedensel veya zihinsel özürlü çocuğun bakım ve eğitiminin 

gereği gibi yerine getirilmemesi, yanlış yetiştirme koşullarından ötürü çocukta kalıcı 

ölçüde kişilik bozukluklarının oluşması gibi sebepler de MK.m.348/b.II’ye örnek 

olarak verilebilir423.  

                                                
420A.e., s.179. 
421A.e. 
422 A.e., s.181. 
423 A.e., s.179, 180. 
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MK.m.348/I b.1’de velinin kusurunun bulunmadığı hallerde velayetin 

kaldırılması için gerekli sebepler belirtilirken, aynı maddenin ikinci bendinde velinin 

kusurlu davranışı nedeniyle velayetin kaldırılması hali incelenmiştir. Bir örnekle 

açıklamak gerekirse, anne veya babanın zekâ veya bedensel özrü sebebiyle çocuğa 

diğer eş tarafından uygulanan istismarı engelleyememesi halinde bir kusurun varlığı 

bulunmadığından 1.bent uygulanacakken, söz konusu velinin fiziksel istismarı 

umursamadığı için engellememesi halinde 2.bent tatbik edilecektir424.  

Gerek m.348/I b.1’de gerekse aynı maddenin ikinci bendine giren hallerde 

velayetin kaldırılması açısından bir fark olmamakla beraber, aradaki fark kusurun 

varlığı olup, kusurun varlığı halinde MK. m.354 uyarınca çocuğun mallarını 

kullanma hakkı da ana babanın elinden alınmaktadır425. 

Velayet Hakkına Sahip Ana veya Babanın Bir Başkasıyla Evlenmesi 

MK.m.349 uyarınca velayet hakkını haiz ana veya babanın bir başkasıyla 

evlenmesi velayetin kaldırılması için bir sebep oluşturmamakla beraber, çocuğun 

yararının gerektirdiği durumlarda çocuğun velayeti diğer eşe verilebileceği gibi 

velayetin kaldırılarak çocuğa vasi atanması da mümkündür426. Çocuğun velisinin 

yeniden evlenmesini istememesi durumu, velayetin kaldırılması için yeterli bir sebep 

teşkil etmemekte olup velayetin kaldırılması açısından olmazsa olmaz şart, yeniden 

evlenme ile çocuğun kişi veya malvarlığının somut biçimde tehlikeye düşmüş olması 

halidir427. Bu duruma verilebilecek en tipik örnek, yeniden evlenilen eşin çocuğun 

mallarını kendi çıkarı için kullanması veya kendi çocuklarını kayırması durumudur 

ki bu noktada mağdur ve güçsüz çocuk için gerekli olan kendisinin menfaatini 

koruyacak ve kollayacak bir vasinin bulunmasıdır428. 

Velayet hakkını haiz tarafın bu hakkı kaybetmesi için yeni evlendiği eşinin 

çocuğun kişi varlığını ve mal varlığını etkileyen olumsuz davranışlarına göz 

yumması ve kayıtsız kalması yeterli olup, ayrıca MK.m.348’de belirtilen şartların 

                                                
424 A.e., s.181. 
425 A.e., s.182. 
426 A.e. 
427 A.e., s.183. 
428 A.e., s.184. 
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gerçekleşmiş olması ve kusurlu bulunması şartı aranmayacaktır429. Yine de 

eklenmelidir ki MK.m.348’deki şartların varlığı halinde velayet hakkı sahibi ana 

veya babaya velayetin kaldırılması davası açılması her zaman mümkündür430. 

Yargıtay 2.HD.’nin 03.03.2003 Tarih, 1468/2770 sayılı Kararı431 gereğince, 

babanın atipik psikoz tanısıyla kısıtlanmış olduğu ve velayet hakkını haiz annenin de 

bir başka şahısla evlendiği belirtilmiş, annenin evlendiği şahsın çocuğa fiziksel 

istismarda bulunduğunun delillerle kanıtlanmış olmasından ötürü, MK.m.348 ve 

MK.m.349 uyarınca velayetin anneden alınarak çocuğa vasi atanmasına 

hükmedilmiştir. Burada önemle üzerinde durulması gereken husus, MK. m. 349’un 

sadece velinin önceki evliliğinden olan ve velayetini tek başına üstlenmiş olduğu 

çocuğa uygulanacağıdır432. 

Velayet hakkını haiz velinin tekrar evlenmesi ile çocuğun çıkarlarının somut 

olarak menfi biçimde etkilenmesi söz konusuysa ve velayet hakkının diğer veliye 

verilmesi433 uygun değilse, mahkeme çocuğa vasi atayacaktır434 ve bu durumda vasi 

atanmadan önce mahkemenin velayetin kaldırılmasına karar vermiş olması şartı 

aranmayacaktır435.  

(3). Velayetin Özel Olarak Boşanma Sebebiyle Sona Ermesi 

MK.m.336 ve m.337’de velayet hakkının kimler tarafından kullanılacağı 

düzenlenmiştir. Bilindiği üzere yasada ana ve babanın evli olup olmamasına göre bir 

ayrım yapılmıştır ve çocuğun yüksek yararının gerektirdiği durumlarda velayet bir 

üçüncü şahsa da bırakılabilmektedir. 

Hâkimin boşanma sonrasında çocuğun velayetinin hangi tarafa verileceği 

konusunda geniş bir takdir yetkisi bulunmaktadır.   

                                                
429 A.e. 
430 A.e., s.185. 
431 A.e., s.182, dn.273. 
432 Maddenin bu şekilde ifade edilmesi ile uygulamada ortaya çıkabilecek karışıklıklar giderilmek 
istenmiştir. A.e., s.183. 
433 Söz konusu kişinin vefat etmiş olması ya da akıl hastası olması gibi sebeplerle vesayet altına 
alınmış olması gibi sebeplerden dolayı. 
434 A.e., s.185. 
435 A.e., s.186. 
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MK. m.336 : “Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte 

kullanırlar.  

Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim, velâyeti 

eşlerden birine verebilir. 

Velâyet, ana ve babadan birinin ölümü hâlinde sağ kalana, boşanmada ise 

çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.”  

MK. m.337 : “Ana ve baba evli değilse velâyet anaya aittir. 

Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velâyet kendisinden alınmışsa hâkim, 

çocuğun menfaatine göre, vasi atar veya velâyeti babaya verir.”  

Bu maddeler uyarınca çocuklara, velayetin ana veya babadan hangi tarafa 

bırakılacağına ve ananın ölmüş olması halinde velayetin hâkim tarafından babaya 

verilmesi yahut bir vasi atamasına ilişkin görüş bildirme hakkı tanınmamasından 

ötürü bahsi geçen düzenlemeler doktrinde436 eleştirilmiştir; zira boşanma sonrası 

velayetin taraflardan hangisine verileceği hususu çocuğun yüksek yararı açısından en 

önemli konulardan birisidir ve birçok ulusal437 ve uluslararası düzenlemede438 

çocuğun görüş bildirme hakkı açıkça tanınmıştır439. 

Yargıtay, velayeti haiz olan tarafın ölmesi halinde velayetin kendiliğinden 

diğer tarafa geçmediği görüşündedir440 ki kanımızca bu isabetli bir yaklaşım 

biçimidir çünkü çocuğun yüksek yararının korunması açısından somut olay kendi 

özellikleri içinde ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmeli ve çocuğun gelişmesi, 

sağlıklı bir birey olarak topluma katılması için ön koşul olan yetiştirme hakkının ince 

elenip sık dokunarak bir tarafa tevdii zorunludur. 

 

                                                
436 Saibe Oktay Özdemir, Boşanma Davalarında Çocuklara İlişkin Kararlar Bakımından 
Çocuğun Dinlenme Hakkı, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2009,  
s.1219 vd. 
437 Bkz. İsviçre ve Alman Hukuklarındaki düzenlemeler.  
438 Bkz. BMÇHS., Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi. 
439 A.e., s.1219. 
440 Bkz. Y. 2.HD. 21.3.1997 T., E.2665, K.3126; Ceylan, a.g.e., s.162. 
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(4). Uluslararası Hukukta Ortaya Çıkan Sorunlar  

Velayetin sone ermesinin bilhassa taraflardan birinin yabancı uyruklu 

olması ve çocuğun mutad meskenini diğer tarafın izninin dışında değiştirmesi, 

kısacası çocuğu kaçırması ve alıkoyması hallerinde, çocuğun kişi varlığı haklarının 

önemli ölçüde etkilendiği açıktır. Milletlerarası Özel Hukuk konusuna giren bu özel 

duruma çalışmamızın kapsamı dâhilinde kısaca da olsa değinmek istiyoruz. 

Eşler evlilik birlikleri devam ettiği süre içinde de kimi zaman çocukları ile 

birlikte ikamet ettikleri ülke ve koşullardan rahatsızlık duymakta, ancak evlilik 

birliğinin sona ermesi halinde söz konusu ülkede yaşam yabancı taraf için büyük 

sıkıntı arz eder hale gelmektedir. Bu durumda boşanan eşin çocuğu ile birlikte 

çocuğun mutad meskeni olan ülkeden ayrılmak istemesi çocuğun o zamana kadar 

sürdürdüğü ve alışık olduğu hayatının çok büyük ölçüde değişmesi anlamına 

gelmektedir ki bir taraftan ayrılık veya boşanmanın yarattığı olumsuz psikoloji ile 

mücadele eden çocuk bir taraftan da yerinin ve alıştığı hayatın değişmesinin sebep 

olduğu güvensizlikle baş etmeye çalışmaktadır441. 

Çocuğun yerinin tespit edilmesini engellemek için eğitimine ve tedavisine 

ara verilmesi ise çocuğun beden ve ruh sağlığını olumsuz şekilde etkilemektedir. 

Kaldı ki çocuğun, ayrı kaldığı ebeveynini bir daha hiç göremeyeceği endişesi 

taşıması da onun psikolojisini büsbütün bozmaktadır, zira çocuğu kaçıran veya 

alıkoyan ebeveyn, diğer tarafın çocukla olan tüm iletişim yollarını kapatmak 

konusunda büyük hırs içindedir. 

Türk Hukukunda 2007 yılının sonlarına kadar uluslararası alanda kaçırılan 

çocukların iadesi ile ilgili yasal bir düzenleme mevcut değildi. 5717 sayılı 

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanunun442 kabulü 

ile uluslararası çocuk kaçırmaları özel olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.  

Uluslararası alanda kaçırılan veya alıkonan çocukların iadesi farklı 

şekillerde gerçekleşmektedir. Bu konuda ilgili milletlerarası hükümlerden 
                                                

441 Giray, a.g.e., s.2 vd. 
442 RG. 04.12.2007-26720. 
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faydalanılacağı gibi, yabancı mahkemelerin velayete ilişkin hükümlerinin Türkiye’de 

tanınması ve tenfizi yoluna da gidilmektedir. İlgili iç hukuk düzenlemelerinin 

yetersizliği sebebiyle uluslararası alanda çeşitli sözleşmelerin hazırlanması zorunlu 

olmuştur443. 

Uluslararası alanda kaçırılan ve alıkonan çocukların iadesi ve koşulları, 

Türkiye’nin de taraf olduğu “Uluslararası Çocuk Kaçırmalarının Hukuki Veçheleri 

Hakkında Sözleşme”de düzenlenmiştir. Çalışmamızda bundan sonra 1980 tarihli La 

Haye Sözleşmesi kısaltmasını kullanacağımız bu sözleşme, içerdiği hükümler ve 

öngördüğü usul bakımından bir adli yardım anlaşması niteliğindedir. 1980 tarihli La 

Haye Sözleşmesi çocuk hakları hususuna evrensel bir düzenleme getirme iddiasında 

değildir ve velayet sorumluluğundan doğan ihtilaflar hakkında yetkili hukukun tespit 

edilmesine yönelik bir anlaşma özelliği taşımamaktadır444. 

1980 tarihli La Haye Sözleşmesinin temel hedefi, milletlerarası özellik arz 

eden ve hukuka aykırı olarak yeri değiştirilen çocuğun bir an önce daha önceki 

mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iadesi ile çocukla kişisel ilişkide bulunma 

hakkının tesisinin sağlanmasıdır445. Sözleşmeyi hazırlayanlar, çocuğun hukuka aykırı 

olarak yerinin değiştirilmesi sonucu ailesi ile düzenli olan ilişkisinin bozulduğunu ve 

içinde yaşadığı sosyal, kültürel ortamla olan bağlarının kopma noktasına geldiğini 

vurgulamaktadırlar. Buna bağlı olarak çocuğun bir an evvel yaşadığı ülkeye 

iadesinin, çocuğun yüksek yararına olduğunun altını çizmektedirler. 

Çocuğun yaşamının istikrarlı biçimde sürmesinin çocuğun en doğal hakkı 

olduğundan hareketle, taraf devletlerin bu konuda çocuğun yüksek yararının 

gereklerini gecikmezsizin yerine getirmelerini sağlamak sözleşmenin temel 

hedeflerindendir. 

1980 tarihli La Haye Sözleşmesi’nin konusu olabilecek çocuklar onaltı 

yaşından küçük çocuklar, kendi mutad meskenini belirleme hakkına sahip olan 

                                                
443 A.e., s.4. 
444 A.e., s.21. 
445 A.e. 
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çocuklar446, herhangi bir kısıtlama getirilmemiş olmasından ötürü evlilik dışı 

çocuklar447, evlat edinilen çocuklar448 ve yaşı tashih edilen çocuklardır449. 

Sözleşme hükümleri yorumlanırken özellikle dikkat edilecek ve temel 

alınacak kavramlar “çocuğun yüksek yararı” ve “mutad mesken” kavramlarıdır. 

Öncelikle çocuğun yüksek yararının tespiti, sözleşmenin sağlıklı olarak 

değerlendirilebilmesi açısından zorunludur çünkü uluslararası çocuk kaçırmaları ile 

mücadele esnasında çocukların korunmasının gerektiği ve menfaatlerinin kapsamlı 

bir şekilde değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Çocuğun yüksek yararının tespiti 

esnasında onun fiziksel ve ruhsal bütünlüğü kapsamlı bir şekilde ve bütün olarak ele 

alınmalıdır. Çocuğun psikolojik veya fiziki olarak bir tehlikeye maruz kalabileceği 

hallerde iade edilemeyecek olması, sözleşmenin bu hususa dair göz önünde 

bulunarak yaptığı düzenlemelerdendir.  

Örnek vermek gerekirse, küçük yaşlardaki çocukların iadesi halinde onların 

eğitim görmelerinin mümkün olmayacağı ve fiziksel, ruhsal gelişimlerine katkı 

sağlamayacak işlerde çalıştırılacak olmaları kuvvetle muhtemel ise, iade talebi 

reddedilebilecektir zira bu durum çocuk hakları bakımından mutad meskenin 

bulunduğu ülkedeki hukuk kurallarının ve geleneklerinin olumsuz olduğu ve 

çocuğun yüksek yararına hizmet etmediğini göstermektedir450. 

1980 tarihli La Haye Sözleşmesinde yer alan ikinci temel kavram, mutad 

mesken kavramıdır. Sözleşmenin uygulanabilmesi için çocuğun mutad meskeninin 

sözleşmeye taraf olan devletlerden birinde bulunması gerekmektedir. Bu kavram ile 
                                                

446 Kimi hukuklar onaltı yaşından küçük çocuklara kendi mutad meskenlerini belirleme hakkı 
tanımışlardır. 
447 Evlilik dışı doğan çocukların velayeti Türk hukukuna göre annede olup, biyolojik babanın çocuğu 
başka bir ülkeye götürmesi halinde bu sözleşmeden yararlanılabilecektir. 
448 Türkiye’de evlat edinildiği esnada ergin olmayan çocuk, MÖHUK. m.18/3 gereğince evlat 
edinenin velayeti altına gireceğinden ve MK. m. 314/1 uyarınca evlatlık çocuğun öz anne ve babası ile 
kurulu olan velayet ilişkisi evlat edinen Türk vatandaşına geçeceğinden, evlatlığın mutad meskeninin  
değiştirilmesi halinde evlat edinen söz konusu çocuğun önceki mutad meskenine iadesini talep 
edebilecektir.  
Giray, a.g.e., s.37. 
449 Mutad meskeni olan ülkeden hukuka aykırı bir şekilde çıkarılan çocuğun yaşı götürüldüğü ülkede 
büyütülebilir. Bu durumda salt 1980 tarihli La Haye Sözleşmesi hükümlerini bertaraf etmek amacıyla 
yaşı büyütülen çocuğun yine de bu sözleşmenin hükümlerinden yararlanabilmesi gerekmektedir. Zira 
yaş tashihi haklı bir menfaate dayanmamaktadır. A.e., s.40. 
450 A.e., s.47 vd. 
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kastedilen, çocuğun fiilen yaşadığı yerdir. Çocuğun yerinin hukuka aykırı biçimde 

değiştirilip değiştirilmediği, haksız yere alıkonup konmadığı çocuğun mutad 

meskeninin bulunduğu ülkedeki hukuki düzenlemelere göre tespit edilecektir451. 

