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Öncelikle toplanhya kahlan herkesi ve bu toplanhyı mümkün 
kılan İSA V yetkililerini ve emeği geçen herkesi saygıyla selamlıyo
rum. 

Eğitim ve Din Eğitimi açısından toplumsal cinsiyet meselelerine 
(her ne kadar toplumsal cinsiyet kavramı çok tarhşmalı bir kavram ol
sa da) çözüm önerilerinin tarhşıldığı bu toplanhda anlatmak ve sorgu
lamak istediklerimi daha kolay sunabilmek için tebliğimi sorular sora
rak ve bunlara cevaplar arayarak düzenledim. Konuya önce Müslü
man kadın prototipinden başlamak istiyorum. Prototip belirlemenin, 
bulunduğumuz yeri görmemizi kolaylaşhracağını düşünüyorum.1 

İslam ülkelerinde ortak bir Müslüman kadın prototipi yoksa 
çözüm de mi yok? 

Dün olduğu gibi bugün de İslam dini çok geniş bir coğrafyaya 
yayılmış, çok farklı kültürel ortamlarda yaşama imkarn bulmuş bir 
dindir. İlahl dinlerin en sonuncusu, bu anlamda da en yenisi olan İs
lam dininin belki tle en önemli iddiası yalın ve sade bir inancı insanla
ra sunmuş olmasıdır. Bu iddia Allah'tan başka ilah olmadığı ve Hz. 
Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğudur. Bu yalın iddia döne
minde sadece erkekleri değil kadınları da kendisine çekmeyi başar-· 
ınışh. Kendisinden önceki dönemi bir cehalet, bilgisizlik, aymazlık 

Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Egitim Fakültesi, İlkögretim Sınıf Ögret
rnenliği Öğretim Üyesi. 
1 Bu konuda geniş bilgi için Bkz., Ayşe Böhürler- Aslıhan Eker, Duvarların 
Arkasıııda Müslüman Ülkelerde Kadm, Timaş Yayınlan, İstanbul, 2008. 
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dönemi olarak tanımlayan İslam dini kadınların durumunda eskiye 
oranla çok ciddi değişiklikler yapmayı da başarmıştı. Bu yalın inanç, 
tarih açısından bakılınca kısa sayılabilecek bir zaman dilimi içinde, 
yaklaşık 200 yıllık bir sürede kesinlikle değişmeyecek bir yapıya bü
ründü. İslam dininin itikadi esaslan artık neredeyse hiçbir değişiklik 
yapmaya imkan bırakmayan bir biçimde sistemleştirildi ve keskinleş
ti. Bundan soma her farklı ve değişik anlayış "sapkınlık" sayılabilirdi. 
Çünkü her şey değişmeyen ilkeler ile tespit edilmişti. Ancak bu kes
kinliği ve değişmezliğe kolay ulaşılmamıştı. 

İslam dünyası daha Hz. Osman'ın hilafeti döneminden başlaya
rak ve Hz. Ali'nin hilafeti döneminde su yüzüne çıkan fikir aynlıklan 
ve İlk Fitne (İç Savaş) ile sonuçlanan sürecin sonucu olarak artık nere
deyse hiç değişmeyecek bir itikadi ve kültürel bir yapı kazandı. İslam 
dini ortaya çıktığı zamandan yaklaşık 100 yıl içinde geniş bir coğraf
yaya yayıldı. O günlerden bu günlere İslam dünyasında temel bir 
önerme hakim oldu: İslam dininin hükümleri kıyamete kadar baki 
olacaktır. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de biz Müslümanlar için din 
olarak İslam'ı seçtiğini ve İslam dinini kemale erdirdiğini bildirmişti. 
Sorunlarımızın çözümü için Kur'an-ı Kerim ve Sünnet/ Hadis yeter
liydi. Olmazsa Hz. Peygamber'in Muaz bin Cebel'e verdiği izne da
yanarak ictihada da başvurabilir, kendi rey'imizle hüküm verebilir
dik. Ama ictihada fazla da ihtiya~ duyacak gibi gözükmüyorduk. 

Bu düşünce ve duygularla Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ya
nında zengin Hadis bilgisi de İslam'ın ilk üç yüz yılı için öğrenilip ka
yıt altına alınınca Müslümanlara düşen bu eşsiz Sünnet/ Hadis bilgi
sini iki yüz yıl boyunca işleyip değerlendirmek oldu. Böylece hicri beş 
yüz yıl çok önemli dini çalışmaların yapıldığı yüzyıllar oldu. İslam'ın 
Hz. Peygamber'in ölümünden somaki (m. 632) dönemden itibaren 
başlayan yükselişi devam etti. Abbasilerin 750'de Beytü'l-Hikme'yi 
kurması ile başlayan ve 1258' de Bağdat'ın Moğollarca yıkılmasına ka
dar geçen süre içinde yaklaşık 500 yıl süren aydınlık çağı İslam dini
nin çağın her sorununa çözüm üreteceği, Kur'an-ı Kerim ve Sünnet/ 
Hadis'in yeterli olduğu inancını pekiştiren duygusal bir etki yaptı. Bu 
özgüvenin ve ardından gelen şiddetli yıkımın (1258) ve daha başka 
bazı faktörlerin de işe karışması ile İslam dünyası artık yapılabilecek 
her şeyin yapılmış, söylenecek her sözün söylenmiş olduğu düşüncesi 
ve duygusu ile "ictihad kapısını kapattı". Yani Kur'an-ı Kerim ve 
Sünnet/ Hadis'te olmayan bir konuda yargıda bulunma yetkisini alim
lerin elinden aldı· veya alimler kendi kalemleriyle kendileri mahkfun 
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ettiler, deyim yerinde ise Müslümaniann hareket kabiliyetini kısıtladı
lar. Sonraki asırlar ise İslam dünyasının gerilemesine tamklık etti. 

