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Editörden...

Kadn çal malarnda açt  yolda bu alana yeni bir soluk getiren 
Kadem Kadn Ara trmalar Dergisi’nin son says içerdi i röportaj, 
makaleler, kitap de erlendirmeleri ve bildiri metniyle yine dopdolu. 
Dergimizde ilk olarak slâm birli i Te kilat ( T) Kadn Dan ma 
Konseyi Ba kan Dr. Esra Albayrak ile te kilatn i levleri ve kadn 
meselelerine dair yaptklar faaliyet ve katklar üzerine gerçekle -
tirdi imiz mülâkat okurlarmzn dikkatine sunuyoruz. 

Dergimizde yer verdi imiz makalelerden ilki  Neslihan Arc Özcan 
ve Eyüp Çelik’e ait olan “Üniversite Ö rencilerinde Riskli Davran -
lar ve Duygu Düzenleme Güçlü ünün Yordaycs Olarak Alglanan 
Ebeveynlik Tarzlar” ba lkl ara trmadr. Yazarlar, bu çal mada 
üniversite ö rencilerinde alglanan ebeveynlik tarzlar ile riskli dav-
ran lar ve duygu düzenleme güçlü ü arasndaki ili kiyi uyguladk-
lar nicel ara trma ile incelemi lerdir.

Bu sayda yer verdi imiz ikinci makale Zeynep U ur’a ait olan “We-
aring Headscarf and Labor Market Outcomes for Women in Turkey” 
ba l n ta yor. Yazar, bu makalede Türkiye’deki kadnlarn bü-
yük ço unlu unun ba örtülü olmasna ra men uzun yllar uygula-
nan ba örtüsü yasaklarnn kadnn i gücüne katlmasnn önünde 
bir engel olu turup olu turmad n inceliyor. 2007-2011 yllarnda 
yaplan anket çal malarndan hareketle yapt  analizlerde yazar, 
ba örtüsü yasaklarnn özellikle üniversite e itimi alan kadnlar 
etkiledi i sonucuna varyor.

Üçüncü olarak Canan Tatar’n kaleme ald  “ slâm Hukukunda-
ki Hidâne Müessesesinin Günümüz Uygulamas ile Mukayesesi” 
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ba lkl makaleye yer veriyoruz. slâm hukukundaki hidâne ve 
velâyet kavramlarn ve bu kavramlarn kapsam ve mahiyetlerini ele 
alan yazar, bo anma sürecinde çocu un velâyetiyle ilgili durumlar 
slâm hukuku ve günümüz hukukunu kar la trarak ele alyor ve 

bu çerçevede hidâne kavramn inceliyor.

Son olarak, dergimizin bu saysnda Hilal Yazc’ya ait olan “Baz 
Haklarn Korunmas Açsndan Bo anma Sürecinde Arabuluculuk: 
Beklenti, Endi e ve Öneriler” ba lkl makale bulunuyor. Uyu maz-
lk çözümü için önemli olan arabuluculuk müessesesini aile hukuku 
kapsamnda de erlendiren yazar, bo anma süreçlerinde avantaj ve 
dezavantajlaryla arabuluculuk müessesesini ele alyor ve haklarn 
korunmas açsndan bu kurumun önemine i aret ediyor.

Dergimizin bu saysnda 8 Mart 2018’de IV. Toplumsal Cinsiyet 
Adaleti kongresinde Selda  Güne  Peschke’n sundu u “Dijital Bo-
anmaya li kin Güncel Düzenlemeler: Farkl Ülke Uygulamalar” 

ba lkl tebli e de yer veriyoruz. Tebli inde ülkemiz için yeni bir 
konu olan dijital bo anma konusunu Bat ülkeleriyle kar la trmal 
ekilde inceleyen Peschke, anla mal bo anmaya ili kin düzenleme-

leri dijital bo anma ile mukayese ederek ve farkl ülke uygulamala-
rn göz önünde tutarak inceliyor.

Kitap de erlendirmeleri bölümündeyse ilk olarak Birsen Banu Oku-
tan tarafndan kaleme alnan Erillik ve Din ba lkl kitaba Merve 
Topal tarafndan yaplan de erlendirmeye yer veriyoruz. kinci ola-
rak Gülnur Külünko lu’nun kaleminden Ra id Gannu i’nin Kur’an 
ve Ya am Arasnda Kadn adl eserinin de erlendirmesini, son ola-
rak da Pierre Bourdieu’ye ait olan Eril Tahakküm adl çal mann 
Fatma Ekinci tarafndan yaplan de erlendirmesini okuyucularm-
zn dikkatine sunuyoruz.

Dergimize katk sunan yazarlarmza, hakemlerimize ve bu say-
da röportaj veren T Kadn Dan ma Konseyi Ba kan Dr. Esra 
Albayrak’a te ekkürlerimizi sunuyor, iyi okumalar diliyoruz.

Dr. H. ule Albayrak
Kadem Kadn Ara trmalar Dergisi Ba  Editörü



Mülâkat...

1983 İstanbul doğumlu Dr. Esra Albayrak, 2000 senesinde Kadıköy 
İmam Hatip Lisesi’nde orta okul ve lise eğitimini, 2003 senesinde 
ise İndiana Üniversitesi, Bloomington’da sosyoloji ve tarih alanla-
rında lisans eğitimini tamamladı. 2014’te Kaliforniya Üniversitesi, 
Berkeley’de sosyoloji alanında doktora çalışmasını bitirdi. Halen 
din-devlet ilişkisi, demokrasi ve sivil toplum konuları ile ilgili çalış-
malarını sürdürmektedir.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi akademik yayın kurulu üye-
si olan Albayrak, akademik çalışmalarının dışında Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti ve TÜRGEV yönetim kurulu üyesi olarak da sivil toplum 
faaliyetlerine destek olmaktadır.  Bunun yanı sıra 2016 yılından 
itibaren İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi’ne 
başkanlık etmektedir. 

2016 Kasım ayında gerçekleştirilen İİT üye ülkelerin 
kalkınmasında kadının rolü üzerine 6. Bakanlar 
Konferansı 
neticesinde ortaya 
konan İstanbul 
Deklarasyonu’ndan 
bahseder misiniz?

Aslında İstanbul Deklarasyo-
nu 14-15 Nisan 2016 tarihle-
rinde İstanbul’da gerçekleşen 
13. İslâm Konferansı Zirvesi 

Dr. Esra Albayrak
İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı
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sonrasında kabul edilmişti. Bu deklarasyon, özellikle İslâm İşbirliği 
Teşkilatı üye ülkeleri arasında birlik ve bilhassa barışın ve adaletin 
tesisi için daha güçlü bir dayanışma vurgusunu barındırır. Malumu-
nuz olduğu üzere İİT (İslâm İşbirliği Teşkilatı), BM Birleşmiş Mil-
letlerden sonra mevcut en geniş devletlerarası yapıdır. 4 kıtadan 57 
üye ülke ile temsil edilmektedir. Bu yapı 1969’da Mescid-i Aksâ’ya 
yapılan saldırıyı müteakip kurulmuş ve müslümanların tamamını 
etkileyen konularda tek ses olmak iddiası içinde bugünlere gelmiştir. 

İstanbul Deklarasyonu, hem İslâm aleminde yaşanan iç savaşlar, 
sosyo-ekonomik dengesizlikler, iç göç gibi sosyopolitik sebeplere da-
yalı mağduriyetlerin giderilmesi noktasında bir ortak dayanışma 
söylemi barındırıyor hem de bilhassa Batı ülkelerinde üretilen ve 
maalesef üzücü sonuçları ile de günbegün karşı karşıya kaldığımız 
İslâmafobi’ye ve ırkçı yaklaşımlara karşı ortak bir tavır sergiliyor. 
Ayrıca deklarasyon, terörün her türlüsünü lanetliyor. DEAŞ, PYD/
YPG gibi varyasyonları ile birlikte PKK, Boko Haram ve Al Shabab 
gibi radikal örgütlerin İslâm dininin temel prensiplerine aykırı ol-
duğunu ve İslâm ile terörün hiç bir şekilde ilişkilendirilemeyeceğini 
vurguluyor.

İstanbul Deklarasyonu’nun belki de en önemli vurgusu İsrail’in ya-
yılmacı devlet politikasına karşı ortaya koyduğu itirazdır. Bu bildiri, 
öncelikle Filistin devletinin bütün ülkelerce tanınması yönünde bir 
çağrıda bulunmuştur. Ayrıca Mescid-i Aksâ’nın müslüman karak-
terinin korunması ve Kudüs’ün dinler arası statüsünün muhafaza 
edilmesi için İİT’ye üye ülkelerin irade beyanında bulundukları, 
ayrıca Filistinli kardeşlerinin onurlu mücadelelerinde maddî ve 
manevî olarak yanlarında olduklarını beyan ettikleri bir bildiridir. 

Deklarasyonun kadınlar açısından önemine bakıldığındaysa kabul 
edilen bir madde ile müslüman kadınların toplumsal hayata katılı-
mının altının çizildiğini ve kadınların toplumsal katılımını arttırma-
nın bilhassa kalkınma hedefleri açısından desteklenmesi gerektiği-
nin belirtildiğini ifade edebiliriz.  
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İİT Kadın Danışma Konseyi’nin kurulma süreci nasıl 
gelişti ve bu süreçte Türkiye nasıl bir rol yüklenmiştir?

Doğrusu bu uzunca bir süreç… Devletlerarası kuruluşlarda bazı 
organizasyonel kararların hayata geçirilmesi prosedürel zorunlu-
luklar ve ülke bazlı dinamikler sebebiyle uzun sürebiliyor. İslâm 
İşbirliği Teşkilatı için de durum böyle… İslâm dünyasında kadının 
rolü ve önemi sayısız İslâm Zirvesi toplantılarında anılmış olmakla 
birlikte somut yapısal adımların atılması 2005 senesinde Mekke’de 
toplanan 3. Olağanüstü İslâm Zirvesi’ne kadar mümkün olmamıştı. 
Bu toplantıda İİT İslâm ülkelerinin küresel gelişmelere ayak uy-
durabilmesi için uygulaması gerekli görülen 10 yıllık bir kalkın-
ma planı üzerinde mutabakat sağlandı. Bunun akabinde 2006’da 
Yemen’de gerçekleştirilen Olağanüstü İslâm Zirvesi toplantısında 
bilhassa Türkiye’nin isteği ile kadınların bu kalkınma hedeflerini 
gerçekleştirmedeki rolünü çalışmak üzere periyodik olarak toplana-
cak bir kadın konferansının oluşturulması kararı alındı. Ne mutlu 
ki, İİT Üyesi Ülkelerinin Kalkınmasında Kadınların Rolü Bakanlar 
Konferansı’na ilk kez, biz ev sahipliği yaptık. Üye ülkelerin kadın 
konuları ile ilgilenen bakanları düzeyinde temsilin gerçekleştiği bu 
toplantılarda müslüman ülkelerdeki kadınların karşılaştıkları zor-
lukların tespiti, durumlarının iyileştirilmesi için muhtemel çözüm 
önerileri, kadınların sürdürülebilir kalkınma için toplumsal, siyasal 
ve ekonomik süreçlere katılımını arttıracak öneriler üzerinde tartış-
malar yapıldı. 

2008 yılında Mısır’da düzenlenen bir toplantı sonucunda (İslâm İş-
birliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 
Bakanlar Konferansı) İİT Kadının İlerlemesi Teşkilatı kurulması 
tavsiye edildi. Ardından 2009 yılında Şam’da düzenlenen Dışişleri 
Bakanları Konseyi 36. Toplantısı’nda alınan kararla İİT Kadının 
İlerlemesi Teşkilatı kurulmasına karar verildi. 

İİT çerçevesinde faaliyet gösterecek ve özellikle üye ülkelerde ka-
dınların ilerlemesi konusunda çalışmalar yürütecek olan teşkilatın 
merkezi Kahire’de olacaktır. Söz konusu teşkilatın görev alanına 
baktığımızda, İİT üye devletlerine toplumlarındaki kadınların refahı 
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ve güçlendirilmesi için politika önerilerinde bulunması, yönlendir-
meler yapması ve alınan kararların uygulanması için gerekli plan, 
program ve projeleri geliştirme görevlerini üstlenmesi dikkat çek-
mektedir. Ayrıca teşkilatın, üye devletlerin toplumlarında kadınla-
rın rolünün geliştirilmesini ve tüm haklarının sağlanmasını amaç-
layan etkinlikler düzenlemesi beklenmektedir. Ancak söz konusu 
teşkilatın faaliyete geçebilmesi için teşkilat tüzüğünün 15 üye ülke 
tarafından onaylanmasına ihtiyaç vardır. Bugüne kadar teşkilat 
tüzüğünü onaylayan ülke sayısı 8’dir. Ülkemiz ise 4 Şubat 2013 ta-
rihinde Kahire’de düzenlenen 12. İİT Zirvesi sırasında İT Kadının 
İlerlemesi Teşkilatı Tüzüğü’nü imzalamıştır.

Bu başlı başına önemli bir adımdır. Ancak kendine ait bütçesi ve 
yaptırım gücü olan bu yeni icraî kurulun aktif hale gelmesi için ha-
len 7 ülkenin daha onayı gerekiyor. Kurulma kararından bu yana 
neredeyse 8 sene geçmiş durumda… Müslüman ülkelerde kadınla-
rın, çoğu zaman mağdur olarak karşımıza çıkması ve yoksulluk, göç, 
çatışma, sosyoekonomik eşitsizlik, karar alma mekanizmalarında 
temsilde adaletsizlik gibi konular, kadınlarla ilgili iyileştirici politi-
kaların artık ertelenemeyecek noktaya geldiğinin kanıtı olarak önü-
müzde durmakta. İşte tam da bu sebeple, Nisan 2016’da İstanbul’da 
gerçekleşen 13. İslâm Zirvesi toplantısında sayın Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan kadınların İslâm dünyasında daha etkin 
rol alabilmelerine katkı sağlayacak ve Batılı ülkelerde müslüman 
kadınlara karşı yükselen stereotipik algıların düzeltilmesine hiz-
met edecek bir kadın danışma konseyinin kurulmasını teklif etti. 
1-3 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen İİT Üyesi 
Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 6. Bakanlar Konferan-
sı (bundan sonra konferans olarak bahsedeyim) sonucunda kabul 
edilen “4/6-W Sayılı Karar” ile İİT Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında 
Kadının Rolü Bakanlar Konferansı’na bağlı olacak Kadın Danışma 
Konseyi’nin kurulmasına karar verildi. 
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İİT Kadın Danışma Konseyi’nin yapısı ve amaçlarından 
bahseder misiniz?

Konsey 9 üyeden oluşmaktadır. Her üye ülke, İİT Genel Sekre-
terliği’nin çağrısı üzerine aday belirleme hakkına sahiptir. Ardından 
İİT Bölgesel Grupları tarafından Arap, Asya ve Afrika gruplarını 
temsilen üçer üye 2 yıl süreyle seçilir. Konferans dönem başkanı ül-
kenin belirlediği aday, konseye başkanlık eder ve bir sonraki konfe-
rans dönem başkanı ülke temsilcisi başkanlık görevini devralıncaya 
kadar devam eder. 

Hâlihazırda mevcut konsey yönetimi dünyanın dört bir yanından 
gelen ve kişisel başarıları kadar, topluma katkıları, siyasî tecrübe-
leri ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarındaki temsilleri ile öncü 
diyebileceğim 9 değerli kadından oluşuyor. Afganistan’dan meclis 
üyesi Fawzia Koofi, Malezya Uluslararası İslâm Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Zaleha Kamaruddin, Uganda’dan tecrübeli bir siyasetçi 
Bbumba Syda Namirembe, Ürdün’den halk sağlığı alanında Prof. 
Raeda Qutob, Mısır’dan diplomat ve şu anda CEDAW üyesi de olan 
Naela Gabr, Burkina Faso’dan halk sağlığı, kadın ve çocuk hakla-
rı alanında aktif bir sivil toplum gönüllüsü ve bürokrat olan Aina 
Ouedrago, Gambiya’dan yine üst düzey bir bürokrat Binta Jammeh 
Sidibe ve Suudi Arabistan’dan meslektaş olduğumuz sosyolog Hala 
Bint Tuwaijiri… 

Konseyimizin temel görevi, kadınların güçlendirilmesine ilişkin 
konferansa tavsiyeler sunmaktır. Bu amaçla, İİT üye devletlerin-
de kadınların statülerinin 
yükseltilmesi için uygulanan 
politika ve programların ge-
liştirilmesine katkı sunmak, 
savunuculuk ve danışma faa-
liyetleri yürütmek de görevler 
arasındadır. 

Ayrıca Konsey, İİT üye devlet-
lerinde kadınların karşılaştığı 
zorlukları ele alarak bunların 

Fotoğraflayan: Mahinur Albayrak
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uluslararası arenada duyurulması ve farkındalık yaratılması için 
çaba gösterdiği gibi çözüme yönelik tavsiyeler de oluşturur. 

Bu amaçla biz de ilk konsey toplantımızda bütün üyelerimizle suya 
sabuna dokunan bir yaklaşım içinde olmamız gerektiği konusun-
da ittifak ettik. Dolayısı ile üye ülkelere yasal önerilerimiz kadar 
operasyonel önerilerimiz de olmaktadır. Bu minvalde eğitim, sağlık, 
istihdam, kadına yönelik şiddet, karar alma mekanizmalarına katı-
lım, medya ve sürdürülebilir kalkınma konuları dahil olmak üzere 
bir çok alanda çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Kısa vadede konseyimizin tanınırlığını arttırmayı önemsiyoruz. Bu 
noktada bütün konsey üyelerimizin uluslararası forumlar ve top-
lantılara katılarak, müslüman kadınların çağdaş toplum ve çalışma 
hayatındaki konum ve rollerini savunmalarını önemsiyoruz. En son 
NY’ta gerçekleşen 62. Kadının Statüsü Komisyonu (CSW) toplan-
tıları çerçevesinde sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fat-
ma Betül Sayan Kaya’nın da teşrif ettiği bir yan etkinliğimiz oldu. 
Teması “göç ve mülteci krizi bağlamında kadın” olan etkinliğimize 
katılım memnuniyet verici şekilde yüksek oldu. İnşaallah bu tür or-
ganizasyonlarda müslüman kadını daha üst seviyede temsil etmeye 
devam edeceğiz. 

Yine hedeflerimiz arasında müslüman kadının küresel anlamda 
medya imajını geliştirici strateji önerileri de bulunuyor. Zira algı-
nın gerçekliği yönettiği bir “post-truth” dönemini yaşıyoruz. Algının 
gücü çoğu zaman gerçekliğin ötesine geçiyor. Takipçisi olduğumuz 
bir diğer konu, konferansa ülkemiz tarafından önerilen her yıl dü-
zenlenecek bir İİT kadın ödülleri töreninin ihdası. Zira kadın mese-
leleri gündeme geldiğinde çoğunlukla problem odaklı bir yaklaşım 
içine giriyoruz. Oysa kadının sürdürülebilir kalkınma için ifade et-
tiği değer, zorluklara rağmen başarma azmi, başta aile kurumunun 
korunması olmak üzere toplumların devamlılığı açısından değeri 
takdire ve konuşulmaya değer konulardır. Bu tür törenler sembolik 
görünse de hem marifete iltifat olmaları yönüyle hem de rol mo-
delleri kamuoyuna tanıtmaları yönüyle oldukça kıymetli… Kadını 
pozitif gündemlerin bir parçası haline getirmek de önemli bir algı 
çalışmasıdır diye düşünüyorum.
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İslâm coğrafyasında kadınların karşılaştığı ve mücadele 
ettiği sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik İİT 
Kadın Danışma Konseyi’nin çalışmaları nelerdir?

İslâm coğrafyası deyince bir ucu Uzak Doğu’da olan diğer ucu 
Afrika’nın Akdeniz’e bakan sahillerine uzanan çok geniş bir sahadan 
söz ediyoruz. Dolayısı ile kadınlar arasında okuma yazma oranının 
neredeyse yüzde yüz seviyesinde olduğu Türki Cumhuriyetlerde ya-
şayan bir müslüman kadın ile bunun yüzde 11’lerde olduğu Nijerli 
bir müslüman kadının karşılaştığı problemler takdir edersiniz ki 
birbirinden oldukça farklıdır. Yine kadının işgücüne katılımının 
yüzde 85 düzeyinde olduğu Mozambik ile bu oranın yüzde 16 sevi-
yelerinde seyreden Irak’ta yaşayan müslüman kadınların elbette çok 
farklı zorluklarla karşılaşıyor olmaları doğaldır. İç savaş ve terör 
sarmalında çalkalanan Ortadoğu coğrafyasında yaşayan bir müslü-
man kadın için ailesi ile hayatta kalmak, güvenli sığınma, neslini 
korumak ve temel ihtiyaçlarını gidermek öncelikli meseleler iken 
gelir seviyesi oldukça yüksek olan Körfez ülkelerinde ya da Suudi 
Arabistan’da refah içinde yaşayan müslüman kadınlar için ataerkil 
zihin kodları ile mücadele etmek ve toplumsal hayata etkili katılım 
öncelikli meseleler haline gelebilmektedir.

Biz elbette bütün bu farklılıkları kuşatacak bir yaklaşım içinde ol-
mak durumundayız. Konsey üyelerimizin bu geniş müslüman coğ-
rafyayı temsil edecek biçimde seçilmiş olmaları büyük bir avantaj... 
Onlarla gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıda bazı konuları önceleme-
miz gerektiğinde mutabık kaldık. Bunlardan birincisi çatışma, göç 
ve mülteci sorunu... Bu soruna yönelik bir proje hazırlığımız oldu 
ve yine bir İİT kuruluşu olan SESRIC ile işbirliği içinde bir mül-
teci rehabilitasyon merkezi modeli geliştirme önerisinde bulunduk. 
Bakanlar Konferansı’nda onaylanması durumunda 3 farklı bölgede 
örnek birer tesis inşa edilmesi için üye ülkelerden ve İslâm Kalkın-
ma Bankası’ndan destek arayışına gireceğiz. Bir başka önerimiz de 
İİT himayesindeki üniversitelerde başta olmak üzere bütün üye ül-
kelerde liderlik ve çatışma yönetimi bölümleri açılması ve kadınlar 
için özel burs bütçesi oluşturulması için oldu. Kadınların başarılı 
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olduğu bilinen arabuluculuk, çatışma yönetimi gibi alanlarda daha 
çok rol almaları, inanıyorum ki, uluslararası siyasete de farklı bir 
kalite kazandıracaktır.

Bir yıllık başkanlığım sürecinde çok ilginç buluşmalar da yaşadık. Ör-
neğin Vatikan’da kiliseye bağlı olarak kurulan Kadın Danışma Konse-
yi üyeleri ve başkanı meslektaşım Dr. Consuelo Corradi ile bir toplantı 
gerçekleştirdik. Oldukça verimli geçen müzakerelerimizde beni bil-
hassa heyecanlandıran konu Suriyeli mülteciler için ortak çalışmalar 
yapma hususunda karşılıklı bir mutabakatın oluşması oldu. Doğrusu 
bu tür bir işbirliğinin pek çok ezberi bozacağına da inanıyorum. 

Öncelikli meselelerimiz arasında gördüğümüz bir diğer konu, 
müslüman kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsilinin 
güçlendirilmesi hususu yer alıyor. Bu hususta konseyimizin tav-
siyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı (ASPB)’mızın başlattığı genç kadın liderlik eğitimi programı 
ALLY for FUTURE’un ilk toplantısı İstanbul’da gerçekleşti. Üye 
ülkelerden 50 kadar başarılı genç kadının ciddi bir elemeden son-
ra katıldıkları bir dizi çalıştay, seminer, film gösterimi ve geziden 
oluşan program katılımcı gençlerin liderlik becerilerini geliştirmeyi 
hedeflemişti ve başarılı bir şekilde sonuçlandı. Katılımcıların kişisel 
gelişimlerini desteklemek, ufuklarını genişletip uluslararası pers-
pektif kazandırmak için bir fırsat oluşturan ALLY for FUTURE’un 
hemen akabinde üzerinde çalışmaya başladığımız bir diğer somut 
çalışma da İİT kapsamında genç kadınlara yönelik mentörlük prog-
ramlarının planlanması çerçevesinde olmuştur. Bu alanda çalış-

malarımız devam ediyor. Öte 
yandan önem verdiğimiz bir 
diğer konu, toplumun temeli-
ni oluşturan aile kurumunun 
güçlendirilmesi ve korunma-
sıdır.  Bu alanda çalışacak 
bağımsız bir düşünce kuru-
luşunun İİT çatısı altında 
kurulmasını konsey olarak 
önemsiyor ve destekliyoruz.

Fotoğraflayan: Mahinur Albayrak
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Özellikle İİT’nin Suriye ve Filistin’de müslüman 
kadınlara destek olmak ve yaşadıkları problemleri 
çözümlemek adına yaptığı çalışmalar veya belirlediği 
hedefler nelerdir?

Burada Kadın Danışma Konseyi özelinde konuşmam daha yerinde 
olur. Daha önce bilhassa Suriyeli mülteciler ve tabi özelde de ka-
dınlar için yaptığımız ve yapacağımız bazı çalışmalardan söz ettim. 
Gerçekten inanılmaz bir insanlık dramı ile karşı karşıyayız ve maa-
lesef insanlık bu sınavda sınıfta kaldı. Bu noktada Türkiye açık kapı 
politikası ile ve insanî yardıma ayırdığı bütçe ile hem Batı’ya hem de 
pek çok İİT üye ülkelerine ders veriyor. 

Filistin ve Filistin’in kadınlarına gelince... Başlangıçta da söylediğim 
gibi aslında Filistin meselesi İİT’nin kurulma gerekçesidir. Dola-
yısıyla varoluşsal bir ehemmiyeti ifade ediyor. İİT bu konuda ge-
rek üye ülkeler bazında gerekse BM nezdinde bir mücadele veriyor. 
Daha etkili sonuçlar alabilmek için İslâm ülkeleri arasında daha 
güçlü siyasî ekonomik ve toplumsal dayanışmanın olması gerekiyor. 

Kadın Konseyi olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana Filistin’de-
ki gelişmeleri çok yakından takip ettik. Filistin’de İsrail devleti tara-
fından sistematik bir şekilde sürdürülen ırkçı, ayrımcı politikaların 
ve elbette şiddetin en büyük mağduru yine kadınlar ve çocuklar. 
Özellikle de Amerikan başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak tanıyacağını ilan ettiği süreçte konsey olarak bu kararı kı-
nayan bir bildiri yayımladık. Filistin’deki gelişmeler ve Filistin’in 
kadınları 2. Kadın Konseyi toplantımızın öncelikli gündem madde-
lerinden biri idi. Bu tartışmalar ve çıkan tavsiye kararları içinde bir 
tanesini özellikle anlamlı buluyorum: Filistin için yüksek teknolojik 
donanımı olan mobil bir müze. Bu müzenin hedefi İsrail’in bütün 
silme çabalarına rağmen Filistin’in tarihini, kültürünü, mimari-
sini sonraki nesillere aktarmak, sosyo-kültürel hafızayı korumak 
olacak... Bu müzenin bir kısmının da kadınların anlatılarına ayrıl-
masını planlıyoruz. Çünkü Filistin’de bilhassa kadınlar toplumsal 
hafızanın korunması için de çok önemli kaynaklar...
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İİT Kadının Güçlendirilmesi Eylem Planından bahseder 
misiniz? Bu plan neyi hedeflemektedir, uygulama 
mekanizmaları nelerdir?  Bu çerçevede yapılan 
çalışmaların sonuçları ne oldu? 

2006’da İstanbul’da gerçekleşen ilk konferans toplantısında böyle bir 
eylem planının hazırlanması teklifi kabul edildi. 2008’de de oluştu-
rulan taslak plan onaylandı. 

Temel olarak İİT Kadının Güçlendirilmesi Eylem Planı (OPAAW) 
üye ülkelerde kadının statüsünün iyileştirilmesi için uyulması ge-
reken ortak prensipleri, hedefleri, politika önerilerini içeren bir çer-
çeve belgesidir. Burada tanımlanan haklar uluslararası sözleşmeler 
ve İslâm dünyasının değerleriyle çerçevelenmiştir. İİT bu aksiyon 
belgesi ile üye ülkelerde kadına karşı her tür ayrımcılığa karşı çıkar-
ken, kadın ve erkek arasındaki adaletsizliği azaltarak genel olarak 
toplumsal adaleti gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu amaçla İİT kadı-
nın statüsünün iyileştirilmesi için kadın erkek arasında işbirliğinin 
arttırılmasını ve sivil toplum kuruluşları, medya, özel sektör, sen-
dikalar gibi ilgili bütün toplumsal paydaşların bu çabaya katılımını 
önemsiyor. 

Bu aksiyon planında 9 ana hedef belirlenmiştir… Bunlar; karar alma 
mekanizmalarında kadının temsilinin arttırılması, eğitimde fırsat 
eşitliğinin sağlanması, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılma-
sı, işgücüne katılımda fırsat eşitliği, kadının güvenliğinin sağlanma-
sı, kadının şiddetten korunması ve kadının kriz durumlarında -doğal 
afet, iç savaş vs- korunması şeklinde sıralanabilir. Plan bu hedefleri 
alt maddelerle detaylandırıyor ve üye ülkelerde hangi paydaşlar ta-
rafından takip edileceğini tanımlıyor. Adeta ödevler veriyor… 

Bu hedeflere rağmen 2008-2016 yılları arasında yapılan değerlendir-
meler planda belirlenen hedefleri yakalama konusunda çok mesafe 
alınamadığını göstermiştir. Şu sıralar İİT bu planın üye ülkelerce 
daha etkin şekilde uygulanabilmesi için ortak bir yöntem geliştir-
meye çalışıyor. Bu şekilde üye ülkeler standart bir şekilde OPAAW 
hedefleri doğrultusunda performanslarını ölçebilecekler ve İİT’ye 
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raporlayabilecekler. Elbette İİT de bu raporlamalar üzerinden daha 
etkili geri bildirimlerde bulunabilecek. 

Bu bağlamda yakın planda yapmak istediğimiz işlerden biri de 
OPAAW’ın üye ülkelerde bilinirliğini yükseltmek... Bunun için met-
nin İİT ülkelerinde kullanılan bütün dillere çevrilmesi gerekiyor. Bu 
da konferansa tavsiyelerimizden bir tanesi... 

Son olarak belirtmek isterim ki Kadın Danışma Konseyi olarak İİT’nin 
kendi iç işleyişlerinde de kadının statüsünü korumak ve örnek bir uy-
gulayıcı olarak öne çıkmasını sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. 
Bunun için bir İİT Toplumsal Cinsiyet Politikası geliştirilmesini öner-
dik. Bu yönde taslak çalışmalarımız sürmektedir.  

İlginiz için çok teşekkür ediyorum.

Ben teşekkür ederim. Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi’nin kadın 
çalışmalarına özgün bir katkı sunduğunu görüyorum ve çalışmala-
rınızı takdir ve heyecanla takip ediyorum. Başarılarınızın artarak 
devamını dilerim.



Öz • Bu ara trmada üniversite ö rencilerinde alglanan ebeveynlik 
tarzlar ile riskli davran lar ve duygu düzenleme güçlü ü arasndaki 
ili ki incelenmi tir. Ara trmada veri toplama araçlar olarak Young 
Ebeveynlik Ölçe i (YEÖ), Riskli Davran lar Ölçe i (RDÖ) ve Duy-
gu Düzenleme Güçlü ü Ölçe i (DDGÖ) kullanlm tr. Ara trmann 
çal ma grubunu 548 üniversite ö rencisi olu turmu tur. Verilerin 
analizinde korelasyon ve regresyon analizi tekniklerinden yararlanl-
m tr. Ara trma sonucunda alglanan anne ebeveynlik tarzlarndan 
küçümseyici/kusur bulucu, ko ullu/ba ar odakl ve a r izin verici/
snrsz ebeveynlik tarzlarnn üniversite ö rencilerinde riskli davra-
n lar yordad ; alglanan baba ebeveynlik tarzlarndan ise sömürü-
cü/istismar edici ve kötümser/endi eli ebeveynlik tarzlarnn üniversite 
ö rencilerinde riskli davran lar yordad  bulunmu tur. Ayrca anne 
ebeveynlik tarzlarndan küçümseyici/kusur bulucu ve sömürücü/istis-
mar edici ebeveynlik tarznn duygu düzenleme güçlü ünü yordad ; 
baba ebeveynlik tarzlarndan ise sadece duygusal bakmdan yoksun 
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brakc ebeveynlik tarznn üniversite ö rencilerinde duygu düzenleme 
güçlü ünü yordad  sonucuna ula lm tr. Elde edilen bulgular e itsel 
sonuçlar açsndan tart lm  ve ilgililere önerilerde bulunulmu tur. 

Anahtar Kelimeler: Ebeveynlik Tarzlar, Riskli Davran lar, Duygu 
Düzenleme Güçlü ü.

Abstract • This study examines the relationship among parenting styles, 
risk behaviors and emotional dysregulation perceived by university stu-
dents. The Young Parenting Scale, Risk Behaviors Scale and Emotion 
Dysregulation Scale were used as data collection tools. The study group 
of the research consisted of 548 university students. Correlation and 
regression analysis methods were used to analyze the data. The study 
demonstrates that perception of mother-parenting styles of belittling/
criticizing, of conditional/achievement focused, and of permissive/bo-
undless has a predictive role in producing risk behaviors according to 
university students. And the perception of father-parenting styles of 
exploitative/abusive, of pessimistic/worried has a predictive role in risk 
behaviors according to the same sample of students. Also, the perception 
of mother-parenting styles of belittling/criticizing, exploitative/abusive 
has a predictive role in the emotional dysregulation of university stu-
dents. Lastly, the perception of father-parenting styles of emotional dep-
rivation has a predictive role in emotional dysregulation of university 
students. The findings were discussed in terms of educational outcomes 
and suggestions were made.

Keywords: Parenting Styles, Risk Behaviors, Emotional Dysregulation.

Giri

nsanlarn hem ruhsal hem de bedensel açdan sa lkl bir e-
kilde ya amn sürdürebilmesinde öznel ve çevresel ya am ko ulla-
r etki etmektedir. Bu ba lamda bir bireyin sa lkl geli iminin ve 
do umundan sonra hayatta kalabilmesinin ebeveyni ya da bakm 
vereni ile ili kisinin niteli ine ba l oldu u söylenebilir. Bunu des-
tekler nitelikte, alan yaznda da ebeveynlik konusunda yaplan ara -
trmalarda, ebeveyn-çocuk etkile iminin bireyin yeti kinlikteki ruh 
sa l n önemli ölçüde etkiledi inin savunuldu u göze çarpmakta-
dr (Aquilino ve Supple, 2001; Sheffield, Waller, Emanuelli, Mur-
ray ve Meye, 2005). Bununla birlikte ebeveyn-çocuk etkile iminin 
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ba lanma kuram (Bowlby, 1969), ebeveyn-çocuk etkile im kuram 
(Eyberg ve Boggs, 1998; Hembree-Kigin ve McNeil, 1995), sosyal et-
kile im kuram (Fisher, Ellis ve Chamberlain, 1999) ve sistemik aile 
terapisi kuram (Luster ve Okagaki, 2005; Parke ve Buriel, 2006) 
gibi çe itli kavramsal çerçevelerde farkl odak noktalar ile ele aln-
d  görülmektedir. Ebeveyn-çocuk etkile imini detayl bir ekilde 
ele alan güncel kuramlardan biri de Young (1990, 1999) tarafndan 
geli tirilen ema terapisidir. 

Young (1990, 1999)’n ema terapisine göre erken dönemde bi-
reyin ebeveynleri ile olan ya ant ve etkile imleri kendini, dünyay ve 
gelecek ya antsn alglamasnda temel olu turmakta, ya amn ve 
ili kilerini di er sosyal çevresiyle (okul, arkada  vb.) olan etkile imin-
den daha fazla etkilemektedir. Bu nedenle bireyin ileriki ya amnda 
psikolojik olarak sa lkl olmas için erken dönemde ebeveynleri ile 
kurdu u etkile imde duygusal baz ihtiyaçlarnn (güvenli ba lanma, 
özerklik, yetkinlik ve kimlik algs, duygularn ve ihtiyaçlarn ifade 
edilmesi, kendili inden olma ve oyun) ideal düzeyde kar lanmas 
gerekmektedir. Bu ihtiyaçlarn kar lanmamas durumunda bireyde 
hayat boyu süren, öz ykc uyumsuz emalar ve beraberinde sorun-
lar olu maktadr. Bu ba lamda ebeveyn-çocuk etkile iminde ema 
terapisinin öne sürdü ü Kuralc/Kalplayc, Küçümseyici/Kusur 
Bulucu, Duygusal Bakmdan Yoksun Brakc, Sömürücü/ stismar 
Edici, A r Koruyucu/Evhaml, Ko ullu/Ba ar Odakl, A r zin 
Verici/Snrsz, Kötümser/Endi eli, Cezalandrc ve De i ime Ka-
pal/Duygularn Bastran Ebeveynlik davran lar bireyde uyumsuz 
ema olu masna yol açmaktadr (Young, 1990, 1999).

Bireyin geli imi srasnda uyumsuz emalar herhangi bir olay-
la tetiklendi inde birey çocuklu unda ebeveynleriyle ya ad  bir 
sahnenin benzerini ya ayabilmekte, negatif ruh haline bürünebil-
mekte ve bu negatif ruh hali ile ba  etmek için çe itli ba a çkma 
biçimlerine ( ema teslimi, ema kaçnmas ve ema a r telafisi) ba -
vurabilmektedir (Young, 1999; Young ve di erleri, 2003). Bu ba a 
çkma biçimlerini kullanan bireyler skntl ya am ortamlarna 
uyum sa layabilmek için riskli davran lara yönelebilmekte ve bu 
durumda ruh ve beden sa lklar olumsuz etkilenebilmektedir. Sa -
lksz ebeveyn davran  biçimlerinden etkilenen uyumsuz emalar 
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ile yeti kinlikteki psikolojik sorunlar arasnda ili ki oldu unu göste-
ren çal malar da bu görü ü destekler niteliktedir (Carr ve Francis, 
2010; Çakr, 2007; Hill ve Safran 1994; Kömürcü, 2014; Soygüt ve 
Çakr, 2009; Soygüt, Karaosmano lu ve Çakir, 2009; Soygüt ve Sa-
va r, 2001; Soygüt ve Türkçapar, 2001).

Özellikle 18-25 ya  aras genç yeti kinlik dönemi, bireyin bir-
çok geli imsel görevi ba armasn (ki isel de erler, problem ve ka-
rar verme becerileri, aileden ba mszla ma) ve beraberinde gelen 
zorluklarla ba a çkmasn içermektedir (Arnett, 2000, 2001, 2007; 
Jekielek ve Brown, 2005). Birey bu geli imsel görevler ve zorluk-
larla ba a çkamad nda olu an stres riskli davran lara neden 
olabilmektedir (Arnett, 2005; Kwan, Cairney, Faulkner ve Pullena-
yegum, 2012; Steinberg, 2004). Riskli davran lar birey tarafndan 
ksa vadede olumlu olarak alglanan ancak uzun vadede bireyin sos-
yal, duygusal, ki isel geli imini olumsuz yönde etkileyen ve ya am-
n tehlikeye atan davran lardr (Gullone ve Moore, 2000; Jessor, 
1998). Lindberg, Boggess ve Williams (2000)’a göre riskli davran lar 
bireyin yeti kin olma sorumlulu unu almasn ve psikolojik olarak 
sa lkl olmasn engellemektedir. Riskli davran lar içerisinde mad-
de kullanm, intihar e ilimi, okul terki ve antisosyal davran lar yer 
almaktadr (Eaton ve di erleri, 2009; Gençtarm-Kuru, 2010; Genç-
tarm-Kuru ve Ergene, 2017; Jessor ve di erleri, 2003). Ayrca birçok 
çal mada (Aquilino ve Supple, 2001; Çamur, Üner, Çilingiro lu ve 
Özcebe, 2007; Gençtarm-Kuru ve Ergene, 2017; Haase ve Silbere-
isen, 2011; Kazemi, Wagenfeld, Van Horn, Levine ve Dmochowski, 
2011; Keller, Maddock, Hannöver, Thyrian ve Basler, 2008; Özcebe, 
Do an, nal, Haznedaro lu ve Bertan, 2013; Steinberg, 2004; Tan-
rkulu, Çarman, Palanc, Çetin ve Karaca, 2009; Telef, 2014) genç 
yeti kinlik dönemindeki bireylerin riskli davran lara yönelme ola-
sl nn yüksek oldu u vurgulanmaktadr.

Ancak genç yeti kinlik dönemindeki bütün bireyler riskli dav-
ran lara yönelmemektedir (Caspi ve di erleri, 1997; Grunbaum ve 
di erleri, 2004). Birçok çal mada (Brown, Hadley ve di erleri, 2010; 
Erel ve Gölge, 2015; Peterson ve Hann, 1999) çocukluk dönemin-
de, ebeveynler ile kurulan olumsuz ya antlarla yeti kinlik döne-
minde ortaya çkan riskli davran lar arasnda ili ki bulunmu tur. 
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Alanyaznda ihmalkâr ve izin verici ebeveynlik biçimi ile genç yeti -
kinlikteki alkol, sigara ve madde kullanma riski arasnda yüksek dü-
zeyde ili ki oldu u bulunmu tur (Montgomery, Fisk ve Craig, 2007; 
Patock-Peckham, Cheong, Balhorn ve Nagoshi, 2001; Patock-Peck-
ham ve Morgan-Lopez, 2006; Stephenson, Quick, Atkinson ve Tschida, 
2005). Buna paralel olarak, ebeveynlerini izin verici olarak alglayan 
genç yeti kinlerin daha çok riskli davran ta bulunduklar da çe it-
li çal malarda (Borawski, Ievers-Landis, Lovegreen ve Trapl, 2003; 
Yu ve di erleri, 2006) belirtilmektedir. Otoriter ebeveynlik biçimi ile 
genç yeti kinlikteki alkol, sigara ve madde kullanma riski arasnda da 
dü ük düzeyde ili ki tespit edilmi tir (Chassin vd., 2005; Patock-Peck-
ham ve Morgan-Lopez, 2006). Alanyaznda ema terapisinin öne sür-
dü ü olumsuz emalar ile intihar davran  riski (Dale, Power, Kane, 
Stewart ve Murray, 2010) ve riskli cinsel davran lar arasnda (Roem-
mele ve Messman-Moore, 2011) ili ki oldu u bulunmu tur. Sonuç ola-
rak genç yeti kinlerin ya amdaki i levlerini olumsuz açdan etkileyen 
önemli de i kenlerden birinin riskli davran lar oldu u söylenebilir.