Bu sözleşme gibi uluslararası girişimlerle çocukların hukuka aykırı olarak 

yerlerinin değiştirilmesi ve alıkonmalarını önlemeye yönelik düzenlemeler bu 

fiillerin sayısını azaltmakta ve uluslararası platformda aile hukukuna yönelik 

işbirliğini de güçlendirmektedir. Buna rağmen taraf olmayan devletler açısından 

sorunun acı bir şekilde devam ettiği ve çocuğun yüksek yararını bertaraf edici bu 

fiillerin ardı arkasının kesilmediği görülmektedir452.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
451 A.e., s.52 vd. 
452 A.e., s.317. 
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III. Boşanmalarda Çocuğun Kişi Varlığı Hakkının Korunmasına 

Yönelik Koruma Tedbirleri 

Boşanmalarda çocuğun kişi varlığı haklarının korunmasına yönelik koruma 

tedbirleri başlığı altında öncelikle koruma tedbiri kavramının tanımı, kapsamı ve 

uygulanma koşullarının incelenmesi gerektiği kanaatindeyiz.  

A. Koruma Tedbirlerinin Kapsamı ve Koşulları 

Toplumun ilerleyebilmesi açısından onu oluşturan bireylerin fiziksel, sosyal, 

ahlaki ve zihinsel olarak gelişmiş olmaları önem arz etmekte olup, bireylerin bu 

gelişimlerini tamamlamaları için olmazsa olmaz ön safhanın çocukluk aşaması 

olduğu şüphe götürmezdir. Dolayısıyla ana ve baba çocuklarını iyi yetiştirme 

konusunda yalnızca velayetleri altında bulunan küçüklere değil, topluma karşı da 

sorumludurlar.  

Bu husus Anayasamızın 41. Maddesinde, “Aile Türk Toplumunun temelidir 

ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın 

ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak 

için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.”   

Yine Anayasanın 61.fıkrasının 4.bendinde, “Devlet korunmaya muhtaç 

çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.”denilmek suretiyle 

vurgulanmıştır. 

Çocuğun kendi gelişimini, eğitimini ve bakımını tek başına 

gerçekleştirmesinin mümkün olmaması sebebiyle, velayet hakkı kavramı ile bu görev 

ana ve babasına verilmiştir. Velayet hakkı ile oldukça serbest bir tasarruf alanını haiz 

olan velinin bu haktan doğan ödevlerini ve yükümlülüklerini gereği gibi yerine 

getirip getirmediklerinin denetlenmesi, Anayasa, Uluslararası Antlaşmalar ve Medeni 

Kanun’da yer alan çocuğu koruyucu hükümler ile teminat altına alınmıştır453.  

                                                
453 Grassinger, a.g.e., s.8. 
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Çocukluk veya Medeni Kanun’daki tanımlamayla “küçüklük”, doğumdan 

ergin olunan döneme kadar geçen dönemi kapsamaktadır454.  

Çocuk Koruma Kanunu m.3/a bendi uyarınca, “Daha erken yaşta ergin olsa 

bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişi…” çocuk olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla 

evlenme veya bir mahkeme kararı aracılığıyla erginliği haiz kişi, kanunda belirtilen 

erginlik yaşına ulaşmamış olması halinde Çocuk Koruma Kanunu’ndan 

yararlanabilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, ergin kılınan çocuğun 

Çocuk Koruma Kanunu’ndan yararlanabilmekle beraber, velayet altında 

olmamasından dolayı, Medeni Kanundaki tedbirlerden yaralanamayacak oluşudur455. 

Ayrıca önceden alınmış olan koruma tedbirleri varsa, bunların ergin olmayla ortadan 

kalkacağını belirtmekte de fayda vardır. 

Doktrinde hâkim görüş, çocuğun kişiliğinin korunmasına yönelik 

tedbirlerden olan velayetin kaldırılması tedbirinin cenin için de geçerli olacağı 

yönündedir456. 

Türk Hukuku açısından önem arz eden husus, ceninin hak ehliyetinin ne 

zaman başlayacağıdır. MK.m.28 uyarınca “Kişilik çocuğun sağ olarak tamamıyla 

                                                
454 Sosyolojik ve etimolojik açıdan çocuk kavramı için Serozan, a.g.e., s.3 vd., Grassinger, a.g.e., s.51. 
455 Grassinger, a.g.e., s.52. 
456 Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir, Kişiler Hukuku, 8.Bası, İstanbul, 2005, s.16; 
Dural, Öğüz, a.g.e., s.20 ve Akipek, Akıntürk, a.g.e., s.246’da Medeni Kanunda ceninin m.346 ve 
m.347’deki koruma tedbirlerinden yararlanıp yararlanamayacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.  
Alman Hukuku’nda ceninin korunmayı talep hakkı olduğu tartışmasız bir şekilde kabul edilmektedir. 
Bizim hukuk sistemimizde ise Nüfus Planlaması Kanunu m.4 ve TCK.m.99 gereğince on haftayı 
geçen hamileliklerde çocuğun veya neslin sağlığı için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde gebeliğe 
son verilmesi cezai yaptırıma bağlanmıştır. 
Alman Mahkemelerine yansıyan bir olayda, annenin çocuğu kanunen aldırmasının mümkün olduğu 
süre zarfında ceninin yaşam hakkını elinden almaya hakkı bulunup bulunmadığı ve buna karar veren 
anneye karşı Alman Medeni Kanunu’nda yer alan koruma tedbirlerine başvurmanın mümkün olup 
olmayacağı hususu tartışılmıştır. Burada tartışılan konu ceninin korumayı talep etme hakkının varlığı 
değil, bu hakkı annenin üstün nitelikteki hakkına karşı ileri sürmenin mümkün olup olmadığına 
dairdir. Dolayısıyla annenin hamileliğinin, ancak ona birtakım rahatsızlıklar vermesi halinde 
sonlandırılmasının mümkün olduğu, yine annenin çocukla ilgilenemeyeceğinin açıkça ortaya 
konulmuş olmasının yahut çocuğun tecavüz sebebiyle meydana gelmiş oluşunun tespit edilmiş olması 
halinde gebeliğe son vermenin mümkün olduğu kabul edilmiştir.  
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doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer. Çocuk hak ehliyetini sağ olarak doğmak 

koşuluyla457 sağ olarak ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder.” 

Hâkim görüş uyarınca belirtilmelidir ki, Medeni Kanundaki koruma 

tedbirlerinin cenine doğrudan uygulanması mümkün değildir458.  

Doktrinde Hatemi, hak ehliyetinin sağ ve tam doğma ile geciktirici şarta 

bağlı olarak kazanılacağının kabulü ile, doğacak çocuğun yaşam hakkının 

korunmasının yeterli olmayacağının altını çizerek “de lege feranda” olarak cenine bir 

şarta bağlı olmaksızın yaşama hakkının tanınması gerektiğini belirtir459.  

Grassinger ise, ceninin kişiliğinin sağ ve tam olarak doğma halinde 

başlayacağının kabul edilmesi halinde bile, cenini korumak için onu taşıyan anneye 

karşı veya anne tarafından bizzat bazı tedbirlerin alınabilmesini mümkün kılmak 

gerektiğini ileri sürer. Örnekle açıklamak gerekirse, hamileliği esnasında sürekli 

olarak uyuşturucu madde ve alkol kullanan anneye karşı,  çocuğun sağlıklı olarak 

doğmasına dair yararı olan herkes MK.m.346 kapsamında uyarıda bulunabilmelidir. 

Uyarıların dikkate alınmadan anne tarafından bağımlılığın sürdürülmesi halinde ise, 

MK.m.347 uyarınca doğumundan sonra çocuğun koruyucu aile yanına 

yerleştirilmesinin mümkün olabileceğinin veya koşulların vuku bulması halinde 

MK.m.348 gereği velayetin anneden alınabileceği uyarısı yapılabilir. Uyarıya 

rağmen bağımlılığını sürdüren anneye ise denetçi atamak dışında Türk Hukuku’nda 

doğrudan cenini korumaya yönelik bir tedbir bulunmamaktadır.  

 

 

                                                
457 Tartışmalı hususlardan biri de sağ ve tam olarak doğma şartının geciktirici mi yoksa bozucu mu 
olduğuna dairdir. Geciktirici şart görüşü doktrinde daha fazla taraftar bulmuş olup, bu şart uyarınca 
ana karnındaki cenine tıbbi açıdan her türlü müdahalede bulunmanın mümkün olduğudur. Bozucu şart 
taraftarları ise, ceninin sağ ve tam olarak doğduğu ana kadar kişilik hakkını haiz olduğu kabul 
edilecek, ancak ceninin sağ veya tam olarak doğmaması halinde bozucu şartın gerçekleştiği 
gerekçesiyle kişilik hakkı sona erecektir. Grassinger, a.g.e. ,s.54. 
458A.e., s.56 
459 Doktrinde Hüseyin Hatemi, Gerçek Kişiler Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2005, SS.2 N.28. 
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a. Koruma Tedbirleri Uygulanacak Kişinin Velayet Hakkına 

Sahip Olması 

Çocuğun korunması için alınacak olan tedbirler hâkim tarafından velayeti 

haiz olan kişiler hakkında uygulanır; şayet ana veya babadan biri velayet hakkını 

haiz değilse, ona karşı MK. m.346 vd. maddelerin uygulanması mümkün 

olmayacaktır460.  

Evli olan ana babalar velayetin birinden alınmamış olması halinde bu görevi 

birlikte üstlenirler, aynı şekilde evlatlık edinen eşler de velayet hakkını birlikte 

kullanırlar. MK. m. 336 uyarınca, “Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti 

birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hâkim 

velayeti eşlerden birine verebilir. Velayet ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ 

kalana, boşanmada ise kendisine bırakılan tarafa aittir.”  

Şeklinde hüküm tesis edilmiş olup, bu maddenin II. bendinde yer alan “… 

verebilir” ifadesinden, hakimin somut olay şartlarını esas alarak hukuki ayrılık 

gerçekleşmiş olmasına rağmen bir araya gelme ihtimali bulunan eşlerden velayeti 

almayıp, sadece çocuğu fiilen yaşayacağı eşin yanına yerleştirilmesine ve velayetin 

diğer eşle birlikte kullanılmaya devam edilmesine karar verebilir461. 

Yukarıda anılan maddenin son hükmü gereğince, ana babadan biri öldüğü 

takdirde velayet sağ kalan eşe, ana ve babanın boşanmaları halinde ise çocuk 

kendisine bırakılan tarafa ait olacaktır. Kendisine velayet hakkı verilen tarafın 

ölümü, vesayet altına alınması veya velayet hakkının kaldırılması halinde ise hâkim 

velayeti diğer eşe verebileceği gibi, uygun bulmadığı hallerde vasi olarak üçüncü bir 

kişiyi de tayin edebilir. Böylelikle yine velayet hakkı sahibi kimse, koruma tedbirleri 

de kendisine karşı uygulanacaktır462. 

Ana ve babanın evli olmamaları halinde çocuğun velayet hakkını haiz olan 

annedir; ancak annenin küçük, kısıtlı veya ölmüş olması yahut velayetin kendisinden 

                                                
460 Grassinger, a.g.e., s.56 
461 A.e., s.9. 
462 A.e., s.11. 
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alınmış olması hallerindeyse çocuğa vasi atanır ve annenin ergin olmasıyla yahut 

kısıtlılık halinin ortadan kalkmasıyla velayet doğrudan anneye geçer463. 

MK.m.314/I’de velayet hakkını haiz olmayı sağlayan durumlardan biri de 

evlat edinme olarak hüküm altına alınmıştır. 

Medeni Kanunumuzda, koruma tedbirlerinin muhatabı olamayacak, velayet 

hakkını haiz olmayan kişiler üvey ana baba ve koruyucu aile olarak belirlenmiştir464. 

Oysa kaynak İsviçre Medeni Kanunu’nda kuvvetlendirilmiş hukuki durumda 

bulunan koruyucu aile kurumunun ve koruyucu ana babanın denetim altında 

tutulmaları zorunluluk arz ettiğinden söz konusu şahısların çocuğun menfaatine 

aykırı hareket etmeleri halinde, koruma tedbirlerinin doğrudan koruyucu ana ve 

babaya karşı uygulanması da mümkün kılınmıştır465. 

Velayet hakkı ana ve babanın ikisinde de bulunmakla beraber velayet 

hakkından doğan yükümlülükleri bunlardan yalnızca biri yerine getirmiyorsa, 

koruma tedbiri sadece çocuğa karşı görevlerini yerine getirmeyen ana veya babaya 

karşı uygulanacak olup, ana babanın velayet hakkını haiz olmaması, çocuğun vesayet 

altında bulunması halindeyse çocuğun korunması için MK.m.346vd.’da yer alan 

tedbirlerin uygulanması mümkün olmayacaktır466. 

b. Velayet Hakkının Gereği Gibi Yerine Getirilmemesi 

Yukarıda da belirtildiği üzere, koruma tedbirlerinin uygulanması için 

velayet hakkının yüklediği sorumlulukların yerine getirilmemesi gerekir.  

Velayetten doğan ödevlerin hangi hallerde gereği gibi yerine getirilmemiş 

olduğunun belirlenmesi için velayetten doğan hakların ve yetkilerin neler olduğunun 

açık bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Velinin çocuğun gerek kişi varlığı 

                                                
463 A.e., s.13. 
464 Grassinger bunun yerinde bir düzenleme olmadığı görüşünde olup, çocuğun ister velisinin yanında 
olsun ister koruyucu aile yanında olsun onun ana ve babası olarak yükümlülükler üstlenen kişilerin 
çocuğu tehlikelere karşı koruyamama veya bizzat çocuğun menfaatine aykırı hareket etmeleri halinde 
MK.m.346 ve.347’de yer alan tedbirlerin onlara karşı da uygulanması gerektiğini ileri sürmektedir. 
Bkz. A.e., s.16. 
465 A.e., s.17. 
466 A.e. 
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gerekse mal varlığı bakımından onun menfaatine hareket etmek ve çıkarlarını 

gözetmek yükümlülükleri bulunmakla beraber, konumuz başlığı sebebiyle çocuğun 

kişi varlığı bakımından velinin hak, görev ve yetkileri üzerinde duracağız. 

Belirtmek gerekir ki, velayet hakkı ve kapsamıyla ilgili değerlendirmeler 

yapılırken her zaman göz önünde bulundurulması gereken ilkeler467 “Ölçülülük 

İlkesi” ve “Çocuğun Yararının Mutlak Surette Gözetilmesi İlkesi”dir468.  Ölçülülük 

İlkesinde esas olan, amaca ulaşmak için alınması gerekli tedbirlerden en az zarar 

verenin tercih edilmesi olup, alınacak olan tedbirin tehlikenin bertaraf edilmesine 

yetecek kadar etkili olması durumudur. Çocuğun Yararının Mutlak Surette 

Gözetilmesi İlkesi ise, çocuğun refahı, sağlığı ve bedensel, ruhsal bütünlüğü için 

yararlı olacak her türlü işlemin onun gelişimini sağlamaya yönelik olarak 

uygulanması halidir469.   

Velinin, çocuğun kişi varlığı açısından hak ve görevleri aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir. 

Çocuğun Bakımı ve Eğitiminde Onun Menfaatini Gözetip Gerekli Kararları 

Alması 

MK.m.339/I gereği veli, çocuğun kendi başına karar verebileceği haller 

dışında çocukla ilgili her türlü eyleme dair karar verme hakkı ve ödevini haizdir. 

