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“WOMAN” IN THE 1982 CONSTITUTION AND IN THE DECISIONS OF
TURKISH CONSTITUTIONAL COURT

	 Anayasada	kadının	statüsü,	bir	anayasal	devlette	siyasi	iktidarların	nasıl	sınırlandı-
ğının	ve	temel	hak	ve	özgürlüklerin	nasıl	korunduğunun	önemli	göstergelerinden	biridir.	
1982	Anayasasının	“kanun	önünde	eşitlik”	başlıklı	10.maddesinde,	2004	ve	2010	yılın-
da	yapılan	değişiklikler	yoluyla	kadın	ve	erkek	eşitliği	pekiştirilmiştir.	Bu	düzenlemeler	
ile	pozitif	ayrımcılık	ilkesinin	belirginleşmesi	yolunda	önemli	adımlar	atılmıştır.	Ancak	
1982	Anayasasının	kadına	bakışı,	sadece	eşitlik	ilkesi	ile	sınırlı	değildir	ve	bu	hükümleri	
Anayasa	Mahkemesinin	kararları	çerçevesinde	değerlendirmek	gerekir.	Paternal	ve	eril	
söylem,	kadının		statüsünün	ve	haklarının	en	önemli	belirleyicisi	haline	gelmektedir.	

 Anahtar Kelimeler:	Kadın,	Eşitlik,	Kadın	Hakları,	1982	Anayasası,	Türk	Anayasa	
Mahkemesi
 
 ABSTRACT
     
	 The	status	of	the	woman	in	a	constitution	is	one	of	the	most	important	indica-
tors	of	how	political	powers	are	limited	in	a	constitutional	state	and	how	fundamental	
rights	 and	 freedoms	 are	 protected.	 In	 article	 10,	 entitled	 “equality	 before	 the	 law”	of	
the	1982	Constitution,	equality	between	men	and	women	was	reinforced	through	the	
amendments	made	in	2004	and	2010.	With	these	regulations,	important	steps	have	been	
taken	towards	consolidating	the	principle	of	positive	discrimination.	However,	the	view	
of	the	1982	Constitution	on	woman	is	not	limited	to	just	the	principle	of	equality,	and	
it	is	necessary	to	consider	these	provisions	within	the	framework	of	the	decisions	of	the	
Constitutional	Court.	Paternal	and	masculine	discourses	have	already	become	the	most	
important	determinant	of	women	status	and	rights.
 
	 KEYWORDS: Woman,	Equality,	Rights	of	Women,	The	Constitution	of	1982,	
The	Turkish	Constitutional	Court
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	 Giriş

	 Anayasalar,	siyasi	iktidarı	sınırlandıran	belgeler	olarak	makro	iktida-
rın	yol	haritasını	belirlemeye	çalışmaktadır.	Cinsiyet	ya	da	cinsel	yöne-
limler	ise	mikro	iktidarlar	arası	bir	öğe	gibi	görünse	de	siyasi	iktidarların	
politikaları	nedeniyle	makro	iktidarların	alanındadır	hatta	merkezinde-
dir.	Bu	nedenle	cinsiyet,	cinsel	yönelim	birçok	anayasada	düzenlenmek-
tedir.	Çünkü	siyasi	iktidarı	şematize	etmenin	ipuçları,	siyasi	iktidarların	
cinsiyet/cinsel	yönelimlerle	olan	ilişkisinde	saklıdır.

	 Kadının	aile,	evlilik,	iş	hayatı	gibi	mikro	alanlarda	eşit	haklara	sahip	
olmasının	ilk	adımı,	asli	ve	tali	kurucu	iktidarların	kadına	bakışıyla	belir-
lenecektir.	Ancak	bilindiği	üzere	hem	günümüzde	hem	de	anayasacılık	
tarihinde	asli	ve	tali	kurucu	iktidarlar,	erkeklerden	oluşuyor.	Bu	yüzden	
onlara,	 “kurucu	 babalar”	 deniliyor.	 Asli	 kurucu	 iktidarlar,	 çoğunlukla	
hem	beyaz	erkek	hem	aile	babası	hem	de	zengin	olunca;	çalış(a)mayan,	
servet	 biriktir(e)meyen	 ve	 sonuç	 olarak	 oy	 kullan(a)mayan	 kadının	
kamusal	alana	dahil	olması	ciddi	uğraşları	gerektirdi.	Bu	uğraşların	en	
önemli	sonucu,	hukuk	yoluyla	elde	edilen	haklar	ve	anayasalarda	düzen-
lenen	 garantiler	 oldu.	Bu	noktada	 kadın	 çalışmalarıyla	 beraber	 anılan	
iki	kavramdan	mutlaka	bahsetmek	gerekiyor:	Bunlardan	birincisi	“cam	
tavan”	kavramıdır.	Bu	kavram,	tüm	hukuki	düzenlemelere	rağmen	hala	
aşılamayan	engellerin	mevcut	olduğunu	ifade	eder.	Bu	noktada	aslında	
bir	engel	yokmuş	gibi	görünür	ama	ona	çarpmak	an	meselesidir.	İkincisi	
ise	kadın	haklarının	“ana	akımlaştırılması”dır	yani	kadın	haklarına	ilişkin	
etkin	yöntemlerin	geliştirilmesi	birçok	disiplinin	konusunu	oluşturma-
ya	devam	etmektedir1.

	 Cinsiyetimiz	 ya	 da	 bize	 atfedilen	 ya	 da	 öğrendiğimiz	 toplumsal	
cinsiyetimiz	çoğu	kez	statülerimizi	belirliyor.	Kadın	çalışmaları,	iktidarı	
anlamamızı	ve	belki	de	bu	yolla	siyasi	iktidarların	seyreltilmesini	sağlı-
yor.	1982	Anayasasına	baktığımızda	ise	Anayasa	m.	50/2’de	“küçükler	

1	Göztepe,	 Ece:	Alt	Komisyon	Toplantılarında	Dinlenen	Uzman	 Sunumu,	 5.	Toplantı	 	 (01/02/2012),	
Kadın	Erkek	Fırsat	Eşitliği	Komisyonu	Yayınları	No:	9,	Toplumsal	Cinsiyet	Açısından	Anayasa	Konulu	
Komisyon	Raporu,	Ankara	2012,		s.	39-40.



www.izmirbarosu.org.tr

49İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �

ve	kadınlar	 ile	bedenî	ve	 ruhî	yetersizliği	olanlar	 çalışma	şartları	bakı-
mından	özel	olarak	korunurlar.”	ifadesindeki	gibi	“küçükler”	ve	“bede-
ni,	ruhi	yetersizliği”	arasına	sıkıştırılan	“kadınlar”ı	görmekteyiz	veyahut	
aile	içinde	tanımlanan	“ana”ları.	Daha	içten	(!)	ve	geleneksel	bir	söylem	
olarak	“ana”.	“Ana”	elbette	kıymetli	bir	ifadedir	ancak	bu	ifade,	Anayasa	
Mahkemesinin	kararlarıyla	beraber	ele	alındığında	kadının	aile	için/de	
düşünüldüğünü	ortaya	koymaktadır.	“Kadın”,	“ana”,	“kız”	1982	Anaya-
sasında	yer	alan	ifadelerdir	ve	Anayasada	yer	alan	bu	ifadelerin,	Anayasa	
Mahkemesi	kararları	çerçevesinde	nasıl	değerlendirildiğinden	hareketle	
asli	ve	tali	kurucu	iktidarların	ve	anayasa	yargısının	“kadın”a	bakışını	ele	
almaya	çalışacağız.	

	 I.	Siyasi	İktidar,	Anayasacılık	ve	Kadın:	Asli	Kurucu	İktidarın	
Niteliği	Üzerinden	Kurucu	Babalar	ve	Kadınlar

	 Anayasalar,	bir	yandan	siyasi	iktidarı	sınırlandırırken	diğer	yandan	
insan	haklarını	 korumaktadır.	Bu	dengeyi	 sağlayan	devletler,	 anayasal	
devlete	 dönüşüyor	 ve	 bir	 arada/beraber	 yaşamının	 formülü	 kolayla-
şıyor.	 Ancak	 beraber	 yaşamanın	 formülünü	 geliştirmek,	 anayasacılık	
tarihine	baktığımızda	çok	da	kolay	görünmüyor.	Örneğin	Galtung,	in-
san	haklarının	gelişim	sürecini	dört	önemli	gelişme	ile	açıklamaktadır:	
Aristokrasiye	karşı	koyan	burjuvazi	birinci	kuşak,	burjuvaziye	meydan	
okuyan	köylü	ve	işçiler	ikinci	kuşak,	teknokrasiye	karşı	koyan	kadınlar	
ve	çocuklar	üçüncü	kuşak,	Batı’ya	meydan	okuyan	Batılı	olmayanlar	ise	
dördüncü	kuşaktır2.	Görüldüğü	üzere,	üçüncü	kuşak	olarak	nitelendiri-
len	kadınların	hak	mücadelesi,	siyasi	iktidarın	sınırlandırılması	yöntem-
lerini	anlamak	açısından	önem	arz	ediyor.

	 Anayasalar,	 toplum	 sözleşmesi	 veya	 ortak	 mutabakat	 olarak	 ele	
alınsa	da	anayasacılık	tarihi,	bu	uzlaşmanın	çıkış	noktasının	ekonomik	
iktidar	 ile	 siyasi	 iktidar	 arasında	mücadeleden	 kaynaklandığını	 göste-
riyor.	 Bir	 anlamda	 anayasacılık,	 burjuvanın	 “habeas	 corpus”	 talebi	 ile	
başlıyor.	Burjuvazi,	can	ve	mal	güvenliği	karşısında	siyasi	iktidara	itaat	

2	Galtung,	Johan:	Bir	Başka	Açıdan	İnsan	Hakları,	(çev.	Müge	Sözen),	Metis	Yayıncılık,	İstanbul	1999,	s.	165.
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edecek	ve	vergi	verecektir;	siyasi	iktidar	da	bu	bağlamda	ekonomik	ik-
tidarın	can	ve	mal	güvenliğini	koruyacaktır.	Vergi	ödeme/itaat	 ile	can	
ve	mal	güvenliği	dengesine	kısaca	uzlaşma	diyoruz.	O	halde	uzlaşmak	
için	siyasi	ve	ekonomik	iktidarın	en	az	birbiri	kadar	güçlü	olması	gereke-
cektir.	Uzlaşmayı	“zafer”le	sonuçlandırmak	ise	“sınırsız”	ve	“hukuk-dışı”	
asli	kurucu	iktidarlara	yani	“kurucu	babalar”a	ait	olacaktır.	Nedense	hep	
kurucu	“babalar”dan	bahsedilirken,	“kurucu	anneler”den	ya	da	“	kurucu	
kadınlar”dan	bahsedilmez.	Akal’ın	da	belirttiği	üzere,

	 “Belirleyiciler	ya	da	yöneticiler	zaman	ve	mekana	göre	
değişik	 adlar	 taşıyabilirler,	 ama	 sonuçta	 hepsinin	 her	 dö-
nemde	 ortak	 bir	 adı	 daha	 vardır:	 Erkekler.	 Bölünmemiş	
toplum	 tiplerinden	 başlamak	 üzere,	 tüm	 toplum	 tiple-
rinde	 genel	 olarak	 görülen	 bir	 yöneten/yönetilen	 ilişkisi,	
yöneten	 cins/yönetilen	 cins	 arasındaki	 iktidar	 ilişkisidir:	
Erkekler/kadınlar…3(…)	Dünyayı	 ve	 siyasi	 iktidarı	 kav-
ramanın	 yolu,	 erkeklerin	 kadınlar	 karşısındaki	 keyfi-si-
yasi	 üstünlüğünü	 sorgulamaktan	 da	 geçeceğini	 aşikar4.”

	 Hatta	“kurucu	erkekler”	yerine	“kurucu	babalar”dan	bahsedilmesi,	
akla	hem	eril	hem	de	paternal	devleti	getirmektedir.	Bu	eril	iktidar,	ço-
ğunlukla	erkeklerden	oluşsa	da	erkekleri	de	biçimlendirmektedir.	Top-
lumsal	cinsiyet	 literatürü	bu	konuyu	derinlemesine	analiz	etmektedir.	
Bizim	çalışmamız	bakımından	ise	ele	almak	istediğimiz	mesele,	kadının	
“toplumsal	sözleşme”nin	neresinde	olduğudur?	Pateman,	“sözleşmek”	
diye	başlar	“Cinsel	Sözleşme”	isimli	kitabına	ve	ilk	sözleşmenin	cinsel-
toplumsal	mutabakat	olduğunu;	cinsellik	sözleşmesi	hikayesinin	ise	giz-
lendiğini	belirtir:

	 “İlk	sözleşme	hem	özgürlüğü	hem	tabiyeti	kurar.	Erkeklerin	özgür-
lüğü	ve	kadınların	 tabiyeti	 ilk	 sözleşmeyle	kurulur	ve	 sivil	özgürlüğün	
karakteri,	hikâyenin	erkeklerin	kadınlar	üzerindeki	ataerki	hakkının	söz-

3	Akal,	Cemal	Bali:	İktidarın	Üç	Yüzü,	Dost	Yayınevi,	2.	Baskı,	Ankara	2003,	s.	360.

4	Akal,	s.	362.
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leşmeyle	nasıl	kurulduğunu	ortaya	koyan	kayıp	parçası	olmadan	anlaşı-
lamaz.	(…)	İlk	sözleşme,	toplumsal	olduğu	kadar	cinsel	bir	sözleşmedir;	
hem	ataerkil	anlamda	yani,	sözleşmenin	erkeklerin	kadınlar	üzerindeki	
siyasi	hakkını	kurması	anlamında	hem	de	erkeklerin	kadınların	bedeni-
ne	düzenli	erişimini	sağlamak	anlamında	cinseldir.	(…)	Sözleşme	ataer-
kine	karşı	olmaktan	çok	uzaktır;	sözleşme	modern	ataerkinin	kurulduğu	
yoldur5.”	

	 Servet	sahibi	olan,	vergi	ödeyen,	aile	babası	beyaz	erkek	sahip	oldu-
ğu	tüm	üstünlüklerle	sözleşmenin	kurucu	tarafıdır.	Kadının	kimliğine	ve	
toplumsal	cinsiyetine	yön	verecek	olan	“kurucu”	babalardır.	Kurucu	ba-
balar,	anayasaları	kaleme	alan	asli	kurucu	iktidarlardır.	Kadının	bu	“top-
lumsal	sözleşme”	içinde	yer	alabilmesi,	bir	iktidar	mücadelesini	zorunlu	
kılacaktır.	Kurucu	babalıktan	dışlanan	 erkekler	 de	 bu	hak	mücadelesi	
içindedir.	Bu	hak	mücadelelerinin	 anayasal	devletteki	 en	büyük	kaza-
nım	 ve	 sonuçlarından	 biri	 eşitlik	 ilkesidir.	Toplumsal	 cinsiyete	 ilişkin	
anayasal	düzenlenmelerin	bir	kısmı	eşitlik	gibi	insan	haklarının	korun-
masına	 ilişkin	 temel	 ilkeler	üzerinden	 formüle	edilmektedir.	Bir	kısmı	
da	cinsiyeti	doğrudan	ele	almakta	veya	kadınların	aile	içindeki	konumu-
na	odaklanan	korumacı	anayasal	hükümler	olarak	ortaya	çıkmaktadır6.

