
SUNUM BAŞLIĞI: Geçmişten Bugüne Medenî Yargılama Hukukunda Kadının Statüsü 
YAZAR: Arş. Gör. Dr. Sümeyye Hilal ÜÇÜNCÜ 
KURUM: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
E-POSTA: shucuncu@gmail.com 
 

GEÇMİŞTEN BUGÜNE  
MEDENÎ YARGILAMA HUKUKUNDA KADININ STATÜSÜ 

ÖZET 
 
Osmanlı hukukunda kadın, hukuk davalarının süjesi olabilmekte idi. Bu çerçevede kadınlar, davacı veya 
davalı olarak davada yer alabilmekte ve davaya ilişkin usulî işlemleri bizzat yerine getirebilmektelerdi. 
Ancak tanıklık konusunda kadınlar İslâm Hukuku gereğince erkeklerden farklı muameleye tabi 
tutulmaktalardı. Ayrıca kadınlar, Osmanlı döneminde hâkimlik yapamamışlardı. Medenî yargılama 
hukukunda kadının statüsünü belirleyen bu gibi durumlar, Türk Hukukunda genel çalışmalar kapsamında 
ele alınmaktadır. Özellikle Alman Hukuku olmak üzere, Kıta Avrupası Hukuku doktrininde ise, medenî 
yargılama hukukunda kadının statüsünün detaylı bir şekilde araştırılmadığına dikkat çekilmektedir. 
Bunun sebebinin kadın haklarının yeni bir konu olarak ele alınıyor olması değil, medenî yargılama 
hukukunun hukuk tarihi araştırmalarının üvey çocuğu olarak görülmesi olduğu belirtilmektedir. Ancak 
her ne kadar bu konuda çok sayıda monografik çalışma olmasa da kadının medenî yargılamadaki 
konumunun belirlenmesi mümkündür. Medenî yargılama hukukunda kadının statüsünün belirlenmesi için 
dikkate alınması gereken iki temel husus vardır. Bunlardan ilki, ilgili yasal düzenlemeler karşısında 
erkeğin statüsü ile karşılaştırıldığında kadının statüsünün kapsamı ve kalitesi, ikincisi ise, iki cinsiyetin 
hukukî konumundaki muhtemel farklılıklardır. Bunların tespiti için, bir kadın bir erkekle aynı şekilde, 
hâkim veya avukat olarak yargılamada yer alabilir mi; taraf ehliyeti, dava ehliyeti ve dava takip yetkisine 
sahip olabilir mi; kendisine ilişkin bir meseleyi taraf sıfatıyla uyuşmazlık konusu olarak mahkemeye 
taşıyabilir mi ya da bizzat usulî işlemler yapabilir mi gibi sorulara yanıt bulunması gerekir. Bu çalışmanın 
amacı, söz konusu sorulara yanıtlar vererek, geçmişten bugüne Türk Hukuku ve karşılaştırmalı hukuk 
çerçevesinde medenî yargılama hukukunda kadının statüsünü ortaya koymaktır.  
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STATUS OF WOMEN IN THE LAW OF CIVIL PROCEDURE  
FROM PAST TO PRESENT 

ABSTRACT 
 
Women could be the subject of civil lawsuits in the Ottoman law. Within this framework, women could 
participate in lawsuit as complainant or defendant, and could personally perform procedural actions 
related to the lawsuit. However, in the case of witnessing women were treated differently than men in 
compliance with the Islamic law. Also, women could not become a judge during the Ottoman period. 
Such cases that determine the place of women in the law of civil procedure are examined in the context 
of general researches in the Turkish Law. In the Civil Law doctrine of Europe, especially the German 
Law, the fact that the status of woman hasn’t been examined thoroughly draws attention in the law of 
civil procedure. It is stated that the reason is not the women rights’ being newly examined subject, but 
the law of civil procedure’s being treated like a step-child of the legal history researches. However, 
although there are not plenty of monographic studies, it is possible to determine the place of women in 
the civil procedure. There are two basic principles to be taken into consideration for determining the place 
of women in the Law of Civil Procedure. The first of them is the status of women’s content and quality 
when compared to the status of men in the eye of legislative regulations, and the second is possible 
differences in the legal positions of two genders. To determine these, it is required to find solutions to the 
following questions: whether a woman can take part in the trial as a judge or a lawyer likewise a man; 
whether she can have standing, capacity to sue, authority to pursue a lawsuit; whether she can bring an 
issue that belongs to herself as a side to the trial as a matter of dispute or can take procedural action 
personally. The aim of this study is to set forth the status of women in the law of civil procedure from 
past to the present within the framework of Turkish Law and Comparative Law, by answering the 
questions mentioned above. 
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