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Yasalarda 'yaslanir...
AYFER COSKUN

ürkiyeBarolar BirligiKadinHukuk
Komisyonu (TÜBAKKOM) Bas-
kani Avukat Nazan Moroglu yeni
Medeni Kanun tasansmdakadiner-

kek esitligini saglamaküzere ne gibi yenilik-
leryapildigina iliskin soru1anmizi yanitladi.

Kabul edildigi tarihlerde ka,~nlara
devrim niteliginde büyük haklar taimyan
Medeni Kanun 'la neler getirilmistir?

Cumhuriyetin kurulusunu izleyen ilk on
yilda çagdas uygarligin ülkede yasam biçimi
olarak yerlestirilmesi amaciyla, Atatürk'ün
önderliginde köklü devrimleryapilmis ve bu
devrimlerin yasal dayanagim olusturan hu-
kuk devrimi yasama geçirilmistir. Hukuk
devrimiyle din esaslarina dayali hukuk siste-
mi terk edilmis, yerine laik hukuk düzeni

. kurmaküzere KaraAvrupasi hukuk sistemi
benimsenmistir. 17 Subat1926 tarihinde ka-
bul edilen ve hukuk devriminin simgesi olan
Türk Medeni Kanunu, medeni haklardan ya-
rarlanmada, borçlara ebil olmada ve haktan
kullanmada kadin erkek esitligini benimse-
mistir. Bu nedenle, çagdasligaaçilankapive
demokratiklesmenin ilk adimi olarak nite-
lendirilir. Medeni Kanun' un özellikle Aile
Hukuku bölümünde köklü bir hukuk refor-

mu yasama geçirilinistir. Kadinlar evlenme,
bosanma, malvarligi, miras gibi özel yasam-
larina iliskinhaklar açisindan erkeklerle esit
konuma getirilmislerdir. Medeni Kanun ile

erkegip. birden çok kadinla evlenebilmesi
yerine tek eslilik; erkegin "bos 01"demesi ile
sonuçlanan bosanma yerine, kadinin ve er-
kegin kanunda belirtilen nedenlere dayana-
rak bosanmadavasi açabilmesi ve bu konuda
mahkeme karan alinmasi kosulu; mirastan
erkek çocugun tam pay, kiz çocugun yan pay
almasi yerine her ikisinin esit payalmalan

1920'ler kosullarinda

devrime. nitelikler tasiyan

MedenfKanun, aradan geçen

zaman içinde Ihtiyaçlari

karsilamakts yetersiz kaldi.

Yani yaslandi. Yeni tasarida

cinsiyete dayali ayrimciligin

k.ldirllni-si amaçlaniyor~ Hem

zaman bunuiC~rektlrlyor hem

de Türkiye'nin Imza attigi

uluslararasi sözlesmeler.
Medeni Kanuntasansi Meclis

gündeDIlninen jn sirasinda

görüsülmeyl bekliyor.

kabul edilmistir. Resmi nikahin kabulü de
kadin haklan açisindan çok önem tasir, bu
nedenleMK.1 lQ.maddesi anayasanin174.
maddesiyle korunan devrim yasalanndan-
dir.

Özel yasam iliskileri açisindan kadinlar
için Medeni Kanun'dan önceki hukuki
durumnasildi?

- Avukat Nazan Moroglu.

Tanzimai'la baslayan yenilesme hareket-
leriyle birlikte kadinlara egitim, hukuk ve ça-
lisma alaninda verilen haklarla ilgili ilk
adimlann atildigini söyleyebiliriz. Daha
sonra 1917 yilinda kabul edilenAile Huku-
ku Kararnamesi'ne göre; örnegin Müslü-
manlan ilgilendiren konularda Islam huku-
kuna bagli kalmakla beraber, devletin izni
olmadan yapilan evlilikler kanunen tanm..
mamaktadir ve kadin izin verdigi takdirde
erkek ikinci bir kadinla evlenebilecektir.

Medeni Kanun'la birlikteseriatdüzeni (din-
sel hukuk) yerini laik hukuk esaslanna birak-
rmstir. Laik hukuk kurallannin en belirgin
özelligi, kadin ile erkek arasinda esitlik ku-
ru1masinin vazgeçilmez bir kosul olarak ka-
bul edilmesi ve hukukkurallannin yasarmn
akisi içinde gelisen ve degisen gereksinimle-
ri karsilamaküzere degistirilebilmesidir.

Medeni Kanun kadinlara gerçekten
devrim niteliginde hakl,ar taministir, son-
raki yillarda onu eskiden neydi?

Kanunlan yapildigi zaman açisindan de-
gerlendirmek gerekir. 1920 'ler kosullannda
devrimci nitelik tasiyan Medeni Kanun, ara-
dan geçen zaman içinde ortaya çikmis olan
ihtiyaçlan karsilamaktan uzak ve yetersiz
kalmistir. Çünkü insanlik yasami hizli bir de-
gisim içindedir ve hukuk kurallan yasam
iliskilerini düzenlediginden bu degisime uy-
makzorundadir. Sözün özü; yasalar da yas-
lanir. Bunun çaresi, sosyal ve ekonomik
alanda yasanan degisime uygun olarak Me-
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dem.Kanun'un laik, özgürlükçü, esitlikçi
öiüne dokunulmaksizin, eskiyen sözünün
de~stirilmesidir. Laikhukuku sisteminin en
belirgin özelligi de budur; hukuk kurallan
yasamin akisi içinde degisen ve gelisen ge-
reksinimleri karsilamaküzere degistirilebil-
melidir. Ülkemizde kisilerin özel hukuk ilis-
kileri açisindan hukukun etkinliginin varli-
gindan söz edebilmemizde bu degisikligin
yapilmasinin önemli rolü olacagina inaniyo-

. ruz. Çünkü, hukukun etkinliginin saglanma-
si içinyargi bagimsizligi veadaletmekaniz-
masinin hizli islemesi yaninda, yasalarin gü-
nümüz kosullarinda ortaya çikan ihtiyaçlari
karsilayacak ve sorunlara hakça çözüm geti,.
recekkurallari içermesi de gerekmektedir.