Artık 1750'lerden sonra, yani Bahda sanayi devrimi başladıktan 
sonra İslam dünyasının Hristiyan Bah karşısındaki geriliği inkar edi
lemeyecek bir hal aldı. Bu durumun Müslümanların duygu ve düşün
ce dünyasına yansımalan ise farklı oldu. Müslümanlar artık Kur'an-ı 
Kerim ve Sünnet/ Hadis içinde kalarak sorunlarını çözmek konusun
da iyice zorlanmaya başladılar. 19. asra gelindiğinde en çok zorlandık
ları konu kadıiılardı. Müslümanlar kadınların sorunları olabileceğini, 
hem de bu sorunların Kur'an-ı Kerim ve Sünnet/ Hadis'ten kaynakla
nabileceğine inanmak bile istemediler. Bu nasıl olabilirdi? Kıyamete 
kadar baki kalacağına inandıkları ve Allah'ın kendileri için seçtiği ve 
kemale erdirdiği din nasıl olur da Müslümaniann sorunları çözemez, 
daha kötüsü sorunun kendisi haline dönüşürdü. 

Kadınların durumu gerek düşünsel, gerek duygusal boyutta bir 
travmaya neden oldu. Tüm travmalar gibi belli tepkilere neden oldu. 
İlk tepki böyle bir şeyin olamayacağıydı. Başlangıçta sorunları tam bir 
inkar ve reddetme dönemi yaşandı. Müslüman kadınların hiçbir so
runu yoktu. V arsa bir sorun bu dinden kaynaklanmıyordu, kaynakla
namazdı da. Sorun İslam dininin koyduğu kurallara uymayan kadın
lardan kaynaklanıyordu. İnanan bir kadının kaynağı din dışı sistem 
olan, sistemin ürettiği bir takım sorunları olabilirdi ama samirniyetle 
inanan Müslüman kadının asla! Hem inanan hem sorunları olan ka
dınlar varsa onlar dinden önce kendilerini sorgulamalı, "kendilerine 
bakmalı"ydılar. Birinci travma buydu. 

Kadınların sorunları olduğıınu kabul eden ama bu sorunların 
tümüyle dinden, özellikle de İslam' dan kaynaklandığını söyleyen 
başka bir grubun varlığı işleri daha da zorlaşhrdı. Üstelik bu yeni id
dianın sahipleri olanlar artık öncelikle siyaseten, sonra ekonomik ve 
ilıni yönden Müslümanlardan daha üst bir konum elde ehnişlerdi. 
Onlar iddialarını olanca sertliği içinde dile getirdiler. Sorunlann kay
nağının din olduğıınu, özellikle de İslam dini olduğıınu söylediler. 
Bunu söylerken dahası İslam'a karşı açıkç~ olumsuz tavır takındılar. 
İkinci travma da buydu. 

Müslüman kadınlar bu durumdan hem çok incindiler, hem Al
lah' a hem İslam' a olan inançları sarsıldı. İşte tam da bu travma yaşa
mrken Müslümanların içinden, gerek kadın olsun, gerek erkek olsun 
Müslümaniann "yüreğini ferahlatan", "yürek yangımm söndürmek 
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isteyen" kimseler çıkmaya başladı. Ama onlar çok az sayıdaydı. Onlar 
hem Allah' a inanmak, hem de kadımn kadın olmaktan kaynaklanan, 
kadınlığa dair sorunlanru çözmek istiyorlardı. Onlar Allah'ın kadınla
rın yanında da yer almasını istiyorlardı. Allah sadece erkek kullarnun 
tarafını tutmamalıydı, kendisine inanan kadınları da "inandığına 
pişman etmemeli" idi. Bu duygu ve düşünceler ile İslam dininde ge
rek Kur'an-ı Kerim ve Sünnet/ Hadis'in kadınlar lehine yorumlanma
sını isteyen küçük bir entelektüel azınlık ortaya çıkmaya başladı. An
cak bunlar kelimenin tam anlamı ile çok zor durumdaydılar. "İki ara
da bir derede kalmışlardı". En çok da inanan kadınlar zordaydı. Onlar 
bir yandan modem zamanların ve onun getirdiği düşünce biçimleri
nin kıskacındaydılar. Kadın sorunları İslam diniyle çözümlenemezdi. 
Çünkü sorunun kaynağı zaten dinin kendisiydi. Üstelik hiçbir soru
nun kendisini üreten bilinç düzeyi ile de çözülemeyeceğini çoktan 
fark etmişlerdi. 

Diğer yandan bu kadınlar kendilerini dinin dışına çıkınakla 
suçlayan, çoğunluğu ellerinde tutan diğer Müslümanların kıskacın
daydılar, özellikle de erkek Müslümanların baskısını üzerlerinde his
sediyorlardı. Deyimin hakkını verircesine "Ne İsa'ya, ne Musa'ya ya-

. ranabilmişlerdi". Hz. Muhammed de yanlarında değildi sanki. Ama 
artık "ip ineeldiği yerden kopmamalıydı". Böyle bir dururnun olması 
halinde Müslüman kadınlar "hfm dünyalarını, hem dinlerini kaybe
deceklerdi". Ahirete umutları kalınamışlı sanki. Cennet onlar için ya
rahlmamış gibiydi, Cehennemin çoğunu da kadınlar dolduracakh za
ten. Tanrı bu kadar zalim olamazdı. İnandıkları dinin Tanrısı "rahme
tim gazabıını geçti" buyurmuyor muydu? Kendisini "merhametlilerin 
en merhametlisi" olarak tanırnlamıyor muydu? Öyle ise olup bitenler 
nasıl açıklanabilirdi?2 