	 II.	“Kanun	Önünde	Eşit”	Kadınlar

	 A.	1982	Anayasasında	“	Kanun	Önünde	Eşitlik”

	 Anayasacılık	 literatüründe,	bazen	birbiri	yerine	bazen	de	birbirini	
tamamlamak	 	adına	“eşitlik	 ilkesi”,	 “ayrımcılık	yapmama	 ilkesi/ayrım-
cılık	yasağı”,	“pozitif	ayrımcılık”	veya	“olumlu	eylem”	şeklinde	ifadelere	

5	Pateman,	Carole:	Cinsel	Sözleşme,	(Çev.	Zeynep	Alpar),	Boğaziçi	Üniversitesi	Yayınları,	İstanbul	2017,	
s.	18.		

6	Oder,	Bertil	Emrah:	Alt	Komisyon	Toplantılarında	Dinlenen	Uzman	Sunumu,	6.	Toplantı	(12/01/2012),	
Kadın	Erkek	Fırsat	Eşitliği	Komisyonu	Yayınları	No:	9,	Toplumsal	Cinsiyet	Açısından	Anayasa	Konulu	
Komisyon	Raporu,	Ankara	2012,	s.	61.
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rastlanmaktadır7.	Ayrımcılık	yasağı,	fırsat	eşitliğinden	fazlasını	ifade	et-
mektedir	ve	her	alanda	gerekli	önlemlerin	alınmasını	kapsar.	Kadınlar,	
tarihsel	 bakımdan	 dezavantajlı	 bir	 grup	 olarak	 görüldüğü	 için	 eğitim,	
istihdam	 ve	 politik	 katılım	 alanlarında	 kendilerine	 olanaklar	 yaratıl-
maktadır.	 Bu	 yolla	 çeşitliliği	 kuvvetlendirmek,	 sistematik	 ayrımcılıkla	
mücadele	etmek	ve	geçmişte	yapılan	yanlışlıkların	tazmin	edilmesi	he-
deflenmektedir8.	Pozitif	ayrımcılık,	fiili	eşitsizlikleri	ortadan	kaldırmak	
veya	 toplumsal	barış	 ve	 adalet	duygusunun	gelişimine	katkı	 sağlamak	
amacıyla	olumlu	ayrıcalıklar	uygulayarak	olumsuz	ayrıcalıkları	giderme-
yi	hedeflemektedir9.	Eşitlik,	herkese	eşit	muamele	mi	gerektirir,	yoksa	
eşit	olanlara	eşit,	farklı	olanlara	farklı	muamele	mi	gerektirir?10.	Teoride,	
eşitlik	hakkında	birçok	ayrım	yer	alsa	da	mutlak	ve	nispi	eşitlik	yaklaşı-
mının	Anayasa	Mahkemesi	tarafından	vurgulandığı	görülmektedir:

7	 	Eşitlik	 ilkesi	 186,	 cinsiyet/toplumsal	 cinsiyete	bağlı	 ayrım	yapılamayacağı	 166,	 cinsel	 yönelime	bakıl-
maksızın	ayrım	yapılmayacağı	11	anayasal	belgede	düzenlenmektedir.	“Ayrımcılık	yapmama”	ilkesi	ise	
19	devletin	 anayasal	metninde	 ifade	olarak	yer	 almaktadır.	Bolivya,	Kanada,	Ekvator,	Kenya,	Monte-
negro,	Namibya,	Güney	Sudan,	Sudan,	Uganda	ve	Zimbabwe	gibi	10	devletin	anayasal	belgesinde	dü-
zenlenmektedir	 https://www.constituteproject.org/search?lang=en&status=in_force.	 Kapsamlı	 bir	
karşılaştırma	için	bkz.	TBMM	Araştırma	Merkezi,	Anayasalarda	Toplumsal	Cinsiyet	ve	Kadınlarla	İlgili	
Hükümler,	(Der.	Feride	Eroğlu),	Ankara	2011.	Diğer	karşılaştırmalar	 için	bkz.	Küzeci,	Elif:	«Gender	
Equality	in	the	Constitution	of	the	Republic	of	Turkey»,	Ankara	Bar	Review,	2008/2,	s.	20-25;	Demir,	
Nazlı	Hilal:	Feminist	Perspektiften	Düşünce	Tarihinin	Köşe	Taşları,	On	İki	Levha	Yayıncılık,	İstanbul	
2017,	s.	237;	Baines,	Beverley/	Rubio-Marin,	Ruth,	«Introduction:	Toward	a	Feminist	Constitutional	
Agenda»,	The	Gender	of	Constitutional	Jurisprudence,	Cambridge	University	Press,	United	Kingdom	
2004,	http://assets.cambridge.org/97805215/30279/excerpt/9780521530279_excerpt.pdf,	erişim	ta-
rihi	20.12.2018,	s.	9-10;	International	Institute	for	Democracy	and	Electoral	Assistance,	Constitution	
Assessment	for	Women’s	Equality,	İsveç		2016,	https://www.idea.int/sites/default/files/publications/
constitution-assessment-for-womens-equality_0.pdf,	erişim	tarihi	20.10.2018.

8	 	 	Sandel,	Michael	J.:	Adalet-Yapılması	Gereken	Doğru	Şey	Nedir?,	(Çev.	Mehmet	Kocaoğlu),	4.	Baskı,	
Eksi	Kitaplar,	İstanbul	2017,	s.	226-230.

9			İba,	Şeref:	“Eşitlik	ve	Pozitif	Ayrımcılık	Kavramları	Yönünden	Dokuzuncu	Anayasa	Değişikliği”,	Amme	
İdaresi	Dergisi,	Cilt:	39,	Sayı:	1,	Mart	2006,	s.	5.

10	Bu	noktada	eşitlik	ve	adalet	bağlantısında,	Aristoteles’in	dağıtıcı	ve	denkleştirici	 adalet	ayırımı	ortaya	
çıkar.	Dağıtıcı	adalet,	toplumdaki	değerlerden	herkesin	yeteneğine,	toplum	içindeki	durumuna	göre	pay	
almasını,	denkleştirici	adalet	ise,	kişisel	ve	özel	durumları	dikkate	almaksızın	aynı	muameleye	tabi	tutul-
mayı	ifade	eder.	Dinçkol,	Bihterin:	“Kadın-Erkek	Eşitliği	İçin	Pozitif	Ayrımcılık”,	İstanbul	Ticaret	Üni-
versitesi	Sosyal	Bilimler	Dergisi	Yıl:4	Sayı:8,	Güz	2005/2,	s.	104.	Eşitlik	ilkesini	Öden,	şekli	eşitlik,	sayısal	
eşitlik	ve	normatif	eşitlik	olarak	üç	ayrı	başlıkta	ele	almaktadır.	Öden,	Merih:	Türk	Anayasa	Hukukunda	
Eşitlik	İlkesi,	Yetkin	Yayınları,	Ankara	2003,	s.	25-41.
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“Anayasa’nın	 10.	maddesinde	 öngörülen	 eşitlik,	 herkesin	
her	 yönden	 aynı	 kurallara	 bağlı	 olacağı	 anlamına	 gelme-
mektedir.	Durum	ve	konumlarındaki	özellikler	kimi	kişiler	
ya	da	topluluklar	için	değişik	kuralları	ve	uygulamaları	ge-
rekli	kılabilir.	Kadının	toplum	ve	aile	yaşamında	üstlendi-
ği	sorumluluk,	görev	ve	paylaşım	gibi	toplumsal	gerçekler	
kadın	çalışanlar	yararına	değişik	kural	ve	uygulamaları	ge-
rekli	kılabileceğinden,	kadın	çalışanların	durum	ve	konum-
larındaki	 özellikleri	 gözetilerek	 getirilmiş	 bulunan	 kural	
Anayasa’nın	eşitlik	ilkesine	aykırılık	oluşturmamaktadır11.”

	 1982	 Anayasasında	 eşitliğe	 ilişkin	 temel	 unsurlar,	 “genel	 esaslar”	
kısmında	“kanun	önünde	eşitlik”	madde	kenar	başlığı	altında	10.mad-
dede	düzenlenmektedir12.	Birinci	fıkrada,	“herkes,	dil,	ırk,	renk,	cinsiyet,	

11	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı:	 2006/156,	Karar	 Sayısı:	 2008/125,	Karar	Günü:	19.6.2008,	
R.G.	Tarih-Sayı:	26.11.2008-27066.	Yine	kanun	önünde	eşitlik	ilkesinin	hukuksal	durumları	aynı	olanlar	
için	söz	konusu	olduğu	ve	bu	ilke	ile	eylemli	değil,	hukuksal	eşitliğin	öngörüldüğü	belirtilmektedir.	Eşit-
lik	 ilkesinin	 amacı,	 aynı	durumda	bulunan	kişilerin	kanunlar	 karşısında	 aynı	 işleme	bağlı	 tutulmaları-
nı	 sağlamak,	 ayrım	yapılmasını	 ve	 ayrıcalık	 tanınmasını	önlemektir.	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	
Sayısı:	2015/10,	Karar	Sayısı:	2015/93,	Karar	Tarihi:	22.10.2015,	R.G.Tarih-Sayı:	07.11.2015-29525.	
“Anayasa’nın	amaçladığı	eşitlik,	mutlak	ve	eylemli	eşitlik	değil	hukuksal	eşitliktir.”	Anayasa	Mahkemesi	
Kararı,	Esas	Sayısı:	2011/51,	Karar	Sayısı:	2012/32,	Karar	Günü:	1.3.2012,	R.G.	Tarih-Sayı:	21.07.2012-
28360	“Kanun	önünde	eşitlik,	herkesin	her	yönden	aynı	kurallara	bağlı	tutulacağı	anlamına	gelmez.	Du-
rumlarındaki	özellikler,	kimi	kişiler	ya	da	topluluklar	için	değişik	kuralları	ve	uygulamaları	gerektirebilir.	
Aynı	hukuksal	durumlar	aynı,	ayrı	hukuksal	durumlar	farklı	kurallara	bağlı	tutulursa	Anayasa’da	öngörü-
len	eşitlik	ilkesi	zedelenmez.	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı:	2014/71,	Karar	sayısı:	2014/200,		
Karar	tarihi:	25.12.2014,	R.G.Tarih-Sayı:	21.5.2015-29362.	“Kanun	önünde	eşitlik,	herkesin	her	yönden	
aynı	kurallara	bağlı	 tutulacağı	anlamına	gelmez.”	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı	 :	2010/119,	
Karar	Sayısı	:	2011/165,	Karar	Günü	:	8.12.2011,	R.G.	Tarih-Sayı	:	14.02.2012-28204.

12	1876	tarihli	Kanun-i	Esasinin	8.maddesinde,	“Devleti	Osmaniye	tabîyetinde	bulunan	efradın	cümlesine	
herhangi	din	ve	mezhepten	olur	ise	bilâ	istisna	Osmanlı	tabir	olunur	ve	Osmanlı	sıfatı	kanunen	muay-
yen	olan	ahvale	göre	 istihsal	ve	 izae	edilir.”,	17.maddesinde	“Osmanlıların	kaffesi	huzuru	kanunda	ve	
ahvali	diniyye	ve	mezhebiyeden	maada	memleketin	hukuk	ve	vezaifinde	mütesavidir”	ve	19.maddesinde	
“devlet	memuriyetinde	umum	tebaa	ehliyet	ve	kabiliyetlerine	göre	münasip	olan	memuriyetlere	kabul	
olunurlar.”	şeklinde	hükümler	yer	almaktadır.	1921	Anayasası	döneminde	ise	1876	Anayasası	resmen	
ilga	edilmemişti	ve	saltanatın	kaldırıldığı	yönünde	bir	hüküm	yer	almadığı	gibi	eşitlik	konusunda	doğ-
rudan	bir	düzenleme	de	yer	almamaktadır.	Ancak	29	Ekim	1923	tarihli	“Teşkilat-ı	Esasiye	Kanununun	
Bazı	Mevaddının	Tavzihan	Tadili	Dair	Kanun	ile	“Türkiye	Devletinin	şekli	hükümeti,	Cumhuriyettir”,	
hükmünün	kabul	edilmesiyle,	eşitlik	anlayışını	temellendirilmiştir.	3	Mart	1924	tarihli	ve	431	sayılı	Ka-
nunla	hilafetin	kaldırılması	ve	430	sayılı	Kanunla	Tevhid-i	Tedrisat	Kanunu	ile	Türkiye’deki	tüm	eğitim	
kurumlarının	Maarif	Vekâletine	bağlanması	laiklik	ekseninde	eşitlik	anlayışına	doğru	yol	alındığını	gös-
termektedir.	Öden,	Türk	Anayasa	Hukukunda	Eşitlik	İlkesi,	s.	111.	1924	Anayasasının	69.maddesinde	
ise	“Türkler	kanun	nazarında	müsavi	ve	bila	istisna	kanuna	riayetle	mükelleftirler.	Her	türlü	zümre,	sınıf,	
aile	ve	feri	 imtiyazları	mülga	ve	memnudur.”	ve	88.maddede	“Türkiye’de	din	ve	ırk	ayırt	edilmeksizin	
vatandaşlık	bakımından	herkese	Türk	denir”,	hükmü	yer	almaktadır.
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siyasî	düşünce,	 felsefî	 inanç,	din,	mezhep	ve	benzeri	sebeplerle	ayırım	
gözetilmeksizin	 kanun	önünde	 eşittir.”	 düzenlemesi	 yer	 alırken	 ikinci	
fıkraya,	2004	yılında	5170	sayılı	Kanunla	yapılan	anayasa	değişikliği	ile	
“kadınlar	 ve	 erkekler	 eşit	 haklara	 sahiptir.	Devlet,	 bu	 eşitliğin	 yaşama	
geçmesini	 sağlamakla	 yükümlüdür”	 cümlesi	 eklenmiştir13.	 Yine	 ikinci	
fıkraya	2010	yılında	5982	sayılı	Kanunla	yapılan	Anayasa	değişikliği	ile	
“bu	maksatla	alınacak	tedbirler	eşitlik	ilkesine	aykırı	olarak	yorumlana-
maz.”	cümlesi	eklenmiş	ve	yine	2010	yılında	üçüncü	fıkraya,	“çocuklar,	
yaşlılar,	özürlüler,	harp	ve	vazife	şehitlerinin	dul	ve	yetimleri	 ile	malul	
ve	gaziler	için	alınacak	tedbirler	eşitlik	ilkesine	aykırı	sayılmaz.”	cümlesi	
eklenmiştir.	Dördüncü	fıkrada	“hiçbir	kişiye,	aileye,	zümreye	veya	sınıfa	
imtiyaz	tanınamayacağı”	belirtilirken;	beşinci	fıkrada	“Devlet	organları	
ve	idare	makamların	bütün	işlemlerinde	kanun	önünde	eşitlik	ilkesine	
uygun	olarak	hareket	etmek	zorunda	olduğu”	yer	almaktadır14.

	 İlginçtir	 ki	 eşitlik	 ilkesi,	 1961	Anayasasında	 “temel	hak	 ve	özgür-
lükler”	 kısmında	 “eşitlik”	 madde	 kenar	 başlığı	 ile	 düzenlenmektedir.	
1961	Anayasasının	12.maddesinde	madde	kenar	başlığı	“eşitlik”	olarak	
düzenlenmiştir:	“Herkes,	dil,	ırk,	cinsiyet,	siyasî	düşünce,	felsefî	inanç,	
din	 ve	mezhep	 ayırımı	 gözetilmeksizin,	 kanun	 önünde	 eşittir.	 Hiçbir	
kişiye,	 aileye,	 zümreye	 veya	 sınıfa	 imtiyaz	 tanınamaz.”	1961	Anayasa-
sında,	1982	Anayasasından	farklı	olarak	“benzeri	sebepler”	ifadesine	yer	

13	2004	yılında	kabul	edilen	hüküm,	parlamentoda	bir	 siyasal	uzlaşma	 ile	kabul	edilmiştir.	Bu	değişiklik	
hakkında	yer	alan	ifadeler	ise	şu	şekildedir:	“2003	Katılım	Ortaklığı	Belgesi’nde,	Türkiye’nin	taraf	oldu-
ğu	ilgili	uluslararası	sözleşmeler	doğrultusunda	cinsiyete	göre	ayrım	yapılmaksızın,	tüm	bireylerin	insan	
haklarından	ve	temel	hürriyetlerden	hukuken	ve	fiilen	tam	olarak	yararlanmasının	teminat	altına	alınma-
sı	beklentisi	yer	almaktadır.	Öte yandan Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı›nın 20. maddesinde herkesin 
kanunlar önünde eşit olduğu vurgulanmıştır. Avrupa Birliği Anayasa Taslağı›na ayrı bir bölümle ilave edilen 
Temel Haklar Şartı›nın ‹III. Eşitlik ‹ başlıklı Bölümünün 23 üncü maddesinde, ‹İstihdam, çalışma ve ücret 
de dâhil olmak üzere her alanda, erkeklerle kadınlar arasında eşitlik sağlanacaktır.› denilmektedir. Maddenin 
ikinci fıkrasında, yeterli ölçüde temsil edilemeyen cinsiyetin lehine belirli avantajlar sağlayan önlemlerin 
sürdürülmesinin veya kabul edilmesinin eşitlik ilkesine aykırı olmayacağı öngörülmektedir.» Konuya ilişkin 
görüşmeler	hakkında	bkz.	İba,	s.10-12.