Erikson’a (1964) göre 18-25 ya  içeren genç yeti kinlik dönemi 
bireyin yakn ili ki kurma dönemidir. Sosyal ili kilerin ve yakn ili -
kilerin kayna nda ise duygular önemli bir yer tutmaktadr (John ve 
Gross, 2004; Levenson, Haase, Bloch, Holley ve Seider; 2013). Hem 
sosyal ili kileri hem de yakn ili kileri yürütebilmek için bireyin duy-
gularn düzenleyebilmesi gerekmektedir (Gross, Richards ve John, 
2006; Haase, 2014). Birçok ara trmada (English, John, Srivastava 
ve Gross, 2012; Mikulincer ve Shaver, 2007; Sroufe, Coffino ve Carl-
son, 2010) bireyin duygularn düzenlemesi ile erken dönemde ebe-
veyni ile kurdu u etkile im ve ebeveynin çocu a gösterdi i davran  
biçimi arasnda ili ki oldu u belirtilmektedir. Sa lksz erken dönem 
ebeveyn-çocuk arasndaki etkile im ve davran  biçimlerinin bireyin 
ileriki ya antsnda duygularn düzenlemesinde güçlükler ya ama-
sna (a r uyarlma veya yetersiz uyarlma) yol açt  üzerinde du-
rulmaktadr (Beebe, Rustin, Sorter ve Knoblauch, 2003; Mikulincer, 
Shaver ve Pereg, 2003; Shaver ve Mikulincer, 2002). Bu güçlükler 
bireyin yeti kinlikte sa lkl yakn ili ki kurmasn ve ruh sa l n 
korumasn olumsuz yönde etkilemektedir (Beebe ve di erleri, 2003; 
Mikulincer ve di erleri, 2003).
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Duygu düzenleme kavram birçok ara trmac ve kuramc ta-
rafndan farkl tanmlanmasna ra men, bütün tanmlarda bireyin 
hedeflerine ula mak için duygularn toplumsal olarak uygun yol-
larla düzenlemesine vurgu yaplmaktadr (Campos, Walle, Dahl ve 
Main, 2011; Eisenberg, Champion ve Ma, 2004; Eisenberg ve Spin-
rad, 2004; Larsen ve English, 2014; Manzeske ve Stright, 2009). 
Gratz ve Roemer (2004) de bu tanm kapsayacak ekilde duygu 
düzenlemeyi kavramsal olarak (a) duygular fark etme ve anlama,  
(b) duygular kabul etme, (c) olumsuz duygular ya arken dürtüsel 
davran lar kontrol edebilme ve istenilen amaca uygun davrana-
bilme, (d) bireysel hedefleri ve durum taleplerini kar lamak için 
duygu düzenleme stratejilerini duygusal tepkilerine kar  esnek bir 
ekilde kullanma becerisi olarak tanmlamaktadr. Bu becerilerden 

herhangi birinin veya hepsinin olmamas durumunda birey duygu 
düzenleme güçlü ü ya amaktadr. Cezalandrc ebeveyn davra-
n  biçimlerine maruz kalan çocuklarn yeti kinlikte duygularn 
a r kontrol ederek olumsuz duygularn bastrdklar ve duygu 
düzenlemede güçlükler ya adklar belirtilmektedir (Fonagy, Ger-
gely, Jurist ve Target, 2002; Main, 2000a).  Tutarsz, öngörüle-
meyen veya iç içe geçmi  ebeveyn davran  biçimleri ise bireyin 
endi e duygusunun artmasna ve duygularn ba kalar üzerinden 
düzenlemeye çal masna yol açt  dile getirilmektedir (Hesse ve 
Main, 2000; Main, 2000b). Bütün bu davran  biçimlerinin ema 
terapisinin öne sürdü ü davran  biçimlerinin özelliklerini içerdi i 
söylenebilir.

Bu çal mada üzerinde durulan ara trma sonuçlar, genç ye-
ti kinlerin psikolojik iyi olu larnn korunmasnda riskli davran -
larn ve duygu düzenleme güçlü ünü yordayan davran  özellikle-
rinin önemli role sahip oldu unu göstermektedir. lgili alanyazn 
incelendi inde, riskli davran lar ve duygu düzenleme güçlü ünün 
çe itli de i kenler ile ili kilerinin incelendi i ancak ema terapisi 
çerçevesinde ele alnan ebeveynlik biçimleri ile birlikte çal lmad  
görülmü tür. Bu nedenle, bu çal mada, bireylerin geli imini büyük 
ölçüde etkileyen ema terapisinin öne sürdü ü ebeveynlik biçimle-
rinin riskli davran lar ve duygu düzenleme güçlülü ünü yordayp 
yordamad  incelenmi tir.
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Yöntem

Ara trma Modeli

Ara trma ili kisel tarama modeli kullanlarak yaplan betim-
sel nitelikte bir çal madr. li kisel tarama modeli, iki ve daha çok 
saydaki de i ken arasnda birlikte de i imin varl n ve/veya de-
recesini belirlemeyi amaçlayan ara trma modelidir (Karasar, 2012). 

Çal ma Grubu

Ara trmada veri toplarken ara trmac tarafndan uygun ör-
neklem yöntemi kullanlm tr. Bu ba lamda ara trmann verileri, 
stanbul’da 2016-2017 e itim ö retim ylnn güz döneminde özel 

üniversitelerde okuyan 355 (%64.8)’i erkek 193 (%35.2)’ü kadn ol-
mak üzere 548 ö renciden toplanm tr. Katlmclarn ya lar 18-40 
( = 20.49) aral nda de i mektedir. Çal ma grubunda insan ve 
toplum bilimleri (N= 67), e itim (N= 150), sa lk bilimleri (N= 97), 
iktisadi ve idari bilimler (N= 49), fen edebiyat (N= 36), mühendislik 
(N= 28), meslek yüksekokulu (N= 44), siyasal bilimler (N= 7), hukuk 
(N= 22), ilahiyat (N= 5), açk ö retim (N= 2), tp (N= 12), di  hekimli-
i (N=3), güzel sanatlar (N= 9), ileti im (N= 3), beden e itimi ve spor 

yüksekokulu (N=3), mimarlk (N= 3) ve eczaclk (N= 6) fakültelerin-
de okuyan ö renciler yer almaktadr. 2 ö renci ise hangi fakültede 
okudu unu belirtmemi tir.

Veri Toplama Araçlar

Young Ebeveynlik Ölçe i (YEBÖ). Young (1994) tarafndan 
geli tirilen ve Soygüt, Çakr ve Karaosmano lu (2008) tarafndan 
Türkçe’ye uyarlanan bireylerin anne-babalarnn sa lksz davran  
biçimlerini ölçen 7’li Likert tipli [(1 (tamamyla yanl ) ile 6 (ona 
tamam ile uyuyor)] 72 maddelik bir öz-bildirim ölçe idir. Orijinal 
formun anne ve baba formlar için 17 alt boyut bulunurken Türkçe 
versiyonunda anne ve baba formlar için 10 alt boyut tespit edilmi -
tir.  Bu alt boyutlar; Kuralc/Kalplayc, Küçümseyici/Kusur Bulu-
cu, Duygusal Bakmdan Yoksun Brakc, Sömürücü/ stismar Edici, 
A r Koruyucu/Evhaml, Ko ullu/Ba ar Odakl, A r zin Verici/
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Snrsz, Kötümser/Endi eli, Cezalandrc ve De i ime Kapal/Duy-
gularn Bastran Ebeveynlik’tir. Türkçe formunda olu an faktörler 
anne formunda (YEBÖ-A) varyansn % 47.69’unu, baba formunda 
(YEBÖ-B) ise %51.61’ini açklamaktadr. Türkçe formunun güvenir-
lilik çal masnda test-tekrar test ve iç tutarllk katsaylar incelen-
mi tir. ç tutarllk katsaylarnn YEBÖ-A formunda  = .53 - .86, 
YEBÖ-B formunda ise  = .61 - .88 arasnda de i ti i görülmü tür. 
Test tekrar test sonuçlar YEBÖ-A formu için 38 ile .83 (p< .01) ara-
snda de i irken, YEBÖ-B formu için ise .56 ile .85 (p< .01) arasnda 
de i mektedir.

Duygu Düzenleme Güçlü ü Ölçe i. Gratz ve Roemer tarafndan 
geli tirilen (2004) ve Ruganc  (2008) tarafndan Türkçe’ye uyarla-
nan ölçek, 36 maddelik 5’li Likert tipli bir öz bildirim ölçe idir. Ölçek 
6 alt boyutludur (farkndalk, açklk, kabul etmeme, stratejiler ve 
dürtü). Orijinal formun Cronbach Alfa iç tutarlk katsays .93’tür. 
Orijinal formun alt boyutlarnn iç tutarlk katsaylar .88 - .89, test-
tekrar test güvenirli i .88 olarak bulunmu tur (Gratz ve Roemer, 
2004). Türkçe formun Cronbach Alfa iç tutarlk katsays .94’tür. 
Türkçe formun alt boyutlarnn iç tutarlk katsaylar ise .90 ile .75 
arasnda de i mektedir. Test-tekrar test güvenirli i .83’tür (Rugan-
c, 2008).

Riskli Davran lar Ölçe i: Gençtarm (2014) tarafndan geli ti-
rilen, genç yeti kinlik döneminde olan bireylerin ya amlarn tehli-
keye sokacak riskli davran lar ölçen 60 maddelik 5’li likert tipli bir 
öz-bildirim ölçe idir. Ölçek 7 alt boyutludur (antisosyal davran lar, 
sigara kullanm, alkol kullanm, madde kullanm, intihar e ilimi, 
beslenme al kanlklar ile okul terki). Açmlayc faktör analizi so-
nucuna göre, faktörler toplam varyansn % 52’sini açklamaktadr. 
Do rulayc faktör analizi sonucuna göre ise ölçekte yer alan mad-
delerin faktör yükleri .37 ile .91 arasnda de i mekte ve bulgular 
iyi uyum (RMSEA .076; NNFI .91; CFI .91; IFI .91; RMR .06.) gös-
termektedir. Ölçe in iç tutarllk güvenirlik katsaylar (Cronbach 
alfa) .64 ile .92 arasnda de i mektedir.  Test tekrar-test güvenirli i 
ise.74 ile .98 arasnda de i mektedir.
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Veri Analizi

Ara trmada verilerin analizinde korelasyon ve regresyon ana-
lizi yöntemlerinden faydalanlm tr. Regresyon analizi yaplmadan 
önce veri seti regresyon sayltlar açsndan incelenmi tir. Bu ba -
lamda çoklu ba lant probleminin olup olmad  korelasyon analizi 
ile incelenmi  (Tablo 1 ve Tablo 2) ve de i kenler arasnda çoklu 
ba lant probleminin olmad  görülmü tür. Ayrca regresyon ana-
lizinin di er bir saylts olan normallik ve do rusall n sa lanmas 
için de Mahalanobis uzaklk de erleri saptanarak veri setinde çok 
de i kenli uç de erler belirlenerek veri setinden silinmi tir. Bu kap-
samda veri setinden 45 veri silinmi tir ve regresyon analizlerine geri 
kalan 503 veri üzerinden devam edilmi tir. Do rusallk ve normal 
da lma ili kin bulgular ekil 1 ve ekil 2’de; de i kenler arasnda 
çoklu ba lant probleminin olup olmad n gösteren VIF de erle-
ri de regresyon analizine ili kin bulgularn gösterildi i Tablo 2 ve 
Tablo 3’te sunulmu tur.

ekil 1.Standardize Edilmi  Ba ml De i ken Riskli Davran lar çin Olu -
turulan Normal Da lm Grafi i
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ekil 2.Standardize Edilmi  Ba ml De i ken Duygu Düzenleme Güçlülü ü 
Normal Da lm Grafi i

Bulgular

Korelasyon Analizleri

Ara trmada riskli davran lar ve duygu düzenleme güçlü ü ile 
ebeveynlik tarzlar arasndaki ili kiler Pearson korelasyon analizi 
ile incelenmi  ve bulgular Tablo 1 ve Tablo 2’de sunulmu tur.
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Korelasyon Analizine li kin Bulgular (Anne)

p p

Tablo 1 incelendi inde bütün anne ebeveynlik tarzlarnn riskli 
davran lar ile istatistiksel açdan anlaml düzeyde ili kili oldu u 
görülmektedir. Ayrca korelasyon analizi sonuçlar duygu düzenleme 
güçlü ünün sadece sömürücü/istismar edici anne ebeveynlik tarz 
ile anlaml düzeyde ili kili olmad n (r= .07) ama di er ebeveynlik 
tarzlarnn hepsi ile anlaml düzeyde ili kili oldu unu göstermek-
tedir. 
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Korelasyon Analizine li kin Bulgular (Baba)

x

SS

p p

Tablo 2 incelendi inde anne ebeveynlik tarzlarnda oldu u gibi 
(Tablo 1) bütün baba ebeveynlik tarzlarnn riskli davran lar ile 
istatistiksel açdan anlaml düzeyde ili kili oldu u görülmektedir. 
Ayrca Tablo 1’de yer alan korelasyon analizi sonuçlar duygu dü-
zenleme güçlü ünün sadece sömürücü/istismar edici baba ebeveyn-
lik tarz ile anlaml düzeyde ili kili olmad n (r= .08) ama di er 
ebeveynlik tarzlarnn hepsi ile anlaml düzeyde ili kili oldu unu 
göstermektedir. 
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Regresyon Analizleri

Alglanan Ebeveynlik Tarzlarnn Riskli Davran lar Yordama Gücü

B SS T P R2

Tablo 3 incelendi inde, anne ebeveynlik tarzlarndan küçüm-
seyici/kusur bulucu ( =.18), ko ullu/ba ar odakl ( =.24), a r izin 
verici/snrsz ( =.15); baba ebeveynlik tarzlarndan ise sömürücü/
istismar edici ( =.21) ve kötümser/endi eli ( =.14) boyutlarn üni-
versite ö rencilerinde riskli davran lar anlaml olarak yordad  
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görülmektedir. Regresyon modeli genel olarak de erlendirildi inde 
riskli davran larn %30’unun ebeveynlik tarzlar tarafndan açk-
land  sonucuna ula lmaktadr.

Duygu Düzenleme Güçlü üne li kin Regresyon 
Analizi Sonucu

Ara trmada ebeveynlik tarzlarnn duygu düzenleme güçlü ü-
nü yordama gücünü belirlemek için çoklu regresyon analizi yaplm  
ve elde edilen bulgular Tablo 4’te sunulmu tur.

Alglanan Ebeveynlik Tarzlarnn Duygu Düzenleme Güçlü ünü Yordama Gücü

B SS t p R2
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Tablo 4 incelendi inde, anne ebeveynlik tarzlarndan küçüm-
seyici/kusur bulucu ( = .23), sömürücü/istismar edici ( = -.12) boyut-
larn; baba ebeveynlik tarzlarndan ise sadece duygusal bakmdan 
yoksun brakc ( =.17) boyutun duygu düzenleme güçlü ünü yor-
dad  görülmektedir. Regresyon modeli genel olarak de erlendiril-
di inde duygu düzenleme güçlü ünün %15’inin ebeveynlik tarzlar 
tarafndan açkland  sonucuna ula lmaktadr.

Tart ma ve Sonuç

Bu ara trma sonucunda genç yeti kinlerin kuralc/kalplay-
c, küçümseyici/kusur bulucu, duygusal bakmdan yoksun brakc, 
sömürücü/istismar edici, a r koruyucu/evhaml, ko ullu/ba ar 
odakl, a r izin verici/snrsz, kötümser/endi eli, cezalandrc ve 
de i ime kapal/duygularn bastran olarak algladklar ebeveyn-
lik tarzlar ile riskli davran lar arasnda pozitif anlaml bir ili ki 
bulunmu tur. Bu ebeveynlik biçimleri Lamborn ve arkada larnn 
(1991) ebeveynlik biçimlerini ele ald  duyarllk ve talepkârlk kri-
terleri ile de erlendirildi inde, Baumrind’in (1966) öne sürdü ü ebe-
veynlik biçimlerinden otoriter (Kuralc/Kalplayc, Küçümseyici/
Kusur Bulucu, Ko ullu/Ba ar Odakl), izin verici (A r zin Verici/
Snrsz, A r Koruyucu/Evhaml, Kötümser/Endi eli) ve ihmalkâr 
(Duygusal Bakmdan Yoksun Brakc, Sömürücü/ stismar Edici, 
Cezalandrc ve De i ime Kapal/Duygular) ebeveynlik tarzlar 
içinde yer ald  görülmektedir. Ara trmann bu bulgular, alanya-
znda ihmalkâr ve izin verici ebeveynlik biçimi ile erken yeti kinlik-
teki alkol, sigara ve madde kullanma riski arasnda yüksek düzeyde 
ili ki oldu unu gösteren çal malarn (Boyer, 2006; Montgomery ve 
di erleri, 2007; Patock-Peckham ve di erleri, 2001; Patock-Peckham 
ve Morgan-Lopez, 2006; Stephenson ve di erleri, 2005) sonuçlar ile 
paralellik göstermektedir.

Çal mada küçümseyici/kusur bulucu, ko ullu/ba ar odakl al-
glanan anne ebeveynlik tarzlarnn genç yeti kinlikte riskli davra-
n lar yordad  bulunmu tur. Kusur bulucu ve ko ullu ebeveynlik 
tarzna sahip anneler çocuklarnn yaptklarn daha çok psikolojik 
olarak kontrol etme e ilimindedirler. Psikolojik kontrolü kullanan 
ebeveynlerin ko ullu sevgi, kendi kurallarn çocu una dayatma, 
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kurallarna uymad nda çocu a suçluluk yükleme, bask uygulama, 
hükmetme ve müdahale etme gibi davran lara sahip olduklar be-
lirtilmektedir (Barber ve Harmon, 2002; Pomerantz ve Wang, 2009). 
Dwairy ve Achoui (2010) de ebeveyninin yüksek düzeydeki psikolo-
jik kontrol davran larnn bireye çaresizlik hissettirdi i ve bireyin 
çe itli psikolojik skntlar ya amasna yol açt n belirtmektedir. 
Özellikle annenin kulland  psikolojik kontrolün babann kulland  
psikolojik kontrolden daha çok davran sal problemlere yol açt n 
belirten çal malar (Loukas, Paulos ve Robinson; 2005; Nelson ve 
Crick, 2002) da alanyaznda yer almaktadr. Birçok çal mada (Be-
yers, Bates, Pettit ve Dodhe, 2003; DiClemente ve di erleri, 2001; 
Pellerone, Tolini ve Polopoli, 2016) bireyin kendi ba msz kimli ini 
olu turmaya çal t  ergenlik ve genç yeti kinlik döneminde yüksek 
düzeyde ebeveyn psikolojik kontrolünün ergenlerin riskli davran -
lar göstermesine yol açt nn vurgulanmas, bu çal mada elde edi-
len sonuçlar destekler niteliktedir.

Ayrca çal mada a r izin verici/snrsz olarak alglanan 
anne ebeveynlik tarznn genç yeti kinlikte riskli davran lar yor-
dad  da bulunmu tur. Ara trmann bu bulgusu, izin verici ebe-
veynlik tarznn ergenlik döneminde riskli davran lara yol açt n 
ifade eden birçok çal ma (Braza ve di erleri, 2015; Feldstein ve Mil-
ler, 2006; Hoeve, Dubas, Gerris, van der Laan, S Smeenk, 2011) ile 
paralellik göstermektedir. zin verici ebeveynlikte ebeveyn çocu un 
duygularn ve davran larn kontrol etmedi inden, çocuk kendi 
ba na hareket etmekte ve böylece çocukta a r özgüven olu makta, 
bu a r özgüven de çocu un ergenlikte ve genç yeti kinlikte riskli 
davran lara yönelmesine yol açabilmektedir (Braza ve di erleri, 
2013). Alan yaznnda duygular izlemede ve yat trmada annenin 
daha etken oldu u da vurgulanmaktadr (Keenan, 2000; Morris, 
Silk, Steinberg, Myers ve Robinson, 2007). Ksacas annenin çocuk 
üzerinde duygusal yaknl  babadan fazla olmasndan dolay anne 
izin verici ebeveyn oldu unda çocu unun daha fazla kendi ba -
na hareket etmesine yol açabilir. Bu durum da izin verici annesi 
olan genç yeti kinin duygularn ve davran larn kontrol etmede 
daha fazla zorluk ya ayp riskli davran lara yönelme olasl n 
artrabilir.
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Ara trmada baba ebeveynlik tarzlarndan sömürücü/istismar 
edici, kötümser/endi eli ebeveynlik tarzlarnn gençlerde riskli dav-
ran lar yordad  di er ebeveynlik tarzlarnn yordamad  bulun-
mu tur. Coley, Votruba-Drzal, Schindler (2009) ve Rodgers (1999) 
babann otoriter veya sömürücü ebeveynlik tarznn ergenlerde 
riskli davran lar yordad n ortaya koyan çal malar bu bulguyu 
destekler niteliktedir.  Ayrca, Williams ve Kelly  (2005)’in babann 
ebeveynlik tarz ve çocu unu kabulünün, genç yeti kinlikteki risk 
davran larn ergenlikteki risk davran larndan daha fazla etkile-
di ini belirtmesi, çal mann bu bulgusunun önemini göstermektedir 
(Schwartz vd., 2009).

Çal mada ema terapinin öne sürdü ü kuralc/kalplayc, kü-
çümseyici/kusur bulucu, duygusal bakmdan yoksun brakc, sömü-
rücü/istismar edici, a r koruyucu/evhaml, ko ullu/ba ar odakl, 
a r izin verici/snrsz, kötümser/endi eli, cezalandrc ve de i ime 
kapal/duygularn bastran ebeveynlik tarzlar ile duygu düzenleme 
arasnda ili ki bulunmu tur. Çal mann bu bulgusu alanyaznnda 
sa lksz ebeveyn tutumlar ile ergenlikteki ve yeti kinlikteki duygu 
düzenleme güçlü ü arasnda anlaml bir ili ki oldu unu ifade eden 
çal malarla (Gratz, Bornovalova, Delany-Brumse, Nick, ve Lejue, 
2007; Manzeske ve Stright, 2009, Oshri, Sutton,  Clay-Warne ve Mil-
lee, 2015) paralellik göstermektedir.

Ancak anne ebeveynlik tarzlarndan küçümseyici/kusur bu-
lucu, sömürücü/istismar edici olarak alglanan boyutunun duygu 
düzenleme güçlü ünü yordad ; baba ebeveynlik tarzlarndan ise 
sadece duygusal bakmdan yoksun brakc olarak alglanan boyu-
tun genç yeti kinlerde duygu düzenleme güçlü ünü yordad  bu-
lunmu tur. Alglanan her iki anne ebeveynlik biçiminde aktif bir 
eylem oldu u söylenebilir. Kusur bulucu anneler çocuklarnn yap-
tklarnda kusur arama ve davran  düzeltme çabasnda oldukla-
rndan daha çok psikolojik kontrol kullanyor olabilirler. Bu durum 
da çocuklarn kendi duygularn düzenlemesinde güçlük ya amasna 
yol açabilmektedir. Manzeske ve Stright (2009) genç yeti kinlikte 
duygu düzenleme güçlü ü ya ayan bireylerin annelerinin yüksek 
düzeyde psikolojik kontrol kullandklarn belirtmesi çal mann ku-
sur bulucu olarak alglanan ebeveynlik tarznn duygu düzenlemeyi 
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yordad  bulgusunu destekler niteliktedir. stismar edici ebeveyn-
likte ise, anne çocuklarna her açdan kötü davrand ndan çocuk 
her ya ta olumsuz duygu ve öfke kontrol zorlu u ya ayabilir. Ship-
man ve arkada larnn (2007) yaptklar çal mada, özellikle anne-
nin istismar edici davran nn çocu un her ya ta duygu düzenleme 
güçlü ü ya amasnda önemli bir etkisinin oldu unu ifade etmesi, 
çal mann bu bulgusu ile paralellik göstermektedir.  Ayrca, anne 
kadar babann da çocu un kendi duygu kontrolünü sa lamada etkin 
rol oynad n söyleyen çal malar (Moris vd., 2007; Volling McElwa-
in, Notaro ve Herrera, 2002) bulunmaktadr. Son yllarda yaplan 
çal malarda (Flouri, 2010; McEwen ve Flouri, 2009) babann sa lk-
sz ebeveynlik tarznn ergenin duygularn düzenlemede zorluklar 
ya amasna ve hatta bireyin kendine zarar verici tutumlar sergi-
lemesine etki edebilece inin belirtilmesi, çal mann bu bulgusunu 
destekler niteliktedir. 

Genç yeti kinlerin ebeveynlik biçimlerine ili kin alglar ile 
riskli davran lar ve duygu düzenleme güçlü ü arasndaki ili kile-
rin ema terapisinin önerdi i ba lamda ele alnd  bu ara trmann 
sonuçlar genel olarak de erlendirildi inde, ula lan sonuçlar alan-
yazndaki ara trma sonuçlar ile tutarllk göstermektedir. Bunun-
la birlikte genç yeti kinlerin ebeveynlik biçimleri ile ilgili alglar, 
riskli davran lar ve duygu düzenleme güçlü ü arasndaki ili kiler 
ba ka kuramlarn önerileri do rultusunda ele alnp incelenebilir. 
Elde edilen bulgular   nda, ileriki çal malarda genç yeti kinlik-
lerde riskli davran lar ve duygu düzenleme güçlüklerini azaltmak 
amac ile genç yeti kinlere ema terapisi odakl ebeveyn ili kilerini 
düzenleme programlar/e itimleri geli tirilebilir ve bu programlar/ 
e itimler gençlere uygulanp test edilebilir. 
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Perceived Parental Styles as Predictors of Risky 
Behavior and Emotional Dysregulation Disorder in 
University Students

Academic literature shows parent-child interaction signifi-
cantly affects adult mental health (Aquilino & Supple, 2001; 
Sheffield, et al., 2005). Over the years, academics have tried 
to model this interaction through attachment theory (Bowly, 
1969), parent-child interaction theory (Fisher, et al., 1999) 
and systematic family theory (Luster & Okagaki, 2005; Parke 
& Buriel, 2006). One method of evaluating this relationship 
is schema theory (Young, 1990, 1999), which argues that the 
early interactions between parents and the child form the basis 
of the individual’s perception of self, world and the future. It 
also affects the individual’s future life and relationships. The 
emotional needs of psychologically healthy individuals are par-
tially satiated by their early interactions with their parents. 
If, however, these needs are not met, the individual is pushed 
towards a life-long self-destructive spiral of maladaptive sche-
mas and problems. Schema therapies suggest overprotective/
anxious, belittling/criticizing, pessimistic/worried, normative, 
restricted/emotionally inhibited, punitive, conditional/achieve-
ment focused, over permissive/boundless, and exploitative/abu-
sive parental behaviors as triggers for emotional deprivation 
that lead to maladaptive schema formation in the individual 
(Young, 1990, 1999).

Individual faces many developmental tasks and try to cope 
with the difficulties during his/her young adulthood (Arnett 
2007). Failure to cope with these tasks will result in stress and 
may set off risk behaviors (Arnett, 2005; Kwan et al., 2012; 
Steinberg, 2004). These risk behaviors include substance abu-
se, suicidal tendencies, school abandonment and antisocial 
behavior (Eaton et al., 2009; Gençtarm-Kuru, 2010; Gençta-
rm-Kuru & Ergene, 2017; Jessor et al., 2003). Many studies 
suggest that engaging in risky behavior usually takes place 
during young adulthood (Gençtarm-Kuru & Ergene, 2017; 
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Haase & Silbereisen, 2011; Kazemi et al., 2011; Keller et al., 
2008; Özcebe et al., 2013; Steinberg, 2004; Telef, 2014). There 
is a significant relationship between negligent/permissive pa-
renting and risky behavior among young adults (Montgomery 
et al., 2007; Patock-Peckham et al., 2001; Patock-Peckham & 
Morgan-Lopez, 2006; Stephenson et al., 2005). 

Also during young adulthood, individuals develop close relati-
onships and regulate their emotions to better maintain them 
(Gross et al., 2006; Haase, 2014). Regulation of emotions is di-
rectly linked to the individual’s interaction with parents in the 
early stages of life (English et.al, 2012; Mikulincer & Shaver, 
2007; Sroufe et al., 2010). Unhealthy parent-child interactions 
in early life can lead to difficulties in regulating emotions and 
mental health problems in life later on (Beebe et.al, 2003; Mi-
kulincer et al., 2003; Shaver & Mikulincer, 2002). This research 
aims to examine the perceptions of university students about 
parenting styles, risk behaviors and the difficulty in regulating 
emotions.

Young Parenting Scale, Emotion Dysregulation Scale and 
Risk Behavior Scales were used to collect data in the study. 
The study group consisted of 548 university students. Corre-
lation and regression analysis methods were used to analyze 
the data. The study shows that the perception of mother-pa-
renting styles of belittling/criticizing (  = .18), of conditional 
/achievement focused (  = .24), and of permissive / boundless 
(  = .15) have predictive role in risk behaviors. Mothers who 
engage in belittling/criticizing and conditional /achievement 
parenting styles tend to psychologically control what their 
children do. Dwairy and Achoui (2010) also point out that a 
high level of behavioral control by parents usually lead to the 
individual feeling helpless and experiencing various psycholo-
gical issues. Many studies indicate that psychological control 
by parents during childhood leads to risky behavior among 
young adults (Beyers et al., 2003; Pellerone et al., 2016). Also, 
it is demonstrated that the psychological control applied by 
the mother causes greater behavioral problems than control 
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applied by the father (Loukas et al., 2005; Nelson & Crick, 
2002). 

Likewise, many studies show a significant link between per-
missive/boundless parenting styles and risk behaviors among 
young adulthood (Braza, et al., 2015; Feldstein & Miller, 2006; 
Hoeve et al., 2011). The parent’s failure to control the child’s 
actions and feelings will result in the child to become excessi-
vely self-confident, which, in turn, will cause risky behavior in 
young adulthood (Braza et al., 2013). 

Moreover, the perception of the father’s parenting style as exp-
loitative/abusive (  = .21), and of pessimistic/worried (  = .14) 
has s predictive role in risk behaviors. This finding is in line 
with many research findings (Braza et al., 2015; Feldstein & 
Miller, 2006; Hoeve et al., 2011). Williams and Kelly (2005) also 
point out the importance of the father’s parenting style in the 
young adult’s risky behaviors (Schwartz et al., 2009).

The perception of the mother’s parenting style as belittling/cri-
ticizing (  = .23), exploitative / abusive (  = -.12) have a predic-
tive role in emotion dysregulation. And lastly, the perception 
of the father’s parenting styles of emotionally as depriving (  
= .17) have predictive role in emotional dysregulation. Natu-
rally, many studies also indicate a significant relationship bet-
ween unhealthy parenting styles and emotional dysregulation 
among young adults.

These findings open new avenues for possible future studies. 
One is to examine the relationship between the perceptions 
of university students about parenting styles, risk behaviors 
and the difficulties experienced in regulating emotions in light 
of other theories. Another is to formulate a schema therapy 
based program for parents and young adults to minimize risky 
behaviors and address difficulties in emotional regulation ex-
perienced among young adults.
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Abstract • Historically, female labor force participation (FLFP) rate has 
been very low in Turkey. As the majority of women in Turkey wear head-
scarves, this study examines if the ban on the religious garb contributed 
to the low FLFP rate. The study links the wearing of headscarves to 
labor market outcomes for women using the individual level data from 
2 rounds of the National Demographic and Health Surveys (NDHS) 
conducted in 2003 and 2008, and 2 surveys conducted by the Konda 
Research Company in 2007 and 2011. After controlling other religious 
behaviors and values, it is demonstrated that urban women who wear 
headscarves are 3.6% to 8.5% less likely to be employed while the rate 
increases to between 17% to 28.2% among women with a university 
degree. This suggests that the impact of the headscarf ban was more 
damaging among women with degrees.

Keywords: Headscarf, Female Labor Force Participation, Turkey.
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kullanmasna ra men uygulanan ba örtüsü yasa nn kadnlarn i  ha-
yatna katlmnn dü ük olmasnda rolü olup olmad  incelenmi tir. 
Bu amaçla,  2003 ve 2008 yllarnda yaplan Türkiye Nüfus ve Sa lk 
Ara trmas (TNSA)’nn bireysel düzeydeki verileri ve Konda Ara trma 

irketi tarafndan 2007 ve 2011 yllarnda yaplan 2 anket kullanlarak 
kadnlarn ba örtüsü takma durumu i  hayat çktlar ile ili kilendiril-
mi tir. Di er dini hayat ile ilgili davran lar ve de erler kontrol edildik-
ten sonra, kentte ya ayan kadnlar arasnda ba örtüsü kullananlarn 
çal yor olma ihtimali %3.6 - %8.5 orannda daha dü üktür.  Bu oran 
üniversite mezunu ba örtülü kadnlar için %17 ila %28.2’ye kadar daha 
dü üktür. Bu bulgular, ba örtüsü yasa nn özellikle üniversite e itimi 
alm  kadnlar daha çok etkiledi i sonucuna götürmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ba örtüsü, Kadnn hayatna Katlm, Türkiye.

1. Introduction

Historically, the female labor force participation (FLFP) rate 
has been very low in Turkey. For the 1990-2016 period, on aver-
age 30.7% of females participated in the labor market whereas the 
rate among men were 77.8% (See Figure A.1). Turkey’s FLFP rate 
is the lowest among OECD countries, which has an average 60% 
FLFP rate for the same period.1 Although Turkey shares some of the 
characteristics of the Middle East and North Africa region, Turkey’s 
FLFP rate, interestingly, has been lower than even some Islamic 
countries. Indeed, according to Global Gender Gap report (2007) by 
World Economic Forum, Turkey is ranked 108th among 115 coun-
tries in this regard, behind Bangladesh, Tunisia, Syria, Algeria and 
Qatar. Intervening years have not created any progress in terms of 
gender equality. As the 2016 edition of the Global Gender Gap report 
shows, Turkey ranks 130th country among 144 countries, again be-
hind Bangladesh, Tunisia, Algeria and Qatar. In the Global Gender 
Gap 2016’s country analysis, lower FLFP was cited as a weakness 
preventing Turkey achieving gender equality.

There are various reasons for the low FLFP in Turkey. One 
reason is the migration from rural to urban areas starting in 1980s 

1 The 2nd lowest FLFP rate belongs to Mexico among OECD countries which has 
42.6% FLFP rate for 1990-2016 period. 
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(Dayo lu & Krdar, 2010). Women who previously were unpaid 
family workers did not (could not) find jobs when they migrated 
to urban areas, as they lacked the necessary skill sets urban jobs. 
Ba levent and Onaran (2004) found a mild positive effect of export-
oriented growth strategy on the FLFP. However, the main finding 
of Baslevent and Onaran (2004) is that female labor force responds 
more strongly to long term economic growth rather than temporary 
changes brought by business cycles. Tansel (2002)’s findings sug-
gest a U-shaped relationship between FLFP rate and the level of 
economic development in Turkey, a conclusion that is also supported 
by the findings of Cagatay and Ozler (1995), who used date from 165 
countries. Using cross-sectional data, Dayioglu (2000) found that the 
level of education, marital status and number of children are impor-
tant determinants of labor market status. 

There are many findings that show the importance of social 
norms on FLFP rates in other countries (Fernandez, Fogli, & Ol-
ivetti, 2004). Indeed, social norms in Turkey are not conducive to 
female employment.2 Dedeo lu (2010) discusses how women’s roles 
as mothers and wives prevent them from engaging in paid work. 
lkkaracan (2012) also finds similar evidence based on micro level 

data. She discusses the sociological reasons for the lower FLFP rate 
and argues that a gender-based division of labor and value judg-
ments prevent women from market-based economic activity. 

Lately, there has been arguments alleging conservatism as a 
social discourse is perpetuating the already low FLFP. lkkaracan 
(2012), together with Göksel (2013) and Atasoy (2016), argue that re-
ligiosity and culturally conservative attitudes are the reason behind 
lower FLFP. As Goksel (2013) rightfully acknowledges, both men and 
women in Turkey are very devout (See Table 1). However, one cru-
cial aspect Turkey’s social dynamics is ignored when conservatism 
is seen as the main impediment to increasing the FLFP rate in Tur-
key.  Although the ruling elite of Turkey before 2000 passed several 
very progressive regulations to empower women,3 there remained a 

2 Around 60% of participants’ to World Values Survey 2001 in Turkey are of the 
opinion that when jobs are scarce, men should be given priority over women.

3 Turkey became a member of the United Nations’ Committee on the Elimination 
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gap between the religiosity of citizens and the ruling elite’s desire 
to modernize and secularize.4 This gap itself produced a very strict 
headscarf ban, even though the majority of women in Turkey wears 
a headscarf. 

Carkoglu and Toprak (2006) reports that 63.5% of women in 
Turkey wear some sort of headscarf. Konda 2007 survey found that 
69.6% of women in Turkey wear headscarves (GYDLTA, 2007). Simi-
larly, the A&G’s surveys found that the percentage of households in 
which women did not wear headscarves was 21.5 and 16.6 in 2003 
and 2007, respectively (TA, 2003-2007). Also, Carkoglu & Toprak 
(2006) reports that 25% of the respondents said they would disap-
prove if their daughters took off their headscarves just to continue 
their education. Konda 2007 also reports that 26% of the respond-
ents would prefer their daughters to forgo their university education 
rather than uncover their heads. As many people are of the opinion 
that the headscarf cannot be discarded in order to attain legitimate 
objectives, such as education, one can deduce that, many women and 
men would consider wearing of the headscarf as an essential element 
for women’s labor market participation. 

Yet, in 1997, a very strict ban was imposed against wear-
ing of the headscarf, which remained active in practice until 2009. 
The ban was officially lifted only in 2013. The ban on the religious 
symbol 5 covered all public spaces, including universities and other 
public institutions, as it was thought it should have no place in the 
public life of a secular Turkey.6 However, the majority of the public 

of Discrimination against Women (CEDAW) in 1985 (Directorate General on 
the Status of Women, 2011). A Turkish directorate general was established 
under the Prime Ministry in 1990 for improving the status of women in 
society. Moreover, a new labor law was enacted in 2003 to strengthen the 
legal measures against gender discrimination in the labor market (Directorate 
General on the Status of Women, 2008).

4 How such a gap can happen in democratically ruled country like Turkey is an 
interesting question, but this is beyond the scope of this paper. 

5 According to some, headscarf was not only a religious symbol but also a 
political symbol (See Hürriyet, 2003). 

6 The ban was enacted as a result of a National Security Council meeting later 
named as ‘28th February Postmodern coup’. For detailed information on the 
historical events related to the headscarf ban, one can consult Ugur (2017).
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actually opposed the headscarf ban. According to Konda (2007) sur-
vey, 78% of the respondents said they are against the headscarf ban 
in universities. 

As a result of this ban, women at universities were forced to 
drop out, while civil servants quit their jobs if they continued to wear 
the headscarf. According to AK-DER (2010), 5,000 women who wore 
a headscarf were sacked between 1998 and 2002 and another10,000 
were forced to quit, because going to work wearing a headscarf was 
considered insubordination. From 2000 onwards, women who applied 
to become civil servants were forced to enter entrance tests “with un-
covered heads.” Moreover, apart from the ban’s impact on women’s 
labor market prospects by restricting educational opportunities and 
preventing employment in the public sector, there were also limi-
tations imposed on private sector opportunities. In professions re-
quiring practitioners to be registered to professional organizations, 
such as doctors, pharmacists, dentists, lawyers, and notaries, the 
professional Chambers and Unions issued circulars outlawing the 
headscarf. Cindoglu (2010) also argues that the ban had a spill-over 
effect in the private sector. According to Cindoglu (2010)’s interviews 
with headscarved women, private companies did not prefer to hire 
them because they could not do anything that included visiting a 
public office. Those women had to be invisible in offices. Due to the 
inherent nature of white-collar jobs, a journalist, an engineer, or a 
banker would have to deal with many different institutions, some of 
which may have the ban on the headscarf in place. Encounters with 
such institutions could result in poor performances, which could in 
turn make the woman with the headscarf a liability for the company. 
Cindoglu (2010) suggests that even if there were no discriminatory 
motivations or intentions by the company, the existence of the head-
scarf ban created a hostile environment for professional women who 
want to wear it. 

In this study, we examine how the wearing of headscarf is re-
lated to labor market outcomes for women. Cindoglu (2010) studied 
the headscarf ban through in-depth interviews with 79 women. But, 
the group was not representative and the number of observations 
was few due to the nature of that study. 
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The ban did harm the labor market prospects of women who 
wore the headscarf. However, the effect depended on how attached a 
woman was to her job before the imposition of the ban and her bond 
with the headscarf. Carvalho (2013) suggests women who continue 
to wear the headscarf despite everything the society throws at them 
display a cultural resistance based on devoutness. Ugur (2017) shows 
that 72% of headscarved women in Konda 2007 dataset reported that 
they wore the scarf due to their own religious devotion.7  Ugur (2017) 
also shows that the ban did not cause a sudden drop in the portion of 
women wearing the headscarf.

