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KADINLARIN SOYADI 
Ece GOZTEPE* 

A vrupa insan Haklan Mahkeme
si'nin (AIHM) Onal-Tekeli dava

s1nda TUrl<.iye'yi mahkum eden karan
n1n ard1ndan Adalet Bakanlig1, Medeni 
Kanun'un evlilikte soyad1ni dUzenle
yen 187. maddesiyle ilgili degi~iklik ta
sans1ni 28 Ocak 2006'da Ba~bakanliga 
yollam1~, ancak kad1n orgUtlerinin tep
kisi Uzerine bu tasany1 geri c;ekmi~i. 
T asann1n ilk halinde kad1nlann, evlen
dikten sonra ya kendi soyadlanni ya 
da kocalann1n soyad1ni almas1 ongorU
IUyor ve mevcut dUzenlemenin on
gordUgU c;ift soyad1 kald1nliyordu. Ta
sannin geri c;ekildigi 2 $ubat 2006 ta
rihinden bu yana kad1n orgUtleri pek 
c;ok oneriyi dile getirdiler; dUzenleme 
olasil1klanni tart1~dar. Bu yaz1da, one
riler toplu bic;imde ele al1nacak, Ada
let Bakanlig1'nin soruna yakla~1m1ndaki 
temel hata ve e~itlik kavram1n1n pozi
tif hukukta hayata gec;irilmesinde sU
rekli ka~1m1za c;1kan "e~it statUde" ol
ma sorunu degerlendirilecektir. 

isim, ki~iligimizin, tarihimizin ve 
kUltUrel kimligimizin aynlmaz bir par
c;as1d1r. T1pk1 Ulke ve yer isimlerinde 
oldugu gibi ki~ilerin isimleri de kUltu
rel ve tarihsel kodlann, aidiyetin bir 
izdU~UmudUr.'Genel dUzeyde kaldig1 
sUrece Uzerinde kolayca uzla~dabile
cek olan bu saptama, i~in ic;ine cinsi
yetler aras1 e~itligin saglanmas1 soru
nu girince, karma~1k hale gelmekte, 
tart1~ma alan1 adeta bir c;arp1~ma ala
n1na donU~mektedir. c;unkU tam da 
bu noktada hukukun toplumsal i~le
vi ile toplumsal deger yargilan ka~1 
ka~1ya gelmekte ve hukukun neye 
kadir oldugu sorusu one c;1kmakta
d1r. Evl i kad1nlann soyad1 konusunda 
I 4.5. I 997'de yap ilan dUzenleme 
(evli kad1nlann c;ift soyad1 kullanma
s1na izin verilmesi), Medeni Ka
nun'un I Ocak 2002'de yUrurlUge 
giren kapsam l1 degi~ikliklerine aynen 
alinm1~1r. Mevcut 187. maddenin 
toplumdaki e~itlikc;i gUc;ler ac;1s1ndan 
neden ha.la bir sorun oldugunu anla
mak ic;in, yasal dUzenleme d1~1nda 
toplumsal deger yargdanna bakmak 
gerekmektedir. 

Adalet Bakanl1g1 T asans1'nin ve 
gec;mi~eki yasama faaliyetlerinin te
mel sorunu, toplumsal cinsiyetler 
aras1ndaki fiili ve hukuki e~itsizligi 
(belli bir noktaya kadar mUdahale 
edilmesi gereken) bir on kabul ola
rak ele almas1 ve soyad1ni dUzenler
ken de erl<.egin yasal haklanni ya da 
konumunu esas norm, kad1n1n hakla
nn1 ise normdan sapma anlay1~1yla 
dUzenlemesidir. Bu anlay1~, Adalet 
Bakani'nin "Kad1nlanm1z hie; kaygilan
masinlar. Kad1nlar aleyhine bir dU
zenleme yapmayacag1z. Eger bir ay
nmcil1k soz konusu olacaksa bilin ki 
kad1nlar lehinde pozitif aynmcil1k ola
cak" ac;1klamas1nda kristalle~mi~ haliy
le ka~1m1za c;1kmaktad1r.2 Bu ac;1kla
madan, hem Adalet Bakani'nin pozi
tif aynmcil1g1n uygulama alan1 ile ilgili 
olarak kavram1n lafz1nin c;agn~1rd1klan 
d1~1nda herhangi bir fikir sahibi olma
dig1, hem de evlilikte soyadin1 bir "ka
din sorunu" olarak gordUgU anla~d
maktad1r. Oysa e~itlik, e~it hukuki du
rumda olanlann yine e~it taranar ola
rak ele al1nmas1n1 gerektirir. Bu du
rumda, bir evliligin iki taraf1 aras1ndaki 
ili~kiden daha e~it bir hukuki statU ola
bil ir mi? 