14	9/2/2008	tarihli	ve	5735	sayılı	Kanunun	1	inci	maddesiyle;	bu	fıkraya	“bütün	işlemlerinde”	ibaresinden	
sonra	gelmek	üzere	“ve	her	türlü	kamu	hizmetlerinden	yararlanılmasında”	ibaresi	eklenmiş	ve	bu	ibare	
Anayasa	Mahkemesinin	5/6/2008	tarihli	ve	E.:	2008/16,	K.:	2008/116	sayılı	Kararı	ile	iptal	edilmiştir.	
(R.G.:	22/10/2008,	27032)		
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verilmeyerek	ayrımcılık	yasağı	nedenleri,	sınırlı	sayıda	düzenlenmiştir15.	
Ayrıca	1961	Anayasası	ile	Anayasa	Mahkemesi’nin	kurulması,	eşitlik	il-
kesinin	önemli	garantilerinden	birini	oluşturmuştur16.

	 1982	Anayasasında	genel	esaslar	kısmında	“kanun	önünde	eşitlik”	
madde	kenar	başlığı	 ile	getirilen	düzenleme	 iki	 temel	 sonuca	ulaştıra-
bilir:	 Birincisi,	 eşitlik	 ilkesinin	 devletin	 temel	 ilkelerinden	 biri	 haline	
geldiği	ileri	sürülebilir.	Çünkü	eşitlik	ilkesi;	cumhuriyetçilik,	laiklik,	Ata-
türk	milliyetçiliği,	sosyal	devlet	ve	hukuk	devleti		gibi	anayasal	sistemin	
temel	yapısını	belirleyen	ilkeler	ile	bir	anlam	kazanmakta	ve	bu	bağlam-
da	 değerlendirilmektedir17.	 Ancak	 aynı	 nedenlerle	 eşitlik	 ilkesinin	 bu	
ilkelerden	bağımsız	bir	 şekilde	düzenlenemeyeceği	de	 ileri	 sürülebilir.	
Bir	anlamda	temel	hak	ve	özgürlüklerin	nüvesi	olarak	değil	de	devletin	
temel	esasları	 ile	birlikte	ele	alındığı	için	eşitlik	ilkesi	bir	bakıma	genel	
esaslar	içinde	erimektedir.	Bu	da	“koşullu”	bir	eşitlik	anlayışını	akla	ge-
tirmektedir.	“Eşit”	olanların	değil	“kanun	önünde	eşit”lerin	yani	“mak-
bul	eşit”lerin,	eşitliği	gibi	kategorik	bir	tercihte	bulunulduğu	sonucuna	
ulaşılabilir.	“Eşitlik”	madde	kenar	başlığı,	daha	koşulsuz	bir	çağrışım	ya-
ratırken	genel	esaslar	içinde	“kanun”	önünde	eşitlik”,	eşit	olmanın	bir-
çok	unsur	ile	beraber	ele	alınması	gerekliliğini	akla	getirmektedir.

	 Son	olarak	eşitlik	ilkesini	2004	yılında	5170	sayılı	Kanunla	yapılan	
Anayasa	değişikliği	ile	değerlendirmek	gerekir.	2004	yılında	90.	madde-
de	yapılan	değişiklikle	temel	hak	ve	özgürlüklere	ilişkin	uluslararası	an-
laşmalarla	kanunların	aynı	konuda	farklı	hükümler	 içermesi	nedeniyle	
çıkabilecek	uyuşmazlıklarda	uluslararası	anlaşmaların	esas	alınacağı	be-
lirtilmektedir.	Türkiye,	taraf	olduğu	birçok	uluslararası	sözleşme	yoluy-
la	kadın-erkek	eşitliğinin	sağlanması	ve	bu	konudaki	engellerin	ortadan	
kaldırılmasına	 dair	 iradesini	 ortaya	 koymuştur18.	 Anayasacılık	 sadece	
15		İba,	s.	4.

16		İba,	s	4.

17		Küzeci,	s.	20.	

18	Türkiye,	Kadınlara	Karşı	Her	Türlü	Ayrımcılığın	Önlenmesi	 Sözleşmesi	 (CEDAW)	 kapsamında	 ka-
dınların	erkekler	 ile	 sosyal,	 siyasal	ve	kültürel	alanda	eşit	 temel	hak	ve	özgürlüklerden	yararlanmasını	
güvence	altına	almak	ve	bu	amaçla	yasal	düzenleme	dahil	her	türlü	önlemi	almak	yükümlülüğü	altında-
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anayasa	metinlerden	 ibaret	değildir	ve	anayasa	metnini	zenginleştiren	
elbette	 Anayasa	 Mahkemesi	 kararlarıdır.	 Bu	 anlamda	 Anayasa	 Mah-
kemesi	kararları	çerçevesinde	kadın	ve	erkek	eşitliğini	değerlendirmek	
önem	arz	etmektedir	19.

 

dır.	Kadınlara	Karşı	Her	Türlü	Ayrımcılığın	Önlenmesi	Sözleşmesi›nin	Başlangıcında,	‘Kadınlara	karşı	
ayrımcılığın,	hak	eşitliği	ve	 insan	şeref	ve	haysiyetine	saygı	 ilkelerini	 ihlâl	ettiği’	belirtildikten	sonra	1.	
maddesinde	 ‘Bu	Sözleşmenin	amacı	bakımından	 ‘kadınlara	karşı	 ayrımcılık’	 terimi	 siyasal,	 ekonomik,	
sosyal,	kültürel,	kişisel	veya	diğer	alanlardaki	kadın	ve	erkek	eşitliğine	dayanan	insan	haklarının	ve	te-
mel	 özgürlüklerin,	medenî	 durumları	 ne	 olursa	 olsun	 kadınlara	 tanınmasını,	 kadınların	 bu	 haklardan	
yararlanmalarını	veya	kullanmalarını	engelleme	veya	hükümsüz	kılma	amacını	taşıyan	veya	bu	sonucu	
doğuran	cinsiyete	dayalı	her	hangi	bir	ayırım,	dışlama	veya	kısıtlama	anlamına	gelir’	denilerek	kadınlara	
karşı	ayırımcılığın	tanımı	yapılmıştır.	2.	maddesinde	taraf	devletlerin	kadınlara	karşı	ayırımcılık	oluştu-
ran	uygulama	ve	yasal	düzenlemeleri	ortadan	kaldırmayı	kabul	ettikleri	 yer	almaktadır.	 İnsan Hakları 
Avrupa Sözleşmesinin 14. maddesinde «Ayırımcılık yasağı bu Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden ya-
rarlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa 
mensupluk, servet, doğum veya herhangi başka bir durum bakımından hiçbir ayırımcılık yapılmadan sağla-
nır.» hükmüne yer verilmiştir.	Ayrıca	Birleşmiş	Milletler	Siyasi	ve	Medenî	Haklar	Sözleşmesi’nin	‘Ailenin	
korunması’	başlığını	taşıyan	23.	maddesinin	dördüncü	fıkrasında	‘Bu	Sözleşmeye	Taraf	Devletler,	eşlerin	
evlilik	konusunda,	evliliğin	devam	ettiği	sürece	ve	boşanmada	eşit	hak	ve	yükümlülüklere	sahip	olmaları	
için	gerekli	önlemleri	alır.	Boşanma	halinde	çocukların	korunması	için	gerekli	hükümler	konur’	ifadesi	
yer	almaktadır.		Kadın	haklarına	ilişkin	belgeler	hakkında	bkz.	Dinçkol,	s.	108-111;	İba,	s.	8;	Gören,	Za-
fer:	Türk-Alman-İsviçre	Hukukuna	Göre	Farklı	Cinslerin	Eşit	Haklara	Sahip	Olması		(Genel	Eşitlik	İlke-
sinin	Bir	Uygulanma	Biçimi),	DEÜ	Hukuk	Fakültesi	Döner	Sermayesi	İşletmesi	Yayınları,	İzmir	1998,	s.	
139-163;	Dündar	Sezer,	Tijen:	“Kadın	Erkek	Eşitliğine	İlişkin	Yaklaşımlar	ve	Türk	Anayasa	Mahkeme-
si”,	İzmir	Barosu	Dergisi,	Y.74,	S.3,	Temmuz-2009,	s.	128-130;	Oder,	Bertil	Emrah:	“Anayasa’da	Kadın	
Sorunsalı:	Norm,	İçtihat	ve	Hukuk	Politikası”,	Türkiye’de	Toplumsal	Cinsiyet	Çalışmaları	Eşitsizlikler,	
Mücadeleler,	Kazanımlar,	(Derleyenler:	Hülya	Durudoğan,	Fatoş	Gökçen,		Bertil	Emrah	Oder,	Deniz	
Yükseker),	2.	Baskı,	Koç	Üniversitesi	Yayınları,	İstanbul	2014,	s.	207-208;		Göztepe,	Ece:	“Anayasal	Eşit-
lik	İlkesi	Açısından	Evlilikte	Kadınların	Soyadı”.	Ankara	Üniversitesi	Siyasal	Bilgiler	Fakültesi	Dergisi,	
Sayı:	2,	Cilt:	54,	1999,	s.	111-113.	

19	Cinsiyet	ile	ilgili	kararlar	hakkında	bkz.	Öden,	Türk	Anayasa	Hukukunda	Eşitlik	İlkesi,	s.	324-334;	Dün-
dar	Sezer,	s.	156-180;	Demir,	s.	245-257;	Oder,	Bertil	Emrah:	“Anayasa	Mahkemesi	Kararlarında	Cin-
siyete	Dayalı	Ayrımcılık,	Toplumsal	Cinsiyet	 ve	Kadın-Erkek	 İmgesi”,	Uluslararası	Hukuk	Kurultayı,	
Ankara	Barosu,	Ankara	2008,	s.	168-179;	Kantarcıoğlu,	Fulya:	“Anayasa	Mahkemesi	Kararlarına	Göre	
Farklı	Cinslerin	Eşitliğin”,	Farklı	Cinslerin	Eşitliği	Sempozyumu,	 (Yayıma	Hazırlayan:	Zafer	Gören),	
DEÜ	Hukuk	Fakültesi	Döner	Sermayesi	İşletmesi	Yayınları,	İzmir	1998,		s.	56-62;	Baykal,	Meysa:	“1982	
Anayasasında	Kadının	Yeri”,	Kadın,	Kamusal	Alan	ve	Hukuk,	(Editör:	Ülker	Yükselbaba),	Tekin	Yayı-
nevi,	İstanbul	2017,	s.	147-161.	Anayasa	Mahkemesi’nin	yıllar	içinde	“Kadın”	ekseninde	eşitlik	ilkesini	
yorumlaması	hakkında	bkz.	Oder,	Anayasa’da	Kadın	Sorunsalı,	s.	196-197.	Oder,	kadın-erkek	eşitliğini	
ilgilendiren	içtihadı	sekiz	ayrı	başlıkta	ele	almaktadır:	1)	Kadınların	ikincilliğine	ilişkin	toplumsal-kültü-
rel	kalıpların	doğrudan	uygulanması	2)	Farklı	korumacı	yaklaşımlar	3)	Korumacılığın	reddi	4)	Kadın	ve	
erkek	kategorilerinin	kendi	 içindeki	ayrımcılık	sorunlarına	ilişkin	yaklaşımlar	5)	Kadın-erkek	eşitliğini	
pekiştiren	yaklaşımlar	ve	uluslararası	hukuka	açıklık	6)	Eşitlikçi	hükümlerin	geriye	yürütülmemesi	7)	
Siyasal	katılımda	dolaylı	önermelerin	kabulü	8)	Aile	içi	şiddetin	önlenmesinde	devletin	pozitif	yükümlü-
lüğü.	Oder,	Anayasa’da	Kadın	Sorunsalı,	s.	201.



www.izmirbarosu.org.tr

57İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �

	 B.	Kanun	Önünde	Eşitlik	İlkesinden	“İffetli”	/“İffetsiz”	Kadın	
Ayrımına
 
	 1989	tarihli	Anayasa	Mahkemesi	kararından	hareketle,	eşitlik	ilke-
sinin	sadece	kadın	ve	erkek	arasında	değil	kadınlar	arasındaki	eşitliğin	
de	garantisi	olduğunu	ifade	etmeye	çalışacağız.

	 Sanıklar	tarafından	zorla	kaçırıldığı	iddia	olunan	mağdurenin,	Em-
niyet	Müdürlüğünün	yanıt	yazısında	‘‘fuhuşu	meslek	edinen	bir	kadın”	
olduğunun	bildirilmesi	üzerine	ilk	derece	mahkemesi,	davada	uygulan-
ması	söz	konusu	olan	Türk	Ceza	Kanununun	438.	maddesinin	Anayasa-
ya	aykırı	olduğu	görüşüyle	iptali	için	doğrudan	Anayasa	Mahkemesine	
başvurmuştur20.	765	sayılı	Türk	Ceza	Kanununun	Anayasaya	aykırılığı	
öne	sürülen	438.	maddesi	şöyledir:	“Irza	geçmek	ve	kaçırmak	fiilleri	fu-
huşu	kendine	meslek	edinen	bir	kadın	hakkında	irtikâp	olunmuş	ise,	ait	
olduğu	maddelerde	yazılı	cezaların	üçte	ikisine	kadarı	indirilir.”

	 Kanun	önünde	eşitlik	ilkesi,	aynı	hukuki	durumda	olan	kişilere	aynı	
kuralların	uygulanmasını	içerirken	farklı	hukuki	durumda	olanlara	farklı	
kurallar	 uygulanmasının	 bir	 aykırılık	 oluşturmayacağını	 öngörmekte-
dir.	Buradaki	“farklı	hukuki	durum”,	elbette	“fuhuşla	iştigal	eden	kadın”	
veya	“fuhuşla	iştigal	etmeyen	kadın”	yani	kararda	yer	alan	ifadelerle	“if-
fetli”	ve	“iffetsiz”	kadın	ayrımı	üzerine	inşa	edilemez.	Hukuki	bir	nitelen-
dirmeden	daha	çok	öznel	değerlendirmeler	yoluyla	ilgili	kamu	yararını	
belirlemek	oldukça	güçtür:

“İffetli	 bir	 kadının	 zorla	 kaçırılması	 veya	 ırzına	 geçilmesi	
onun	onurunu,	toplumdaki	ve	yaşadığı	ortamdaki	saygın-
lığını,	 giderilmesi	 olanaksız	 ölçüde	 kıracaktır.	 Oysa,	 aynı	

20	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı:	1988/4,	Karar	Sayısı:	1989/3,	Karar	Günü:	12.1.1989,	R.G.	
Tarih-Sayı	 :10.01.1990-20398.	Bu	bağlamda	 ceza	hukukunda	kadına	 ilişkin	düzenlemeler	 ve	 kararlar	
için	bkz.	Yalçın	Sancar,	Türkan:	“Şiddet	Kültürü	ve	Ceza	Hukuku	Açısından	Kadına	Yönelik	Şiddet”,		
Kadına	Yönelik	Şiddet	ve	Ev-İçi	Şiddet,	(Editörler:	Funda	Kaya/	Nadire	Özdemir/	Gülriz	Uygur),	Savaş	
Yayınevi,	Ankara	2014,	 s.	153-156;	Bayzit,	Tuğba:	Cinsel	Dokunulmazlığa	Karşı	Suçlar,	Dokuz	Eylül	
Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Yayımlanmamış	Doktora	Tezi,	(Danışman:	Prof.	Dr.	Veli	Özer	
Özbek),	İzmir	2017,	s.	404-410.
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eylemlerle	karşılaşan	fuhuşu	meslek	edinmiş	bir	kadının	bu	
ölçüde	zarar	gördüğünü	ileri	sürmek	ve	kabul	etmek	güç-
tür.	Fahişe,	fuhşu	kendisine	meslek	edinmiş,	onu	ticarî	bir	
iş	kabul	etmiş	olduğundan	bu	tür	kadınların	kişi	ve	cinsel	
özgürlükleri	 iffetli	 kadınlarınki	kadar	bozulmuş	 sayılamaz	
(…)	 Irza	 geçmek	 ve	 kaçırmak	 suçlarının	 fuhşu	 kendine	
meslek	edinen	bir	kadına	karşı	işlenmesinde,	bu	kişinin	uğ-
radığı	zarar	ile	aynı	eylemlerin	iffetli	bir	kadına	karşı	yapıl-
ması	durumunda	onun	gördüğü	zarar	eşit	sayılamaz”.		

