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GAS VE DUBOIS v. FRANSA DAVASI: 

“ÖZEN ETİĞİ” BAĞLAMINDA BİR KARAR İNCELEMESİ 

 

Remzi Orkun GÜNER 

12921813 

 

I. Giriş 

 

2012 senesinin Mart ayında karara bağlanan Gas ve Dubois v. Fransa 

Davası
1
, temel bir soruyu ortaya koymuştur: Eşcinsel bir birey, partnerinin 

çocuğunu evlat edinebilir mi? Bu soru, aynı-cinsiyetten çiftlerin aile hayatı 

kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorunsalı üzerinden, “aile” 

kavramının mahiyetine ilişkin daha temel bir soruna taşınır. Böyle bir 

düzenlemeye yer vermeyen Fransız hukuku, evliliği bir erkek ve bir kadın 

arasındaki birlik olarak tanımlarken, aile hukukunun geleneksel aile modeli 

üzerinden temellendiğini belirtir. Öte yandan da Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi (“AİHM”), evliliğin çiftlere özel bir statü kazandırdığını, aynı-

cinsiyetten birliklerin evlilik kurumuyla “karşılaştırılabilir” olmadığının altını 

çizer. Esasen “evlenme hakkı” üzerinden yürüyen tartışma, somut olayda 

şikâyetin konusu çocuğu dışarıda bırakır. Yasal düzenleme, somut durumdaki 

ebeveyn-çocuk ilişkisine nüfuz edemezken, başka bir yaklaşım bize nesnel 

gerçeklikteki ilişkiselliği tanımaya olanak sağlar.  

Çalışmamız, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (“AİHS”) 8. (“özel 

hayata ve aile yaşamına saygı hakkı”) ile 14. (“ayrımcılık yasağı”) maddeleri 

bağlamında tartışılan uyuşmazlığı, “özen etiği” (care ethics) açısından izlemeye 

çalışır. Bu açıdan özen etiği hukuka farklı bir bakış sunma çabası olarak belirir. 

Kavramın adalet ile olan ilişkisi ve ikisinin birbirlerinin tamamlayıcısı olarak 

oynadıkları rol, hukuki bir uyuşmazlığı soyut haklar çatışmasından ziyade, 

sorumluluklar bakımından değerlendirmeye imkân verebilir. Bilhassa, hukuk 

kurallarının genel nitelendirmeleri karşısında, kuralların uygulanmasında “meşru 
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ilişkiler ağına” dikkat çekmesi açısından önemlidir. Söz konusu çalışma bu 

doğrultuda öncelikle uyuşmazlığa değinecek ve AİHM içtihadına ilişkin bir 

inceleme üzerinden aile kavramına ilişkin bir tespitle, özen kavramının konuya 

ilişkin kararda oynayacağı rolü görmeye çalışacaktır.  

 

II. Dava Konusu Olay 

 

Fransız vatandaşı olan Valérie Gas ve Nathalie Dubois 1989 senesinden 

beri birlikte yaşamaktadır. Dubois, Belçika’da anonim bir donörün spermiyle tıbbi 

ortamda hamile kalır ve 2000 senesinde bir kız çocuğu (A.) dünyaya getirir. A., 

doğumundan itibaren iki başvurucu tarafından başvurucuların paylaştıkları evde 

yetiştirilmişse de, sadece biyolojik annesi Dubois ile yasal bir ebeveyn-çocuk 

ilişkisi içindedir. Yasal kaydın ardından Ekim 2000’de, ikinci başvurucu hukuken 

çocuğun annesi olarak tanınmıştır. Dolayısıyla da A., ikinci başvurucu Dubois’in 

soyadını taşımaktadır. Bununla birlikte Dubois, ergin olmayan çocuğa ilişkin tüm 

hak ve sorumlulukları kapsayan “velayet sorumluluğuna” (parental 

responsibility) tek başına sahiptir. Çift, 15 Nisan 2002’de ilişkilerini hukuki bir 

çerçeveye taşımak adına “sivil partnerlik anlaşması” (civil partnership agreement) 

yapmış ve 3 Nisan 2006 tarihinde Gas, Dubois’in açık rızasıyla, (partnerinin) 

kızıyla arasında basit evlat edinme (simple adoption order) düzenlemesinin 

uygulanabilmesi için mahkemeye (tribunal de grande instance) başvurmuştur.  

Ulusal mahkemeye göre, basit evlat edinme için başvuru koşulları 

gerçekleşmiştir ve görüldüğü üzere başvurucu çocuğun yetiştirilmesine müşterek 

ve aktif biçimde katılmaktadır. Ancak Fransız Medeni Kanununun 365. maddesi 

gereğince, velayet evlat edinene geçirildiği takdirde, biyolojik anne çocuğuna 

ilişkin tüm haklardan mahrum kalmaktadır. Bu nedenden ötürü Mahkeme’ye göre 

söz konusu evlat edinme, başvurucunun niyetinin ve çocuğun en yüksek 

menfaatlerinin aksine hukuki sonuçlar doğuracaktır. Bu gerekçeyle 4 Temmuz 

2006’da Mahkeme başvuruyu reddetmiştir. Birinci başvurucu Gas karara itiraz 

etmiş ve dava Versailles Temyiz Mahkemesi’ne önüne getirilmiştir. Temyiz 

Mahkemesi önünde, çocuğun içinde bulunduğu somut gerçekliğin sabit bir hukuki 
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çerçeveye oturtulması talep edilmiş ve diğer Avrupa ülkelerinde, aynı-cinsiyetteki 

bireylerin birlikteliği içinde partnerle hukuki bağlar kuran evlat edinmelere izin 

verildiği ifade edilmiştir. Evlat edinilmesinin çocuğun en yüksek çıkarlarına 

aykırı olacağını düşünen Mahkeme, ilk mahkeme kararını onamıştır. 

Başvurucular, Gas’ın basit evlat edinme başvurusunun reddini AİHM’ne başvuru 

konusu yaparak, ret kararının ayrımcı ve özel ve aile hayatına saygı hakkının 

ihlali niteliğinde olduğunu ileri sürmüşlerdir.
2
  

Öncelikle iç hukuka ilişkin önemli birkaç unsura göz atalım. Gas’ın 

başvurusunun basit evlat edinmeye ilişkin olduğu söylenmişti. Fransız Medeni 

Kanununda tam evlat edinmenin (full adoption) yanında ikinci olarak basit evlat 

edinmeye yer verilmektedir. Tam evlat edinmeden farklı olarak basit evlat 

edinmede kurulan ilişki, kural olarak çocuk ile biyolojik ebeveyn arasındaki 

ilişkiyi kesmemektedir. Yani evlat edinmeyle asıl ilişkiye ek bir yasal ebeveyn-

çocuk ilişkisi kurulur. Ancak eğer ergin olmayan bir çocuk söz konusuysa, 

velayet sorumluluğuna ilişkin tüm haklar evlat edinen lehine, biyolojik anne ya da 

babadan alınır. Söz konusu kuralın istisnasından, yani velayet sorumluluğunun 

paylaştırılmasından ise sadece evli çiftler yararlanabilir. Ulusal mahkemenin de 

zikrettiği 365. maddedeki düzenlemeye göre, evlatlık alan, evlatlık küçüğün anne 

ya da babasıyla evli değilse, velayet sorumluluğuna ilişkin tüm hak ve 

yükümlülükler evlatlık alan ebeveyne geçmiş olur.
3
 Mahkeme de söz konusu 

düzenlemeye dayanarak başvuruyu reddettiğini ifade eder. Zira başvuru kabul 

edildiği takdirde biyolojik anne Dubois, A. üzerindeki tüm hak ve 

yükümlülüklerini kaybetmiş olacaktır.  

Evli çiftlere uygulanan bu düzenlemeden hareketle; sivil partnerlik 

kurumu Fransız hukukunda nasıl yer bulur ve mahiyeti nedir? Aynı cinsiyetten 

çiftlerin evlenmeleri, Medeni Kanunun 144. maddesine göre mümkün değildir; 

evlilik, “bir erkek ve bir kadın arasındaki bir birleşme”
4
 olarak tanımlanır. Aynı 

cinsiyetten çiftler evlilik yerine, evlilikten doğan kimi sosyal ve medeni hakları 

tanıyan sivil partnerlik ilişkisi içerisine girebilirler. Kanunun 515. maddesi sivil 

                                                 
2
 Gas ve Dubois v. Fransa (Başvuru no. 25951/07), 15 Mart 2012 tarihli karar, par. 8-16. 

3
 Gas ve Dubois v. Fransa (Başvuru no. 25951/07), 15 Mart 2012 tarihli karar, par. 17-19. 

4
 Gas ve Dubois v. Fransa (Başvuru no. 25951/07), 15 Mart 2012 tarihli karar, par. 23. 
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partnerliği, “yaşamlarını birlikte düzenlemeleri amacıyla, karşı cinsiyetten ya da 

aynı cinsiyetten reşit iki bireyin katıldıkları bir anlaşma” olarak tanır. Bununla 

birlikte yasal düzenleme sivil partnerlik için, birlikte yaşama, maddi ya da başka 

bir şekilde birbirine destek olma gibi şartlar öngörür. Sivil partnerlik çiftlere, 

vergilendirme konusunda bazı olanaklar sağlamakla birlikte, bazı haklar 

bağlamında evli çiftler gibi muamele görmelerine izin vermektedir. Ancak 

sözleşme tarafları arasında, evlilikte olduğu gibi, veraset ya da hısımlık ilişkisi 

söz konusu olmaz. Birliğin dağılmasında da boşanmaya benzer bir süreç 

uygulanmaz, taraflar ortak ya da tek taraflı bir bildirimle birliğe son verebilirler. 