Yeni yasal dUzenleme oncelikle, er
kegin soyadin1n evli likte esas norm 
olarak kabul edilip kadin1n genel nor
ma eklemlenmesi anlay1~1ndan vaz
gec;mek zorundad1r. Yani dUzenlene
cek husus kad1nin soyad1 meselesi de
gil, evliligin taranannin e~it sec;enekler 
ka~1s1nda yapacaklan soyad1 tercihidir. 
Aksi bir dUzenleme, anayasada yasak
lanan cinsiyete dayali aynmol1k bic;i
minde anla~ilmal1dir. Bu yakla~1m1n en 
dogal ve zorunlu sonucu ise, c;ocukla
nn soyad1n1n da yeni yasal dUzenle
menin kapsam1na al1nmas1 olacakt1r. 

Turi< yasa koyucusu yapacag1 dU
zenlemede tek bir hukuk c;evresinin 
bUtUn c;ozUmlerini toplu halde devral
mak zorunda degildir.3 Degi~ik hukuk 
c;evrelerinin getirdigi c;ozUmleri opti
mum bir ortak paydada toplayarak, 
son ydlarda ozellikle Avrupa Birligi'nin 
yasama politikalannda izledigi "bench
marking" yontemini uygulamas1 mUm
kUndUr. Bununla amac;lanan, varolan 
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sistemleri kendi ic;inde bir bUtUn ola
rak algilay1p tUmUyle devralmak ya da 
reddetmek degil, aksine her bir siste
min en iyi ve i~levsel unsurlann1 al1p 
yeni c;ozUmler Uretmektir. Bunun yani 
s1ra AIHM'nin ic;tihatlan, Avrupa Kon
seyi Bakanlar Komitesi'nin, Parlamen
ter Mecl isi'n in tavsiye ve kararlan ile 
TUri<iye'nin taraf oldugu CEDAW'la 
ilgili yorum, uygulama ve tavsiyeler de 
dikkate al 1nmak zorundad1r. 

AIHM, soyadinin ki~inin ozel ve 
mesleki hayat1ndaki onemini birc;ok 
karannda tekrar etmi~ ve ismin ki~inin 
sosyal, kUltUrel ve diger toplumsal ili~
ki lerini geli~irmesinde onemli bir rol 
oynad1g1ni belirtmi~tir.4 Turi< hUkUme
tinin Onal-T ekel i davas1ndaki savun
mas1nda dile getiri len, nUfus kUtUkle
rinde yapilacak degi~ikliklerin getirece
gi zorluklar ya da erl<.egin soyad1nin 
ortak soyad1 olmas1n1n, ekonomik gU
cU olmayan kadinlann ai le ic;indeki ko
numlanni gUc;lendirecegi iddias1 ve ni
hayet kamu dUzeninden sayilan soya
dinin, ozel hayat1n bir unsuru olmas1-
na ragmen, kamu dUzeni soz konusu 
oldugunda ikincil bir husus olarak de
gerlendirilmesi gerektigi savunmas1 da 
AIHM tarafindan kabul edilmemi~ ve 
"hakl1 neden" olarak gorulmemi~ir.5 