	 Mahkeme,	yasa	koyucunun	bu	yönde	bir	iradesi	olduğunu	vurgu-
lamaktadır21.	 Elbette	 yasamanın	 genelliği	 ilkesi	 gereği	 yasama	 organı	
Anayasaya	aykırı	olmadığı	sürece	her	konuda	düzenleme	yapabilir.	An-
cak	Anayasa	Mahkemesinin	 varlık	nedeni	bu	 yasaların	Anayasaya	uy-
gunluğunu	denetlemektir.	Bu	nedenle	Anayasa	Mahkemesinin	sadece	
yasa	koyucunun	 iradesini	bu	yönde	kullandığını	belirtmesi	hukuki	bir	
argüman	olarak	değerlendirilmez.	11	üyeden	7	üye,	Türk	Ceza	Kanu-
nunun	438.	maddesinin	Anayasaya	aykırı	olmadığına	ve	itirazın	reddine	
karar	 vermiştir.	 İlginç	olan	o	 tarihte	11	üyenin	hepsi	 erkek	üyelerden	
oluşmaktadır.	Elbette	bir	 kadın	üye	de	böylesi	 bir	 dil	 benimseyebilir-
di.	Önemli	olan	kadın	ya	da	erkek	olsun	hakimin	hukuki	argümanlarla	
temellendirilmiş	 karar	 verebilmesidir.	 Ancak	 bu	 notu	 da	 belirtmenin	
önemli	olduğu	kanısındayız.	Çünkü	Anayasa	Mahkemesinin	ele	alaca-
ğımız	diğer	kararlarında	kadın	üyelerin	(çoğu	zaman	kadın	üye	yoktur	
veya	kadın	üyeler	sayı	olarak	azdır22)	farklı	gerekçelerini	ve	karşı	oylarını	

21	“(…)	Yasakoyucu,	fuhuşu	kendine	meslek	edinen	bir	kadının	kaçırılması	ve	ırzına	geçilmesi	ile	aynı	ey-
lemin	bu	durumda	bulunmayan	kadınlara	karşı	yapılmasının	toplum	yaşamında	yaratacağı	farklı	etkileri	
dikkate	alarak	suçtan	zarar	gören	kişinin	durumuna	göre	değişik	cezalar	verilmesini	uygun	görmüş	ve	
Türk	Ceza	Yasası’nın	itiraz	konusu	438.	maddesini	kabul	etmiştir.”

22	 İlk	 kadın	 yargıcın	 Fransa’da	 1946’da,	 İtalya’da	 1963’te,	 Almanya’da	 1922’de,	 Rusya’da	 1917’de,	
Çekoslavakya’da	1930’da,	Danimarka’da	1933’te	atandığı	görülmektedir.	 İlginçtir	ki	ABD’de	1931’de	
kadın	 yargıç	 sayısı	 9’dur.	 Türkiye’de	 ise	 1932	 yılında	 9	 yargıç	 bulunmaktadır.	 Schultz	Ulrike/	 Shaw	
Gisela,	 “Introduction:	Gender	 and	 Judging:	Overview	and	Synthesis”,	Gender	 and	 Judging,	 (Ed.	Ul-
rike	 Schultz/Gisela	 Shaw),	Hart	 Publishing,	United	Kingdom	 2013,	 s.	 8.	 Schultz	 ve	 Shaw,	 2012	 ta-
rihli	Avrupa	Komisyonu	Adalet	Etkinlik	Raporunu	 temel	alarak	karşılaştırmalı	bir	 tablo	hazırlamıştır.	
Türkiye’de	yargıçların	yüzde	32’si	kadındır,	mahkeme	başkanlarının	yüzde	6’sı	ve	savcıların	yüzde	7’si	
kadındır.	Ülkeler	 arasındaki	karşılaştırmada	hakim	oranlarının	genellikle	yüzde	50’nin	altında	olduğu	
görülmektedir.	 Avusturya’da	 hakimlerin	 %51’i,	 Fransa	 %64’ü,	 Portekiz’de	 %55’i,	 Polonya’da	 %63’ü,	
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göreceğiz.	Kadın	üye,	mutlaka	kararı	farklı	şekilde	etkileyecektir	demek	
yanlış	 olacaktır	 ancak	 incelemeye	 çalışacağımız	 birçok	 kararda,	 kadın	
üyelerin	 özellikle	 kadın	 hakları	 noktasında	 farklı	 bir	 yaklaşım	 ortaya	
koyduğunu	görmekteyiz.	Karara	dönecek	olursak,	karşı	oy	yazılarında	
ortaya	konulduğu	üzere	bu	maddenin,	“insan	hakları,	insanlık	onuru	ve	
yasa	 önünde	 eşitlik	 ilkelerini	 ağır	 biçimde	 zedeleyen	bir	 içeriğe	 sahip	
olması	nedeniyle	 iptali	 gerekir”.	Özden’in	 karşı	 oyundaki	 şu	paragraf,	
önemli	bir	özet	niteliğindedir:	

“Fuhuşu	meslek	edinsin	edinmesin,	hepsi	bir	kadındır,	bir	
insandır,	devlet	için	hepsi	birer	yurttaştır.	Değişen	düşün-
celer,	koşullar	ve	çağdaş	gerekler	nedeniyle	artık	böyle	bir	
kural,	 tarihimizde,	 ulusal	 ve	 özel	 yaşamımızda	 büyük	 bir	
yeri	 ve	 değeri	 olan,	 toplumumuzu	 tümleyip	 güçlendiren,	
yurttaş	ve	 insan	olarak	asla	erkeklerimizden	ayrı	 tutulma-
ması	 gereken	 saygın	 kadınlarımızı	 aşağılayıcı	 içeriktedir.	
Bu	anlayış	sürdürülürse,	başka	başka	nedenlerle	yurttaşlar,	
kadınlar	ve	erkekler	arasında	ayrımlar	yapılır,	iyi	durumda	
sayılmayanlara	karşı	işlenen	suçlar	hoşgörüyle	karşılanırsa	
toplumsal	denge	bozulur	(…)		Kişisel	görüşümün	bu	açık-
lanışı,	 fuhşu,	 onu	meslek	 edinmeyi,	 geçim	 aracı	 yapmayı	
uygun	bulmak	değildir.	Toplumun	ve	devletin	üzerine	dü-
şenleri	 yapması,	 aralarında	 ruhsal	 rahatsızlıklarla	 bu	 yola	
düşenlerin	 de	 bulunduğunu	 kabul	 ederek,	 hepsinin	 özel	
olarak	 korunması	 beklenirken,	 suça	 özendirici,	 kışkırtıcı	
neden	niteliğindeki	kuralı	korumak,	düşündürücü	olmalı-
dır23.”

Slovenya’da	%78’i	(ki	Avrupa’daki	en	yüksek	oran),	Çek	Cumhuriyeti’nde	%61’i	kadınlardan	oluşmakta-
dır.	Kadın	savcıların	oranı	ise		Hollanda’da	%53,	Portekiz’de	%59,	Danimarka’da	%64,	Polonya’da	%53,	
Çek	Cumhuriyeti’nde	%52,	Slovenya’da	%67,	İrlanda’da	%60	oranındadır.	Yüksek	yargıda	yer	alan	ka-
dınların	ise	bazı	ülkelerdeki	yüksek	oranlara	nazaran	yine	de	çok	yüksek	olmadığı	görünmektedir.	Bkz.	
Schultz/Shaw,	s.	9-14.	Ancak	bu	verileri	başka	değişkenlerle	beraber	değerlendirmek	gerekir.	Oranların	
yüksek	olduğu	ülkelerde,	örneğin	erkekler	çok	fazla	maaş	veren	uluslararası	hukuk	şirketlerini	tercih	et-
tiği	 için	yargıç	veya	 savcı	olmayı	 tercih	etmemiş	olabilir.	Schultz/Shaw,	 s.	15.	Yine	Uluslararası	Ceza	
Mahkemesi’nde	kadın	yargıç	 sayısı	 fazla	 iken	 İnsan	Hakları	Avrupa	Mahkemesi’nde	bu	oran	üçte	bir	
kadardır.	Bunun	için	bkz.	Schultz/Shaw,	s.	15.

23	Darıcıoğlu	ve	Tüzün’ün	karşı	oyunda	ise	“Fuhşu	kendilerine	meslek	edinenlerin	toplumsal	koruma	alanı	
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	 III.	Aile	İçin/de	Kadın

	 A.	1982	Anayasasında	Aile	ve	Kadın

	 1982	Anayasasında	aile	birliğinin	korunmasına	 ilişkin	önemli	dü-
zenlemeler	 mevcuttur24.	 Örneğin,	 “Temel	 hak	 ve	 hürriyetler,	 kişinin	
topluma,	ailesine	ve	diğer	kişilere	karşı	ödev	ve	sorumluluklarını	da	ih-
tiva	eder.”	(Anayasa	m.	12/2);		“herkes,	özel	hayatına	ve	aile	hayatına	
saygı	gösterilmesini	isteme	hakkına	sahiptir.	Özel	hayatın	ve	aile	hayatı-
nın	gizliliğine	dokunulamaz.”	(Anayasa	m.	20)	;	Devlet,	yabancı	ülkeler-
de	çalışan	Türk	vatandaşlarının	aile	birliğinin,	çocuklarının	eğitiminin,	
kültürel	 ihtiyaçlarının	ve	sosyal	güvenliklerinin	sağlanması,	anavatanla	
bağlarının	korunması	ve	yurda	dönüşlerinde	yardımcı	olunması	için	ge-
reken	tedbirleri	alır.”		(Anayasa	m.	62).

	 Vatandaşlığın	kazanılmasına	ilişkin	hususu	da	ayrıca	belirtmek	ge-
rekir.	1961	ve	1982	Anayasalarında, “Türk	babanın	veya	Türk	ananın	
çocuğu	Türk’tür.”	hükmü	yer	almaktadır. 1982 Anayasasında	yer	alan	
“yabancı	 babadan	 ve	Türk	 anadan	 olan	 çocuğun	 vatandaşlık	 durumu	
kanunla	düzenlenir”	cümlesi, 4709	sayılı	Kanunla	3.10.2001	tarihinde	
yürürlükten	kaldırılmıştır.	Çünkü	ilk	cümlede,	Türk	anadan	doğan	ço-
cuğun	Türk	olacağı	düzenlenirken	ikinci	cümlede,	babanın	yabancı	ol-
ması	durumunun	ayrıca	kanunda	düzenleneceğinin	belirtilmesi	açık	bir	
çelişki	oluşturmaktadır25.
 
	 Bu	maddeler	ile	birlikte	özellikle	Anayasa	m.	41	önemli	bir	yere	sa-
hiptir:

“Aile,	Türk	toplumunun	temelidir	ve	eşler	arasında	eşitliğe	

dışında	bırakılmaları,	 tersine,	onların	bu	durumlarından,	çaresizliklerinden	yararlanmaya	kalkışanların	
önemli	ölçüde	korunmaları,	ırza	geçmek	ve	kaçırmak	suçlarını	işleyerek	cinsel	arzularını	bu	yoldan	tat-
min	etmek	isteyenlere	cesaret	ve	cüret	kazandıracaktır.”	saptaması	yer	almaktadır.

24	 Aile	 kurma	 hakkı,	 Dünyada	 104	 Anayasada	 düzenlenmektedir.	 https://www.constituteproject.org/
search?lang=en&status=in_force.

25	Aybay,	Rona:	Vatandaşlık	Hukuku,	2.	Baskı,	İstanbul	Bilgi	Üniversitesi	Yayınları,	İstanbul,	2006,	s.	75;	
Doğan,	Vahit:	Türk	Vatandaşlık	Hukuku,	5.	Baskı,	Seçkin	Yayıncılık,	Ankara,	2005,	s.	39.
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dayanır.	Devlet,	ailenin	huzur	ve	refahı	ile	özellikle	ananın	
ve	çocukların	korunması	ve	aile	planlamasının	öğretimi	ile	
uygulanmasını	sağlamak	için	gerekli	tedbirleri	alır,	teşkilâtı	
kurar.	Her	çocuk,	korunma	ve	bakımdan	yararlanma,	yük-
sek	yararına	açıkça	aykırı	olmadıkça,	ana	ve	babasıyla	kişi-
sel	ve	doğrudan	ilişki	kurma	ve	sürdürme	hakkına	sahiptir.	
Devlet,	her	türlü	istismara	ve	şiddete	karşı	çocukları	koru-
yucu	tedbirleri	alır26.”

	 Bu	 maddelerden	 hareketle	 Anayasa	 Mahkemesi’nin	 bazı	 karar-
larında,	Baykal’ın	da	belirttiği	üzere	ailenin	korunması,	kadının	kişilik	
haklarına	saygı	gösterilmesine	nazaran	üstün	tutulabilmekte	ve	ailenin	
korunmasında	daha	üstün	bir	yarar	olduğundan	hareketle	değerlendir-
me	 yapılmaktadır27.	 Aile	 dışındaki	 kadın,	 aile	 içindeki	 kadından	 daha	
değersiz	değildir;	eşit	derecede	değerlidir.	
 
	 B.	“Aile	Birliği”	ve	Kadının	Soyadı

	 Evlenerek	kocasının	soyadını	alan	kadının,	evlenmeden	önceki	so-
yadını	aile	soyadı	olarak	kullanmak	için	açtığı	davada,	Mahkeme,	743	sa-
yılı	Türk	Medeni	Kanununun	153.	maddesinin	birinci	fıkrasının	Anaya-

26	 Anayasa	Mahkemesi	 tarafından	 aile	 şu	 şekilde	 ifade	 edilmiştir:	 “Milletlerin	 ayırıcı	 vasıflarının,	 değer	
yargılarının,	 inanç	ve	düşünce	kalıplarının	aktarılması	ve	kuşaklar	arası	bağın	sürdürülmesini	sağlayan	
aile,	üstlendiği	rol	ve	işlevleri	ile	geçmişten	günümüze	hemen	her	toplumun	özelliklerini	yansıtmaktadır.	
Bu	bakımdan	ailenin	toplumdaki	etkinliği	ve	algılanışı	da	toplumdan	topluma	değişmektedir.	Toplumun	
temel	öğesi	olan	aile,	sevgi,	saygı,	hoşgörü	ve	benzeri	insani	ve	ahlaki	değerlerin,	gelenek,	görenek,	dil,	
din	ve	diğer	özelliklerin	yaşandığı	ve	gelecek	nesillere	aktarıldığı	kutsal	bir	kurumdur.”	Anayasa	Mahke-
mesi	Kararı,		Esas	Sayısı	:	2009/85,	Karar	Sayısı	:	2011/49,	Karar	Günü	:	10.3.2011,	Resmi	Gazete	Sayı:	
28091.	Örneğin	Anayasada	Devlete	 kadınlara	 karşı	 ev	 içi	 şiddete	 karşı	 koruma	konusunda	doğrudan	
ödev	yükleyen	bir	düzenleme	yer	almamaktadır.	Bu	konudaki	kanunların	gerekçesi	Anayasanın	41.mad-
desinde	yer	alan	“ailenin	korunması”	hükmüne	dayandırılmaktadır.	Gerekçede	özellikle	“ananın	ve	ço-
cukların	korunması”	şeklinde	ifadelere	yer	verilmektedir.	Şiddet	karşısında	kadınları	kişi	olarak	değil	aile	
dolayısıyla	ve	“ana”	sıfatıyla	korunmaya	değer	gören	bir	anlayış	göze	çarpmaktadır.	Öden,	Merih:	“Türk	
Anayasa	Hukukunda	Devletin	Kadınları	Ev-İçi	Şiddete	Karşı	Koruma	Ödevi”,	Kadına	Yönelik	Şiddet	ve	
Ev-İçi	Şiddet,	(Editörler:	Funda	Kaya/	Nadire	Özdemir/	Gülriz	Uygur),	Savaş	Yayınevi,	Ankara	2014,	
s.	81.