Somut olay bakımından kurumun önem arz eden bir özelliği, yasal evlatlık 

ilişkileri ve velayet sorumluluğuna ilişkin bir kapsamı olmamasıdır.
5
  

Bu düzenlemeler çerçevesinde Ulusal Mahkeme, Gas’ın partnerinin 

çocuğunu basit evlat edinme yoluyla evlat edinebilmesi için yaptığı başvuruyu 

reddetmiştir. Bu ve benzer durumlar hakkında Fransız Yüksek Mahkemesi’nin 20 

Şubat 2007 tarihli bir kararına göre de, sivil partnerlik içinde yaşayan ve çocuk 

yetiştiren lezbiyen çiftlerden (bir tanesinin yasal olarak anne olduğu durumlar) 

biyolojik anne olmayan ebeveyn ile çocuk arasında hukuki bir soy bağı kurulmaz. 

Yasalar böyle bir durumda ebeveynlik sorumluluğu yetkilendirmesine (delegation 

of parental responsibility) izin vermektedir ki bu düzenleme; çocuğun yaşamını 

geliştirecek olması esasında yasal sorumluluğu taşıyanın bir başkasını bu konuda 

yetkilendirmesine izin vermektedir. Yüksek Mahkeme çiftlere böyle bir 

seçenekleri olduğunu hatırlatmıştır. Bu düzenleme çerçevesinde, çocuğun yüksek 

menfaatiyle ve koşullar bunu gerektirdiğinde, velayet sorumluluğuna tek başına 

sahip olan anne, sorumluluğun tamamen ya da kısmen, uygulanması bakımından 

istikrarlı ve sağlam bir ilişki içinde olduğu kadına yetki verebilmektedir.
6
 Ancak 

söz konusu tanıma geçici niteliktedir ve başvurucuların talebi karşısında fazlasıyla 

yetersizdir. 

 

 

 

                                                 
5
 Gas ve Dubois v. Fransa (Başvuru no. 25951/07), 15 Mart 2012 tarihli karar, par. 24. 

6
 Gas ve Dubois v. Fransa (Başvuru no. 25951/07), 15 Mart 2012 tarihli karar, par. 29. 
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III. Davanın Esası 

 

Dubois, partneri Gas’ın yanında ikinci başvurucu olarak yer alır ve 15 

Haziran 2007 tarihinde uyuşmazlık AİHM’ne taşınır. Uyuşmazlığın temeli, 

Fransa’nın aynı-cinsiyetten ilişki içindeki ikinci-ebeveynin evlat edinmesine 

(second-parent adoption) izin vermemesine ilişkindir. Bu nedenle, “özel hayata 

ve aile hayatına saygı hakkı” çerçevesinde cinsel yönelime dayalı ayrımcı bir 

uygulama gerçekleşmiştir. Ancak Hükümet’e göre AİHS’nin 8. maddesinin 

uyuşmazlığa uygulanması mümkün değildir çünkü AİHM içtihadı evlatlık hakkı 

ya da ebeveyn-çocuk arasında yasal bağın kurulması gibi bir hakkı 8. Madde 

kapsamına almamaktadır. AİHS’nin 14. maddesinin de bağımsız bir niteliği 

olmadığından ötürü somut olayda uygulanabilirliğini ileri sürmek mümkün 

değildir. Hükümetin itirazlarına geçmeden önce başvuruların AİHM önüne 

getirdikleri itirazları inceleyelim. Temel olarak başvurucuların üzerinde 

durdukları hususlar şu şekildedir
7
: 

 Şikayetin konusu, Gas’ın parterinin kızını evlat edinme talebinin 

reddedilmesidir. Onların nezdinde, Ulusal Mahkemenin ret kararı ve bu 

karara esas olan yasal düzenleme, aynı cinsiyetten çiftlerin velayet 

paylaştırılarak evlat edinememeleri bakımından ayrımcılık yasağı 

içerisinde değerlendirilebilir. Zira Fransız hukukunun aynı cinsiyetten 

çiftlerin evliliğine izin vermemesi, onları 365. maddedeki velayet 

paylaşımından da mahrum etmektedir. Dolayısıyla yasanın değiştirilmesi 

de talep edilir. 

 Başvurucuların somut davadaki ayrımcılık iddiaları evlenme yasağına 

ilişkin değildir; sorun, cinsel yönelimleri nedeniyle basit evlat edinme 

mekanizmasını kullanamıyor olmalarından kaynaklanır. Dolayısıyla 

görünürde tarafsız bir muamele, aslında “dolaylı ayrımcılığa” (indirect 

discrimination) kapı açmaktadır. Yasal düzenleme, cinsel yönelim 

bakımından tarafsız niteliktedir; birlikte yaşayan ya da sivil partnerlik 

içinde olan, aynı cinsiyetten ya da heteroseksüel tüm çiftleri kapsar. 

                                                 
7
 Gas ve Dubois v. Fransa (Başvuru no. 25951/07), 15 Mart 2012 tarihli karar, par. 40-47. 
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Ancak heteroseksüel bireylerin 365. madde hükmünden yararlanmaları 

(evlenmeleri dâhilinde) mümkün olurken, olaydaki gibi lezbiyen bir çift 

için bu mümkün değildir; velayet sorumluluğunun paylaştırılmasında 

cinsel yönelim bakımından farklılık doğar. 

 Başvurucular, çocukla olan ilişkilerinin hukuki bir çerçeveye 

sokulamamasının yaşamlarında büyük sorun yarattığını ileri sürer. 

Gündelik yaşamdaki birçok durumda (okul kaydı ya da çocuğun 

okuldaki gelişiminin izlenmesi gibi) ya da daha ciddi durumlarda 

(örneğin çocuk kaza geçirdiğinde), A.ya sadece biyolojik anne Dubois 

refakat edebilmektedir. Dahası, biyolojik annenin ölümü halinde A.nın 

kayyım ya da koruyucu aile himayesine alınması dahi söz konusu 

olabilir. 

 Başvurucular A.nın durumunu bir başka çocuğun, A.D.’nin durumuyla 

karşılaştırırlar. Aynı şekilde anonim bir donörün spermiyle tıbbi ortamda 

dünyaya gelmiş olan A.D.nin annesi bir erkekle birlikte yaşamaktadır. 

Medeni Kanunun 311-20. madde hükmüyle burada erkek partner 

A.D.nin yasal babası olabilmektedir. Yardımcı üreme tekniklerine ilişkin 

bu madde, ikinci ebeveyn için soy bağının kurulmasına imkân verir. 

Ancak buradaki ebeveyn, evli ya da birlikte yaşayan çiftte erkek olan 

taraftır.
8
 Dolayısıyla A.D. örneğindeki erkek partner, basit evlat edinme 

mekanizmasına başvurmadan dahi velayet sorumluluğunu 

alabilmektedir. Dolayısıyla bir erkek ve bir kadından oluşan çifte 

yönelik uygulama aynı-cinsiyetten çiftlerinkinden farklıdır.   

 Başvuruculara göre, muameledeki bu fark meşru bir amaca hizmet 

etmemektedir. Çocuğun tek bir ebeveyndense iki ebeveynin yasal 

koruması altında olması, çocuğun menfaatinedir.  

 Velayet sorumluluğu yetkilendirmesi (ki yerel mahkeme nezdinde buna 

ilişkin bir talepleri de olmamıştır) yeterli değildir. Bu uygulama geçici 

                                                 
8
 Gas ve Dubois v. Fransa (Başvuru no. 25951/07), 15 Mart 2012 tarihli karar, par. 26.  
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bir nitelik taşır ve 2010’a kadar Fransa’da ulusal mahkemeler nezdinde 

kabul görmemiştir. 