Kadınların çığlıklarını, Allah'tan (!) diğer Müslüman erkekler 
de duydu, ya da duymak zorunda kaldı. Çünkü olup bitenleri "sağır 
sultan" bile duymuştu. Böylece kadınların sorunlanru dinden taviz 
vermeden, din içinde kalarak çözmek isteyen "vicdan sahibi" Müslü
man entelektüeller duruma el koymak istediler.3 Yine de sayıları çok 
fazla değildi. Bunların çoğu "yüreği yanmış" kadınlardı. Bir kısmı da 

2 Bu konuda kayda değer bir çalışma olarak Bk. Ayten Durmuş, Geleneksel ve 
Modern Hurafeler Kıskncmda Kadın, 1. Baskı, Nesil Yayınları, İstanbul2008. 
3 Böyle bir çalışma için Bk. Bayraktar Bayraklı, Kadın, Sevgi ve Temel Haklar, 4. 
Baskı, İstanbul, 2007. 
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"yerleşmiş dirıl gelenek"le savaşmayı göze alabilen Müslüman erkek
lerdi. 

Aslında bunlara İslfunl hareket içinde yer alan kadınların karşı
laştıkları sorunlar da denebilir. Özellikle Türkiye özelinde konuyu in
celersek Türkiye' deki İslfunl harekete en ciddi damga yı vuran, en iyi 
mücadele eden, en çok çile çekenlerin kadınlar olduğu da görülebilir. 
Her ne kadar islama hareket doğası gereği bir erkek hareketi idiyse 
de kadınlar bunu pek de önemsemediler. Ülkemizdeki İslamcı hareket 
kadınların, genç kızların örtüsü, belki de "başı üzerinden" sürdürül
dü. islama harekete gönül veren kadınların en ciddi uğraşı alanları 
başörtülü/tesettürlü kızların üniversitede okuma hakkını elde etme
siydi. Çok yakınlarda bu konuda görece büyük bir zafer kazandılar. 
Artık önlerinde başörtüsünü sorun yapanlar yoktu. Sistem "hizaya 
getirilmişti". Daha düne kadar sistemle kavgalı olan kadınlar hiç 
ummadıkları bir boşluğa düştüler. Sistem "günah keçisi" olmaktan 
çıkh, mağdurlar muktedir hale geldiler. Ama kadın sorunları hala çö
zülemiyor. Çünkü sorunun kaynaklarından biri sistem idiyse, diğeri 
de dirıl kaynaklar ve/ veya onların yorumudur. Müslüman kadınlar 
ve erkekler bunu kabul etmek istemese bile bu böyledir. Bugün sanki 
Müslüman kadınlar başladıkları noktaya geri dönmüş gibidir .. 

Türkiye' de başka Müslüman ülkelerin kadınlarının ulaşama
dıkları, belki de gıpta ile baktıkları hakları vardı. En az 75 sene önce 
çok kadınla evlilik yasaklanmışh. Erkekler artık kanun zoruyla da ol
sa, isteyerek de olsa tek kadınla evleniyordu. Kadın mirasta erkeğin 
yarısı kadar pay almıyor, erkekle eşit pay alıyordu. Kadının şahadeti 
arhk erkeğin şahadetinin yarısı sayılmıyor, kadın da erkek de tanıklık 
etmede denk/ eşit tutuluyordu. Bütün bunları Tanzimat'tan (1839) be
ri süregelen kadın mücadelesine ve değişen siyasal sistemlere, mo
dem hukuka borçluydular.4 Tabi! en çok da ninelerine borçluydular! 
Sonradan (1980'lerden sonra) bazı Müslüman kadınlar toplumda, ka
musal hayatta, yilksek öğrenimde başörtülü olarak okumayı kadının 
dirıl hakkı ve insan hakları talebi olarak gördüler, böyle değerlendir
diler. Bu uğurda neredeyse 30 yıl ciddi bir mücadele verdiler. Üstelik 
yakın zamanlara kadar sistemle başı dertte olan Müslüman kadınının 
başına bugün bir de kaynağının din mi, gelenek mi, yoksa sistem mi 

4 Şefika Kurnaz, Yeııileşme Sürecinde Türk Kadını (1839-1923), Ötüken Yayınla
n, İstanbul, 2011. 
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olduğu belli olmayan başka bir sorun; "kadına karşı şiddet" eklendi. 
Ve kadınlar hrua "Allah' tan ümitlerini kesmemek" istiyorlar. 

Bugün yaşananlar kısaca bunlardır. İşte bu durum sorunların 
çözümü için ümitvar olunması.gereken gündür. Çünkü sorunu çöz
mek isteyenlerin sayısı artmaktadır. Biz bugün bu makalenin sınırları 
içinde ülkemizde egemen olmuş görüşleri kısaca hatırlattıktan sonra 
başka açıklamalara ve çözümlernelere geçebiliriz. 

Birincisi: Ülkemizdeki Müslüman kadınların sorunlarının çö
zümü için, içinde bulundukları şartların iyileştirilebilmesi için İslam 
dinini terk etmeleri gerektiğini söyleyen katı dünyev1 görüş yanlıları 
(sayıları azaldı) 

İkincisi: İslam' da zaten kadın sorunu diye bir sorun olmadığını 
söyleyen, İslam'ın kadına her hakkını verdiğini söyleyen keskin gö
rüşlü Müslümanlar (sayıları azaldı) 

Üçüncüsü: Müslüman kadınların (da) sorunları olduğunu, ola
bileceğini, bunu çözmek için dinin dışına çıkmak gerekınediği gibi, 
sorunları yok saymanın dine ve dindarlara bir yarar sağlamayacağına 
inanan insanların "çözüm odaklı" olan görüşleri ortaya çıktı. Bunların 
sayısının çok olduğu tahmin edilebilir. 