There are studies casting doubt on religious women’s willing-
ness to work. Clark, Ramsbey, and Adler (1991) finds lower FLFP 
in Muslim and Latin American countries. Assad (2005) blames con-
servatism prevalent in the Egyptian society for the low FLFP rate. 
However, there is also a supply side effect in which employers expect 
candidates for the top positions not to wear the headscarf as it is 
associated with backwardness (Carvalho, 2013). On the other hand, 
headscarved women argue that the religious garb affords them ad-
vantages like safety and authenticity while entering public spaces, 
which is traditionally thought to be the men’s domain (Read & Bar-
tkowski, 2000). 

Individual level data from four surveys are used to study the 
impact of the headscarf ban. Ideally, the data would reflect the head-
scarf use and labor market conditions before and after the ban. How-
ever, we only have individual level data for headscarf use after the 
ban. Therefore, no evidence can be provided on how the ban affected 
the use of the headscarf. However, there is evidence on how wearing 
the headscarf is linked to the labor market outcomes controlling for 
a large set of other religious behaviors. 

To the researcher’s knowledge, this study is the first of its kind 
that demonstrates the effect of the headscarf ban on female labor 
market outcomes on a representative scale. This issue is clearly im-
portant, as in many countries the headscarves of Muslim women is 

7 7% wear it due to their family member’s request, 16% wear it due to customs/
traditions, 4.66% wear it to be in accord with their environment (Ugur, 2017).
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an issue of considerable importance and in recent years many poli-
ticians have publicly supported the banning of the headscarf. (See 
Chick (2010); Dunbar (2009); Human Rights Watch (2009); Mardell 
(2006); Saharso (2007); Vakulenko (2007))

2. Background of the Headscarf Ban in Turkey

The headscarf ban was first enforced in all public institutions 
(all universities and public buildings) across Turkey in the 1960s. In 
this paper, we focus on regulations involving the labor market. When 
the Republic was first founded in 1923, nothing limiting women’s 
garbs was introduced. (Jenkins, 2008). Yet, implicitly, until recently, 
the secularist elite running the country was uneasy about the head-
scarf (Hoodfar, 1991). Until the 1970s, there were no women with 
headscarves working at public institutions. And afterwards, except 
certain rare cases,8 there were only a small number of professional 
women, such as among teachers and professors at universities, wear-
ing headscarves at public institutions. In the 1980s, when the head-
scarf became more visible with the increase in the number of women 
working at public institutions and going to university, the ruling 
elite of the country felt more uncomfortable. 

At the time, there were no laws explicitly preventing women 
from wearing the headscarf. The ban would be enforced through reg-
ulations. The first set of regulations about the proper dress code for 
women working at public institutions that contains articles on wom-
en’s head/hair was enacted in 1982 (The Official Gazette, 1982). This 
allowed some institutions to strictly prohibit the use of the headscarf, 
while others simply ignored the rules. Different institutions had dif-
fering attitudes toward the limitation. However, for academic re-
search, the period lacks any workable data, because what the local 
executive thought about it usually decided the matter. Anecdotal evi-
dence suggests that it was loosely applied in rural areas, whereas in 
big cities like Ankara and Istanbul, civil servants were under tighter 
scrutiny in order to prevent the wearing of the headscarf. 

8 Lawyer Emine Aykenar was expelled from the Chamber of Lawyers which 
essentially mentions that she can not work as a lawyer on the grounds of her 
headscarf by the then president Yekta Güngör Özden (Aksoy, 2005). 
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The National Security Council meeting on 28 February 1997 
introduced an entirely new reality for women wearing the headscarf. 
In that longer than usual meeting, several decisions were taken to 
prevent any breach of the principle of secularism9 in the Constitu-
tion (National Security Council, 1997). Although the headscarf was 
not explicitly mentioned in any of the decisions, the 13th resolu-
tion of the council mentioned the so-called modern way of dressing. 
The headscarf was interpreted as being opposed to secularism and 
the modern way of dressing and its use was strictly prohibited at 
universities and other public institutions. It was the narrowest and 
the harshest interpretation of the nationwide ban. The ban was still 
enforced as late as 2008. That year, an initiative took place to lift 
the ban. The Constitutional Court decided to preserve the ban on the 
grounds that headscarves violated the principle of secularism in the 
Constitution (The Official Gazette, 2008).  

The Union of Turkish Bar Associations (1971) regulations 
say lawyers can only enter the courtroom without the headscarf. 
Although some doctors were able to work with the headscarf before 
1997,10 Benli (2011) reports several cases, especially at the Istanbul 
University’s Cerrahpa a Hospital, where doctors were prevented 
from doing their jobs because of their headscarf. 

3. Methodology

The regression analysis used explains women’s employment 
status as a function of control variables and the use of headscarves. 
As female labor market outcomes are found to be less favorable in 
Muslim countries, we control for the individual’s own reported degree 
of devoutness, the frequency of daily prayers, fasting and the reading 
of Quran to account for the potentially lower demand for employment 
among religious people. Attitudes towards women’s contribution to 
the family budget are also included. The place of birth and the cur-
rent address of residency are used to analyze the possible effects 

9 Securalism in Turkey is more of French type laicite rather than Anglo-Saxon 
secularism (Kuru, 2009).

10 Hümeyra Öktem was reported to work in Tuberculosis dispensary in 1955 and 
thereafter other public hospitals (Benli, 2011).
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of upbringing and social norms in different regions. The analysis 
includes the largest possible control variables to isolate the impact 
of the headscarf ban from the supply side conservative attitudes and 
other factors that might reduce a person’s prospects of employment. 
To identify the effect of the ban, the study assumes women who wear 
and do not wear the headscarf are similar in all other ways. Women 
who were younger than 17 at the time the ban was imposed were 
ignored, as they are considered child labor. Women from rural ar-
eas were likewise ignored as their employment is usually involves 
unpaid agricultural work on family plot and does not conform to the 
normal labor supply analysis.

4. Data

We use 2 rounds of the National Demographic and Health Sur-
vey (NDHS) conducted in 2003 and 2008 obtained from the Ankara 
Hacettepe University Institute of Population Studies and 2 surveys 
conducted in 2007 and 2011 by the Konda Research Company for this 
study (NDHS, 2003-2008; GYDLTA, 2007; BK, 2011).

4.1. NDHS Datasets

The NDHS are conducted by the Hacettepe University’s Insti-
tute of Population Studies every 5 years. It is based on a representa-
tive sample of married women between the ages of 15 and 49. In the 
2003 and 2008 surveys, women were asked whether they wore the 
headscarf or not.11 Those who regularly wear the headscarf when go-
ing out are categorized as headscarved in our study. The 2003 survey 
was conducted among 8,075 women; the 2008 survey was conducted 
among 7,405 women. The women came from all across the country. 
With the sample restrictions (no younger than 17 years old at the 
time of survey, urban), the sample shrinks to 11,363 women (5,962 
and 5,420 in 2003, 2008, respectively). The descriptive statistics are 
shown in Table 1. 70% of the sample reportedly wore headscarves. 

11 The wording of the headscarf question in NDHS-2003 is the as follows: “Do 
you wear a head scarf when you go outside the street?” The answers are 
categorized as; Yes and No in 2003. In 2008, for the same question, the 
answers are categorized as; ‘Yes, regularly’, ‘yes, irregularly’ and ‘No’.
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Women with and without the headscarf differed in significant ways. 
Headscarved women were less likely to be employed, especially in 
the public sector as expected. Only 18% of the headscarved women 
are employed, 8% of those employed are in the public sector and 
92% are in the private sector. However, 34% of women without the 
headscarf are employed. Among the employed women who do not 
wear the headscarf, 34% are employed in the public sector and 66% 
are employed in the private sector. There is also a big education gap 
between women with and without the headscarf. Only 3% of women 
with the headscarf have bachelor degrees, whereas 21% of women 
without the headscarf have a university diploma. Moreover, the par-
ents of headscarved women are more likely to be less educated, speak 
Kurdish as their mother tongue, have reiceved a religious education, 
live in Central or Eastern Anatolia, pray and fast more often. Women 
who do not wear a headscarf are more likely to be wealthier, have 
more educated parents, speak Turkish as their mother tongue, wear 
make-up and live in Western and Southern parts of Turkey.
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N

Table 1. Descriptive Statistics (NDHS Sample)

Notes: Table shows the mean coefficients and standard deviations in brackets, 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

a: asked only in 2003, b: only in 2008. The other questions are administered in both 
waves.

4.2. Konda Datasets

The study also uses the two surveys conducted by the Konda 
Research Company. The first survey was conducted in 2007 with 
5,291 respondents; the second one was conducted in 2011 with 6,481 
respondents. The Konda Research Company specializes in provid-
ing information on socio-economic issues. These surveys collect a 
wide range of data related to religious practices and social values 
of women. The data was collected through face to face interviews 
across Turkey. Respondents are eighteen and older, and the sample 
is representative of Turkey’s non-institutionalized adult population. 
For the purpose of this study, the two datasets were pooled together. 
Men, female students and rural women were discarded, with the 
remaining 4,642 women the basis of the study. All women who say 
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that they wear headscarves are categorized as headscarved.12 63.62% 
of women said they wore a headscarf in the 2007 survey, whereas the 
percentage was 69.35% in 2011. 

Table 2 provides descriptive information from the Konda sur-
veys on the use of the headscarf.  There are sharp and statistically 
significant differences in all job types and overall employment sta-
tus between women wearing headscarves and those who don’t. Only 
11% of women who wore headscarves are employed while the rate is 
34% among those who didn’t. A look into the categories of employ-
ment shows that women wearing headscarves are less likely to be 
employed in the public sector and the private sector, and are also 
less likely to be self-employed. The gap in the public sector is no sur-
prise. However, the sharp difference in the private sector is in line 
with the arguments of Cindoglu (2010). The data shows that head-
scarved women are more likely to be less educated, live in larger 
households, be older, married, less well to do, born and living in the 
Black Sea region, Northeast, Southeast, or Central Anatolia. Moreo-
ver, headscarved women describe themselves as being more devout 
and follow other religious indicators (daily prayers, fasting, regular 
reading of the Quran, voluntary prayer) more frequently compared 
to women without the headscarves. Women wearing a headscarf are 
less supportive of women contributing to the family budget. A ques-
tion in the Konda survey in 2007 asked the respondents to choose 
the two most important aspects of their lives. Possible answers are 
respect/reputation in social life, being connected to customs and 
traditions, material affluence, having a modern family life, career/
success in work. Based on their answers to this question, the value 
structure of headscarved and non-headscarved are very different. 
Headscarved women are more likely to value being attached to cus-
toms and traditions, whereas women who do not wear a headscarf 
are more likely to value respect and reputation in society, material 
affluence, having a modern family life and career. In the Konda 
2011 survey, respondents are asked about their ideas on whether 

12 The wording of the headscarf question is as follows: “Is there anyone at this 
household who covers her head when she goes out for shopping, city center, 
walking etc. If so, who? The answer categories are the following: Yes, I do; Yes, 
my daughter; Yes, my mother; Yes, my grandmother; Yes, others; Nobody.
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new technologies are beneficial for them. Headscarved women are 
more likely to be skeptical about new technologies. There is a wide 
gap between employment status of women with tertiary education 
depending on their use of the headscarf. According to the Konda 
surveys, among women with a tertiary education, 47.2% of those 
wearing a headscarf are employed, while 69.4% of women without 
the scarf are employed.
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N

Table 2. Descriptive Statistics (Konda Sample)

Notes: mean coefficients; sd in brackets, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, a: only 
in 2007;b: only in 2011

When we compare the NDHS and the Konda datasets, the for-
mer records a higher percentage of women with headscarves, main-
ly because the NDHS was conducted solely among married women 
while the Konda survey was conducted among all.

5. Results

The regression results in Table 3 show the relationship be-
tween the headscarf and labor market outcomes using all 4 datasets. 
In all datasets, the largest possible set of control variables, such as 
the respondent’s level of education, age, place of birth and current 
place of residence, number of children etc, are used. It can be argued 
argued that there might be less demand for employment among reli-
gious women. To control for that, the respondent’s desire for make-up 
when going out and whether she underwent a religious education are 
added to model (1). In model (2), respondents’ frequency of perform-
ing the 5 daily prayers and fasting are added to the control vari-
ables. In model (3), respondent’s own reported degree of devoutness, 
individual frequency of praying, fasting, reading of the Quran and 
the frequency of voluntary prayer are added as additional controls. 
To address the value structure differential, the attitudes towards 
women’s contribution to the family budget, the respondent’s regard 
for a career, material affluence and a modern family life are included 
in model 3. In model 4, the respondent’s own description of her de-
voutness, frequency of prayer, fasting and attitude toward new tech-
nologies are added as extra control variables. Full regression results 
are available in Appendix Table A-1 and A-2.
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Table 3. Probit Estimates of Employment Status (Marginal Effects)

a : the respondent’s age, mother’s and father’s education level, region in which the 
respondent was living (5 categories), mother tongue, wealth index and number of 
children; b: age (3 categories), marital status, household size, household income, 
current region of residence (12 dummy variables), and region of birth (13 dum-
my variables).c: make-up and had religious education; d:frequency of praying and 
fasting; e:self-reported religiosity, praying, fasting, reading the Quran, voluntary 
prayer; f: self-reported religiosity, praying, fasting; g: values material wealth, mod-
ern family life and career; h: attitudes toward new technologies 

From model (1), it was found that women who wore a headscarf 
are 8.5% less likely to be employed. The model (2) and (3) also show 
that women wearing a headscarf are 4.7% and 6.1% less likely to be 
employed, respectively. Model (4) also suggests that women with a 
headscarf are 3.6% less likely to be employed after accounting for an 
extensive set of controls. 

As Dayo lu and Krdar (2010) and lkkaracan (2012) demon-
strated before, a university education is the single most important 
determinant of labor force participation. In Table 4, the sample is 
restricted to university educated women to see the impact on this 
specific group. The result is that the headscarf reduces the prob-
ability of being employed from 28.2% to 17%, which shows a deeper 
problem for highly educated women than those with fewer qualifi-
cations. However, the result makes sense in that occupations that 
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necessitate a bachelor’s degree usually require the employee to be 
more visible, which cannot easily go hand in hand with the head-
scarf ban. The Konda 2007 survey failed to provide a statistically 
significant result, probably due to the small sample size. There 
were only 113 women with bachelor degrees, only 15 of whom were 
headscarved.

Table 4. Probit Estimates of Employment Status (Marginal Effects)

a : the respondent’s age, mother’s and father’s education level, region in which the 
respondent was living (5 categories), mother tongue, wealth index and number of 
children; b: age (3 categories), marital status, household size, household income, 
current region of residence (12 dummy variables), and region of birth (13 dum-
my variables).c: make-up and had religious education; d:frequency of praying and 
fasting; e:self-reported religiosity, praying, fasting, reading the Quran, voluntary 
prayer; f: self-reported religiosity, praying, fasting; g: values material wealth, mod-
ern family life and career; h: attitudes toward new technologies. Full regression 
results are available upon request. 

Having said that, women who wear the headscarf were aware 
that they might be narrowing their employment prospects. There-
fore, we cannot ignore the possibility that women who do not want 
to work were more likely to wear a headscarf. Yet, according to the 
results of this study, women who wear headscarves still have signifi-
cantly lower employment prospects even after controlling for a wide 
range of religious practices and social values. Thus, this study infers 
that due to the ban, the labor market conditions were not favorable 
to the employment of women wearing headscarves.
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6. Discussion

The descriptive statistics in Table 2 shows that only 2% of 
women with headscarves were unemployed whereas 7% of the non-
headscarved women were unemployed. It can be argued that the 
ban disenfranchised the women with headscarves and consequently 
made it harder for them to find jobs, making us expect a higher 
percentage of unemployed. However, the data can also indicate that 
most of these women were not seeking work in the first place. In 
economics literature, there are many studies (See Kottis (1990); 
Tansel (2001)) showing the importance of so-called “discouraged 
worker effect,” especially among women. According to the discour-
aged worker effect, the status unemployed may hide the real portion 
of unemployed women, as many women refrain from entering the 
job search process under the expectation that the time and energy 
spent in searching for a job will not be compensated by the salary 
earned, which is in anyway unequal. Most of those who are not look-
ing for work, and consequently are not included among the unem-
ployed, would join the labor force if the labor market conditions are 
favorable. Karaoglan and Okten (2012) finds a substantial discour-
aged worker effect among women between 2000-2010. Therefore, the 
lower proportion of the unemployed among headscarved women can 
be explained through this effect.

Secondly, it is worth clarifying that this study does not claim 
that conservative attitudes did not play any role in lowering women’s 
labor market outcomes. However, it argues that when the headscarf 
was banned, it did not leave any room for women coming from con-
servative families to pursue avenues of self-development. Their ac-
cess to higher education institutions were cut off. Nor could they find 
well-paying jobs. One argument for the enforcement of the headscarf 
ban was that the ban could emancipate these women from the op-
pression of their male family member. But, that supposition is far 
too simplistic. When the women wearing a headscarf is faced with 
a choice of ‘working at a job without a headscarf’ or ‘staying home’, 
most just could not work because this was no choice at all. Indeed, for 
women who wear the headscarf willingly, the choice of removing the 
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headscarf could be out of question as that would produce cognitive 
dissonance. For those who wear the headscarf as per their family’s 
request may found it hard to remove it even if they wanted to do so, 
as Ugur (2017, p. 21) demonstrates that men with headscarved wives 
are the most likely to disapprove its removal for the sake of continu-
ing of the woman’s education. Indeed, even legally, married women 
needed to get their husbands’ approval, as until 2003 the Turkish le-
gal code made it mandatory for married women to get their husbands’ 
permission to join the labor market. However, if there were a third 
option of working with the headscarf, it could give women a lot more 
bargaining power over participating in the labor market in a socially 
accepted way. Actually, Mahmud (2005; p.6) explains that upholding 
social norms, such as modesty, humility, are necessary conditions for 
women’s enhanced public role in socially conservative societies. As 
wearing a headscarf is mostly associated with modesty (Ugur, 2017, 
p. 22), naturally wearing it can bring autonomy to women in a socially 
accepted way, in line with suggestions of Mule & Barthel (1992).

7. Conclusion 

The interplay between secularism and the use of headscarves 
was a very controversial issue for Turkey at the end of 1997. Even 
today, many European countries are struggling to find the right ap-
proach to integrate headscarves in a secular setting, without restrict-
ing women’s religious freedom. 

In Turkey, the majority of the public was against the headscarf 
ban. However, the ban was implemented very strictly between 1998 
and 2008. As many studies show, more than 60% of women in Tur-
key wear headscarves and it is expected that ban led to lower labor 
market prospects for women wearing them. Therefore, in this study, 
the repercussions of the ban on women’s labor market outcomes was 
examined using two rounds of NDHS conducted in 2003 and 2008, 
and another two surveys conducted by the Konda Research Company 
in 2007 and 2011.   

Descriptive statistics from both datasets show that wom-
en wearing headscarves generally come from disadvantaged 
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backgrounds (have parents with less education, more likely to speak 
Kurdish as their mother tongue, being born and living in Black Sea 
region, Central and South-East parts of Turkey). Moreover, there is 
a wide gap in their social values, as women without the headscarf 
are more likely to value material affluence and be more career-ori-
ented. Even after accounting for the effect of religiosity, other reli-
gious behaviors, such as praying 5 times a day, reading the Quran 
etc, and social values, urban women wearing the headscarf are 3.6% 
to 8.5% less likely to be employed. In conclusion, the headscarf ban, 
which was in effect when our surveys were conducted (between 2003 
to 2011), was not conducive to the employment of women who wore 
a headscarf. 
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Appendix

Figure A-1. Labor Force Participation Rate by Gender 

Source: OECD, Labor Statistics
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Table A-1. Probit Estimates of Emploment Status (Marginal Effects) 
-NDHS 

Notes: standard errors are in ( ), *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10
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Table A-2. Probit Estimates of Employment Status (Marginal 
Effects)– Konda
St. errors are in ( ), *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10,
Notes: Regression results include 12 region of residence dummy variables and 13 

region of birth dummy variables.



Öz • Toplumun temel yap ta n aile olu turmaktadr. Bu sebeple as-
lolan ailenin birlik, beraberlik içerisinde ve huzurlu bir ortamda çocuk-
larn yeti tirebilmesidir. Evlilik birli i devam etti i müddetçe e ler, 
çocuklarnn bakmn ve onlarla ilgili sorumluluklar birlikte yerine 
getirmektedir. Ancak bo anma ya da ba ka sebeplerden dolay bu her 
zaman mümkün olamamaktadr. Bo anma halinde çocuklarn kimin ya-
nnda kalaca , bakm ve yeti tirilme sorumlulu unun kime ait olaca  
meselesi gündeme gelmektedir. Bu süreç baz durumlarda özellikle ço-
cuklar olumsuz ekilde etkilemektedir. Bu olumsuz etkinin giderilmesi 
amacyla gerek slâm hukukunda gerekse modern hukukta bo anm  
ailelerin çocuklarna yönelik hukukî düzenlemeler yaplm tr. Biz bu ça-
l mamzda, slâm hukukundaki hidâne ve velâyet kavramnn tanm, 
mahiyeti ve kapsam üzerinde ksaca durduktan sonra günümüz huku-
kundaki bo anmalarn sonucunda velâyet ile ilgili düzenlemeleri ve her 
iki hukuk arasndaki farkllklar ortaya koymaya çal aca z.
Anahtar Kelimeler: slâm, Bo anma, Çocuk, Hidâne, Velâyet.
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Abstract • Family is the basic unit of society. Bringing up children in 
a peaceful environment within the family is essential. This, however, 
does not always happen. In today’s society, we witness the increase in 
the number of divorced families, which ends with various problems. In 
cases of divorce, the question “who will hold the right and responsibility 
of childcare” arises. In order to eliminate the negative effects caused by 
divorce, we must provide the best possible environment for children, and 
both parents – for both the parent who the child will/will not stay with 
and  - must fulfill their duties towards the child.
Both Islamic and Modern law established regulations which prevent the 
children of divorced families from being affected by those unfavorable 
conditions. This study firstly discusses the scope of traditional concepts 
like “hidanah” and parental custody related to childcare and how these 
issues were handled by Islamic Law, which is later compared to modern 
law. 
Keywords: Islam, Divorce, Child, Hidanah, Custody. 

Giri

Günümüzde bo anmann giderek artmas birçok sorunu da 
beraberinde getirmektedir. Bo anma sonrasnda olu an artlar ge-
re i anne ve babalar ile birlikte ya ama haklar ellerinden alnan 
çocuklar bir açdan yetim kalmaktadr. Çocuklarn her hâlükârda 
taraflardan birisiyle ya ama zorunlulu u onlar hem sosyal hem de 
psikolojik açdan olumsuz bir ekilde etkilemektedir. Bu durum ço-
cuklarn sa lkl ve faydal bireyler olarak topluma katlmalarna 
engel olabilmektedir. Bu olumsuzluklarn giderilebilmesi için çocuk-
larn iyi ekilde yeti melerine imkân sa layacak ortamlarn hazr-
lanmas ve gerek çocu un yannda kalaca  tarafn gerekse di er 
tarafn üzerine dü en sorumluluklar hakkyla yerine getirmesi ge-
rekmektedir. Aksi takdirde hem Kur’ân- Kerim’de hem de Sünnet’te 
çocu un korunmas ve yeti tirilmesi hususunda anne ve babalara 
yüklenen sorumluklar yerine getirilmemi , makâsd- hamseden biri 
olan neslin korunmas prensibine riayet edilmemi  olur. 

slâm hukukunda do du u andan itibaren çocuklarn velâyet 
haklar babalarnda kalmakla birlikte evlilik birli i devam etti i 
süre içerisinde anne ve babalar çocuklarn yeti tirme konusunda 
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e it haklara sahiptir. Fakat evlilik birli inin sona erip bo anmann 
gerçekle mesi durumunda, anne ve babalarn çocuklar üzerindeki 
hak-yetki ve sorumluluklar da mü terek olarak devam etmekle bera-
ber artlar gere i bölünmektedir. Böyle bir durumda çocu un kimin 
yannda ne kadar süre ile kalaca , çocuk üzerinde kimin hangi hak 
ve yetkilere sahip oldu u ve bu yetkileri hangi oranda kullanabilece i 
gibi sorunlar ortaya çkmaktadr. Velâyet hakknn babada olmas, 
bo anma sonucunda da ayn ekilde devam edece i anlamna m ge-
lir? Yoksa annenin de velâyet hakk var mdr? Daha do rusu bo-
anmayla birlikte çocu un bakm ve ihtiyaçlar gerek maddî gerekse 

manevî açdan kim tarafndan kar lanmaldr? Bunun artlar ne-
lerdir? Ne kadar süre ile snrldr? Ve bütün bunlar neye göre tespit 
edilir? eklinde cevaplanmay bekleyen birçok soru akla gelmektedir.

Tüm bu sorular slâm hukukunda velâyetin bir alt türü ola-
rak kabul edilen hidâne kavramn gündeme getirmektedir. Modern 
hukukta ise bo anmadan sonra çocuklarn hukukî durumu Medenî 
Kanunun 182 ve 183. maddelerinde düzenlenmekte ve velâyet kap-
samnda ele alnmaktadr.

I. Kavramsal Çerçeve

Bo anma sonrasnda çocuklarn kimin yannda kalaca  mese-
lesi slâm hukuku ve günümüz hukukunda birbiriyle ba lantl olan 
farkl kavramlar açsndan ele alnmaktadr. Bu nedenle öncelikle 
burada hidâne, velâyet ve vesâyet kavramlarnn tanmlar ve ma-
hiyetleri üzerinde durulacaktr.

A. Çocu un Bakm ve Sorumlulu u 
ile lgili Kavramlar

1. Hidâne Kavram

Arapça “h.d.n” ( - - ) kökünden türeyen hidâne ( ) ke-
limesi mastardr (Fîrûzâbâdî, 1987, C: IV, s. 215). Sözlükte, ku un 
yumurtasn kanadnn altna alp sînesine basmas anlamndan 
yola çklarak kadnn çocu unu kuca na alp ba rna basma-
sna (Ezherî, “t.y.” C: IV, s. 209; Feyyûmî, “t.y.”  C: I, s. 69), onu 
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korumasna ( bn Fâris, 1980, C:II, s.73; bn Manzûr, 2008, C: IV, 
s. 152; Zebîdî, 1994, C: XVIII, s.153) ve terbiye etmesine (Cevherî, 
1990, C: V, s. 2102) hidâne denilmi tir.

Terim olarak ise hidâne, bu hakka sahip olan kimsenin çocu u 
ve kendi i lerinde ba msz olmayan kimseleri himaye altna almas, 
terbiye etmesi ve onlar zararl eylerden korumasdr ( bn Âbîdin, 
2000, C: XIX, s. 429).

2. Velâyet Kavram

Velâyet kelimesi, “v.l.y.”( ) fiilinin mastardr. Sözlükte; yar-
dm etmek, birisinin i ini üzerine almak, yakn olmak (Ezherî, “t.y.”, 
C: XV, s. 447; bn Fâris, 1980. C: II, s.141), idare etmek, düzenlemek 
(Cevherî, 1990, C: VI, s. 2528) ve dost olmak ( sfehânî, 2009,  s. 
885) anlamlarna gelmektedir. Ayn kökten türeyen el-velîyyü ( ) 
kelimesi de, velî ( bn Manzûr, 2008 C:XV, s. 281; Fîrûzâbâdî, 1987 
C: IV, s. 401), vasî, neseb bakmndan yakn olan (Feyyûmî, “t.y.” 
C:II, s. 157), yetimin i lerini yürüten (Zebîdî, 1994, C: XX, s. 312) 
ve kadnn nikâh akdini yapan kimse (Ezherî, “t.y.”,  C: XV, s. 449) 
anlamlarnda kullanlmaktadr. 

Velâyet terim olarak genelde iki ekilde tanmlanm tr. Bun-
lardan biri, kar  tarafn rza ya da onayna baklmakszn sözün bir 
ba kasnda geçerli klnmas (Cürcânî, 1983, s. 254; Elmall, 1997,  
C: V, s. 425) di eri re id bir kimsenin ehliyeti noksan olan birisi-
nin ahsî ve malî i lerini yürütme konusunda yetki sahibi olmasdr 
(Serahsî, h.1324., C: IV, s. 213).

Günümüz modern hukukunda ise velâyet, genellikle “kural 
olarak küçüklerin, istisnaî hallerde ise kstl kimselerin bakm ve 
korunmalarnn sa lanmas amacyla onlarn ahslar ve mallar 
üzerinde anne babann sahip oldu u görev, yetki ve haklarn tümü” 
eklinde tanmlanm tr (O uzman ve Dural, 1998, s. 272).

3. Vesâyet Kavram

Vesâyet sözlükte, vasî tayin etmek, birine vasiyet etmek ve bir 
ey vermek (Cevherî, 1990,  C: VI, s. 2525; Fîrûzâbâdî, 1987,  C: IV, 
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s. 400), ö üt vermek, tavsiye etmek, ( sfehânî, 2009,  s. 873; Zebîdî, 
1994, C:XX, s. 295) ve vasiyeti kabul etmek (Feyyûmî, “t.y.”,  C: II, 
s. 90) anlamlarna gelmektedir. 

Terim olarak bir kimseye çocuklaryla ilgili i lerinde ve mal-
larnda tasarrufta bulunmak üzere yetki verilmesidir. Vesâyet yet-
kisinin verildi i kimseye vasî denilmektedir. Daha açk bir ifadeyle 
vasî, velâyet altnda bulunmayan küçük veya ehliyeti kstl olan 
kimselerin menfaatlerini korumak için sulh mahkemesi tarafndan 
tayin edilen kanunî temsilcidir (Erdo an, 2010, s. 598).

Günümüz hukukunda ise vesâyet, küçük ve kstl kimselerin, 
ahslarn korumak ve mallarn idare etmek demektir (Ergüney, 

1973, s. 492). Aslnda re id olmayan bu çocuklar veya kstl olan bu 
kimseler, kural olarak velâyet altnda bulunurlar. Fakat anne baba-
nn ölmesi veya velâyet görevini yerine getir(e)memesi gibi durum-
larda Medenî Kanun vesâyet kurumunu öngörmü tür (O uzman ve 
Dural, 1998,  s.425).

B. Kavramlar Aras li ki

slâm hukukunda velâyet, ahs üzerinde velâyet (el- velâyet 
ale’n- nefs) ve mal üzerinde velâyet (el- velâyet ale’l- mal) olmak üze-
re iki ksma ayrlmaktadr. Bunlardan birincisi, çocu un bakm, gö-
zetim ve terbiyesi ile birlikte ahsna ba l olan haklarnn kullan-
mna ve tasarrufuna yönelik velâyet, ikincisi ise çocu un mallarnn 
korunmasna ve idaresine yönelik velâyettir. Bu hakka sahip olan 
kimse (velî), temsil etti i kimsenin, evlenme ve bo anma gibi ahsî 
i lerini de yürütmektedir. ahsa yönelik velâyette çocu un bakm, 
gözetim ve terbiyesi ile ilgili velâyet, hidâne olarak isimlendirilir 
(Tantâvî, 1979, s. 406; Abdülazîz Musa Amir, “t.y.”, s. 204; Celal Er-
bay, 1998, s. 163, ükrü Özen, “Velâyet”, D A, C: XXXXIII, s. 16, Ali 
Bardako lu, “Hidâne”, D A, C: XVII, s. 467). Vesâyet sahibi kimse 
(vasî) ise, temsil etti i kimsenin sadece malî ve hukukî i lerini yü-
rütmektedir. Görüldü ü üzere bunlarn içerisindeki en üst kavram 
velâyettir. Bu sebeple gerek hidâne gerekse vesâyet, velâyetin bir alt 
türü olarak kabul edilmektedir (Hayrettin Karaman, 2005, s. 280; 
Ali Bardako lu, “Vesâyet”,  D A, C: XXXXIII, s. 66).
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II. Hidâne Müessesesi

slâm hukukuna özgü olan hidâne müessesesinin temeli Hz. 
Peygamber dönemine kadar dayanmaktadr. Ailelerin çocuklar 
ile ilgili problemleri Hz. Peygamber’e iletmeleri, özellikle bo anma 
sonrasnda çocuklarn kimin yannda kalmas gerekti ine yönelik 
sorduklar sorular ve Hz. Peygamber’in bu durumda olan kimselere 
verdi i cevaplar bu uygulamann ilk örneklerini te kil etmektedir. 
Konunun özünü olu turan ilgili rivayetlerden birkaç öyledir: 

Hz. Peygamber bir rivayette (s.a.v) “Her kim anne ile çocu u-
nun arasn ayrrsa, Allah kyamet gününde onunla sevdiklerinin 
arasn ayrr’’ (Ahmed b. Hanbel, C:XXXVIII, 486, 496; bn Mâce, 
1996, C: III, s. 60, Ticaret, 46; Tirmizî, Buyû, 52) buyurmu tur.

Abdullah bn Amr’dan nakledilen bir rivayette; bir kadn ge-
lerek: “Ya Resûlullah, ben u o lumu karnmda ta dm, gö süm-
den emzirdim, kuca mda korudum. imdi babas beni bo ad ve 
bunu elimden almak istiyor” der. Hz. Peygamber de “Evlenmedi in 
müddetçe sen daha hak sahibisin” cevabn verir (Ebû Dâvûd, 1998, 
Talak, 35).

Bu ve benzeri rivayetlerde, anne köle dahi olsa özellikle çocu-
un annesine ihtiyaç duydu u bir dönemde, onlarn birbirlerinden 

ayrlmamalar gerekti i sonucu çkarlm tr. Nitekim Hz. Ebû Bekir, 
Hz. Ömer’in (r.a) bo am  oldu u karsndan do an o lu Asm için: 
“Annesi evlenmedi i müddetçe o luna daha layktr. Zira o(anne), 
daha efkatli, daha lûtufkâr, daha merhametli, çocu a daha dü -
kün ve re’fet sahibidir” (Ahmed b. Hanbel, XI, 310-311; Ebû Dâvûd, 
Talak, 35) demi tir. 

Rivayetlerde geçen “ehak” (daha hak sahibi) ifadesi, e lerin 
bo anmas durumunda çocuk üzerinde annenin mi yoksa babann 
m daha fazla hak sahibi oldu u noktasnda önemli delillerden biri 
olarak zikredilmektedir. Burada özellikle üzerinde durulan konu, 
çocu un bakm ve yeti tirilmesinden kimin sorumlu olaca  ya 
da bu hakka kimin sahip olaca  meselesidir. Rivayetlerde tart -
mann odak noktasn “daha hak sahibi” ifadesi olu turmaktadr. 
Fakat bu ifade anne için “bir ba kas ile evlenmedi i müddetçe” 
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eklinde kaytlanm tr. Bu sebeple fkhta annenin yabanc birisi 
ile evlendikten sonra da bu hakka sahip olup-ol(a)mayaca  meselesi 
tart lm tr.

Mezheplerin yakla mlarnda farkllklar bulunmakla birlikte 
annenin yabanc biriyle evlenmesi durumunda çocukla ilgili olarak 
temelde iki görü  bulunmaktadr: Bunlardan birincisi evlilikle anne-
nin çocu unu yanna alma hakkn kaybetmeyece i görü ü ikincisi 
ise evlendi i takdirde bu hakk kaybedece i görü üdür.  

Annenin yabanc biriyle evlenmesi durumunda hiçbir ekilde 
bu hakk kaybetmeyece i görü üne sahip olanlar, evlenilmesi ha-
ram olan kadnlarla ilgili hükümlere i aret eden Nisâ sûresinin 23. 
âyetini annenin evli dahi olsa çocu unu yanna alma hakkna sahip 
oldu unun göstergesi olarak zikretmi lerdir. Nitekim âyette “…Ken-
dileriyle zifafa girdi iniz karlarnzdan olup evlerinizde bulunan 
üvey kzlarnz da size haram klnd…” buyrulmaktadr. Onlara 
göre e er evlilik bu hakk kaybettirseydi âyette geçen ( ), “üvey 
kzlarnz” ifadesi kullanlmazd. Yine anne ve babalarn çocuklar 
üzerindeki sorumluluklara temas eden ve süt emzirme hakknn an-
neye ait oldu unu bildiren Bakara sûresinin 233. âyetini ikinci bir 
delil olarak getirmi ler ve anne evlenmi  dahi olsa bu hakkn ba -
ka birine geçebilece ine yönelik bir nas bulunmad n ifade etmi -
lerdir. Ayrca Hasan Basri ve bn Hazm da Ümmü Seleme’nin Hz. 
Peygamber’le evlendi inde kz Zeynep’i yannda getirmi  olmas, 
Hz. Enes’in ba ka biriyle evli olan annesinin himayesinde kalmas 
ve Hz. Hamza’nn kznn Hz. Câfer’le evli oldu u halde teyzesinin 
himayesine verilmesi gerekçesiyle annenin evlili inin bu hakka en-
gel olmad  görü üne sahiptir ( bn Hazm, 2001, C: XI, s. 745; Ah-
med Abdulhay,  “t.y.”,  s. 44-45; Sultan Aksakal, 2003,  s. 177).

Annenin çocu unu yanna alma hakkn kaybedece i görü üne 
sahip olanlar ise,  annenin öncelikli olarak hak sahibi oldu unun 
delili olarak getirilen Abdullah b. Amr rivayetini esas alm lardr. 
Rivayette Hz. Peygamber’in (  ) “sen daha hak sahibisin” ifade-
sini (   ) “evlenmedi in müddetçe” eklinde kaytlamasndan 
hareketle, bu ifadenin mutlak olarak annenin evlenmesi durumunda 
hakkn kaybedece i eklinde yorumlam lardr ( îrbînî, 1997, C: 
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III, s. 592; Ahmed Abdulhay, “t.y.”, s. 44-45). lgili rivayet bir taraf-
tan annenin çocu unu alma konusunda öncelikli olarak hak sahibi 
oldu una i aret ederken di er taraftan “evlenmedi in müddetçe” ifa-
desi ile hakkn kapsamn daraltmaktadr. Ayn ekilde Hz. Ömer’in 
o lu Asm’ annesinden almak için verdi i mücadelede Hz. Ebû Be-
kir, annenin evlenmedi i müddetçe çocu u alma konusunda daha 
hak sahibi oldu unu belirterek çocu u annesine teslim etmi tir. Her 
iki rivayette de nikâh ifadesi geçmektedir. Burada nikâh ifadesini 
mutlak olarak alan fakihlerden bir ksm evlilik akdinin yaplmas 
durumunda annenin hakkn kaybedece i görü üne sahip olmu tur 
(Serahsî, h.1324, C: V, s. 210; Ensârî, 2001, C: VII, s. 505-506; bn 
Kudâme, 1998, C: XI, s. 420). Mâlikîler ise annenin evlenmesinin 
bu hakk do rudan dü ürmeyece ini ancak çocu un baz artlarla 
anneden alnabilece ini belirtmi ler ve bunun için evlilikle birlikte 
zifafn gerçekle mi  olmasn art ko mu lardr (Derdîr, 1986, C: II, 
s. 759; Zeki Süleyman, 2013,  C: XVI,  No: 59, s. 80).

Evlili in annenin çocu unu yanna alma hakkna engel oldu-
u görü ünü savunanlara göre, evlendi i ki inin kadnn üzerinde 

hakk vardr. E iyle ilgilenmek zorunda olan annenin çocu unun 
ihtiyaçlarn tam olarak kar lamayaca  belirtilmi tir.  Ayrca üvey 
baba çocu a kötü muamelelerde bulunarak çocu un zarar görmesi-
ne de sebep olabilir. Bu ise çocu un annesine teslim edilmesindeki 
amaca aykrdr ve böyle bir durumda çocu un zarar görmesi söz 
konusu olur (Derdîr, 1986, C: II, s. 759). Çocu un menfaatine zarar 
veren bu durumlar sebebiyle fakihlerin bir ksm, annenin bu hakka 
sahip olamayaca n ve babann böyle bir evlili e rza göstermedi-
inde çocu u annesinden alabilece ini belirtmi lerdir (Serahsî, h. 

1324,  C: V, s. 210).

Görüldü ü üzere fkhta bu mesele daha çok annenin evlen-
mesi ile ili kili olarak tart lm tr. Ancak çocuk açsndan annenin 
ya da babann evlenmesi arasnda bir fark olmad  belirtilmi tir. 
Hatta üvey babann bazen üvey anneden daha efkatli ve merha-
metli olabilece i ve böyle bir durumda çocu un üvey annesine oran-
la üvey babasndan daha az zarar görmesinin muhtemel oldu unu 
ifade edenler de olmu tur ( bn Âbidîn, 2000,  C: X, s. 458; Ahmed 
Abdulhay, “t.y.”, s. 44-45).
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Daha önce de belirtildi i gibi fakihlerin bir ksmna göre, an-
nenin evlenmesi onun çocu una bakp yeti tirme hakkna engel 
durumlardan biridir. Nitekim anneye ihtiyac oldu u bir dönemde 
çocu un ondan alnmas sonucunda ona bakacak ba ka birine teslim 
edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple fkhta anneden sonra bu hakka 
kimin sahip olaca  meselesi tart lm  ve konuyla ilgili farkl gö-
rü ler ileri sürülmü tür.