Medeni Kaaun degisikligi için tasanmn
hazirlanmasinda baskaca hangi etkenler
roloynadi?

Medeni Kanun'da dilde sadelestirme, gü-
nirmüz Türkçesine uyarlama amaci önemli
bir etkendir. 1971 tarihliöntasari, 1984tarih-
li öntasari ve 1999 tarihli tasarida degisiklik
yapilirken dilde sadelestirmeye önem veril-
mistir.

Diger bir etken de, uluslararasi alanda
1950'li yillardan itibaren cinsiyete dayali ay-
nmciligin kaldinlmasinin önemle üzerinde
durulan bir konu haline gelmesi, basta Ka-
dinlara Karsi Her Türlü Aynmciligin Önlen-
mesiSÖz1esmesi olmak üzere uluslararasi
sözlesmelere ülkemizin taraf olmasi ve bu
konularda taahhüt altina girmesidir. Bilindi-
gi gibi, Türkiye bu sözlesmeye 1984 yilinda
AileHukukuna iliskinhükümlerine (15/2-4,

. 16/1 c,d,f,g)çekincekoyaraktarafolmustur.
Bati h~da özellikle Alman ve Isviçre
.medeni kanunlarindayapilan köklü degisik-
liklerden ve gelismelerden uzakkalinmama-
si konusu amaciyla hazirlanan Medeni Ka-
nun Tasarisi'nin Aile Hukuku bölümünde

kadin-erkek esitligine .aykin hükümlerin
kaldinldigi ve yasalasma sürecinin baslatil-
4igi gerekçesiyle söz kon).lsu çekinceler 29
Haziran 1999'da kaldinImis ve Birlesmis
Milletler Genel Sekreterligi 'ne çekincelerin
kaldinldigi bildirilmistir. Ayrica, Türki-

"Sahsin Hukuku", "Miras Hukuku" ve "Es-
ya Hukuku" ile ilgili hukuki iliskilerde zaten
kadin ve erkekarasinda esitlige dayali hiçbir
hüküm yoktu. Bu bölümlerde bütÜn madde-
ler "herkes", "taraflar", "sagkalanes", "mi-
ras birakan" ya da "nisanlilardan biri" gibi
ifadelerle baslamakta ve kadin erkek ayrimi
yapilmaksizin kisiler esas alinmaktadir. An-
cak, o yillarda ülkemizde ve dünyada hakim
olan anlayisa göre; evli kadin ev islerini ya-
par, çocuklari büyütür; evli erkek de ailesinin
geçimini saglamak için biriste çalisir ve pa-
ra kazanir. Dolayisiyla, Aile Hukuku bu an-
layis çerçevesinde düzenlendigi içindir ki,
kari ve kocaya ayri hak ve yüküm1ülüklerve-
ren, kocaya üstünhaklartaniyan hükümleri
içerir. Ancak, 1950 'lerden itibaren bilimde,
teknolojide, ekonomide, sosyal ve kültürel
alanlarda yasanan hizli degisime uygun ola-
rak evli kadinin konumu da farklilasmistir.
Bu gelismeler aile içinde kari ile koca arasin-
daki görev bölümünü (roller ayrimini) her
gün biraz dahaortadankaldirmistir. Bati ül-
kelerinde bu degisimi izleyen kanun koyucu,
gününkosullarindaesitlige aykin olarak ni-
telenen bu maddeleri kaldirarak yerine "es-
lerin esitliaklara sahip olmalari ilkesi"ne uy-
gun düzenlemeleryapmistir.

Oldukça gecikilmis olmakla beraber 30
Aralik 1999 tarihinde Türkiye BüyükMillet
Meclisi Baskanligi 'na sevk edilen Medeni
Kanun Tasarisi son günlerde yazili ve görsel
medyada ele alindigi gibi, Aile Hukukunda
Evliligin Genel Hükümleri ve Mal Rejimle-
ri günümüzün esitlik anlayisina uygun ola-
rak düzenlenmistir. Bu nedenle, maddeler
"Esler" ibaresiyle baslamakta ve "kari-ko-
ca" sözcükleri kullanilmamaktadir. Sadece

"soyadi"konusunda buesitligin bozuldugu-
nu ve gazetelerde yer aldigi gibi "kari" söz-
cügü yerine "kadin" denildigini görüyoruz.
Ama tasaridaki "kadinin soyadi" maddesi-
nineslerin esithaklarasahip olmalari ilkesi-
ne uygun olmadigini ve bu konuda yazdigim
master tezindeki önerimi burada tekrarla-

mak istiyorum; Aile Adi: "Esler evlendirme
memuruna yapacaklari yazili bildirim ile ai-

bazi kisiler "ev kadinligina son" seklinde
basliklarla kadinlarin bir iste çalisarak gider-
leremaddi katki saglamasi gerekiyormus gi-
bi yansittilar. Tasarida söz konusu edilen ise
ev içi emegin evlilik birliginin sürdürülmesi
için ekonomik bir degeri oldugunun hükme
baglanmasidir.