Aynı maddenin III. bendinde çocuğun eğitilmesi esnasında çocuğun kişiliğinin de 

dikkate alınmasının gerektiği vurgulanmaktadır. Böylelikle hedeflenen çocuğun 

toplum içerisinde insiyatif sahibi bir birey olarak yetişmesini sağlamaktır470.  

Fakat bu çocuğun dilediği her hukuki işlemi yapabileceği veya kendisi ile 

ilgili her kararı alma yetkisini haiz olduğu anlamına gelmemektedir; zira çocuğun 

                                                
467 Velayet Hakkı kapsamında her iki ilke de ayrıntılı olarak incelenmiş olduğundan burada sadece 
kısaca tanımlamaları yapılmak suretiyle değinmekle yetinilmiştir. 
468 A.e., s.19. 
469 A.e., s.20. 
470 A.e. 
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iradesi, isteği ile onun menfaati her zaman örtüşmediğinden, velinin temsil hakkı ve 

çocuk adına karar alma hakkı devam edecektir471.  

Çocuğun Velisinin Sözünü Dinlemesi 

MK.m.339/II gereğince çocuk, ana ve babasının sözünü dinlemekle 

yükümlüdür. Velayet hakkı hem ana baba hem de çocuk açısından sonuçlar 

doğurduğundan ve karşılıklı olarak iki tarafı da etkilediğinden, ana ve baba çocuğun 

menfaatini gözetmekle yükümlüyken, çocuğun da kendi yararını gözeten472 velisinin 

sözünü dinleme yükümlülüğü bulunmaktadır473. 

Çocuğu ile Birlikte Yaşaması: 

İlke olarak çocuğun ana ve babasıyla, yani velisiyle aynı çatı altında 

yaşaması esas olduğundan, ana ve babasının rızası olmaksızın çocuğun evi terk 

etmesi mümkün değildir474. Ancak çocuğun ana babası ile aynı çatı altında oturuyor 

olması sebebiyle menfaatinin menfi olarak etkilenmesi söz konusu ise, çocuğu 

korumak için hâkim ana ve babasının yanından alınmasına imkân veren MK.m.347 

koruma tedbirine hükmedecektir475. 

Yaşanılan yerin çocuğun gelişimi açısından uygun olması ve çok sık 

değiştirilmemesi hususlarında ana ve babaya yine görevler düşmektedir; zira sık 

değiştirilen sosyal çevre çocuğun kişiliğinin gelişmesinde ve toplum içinde sağlıklı 

sosyal ilişkiler kurması yolunda menfi sonuçlar doğurmaktadır. 

 

 
                                                

471 Urs Tschümperlin, Die Elterliche Gewalt In Bezug Auf Die Person Des Kindes, Freiburg, 1989, 
215-217. 
472 Ana babanın hukuk ve ahlaka aykırı uygulamaları talep ve buyrukları veya çocuğun zihinsel, 
bedensel ve sosyal gelişimini tehlikeye sokan terbiye şekilleri ve buyruklarına çocuk uymakla 
yükümlü değildir. 
473  Ana ve babasının sözünü dinlemeyen çocuğa karşı katı ve onun kişiliğini ezen terbiye şekillerine 
başvurulması mümkün değildir. Ana ve baba her zaman eğitici davranmakla ve gerektiği hallerde 
çocuk psikologuna başvurarak sözlerini dinletebilme yolunda yardım almalıdırlar. Grassinger, s.23-
24. 
474 MK.m.339/IV 
475 Grassinger, a.g.e., s.24. 
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Çocuğun Adını Koyması 

Çocuğun adının konmasının velayet hakkından mı kaynaklandığı476 yoksa 

ana babanın kişisel bir hakkı477 mı olduğuna dair doktrinde tartışmalar mevcuttur. 

Çocuğun hem cinsiyeti hem de kimliği açısından etkili olan ön adın ana ve baba 

tarafından konulurken yine çocuğun menfaatinin ön planda tutulması, onun alay 

konusu olmasına sebebiyet verici veya küçük düşürücü bir isim konulmaması, 

çocuğun hayatı boyunca bu isimle anılacağının göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir478. 

Çocuğu Olanakları Ölçüsünde Yetiştirmesi ve Eğitimini Sağlaması 

MK.m.340 gereğince : “ Ana ve baba çocuğu olanaklarına göre eğitirler ve 

onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimini sağlar ve korurlar. 

Ana ve baba çocuğa, özellikle bedensel ve zihinsel özürlü olanlara, yetenek 

ve eğilimlerine uygun düşecek ölçüde, genel ve mesleki bir eğitim sağlarlar.” 

Çocuğun Terbiye Edilmesi  

Çocuğun terbiye edilmesi kavramını açıklarken, 1 Ocak 2002 tarihinde 

yürürlüğe giren 4721 sayılı Medeni Kanunumuzda yer almayan “Tedip Hakkı”na yer 

vermek lüzumlu olmuştur. 

“Uslandırma, yola getirme, terbiye etme” anlamını taşıyan ve yürürlükten 

kaldırılan 743 Sayılı Medeni Kanunun 267.maddesinde ana babanın velayet hakkının 

parçası olarak yer alan “tedip” kavramı altında, sadece söz değil, birtakım araçlar, 

hatta dayak gibi güç kullanmaya dayalı yöntemler dahi çocuğun eğitilmesi için 

uygun sayılıyordu479. 

                                                
476Dural, Öğüz, a.g.e., s.159; M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir, Kişiler 
Hukuku, 8.Baskı, İstanbul, s.93; Dural, Öğüz, Gümüş, a.g.e., s.323; Turgut Akıntürk, Türk Medeni 
Hukuku-Aile Hukuku, 2.Cilt, yen. 11.Bası, İstanbul, Beta Basım, 2008,s.423. 
477 Çetiner, a.g.e. s.55; Oğuzman, Dural, a.g.e., s.277. 
478 Grassinger, a.g.e., s.25. 
479 İmamoğlu, a.g.m., s.175. 
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Oysa tedip hakkı, çocuğun terbiye edilmesi ve eğitilmesi, itaatinin 

sağlanması anlamına gelmekle beraber, bu terbiye sırasında çocuğa fiziksel veya 

sözel şiddet uygulanması veya ruhsal olarak eziyet edilmesi gibi davranışlara maruz 

kalması anlamına gelmemekte olup, uslandırılması için onun bedensel ve ruhsal 

sağlığını bozmayacak şekilde azarlanması gibi tedbirlere başvurulacağı anlamını 

içeriyor480, velayetin bir sonucu ve tamamlayıcısı olarak kabul ediliyordu481.  

Ancak ne yazık ki medeni seviyenin daha geri olduğu zamanlarda tedip 

hakkı, uygulamada ana ve babanın, kimi zaman öğretmenin çocuğu disiplin altına 

almak için amacını aşan ağırlıkta fiziksel veya ruhsal ceza araçlarının kullanılmasını 

mubah kılan, bu araçları uygulayanların ise sığındıkları bir çatı görevini görmüştür. 

Yürürlükte olan Medeni Kanunumuzda bu terimin yer almama gerekçesi 

açıklanmamış olup482, kanımızca son derece isabetli olmuştur. 

Ana babaya yüklenen çocuğu eğitme görevinin bir bütünleyicisi olarak 

değerlendirilen tedip hakkı, ana babanın velayetten doğan görevlerini yerine 

getirmesinde bir araç olarak da görülmektedir483. Çocuğu eğitmek temelinde çocuğu 

yönlendirmek için yaptırım araçlarının ve zorlayıcı unsurların kullanılmasını legalize 

eden tedip hakkı, doktrinde kimi yazarlarca geniş484, kimilerince dar485 

yorumlanmıştır.  

Elbette gerekçesi çocuğu eğitmek dahi olsa tedip hakkının uygulanabilmesi 

için gerekli koşullar ve uygulamaya getirilmesi zorunlu sınırlar mevcuttur. Çocuğun 
                                                

480 Grassinger, a.g.e., s.27, dn.65.  
481İmamoğlu, a.g.m., s.165. 
482 Kaynak İsviçre Medeni Kanununda 1976 senesinde yapılan revizyon esnasında “tedip hakkı”na 
dayalı hüküm kanundan çıkarılmış olduğundan, yürürlükteki Medeni Kanunumuzda da bu kavramın 
yer almaması açısından kanun koyucunun İsviçre kanun koyucusunun tutumunu benimsediğini 
söylemek mümkündür. Ancak belirtilmesi gereken bir husus da İsviçre Medeni Kanunundan çıkarılan 
tedip hakkı kavramının, çocuğun eğitilmesi kavramı içinde zaten yer alıyor olduğu düşüncesidir. Bu 
sebeple tedip hakkının İsviçre Hukuku açısından ortadan kalktığını söylemek mümkün değildir.; zira 
bu kavram velayetin içinde varlığını sürdürmektedir.  
483 İmamoğlu, a.g.m., s.177; Oğuzman, Dural, a.g.e., s.281. 
484 Geniş anlamda yorum ile kastedilen, çocuğun eğitimi esnasında kullanılabilecek bedensel ve ruhsal 
önlemlerin tümüdür. Almanca “Züchtigung” kavramı ile ifade edilen tedip kavramını Kaufmann, 
eğitim için kullanılabilecek her türlü önlem olarak anlamaktadır.  
485  İsviçre Medeni Kanununda yapılan 1976 değişikliğinden önce de doktrinde tedip kavramının dar 
olarak yorumlanması söz konusu olabilmekteydi. Dar yorum ile kastedilen öncelikle bedensel cezaya 
başvurulması, ancak yeterli olmaması halinde onunla aynı etkiyi gösterebilecek ruhsal cezanın 
uygulanmasıydı. Ayrıntılı bilgi için bkz. İmamoğlu, a.g.m., s.179 
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eğitilmesi esnasında çocuğun kişilik değerlerine bir müdahale oluşturan ancak bunu 

hukuki açıdan haklı kılan tedip hakkının uygulanabilmesi için çocuğun ahlaken kötü 

veya yasaklanmış bir davranışta bulunması gerekirdi; çocuğun elinde olmadan 

birtakım davranışlarda bulunmasından dolayı ise486 çocuğun eğitimi açısından bir 

sonuç doğurmayacağı için tedip hakkına başvurulmaması icap ederdi487. Doktrinde 

de çocuğun eğitiminde tedip hakkının kullanılması için çocuğun davranışında 

“kusur” bulunması gerekmekteydi488. Ayrıca çocuğun ana ve babasına itaat etmesi 

gereken hallerde bunu yerine getirmemesi halinde tedip hakkının kullanılması icap 

etmekteydi489. 

Tedip hakkından yararlanma esnasında hangi araçları tercih edecekleri 

konusunda ana ve baba serbesttirler; burada da sınır velayet hakkı kapsamında 

kalmaktır490. Velayetin çocuğun yararı için yaratılmış bir kavram olduğundan 

hareketle, burada da esas sınırın yine çocuğun menfaati olduğu unutulmamalıdır491; 

tedip hiçbir zaman eğitsel amacından sapmamalıdır492. 

Yine tedip hakkından yararlanılırken gözetilmesi gereken ilkelerden biri de 

ölçülülük ilkesidir zira çocuğun vücut bütünlüğü, kişiliği ve onuru üzerinde etkileri 

olan tedibe dayalı uygulamalarla ancak çocuğun eğitimi mümkün ise bu yola 

başvurulması gerekmektedir493.  

Ölçülülük ilkesi gereğince bu yönteme başvurmanın zorunlu olması, 

kısacası başka bir yolla istenen amacın, çocuğun yararı için olan onun eğitiminin 

mümkün olmaması gerekmektedir. Ayrıca tedip hakkına dayanarak başvurulan 

cezanın çocuğun yaşı, cinsiyeti ve sağlık durumuna, eğitimine de uygun olması 

gerektiğinin altını çizmek lazımdır494. Böylelikle denilebilir ki tedip hakkının hukuka 

uygun olmasında belirleyici olan önemli bir unsur ölçülülük ilkesidir; bu ilke 
                                                

486 Geceleyin yatağını ıslatması gibi 
487 A.e., s.180. 
488 A.e. 
489Oğuzman, Dural, a.g.e., s.280; İmamoğlu, a.g.m., s.180 
490İmamoğlu, a.g.m., s.180 
491 A.e. 
492A.e., s.181. Burada kastedilen ana babanın sinirini çıkarmak için, kendi memnuniyetsizliğini 
gidermek için çocuğa tedip hakkına dayalı önlemlerin uygulanamayacağıdır. 
493 A.e., s.181.; krş. Serozan, a.g.e. s. 249, s.251.  
494 Oğuzman, Dural, a.g.e., s.281; İmamoğlu, a.g.m., s.183 
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gereğince de hiçbir şekilde tedip hakkına dayanılarak başvurulan ceza ile çocuğun 

bedensel, ruhsal sağlığına ve zihinsel gelişimine zarar verilmemelidir495. 

Çocuğun yararına olacak eğitimi için kullanılsa dahi tedip hakkının çocuğun 

kişiliğini ve bağımsızlığını zedeleyeceği muhakkaktır; dolayısıyla uluslararası 

belgelere496 ve günümüzün anlayışına ters düşmesi açısından tedip hakkına Medeni 

Kanunda yer verilmemesi çok yerinde olmuştur. Nitekim çocuğu baskı altında tutan 

ve onun kişiliğini, bedensel ve ruhsal gelişimini, sağlığını zedeleyen hiçbir uygulama 

hukuka uygun kabul edilmemelidir497. Ancak İsviçre Medeni Hukukunda da bu 

konuda bir açıklık bulunmadığı üzere, kanunda yer verilmeyen tedip hakkı 

kavramının maddi hukuktan da kaldırılıp kaldırılmadığına dair bir açıklık 

bulunmamaktadır498. 

Kanaatimizce, Medeni Kanunda çocuğa karşı bedensel ve ruhsal güç 

kullanma araçlarının hiçbirinin uygulanamayacağı açıkça hükme bağlanması 

gerekirdi499; böylelikle yoruma açık bir uygulamaya da cevaz verilmemiş olurdu. 

Örnek olarak ise Alman Medeni Kanunundaki500 uygulama temel alınarak çocuğun 

şiddet içermeyen bir eğitime hakkı olduğu, bu sebeple dayak, ruhsal zorlama ve 

cezalandırma gibi yaptırımların uygulanmasının mümkün olmadığı açıkça hüküm 

altına alınabilirdi. 

Çocuğun terbiye edilmesi esnasında ana ve babanın uymakla yükümlü 

oldukları sınırın ise, ölçülülük ilkesi tarafından belirleneceğini yukarıda açıklamıştık; 

bu konuda aydınlatıcı bir başka düzenleme de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’nin m.28/b.2’de yer almaktadır. Bu madde uyarınca çocuğun terbiye 

edilmesi sırasında uygulanacak yöntemlerin insan onuru ve saygınlığıyla bağdaşır 

nitelikte olması gerektiği vurgulanmış, yine aynı sözleşmenin 37/b.a maddesinde de 

                                                
495 Y.2.HD. 10.06.1965T., E.3060, K.3118 numaralı kararında, ana ve babanın çocuğu hastanelik 
edecek ve baygın hale getirecek derecede dövemeyeceklerini tedip hakkından yararlanma başlığı 
altında terbiye etmek için bu denli bir tedbire başvuramayacakları belirtilmiştir. İmamoğlu, s.183 
496 Birleşmiş Milletler Teşkilatınca kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Çocuk Haklarının 
Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 
497 İmamoğlu, a.g.m., s.187. 
498 A.e., s.186. 
499 Aynı görüş için Bkz. Serozan, a.g.e., s.511; İmamoğlu, a.g.m., s.188. 
500 Bkz. 08.11.2000 Tarihinde yürürlüğe giren Alman Medeni Kanununda SS 1631 II BGB. hükmü  
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çocuğun beden veya ruh sağlığını etkileyecek cezalar verilemeyeceği hüküm altına 

alınmıştır.  

Kaldı ki çocuğun dövülmesi, sövülmesi bir yetiştirme aracı olarak 

görülmemekte bilakis bu şekilde yetişmiş çocukların saldırgan davranışlarda 

bulundukları ve toplum içinde uyumsuz oldukları, huzuru bozdukları veya asosyal 

davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir501. 