Hükümetin itirazlarına bakarsak; öncelikle 365. maddenin ayrımcılık 

yasağına aykırı bir düzenleme getirmediği öne sürülmüştür. Çünkü bu madde tüm 

evli olmayan çiftlere uygulanmakta, bireylerin cinsel yönelimleri dikkate 

alınmamaktadır. Ayrıca Hükümetin görüşüne göre, evlilik diğer birlik türlerinin 

aksine, çiftler arasında daha kuvvetli bir istikrar sağlar. Çocuğun bakımı ve 

eğitimi için sabit bir çerçevenin kurulmuş olması da, çocuğun en yüksek 

menfaatine hizmet eder. Öte yandan evliliğin sona ermesi ile sivil partnerliğin 

sona ermesi arasında çok büyük farklar vardır; ikincisi daha esnek bir çerçeveye 

sahip olmakla birlikte aile hukukunun müdahalesine daha kapalıdır. Dolayısıyla 

birliğin sona erdirilme aşamasında çocuğun aleyhine hukuki sonuçlar 

doğabilecektir. Medeni Kanun, sadece farklı cinsiyetlerden bireylerin evliliklerini 

tanır. Kaldı ki ulusal yasa, ebeveynler ile çocuklar arasındaki yasal ilişkiyi, zaten 

cinsel farklılık modeli üzerinden temellendirmektedir. Toplumun tercihi bu 

yöndedir; bir çocuğun iki erkek ya da iki kadınla arasında yasal soy bağına izin 

verilmesi ancak Parlamento’nun bir kararıyla gerçekleştirilebilir ve konunun 

değerlendirilmesi, ancak demokratik müzakereleri izleyen bir süreç içerisinde 

mümkün olabilir.
9
 

 Davada görüşlerine yer verilen 3. partiler ise Avrupa’daki ikinci-

ebeveynin evlat edinmesine ilişkin düzenlemeleri Mahkemenin dikkatine sunar. 

İkinci-ebeveynin evlat edinmesi, 2011 itibariyle kırk yedi Avrupa Konseyi üyesi 

ülkenin onunda kabul edilmektedir ve diğer ülkelerde de bu yönde bir değişim 

gözlenebilir.
10

 Büyümekte olan consensus’a göre, aynı-cinsiyetten birlikteliklerde 

ikinci ebeveyne yasal statüsünün verilmesi, çocuğun içinde bulunduğu refah 

düzeyini geliştirmektedir.  

                                                 
9
 Gas ve Dubois v. Fransa (Başvuru no. 25951/07), 15 Mart 2012 tarihli karar, par. 48-52. 

10
 Söz konusu ülkeler; Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Hollanda, Norveç, 

İspanya, İsveç ve Birleşik Krallıktır. Benzer bir eğilim diğer ülkelerin ulusal yasalarında da 

izlenebilmektedir. Kanada’nın on üç eyaleti, Birleşik Devletlerin en azından on altı tanesi ve 

Brezilya, Uruguay, Avustralya’nın bası kısımları, Yeni Zelanda gibi başka ülkeler de 

düzenlemelerinde aynı-cinsiyetten çiftlerin ikinci-ebeveynin evlat edinmesi mekanizmasına yer 

vermektedir (Gas ve Dubois v. Fransa (Başvuru no. 25951/07), 15 Mart 2012 tarihli karar, par. 

55-56). 
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IV. AİHM Uygulaması 

 

A. Çocuğun Evlat Edinmesine İlişkin Düzenlemeler 

 

Mahkemenin konuya ilişkin verdiği karara geçmeden önce, ilgili maddeler 

ve Avrupa Konseyinin konuya ilişkin görüşleri doğrultusunda uyuşmazlığın nasıl 

değerlendirilebileceğini görmeye çalışabiliriz. Çocukların evlat edinilmesine 

ilişkin bağlayıcı nitelik taşıyan temel bir düzenleme, “Çocukların Evlat 

Edinilmesine Dair Gözden Geçirilmiş Avrupa Konseyi Sözleşmesi”dir. Avrupa 

Konseyi’nin konuya dair ilk sözleşmesi 24 Nisan 1967 tarihli olmakla birlikte, 

evlat edinme konusundaki tarihsel gelişim sonucunda sözleşme yenilenmiş ve 27 

Kasım 2008 tarihinde imzaya açılmıştır. Fransa’nın tarafı olmadığı sözleşmede 

temel bir ilke, çocuğun çıkarlarının evlat edinme konusunda üstün tutulmasıdır. 

Ayrımcılık yasağıyla ilgili olan 7. maddede, aynı cinsiyetten evlilik ve sivil 

partnerlik içerisindeki bireylerin evlat edinme haklarının tanınması, taraf 

devletlerin takdirine bırakılmıştır. Maddenin birinci fıkrasında farklı cinsiyetten 

iki kişinin, evli olmaları ya da sivil partnerlik kurumu içinde olmaları koşuluyla, 

evlat edinebilecekleri düzenlenir. İkinci fıkrada bu düzenlemenin evli olan ya da 

sivil partner olan aynı-cinsiyetten çiftlere de genişletilebileceği konusunda 

devletlerin serbest olduğu belirtilir.
11

 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2010 

tarihli tavsiye kararında, konuyu cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği 

temelinde ele alır:  

“24. Ulusal mevzuatların aynı cinsiyetten sivil partnerliği hukuken tanıdığı 

durumda, üye devletler bu çiftlerin hukuki statüleri ile kıyaslanabilir bir 

konumda heteroseksüel çiftlerinkiyle eşdeğer olan hak ve yükümlülüklerini 

sağlamaya çalışmalıdır. 

25. Ulusal mevzuatların aynı cinsiyetten sivil partnerlikleri ve evli olmayan 

çiftleri hukuken tanımadığı ya da onlar hakkında hak ya da yükümlülük 

sunmadığı durumda, üye devletler, farklı cinsiyetlerden çiftler de dâhil olmak 

üzere ayrımcılığın herhangi bir türüne yer vermeksizin, aynı cinsiyetten çiftlerin 

                                                 
11

 Gas ve Dubois v. Fransa (Başvuru no. 25951/07), 15 Mart 2012 tarihli karar, par. 32. 
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içinde yaşadıkları toplumsal gerçekliğin pratik sorunlarını yasal ya da diğer 

araçlarla ele alarak karşılama imkânını değerlendirmeye davet edilir.”
12

 

 

B. “Ayrımcılık Yasağı” Işığında 

 

Başvurucuların iddiasına göre, özel hayata ve aile hayatına saygı 

haklarının ihlal edilmesiyle cinsel yönelimlerine dayalı ayrımcı bir muameleye 

tabi tutulmuşlardır. AİHS’nin ayrımcılık yasağına ilişkin 14. maddesine göre, 

“Bu sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, 

dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir 

azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma 

dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır.” 

Bilindiği üzere, 14. maddeye ilişkin bir ihlalin söz konusu edilebilmesi 

için AİHS ve ek protokollerde tanınmış haklardan birinin kullanılmasında 

ayrımcılığın gerçekleşmesi gerekir. Ayrımcılık yasağı düzenlemesi tek başına 

kullanılabilen bir hak değildir, somut olayda da 8. madde ile birlikte kullanılır. 

Başvurucuların iddiası, evlat edinme taleplerini reddeden muamelenin dolaylı 

ayrımcılık kapsamında olduğu yönündedir. Doğrudan ayrımcılıktan farklı olarak 

ayrımcılığın bir türü olan dolaylı ayrımcılık, Avrupa Konseyi bünyesindeki 

gelişimini AİHM’nin vermiş olduğu kararlar ile gerçekleştirmiştir.
13

 Klasik 

ayrımcılık yaklaşımıyla hareket edildiğinde, uluslararası hukuki düzlemde, 

ayrımcılık yasağının ayrımcılığı önlemede yeterli olmadığı görülmüş ve kavram 

çeşitli uluslararası koruma mekanizmalarınca kabul edilmiştir. Eşit bir 

uygulamanın toplum içerisindeki eşitsizliği önlemede yeterli olmadığı, farklı ve 

eşit olmayan sonuçlar doğurabileceği, eşit muamelenin eşitsizliğin kaynağı 

olabileceği anlaşılmıştır. Kavramın temelinde “maddi eşitlik” anlayışı yer 

almaktadır. Maddi eşitlikte amaçlanan husus, “şekli eşitlik anlayışından farklı 

olarak, birey ve birey gruplarının farklılıklarının göz ardı edilmesi, onların eşit 

veya aynı varsayılması değil; süreçlerin, bu farklılıklar gözetilerek yeniden 

                                                 
12

 (Çeviri bana aittir) CM/Rec (2010) 5; Gas ve Dubois v. Fransa, par. 33.  
13

 Sandra Fredman, Discrimination Law, Clarendon Law Series: Oxford University Press, 2002, s. 