Evlilik birliginin yönetiminde oldugu gibi
temsilinde de "eslerin birlikte temsil edecek-
leri"hükmü getirilmis. Dogalolarak esithak
esit sorumlulugu da birlikte getirmektedir.
Tasanmn 189. maddesinde "Birligin temsil
yetkisinin kullanildigi hallerde, esler üçün-
cü kisilerekarsi müteselsilen sorumlu olur-
lar" denilmektedir. Yürürlükteki Medeni
Kanun'da temsil yetkisi kocayaait oldugun-
dan, sorumluluk da ona aittir, kadinin evin
daimi ihtiyaçlari için borç altina girmesi ha-
linde bu borçlardan da direkt olarak koca so-
rumludur.

Bu esitlikler, okuma yazma oraninin
düsük oldugu kadinlar açisindan sorun
yaratabilir mi? Önlemleri içeriyor mu bu

medyaya önemli görev düsmektedir. TaSari-
da eslere sorumluluk yüklenirkenkoruyucu
nitelikte bazi özel düzenlemelerin de yapil-
mis oldugunu görüyoruz. Örnegin, tasarinin
199. maddesiyle özel bir önlem olarak haki-
min eslerden birinin mallarda tasarruf yetki-
sinin kisitlanmasina kararverebilecegi hük-
mü getirilmistir.

MHP mal rejimieri konusunda neden
karsi çikiyor. Getirilen rejimi açar misiniz
biraz?

MHP'nin tasariyakarsi çikma gerekçele-
rine katilmamizmümkün degil. Çünkü ülke-
de demokratiklesmenin ön kosullarindan en
önemlisinin yasalar önünde esitlik ilkesinin,
dolayisiyla evlilik birliginin eslerin esit hak-
lara sahip olmalari ilkesinin yasama geçiril-
mesi olduguna inaniyoruz. Ve yasanin gü-
nün kosullarinda hakça çözüm üretemeyen
maddelerinin degistirilmesi gerektigini,
bunlann basinda da mal rejimIerine iliskin
hükümlerin geldigini yillardir somut olay-
larla ortaya koyuyoruz. Fahri danismanlik



Aile Hukukuna iliskin hükümlerine (15/2-4,
. 16/1c,d,f,g)çekincekoyaraktarafolmustur.

B~ti h~da özellikle Alman ve Isviçre
medeni kanunlanndayapilan köklü degisik-
liklerden ve gelismelerden uzakkalinmama-
si konusu amaciyla hazirlanan Medeni Ka-
nun Tasarisi'nin Aile Hukuku bölümünde

kadin-erkek esitligine .aylan hükümlerin
kaldirildigi ve yasalasma sürecinin baslatil-
qigi gerekçesiyle söz konusu çekinceler 29
Haziran 1999'da kaldin1mrs ve Birlesmis
MilletlerGenel Sekreterligi 'ne çekincelerin
kaldinidigi bildirilmistir. Aynca, Türki-
ye'nin taraf oldugu Avrupa Insan Haklari
Sözlesmesi ve 7 No.'lu Ekthtiyari Protokol;
AGITKopenhag Zirvesi'nde"kadin ve er-
kek herkes için temel hak ve özgürlüklerin
aynm yapilmaksizin hak esitligi çerçevesin-
de taninmasina" dair alinan kararlar; Pekin
Deklarasyon'!, Avrupa Birligi 'ne tam üyelik
konusunda aday ülke olarak kabul edilme<-
miz, iste bunlannhepsi ülkededemokratik--
lesme sürecinde yasalardakadin erkek esit-
liginin saglanmasini hizlandiracaktir. Tasa-
nnin hazirlanmasi ve bir an önce yasalasma-
sinda etken olacaktir. Parlamentodan büyük:
bir hizla hatta birçogu halkinkarsi çikmasi-
na ragmen geçirilen ekonomik yasama ilis-
kin yasalardan sonra, kanimca simdi sira
so.syal yasamla ilgili yasalara geldi. Ve bu
asamada büyük olasilikla ilkin 30 Aralik
1999'da TBMM'ye sevk edilen Medeni Ka-
nun ele alinacak. TÜBAKKOM'un tüm üye-
leri olarak, Medeni Kanun Tasarisi'ninbir an
önce yasalasmasi konusunda, Atatürk dev-
rimlerinin ve özellikle kadin haklari alanin-

da yapilanlann sürdürülmesinin ülkede de-
mokratiklesmenin ön kosulu oldugunu bi-
limsel yazilannda 1970'lerden beri savunan
AdaletBakaniH. S. Türk basta olmak üzere,
bütün mil1etvekillerimizin destek vermele-

rini istiyoruz ve bekliyoruz.
Meclis' e sunulan Medeni Kanun Tasa-

nsi son günlerin tartisma konulanndan
biri. Gazete mansetleri bunu "kadm er-
kek esit oluyor" diye veriyorlar. Yillardir
tartisilan bu esitlik acaba tasanda gerçek- .

ten saglamyormu?
Medeni Kanun kabul edildigi zaman

ri günümüzün esitlik anlayisina uygun ola-
rak düzenlenmistir. Bu nedenle, maddeler
"Esler" ibaresiyle baslamakta ve "kari~ko-
ca" sözcükleri kullanilmamaktadir. Sadece