İsviçre Medeni Kanunu’nda 1976 yılında yapılan revizyon ile tedip hakkının 

düzenlendiği hüküm502 kanundan kaldırılmış, ancak bunun maddi hukuka hiçbir 

etkisi olmayacağı vurgulanmıştır. Velayet hakkının kapsamında çocuğun eğitimi 

bağlamında gerekli olduğu takdirde tedip hakkının kullanılabileceği, ancak bunun 

Kanunda açık olarak yer almasının gerekmediği belirtilmiştir. Böylelikle İsviçre 

Medeni Kanunundan çıkarılmakla beraber tedip hakkının İsviçre Hukuku açısından 

ortadan kalkmış olduğunu söylemek mümkün değildir503. 

İsviçre Medeni Kanununda yapılan bu düzenleme ile tedip hakkının 

kanunda yer almasından vazgeçilmekle beraber, ana babanın velayeti yürütme 

esnasında kullandıkları terbiye yöntemlerinin, eğitim araçlarının üzerinde önemle 

durulmakta, tedip yönteminin araçları da bu kapsamda değerlendirme konusu 

yapılmaktadır. 

Yukarıda belirtildiği üzere Türk Hukuku’nda da tedip hakkına yeni medeni 

kanunda yer verilmemiş olmasından ötürü yapılan bu düzenlemenin İsviçre Hukuku 

ile paralellik arz ettiği söylenebilir504.   

Çocuğun ana babasına itaat etme yükümlülüğü bağlamında 

değerlendirilmesi icap eden tedip hakkının bir işlevi de ana babanın velayetten doğan 

                                                
501 Haluk Yavuzer, Ana-Baba, 12. Baskı, Ev- Aile-Toplum Dizisi, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2006, 
s.47 vd. 
502 Eski Art 278. ZGB  
503 İsviçre Medeni Hukuk Doktrininde Tschümperlin, tedip hakkına dayalı hükmün Kanundan 
çıkarılmasını ancak velayet hakkı kapsamında tedip hakkının hâlihazırda bulunması koşulu ile uygun 
bulunduğunu ifade etmektedir. Pratikte bu görüş çevresinde de uzlaşılmış, tedip kavramı velayet hakkı 
kapsamında değerlendirilmiştir.  
504 İmamoğlu, a.g.m., s.177. 
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yükümlülüklerini ifa edebilmesine yardımcı olurken çocuğun söz dinlememesinin de 

yaptırımına ışık tutmaktadır.  

İçerik olarak tedip hakkı, çocuğun hukuki varlığına505 müdahaleyi kapsar 

nitelikte olup, eğitimi için birtakım zorlayıcı tedbirlere başvurulmasını mubah 

kılmaktadır. İsviçre Medeni Kanunu’nda yapılan değişiklik ile tedip hakkı ve eğitim 

araçları kavramlarının hiçbirine yer verilmemiştir506. Eski İsviçre Medeni 

Kanunu’nda ruhsal nitelikli önlemler için uyarı, kınama, tehdit, azarlama, alay etme, 

ilgisizlik gibi araçlar, bedensel önlemler için de dayak gibi güç kullanma unsurları 

kimi zaman da hem bedensel, hem de ruhsal tedbirler olarak da çocuğun hareket 

özgürlüğünün kısıtlanması gibi önlemler örnek olarak verilebilir507. 

Dar anlamıyla veya geniş anlamıyla kullanılsa dahi tedip hakkının sağladığı 

yetki dâhilinde bu kuruma başvurmak bazı koşulların varlığı halinde mümkündür. 

Çocuğun kişilik değerlerine bir müdahale oluşturan tedip hakkına başvurulabilmesi 

için çocuğun kişilik değerlerine müdahaleyi hukuken haklı kılan, çocuğun kişilik 

değerlerinden daha üstün bir amaca hizmet etmesi gereken bir sebebin varlığı 

zorunludur.   

Çocuğun Yetiştirilmesi 

Çocuğun yetiştirilmesi ile onun gerek bedensel, gerekse zihinsel ve sosyal 

olarak kendi kendine yeten ve toplum ile uyum içinde bir birey olması hedeflenmiş, 

ana ve babanın bu konuda yeterli bilgi ve donanıma yahut fiziksel ve ruhsal koşullara 

sahip olmaması halinde hâkim tarafından MK.m.347’de yer alan koruma tedbirine 

başvurulmak suretiyle çocuğun yetiştirilmesine dair eksiliklerin giderilmesine 

çalışılacağı yolunda hüküm tesis edilmiştir508. 

                                                
505 Çocuğun onuru, özgürlüğü ve vücut bütünlüğü gibi kişilik değerleri 
506 Kaufmann’a göre tedip hakkı ve eğitim araçları kavramları farklı olarak nitelendirilmiş, tedip hakkı 
için Züchtigung, eğitim araçları için de Erziehungsmittel kavramları kullanılmıştır.  

507 1976 yılında yapılan revizyondan önce tedip kavramının daha dar ele alındığı olmuştur.  Öncelikle 
bedensel, kimi zaman da bedensel cezalandırma ile aynı etkiye sahip ruhsal cezalandırmayı ifade eden 
tedip kavramı günlük dilde ve hukuk doktrininde kullanılmıştır.  
508 Grassinger, a.g.e., s.29. 
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Çocuğun yetiştirilmesi kapsamında değinilmesi gerek hususlardan biri de 

çocuğun okul eğitimidir. Ana ve baba ekonomik koşullarının elverdiği ölçüde 

çocuğunun okul eğitimini karşılamakla yükümlü olup, bu görevlerini ifada acze 

düşmeleri veya yetersiz kalmaları halinde devletin maddi destek sağlayacağı ve 

gerekli önlemleri alacağı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi m.27’de 

belirtilmiştir. 

Hukuk sistemimiz açısından çocuğu ilköğretime yollama veya yollamama 

bakımından ana babaya bir karar hakkı tanınmamış bu uygulama da Anayasanın 

42.maddesi ile temellendirilmiştir509. Bu madde uyarınca kimse eğitim hakkından 

yoksun bırakılamaz ve kız ve erkek tüm vatandaşlar için ilköğretim zorunlu ve 

ücretsizdir. 

Çocuğun Meslek Eğitimi 

Çocuğun meslek eğitimi ile kastedilen, ilköğretimin başarıyla 

tamamlanmasından sonra, çocuğun zekâsı, beceri ve yeteneğine uygun olan mesleği 

edinebilmesi için gerekli olan lise ve yüksek okul eğitiminin yahut lisans ve 

lisansüstü eğitimin sağlanmasıdır; böylelikle çocuğun icra edebileceği ve hayatını 

idame ettirebileceği uygun mesleğe kavuşmasının sağlanmasıdır. 

Gerek Medeni Kanunumuzda gerekse kaynak İsviçre Medeni Kanununda 

çocuğun yeteneklerine uygun olarak sağlanan ilk meslek için tahsil imkânının, bir 

                                                

509 Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla 
tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş 
bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim 
ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan 
kaldırmaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. 
Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye 
uygun olarak, kanunla düzenlenir. Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, 
öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, 
durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Eğitim ve 
öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu 
faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim 
kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim 
kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi 
olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır. 
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ikinci meslek eğitimi için talep edilebileceğine dair bir hüküm içermemektedir510 ve 

dolayısıyla çocuğun ergin olduktan sonra başka yetenek ve ilgi alanları keşfederek 

bunlara yönelik eğitim almayı ana ve babasından talep hakkı bulunmamaktadır. 

Çocuğun almak istediği mesleki eğitim ile ilgili yol gösteren Medeni 

Kanunun 339/III. maddesi gereğince çocuğun isteğinin ana ve babası tarafından 

dikkate alınması gerekmektedir. Burada ölçü, çocuğun ileriye dönük olarak 

menfaatine olmayan bir mesleği bilinçli bir şekilde değil, sadece geçici bir heves 

veya arkadaş etkisi ile seçmiş olması halinde bu mesleğin çocuk yararına olmayacağı 

gerekçesiyle çocuğun karar verme özgürlüğünün sınırlandırılabilecek olmasıdır511. 

Özürlü Çocukların Eğitimi 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi m.27/b.1 uyarınca her 

çocuğun kendini geliştirebileceği ve toplumsal, zihinsel, ruhsal gelişimini 

sağlayabileceği bir hayat sürmeye hakkı olduğu vurgulanmış, aynı sözleşmenin 

23.maddesinde ise: 

“Taraf devletler, özürlü çocukların özel bakımdan yararlanma hakkını 

tanırlar ve eldeki kaynakların yeterliliği ölçüsünde ve yapılan başvuru üzerine, 

yardımdan yararlanabilecek durumda olan çocuğa ve onun bakımından sorumlu 

olanlara, çocuğun durumu ve ana-babanın veya çocuğa bakanların içinde 

bulundukları koşullara uygun düşecek yardımın yapılmasını teşvik ve taahhüt 

ederler.”  

Denilmek suretiyle, özel eğitim gerektiren çocuklara ihtiyaçları olan 

eğitimin sağlanabilmesi içi önce velinin daha sonra da devletin yükümlülük altında 

olduğu belirtilmiştir. 

Yine Anayasamızın 42/VII son fıkrası, c bendi uyarınca: “Devlet, durumları 

sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.”; 

                                                
510 İsviçre Federal Mahkemesinin kararları da bu yöndedir. Grassinger, a.g.e.,  s.32-33. 
511 Grassinger, a.g.e., s.33. 
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Anayasanın m.61/IV ve V. fıkrası uyarınca ise : “Devlet, korunmaya 

muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır. Bu amaçlarla 

gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.” denilmektedir.  

Zihinsel veya bedensel özürlü çocuklara gereken eğitimin verilmesi, onların 

toplum içinde sosyal varlıklar olarak yaşamlarını sürdürmeleri açısından büyük önem 

arz etmektedir; zira eğitim alan özürlü çocukların topluma adapte olabildikleri ve 

kendilerine uygun meslekler icra edebildikleri bilinmektedir512. 

Çocuğun özürlü olması halinde, ana veya babanın çocuğun ergin 

olmasından evvel, onu ergin olduktan itibaren koruyacak ve kollayacak, 

menfaatlerini gözetecek bir yasal temsilcinin atanması için gereken işlemlere 

başlamakta gecikmemesi çocuğun yüksek çıkarı gereğidir513. 

Çocuğa Dini Eğitim Vermesi 

Çocuğa dini eğitim verilmesi hakkı, MK.m.341/I uyarınca ana ve babasına 

tanınmış bir haktır. Dolayısıyla ana ve baba çocuğa dini eğitimi velayet hakkına bağlı 

olarak vereceklerdir. 

Burada özellik arz eden durum, ana ve babanın boşanmış olması ve eşlerden 

yalnızca birinin velayet hakkını haiz olması ve iki eş arasında din yahut mezhep 

farklılıkları bulunması halinde çocuğa dini eğitim verme hususunda velayet hakkını 

haiz olmayan eşin de bir hak ileri sürüp süremeyeceğine dairdir514.  

Kanaatimizce, çocuk ile kişisel iletişim kurma hakkına sahip olan ancak 

velayeti haiz olmayan tarafın da çocuğun ruhsal gelişimini ve psikolojisini 

bozmayacak şekilde kendisinin mensubu olduğu farklı din veya mezhep hakkında 

bilgi verebileceği yönündedir515.  

                                                
512A.e., s.34.  
513 Böylelikle çocuk ergin olduktan sonra başlayan ve kendisine yasal temsilci atanana kadar geçen 
süreç zarfında çocuğun menfaatinin korunması kesintiye uğramamış olacaktır. Oğuzman, Dural, 
a.g.e., s.434.  
514 Doktrinde hâkim olan görüş uyarınca velayet hakkını haiz olan taraf, çocuğun dini eğitimini de 
belirleyecektir. 
515 Aynı yönde bkz. Grassinger, a.g.e., s.37. 
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Burada önemle vurgulanması gereken husus çocuğun dini eğitim ile 

psikolojisinin bozulmaması gerektiği olup, bağnaz ve aşırı katı bir din eğitimi sonucu 

çocuğu içinde yaşadığı sosyal çevreden kopartan ve çocuğun kişiliğinde değişim 

yaratan eğitime karşı koruma tedbirine başvurulacağıdır, hatta velayetin kaldırılması 

yoluna dahi gidilebileceğidir; çünkü bilindiği üzere koruma tedbirlerine hükmetmek 

veya velayetin kaldırılması gibi ağır bir yola başvurmak ancak çocuğun yüksek 

yararının gerektirdiği hallerde söz konusudur ki yukarıda belirtilen durumun çocuğun 

zararına olduğu açıktır516. 

Yine belirtilmelidir ki ana ve baba çocuğa mensup oldukları dinin 

gerektirdiği eğitimi verebilecekleri gibi, hiçbir dini eğitim vermeyebilirler de.  

Bu husus tamamen din ve vicdan hürriyeti kapsamında değerlendirilecek 

olup, çocuğa dini eğitim verilmediği gerekçesiyle hâkimin duruma müdahale etmesi 

isabetli değildir517. Kaldı ki ne laik sisteme, ne Anayasanın 58.maddesine, ne de 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 14.maddesinin savunduğu 

düşünce ve vicdan özgürlüğüne ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 

9.maddesine uygun düşmemektedir ana veya babanın çocuğa muhakkak dini eğitim 

vermesi yönündeki bir görüş. 

MK.m.341/son hükmü gereğince, çocuğun ergin olması ile çocuğa dini 

terbiye vermeye dair hükmün uygulama alanı da son bulacaktır.  

Çocuğu Temsil Yetkisi 

MK. m. 342/I gereğince, velayet hakkı gereği ana ve baba çocuğun üçüncü 

şahıslarla yaptığı işlemlerde onun yasal temsilcisidirler. Aynı maddenin son 

fıkrasında “Vesayet makamlarının iznine bağlı hususlar dışında kısıtlıların temsiline 

ilişkin hükümler velayetteki temsilde de uygulanır.” Şeklinde hüküm tesis edilerek, 

velinin vasiden farklı olarak çocukla ilgili işlemlerde bulunmak hususunda vesayet 

veya denetim makamına bağlı olmaksızın hareket edebileceği vurgulanmıştır. 

                                                
516 Oğuzman, Dural, a.g.e., s.279.; İnan, a.g.e., s.130., Akyüz, a.g.e., s.253.  
517 Oğuzman, Dural, a.g.e., s.279; Dural, Öğüz, Gümüş, a.g.e., s.330. 
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Velinin çocuğu temsilen yapacağı işlemlere kanunen bazı sınırlamalar 

getirilmiştir. Bunlar çocuğun kişiye sıkı surette bağlı olan haklarını kullanmasının 

temsilen yerine getirilmeyeceği; velinin çocuğun menfaatine aykırı olarak hareket 

ettiği durumlar ve velayetin kaldırılmış olması halidir.  

Ana baba ve çocuğun menfaatlerinin çatışması iki şekilde tezahür edebilir: 

Bunlardan ilki velinin çocuğu borç altına sokacak borçlandırıcı veya 

tasarrufi işlemler yapması halindedir ki bu duruma örnek olarak sadece çocuğun borç 

altına sokulduğu işlemleri verebiliriz518.  

İkincisi ise velinin çifte temsilde bulunduğu, yani hem çocuğun yasal 

temsilcisi olarak hem de karşı tarafın iradi temsilcisi olarak yaptığı işlemlerdir519. 

Velinin çocuk yararına borçlandığı durumlar ise MK. m.345520 kapsamında 

değerlendirilmediğinden velinin temsil yetkisinin kalktığından söz edilemez.  

Bu gibi durumlara örnek olarak ana babanın çocuğa mal bağışlaması, 

çocuğun üçüncü şahıslara olan borcuna kefil olması veya çocuğun borcunu 

üstlenmesi gibi halleri sayabiliriz521. 

Ana baba ile çocuğun menfaatlerinin çatıştıkları hallerde şayet veli kendi 

menfaatini çocuğun menfaatinden üstün tutma tehlikesine karşın velinin temsil 

yetkisi kanun koyucu tarafından kaldırılmakta ve bu durumda acilen çocuğa kayyım 

atanmakta, işlem hâkim tarafından onaylanmaktadır522.  