Annenin bulunmad  ya da herhangi bir sebeple bu hakka 
sahip olamad  durumlarda anneden sonra hakkn kime ait ola-
ca  konusu da “daha hak sahibi” ifadesi ile ili kilendirilmi tir. 
Hz. Hamza’nn yetim kalan kzyla ilgili rivayette konu daha net 
anla lmaktadr. 

Resûlullah (s.a.v)’in huzurunda, “Ali, Câfer ve Zeyd b. Hârise, 
Hz. Hamza’nn yetim kalan kznn kimin himayesinde bulunaca  
konusunda davala m lar. Hz. Ali; ‘Ben onu almaya herkesten daha 
hak sahibiyim, çünkü amcamn kzdr’ demi . Hz. Zeyd; ‘ O benim 
karde imin kzdr’ iddiasnda bulunmu , Hz. Câfer de; ‘Bu kz be-
nim amcamn kzdr, teyzesi de nikâhmdadr’ eklinde beyanatta 
bulununca, Hz. Peygamber (s.a.v) kz teyzesinin kocas olan Hz. 
Câfer’e vermi  ve  ‘Teyze, anne konumundadr’  buyurmu tur. Ali’ye,  
‘Sen benden, ben de sendenim’, Câfer’e ‘Benim hilkat ve ahlâkma 
benzedin’, Zeyd’e ise sen ‘Bizim karde imiz ve mevlamzsn’ buyura-
rak” hepsinin ayr ayr gönüllerini alm tr (Ebû Dâvûd, Talak, 35; 
Tirmizî, Birr, 6). 

Görüldü ü üzere bu rivayette Hz. Hamza’nn kz teyzesi se-
bebiyle Hz. Câfer’e verilmi tir. Burada annenin “daha hak sahibi” 
olmas ifadesi ile kendisinden sonra bu hakkn öncelikli olarak 
anne tarafna m yoksa baba tarafna m ait oldu u konusu günde-
me gelmektedir. Bu sebeple, anneden sonra teyze ya da babaanne-
den hangisinin öncelikli olarak hak sahibi oldu u konusu üzerinde 
durulmu tur.

Konuyla ilgili ele alnan meselelerden biri de, çocu un belirli 
bir ya a geldikten sonra anne ya da babas arasnda seçim hakkna 
sahip olup olmad dr.
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Ebû Hüreyre (r.a)’dan rivayet olundu una göre bir kadn ge-
lerek “Ya Resûlullah, gerçekten kocam o lumu götürmek istiyor. 
Hâlbuki o lumun bana faydas dokunmaya ba lad. Bana i‘nabe ku-
yusundan su ta maya ba lad.” Arkasndan kocas geldi ve bunun 
üzerine Peygamber (s.a.v): “Ey çocuk! u baban, u da annen! (haydi, 
bakalm) hangisini istersen onun elinden tut, demi , çocuk hemen 
annesinin eline yap m , annesi de onu alp götürmü tür”(Tirmizî, 
Ahkâm, 21; bn Mâce, Ahkâm, 22).

Rivayetten de anla laca  gibi, burada çocu un belirli bir ya a 
gelmesinin ona anne ya da babasnn yannda kalmak için bir seçim-
de bulunma hakk tanyp tanmayaca  meselesi tart mann özünü 
olu turmaktadr. âfiî mezhebinde temyiz döneminden sonra kz er-
kek çocuk ayrm yaplmakszn çocuk, anne ve babasndan birisini 
seçme hakkna sahiptir. Hanbelî mezhebinde ise seçim hakk sadece 
erkek çocuk için tannm tr (Mâverdî, 1994, XI, s. 499; bn Kudâme, 
1997, XI, s. 415).

Konuyla ilgili delil olarak gösterilen son rivayet ise u 
ekildedir:

Râfi b. Sinan’dan rivayet olundu una göre, kendisi müslüman 
olmu , kars ise müslüman olmay kabul etmemi tir. Bunun üzerine 
Hz. Peygamber (s.a.v) anneyi bir tarafa babay da bir tarafa alm , 
çocu u da aralarna oturtmu tur. Derken çocuk annesine yönelmi , 
Resûlallah (s.a.v): “Ya Rab, buna hidayet ver diyerek dua etmi . Bu 
sefer çocuk hemen babasna yönelmi , babas da onu alm tr” (Ebû 
Dâvûd, Talak, 26; Nesâî, Talak, 52).

Bu rivayet de fkhn ilgili bölümünde anne babann dindarl -
na ili kin konularda delil olarak ele alnm  ve taraflarn müslüman 
olma artn ta yp-ta mamas üzerinde durulmu tur. Hanefî ve 
Mâlikî âlimlerden bir ksmna göre çocu a dinî açdan zarar verme-
mesi kaydyla ister erkek ister kadn olsun çocu un yannda kala-
ca  tarafta müslüman olma art aranmaz (Desûkî, 2003, C: III, s. 
512; bn Nüceym, 1997, C:IV, s. 282; Ahmed Abdulhay, “t.y.”, s. 35). 
Baz fakihlere göre ise çocuk, müslüman olmayan annenin yannda 
dinler arasndaki fark idrak edebilecek bir duruma gelinceye kadar 
kalabilir. Ancak ki inin çocu a kendi diniyle ilgili ritüelleri a lama 
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tehlikesini göz önünde bulunduran bir ksm Hanefî fakih, çocu un 
bu durumu fark etmesini temyiz dönemine ula t  yedi ya la snr-
landrrken Zâhirîler ise çocu un böyle bir kimsenin yannda kala-
ca  sürenin en fazla sütten kesilece i döneme kadar olabilece ini 
savunmu tur ( bn Hazm, 1970, C: X, s. 742; bn Âbidîn, 2000, X, s. 
431; Zekiyyüddin a’ban, 1989, s. 624).

Özetle, ilgili rivayetlerde; ya anne ile baba çocu uyla ilgili hü-
kümleri sormakta ya da bu tart ma baba ile anneanne arasnda 
geçmektedir. Bazen taraf olarak babann ya da annenin bulunmad-
 tart malarda söz konusudur. Rivayetlerde görüldü ü üzere Hz. 

Peygamber’e sorulan sorulardan tart mann taraflarnn genellikle 
de i ti i görülmektedir. Bu sebeple rivayetlere konu olan meseleler-
de çocuk üzerinde hak iddia eden tarafn kim oldu u ve tart mann 
kimler arasnda gerçekle ti i konusu, hükümlerin belirlenmesi aç-
sndan önem arz etmektedir. 

Klasik fkh literatüründe çocu un bakm ve yeti tirilmesinden 
sorumlu olan ki inin hangi artlarla ve ne kadar süre ile bu hakka 
sahip olaca  ile bunlarn belirlenmesi hususundaki düzenlemeler 
genellikle ilgili rivayetler do rultusunda talak (bo anma), nafaka, 
velâyet vb. konularn altnda bir bölüm olarak hidâne çerçevesinde 
ele alnm tr.

Bo anmann do al sonucu olarak çocuklarn bakma muhtaç 
olduklar dönemde anne ya da babasndan birisinin yannda kalmas 
gerekmektedir. Çocu un en iyi ekilde yeti tirilebilmesi için ondan 
sorumlu olan tarafn ta mas gereken baz artlar bulunmaktadr 
ve bunlar çocu un maslahat dikkate alnarak belirlenmi tir. Ki-
inin çocu u yanna alabilmek için ta mas gereken ortak artlar 

kapsamnda kabul edilen akl, hürriyet, güç ve kudret sahibi olmak 
vb. artlar hemen hemen tüm mezheplerde kabul edilmi tir. Fakat 
baz artlara ili kin görü lerde az da olsa farkllklar bulunmakta-
dr (Derdîr, 1986, C: II, 761; Abdullah Çolak, 2017, s. 309). Özel-
likle birbiriyle ba lantl olan ahlâkî açdan güvenilirlik (fâsklk) 
ve müslüman olma art ki inin kadn veya erkek olmas ve çocu-
un bu hakka sahip olan kimsenin yannda kalaca  süre açsndan 

farkl de erlendirilmi tir. Sonuç itibariyle, tüm artlarda öncelikle 
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çocu un menfaati göz önünde bulundurulmu  ve temel gaye onun 
zarar görmemesi olmu tur.

Yine farkl görü ler olmakla birlikte fakihlerin bir ksm yu-
karda bahsedilen artlarn yan sra-ilgili rivayetlerden hareket-
le-özellikle bir ba kasyla evlenmeme artn sadece annenin sahip 
olmas gereken bir art olarak zikretmi tir. Sadece babann sahip 
olmas gereken art ise çocu un bakma ihtiyac oldu u dönemde 
yannda ona bakabilecek yetkinli e sahip e i, annesi ya da teyzesi 
gibi bir kadnn bulunmasdr. 

E lerin bo anma sonrasnda bakm ve yeti tirme konularnda 
yukarda verilen genel artlara e it derecede sahip olmas ve her iki 
tarafnda çocu u yanna almak istemesi durumunda çocu un kime 
teslim edilece i meselesi önemli bir sorun olarak kar mza çkmak-
tadr. Böyle bir durumda çocu un ya  itibariyle hangi dönemde oldu-
u önem arz etmektedir. Çünkü özellikle çocu un annesine ihtiyaç 

duydu u süre zarfnda onun yannda kalmas konusunda fakihler 
arasnda ittifak bulunmaktadr. Bu sürenin genellikle çocu un do -
du u andan itibaren temyiz dönemine kadar olan süreci kapsad  
belirtilmi tir. Genel olarak 7-8 ya ndaki bir çocu un temyiz döne-
mine ula t  görü ü hâkimdir (Mâverdî, 1994, C: XI, s. 499; bn 
Kudâme, 1988, C:XI, s. 418; Derdîr, 1986,II, s. 755).

Bunun sebebi Hz. Peygamber’den nakledilen u rivayettir:

“Yedi ya na gelince çocuklarnza namaz klmalarn emredi-
niz” (Ebû Dâvûd, Salât, 26).

Bu rivayetin, çocu un tek ba na yeme, içme vb. ihtiyaçlarn 
kar layabildi i bir döneme i aret etti i ifade edilmi tir. Çünkü na-
mazn emredilmesi ancak tek ba na ihtiyaçlarn kar layabilecek 
ve abdest alabilecek bir çocuk için söz konusu olabilir (Kâsânî, 2005, 
C: V, s. 173; bnü’l-Hümâm, 2003, C: IV, s. 334). Bu ba lamda fkhta 
çocukluk dönemleri temyiz öncesi ve temyiz dönemi ile temyiz döne-
minden bülû  ça na kadar olan dönem ve bülû dan sonra rü d dö-
nemi kapsamnda ele alnm  ve çocu un bakm ve yeti tirilmesine 
yönelik hükümler belirlenirken bu dönemler esas alnm tr.

Bo anma sonrasnda çocu un temyiz dönemine kadarki sü-
reçte annesine teslim edilmesi konusunda ittifak bulunurken asl 
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problem annenin bulunmad  ya da herhangi bir sebeple hakkn 
kaybetti i durumlarda ortaya çkmaktadr. Böyle bir durumda çocu-
un kimin yannda kalaca  meselesi daha çok anne ya da baba tara-

fndan kadn akrabalar açsndan ele alnm tr. Bu sebeple çocu un 
babasna teslim edilebilece i konusu ancak bu kadn akrabalarn 
bulunmad  durumlarda mevzu bahis olmu tur. Burada hâkim gö-
rü  anneden sonra anneannenin, onun bulunmad  durumlarda ise 
babaanne veya teyzenin çocuk üzerinde öncelikli olarak hak sahibi 
olmas yönündedir.

Konunun bu ekilde ele alnmasnda gerek annenin babaya 
oranla daha fazla hak sahibi oldu unu bildiren rivayetler gerekse 
sahabenin bu yöndeki uygulamas etkili olmu tur. Ayrca anne-
nin, dolaysyla di er kadn akrabalarn, bu dönemdeki bir çocu-
un bakm ve yeti tirilmesi konusunda babaya, dolaysyla di er 

erkek akrabalara oranla ftrat olarak daha yetkin, daha efkatli 
ve sabrl olduklarna dair gerekçeler sunulmu tur. Bu gerekçeler 
de anneden sonra di er kadn akrabalarn, baba da dahil, erkek 
akrabalardan daha fazla hak sahibi oldu u eklindeki görü ün yay-
gnlk kazanmasna sebep olmu tur. Ancak, Mâlikîler (Kayrevânî, 
1999, C: V, s. 60; Ba dâdî, 2000, C: III, s. 1407; bn Rü d, “t.y.”, C: 
III, s. 1043) ba ta olmak üzere annenin bulunmad  durumlarda 
babann öncelikli olarak hak sahibi oldu u görü ünü ileri sürenler 
de vardr.

Mâlikîlerin d nda ise fakihler genellikle, temyiz dönemine 
kadarki süreçte çocu un annesinin bulunmad  durumlarda baba-
sna teslim edilmesinin gereklili i üzerinde durmam lardr. Ancak 
farkl görü ler olmakla birlikte çocu un ya , kz ve erkek olu u göz 
önünde bulundurularak baz durumlarda özellikle de temyiz döne-
minden sonra çocu un babasna teslim edilmesi gerekti i dü ünce-
sini savunmu lardr. Bu fakihler babann çocuk üzerindeki hakkn 
ifade etmek açsndan görü lerini gerekçelendirirken, aslnda anne 
ve babann çocu un bakm ve yeti tirilmesi konusunda e it haklara 
sahip oldu unu ifade etmi lerdir. Ancak annenin efkat ve merha-
met açsndan çocu a daha yakn oldu u için tercih edildi ini dile 
getirmi lerdir (Mâverdî, 1994, C:XI, s. 49; bn Kudâme, 1988, C: XI, 
s. 414).
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Çocu un bakm ve yeti tirilmesi konusunda ftrat olarak ka-
dnlarn daha yetkin ve erkeklere oranla daha efkatli oldu u görü ü 
isabetli kabul edilebilir. Ancak bu durum gerek anne tarafndan ge-
rek baba tarafndan bütün kadnlarn çocu u annesi gibi efkatli ve 
merhametli bir ekilde bakp yeti tirebilece i sonucunu do urmaz. 
Burada dikkat edilmesi gereken husus, çocu a kar  herkesten çok 
efkat ve merhamet duygularna sahip kimselerin öncelikle çocu un 

anne ve babas oldu u gerçe idir. Süt emzirme ve nafakayla ilgili 
sorumluluklara dair hükümlerin yer ald  Bakara sûresinin 233. 
âyetinde “ ” (çocuklarn) ifadesi geçmektedir. Burada aidiyet 
bildiren “ ” zamiri çocuklarn annelerine izâfe edildi ini gösterir-
ken, âyetin devamnda geçen “   ” ifadesi ise çocuklarn 
babalarna ait oldu una i aret etmektedir. Nitekim fakihler âyetteki 
babalara ili kin bu ifadeden hareketle çocuklarn velâyetinin baba-
larna ait oldu u sonucunu çkarm lardr. Yine ayn âyetin deva-
mnda “    ” (mirasç da ayn eyle sorumludur) ifadesi 
bulunmaktadr. Bu ifadeyle de anne ve babann bulunmad  du-
rumlarda çocu un sorumlulu unun di er akrabalara geçti i açkça 
belirtilmi tir. 

Dolaysyla yukarda geçen âyetteki aidiyet bildiren zamirler-
den çocuktan sorumlu olacak ki ilerin öncelikle anne ve babalar 
oldu u ancak onlarn bulunmad  durumlarda üçüncü ki ilerin 
hak sahibi olabilece i bildirilmektedir. Nitekim Hz. Peygamber’den 
nakledilen ve taraf olarak anne ile babann her ikisinin de bulundu-
u örneklerde geçen ve annenin daha hak sahibi oldu unu bildiren 

“ehak” ifadesi de, bu durumu desteklemektedir. Çünkü bir tarafn 
daha fazla hak sahibi oldu undan bahsedilmesi do al olarak di er 
tarafn da hak sahibi oldu una i aret eder; burada ise di er taraf ba-
badr. Dolaysyla çocu u yanna alma artlarn hâiz oldu u sürece 
anneden sonra hak sahibi olacak ki i baba olmaldr. 

III. Hidâne Müessesesinin Günümüz Hukuku 
ile Mukayesesi

Gerek günümüz hukukunda gerekse slâm hukukunda 
hâkimin takdir yetkisi olmakla birlikte artlarn ve taraflarn du-
rumunun söz konusu yetki üzerinde önemli bir rolü bulunmaktadr. 
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Nitekim günümüz hukukunda bo anma sonrasnda çocu un anne 
ya da babasndan kime teslim edilece i meselesi hâkimin takdir yet-
kisine braklm tr. Bu durum, Medenî Kanunun 182/1 maddesine 
göre bo anma kararyla birlikte hâkim, çocu un teslim edilece i ta-
rafla ilgili i lemleri de yapmaldr eklinde düzenlenmi tir. 

Çocuk taraflardan birine teslim edilirken göz önünde bulun-
durulan temel ilke çocu un menfaatinin ve güvenli inin sa lanma-
sdr. Bu sebeple hâkim çocu un teslim edilece i taraf belirlerken 
anne ve babann sosyal ve ekonomik durumlarn, ruhsal ve bedensel 
açdan sa lk durumlarn ve e itim düzeylerini dikkate alr. Ayn 
ekilde çocu un ya n, anne babasyla olan ili kisini, görü  bildire-

cek seviyeye gelip gelmedi ini, aklî ve bedenî geli imi ile psikolojik 
durumunu da göz önünde bulundurup, menfaatini ön planda tutarak 
uygun gördü ü tarafa teslim edece i ifade edilmi tir (Research and 
Statics Division, 1997, s. 9-10; Arabac, 2008, s. 11). slâm hukukun-
da çocuklarn menfaatinin korunmas bir ilke olarak benimsendi i 
gibi günümüz hukukunda da velâyet düzenlenirken hâkimin “Çocu-
un Yüksek Yarar lkesi” ne göre hareket etmesinin gereklili i üze-

rinde durulmu tur (Serdar, 2008, C: X, s. 182). Bu sebeple Medenî 
hukukta çocu un teslim edilece i tarafn tespit edilmesi açsndan 
taraflarn sahip olmas gereken baz artlar aranm tr. Anne baba-
nn hastal , özürlü olmas ya da akl hastas olmas eklinde sa lk 
sorunlar çocu a gere i gibi bakmasna engel olur. Bunlarn yan 
sra ki inin çocu a bakmasn engelleyecek derecede ya l olmas, 
hapiste bulunmas, alkol vb. ba mllklar edinmi  olmas ve ahlâk 
d  bir ya am tarzn benimsemi  olmas da çocu un kendisine tes-
lim edilmesine engel olarak kabul edilmi tir (Öztürk, 2000, s. 135).

slâm hukukunun uyguland  Osmanl Dönemi’nde bo anm  
ailelerin çocuklarna yönelik problemlerin hidâne hükümleri çerçe-
vesinde çözüldü ü görülmektedir. Konuyla ilgili olarak Osmanl hu-
kuku temelinde cereyan etmi  ve zmir er’iyye sicillerinde yer alan 
bir davada çocu un bakm ve yeti tirilmesi sorumlulu unun anne-
annesine, nafakasnn ise babasna verildi i ifade edilmi tir (Kara-
koç, 2015, s. 190). Günümüz hukukuyla slâm hukuku arasndaki 
fark göstermesi bakmndan önemli bir örnek olan bu dava slâm 
hukukunda dolaysyla Osmanl hukukunda ahsî ve malî bakm 
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sorumlulu unun taraflar arasnda payla trld n göstermektedir. 
Ancak günümüz hukukunda velâyetin taraflar arasnda bölünüp 
bölünemeyece i meselesi tart ma konusu olmu tur. Medenî Kanu-
na göre velâyet sahibi kimse, çocu un hem ahsn hem de mallar-
n idare etmekle yükümlüdür (Arabac, 2008, s. 45). Konuyla ilgili 
farkl görü ler olmakla birlikte TMK’nn 339. maddesinde velâyetin 
bölünemeyece i ilkesi benimsenmi tir.

Fkhta yeniden evlilik meselesine çocu un menfaati gözetile-
rek baklmakla birlikte bu konunun özellikle anne açsndan ele aln-
d  ve baz fakihlerin annenin ba ka biriyle evlenmesinin çocu u 
yannda bulundurma hakkna engel olaca  görü üne sahip olduk-
lar belirtilmi ti. Medenî Kanunun 349. maddesine göre ise velâyet 
hakkna sahip olan tarafn ba kasyla evlenmesi do rudan velâyet 
hakkna engel bir durum olarak görülmemi tir (Dural, Ö üz ve Gü-
mü , 2015, C: III, s. 355). Ancak evlenmenin çocu un menfaatine 
zarar vermeye ba lamas ve onu psikolojik açdan olumsuz etkile-
mesi durumunda hâkim, velâyetin de i tirilmesi yönünde karar ve-
rebilir (Çelikel, 2006,  s. 71). Nitekim slâm hukukunda oldu u gibi 
TMK’nn 183. maddesine göre de, velâyet hakkna sahip olan anne 
veya babann bu haktan do an görev ve sorumluluklarn gere i gibi 
yerine getirmemesi eklinde sonradan ortaya çkan durumlarda, ço-
cuklarn korunmas amacyla velâyetin de i tirilmesi söz konusu 
olabilir (Serdar, 2007,  C: IX, s.777).

slâm hukukuyla günümüz hukuku arasndaki en temel ayrm 
velâyetin taraflarnn belirlenmesi konusundadr. slâm hukukun-
da özellikle temyiz dönemine kadarki süreçte çocuklar, annelerinin 
herhangi bir sebeple hakkn kaybetmeleri durumunda babalarna 
de il üçüncü ki ilere teslim edilir. Günümüz hukukunda ise anne 
veya babann d nda üçüncü ki ilere velâyet hakk tannmam tr.

slâm hukukunda oldu u gibi günümüz hukukunda da anne 
veya babann ba ka bir yere ta nmas konusunda çocu un masla-
hat göz önünde bulundurulmu  ve gerekti inde velâyetin yeniden 
düzenlemesi konusunda hâkime yetki verilmi tir (Arabac,  2008, 
s. 53). Bu ve benzeri durumlarn ortadan kalkmas sonucunda ise 
velâyet hakknn sahibine tekrar verilip verilmeyece i meselesi de 
günümüz hukukunda düzenlenmi tir. 
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slâm hukukunda oldu u gibi günümüz hukukunda da 
velâyetin anne babadan kime verilece inin tespiti konusunda ço-
cu un ya  önemli bir kstastr. Özellikle anne bakm ve efkatine 
muhtaç olan çok küçük ya taki çocu un velâyeti annenin bir kadn 
olarak çocu un bakm konusunda daha yetkin oldu u ve ihtiyaç-
larn daha iyi kar layabilece i dü üncesinden hareketle anneye 
verilir (Çelikel, 2006, s. 43-44). Yargtay anne bakm ve efkatine 
muhtaç olan çocuk için bir ya  snr belirlememi tir. Burada geli-
im psikolojisinin verilerinden yararlanlm tr. Geli im psikolojisi 

ise çocu un geli im a amalarn (1) 0-3 ya , (2) 3-6 ya , (3) 6-13 ya  
ve (4) 13-17 ya  grubu eklinde dört döneme ayrmaktadr (Arabac, 
2008,  s. 17).

0-3 ya  grubundaki çocuklarn velâyeti anneye verilmekle bir-
likte baz durumlarda, çocuk anne sütüne muhtaç olsa bile menfa-
ati gere i babasna teslim edilece ine dair düzenlemeler de vardr. 
Örne in, annenin hasta olmas halinde çocu uyla yeteri kadar ilgi-
lenemeyece i durumlar göz önünde bulundurulur. Ayn ekilde an-
nenin çocu unun e itimiyle bizzat ilgilenemeyece i ancak babann 
çok yakndan ilgilenece i anla lrsa çocu un psikolojik, ahlâkî ve 
fikrî geli imi dü ünülerek küçük çocu un velâyeti babasna verile-
bilir (Çelikel, 2006, s. 45). 3-6 ya  grubundaki çocuklarn annelerine 
olan ihtiyac 0-3 ya  grubuna göre daha azdr. Ancak yine de çocu un 
velâyetinin annesine verilmesi tercih edilmelidir.

Günümüz hukukundaki ilk iki dönem kapsamnda olan 0-3 / 
3-6 ya  grubunun slâm hukukundaki temyiz öncesi döneme kar lk 
geldi i söylenebilir. Ancak slâm hukukunda farkl görü ler olmakla 
birlikte temyiz dönemindeki ya  snr yedi olarak belirlenmi tir. 
Bu dönemde kz ya da erkek çocuk ayrm yaplmakszn çocu un 
annesine teslim edilmesi konusunda ittifak vardr. Her iki hukuk-
ta da bu ya  grubundaki çocuklarn benzer gerekçelerle annelerine 
teslim edilmesi uygun görülmü tür. Tek fark günümüz hukukunda 
çocu un anne sütüne muhtaç olmas durumunda dahi menfaatine 
uygun dü mesi ko uluyla babasna teslim edilebilece i görü üdür.  

Günümüz hukukunda 6-13 ya  grubundaki çocuklar anneleri-
ne teslim edilebilece i gibi babalarna da verilebilir (Arabac, 2008, 
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s. 19). Bu ya  grubu slâm hukukundaki temyiz döneminden bülû  
ça na kadarki süreye kar lk gelmektedir. Bu dönemdeki çocu un 
konumuyla ilgili olarak fakihlerin görü lerinde farkllklar bulun-
maktadr. Mâlikî ve Zâhirî mezhebine göre bu dönemdeki erkek 
çocu un annesinin yannda kalmas gerekirken, Hanefî mezhebine 
göre babasnn yannda kalmas gerekir ( bn Hazm, 1970, C: XI, s. 
749; Derdîr, 1986, C: II, s. 755). Bu dönemdeki kz çocuk ise Hanefî 
ve Zâhirî mezhebine göre annesinin yannda, Hanbelî mezhebine 
göre babasnn yannda kalmaldr. Çocuklarn annesinin yannda 
kalma süresini en uzun tutan Mâlikî mezhebine göre ise kzlarn 
evleninceye kadar annesinin yannda kalmas gerekir (Kâsânî, 
2005, C: III, s. 296; bn Hazm, 1970, C: XI, s. 749; Derdîr, 1986, 
C: II, s. 755; Tûveyrecî, s. 38-39). âfiî mezhebinde di erlerinden 
farkl olarak bu dönemdeki çocuklarn kz-erkek ayrm yaplmak-
szn anne babasndan birini seçme hakkna sahip oldu u görü ü 
hâkimdir. Hanbelî mezhebinde ise sadece erkek çocuk seçim hak-
kna sahiptir (Mâverdî, 1994, C: XI, s. 499; irbînî, 1997, C: III, s. 
600; bn Kudâme, 1988, C: XI, s. 415). Günümüz hukukunda da bu 
dönemdeki çocuklar ayrtm gücüne (temyiz kudretine) sahip çocuk-
lar kapsamndadr. Çocu un karar da göz önünde bulundurularak 
anne ya da babasndan birine verilebilece i görü ü benimsenmi tir. 
Günümüz hukukunda 13-17 ya  grubu ise e er babasnn yannda 
kalyorsa bu ekilde devam etmesi uygundur. Fakat genç kzlk dö-
neminde olan bir çocu un annesine verilmesinin do ru olaca  dü-
ünülmektedir (Arabac, 2008, s. 20; Fagan, 2012). Bu dönem slâm 

hukukundaki bülû dan rü d dönemine kadarki çocuklara kar lk 
gelmektedir. slâm hukukunda bu dönemdeki çocuklar konusunda 
görü  farkllklar bulunmakla birlikte erkek çocuklar için a rlkl 
görü  tek ba na ya ayabilece i yönündeyken kz çocuklarnn ge-
nellikle tek ba na braklmas uygun görülmemi tir. Ancak her iki 
hukukta da bu konuda tercih edilen görü  erkek dahi olsa çocu un 
tek ba na braklmamasdr.
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Sonuç

Bo anm  e lerin çocuklar üzerindeki hak ve sorumlulukla-
rndan bahsedilen konular fkh kaynaklarnda hidâne ve velâyet 
kapsamnda i lenmi tir. Fakihler Hz. Peygamber’in annenin daha 
hak sahibi oldu unu bildiren rivayetlerinden hareketle, anne ta-
rafnn hem babadan hem de baba tarafndan öncelikli olarak hak 
sahibi oldu u sonucuna ula m lardr. Bu görü ün arka plannda 
anne ba ta olmak üzere di er kadn akrabalarn -baba da dahil di er 
erkeklere oranla- hem çocu a kar  daha efkatli ve merhametli hem 
de çocu un bakm ve yeti tirilmesi konusunda daha yetkin oldu u 
dü üncesi bulunmaktadr.

Çocu un temyiz dönemine kadarki süreçte annesinin yannda 
kalmasnn daha uygun olaca  konusunda ittifak olmakla birlikte 
annenin herhangi bir ekilde hakkn kaybetmesi durumunda ço-
cu un teslim edilece i tarafla ilgili farkl görü ler bulunmaktadr. 
Temyiz döneminden sonra ise çocu un annesine mi yoksa babasna 
m teslim edilece i konusu çocu un cinsiyeti ve ya  göz önünde bu-
lundurularak belirlenmi tir.

Yaplan de erlendirmeler sonucunda annenin herhangi bir 
sebeple hakkn kaybetti i durumlarda babann çocu unu yanna 
alma konusunda üçüncü ki ilerden öncelikli olarak hak sahibi ol-
mas gerekti i kanaatine ula lm tr. Nitekim âyet ve hadislerden 
çkarlan sonuçlarn yan sra baz Mâlikî fakihler de, annenin bu-
lunmad  durumlarda babann -çocu u yanna almas için gerekli 
artlar ta mas ko uluyla- öncelikli hak sahibi oldu u görü ünü 

ileri sürmektedir. 

Konu slâm hukukunda daha çok hidâne ve velâyet kapsamn-
da günümüz hukukunda ise sadece velâyet kapsamnda ele alnm -
tr. Ayrca slâm hukukunda çocu un teslim edildi i taraflar arasn-
da anneanne gibi üçüncü ki ilerin de bulunmasna ra men günümüz 
hukukunda taraflar sadece anne ve babalardr. slâm hukukunda 
çocu un belirli bir süreli ine annesine sonrasnda ise babasna tes-
lim edilmesi durumu söz konusudur. Ancak günümüz hukukunda 
velâyetin bölünmezli i ilkesinden hareketle velâyet sadece kendisi-
ne verildi i tarafa ait olmaktadr.
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Her iki hukukta da çocu un menfaatinin korunmas bir ilke 
olarak belirlenmi tir. Bu ba lamda çocuk, baz artlar ta mas ko-
uluyla taraflardan birine teslim edilmi tir. Ancak slâm hukukun-

da gerekli olan artlarn yan sra sadece annenin ve sadece babann 
ta mas gereken özel artlar da belirlenmi tir. Farkl görü ler ol-
makla birlikte fakihlerin bir ksmna göre annenin çocu unu yanna 
alabilmesi için evlenmemesi gerekti i art ko ulmu tur. Ancak ge-
rek âyet ve hadislerden gerekse baz fakihlerin görü lerinden anne-
nin evlenmesinin çocu unu yanna almasna engel olmad  anla l-
maktr. Nitekim günümüz hukukunda da taraflarn evlili i velâyet 
hakkna do rudan engel olmamakla birlikte çocu un bu evlilikten 
zarar görmesi halinde velâyetin de i tirilmesi söz konusu olmak-
tadr. Yine slâm hukukunda velâyet, çocukluk dönemleri dikkate 
alnarak düzenlendi i gibi günümüz hukukunda da çocukluk dönem-
leri konusunda geli im psikolojisinin verilerinden istifade edilmi tir.

A Comparison of Hidanah Tradition in Islamic Law with 
Current Practice

Family is the basic unit of society. Bringing up children in a 
peaceful environment within the family is essential. This, how-
ever, does not always happen. In today’s society, we witness an 
increase in the number of divorced families, which brings about 
various problems. In cases of divorce, the question “who will 
hold the right and responsibility of childcare” arises. This fre-
quently poses another problem requiring legal arrangements 
both about the party with whom the child stays and the other 
party. Mostly in divorced families, children live in a sort of 
orphan-hood because their right of living with both parents is 
taken away from them. Sometimes the inevitability of living 
with one of the parents negatively affects the children, both 
psychologically and socially. Such conditions prevent kids from 
being a sound part of society. These negative effects must be 
eliminated. In order to eliminate the negative effects caused 
by divorce, we must provide the best possible environment for 
children, and both parents - the one who the child will stay 
with and the other - must fulfill their duties toward the child. 
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Therefore, both Islamic and Modern law established regula-
tions which prevent the children of divorced families from be-
ing affected by those unfavorable conditions. 

In Islamic Law, principally, the father has the custody of the 
child since birth. During marriage, both mother and father 
practice the right of custody. They jointly share the respon-
sibility of caring for and meeting the needs of the child. Prob-
lems, however, arise when the spouses separate and divorce. 
Though the rights and responsibilities over the child are pre-
served jointly, they need to be shared among the parents in 
accordance with the new set of conditions.

In such cases, new problems arise. With whom will the child 
stay and for how long? Which parent holds what rights and 
controls over the child? And, many more. Although the default 
custodian is the father, shall it continue to be so even after the 
divorce, or does the mother also have the right to custody? After 
the divorce, who will be responsible for the financial, physical 
and emotional support of the child? Under what conditions and 
how long will the child be provided for? What are the criteria 
to determine these conditions? 

These questions bring forth the concept of “hidanah” which is 
a subset of child custody in Islamic Law. The establishment 
of “hidanah” which is a notion peculiar to Islamic Law, goes 
back to the era of Prophet Muhammad (pbuh). The very first 
instances of this tradition were the solutions and answers pro-
vided by Prophet Muhammad (pbuh) in response to requests 
brought to him by families and questions about who should 
take the custody of the child in the case of divorce. In classical 
Islamic jurisprudence, these issues were not discussed under 
a distinct title but under the titles contained in the categories 
of divorce, sustenance/alimony and custody, which are gener-
ally considered within the concept of hidanah, which advises 
accommodating the child near his/her mother until a fixed age, 
so that the child’s needs are met in the best way. 

As a natural consequence of divorce, children have to stay 
with their mothers or fathers until a time when they can take 
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care of themselves. For the best possible care for the child, the 
parent who is responsible for him/her has to possess certain 
qualifications or comply with certain conditions, most of which 
have been determined in law by prioritizing the well-being 
(maslaha) of the child. This work sheds light on the following 
issues:  Under what conditions and for how long does the pri-
mary caregiver of the child have the right to bring up the child, 
and what kind of arrangements have been made in Islamic 
jurisprudence to be able to determine the mentioned conditions 
and duration. In Islamic jurisprudence, the mother is assigned 
the care and supervision of the child until a fixed term, about 
which the age range of the child plays an important role. In 
this respect, the childhood is divided into different age ranges: 
the period before discernment (tamyiz), the age of discernment 
(tamyiz), the period between the age of discernment (tamyiz) 
and puberty (bulugh), and the period between puberty (bulugh) 
and maturity (rushd). The rulings that apply to the care and 
upbringing of the child have been determined change in accord-
ance with these periods. The age range that is most important 
to our study is between the ages of 0 and 7, which is the term 
between birth and discernment (tamyiz), because this range 
is the period when children need their mothers the most. The 
consensus is that the child should stay with the mother until 
the age of discernment (tamyiz). There are, however, differing 
opinions about the party with whom the child should stay in 
the case of mother loses the right. The decision on with whom 
the child should stay with after the age of discernment (tamyiz) 
changes depending on the age and gender of the child. 

In Islamic Law, while the right of custody belongs to the father, 
children stay with their mothers until a fixed age. In modern 
law of the Turkish Republic, the legal status of children in di-
vorced families is set in the articles 182 and 183 of the civil 
law, where this issue is undertaken within the framework of 
custody. Which of the parents will be granted the custody of the 
child, and the arrangements regarding the personal relations 
of the other party with the child are matters that are left to the 
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discretion of the judge presiding over the divorce case. Just as 
in Islamic Law, “best interests of the child” is what matters. 
The qualifications and conditions to which parties must adhere 
have been prescribed, while the age of the child is also a very 
important determinant. 

There are prominent differences between “hidanah” in Islamic 
law and the regulations about child custody in Modern Law. 
The fundamental difference between them is about the parties 
that are entitled to custody. In Islamic Law, especially during 
the period before tamyiz, the custody over the children may be 
granted to third parties if the mother loses her right. In modern 
law, however, no one apart from the mother or the father is 
entitled to the custody of the child.

In this work, we will first discuss the definition, content, and 
scope of the notion of “hidanah” in Islamic Law briefly and then 
analyze the regulations on child custody in cases of divorce in 
Modern Law. Thereafter, we will present the differences be-
tween two bodies of laws.
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Öz • Arabuluculuk, özellikle medenî hukuk ili kilerinden do an uyu -
mazlklarn çözümünde dünyada yaygn bir yöntem olarak uygulan-
maktadr. Arabuluculuk, Osmanl-Türk hukuk sisteminde tarihsel sü-
reçte uygulama alan bulmu tur. Bu kurumun kültürel-dinî temelleri 
bulunmasna ra men, Türkiye’de pozitif hukuk düzenlemeleri içerisin-
de çok uzun süre yer bulamad  görülür. Öte yandan uluslararas baz 
kurulu larn tavsiye kararlar ve Avrupa nsan Haklar Mahkemesi’nin 
Türkiye aleyhine verdi i kararlar neticesinde arabuluculu un düzen-
lenmesi ihtiyac ortaya çkm  ve bu konuda yakn zamanda bir kanun 
hazrlanm tr. Bu kanun iddet iddias içeren durumlar d nda aile 
hukukuna ili kin konularda da arabuluculuk yoluna ba vurulabilece-
ini düzenlemektedir. Ancak kanun, aile arabuluculu una ili kin özel 

hükümler getirmemi tir. Aile kurumuna anayasal düzeyde önem at-
fedilmi  olmas, çocuk haklarnn anayasa tarafndan özel olarak dü-
zenlenmi  olmas ve kadnn insan haklarna dair kar la lan sorun-
lar, arabuluculuk kurumunu bo anma süreçleri açsndan önemli hale 
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getirmektedir. Bu kurumun yerle mesiyle, bo anma süreçlerinde ara-
buluculu a ba vuruldu unda baz haklarn korunmas mümkün hale 
gelecektir. Ancak arabuluculu a dair bir takm endi elerin varl  da 
görmezden gelinemez. Bu endi elerin giderilmesi, taraflarn ve çocu un 
haklarnn korunabilmesi için aile arabuluculu unun özel bir yasal ça-
l mayla düzenlenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Aile Arabuluculu u, Adil Yarglanma Hakk, Ma-
kul Sürede Yarglanma Hakk, Ki ili in Geli tirilmesi Hakk, Devletin 
Pozitif Yükümlülü ü.

Abstract • Legal mediation is a common method to resolve disputes, 
especially those arising from civil law, around the world. It had also 
existed in one form in the Ottoman legal system. Despite the cultural 
and religious connection to this institution, mediation could not find a 
place for itself within the Turkish context. At the same time, resolutions 
made by some international organizations and the European Court of 
Human Rights decisions against Turkey showed the need to introduce 
the institution of mediation. The resulting law and regulations produced 
stipulates that mediation can be used to resolve all issues related to the 
family law, except cases involving allegations of violence. However, the 
law failed to provide special provisions for mediation involving families. 
The importance of the family unit, the constitutional guarantees pro-
vided for the well-being of children and problems related to the rights 
of women make the institution of mediation very important in regard 
to divorce processes. Family mediation may provide certain protection 
of rights of all concerned in a divorce process. However, there are very 
serious concerns that can not be ignored about the mediation itself. A 
special law regulating the process of mediation is a must for smooth 
running of the process, especially concerning issues related to families.
Keywords: Family Mediation, Right to a Fair Trial, Right to Trial wit-
hin a Reasonable Time, Right to Free Development of Personality, Po-
sitive Obligations of the Government.

Giri

Hukukî uyu mazlklarn önemli bir bölümünün özel hukuk 
ili kileri ba lamnda ortaya çkt  ve yarg açsndan büyük bir 
yük olu turdu u dü ünüldü ünde, modern hukuk düzenlerinde bu 
uyu mazlklarn giderilmesi için çözüm yolu alternatiflerinin geli -
tirilmesi ola an bir sonuç olarak ortaya çkmaktadr. Bu ba lamda 
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taraf iradelerinin e itli i üzerine kurgulanan özel hukuk ili kilerin-
den do an uyu mazlklarn arabuluculuk yöntemiyle giderilmesinin, 
taraflar açsndan hak kayplarna yol açmayaca  dü ünülebilir. 
Çünkü e it iradi güce sahip taraflarn taleplerinin uzla trlmas söz 
konusudur. Oysa aile hukukundan kaynaklanan ili kilerde taraflar 
arasnda tam bir irade e itli inden bahsetmek mümkün de ildir. Bu 
sebeple hukuk düzenlerinde, taraflardan dezavantajl olanlarn özel 
olarak korundu u görülür. Öte yandan aile hukuku ili kilerinden 
kaynaklanan uyu mazlklar ve bo anma süreçlerinde arabuluculuk 
yönteminin uygulanmas halinde aile ili kileri ve taraflar açsndan 
oldukça olumlu sonuçlar ortaya çkabilir. Bununla birlikte olumsuz 
sonuçlarn do mas da mümkündür. Taraflarn haklarnn korun-
mas, uyu mazl n ksa sürede ve etkili bir ekilde, aile ili kilerine 
mümkün oldu unca az zarar vererek çözülebilmesi için arabuluculuk 
yönteminin bu kapsamda özel olarak kurgulanmas gerekmektedir. 