108 vd. 
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yapılandırılmasıdır.”
14

 Söz konusu eşitlik anlayışının bu doğrultuda 

yorumlanmasına örnek olarak, “Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 

Önlenmesine Dair Sözleşme” (“CEDAW”) hakkındaki 25 No.lu Genel Yoruma 

bakılabilir. CEDAW’ın 1. maddesinde etki temelli ayrımcılık tanımına yer 

verilmiş, dolaylı ayrımcılık yasağı bu şekilde sözleşmenin kapsama girmiştir. 25 

No.lu Genel Yorumda, cinsiyet konusunda tarafsız görülebilen ancak kadınlara 

karşı ayrımcı etki oluşturan hüküm, tutum veya programın kadınlara karşı dolaylı 

ayrımcılık oluşturabileceği belirtilmiştir. Komite yorumuna şu şekilde devam 

eder: “Erkeğinkinden farklı olan kadın yaşam biçimini göz önünde bulundurmada 

başarısız olan bu hüküm, tutum ve uygulamalar, sonuç olarak erkeklere göre 

düzenlenir, erkeklerin yaşam biçimini göz önünde bulundurur. Bu da kadınlar ve 

erkekler için, tutum ve davranışların farklılaşmasına yol açar”
15

 

Ayrımcılık yasağını genişleten dolaylı ayrımcılık, herkese eşit bir şekilde 

uygulanan hüküm, ölçüt ya da muamelenin, durumları farklı olan kişiler üzerinde 

olumsuz bir etki yaratmasından kaynaklanır. Ancak dolaylı ayrımcılıkta 

ayrımcılığın yarattığı etki, doğrudan ayrımcılığa ilişkin yasaklama nedenlerinden 

biriyle ilişkili olmalıdır. AİHM nezdinde yasak kapsamına alınabilmesi için ırk, 

cinsiyet, cinsel yönelim gibi bir konuyla ilintili olması gerekir. Söz konusu 

ayrımcı işlemin yasak kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin 

meşru amaç ölçütü; nesnel, makul ve orantılı olmaktır.
16

 Gas ve Dubois v. Fransa 

davasında da Mahkeme öncelikle bu hususu değerlendirmiş, farklı muamelenin 

ayrımcılık kapsamında olup olmadığına ilişkin tespit unsurlarını sıralamıştır. 

Bununla birlikte, çok tartışılan “takdir yetkisi” (magrin of appreciation) 

kavramının ayrımcılık konusunda taraf devletlere farklı muameleyi 

değerlendirmeleri için geniş bir alan bıraktığını eklemiştir.
17

 Bu bağlamda, 

olaydaki farklılığın meşru bir amaç taşıyıp taşımadığı, kullanılan aracın amaç için 

elverişli olup olmadığı ya da kullanılan aracın gerekli olup olmadığına ilişkin 

                                                 
14

 İdil Işıl Gül, “Ayrımcılık Yasağına İlişkin Bazı Sorunlar”, Uğur Alacakaptan’a Armağan (der. 

Mehmet Murat İnceoğlu), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, C.2., s. 242.  
15

 25 No.lu Genel Yorum (2004), 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html (Erişim Tarihi: 

25.01.2013).  
16

 Bkz. Thlimmenos v. Yunanistan (Başvuru No: 34369/97), 6 Nisan 2000 tarihli karar, par. 44 vd.  
17

 Gas ve Dubois v. Fransa (Başvuru no. 25951/07), 15 Mart 2012 tarihli karar, par. 58.  

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html
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hususlar dışında uyuşmazlığı değerlendirmek üzere farklı bir muamelenin 

varlığını tespit edelim. Medeni Kanunun 365. maddesindeki istisna (evli olma 

şartı), sadece aynı-cinsiyetten değil tüm çiftler için getirilmiştir. Görünüşte 

tarafsız bir hüküm ve uygulama söz konusudur, zira düzenleme doğrudan cinsel 

yönelime ilişkin bir ayrımcılığı ortaya koymaz. Ancak ulusal düzlemde aynı-

cinsiyetten bireylere ilişkin evlilik yasağı göz önüne alındığında, bu eşit muamele, 

cinsel yönelim bakımından bireyleri olumsuz olarak etkiler. Çünkü eşit bir 

uygulama getirse de düzenlemeden yararlanması mümkün olmayan sadece 

onlardır. Dolaylı ayrımcılık konusundaki çalışmalarda belirtildiği gibi, bir grubun 

diğerlerinden farklı bir şekilde olumsuz etkilenme ihtimalinin varlığı dahi 

ayrımcılığı gündeme getirmektedir. Kavrama ait başka bir özellik, ayrımcı 

muamelenin ardında ayrımcı bir niyetin bulunmasının zorunlu olmamasıdır. Yani 

Fransa Hükümetinin söz konusu düzenlemeyi cinsel yönelimi dışarıda bırakmak 

adına yapmamış olması, sonucu etkilemez.  

Fakat Hükümetin itirazı hatırlanacak olursa, dolaylı ayrımcılıktan 

bahsedilebilmesi için, 14. maddenin sözleşme maddelerinden biriyle 

tamamlanması gereklidir. Peki, 8. madde, ikinci-ebeveynin evlat edinmesi 

konusunu kapsamına almakta mıdır? Ya da daha temel bir soruyu ortaya koyalım: 

Aynı-cinsiyetten çiftler, AİHM nezdinde aile hayatı kavramına dahil midirler? 

 

C. “Özel Hayata ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı” Işığında 

 

“1. Herkes özel hayatına, aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı 

gösterilmesi hakkına sahiptir.  

2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal 

güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzeninin 

korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının 

hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda zorunlu olan 

ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir.”  

Maddenin birinci fıkrasında teminat altına alınan hakların ne olduğu 

belirtilirken, ikinci fıkrada bu hakların sınırlandırılmasındaki meşru amaçlar 

sıralanmıştır. Bu düzenlemeye ilişkin bir ihlal olduğu yönünde bir başvuru 

olduğunda Mahkeme iki aşamalı bir değerlendirme yapmaktadır. Öncelikle, 
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şikâyetle ilgili hakkın, birinci fıkrada belirtilen kapsamda olup olmadığı incelenir; 

8. maddenin uygulanabilirliğine karar verildiği takdirde, müdahalenin ikinci 

fıkradaki şartlarla açıklanıp açıklanamayacağı incelenir. Birinci fıkra kapsamında 

korunan hakların içeriği belirli olmamakla birlikte, AİHM bu kavramların 

yorumlanması konusunda katı kurallar izlemekten de kaçınır; bu nedenden ötürü 

dava konusu somut olayın niteliği burada önem kazanır.
18

 Yani Mahkeme özel 

hayat ile aile hayatının kapsamına nelerin dâhil olduğunu kategorik bir şekilde 

sıralamamaktadır. Öncelikle özel hayat AİHM’ne göre oldukça geniş bir 

kavramdır ve 1992 tarihli bir kararda belirtildiği üzere;  

… “(özel hayat) kavramını, bireyin kişisel hayatını istediği gibi yaşayabileceği 

bir “iç alan”la kısıtlamak ve bu alanın dışında kalan dış dünyayı bu alandan 

tamamen hariç tutmak aşırı sınırlayıcı bir yaklaşımdır. Özel hayata saygı, başka 

insanlarla ilişki kurmak ve söz konusu ilişkileri geliştirmek hakkını da bir 

dereceye kadar içermelidir.”
19

 

AİHM, görüldüğü üzere özel hayatın mahiyeti konusunda daha esnek bir 

tutum sergilemeye çalışır. Aile hayatı da, mahremiyet kapsamında devletin keyfi 

müdahalelerinin dışında özel bir alanın içinde değerlendirilir. Ancak aile hayatı 

konusundaki gelişmeler, Mahkemeyi, kural olarak her somut durumdaki verileri 

değerlendirerek aile hayatının var olup olmadığının tespit edilmesi gerekliliğine 

götürmüştür. Temel prensip, taraflar arasında “yakın kişisel bağların” bulunup 

bulunmadığının belirlenmesidir ki konuya ilişkisel bir açıdan yaklaşmak da aile 

hayatının kapsamını genişletir. Bu yaklaşım farklı birleşmeleri bir bakıma 

hegemonik çekirdek aile kapsamından kurtarır. Cahn’a göre, aile kavramı 

bağlamında mahremiyet, çocuk ile ebeveyn ve taraflar arasındaki ilişkisel 

düzlemde başlar. Geleneksel aile formlarının dışına çıkarak ilişkiselliğe 

odaklanmak, mahremiyetin somut gerçeklikteki çeşitli birlikleri koruma altına 

almasına ve geliştirmesine olanak sağlar.
20

  

                                                 
18

 Ursula Kilkelly, Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkı: Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin 8. maddesinin uygulanmasına ilişkin kılavuz, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Genel 

Müdürlüğü, 2001, s. 16. 
19

 Ibid., s. 17; dn. 10’da bulunan Niemiez v. Almanya davası, 16 Aralık 1992 tarihli karar.  
20

 Naomi R. Cahn, “Models of Family Privacy”, The George Washington Law Review, Vol. 67, 

No, 5/6, 1999, ss. 1225-1246, s. 1240; Kilkelly, s. 26. 
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8. Maddenin hukuken geçerli evlilikleri kapsamına aldığı açıktır. 