                                                
518 Çocuk ve ana babası arasında şirket sözleşmesi yapılması, çocuğun ana babasına karşı şuf’a 
hakkını kullanması, çocuğun velisine karşı olan alacağından feragat etmesi gibi durumlar.  
519 Kredi borcuna teminat teşkil etmesi için çocuğa ait olan bir taşınır veya taşınmaz üzerinde ipotek 
hakkı tesis ettirmesi, çocuk adına yapılan ve velinin lehtarı bulunduğu hayat sigortası, çocuk adına 
açılan işletmenin ana baba tarafından işletilmesi halleri. 
520 MK.m.345: “Çocuk ile ana baba arasında ya da ana babanın menfaatine olarak çocuk ile üçüncü 
kişi arasında yapılacak bir hukuki işlemle çocuğun borç altına girebilmesi, bir kayyımın katılmasına 
ve hâkimin onayına bağlıdır.” 
521 Grassinger, a.g.e., s.41. 
522 Bu durumlarda hâkimin onayı olmaksızın yapılan işlemler hukuki açıdan geçersizdir. Oğuzman, 
Dural, a.g.e., s.299 
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MK.m.430/I uyarınca : “Temsil kayyımı, kendisine kayyım atanacak 

kimsenin yerleşim yeri vesayet makamı tarafından atanır.” Denilmek suretiyle sulh 

mahkemelerinin görevli olduğu belirtilmiştir. 

Temsil yetkisinin kullanılması sırasında çocuğun kişilik haklarına, yani 

onuruna, yaşam hakkına, manevi değerlerine, hak ve fiil özgürlüklerine saygı 

gösterilmesi esas olup, çocuğun geleceğini, ruhsal ve bedensel bütünlüğünü sarsacak 

hukuka ve ahlaka aykırı işlemler, BK.m. 19-20523 gereğince geçersiz olacaktır.  Ana 

babanın temsil yetkisini kötüye kullanması halinde MK.m.346 vd.’da yer alan 

koruma tedbirlerine başvurulacaktır.  

Sınırlı Ehliyetsiz Küçüğün Evlenme ve Nişanlanmasına Rıza Göstermesi 

MK. m.118524 ve m.126525 hükümleri gereği velayet hakkının veliye tanıdığı 

yetkilerden biri de çocuğun evlenme ve nişanlanmasında rıza beyan etmektir. 

Velayet hakkının her alanda icrasında olduğu gibi burada da esas olan çocuğun 

yüksek yararı olup, velinin çocuğun menfaatine aykırı bir şekilde rıza göstermemesi 

halinde mahkemeye başvurmak mümkün olacaktır. 

c. Velayet Hakkının Yerine Getirilmemesinde Kusurun 

Aranmaması 

Yukarıda da belirtildiği üzere, velayet hakkının temelinde çocuğun menfaati 

kavramı bulunduğundan, kanun koyucu koruyucu tedbir alınması halini ana ve 

babanın kusuruna bağlamamıştır526; zira ana babanın kusurunun bulunmaması 

halinde tedbire başvurulamayacak, çocuğun menfaati zedelendiği halde bunu 

                                                
523 BK.m.19: “Bir akdin mevzuu, kanunun gösterdiği hudut dairesinde, serbestçe tayin olunabilir. 
Kanunun kat’i surette emreylediği hukuki kaidelere veya kanuna muhalefet, ahlaka (adaba) veya 
umumi intizama yahut şahsi hükümlere müteallik haklara mugayir bulunmadıkça, iki tarafın yaptıkları 
mukaveleler muteberdir.”  
BK.m.20: “Bir akdin mevzuu gayri mümkün veya gayri muhik yahut ahlaka (adaba) mugayir olursa o 
akit batıldır. Akdin muhtevi olduğu şartlardan bir kısmının butlanı akdi iptal etmeyip yalnız şart, 
lağvolur. Fakat bunlar olmaksızın akdin yapılmayacağı meczum bulunduğu takdirde, akitler 
tamamiyle batıl addolunur.”  
524 MK.m.118/II : “Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı 
bağlamaz.” 
525 MK.m.126: “Küçük, yasal temsilcisinin izni olmadan evlenemez.” 
526 Kaynak İsviçre Medeni Kanununda da yapılan düzenleme aynı yöndedir. 
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sonlandırmak için tasarrufta bulunulamayacaktır. Dolayısıyla ana babanın kusuru 

bulunsun veya bulunmasın, çocuğun yüksek çıkarının tehlikeye düşmesi halinde 

hâkim tarafından koruyucu tedbire başvurulacaktır527. 

Eski Medeni Kanun’un 272.maddesinde yer alan “Ana ve baba vazifelerini 

ifa etmedikleri takdirde…” ifadesi yerine yeni Medeni Kanun’un 346.maddesinde 

“Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, ana ve baba duruma 

çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse…” ifadesinin kullanılması çocuğun 

menfaatinin korunması açısından isabetli olmuştur528. 

Alman doktrininde günümüzde de halen koruma tedbirlerinin uygulanması 

için kusurun varlığının gerekli olup olmadığı tartışılmaktaysa da Alman uygulaması 

tartışmaları dikkate almaksızın çocuğun menfaatinin zarar görüp görmediğini 

inceleyerek ona göre karar verir529. 

B. Koruma Tedbirlerine Hâkim Olan İlkeler ve Bu 

İlkelerin Boşanmalarda Uygulanış Biçimleri 

Koruma tedbiri kavramının açıklandıktan sonra koruma tedbirlerine hâkim 

olan ilkelerin tanıtılması gerektiğinden hareketle öncelikle çalışmamız için önemli 

bir başlığı oluşturan çocuğun menfaatinin ön planda olması ilkesi, kapsamında 

çocuğun menfaati kavramına ve işlevlerine değinilmiş, ardından da çocuğun 

menfaatinin tehlikede olmasının ne anlama geldiği ve bu durumu yaratan hallerin 

hangileri olduğu belirtilmiştir.   

Koruma tedbirlerine hâkim olan diğer ilkeler olan talilik, tamamlayıcılık ve 

orantılılık ilkeleri sırasıyla kavram ve kapsam bakımından açıklanmıştır.  

 

 
                                                

527 Grassinger, a.g.e., s.48. 
528 Eski MK.m.272’nin geçerli olduğu zamanda da doktrin koruma tedbirinin uygulanması için ana ve 
babanın kusurlu olmasını aramamaktaysa da MK.m.346’da bu ilkenin ve koruyucu tedbirlerin talilik 
niteliğinin ortaya konulması açısından isabetli olmuştur. 
529 Grassinger, a.g.e., s.50. 
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1. Çocuğun Menfaatinin Ön Planda Olması İlkesi  

Çalışmamızın önceki bölümünde de belirttiğimiz üzere çocuklara dair yapılan 

düzenlemelerde, korunmaya muhtaç olmaları sebebiyle öncelikle ve her koşulda 

menfaatlerinin ön planda tutulması esastır. Bu ilkenin açıklanması için öncelikle 

“çocuğun menfaati kavramı”nın tanımlanması gerektiği kanaatindeyiz. 

a. Çocuğun Menfaati Kavramı 

Çocuğun menfaati kavramı hukuki düzenlemelerde farklı tabirlerle yer 

almaktadır. Çocuk Koruma Kanunu m.4/b bendinde “çocuğun yarar ve esenliği”, 

MK.m.305’te “küçüğün yararı”, MK.m.346’da “çocuğun menfaati”, BMÇHS m.3’te 

ise “çocuğun yüksek yararı” şeklinde ifade edilmektedir530. 

Çocuğun içinde bulunduğu sosyal koşulların, yaşadığı çevrenin, ailesinin 

durumunun ve çocuğun yaşının, menfaati üzerinde etkili olmasından ötürü ve her 

çocuk için bu şartların farklılık arz etmesinden dolayı çocuğun menfaati kavramını 

her türlü olaya sirayet edebilecek bir şekilde tanımlamak mümkün olmamaktadır531.  

Çocuğun ihtiyaçları her somut olay açısından farklılık arz ettiğinden ve 

somut olayı değerlendirmek için yalnızca hukuk bilgisinin değil, psikolojik, 

pedagojik, tıbbi ve sosyolojik bilgilerin de varlığı gerektiğinden çocuğun menfaati 

kavramına dair genel bir tanımlama yapmak mümkün olmamış, ancak kavram tarif 

edilmekle yetinilmiştir532. 

Yargıtay kararlarında çocuğun menfaati kavramının kapsamı belirlenirken, 

çocuğun bedeni, ahlaki ve fikri gelişmesinden bahsedilmekte, bu şekilde bir 

sınırlama yapılarak hüküm tesis edilmektedir533. 

                                                
530 Türk Hukuku’nda da Oğuzman, Dural “çocuğun esenliği” kavramını, Çetiner, Öztan ve Serozan 
“yararı”nı, İnan “güvenliği”ni, çocuğun menfaati olarak kullanmış olup, yine çocuğun menfaati, kendi 
yararı, üstün yararı gibi terimlerin kullanıldığına da rastlanmaktadır. İçerik açısından bu terimler 
farklılık arz etmemektedirler. 
531 Grassinger, a.g.e., s.58. 
532 A.e. 
533 Y.2.HD. 27.12.2004, 14629/15838 (Bilal Köseoğlu, Aile Mahkemelerinin İşleyişi, Ankara 2005, 
s.296); Y. 2.HD. 09.05.2003, 6238/6856 (Köseoğlu, a.g.e., s.299) 
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Çocuğun menfaati kavramını tanımlamak açısından ışık tutacak maddenin, 

MK.m.340/I olduğunu söylemek mümkündür; zira bu madde kaynak İsviçre 

Kanunu’ndan daha geniş bir biçimde534 çocuğun menfaatinin gerçekleşebilmesi için 

velinin çocuğun bedensel, ruhsal, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişimini sağlamak 

suretiyle velayet görevini ifa etmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Alman Hukuku’nda çocuğun menfaati BGB’nin SS.1666535.maddesinde 

çocuğun bedeni, ahlaki ve ruhsal gelişimi olarak yer alırken, doktrinde çocuğun 

menfaati, onun kendi ayakları üzerinde durabilen, insiyatif sahibi, bağımsız, 

sorumluluklarının bilincinde olan, topluma uyum sağlayabilen, sosyal açıdan 

gelişimini tamamlayabilmiş birey olarak yetişmesinin sağlanması olarak 

açıklanmıştır536.    

Yukarıda da belirtildiği üzere çocuğun menfaati kavramına uluslararası 

antlaşmalarda537 da yer verilmiş, ancak bir teknik olarak tanımlaması yapılmamış, 

dikkat edilmesi gereken “en üst ilke” olması sebebiyle gözetilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır538. 

Teknik olarak bir tanımlama yapılmamış olmakla beraber, Birleşmiş 

Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi’nin genel ilke olarak nitelendirilebilecek 2., 3., 6. 

ve 12.maddeleri, “ayrımcılık yapmama, en üst derecede hayatta kalma ve gelişme 

fırsatı, çocuğun görüşlerine saygı gösterilmesi” hususlarına dikkat çekmek suretiyle 

                                                
534 Kaynak İMK.m.302/I’den farklı olarak MK.m.340/I’de ana babanın, çocuğun yalnızca bedeni, akli 
ve ahlaki gelişimini değil, ruhsal ve toplumsal gelişimini de korunmakla yükümlü olduğu 
belirtilmiştir. Grassinger, a.g.e., s.59. 
535 http://www.gesetze-im-inernet.de/bgb/_1666.html , 10.02.2010 
536 Grassinger, a.g.e., s.60. 
537 BM Çocuk Hakları Bildirgesi m.2’de, çocuğun özel şekilde korunacağı ve bedensel, zihinsel, 
manevi, ahlaki ve toplumsal olarak gelişmesine olanak sağlayacak tüm koşullardan faydalanmasının 
sağlanacağı ve bu sebeple çıkarılacak yasalarda da çocuğun menfaatinin ön planda yer alacağı 
belirtilmiştir. 
538 A.e., s.61. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. 25.07.1995 Tarihli Resmi Gazetede 22187 sayısı ile yayınlanan Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi m.2; m.3/I-II Çocuğun yüksek yararı ilkesine yine aynı 
sözleşmenin 9, 18, 20, 21, 37/b.c, ve 40/II. maddelerinde de yer verildiğini görüyoruz.   

http://www.gesetze-im-inernet.de/bgb/_1666.html
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çocuğun menfaatinin belirlenmesi bakımından dikkat edilmesi gereken ana unsurları 

aydınlatmaktadır539. 

b. Çocuğun Menfaati Kavramının İşlevleri 

Çocuk kendi istekleri doğrultusunda iradesini açıklayabilse dahi, her zaman 

istekleri ile onun menfaati ve esenliği örtüşmeyebilir, bu sebepledir ki gerek yaş 

küçüklüğü gerekse tecrübesizlik gibi etmenlerden dolayı kolayca etki altında 

kalabilen çocukların iradeleri hukuki açıdan sınırlı olarak değerlendirilmektedir540. 

Bu sebeple denilebilir ki çocuğun menfaati kavramının işlevlerinden ilki, onun 

çocuğun iradesinin yerini almasıdır. 

Bir diğer işlevi çocuğun erişkinlere nazaran güçsüz ve zayıf olması 

sebebiyle kendisinin aleyhine sonuçlar doğurabilecek bu durumun onun zarar 

görmesinin engellenerek dengelenmesini sağlamaktır. 

Ayrıca çocuğun menfaati kavramı, çocukla ilgili uyuşmazlıklarda koruma 

tedbirlerinin alınabilmesi için gereken hukuki zemini oluşturmaktadır. Nitekim ancak 

çocuğun yararının tehlikede olması halinde başvurulabilecek olan koruma tedbirleri 

yine bu kavram ile hukuki açıdan meşrulaşmakta ve yaptırım gücü kazanmaktadırlar. 

Velayet hakkına müdahale veya velayetin kaldırılması gibi ağır tedbirlerin 

uygulanması da çocuğun menfaatinin gerektirmesi sebebiyle mümkün olmakta ve 

husus sisteminde yaptırıma bağlanmaktadır. 

Ana ve babaya, çocuğun kişiliğine saygı gösterme yükümü, onu bir birey 

olarak kabul etmek ve bu açıdan gelişmesine destek olmak gibi görevleri yine 

çocuğun menfaati kavramı yüklemektedir. 

Ayrıca toplumun istikbali olan çocukların sosyal açıdan sağlıklı bir biçimde 

yetiştirilmeleri görevi de çocuğun yararı kavramıyla sağlanmaktadır.  

                                                
539 Çocuk Hakları’nın Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin 1/I.maddesinde de çocuğun 
menfaatinin ne olduğuna dair bir tanımlama yapılmaktan kaçınılmış, “Bu sözleşmenin amacı 
çocukların yüksek çıkarları için haklarını geliştirmek, onlara usule ilişkin haklar tanımaktır.” demek 
suretiyle hâkime takdir yetkisi tanınmıştır. 
540 Grassinger, a.g.e., s.63. 
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c. Çocuğun Menfaatinin Tehlikede Olmasının Anlamı 

Yukarıda da belirtildiği üzere, koruma tedbirlerinin uygulanması, çocuğun 

yararının tehlikeye düşmesi ve tehlikenin ancak hâkimin müdahalesi ile bertaraf 

edilebilmesi halinde mümkündür. Dolayısı ile denilebilir ki hâkimin müdahale 

edebilmesi ve koruma tedbirleri uygulayabilmesi için çocuğun menfaatinin tehlikede 

olması yeterli olup, tehlikenin gerçekleşmiş olması da541, velinin velayetten doğan 

yükümlülüklerini yerine getirmemesinde kusurunun bulunması da 

aranmamaktadır542. 