Bo anma Sürecinde Arabuluculuk Müessesesinin Önemi

Bir uyu mazl n, tarafsz bir hakem gözetiminde, taraflarn 
rza ve anla malar üzerine mahkemeye gitmeden sonlandrlmas 
anlamna gelen arabuluculuk (Tanrver, 2006, s. 165), çe itli ülke-
lerde uzun süredir uygulanmaktadr (Demircio lu, 2015, s.47). An-
cak aile arabuluculu u ile hukukî uyu mazlklarn çözümünde iradi 
olarak ba vurulabilecek bir yol olan arabuluculu un birbirinden ayr 
tutulmas gerekti i de gün geçtikçe daha da önem arz eden bir konu 
haline gelmektedir (Parkinson, 2014, s.20). Arabuluculuk kurumu-
nun aile kavramna vurgu yaplarak özelle tirilmesi önem arz eder. 
Salt hukukî bir ili ki biçimi olmayan, duygusal birçok ba la örülü 
bir birliktelik olan aile, arabuluculu un da özel olarak bu yapya 
uygun bir ekilde düzenlenmesini gerekli klar. Bu çerçeve içerisin-
de, ihtiyaçlarnn ve haklarnn göz önünde bulundurulmas zorunlu 
olan çocuklar da ailenin bir parças ve bo anmadan etkilenen taraf 
olarak, aileye ili kin konularda ba vurulabilecek arabuluculuk mü-
essesesi içerisinde özel olarak ele alnmaldr.

Aile arabuluculu u ayrlmakta olan e lere, çocuklar ve malî 
konular ya da edinilen mülklere ili kin düzenlemeler dâhil olmak 
üzere ayrlma veya bo anmadan kaynaklanabilecek konularda 
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hakkaniyetli bir anla maya varmalarna yardmc olmak üzere kul-
lanlmaktadr. Aile üyeleri içerisinde çocuklar ve gençler, üvey anne/
babalar, dede ve ninelerin de olabilece i dü ünüldü ünde, bo anma 
sürecinde arabuluculu un özellikli bir konumda oldu u görülebilir. 
Arabuluculuk aile üyelerine bo anma gibi kriz dönemlerinde des-
tek olarak birbirleri ile ileti imde kalp kar lkl rza ve anla maya 
dayanan düzenlemeler yapabilmelerine imkân tanr. Özellikle bo-
anma sürecinde çocukla ebeveyn arasndaki ili kilerin sa lkl bir 
ekilde yürütülmesi ve sürdürülebilir olmas aile arabuluculu unun 

iyi uygulanabilmesi sayesinde mümkün olabilecektir (Parkinson, 
2014, s. 20). 

Aile Arabuluculu unun Türk Hukukundaki Yeri

Aile arabuluculu u, Türk toplumunun yabanc oldu u bir ku-
rum de ildir. slâm hukuku ve Osmanl Devleti dönemindeki uygu-
lamaya bakld nda arabuluculuk i levi görebilecek baz kurum/
ki i ve yöntemlerin var oldu u görülebilir ( en, 2012, s.107). Özel-
likle aile içi ili kilerle alakal sorunlarn çözülmesinde slâm dini-
nin ana kayna  Kur’ân- Kerim’de bu noktada önemli hükümler yer 
alr. Nisâ sûresi 4. âyette “E er kar ile kocann aralarnn açlma-
sndan endi eye dü erseniz, o vakit kendilerine erke in ailesinden 
bir hakem, kadnn ailesinden bir hakem gönderin. ki taraf (aray) 
düzeltmek isterlerse Allah aralarn bulur; üphesiz Allah her eyi bi-
len, her eyden haberdar olandr.” Burada verilen anlamyla hakem 
kavramnn esasen bir tür arabuluculu a i aret etti ini söylemek 
mümkündür ( en, 2012, s. 116). Çünkü burada hakim olmayan ve 
taraflarn iradeleriyle seçilen kimselerin, taraflarn arzu ve istekle-
ri çerçevesinde aralarn bulma anlamna gelebilecek bir faaliyetin 
yürütülmesi tavsiye edilmi tir. Bu açdan bakld nda hakemlik 
kurumunun, modern hukukun kabul etti i arabuluculuk artlarn 
sa lanm  oldu u görülür. Nisâ 128. âyette evlili e ili kin konularn 
sulh yoluyla giderilmesi açkça te vik edilmi tir. “E er bir kadn 
kocasnn geçimsizli inden yahut kendisinden yüz çevirmesinden en-
di e ederse, aralarnda bir sulh yapmalarnda onlara günah yoktur. 
Sulh (daima) hayrldr. Zaten nefisler kskançl a hazrdr. E er 
iyi geçinir ve Allah’tan korkarsanz üphesiz Allah yaptklarnzdan 
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haberdardr.” Âyetler ço altlabilece i gibi slâm hukukunun önem-
li bir ba ka kayna  olan sünnette de birçok sulh uygulamasna yer 
verildi i görülebilir ( en, 2012, s. 118-121). Osmanl döneminde ise 
kadlarn hâkim olarak uyu mazlklar çözmelerinin d nda, taraf-
lar sulha davet etme ya da onlarn sulh yoluyla anla m  olduk-
lar hususlar onaylama yetkileri bulunmaktayd (Dörtok, 2006, s. 
114). Yarglama süreçlerinde kadya yardmc unsurlardan birisi 
olan muslihûn, taraflarn anla arak uyu mazlklarn nihayete er-
mesinde önemli roller üstlenmi lerdi. Ayn ekilde müftîlerin de 
dinî hukukî konularda dolayl olarak mahkemeye yardmc olduk-
lar ve bir nevi arabulucu rolü üstlendikleri görülmü tür (Aydn, 
2003, s. 343). Bu açdan bakld nda, tarihsel, kültürel ve hukukî 
temelleri bulunan, gelene e, örf ve âdete uygun olan arabuluculuk 
kurumunun, bugünün modern hukuk düzenlerinin oldukça önemli 
bir bölümünde uyguland  üzere Türkiye’de de yeniden canland-
rlmas önemlidir. 

Türkiye’de Arabuluculukla lgili Geli meler ve Aile 
Arabuluculu u 

Türkiye arabuluculuk kurumuna uzun süre mesafeli yak-
la m  olmakla birlikte son yllarda bu konuda önemli geli meler 
ya anmaktadr. 

Türkiye’de aile arabuluculu u ihtiyacnn varl n ortaya ko-
yan önemli bir olay Avrupa nsan Haklar Mahkemesi’nin(A HM) 
Türkiye aleyhine vermi  oldu u oldukça önemli bir karar ile açkça 
hissedilmi tir. Bu karar bir bo anma davas çerçevesinde olu turul-
mu tur. Bu olayda taraflardan erkek olan e  Türkiye’de bo anma 
davas açm  ancak bu dava 8 yl 6 ay sürmü tür. Ayrca bo anma 
çerçevesinde ileri sürülen baz talepler de ayn ekilde oldukça uzun 
bir süre kar lanmam tr. Bu sorun A HM’e ta nm  ve Mahkeme 
aile hayatnn korunmas hakknn (A HS m. 8), özellikle çocu un 
ki isel geli iminin korunmas hakknn ve oldukça uzun yarglama 
süreci sebebiyle adil yarglanma hakknn (A HS m. 6) ihlal edildi-
ine ve devletin pozitif yükümlülüklerini yerine getirmedi ine karar 

vermi tir (Cengiz Klç/Türkiye, B. No: 16192/06). 
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Aile arabuluculu u ve genel olarak arabuluculuk konusunda 
Türkiye’de ya anan geli meleri önemli ölçüde etkileyen bir ba ka ge-
li me ise Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin R(98)1 Sayl Tavsi-
ye Karar olmu tur. Tavsiye Karar, aile arabuluculu u müessesesi-
nin hangi noktalarda önem ta yaca n oldukça güzel vurgulamak-
tadr. Tavsiye Kararnn 7. fkras aile arabuluculu u kurumunun 
aile bireyleri arasndaki ili kinin daha sa lkl hale getirilmesinde, 
mevcut uyu mazl n ve etkilerinin azaltlabilmesinde, bir uzla ma-
nn ortaya çkabilmesinde, ebeveynler ve çocuklar arasndaki ili ki-
nin devamll nn sa lanabilmesinde, hem taraflar hem de devlet 
açsndan bo anma ve ayrlktan kaynaklanan sosyal ve ekonomik 
yükün azaltlmasnda ve e er dava yoluna ba vurulacaksa uzun 
yarglama süreçlerinin azaltlmas noktalarnda etkili olabilece ini 
vurgulam tr. Ayn ekilde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 
Hukuk Uyu mazlklarnda Arabuluculuk Hakkndaki Rec (2002) 
10 Sayl Tavsiye Karar da medenî uyu mazlklarda arabuluculuk 
kurumunun önemine vurgu yaparak bu konuda olu turulacak ya-
plarn hangi ilkeler çerçevesinde düzenlenmesi gerekti i üzerinde 
durmu tur. Bu Kararda da vurgulanan nokta, arabuluculu un uyu -
mazl n çözüm sürecini kolayla trc etkisidir. 2008 ylnda Avrupa 
Parlamentosu ve Avrupa Birli i Konseyi Medeni ve Ticari Husus-
larda Arabuluculu un Belirli Yönleri hakknda bir direktif yaym-
lam tr (Avrupa Arabuluculuk Direktifi 2008 [21 Mays 2008 Tarih, 
2008/52/EC Sayl Direktif]). Bu direktif de taraflar arasnda dostane 
bir ili kinin var edilebilmesi ve süreklili in sa lanabilmesi noktasn-
da arabuluculu un önemini vurgulamaktadr. Esasnda Türk pozitif 
hukukunda da baz alternatif uyu mazlk çözüm yöntemleri bulun-
maktayd (örne in; Av. K. madde 35/A; CMK madde 253, 256, TKHK 
madde 22 gibi). Bu geli melerin ardndan nihayetinde Türkiye’de 
6325 Sayl Kanun hazrlanm  (Hukuk Uyu mazlklarnda Arabu-
luculuk Kanunu, Resmi Gazete, 22.06.2012-28331) ve aile hukukuna 
ili kin konularda da arabuluculuk yönteminin uygulanmas sürecine 
girilmi tir (Milliyet, 20.10.2017). Ancak kanun m.1/1’de taraflarn 
üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri i  veya i lemlerden do-
an özel hukuk uyu mazlklarnn çözümlenmesinde arabuluculu-
un uygulanabilece ini düzenlerken, aile hukukundan kaynaklanan 

uyu mazlklar ayrca konu edinmemektedir. Öte yandan kanun 
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bu noktada ya anacak uyu mazlklarda arabuluculuk yoluna ba -
vurulmasnn önünü de açm tr. Oldukça do ru bir bak  açsyla 
aile içi iddet iddias içeren uyu mazlklarn arabuluculu a elveri li 
olmad  kanunla açkça vurgulanm tr. Buna göre aile içi iddet 
iddias içermeyen aile hukukuna ili kin konularda arabuluculuk 
yoluna ba vurulabilecektir. Dolaysyla bo anma sürecinde de ara-
buluculuk müessesesinin i letilmesi mümkün olacaktr. Bo anma 
sürecinde ba vurulabilecek bu yolun, taraflarn baz hak ve özgür-
lükleri üzerinde nasl etkileri olaca  ise çal ma kapsamnda önem 
arz etmektedir. Maddî manevî a r yükler içeren bo anma sürecinde 
taraflarn ve çocuklarn haklarnn korunmasnda aile arabuluculu-
unun olumlu etkileri olabilece i gibi olumsuz etkiler do urmas da 

muhtemel görünmektedir. 

Bo anma Sürecinde Baz Hak Alanlarnda Ortaya Çkan 
hlaller ve Arabuluculuk Kurumunun Olumlu Etkileri

Aile hukukunun önemli bir parças olan bo anma sürecinde, 
kar la lan baz önemli sorunlarn çözümü için ba vurulabilecek bir 
yol olan aile arabuluculu u kurumunun oldukça önemli bir ihtiyac 
kar layaca  açktr. Bo anma sürecinden etkilenecek olan süjeler 
olarak e ler ve çocuklarn baz haklarnn korunmas noktasnda 
arabuluculuk faaliyetinin sa layaca  faydalar dikkat çekicidir. Bu 
faydalar özellikle anayasann özel önem atfetti i ailenin korunmas 
ile kadn ve çocuk haklar noktasnda yo unla maktadr. lk fayda 
özel hayatn gizlili i ve ailenin korunmas hakk kapsamnda or-
taya çkmaktadr. Bo anma süreçlerinde aile mahremiyetinin gizli 
kalabilmesi önemlidir. Bu gizlilik sa lanamad nda anayasann 
20. maddesinde düzenlenen özel hayatn gizlili i hakk ço u zaman 
ihlal edilebilmekte ve taraflar maddî ve manevî zarar görebilmek-
tedirler. Ayrca bir bo anma söz konusu oldu unda, bu süreçte bir 
ailenin varl  söz konusudur ve bo anma sürecinde ya anacak her 
türlü olumsuzluk ayn zamanda anayasann 41. maddesinde oldukça 
büyük önem atfedilen aile hayat ve ailenin korunmas haklarnn 
ihlaline sebebiyet verebilmektedir. Bu noktada arabuluculuk kuru-
munun gizlilik açsndan bir bo anma davasna oranla daha fazla ko-
ruyucu özellik gösterece i söylenebilir. Zira Arabuluculuk Kanunu 4. 
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ve 5. maddeler ile ilgili Yönetmeli in 6. ve 7. maddeleri arabuluculuk 
sürecinde gizlili e ili kin önemli düzenlemeler içermektedir (Hukuk 
Uyu mazlklarnda Arabuluculuk Kanunu Yönetmeli i, Resmi Ga-
zete, 26.01.2013-28540). Buna göre “Taraflarca aksi kararla trl-
madkça arabulucu, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine 
sunulan veya di er bir ekilde elde etti i bilgi ve belgeler ile di er 
kaytlar gizli tutmakla yükümlüdür. Aksi kararla trlmadkça ta-
raflar ve görü melere katlan di er ki iler de bu konudaki gizlili e 
uymak zorundadrlar.” Ayn ekilde arabuluculuk sürecinde ortaya 
çkan beyan ve belgelerin daha sonra, sürece katlan ki ilerce delil 
olarak kullanlmas da yasaklanm tr. 

Anayasada 2010 ylnda yaplan baz de i iklikler ise çocuk-
larla ilgili oldukça önemli hak kategorilerinin anayasaya dâhil edil-
mesini sa lam tr. Bu ba lamda yine 41. maddeye yaplan eklerle 
çocu un korunmas, anne ve babasyla ki isel ili ki kurmas ve sür-
dürebilmesi haklar, devletin açk pozitif yükümlülü ünü gerekti-
ren sosyal ve ekonomik haklar kategorisinde yer alm tr. Bo anma 
süreçlerinde özellikle çocu un zarar görmesi, özel önlemler alnma-
dkça her zaman mümkün olabilmektedir. Arabuluculuk sayesinde 
uzla ma ve anla mann sa lanmas yoluyla çocu un bu haklar yö-
nünden korunmas daha mümkün hale gelecektir. Zira arabuluculuk 
kurumunun yaygn olarak uyguland  kar la trmal örneklerde 
çocuklarn durumunun özel olarak ele alnd  ve haklarnn korun-
mas için tedbirlerin özel olarak ele alnd  görülmektedir (Parkin-
son, 2014, s.129). 

Di er taraftan bo anma davas sürecinde çocu un ve taraflarn 
ki ili ini geli tirme hakknn ihlal edildi i de ileri sürülebilir (Gö-
ren, 1992, s.173-174). Yine A HS ve anayasada güvence altna aln-
m  olan bu hak, uzun yarglama süreçleri neticesinde ihlal edilebil-
mektedir. Çocu un ve taraflarn hukukî durumunun belirsizli i ve 
ya anan çeki meli süreç, özellikle çocu un psikolojisi üzerinde uzun 
süre olumsuz etkiler do urarak bu hakkn ihlaline yol açabilmek-
tedir. Anayasann 10. maddesinde 2010 ylnda yaplan düzenleme 
çerçevesinde çocuk, devlet tarafndan özel olarak korunmas gereken 
gruplar arasnda açkça saylm tr. Buna göre bo anma sürecinin 
olumsuz etkilerinden korunma da çocu un en temel haklarndan biri 
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olarak de erlendirilebilir. Bu noktada arabuluculuk kurumunun en 
önemli etkilerinden birisi ortaya çkmaktadr. Arabulucunun uzla -
trc etkisi sayesinde çocukla ilgili meselelerin taraflar açsndan 
önemli ve öncelikli hale gelmesi mümkün olabilecek ve çocu un üs-
tün yarar korunacaktr. 

Ki ili in geli tirilmesi hakk, modern hukukun tand , in-
sann kendi ki ili ini gerçekle tirebilmesi, yeteneklerini göstere-
bilmesi, gelece ini planlayabilmesi, d  dünya ile sa lkl ili kiler 
kurabilmesi, ki iyi di erlerinden ayran tüm özellikleriyle birlikte 
tannmasn sa layc bir haktr (YHGK E. 2014/2-889, K. 2015/2011, 
T. 30.09.2015). Alman Anayasas 2. maddesinde dokunulmaz ve de-
i tirilmesi yasak haklar arasnda yer alan, 1982 Anayasas’nn 

17. maddesinde korunan ki ili in (serbestçe) geli tirilmesi hakk, 
esasen bütün di er haklarn anlaml bir ekilde hayata geçmesini 
sa layabilecek kurucu bir hak olarak de erlendirilebilir (Gözler, 
2011, s. 525). Ki ili in geli tirilmesi hakknn korunmas bo anma 
sürecinde taraflarn her ikisi için de önemlidir. Ancak bu hakkn 
korunmasnn, özellikle kadn taraf açsndan özel bir önem ta -
d  söylenebilir. Bo anma sürecinin uzunlu u ve bu süreçte ortaya 
çkan belirsizlik, ki ilerin sonraki hayatlarnn düzene sokulmas ve 
gelece in planlanabilmesi ba lamnda olumsuz sonuçlar do urabil-
mektedir. Türk toplumu açsndan bakld nda, kadnn ço unlukla 
ekonomik anlamdaki geçiminin evli olmadan önce aile, evlilik son-
rasnda ise kocaya ait oldu u dü ünüldü ünde, bo anma süreci ve 
sonrasnda hayatn adeta yeniden planlanp kurgulanmas önemli 
bir sorun haline gelmektedir. Aile içi meselelerin bir davaya konu 
edilmi  olmas çeki meyi daha da büyütebilmektedir. Bo anma sü-
recinde arabuluculuk hem bu çeki menin azaltlmas hem sürecin 
ksalmasna yardmc olurken, ki ilerin ayrlk sonras hayatlarnda 
geleceklerini kurgulayabilmelerinde olumlu bir moral etki do urabi-
lecektir. Bo anma sürecindeki belirsizlik ve sürecin uzunlu u, koca 
olan e in kendi hayatn yeniden planlamas noktasnda da sorunlar 
yaratabilir. Çocu un bu süreçteki durumu ise daha da büyük önem 
arz eder. Bo anma sürecinde ya anacak olan her türlü sorun, çocu-
un geli imi açsndan oldukça olumsuz sonuçlar do urabilmektedir 

(Türkarslan, 2007, s. 99-108). Ki ili ini in a sürecinde olan çocuk, 
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maddî ve manevî yönleriyle tümüyle aileye ihtiyaç duyar bir pozis-
yondadr. Bu süreçte ki ili inin, maddî ve manevî varl nn koru-
nup geli tirilmesi için ihtiyaç duydu u her ey aile tarafndan kar-
lanmaktadr. Bo anma sürecinde ise bu durum de i mekte, çocuk 

her mânada belirsiz bir sürecin içine girmektedir. Devlet tarafndan 
özel olarak korunmas gereken gruplar içerisinde saylan çocu un 
(Anayasa m. 41), aile arabuluculu u sayesinde bo anmann olumsuz 
etkilerinden önemli ölçüde korunacaktr. 

Arabuluculuk kurumunun olumlu etkilerinin görülece i bir 
ba ka hak ise adil yarglanma hakk çerçevesinde de erlendirilen 
makul sürede yarglanma hakk olacaktr. Türkiye’de yarglama 
süreçlerinin genel olarak uzun olu una dayal olarak ço unlukla 
Anayasann 36. ve Avrupa nsan Haklar Sözle mesi’nin 6. mad-
desinde güvence altna alnan makul sürede yarglanma hakknn 
ihlali ( nceo lu, 2013, s. 370) sorunuyla kar  kar ya kalnmaktadr. 
Bu konuda özellikle A HM’in Türkiye hakknda vermi  oldu u ihlal 
kararlar bulunmaktadr. Bo anma davalarnda da ksa sürede bir 
yarg kararnn elde edilememesi ki ilerin uyu mazlklarnn ma-
kul sürede giderilmesini engellemektedir. Arabuluculuk, taraflarn 
kar lkl olarak anla malarna imkân tanyaca ndan, çeki meli sü-
reçleri büyük ölçüde ortadan kaldrarak daha ksa bir sürede e lerin 
ve çocu un hukukî durumlarnn kesinle mesine imkân verecektir. 

Aile arabuluculu u kurumunun getirilmesi noktasnda devle-
tin durumunun da yine hak ve özgürlükler çerçevesinde de erlendi-
rilmesi gerekir. Ki ilerin hak ve özgürlüklerinin korunup geli tiril-
mesi noktasnda taraf olunan insan haklar sözle meleri ve anayasa-
nn devlete yüklemi  oldu u pozitif yükümlülükler bulunmaktadr. 
Devletler, bireylerin hak ve özgürlüklerine dokunmamakla yükümlü 
olduklar kadar; onlarn kullanlmasnn önündeki engelleri kaldr-
mak ve kullanlabilmelerini sa lamak ve ihlalleri ortadan kaldrmak 
için gereken tedbirleri almakla da yükümlü klnm tr. Anayasann 
90. maddesinde yaplan de i iklikle de usulüne göre yürürlü e gir-
mi  uluslararas insan haklar belgeleri iç hukuka üstün tutularak, 
devletin bu yönde admlar atmas adeta zorunlu hale getirilmi -
tir. Özellikle yukarda de inilen hak alanlarnda e lerin ve çocu-
un haklarnn korunabilmesi açsndan arabuluculuk kurumunun 
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olu turulmas, devlete anayasann yüklemi  oldu u pozitif bir yü-
kümlülük olarak da de erlendirilebilir. Bu yükümlülük ayn zaman-
da anayasann 10. maddesinde e itlik ilkesini düzenleyen hükümler 
çerçevesinde de söz konusudur. Bu madde kadn ve çocu un korun-
mas noktasnda pozitif ayrmcl  düzenlemi , devletin tüm kurum-
lar ve anayasa alt normlar ba lamnda ba laycl  olan önemli bir 
anayasal ilkedir. O halde aile hukukundan kaynaklanan ve bo anma 
sürecinde ya anan hak ihlallerinin giderilmesi noktasnda da dev-
leti pozitif yükümlü olarak de erlendirmek mümkündür. Devletin 
pozitif yükümlü olmas ise söz konusu hak ihlalinin önlenmesi ve 
giderilmesi için somut bir tedbir almasn, düzenleme yapmasn zo-
runlu klar (Boyar, 2013, s. 71). 

Arabuluculuk kurumunun ba kaca olumlu etkilerinden bah-
setmek de mümkündür. Arabuluculuk sürecinde taraflarn ayn 
zamanda bir nevi psikolojik yardm ya da dan manlk hizmeti ala-
bileceklerinden bahsedilebilir. Bu durum bazen taraflarn sorunla-
rn hallederek evlilik birli inin devam yönünde karar vermeleri-
ni kolayla trabilecektir. Arabuluculu un ba ka bir olumlu etkisi 
ise mahkemelerdeki i  yükünü büyük ölçüde azaltacak olmasdr. 
statistikî verilere göre Türkiye’de her yl yakla k olarak 130 bin 

bo anma gerçekle mekte ve her yl bu say art  e ilimi göstermek-
tedir (TÜ K, Evlenme ve Bo anma statistikleri, 2016). Arabulucu-
luk yoluyla aile hukukuna ve bo anmaya ili kin birçok uyu mazlk 
mahkemelere gitmeden çözülece inden bu ba lamdaki i  yükünün 
de azalaca  söylenebilir.

Bo anma Sürecinde Arabuluculuk Müessesesine li kin 
Baz Endi eler

Arabuluculuk kurumu yukarda sralanan beklentileri kar la-
yacak olsa da baz endi eleri de beraberinde getirmektedir. Bunlar-
dan ilki, uzun yarglama süreçlerini ortadan kaldraca  dü ünülen 
arabuluculu un her bo anma açsndan olmasa da baz vakalarda 
bo anma süreçlerini uzataca  endi esidir. Her bo anma uyu maz-
l  açsndan arabuluculu un olumlu bir etki do uraca  üphesiz 
iddia edilemez. Böyle bir durumda hem sorun çözülememi  olacak 
hem de bo anma davas süreci uzayabilecektir. Bu durumda süreci 
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ksaltmak gibi bir etki do urmas beklenen arabuluculu un tam ter-
si yönde bir etki do urmas mümkün olabilecektir. 

Bir ba ka olumsuzluk ise yeterli hukukî bilgiye sahip olma-
yan kimselerin taraflarn hak kaybna sebep olabilecek olmasdr. 
Her ne kadar arabulucu olacak ki ilerin belli nitelikler ta mas ve 
hukuk fakültesi mezunu olmas art aranm  olsa da (Yönetmelik, 
m. 24/2/b) aile hukuku, iddet, istismar gibi oldukça önemli baz 
konular açsndan özel ve kapsaml bir e itime tabi tutulmamalar 
halinde taraflar ve çocuk açsndan önemli hak kayplarnn ortaya 
çkmasna sebep olmalar söz konusu olabilecektir.

Ayrca Türkiye’de kadnn insan haklarna ili kin yerle mi  
olumsuz bak  açs bir yanda dururken, yeterli düzeyde insan hak-
lar nosyonu olmayan ki ilerin yürütece i arabuluculuk süreci, bu 
alanda daha büyük hak kayplarna yol açabilecektir. Her ne kadar 
iddet temelli vakalar arabuluculu un d nda tutulmu  olsa da id-

detin çok çe itli ekillerde gerçekle ebilece i dü ünüldü ünde idde-
tin varl nn tespitinin ne kadar önemli oldu u ve bu konuda özel 
bir bilgi birikiminin gereklili i görülecektir. Kadna yönelik iddete 
ili kin yarg kararlar açsndan dahi önemli sorunlarn oldu u dü-
ünüldü ünde bu konuda da önemli hak kayplarnn ya anabilece i 

söylenebilir.

Arabuluculuk pozitif düzenlemeler çerçevesinde her ne kadar 
taraflarn iradelerine ve taraflarn e itli ine dayandrlm  bir ku-
rum olsa da kültürel, sosyolojik, ekonomik ve psikolojik birçok fak-
törün etkisiyle özellikle kadnn bask altnda hissetmesini mümkün 
hale getirebilecektir. Bu durumda taraflar arasndaki güç dengesiz-
li i, arabuluculuk sürecinin, iradi gibi görünse de kadn aleyhine 
sonuçlanmasna sebep olacaktr.

Türkiye’de evlili in hukukî boyutuna ili kin genel bilgi düzeyi 
de erlendirildi inde, özellikle kadnlarn bu müessese içerisinde sa-
hip olduklar haklara ili kin önemli bir bilgi eksikli inin oldu u gö-
rülür. Bu eksikli in, özellikle evlilik ve bo anmann malî boyutuyla 
ilgili olarak daha yo un bir ekilde ortaya çkt  söylenebilir. Bo an-
mada malî hükümler noktasnda taraflarn serbest iradelerinin ve 
tercihlerinin ön planda oldu u dü ünüldü ünde (Bilgin, 2016, s.35) 
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bu durumun özellikle baz malî haklarn kayb noktasnda hakka-
niyete uygun olmayan sonuçlar do urabilece i söylenebilir. Burada 
yine kadnn hem konuya ili kin genel bilgisinin eksikli i hem de 
toplumsal cinsiyet rollerinin etkisi, sosyo-kültürel bask ya da di er 
e in basks gibi faktörlerin etkili olabilece i ve kadnn serbest ira-
desi ve tercihinin onun aleyhine bir ekilde yönlendirilmesi ihtimali 
söz konusu olabilecektir. Arabuluculuk sürecinde ise hukukî - tek-
nik yönü a r basan böyle bir konunun taraflar açsndan tümüyle 
hakkaniyetle sonuçlandrlamayacak olmas, kayda de er bir endi e 
olarak de erlendirilebilir.

Bir ba ka endi e ise arabulucunun yeterli düzeyde güvenceli 
bir konuma kavu turulmamas halinde etki ve bask altna alna-
bilmesi ihtimalinin söz konusu olabilece ine ili kindir. Davalarn 
mahkeme-hâkim önünde görülmekte olmas ve bireylerin bu ku-
rumlara ili kin algs taraflarda kurallara uyma, sayg gösterme, 
devletin koruyucu gücünü hissetme gibi etkiler yaratabilmektedir. 
Ancak arabulucu ile ilgili olarak ayn ya da benzer bir algnn yara-
tlmas oldukça zordur. Bu durumda arabulucu etki ve bask altna 
alnabilecektir. 

Sonuç ve Öneriler

Arabuluculuk sürecinde yukarda sralanan endi elerin gide-
rilmesi için baz öneriler sunulabilir. 

lk olarak arabulucu olabilmek için hukuk ö renimine sahip 
olmann yannda; arabuluculuk e itim süreçlerinin insan haklar ve 
özellikle kadn ve çocuk haklar açsndan zenginle tirilmesi gerek-
mektedir. Bu noktada kadna yönelik iddet, iddetin türleri, çocuk 
istismar, aile psikolojisi gibi temel baz konularda arabulucularn 
özel ve kapsaml bir e itim sürecine tabi tutulmalar gerekir.

Arabuluculuk süreçlerinin özellikle taraflardan birisi ve ço un-
lukla da muhtemelen kadn tarafndan iyi yürütülememesi, tarafn 
zayf olmas veya yeteri kadar bilgi sahibi olmamas nedeniyle hak-
kaniyete uygun olmayan sonuçlarn ortaya çkmas mümkün ola-
bilir. Taraflar açsndan ya anabilecek hak kayplarnn önlenmesi 
için sürece bir avukatn dâhil edilmesi, taraflar bunu sa layamad  
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takdirde baro tarafndan görevlendirilme yaplmas zorunlulu u da 
dü ünülebilir. 

Aile kurumunun önemi ve özel olu u, ülkenin sosyo - kültürel 
yaps sebebiyle çocuk ve kadn haklarnn ayrca korunmas gerekti-
inden hareketle aile ve bo anma arabuluculu u ile ilgili ayr bir ka-

nun hazrlanmas da gerekmektedir. Bu kanun, özellikle aile huku-
kuna ili kin hangi konularn arabuluculuk kapsamna alnaca n, 
iddetin varl nn tespiti için her vakada ayrca inceleme yapacak 

bir ki inin sürece dâhil edilmesini zorunlu tutmaldr. Veyahut da 
iddet konusunda arabulucunun ayrntl bir e itim sürecine tabi 

tutulmas gerekir. Burada alternatif olarak ayr bir kanunî düzenle-
me yerine mevcut kanunda aile arabuluculu u için ayr bir bölümün 
düzenlenmesi de dü ünülebilir. 

Arabuluculuk güvenceli bir statüye kavu turulmaldr. Taraf-
larn hak ve özgürlüklerinin gerçekten korunabilmesi bakmndan 
taraflarda, önemli ve saygn bir kurum kar snda uyu mazlklarn 
çözmekte olduklar algsnn yaratlabilmesi gerekir. Ayrca bu ge-
reklilik arabulucularn güvenli i açsndan da söz konusudur. 

Sonuç olarak, aile arabuluculu unun taraflarn baz hak ve 
özgürlükleri açsndan oldukça olumlu etkiler yaratacak olmas 
sebebiyle, modern hukuk sistemlerinde oldu u gibi Türkiye’de de 
uygulanmas yararl olacaktr. Aile arabuluculu unun sa lkl i le-
yebilmesi için ise bu konunun hukuk uyu mazlklarnda arabulucu-
luk müessesesinden ayr tutularak özel olarak düzenlenmesi ve bu 
düzenlemede özellikle çocuk ve kadnn haklarnn korunmas için 
tedbirler alnmas gerekir. 

Mediation in the Process of Divorce for Protection of 
Rights: Expectations, Concerns and Recommendations

Legal mediation, which means the termination of a dispute 
with the consent and agreement of all concerned parties in the 
presence of an objective mediator (Tanrver, 2006, p. 165), has 
been implemented in various countries for a long time (De-
mircio lu, 2015, p.47). There has been significant progress in 
Turkey in this regard in recent years. The European Court of 
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Human Rights (Cengiz Klç/Turkey, B.No: 16192/06, p.133) 
and The Committee of Ministers of the Council of Europe (Re-
commendation numbered R (98) 1) have provided recommen-
dations on this matter; hence, Law No. 6325 was prepared and 
the implementation process of the mediation method in mat-
ters regarding Law of Domestic Relations started. 

Mediation is not a new institution for our legal system. The 
institution of mediation, which has a historical, cultural and 
legal basis, and adheres to our traditions and customs, should 
be restored in Turkey since it has been utilized in quite a sig-
nificant number of modern legal systems today. 

It is obvious that the institution of family mediation, an issue of 
special importance in cases of divorce, will satiate an immense 
societal need. Firstly, mediation will allow families to keep the-
ir privacy during the divorce process. Secondly, it is suggested 
that the trial process can be shortened considerably through 
mediation. Considering that the excessive length of trials is 
a major right issue and the Article 36 of the Constitution and 
the Article 6 of the ECHR ( nceo lu, 2013, p.370) mandates 
that trials need to be concluded in a reasonable length of time, 
this issue is of significant importance. Another major concern 
is the possible negative effects of the trial process on the per-
sonality of the still growing child, which is a violation of his/
her rights. (Gören, 1992, p.173-174). Turkey is a signatory of 
human rights conventions that guarantee the protection and 
preservation of individual rights and freedoms, and the Cons-
titution obliges the state to guarantee these rights. Moreover, 
as per the amendment in Article 90 of the Constitution, the in-
ternational human rights documents supersede domestic law. 

Another positive effect of family mediation is that it may allow 
the resolution of the disagreement that sparks the demand for 
divorce and prevent the breakup of the family. The mediation 
efforts may provide a suitable environment conducive to sound 
communication with effective psychological support. Such an 
environment may encourage the two parties to resolve their 
differences and re-strengthen the bonds of marriage.
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While satisfying some of the expectations listed above, the pro-
cess of mediation also raises some concerns. First is the concern 
that the lengthy trial process mediation is out to shorten may 
take place only in few of the cases. Another serious concern 
is the possibility of people without any knowledge about the-
ir legal rights and responsibilities being taken advantage of. 
Furthermore, considering the settled negative conception on 
women’s human rights in Turkey, decisions taken by those who 
do not take rights and freedoms at the center of their delibe-
rations may lead to an even greater injustice. Although cases 
that involve violence are excluded from the mediation process, 
violation can take place a wide variety of forms and a signifi-
cant loss of rights may be experienced in this regard. Mediation 
may exacerbate the imbalance of power between parties and 
result in serious miscarriages of justice. It also may place sig-
nificant pressure on women due to many cultural, sociological, 
economic and psychological factors. Lack of legal and technical 
knowledge about divorce may mean loss of financial rights du-
ring the mediation process. Yet another concern is that unless 
the mediator feels secure in every sense of the word, he/she 
may be coerced one way or another. The physical fact that tri-
als take place in a court setting with the judge placed above 
all introduces an institutional formality that provides a sense 
of legitimacy under the full power of the state. However, the 
office of the mediator and the process lacks any such formality 
or public perception.

It is, however, possible to address such concerns by taking of-
ficial action. Firstly, the training for the mediator should focus 
on human rights, especially concerning women and children, 
and a legal education needs to be a prerequisite. All sides need 
to be assisted by lawyers during the negotiations overseen by 
the mediator to prevent any loss of rights and if any one of the 
parties cannot afford to do so, a lawyer needs to be assigned by 
the local bar association. 

As the family institution is unique and has its own laws and 
regulations, the mediation for divorce also needs its own laws 
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and regulations that prioritize the protection of the rights of 
women and children with special allowance for the socio-cultu-
ral structure of the country. This law needs to set the extent of 
the mediation process and make the inclusion of an investiga-
tor to determine if any violence was involved in the case obliga-
tory. Additionally, the institution of mediation needs to inspire 
public respect to ensure its effectiveness and continuation. It 
should instill a sense of justice and make applicants sure their 
rights and freedoms will be preserved. All parties need to know 
that they will be able to resolve their differences in front of an 
impartial and expert observer, which is also necessary for the 
safety of the mediator.
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Öz • Teknolojinin geli mesiyle birlikte, hukukî düzenlemeler de top-
lumun ihtiyaçlar çerçevesinde geli meye ve de i meye ba lam tr. 
Teknoloji ile hukukun etkile iminde, artk bir çok i lem online olarak 
internetten yaplabilmektedir. Ya ad mz dijital ça da, hukuksal ge-
li meler de teknolojiyi izlemek zorundadr. Son yllarda, aile hukukuna 
ili kin baz i lemler de internet üzerinden online yaplmaya ba lanm -
tr. Henüz Türkiye’de kabul edilmemekle birlikte, bunlarn en çarpc 
örneklerinden bir tanesi olan, online bo anma veya orijinal adyla “Di-
gital Divorce” (dijital bo anma), Hollanda ve Birle ik Krallk’ta uygu-
lamaya girmi tir. 
Dijital bo anma ile e lerin bir araya gelmeden ksa ve ucuz bir ma-
liyetle sonuca ula mas amaçlanm tr. Bu tür bo anmalarda, e ler 
kendi rzasyla bo anmalarna hzl ve ucuz bir ekilde, fakat bir du-
ru mada bir araya gelmeden karar verirler. Dijital bo anma ko ullar 
bu anlamda birçok ülkede halen kullanlan ve o ülkenin gelenekleri-
ne ve yasal düzenlemelerine göre baz farkllklar gösteren anla mal 
bo anma ko ullarna benzemektedir. Bu tebli de, Avrupa ülkelerinde 
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ve Türkiye’de anla mal bo anmaya ili kin düzenlemeler ve unsurlar 
genel hatlaryla ele alnm  ve dijital bo anma ile kar la trmal bir 
ekilde incelenmi tir.

Anahtar Kelimeler: Bo anma, Dijital Bo anma, Anla mal Bo anma, 
Bo anma Hukuku, Kar la trmal Hukuk.

Abstract • Technological developments have led to the transformation 
of the way through which law is implemented to address the needs of 
society. In the age of digitization, the internet has become a key plat-
form for the practice of law. It has progressed to such a point that legal 
transactions concerning family law are now being conducted via the 
internet. Online divorce, or in other words digital divorce, is in use in 
the Netherlands and the U.K., even though the practice is not accepted 
in Turkey or other European countries as yet. Within digital divorce, 
agreed spouses can split their paths very fast and cheaply, even without 
coming face to face. In this sense, online divorce seems very similar to 
mutual divorce which, despite superficial differences based on tradition 
and legal regulations, is in use in many countries. This study will pre-
sent a comparative analysis of the conditions of mutual divorce and digi-
tal divorce in line with the legal developments across various countries.
Keywords: Divorce, Digital Divorce, Mutual Divorce, Divorce Law, 
Comparative Law.

Giri

Teknolojinin geli mesiyle birlikte, hukukî düzenlemeler de 
toplumun ihtiyaçlar çerçevesinde geli meye ve de i meye ba la-
m tr. Teknoloji ile hukukun etkile iminde, artk bir çok i lemin 
online olarak internetten yaplabildi i günümüzde, hukuksal ge-
li meler de teknolojiyi izlemek zorunda kalm tr. Bunun sonu-
cunda yeni bir kavram ortaya çkm tr: Legaltech. Hukuk bürolar 
artk teknolojinin imkanlarn hukuk alannda da kendi lehlerine 
kullanmaktadrlar.

Son yllarda hukuk ve teknoloji konusunda yaplan çal mala-
rn saysndaki art  da bunun bir göstergesidir. Günümüzde çka-
rlan kanunlarn bir ksm, teknolojik geli meler sonucunda ortaya 
çkabilecek belirsizliklere çözüm bulmak amacyla yürürlü e kon-
maktadr. Yani, teknolojideki anlk de i iklikler, etkilerini hukuk 
alannda da göstermektedir. Bir çok i lemin online yaplabildi i 
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günümüzde, aile hukukuna ili kin baz i lemlerin ve hatta davala-
rn usulünde de de i ikli e ve yenili e gidilmeye ba lanm tr. Bu 
ba lamda, dijital bo anma da teknoloji ile hukuku bir araya getiren 
uygulamalardan biri olarak kar mza çkmaktadr.

I. “Bo anma”nn Tanm ve Farkl Ülkelerdeki 
Hukukî Uygulamalar

A. Genel Olarak

Evlenme Türk Medenî Kanunu’nda tanmlanmamakla birlik-
te, tam ve sürekli bir hayat ortakl  yaratmak üzere, cinsiyetleri 
ayr iki ki inin yaptklar bir sözle me olarak kabul edilmektedir 
(Erdem, 2018, s. 47). Evlendirme Yönetmeli i ise evlenmeyi, bir ka-
dn ve erke in usulüne göre yetki verilmi  bir memur önünde, bir 
aile kurmak amac ile yaptklar medenî hukuk sözle mesi olarak 
tanmlam tr ( kizler, 2018, s. 19). Taraflar evlendikleri anda bu 
sözle menin hayatlar boyunca devam edece ine inanrlar. Hukukî 
niteli i itibariyle sözle me olarak kabul edilen evlenme ile taraflar 
baz haklara sahip olduklar gibi, belli yükümlülükler altna da gi-
rerler (O uzman, Dural, 1998, s.2; Schwarz, 1946, s. 2; Gençcan, 
2011, s. 252). Bununla birlikte, evlenme sözle mesi tam bir borçlar 
hukuku sözle mesi olarak da dü ünülmemelidir1 (Öztan, 2015; Fey-
zio lu, 1986; Velidedeo lu, 1965).