"soyadi"konusunda bu esitligin bozuldugu-
nu ve gazetelerde yer aldigi gibi "kari" söz-
cÜgÜyerine "kadin" denildigini görüyoruz.
Ama tasaridaki "kadinin soyadi" maddesi-
nin eslerin esithaklara sahip olmalari ilkesi-
ne uygun olmadigini ve bukonuda yazdigim
master tezindeki önerimi burada tekrarla-

makistiyorum; Aile Adi: "Esler evlendirme
memuruna yapacaklari yazili bildirim ile ai-
le adi olarakerkegin ya da kadinin dogumla
aldigi soyadini seçebilirler. Soyadi aile adi
olarak seçilmeyen es dogumla kazandigi so-
yadini aile adinin önünde tasir. Esler böyle
bir bildirimde bulunmamislarsa kadin erke-
ginsoyadini alir. Bu durumda kadin dogum-
la aldigi soyadini kaybetmez ve kocasinin
soyadinin önünde tasir."

Kisaca hangi hükümlerin degistigine ve
kadin erkek esitligininsaglandigina bakacak
olursak; evlilikyasi erkekleriçin 17, kadin-
lariçin i 5 iken, tasarida kadin erkek aynmi
gözetilmeksizin 17yasin doldurulmasi ko-
suluna baglanmistir. Tasannin 192. madde-
sinde "eslerden biri meslek ve is seçiminde
digerinin iznini almak zorunda degildir"
hükmü gerçekanlamdaesitlikçi bir düzenle-
medir.MedeniKanun'un 152. maddesinde-
ki "koca ailenin reisidir" hükmü ve devami

kaldinlmis yerine "Tasarinin 186. madde-
siyle "Esler oturacaklari konutu birlikte se-
çerler. Birligi esler beraberce yönetirler.Es-
lerin esitliaklara sahip olmalari ilkesine uy-
gun düzenlenen bu maddeyle kadinin ev
içindeki emeginin ekonomik degeri oldugu-
nun kabul edilmesi önemli bir yeniliktir.
Böylece günümüzekadar hep gözardi edil-
mis, ekonomik bir degeri olmadigi düsünül-
müs olan "kadinin ev içi emegi" de evlilik
birligi giderlerine katilmada dikkate alin-
maktadir.

Ama giderlere katilma konusu kamu-
oyuna sanki bütün ev kadinlanmn biriste
çalisarak para kazanmalan gerekiyor-
mus gibi yansitiliyor.

Ne yazik ki tasariyi bir kez bile okumamis

degisiklik? Aynca üçüncü sahislar için
önlemler söz konusu mu?

Esit haklara sahip olmak ayni zamanda
esitsorumluluklari da üstlenmekanlamina
gelmektedir. Nitekim tasanda da bu yolda
düzenleme yapilmis oldugu görülmektedir.
Medeni Kanun'da yer alan "kadinin kocasi
lehine borç altma girmesine iliskin islemleri
yargicin iznine tabi" tutan hüküm kaldinli-
yor. Tasanda eslerin mali sorumlulugu bir-
likte tasima esasi kabul ediliyor. Yeni tasan
yasalastiginda tüm yurttaslarin, haklannin
ve sorum1uluklarinin bilincinde olmalari ge-
rekmektedir. Çünkü tasarida, biryandan so-
rumluluk: yükleyenmaddeleryer alirken bir
yandan da ömegin mal rejimierinde oldugu
gibi seçimlik haklartaninmistir. Bütün bun-
lan okuma yazmasi olmayan hattaokuma
yazmasi oldugu halde yurttaslik bilinci tam
anlamiyla gelismemis olan ve dolayisiyla
haklarini bilmeyenkisilere bunlanniyi anla-
tilmasi gerekir. Burada barolara, üniversite-
lerin kadin arastirmalan merkezlerine ve

yaptiginiz Istanbul Barosu Kadin Haklari
Komisyonu'na ve Huk:uk:çuKadinlar Der-
negi 'ne basvuranlarin büyük çogunlugu ev-
lilik birligi sona erdiginde mal aynligi rej imi
nedeniyle magdur olan kisilerdk Tasanda
en önemli degisikliklerden biri evlilik birligi
süresince edinilmis olanmanann evlilik bir-
ligi sonaerdiginde esitpaylasimini öngören
"edinilmis mallarakatilma" rejiminin yasal'
mal rejimi olarak kabul edilmis olmasidir.
Ancak, bu mal rejimi kamuoyuna ne yazik ki
abartili elestirilerle çarpitilarak yansitilmis-
tir. Burada edinilmis mallann neler oldugu-
nu açik bir sekilde anlatmak gerekir. Böyle-
ce bumalrejimine göre eslerin bütünmalla-
n paylasacaklari gibi biryanlis anlamaya yol
açilmasi önlenmis olacaktir.