Dolayısıyla evlilik içerisindeki ebeveyn-çocuk arasındaki ilişkiler her zaman 

AİHS çerçevesinde değerlendirilebilir. Siyaset felsefesinin tarihsel sürecinde 

evlilik ve ailenin genellikle devlet kontrolünün dışında, “özel alanda” ele alındığı 

görülmektedir. Ancak Cahn, bugün çeşitli yaklaşımlarda ailenin toplumsal bir 

kurum olmaktan ziyade “bireysel özgürlük” kavramıyla ilişkilendirildiğini 

belirtmektedir. Bu bağlamda evliliğe ilişkin mahremiyet bir hak olarak öncelikle 

evlenme hakkını ortaya koyar. Mahremiyet bu anlamıyla fazlasıyla 

tartışılmaktadır; zira bireysel özgürlükten yaklaşmak aynı-cinsiyetten ilişkileri de 

aile kavramına taşır.
21

  

AİHM’nin içtihatlarında ortaya konduğu üzere evlilik bağı, bir ilişkinin 

aile hayatı olarak tanınması için zorunlu değildir. 1986 tarihli Johnston v. İrlanda 

davasındaki kararında Mahkeme, çocuklarıyla beraber yaşayan evli olmayan 

çiftin, ilişkinin istikrarlı olması ve evliliğe dayalı bir aileden farksız olmaları 

dolayısıyla aile hayatı yaşadığını kabul etmiştir. Bununla birlikte, Kilkelly’nin 

belirttiği üzere, çiftlerin birlikte yaşamaları da aile hayatı için şart değildir; 

Boughanemi v. Fransa kararına göre, aile hayatı kavramı, bir arada 

yaşanmadığında bile, çocuk meşru olsun ya da olmasın, bir anne veya baba ile 

çocuğu arasındaki bağı kapsar.
22

 O halde, bir sonraki aşamada kan bağının aile 

hayatının tanımlanması için zorunlu olup olmadığına bakalım. Emsal nitelikte bir 

karar verdiği X, Y & Z v. Birleşik Krallık davasında Mahkeme, Kilkelly’nin 

incelemesine göre sadece bir defaya mahsus olmak üzere, kan bağı olmayanlar 

arasında aile hayatının var olduğuna karar vermiştir.
23

  

Somut olay bağlamında aynı-cinsiyetten çiftlere ilişkin verilen üç temel 

AİHM kararı burada önem taşır. 1983 tarihli kararında Mahkeme, eşcinsel bir çift 

arasındaki ilişkinin, “eşcinselliğe ilişkin tutumların önemli ölçüde değişmiş 

olmasına rağmen”, aile hayatı kapsamında olmadığını, ancak 8. madde ile 

                                                 
21

 Cahn, s. 1230-1231. 
22

 Kilkelly, s. 26-28.  
23

 Dava konusu olayda kadınken erkek olan bir transseksüel, yapay döllenme (AID) yoluyla çocuk 

sahibi olmuş ve aralarındaki ilişkinin aile hayatı çerçevesinde olduğu ileri sürülmüştür. Bu kararın 

alınmasında, ebeveyn-çocuk ilişkisinin geleneksel ailelerdekinden farksız olması ve transseksüel 

bireyin AID sürecine çocuğun babası olarak katkıda bulunması etken olmuştur (Ibid., s. 29-30; 29 

dn. 52’de bulunan X, Y, & Z v. Birleşik Krallık davası, 22 Nisan 1997 tarihli karar.  
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güvence altına alınmış özel hayata saygı hakkıyla değerlendirilebileceğini karara 

bağlamıştır. Schalk ve Kopf v. Avusturya davasında ise başvurucular, evlenme 

hakkına dayanarak, Avusturya hükümetinin evlenmelerine izin vermediğini, 

cinsel yönelimleri dolayısıyla evlenme hakkından mahrum bırakıldıklarını, 8. 

maddeyle birlikte 14. maddenin de ihlal edildiğini öne sürmüştür. Mahkemenin 

görüşüne göre AİHS, aynı-cinsiyetten çiftlerin evliliğini bir yükümlülük olarak 

üye devletlere öngörmemektedir. Bu nedenle ihlalin olmadığına karar verilmiştir. 

Ancak, Mahkemenin söz konusu davayla önemli bir adım attığı, “aile hayatı 

kavramını aynı cinsiyetten çiftleri de kapsayacak şekilde genişleterek içtihadını 

bir adım ileriye götürdüğü” dile getirilir.
24

 Somut olayımıza çok benzer bir 

kararda, Kerkhoven v. Hollanda kararında ise, iki kadının ve bunlardan birinin 

yapay döllenme yoluyla doğurduğu çocukla olan ilişkinin aile hayatı kapsamında 

değil, özel hayat kapsamında değerlendirileceği ifade edilmiştir.
25

 Bu içtihat 

doğrultusunda AİHM’nin uyuşmazlığı nasıl değerlendirdiğini görebiliriz. 

 

V. Mahkemenin Değerlendirmesi 

 

AİHM, başka kararlarında da yer verdiği üzere, cinsiyet, cinsel yönelim 

temelli farklılıkların meşruluğunun söz konusu olabilmesi için ciddi 

gerekçelendirmelerin olması gerektiğini belirtir. Öte yandan bu gibi farklılıklar 

konusunda AİHM üye devletlere geniş bir takdir yetkisi vermektedir. Daha önce 

söylediğimiz üzere, kimi yorumlarda bu yetki konusu bakımından Mahkeme 

eleştirilmektedir. Özellikle ayrımcılık, din ve ifade özgürlüğü, özel hayat gibi 

alanlarda AİHM Avrupa devletleri arasında bazen güçlü bir consensus’un 

varlığını aramakta, yetki çok genişlediği zaman bireyi ulus-devlete karşı koruma 

                                                 
24

 SPoD Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBT 

Davaları: AİHM, Yargıtay ve Danıştay İçtihatları, SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Kitaplığı 1, 

İstanbul, Kasım 2012, s. 21, 22; X ve Y v. Birleşik Krallık (Başvuru No: 9369/81), 3 Mayıs 1983 

tarihli karar; Schalk ve Kopf v. Avusturya (Başvuru No. 30141/04), 24 Haziran 2010 tarihli karar. 
25

 Kilkelly, s. 29-30; 29 dn. 53’de bulunan Kerkhoven, Hinke & Hinke v. Hollanda (Başvuru No: 

15666/89, 19 Mayıs 1992 tarihli karar. Ancak Kilkelly Mahkemenin, bu davada konuyu 

değerlendirseydi, X, Y & Z v. Birleşik Krallık davasındaki emsale dayanarak, kan bağı olmadan da 

aile hayatının aynı-cinsiyetten çiftleri içerdiğine karar verebileceğini ileri sürer (Ibid, s. 29-30; 29 

dn. 53’de bulunan Kerkhoven, Hinke & Hinke v. Hollanda (Başvuru No: 15666/89, 19 Mayıs 1992 

tarihli karar).  
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amacı güden mekanizma, modern egemenlik anlayışı doğrultusunda tekrardan 

bireysel hakları ulus kimliği içerisine hapsedebilmektedir.
26

 Davanın bu ışıkta 

nasıl karara bağlandığını incelemeye devam edelim: Öncelikle 31 Aralık 2010 

tarihli kararında Mahkeme, başvuruyu kabul edilebilir bulmuştur. Yani daha önce 

belirttiğimiz Schalk ve Kopf v. Avusturya davasında atılan adıma paralel biçimde 

bir kabul edilebilirlik kararı alınmış ve AİHM aile hayatı kavramını aynı 

cinsiyetten çiftleri de kapsayacak şekildeki genişletici yorumunu sürdürmüştür. 