Evlenme sözle mesi, arta veya vadeye ba lanamad  gibi ta-
raflar sözle menin içeri ini de istedikleri gibi de i tiremezler. Ancak 
farkl iki bireyin ortak bir hayat kurmas pek çok sorunu da berabe-
rinde getirebilmektedir. Bu ba lamda, kendine özgü (sui generis) bir 
medenî hukuk sözle mesi olarak kabul edilen evlenme sözle mesini 
taraflar, istedikleri anda sona erdiremezler. Ancak, baz özel durum-
larn olu mas evlilik birli ini sona erdirebilir. TMK çerçevesinde bo-
anma, hukuken kurulmu  bir evlilik birli ine kanunda öngörülmü  

olan sebepler çerçevesinde, taraflar hayattayken hakimin verece i 
karar ile son verilmesidir (Gençcan, 2017, s. 97-105). 

1 Doktrindeki hakim görü  evlenmenin bir sözle me niteli inde oldu u 
yönündedir.
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Doktrinde, evlilik birli ine son verilmesine ili kin “Bireyci gö-
rü ” ve “Toplumcu görü ” olmak üzere iki temel görü  bulunmakta-
dr. Bireyci görü , e lerin özgür iradeleriyle olu turduklar evlilik 
birli ini, yine kendi istekleri çerçevesinde sona erdirebileceklerini 
savunmaktadr. Bu görü  çerçevesinde serbest bo anma sistemi ka-
bul edilmektedir. Yani, kar lkl anla ma ile veya e lerden birinin 
tek tarafl irade açklamas ile evlilik ba  sona erdirilebilmektedir. 
Toplumcu görü  ise, evlilik birli inin kolay bir ekilde sona erdi-
rilmesinin ileride toplumsal bir tehlike yaratabilece ini savunur. 
Bo anmay kabul etmeyen veya çok kat artlara ba layan bu görü  
daha çok Katolik Kilise Hukuku’nun felsefesi çerçevesinde olu tu-
rulmu tur (Gençcan, 2017, s. 99). 

Dünyada birçok ülkede ise, belirli sebeplere dayanarak, hakim 
kararyla bo anma sistemi uygulanmaktadr (Scherpe, 2016, s. 67). 
Bu sistemde, kanunda belirlenen bo anma sebeplerinden birine da-
yanlarak, evlilik birli ini sona erdirmek mümkün klnm tr. Buna 
göre, geçerli bir evlilik varsa, kanunda düzenlenen bo anma sebep-
lerinden biri veya bir kaç gerçekle mi se, hakim karar ile evlilik 
birli i sona erdirilebilir (Özdemir, 2003, s. 3). Halen Türkiye’de ve 
birçok Avrupa ülkesinde uygulamada olan bu sistem teknolojik geli -
melerin hukuk alannda uygulamasnn artmas ile farkl bir boyuta 
do ru gitmektedir2 (Dutta, 2017, s. 31-56).

B. Bo anmaya li kin Farkl Ülkelerdeki 
Hukukî Uygulamalar

Birçok ülkede halen, bo anmaya ili kin klasik hukuk kural-
lar geçerli olmakla birlikte, teknolojinin geli mesi ve buna paralel 
olarak, hukuk kurallarnn ve uygulamalarn farklla masnn bir 
sonucu olarak, bo anma için uygulanacak kurallarda ve usullerde 
de de i iklikler yaplmaya ba lanm tr. Klasik hukuk kurallarnn 
uygulamasnn de i mesi, yeni hukukî düzenlemeleri de beraberin-
de getirmektedir. Bununla birlikte, Avrupa’da bo anmaya ili kin 
düzenlemeler özellikle son 50 ylda büyük bir geli im ve de i im 
göstermi tir.

2 Almanya’da son zamanlarda, mahkeme karar olmakszn bo anmann müm-
kün olmas üzerine çal malar yaplmaktadr. 
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Avrupa ülkeleri arasndaki politik farkllklar, bo anma kural-
larn da etkilemi tir. Geleneksel aile de erlerini de i tirmek veya 
bunlara sadk kalmak ve uygulamaya devam etmek konusunda 
Avrupa’da görü  ayrlklar ve tart malar devam etmekle birlikte 
1970’li yllardan itibaren ba ta talya, Fransa, Almanya, Birle ik 
Krallk olmak üzere bir çok ülkede reformlar yaplm tr. Bununla 
birlikte, rlanda, talya, Malta gibi baz Avrupa ülkeleri bo anmaya 
yasal engeller koymu lar ve bu ülkelerde e lerin yasal olarak evlilik 
birli ine son vermesi çok geç kabul edilmi tir. 

Birle ik Krallk’ta, 1969 ylnda yaplan reformla, taraflarn 
kusuru çerçevesinde bo anmaya hükmedilebilece i kabul edilmekle 
birlikte, prosedür o kadar kolayla trlm tr ki, yeni düzenleme bo-
anmann sürücü ehliyeti almaktan daha kolay oldu u yönünde bir 

çok ele tiri alm tr. Ama buna ra men, sadece taraflarn kar lkl 
rzas ile evlenmeye son verilemeyece i görü ü hakim olmu tur. Bu 
geli melerden hemen sonra, 1973’te, iki yl ayr ya amak artyla ta-
raflarn kar lkl rzas ile bo anma mümkün klnm tr (Scherpe, 
2016, s. 43). Ve daha sonra, 1977’de özel bir usul yürürlü e konarak, 
taraflarn rzas ile duru ma yaplmakszn bo anmann olabilece i 
kabul edilmi tir (Thompson, 2011, s. 138-150).

Fransa’da, Fransz Medenî Kanunu ile sadece taraflardan bi-
rinin kusuruna dayanlarak bo anma davasnn açlabilece i hükme 
ba lanm t. 1975 ylnda hukukçu Jean Carbonnier hem kusura da-
yal hem de taraflarn iste i ile bo anmann mümkün olabilece ine 
ili kin karma bir görü  ileri sürdü (divorce a la carte) (Carbonnier, 
2002, s. 541). Bo anma hukukuna ili kin yaplan bu yeni düzenleme 
Fransz toplumunun karakterine uygun görüldü ve uygulamaya gir-
di. Bununla birlikte, bo anma usulünün uzun sürmesi, maliyetlerin 
yüksek olmas ve karma k yaps nedeniyle, 1997 ylnda bo amaya 
ili kin yeni bir aray  içine girildi. 2004 ylnda, yaplan de i iklik-
lerle bo anma nedenleri geni letildi. Fransz Medenî Kanunu’nun 
229. maddesinde, taraflarn iste i ile bo anmann mümkün olabi-
lece i kabul edildi. 230. ve 232. maddeler ile, taraflarn iste i ile 
bo anmann usulü basitle tirildi ve bu durumlarda uygulanacak i -
lemler azaltld. Bu maddeler çerçevesinde, tek bir duru ma ile bo-
anmaya hükmedilmesi mümkün klnd. talya’da ise, durum di er 
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Avrupa ülkelerine göre biraz daha farklyd. Bo anma yanda lar 
ile bo anma kar tlar arasndaki tart malar nedeniyle, bo anmaya 
ili kin ilk kanun ancak 1970 ylnda çkarld. Fakat bo anma davas 
sadece taraflardan birinin kusuruna dayandrlarak açlabilmektey-
di. 1987’de bo anma konusunda yaplan yeni düzenlemelerle, üç yl 
ayr ya amak ko uluyla her iki e in bo anmaya ili kin ba vurusu 
ile evlili in bitirilebilece i kabul edildi. Bu örneklerin yannda, baz 
Avrupa ülkelerinde ise bo anma kanunen yasaklanm t. rlanda, 
Katolik kimli inin bir sonucu olarak, 1937 ylnda bo anmaya ili -
kin anayasal bir yasak getirmi ti. Uzun yllar kanunen bo anmann 
mümkün olmad  rlanda’da, 1996 ylnda yaplan referandumla 
rlanda Bo anma Kanunu yürürlü e girdi ve bo anma yasal olarak 

kabul edildi. Avrupa Birli i üyesi olan Malta ise, yasal olarak bo-
anmay en son kabul eden Avrupa ülkesidir. 2011 ylnda yaplan 

referandum ile Malta Bo anma Kanunu kabul edildi. Ancak bununla 
birlikte, Malta Medenî Kanunu (m. 66B) e lerin bo anma kararn-
dan önceki son dört ylda ayr ya amalarnn zorunlu olmas gibi baz 
a r hükümler de koydu (Scherpe, 2016, s. 53-60). 

Bo anma konusunda doktrinde çok farkl görü ler olmakla 
birlikte,3 Türkiye’de TMK çerçevesinde, m. 161 ve 166 arasnda, bo-
anma nedenleri sayca snrl olarak belirlenmi tir (Krmz, 2018, 

s. 644). TMK’da kabul edilen bo anma sebepleri, mahiyetleri ve 
kapsamlar bakmndan birbirlerinden farkldr. Buna göre, zina, 
hayata kast, pek kötü muamele, onur krc davran , küçük dü ü-
rücü suç i leme, haysiyetsiz hayat sürme, terk ya da akl hastal  

3 Doktrinde kabul edilen bo anmaya ili kin görü ler üç temel ba lk altnda 
toplanabilir. Bo anmaya yer vermeyen görü , X. yüzyldan itibaren Kanonik 
hukuk tarafndan benimsenmi tir. Katolik ülkelerde a rlkl olarak uygulan-
m  olan bu görü e göre, evlilik ba nn tamamen ve kesin surette ortadan 
kaldrlmas söz konusu de ildir. Örne in, talya’da uzun yllar bo anma ka-
bul edilmemi , ancak 1974 ylndan itibaren bo anma hukuken uygulamaya 
girmi tir. Bo anmann serbest olmas görü ü, e lerin beraber kurduklar ev-
lilik birli ini, yine istekleri do rultusunda kaldrabilmesine dayanmaktadr. 
Roma hukukunda, Babil, brânî hukuklarnda uygulanm tr. Bo anmann 
bir sebebe dayanlarak hakim hükmüyle gerçekle mesi görü ü ise, yukarda 
bahsedilen iki görü ten de etkilenmi tir. Belli sebeplerin mümkün olmas 
halinde bo anma, ancak hakim tarafndan hükme ba lanabilmektedir. Al-
manya, Fransa, sviçre’de uygulanmaktadr. TMK’da da bo anmann ancak 
hakim hükmüyle mümkün olabilece i kabul edilmi tir (Akntürk, 2006, s. 245 
-255).
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gibi sebepler özel bo anma nedenlerinden kabul edilmi tir (Gençcan, 
2017, s.120-130; Erdem, 2018, s. 100; Özu ur, 2013, s. 93). 

Evlilik birli inin temelinden sarslmas, eylemli ayrlk veya 
e lerin artk ortak hayata devam etmek istememesi gibi durumlar-
da, bo anmann genel sebeplerinden söz edilmektedir (Öztürk, 2015, 
s. 23- 25). Bunlarn genel sebep olarak adlandrlmasnn nedeni ise, 
bu sebeplerin tek tek belirlenmesinin mümkün olmamasdr. TMK 
m. 166 çerçevesinde, e lerin, ortak hayat sürdürmeleri kendilerin-
den beklenmeyecek derecede evlilik birli i temelinden sarslrsa, 
e lerden her biri bo anma davas açabilir. 

Zina, hayata kast, pek kötü muamele, onur krc davran , 
küçük dü ürücü suç i leme, haysiyetsiz hayat sürme, terk ya da akl 
hastal  sebeplerinden birine dayanlarak bo anma davas açlam-
yorsa, ancak taraflarn evlilik birli ini devam ettirmeleri kendilerin-
den beklenemeyecek durumda ise genel sebeplere dayanlarak dava 
açlabilecektir (Öztan, 2013, s. 473- 475). 

II. “Dijital Bo anma”nn Tanm ve Unsurlar

A. “Dijital Bo anma” Kavram

Dijital bo anmay tanmlamadan önce, dijital teriminin ne an-
lama geldi ini ara trmak gerekir. Aslnda, Latince’den di er dillere 
geçen digital kelimesine tarih boyunca saysal, saylara ili kin, par-
mak gibi farkl anlamlar yüklenmi tir.4 Bugün özellikle, bilgisayar 
ortamnda girilen tüm verilerin 0 ve 1 ile kodlanmasnn bir sonucu 
olsa gerek, “dijital” terimi, sklkla bilgisayar ortamn ifade etmek 
için kullanlmaktadr. Türkçe’ye de di er dillerdeki kullanmna 
benzer ekilde “dijital” olarak giren bu terim, verilerin bir ekran 
üzerinde elektronik olarak gösterilmesi anlamna da gelmektedir. 

“Dijital Bo anma” (digital divorce) olarak Google arama moto-
runda, herhangi bir arama yapld nda iki farkl kavram ile kar la-
lmaktadr. Bunlardan ilki, bo anma sürecinde e lerin çe itli dijital 

4 Digital teriminin sözlük kar l  (2018). https://en.oxforddictionaries.com/
definition/digital, son eri im: 15.06.2018
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platformlar veya bloglar içinde yaptklar faaliyetleri, yaz malar, 
sosyal medya kullanmlarn içine almaktadr. 

E lerin, bu platformlarda yaptklar payla mlarn evlilik sü-
recine etkisi ve bo anma durumunda delil nitelikleri tart ma konu-
su yaplmakta, yani usulî bir de i iklikten ziyade, dijital medyann 
geli mesiyle birlikte, e ler arasndaki özel hayat, sadakat gibi kav-
ramlar tart maya açlmaktadr (Güne  Peschke, 2013, s. 857-883). 
Bu tür payla mlarn veya yaz malarn evlilik birli ini ne ekilde 
etkiledi i veya zedeledi i gibi konular esas itibariyle ele alnmakta-
dr (Landers, 2013; Grosdidier, 2017). 

Hukuk artk dijital ortamlarn geli mesiyle birlikte farkl bir 
boyuta geçmi tir. Bu çerçevede, artk birçok hukukî i lemin online 
olarak yaplmas gündeme gelmi  ve hatta uygulamaya girmi tir. 

Dijital bo anma teriminin asl anlam, teknolojinin geli imi-
nin, bo anma usulüne etkisi çerçevesinde kar mza çkmaktadr. 
Klasik bo anma usulleri, zamanla yerini farkl düzenlemelere b-
rakm  ve yeni bo anma usulleri uygulamaya girmi tir. Örne in, 
Dutta’ya göre (2017, s. 47), yeni teknolojik geli meler taraflar hzl 
ve basit bo anma usullerine götürmektedir. Evlili in sona erdiril-
mesine ili kin sürecin uzamas evlili i kurtarmak yerine, taraf-
larn daha fazla üzülmesine ve ypranmasna neden olmaktadr. 
Bu nedenle, e ler açsndan da en ksa ve hzl ekilde bo anma-
ya karar verilmesi, onlarn gelecekteki ya amlarna yön vermeleri 
açsndan önemlidir. Bu nedenle, son geli meler aslnda devletleri 
de yeni usulleri, kendi hukuklarna almalar gerekti i konusunda 
zorlamaktadr. 

Ayrca, son yllarda birçok Avrupa ülkesinde, adli yarglama-
nn yannda, ihtiyarî uyu mazlk çözüm yollarndan arabuluculuk 
müessesesi uygulanmaktadr. Arabuluculu un özel bir uygulama 
ekli olan aile arabuluculu u ile aslnda mahkemelerde çözümlen-

mesi gereken birçok uyu mazlk ksa ve ucuz bir maliyetle çözüme 
kavu turulmaktadr. Bir çok Avrupa ülkesinde uygulanmakta olan 
aile arabuluculu u henüz Türkiye’de kabul edilmemekle birlikte, 
bu konuya ili kin altyap çal malar devam etmektedir (Parkinson, 
2014, s. 347). 
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Teknolojinin geli imiyle birlikte, bugün artk, bo anma usulle-
rinde de farkl uygulamalar ortaya çkmaya ba lam  ve bununla bir-
likte, hukuk usulü de mecburen bu de i ime ayak uydurmak zorun-
da kalm tr. Dijital bo anma da bu ba lamda, bo anma prosedürü-
nü online ortama ta m  ve taraflarn biraraya gelmesi sonucunda 
olu abilecek olumsuzluklar en aza indirmek amacyla uygulamaya 
girmi tir. 

Dijital bo anma, aslnda verilerin dijital bir ortama girilmesiy-
le ba layan usulî bir süreci kar mza çkarmaktadr. Yani taraflarn 
bo anmasna ili kin tüm belgeler, formlar, anla ma metinleri, elekt-
ronik aygtlar ya da bilgisayarlar aracl yla, belli kayt ortamlarna 
internet yoluyla kaydedilmektedir.

B. “Dijital Bo anma”nn Uygulamas

Günümüzde, teknolojinin hukuku etkisi altna almas ile hu-
kuk mecburen teknolojiyi izlemek zorunda kalm tr. Bulundu u-
muz bu ça da, “online dating”le, yani online arkada lkla ba layan 
süreç, evlilikle devam ederek dijital bo anma ile sona erebilmekte-
dir. Böylece, hukukta yeni bir boyuta geçilmi tir. Hayatn içindeki 
baz hukukî uygulamalar teknolojinin etkisiyle, daha basite indir-
genmeye ba lanm tr. Böylece, çok hzl bir ekilde sonuca ula l-
maya çal lmaktadr. Bunun sonucunda, yeni bir kavram ortaya 
çkm tr: Legaltech (Teknohukuk5). 

Legaltech ile hukuk hizmetlerine teknoloji dahil olmu  ve 
hatta baz yazlmlar hukukî i lemlerde do rudan do ruya kullanl-
maya ba lanm tr. Henüz Türkiye’de kabul edilmemekle birlikte, 
bunlarn en çarpclarndan bir tanesi olan, online bo anma veya 
orijinal adyla “digital divorce” (dijital bo anma), Birle ik Krallk 
ve Hollanda’da uygulamaya girmi tir. Almanya’da ise,6 mahkemeye 

5 Legaltech terimi, ngilizce ve Almanca’da hukuk ve teknolojiyi birle tiren bir 
kelime olarak kullanlmaya ba lanm , son zamanlarda uygulamaya girmi  
bir terimdir. Yapt m ara trmalarda, “legaltech”in herhangi bir Türkçe çevi-
risine rastlamadm. Bu nedenle, “legaltech” terimi için Türkçe “teknohukuk” 
teriminin kullanlmasnn uygun oldu unu dü ünüyorum. 

6 Geçti imiz son on be  ylda Almanya’da bo anma oranlarnda büyük art  ol-
mu tur. En yüksek art  ise, 213.975 bo anma says ile 2003 ylnda görülmü , 
daha sonra 2014 ylnda bu say 166.000’ne dü mü tür (Scherpe, 2016, s. 69).
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ba vurmakszn, online ortamda bo anma karar alnmasna ili kin 
yeni görü ler ileri sürülmü  ve halen tart lmaktadr (Dutta, 2017, 
s. 47- 55).

Son yllarda, hukukî uyu mazlklarn mahkemelerde ksa sü-
rede sonuçlandrlabilmesi amacyla, Büyük Britanya Devleti tara-
fndan baz i lemlerin online olarak yaplmasna olanak veren yaz-
lmlar geli tirilmi tir. Politikaclarn da deste i ile, bu tür i lemlerin 
ülke çapnda uygulamasnn mümkün hale gelmesi amaçlanm tr 
(Welstead, 2012, s. 21-25). 

Büyük Britanya’da, mahkemelerin online sistemlerini geni -
letmeleri amacyla yaplan bir milyar poundluk yatrmn sonucun-
da, Ocak 2018’de, bo anmak isteyen taraflarca do rudan mahke-
melerin sistemlerine kayt yaplarak, gerekli evraklar online olarak 
yüklenmek suretiyle bo anma ba vurusunda bulunulabilmektedir. 
Ayrca bu hukukî i lemlerde, harç ödemeleri de online ekilde yapl-
maktadr. Özellikle bo anmak isteyen e lerin bir araya gelmeden, 
kavgasz bir ekilde ayrlmalarn amaçlayan dijital bo anmaya ili -
kin Nottingham’da, Do u Midlands Bo anma Merkezi’nde 10 aylk 
pilot bir uygulamaya ba lanm tr. Ülkedeki politikaclar ve bakan-
lar tarafndan desteklenen bu uygulamann geni leyerek tüm ülkeye 
yaylmas planlanmaktadr. Bu amaçla, bu uygulamay hayata ge-
çirmek için azmsanmayacak bir bütçe de ayrlm  ve kullanlmaya 
ba lanm tr (Yorke, 2017).

Dijital bo anma, aslnda bo anma taleplerinin online olarak 
dijital bir platforma gönderilmesi ile ba layan bo anma sürecinin 
sonunda, mahkeme kararyla evlilik birli ine son verilmesidir. An-
cak burada dikkat çeken nokta, taraflarn bir araya gelmeksizin 
bo anma kararna hükmedilmesidir.7 Taraflarn bir araya gelmek-
sizin bo anmas ne ekilde mümkün olabilir ve hangi usulî i lem-
ler uygulanmakta diye sorgulad mzda, aslnda hukuk usulünde 
temel de i ikliklere gidilmeksizin, teknolojiden yardm alnd  
görülmektedir. 

7 Mahkeme tarafndan yaplan basn bildirisi (2018), https://www.gov.uk/go-
vernment/news/hm-courts-and-tribunals-service-tests-fully-digital-divorce-
application, son eri im: 15.10.2018.
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Common law sisteminin uyguland  Birle ik Krallk hu-
kuk sistemi, Roma hukukuna dayanan Kta Avrupas Hukuk 
Sistemi’nden oldukça farkldr. Bu nedenle, Birle ik Krallk’ta, 
hukuk yarglamasnda di er Avrupa ülkelerine göre farkl uygu-
lamalar bulunmaktadr. Anla mal bo anmay uzun yllar kabul 
etmeyen Birle ik Krallk’ta, 1996 ylnda kabul edilen Aile Hukuku 
Kanunu ile bo anma mevcut durumdan daha karma k bir hale 
gelmi tir. Bo anma süresinin uzamas ve buna ili kin ikayetlerin 
artmasyla, 2001 ylnda 1973 ylndaki uygulamaya geri dönülmü  
ve bo anmaya ili kin usul i lemleri basitle tirilmi tir (Scherpe, 
2016, s. 50). 

Birle ik Krallk’ta belirlenen pilot bölgelerde, Ocak 2018’in 
ilk haftasnda online bo anmaya ili kin 130 kayt alnm tr. Ba -
vurular kolay ve ksa sürede, evraklarn postada kaybolma kaygs 
ya anmadan yapldklar için uygulamann tüm ülkeye yaylmas 
planlanmaktadr. Büyük Britanya’da yarg reformu çerçevesinde ya-
plan bu geli melerle, çevreci bir yakla mla ka t israfnn da önüne 
geçilmektedir. Büyük Britanya’da geli tirilen yeni hukukî yazlm-
larla, sadece bo anmada de il, farkl hukukî i lemlerde de online 
hizmetlerin artrlarak uygulamaya konulmas amaçlanmaktadr. 

Hollanda’da da durum Birle ik Krallk’tan çok farkl de ildir. 
Bir bo anma davas için yaplan masraflar, mahkeme harçlaryla 
birlikte 3000 Euro’ya yakn tutarken, internet üzerinden bo anma 
ba vurularna olanak verilmesiyle birlikte, bu masraflar neredeyse 
onda bire kadar inmi tir. Ayrca, bo anma kararlarnn verilmesi 
için gereken süreler de ayn ekilde, dijital bo anma usulüyle birlikte 
ksalm tr. 

C. Dijital Bo anmada Usul

Aslnda, bo anma dönemi, bo anmak isteyen her iki e  için 
de gerek finansal gerekse duygusal açdan ypratc bir süreçtir. 
Dijital bo anma uygulamas bir çok ülkede kabul edilmi  olan ve 
Türkiye’de de sklkla uygulanmakta olan anla mal bo anmaya 
benzemekle birlikte, baz farkllklar da içinde barndrmaktadr. 
Avrupa ülkelerinin bir ço unu etkisi altna alaca  tahmin edilen 
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dijital bo anmada taraflar, bir araya gelmeden ksa ve ucuz bir ma-
liyetle çözüme ula abilmektedirler. 

Bir tu la bo anmann mümkün olmas acaba taraflarn yara-
rna mdr yoksa çok ksa sürede bo anmak e lerin menfaatlerini 
zedeler mi? Bu yeni usulü uygulamaya koymadan önce, ekonomik 
ve hukukî sonuçlarnn yannda, sosyolojik boyutlarnn da detaylca 
tart lmas gereklidir. 

Dijital bo anmada, klasik bo anmaya göre, farkl usulî i lemle-
rin yaplmas gerekmektedir .8 Dijital bo anmaya karar veren taraf-
larn, internet üzerinden bu usule ili kin ba vuru formlarn düzgün 
bir ekilde doldurmalar ve sisteme yüklemeleri ile prosedür ba lar. 
Çiftin mal varlklarnn bulunmas ve çocuklarnn olup olmamas-
na göre de yaplacak i lemler arasnda farkllklar bulunmaktadr. 
Bu ba lamda, bo anmay isteyen çiftin çocuklarnn olmamas, an-
la may daha kolay ekillendirebilecek ve daha ksa bir zamanda 
taraflar sonuca götürebilecektir.

Bo anmak isteyen e lerin çocuklarnn bulunmas halinde ise, 
bo anma sonrasnda çocuklarn velayetini kimin alaca  konusun-
da anla maya varlm  olmaldr. Velayet, ana ve babaya, çocu un 
ahs ve mallar üzerinde hem baz haklar tanr hem de onlara baz 

yükümlülükler yükler (Akntürk, 2006; Dural, Ö üz ve Gümü , 
2005; O uzman ve Dural, 1998). Bu nedenle, çocu un velayeti hak-
knda e lerin ortak bir karara ula mas, bo anmann gerçekle ebil-
mesi için önemli bir arttr. Bu nedenle, bo anacak e ler öncelikle 
kendi aralarnda, çocuklarn velayetine ili kin ebeveyn anla mas 
yapmaldrlar. 

E ler bo anma halinde, çocuk üzerinde ortak velayeti koruya-
bilecekleri gibi taraflardan sadece birine, anaya veya babaya velayet 
hakkn brakabilmektedirler. Bu durumda çocuk üzerinde velayet 
hakk olan ana veya baba velayet hakkn hukuken kullanabilecektir. 

Avrupa’da çok sklkla uygulamada olan ortak velayette ana 
ve baba bo ansa dahi çocuk üzerindeki velayet haklarn yine evliy-
mi  gibi birlikte kullanrlar. Yani, ana ve babaya tannan velayet 

8 4722 sayl Kanunun 9. Maddesine göre, evlili in sona ermesi 4721 sayl Türk 
Medenî Kanunu hükümlerine tabidir (Ural ve Karagülmez, 2003)
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hakknn niteli inde genellikle bir de i iklik olmaz. Bu nedenle, ço-
unlukla bo anmalarda ortak velayet muhafaza edilmekte, böylece 

çocuklarla ana babann arasndaki ba  da zedelenmeden korunmak-
tadr (Vazetti, 2016, s. 1-7). Bu ekilde, ana ve baba evliyken oldu u 
gibi velayet hakkn da e it olarak kullanmaya devam ederler .9 

Bunun yannda, e ler mal varlklarna ili kin, finansal ve eko-
nomik konularda da anla maya varm  olmaldrlar. Her ülkenin 
kendi hukuk kurallar içinde farkl mal rejimleri uygulanmaktadr 
(Öztan, 2015, s. 326- 328).10 En temel olarak bu iki konuda anla -
maya varlamam sa dijital bo anma gerçekle meyecektir. Bu tür 
bo anmalara dijital bo anma denmesinin sebebi, taraflarn bu anla -
malar yapmalar ve sisteme online olarak yüklemelerinden kaynak-
lanmaktadr. Mahkeme sistemine bu anla malar girildikten sonra, 
ayr bir duru ma yaplmakszn bo anmaya hükmedilebilir. O halde 
dijital bo anmann uygulanabilmesi için taraflarn öncelikle, bo an-
ma ve di er temel konularda anla m  olmalar gerekir. Bu haliyle, 
aslnda dijital bo anma Türk Medenî Kanunu (TMK.), sviçre Medenî 
Kanunu (ZGB), Alman Medenî Kanunu (BGB), Avusturya Medenî 
Kanunu (ABGB)’de yer alan anla mal bo anmaya çok benzemekte-
dir. Hatta, Avusturya’da, taraflarn anla mal bo anmada, duru ma 
srasnda hazr olmalarna gerek olmad  yönünde doktrinde tart -
malar bulunmaktadr (Rechberger ve Simotta, 2010, s. 544). O halde, 
Avusturya’da anla mal bo anmaya ili kin uygulamalar, sviçre ve 
Alman hukukuna göre biraz daha geni letilmeye çal lmaktadr. 
Bunun yan sra, sviçre’de anla mal bo anma hallerinde, teknolojik 

9 Ortak velayet henüz Türkiye’de kanunla mam  olmakla birlikte, Türkiye’nin 
14 Mart 1985 tarihinde imzalad  “11 No’lu Protokol ile De i ik nsan Hak-
larn ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözle me’ye Ek 7 No’lu Protokol” 
onaylanarak, 25 Mart 2016 tarihli 6684 sayl kanunla uygun bulunmu tur. 
Bu kapsamda, Ek 7 No’lu Protokol’ün 5. Maddesi “E ler evlili in sona ermesi 
durumunda, çocuklar ile ili kilerinde medenî haklar ve sorumluluklardan 
e it ekilde yararlanrlar” hükmü gere ince, Yargtay 2. Dairesi çocu un gü-
venli ine ve üstün yararna binaen, velayetin ana ve babaya ortak verilmesi-
nin artk mümkün oldu u görü ünü benimsemektedir.

10 TMK m. 202 çerçevesinde, e ler arasnda edinilmi  mallara katlma rejimi-
nin uygulanmas asldr. Ancak bununla birlikte, e ler, yasal mal rejiminin 
d nda kalan mal ayrl  rejimi, payla mal mal ayrl  rejimi, mal ortakl  
rejimlerinden birisini seçerek de bu rejimlere göre belirlenen düzenlemelere 
tabi olabilirler (Demirel çöz ve Büberci, 2017, s. 218).
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geli meler çerçevesinde, taraf duru maya gelemese dahi, anlk gö-
rüntü ve ses nakli yoluyla duru maya katlabilece i tart lmaktadr 
(Hausheer ve Walter, 2012, s. 2651).

Ancak, dijital bo anmada sadece anla ma da yeterli olmamak-
tadr. Taraflarn bo anmay istediklerine ili kin belgeleri, üzerin-
de anla tklar velayete ve finansal anla maya ili kin formlar da 
mahkemenin sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Bu i lemleri ya-
parken taraflar bir avukattan yardm alabilecekleri gibi do rudan 
kendileri de ba vuruda bulunabilmektedirler. Tabi, bir avukattan 
yardm alnmas, i lemlerin daha sa lkl olarak yürütülmesi aç-
sndan önem arz etmekle birlikte, bo anma maliyetini arttraca na 
da üphe yoktur. Ancak, taraflarn göremedi i eksiklikleri avukatn 
fark etmesi ve taraflar uyarmas uygulamann daha sa lkl yürü-
mesi açsndan önem ta maktadr. Bu arada, anla mal bo anma 
dahi olsa, Almanya’da avukata ba vurmakszn bo anma davas 
açlamamaktadr. 

D. “Dijital Bo anma” ile Anla mal Bo anma 
Arasndaki Benzerlikler

sviçre hukukunda, bo anmann, ki ilik haklarna ili kin bir 
yarglama faaliyeti olmas nedeniyle, bo anma yarglamasnda s-
nrl re’sen ara trma ilkesi geçerlidir. Bo anma yarglamas bo-
yunca yaplacak tüm mahkeme i lemlerinde taraflarn bizzat ha-
zr bulunmalar gerekmektedir (Akkaya, 2017, s. 194). Taraflarn 
duru maya katlmakszn sadece vekille temsil edilmeleri mümkün 
de ildir. Anla mal bo anmada da, taraflarn bizzat hazr bulunma-
s gerekmektedir. Türk hukukunda oldu u gibi, hakimin taraflarn 
bo anmaya ili kin iradelerini anlayabilmesi için taraflar dinlemesi 
gerekmektedir. Bu çerçevede, hakimin bo anma karar verebilmesi 
için taraflarn bo anma konusunda iradelerini serbestçe beyan et-
tikleri konusunda kanaate sahip olmas önemlidir (Oberhammer, 
Domej ve Haas, 2014). Ancak bu kuraln da istisnalar bulunmakta-
dr. Örne in, sviçre’de hazr olmaktan muaf tutulan tarafn bulun-
du u yerdeki mahkeme istinabe edilerek dinlenebilir (Ercan, 2000, 
s. 77). Birle ik Krallk’ta anla mal bo anma hallerinde, özel usule 
gidilmesi durumunda duru ma yaplmakszn, bo anma kararnn 
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verilebilece i kabul edilmi tir ve uzun yllardr uygulanmaktadr. 
Portekiz’de ise, bo anma ve bunun sonuçlar konusunda anla an 
taraflarn idarî bir i lemle, Nüfus Kayt Merkezi’ne ba vurarak bo-
anmas mümkün klnm tr (Scherpe, 2016, s. 65). 

4721 sayl Türk Medenî Kanunu’nda, irade ilkesi kabul edil-
memi tir. Yani, Türk Medenî Kanunu çerçevesinde e lerin anla-
arak bo anmas mümkün olmakla birlikte, e lerin hakim karar 

olmakszn mahkeme d nda evlilik birli ine son vermeleri olanak-
szdr (Gençcan, 2016, s. 347-351). TMK 166/3’te yer alan, taraflarn 
evlilik birli ini sona erdirmeye yönelik olarak hazrladklar ön an-
la malar ile mahkemeye yaptklar ba vurular, anla mal bo anma 
ad altnda Türk hukukunda sklkla uygulanmaktadr (Ertu rul ve 
Ertu rul, 2011; Özu ur, 2013). Aslnda, bu ekliyle dijital bo anma, 
TMK m. 166/3’te bulunan anla mal bo anmaya benzemektedir. Diji-
tal bo anmada, taraflar, çocuklarn velayetine ili kin ve kendilerinin 
ekonomik-malî haklarna ili kin anla malar yaparken sonuçlar ko-
nusunda, anla m  ve mutabakata varm  olmaldrlar (Öztan, 2015, 
s. 598; Gençcan, 2017, s. 739; Yarg. 2. HD. 23.02.2002, 12857-14507) 
. Öncelikle yukarda bahsedilen velayet ve mal varl nn payla m 
konularnda anla ma yaplmadan dijital bo anmann uygulanmas 
mümkün olmamaktadr. 

Birçok Avrupa ülkesinde, bo anma usulünde e lerin duru -
malara katlma zorunlulu u olmakla birlikte, bunun istisnalar da 
bulunmaktadr. Örne in, Avusturya hukukunda taraflarn bo anma 
srasnda hazr bulunmasnn gereklili ine ra men, istisnai olarak 
tarafn duru mada hazr bulunmas zorunlu de ilse, hakimin taraf 
duru maya davet etmesi halinde duru maya katlm zorunlu hale 
gelir (Rechberger ve Simotta, 2010, s. 544). Bunun yan sra, Avus-
turya Medenî Kanunu (ABGB) çerçevesinde anla mal bo anmada 
taraflarn duru mada hazr bulunmas zorunlu olmamakla birlikte, 
doktrinde bu konuda iki görü  hakimdir. Buna göre, taraflar duru -
maya gelmeseler dahi vekilleri sfatyla temsil edilebilirler. Di er 
bir görü e göre ise, taraflarn menfaati açsndan duru mada her 
iki tarafn da hazr bulunmas gerekir. Bu görü  aslnda sviçre ve 
Alman hukukunda halen uygulanmaktadr (Akkaya, 2017, s.199). 
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Dijital bo anma henüz sviçre’de uygulanmamakla birlikte, 
anla mal bo anmalarda teknolojik geli melerden yardm alnmas-
nn mümkün olabilece i dü ünülmeye ba lanm tr. sviçre Medenî 
Kanunu’na (ZGB) göre, hakimin bo anma karar verebilmesi için 
taraflar dinlemesi gerekmektedir. Ancak taraflar mazeretleri nede-
niyle, mahkemeye gelemeyecek durumdalarsa, bu halde taraflarn 
video konferans yoluyla dinlenebilece i görü ü doktrinde savunul-
maktadr (Hausheer ve Walter, 2012, s. 2651).

TMK m. 166/3 çerçevesinde, e lerin birlikte mahkemeye ba -
vurmas ya da bir e in di erinin açt  davay kabul etmesi halinde 
anla mal bo anma söz konusu olmaktadr (Akntürk, 2006, s. 252- 
160). Bu madde hükmüne göre, evlilik en az bir yl sürmü  ise e lerin 
birlikte mahkemeye ba vurmas ya da bir e in di erinin davasn 
kabul etmesi halinde, evlilik birli i temelinden sarslm  saylr. E -
lerin bir yllk süreyi birlikte geçirmi  olmalar art de ildir. Yani, bu 
bir yllk süre içinde e lerin ortak bir hayat sürmeleri önemli de ildir 
(Gençcan, 2017, s. 719-724; O uzman ve Dural,1998, s. 128).11 Bu 
halde bo anma karar verilebilmesi için, hakimin taraflar bizzat 
dinleyerek iradelerinin serbestçe açkland na kanaat getirmesi ve 
bo anmann malî sonuçlar ile çocuklarn durumu hususunda taraf-
larca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulmas arttr (Yldrm, 
2014; Gençcan, 2017, s. 717).

Kanuna göre, bu durumda evlilik birli i temelinden sarslm  
kabul edildi i için hakim ayrca bu durumu re’sen ara trmaz. Ancak 
hakimin bo anmaya karar vermeden önce, taraflar bizzat dinleye-
rek, iradelerinin serbestçe açkland na kanaat getirmesi gerekir 
(Yarg. 2 HD. 14.04.2003, E. 2003/4255, K. 2003/5305; Yarg. 2. HD. 
24.03.2009, E. 2008/3130, K. 2009/5388). Hakimin sadece taraflarn 
vekillerini dinlemesi ve bunlara istinaden bo anmaya karar vermesi 
uygun olmaz (Ertu rul ve Ertu rul, 2011, s. 1022; Özu ur, 2013, 
s. 490; Yarg. 2. HD. 28.04.2005, 4351/5460).12 

11 Buradaki bir yllk sürenin dolmad nn anla lmas durumunda, hakimin 
di er ko ullar incelemeden davann reddedilmesi gerekmektedir. 

12 “Taraflar hazr bulunup, bizzat anla tklarn açklamaz veya hakim, ta-
raflarn anla masn uygun görmezse, taraflardan delilleri sorulup, toplan-
mas sonucunda evlilik birli inin temelinden sarslp sarslmad nn TMK 
m. 184 çerçevesinde belirlenmesi gerekirken, davac ve davalnn kendileri 
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TMK m. 166/3’ün 2. cümlesinde geçen, “…bo anma karar 
verilebilmesi için, hakimin taraflar bizzat dinleyerek iradelerinin 
serbestçe açkland na kanaat getirmesi ve bo anmann malî sonuç-
lar ile çocuklarn durumu hususunda taraflarca kabul edilecek dü-
zenlemeyi uygun bulmas arttr.” Türk hukuku, bo anmann malî 
sonuçlar ve mal rejiminin tasfiyesi bakmndan, sviçre ve Alman 
hukukundan ayrlmaktadr. 

Anla mal bo anmada hakimin, taraflarn mal varl na ve 
varsa çocuklarn velayetine ili kin yaptklar anla malar uygun 
bulmas sonucunda bo anma karar verilebilir. Ancak hakimin ta-
raflar dinlemesi gerekti ine ili kin (Yarg. 2. HD. E. 2010/18621 
K. 2011/19302) art conditio sine qua non (zorunlu) oldu u için, ta-
raflarn dinlenmesi usul açsndan olmazsa olmaz bir art olarak 
kar mza çkmaktadr. Anla mal bo anma davasnda, taraflarn 
bizzat dinlenmesi kamu düzenine ili kindir (Yarg. 19.02.1990, K. 
10658/2000). sviçre Federal Mahkemesi’nin ve Yargtay’n yerle-
ik içtihatlar da bu yöndedir (Yarg. 2. HD. 22.02.1990, 10796/2176; 

Yarg. 2. HD. 07.04.2005, 3734/5662).13 Bununla birlikte, anla mal 
bo anmada, hakimin davete ra men mazeretsiz olarak duru maya 
gelmeyen taraf zorla duru maya getirme yetkisi bulunmamaktadr. 
Bu durumda, anla mal bo anmann artlar olu mad  için dava-
nn reddine karar verilmelidir. 

Almanya’da 1938 ylnda kabul edilen Evlilik Kanunu’nda, 
bo anmaya ili kin hükümler de yer almaktayd. Ancak, Avrupa’da 
Aile Hukukuna ili kin de i iklikler, Almanya’y da etkiledi. 1976 y-
lnda bo anmaya ili kin yeni düzenlemeler getirildi. Alman Medenî 
Kanunu’nda (BGB), 1564-1568 maddeleri arasnda bo anmaya ili -
kin düzenlemeler bulunmaktadr (Detloff, 2015, s. 171-175). Alman 
hukukuna göre, e ler ancak Aile mahkemesinde evlilik birli ine son 
verebilir ve bo anabilir. 

dinlenmeden, taraf vekillerinin beyan ile yetinilerek bo anmaya karar veril-
mesi usul ve kanuna aykr bulunmu tur.” 