Biz çalışmarıuzda "çözüm odaklı" olduğunu varsaydığımız gö
rüşü kabul ederek işe başlayaca/?;ız. Çözümlere ulaşabilmek için ise 
önce elimizde neler olduğunu ve nelerden hareket edebileceğimizi be
lirlemek zorundayız. 

Birincisi: İslam dininin evrensel ve kültürel boyutu vardır. 
Onun kültürel boyutu evrensel boyutundan daha çok öne çıkmakta
dır. Acaba evrensel boyutun korunmasına yeterince özen gösteriyor 
muyuz? 

1) İslam dini evrensel bir din olmasına rağmen onun farklı coğ
rafyalarda ve farklı kültür çevrelerinde farklı uygulamaları ve görü
nüşleri vardır. Mesela Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan Müslüman
ları, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Eınirlikleri, Yemen, Mısır, Tunus, 
Fas, Cezayir, Sudan, Malezya, vb. İslam ülkelerinin hemen tamamı 
belli bir takım özellikleriyle diğerlerinden ayrılmaktadır. Semitik top
lumlardan olmak (Araplar ve kültürel yönden Araplaşmış Araplar gi
bi), Hind-Aryan topluluklarından olmak (İran, Hind, Pakistan Müs
lümanları gibi) veya Turani topluluklardan olmak gibi (Türkler gibi). 
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2) Müslüman ülkelerdeki ayrılık öncelikle mezhepler bağla
mında Sünnilik, Şiilik biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu konu sanıldı-

. ğui.dan da önemlidir. Bu konuyu kısaca açmakta fayda vardır. Dünya 
Müslümanlarının %90'dan fazlası Sünni' dir. Buna karşın uygulamada 
aralarında çok ciddi farklar vardır. Dünya Müslümanlarının %10 ka
darı da Şü' dir. Bu durum UsUl-i Din açısından konuya bakıldığı za
man Müslümanların kadınlara dair algı ve uygulamalarının farklıla
şacağı kolayca kestirilebilir. 

3) Diğer farklılık ise yönetim biçimleri (din devleti olarak din1 
hukuk kuralları ile yönetilmek, Suudi Arabistan, İran gibi, ya da din1 
hukukla yönetilmeyerek, Türkiye vb) bağlamında gerçekleşmektedir. 
Şeriat (Din Devletinin Dini hukuk Kuralları) ile yönetilrnek kadar Po
zitif Hukuk/ Laik Hukuk ile yönetilen bir devlette yaşamak da kadın 
sorunlarını,. kadınlık algısını, kadınların devlet nazarında sahip ol
dukları hakları farklılaşhrmaktadır. Bu noktada İslfun kültür ve me
deniyetinin üç büyük ve her yönüyle birbirinden farklı olan Arap, 
Fars ve Türk kültürünün İslfun dinini anlama ve algılama biçimini 
önemsiyoruz. Bunların adeta bir sacayağının üçayağı olarak kendine 
özgü özelliklerinin belirleyici olduğunu düşünüyoruz. Bu üç kültür
den Arapların Sami, Farsların Hind-Aryan ve Türklerin Tura.nl top
lumlardan olmalarının çok önemli olduğu iddiasındayız. Hiçbir kül
türün kendi geçmişinden bir gecede koparak Müslüman cilmaları 
mümkün olmayacağına göre her kültürün İslfun anlayışı ve algısı da 
farklı olacaktır. Nitekim İslfun dininin bu üç büyük milletçe kabulü
nün tarihte ciddi farklılıkları olduğunu İslfun tarihinin ilginç gelişme 
seyrinden biliyoruz. 5 Bu bağlamda ömeğiri Sünrıi-Hanbell-Vehhab! 
çizgisinde bir İslfun Hukuku uygulayan Suudi Arabistan ile Şü
İmami-Caferi çizgisinde İslfun Hukuku uygulayan İran kadınları ile 
Sünni-Hanefi-Pozitif Hukuk çizgisinde bir hukukla yönetilen Türk 
kadınlarının durumları birbirinden farklı olacakhr. Bu örnekleri daha 
da genişlehnek mümkündür. 

4) Müslüman kadınlar arasındaki ayrılıklara bir de her ülkenin 
kendi tarihsel geçmişi ve kültürü de eklenence Müslüman ülkeler ara
sında ortak bir kadın tipolojisi ve buna bağlı olarak ortak bir çözüm 

5 İran İslam devriminden soma kadınların karşı karşıya kaldıklan durumun 
tahlilini Cihan Aktaş, "İran'da Siyah Yorgunluğu" olarak tanunlarnaktadır. 
Bu konuda daha geniş bilgi için Bk. Cihan Aktaş, Bacı'daıı Baymı'a İslamcı Ka
dmlarm Kamusal Alaıı Tecriibesi, 3. basım, Kapı Yayınları, İstanbul 2005, s. 90-
144. 
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önerisi geliştirmenin mümkün olmadığı kolayca anlaşılabilir. (Türk 
kadınları ile İran kadınları, Mısır kadınları arasındaki farklılıklar gibi) 

5) Müslüman kadınlar arasındaki aynlıklara ekonomik farklı
lık, yoksulluk, zenginlik gibi faktörler de ilave edilince Müslüman ka
dınlar arasındaki farklılıklar daha da derinleşmektedir. (Türkiye, Su
dan, Suudi Arabistan arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı gibi) 

6) Modemleştirme ile kadın hakları ve kadın sorunları arasın
da bir ilgi görerek konuya yaklaşan Müslüman ülkelerin varlığı gibi. 
Bizde 1908' de II. Meşrutiyet'in ilanı ile hızlanan Kadın Haklan Hare
keti'nin kadın sorunlarının çözümüne yaphğı katkı gibi. Mesela Tür
kiye' de tek kadınla evlilik, kadının erkekle eşit oranda mirastan pay 
alması ve bir kadının şahitliğinin yeterliliği gibi çoktan halledilmiş 
meselelerin bazı Müslüman ülkelerde halen çözülememiş olmasının 
ortaya çıkardığı farklılıklar gibi. 