Çocuğun içinde bulunduğu somut duruma göre hangi tehlikenin önemli, 

hangisinin önemsiz olduğuna dair önceden bir kural belirlemek, tespitte bulunmak 

mümkün olmadığından çocuğun zihinsel, bedensel, sosyal ve ruhsal gelişimini 

üzerinde menfi etkilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin bir değerlendirme 

yapılmak suretiyle koruma tedbirlerine başvurmanın gerekliliğine karar 

verilebilecektir543. 

d. Çocuğun Menfaatini Tehlikeye Sokan Durumlar  

Çocuğun menfaatini tehlikeye sokan durumlar belirtilmeden önce çocuğun 

yetiştiği aile ortamının önemi üzerinde durmakta yarar vardır. “Çocuğun düzelmesi 

için çocukla değil birinci planda anne ve baba ile uğraşınız” sözü, ülkemizde çocuk 

psikiyatrisi bilim dalının kurulması için öncü çalışmalar yapmış Prof. Dr. Rıdvan 

Çebiroğlu’nun sözüdür544. Anne ve babanın çocuğuna karşı her davranışı ve sözünün 

                                                
541 Tehlike mevcut olmamakla birlikte ileride gerçekleşecek olmasının kuvvetle ihtimal dâhilinde 
olması dahi koruma tedbirleri alınması için yeterli hukuki zemini oluşturmaktadır. Grassinger, s.68  
Ancak tehlikenin gerçekleşecek olmasına dair kuvvetli bir ihtimalin bulunmaması, tehlikenin sadece 
bir olasılık olarak vuku bulabileceği durumlarda koruma tedbirine hükmedilemez; nitekim Alman 
Mahkemesi’nin Yehova Şahitleri’ne mensup bir ana babaya karşı henüz çocuğun sağlık sorunu 
çıkmadan ve kan naklinin gerekip gerekmediği belli olmadan korunma tedbirine hükmedilmeyeceği 
yönündeki kararı bu duruma örnek teşkil etmektedir. OLG Celle NJW 1995, 792; Staudinger Coester 
SS 1666N. 79. Fakat çocuğun aids hastalığına yakalanmasının mümkün olduğu halde velinin çocuğa 
aids testi yaptırmaması durumunda koruma tedbiri uygulanabilecektir; nitekim çocuğun yararının 
tehlikede olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Staudinger/Coester SS.1666 N.83- Grassinger, a.g.e., s.68 
dn.243. 
542 A.e., s.67. 
543 A.e., s.69 vd.  
544 Kemal Çakmaklı, Çocuk ve Gençte Sosyal Gelişim, Dördüncü Baskı, İstanbul, Yağmur Yayınevi, 
2007, s.80. 
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bir psikoterapi olması sebebiyle545, toplumda iyi yetişmiş, kendine güvenen, bedensel 

ve ruhsal sağlığı yerinde, sosyal bireyler görebilmek için ilk etapta merceği anne 

baba ve çocuk ilişkilerine çevirmek yerinde olacaktır. Küçük yaşlarda kendisine her 

davranışını kopyalayabileceği bir model arayan çocuk, öncelikle ailesinin içinden bu 

bireyi seçmektedir. Dolayısı ile aile fertlerinin ahlaki değerleri, kültür yapıları ve 

kişilikleri çocuklarının karakter özelliklerinin belirlenmesinde ve duygusal 

profillerinin oluşmasında çok büyük rol oynamaktadır546. 

Anne ve babanın uyguladığı disiplin çocuğun davranışları üzerinde 

doğrudan etkili olup, yanlış ölçütlerin kullanılması halinde onu kimi zaman suça 

itmekte, kimi zaman ise sosyal çevre içerisinde başarısız ve çekingen, silik bir kişilik 

haline getirmektedir547. Bu sebeple aşırı baskıcı ve otoriter yahut duygusal ilişkilerin 

kopuk olduğu, dağılmış ailelerde yetişen çocukların çeşitli karakter bozukluklarına 

sahip oldukları, toplumun başarısız fertlerine dönüştükleri veya suça itildikleri 

gerçeğini kavramak hiç de zor değildir548.  

Çocuğun yetiştirilmesi sürecinde anne ve babalara yol gösterecek olan bir 

görüş de J.J.Rousseau’nun Emile adlı eserindeki şu sözdür : “Çocuğunuza hiçbir 

şekilde sözle ders vermeyiniz; o ancak derslerin tecrübelerini almalıdır. Ona hiçbir 

türde ceza uygulamayınız. Çünkü o kabahatin ne olduğunu bilmez; ona asla af 

dilettirmeyiniz, çünkü sizi incitmeyi de bilmez549.” 

Çocuğun istismar ve ihmal edilmesi durumları da onun sağlıklı bir birey 

olarak gelişimini çok önemli ölçüde etkilemektedir. İstismar fiziksel, duygusal ve 

cinsel istismar olarak üç başlık altında toplanmakta olup, çocuğun beslenme, 

barınma, giyinme ve tedavi gibi bedensel ihtiyaçlarının karşılanmama hali fiziksel 

istismara, çocuğa sevgi gösterilmemesi, çocuğun aşağılanması, dinlenmemesi, 

isteklerinin hiçe sayılması, yalnız bırakılması, görmezlikten gelinmesi, korkutulması, 

sosyal çevreden izole edilmesi, reddedilmesi gibi durumlar550 duygusal istismara, 

                                                
545 A.e., s.79. 
546 Haluk Yavuzer, Çocuk Psikolojisi, 31.Basım, İstanbul, Remzi Kitabevi, s.130 vd. 
547 A.e., s.137, 138. 
548 A.e., s.138. 
549 A.e., s.141. 
550 Yavuzer, a.g.e., s.57,58. 
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erişkin bir şahıs tarafından malzeme olarak cinsel olarak uyarılması veya tatmini için 

kullanılması, cinsel açıdan sömürülmesi veya buna alet edilmesi halleri de cinsel 

istismara örnek teşkil etmektedir551. 

Çocuğun yararını tehlikeye sokan haller doktrinde farklı ayırımlara tabi 

tutularak tehlikenin çocukta yarattığı etkiye göre yapılan ayırım uyarınca, bedensel, 

zihinsel ve hem bedensel hem de zihinsel varlığı tehlikeye sokan durumlar olmak 

üzere üç başlıkta toplanmışlardır552. 

Bedensel olarak tehlike yaratan durumlara örnek olarak, çocuğun 

beslenmesinin yetersiz olması, temizliğinin ve hijyeninin sağlanmaması, gerekli 

aşıların ve sağlık kontrollerinin yapılmaması, çocuğa fiziksel olarak şiddet 

uygulanması ve çocuğun barındığı mekânın sağlık açısından uygun koşulları haiz 

olmaması gibi haller örnek verilebilir.  

Zihinsel tehlike yaratan haller ise, ana babanın çocuğu yetiştirecek bilgi ve 

sağlık koşullarına sahip olmamasından dolayı onunla ilgilenmemesi, aile içi eğitim 

veya okul eğitimine dair kayıtsız davranması, çocuğun ilişki içinde olması gereken 

akraba ve çevresiyle bir araya getirmemesi, aşırı disiplin uygulaması veya tamamen 

ilgisiz davranması, sevgiden yoksun yetiştirmesi ve teşvik etmemesi, çocuğun kötü 

davranışlarını veya asosyal eğilimlerini düzeltmek için hiçbir çaba sarf etmemesi 

olarak tanımlayabiliriz. 

 Bir de çocuk için hem bedensel hem de zihinsel açıdan tehlike yaratan 

durumlar vardır ki, bunlar da çocuğun onunla ilgilenen birisinin gözetiminde 

olmaksızın devam yalnız bırakılması yahut ana baba sevgisi olmaksızın başkaları 

tarafından yetiştirilmesi, gerekli ilgi, sevgi ve şefkatin gösterilmemesi, çocuğun 

özgüvenini geliştirecek şekilde eğitilmemesi ve bunun sonunda çocuğun kendine 

bakacak kapasiteye erişmiş bir bireye dönüşememesi hali olarak sıralanabilir553. 

                                                
551 Grassinger, a.g.e., s.72.  
552 A.e., s.73. 
553 A.e., s.74. 



159 
 

Henkel tarafından yapılan bir başka ayrım ise çocuğun gelişimini tehlikeye 

sokan sebeplerin objektif mi yoksa sübjektif nedenlerle mi ortaya çıktığını 

incelemeye yönelik bir ayrımdır554.   

Bu ayrım uyarınca, çocuğun veya ana babasının elinde olmayan haller ve 

herkesi etkileyebilecek durumlardan doğan hallerin mevcudiyeti halinde ortaya çıkan 

tehlikenin objektif sebeplerden kaynaklandığı ana ve babanın velayet görevini gereği 

gibi yerine getirmemesinden veya şahsi özelliklerinden kaynaklanmadığı haller 

belirtilmiştir555.  

Sübjektif sebeplerden kaynaklanan tehlike ise ana baba ve çocuk arasındaki 

ilişkinin sağlıklı olmaması sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda ana ve 

babanın velayetten doğan ödevlerini gereği gibi yerine getirmemeleri hali, çocuk 

psikolojisi ve eğitimi konusunda yetersiz ve bilgisiz olmaları, ilgisiz davranmaları, 

kendi şahsi durumları556 sebebiyle çocukla ilgilenmemeleri yahut tehlikenin ana ve 

babanın davranışları sebebiyle ortaya çıkması hallerinde söz konusudur557. 

Tehlikenin oluşması açısından yapılan bir ayrım da tehlikenin velinin 

davranışlarından mı yoksa üçüncü kişilerin davranışlarından mı kaynaklandığına 

ilişkindir. Velayet hakkının kötüye kullanılması, çocuğun ihmal edilmesi ve velinin 

zihinsel yahut bedensel engelli olması nedeniyle ödevlerini yerine getirememesi 

olmak üzere üç başlıkta toplanmaktadır velinin davranışlarından doğan tehlike 

yaratıcı durumlar558. 

                                                
554 A.e., s.74- dn.265. 
555 Örnek vererek somutlaştırılacak olursak, çocuğun geçirmiş olabileceği kazaları, deprem gibi 
felaketler sonucu ana ve babasız kalması durumunu, kalıtımsal bazı hastalıklara maruz kalması, ana ve 
babanın ekonomik koşullarının çok elverişsiz olması sebebiyle eğitim alamaması veya sağlıklı, 
hijyenik bir ortamda yetişmemesi, gerekli ve yeterli ölçüde beslenememesi, savaş ve doğal afet 
nedeniyle sağlığını kaybetmesi, doğuştan zeka geriliğini haiz olması, hallerini sıralayabiliriz. Tüm bu 
durumlarda ana ve babanın velayet ödevini savsaklamaları hali söz konusu değildir, çocuğun gelişimi 
objektif sebeplerden dolayı eksik veya tehlike altındadır. A.e., s.74-76. 
556 Ana ve babanın fiziksel veya zihinsel engelli olmaları sebebiyle 
557 Ana ve babanın çocuğu yetiştirirken aşırı disiplin uygulamak suretiyle kişiliğinin gelişmesine 
olanak tanımamaları, çocuğa gerekli okul eğitiminin sağlanmaması, çocuğun alkol veya uyuşturucu 
bağımlısı ana ve babanın yanında yaşaması, çocuğun beslenmesine, temizliğine özen gösterilmemesi, 
ağır işlerde çalıştırılması gibi durumlar sübjektif kaynaklı tehlikelerdir. A.e., s.76-77. 
558 A.e., s.77, dn.283. 
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Çocuğun yararını menfi yönde etkileyen veya tehlikeye sokan durumun 

yukarıda sayılan üç ayrımdan hangisine tabi tutulacağının önemi yoktur; çünkü her 

ne sebeple olursa olsun çocuğun yararının tehlikede olması halinde uygulanacak olan 

tedbirler aynıdır559. 

Daha önce de belirtildiği üzere, çocuğun konu olduğu her olayda onun 

menfaatinin gözetilmesi ve ön planda tutulması gerekmektedir. Çocuğun menfaatinin 

öncelikle dünyaya geldiği ailesi içinde ve onun velayetini haiz kişilere, ana ve 

babasına karşı korumak, özellikle çocuk ve velisinin menfaatlerinin çatıştığı hallerde 

esastır. Bu durumlarda hâkim mutlak surette çocuğun yararını koruyacaktır560. 

Her ne kadar velayet bir hak olarak nitelendiriliyorsa da, bu hak sahibine 

yalnızca menfaat sağlamamakta, ayrıca birtakım ödevler de yüklemektedir. İşte bu 

sebeple velayet hakkı onu haiz olan kişinin değil, çocuğun yararına kullanılacaktır. 

Kaldı ki çocuğun menfaatinin gözetilmesi sadece özel hukuk değil, kamu hukuku 

düzenlemeleri bakımından da bir zorunluluktur.  

Yine belirtilmelidir ki gerekli koruma tedbirine hükmederken hâkim aile 

ilişkilerini zedelemeksizin en acele ve etkin şekilde sonuç doğuracak nitelikteki hafif 

tedbiri seçmelidir561. 

2. Talilik İlkesi 

Bu ilke uyarınca koruma tedbirlerine başvurmak için, ana ve babanın yalnız 

başlarına da bir üçüncü kişinin yardımıyla da çocuğun menfaatini zedeleyecek 

tehlikeyi bertaraf etmekte yetersiz olmaları şartı aranmaktadır562. Ana ve babanın 

tehlikeyi fark ederek önlemek için gerekli tedbiri önceden almış olmaları halinde ise 

hâkimin müdahale etmesi söz konusu olmayacaktır. 

                                                
559 A.e., s.78. 
560 A.e., s.99.  
561 Ancak şartlar oluşmuşsa ve tehlike bertaraf edilemiyorsa ağır olan tedbire hükmedilmelidir. A.e., 
s.99-100. 
562 İmamoğlu, a.g.m., s.195; Grassinger, a.g.e., s.100. 
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Medeni Kanun’da koruma tedbirlerinin hafiften ağıra doğru düzenlenmiş 

olması tesadüfî bir durum değildir; MK.m.346, m.347 ve m.348 arasında bulunan bu 

düzen, ölçülülük ve talilik ilkeleri uyarınca kurulmuştur.  

Alınacak olan tedbirin niteliğinin, ölçüsünün ve süresinin belirlenmesi de 

yine talilik ilkesi gereğince olur. Ana ve baba ile çocuk arasındaki ilişkinin 

hassaslığına her zaman özen gösterilmesi ve hafif olan tedbirin yeterli olması halinde 

mutlaka bu nitelikte bir tedbire hükmedilmesi esastır563. 

3. Tamamlayıcılık İlkesi 

Koruma tedbirlerine hükmedilmesindeki temel amaçlardan biri de ana ve 

babanın velayet hakkından doğan ödevlerini yerine getirmemeleri halinde ortaya 

çıkan eksikliğin tamamlanması ve çocuğun menfaatinin bu şekilde gözetilmesidir564.  

Esas olan eksikleri tamamlamak olup, görevlerini tam anlamıyla gereği gibi 

yerine getiren ana ve babayı dışarıda bırakmak değildir; nitekim var olan eksiklikler 

ana ve babadan tamamlanacak nitelikteyse, hâkimin müdahalede bulunması söz 

konusu değildir565. 

Kaldı ki aile ilişkilerinin zedelenmemesi açısından ana ve babaya velayetten 

doğan görevlerdeki eksikliklerini tamamlamak için sorumluluk verilmesi 

uygundur566. 

4. Orantılılık İlkesi 

Orantılılık ilkesi de ölçülülük ilkesinin bir tezahürüdür ve koruma tedbiri ile 

çocuğun menfaatini zedeleyen durum arasında bir oran olması esasına dayalıdır. 

                                                
563 Şayet çocuğun menfaati ağır bir tedbir alınmasını gerektiriyorsa, öncelikle gözetilmesi gereken ana 
babanın velayet hakkı değil, çocuğun menfaati olduğundan ağır tedbire başvurmada 
gecikilmeyecektir. Cinsel taciz gibi durumları ağır tedbir gerektiren hallere örnek olarak göstermek 
mümkündür. Grassinger, a.g.e., s.101. 
564 İnan, a.g.m., s.713.  
565 Grassinger, a.g.e., s.102. 
566 A.e., s.103. 
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Önce de belirtildiği üzere esas olan tehlikenin bertaraf edilebilmesi olup, alınacak 

tedbirin de bunu yapabilecek nitelikte olması gerekmektedir567. 

Çocuğun yararını tehlikeye sokan durumun vaktinde öngörülmemiş ve 

gerekli ilgi ve itina gösterilmemiş olması sebebiyle, ancak daha ağır bir tedbire 

hükmedilmesinin zorunlu olduğu haller çocukta olumsuz etki yaratacağından, ilgili 

herkesin tehlike henüz ortaya çıkmışken mevcut durumu değerlendirmesi ve harekete 

geçmesi, hâkime başvurması gerekmektedir568.  