27	Baykal,	s.	168.
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saya	aykırılık	savını	ciddî	bularak	iptali	için	başvurmuştur.	Mahkeme’ye	
göre28;

	 “Kullanılan	aile	isminin	kuşaktan	kuşağa	doğumla	geç-
mesiyle	aile	birliği	ve	bütünlüğü	devam	etmiş	olacaktır.	(…)	
Kamu	yararı,	kamu	düzeni	ve	kimi	zorunluluklar	soyadının	
kocadan	geçmesinin	tercih	nedeni	olduğunu	göstermekte-
dir.	(…)	Kadının	evlenmekle	kocasının	soyadını	almasının	
cinsiyet	ayırımına	dayanan	bir	farklılaşma	yarattığı	savı	da	
yerinde	 değildir.	 Anayasa’nın	 10.	maddesinde	 öngörülen	
eşitlik,	 herkesin	 her	 yönden	 aynı	 kurallara	 bağlı	 olacağı	
anlamına	gelmez.(…)	Yasa	koyucunun	aile	soyadı	olarak	
kocanın	 soyadına	 öncelik	 vermesi	 belirtilen	 haklı	 neden-
ler	karşısında	eşitlik	ilkesine	aykırılık	oluşturmamaktadır.”

	 Aynı	kararda	Bumin,	Acargün,	Kantarcıoğlu’nun	karşı	oy	yazısı	ol-
dukça	önemlidir:

(…)	Evlilik	birliği	 içinde	hak	ve	yükümlülükler	bakımın-
dan	 aynı	 hukuksal	 konumda	 bulunan	 taraflardan	 kocayı	
kadın	karşısında	üstün	duruma	getirmektedir.	Bu	eşitsizliği	
kamu	düzeni	kamu	yararı	gibi	soyut	kavramlarla	açıklamak	
da	olanaklı	değildir.	Çünkü	bu	tür	gerekçelerin,	ancak	kamu	
düzenini	bozan	ya	da	kamusal	yararı	zedeleyen	somut	olay-
ların	 varlığı	 halinde	 geçerli	 olabileceği	 açıktır.	 	Aile	 soya-
dının	seçimini,	evlilik	birliğinin	eşit	haklara	sahip	bireyleri	
olan	eşlerin	özgür	iradesine	bırakmayarak	bu	konuda	koca-
ya	mutlak	bir	üstünlük	sağlayan	kural,	yalnız	eşitlik	ilkesine	
değil,	 kadının	 soyadı	 üzerindeki	 kişilik	 haklarını	 sınırla-
ması,	bu	yolla	onun	maddî	ve	manevî	varlığını	koruma	ve	
geliştirme	hakkına	bir	müdahale	niteliği	taşıması	nedeniyle	
Anayasa’nın	17.	maddesine	de	aykırılık	oluşturmaktadır.”

28	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı:	1997/61,	Karar	Sayısı:	1998/59,	Karar	Günü:	29.9.1998,	Resmi	
Gazete	tarih/sayı:15.11.2002-24937	
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	 Bir	başka	kararda	ise	Anayasaya	aykırılık	iddiasında	bulunan	ilk	de-
rece	mahkemesi	 tarafından	geleneksel	bakış	açısı	sanki	başka	bir	gele-
neksel	bir	bakış	açısı	veya	duygusal	bir	temenni		ile	aşılmak	istenmekte-
dir29:

“(…)	Anayasamıza	 paralel	 olarak	 toplumsal	 değer	 yargı-
larına	göre,	aile	 toplumun	temel	 taşı,	özü	ve	çekirdeğidir.	
Bu	 çekirdek	 sevgi	 haleleri	 ile	 kuşatıldığı	 taktirde	 eşlerin	
soyadının	ailenin	mutluluğunda	veya	mutsuzluğunda	her-
hangi	 bir	 katkısı	 olmayacağı	 kuşkusuzdur.	Mutlu	 ve	mü-
reffeh	toplumlar	 için	aile,	cinslerin	eşitliği	ve	dayanışması	
ile	karşılıklı	 sevgi,	 saygı	ve	 fedakarlık	esası	üzerine	 temel-
leri	 yükselen,	 sevgi	 ikliminin	 hüküm	 sürdüğü	 mutluluk	
merkezli	 şiddet,	hiddet,	öfke,	nefret,	gibi	kötü	duyguların	
yer	 almadığı	 bir	 limandır…..Evli	 kadının	 evlilik	 sırasında	
kızlık	soyadını	kullanması	 ise,	bu	yapı	üzerinde	aile	düze-
nine	 zarar	 veren	 hiçbir	 etki	 doğurmayacak,	 belki	 kadının	
kimlik	ve	kişiliğinin	gelişmesine	ve	bu	kişiliğin	bir	parçası	
olan	 soyadın	 kullanılmasının	 yaratacağı	 güvene	 göre	 aile	
düzenine	mutluluk	yönünde	katkı	yapacaktır.	Bu	nedenle	
yasalarımızda	evli	kadınlara	belirtilen	 ilkeler	çerçevesinde	
kendi	 kızlık	 soyadlarını	 kullanması	 veya	 bu	 konuda	 eşle-
rin	 özgürce	 belirli	 kurallar	 içersinde	 soyadı	 taşıma	hakla-
rının	tanınmasının	Türk	aile	düzenine	pozitif	etki	yapaca-
ğı,	 yararlı	 olacağı	 konusunda	 kuşku	 bulunmamaktadır30.

29	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	 	Esas	Sayısı	 :	2009/85,	Karar	Sayısı	 :	2011/49,	Karar	Günü	 :	10.3.2011,	
Resmi	Gazete	Sayı:	28091.

30		İlk	derece	mahkemesinin	itirazında	şu	saptamalar	da	yer	almaktadır.	“Türkçe	düşünen,	Türkçe	soluyan,	
Türkçe	konuşan	ve	yazan	aşkın	şairi	Bağdatlı	Fuzuli	diyor	ki	;	‘Canı	kim	cananı	için	sevse,	cananın	sever,	
canı	için	kim	ki	cananın	sever,	canı	sever’	yani	kendisini	sevgilisi	için	sevenler	sevgilisini	sevmiş	olur.	Canı	
için	sevgiliyi	sevenlerde	canlarını	sevmiş	olurlar.	Aşkın	şairinin	ifade	buyurduğu	gibi	sevgiliyi	kendisi	için	
sevenler	cananı	için	her	türlü	özveride	bulunur	ve	kendisi	için	var	olanların	onların	içinde	olması	gerekti-
ğini	kabul	eder:	Duygu,	düşünce	ve	belleklerimizde	ve	toplumsal	yapımızda	yer	eden	cinsiyet	ayrımcılığı-
nı	aradan	çıkaralım,	cinslerin	dayanışma	ve	sevgisi	esası	üzerine	toplumsal	yapıları	oturtalım	ve	simgesel	
anlamı	olan	evlilerin	soyadı	konusunu	bu	çerçevede	değerlendirerek	çözelim	ki	daha	büyük	mutluluklar,	
huzur	ve	güven	ortamı	ülkemiz	ve	dünya	insanlığı	için	olsun.”
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Aynı	kararda	ilk	derece	mahkemesi,	kadının	erkeğin	soyadı	alması	zo-
runluluğunun	 cinsiyet	 ayrımcılığına	 yol	 açtığını	 ve	 soyadının	 devam	
etmesi	için	erkek	çocuk	sahibi	olma	isteğinin	kadında	bir	baskı	oluştur-
duğunu	belirtmektedir31.	Kadın,	neden	kocasının	soyadını	almak	zorun-
dadır?	Çünkü	kararda	belirtildiği	üzere	nüfus	kayıtlarının	düzenli	tutul-
ması,	resmi	belgelerde	karışıklığın	önlenmesi	ve	soyun	belirlenmesi	gibi	
kamu	yararı	ve	kamu	düzeni	gerekleri	mevcuttur.	Hatta	yine	kararda	yer	
verildiği	üzere,	kadının	evlenmekle	kocasının	soyadını	almasının	cinsi-
yet	ayırımına	dayanan	bir	farklılaşma	yarattığı	savı	da	yerinde	değildir.	
Durum	ve	konumlarındaki	özellikler,	kimi	kişiler	ya	da	topluluklar	için	
değişik	kuralları	gerekli	kılabilir.	Belirtilen	gerekçelerle	yasa	koyucunun	
takdir	yetkisi	kapsamında	aile	 soyadı	olarak	kocanın	soyadına	öncelik	
vermesinin	 eşitlik	 ilkesine	 aykırı	 olmadığına	karar	 verilmiştir.	Mahke-
me,	 soyadının	kişinin	kimliğine	 ilişkin	en	önemli	unsur	olduğunu	be-
lirtse	de		kişiyi	ailesi	bakımından	değerlendirmektedir;	bireysel	kimliğin	
önüne	aileyi	koyarak	soyadı	kullanmayı	yalnızca	bir	kişi	hakkı	olarak	de-
ğil	kişinin	ailesine	karşı	bir	yükümlülüğü	olarak	da	değerlendirmiştir32.

	 Karar	oyçokluğuyla	kabul	edilmiştir	ve	o	 tarihte	Anayasa	Mahke-
mesinde	yer	alan	iki	kadın	üyenin	de	olduğu	(Kantarcıoğlu	ve	Perktaş)	
karşı	oyda	şu	ifadeler	yer	almaktadır:

“Neden	erkeğin	soyadının	üstünlük	taşıdığının	ve	kadının	
ikinci	 plana	 itildiğinin	 Anayasal	 bir	 açıklaması	 da	 yapıla-

31	“Çocuğun	ana	rahmine	düştüğü	andan	itibaren	cinsiyet	ayrımcılığı	yer	yer	başlamakta	eş	ve	diğer	yakınlar	
anne	 adayından	 bir	 erkek	 çocuğu	 dünyaya	 getirmesini	 beklemektedirler.	 Kız	 çocuğunun	 dünyaya	
gelmesi	 ise	 annenin	 horlanmasına,	 aşağılanmasına,	 bazı	 durumlarda	 ise	 psikolojik	 ve	 fiziki	 anlamda	
şiddete	maruz	kalmasına	yol	açmakta,	kadınlar	erkek	çocuğu	doğurma	baskısı	ile	karşı	karşıya	kalmakta,	
kız	 çocuğu	 dünyaya	 getirdiğinde	 ise	 erkek	 çocuk	 dünyaya	 getirmesi	 için	 çok	 sayıda	 çocuk	 doğurma	
zorunda	kaldığı	durumlar	olmaktadır.”	Hatta	bunu	betimletici	bir	dil	 ile	 ifade	etmektedir:”Sorunların	
üstünü	ister	şal	ile,	ister	toprak	ile	örtelim,	ister	çelikliyelim,	ister	atom	zırhı	ile	kapatalım,	şal	parçalanır,	
toprak	savrulur,	çelik	erir,	zırh	delinir	ve	var	olan	sorunlar	daha	güçlü	dalgalarla	toplumun	karşısına	çıkar.	
Bu	nedenle	mahkememiz	hükmü	yerinde	görüldüğünden	direnme	kararı	verilmiştir.”

32	Öden,	Merih/Esen,	Selin:	“Anayasa	Mahkemesi	ve	Evli	Kadının	Soyadı”,	Prof.	Dr.	Erdal	Onar’a	Arma-
ğan,	II.	Cilt,	Ankara	Üniversitesi	Yayınları,	Ankara	2013,	s.	820.	“Anayasa	Mahkemesinin	kadınlara	karşı	
ayrımları	yasaklayan	ve	kadınları	genel	olarak	ve	aile	içinde	erkeklerle	eşit	haklara	sahip	kılmak	amacıyla	
öngörülen	açık	Anayasa	hükümlerini	ihmal	ederek	konuyu	genel	eşitlik	ilkesi	bakımından	ele	almasını	
hiç	de	isabetli	bulmuyoruz.”	Öden/Esen,	s.	826.
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maz….Hak	 ve	 yükümlülükler	 bakımından	 aynı	 hukuksal	
konumda	bulunan	taraflardan	kocayı	kadın	karşısında	üs-
tün	duruma	getirmektedir	(…)	dilediği	soyadını	kullana-
bilme	hakkı	kadın	bireyin	kendisini	ve	hayatını	biçimlen-
dirmede	tercih	hakkına	sahip	olup,	olmadığının	önemli	bir	
göstergesidir.”	

	 Yıldırım	ise	karşı	oyunda	gelenek	ve	göreneğin	tek	başına	hukuki	
bir	düzenlemenin	meşruiyetini	sağlayamayacağını	belirtmektedir:	

“Toplumun	tarihsel	olarak	farklı	gruplara	farklı	davranması	
eşitlik	 ilkesine	 aykırı	 olduğundan,	 günümüzde	 savunula-
maz.	Hukuk,	esas	olarak	insan	aklının	bir	ürünüdür	ve	belli	
ilkeler	 doğrultusunda,	 belli	 amaçlar	 güdülerek	 tasarlanır.	
Anayasal	haklarla	gelenek	ve	görenek	uyuşmadığında	yapıl-
ması	gereken	anayasal	haklar	doğrultusunda	karar	vermek-
tir.	 (…)	Bireyin	 kişiliğini	 geliştirmesi	 kendini	 tanımlama	
dolayısıyla	adlandırma	hakkını	içermektedir.	Kendimi	nasıl	
adlandırdığım	benim	ifade	hürriyetimin	bir	parçasıdır.	Evli	
kadınların	 aile	 birliği	 adına	 kocalarının	 soyadını	 taşımak	
zorunda	 bırakılmaları	 onların	 en	 temel	 kişilik	 haklarının	
yok	 sayılması	 anlamına	gelmektedir.	 (…)	Kadının	evlilik	
öncesi	sahip	olduğu	soyadının	kullanılmasına	izin	verilme-
siyle	evlilikte	taraflar	arasında	eşitliği	sağlamada	küçük	ama	
önemli	bir	adım	atılmış	olacaktır.”

	 İlerleyen	 yıllarda	 bireysel	 başvuru	 yoluyla,	 Anayasa	 Mahkemesi-
ne	 başvuran	 kadınların	 evlenmeden	 önceki	 soyadlarını	 kullanabilme-
lerinin	yolu	açılmıştır33.	Eşinden	boşanan	ve	çocuğunun	velayet	hakkı	
kendisine	verilen	davacı	 anne	 tarafından	çocuğa	velayeten	açılan	 isim	
ve	 soyadın	değiştirilmesi	 davasında	Anayasa	Mahkemesi,	 “(…)	 eşler,	
evliliğin	devamı	boyunca	ve	boşanmada	sahip	oldukları	hak	ve	yüküm-
lülükler	bakımından	aynı	hukuksal	konumdadırlar.	Erkeğe	velayet	hakkı	
33	 Anayasa	Mahkemesi,	 Bireysel	 Başvuru,	 Birinci	 Bölüm,	 Başvuru	 numarası:	 2013/2187,	 Karar	 tarihi:	

19.12.	2013.
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kapsamında	tanınan	çocuğun	soyadını	seçme	hakkının	kadına	tanınma-
ması,	 velayet	 hakkının	 kullanılması	 bakımından	 cinsiyete	 göre	 ayırım	
yapılması	 sonucunu	doğurur.”	diyerek	2525	sayılı	Soyadı	Kanununun	
4.	maddesinin	ikinci	fıkrasının	“evliliğin	feshi	veya	boşanma	hallerinde	
çocuk	anasına	tevdi	edilmiş	olsa	bile	babasının	seçtiği	veya	seçeceği	adı	
alır.”	biçimindeki	birinci	cümlesinin	Anayasaya	aykırı	olduğuna	ve	ipta-
line	oybirliğiyle	karar	vermiştir34.	

	 Göztepe,	 farklı	ülkelerde	evlilik	sonrasında	soyadının	kullanımına	
ilişkin	 karşılaştırmalı	 örnekleri	 sunduktan	 sonra	 alternatif	 çözümlerin	
getirilebileceğini	 belirtmektedir.	 Eşler	 ortak	 bir	 soyadı	 kullanabilirler	
ancak	ortak	soyadı	zorunlu	olmaktan	çıkarılabilir.	Her	iki	eşin	doğum-
la	edindikleri	soyadları	ortak	soyadı	olarak	seçilebilir	ancak	bu	olanak,	
kocasının	 soyadıyla	 sınırlı	 olmamalıdır.	 Eşlerin	 iki	 soyadından	 oluşan	
ortak	 soyadı	da	 tercih	edilebilir.	Çocuğun	soyadı,	 	 varsa	ortak	 soyadı,	
yoksa	eşlerden	birinin	soyadı	ya	da	eşlerin	soyadından	oluşan	 ikili	bir	
soyadı	 olabilmektedir.	 Soyadının	 sırasının	 değiştirilmesinin	 ya	 da	 tek	
soyadının	seçilmesinin	18	yaşını	doldurduktan	sonra	çocuğun	iradesine	
tabi	olabileceği	de	diğer	öneriler	arasında	yer	almaktadır35.