7) Bu Müslüman ülkelerin tarihsel yakın geçmişlerinin sömür
ge ülkesi olup olmama gibi (Tunus, Cezayir, Mısı:i:' vb) veya hiç sö
mürge ülkesi olmama gibi (İran, Türkiye gibi) keskinleştirici özellikle
rinin olması kadınlar arası farklılıkları ve kadına bakış açılarını değiş~ 
tirmektedir. Sömürge ülkelerinin sömürgeye karşı çıkına ve başkaldın 
mücadelesinde kadınların üstlendikleri rollerin ne olduğıı araşhnl
madan bu soruya cevap verilemez. Eski bir sömürge ülkesi olmayı Ba
hlı değerlere açık olmakla veya ~n1arı içselleştirmekle bitiverecek sü
recin psikososyal yanl~ı çok ciddi bir biçimde bu konular üzerinde 
inceleme yapmayı gerektirir. Diğer yandan örneğin Afganistan gibi 
yıllardır işgal alhnda kalmış bir Müslüman ülkenin iki kere ezilen ka
dını olmak gibi, yakın zamanlarda işgali ve katliamı yaşamış bir Müs
lüman ülkenin (Saddam Hüseyin'in Irak'ı ve Amerikan işgali gibi) 
kadınlar arasında ciddi farklar yaratmaktadır. Bu farklılıkların kadın 
sorunlarının çözümü ve kadınlık algısında derin değişimler yarataca
ğı açıkhr. 

8) Müslüman1ığı kabu1 eden kültürlerin antropolojik özellikle
rinin ataerkil olması ile anaerkil olmasının kadın1ık algısı, kadınlara 
yüklenen özellikler ve kadın sorunları bağlamında farklılıklar yarattı
ğı da söylenmektedir. Mesela anasoylu bir kültürden gelen Endonez
yalıların, Malezyalıların ve Sudanlıların kadınlar konusunda ataerkil 
olan kültürlerden daha ılımlı oldukları yönünde tespitler yapılmakta
dır. 
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9) Bazı Müslüman ülkelerde İslam hukukunun recm uygula
ması (zina yapan kadının taşlanarak öldürülmesi) gibi, kadın sünneti 

. gibi (ülkemizde böyle bir uygulama yoktur), sadece Müslüman olma
yanları değil Türkiye gibi halkı Müslüman olan ülke kadınlarını de
rinden yaralamakta, Müslümanlığa olan bağhlıklarını zayıflatmakta, 
bunun bir uzantısı olarak dini konularda istenmeyen katı tavırlara ve 
düşüncelere sahip olmaktadırlar. 

Öyleyse ortak bir Müslüman kadın tipi/ tipolojisi olmadığı gibi 
Müslüman ülkelerde ve Müslüman kadınlar arasında ortak bir kadın 
sorunundan söz etmek çok da mümkün görünmemektedir. Görünen 
o ki İslam dini her bir farklı kültürde, siyasal dokuda, toplumsal ya
pıda farklı anlaşılmakta ve farklı uygulanmaktadır. Buradan hareketle 
İslam dininin evrensel bir din olma iddiası belki de güçlenerek çıka
caktır. İslam dini her toplumda yaşama imkarn bulacaktır. Burada 
dikkatten kaçınlmaması gereken nokta ayrılıkların dinin evrensel 
özüne zarar vermediğidir. Bu konu derinlikli olarak işlenrnek zorun
dadır. Öyleyse bu evrensel öz korunarak, buna Usul-i Din de diyebili
ri.z, uygulamada, buna dini hukuk veya şeriat diyebiliriz, kadın aley
hine gelişen hususlarda ictihad kapısını yeniden açarak, açamazsak 
zorlayarak kadınlar lehine iyileştirmeler yapılmasını.ll yolunu açmak 
zorundayız. Çünkü bunun yapılması demek "hükmü kıyamete kadar 
baki olacak" birdinin inananı olmayı mümkün kılacaktır. Aksi halde 
kadınlar ya Tanrı'yı zalim olarak görecek, ya da kendisine yaşama 
imkarn sunan başka dinler arayacaktır. Bu ise inancın söylem boyu
tundan eylem boyutuna istemediğimiz yönde evrilmesi anlamına ge
lir. 

İkincisi: İslam kültüründe çok sayıda kadın rol modelleri var
dır. Kadın kimliğinin yeniden inşasında bunlardan birini seçmeli mi
yiz? 

