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Uluslararası insan hakları normlarında uluslararası örgüt, devlet ve bireyler arasında 

gerçekleşen üç katmanlı yapı içerisinde iki norm düzeyi arasında uyumun nasıl sağlanacağı 

veya çatışmaların nasıl çözüleceği önemli bir tartışmadır. Bu ilişki, uluslararası düzeyde 

meşruluğa ilişkin bir tartışmayı da beraberinde getirir ve bu anlamda insan haklarının 

toplumsal yapısından bahsetmek gerekir.
1
 Türkiye’de 2004 yılında Anayasanın 90. 

maddesinde yapılan değişiklikle temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler ile 

kanunlar arasında çatışma durumunda sözleşme hükümlerinin esas alınacağı düzenlenmiştir. 

Maddeye ilişkin on yılı bulan süre içerisinde çok önemli mahkeme kararlarına imza atılmadığı 

gibi insan hakları bakımından son derece önemli olan bu normun etkin biçimde 

uygulanmasından bahsetmek de güçtür. Hatta Türkiye özelinde bu çatışmanın nasıl çözüleceği 

sorunu, mahkeme kararları aracılığıyla daha karmaşık hale gelebilmektedir. Kadının soyadı 

konusundaki on yılı aşkın yargısal deneyim, Türkiye’de bizzat mahkemeler eliyle bu 

çatışmanın derinleştirildiğini gösteriyor. Evli kadının soyadı meselesinde mahkemelerin, 

ataerkil refleksleri ile uluslararası meşruiyet arasında sıkışmasıyla konu bir yap-boz, daha 

doğrusu bir boz-yap hikayesine döndü. Son olarak Anayasa Mahkemesi, 7 Ocakta yayımlanan 

bireysel başvuru kararında evli kadının soyadıyla ilgili düzenlemenin AİHS’nde yer alan 

hakları ihlal ettiği yönünde bir karar verdi. Peki artık kadınlar ve erkekler soyadları 

konusunda eşit midir? Önce hikayeye kısaca bakalım:   

1. Aşama: (BOZ) Anayasa Mahkemesi, 1998 yılında Medeni Kanunun kadının evlenince 

eşinin soyadını alacağına ilişkin hükmünün Anayasanın 10. maddesine aykırı olmadığına 

karar verdi.
2
 Mahkeme, eşitlik ilkesini yok sayarak hukukun ataerkil kültürel normların 

pekiştiriciliği rolüne kuvvetli bir vurguyla bu düzenlemenin “kimi sosyal gerçeklerin 

doğurduğu zorunluluklardan ve yasa koyucunun yıllar boyu kökleşmiş bir geleneği 

kurumsallaştırmasından kaynaklan(dığına)” dayanmıştı.  

2. Aşama (YAP): 2004 yılında Tekeli davasında AİHM “evli erkekler ve evli kadınlar 

arasındaki toplumsal konumları ve ekonomik bağımsızlıklarına ilişkin olgusal farklar”ın bu 

tür bir düzenleme için haklı neden olamayacağına ve ilgili düzenlemenin Sözleşmenin özel ve 

aile hayatının korunmasına ilişkin 8. Madde ve bununla bağlantılı olarak 14. maddede yer 
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alan ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar verdi.
3
 Tekeli kararından sonra bazı mahkemeler 

soyadı değişikliği davalarında doğrudan sözleşme hükmünü uygulayarak davaları kabul 

etmeye başladı.   

3. Aşama (BOZ): Yargıtay’ın bu yöndeki kararları bozmasından
4
 sonra pek çok 

mahkeme Anayasaya aykırılık itirazıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu ve mahkeme 

2011’de Medeni Kanunun 187. maddesinin yine Anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.
5
 

Mahkeme, “Toplumun temel ögesi olan aile, … ahlaki değerlerin, gelenek, görenek, dil, din 

ve diğer özelliklerin yaşandığı ve gelecek nesillere aktarıldığı kutsal bir kurumdur” 

betimlemesinden sonra hükmün “aile birliğinin korunması … gibi kamu yararı ve kamu 

düzeni gerekleri nedeniyle kabul edildiği” gerekçesiyle 9 üyenin ret, 8 üyenin kabul 

yönündeki oyuyla maddeyi Anayasada yer alan eşitlik ilkesine aykırı bulmadı. Aynı kararda, 

Tekeli kararına rağmen “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(nin) de soyadı kullanımı ile 

ilgili… kararlarında, … kamu yararının gerekleri uyarınca, soyadı değiştirme imkânına yasal 

sınırlamalar getirilebileceği; ulusal yasakoyucunun bu sınırlamaları da kendi devletiyle ilgili 

tarihi ve siyasal yapısına bağlı kalarak seçmesinde takdir hakkının bulunduğunu” kabul ettiği 

ifade edilmişti. Mahkemeler bu ret kararından sonra isim değişikliği davalarını yeniden 

reddetmeye başladı ve AİHM, 2013 yılında Türkiye’yle ilgili aynı konuda üç ihlal kararı
6
 

daha verdi.  

4. Aşama: (YAP) 2013 sonunda aynı Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili bir 

bireysel başvuruda ihlal kararı verdi.
7
 Kararın devrim niteliğinde kabul edilmesine yol açan, 

evli kadınların kendi soyadlarını kullanmalarının yolunu açmasıydı. Ancak karar Anayasa 

Mahkemesinin zihin haritası ve hukuk algısının ne kadar sorunlu olduğunun da bir göstergesi 

aynı zamanda.  

