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Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBAKKOM Eşgüdüm 
Sorumlusu Av. Yurdagül GÜNDOĞAN’ın açılış konuşması 

Dünyanın gelişmiş ve demokratik birçok ülkesinde İnsanlığa Karşı Suç kavramı 
kabul edilmiş, suç olarak düzenlenmiştir. Amaç, insanlığa büyük acılar yaşatan 
veya yaşatacak bazı fiillerin cezasız kalmaması. 

Bizim ceza yasamızda da insanlığa karşı suçlar düzenlenmiş, 77.maddesinde tek 
tek sayılmıştır:  

a) kasten öldürme  

b) kasten yaralama  

c) işkence, eziyet veya köleleştirme  

d) kişi hürriyetinden yoksun kılma  

e) bilimsel deneylere tabi kılma 

 f) cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı…  

Roma Statüsünde insanlık suçunda manevi unsuru açısından genel kast yeterli 
görülmüşken, Türk Ceza Yasası özel kastın varlığını aramıştır.  Yani,  
“toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenen” 
fiillerin varlığı yeterli olmayıp, failde ayrıca siyasi, felsefi, ırki veya dini 
nedenlere dayanan bir ayrımcılık kastının da bulunması gerekli 
görülmüştür. 

Nerden bakarsanız bakın, nasıl bakarsanız bakın,  küçük yaşta bir çocuğun 
evlendirilmesi kabul edilemez. Hiç bir bakış açısı bu duruma yasal bir statü 
kazandıramaz. Ülkemizde işleniş biçimine, sayısına ve hükümet politikasına 
paralel olarak sistemli şekilde artış göstermesine bakılırsa, bu suç bir insanlık 
suçudur. İnsanlığın ayıbıdır... 

MAĞDURU KİMDİR? 

Mağduru, yaşamının en değerli parçası(-çocukluğu) koparılıp alınmış, tam 
olarak tespit edilmemekle birlikte sayısı 200.000'i aşan çocuklarımızdır. Sağlıklı 
bireylerden oluşmayan toplumlar ise diğer mağdurudur... 



FAİLİ KİMDİR? 

Peki bu suçun faili kimdir? 

 Suçlusu, sorumlusu yani... Kimdir? 

En yakınından başlayalım. 

Belki de kendisi de bir çocuk gelin olan, çocuğunun küçük yaşta 
evlendirilmesine engel olmayan, olamayan ANNESİDİR. 

Erkeklik gücünü kadına karşı şiddette ölçüsüzce kullanan ama çocuğu söz 
konusu olduğunda boyun eğen, bu suçun karşısında duramayan BABASIDIR.   

Sınıftaki yokluğunu görüp nerede olduğunu sorgulamayan ÖĞRETMENİDİR. 

Okula devam etmediği halde gereğini yapmayan OKUL MÜDÜRÜ’dür.  

Gerekli denetimi yapmayan, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜDÜR.  

Ve tabii ki, toplumu eğitme görevini yerine getirmeyen MİLLİ EĞİTİM 
BAKANIDIR. 

Mahallesinde, sokağında, camisinde neler olup bittiğini en iyi bilen ama 
görmeyen MAHALLE MUHTARIDIR.  

Resmi nikah olmadığını, olamayacağını bile bile, dini nikah kıyan, DİN 
GÖREVLİSİDİR.  

Çocuğun oturduğu ilçenin BELEDİYE BAŞKANI'dır. 

Çocuğun oturduğu ilin VALİSİ'dir. 

CUMHURİYET SAVCILARI'dır. 

Çocuk adaletini öncelikli adalet saymayı ihmal eden ADALET BAKANI'dır. 

Adı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmasına rağmen,  ailenin en kutsal, en 
kıymetli parçası olan çocukları koruyucu önlemler almayan, korumak için 
Sosyal Politikalar üretemeyen, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR 
BAKANI'dır.   

Yürütmenin baş sorumlusu BAŞBAKAN'dır.   

Bir çocuğun erken yaşta evlenmesine engel olabilecekken olmayan duyan gören 
bilen ama sessiz kalan toplumun diğer bireyleridir. Biziz... 



Az ya da çok HEPİMİZ SUÇLUYUZ.  

Suçumuz büyük, suçumuz insanlık ayıbı... 

Ve bu suç öyle bir suç ki, işlendiği anda artık telafisi imkansızdır. Adam 
öldürmek gibi...  

Bir insanın en temel hakkı- çocukluğunu yaşama hakkı elinden bir daha geri 
verilmesi imkansız olacak şekilde geri alınmıştır. Zorla evlendirilerek bir gecede 
yetişkin(!) yapılan bir çocuk, evliliği son bulsa bile yeniden çocuk 
olamayacaktır. Adam öldürme suçundan bu anlamda bir farkı yoktur. Her 
ikisinde de pişmanlık geri getirmiyor kaybedilen hayatları... 

BİZLER, BU SUÇUN NE TANIĞI NE DE ORTAĞI OLMAK 
İSTEMEDİĞİMİZ İÇİN BURADAYIZ.  

Çocuklarımızın yüreklerimizi acıtan sessiz çığlıklarını duyduğumuz için 
buradayız.  

Onları, kınalı ellerinden tutup, kaybettikleri çocukluklarını birlikte aramak için 
buradayız.  

"- Hiçbir şey olamazsak,  acılarına ortak oluruz" diyebildiğimiz için buradayız...  

Ve siz değerli konuklar… 

Burada olduğunuz, bizimle birlikte bu insanlık suçuna hayır dediğiniz ve bize 
güç verdiğimiz için hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Gücünüz ve inancınız daim olsun. 

TÜBAKKOM'un değerli temsilcileri, hepinize özverili çalışmalarınızdan ötürü 
gönülden teşekkür ediyor,  başarılı bir kurultay geçirmeyi diliyorum.  
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