13 “Daval dinlenilmeden sadece davacnn beyan ile yetinilerek bo anmaya ka-
rar verilmesi usul ve yasaya aykrdr.”(Yarg. 2. HD. 09.04.2015, E. 2015/5646, 
K. 2015/7190; Yarg. 2. HD. 21.03.2005, K. 2419/4443).
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Alman Aile Hukukuna li kin Yarglama Usulü ve Çeki mesiz 
Yarg leri Kanunu, 128/1 çerçevesinde, re’sen ara trma ilkesinin 
etkin kullanm açsndan, bo anma srasnda taraflarn duru mada 
hazr bulunmalarn öngörmektedir. Bu ekilde, hakim tarafndan 
taraflar aydnlatlarak, e lerin ve varsa çocuklarnn menfaati koru-
nabilece i gibi arabuluculu a da yönlendirilebilmektedirler .14 

O halde, anla mal bo anmada, sviçre ve Alman hukukunda 
oldu u gibi TMK çerçevesinde de, hakimin mutlaka bo anma süreci 
içinde taraflar dinleyip bo anmay istediklerine ikna olmas gerekir. 
Alman hukukuna göre, taraflarn duru maya katlarak mahkemede 
bo anmak istediklerine ili kin beyanda bulunmalar gerekir. Avus-
turya hukukunda ise, taraflarn duru mada hazr olmalar zorun-
lulu unu getiren açk bir hüküm bulunmamaktadr. Keza, Birle ik 
Krallk’ta anla mal bo anma hallerinde, duru ma yaplmakszn 
bo anmaya hükmedilebilmesi, dijital bo anma usulünden önce de 
uygulanan bir yöntem olarak kar mza çkmaktadr. 

Türk hukuku açsndan, taraflar duru maya katldktan ve 
bo anma konusunda taraf iradelerini açkladktan sonra, bunlar 
mahkeme tutana na geçirilerek HMK m. 154 çerçevesinde tarafla-
ra ayr ayr imzalattrlr.15 Taraflarn duru maya gelmemelerinin 
sonuçlar, HMK m. 150’de düzenlenmi tir.16

Alman hukukunda, e ler bo anmak için birlikte ba vuru yap-
m sa, hakimin yarglamay ertelemesi mümkün görülmemektedir. 
Ancak, her iki e in de yarglamann ertelenmesini istemesi halinde, 

14 Aile arabuluculu u aktif olarak birçok Avrupa ülkesinde uygulanmakta-
dr. Parkinson, L. (2011), 347. Karma bir hukuk sisteminin hakim oldu u 
Malezya’da da, mahkeme taraflar bo anma srasnda arabuluculu a yönlen-
direbilmektedir ( Stark, 2005, s. 93).

15 HMK m. 154: Hakim, tahkikat ve yarglama i lemlerinin icrasyla, iki tara-
fn ve di er ilgililerin sözlü açklamalarn, gerekirse özet olarak zabt kâtibi 
aracl yla tutana a kaydettirir.

16 HMK m. 150: 1. Usulüne uygun ekilde davet edilmi  olan taraflar, duru -
maya gelmedikleri veya gelip de davay takip etmeyeceklerini bildirdikleri 
takdirde dosyann i lemden kaldrlmasna karar verilir. 2. Usulüne uygun 
ekilde davet edilmi  olan taraflardan biri duru maya gelir, di eri gelmezse 

gelen tarafn talebi üzerine yarglamaya gelmeyen tarafn yoklu unda devam 
edilir veya dosya i lemden kaldrlr.
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hakim tarafndan en fazla alt aya kadar erteleme karar verilebilir 
(Akkaya, 2017, s. 198).

E lerin anla mal bo anma do rultusunda kar lkl bo anma 
talebinde bulunmalar halinde bir “çeki meden” söz edilememek-
tedir. E lerin her ikisi de bo anmay istemekte ve birlikte davac 
olmaktadrlar (Gençcan, 2017, s. 722- 725). Anla mal bo anmada, 
taraflar ekonomik ve malî konulara ili kin bir ön anla ma (protokol) 
imzalarlar (Tekinay, 1990, s. 126-127). Bu protokolde bo anmann 
malî sonuçlar, çocuk varsa, çocuklarn velayet durumlar ve masraf-
larnn ne ekilde e ler tarafndan kar lanaca  gibi düzenlemeler 
yer almaktadr. TMK m. 182’ye göre, mahkeme bo anma veya ayr-
l a karar verirken, olanak bulundukça ana ve babay dinledikten ve 
çocuk vesayet altnda ise vasinin ve vesayet makamnn dü üncesini 
aldktan sonra, ana ve babann haklarn ve çocuk ile olan ki isel ili -
kilerini düzenler. Velayet hakk kendisine verilmeyen e in çocuk ile 
ki isel ili kisinin düzenlenmesinde, çocu un özellikle sa lk, e itim 
ve ahlâk bakmndan yararlar esas tutulur. Bu e , çocu un bakm 
ve e itim giderlerine gücü orannda katlmak zorundadr. Ancak, 
bu hususlarda sadece taraflarn anla mas yeterli de ildir. Bu pro-
tokolün, ayrca hakim tarafndan da onaylanmas gerekmektedir. 
Hakimin ayrca, çocuklarn durumuna ili kin anla mann onlarn 
yararna uygunlu unu da saptamas gerekir (Öztan, 2015, s. 698-
701). Dijital bo anmada ise, evraklarn sisteme yüklenmi  ve anla -
malarn yaplm  olmas bo anma kararnn verilmesi açsndan ye-
terlidir. Hakimin re’sen ara trma görevi bulunmamaktadr. Alman 
ve sviçre hukukunda ise, Türk hukukundaki anla mal bo anmaya 
benzer düzenlemeler yer almaktadr. 

Hakim, bo anmay talep eden taraflarn ve çocuklarn menfa-
atlerini göz önünde tutarak aralarndaki anla ma metninde gerekli 
gördü ü de i iklikleri yapabilir. Hakimin anla mann içeri i konu-
sunda yapaca  inceleme bir yerindelik denetimidir. Hakimin anla -
ma metninde yapt  düzenlemelerin taraflarca da kabulü halinde 
bo anmaya hükmolunur. Taraflarca önerilen de i iklik kabul edil-
mezse, davaya TMK m. 166/1-2 hükümlerine göre devam edilmesi 
gerekir (Gençcan, 2016, s. 347). Ancak TMK çerçevesinde, anla mal 
bo anmada, bo anmaya karar verecek ki i sadece hakimdir. Yani, 
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her ne kadar taraflar anla sa da, mutlaka mahkeme yoluyla davann 
sonuçlanmas gerekmektedir. Almanya’da son birkaç yldr, mahke-
meye ba vurulmakszn bo anma karar verilmesine ili kin görü ler 
tart lmaktadr (Dutta, 2017, s. 51-60). htiyarî uyu mazlk çözüm 
yollarndan biri olan arabuluculuk müessesesi bir çok Avrupa ülke-
sinde aile arabuluculu u eklinde uygulanmaktadr. Bu ekilde, as-
lnda mahkemelerde çözümlenmesi gereken birçok uyu mazlk ksa 
ve ucuz bir maliyetle çözüme kavu turulmaktadr. 

TMK’ya göre hakim, taraflarn ve ahitlerin beyanlarn dik-
kate alarak (Gençcan, 2017, s. 735; Yarg. 2. HD. 19.11.2012, E. 
2012/23500, K. 2012/27564), somut olay de erlendirerek, taraflar ve 
toplum için çiftin bo anmasnn daha uygun olaca na kanaat geti-
rirse, bo anmaya karar verecektir. Bir ba ka ifade ile, taraflarn an-
la mas hakim açsndan ba layc de ildir ve hakimin mutlaka bo-
anmaya karar vermesini gerektirmez, hakim her zaman bo anma-

ya karar verip vermemekte serbesttir. Alman Medenî Kanunu’nda 
(BGB) ise, anla mal bo anma dahi olsa e lerin duru maya gelerek 
hakim önünde bo anmaya ili kin beyanlarn açklamalar gerekir. 

Burada üzerinde durulmas gereken bir ba ka nokta ise, 
TMK’ya göre, evlilikleri en az bir yl sürmü  e ler anla mal bo anma 
için ba vurabilirler. Yani, burada anla mal bo anma için minimum 
evli kalma süresi belirlenmi tir. Bunun nedeni ise, kanun koyucu-
nun, en azndan e lerin henüz birbirini tanmadan bo anmalarnn 
önüne geçmek istemesidir. Di er Avrupa ülkelerinde ise genelde, 
bo anma karar verilebilmesi için e lerin belli süre ayr kalma ko u-
lu bulunmaktadr. Son dönemlerde bu süreler de ksalm tr. Ancak 
örne in, sveç’te herhangi bir süre ayr kalma art konmam tr. 
Dijital bo anmaya ba vuruda ise, e lerin evli kald  süre açsndan 
bir snrlamaya gidilmemekle birlikte, ülkelerin millî hukuklarnda 
e er bo anmaya ba vuru açsndan belli süreler varsa, bunlar aynen 
korunmu tur. Bunun temel nedeni, dijital bo anmann esasen usule 
ili kin olmasndandr. 

Hollanda ve Birle ik Krallk’ta uygulanmakla birlikte, Alman-
ya, sviçre ve di er Avrupa ülkelerinde dijital bo anmaya gidilebil-
mesi için kanunda yeni baz düzenlemelerin yaplmas gerekir. Zira, 
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dijital bo anmada taraflar bir araya gelmemekte, tamamen i lemler 
online olarak gerçekle tirilmektedir. Oysa, sviçre ve Alman huku-
kunda taraflarn mahkemeye gelmemesi halinde, hakimin davay 
reddetmesi gerekir. Ancak, aile arabuluculu u, adlî yarglama d n-
da bir usul izledi i için bu duruma istisna te kil etmektedir.

Sonuç

Sonuç olarak, geleneksel bo anma kurallar teknolojik geli -
melerle birlikte de i ime u ram tr. Bu ba lamda, farkl ülkelerde 
dijital bo anmann kurallar belirlenmeye ba lanm  ve uygulamaya 
girmi tir. Son dönemlerde ortaya çkan dijital bo anmaya ili kin ilk 
geli meler Birle ik Krallk’ta ortaya çkm  ve Hollanda’da da uygu-
lanmaya ba lanm tr. 

Dijital bo anma, klasik bo anma sebeplerini içine almakla bir-
likte, aslnda bo anma i leminin usulü açsndan farkllklar yarat-
maktadr. Yoksa biraz önce de üzerinde duruldu u gibi, bo anma 
sebeplerinde ve bo anmann do uraca  sonuçlarda herhangi bir 
de i iklik bulunmamaktadr. Geçti imiz sene Birle ik Krallk’ta 
ba layan bu pilot uygulama ile bo anmak isteyen çiftler için mevcut 
olan stresli durum en aza indirilmeye çal lm , özellikle bo anmak 
isteyen e lerin birbirlerini görmemeleri ve birbirleriyle ileti imde 
bulunmamalar amaçlanm tr. Bu nedenle, ba vurularn ve usulî 
tüm i lemlerin online olarak sisteme yüklenmesi dü ünülmü tür. 

Dijital bo anmann olumlu yanlar oldu u gibi baz olumsuz-
luklar da bulunmaktadr. Örne in, dijital bo anmaya ili kin tüm 
ba vurularn do rudan mahkemeye online olarak gönderilmesiyle 
ba layan süreç, taraflar fiziksel olarak ayn ortam içinde bir ara-
ya getirmemektedir. Bunun bir sonucu olarak, bo anma karar 
da çok ksa bir sürede verilebilmektedir. Ancak bu durum, taraf-
larn bo anma sonrasnda bazen pi manlk duyabilmelerine neden 
olabilmektedir. 

Klasik bo anmalarda ise, bo anma süreci uzun sürdü ü için 
e lerin bir kez daha dü ünüp, olaylar yeniden de erlendirmeleri 
mümkün olabilmektedir. Ayrca, klasik bo anmalarda anla mal bo-
anma dahi olsa, genellikle bo anma karar vermeden önce hakimin 
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taraflar dinlemesi gerekmektedir. Bu nedenle, hakim gerekçeleri 
yeterli görmezse, taraflarn bo anmamasna karar verebilir veya ve-
layet konusunda çocu un yararna, taraflarn iste i d nda hüküm 
verebilir. 

Avrupa’da bo anmalarda uygulamada karar mercii mahkeme-
lerdir ve hakimin takdir yetkisi kural olarak korunmu tur. Hollanda 
ve Birle ik Krallk’ta dijital bo anma uygulamaya girse de, di er 
Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de uygulanabilmesi için teknik alt ya-
pnn hazrlanmas ve buna uygun hukukî düzenlemelerin yaplmas 
gerekmektedir. Bu çerçevede, her ne kadar dijital bo anma ile anla -
mal bo anma arasnda benzerlikler olsa da, taraflarn sa lkl karar 
verebilmesi ve bo anma sonras pi manlklarn önlemesi açsndan, 
hakimin takdir yetkisinin muhafaza edilmesi önem ta maktadr. 
Bununla birlikte, son yllarda mahkemelerin yükünü azaltmak ve 
taraflar ksa sürede sonuca ula trmak amacyla, birçok Avrupa ül-
kesinde, adli yarglamann yannda ihtiyarî uyu mazlk çözüm yol-
larndan arabuluculuk müessesesine de sklkla ba vurulmaktadr. 

Current Regulations on Digital Divorce: Examples from 
Different Countries

Law adapts to the changing needs of society. The rapidly 
advancing technology and the growing internet necessitate 
equally rapid adjustments. In this age, it has become normal 
for law and technology to interact, especially concerning legal 
transactions. The digital age needs technology oriented legal 
doctrine. In recent years, some enacted legislations and legal 
practices are aimed to resolve uncertainties created by techno-
logical developments.

One such development is the execution of some family law re-
lated transactions via the internet. European countries have 
been exposed to such technological transformation, especially 
after undergoing intense changes in family structures and rela-
tions in recent decades. 

Divorce laws reflect political and cultural aspects of their host 
nations and consequently are quite varied across Europe. 
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Roughly, there are two camps in Europe, conservatives and 
reformists. After the 1970s, modernization of legal regulations 
facilitated the changing of divorce laws depending on local pri-
orities and developments. The French reforms of 1975 reflected 
the growing pluralism of the wider society. The new regula-
tions allowed contested and consensual divorce, in addition 
to unilateral divorce after six years of separation. The length 
and complexity of the legal divorce proceedings necessitated a 
further procedural amendment in 2004, which allowed for the 
courts to decide on a divorce in a single hearing.

Meanwhile in Italy, the first law of legal separation of spouses 
was promulgated in 1970 due to serious clashes between those 
for and against granting the right to divorce. In 1987, the di-
vorce law was liberalized, permitting consensual divorce after 
three years of separation. Malta was the last European country 
to put into effect the legal means for couples to divorce after a 
referendum in 2011.

The Salazar regime in Portugal banned divorce for Catholics 
for 35 years. A reform in 1975 allowed divorces to take place, 
including those based on mutual consent. However, Portugal is 
also one of the few European countries that allow administra-
tive divorce at the civil registry offices for couples who agree 
on all ancillary matters.

In the United Kingdom, the issue of divorce sparked a heated 
debate. The country in 1973 introduced a special procedure 
for uncontested cases. This special procedure, which allowed 
divorce to be granted without a court hearing, became the norm 
in 1977. However, liberals evaluated the process as too difficult 
while conservatives argued it as too lax, criticizing the process 
as “divorce by post.” The Family Law Act agreed in 1996 re-
sulted in a process that was not an improvement on the previ-
ous one but also made it longer and more difficult. Eventually, 
authorities decided to restore the 1973 procedure.

In 2004, the Commission on European Family (CEFL) brought 
together the best practices across Europe to formulate a 
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nonbinding model set of laws under the name of the Princi-
ples of European Family Law. Mutual consent of spouses was 
explicitly made grounds for divorce of spouses in many Eu-
ropean countries, including Turkey. The commission accepted 
the Swedish model of divorce, which allows divorce with no set 
period of reflection for spouses with no dependents.

It is natural for divorce laws in Europe to change in accordance 
with the changing needs of society. The latest development is 
online divorce, or in other words digital divorce. In the history 
of divorce laws in European countries, digital divorce can be 
seen as the modern day adaptation of the principle of mutual 
consent of spouses, including legal agreements on the guardi-
anship over children and financial matters that have long been 
applied across Europe. The Netherlands and U.K. were the 
first in Europe to accept digital divorce as a legal procedure. 
In the U.K., divorce without a single court hearing is possible 
as long as the spouses agreed on separation. In digital divorce, 
spouses do not even need to meet, and instead can agree to 
divorce over the internet in a cheap and fast way. In most Eu-
ropean countries, including Turkey, spouses can seek divorce 
when the two parties reach agreement on all ancillary matters 
to dissolve their marriage, but, at the end of the day, a judge’s 
approval is needed. One exception is Portugal, where spouses 
can seek administrative divorce at the civil registry. This arti-
cle will discuss and compare the legal developments concerning 
various divorce laws in European countries, with special focus 
on digital divorce and its consequences.
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Cinsiyet çal malar dahilinde biyolojik cinsiyete -ek olarak- 
giydirilen toplumsal eklentileri anlayabilmek zor bir u ra tr. Öte 
yandan Türk toplumu söz konusu oldu unda toplumsal cinsiyet ka-
tegorilerinin toplumsal bir kurgu olarak üretimlerinde bizzat din 
ile ili kisellik göz ard edilemez bir husus olarak de erlendirilir. Bu 
noktada Türkiye’deki toplumsal cinsiyet ara trmalarnda uzun süre 
merkezîli ini koruyan kadn ara trmalarna kyasla genel olarak 
“erke e/erilli e”1 dair çal malarn mazisi uza a gidememekte; spe-
sifik olarak din olgusu ba lamnda ele alnan “erillik” konusunda 
ise disiplinel bo luk daha da artmaktadr. te Erillik ve Din isimli 
eser, gerek teorik okuma biçimi gerekse saha analizleriyle bu bo lu-
un giderilmesine katk sunabilme adna yola çkm  kapsaml bir 

çal madr.

Bugün stanbul Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din Sosyolo-
jisi alannda doktor ö retim üyesi olarak görev yapan Birsen Banu 
Okutan’n Erillik ve Din çal mas, Türkiye’de müslüman erilli-
in nasl üretildi i ve devam ettirildi ini ara trmakta; slâmclk 

kavramnn sundu u bir erillik modelinin var olup olmad n 
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edilmi tir.
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sorgulamaya açmaktadr. Çal mada teorik çerçeve “habitus” ve 
“söylen” kavramlar üzerine oturtularak slâmc/müslüman eril ti-
polojinin söylenle me ve habitusla ma durumlar göstergebilimsel 
bir çözümlemeyle incelenmektedir.

Okutan çal masn be  ana bölüme ayrm tr. lk bölümde 
erilli e dair literatürel bir de erlendirme yaplmakta, ikinci bölüm-
de “habitus” ve “söylen” kavramlar açklanarak aralarndaki ili ki 
anlamlandrlmaya çal lmaktadr. Üçüncü bölümde “ slâmclk” 
kavramnn kök biçimleri çözümlenerek kavramn müslüman erilleri 
tanmlayabilmedeki yetkinli i tart maya açlmaktadr. En hacimli 
ksm olu turan dördüncü bölüm ise mütedeyyin erilli in çok çe it-
li açlardan incelemeye alnd  saha çal masn olu turmaktadr. 
Sonuç bölümünde saha bulgular özetlenmekle birlikte veriler “ha-
bitus” ve “söylen” ba lamna oturtulan yöntemsel çerçeve ile ara -
trmacnn kendi kavramsalla trmas olan “ slâm ahlâk zihniyeti” 
üzerinden ayrca de erlendirilmektedir. “Sonuç Yerine” eklinde ek 
bir ba lk açan Okutan, saha çal mas verileri ba lamnda toplum-
da gördü ü baz sorunlara i aret ederek kitabn sonlandrmaktadr.

Birinci bölüm, bir toplumsal cinsiyet kategorisi olarak “erilli-
e” dair genel literatürün kapsaml bir özetini vermektedir. Erillik 

çal malarnn arkesi özelde feminist çal malar ile ba latlmakta, 
genel erillik çal malar Tim Edwards’n üçlü kategorik ayrmna 
binaen birinci-ikinci-üçüncü dalga erillik çal malar eklinde tas-
nif edilmektedir. Din olgusunun erillik ile ili kisini inceleyen genel 
çal malarn pe ine, Türkiye’deki genel ve özel olarak din ile ili ki-
sellik içindeki erillik çal malar ayr ba lklar altnda ele alnm tr. 
Ba lklarn her birinde konunun önemli isimleri ve bu isimlerin ça-
l malarndaki erillik anlay , ana fikirleri özetler ekilde açklan-
maktadr. Bakld nda çal ma, kendi alannn üst ba l  olan top-
lumsal cinsiyet rollerinin erkek çal malar sahasna dair kapsaml 
bilgi sunmakta ve ilgili literatür açsndan derleyici bir kaynak i levi 
görmektedir. Tüm bu literatürel incelemenin sonunda ise Okutan, 
erillik ve din konusu üzerine yaplan çal malarn yetersiz oldu unu 
ifade etmektedir (s. 42).

kinci bölüm, saha çal masnn oturtulaca  göstergebilim-
sel düzlemi ortaya koymaktadr. “Söylem”, “söylen” ve “habitus” 
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kavramlar srasyla Foucault, Barthes ve Bourdieu’nün ifadeleriy-
le tanmlanm ; ara trma genelinde söylen ve habitus kavramlar 
ön plana çkartlm tr. Aslnda toplumsal cinsiyeti açklama arac 
olarak Bourdieu’nün habitus kavramna ba vuru yeni de ildir. Ha-
bitus, insanlarn içine gömülü olduklar toplumlarda sahiplendik-
leri farkl cinsiyet edimlerinin genellikle görünmez olan nesnel ve 
bili sel yaplarn anlamay kolayla trmas noktasnda önemli bir 
çözümleme çerçevesi olarak görülmektedir (Sancar, 2009, s. 194). 
Öte yandan habitus ile söylenin ili kilendirilmesiyle olu turulan 
ara trma düzlemi yeni bir okuma denemesi sunmaktadr denile-
bilir. Çal mada Okutan, Bourdieu’nün Kabil toplumu analizinde-
ki eril habitus çözümlemesinde söylenin varl na i aret ederek bir 
habitus-söylen ili kiselli i ortaya koymaktadr. Okutan’a göre “A , 
tarihsizle tirme, özde le tirme, yineleyim, ne necilik, niteli in nicel-
le mesi, saptaym” gibi özelliklerle tanmlanan söylen, Bourdieu’nün 
eril habitusu dü ünüldü ünde anlaml olmaktadr (s. 55). Bu iddi-
asn Okutan u örneklerle somutla trr: Kabil toplumu kendisini 
erkek merkezlilik ilkesine göre örgütlerken toplumun cinsle tirilmi  
habitusu erillik ve di illi e dair rolleri do al-yapsal bir olu um ola-
rak alglamakta dolaysyla erilli in alglan  tarihsizle mektedir; 
erilli in özde le imi “kadn gibi olmama” gibi nitelikler üzerinden 
belirlenirken “yumu ak, nanemolla” eklindeki erkek tanmlama-
lar özde le emeyen sfatlar sembolize etmektedir; “Çünkü erkek 
erkektir”, “Yapar olur, çünkü erkektir” yerle ikli i, erilli i yineleyim 
içine sokmakta; atasözleri ve deyimler ile de “erillik söyleni” peki -
tirilerek saptaym gerçekle mektedir. Dolaysyla erillik, toplumsal 
hafzada verili olarak kabul edilen ve söylen olarak devam ettirilen 
bir kategori görünümündedir (s. 56). Bu ba lamda Okutan’a göre 
Türk toplumundaki yerle ik müslüman erillik ara trlrken söylen 
üretilen mekanizmann kendisi ve söylen biçimlerinin topluma nasl 
yansd nn analitik olarak çözümlenmesi önemli hale gelmektedir.

Üçüncü bölüm, mütedeyyin eril kimli in tanmlanmasnda su-
nulan “ slâmclk” kavramn tart maya açarak ba latlmaktadr. 
Özellikle Türkiye’de ilgili konuya dair en eski tart malardan son 
dönem “ slâmclk öldü mü?” eklindeki güncel olanlarna ve editor-
yel çal malardan sempozyumlara kadar çe itli çal malarn dahil 
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edildi i bir literatürel seçki üzerinden de erlendirmeye giden Oku-
tan, slâmcl n kelime olarak kavran nn sorunlu oldu u sonu-
cuna varmaktadr. Bu durumu da slâm kelimesinin kendisine iç-
kin olmayan kelimelerin önüne getirilmesinin uygunsuzlu u ( slâm 
sosyolojisi, slâm siyaseti, slâm iktisad vb.) ve kelimenin sonuna 
getirilen -clk ekinin skntl bir alglay  do urmas nedenleriyle 
açklamaktadr. Okutan’a göre slâmcl n do as ve varolu  biçi-
miyle neleri ve kimleri niteledi ine dair zihinlerde olu an tasar, her 
ekilde a kn olan slâm dini ile birlikte dü ünülecek; bu durumda da 
slâm dininin vazetti i kurallara uyma iddiasnda bulunan müslü-

man bireylerin kusurlarnn veya yanl larnn slâm’a hasredilmesi 
“Weberyen mânada amaçlanm  davran n niyetlenmemi  sonucu”nu 
ortaya çkaracaktr (s. 71). Asl sorunu burada gören ara trmac, bir 
dinin kendi kurallar bütününü de il, o dini ya ayanlarn tavrlarna 
referans gösteren bir ilkeler bütününü imleyen farkl bir kategorik 
tanmlama getirmeye çal maktadr. Ülgener’in “zihniyet” katego-
risinden de faydalanlarak olu turulan bu yeni tanmlama, “ slâm 
ahlâk zihniyeti”dir; ve “Müslüman bir toplumun kendi mekannda ve 
zaman diliminde slâm ahlâkn nasl ya ad n, tavrlara yansd-
n, realitede var oldu unu göstermektedir. Bu kavram… slâm dini-

ni referans alarak toplumsal içinde tavr al  mânasnda kullanlma-
ldr” (s.72). Burada kavramn slâmcl a alternatif olarak sunulan 
bir kimlik tanmlamas olmad n belirtmek gerekmektedir. Eserde 
slâm ahlâk zihniyetinin slâmclk üzerinden tanmlanmas yapl-

sa da; bu tanmlama biçiminin i levi, slâmcl n problemli görülen 
yönlerini açmlayarak slâm ahlâk zihniyetinin nereye oturdu unu 
göstermektir. Nitekim slâmcl n slâm ile özde  olarak algland  
için “hata yapmama” üzerine konumlandrl  yanl  bulunmakta; 
slâm’n onu ya ayanlara referansla bir sosyal motivasyon sistemi 

sunan yapsnn “ slâm ahlâk zihniyeti” tanmlamas ile açklana-
bilece i ileri sürülmektedir. Dolaysyla her mütedeyyin kamunun 
kendine has ilkeler barndran bir ya am setinin mevcudiyetinden 
hareketle; ya anan slâm’n da müslümanlarn kendi yerel slâm 
ahlâk zihniyeti çerçevesinde geli ti i dü ünülmektedir.

Çal mada slâm ahlâk zihniyetini karakterize etmesi açsn-
dan Mehmet Akif Ersoy’un uygun bir prototip oldu u dü ünülmekte; 
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Türk müslüman erilli i de yine Akif’in “Asm” karakteri ile ideal-
yerel bir tipoloji üzerinden çözümlenmeye çal lmaktadr. Bölümde 
geni çe yer verilen Akif’e dair kendi metinlerinden yola çklarak 
yaplan Akif çözümlemesi aydnlatcdr. Kitabn içine dahil edilen 
bu çaba, Türk toplumunda slâm ahlâk zihniyetini açmlamada Akif 
ve onun Asm karakterine ba vurunun temellendirilmesi niyetinin 
yannda; aslnda Akif’in kendisiyle ilgili kaleme alnm  onca esere 
ra men do ru bir Akif okumasnn eksikli inin serzeni ini içermek-
tedir. Akif, Okutan’n kavray yla, air olmann ötesinde bir top-
lumbilimcidir. Gözlemlediklerini yazma ve mesaj verme kayglaryla 
donatlm  eserleriyle Akif kymetli olmakta; ara trmac için Türk 
müslüman erilli ini açmlamada yerel bir ablon görevi görmektedir.

Okutan, Akif’i toplumsala bak  noktasnda Barthes’e yakla -
trmakta; Akif’in iirlerinin toplumsaln göstergelerini açmlad n 
ifade etmektedir. Bu noktada çözümlemesini yapt  Safahat’n al-
tnc bölümü olan Asm’n da bir gösteren-gösterilen ve gösterge den-
gesi içinde ele alnm  oldu unu belirtmektedir. “Afif, eril tip olarak 
Asm göstereni, iffet, irfan, ismet, erdem, fazilet ve marifet gösteri-
lenlerini içermektedir” (s. 117) eklinde özetlenen bu ili kiyi açacak 
olursak; Okutan’n “afif/afife” kavramsalla trmas, namusluluk, 
iffetlilik, haramdan uzak durmak gibi özellikleriyle mütedeyyin 
kimli i imlemektedir ve “afif” erilli in Asm eserindeki toplumsal-
da çizilen eril tipolojinin ilkelerinde var oldu u dü ünülmektedir (s. 
72). Nitekim Akif’in Asm portresi, içinde bulundu u slâm ahlâkyla 
bezenmi  habitusta, referans kayna  slâm olan, günah i lemekten 
çekinen, imanl, yüksek ahlâkl, güçlü, çok yönlü, yi it, kendinden 
önce toplumu dü ünen, amac nesli kurtarmak olan, sorumluluk sa-
hibi… müslüman bir nesli betimlemektedir. Akif için Asm ütopik ya 
da ideal bir hayali karakterden ziyade “ya ayan” bir karakterdir (s. 
108). Akif, bu zaafiyetleri ve zayflklar bulunan ama kendilerinden 
ümitli oldu u nesil için müslüman erilli in karakter reçetesini yaz-
makta ve Okutan bunu, eserin msralarndan hareketle, “efelikten 
efendili e geçi ” eklinde formüle etmektedir (s. 111). Bu ba lamda 
efendili in pratikte afif bir karakteri imledi i dü ünülmektedir. Fa-
kat seçilen afif kavramsalla trmas, Okutan’n örnek olarak sun-
du u ideal-yerel Türk müslüman eril tipolojisini betimlemede ayrt 
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edici bir tanmlama gibi görünmemekte; kavramn bu tipolojinin 
karakteristi ini yanstabilmede kapsamll  yetersiz durmaktadr.

Çal mann dördüncü bölümü, müslüman eril kimliklerin top-
lumda var olma biçimlerinin çe itli açlardan slâm’la kurduklar 
ili ki ba lamnda sorgulamaya açld  saha çal masdr. Erilli in 
sorgulanmasnda niteliksel yönteme ba vuran Okutan, çal masn 
Türkiye geneline yaymakta; Türkiye’de ya ayan ehirli, orta taba-
kaya mensup, üniversite mezunu, do um yl 1970-1995 arasnda 
de i en dindar 57 erkek, çal mann örneklemini olu turmaktadr. 
Mütedeyyin kimliklerden olu turulan örneklem için, “hafz olma”, 
“ mam Hatip Lisesine gitme”, “ lahiyat Fakültesini bitirme” veya 
“kendini dindarm diye tanmlama” seçeneklerinden en az birine sa-
hip olma ko ulu aranm tr. Kartopu yöntemiyle ula lan katlmc-
larla derinlemesine mülakat yaplm ; elli soru sorularak bu sorular-
da benlik ve ki ilik tanmlar ve daha geni  düzlemde katlmclarn 
toplum içindeki erillik edimleri anla lmaya çal lm tr (s.123).

Sahada erilli in zengin bir konu skalas içinde ele alnd  gö-
rülmektedir: Türk toplumunda erilli i olu turan de erler, alg ve 
tutumlar; erilli in endoktrinasyonel in a merkezleri; eril olmann 
getirdi i sorumluluklar; kaçnlmas gereken davran lar; erilli in 
avantajlar ve dezavantajlar; erilli in tanmland  yerle ik yine-
leyimler; (dindar) kadnla ilgili tutum ve beklentiler; mütedeyyin 
bireyler için ekstrem saylabilecek o lanclk, ensest ve e cinsellik 
gibi durumlarla ilgili tutumlar; erillerin kendi kimliklerini tanm-
lamada dinî referans noktalar; fikir dünyalarnda etkili olan dü ü-
nürler; slâmclk algs; müslüman birey olarak hedefler ve ya am 
amaçlar; müslüman topluma dair tasavvur ve toplumun kurtulu-
u için sunulabilecek bir reçetenin mevcudiyeti… Öte yandan bu 

kadar çe itli ba l n irdeleniyor olmasndan dolay, genelde, ince-
lenen her bir konu noktasnda örneklemin demografik temsilinde 
yeterlilik problemiyle kar la mak muhtemel olmaktadr. Ele ald-
mz çal ma ba lamnda örnek verecek olursak, irdelenen konu-

lar içerisinde evlilik ve askerlik yer alrken, 57 ki ilik örneklemin 
22’sinin bekar 28’inin ise askerli i tecil ettiren kimselerden olu tu u 
görülmektedir. Fakat Okutan’n çal masn söylenle me ve habitus-
la ma zemininde ele ald  dü ünüldü ünde, bekarlarn ve askerlik 



153

yapmayanlarn zihinlerindeki yerle ik tutumlar da veri sa lamada 
de erli olmakta; dolaysyla sahann demografik temsilinde bir so-
run görünmemektedir.

Çal mann de erlendirme ve sonuç bölümüne geldi imizde 
ise, Okutan’n sahasnda elde etti i veriler onu iki sonuca ula tr-
maktadr. Bunlardan ilki, erilli in bir söylen oldu u ve bir habitus 
biçimi olu turdu u eklindeki hipotezin do rulanmasdr. Erillik ha-
bitusla m  bir söylendir çünkü erkekler küçüklükten itibaren kendi 
toplumsal kodlarna göre “nasl eril olunur”u ö renmektedirler ve bu 
tip rollerin zeminini bilmeye gerek duymamaktadrlar. Dolaysyla 
söylen tarihsellik içinde erimektedir (s. 253). Genel endoktrinasyon 
merkezleri olarak aile, okul, sokak, askerlik ve i  parametreleri ince-
lendi inde, dindar olup olmamayla çok fark etmeyen, erillik üzerine 
tanml davran lar ortaya çkmaktadr. Erillik özellikle güç, i  sa-
hibi olma, ailesini geçindirme gibi sorumluluk içeren kategorilerde 
kendini göstermekte; örne in erkek nasl güçlü olaca n bilemese 
de güçlü olmas gerekti ini bilmektedir. “ siz erkek i e yarama-
yan çöptür”, “Erkek adam karsna sahip çkar”, “Elin hamuruyla 
erkek i ine kar lmaz” gibi ifadelerle söylen kendini ya atmakta-
dr. Bu ba lamda Okutan’n verileri, genel erkeklik çal malarn-
daki bulgulara benzer ekilde toplumda devam ettirilen geleneksel 
bir erillik in asnn oldu unu göstermektedir. Örneklemin slâm’ 
ya ama noktasnda hassasiyet gösteren erkeklerden olu masna 
paralel olarak da, erilli in ara trld  konu ba lklarnn ço unda 
müslüman eril duru  çerçevesinde verilen cevaplar görülmektedir. 
Bu ba lamda “Erkek adam ne yapmaz?” sorusunun cevab “Harama 
el uzatmaz” olabilmektedir (s. 230).

Türkiye genelindeki bu çal mada geleneksel toplumsal ka-
bullerin mütedeyyin eriller tarafndan ekseriyetle devam ettirildi i 
görülmektedir. Katlmclarn “klasik T.C. modeli aile”, “annem her 
anne gibi” eklindeki ifadeleri burada otoriter, çocuklaryla mesafeli 
bir ili kiye sahip baba ile çocuklar için saçn süpürge eden, efkat-
li, merhametli, sr dinleyen, arac rolü üstlenen, korumac vasflara 
sahip bir anneyi betimlemektedir. Katlmclar tarafndan babalarn 
snr muhafaza eden, mesafeli, kontrolcü ve otoriter yönleri hem 
kendi babalaryla ili kilerinde ele tirdikleri hem de babalk rolünün 
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saygnl  ve etkinli i açsndan vazgeçilmez görerek idealize ettik-
leri yönler olmaktadr (s. 140). Temizlik, ahlâk ve din ö reticisi mis-
yonlar ise bilhassa anneye yüklenmekte ve anneler en çok ö retim 
yönünden ele tirilmektedir. Katlmclarn ideal e  profilleri de ben-
zer ekilde bilgili, becerikli, e itimli fakat çal mayp evde çocu unu 
yeti tiren bir kadndr. Yine kadnlar için “katlansn ama bo anmay 
dü ünmesin sonras onun için daha zor” eklindeki alg geleneksel 
kabullerin peki mi  halini göstermektedir. Çal mada mütedeyyin 
erilin baz alg de i imleri yakalanm  fakat eskiyi devam ettirme 
e ilimleri oldu u görülmü tür. Bunun bir örne i olarak ba örtülü 
kadna bak  verilebilir. Namaz klan ba örtüsüz kadnlarn varl  
dindar kadn algsnn de i iminde etkili olmu ; Okutan’a göre ba-
örtüsüz bir kadnla evlenmenin olabilirli i normalle meye ba la-

m tr. Fakat örneklemin geneli, çocuk yeti tiren annenin temsili ro-
lüne vurguyla ba örtülü dindar bir e i öncelemekte ve Alevî bir e in 
de yine ayn sebepten tehlikeli olabilece ini dü ünmektedir (s. 257).

Okutan’n çal mas, erilli e bakarken o lanclk, ensest, e -
cinsellik gibi mütedeyyin kamuda konu ulmayan hatta dü ünülmek 
dahi istenmeyen konular gündeme ta mas açsndan ayr önem ta-
maktadr. Nitekim bulgular o lanclk ve ensest hadiselerine ahit 

olundu u fakat korku ve inanlmamak endi esiyle ço u zaman bir 
mücadele noktasnda u ra lmad n göstermektedir. Katlmclar-
dan 1 ki inin cinsel tacize u ram  olmas ve 8 ki inin o lancl a 
dair verdi i tanklk-duyum bilgileri konunun ehemmiyetini ortaya 
koymak için yeterlidir. Okutan da konuyla alakal aileleri uyarmak-
ta “benim o lum erkektir ona bir ey olmaz” mant nn gerçekleri 
göz ard etmek olaca n, bunun erkek-kz fark etmeyen bir problem 
oldu unu belirtmektedir (s. 259).

Çal mann temel ara trma hipotezi üzerinden ula lan ikin-
ci sonuç ise “ slâmclk söylenle mi ; fakat habitus olamam tr” 
sonucudur. Katlmclardan sadece be  ki inin kendisini slâmc 
olarak tanmlamas ve ekseriyetin müslüman tanmn yeterli gör-
mesi önemlidir. slâmcl  olumlayanlarda da aslnda kavram sa-
hiplenmek konusunda bir ikirciklenme söz konusudur. Dolaysyla 
Okutan’a göre slâmclk kavramnn mütedeyyin bireylerin ya am 
pratiklerinde benimsenme biçiminin skntl olmas, kavramn 
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habitusla amamasna neden olmaktadr (s. 260). Öte yandan Oku-
tan kavramn söylenle ti ini belirtir. Çünkü kavram anlamaya yö-
nelik detayl bilgi edinme süreci ya anmasa da belleklerde slâm 
ile özde lik noktasnda “ slâmclk slâmclktr” yineleyim olarak 
sürdürülmektedir (s. 261). Bu çerçevede Okutan’n üçüncü bölüm-
de slâmclk kavramnn alglan  üzerine açt  tart ma sahada 
do rulanmaktadr. Öte yandan yeni bir kavramsalla trma olarak 
sunulan slâm ahlâk zihniyetinin durdu u yerin biraz daha açm-
lanmaya ihtiyac vardr. Kavram, slâmclk kavramnn etimolojik 
problemlili i ve tarihsel süreçte yüklendi i anlam karma as dü ü-
nüldü ünde, niyet olarak “ya anan slâm” konu edinen bir tanmla-
ma geli tirilmesi noktasnda makul bir giri im olmakla beraber; her 
toplumun kendi dinî ya am prati indeki yerelli e yaplan vurgu, afif 
erillik olarak sunulan yerel-ideal müslüman eril tipolojinin karakte-
ristik özelliklerinde görülememektedir.

Çal mayla ilgili bir di er husus, slâm ahlâk zihniyeti öze-
linde ideal-yerel bir tipoloji olarak sunulan afifli in sahada somut 
örneklerinin görülememesidir. Okutan sahasnda elde etti i veriyi 
Asm profili ile benze me-ayr ma noktasnda irdeledi inde, Asm’n 
Türk toplumunun eril mütedeyyin kamusunda gerek dinî e itimde 
gerek aile ve çevrenin yeti tirmesinde söylenle ti ini fakat habitus 
haline gelemedi ini görmü tür. Nitekim müslüman erkekler, kendi-
lerine, çevrelerine ve kamuya kar  sorumluluklarnn farkndadr; 
fakat nasl faziletli olup müslüman toplumu kalkndracaklar konu-
sunda tkanmalar ya amaktadrlar (s. 263).