Bu mal rejiminde iki türrnalvarligi vardir:
Eslerin paylasim konusu olmayan kisisel
mallari ve evlilik birligi süresince elde edilen
ve paylasima tabi olmayan edinilmis mallar.
Kisisel mallar, kisisel kullanima yarayan es-
ya, mal rejimi kurulmadan önce kazani-""



12

... lan mallar, karsiliksiz kazandinnalar,
manevi tazminat alacaklari ve kisisel mal-
larin yerine geçen degerler esin kisisel ma-
lidirve evlilik birligi sona erdiginde payla-
sim disi kalir. Edinilmis mallar ise evjilik
birligi süresince eslerin çalismasi ile kaza-
nilan, sosyal güvenlik, sosyal yardim ku-
rum vekuruluslarinm veya personele yar-
dim amaci ile kurulmus sandik ve benzer-
lerinin yaptigi ödemeler, kisisel mallarin
gelirleri, edinilmis mallann yerine geçen
degerlerdirve bunlar evlilik birligi sona er-
diginde eslerin esit olarakpaylasacagi mal-
lardir.

Burada önemle vurgulamamIz gereken
husus, eslerinmal aynligi, paylasmali mal
ayriligi veya mal ortakligi rejimIerinden bi-
rini sözlesme ile seçebilecekleridir. Sözles-
me ile mal rejimlerinden birini seçmeleri-
nin pratikte bir sorun yaratacagtm sanmi-

geçerli olacaktir. Ama eger bosanma dava-
si redle sonuçlanirsa, esler karann kesin-
lesmesini izleyen alti ay içinde baska bir
mal rejimini seçmedikleri takdirde, evlen-
me tarihinden itibaren geçerli olmaküzere
yasal mal rejimi olan "edinilmis mallara
katilma" rejimini seçmis sayilacaklardir.

Yasa degisikliginden önce, bu konular-
da özellikle Ceza Kanunu ile ilgili olarak
açilan davalar nedeniyle bu esitsizligi gi-
dermeye yönelikAnayasa Mahkemesi ya
da Yargitay kararlan çikmistir. Bununla
ilgili örnekler verebilir misiniz?

Yillardir yasalarda esitlige arkin hü-
kümlerin degistirilmesi için yogun çalis-
malaryapilmaktadir. Medeni Kanun degi-
sikligi konusunda tü Kadin Sorunlari
Arastirma Merkezi' ninkoordinasyonunda
Türk Hukukçu Kadinlar Dernegi 'nce ha-
zirlanan "Evliligin Genel Hükümleri ve

iii'

'it"' ~ iJj;

giçlarin kanunlarda esitlige aykin hüküm-
leri uygulamamalari, aynmciliginkaldinl-
masi konusunda ülkemizin onayladigi ve
TBMM'de kabul edilmesiyle yasa hük-
münde olan uluslararasi sözlesmeleri dik-
kate almalan gerekmektedir. Ancak ne ya-
zikki birçokkararda bu sözlesmelerinhiç
göz önüne alinmadigina tanik oluyoruz.

Tasan yasalastiginda, çikacak sonuç-
lann çözümü yargiya birakilmis bulu-
nuyor. Yargidaki yük düsünülürse, bas-
ka çözüinler gerekmiyor mu1

Tasanmn Aile Hukuku alaninda köklü

degisiklik yapilmis ve yürürlükteki Mede-
ni Kanun 'dakocamn kararyetkisinin tamn-
digi aile içi iliskilerde eslerin esit haklara
sahip olmalari ilkesi getirilirken bu konu-
larda ortaya çikacak sorunlarin çözümü ha-
kimin takdiryetkisine birakilmistir. Tasari
bu sekliyle yasalastiguida, aile mahkeme-
lerinin kurulmasi kaçinilmaz hale gelecek-
tir. Bukonuda geç kalinmis olmakla birlik-
te hazirliklarin bir an önce baslatilmasi ge-
rekir. Aynca Isviçre Medeni Kanunu'nda
"Evlilik ve Aile Damsma Bürolan" olarak
yerverilen ve ülkemizde bu tür bürolar bu-
lunmadigindan tasanda uzman kisiler ola-
rak belirtilmistir. Bu kisilerin kimler olaca-
gi ve bürolarinkurulmasi konusunda Sos-
yal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakan-
ligi' nca hazirliklarin yapilmasi kanunun is-
lerligi ve uygulanabilmesi açisindan önem
tasimaktadir. Esler arasinda ortaya çikan
çok hayati olmayan bazi uyiismazliklarin
çözümünde öncelikle bu damsmanlik bü-
rolarina basvurulmasi, çözüme ulasilama-
yinca mahkemeye gidilmesi hem dava eko-
nomisi açisindan hem de mahkemelerin
zaten var olan is yükünün daha da arttinl-
mamasi açisindan dogru olacaktir. Geçen
yil Istanbul BarosuKadinHaklari Komis-
yonu'nun çagnsi üzerine kurulmus olan
TÜBAKKOM'un bugün 28 il barosunda
temsilcileri vardir, bu arkadaslarimizin ta-
sarida adi geçen uzman kisilerin belirlen-
mesinde önemli destekleri oiaca~ inani-

Nezihe Muhittin...