İşin ironik kısmı, bireysel başvurunun 2011 kararına vesile olan davalardan birinin 

devamı niteliğinde olması. Yani aynı Anayasa Mahkemesi, aynı kişinin açtığı davayla önüne 

gelen Anayasaya uygunluk ve bireysel başvuru kararlarında birbirinden farklı iki karar 

verebilmiştir. Mahkeme, bireysel başvuruyu Anayasanın eşitlik ilkesiyle ilgili olarak 

incelememiş; özel hayata ilişkin 20. Madde de değil, maddi ve manevi varlığın korunmasına 

ilişkin 17. Maddeyle bağlantılı olarak incelemiştir. Mahkeme, bu defa 2011 kararında inkar 
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ettiği, hatta tam tersi biçimde ifade ettiği AİHM kararlarına atıf yapmış ve söz konusu 

maddenin AİHS’ne aykırı olduğuna karar vermiştir. Bu artık herkesin malumu olan durumdan 

öte Mahkemenin AİHS’yle Anayasa arasında kurduğu ilişki son derece “ilginç”tir. Davada 

Adalet Bakanlığı, verdiği görüşte kanunda kadının evlendikten sonra tek başına kendi 

soyadını kullanacağına ilişkin bir hükmün olmadığının dikkate alınması gerektiğini 

belirtmiştir. Anayasa Mahkemesi, bu akıl yürütmeden hareketle kanunda bu yönde bir 

sınırlama bulunmadığı için Anayasanın 17. maddesindeki hakların sınırlandırılmasında 

yasallık ilkesine uyulmadığından ihlal kararı vermiştir. Yani mahkemeye göre, kadının 

evlenmekle kocasının soyadını alacağına, isterse ancak iki soyadı kullanabileceğine ilişkin 

hüküm evlendikten sonra sadece kendi soyadını kullanması bakımından sınır getiren bir 

hüküm değildir. Hukuki muhakemenin en temel ilkelerini altüst eden bu akıl yürütme biçimi, 

soyadı meselesinde eşitlik ilkesinden bahsetmemek için mahkemenin gerçekleri 

saptırmasından başka bir şey değildir. Üstelik bu akıl yürütme, son derece politik bir 

yaklaşımın göstergesidir ve eski kararıyla çelişmemekle ilgili değildir. Karar bu haliyle de 

2011 kararıyla çelişmektedir; çünkü mahkeme 2011 kararında da 17. Maddeye aykırılığı da 

değerlendirmeliydi ve daha önemlisi mahkeme 2011 kararında olmayan bir sınırlamayı mı 

Anayasaya uygun bulmuştur? Mahkeme, bu şekilde bir gerekçe yazarak kadınların eşit olması 

gerektiğini değil, bu tür bir sınırlamanın yasallık ilkesini karşılaması gerektiğini söylemiş 

olmaktadır. Kararın gerekçesinin Adalet Bakanlığı görüşü yönünde yazıldığı düşünüldüğünde 

bu karar, yeni bir eşitsiz bir düzenleme yapılması durumunda Anayasa Mahkemesinin ataerkil 

kültürel normları eşitlik pahasına koruma reflekslerinin yeniden işlemeyeceği anlamına 

gelmez. Bugün itibariyle kanun önünde eşitlik gerçekleşmeden AİHS’ne üye olma nedeniyle 

bazı kadınlar dava açarak hak sahibi kıllınmış ve muhtemel yeni eşitsizlikler de türetilmiş 

olmaktadır.   

Kararın bir başka önemi, Mahkemenin Anayasanın 90. maddesini yorumlama 

biçimidir. Mahkeme bu bireysel başvuru kararıyla ilk defa 90. Maddeyi zımni ilga kuralı 

olarak değerlendirmiştir (par. 44). Mahkemeye göre, AİHS’ne aykırı olan 187. Madde artık 

uygulanamayacaktır. Burada esas sorun, idarenin ve mahkemelerin bu zımni ilga 

değerlendirmesini nasıl karşılayacağıdır. Bu değerlendirme mahkemelerce dikkate alındığı 

takdirde artık evli kadınlar dava açtığı takdirde isim değişikliğine karar verilebilecektir. Kendi 

ismi için dava açmak zorunda olmanın kendisi bile eşitsizliğin sürdüğünün bir göstergesidir. 

Üstelik hala bir mahkemenin Anayasa Mahkemesinin değerlendirmesini dikkate almayarak 

2011 kararı gibi bir algıyla karar vermesi olasılığının hiç olmadığını ve bir kadının hala 



yıllarca bu mücadeleyi vermesi gerekmeyeceğini de söyleyemeyiz. İkinci mesele ise bu 

tarihten sonra evlenecekler bakımından nüfus idarelerinin soyadı işlemlerinde tutumunun ne 

olacağıdır. Anayasanın 90. maddesi sadece mahkemelere değil, idareye de yöneliyorsa da bir 

idarenin kanunu ihmal ederek AİHS’ni doğrudan uyguladığına geçen on yılda henüz şahit 

olmadık. Oysa 90. madde doğrultusunda nüfus idarelerinin de –Adalet Bakanlığı ve Anayasa 

Mahkemesine göre zaten bu tür bir sınırlama hiç olmadığına göre evleviyetle- kadınların 

evlendikten sonra kendi soyadlarını kullanmaları yönünde işlem kurması gerekir.  

Anayasa Mahkemesinin bu kararı kadınlar adına olumlu bir gelişme olarak görülse de 

hala eşitlik sağlanmamıştır. Kadınlar hala dava açarak isimleri için mücadele etmek zorunda 

kalacak, nüfus idarelerinin yorumları doğrultusunda muhtemelen farklı muameleye tabi 

olacaklardır. İnsan haklarının gerçekleşmesi adına hem ulusal, hem uluslararası düzeyde 

meşruluk ve temel düzeyde eşitlik sağlanmak isteniyorsa Medeni Kanunun 187. maddesinin 

değiştirilmesi gerekir. Ve burada kadınların talebi yasallık değil, eşitliktir.  