“Sonuç Yerine” diye isimlendirilen son bölümde Okutan, kendi 
saha çal masndan hareketle mütedeyyin toplumda gördü ü baz 
skntlara i aret etmektedir. Bunlardan ilki dinî e itimde göste-
rilen “itaat et, soru sorma” eklindeki problemli yakla mdr. Bir 
di eri eril kimliklerin ba kas söz konusu oldu unda farkl, kendi 
ahs veya ailesi söz konusu oldu unda farkl inanç, tutum ve dav-

ran  geli tirmeleri sorunudur. Örne in Alevî biriyle evlenmek baz 
artlar dahilinde d ardakiler için olabilir konumundayken, hane 

içinde istenmeyen bir durum olmaktadr. Okutan’n Akif okuma-
snda ben-di eri noktasnda bir tutum ayrm ise slâm ahlâkna 
sahip kamuda kabul edilemez bir durumdur. Belirtilen üçüncü ve 
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son sknt, erkeklerin sorumluluk ve güç sahibi olarak “in a etme” 
misyonu mütedeyyin erkeklerin ekseriyetinin inand  bir ö reti 
olmasna kar n; Okutan’n kendi çal mas özelinde slâm ahlâk 
prensiplerinin pratikteki eksikliklerini sahiplenecek eril kamunun 
suskunlu udur. Bu erkeklerin suskunlu unu bozdu u ve en çok 
ele tirdikleri konunun ise ba örtülü kadnlar olmas, ara trmac ta-
rafndan ele tirilmektedir (s. 268). Bu çerçevede, mütedeyyin erkek-
lerin e ine yakla m toplumsalda ondan beklenilenle benze mekte; 
d arda kendisinden en mükemmel olmas beklenen erkek, dindar 
ve özellikle ba örtülü kadna kendisinden daha üstün sorumluluklar 
yüklemektedir. Okutan bu durumu kadnlarn “günah keçisi” haline 
getirilmeleri olarak tanmlamaktadr (s. 175).

Genel olarak Erillik ve Din çal mas, bir habitus biçimi ha-
line gelmi  ve sorgulanmayan çok fazla yerle ikli e sahip Türk 
müslüman erilli ini büyütece almas açsndan önemlidir. Nitekim 
müslüman eril kimliklere dair disiplinel bilgimizin azl  dü ünüldü-
ünde, Okutan’n sahasndaki zengin konu skalas eseri bir ba vuru 

kayna  yapmaktadr. Sahann metodolojik zemininde gördü ümüz 
“söylen” ve “habitus” kavramlar da yine toplumda bahsini etti imiz 
bu yerle ikliklerin çözümlenmesinde aydnlatc görünmektedir. Öte 
yandan sahann metodolojik çerçevesini olu turan göstergebilimsel 
yöntem, literatürümüzde tarihin bir döneminde yazlm  bir met-
ni, sadece edebî metin olmann ötesine ta yabilmesi ve sosyolojik 
çözümlemenin bir nesnesi haline getirebilmesi açsndan örnek bir 
okuma biçimi sunmaktadr. Çal mann slâmclk tart mas nokta-
snda Okutan’n verileri, bugün kavramn alglan ndaki problem-
lili i ortaya koymakta; slâm ahlâk zihniyeti eklindeki ideolojiden 
ba msz, “ya anan slâm”a referansla dinin her toplumun kendi 
kültürüne içkin mevcudiyet gösteren yönünü belirten bir tanmlama 
giri imi kabul edilebilir görünmektedir. Bu ba lamda ki ilerin kendi 
co rafyasndan, kendi tarihinin içinden gelen ve kendi kültürünü 
temsilen bir ideal dinî ya ay  prati i sunabilen dü ünürlerine bakl-
mas da anlaml olmaktadr. Di er bir kavramsalla trma olan afif 
tipoloji ise Türk Müslümanl nn yerel ilkelerini tanmlayabilmede 
ayrt edici bir kavram gibi görünmemektedir. Özcesi, Erillik ve Din, 
gerek teori gerek metodoloji yönünden yeni kavramsalla trmalar ve 
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yeni bir çözümleme düzlemi sundu u için karma k görünmekle bir-
likte, Türk toplumsalndaki müslüman erilli i anlamaya çal anlar 
için zengin veri sunan önemli bir ba vuru kayna  olma niteli ine 
sahiptir.
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Modernle me ile birlikte slâm’da kadnn konumu, Bat’da ve 
slâm dünyasnda çe itli ba lklar altnda pek çok esere konu ol-

mu tur. slâm dünyasnda kaleme alnan eserler, slâm’n ilmî ve 
felsefî geli meye mâni oldu u iddiasnda oldu u gibi kadn konu-
sunda da snrlayc oldu u fikri üzerine kurulan Batl algya kar  
bir savunma eklinde kaleme alnarak slâm’n özünde kadn snr-
layc herhangi bir anlamn söz konusu olmad n kantlama ama-
cnda olmu tur. Gannu i’nin Kur’an ve Ya am Arasnda Kadn adl 
eseri de slâm’da kadnn konumunu bu amaçla ele alan önemli bir 
çal madr.

Eser, “Kur’an’da Kadn” ve “Ça da  Dünyada Müslüman Ka-
dn” olmak üzere iki bölümden ve sonuç ksmndan olu maktadr. 
Kur’an’da Kadn ba l  altnda öncelikle Kur’an’n metni ve yorumu 
birbirinden ayrlm , Kur’an’n herhangi bir yorumunun kutsallk 
ta mad  ifade edilmi tir. Bununla birlikte Kur’an metninin her 
daim kendisinden yeni anlamlar dev irilebilecek snrsz bir anlam 
potansiyeline sahip oldu u vurgulanm tr. Bu ba lamda klasik kay-
naklardaki yorumlarn ba layc olmad nn ve be erî çabalar oldu-
unun alt çizilerek Kur’an’n de il, slâmî kaynaklarda yer alan ka-

dnlar ilgilendiren konulara dair yorumlarn problemli oldu u ifade 
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edilmi tir (Gannu i, 2017, s.2). Bu sayede modern dönemin artlar 
de erlendirilerek geli tirilecek Kur’an yorumlar için bir zemin olu -
turulmu tur. Bu bölümde ilk bak ta modernizm çerçevesinde açk-
lanmas zor görünen âyet ve hadislerin geleneksel kaynaklarda yer 
alan kadn snrlayan yorumlar nakledilmekte sonrasnda ise ilgili 
âyetler ve hadisler kadnn özgürle tirilmesine katk sa layacak e-
kilde yorumlanmaktadr.

Eserin birinci bölümünde ele alnan ilk mesele, modern dönem-
de gündemi çokça me gul etmi  olan kadnn yaratl dr. Yaratl  
konusu ba lamnda Nisâ sûresi 1. âyet-i kerîmedeki2 “min nefsin 
vahidetin/tek bir nefis” ifadesinin yorumunda klasik kaynaklarda 
yer alan “nefs”ten kastn Adem oldu unu ve Havva’nn Adem’in ka-
burga kemi inden yaratld n ifade eden yorumlar ele tirilmi tir. 
Âyet-i kerîmede ifade edilmek istenenin Adem’in e inin de kendisiy-
le ayn kökten oldu u, Adem’i topraktan yaratan Allah’n Havva’y 
da topraktan yaratmaya kadir oldu u ve hatta nefs kelimesinden 
Adem’in de il de Havva’nn kastedilmi  olabilece i ifade edilmi tir 
(Gannu i, 2017, s. 11).

Modern dönemde kadnlarn peygamber olup olamayaca  ko-
nusu slâm dünyasn me gul eden bir mesele olmu tur. Yazar, artk 
peygamber gelmeyece ine göre bu meselenin ele alnmasnn gerek-
siz görülebilece ini ifade etmekle birlikte kadn peygamberli e la-
yk gören görü ü desteklemenin kadn, çocuk ve erkek mustazaflarn 
özgürle mesi yolunda slâm’n ba latt  de i imin sürdürülmesine 
katk sa layarak pratik bir fayda sa layaca  için bu meseleyi ele 
ald n açklam tr. Eserde kadnn peygamber olamayaca  iddi-
as, yetersiz delillere sahip bir iddia olarak görülmektedir. Ayrca 
Gannu i, bu konunun aydnlatlmasnn kadna yönelik olumlu al-
gya katkda bulunarak toplumun slâmîle mesinin önündeki engeli 
kaldraca nn altn çizmektedir (Gannu i, 2017, s.42). Benzer e-
kilde “Erkek çocuk kz çocuk gibi de ildir” ifadesinin geçti i âyet-i 

2 “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da e ini yaratan ve iki-
sinden birçok erkekler ve kadnlar üretip yayan Rabbinizden saknn. Adn 
kullanarak birbirinizden dilekte bulundu unuz Allah’tan ve akrabalk hakla-
rna riayetsizlikten de saknn. üphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir” 
(Nisâ 4/1).



160

kerîmenin3 ba lam yanstlarak âyet-i kerîmeden erke in üstünlü ü 
anlamnn de il, bilakis kadnn yüceltilmesinin söz konusu oldu u 
vurgulanm tr (Gannu i, 2017, s.31). Tefsir kaynaklarnda bütün 
kadnlara te mil edilerek yanl  yorumlanan Yûsuf sûresi 28. âyette4 
Msrl azizin karsna hitaben söyledi i “sizin tuza nz gerçekten 
büyüktür” ifadesinin Allah’n sözü olarak algland  için kadnn 
a a lanmasna hizmet eden bir araca dönü tü ü ifade edilmi tir. 
Kur’an’n bu ifadeyi onaylad na ili kin bir delilin söz konusu ol-
mad nn altn çizen Gannu i, kadn hakkndaki olumsuz yargy 
besleyen bak  açsn reddederek olumlu bak  açsna hizmet ede-
cek yorumlar zikretmi tir (Gannu i, 2017, s.45-53). Bu örneklerde 
görüldü ü üzere yazara göre Kur’an’n yanl  yorumlanmas netice-
sinde kadn toplumsal alanda snrlayan yahut ayr tran bir alg 
ortaya çkm tr.

Ça da  Dünyada Müslüman Kadn adl ikinci bölüm, Tunus’ta 
yazarn sundu u tebli lerden, hapishanede yazd  -sonrasnda Tu-
nus slâmî hareketi tarafndan düzenlenen bir kongrede temel metin 
olarak kabul edilmi - bir makaleden ve katlmn kst olan baz özel 
toplantlardaki diyaloglardan olu turulmu  eklerden müte ekkildir. 
Bu bölümde müslüman kadnn çal mas, e itimi, liderli i, erkek-
lerle bir arada bulunmas gibi konular ele alnm tr. Yazara göre 
kadnn e itimi, çal mas, sosyal ve siyasî faaliyetlerde bulunmas-
nn slâmî olarak hiçbir mahzuru yoktur. Kadna yönelik engelleme 
ve snrlamalarn, yazarn “çökü  dönemi”5 olarak nitelendirdi i dö-

3 “ mrân’n kars öyle demi ti: ‘Rabbim! Karnmdakini azatl bir kul olarak 
srf sana adadm. Ada m kabul buyur. üphesiz (niyazm) hakkyla i iten 
ve (niyetimi) bilen sensin. Onu do urunca, Allah, ne do urdu unu bilip du-
rurken: Rabbim! Ben onu kz do urdum. Oysa erkek, kz gibi de ildir. Ona 
Meryem adn verdim. Kovulmu  eytana kar  onu ve soyunu senin koruman 
diliyorum’ dedi” (Âl-i mrân 3/35-37).

4 “(Kocas, Yûsuf’un gömle inin) arkadan yrtlm  oldu unu görünce, (kadna): 
‘ üphesiz, dedi; bu, sizin tuza nzdr. Sizin tuza nz gerçekten büyüktür’” 
(Yûsuf 12/28).

5 Yazarn çökü  dönemi olarak ifade etti i dönem, yine yazarn ifadeleriyle 
slâm’n -kadna özgürlük bah eden- özünden uzakla larak kadnn pasifle -

tirildi i ve ufkunun daraltld , gerçekten slâmî olmayan eylerin slâm’a 
dahil edildi i bir dönem olarak tanmlanabilir. Yazar bu dönemi belli bir za-
manla snrlamamakta ve yüzyllar sürdü ünü ifade etmektedir (Gannu i, 
2017, s. 76-77).
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nemde ortaya çkm  snrlayc yorumlardan kaynakland  beyan 
edilmi tir. Toplumsal de i im için toplumun en temel unsuru olan 
kadnn bu snrlayc bak  açsndan kurtarlmas art ko ulmak-
tadr. Bu sebeple kadnn toplumdaki konumunun slah konusun-
da zaman zaman âyetlerin bir te vik unsuru olarak kullanld  
görülmektedir:

“...Dolaysyla bu hususta ‘O zorba halk oradan çkmadkça bizler ora-
ya girmeyiz’ diyen srail o ullarnn yapt  gibi korkak ve ürkek bir 
tavr de il, aksine ‘O kapdan girin ve onlara baskn yapn, e er bunu 
yaparsanz muhakkak galip geleceksiniz’ âyetinde6 sözü edilen cesur 
ve atlgan bir tavr sergilememiz gerekmektedir” (Gannu i, 2017, 
s. 87).

E itim konusunda da herhangi bir snrlamay kabul etmeyen 
Gannu i’ye göre kadnn e itimi belli alanlarla snrlandrlmamal-
dr. Geçmi  dönemde “basit i lerle”7 me gul edilen kadn artk yüksek 
düzeyde e itim alarak topluma katkda bulunmaldr. Ne annelik ne 
de ev i leri buna engel de ildir. Kadnn hem çal p hem de evinin 
i leriyle ve çocuklaryla me gul olmasnn zorlu u kabul edilmekte-
dir. Ancak bu durum maslahat açsndan ele alnarak bunun bir fe-
dakarlk olarak gerçekle tirilmesi gerekti i ifade edilmi tir. Çünkü 
Gannu i için çe itli i  kollarnda müslüman kadnlarn yer almas, 
topluma müslüman kadn portresinin model olarak sunulabilmesi 
anlamna gelmektedir. Bu bakmdan kadnn slâmî hareket içinde 
bulunmasn zorunlu görmekte ve müslüman kadn liderlere olan 
ihtiyaca dikkat çekmektedir. Bir taraftan slâm’n çok sayda i siz 
erke in mevcudiyeti durumunda veya çocuklarna bakmak mecburi-
yetinde olan kadnlara i  verilmesini ho  kar lamad n ifade eder-
ken di er taraftan kadn sosyal ortama davet etmekte ve evleri birer 
kadn hapishanesine dönü türmeyi knamaktadr (Gannu i, 2017, 
s.91). Ona göre kadnn erke e muhtaç olmaktan çkmas, onun eline 
bakar halden kurtulmas, haklarn kendi ba na kazanabilmesi için 

6 Mâide 5/22-23.
7 Yazarn basit i ler olarak niteledi i i lerden kast açk olmamakla birlikte ka-

dnn eve hapsedilmesi ele tirisinden anla ld  kadaryla bu i lerin yüksek 
düzeyde e itim gerektirmeyen ev içi i ler oldu u anla lmaktadr.
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kendisine olan özgüvenini kazanabilmesi gerekmektedir (Gannu i, 
2017, s. 99).

Ancak kadnn özgürle mesine yönelik bütün bu te viklere ra -
men eserde Bat tipi özgürle menin problemleri üzerinde de durula-
rak iyi-kötü ayrm yapmayan bir Batlla ma projesi ele tirilmi tir. 
Batl kadnn özgürle me biçimi, müslüman kadnn durumuna bü-
tünüyle uymamaktadr. Batdaki özgür kadn, kapitalist sistemin 
dayatmalarna kar  özgürle ememi tir. Bu noktada “Batlla m  
kadn” profiline kar  “ slâm’n özgür kadn” profili öne çkarlmak-
tadr. lk bölümde güçlü müslüman kadn imajn te vik etmek için 
gelene e ele tiri getiren yazarn ikinci bölümde kendi co rafyasn-
daki Batlla ma’nn aile ve kadna verdi i zararlardan yaknd  
görülmektedir. Tunus örne i özelinde kaytsz artsz Batlla ma 
projesinin aile yapsnn iddetle sarslmas, bo anma oranlarndaki 
art  ve toplumun kendi kimli inden uzakla mas ile neticelendi i 
ifade edilmi tir (Gannu i, 2017, s.117). Bu tür bir Batlla ma’ya 
tepki olarak “ slâmî olan ile çökü  asrnda slâm’a dahil edilenler”e 
ayr trlmadan tümüyle sahip çkld  zikredilmi tir. Tümüyle 
Batlla ma’y savunma ve tümüyle gelene i sahiplenme olarak 
özetlenebilecek her iki uçtaki toptanc tavrn d nda müslümanla-
rn dinlerini hem Kur’an ve sünnete hem de de i en ça n artlarna 
uygun bir ekilde ifade etme seçeneklerine dikkat çekilmi tir. Bu se-
beple Gannu i, idealindeki müslüman özgür kadn profilini Bat’nn 
egemen paradigmasyla bire bir uyumlu Batlla m  özgür kadn 
profilinden titizlikle ayr trmaya çal makta ve müslüman kadnn 
özgürle tirilmesini te vik etmek için hem Batl de erlere hem de 
Kur’an’a sklkla atfta bulunmaktadr.



Toplumsal cinsiyet yakla mnda do u tan biyolojik olarak 
farklla m  eril ve di il bedenlerin, bedensel pratikler ve davra-
n lar ba lamnda sosyal olarak in a edildi ine ili kin kabul, 1980 
sonrasnda “beden” kavramnn sosyolojinin ara trma alanna dâhil 
edilmesine yol açm tr. Ba langçta kavram, kadn bedeni özelinde 
inceleme konusu iken 90’larn sonundan itibaren popüler kültürde 
temsil imkan bulmaya ba layan erkek bedeni de ara trma konusu 
haline gelmi tir. “Beden” kavramnn, sosyo-politik bir çözümleme 
arac olarak görülmesiyle alandaki literatür olu maya ba lam ; Pi-
erre Bourdieu’nun, yaynland  dönemde kavramsal çerçevesi ve 
iddias ile tart ma konusu olan ve Eril Tahakküm adyla Türkçe’ye 
çevrilen La Dominiation Masculine adl eseri de bu alandaki önemli 
çal malar arasnda yerini alm tr.

Kitap, üslubu, uzun ve karma k cümle yapsyla mütercimi 
de hayli zorlam  görünüyor. Yüklemsiz biten uzun cümleler, sürek-
li açklayc ek betimlemelerin yan sra kullanlan kat kavramsal 
çerçeve metnin anla lmasn oldukça zorla trm  olsa da alann 
ilgilisinin okumas gereken bir kitap.

Bedene Gömülü Pratiklerde Tahakkümün 
zini Sürmek

Tracing Masculine Domination in Embodied 
Practices

Fatma Ekinci*

Pierre Bourdieu,
Eril Tahakküm,

çev. Bediz Ylmaz, stanbul: Ba lam Yaynlar, 2016, 3. bs.

* Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi, Doktora Ö rencisi.
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Eserlerinde toplumdaki tahakküm ili kilerini ve toplumsal ya-
pnn yeniden üretimini ele alan Bourdieu, görü lerini alan ara tr-
malaryla temellendirmesi ile dikkat çeken bir sosyolog. lk etnogra-
fik çal malarn zorunlu askerlik görevi nedeniyle gitti i Cezayir’de 
gerçekle tiren Bourdieu’nün burada Kabiliye toplumu üzerine yapt-
 antropolojik de erlendirmeler, sonradan yaynlanan metinlerinin 

ampirik zeminini olu turmu tur. Etnolojinin, dünyann cinsiyete da-
yal bölünümüne uygulanmas halinde sosyo-analiz için kuvvetli bir 
metot oldu unu belirten Bourdieu, ba tan a a  ‘erkek-merkezlilik’ 
ilkesine göre örgütlenmi  oldu unu söyledi i Kabil toplulu unun 
nesnel analizini yapmann “bizi kendi gelene imize ba layan alda-
tc tan klk ili kisini krmak için kaçnlmaz” oldu u görü ünde. 
Buradan yola çkarak etnografyann, “en do al gibi görülen ey olan 
cinsler arasndaki bölünmeyi tarihselle tirerek do al olmaktan ç-
karmas” imkann tart an yazar, mevcut tahakküm ili kisini bes-
leyen tarihsel kurum ve düzenekleri de nesne olarak ele almann 
cinsler aras güç ili kilerini dönü türmeye yönelik stratejilerin olu -
turulmasna imkan verece ini savunur (Bourdieu, 2016, s. 14-15).

Eril Tahakküm adl kitabn giri inde, bu çal may, cinsel dü-
zenin süreklili i veya de i imi meselesini ele almak üzere kaleme 
ald n belirten Bourdieu’ya göre cinsel yaplar ve onlar alglama 
biçimlerinin sabit oldu una ili kin genel kanaatin aksine, bu yaplar 
de i ime açktr.

Tahakkümün Bedenselle mesi ve Sembolik iddet

Toplumsal farkllklarn bir in a/kurgu oldu u, biyolojik fark-
llklarn bu kurguyu me rula trmann bir gerekçesi olarak kulla-
nld n savunan Bourdieu, bu durumu “tahakkümün bedenselle -
mesi” olarak tanmlar. Ona göre toplumsal tahakküm ve sömürünün 
beden ve pratikler üzerinden me rula trlmas sürecine kadnlar da 
bedenlerine gömülü pratikler aracl  ile farknda olmadan katkda 
bulunmaktadr. Erkek ve kadn duru larndaki farkll  bu duru-
ma örnek gösteren Bourdieu, erke in daha dik ve rahat, kadnnsa 
ba  öne e ik, bacaklar kapal, ölçülü olmas gerekti i yönündeki 
toplumsal yönlendirme sonucu ortaya çkan eril ve di il ahlakn, zt 
bedensel uygulamalarla içselle tirildi i kanaatindedir. “Doxa’nn 
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paradoks”u olarak nitelendirdi i bir takm çkmaz ve kar tlklarn 
“dünyaya uyum” veya kurulu düzenin tahakküm ili kilerinin de-
vamll  için tahammül edilebilir veya do al kabul edilmesini hay-
retle kar layan Bourdieu, eril tahakkümü bu paradoksal itaatin en 
iyi örne i olarak görür.

Eril tahakkümün dayatl n ve buna tahammül tarzlarn 
“sembolik iddet” kavramyla açklayan Bourdieu, sembolik iddeti, 
“yumu ak, kurbanlarnca bile hissedilmeyen ve görülmeyen, ço un-
lukla ileti imin ve tanmann veya daha kesin olarak tanmama-
nn, kabullenmenin veya hatta hissetmenin saf sembolik kanalla-
ryla uygulanan iddet” eklinde tanmlar (Bourdieu, 2016, s.12). 
Bourdieu’ya göre, hükmedilenler kendilerini alglamada, hükmeden-
lerin bak  açsyla olu mu  ema ve kategorileri kullanarak onlarn 
bak n me rula trr. Sembolik iddetin bedene bu derece gömülü 
olmasnn onu, salt bilinç ya da irade ile ortadan kaldrmaya im-
kan vermedi ini ileri süren Bourdieu, öncelikle toplumsal dünyay 
düzenleyen bili sel yaplarn toplum seviyesinde nasl yapland -
n anlamak gerekti ini savunur. Buna göre hükmedilenler, ancak 
kendilerine “hükmedenlerin bak  açsn benimsemelerine yol açan 
yatknlklar üreten toplumsal ko ullarda köklü bir dönü üm” ger-
çekle tirdikleri takdirde bu döngü krlabilir.

Üstelik Bourdieu’ya göre eril tahakküm, sadece kadnlar 
üzerinde de il, erkekler üzerinde de baskc bir i lev görür. Bu ta-
hakkümün erkekler tarafndan nasl deneyimlendi ini Virginia 
Woolf’un eserlerine müracaatla örnekleyen Bourdieu, konuyu “illu-
sio” kavram üzerinden ele alr. Burada oyun metaforunu kullanan 
Bourdieu’ya göre “temel illusio”, yani oyuna yaplan yatrm, oyunun 
oynanmaya de er oldu una ili kin kanaatle ili kilidir ve erkekler, 
toplumun kendilerine atfetti i oyunlar kadnlara oranla daha fazla 
ciddiye alr. Ba ta sava  olmak üzere tahakküm oyunlarnn erkek-
lere hasredilmesi de erkeklik oyununun bir parçasdr ve onun “er-
kek olma oyunu oynayan bir çocuk” oldu u gerçe ini örtmeye yarar.

Bedenin Toplumsal Belirlenimi ve Habitus

Bourdieu sosyolojisinde merkezi bir yer i gal eden “habi-
tus” kavram, “eril tahakküm” için de anahtar bir kavram olarak 
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kullanlr. Gündelik hayatn bir çok alanna yaylm  bulunan top-
lumsal eylemlerin kayna n, bedene yerle mi  yatknlklarda bulan 
Bourdieu, habitus olarak adlandrd  bu yatknlklarn toplumsal 
dünyann yeniden üretilmesini sa lamada önemli bir rol icra etti i 
görü ündedir.

Bedenin erille tirilme sürecinin, bedenin terbiye edilmesi yo-
luyla devam etti ini söyleyen Bourdieu, meslek seçiminden giyim-
ku am, hal tavr gibi cinsler aras farkll n tezahürlerine kadar, 
hatta önemsiz gibi görünen pek çok ayrntda davran lara sinmi  
olan bir hiyerar inin varl ndan söz eder. Erkek tarafndan icra 
edildi inde asil ve me akkatli kabul edilen bir takm i lerin kadnlar 
söz konusu oldu unda basit ve de ersiz görülmesinin ve mesleklerin 
tanmlanmasnda cinsiyetle ili kilendirilmi  bir takm becerilerin 
gerekli görülmesinin, bedenlerde kalc yatknlklara dönü tü ü ve 
kadnlarn cesaretini krd n söyler. Daha da ileri giderek, bede-
nin do al hallerinin/biçiminin dahi çal ma ko ullar veya beslenme 
al kanlklar gibi faktörlerin etkisiyle toplumsal bir ürün oldu u-
nu iddia eden yazar, hal, tavr ve duru un dahil edildi i bedensel 
hexis’in ki inin gerçek “do as”n, yani “derindeki varolu u”nu yan-
stt  görü ündedir. (s. 85)

Süreklilik ve De i im

Üretim faaliyetleri ve i bölümünde ya anan büyük de i iklik-
lere ra men, erkek-merkezli dünya görü ünün nasl olup da hala 
varl n koruyabildi ini sorgulayan Bourdieu, “tarihsel in ann 
do al bir öz görünümüne bürünmesi”nde önemli bir pay olan bu 
süreklilikle hesapla mak gerekti i kanaatindedir. Ona göre, mü-
temadiyen kendini yeniden üreten eril tahakkümün süreklili in-
de önemli rolü olan kurumlarn (kilise, devlet, okul gibi) tarihini 
gözden geçirmek, bu tahakkümü kalc klan i leyi  ve hiyerar ik 
yatknlklarn farknda olmay gerektirir. Aile bunu cinsiyete dayal 
i bölümünü me rula tran bir dil kullanm, kilise kutsal metinler, 
ayinler ve mekan-zaman sembolizmi üzerinden, okul ise kadn-er-
kek ili kilerinde benze ime dayal önkabulleri aktararak sürdürür. 
Devlete gelince, cinsler arasndaki hiyerar inin olu umu ve yeni-
den üretilmesinde, erkeklerin kadnlar, yeti kinlerin de çocuklar 
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üzerindeki hakimiyetini onaylayan ve güçlendiren en üst merci bi-
çiminde konumlanm tr.

Bourdieu, eril tahakkümün me ruiyetini sorgulamada önemli 
bir yere sahip olan feminist hareketin, toplumsal ili kiler ve toplum-
sal düzende ya anan derin dönü ümlerdeki rolünden de bahseder. 
Kadnlarn e itim düzeylerinde, istihdamnda, ev içi rollerinde, mes-
lek seçimi, evlilik ya , evlenme ve bo anma oranlar vb. konularda 
ya anan de i imin bu -feminist- sorgulamann sonuçlar oldu unun 
altn çizen Bourdieu’ya göre, her ne kadar toplumsal yatknlklar 
(habitus) ve hukuk, bu süreçte dura an seyretse de yeni aile tipleri 
ve yeni cinsellik modellerinin kamusal görünürlük kazanmas sa-
yesinde doxa, yani yerle ik kurallar krlm tr. Ancak ona göre bu 
yeterli de ildir. Nitekim kzlarn lise ve üniversite e itimlerindeki 
art , kadnlarn i bölümündeki konumunun de i mesinde önemli 
bir imkan sa lasa da bu de i imin, konumlardaki süreklili i gizle-
meye devam etmesi nedeniyle kadnlarn hala yetki ve sorumluluk 
gerektiren alanlardan d land ; daha çok e itim, sosyal hizmetler, 
paramedikal hizmetler gibi kadnsal faaliyet alanlarna katlmn 
yo unla t  gerçe i göz ard edilmektedir. Üstelik kadnla makta 
olan alanlarn de ersizle tirilmesi yoluyla erkeklerin bu alanlardan 
uzakla trlmas ve formel düzeyle snrl kalan pratize edilemeyen 
kadn-erkek e itli i, kadnlarn dezavantajl konumunu gizleyen bir 
i lev görmektedir. Erkekler kamusal uzam ve iktidar alann i gal 
ederken kadnlar için özel uzam ve yeniden üretimin mekan olan evi-
çi i lerin devam mahiyetindeki alanlar daha uygun görülmektedir.

Mevcut toplumsal düzenin varl n ayn zamanda sembolik 
mallar ekonomisi yoluyla devam ettirdi ini dile getiren Bourdieu, 
bu mekanizmalara ili kin farkndal n da feminist hareketin öne 
çkard  alt üst etme stratejilerinin yaygnla mas ile mümkün 
olabilece i kanaatindedir. Ona göre, kozmeti e ilgi ve be eni ter-
cihlerinin kadnlar sembolik te hir veya manipülasyon araçlarna 
dönü türdü ü, küçük burjuvazi kadnlarnn sembolik tahakkümün 
kurbanlar haline gelerek egemen modellerle özde le mek suretiyle 
onlarn buyurgan popülerle me süreçlerine katk sa lad  günü-
müzde, do al görünümün savunulmas gibi çözümler alternatif bir 
yöntem olarak i e yarayabilir. Ancak do al görünüm trendinin yeni 
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bir tüketim aracna ve statü göstergesine dönü erek kadnlar ara-
snda yeni bir ayr ma nedeni haline gelmi  olmasnn Bourdieu’nun 
bu önerisini tart mal kld n söyleyebiliriz

“Sonnot” olarak, a kn eril tahhakküm yasasnn bir istisnas 
olup olmad n tart an Bourdieu amor fati (mukadder a k) ekline 
büründü ünde a kn da bir tür tahakküm oldu u görü ündedir.

Kitabn sonuç ksmnda tahakküm ili kisi ve tahakküme kat-
kda bulunan yaplar aç a çkarmann zorluklarndan bahseden 
Bourdieu, tahakkümün ancak tedrici bir ekilde ortadan kaldrlabi-
lece ini belirtir. Feminist hareketin bu konudaki katklarn takdir 
etmekle beraber, feminist olarak kodlanm  siyasi mücadele biçimle-
rine hapsolmadan tahakkümün tüm etkilerini ele alan bir siyasi ey-
lem geli tirmek gerekti ine dair önerisiyle eseri tamamlar. Bu öneri, 
kitabn önsözünde kadnlara, e cinsellerle birlikte ma duru oldukla-
r sembolik ayrmclk kar snda örgütlenmeleri ça rs ile örtü ür. 
Nitekim kitabn sonunda yer alan “Ek” ksmnda gay ve lezbiyen 
hareketinin toplumsal olarak in a edilmi  kategorilerle mücadele-
deki i levi tart lmakta ve dü ünce kalplarnn krlmasnn ortak 
bir toplumsal taban in a etmekle mümkün olaca  belirtilmektedir.

Dil ve davran  kodlar üzerinden sosyal hayata ve bedene 
sinmi  olan erkeklik ve kadnl a hakim eril anlay n ksa vadede 
de i mesi mümkün olmad na göre, bu tahakkümü yeniden üre-
ten toplumsal yap ve mekanizmalarn sorgulanmas sürecin tersine 
çevrilmesine ku kusuz yardmc olacaktr. Burada öncelikle zihinsel 
bir de i ime, özellikle kadnlarn sosyalle me sürecinde içselle tir-
dikleri bak  gözden geçirerek, bu bak n eril unsurlar ve erilli i 
belirleyicili inin farkna varmasna ihtiyaç vardr. Aileyi ve aileci 
bak  açsn, mevcut tahakkümün yeniden üretilmesinin sorumlusu 
olarak gören Bourdieu, kitap boyunca eril tahakkümü maskeleyen 
yaplar ortaya çkarmann yollarn arar, ba ta aile olmak üzere 
tahakkümü kalc klan toplumsal kurumlarla mücadelede srar 
eder. Ancak üzerinde bu kadar durdu u ve mekanizmasn çözme-
ye çal t  eril tahakkümle mücadeleye ili kin önerdi i yöntemin 
toplumsal yap üzerinde ne tür sonuçlar do uraca n kestirmek ol-
dukça güç. Bu ekilde radikal yöntemler ço u zaman beklenmedik 
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yeni sorunlar da beraberinde getirebilir, hatta sorun bazen form 
de i tirerek varl n farkl ekillerde devam ettirebilir. Üstelik ya-
pda bir takm problemlerin var olmas yapnn tümüyle tahribini 
gerektirmez. Bourdieu’nün önerdi i ekilde cinsel bölünüme ili kin 
toplumsal yap tahrip edilerek bu tahakkümün sona erdirilmek is-
tenmesi, cinsel yeni yönelimleri me rula trmaya yönelik bir söyle-
me de kap açar.

Di er taraftan Bourdieu, Eril Tahakküm’de cinsel belirlenimle-
rin varl n yadsmaya götüren bu yakla m ve sosyal in aya itiraz 
dili ile, tahakküm olarak nitelendirdi ine benzer bir tonda kadnlara 
ne yapmalar gerekti ini söylemekle kendisiyle çeli ir gibidir. Ay-
rca kadnlarn “itaat” yoluyla farknda olmadan eril tahakkümün 
süreklili indeki katklarndan söz ederken, kadnlarn failli ini göz 
ard etmekte, tarihsel ko ullar ve toplumsal beklentilere a r vurgu 
yaparak konuyu tek boyuta indirgemektedir. Kald ki, kadnlk ve 
erkeklik konusundaki beklenti, rol ve de erler toplumdan topluma 
veya ayn toplum içerisinde dönemden döneme de i en bir olgudur.

Kanaatimizce, biyolojik belirlenimin cinsiyet üzerindeki etki-
sini abartmak veya cinsiyetin tümüyle bir toplumsal in a oldu unu 
söylemek yerine, cinsiyet ve cinsiyet rollerini biyolojinin etkisiyle be-
raber tarihsel ve toplumsal ko ullanmalarn ürünü olarak ele almak 
daha uygun bir yakla m olur. Bu arada kadn ve erke in bir takm 
yatknlklarla dünyaya geldi ini kabul etmek, kadnlarn dezavan-
tajl bir kesim olarak toplumsal, hukuki, ekonomik zorluklara maruz 
kald n inkar anlamna gelmez. Öte yandan günümüzde erkekli in 
de bir tart ma konusu haline geldi i ve mevcut düzenin kadn ve 
erke in geleneksel konumunu sarsmas nedeniyle toplumsal yapda 
yol açt  sonuçlar dikkate alnd nda her iki cinsin de ya anan dö-
nü ümden ne kadar etkilendi i görülür.

Bourdieu’nün yakla m her ne kadar eril tahakkümün ortaya 
çkarlmas ve ona yol açan gizli mekanizmalar aç a çkarmada 
önemli bir rol üstlense de toplumsall a yapt  a r vurgu ve do-
al boyutu ihmali nedeniyle kanaatimce sorunlu bir yakla mdr. 

Son derece radikal ve tart maya açk olan bu yakla m esasen çok 
daha temel bir zeminde ve ontolojik düzeyde tart mak gerekir. Bu 
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de erlendirme yazsnn snrlarn a t  için burada sadece, insan 
“kendi kaderini belirleyen bir varlk” olarak gören perspektifin etkili 
oldu unu belirtmekle yetinelim. Öte yandan insan her eyin ölçüsü 
olarak gören ve kendinde do ay tahrip ve tahrif hakk bulan bu 
anlay  bugüne kadar tart lmam  olan biyolojik do ay tart maya 
açmak suretiyle tüm dini referanslar da bu yolla d arda brakma 
çabasndadr.



Yazarlara Notlar

KADEM Kadn Ara trmalar Dergisi’nde de erlendirme süreçlerine alnacak 
çal malarda temel baz kriterler aranmaktadr.
Dergiye gönderilecek çal malarn;

• Kadn çal malaryla ilgili nicel, nitel, tekdenekli veya karma ara trma 
deseni kullanlarak hazrlanm  olmasna,

• Kadn çal malar konusunda son dönem alanyazn kapsaml biçimde 
de erlendiren literatür analizi, metaanaliz veya metasentez çal mas 
olmasna,

• Kadn çal malar konusunda pratik olarak uygulanabilecek model 
önerileri sunmasna dikkat edilir veya benzeri özgün nitelikte yazlar 
olmas talep edilir.

• Kadn çal malar konusunda bilimsel yaz ve makalelerin yan sra, 
kitap de erlendirme yazlar, mahkeme karar ve mevzuat incelemeleri 
ile güncel olaylara ili kin analizlere yer verilebilir. Bu tür yazlar, yayn 
kurulu tarafndan kabul edilir veya geri çevrilir.

Bu çerçevede KADEM Kadn Ara trmalar Dergisi, ileri ara trma/istatistik 
yöntemlerini ve teknikleri kullanlan güncel çal malara yer verilecektir. Ça-
l malarn yöntembilim açsndan yetkinlikleri kadar alana orijinal ve yeni 
katk sunmalar da temel yaymlanma kriteridir.
Editöryal ön de erlendirmedeki genel e ilimler u ekildedir:

Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine Dayal  Çal malar

• Yüksek lisans ve doktora tezlerine dayal çal malarda tezin bütünü-
nün, tezde kullanlan bütün verilerin raporlanmas, tezlerden dilimlen-
me yaplmamas beklenmektedir.

• Bütün ara trma türleri için verilerin güncelli ine önem verilmekte-
dir. Ara trma verilerinin toplanmas üzerinden 5 yl veya daha fazla 
süre geçmi  ise ara trmalarn güncelli ini kaybetti i yönünde görü  
bildirilmektedir.

• De erlendirme Süreçleri
• Gönderilen bir çal mann editöryal de erlendirmesi 40 gün içerisinde 

tamamlanmaktadr.
• Hakem de erlendirme sürecine alnan çal malar alanda uzman iki ha-

keme gönderilir.
• E er hakemlerin raporlarnda çal ma ile ilgili görü  ayrl  söz konusu 

olursa, üçüncü bir hakemin görü üne ba vurulur.



• Hakem de erlendirme süreci, u anki yo unluk göz önüne alnd nda 
yakla k 3-4 ay sürmektedir. Bu süre, ilgili alandaki hakemlerin i  yükü 
nedeniyle uzayabilmektedir.

• Hakem raporlar gizlidir. Yazarlar çal malarn de erlendiren hakem-
lerin kim oldu unu bilmemektedirler. Hakemler de de erlendirdikleri 
çal mann yazarn/yazarlarn bilmemektedirler.

• Yazar/yazarlar; hakemlerin, Yönetici Editörün ve Ba  Editörün ele tiri-
lerini, önerilerini ve düzeltme taleplerini dikkate almak zorundadrlar. 
Yazar/yazarlar, ele tirilerden ve önerilerden katlmad  hususlar ge-
rekçeleriyle izah etmelidir/etmelidirler.

• KADEM Kadn Ara trmalar Dergisi’nde hakem de erlendirme süreç-
lerinin detaylar ve ilkeleri için Hakemlere Notlar bölümüne baklabilir.

• Yayma kabul edilen çal malarn süreçleri a a da belirtilmi tir.
• Yayma kabul edilen bir çal mann neticesi Yetkilendirilmi  Yazara 

bildirilir.
• Yetkilendirilmi  Yazarn ilgili raporlara göre düzenledi i çal ma Ba  

Editör veya Yönetici Editör tarafndan incelenir. Onaylanan çal ma 
tashih ve redaksiyon sürecine alnr.

• Yetkilendirilmi  Yazara çal masyla ilgili tashih notlar gönderilir.
• Tashih süreci tamamlanan çal malar tasarma yönlendirilir.
• Mizanpaj ve tasarm tamamlanan çal malar Yetkilendirilmi  Yazar 

tarafndan son kez kontrol edilir.
• Bu süreçleri tamamlayan çal malar yaym sürecine alnr ve ilgili sa-

yda baslr.
Editöryal ön de erlendirme sonucunda bir çal ma, genel kriterleri veya yu-
kardaki kriterleri kar lamyorsa, çal mann Yetkilendirilmi  Yazarna ge-
rekçesi ile birlikte, çal masnn hakem de erlendirme sürecine alnamayaca  
yönündeki karar bildirilmektedir.
KADEM Kadn Ara trmalar Dergisi’nde yaymlanan makalelerin;

• Sorumlulu u yazarna/yazarlarna aittir. Yaymlanan yazlar, dü ünsel 
planda dergiyi veya Kadn ve Demokrasi Derne ini (KADEM) ba lamaz.

• Yaymlanan yazlarn yaym haklar Kadn ve Demokrasi Derne ine 
(KADEM) aittir.