Mahkeme tum Avrupa Konseyi Ulke
lerinin en onemli hedenerinden olan 
cinsiyetler aras1 e~itlige ayk1n hakl1 ne
denlerin kabulU konusunda c;ok dar 



yorum yapilmas1 gerektigini belirttigi 
ba~ka bir karanna 6 at1fia, soyad1 soru
nunda bu tUrden aynmcil1g1 hakli gos
terecek ag1rl1kta bir hakl1 sebep gor
medigini belirtmi~ir. AIHM aynca, ta
raf devletlerdeki e~itlige ayk1n gele
nekler ile yine bu Ulkelerdeki cinsiyet
ler aras1 e~itligi saglama yUkUmlUIUgU 
bir arada dU~UnUldUgUnde, devletlerin 
bu gelenekleri sUrdUrmelerine goz 
yumulamayacag1ni vurgulam1~tir. Buna 
ek olarak, aile birligi ile tek ortak isim 
zorunlulugu aras1nda dogrudan bir 
bag1n ve kamu yarannin ileri sUnUle
meyecegine, nUfus kUtUkleriyle ilgi li 
olas1 zorluklann ise, kamu dUzenini 
onemli olc;Ude etkileyecegi ac;ik ol
makla birlikte, somut durumda birey
lerin onurlu ya~amalanna oncelik ve
ri lmesi gerektigine karar vermi!itir.7 

AIHM'nin Onal-Tekeli davas1nda 
vard1g1 sonuc;ta, TUrkiye Cumhuriye
ti'ne, saptanan ihlalin sonuc;lann1 orta
dan kaldirma hususunda sec;ecegi 
arac;larda bir ozgUrlUk taninm1~t1r. 
Arna bu durum TUrkiye'nin, karann 
tUmUnde dile getiri len temel ilkeleri, 
Bakanlar Komitesi ve Parlamenterler 
Meclisi'nin at1f yapilan karar ve tavsi
yelerini gozard1 edebilecegi anlam1na 
gelmemektedir. 0 halde Medeni Ka
nun'da yapilacak yeni dUzenleme, 
Onal-Tekeli karannin sonuc; bolUmUn
deki gene! e~itlik ilkesinin hUkUmetc;e 
anla~ildig1 halini kapsayamaz; aksine 
yukanda arnlan tum metinlerin ozUnU 
kavrar bir ic;erige sahip olmak zorun
dad1r. Avrupa Konseyi'nin karar ve 
tavsiyelerinde gene! olarak, e~lerden 
birini digerine gore daha avantajli bir 
pozisyona getiren bir dUzenlemenin 
Sozle~me'ye ayk1n olacag1 belirtilmi~
ti r. Bunun yaninda soyad1 konusunda 
e~lerden birinin digerinin soyad1ni al
mas1nin zorlay10 norm kabul edilme
mesi ve degi~ik sec;eneklerle e~ler ara
s1nda e~it ve ortak karar alma ~ans1 ta
ninmas1 gerektigi vurgulanm1~1r.8 Bir
c;ok Uye devletin CEDA W'1 da imza
lam1~ olmas1na ragmen bu tavsiyeleri 
dikkate almamas1 Uzerine Parlamen
ter Meclisi, sadece soyad1 konusunu 
ic;eren tavsiyeleriyle Uye devletlere 
yon gostermeye c;al1~m1~1r. Bu karar
larda sadece e~lerin ortak soyad1 ko
nusunda degil, c;ocugun soyadin1n be
lirlenmesi konusunda da e~ler aras1n
da mutlak e~itligin saglanmas1 gerekti
ginden soz edilmektedir.9 