Orantılılık ilkesinin bir işlevi de koruma tedbirinin süresinin belirlenmesi 

aşamasındadır; nitekim hâkim koruma tedbirine hükmederken bu tedbirin ne kadar 

süre içinde etkili olacağını ve tehlikeyi bertaraf edeceğini bilemeyebilir, zaman 

içinde farklı şartlar oluşabilir ve koruma tedbirinin hafifletilmesi, ağırlaştırılması, 

ortadan kaldırılması veya süresinin uzatılması, kısaltılması gerekebilir. Bu sebeple 

hâkim, gerekli incelemeyi yaparak aldığı tedbirin sonuçlarını belli sürelerle kontrol 

etmelidir569. 

C. Koruma Tedbirlerinin Alınabilmesi İçin Gerekli Şekli 

Koşullar 

Koruma tedbirlerine dair karar verirken üzerinde durulması gereken en 

önemli husus, hâkimin göz önünde bulundurması gereken iki ilkedir. Bunlardan ilki, 

hâkimin en kısa zamanda müdahalede bulunarak henüz tehlike ortaya çıkmadan 

evvel çocuğun menfaati için gerekli olan tedbirlerin uygulanmasına karar vermek ve 

bu süreci mümkün olduğunca seri bir şekilde tamamlamaktır.  

Tehlike henüz ortaya çıkmadan müdahale edilmesi ve gerekli önlemlerin 

alınması570 çocuğun zarara uğramaması ve menfaatinin korunması bakımından ideal 

olduğundan, hâkimin tehlikenin oluşma ihtimalini ve tehlikenin ciddiyetini fark edip 

                                                
567 “olabildiğince hafif ama gerektiği kadar da ağır bir tedbir”e hükmedilmesi esastır. A.e. 

568 A.e. 
569 A.e., s.104. 
570 Çocuğun acilen koruma altına alınmasının gerekli olduğu hallerde Çocuk Esirgeme Kurumu’nun 
bakımı üstleneceğine dair hükümler için Çocuk Koruma Kanunu’nun 9.maddesinde gerekli 
düzenlemeler yapılmıştır. A.e. s.78 dn.285. 
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müdahalede bulunması, gerekli tedbirleri alarak davanın en kısa zamanda 

sonuçlanmasına çalışması gereklidir. Somut olaylar incelendiğinde ise ancak 

tehlikenin ortaya çıkmasından veya çocuğun menfaatinin zarar görmesinden sonra 

hâkim tarafından tehlikenin fark edildiği ve tedbirlere başvurulduğu 

görülmektedir571. 

Hâkimin gözetmesi gereken ikinci ilke ise mevcut veya gerçekleşmesi 

kuvvetle ihtimal dâhilinde olan tehlike ile verilecek koruma tedbiri kararı arasındaki 

“ölçülülük” esasıdır. Bu bakımdan karar verirken hâkimin somut olay özelliklerini 

incelemesi ve ana baba için aile kurumunu zedelemeyecek ölçüde bir tedbire 

başvurması önemlidir572. 

MK.m.346573 hükmü uyarınca hâkime geniş bir takdir yetkisi tanınmıştır 

uygulanacak tedbirler hususunda, ancak belirtilmelidir ki hâkim tarafından verilecek 

olan tedbirin çocuğun menfaati için istenilen sonucu doğurması için ana ve babanın 

da tedbirin uygulanması aşamasında hakimle işbirliği içinde bulunması 

gerekmektedir574. 

1. Koruma Tedbirlerinin Alınması İçin Başvuracak Kişiler  

Çocuğun yararının tehlikede olması halinde bu durumu saptayan her ilgili 

kişinin mahkemeye başvurması gerekmektedir. Özellikle ana ve baba çocuğun yararı 

için hâkime başvuracak kişilerin başında gelmekle birlikte velayetten doğan 

görevlerini yerine getirmemeleri sebebiyle çocuğun menfaatinin tehlikeye düşmesi 

haline çok sık rastlandığından genellikle ana ve babalar mahkemeye başvurma 

konusunda hassas ve istekli davranmamaktadırlar; işte bu sebeple çocukla direk ilişki 

                                                
571 A.e., s.78. 
572 A.e., s.79. 
573 MK.m.346 gereğince, “Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, ana ve baba 
duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hâkim, çocuğun korunması için uygun önlemleri 
alır.” Hükümden anlaşılacağı üzere alınacak olan önlemler tek tek sayılmamakla hâkime bu konuda 
geniş yetki verilmiştir.  
574 A.e., s.79. 
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içinde olan bir üçüncü kişinin “ilgili kişi” sıfatıyla mahkemeye başvurmasının kabul 

etmek gerekmektedir575. 

İlgili kişi olarak nitelendirebileceğimiz kişiler, yukarıda da belirtildiği üzere 

çocukla birebir ilişki kurduklarından onun menfaatinin tehlikede olup olmadığını 

ayırt edebilecek konumda olan kişilerdir ki, çocuğun öğretmeni, akrabaları, doktoru 

ve tanıdıkları bu kapsamda sayılabilir. Sadece gerçek kişilerin ilgili kişi olarak 

nitelendirilmeyecekleri, çocuğun terk edilmesi sebebiyle bakımını üstlenen kurum 

veya sosyal toplum örgütlerinin de bu başlık altında değerlendirileceklerini 

belirtmeliyiz576.  

Ayrıca çocuğun menfaatinin tehlikede olduğu ihbarını alan savcı da ilgili 

kişi olarak nitelendirilmektedir577. 

Mahkemeye başvuruda bulunulmamışken hâkimin çocuğun menfaatinin 

tehlikede olduğunu tespit etmek uygulamada pek mümkün değildir. Ancak hâkim, 

gördüğü başka bir dava sebebiyle bu konuda fikir sahibi olmuş ve tehlikeyi sezmişse, 

derhal harekete geçebileceği kabul edilmiş, Yargıtay Kararlarında578 da bu yönde 

hüküm tesis edilmiştir. 

Gerek Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.75/c.1579’de, gerekse Çocuk 

Hakları’nın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin 8.maddesinde580, hâkimin 

kendisine başvuruda bulunulmamış olmasına rağmen, çocuğun menfaati adına 

harekete geçme yetkisi vardır. 

                                                
575 Oğuzman, Dural, a.g.e., s.302; Grassinger, a.g.e., s.80, dn.293 
576 Grassinger, a.g.e., s.81. 
577 Hakkı Özlü, Türk Medeni Kanunu’nda Velayetin Kaldırılması, Ankara, Yetkin Kitabevi, 2002, 
s.135. 
578 Y.2.HD. 30.10.1975, 9587/9916 sayılı kararında, “…bir dava içinde bu yolda bir istek ileri sürülür 
ya da hâkim gerekli görürse velayeti gözden geçirip çocuk yararını da üstün tutarak bir düzenleme 
yapabilir. Bu itibarla nafaka davası içinde hâkimin velayet konusunu doğrudan doğruya istek ve hatta 
ihbar üzerine araştırmasını engelleyici bir hüküm yoktur…” şeklinde hüküm tesis edilmiştir. 
579 HUMK.m.75/c.1 gereği, “Kanunun tayin eylediği istisnalardan başka hallerde hakim iki taraftan 
birinin söylemediği şeyi veya iddia sebeplerini re’sen nazarı dikkate alamaz ve onları hatırlatabilecek 
hallerde dahi bulunamaz.” 
580 Çocuk Haklarının Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi m.8: “Bir çocuğu ilgilendiren 
davalarda, çocuğun esenliğinin ağır bir tehlike altında olduğunun iç hukuk tarafından belirlendiği 
durumlarda, adli mercinin re’sen harekete geçme yetkisi vardır.” 
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Çocuğun kendisi ile ilgili konularda dinlenmesinin bir hak olarak kabul 

edilmesi ancak son 20 yılda mümkün olmuştur581. Çocuğun bir “kişi” olmasına 

rağmen bu hakka geç de olsa kavuşması uluslararası düzenlemeler sayesinde 

gerçekleşmiştir.  

Türkiye’nin de onayladığı BMÇHS. ve Çocuk Haklarının Korumasına 

İlişkin Avrupa Sözleşmesi ile çocukların dinlenme hakkı kabul edilmiş, 

Anayasamızın 90.maddesi gereği taraf olunan uluslararası antlaşma hükümlerinin iç 

hukuk düzenlemeleri ile çatışması halinde kanunlardan önce uygulanması hüküm 

altına alınmıştır.  

BMÇHS.’nin 12.maddesi582 çocuğun idrak kabiliyeti, yaşı ve olgunluk 

derecesine göre kendisi ile ilgili konularda fikir beyan edebileceğini ve görüşünün 

dikkate alınması gerektiğini belirterek bu konuda en önemli adımı atmış, yeni bir 

bakış açısı gelişimine önayak olmuştur583.  

18 Ocak 2001’de TBMM’de kabul edilen Çocuk Haklarının Kullanılmasına 

İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nde584 ise çocuğun kendisini ilgilendiren velayet davası 

gibi davalarda görüşünü açıklaması, onun menfaatinin belirlenmesi ve en yararlı 

kararın verilebilmesi açısından şart olduğunun altını çizmektedir. 

                                                
581 Özdemir, a.g.e., s.1219.  
582 “Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda 
görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere, çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun 
olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar. Bu amaçla çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya 
idari kovuşturmada çocuğun ya doğrudan veya bir temsilci ile ya da uygun bir makam yoluyla 
dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa özellikle 
sağlanacaktır.”  
583 Serozan, a.g.e., s.37 vd.; s.50 vd. 
584 Bu sözleşmenin 6.maddesinde: 
“Bir çocuğu ilgilendiren davalarda adli merci, bir karar almadan önce: 

a) Çocuğun yüksek çıkarına uygun karar almak için yeterli bilgiye sahip olup olmadığını 
kontrol etmeli ve gerektiğinde özellikle velayet sorumluluğunu elinde bulunduranlardan ek 
bilgi sağlamalıdır. 

b) Çocuğun iç hukuk bakımından yeterli idrak gücüne sahip olduğunun kabul edildiği 
durumlarda, 
- Çocuğun bütün gerekli bilgiyi edindiğinden emin olmalıdır. 
- Çocuğun yüksek çıkarına açıkça ters düşmediği takdirde, gerekirse kendine veya diğer 

şahıs ve kurumlar vasıtasıyla, çocuk için elverişli durumlarda ve onun kavrayışına uygun 
bir tarzda çocuğa danışmalıdır. 

- Çocuğun görüşünü ifade etmesine müsaade etmelidir.”  
Denilerek hâkimin çocuğun menfaatine aykırılık olmadığı hallerde çocuğun ayırt etme gücünü haiz 
olması durumunda onu dinleyeceği hüküm altına alınmıştır. 
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İç hukuk açısında değerlendirme yapılacak olursa Anayasamızın 25. 

Maddesinde “herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.” Denilirken çocuk veya 

yetişkin ayırımı yapılmamıştır. Medeni Kanunda ise çocuğun kendisi ile ilgili 

konularda bilgilendirilmesi ve görüşünü açıklamaya imkân verilmesi hususları açıkça 

hüküm altına alınmamıştır. Ancak denilebilir ki, MK.m.339585 bu bakımdan yegâne 

ifadeyi haiz olmakla beraber, “olgun çocuğun görüşünün alınması” gibi eksik ve 

yetersiz bir terminoloji kullanmıştır586.  

Velayet gibi çocuğu doğrudan etkileyen bir kararın alınmasına dair de 

Medeni Kanun’da çocuğun dinlenilmesi veya bilgilendirilmesine dair bir hüküm 

bulunmamakla beraber “çocuğun menfaatlerine uygun davranma” yükümlülüğünden 

sıkça bahsedilmiş, ancak bunun hangi şekilde yapılacağına dair bir usul 

belirtmemiştir587.  

Bu konuya dair mevcut olan eksiklikleri Yargıtay Kararları Çocuk Hakları 

Sözleşmeleri’ne uygun olarak çocuğun görüşünün alınmasının gerektiği yönünde 

kararlar vermek ve bu şartı yerine getirmeyen birinci derece mahkemelerinin 

kararlarını bozmak suretiyle kapatmaktadır588. 

Çocuğun bizzat dinlenilmesi ideal olmakla beraber onun menfaatinin 

tehlikede olması sebebiyle pedagog, yuva öğretmeni, psikolog, bakıcı veya doktor 

gibi çocukla doğrudan iletişim içinde olan şahıslar aracılığıyla da dinlenmesi 

mümkündür. Çocuğun ayırt etme gücünün varlığı ve iradesini beyan edebilme 

özelliği açısından psikolojik ve hukuki seviyeler arasında fark bulunmaktadır; ancak 

çocuğun yüksek çıkarı için onun iradesinin tayin edilmesi önem arz ettiğinden, 

pedagog, çocuk psikologu gibi uzmanların görüşlerine başvurmak suretiyle çocuğun 

dinlenmesi yoluna gidilmelidir589. 

                                                
585 MK.m. 339/III : “Ana ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; 
önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar.” Şeklinde hüküm tesis 
edilmiştir. 
586 Serozan, a.g.e., s.50.  
587 Özdemir, a.g.m., s.1224. 
588 Bkz. Y.2.HD., 11.05.2004 T., E.2004/2791, K.2004/6081; Y.2.HD., 28.06.2004 T., E.2004/7643, 
K.2004/8532; YHGK., 01.10.2003T., 2003/2-513E., 2003-521K. Sayılı Kararı. 
589 A.e., s.1231. 
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Çocuğun ayırt etme gücüne dair bir yaş sınırının bulunup bulunmadığına 

dair ise iç hukukumuzda herhangi bir düzenleme yapılmamış olduğundan, somut 

olayın özelliklerinin çocuk tarafından değerlendirilip değerlendirilmediğinin 

belirlenmesi, ona göre çocuğun görüşüne başvurulması gerekmektedir590. Bu konuda 

yine Yargıtay Kararları eksikliği gidermekte, çocuğun on yaşından itibaren özellikle 

velayet hukukuna dair hususlarda dinlenilmesinin mümkün olduğuna dair kararlarla 

bu durumu aydınlatmaktadır591. 

2. Koruma Tedbirlerinin Alınmasında İzlenecek Usul 

Ana ve babaların velayetten doğan görevlerini gereği gibi yerine 

getirmediklerini ileri sürmek ve onların kişilik haklarından olan velayet hakkına 

müdahale etmek, birtakım koruyucu tedbirlerin uygulanmasına karar vermek aile 

kurumu için hassas durumlar olduğundan hâkimin bu yönde karar almadan önce 

tamamen objektif bir şekilde çalışarak, çocuk psikologları ve pedagogları ile işbirliği 

içinde olması ve somut olayı ayrıntılı ve dikkatli bir biçimde değerlendirmesi 

gerekmektedir592. 

Çocuğun menfaatine dair koruma tedbirleri almak kamu düzenine ilişkin 

olduğu için tarafların sulh olmaları veya davadan vazgeçmeleri, ya da davayı kabul 

etmeleri hâkimi bağlamamaktadır593. 

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi m.6/I gereği 

“Bir çocuğu ilgilendiren davalarda, adli merci bir karar almadan önce: 

Çocuğun yüksek çıkarına uygun karar almak için yeterli bilgiye sahip olup 

olmadığını kontrol etmeli ve gerektiğinde özellikle velayet sorumluluğunu elinde 

bulunduranlardan ek bilgi sağlamalıdır.”  

                                                
590 A.e. 
591 Y.2.HD. 3.4.2003T., 2003/3393E., 2003/4801K.,; Y.2.HD. 8.4.2003T., 2003/2139E., 2003/5117K., 
Y.2.HD. 10.4.2003T., 2003/4021E., 2003/5262K.; Y.2.HD.20.02.2007T., 2007/2045E., 2007/2362K., 
Y.2HD. 25.10.2005 T., 2005/12496E., 2005/15273K.; Y.2.HD. 8.3.2004T., 2004/1860E., 
2004/2812K.; Y.HGK. 1.10.2003T., 2003/2-513E., 2003/521K. Sayılı Kararları.  
592 Koruma tedbirleri alınması esnasında uygulanacak usule dair Medeni Kanunumuzda bir düzenleme 
bulunmamakla beraber kaynak İsviçre Medeni Kanunu m.314/b.2’de bu konuda bir düzenleme 
yapılmıştır. Grassinger, a.g.e., s.82-83. 
593 A.e., s.83. 
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Denilerek hâkim tarafından tedbire karar verilmeden evvel ana ve babanın 

dinlenmesinin gerekli olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca idrak kabiliyetini haiz çocuğun 

dinlenmesi de önem arz etmektedir. 