	 IV.	Kadının	Çalışma	Hakkı	ve	Çalışma	Şartları

	 1982	 Anayasasının	 50.	maddesine	 göre	 “kimse,	 yaşına,	 cinsiyeti-
ne	 ve	 gücüne	uymayan	 işlerde	 çalıştırılamaz.	Küçükler	 ve	 kadınlar	 ile	
bedenî	ve	ruhî	yetersizliği	olanlar	çalışma	şartları	bakımından	özel	ola-

34	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı	:	2010/119,	Karar	Sayısı	:	2011/165,	Karar	Günü	:	8.12.2011,	
R.G.	Tarih-Sayı	:	14.02.2012-28204.

35	Göztepe,	Kadınların	Soyadı,	s.129.		Örnekler	hakkında	bkz.	Göztepe,	Kadınların	Soyadı,	s.	120-129.	Av-
rupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi’nin	8.	maddesi	aile	ve	özel	hayata	saygıyı	ifade	ederken	14.	maddesi	cin-
siyete	dayalı	ayrımcılığı	yasaklamaktadır.	22.11.1984	tarihli	7	No.lu	Protokol’un	5.	maddesinde	‘‘Eşler	
kendi	aralarında	ve	çocuklarıyla	ilişkilerinde,	evlilikle	ilgili,	evlilik	sırasında	veya	ayrıldıktan	sonra,	özel	
hukuk	nitelikli	haklara	ve	yükümlülüklere	eşit	olarak	sahiptirler’’	denilmektedir.	Türkiye’nin	04.06.2003	
tarihinde	onayladığı,	BM	Medeni	ve	Siyasal	Haklar	Sözleşmesi’nin	23/4.	maddesine	göre	taraf	devletler,	
eşlerin	evlenirken,	evlilik	süresince	ve	evliliğin	sona	ermesinde	eşit	hak	ve	sorumluluklara	sahip	olmaları-
nı	sağlamak	için	gerekli	tedbirleri	alacaktır.	Kadınlara	Karşı	Her	Türlü	Ayrımcılığın	Ortadan	Kaldırılma-
sına	İlişkin	Sözleşme’nin	(CEDAW)	1/g	bendine	göre	taraf	devletler	kadınlara	karşı	evlilik	ve	aile	ilişki-
leri	konusunda	ayrımı	önlemek	için	gerekli	bütün	önlemleri	alacaklar	ve	özellikle	kadın-erkek	eşitliğine	
dayanılarak	kadınlara	belirtilen	hakları	sağlayacaktır.
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rak	korunurlar.”	Kadınlar,	“küçükler”	ve	“ruhi	yetersizliği	olanlar”	şek-
lindeki	ifadeler	arasında	yer	almaktadır	ve	“özel	olarak	korunma”,	sanki	
pozitif	ayrımcılık	bağlamında	değil	muhtaç	ve	edilgen	olanın	korunma-
sını	ifade	eden	bir	bahşetme	ve	lütuf	olarak	kaleme	alınmıştır.

	 Kadının	çalışma	hayatındaki	yerini	anlamamızı	sağlayacak	en	önem-
li	 kararlardan	 biri,	 2008	 yılında	Anayasa	Mahkemesi	 tarafından	 veril-
miştir.	1475	sayılı	İş	Kanununun	14.	maddesinin	29.7.1983	günlü,	2869	
sayılı	Yasa’nın	3.	maddesi	ile	değiştirilen	“...	kadının	evlendiği	tarihten	
itibaren	bir	yıl	içerisinde	kendi	arzusu	ile	sona	erdirmesi...”		şeklindeki	
birinci	fıkrasının,	Anayasanın	10.	maddesine	aykırılığı	ileri	sürülmüştür.	
Evlenme	nedeniyle	 iş	akdini	 feshederek	 işten	ayrılan	kadın	 işçinin,	kı-
dem	tazminatı	istemiyle	açtığı	davada,	ilgili	maddenin	Anayasaya	aykırı	
olduğu	kanısına	varan	Mahkeme,	iptal	için	başvurmuştur36.	Bu	düzenle-
meye	göre	kadın	işçi,	evlendiği	tarihten	itibaren	bir	yıl	içerisinde	hizmet	
akdini	sona	erdirmesi	durumunda	kıdem	tazminatına	hak	kazanmakta	
ancak	erkek	işçi	ise	evlendiği	tarihten	itibaren	bir	yıl	içerisinde	hizmet	
akdini	 sona	 erdirmesi	 durumunda	 kıdem	 tazminatına	 hak	 kazanama-
maktadır.	Bu	durumun	erkek	ve	kadın	işçiler	arasında	eşitsizlik	yarattığı,	
ayrıca	böyle	bir	 fesih	hakkının	 işverenden	kaynaklanmamakla	beraber	
işverene	kıdem	tazminatı	ödeme	yükümlülüğü	getiriyor	olmasının	hak-
lı	 ve	mücbir	 sebebe	dayanmadığı,	bu	nedenlerle	 itiraz	konusu	kuralın	
Anayasanın	 10.	 maddesine	 aykırı	 olduğu	 ileri	 sürülmüştür.	 Anayasa	
Mahkemesi	ise	oy	çokluğuyla	bu	maddeyi,	Anayasaya	aykırı	bulmamış-
tır:

36	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı:	 2006/156,	Karar	 Sayısı:	 2008/125,	Karar	Günü:	19.6.2008,	
R.G.	Tarih-Sayı	 :26.11.2008-27066.Kadın	 işçileri	koruyan	düzenlemelere	uluslararası	sözleşme	ve	ka-
rarlarda	da	yer	verilmiştir.	Ülkemizin	de	onayladığı	1979	tarihli	Kadınlara	Karşı	Her	Türlü	Ayrımcılığın	
Önlenmesine	Dair	Sözleşme,	1961	tarihli	Avrupa	Sosyal	Şartı,	1935	tarih	ve	45	sayılı	Maden	Ocakla-
rında	ve	Yer	Altı	İşlerinde	Kadınların	Çalıştırılmaması	Hakkında	Sözleşme,	1951	tarih	ve	100	sayılı	Eşit	
Değerde	İş	için	Erkek	ve	Kadın	İşçiler	Arasında	Ücret	Eşitliği	Hakkında	Çalışma	Sözleşmesi,	1958	tarih	
ve	111	sayılı	İş	ve	Meslek	Bakımından	Ayrım	Hakkında	Uluslararası	Çalışma	Sözleşmesi	ve	Tavsiye	Ka-
rarı,	1952	tarih	ve	102	sayılı	Sosyal	Güvenliğin	Asgari	Normları	Hakkında	Sözleşme	ile	1964	tarih	ve	122	
sayılı	İstihdam	Politikası	Hakkında	Sözleşme	ve	Tavsiye	Kararı,	kadınları	koruyan	uluslararası	sözleşme	
ve	tavsiye	kararlarındandır.
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“Kimi	 sosyal	 gerçeklerin	 doğurduğu	 zorunluluk-
tan	 kaynaklanan	 ve	 aile	 birliği	 içerisinde	 yükleni-
len	 görevlerin	 	 boyut	 ve	 önemi	 gözetilerek	 evlen-
mesi	 nedeniyle	 hizmet	 akdini	 kendi	 arzusu	 ile	 sona	
erdiren	 kadın	 çalışanı	 ve	 aile	 birliğini	 korumaya	 yönelik	 	
düzenlemenin,	 Anayasa’ya	 	 aykırılığından	 söz	 edilemez.”

	 Mahkeme	kararında	yer	alan	bir	hususa	dikkat	çekmek	gerekir.	Do-
kuz	“erkek”	üye	bu	hükmün,	Anayasaya	aykırı	olmadığına	karar	verir-
ken;	sadece	iki	üyenin	karşı	oyu	bulunmaktadır.	Bu	iki	üye	de	o	tarihte	
on	bir	üyeli	Anayasa	Mahkemesinin	iki	“kadın”	üyesidir.	Daha	önce	de	
belirttiğimiz	üzere	kadın	üyeler,	 tek	başına	kadın	haklarının	gelişmesi	
yolunda	doğrudan	etkili	olamaz	ve	olmamalıdır.	Çünkü	hakim	seçimi,	
cinsiyet	üzerinden	değil	hakimlik	donanımı	ve	yetkinliği	üzerinden	şe-
killenebilir.	 Kanun	 önünde	 eşitlik	 ilkesinin	 yorumu	 için	 kadın	 hakim	
veya	erkek	hakim	olmaya	gerek	yoktur	elbette.	Ancak	kadın	üyelerin	bu	
kararlardaki	karşı	oyları	veya	saptamaları	ilginçtir	ki	çoğu	kez	bakış	açısı-
nı	farklılaştırmakta	ve	zenginleştirmektir.

	 Bu	hüküm	ile	“aile	birliği	 içinde	yüklenilen	görevler”	bakımından	
kadına	sanki	bir	olanak	yaratıldığı	vurgulanmaktadır.	Ancak	kadın,	eşi-
nin	veya	ailesinin	baskısıyla	işini	bırakmak	zorunda	kalabilir.	Bu	durum,	
kadının	 iş	hayatından	uzaklaşarak	özel	alana	hapsolması	anlamına	ge-
lebilecektir.	Kararda	çok	da	detaylandırılmayan	“kimi	sosyal	gerçekler”	
erkekler	 bakımından	da	 geçerli	 olabilir.	Kantarcıoğlu	 veya	Perktaş	 da	
karşı	oy	yazısında	bu	noktaları	belirtmektedir	ve	öncelikle	kanun	önün-
de	eşitlik	ilkesini	irdeleyerek	bu	hakkın	erkeklere	de	sağlanması	gerekti-
ğini	vurgulamaktadır.	Pozitif	ayrımcılığın	daha	geride	bulunan	kadının	
aradaki	mesafeyi	kapatabilmesi	için	getirildiğini	ve	pozitif	ayrımcılığın,	
erkeğin	hak	kaybına	uğramasının	Anayasal	dayanağı	olarak	değerlendi-
rilemeyeceğini	belirtmektedirler.	Sadece	cinsiyet	farkının,	böyle	bir	ay-
rımın	gerekçesi	olamayacağı	ve	“geleneksel	yaklaşımın”	özendirici	hale	
getirilmesinin,	kadının	iş	yaşamından	uzaklaştırılmasına	neden	olabile-
ceği	üzerinde	durulmaktadır:
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“Çağımızda	kadın,	geleneksel	yaklaşımlarla	değil,	toplumun	eşit	hakla-
ra	 sahip	bireyi	olarak	erkeklerle	aynı	hukuksal	konuma	getirilebilmesi	
amacıyla	 Anayasal	 korumadan	 yararlandırılmalıdır	 (…)Geleneksel	
yaklaşımlarla	 kadının	 korunması	 amaçlanırken,	 aslında	 kadınla	 erkek	
arasında	bu	konudaki	yasal	düzenlemelere	karşın	uygulamada	varlığını	
sürdüren	 ve	Anayasa’nın	 10.	maddesine	 eklenen	 fıkra	 ile	 giderilmeye	
çalışılan	eşitsizliğin	daha	da	derinleşmesine	yol	açılması	olasılığı,	varsa-
yımdan	öte	üzerinde	durulması	gereken	Anayasal	bir	sorun	oluşturmak-
tadır37.”

	 Geleneksel	 yaklaşımlara	değinmişken,	 kadınla	beraber	düşünülen	
geleneksel	mesleklerin	her	 zaman	kadınlara	özgülenmeyeceğinden	de	
bahsetmek	gerekir.	Örneğin	hemşirelik	yüksekokulu mezunu	olan	da-
vacı,	erkek	olması	nedeniyle	hemşire	olarak	atanamamıştır,	bu	nedenle	
Kamu	Personel	Tercih	Kılavuzunda	hemşire	olarak	yapılacak	atamalar-
da	kadın	olma	 şartını	 getiren	hükmün	Anayasaya	aykırılığı	 ileri	 sürül-
müştür.	Anayasa	Mahkemesi	ise	hemşirelik	mesleğinin	yalnızca	kadın-
lar	tarafından	yapılabilmesini	öngören	itiraz	konusu	kuralların,	cinsiyet	
ayrımcılığına	 yol	 açtığını	 ve	 eşitlik	 ilkesine	 aykırı	 olduğunu	belirtmiş-
tir38.

	 Bir	diğer	kararda	ise	yine	bu	eksende	Anayasa	Mahkemesi,	“sade-
ce	belli	bir	cinsiyetin	istihdamını	zorunlu	kılan	durumları”	incelemiştir.	
6.4.2016	tarihli	ve	6701	sayılı	Türkiye	İnsan	Hakları	ve	Eşitlik	Kurumu	
Kanunu’nun	7.	maddesinin	(1)	numaralı	fıkrasının	(a)	ve	(b)	bentlerin-

37	Benzer	yönde	başka	bir	kararda	Kantarcıoğlu	ve	Akıncı’nın	karşı	oyu	için	bkz.	“Cinsiyete	dayalı	ayırımcı-
lık	yasağı,	kadın	ve	erkeğin	sahip	oldukları	haklar	bakımından	karşılaştırılmalarını	gerektirmekte,	bir	cin-
sin	sahip	olduğu	ayrıcalıktan	diğerinin	de	aynı	biçimde	yararlanmasını	zorunlu	kılmaktadır.	Buna	göre,	
cinslerden	birine	tanınan	ayrıcalığın	diğerine	de	tanınması	eşitlik	ilkesinin	doğal	bir	sonucu	olmaktadır.	
Pozitif	ayrımcılık	ise	kadınlara	cinsiyet	farklılığına	karşın,	erkeklerle	aynı	haklardan	yararlanmayı	talep	
etme	hakkı	vermekte,	başka	bir	anlatımla	haklardan	yararlanma	konusunda	onları	erkeklerle	aynı	ko-
numa	getirmeyi	amaçlamaktadır.	Bu	bağlamda,	pozitif	ayırımcılığın,	kadınlar	yönünden	erkeklerle	aynı	
haklardan	yararlanmalarının	sağlanmasına	yönelik	olduğu,	onlar	için	bir	imtiyaza	dönüşmemesi	gerekti-
ği	göz	ardı	edilerek,	pozitif	ayırımcılık	gerekçesiyle	erkeklerin	kadınlarla	eşit	haklardan	yararlanmalarının	
engellenmesi	Anayasa’nın	10.	maddesine	aykırılık	oluşturur.”	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı	:	
2005/86,	Karar	Sayısı	:	2010/111,	Karar	Günü	:	8.12.2010,	R.G.	Tarih-Sayı	:	05.02.2011-27837.