Bu aşamada “aile” kavramının kapsamına, evliliğe dayalı geleneksel ilişkilerin 

yanında “de facto aile bağları” da alınmış, başvurunun esasının incelenmesi 

gerektiğine karar verilmiştir.
27

  

15 Mart 2012 tarihli nihai kararda Mahkemenin dikkati çektiği 

noktalardan biri, Fransız hukukunda yardımcı üreme tekniklerine ilişkin 

düzenleme olmuştur. Bu düzenleme başvurucular tarafından ulusal mahkemeler 

önüne getirilmemişse de, AİHM tespitinde şunları belirtir: Yasaya göre bu tür 

tekniklere tedavi amacıyla, bir kısırlık teşhisinin varlığıyla başvurulabilmekte ve 

sadece heteroseksüel çiftler için izin verilmektedir. Fakat Mahkeme için bu durum 

başvurucularınkiyle karşılaştırılabilir değildir. Mahkemenin görüşüne göre, bu 

konu bağlamında başvurucuların farklı bir uygulamanın mağduru oldukları 

söylenemez. İkinci olarak, başvurucular, ulusal mahkemenin ret kararını, 

heteroseksüel bir çift ile karşılaştırıldıklarında ayrımcı bir muamele olarak 

değerlendirmektedir. Buradan hareketle Gas ve Dubois’nin yasal durumları evli 

bir çiftinkiyle karşılaştırılır. Schalk ve Kopf v. Avusturya davasına atıfla, ne 

evlenme hakkına ilişkin 12. maddenin, ne de 8 ve 14. maddeleri birlikte 

okumanın, üye devletlere aynı-cinsiyetten çiftleri bir tanıma zorunluluğu 

getirmediği tekrar edilir. Burada devletlerin takdir yetkisi ön plandadır. 

                                                 
26

 Takdir yetkisinin mahkeme tarafından nasıl tanımlandığını görmek adına emsal nitelikteki 

Handyside v. Birleşik Krallık davasında 8. madde ile olan ilişkisine bakılabilir: “Devlet yetkilileri, 

ülkelerindeki önemli güçlerle doğrudan ve sürekli temasları nedeniyle, uluslararası hâkimlere 

kıyasla... bir “sınırlama” veya “cezanın” “gerekliliği”... konusunda daha iyi karar verebilecek 

durumdadır... bu bağlamdaki “gereklilik” kavramında ima edilen acil toplumsal ihtiyacın gerçeklik 

düzeyi konusunda, ilk değerlendirmeyi ulusal yetkililer yapmalıdır. Bu nedenle Madde 10 (2) taraf 

devletlere belirli bir takdir hakkı bırakmaktadır. Söz konusu pay, hem ulusal kanun koyucuya... 

hem de yürürlükteki kanunları yorumlama ve uygulama durumunda olan adli veya diğer 

kurumlara verilmiştir” (Handyside v. Birleşik Krallık davası, 7 Aralık 1976 tarihli karar, par. 48-

49; Ibid., s. 9-10). 
27

 Kabul kararının bir özeti için bkz. SPoD, s. 23-24.  
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Başvurucular ise zaten bu konuda bir talepte bulunmamıştır; iddiaları, somut 

durumlarının evli çiftlerle benzer olmasına rağmen uygulamada ayrımcı bir 

farklılığın yaratılmış olmasına ilişkindir. Mahkemenin görüşüne göre ise bu iddia 

tatmin edici değildir; evlilik kurumu, bireylere özel bir statü kazandırmakta, 

evlenme hakkı AİHS bağlamında temel haklardan biri olarak özel koruma 

altındadır. Sağlamış olduğu toplumsal, bireysel ve hukuki sonuçlar dolayısıyla, 

başvurucuların hukuki konumları evli bir çiftle karşılaştırılabilir değildir yargısına 

varılır. Ancak, farklılığın meşruiyetini, evliliğin toplumda özel bir konuma sahip 

olmasıyla açıklamak da tatmin edici olmayabilir. Bu farklılık, karşı görüşte olan 

Yargıç Villiger’a göre, sadece yasa-koyucu nezdinde, evliliği diğer kurumlardan 

ayırma çabasında bir şey ifade edebilir. 
28

 

İkinci-ebeveynin evlat edinmesi konusunda Mahkeme, somut durumu evli 

olmayan bir heteroseksüel çiftle karşılaştırmaya giderek çözmeye çalışır. Sivil 

partnerlik içinde olsun veya olmasın, bu çiftlerin de 365. maddeden 

yararlanamadıklarının altını çizerek cinsel yönelime yönelik bir farklılığın 

yaratılmadığının altını çizer. Zira onların başvurusunun da reddedileceği madde 

metninde açıktır. Bu doğrultuda Mahkeme, somut olayda bir dolaylı ayrımcılık 

yaratan uygulamanın var olmadığına hükmeder ve altıya bir oyla, Fransız 

Hükümetinin bir ihlalinin olmadığına karar verilir.
29

  

 

VI. Adalet ile Özen Arasındaki İlişki 

 

Feminist kuramın kendine konu edindiği sorunların temelinde; erkeklerin 

deneyimleri ve çıkarlarıyla geliştirilen kurum ve değerlerin, kadın deneyimlerini 

ve dolayısıyla gereksinimlerini görmezden geldiği, hatta yok saydığı iddiasının 

bulunduğu söylenebilir. Kymlicka, söz konusu sorunsalı üç temel başlık altında 

inceler. İlk başlık cinsiyet ayrımcılığına ilişkin “cinsiyetlere duyarsız”   

değerlendirmelere, ikincisi kamusal ve özel alan ayrımına odaklanır. Üçüncü 

başlıkta ise, konumuzla yakından ilgili olarak, adalete yapılan vurgunun erkek 

                                                 
28

 Bkz. “Yargıç Villiger’ın Karşı Görüşü”, Gas ve Dubois v. Fransa (Başvuru no. 25951/07), 15 

Mart 2012 tarihli karar. 
29

 Gas ve Dubois v. Fransa (Başvuru no. 25951/07), 15 Mart 2012 tarihli karar, par. 61-73. 
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egemen bir eğilim yansıttığı, bu yüzden kadınların çıkarlarına ve deneyimlerine 

yanıt verebilecek bir kuramın “özen” ya da “ihtimam” (care) merkezli bir anlayış 

olması gerektiği üzerinde durur.
30

 

Geleneksel ataerkil toplumun dayattığı kamusal ve özel (ailevi) ayrımı, 

kadınları ev hayatıyla özdeşleştiren bir yaklaşımı benimsemiştir. Toplumsal 

cinsiyet rollerinin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi çerçevesinde sürdürülen bu 

yaklaşım, erkek ve kadın rollerine farklı düşünce ve duygu özellikleri 

atfedilmesinin de nedeni olmuştur. Bu bağlamda örneğin erkekler “soğukkanlı” 

varlıklar olarak tanımlanırken kadınlar ise “duygusal” varlıklar olarak 

tanımlanmıştır. Bu şekilde bütün bir Batı düşünce tarihi boyunca “akıl” ile 

özdeşleştirilen erkeğin ahlaki anlayışını ifade eden, “adalet ahlakı” olarak ortaya 

konmuş, daha “ilişkisel” bir etik anlayış deneyimleyen kadın ise feminizmin 

“özen etiği” olarak tanımladığı anlayışla ortaya konmuştur.
31

  

Erkek ve kadın ahlakı arasında bir ayrım gözeten ve zaman zaman 

feminist yaklaşımlar tarafından kültürel bir mit olarak ifade edilen bu ayrımın, 

Carol Gilligan’ın kadınların ahlaki gelişimleri üzerine yaptığı araştırmaların 

sonuçlarına bakıldığında aslında bir mit olmaktan uzak olduğu söylenebilir. In a 

Different Voice adlı çalışmasında Gilligan, kadınların akıl yürütme biçimlerini 

“farklı bir ses” olarak nitelendirmiştir. Gilligan’ın bu şekilde değerlendirdiği 

kadınların etik anlayışı, daha çok mevcut ilişkilerin devamını sağlamaya yönelik 

somut durumlara özenle cevap veren durumları ifade etmektedir.
32

 Bu açıdan 

Gilligan etiğe ilişkin sorunun haklar çatışmasından ziyade, sorumlulukların 

çatışmasından kaynaklandığını ve bu bağlamda çözümün soyut bir düşünme 

biçiminden ziyade daha ilişkisel bir düşünme biçiminde aranması gerektiğini ileri 

sürer. Söz konusu önerme, adalet kavramının öngördüğü ahlaki gelişimi haklar ve 

kurallar çerçevesine, özen kavramının ahlaki gelişim anlayışını ise sorumluluklar 

ve ilişkiler çerçevesine yerleştirmek demektir.
33

  

                                                 
30

 Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul, 2006, s. 522. 
31

 Ibid., s. 556-557. 
32

 Louise Campbell-Brown, “The Ethic of Care” (1997), UCL Jurisprudence Rev., ss. 272-286, s. 