Unal-Tekeli karannda belirti ldigi gi
bi, TUrkiye ~u anda, evlilik birligini, e~
lerden birinin (kocanin) soyad1ni zo
runlu olarak diger e~e dayatan tek Ul
kedir ve aile birliginin ortak bir soyad1 

ile saglanmas1 gerektigi iddias1, Mahke
me taraf1ndan hakl1 neden olarak ka
bul edilmemektedir. Karan, at1f yap1-
lan diger tum kararlar 1~1g1nda deger
lendirecek olursak, yasa koyucunun 
oldukc;a aynntil1 bir dUzenleme yap
mas1 gerektigi anla~ilmaktad1r. Arala
nnda ilgi li AIHM karannin davac1s1 Ay
teo Onal T ekel i'nin de bulundugu 
"S0yad1 Aynmcil1g1nin Onlenmesi lni
siyatifi"nin 8 $ubat 2006'da yapt1g1 ba
sin ac;1klamas1ndaki yasal dUzenleme 
oneri leri, c;e~itli hukuk c;evrelerinin be
nimsedigi hukuki c;ozUmlerin bir kan
~1m1dir. Bi ldiride dile getiri len sec;enek
leri, c;ocuklann soyadi sorusunu da 
dikkate alarak, baz1 eklemelerle ~oyle 
ozetlemek mUmkUndUr: 

- E~ler evlenme ile ortak bir soyad1 
sec;mek zorunda degildir. 

- E~lerden herhangi birinin soyad1-
nin ortak soyad1 olarak benimsenme
si mUmkUndUr. 

- E~lerin, birbirlerinin soyadin1 kendi 
soyad1na di ledikleri s1rayla ekleyerek 
kul lanmas1 mUmkUndUr. 

- Bo~anma sonras1nda ortak soyad1 
e~ tarafindan diger e~in onay1na gerek 
olmaks1z1n kullanilmaya devam edile
bilmel idir. 

$imdiye dek yasa koyucunun hie; 
dikkate almad1g1, ancak evlilikte soyad1 
sorununun aynlmaz bir parc;as1 olan 
c;ocugun soyadi da yeni dUzenleme
nin zorunlu unsurlanndan birisidir. Se
c;enekler c;e~itlilik gostermektedir: 

- c;:ocuk, varsa, anne ve babanin or
tak soyad1ni ali r. 

- Ortak soyadi belirlenmemi~se, e~
lerden birisinin soyad1n1n, c;ocugun so
yad1 olarak belirlenmesi mUmkUndUr. 

- E~ler c;ocugun soyad1 konusunda 
anla~am1yorlarsa, karar yetki li mahke
meye b1rakilabilecegi gibi , kura yon
temi de ongonUlebilir. 

- Eger e~ler kendi soyadlann1 kul
lan1yorlarsa, c;ocugun soyad1, ikisinin 
soyadlanndan olu~an ikil i bir soyad1 
olabilir. Ancak s1n1rs1z say1da soyad1ni 
onlemek ic;in, c;ocugun nU~tle birlikte 
iki soyad1ndan birisini tercih edecegi 
ya da bu tercihini en gee; evlendikten 
sonra evli lik soyad1 ile ilgili tercihinde 
kul lanacag1 ongonUlebi li r. 

Hukukun toplumsal e~itsizlikleri ve 
deger yargilanni destekleyici mi, yoksa 
belli anayasal ilkeler dogrultusunda 
donU~UnUcU mu olacag1 bir hukuk 
politikas1 sorunu oldugu kadar, pozitif 
hukuk normlannin ne derece ciddiye 
alind1g1yla ilgili bir sorundur ayn1 
zamanda. Eger Anayasa'n1n I 0/11. 
maddesindeki kad1n-erkek e~itl igi bir 
pozit if hukuk normu olarak ciddiye 

aliniyorsa, yasa koyucunun bugUne 
degin sUrdUrdUgU salt ~ekli e~itlik an
lay1~1 terk edilmeli ve normlann ozUnU 
kavrayan, kendisini yerle~ik deger yar
gilann1n boyundurugundan kurtarm1~ 
bir e~itlik anlay1~1 hayata gec;iri lmel idir. 
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