38	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı	:	2006/166,	Karar	Sayısı	:	2009/113,	Karar	Günü	:	23.7.2009,	
R.G.	Tarih-Sayı	:19.03.2010-27526.
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de	şu	düzenleme	yer	almaktadır:	“(1)	Bu	Kanun	kapsamında	ayrımcılık	
iddiasının	ileri	sürülemeyeceği	hâller	ve	istisnalar	şunlardır:	a)	İstihdam	
ve	 serbest	 meslek	 alanlarında,	 zorunlu	 mesleki	 gerekliliklerin	 varlığı	
hâlinde	amaca	uygun	ve	orantılı	olan	farklı	muamele.	b)	“Sadece	belli	
bir	cinsiyetin	istihdamını	zorunlu	kılan	durumlar”,	ifadesinin	çok	muğ-
lak	olduğu	ve	eşitlik	ilkesine	aykırılığı	ileri	sürülmüştür39.		Mahkemeye	
göre	 Anayasanın	 50.	maddesi	 kapsamında	 çalışma	 koşulları	 bakımın-
dan	kişilerin	yaşının,	cinsiyetinin	ve	gücünün	gözetilmesi	ve	küçükler,	
kadınlar	 ile	bedeni	ve	ruhi	yetersizliği	olanların	özel	olarak	korunması	
konusunda	Devlete	verilen	yükümlülüğün	de	bir	gereğidir.	(….)	Ayrı	
hukuksal	durumları	nedeniyle,	ayrımcılık	iddiasının	ileri	sürülememesi	
şeklinde	farklı	kuralların	uygulanması	Anayasada	öngörülen	eşitlik	ilke-
sini	zedelemez.”	Yıldırım’ın	karşı	oy	görüşünde	belirtildiği	üzere;

“(…)	 	Zorunlu	mesleki	 gerekliliğin	ne	olduğu	belirsiz	 ve	
muğlak	 olup,	 keyfiliğe	 kapı	 aralamaktadır	 çünkü	 işveren	
tarafından	 herhangi	 bir	 neden	 zorunlu	mesleki	 gereklilik	
olarak	 değerlendirilebilecek	 ve	 ayrımcı	 muamele	 olarak	
nitelendirilmeyecektir.(…)	 	 Aynı	 şekilde	 Kanun’un	 7.	
maddesinin	(1)	numaralı	fıkrasının	(b)	bendinde	yer	alan	
hüküm	gereği,belli	bir	cinsiyetin	istihdamını	zorunlu	kılan	
durumlarda	cinsiyete	dayalı	 ayrımcılığın	haklı	bir	nedene	
dayandığı	 gerekçesiyle	 ayrımcılık	 iddiasının	 ileri	 sürüle-

39	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı:	2016/132,	Karar	Sayısı:	2017/154,	Karar	Tarihi:	15.11.2017,	
R.G.	Tarih	–	Sayı:	26.12.2017	–	30282.	18/3/1926	tarih	ve	788	sayılı	Memurin	Kanununun	memur	ve	
müstahdem	olabilme	şartlarını	gösteren	Bölümünün	6	ncı	maddesinde	“Kadınların	memur	ve	müstah-
dem	olmaları	caizdir.	Ne	gibi	memuriyet	ve	hizmetlerde	istihdam	edilebilecekleri	her	vekâletin	memur-
larına	ait	kanunlarında	tesbit	olunur.”	denilmektedir.	9/7/1961	tarih	ve	334	sayılı	Türkiye	Cumhuriyeti	
Anayasa’sının	(Kamu	hizmetlerine	girme	hakkı)	kenar	başlıklı	58	inci	maddesinin	ikinci	fıkrasında	ise	
“Hizmete	alınmakta,	ödevin	gerektirdiği	niteliklerden	başka	hiçbir	ayırım	gözetilemez.”	denilmektedir.	
Anayasa	Mahkemesi	 tarafından	 bu	madde	 oyçokluğuyla	Anayasaya	 aykırı	 bulunmamıştır.	Ülkmen’in	
1963	tarihli	karardaki	karşı	oyu	çok	değerlidir:	(..)	Anayasa’nın	kanun	önünde	eşitlik	ve	kamu	hizmetle-
rine	girme	hususundaki	temel	kurallarına	uygun	saymak	mümkün	değildir.	Aksine,	bu	hüküm	memur,	
olabilmeyi	kadınlara	bir	lütuf	ve	atıfet	gibi	kabul	eden	bir	hükümdür,	maddenin	bu	cümleden	sonra	gelen	
“Ne	gibi	memuriyet	ve	hizmetlerde	istihdam	edilecekleri	her	vekâletin	memurin	kanunlarında	tesbit	olu-
nur..”	hükmü	bu	görüşü	teyit	etmektedir.	Yani	(Kamu	hizmeti	erkeklere	mahsus	bir	görevdir,	kadınlar	
memurluğa	ancak	vekâletlerin	tâyin	edecekleri	hizmetler	için	kabul	edilebilir.)	mânası	bu	maddenin	sö-
zünden	ve	ruhundan	açıkça	belirtmektedir.”.	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	No:	1963/148,	Karar	No:	
1963/256,	Karar	tarihi:	25/10/1963,	Resmi	Gazete	tarih/sayı:	10.3.1964/11652.
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memesi	 ve	Kuruma	 götürülememesini	 uygun	 bulmak	 da	
mümkün	 değildir.	 Anayasa	 gereği	 kadın	 ve	 erkekler	 eşit	
haklara	sahiptir.”

	 Paksüt’ün	karşı	oyunda	belirttiği	üzere;

“(..)	Belirli	 bir	 cinsiyetin	 istihdamını	 zorunlu	 kılan	haller	
sosyolojik,	coğrafi,	kültürel	özelliklere	ve	en	önemlisi	çağa	
ve	gelişen	teknolojiye	göre	sürekli	değişmekte,	eski	devir-
lerde	geçerli	“kadın	işi”	ve	“erkek	işi”	arasındaki	makas,	gi-
derek	kapanmaktadır.	Bundan	yüz	yıl	önce	kadınların	gemi	
kaptanlığı	 veya	askerlik	yapması	düşünülemezken,	bugün	
ülkemizde	ve	dünyada	pek	çok	kadın	bu	işleri	başarı	ile	ya-
pabilmektedir.	 (…)	Kaldı	 ki	belli	 cinsiyetlere	 yakıştırılan	
işler	 arasındaki	 ayrım,	 sadece	 kadınların	 “erkek	 işlerini”	
yapmasıyla	değil,	erkeklerin	de	eskiden	“kadın	işi”	olarak,	
asla	 yapmayacağı	 düşünülen	 hemşirelik,	 çocuk	 bakıcılığı,	
uçuş	hostesliği	gibi	işleri	yapabilmeleri	karşısında,	erkekler	
yönünden	 de	 giderek	 ortadan	 kalkmaktadır.	 (…)	 Dola-
yısıyla,	kadınların	çalıştırılması	 ile	 ilgili	yasaklar	ancak	ka-
dın	 emeğinin	 istismarının	 önlenmesi	 amacı	 çerçevesinde	
anlaşılabilir	ve	yorumlanabilir;	ancak	kadınların	bazı	işler-
den	cinsiyet	 temelinde	yasaklanması	 için	dayanak	yapıla-
maz.”

 V.	Kadının	(Kendi)	Bedeni

	 1986	tarihinde	Ankara	Barosu	Dergisi’nde	yazılan	makalelerden	bi-
rinin	başlığı,	“kadın	ve	bedeni”	hakkında	tekrar	düşünmeye	sevk	ediyor.	
Tüm	telaşlar,	korkular,	beklentiler	bir	başlık	altında	(ve	maalesef)	böyle	
ifade	 edilebilirdi:	 “Kızlığın	 Bozulmasıyla	 Ekonomik	Geleceğin	 Sarsıl-
masından	Doğan	Nesnel	Zararın	Belirlenmesi”…	Dört	yaşındaki	Ş.’nin	
kızlık	zarı	bozulduğu	için	babasının	maddi	tazminat	talebinin	Mahkeme	
tarafından	reddedilmesi	üzerine	kaleme	alınmış	bir	hesaplama:	(Yazarın	
bizatihi	bir	zarardan	bahisle	hesaplama	yapması	değil	onu	bu	hesapla-
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maya	iten	koşulların	daha	önemli	olduğunu	düşünüyorum.	Çünkü	ya-
zar	 ‘‘bir	mağduriyeti	 telafi	etme”	amacını	 taşıyor	verdiği	örneklerle	ve	
mahkeme	kararlarıyla.)	“Kızlığı	bozulan	Ş.,	bu	duruma	ilişkin	toplumun	
değer	yargısı	nedeniyle	kızlığı	bozulmasıydı	yapabileceği	evlilik	düzeyi-
ne	göre,	daha	aşağı	ekonomik	ve	toplumsal	düzeyde	bir	evliliğe	katlan-
mak	zorunda	kalacağı”	için	hesaplamalar	uzayıp	gitmektedir.	Ortalama	
evlilik	yaşı,	ortalama	yaşam	süresi	ve	iki	farklı	evlilik	düzeyi	çerçevesinde	
bir	hesap	yapılmaktadır.	Küçük	Ş.’nin	zararı,	1996-2039	arasında	43	yıl-
lık	evlilik	hayatı	esas	alınarak	iki	evlilik	düzeyi	arasındaki	zarar	göz	önü-
ne	alınarak	(!)	‘‘hesaplanabilmektedir’’.		Ve	ilginçtir	ki	Küçük	Ş.	bir	gün	
mutlaka	evlenecektir	ve	mutlaka	iyi	bir	evlenme	imkanı	olmayacaktır:

	 “Yüzde	oluşan	kalıcı	 bir	 yara	 izinin	 çirkin	 görüntüsü	
veya	ürperti	 veren	durumu	veya	yüzün	güzelliğine	 	 gölge	
düşürmesi	 nasıl	 ki,	 gelecekteki	 iyi	 bir	 evlenme	 olanağını	
olumsuz	etkileyerek,	nesnel	zarara	neden	olacaksa,	kızlığın	
bozulmasından	 da,	 toplumumuz	 yönünden	 aynı	 nedenle	
nesnel	zarar	doğacağının	benimsenmezliği	(benimsenme-
mesi)	için	hiçbir	inandırıcı	neden	ve	gerekçe	yoktur40.”

 
	 Yazar,	kızlık	zarının	bozulmasından	doğan	zararın,	bedensel	 tam-
lığın	bozulmasından	doğan	zararlara	göre	daha	zor	ve	karmaşık	bir	ni-
telik	 taşıdığını	 ileri	 sürüyor41.	Hesaplanması	güç	en	büyük	zarar,	belki	
de	şefkatle	bağrına	basılamayan	bir	kadın	olmaktır.	Tecavüze	uğramak	
bile	haklı	kılamaz	bu	şefkatli	kolları	hak	etmeye	(!).	Her	şey,	“tiksinilme-
mek”	üzerine	inşa	edilmelidir	(!):

“Kadının	ırzına	geçilmiş	olması	koca	açısından	ortak	hayatı	
çekilmez	hale	getiren	bir	olaydır.	Türk	toplumu	karısı	böy-
le	bir	duruma	düşen	kocadan,	onu	şefkatle	bağrına	basma-
yı	beklemez.	Aksine	kocanın	bunu	hoşgörü	ile	karşılaması	
toplum	içindeki	değerinin	yitirilmesine	yol	açar.	Bu	yargı	

40	Acar,	Bülent:	“Kızlığın	Bozulmasıyla	Ekonomik	Geleceğin	Sarsılmasından	Doğan	Nesnel	Zararın	Belir-
lenmesi”,	Ankara	Barosu	Dergisi,	1986/3,	s.	360.

41Acar,	s.	358.
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giderek	onu	herkesin	gözünden	düşürür.	Öte	yandan	eşi-
nin	isteği	dışında	da	olsa	başka	birisi	tarafından	ırzına	geçil-
mesi	halinde	kocada	istemeyerek	de	olsa	eşine	karşı	tiksinti	
ve	benzeri	duyguların	doğumuna	yol	açar.	Bu	şartlar	altın-
da	kocayı	ortak	hayatı	devam	ettirmeye	zorlamak	haksızlık	
olur42.”

	 İşte	bu	 yüzden	kadın,	 sadece	 sahip	olduğu	bedeni	nedeniyle	bile	
başlı	başına	mağdur	olabilmektedir.	Anayasa	Mahkemesi’ne	göre;

“(…)	Cinsiyet,	yasa	önünde	eşitliği	engelleyen	bir	neden	
olamaz.	Ancak	cinsiyete	dayalı	ayırımlarda,	bunun,	kadın-
ları	korumak	mı	yoksa	erkeklere	ayrıcalık	tanımak	amacıyla	
mı	 yapıldığı	 önemlidir.	 (..)	 Yaradılış	 ve	 işlevsel	 özellikle-
rin	zorunlu	kıldığı	ayırımlar	haklı	bir	nedene	dayandıkları	
için	eşitliği	bozmadıkları	halde	cinsiyetten	başka	bir	nede-
ne	dayanmayan	 ayırımlar	 eşitlik	 ilkesine	 açık	bir	 aykırılık	
oluştururlar43.”

	 Anayasa	Mahkemesi,	kadının	“yaradılış	ve	işlevsel	özelliklerine”	sık-
ça	vurgu	yapmaktadır	ancak	yaradılışı	gereği	anne	olan	kadının,	doğum	
yöntemini	 kendisinin	 belirlemesine	 pek	 olumlu	 yaklaşılmamaktadır.	
Umumi	Hıfzıssıhha	Kanunu’nun	153.	maddesine	eklenen	“Gebe	veya	
rahmindeki	bebek	için	tıbbi	zorunluluk	bulunması	hâlinde	doğum,	se-
zaryen	 ameliyatı	 ile	 yaptırılabilir.”	 şeklindeki	 ikinci	 fıkrasının	 iptali	 is-
tenmiştir44.	 Anne	 olma	 yaşının	 yükseldiği	 hallerde,	  anne	 adaylarının	
42		Yargıtay	İkinci	Hukuk	Dairesi,	1.2.1976,	E.1414,	K.	1767,	Aktaran	Acar,	s.	361.

43	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı	:	1996/15,	Karar	Sayısı	:	1996/34,	Karar	Günü	:	23.9.1996,	R.G.	
Tarih-Sayı	:27.12.1996-22860.	Bu	kararda	765	sayılı	TCK’	nın	441.	maddesinin	iptali	istemiyle	Anayasa	
Mahkemesi’ne	başvurulmuştu.765	sayılı	TCK’	nın	441.	maddesinde	kocanın	zinasını	düzenleyen	suçu,	
bu	suça	iştirak	eden	kadın	ile	sadece	cinsel	ilişkide	bulunmayı	yeterli	görmeyip	karısı	ile	birlikte	ikamet	
ettiği	veya	herkesçe	bilinecek	başka	bir	yerde	karı	koca	gibi	geçinmek	için	birlikte	yani	bir	arada	bulun-
mayı	şart	koştuğu	halde;	kadının	zinasını	düzenleyen	765	sayılı	TCK’	nın	440.	maddesinde		zina	suçu	
işleyen	kadın	eş	hakkında	ise	başka	bir	erkekle	bir	kez	cinsel	 ilişkide	bulunmak	yeterli	görülmekteydi.	
Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı	:	1996/15,	Karar	Sayısı	:	1996/34,	Karar	Günü	:	23.9.1996,	R.G.	
Tarih-Sayı	:27.12.1996-22860.

44	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,		Esas	Sayısı	:	2012/103,	Karar	Sayısı	:	2013/105,	Karar	Günü:	3.10.2013,	
R.G.	Tarih-Sayı	:	17.12.2014-29208.
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normal	doğum	yoluyla	riske	girmek	istemediği,	normal	yolla	doğumun	
bazı	kadınlar	için	bir	korku	nedeni	olabileceği	ve	sezaryenin	sadece	tıb-
bı	zorunlulukla	 sınırlı	 tutulmasının	kadının	maddi	ve	manevi	varlığını	
geliştirmeye	engel	olduğu	ileri	sürülmüştür.	Mahkeme	ise	Anayasanın	
17.maddesinin	istisnaları	olduğunu	ve	kişinin	sağlığı	ve	beden	bütünlü-
ğü	üzerindeki	tasarruf	hakkının,	gerek	kendisi	gerekse	üçüncü	kişilerin	
müdahalesi	yönünden	mutlak	ve	sınırsız	olamayacağını	ortaya	koymak-
tadır:	“Birey	bedeni	üzerinde	tasarrufta	bulunabilirse	de	bu	tasarruf	sı-
nırlıdır	ve	bunun	için	başkasını	da	zorlayamaz45.”

	 Üyelerden	 Perktaş’a	 göre	 kişilerin	maddi	 ve	manevi	 varlığını	 ge-
liştirme	hakkı,	kendi	vücut	bütünlükleri	hakkında	karar	verme	hakkını	
da	içerir.	Dolayısıyla	hamile	kadının	çocuğunu	ne	şekilde	dünyaya	ge-
tireceğine	ilişkin	yöntemi	seçme	hakkı	“insan	onuru,	kişinin	maddi	ve	
manevi	varlığını	koruma	hakkı”	ile	yakından	ilgilidir.	Üye	Paksüt’e	göre	
de	Anayasa	kurallarının	kişi	özgürlüğü	lehine	yorumlanması	şeklindeki	
genel	 ilke	 benimsendiği	 takdirde,	 sezaryen	 yasağının	Anayasa’nın	 17.	
maddesinden	kaynaklanan	“kadının	tek	başına	 tasarruf	alanında	kalan	
doğum	yöntemini	seçme	özgürlüğüne”	getirilmiş,	demokratik	bir	top-
lumda	 zorunlu	 olmayan,	 ölçüsüz	 bir	müdahale	 olduğu	 sonucuna	 var-
mak	gerekir.