İslam kültüm zengin bir kültür olduğundan kadınların da bu 
kültürün yaratılmasında çok ciddi payları vardır. Bu kadınlar aslında 
sonraki ·kuşaklara örnek olmak ve rol model olmak bakunından 
önemlidir. İslam kültüründe rol model olarak önce Kur'an-ı Kerim' de 
zikri geçen "iyi kadınlar" gösterilmektedir (Hz. Meryem, Firavun'un 
karısı Asiye vb). İkinci olarak önemli etkilere sahip Asr-ı Saadet ka
dınları gösterilmektedir (Hz. Hatice, Hz. Ayşe, Hz. Fatılna, Hz. 
Ümmü Selerne gibi). Üçi.incü olarak da Asr-ı Saadet sonrasında yaşa
yan kadınlar, Hz. Hüseyin'in kardeşi Hz. Zeynep gibi kimi nadir ka
dınlar. Daha sonraki dönemlerde ise çoğu isimlerini din ilimlerinde 
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duyurmuş kadınlar vardır. Ne ilginçtir ki bu kadınlarm bir kısmı da 
İslam'ın Alhn Çağı denen dönemin kadınlarıdır (750-1258 arası dö
nem). Her hangi bir özelliği ile öne geçmiş Müslüman kadınların birer 

. rol model olarak gelecek kuşaklara aktarılması iyi bilinen bir uygula
madır. Bu konuda Cumhuriyet döneminde yazılan küçük çaplı çalış
maları saymazsak Osmanlının son döneminde Mehmed Zihni Efen
di'nin Kız Öğretmen Okulları (Darülmuallimat) öğrencilerine kadın 
rol modelleri göstermek üzere kaleme aldığı iki cildlik Meşahirü'n-en
Nisa (Meşhur Kadınlar) adlı eserini örnek olarak sayabiliriz. 

Bizim burada Kız Öğretmen Okulları için ders kitabı olarak ya
zılan ve okutulan kitaptan bahsetmemizin nedeni şudur: O dönemde 
belli ki modernleşme ile beraber ortaya çıkan kadın sorunlarına bir 
nebze olsun çözüm sunmak maksadıyla bu kitap yazılmışhr. Anlaşı
lan bizden önceki nesiller de rol model kavramına önem veriyorlardı. 
Ama bu aynı zamanda o giin yaşayan kadınların rol model olmaya 
uygun görülmediği anlamına da gelir. Aynı şey giinümüz için de ge
çerlidir. Ancak araşhrılması gereken nokta bu çabaların ne denli başa
rılı olup olmadığıdır. Çünkü buradan çıkacak eğitimsel sonuçlar Din 
Eğitimi alanında yapabileceklerimizin neler olduğunu da belirleye
cektir. 

Bu tür çabaların ne kadar başarıya ulaşhğını bilimsel yöntem
lerle tespit etmek imkammız yoksa da yakın tarihlerde bu anlamda 
ülkemizde olup bitenlere bakabiliriz. Hiç kuşkusuz bizim için ilginç 
olan nokta bu kadın rol modellerinin kültür içinde nasıl anlam kazan
dığıdır. Bizim ülkemizde olduğu gibi diğer Müslüman ülkelerde de 
özellikle kadın rol modelleri olarak Asr-ı Saadet kadınları kabul edil
mektedir. Bu kadınlar da Sünni Müslüman ülkelerle, Şü Müslüman 
olan ülkelerde farklılıklar göstermektedir. Mesela Şü ülkelerde Hz. 
Aişe'nin rol model olarak gösterilmesi gibi bir durumla karşılaşılma
makla birlikte, Sünni ülkelerde bu kadınların tamarnı örnek gösteril
mektedir. Şü ülkelerde Hz. Falıma ve Hz.· Zeynep kadınlar için rol 
model olarak gösterilmektedir. Sünni Müslüman kadınlar içinde bir 
kısmı "inançsız sisteme karşı çıkan ve bu uğurda ölen kadınlar" 
(Ammar bin Yasir'in annesi Sümeyye gibi) bir anlamda "devrimci" 
kadın örneği içinde anlahlmaktadır. Ancak kanaatimizce devrim sayı
labilecek kadın lehine bir gelişme henüz ne toplumumuzda, ne başka 
Müslüman ülkelerde yaşanmışhr. Bu bağlamda kadın hakları savunu
cusu olarak Ümmü Selerne adı önemli rol modeller olan kadın isimleri 
içinde zikredilmektedir. Ümmü Selerne'nin bir özelliği Hz. Peygam-
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ber karşısında kadın haklarını savunmak ise ikinci özelliği de hilafet 
meselesinde Hz. Ali'nin yanında yer almasıdır. Bu yüzden Şiiler için 
Sünnilerden daha önemli bir kadın rol ınodelidir. 

Ülkemizde kız çocuklarına konulan isimlerin yıllara göre yapı
lacak bir sınıflaması toplumsal ve siyasal değişimi takip edebileceği
miz somut veriler sunması bakırnından önemli bir kaynakhr. Halen 
Fatma, Ayşe, Emine, Hatice, Zeynep gibi isimler kız çocuklarına en 
çok konulun isimler olmasına karşın kanaatiınizce onların rol model 
olma işlevleri zayıflaınışhr. Onlar sadece geleneği silik bir biçimde 
günümüze taşıınaktadırlar. 1970'lerde Huzur Sokağı romanının kadın 
yazan Şule Yüksel Şenler' e özenerek kız çocuklarının adım Şule ko
yanlar azalınışhr. Onların yerini son 20 yılda Süıneyye'ler alınaya baş
laınışhr. Bu kadınlar acaba İslfunl bir kadın kimliğinin oluşumunda 
yakılan ateşi (şule) devrime çevirebilecekler midir? Bu balıiste ülke
ınizde isim koyma geleneğinin farklı yönleri ise konumuz dışındadır. 