Çocuğun dinlenilmesi esnasında hâkimin çocuk psikologu, çocuk 

psikiyatristi ve pedagog gibi uzmanlardan yardım alması, tedbir kararının daha 

sağlıklı alınması yolunda yardımcı olacaktır594. Çocuğun dinlenilmesinin ihtiyari 

değil mecburi bir kural olması sebebiyle, ana ve babanın önceden dinlenmiş 

olmasının çocuğun dinlenmesine bir etkisi bulunmamaktadır.  

3. Koruma Tedbirlerinin Alınmasında Görevli ve Yetkili 

Mahkeme 

MK. m.346 ve devamındaki koruma tedbirlerinin uygulanmasına karar 

verecek olan görevli mahkeme, Aile Mahkemeleri Kuruluş, Görev ve Yargılama 

Usullerine Dair Kanun m.4/b.1 uyarınca aile mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin 

bulunmaması halindeyse görevli mahkeme, yine aynı kanunun 2.maddesi uyarınca 

Asliye Mahkemeleridir.  

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 9.maddesinde bulunan genel yetki 

kuralı hangi mahkemenin yetkili olduğunu saptama hususunda geçerlidir; çünkü 

Medeni Kanunumuzda yetkili mahkemenin belirlenmesine dair herhangi bir 

düzenleme yapılmamıştır595.  

Cevaplanması gereken bir soru da koruma tedbirlerine hükmedilmesi için 

açılacak olan davanın çekişmeli yargının mı, çekişmesiz yargının mı konusu 

olacağına dairdir. Koruma tedbiri açısından esas önemli olan husus hâkimin re’sen 

harekete geçmesi durumu olduğundan, MK.m.346 uyarınca çocuk hakkında koruma 

tedbirine hükmedilmesi için alınacak olan kararın da MK.m.347 uyarınca çocuğun 

bir kuruma veya koruyucu aile yanına yerleştirilmesine dair alınacak olan kararın da 

MK.m.348 uyarınca velayetin kaldırılması yönünde verilecek olan kararın da 

çekişmesiz yargıya tabi olduğu söylenecektir.  
                                                

594 A.e., s.84, dn.309.   
595 Grassinger, a.g.e., s.94. 
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Yukarıda sayılan tüm hallerde ilgili şahsın muhatabı olan bir özel hukuk 

kişisine karşı ileri sürebileceği sübjektif haklar bulunmadığından söz konusu 

ihtilafların çekişmesiz yargının konu alanına girdiği belirtilmelidir596.  

4. Alınacak Tedbirin Süresi ve Değiştirilmesi 

Somut olayın özelliklerine göre alınacak olan tedbiri belirlemek ve ağırlığını 

saptamak ne kadar itinayla yapılması gerekiyorsa, tedbirin süresinin belirlenmesi de 

aynı şekilde hassas bir durumdur; dolayısıyla ana veya babanın davranışları ve iyi 

niyetli yaklaşımları mutlaka göz önüne alınmalı ve velayet hakkını kullanmaya 

müsaade edecek nitelikte bir koruma tedbirine hükmedilmelidir597. Koruma 

tedbirinin ana ve babaların velayetten doğan görevlerini yerine getirmeyi 

engelleyecek kadar sert olmadığı hallerin çocuğun menfaati için daha yararlı olduğu 

çoğu kez gözlemlenmiştir598. 

Alınacak olan tedbirin süresinin belirlenmesinde esas, sürenin tehlikenin 

ortadan kalacağı zamana göre ayarlanmasıdır; kısacası tehlike ne zaman ortadan 

kalkacaksa, tedbir de o zaman ortadan kalkacaktır599. Ancak tehlikenin ne zaman 

ortadan kalkacağının her zaman hâkim tarafından öngörülür olması mümkün 

olmayabilir, kaldı ki gerek MK.m.347 gerekse MK.m.348 uyarınca alınacak olan 

tedbirlerin mahiyeti açısından da süreyi önceden belirlemek uygun değildir600; 

bundan dolayı zaman içinde değişen şartlara göre koruma tedbirinin süresinde 

düzenlemelere gitmek MK.601’nun 351/I. maddesinde de hüküm altına alınmıştır:  

“Durumun değişmesi halinde, çocuğun korunmasına ilişkin önlemlerin yeni 

koşullara uydurulması gerekir.” 
                                                

596 Yine davanın yasal temsilciye, kısacası veli veya vasiye yahut Çocuk Esirgeme Kurumuna 
yöneltilmiş olması ihtilafın çekişmeli yargı kapsamında değerlendirilmesini gerektirmez. Bu hallerde 
de çekişmesiz yargı konusuna girdiğinin altı çizilmelidir. A.e., 95. 
597 A.e., s.96. 
598 Hegnauer – BK. Art.283 N.43-44; Henkel 35; Honsell/Vogt/Geiser (Breitschmidt) Art.307 N.8; 
BGE 100 Ia, 305. Atıf yapılan kararda çocuğun korunması için daha hafif bir tedbirin yeterli olmasına 
rağmen İsviçre’de koruma tedbiri veren vesayet makamı tarafından daha ağır bir tedbirin seçilmiş 
olması eleştirilmiş, yetkisini aştığı kabul edilmiştir. A.e., s.96, dn.361.  
599 A.e., s.96. 
600 A.e. 
601 MK.m.351/I: “Durumun değişmesi halinde çocuğun korunmasına ilişkin önlemlerin yeni koşullara 
uydurulması gerekir.”  
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Bu madde uyarınca hâkim gerekli gördüğü hallerde tedbiri 

ağırlaştırabilecek, hafifletebilecek, kaldırabilecek veya süresini uzatıp 

kısaltabilecektir; tüm bu değerlendirmeler de yine somut olay ve ortaya çıkan yeni 

koşullar çerçevesinde yapılacaktır602. Adı geçen madde bakımından koruma 

tedbirlerinin değiştirilmesi veya kaldırılması için mahkemeye başvurulduğu esnada 

gerekli şartların oluşmuş olması gerekmektedir603. 

Genel olarak çocuğun ergin olmasına kadar hükmedilen, bu şartın 

gerçekleşmesi ile kendiliğinden sona eren koruma tedbirlerinin bazı hallerde çocuğun 

ergin olmasından sonra da devam edebileceği ve bu durumun çocuğun menfaatinin 

gereği olduğu durumlarda, çocuğun ergin olmadan hacir altına alınması ve tedbirin 

devamının yoluna gidilmesi MK.m.419/II’de hüküm altına alınmıştır604. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
602 A.e., s.97. 
603 A.e. 
604 A.e., s.97, dn.366. 
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SONUÇ 

“İnsanlık, çocuğa verebileceğinin en iyisini vermekle yükümlüdür605.” Zira 

çocuklar kendi istekleri ile dünyaya gelmezler; dolayısıyla aile ve toplum onlara 

içinde huzur ve güvenle yaşayabilecekleri ve erdemlere sahip olgun bireylere 

dönüşebilecekleri bir dünya bırakmak yükümlülüğü altındadırlar.  

 Eski çağlardan günümüze çocuk kavramı, çocuk hakları ve gelişimine dair 

büyük mesafe kat edilmiş olmakla beraber, toplumun bedensel, zihinsel, ruhsal ve 

cinsel olarak ve işgücü açısından sömürülmeye en açık kesiminin halen çocuklar 

olduğu şüphesizdir. 20.yy, çocuk yüzyılı olarak nitelendirilmiş ve çocukluğun altın 

çağı olarak kabul edilmiş olsa dahi, dünya geneline baktığımızda içimize sinmeyen 

uygulamalar ve geleneklerle çocuk haklarının olması gereken düzeye varmamış 

olduğunu görmekteyiz. Özel durum ve ayrıcalıkları haiz bir gelişme çağı olan 

çocukluğun, kavram olarak dahi içeriğinin bilinmediği tarih ve coğrafyalardan 

başlayarak günümüze kadar olan gelişimine genel bir giriş yaparak çalışmamızı 

şekillendirmeye çalıştık.    

Toplumun ilerleyebilmesi açısından onu oluşturan bireylerin fiziksel, sosyal, 

ahlaki ve zihinsel olarak gelişmiş olmaları önemli olup, bireylerin bu gelişimlerini 

tamamlamaları için olmazsa olmaz ön safhanın çocukluk aşaması olduğu şüphe 

götürmezdir. Dolayısıyla ana ve baba çocuklarını iyi yetiştirme konusunda yalnızca 

velayetleri altında bulunan küçüklere değil, topluma karşı da sorumludurlar. 

Çocuk kavramı ile doğrudan bağlantılı, toplumsal yaşam içinde ve hukuki 

düzenlemeler çerçevesinde ondan ayrılması mümkün olmayan bir kavram da 

“çocuğun yüksek yararı” ve bilhassa boşanma davalarının sonuçları bakımından bu 

kavramla ilintili “çocuk için en az zararlı olan” kavramıdır. Boşanma somut olayında 

çocuk için en az zararlı olandan yol çıkılarak onun fiziksel, zihinsel ve duygusal 

gelişimini en az etkileyecek şekilde, sosyal çevresini zedelemeksizin karşı karşıya 

olduğu tehlikeler minimuma indirilmeye çalışılabilecektir. Örnek olarak boşanmadan 

duygusal olarak olumsuz etkilenen çocuğun daha da fazla yıpranmaması için ana ve 

                                                
605 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
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baba arasında bir çekişme objesine dönüştürülmeksizin boşanmanın fazla 

uzatılmadan gerçekleşmesi verilebilir. 

Çocuğun yararı, çocuk için en az zararlı ve çocuğun yüksek menfaati gibi 

kavramları kapsar nitelikte olması bakımından, velayetin kullanılması veya evlat 

edinilmesi durumlarında “çocuğun güvenliği” kavramından yararlanmak 

gerekmektedir. Boşanma durumunda ise çocuğun güvenliğinin tam anlamıyla 

korunması bu süreç boyunca çocuk yıpranacağından zaten mümkün olmadığı için bu 

noktada velayetin tesisi esnasında hâkimin “çocuk için en az zararlı olan” 

kavramından yola çıkmasının isabetli olduğu kanaatindeyiz. 

Çalışmamızda farklı ölçütler bakımından çocuk kavramını tanımlamaya, 

çocuk haklarını tarihsel gelişimi ve insan hakları çerçevesinden yola çıkarak 

incelemeye ve çocuk üzerinde velayet hakkını haiz olan ana ve babaların 

yükümlülüklerine değinmek suretiyle sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde 

devletin hâkim eliyle yaptığı müdahaleye değindik. Bu kapsamda çocukların 

bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal açıdan her türlü menfaatlerini ve kişi 

varlığı haklarını korumaya yönelik “koruma tedbirleri” uygulamasının koşullarını ve 

sonuçlarını inceledik. 

Çocuğun kendi gelişimini, eğitimini ve bakımını tek başına 

gerçekleştirmesinin mümkün olmaması sebebiyle, velayet hakkı kavramı ile bu görev 

ana ve babasına verilmiştir. Velayet hakkı ile oldukça serbest bir tasarruf alanını haiz 

olan velinin bu haktan doğan ödevlerini ve yükümlülüklerini gereği gibi yerine 

getirip getirmediklerinin denetlenmesi, Anayasa, Uluslararası Antlaşmalar ve Medeni 

Kanun’da yer alan Çocuk Koruma Kanunu gibi birçok yasa metni ile çocuğu 

koruyucu hükümler teminat altına alınmıştır. 

İncelememiz esnasında çocuğun ana ve babasının haiz olduğu “velayet”in bir 

haktan çok bir yükümlülük olduğu noktasından hareketle kanun tarafından yüklenen 

bu sorumluluğun yerine getirilmemesi halinde çocuğun kişi varlığının korunması 

bakımından ne gibi yollara başvurulabileceğini belirtmek suretiyle “velayet”in 

anlamı ve yükledikleri üzerinde durmaya gayret ettik.  Çalışmamızın başlığı gereği 
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çocuğun kişi varlığının hukuksal açıdan korunmasına ağırlık verirken malvarlığı 

bakımından korunmasına kısaca değinmekle yetindik. Medeni Kanunumuzda 

çocuğun korunması bahsi yalnızca velayet değil vesayet altında bulunan çocukları da 

kapsamakla birlikte başlığımızın “boşanmalarda çocuğun kişi varlığının hukuksal 

açıdan korunması” olması nedeniyle velayet kurumuna ağırlık verilmiştir. Yukarıda 

da belirtildiği üzere çocuğun haklarının, özel olarak da çocuğun kişi varlığı 

haklarının korunması açısından tarihsel ve köklü bir kurum olan velayet hakkı özel 

bir önem taşımaktadır. Tarihsel açıdan mülkiyet hakkı gibi anlaşılarak ele alınan 

velayet hakkının bir ödev niteliğine bürünmesi ile çocuğun hakları açısından özel bir 

koruma alanı oluşturduğu görülmektedir. Bu nedenle velayet hakkı çocuğun kişi 

varlığı haklarının korunması açısından son derece önemlidir. 

Velayet hakkının bu özelliği nedeniyle boşanma davaları açısından özel 

olarak incelenmesi ve boşanmalarda çocuğun kişi varlığı haklarının korunması 

açısından da ele alınması gerekmiştir. Anne ve babalar çağın hukuksal olanakları 

içinde hiç şüphesiz birbirlerinden boşanabilirler; ancak bu çocuklarından da 

boşandıkları anlamını taşımamaktadır. Bu nedenle boşanmış olan anne ve babaların 

çocuğun kişi varlığı haklarının korunması açısından sorumlulukları devam 

etmektedir. Boşanma kurumu ve sonuçlarını da bu bakış açısıyla değerlendirmeye 

gayret ettik. Velayet hakkının koşulları bakımından çocuğun kişi varlığının 

korunması ile velayet hakkının sona ermesi başlıklarının çocuğun kişi varlığı 

haklarına etkilerini inceledik. 

Türk Medeni Kanunu’nun hazırlanması aşamasında İsviçre Medeni 

Kanunu’nun çocuğun haklarının korunmasına dair hükümlerinin düzenlenmesinde 

temel oluşturan çocuğun güvenliği kavramı, çocuğun yararının ana babanın 

menfaatinden üstün tutulmasını sağlamış ve böylelikle günümüz çocuk hukuku 

alanında temel bir hukuk ilkesi halini alarak diğer normların da bu ilkeye uygun bir 

biçimde şekillenmesini sağlamıştır. 

Çalışmamızda son olarak da boşanmalarda çocuğun kişi varlığı haklarının 

korunmasına yönelik MK.’da sayılan koruma tedbirlerini, bu tedbirlerin alınması için 
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gerekli koşullarla birlikte inceleyerek tedbir alınırken gözetilmesi gereken ilkeleri 

belirttik. 

Çocukların ana babalarının birer uzantısı olmadığını ve bu şekilde 

görülmemeleri gerektiğini anlatan en anlamlı yazılardan biri olması sebebiyle 

aşağıda Halil Cibran’ın bu konuya dair sözlerine yer vermek istiyorum. Ancak 

burada yazılan her satırın manasının kavranması ve tüm toplumlarca özümsenerek 

yerine getirilmesi gerekir ki günümüz “çocuğu” ve “çocuk hakları” aslında olması 

gereken düzeye varabilsin. 

“Çocuklarınız sizin çocuklarınız değildir. 

Onlar yaşamın yaratıcı gücünün oğulları ve kızlarıdır. 

Onlar sizden değil, sizin aracılığınızla doğarlar. 

Sizlerle birliktedirler ama sizin değildirler. 

Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi veremezsiniz 

Çünkü onların kendi düşünceleri vardır. 

Bedenlerini barındırabilirsiniz ama ruhlarını değil. 

Çünkü onlar, sizin düşlerinizde bile gidemeyeceğiniz  

Geleceğin evinde otururlar. 

Onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama onları 

Kendinize benzetemezsiniz. 

Çünkü yaşam durmaz; geriye değil, ileriye doğru akar. 

Sizler birer yay, çocuklarınız da geleceğe fırlattığınız canlı oklardır…”    

Halil Cibran 
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