272. 
33

 Carol Gilligan, In a Different Voice, ABD, 1982, s. 19. 
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Adalet ve özen çatışması için Aristoteles’in Politika’sından beri en çok 

başvurulan yol, her ikisinin de yaşamın farklı alanlarına uygulanması gerektiğidir. 

Bu farklı alan uygulamaları kamusal alan/özel alan ayrımıyla paralel gitmektedir. 

Böylece, özen aile hayatını ve kişisel ilişkileri kapsayan özel yaşama, adalet ise 

devlet ve mahkemeler gibi kamusal alana verilir. Fakat bu durum özeni özel alana 

ve dolayısıyla özel alanla özdeşleştirilen kadınları da buraya hapsedip bir anlamda 

değersizleştirir.
34

 Campbell-Brown da, temelleri evrensel insani duygularda olan 

özen etiğinin adaletin getirdiğinden daha tatmin edici bir etik kuram 

sağlayabileceği iddiasına katılır. Özen etiği, daha sosyolojik bir düzeyde adaletin 

yanıtlayamadığı sorunlarla daha rahat başa çıkabilir. “Hak” kavramı,  insanlara 

kendilerine yeten bireyler olarak davranır ve topluma ya da ilişkilerine herhangi 

bir referansta bulunmaz. Bu durumda, adaletin getirdiği genel kuralların bireysel 

ihtiyaç ve gerekliliklere uygulanması sorunludur. Adalet “genelleşmiş ötekiyle” 

ilgilidir ve “somut ötekini” reddeder. İdeal ya da aşkın bir birey kurgusuna 

başvurarak somut ihtiyaçlara yanıt vermeye çalışır. Özen ise farklı bir düzlemde, 

soyut insanlığımızdan çok somut farklılıklarımıza yanıt vermeye yönelmektedir. 

Evrensel ve tarafsız kurallar, tikel olaylarda yetersiz kalabilir. Fakat somut olaya 

odaklanan ve ilişkileri destekleyen bir özen anlayışı bu gibi sorunlara cevap 

olabilir.
35

 Dolayısıyla, özen etiği kuramcıları genellemelerden ve evrensel 

kurallardan kaçınır ve insan ilişkilerini bireye öncel olarak konumlandırırlar. Söz 

konusu yaklaşım bir anlamda, insanı ilişkiselliği içerisinde kavrama çabasıdır. 

Ancak korumaya öncelik verdiği “mevcut ilişkiler ağı” kavramının muğlâklığı ve 

bu kavramın farklı yorumlara açık olduğu düşünülürse, bu durum özen etiğinin 

kime özen gösterileceği noktasında sorunlu olduğu bir noktayı açığa çıkarır.
36

 

Özen etiğinin daha verimli olması, somut duruma yönelik çözüm 

üretebilmesi için de, adalet anlayışıyla arasına keskin bir çizgi çekmek yerine 

birlikte hareket etmesi daha makul bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Nasıl ki 

özel alan haklardan ve adaletten yoksun olmamalıysa, adalet sistemi de özeni 

kendi yapısından dışlamamalıdır. Fakat bu durum, Campbell-Brown’ın da ortaya 

                                                 
34

 Campbell-Brown, s. 273.  
35

 Kymlicka, s. 569-570; Campbell-Brown, s. 273-74. 
36

 Ibid., s.277; Kymlicka s. 565-66. 
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koyduğu gibi, özenin yerine adaleti ya da adaletin yerine özeni koymak değildir; 

bu yaklaşımların birbirlerinin tamamlayıcısı olarak kullanımları ifade edilir.
37

  

Özen etiğine ilişkin çalışmasında Campbell-Brown, incelemesini 

tarafsızlık, hakkaniyet ve eşitlik kavramları üzerinden sürdürür. Tarafsızlığı, iki 

aşamalı olarak inceler. Birinci dereceden tarafsızlık, tam da özen etiğinin 

eleştirdiği nokta olarak, mutlak olarak her duruma uygulanan genel bir ilkedir; 

tikel durumlara uyum sağlamaz. Dolaylı ayrımcılık kurumunun da böyle bir 

yaklaşımla ilintili olduğu düşünülebilir. Zira uygulamada ayrımcı olmayan 

tarafsız bir düzenleme ya da muamele, somut durumda ayrımcılığı üreten bir 

işleve sahip olabilir. Ayrımcılık burada etkiler bağlamında, tarafsız bir hükmün 

genelliği nedeniyle söz konusu olur. Bununla birlikte, ikinci dereceden tarafsızlık 

olarak okuyabileceğimiz “sağduyu” (common sense), hakkaniyet duygusunu 

belirgin kılmaktadır. Farklı değerlendirmeleri dışlamaya yönelik genel bir kural 

değil, insanlara farklı davranmanın geçerli ve geçersiz nedenlerini ayırt etme 

girişimi olarak karşımıza çıkar. Söz konusu durum, Campbell-Brown’un 

örneklerine başvurursak, işe başvuran iki kişinin etnik kökenine bakılarak 

değerlendirme yapmamıza izin vermezken, bir annenin yanan bir binadan 

diğerlerinden önce kendi çocuğunu çıkarmasına izin verir. Dolayısıyla 

tarafsızlığın tek başına, hangi seviyede uygulanacağına dair sorunlar söz 

konusudur. İkinci olarak, Campbell-Brown hakkaniyet anlayışının eşit 

davranmanın olası iki anlamı üzerinden düşünülmesini teklif eder; izin vermek ve 

imkân sağlamak. Bu bağlamda, izin vermek bazı durumlarda yetersiz kalsa da 

imkân sağlamak söz konusu olduğunda adaletlilik anlayışı özen etiğine paralel bir 

yönelim gösterir.
38

 

Bu incelemelerde özen etiğine düşünüldüğü kadar ters düşmediği tespit 

edilen iki kavram, tarafsızlık ve hakkaniyet, Campbell-Brown’a göre, özen 

anlayışına, herkesin ilk bakışta özen gösterilmeye hakkı olduğu düşüncesi 

geliştirilerek katılabilir. Bu durum özenin kime gösterileceği konusundaki etik 

özende var olan sorunsalı, özen gösterilenlere oranla eşitsiz bir konumda olan 

özen gösterilmeyenin gözetilmesine getireceği zorunluluk açısından önemlidir. 

                                                 
37

 Campbell-Brown, s. 279.  
38

 Ibid., s. 279-280. 
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Aynı zamanda Rawls’un A Theory of Justice’de sunduğu, “en az avantajlı olanın” 

çıkarlarını desteklemek açısından kurduğu eşitsizlik düşüncesine de uyar. 

Dolayısıyla, bu şekilde toplumda en az özen gösterilene özen göstermek ahlaki bir 

emir haline gelecektir. Fakat bu durum, Hıristiyan etiğindeki gibi başkalarının 

ihtiyaçlarını kendininkilerin üzerine koymak gibi bir durum değildir. Bu dengeyi 

sağlayacak olan hakkaniyet anlayışıdır. Dolayısıyla, adalet ve hakkaniyet bu 

bağlamda zayıf olanın karşısında olmaktan ziyade onun yanında gibi gözükür.
39

 

Kime özen göstereceğimize ilişkin bu anlayış, aynı zamanda nasıl özen 

göstereceğimize ilişkin alanın da önünü açar. Bu açıdan Campbell-Brown adaletin 

özenin bir parçası olarak işleyebileceğini ileri sürmektedir. Süregelen ilişkilerin 

birer sömürüye dönüşmemesi, “yanlışların” “doğrularla” düzeltilmesi gerekir. Bu 

yollarla adalet, özenli davranış açısından bize rehber olabilir; hem ilişkiyi hem de 

ilişkiye dâhil olanları koruyacak şekilde davranmamıza yardımcı olabilir. Tüm bu 

açılardan adalet, özene karşı olmak bir yana onunla uyumlu ve hatta özen için 

gereklidir. Dolayısıyla, özenin “doğal olarak gelmediği”
40

, verimli kararların 

alınması gerektiği özen durumlarında adalet zorunlu bir yol göstericidir.
41

  

 

VII. Sonuç 

 

Özetle, ikinci dereceden tarafsızlık olarak tanımlanan adalet, hakkaniyet 

ve eşitlik düşüncesine dâhil edildiğinde özen için zorunlu ilkeleri sağlar gözükür. 

