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Amerika Birleşik Devletleri, kuruluşundan bu yana insan hakları hususunda pek çok bildirge, hukukî düzenleme 
ve mahkeme kararı ile diğer ülkelere bir örnek teşkil etse de “eşitlik ilkesi” açısından oldukça tartışmalı 
uygulamaların söz konusu olduğu bir ülke olmuştur. Federal düzeydeki Amerikan Anayasası’nda gerçekleştirilen 
14. Değişiklik ile “eşit koruma şartı” anayasal bir ilke haline getirilerek federe devletlerin eşitlik ilkesine aykırı 
düzenlemeler yapmasına engel olunmaya çalışılmıştır; ancak bu ilkeye rağmen federe devlet hukuklarında eşitlik 
ilkesine aykırı birçok düzenlemeye yer verilmiştir. 14. Değişiklik ile getirilen ilke, kadın hakları bağlamında da 
gerek federe devlet mahkemeleri gerekse federal devletin en yüksek yargı organı olan Yüksek Mahkeme tarafından 
pek çok kez tartışılmıştır. Amerikan Anayasası, Türkiye’de şu an yürürlükte olan 1982 Anayasası’ndan farklı 
olarak, kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğuna ilişkin özel bir hükme yer vermemektedir. Kadınların 
boşanma, mülkiyet, çalışma ve diğer hususlarda erkeklerle eşitliğini öngören hükümler içeren bir Anayasa 
değişikliği federal düzeyde kabul edilse de henüz tüm federe devletler tarafından kabul edilmediğinden yürürlüğe 
girmemiştir. Bu durum elbette federe ya da federal devlet düzeyinde kadın ve erkeğin farklı muamelelere tâbi 
tutulabileceği anlamına gelmez. Nitekim federe devletlerin kadın ve erkeği farklı muamelelere tâbi tutan 
düzenlemeleri Federal Yüksek Mahkeme tarafından Anayasa’ya aykırı bulunmaktadır. Her ne kadar Amerikan 
hukuk sistemi Türk hukuk sisteminden farklı olsa da Federal Yüksek Mahkeme’nin verdiği kararlara konu olan 
bazı düzenlemelerin benzerlerinin Türk Anayasa Mahkemesi kararlarına da konu olduğu görülmektedir. Bu 
çalışmada insan hakları açısından örnek olarak gösterilen ülkelerden olan Amerika Birleşik Devletleri’nde kadın 
ve erkek eşitliğinin anayasal boyutu, Federal Yüksek Mahkeme kararlarına konu olan kadın ve erkek eşitsizliğine 
ilişkin uygulamalar ile Türk Anayasa Mahkemesi’nin benzer uygulamalar karşısındaki tutumu incelenecektir.  
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THE EQUALITY BETWEEN WOMEN AND MEN IN AMERICAN CONSTITUTION 
AND THE JUDGEMENTS OF SUPREME COURT 

 
Although the United States is a model on human rights for other countries owing to the important declarations, 
legal regulations and court judgements, there have been highly controversial issues about the principle of equality 
in American law. After the 14th Amendment of the American Constitution, “equal protection” has become a 
constitutional principle. With this principle, the states were tried to be prevented from making regulations against 
the principle of equality. However, there were lots of legal regulations which violate the principle of equality in 
the United States’ history in spite of this constitutional principle. This principle was also discussed by the state 
courts and Supreme Court in terms of women’s rights. Different from the Turkish Constitution, in American 
Constitution, there are not any specific rules which state that the women and men are equal. Even if there is a 
proposed amendment which provides equality between men and women on divorce, property, employment, and 
the other issues, it cannot be applied because it is not ratified by every state. However, this certainly does not mean 
that women and men can be treated unequally. The legal acts must not violate the principle of equality; otherwise, 
such acts can be reviewed by the state courts and the Federal Supreme Court. In addition, though the Turkish and 
American legal systems are different from each other, there are similar equality issues which is discussed by the 
Federal Supreme Court and the Turkish Constitutional Court. In this study, the issue of equality between women 
and men in the American Constitution, the Federal Supreme Court judgements which are based on the inequality 
between women and men, and the Turkish Constitutional Court’s attitude towards the similar issues will be 
analysed.  
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