
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Aile Hayatına Yüklediği Anlamın Toplumsal Cinsiyet 

Açısından Değerlendirilmesi 
 
Mahkemeye göre Sözleşme, günümüz hayat koşullarına göre değerlendirilmesi gereken, yaşayan bir belgedir. Bu belgenin, 

insan hakları ile ilgili artan standartları karşılamak için, uluslararası hukukta ve Sözleşmeci devletlerin toplumsal yapılarındaki 
değişme ve gelişmeler de göz önünde bulundurularak yorumlanması gerekir. Mahkemenin benimsemiş olduğu bu yaklaşıma 
“dinamik ve evrimci yorum anlayışı” olarak adlandırılmaktadır. 

 
 Mahkemenin dinamik ve evrimci yorum yaklaşımının doğal sonucu, “özerk(otonom) kavramlar doktrini” olmuştur. Buna 

göre Mahkeme, Sözleşmede yer alan terim ve kavramları yorumlarken, kendini iç hukuk düzenlemeleriyle bağlı görmeyerek kavram 
ve terimlerin Sözleşmedeki anlamını günün koşullarına göre tespit etmeye çalışır. Çünkü kavramları yorumlarken ilgili devletin iç 
hukukuyla sınırlı kalmak, gelişen ihtiyaçlara cevap vermek ve Sözleşmeyi günün koşullarına uyarlamaya engel teşkil edebilir. Bu 
nedenle Mahkemeye göre; Sözleşmedeki özerk kavramlara devletlerin getirmiş olduğu tanımlamalar Mahkeme için yalnızca nispi 
bir değere sahiptir ve başlangıç noktasından fazla bir şey ifade etmez.  

 
Sözleşmenin 8. Maddesinde düzenlenen ”aile hayatı” hakkında da mahkeme aynı yaklaşımı sergilemiştir. Mahkemeye göre 

aile hayatı terimi, Mahkemenin içtihatları sonucunda oluşan özerk bir anlama sahiptir. Dolayısıyla Mahkeme, aile hayatının 
belirlenmesinde Sözleşmeci devletlerin iç hukukları ile bağlı değildir. Bu durum, söz konusu kavramın kapsamının genişletilmesi 
noktasında Mahkemeye önemli bir esneklik payı bırakmıştır. Gerçekten de, Mahkeme içtihatlarına bakıldığında, Mahkemenin iç 
hukuktaki aile tanımlarıyla bağlı kalmadığı, gelişen süreç içinde sosyal koşullardan yola çıkarak çok farklı ilişki biçimlerini “aile 
hayatı” kavramı içinde değerlendirdiği görülmektedir. AİHM’nin aileye yüklediği bu anlam toplumsal cinsiyetle yakından ilişkili 
kavramlardan birinin kökten değiştiğini göstermektedir. Önceleri daha çok cinsiyet eksenli olarak tanımlanan aileye artık başka bir 
pencereden bakılmakta, cinsiyet bir kenara bırakılarak, ilişkinin niteliği esas alınmaktadır. 

 
 

Assesment of the Meaning Attributed to Family Life by the ECHR in Terms of Gender 
 

According to the Court’s established case-law, the Convention is a living instrument which should be interpreted in the 
light of present-day conditions. In order to reach the increasing standards of human rights, the Convention should be interpreted 
taking into consideration the changes and developments in international law and in the social structures of the Contracting Countries. 
This approach of the Court is called “dynamic and evolutive interpretation”. 

 
“Autonomous concepts doctrine” has been the outcome of the dynamic and evolutive interpretation of the Court. According 

to this doctrine, the Court interprets the terms and concepts in the European Convention on Human Rights (ECHR) independent 
from the national laws and define the meanings of the concepts and terms regarding the contemporary conditions. A different 
approach may constitute an obstacle to the interpretation of the Convention in present-day conditions. Therefore, according to the 
Court, the definitions in national laws regarding the concepts of the Convention have only relative value and constitutes just a 
starting-point.  

 
The court has adopted the same approach for the concept of “family life” which is regulated in the Article 8 of the 

Convention.  For the Court, the term of “family life” has an autonomous meaning which has emerged as a result of the Court’s case-
law. Hence, the Court is not depended on the national laws for the definition of family life. This approach let the Court to have a 
considerable flexibility to extend the said concept. The case-law reflects that the Court evaluates various types of relationships 
within the concept of family life, considering the changing social conditions. The meaning attributed to family by the Court reflects 
the fact that one of the concepts closely-related with gender has changed fundamentally. “Family” which had been previously 
defined mostly from the gender perspective, is now being evaluated from another aspect. It is now assesed on the basis of the 
characteristic of the relationship, rather than gender.  
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