Şüphesiz, hukuk ve ahlak aynı değildir, fakat hukuki kararları alacak kişilerin 

adalet ilkesini gözeterek “özen” anlayışına sahip olmalarının önünde de herhangi 

bir engel yoktur. Bu bağlamda, özen etiği çerçevesinde yapılacak bir 

değerlendirmeyle, somut olaya ilişkin farklı bir hukuki sonucun elde 

edilebileceğini düşünmekteyiz. Zira ebeveyn-çocuk arasındaki ilişki özenin 

                                                 
39

 Ibid., s. 281.  
40

 Ibid., s. 274. Campbell-Brown’ın belirttiği üzere, Nel Noddings’in kuramı, bazı duyguların tüm 

insanlarda evrensel olduğu önermesini temel alır. Noddings özenin doğal oluşumunu (ilk duygu) 

alır ve bundan etik özeni (ikinci duygu) çıkarır. İlk duygu “istiyorum” ile gelirken, “istiyorum”un 

doğrudan gelmediği durumlarda özen gösteren ve özen gösterilen olarak hatıralarımız 

“zorundayım”ı getirir. Bu hatıralar bizde ideal bir etik kendilik oluşturur. İşte bu ideal kendiliğe 

ulaşma arzusu, çatışan arzular bizi engellerken özen etiğine için çaba sarf etmemize neden olandır 

(Ibid.). 
41

 Ibid., s. 280-282. 
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merkezine yerleştirildiğinde, çocuğun en yüksek menfaatlerine ilişkin bir 

ayrımcılığı vurgulamak gerekir. A.nın en yüksek menfaatinin iki ebeveynin 

gözetiminde kalmasıdır. Ancak uyuşmazlıkta ortak velayet sorumluluğu, 

heteroseksüel ilişki içine doğan çocuklara sağlandığı şekilde, aynı cinsiyetten bir 

ilişki içinde doğan A.ya sağlanmamıştır. Yargıç Villiger’ın AİHM kararı 

hakkında bildirdiği karşı görüş özen etiği açısından önemli olabilir: Villiger’a 

göre yargılamada sadece yetişkinlere odaklanılmış, ancak başvurucuların şikâyet 

konusundaki temel bir husus, çocuk göz ardı edilmiştir. Somut ilişkileri gözeterek 

yapılacak bir yargılamada, farklı muamelenin, çocuk ve onun en yüksek 

menfaatleri açısından değerlendirilmesi mümkün olabilirdi. Kaldı ki 

başvurucuların temel sorunu da çocuğun evlat edinmesine ilişkindir; evlenmek 

istememekte, çocuğun evlat edinilmesiyle velayet sorumluluğunun paylaşılmasını 

arzu etmektedirler. Fransız Medeni Kanunu’ndaki ilgili madde ise bu duruma izin 

vermez: Taraflar eşcinseldir; ancak heteroseksüel “olmaları” ve evlenmeleri 

dâhilinde bu uygulamadan yararlanabilirler. Villiger, Mahkemenin yargılamanın 

temelinde yanıtlandırmaya çalıştığı soruyu bambaşka bir şekilde, çocuğa 

odaklanarak sorar: A., heteroseksüel bir çiftin kızı olsaydı durum ne olurdu? Bu 

can alıcı soru, yargılamanın seyrini değiştirebilecek niteliktedir. Çocuk 

bakımından meşru sayılamayacak farklı bir muamele olduğu bu bağlamda kabul 

edilebilir; Villiger’ın ifade ettiği gibi, “neden ötekilerin değil de bazı çocukların, 

en yüksek menfaatlerinden, yani ortak velayet gözetiminden mahrum 

bırakıldıklarını” anlamak mümkün değildir. Dahası, neden bir çocuğun, 

ebeveyninin içinde bulunduğu durumdan zarar görmesine izin verilmektedir? 

Toplumun evlilik ve aile kurumuna ilişkin kanısına dayanmak suretiyle 

menfaatlerin dengelenmesi söz konusu olabilir mi? Ya da somut ilişkilere böyle 

bir genelleme üzerinden yaklaşmak mümkün olabilir mi?
42

 Genel yaklaşımın 

dışına çıkıldığında, somut olaya ilişkin diğer hususlar da önem kazanır. Toplumun 

tercihinin bu yönde olduğunu öne sürerek evlat edinme başvurusunu reddeden 

Ulusal Mahkeme, Gas’ın çocuğun yetiştirilmesindeki aktif katılımını kabul 

etmesine rağmen, somut ilişkideki ebeveynlik durumunu tanımaz. Mahkeme için 

                                                 
42

  “Yargıç Villiger’ın Karşı Görüşü”, Gas ve Dubois v. Fransa (Başvuru no. 25951/07), 15 Mart 

2012 tarihli karar. 
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velayet sorumluluğu bakımından “tamamıyla uygun” olan kişi sadece biyolojik 

annedir. Öte yandan yardımcı üreme tekniklerine ilişkin düzenleme erkeği 

doğrudan “baba” olarak tanımakta, 365. madde velayet sorumluluğunun 

paylaştırılması için bir erkeğin varlığını aramaktadır; bu yaklaşımda erkek çocuk 

yetiştirmede temel bir unsur olarak görülür.  Ayrıca, AİHM’nin cinsel yönelime 

ilişkin beyanını tekrar analım: Cinsiyet, cinsel yönelim temelli farklılıkların 

meşruluğunun öne sürülmesi için ciddi gerekçelendirmeler aranmaktadır. 

Mahkeme bu şekilde cinsiyet temelli ayrımcılık yasağının önemini belirtmişse de, 

Fransa hükümetinin açıklamasında olduğu gibi, yasal düzenlemeler geleneksel 

çekirdek aile modelini izlemektedir ve dolayısıyla somut gerçeklikteki 

farklılıkların hukuki sorunları yanıtsız kalır. Villiger’ın da belirttiği üzere, 365. 

maddede olduğu gibi, tek bir standarda dayanmak suretiyle somut ihtiyaçlara 

yanıt verme çabası, hukuki mevzuatlarımızda sıklıkla karşımıza çıkan bir sorunu 

ifade eder ki bu, özen etiğinin eleştirdiği temel noktalardan biridir. Dolayısıyla, 

söz konusu uyuşmazlığa özen etiğiyle yaklaşıldığında, çiftin ve çocuklarının 

gündelik yaşamdaki problemlerine ışık tutmak da mümkün olabilir. Avrupa 

Konseyi’nin evlat edinilen çocuk konusuna ilişkin düzenlemelerine de paralel 

biçimde, adalet ve özen bir arada, somut farklılıkları tanıyan bir yaklaşımla 

burada uyuşmazlığı çocuğun menfaatini gözeterek çözebilir. Bu anlamda başta 

söylenildiği gibi, özen burada hukuka bir bakış açısı sunar. Zira hak modelleri, 

insanları soyut bir birey kavramı üzerinden ele alır ve insan ilişkilerine herhangi 

bir referansta bulunmaz. Bu durumda, adaletin getirdiği genel kurallar, bireysel 

ihtiyaçlara da cevap olamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           



 23 

KAYNAKÇA 

 

 

CAHN Naomi R., “Models of Family Privacy”, The George Washington Law Review, Vol. 67, 

No, 5/6, 1999, ss. 1225-1246. 

CAMPBELL-BROWN Louise, “The Ethic of Care”, UCL Jurisprudence Rev., 1997, ss. 272-286, 

FREDMAN Sandra, Discrimination Law, Oxford University Press, 2002 

GILLIGAN Carol, In a Different Voice, ABD, 1982. 

GÜL İdil Işıl, “Ayrımcılık Yasağına İlişkin Bazı Sorunlar”, Uğur Alacakaptan’a Armağan (der. 

Mehmet Murat İnceoğlu), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, Cilt 2. 

KILKELLY Ursula, Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkı: Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesinin uygulanmasına ilişkin kılavuz, Avrupa Konseyi İnsan 

Hakları Genel Müdürlüğü, 2001. 

KYMLICKA Will, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul, 2006. 

SPoD (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği), LGBT 

Davaları: AİHM, Yargıtay ve Danıştay İçtihatları, SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Kitaplığı 1, 

İstanbul, Kasım 2012. 

 

ELEKTRONİK AĞ ADRESLERİ 

 

Gas ve Dubois v. Fransa (Başvuru no. 25951/07), 15 Mart 2012 tarihli karar; 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":["dubois"],"documentcollectionid

":["COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIO

NS","REPORTS","RESOLUTIONS"],"itemid":["001-109572"]}; Erişim Tarihi: 25.01.2003. 

CEDAW 25 No.lu Genel Yorum (2004); 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html; Erişim Tarihi: 

25.01.2003. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":["dubois"],"documentcollectionid":["COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","REPORTS","RESOLUTIONS"],"itemid":["001-109572"]}; Erişim
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":["dubois"],"documentcollectionid":["COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","REPORTS","RESOLUTIONS"],"itemid":["001-109572"]}; Erişim
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":["dubois"],"documentcollectionid":["COMMITTEE","DECISIONS","COMMUNICATEDCASES","CLIN","ADVISORYOPINIONS","REPORTS","RESOLUTIONS"],"itemid":["001-109572"]}; Erişim
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/index.html