Bu isimler üzerinde durınaınızın nedeni İslam kültür ve coğ
rafyasında kadın rol modellerin çokluğuna rağmen çeşitli faktörlerin 
etkisiyle bu rol modellerin çok "değişken" olduğudur. Anlaşılan de
ğişkenlik toplumsal ve siyasal değişikliklerle at başı gitmektedir. Her
kes kendi anlayışı ve meşrebince kadın rol modellerinden birini be
niınseınektedir. Öyleyse biz kadınların eğer istiyorsak İslfunl bir kirn
lik oluşumu sürecinde onlara sadece zengin kültürel ınirasıınız için
den seçim yapınalarına imkan veren örnekler sunabiliriz. Ancak genç 
kızların ve kadınların kendilerine nasıl bir İslami kimlik inşa edecek
lerini garantileyeıneyiz. Çünkü bunu tarih ve toplum şartları belirle
yecektir. Diğer taraftan tüm bu örneklere rağmen İslfunl bir kimlik 
değil, farklı bir kimlik edinrnek isteyen kadın ve kızlara nasıl davra
nacağıınızı da belirlemeliyiz. Onları ötekileştirecek,. dinden ve gele
nekten sapmış sayacak ınıyız, yoksa kişisel tercihlerine saygı duyacak, 
bunu modem hayalın doğal gereği ve çoğulculuğun bir sonucu olarak 
görecek miyiz? • 

Ancak burada bir noktayı gözden kaçırmamak zorundayız. Biz 
Müslümanlar Asr-ı Saadet kavramını son derece muğlak bir biçimde 
kullanınaktayız. Asr-ı Saadet bir yandan geçmiş bir zaman dilimini 
işaret ederken öte yandan gelecekteki ınuhayyel bir saadet zamanını 
da işaret etmektedir. Bu dururnda biz genç kızlara ve kadınlara kay
nağı Asr-ı Saadet olan kadın rol modelleri sunarken ya tarihe ınal ol
muş, ya henüz yarahlmaınış bir zaman dilimini hedef olarak gösteri
yor olabiliriz. O zaman Asr-ı Saadet kadınlarının dünde kalan ve tarih 
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olan kadınlık durumlarıru değil, henüz var olmayan bir kadınlık du
rumlarıru değil, aksine bugüne aktarabileceğimiz soyutlamalan kas
tettiğimizi açıklıkla ifade etmeliyiz ki, hastalıklı bir Müslüman kadın 
kimliği inşa etmeyelim. 

Öyleyse toplumsal cinsiyet bağlamında dine uygun, geleneğin 
kıskaandan kurtulmuş, iki ayağı üzerinde sağlam basan Müslüman 
bir kadın kimliğinin inşası hiç de kolay değildir. 1400 yıllık bir geçmişi 
olan İslam dininin kadın rol modelleri aradan geçen asırların ağırlığı 
altında ezilmeden ve modemiteye de yenilmeden büyük bir özenle 
yapılmaya çalışılmalıdır. Ama bu eğitimsel çaba asla bir "toplum mü
hendisliği" ne dönüşmemelidir. Hele hele devlet eliyle hiç yapılmama
lıdır. 

Üçüncüsü: Kadın ilmihalleri kadın sorunlarıru çözüyor mu, 
yoksa daha da karmaşık hale getirip içinden çıkılmaz hale ıni getiri
yor? 

Kadın sorunları ile ilgilenen herkes son 30 yılda ülkeınizde ka
dınlara yönelik çok sayıda Kadın İlmihali yayınlandığını ve bunların 
defalarca basıldığını tespit edebilir. Belli ki bu bir toplumsal ihtiyaçtap. 
kaynaklan.iruştır. Bu ilmihallere bakıldığı zaman bunların İslam aile 
hukukunun, günümüzde geçerli olsun veya olmasın, ilkelerini, yasak
larıru, cevazlarıru, yorumlanrı:ı, içine adeta hiçbir yeni yorumlama 
katmadan okuyucularına sunduğu görünmektedir. Bu ilmihallerin sa
tış rakamları bir ihtiyaca cevap verdiklerini gösterse bile kanaatiınizce 
günümüz kadın sorunlarıru çözmekten çok uzaktırlar, çünkü onlar 
okuyucularına tarihin içinde kalmış farklı bir zaman diliininde yaşı
yormuş izlemini vermektedirler. Üstelik bu kitaplan yazanların çoğu 
erkektir. Biz burada cevap hakkı doğmasın diye bu kitaplarda karşı
laştığırnız ve toplumumuza çok güzel örnekleriniş gibi sunulan son 
derece olumsuz kadın tanımı ve algısından söz etmeyi de isteıniyo
ruz. Ancak belirtelim ki, bu kitaplar üzerine yapılacak akademik ça
lışmalar çok ilginç sonuçlar ortaya koyabilir. 

Dördüncüsü: İslami ilimierin farklı disiplinlerinin kadına bakış 
açısı kadın sorunlarıru çözüm için bir kapı aralayabilir ıni? 

isıarnı ilimler içinde İslam hukuku kendisi eski ve artık yürür
lükten kalkmış bir hukuk olarak çözüm sunamaz. O sadece akademik 
bir disiplin olarak varlığını sürdürebilir. İsıarnı ilimler içinde kadın 
konusunda en kullanışlı çözümü, ihtiyat payı da bırakarak söyleye
lim, kanaatiınizce tasavvuf disiplini sağlayabilir. Her ne kadar tasav-



TOPLUMSAL CİNSİYET MESELELERiNE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, N. GÖÇERi 93 

vufçular daha çok nefis, heva, heves ile özdeşleştirerek kadını "dünya 
süsü" olarak görmüşlerse de yine de son tahlilde tasavvufun tevhld 
ilkesi gereğince kadınla erkek arasında bir ayrım gözetmemişlerdir. 
Tasavvuf kaynaklarında kadın sufiler sayıca az zikredilrnekte ise de, 
bu belki de kötü niyetten çok toplumsal kültürden kaynaklanrnışhr. 