	 Yıldırım	ve	Arslan’a	göre	de	getirilen	kuralla	ulaşılmak	istenen	ama-
cın	ülkemizde	yüksek	düzeyde	olan	sezaryenle	doğum	oranının	makul	
bir	seviyeye	indirilerek,	normal	doğumun	teşvik	edilmesidir.	Hiç	kuşku-
suz	kanun	koyucu,	anne	adaylarının	doğum	konusunda	kişisel	tercihle-
rini	ortadan	kaldırmadan	bu	amaca	yönelik	 tedbirler	alabilir.	Bununla	
birlikte	dava	konusu	kural,	anne	adaylarının	doğumlarını	nasıl	yapacak-
larıyla	ilgili	tercih	yapma	haklarını	ellerinden	almamalıdır.
“(…)	Sezaryenle	doğum	yöntemi	kadının	kendi	bedeniyle	ilgili	verece-
ği	bir	karar	olup,	tıbbi	zorunluluk	durumları	hariç,	bu	konuda	bir	dayat-

45	Yine	dava	dilekçesinde	maddi	durumu	iyi	olanların	yurtdışında	sezaryen	ameliyatı	olabileceği	hâlde	zayıf	
olanların	bunu	gerçekleştiremeyeceği,	bu	durumun	eşitsizlik	yarattığı	ileri	sürülmüştür.	Anayasal	hakla-
rın	kullanılması	bakımından	gelir	dağılımı	bir	ölçüt	değildir.	Anayasada	yer	alan	tüm	hak	ve	hürriyetlerin	
kullanılması	bakımından	herkes	eşittir.



www.izmirbarosu.org.tr

75İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �

mada	bulunmak	kişi	özerkliğine	ve	vücut	bütünlüğüne	yönelik	ölçüsüz	
bir	müdahale	oluşturmaktadır	(…)	Kısacası,	devletin	doğum	yöntemi-
ne	kişisel	tercihi	devre	dışı	bırakacak	şekilde	müdahalesi	kişinin	özerkli-
ğine,	vücut	bütünlüğüne	ve	özel	hayatına	bir	müdahaledir.	Bu	müdaha-
lenin	Anayasanın	13.	maddesi	kapsamında	demokratik	toplum	düzeni	
için	acil	bir	toplumsal	ihtiyaçtan	kaynaklanmayan,	ölçüsüz	bir	sınırlama	
olduğu	açıktır46.”

	 Kanaatimizce	kişinin	hangi	yöntemle	doğum	yapacağını	seçme	hak-
kı,	başka	bir	ifadeyle	bedeni	üzerinde	tasarrufta	bulunma	hakkı,	maddi	
ve	manevi	varlığını	koruma	ve	geliştirme	hakkının	bir	gereğidir.	Sezar-
yen	sayısının	azaltılması	yolunda	alınacak	tedbirler	 ile	kadının	“maddi	
ve	manevi	varlığını	koruma”	arasındaki	ince	dengede,	özel	hayata	saygı	
yükümlülüğünün	de	gözetilmesi	önem	arz	etmektedir.	

	 VI.	Kadın	Haklarının	Güçlendirilmesi	Yolunda	Öneriler

	 Konumuza	ilişkin	yargıdaki	iki	temel	sorunu	Oder,	şu	şekilde	tespit	
etmektedir:	Birincisi,	kanun	koyucunun	toplumsal	ve	kültürel	kalıplar-
dan	esinlenerek	cinsiyetçiliği	kanun	ve	diğer	işlemlere	yansıtması	ve	bu	
durumun	Anayasa	Mahkemesi	tarafından	benimsenmesidir.	İkincisi	ise	
yasa	koyucunun	cinsiyetçiliği	reddeden	kanun	ve	eşdeğer	işlemler	yap-
masına	 rağmen	adli	 ve	 idari	 yargının	bunları	 cinsiyetçi	 eğilimlerle	yo-
rumlama	alışkanlığıdır47:

“(…)	Ceza	 hukuku	normları	 bakımından	 doğrudan	 top-
lumsal-kültürel	kalıplar	dile	getirilirken,	özel	hukuk	norm-
larında	aile	birliği,	kökleşmiş	gelenekler,	kamu	yararı,	kamu	
düzeni	 gibi	 göndermelerle	 ortaya	 çıkmaktadır.	 Bu	 karar-
ların	 sonuçlarına	bakıldığında	 kadın,	 bağımlı,	 korunmaya	
muhtaç	 olabilen,	 bazı	 cinsel	 suçları	 işleyemeyen,	 seçim-

46	Yıldırım	ve	Arslan’ın	Karşı	oy	Gerekçesi,	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	 	Esas	Sayısı	 :	 2012/103,	Karar	
Sayısı	:	2013/105,	Karar	Günü:	3.10.2013,	R.G.	Tarih-Sayı	:	17.12.2014-29208.

47	Oder,	Anayasa’da	Kadın	Sorunsalı,	s.	201.	
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lerinde	 yarı	 özerk	 kişidir.	Erkekse	baskın,	 kamu	yararı	 ve	
kamu	düzenini	soyadı	ve	ikametgahı	ile	sağlayabilen,	kadı-
nın	işleyemediği	cinsel	suçları	işleyebilendir48.”

	 Bu	yöndeki	engellerin	kaldırılması	için	toplumsal	cinsiyet	konusun-
daki	yasa	yapım	süreçlerinde	ve	yargı	organlarında	farkındalığın	arttırıl-
ması	sağlanmalıdır.	Anayasa	Mahkemesinin	birçok	kararında	yer	verdi-
ği	“haklı	neden	ölçütü”	ne	yazık	ki	pek	çok	kararda	kadın	erkek	eşitliği	
aleyhine	sonuç	vermiştir.	“(…)	Paternalistik,	kadının	baskı	altında	tu-
tulmasını	sürdüren,	kadını	kendi	kendini	koruyamaz	olarak	ya	da	sadece	
eş	ve	anne	olarak	gören	kalıplaşmış	yaklaşımlar	desteklenmemelidir49.”	
Anayasa	Mahkemesi,	kadın	ve	erkek	eşitliğinin	sağlanmasında	önemli	
bir	yere	sahiptir.	Soyadı	kararında	da	görüldüğü	üzere	özellikle	bireysel	
başvuru	yoluyla	bu	bakışın	daha	da	güçlendirilmesi	mümkündür.	De-
mokratik,	laik,	sosyal	hukuk	devletini	güçlendirecek	her	türlü	mekaniz-
ma,	kadının	konumunu	da	doğrudan	ve	olumlu	yönde	etkileyecektir50.	
Kadının	iş	hayatında	karşılaştığı	engelleri	ortadan	kaldırmak	adına,	sos-

48	Oder,	Anayasa’da	Kadın	Sorunsalı,	s.	202.

49	Sezer,	s.	186.	Dikmen	Caniklioğlu,	Türkiye’nin	tipik	paternalist	devlet	görünüme	sahip	olduğunu	söyler.	
Türkiye’de	devletin	millet	üzerinde	neredeyse	aşkın	bir	güce	sahip	olması,	devleti	toplumun	hizmetin-
de	bir	aygıt	olarak	görme	bilincinin	doğmasını	engellemiştir:	“Toplumsal	yaşamın	en	küçük	ayrıntıları	
dahi	devlet	tarafından	düzenlenmiş	ve	buna	toplum	tarafından	da	etkili	bir	karşı	koyuş	sergilenmemiştir.	
Bu	süreçte	hukuk	bilinçsiz	yurttaşların	bilmesi	gerekmeyen	nedenlerle	çeşitli	zamanlarda	parantez	içine	
alınmış,	hatta	çoğu	kez	sosyal	çatışmaların	nedeni	olarak	gösterilmiştir.	(…)	Türkiye’nin	devlet	yapısı-
nın	yoğun	paternalistik	karakter	taşıması,	toplumsal	kültürümüzle	ilintilidir.	Bu	kültür	özgür	bireye	kar-
şıdır	veya	en	hafifinden	özgür	bireyi	tanımaz.	Kendi	aklını	kullanma	kararlılığını	ve	cesaretini	gösteren,	
kararlarını	kendi	alan	ve	sonuçlarına	katlanan,	otoriteyle	ilişkilerinde	sorgulayıcı	tavır	takınan	bireyler	bu	
toplumda	kabul	görmez.	Buna	karşın	genelgeçer	toplumsal	kalıpları	olduğu	gibi	kabul	eden,	karar	alma	
riskine	girmeyen	ve	bu	sayede	sorumluluktan	kurtulan,	otoriteye	yaranmaya	çalışan,	güçlü	koruyucu-
nun	yardım	elini	bekleyenler	ise	himaye	ve	yardım	görür,	sevilir,	ödüllendirilir.	(…)	Paternalist	geleneği	
besleyen	toplumsal	kültürümüz,	hukuku	içselleştirmemiştir.	Burada	en	temel	erdem	hukuka	uygun	olup	
olmadığına	bakılmaksızın	amaçların	gerçekleştirilmesidir”.	Dikmen	Caniklioğlu,	Meltem:	Sivil	Toplum	
ve	Türkiye	Demokrasisindeki	İzdüşümleri,	Seçkin	Yayıncılık,	Ankara	2007,	s.	138.

50	Anayasanın	5.maddesine	göre	devletin	temel	amaç	ve	görevleri	çerçevesinde	bireyi	“özgürleştirme”	yer	
almaktadır.	Oder’e	göre	“özellikle	cinsiyetçi	tercihlerle	kadınların	toplumsal-kültürel	kalıplar	tarafından	
beslenen	ikincilliğini,	edilgenliğini	ve	bağımlılığını	esas	alan	hukuksal	düzenlemeler,	devletin	özgürleştir-
me	yükümlülüğü	ile	bağdaşmaz.	Çünkü	bunlar,	kadının	kişisel	gelişimi	ve	temel	haklardan	etkili	biçimde	
yararlanması	önündeki	hukuksal	engellerdir.	Oder,	Anayasa’da	Kadın	Sorunsalı,	s.	198.
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yal	devlet	çerçevesinde	etkin	çözümler	üretilmelidir51.

	 Kota,	kadının	siyasi	partilerde,	bürokraside,	yargıda	ve	yasa	yapım	
süreçlerinde	yer	alması	bakımından	önem	arz	etmektedir.	Siyasi	Partiler	
Kanununda	parti	listesinin	ilk	yarısının	en	az	üçte	birinde	kadınlara	yer	
verilmesi	ya	da	bir	kadın	bir	erkek	aday	sıralama	(fermuar/zebra	yönte-
mi)	şeklinde	uygulamaların	yer	alması	hatta	bu	hükümlerin	Yüksek	Se-
çim	Kurulu	tarafından	denetimi	ve	uymayan	partilere	seçime	katılmama	
ve	para	cezası	dahil	çeşitli	yaptırımların	uygulanması	da	tartışılabilir52.

	 Anayasal	 ilkeler	elbette	sorunu	tek	başına	çözemeyecektir.	Konu-
nun	sosyolojik,	psikolojik,	kültürel	ve	ekonomik	boyutu	ihmal	edilme-
den	 Anayasadaki	 ilkelere	 uygun,	 caydırıcılık	 niteliği	 yüksek,	 yaptırım	
gücü	olan	etkili	yasalara	ihtiyaç	duyulmaktadır53.

	 Sonuç	

	 Anayasal	 devletin	 insan	 haklarına	 bakışı	 elbette	 kadın	 haklarının	
durumunu	 doğrudan	 etkilemektedir.	 Anayasada	 ve	 ilgili	 kanunlarda	
yapılacak	 değişiklikler	 yoluyla	 engeller	 ortadan	 kaldırabilir.	 Eril	 ikti-
51	Anayasa	m.	166	ve	m.	173’de	kadın-erkek	eşitliğine	dayalı	ekonomik	kalkınmanın	altı	çizilebilir.	Oder,	

Sunum,	s.	64.	Yine	Oder’e	göre	Anayasa	m.	50/1’de	yer	alan	“kimsenin	cinsiyetine	uymayan	işlerde	ça-
lıştırılamayacağı”	konusundaki	düzenleme	de	dar	yorumlanmalı	ve	cinsiyetçi	bakış	açısıyla	somutlaştırıl-
mamalıdır.	Oder,	Anayasa’da	Kadın	Sorunsalı,	s.	199.

52	Oder,	Anayasa’da	Kadın	Sorunsalı,	 s.	 219-220.	Kota	hakkında	karşılaştırmalı	değerlendirme	 için	bkz.	
Oder,	Sunum,	s.	65-66.	Anayasal	kota	(Arjantin),	Yasal	kota	(Fransa,	İspanya,	Kosta	Rika	veya	isteğe	
bağlı	 olarak	parti	 kotası	 (Almanya,	 İsveç)	öngörülebilmektedir.	Aday	 listesi	 kotası	 (yani	 belli	 oranda	
kadın	adayın	gösterilmesi,	ama	 listedeki	yerlerinin	belirtilmemiş	olması)	ve	seçilme	kotasının	(kadın-
ların	seçilme	şanslarını	esas	alan	örneğin	“fermuar	sistemi”nin	benimsenmesi)	başlıca	uygulamalardır.	
Kota	tipleri	hakkında	bkz.	Göztepe,	Sunum,	s.	43-44.	Kotanın	etkili	olabilmesi	için	yanıtlanması	gerekli	
sorular	şunlardır:	1.	Neden	kota	konmak	istenmektedir?	Amaç	nedir?	2.	Kotanın	nerede	güvence	altı-
na	alınması	istenmektedir?	3.	Kotanın	etkili	biçimde	uygulanması	sağlanmakta	mıdır?	4.	Sonuçlar	nasıl	
denetlenmektedir?	Etkili	yaptırım	mekanizmaları	öngörülmüş	müdür?	Kotalarda	liste	yeri	de	önem	arz	
etmektedir.	Çünkü	belirtilen	sayıda	kadın	aday	alt	 sıralardan	aday	gösterildiğinde	kadının	eşit	 temsili	
yine	gerçekleşmeyecektir.	Örneğin	Arjantin	gibi	%40	gibi	kotanın	konulması	da	doğrudan	bir	değişikliğe	
yol	açamadı	çünkü	değişmeyen	siyasi	parti	kültürü	bu	konudaki	en	büyük	engellerden	biri	olarak	görü-
lebilir.	Göztepe,	Sunum,	s.	43-44.

53	Dikmen	Caniklioğlu,	Meltem:	Alt	Komisyon	Toplantılarında	Dinlenen	Uzman	Sunumu,	5.	Toplantı		
(01/02/2012),	Kadın	Erkek	Fırsat	Eşitliği	Komisyonu	Yayınları	No:	9,	Toplumsal	Cinsiyet	Açısından	
Anayasa	Konulu	Komisyon	Raporu,	Ankara	2012,	s.	70.
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darlardan,	kadınlar	kadar	erkekler	de	zarar	görmektedir.	Çünkü	neyin	
kadına,	neyin	erkeğe	dair	olup	olmadığını	eril	 iktidarlar	belirlemek	 is-
temektedir.	Eril	iktidar,	bu	yönüyle	cinsiyeti	yaratmaktadır.	Bu	yüzden	
ilgili	 literatür,	 cinsiyet	ve	 toplumsal	 	 cinsiyet	 arasındaki	 farklılıkları	 ve	
ilişkileri	değerlendirmektedir.	İktidarları	anlamanın	önemli	yollarından	
biri	olarak	kadının	hukuk	içindeki	konumunun	“ana	akım”	olarak	değer-
lendirilmesi	gerekmektedir.

	 Kadınların	 sayısı	 bürokraside,	 yüksek	 yargıda	 ve	 temsil	 makam-
larında	 artmak	 zorundadır.	Hakimliği,	 cinsiyet	değil	 donanım	ve	 liya-
kat	 üzerinden	 inşa	 edebileceğimizi	 defalarca	 belirttik	 ancak	 Anayasa	
Mahkemesi	 kararları	bakımından	özellikle	 kadın	üyelerin	karşı	oyları-
nın	öneminden	de	bahsettik.	 	Ülkemiz	bakımından	toplumsal	cinsiyet	
üzerinden	 farklılıkların	 geliştirilmesi	 adına	 bile	 (!)	 yüksek	 yargıda	 ve	
Anayasa	Mahkemesinde	kadın	üyeler	yer	almalıdır.	Kadın,	“aile	içinde	
kadın”,	“anne	olarak	kadın”,	“eş	olarak	kadın”	“kız	çocuğu	olarak	kadın”	
olarak	yedek	sıfatlarla	ve	tanımlarla	değil	“kadın”	olarak	ifade	alanlarına	
sahip	olmalıdır.
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