Ha/ide Edip Adimr



yorupi.Amaesler herhangibir seçimyap- MalRejiinlerine Iliskin Degisiklik Tasla-J
mamislarsayasalmalrejimi oliirak."eg.inil- gi" kadinkuruluslannca toplanan 100.000
mis mallara katilma" rej imi uygulanacak - civannda imza ile birlikte i 7 Subat i 993 ta-
tir. rihindeTBMMBaskani'na götürü!müsve

Tasan yasalasirsa daha önceyapilmis zamaninTBMMBaskambu degisiklikle-
evlilikler için hangi mal rejimi geçerli rinmutlakagecikilmeksizinyapilacagisö-
olacaktir? . zünüvermistir.Aradanyediyilgeçti,acaba

MedeniKanunTasarisi busekliyleY.asa..-, - bu imzalar çöpe mi atildi diye sormaliyiz.
lasirsa, yürürlüksekline iliskinyasatiisart-o?- :Simdi sorumuza gelirsek, buesitsizliklerin
sinda yet.alan hükme göre; dah~ önCe:ra~~t' 'çok ender de olsa Ya~gikararlari ile kaldi-
pilmis evlilikler açisindan, kanup'unyütüi'-i" .hldigim görüyoruz. Örnegin 1990 tarihin-
lüktarihinden baslayarak alti ay içinde mal de Anayasa Mahkemesi Karari ile Medeni
ayriligirejiminidevamettirmeyohindabir , Kanun'un 159. maddesinde yeralan "kadi-
bildirimde bulunmayan esler, edInilmis nin çalismasim kocanin izninebaglayan"
mallarakatilmarejimini kabul etmis sayi- hükmün anayasamn kanun önünde esitlik
lacaklardir.AYrica;kanununyürürlügegit:- ilkesineaykinligi nedeniyleiptali; aynise-
mesindenönceaçilmisbosann.iadavasiso:' kilde kadimn zinasi ve erkegin zinasi hü-
nuçlanincayakailii.reslerarasindamalayn~ kümlerinin yeraldigi Ceza Kanunu'nun
ligi rejimi devamedecektir; böylece dava 440ve441.maddelerininiptaliileesitligin
bosanmaylasonuçlanirsarnalayriligiesasi saglanmasiyolunagidilmistir.Aslindayar-

çok hayati olmayan bazi uyusmazliklann
çözümünde öncelikle bu damsmanlik bü-
ralanna basvurulmasi, çözüme ulasilama-
yinca mahkemeye gidilmesi hem dava eko-
nomisi açisindan hem de mahkemelerin
zaten var olan is yükünün daha da arttinI-
mamasi açisindan dogru olacaktir. Geçen
yil IstanbulBarosuKadinHaklari Komis-
yonu'nun çagnsi üzerine kurulmus olan
TÜBAKKOM'un bugün 28 il barosunda
temsilcileri vardir, bu arkadaslarimizin ta-
sanda adi geçen uzman kisilerin belirlen-
mesinde öneinli destekleri olacagina inani-
yorum.

Sonuç olarak esitligin tam anlamiyla
yerlestigini söyleyebiliriz. TasarininMiras
Hukuku bölümünde bireyin özgürlügÜ açi-
sindan önemli bir degisiklik yapildigim da
kisaca belirtmekte yararvar. Tabii aslinda
tasari yasalastiginda bütün bunlann kamu-
oyuna açik seçik anlatilmasi gerekiyor. Ta-
sandamiras birakanin tasarrufözgürlügÜ-
nün genisletilmesi yönündekiegilimlerin
göz önünde tutuldugugerekçesiyle, miras-
çinin sakli pay (mahfuz hisse) orani azaltil-
mistir. Örnegin, yürürlükteki Medeni Ka-
nun'da altsoy için miras payinin dörtte üçü
olaraköngörülen sakli pay orani, miras pa-
yinin yarisina indirilmistir, bu demektir ki
miras birakan vasiyetyoluylaya dahenüz
hayattayken malvarligimn daha büyükpa-
yi üzerinde tasarrufözgürlügüne sahip ola-
caktir. Yine Miras Hukukunda yeni bir hü-
küm getirilerek "konut ve evesyasinin sag
kalan ese özgülenmesi" saglanmistir, bu da
sag kalan esin magdur olmasini önlemek
üzere g<;tirilmisbir önlemdir.

2000'li yillarda demokratiklesme yolun-
da atilacak adiinlar arasinda, basta Medeni
Kanun olmak üzere Ceza Kanunu, Is Ka-
nunu ve diger kanunlarda esitlige aykiri hü-

kümlerin kaldinlmasinin önemli bir yeri
oldugunainamyorum. Tabiiyasalannde-
gistirilmesi öneinli biradimdir, ama bunla-
nn amaca uygui:i uygulanmasi bu haklar-
dan yararlanilmasim saglamaküzere "ya-
sal okuryazarlik" (legalliteracy)projeleri-
nin yayginlastinlarak yasama geçirilmesi
gerekir.~

Ha/ide Edip Adivar

Fatmf!-AIlye

Na/dye Hanim
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Medeni KanID} i 926 yilinda kabulünden önce: o

günün öncü kadinlan arasindaenine boyuna

tartisilmisti. Bu önemli olaydan önce Türk Kadililar

Birligi, Türk Ocagi'nda önemli bir toplanti yapmisti.

..

Ulkede ka

somnuvardir...
, Türk Ocagi 'nda ilk kadin toplantisi 26

/Ocak 1340 (1924) tarihindeyapildi. Türk
Kadin hareketinin öncü isimlerinden Nezihe

. Muhittin 'in açis konusmasinin ardindan
Medeni Kanun üzerine tartismalaryapildi. "
Asagidaki yazi vefotograjtarNezihe Muhit-
tin 'in Türk Kadini adli kitabindan alindi.

(NeziheMuhittinve Türk1[.adini1931-Yayi-
na Haz~rlayanlar: Aysegül Baykan ve Bel-
ma Otüs-Baskett, hetisim Yayinlan)

fukocagi ,mnkonferans salonu
hararetlive civcivli birtoplan-
tiya sahne olmustur. Yüzlerce
Hanim bir dik açi seklinde iki

bölümden olusan konferans salonunda ögle-
den sonra saat iki buçukta toplanmislar ve
Aile Hukuku yasasi konusundakadinin ala-
cagi tutumu kararlastirmislardir.

Önce Nezihe Mu1iittinHanim toplantida-
ki amaci açikladiktan sonraHikmetArifHa-
mm söz almis ye ülkemizdeerkeklerinka-

. dmlarahü1aneden bir tutumda oiduklarim
s?yl~~, f~t er!cekleririba~ söyledi-

"

ArifHikmet Hanimbunun üzerinehazir
cevaplilik1adediki: .

-Hammlar, iki cambazinbir ipte o~aya~
mayacagini göz önüne alsalarerkekler de,
kadinlar da, çocuklar da, hepIIniz mutlu olu-
rez. Bir evdeiki cambaz biripte oynayamaz
vesselam...

ArifHikmet Hanim'in bu sö.zleri büyük
bir kisim hanimin da hosunagitinis vesid-
detle alkislanmistir. Fakatkadinligin suçlu
bir durumda oldugukonusundaki sözleri bir.
türlü unutamayanDavutpasa ögretmenlerin-
den Azize Hanim derhal kürsüye gelerekka-
dinlari savunmaya'basladi.

- Erkeklereanavardir, kadinlarzayiflir, di-
yorlar. Bütün sorun kadinlarin haklarini bil-
memelerinden ileri geliyor. Kadin her seye
"evet" derse bu zu1mü hak eder. Erkekler

öteden beri kadinlara zulüm yapmaya alis-
mis yaratiklardir.

Azize Hanim'mbu sözleri kadinligtii suçu
o1inadigi kanisinda olanlartarafindan a1kis-
lanmis ve konusmaci Kuramkerim'den bazi
ayetlerle ve hadis olmyarak k:ürsüden~ya

Sabiha Zekeriya (Sertel)

nimlar bu aralik iyimserler ve kötümserler
olmak üzere ikiye aYriidi.lyimserier isin
derhal çözülebilecegini iddia ettiler, diger
bazilari.daher seyin yavas yavas olabilecegi"
ni söylediler. Bunun üzerine kötüriiser bir ses
baglrdi;"Yiiz)'illar'gerekir;' dedi. ])i~er bir
ses: "Dergilerçikarinak.erkekierii)'~iat-
mak;~~r.e~.':. .

,13

tik sorununun birilike sorunu oldugunu dik-
kate almaliyiz. Bunun içindir ki emrinizi ye-
rine getiriyorum. Kadinligin gelismesi ko-
nusunda sizin kadar ülkenin aydin gençleri
çalisQ1aktadir.Bu sorunda ülkenin aydin kit-
lelerfhep beraber yiiriiyeceklerdir. Ülkemiz-
de bir.kadinlik sorunu vardir. Fakat bu sorun

simdiye kadargeleneklerden gelen bir top- .
lum duygusu halinde devam etmektedir.
Bizdeniodem biryasa yoktur; Bu öneinli so-
run eski zamanlann zekasinin elverdigi

oraffda"ir,yasayla yönetiliyor. Yani yalmz
bi,rkitabilihiUh vardir. Kadimn durumu bu
sekilde devam ederse, toplumsal yeri daha
fena olur. Kadinlarvarolursa kadin1ann ye-
tistirdikleriçocuk1ar da ruhsal bakimdan va-
roiUrlar...

Türkkad1n1arindabir özellik vardir: Evlat-
lanni asker olarak yetistirinektir. Türk er-
keklerinin dört bes Yüzyillikhayati hep suç-
tanibarettir. Bununlaberaber biraz da suçlar
hanim kadinlarimizdadir.

VasifBey'in bu sözleri üzerine Kibnsh
MustafaPasa'nin kiziAzize Hammbagirdi:

- HaYir, dedi. Bütün suç kadinlardadir.
Çijnlqibu, duruma daYanmislardir.

. VasifBeydevamederekdediki:
- Hayatta-en büyük rol.ü}cadinoynamistir.

Sônsavasta erkek kadarkadimn rolü olmus-
tur.

VasifBey Türkkadinliginin kuftulus sava-
sindaki iolün denba1:isettikten sonradevam
ederek:. o haldekadin1ar,'erkekler hep bera-
8eryiniiirieliyiz. rürkkadin1igimn gelisme,.
sID,I;istetneyenlerçoktur. Gerici güçler daima
diiii Öneafiyodar. Bu güçleri yikmak gerekir
ve elbette yikilacaktir. Hükümet biryasalia-
zidamistir. Simdiye kadar bu konuyu yöne-
ten biryasa yoktu. Fakat bu yaSabirtürlüiler-
lemeye düsman olan bazi kisileqn etkisin-
den kurtulamiyor; Yasamn' içerdigi birçok
madoevardir. .

Aile hayatimizda iki facia vardir. i -Çokes-
lilik,2'-Bosanma...

Bir Ito~i.)'onblçimi
(;,;:),Kon:iIsyonun derhal seçr,:nIne razi

otundU)tSliriletüzeriri.de, iiZiiD.uzadiyatar-
tisrDaiar oldu. Gizli ve açiK oytaraftarlanbir-'-"-'--'u'- ---,-~, ~T"' ~--,'. _,,"---'--'.



I . 'urKaca:gnnnIComeranssalonu
hararetli ve civcivli birtoplan-
tiya sahne olmustur. Yüzlerce
Hanim bir dik açi seklinde iki

bölümden olusan konferans salonunda ögle-
den sonra saat iki buçukta toplanmislar ve
Aile Hukuku yasasi konusuiida kadinin ala-
C$ tutumu kararlastirmislardir.

Önce Nezihe Mu1iittin Hanim toplantida-
ki amaci açikladiktan sonraHikmetArif Ha-
nim söz almis ve ülkemizde erkeklerin ka-
dinlarahükmeden bir tutumda olduklanm

söylemis, fakat erlreklerin ~agirarak söyledi-
gi su sözlerle birakmistir.

- Fakat erlceklerin böyle olmalarina neden
yüzde doksan kadinlardir.

HikmetArif Hanim' in kadinlikkonusun-

daki bu itirafi bir karmasa uyandirmis ve her
taraftan protesto edilmistir: (...)

Hikmet ArifHanim' in, hammlarin suçlu
olduklari hakkindaki sözleri bazi hammlar

üzerinde büyük bir kizginlik uyandirmisti.
Çok gücenen, hukuk ögrencisi Nig3r Hanim.
HikmetArifHanim sözlerini bitirir bitirmez

ayaga kalkti ve siddetli bir dille:
-Açiklama isteriz, dedi.

Selma Hanim

~ -- ...'
türlü unutamayan D;vutpaSa ö~enlerin-
den Azize Hanim derhal kürsüye gelerek ka-
dinlari savunmaya'basladi.

- Erkeklercanavardir,kadmlarzayiftir, di-
yorlar. Bütün sorun kadinlarin haklarim bil-
memelerinden ileri geliyor. Kadin her seye
"evet" derse bu zulmü hak eder. Erkekler

öteden beri kadinlara zulüm yapmaya alis-
mis yaratiklardir.

Azize Hanim' in bu sözleri kadinligtn suçu
oIma:diWkanisinda olanlartarafindan alkis-
lanmis ve konusmaci Kuranikerim 'den bazi
ayetlerle ve hadis okuyarak kürsüden asagiya
inmistir. Erkekler konusundaki gücenmeleri-
ni ve kadinligtn hakli oldugu konusundaki
kanilanm alkislarla yatistirmayi basarama-
yan asm f"ikirlihanimlar bu aralik baiirwiar:

Kadin hakkini bilmelidir. Hiç düzeyinde
olan bir kadina, hiçbir sey verilmez.

- Suçlu olan erkeklerdir.
- Doiiu, doiiu, dogru...

Iyimserlerve kötümserler
Bunun üzerine kadinlarin eyleme geçme-

si konusuldu ve bazilari tarafindan derhal ya-
pilacak birseymolmadiW ileri sürüldü. Ha-

Hamiyet Hulusi Hanim

Sabiha Zekeriya (SeHel)

mmlar bu aralik iyimserler ve kömmserler
olmak üzere ikiye aYrildi. Iyimserler isin
derhal çözülebilecegini iddia ettiler, diger
bazilaridaher seyin yavas yavas olabilecegi.
ni söylediler. Bunun üzerine kötümser bir ses
bagirdi: "Yüzyillargerekir," dC?di.Diger bir
ses: "Dergilerçikarmak,erkekleriaydinlat-
makgerekir." -

- Alla.halla.h, bunukim bekler.
- Derha.l hak isteriz.

Toplanti pekçokhararetli birdüzeye giri-
yordu. Bir köseye çekilen bir avuç "zalim"
erkekmüthis bir azinlikta olduklarininezici
korkusu altinda sandalyelerinin üzerinde tit~
riyorlardi. Fakatherhalde kadinlarin erkek-
siz olamayacaklarina bir delil olmak üzere
bir köseye sikismis olan1stik1al Mahkemesi
Bassavcisi VaSif Bey' in f"ikrine müracaat"
edilmeye kararverildi. Vasif Bey kürsüye gi-
derekgür bir sesle dedi ki:

-Hanimefendiler; her seyden evvel kadin-

Ulviye Ziya Hanim

mm öneatiyorlar. Bu güçi~ri ~gerekir
ve elbette yikilacaktir. Hükümet bir yasa ha-
zirlamistir. Simdiye kadar bukonuyu yöne-
ten bir yasa yoktu. Fakat bu yasa bir türlü iler-
lemeye düsman olan bazi kisilerin etkisin-
den kurtulamiyor. Yasanin"içeidiAi birçok
madQe vardir.

Ailehayatimizdaikifaciavardir. I-Çokes-
lilik, 2-Bosanma...

Bir komisyon biçimi

(...) Komisyonun derhal seçimine razi
olundu.ls~erüzerinde, uzun uzadiya tar-
tisma.lar <>1du. Gizli ve açik oy taraftarlari bir-
birleriyle çarpisti. Nihayet açik oyüzerinde
karar kilindi. Kimi elle isaret edildi, kimi de
hiç kendilerini göstermeden seçildiler. Mey-
dana su liste çikti:

Ha.lideEdip Hanim,
SabihaZekeriya Hanim,
N mye Hanim,
N ezih e Muhittin Hanim,
Azize Hanim,
SelmaHanim,
Nig3r Sevki Hanim,
Naciye Feham Hanim,
Rezzan Emin Hanim."'".

Rana Sami Hanim