Yeni Müslüman olanlar da dinekılı kırk yaran fıkıh kurallarını 
okuyarak değil, tasavvuf kitaplarını okuyarak girrnektedirler. Yine de 
tasavvuf ve kadın konusuna çok dikkatli yaklaşılması gerekir. Çünkü 
tasavvuf bir ka.J. ilmi değil bir ha.J. ilmi olarak çok kolay Ehl-i Sünnet 
sınırları içinden çıkıp batınl bir karaktere bürünebilir. Ehl-i Sünnet ile 
batıni akımların (örneğin Karrnatilik, Babekilik gibi) tarih içindeki 150 
yıllık mücadelesini bilenler bu yakınlaşrnaya çok sıcak bakmayacak
lardır ki, bizim de endişerniz budur. Yine de şimdilik tasavvuf dışında 
diğer İslfurıi bilimler kadın algısı, kadın sorunlarının çözümü konu
sunda yapısal değişiklikler yapmaya imkan verecek gibi gözükıne
rnektedir. 

Beşincisi: Din Eğitimi'nin kadın sorunlarının çözümünde nasıl 
bir rolü olabilir? 

Bir bilim dalı olarak Din Eğitimi alanı ülkemizde belki de diğer 
İslfurıi ilimlerden farklı olarak siyasetin daha çok etkisindedir. Bu etki 
Din Eğitimi dalını kendi doğal akışı içinde sorunlara çözüm aramak
tan uzak tutmakta, hatta kendisi bile siyasetin etkisiyle sağa sola sav
rulrnaktadır. Türkçe bir deyimle "kendisi hlrnrnete rnuhtaçhr." Bu ne
denle şimdilik Din Eğitimi kadın sorunlarını çözebilecek, onun için 
çözümler üretebilrnek gücünden kanaatimce yoksundur. Çünkü Din 
Eğitimi neticede verili bir ilim dalıdır. O kendisine diğer din bilimle
rinin sunduğu verileri işleyerek din adına bir şeyler söylemektedir. Bu 
yüzden de bu alanda çalışanlar dururnun başka türlü olmasını istese
ler de bir yerde elleri kolları bağlanmaktadır. Bu durumu bir kolaycı:
lık değil, bir dun.ı.m tespiti olarak belirttiğirnizi dikkatlere sunmak is
teriz. 

Sonuçlar 

Kadın sorunları veya kadınların yaşadıkları sorunlar konusun
da Din Eğitimini biricik çıkar yol olarak görmek bir bilim dalına taşı
yamayacağı bir yük yüklernek anlarıuna gelir. Bu nedenle tüm İslfurıi 
bilimler bir araya gelerek sanınun çözümü için çaba harcayabilirler. 
Ancak bu çözüm önerileTi tarihe mal olınuş yorumların, arkaik tar-
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tışmaların günümüze taşınması biçiminde olursa hiçbir çözüme ula
şamayız. Ülkemizde son 30-40 senedir İslfun'ı yeni öğrerıiyormuşuz 
gibi bir algı oluşmaya başlamıştır. Oysaki biz 1.000 yıldır Müslüman 
olmuş bir milletiz. Tarihi tecrübemiz ve kadın konusundaki algımız, 
Tanzimat'tan beri sürüp gelen kadın lehine kazanımlarımız ve mo
dernleşme yolundaki deneyimlerimiz yeni çözümler arama adına de
ğersizleştirilmemelidir. 

Hiç kuşkusuz İslfun dininin evrensel ve kültürel boyutuna daha 
çok vurgu yapılmalı ve İslfun kültüründeki çok sayıda olan kadın rol 
modelleri kadın kimliğinin yerıiden inşasında kullanılmalıdır. Bunlar 
tektipleştirme yerine çoğulculuğa imkan verecek biçimde sunularak 
bireylerin seçim haklarına saygı duyulmalıdır. Bir ya da birkaç modeli 
seçme veya seçtirme konusunda zorlayıcı olurımamalıdır. 

Diğer yandan piyasada çok sayıda bulunan kadın ilmihallerinin 
kadın sorunlarını çözmek yerine daha da karmaşıklaştınp işin içinden 
çıkılmaz hale getirmesini engelleyecek bir yol bulurımalıdır. Bu ilmi
hallerden bir kısmının basma da "skandal" olarak yansıyan biçimde 
adeta çağ dışı bir hayatı öneriyor ve tüm topluma da aynı şeyleri yay
gınlaştınnaya çalışıyormuş görüntüsü vermesinden ve onların da bu 
yola sapmasından özenle kaçınılmalıdır. 

İslfunl ilimlerin farklı disipfinlerirıin geleneksel anlamda kadına 
bakış açısı kadın sorunlarını çözüm için şimdilik bir kapı aralayabile
cek gibi görünmemektedir. Ancak kadınla erkek arasında özde bir 
fark gözetmeyen tasavvuf bu konuda önernlidir.6 Buna karşın tasav
vuf literatürü bile tıpkı fıkıh literatürü gibi kadını değersiz bir varlık 
olarak gören malzemelerle doludur ve bu durum kadın sorunlarının 
çözümü için ciddi bir tehlike yaratmaktadır. Bütün bu kusurlarına 
rağmen Türklerin İslfun dinini daha çok tasavvuf yoluyla benimsediği 
bilindiğine göre bu yol günümüzde de özü korurırnak şartıyla bir eği
tim-öğretimyolu olarak denenebilir. Ancak bunu yaparken hem gele
neksel kitaplarıınızda hem de toplumsal bilinçaltıınızda var olan ka
dına dair olumsuz algılamaların yerıiden dirilmesini de izin verilme
melidir. 

Son olarak Din Eğitimi kadın sorunlarının çözümünde illa bir 
rol üstlenecekse ilahiyat fakültelerindeki kadın öğretim üyesi sayısı 
sembolik ve görsel bir sayıdan çıkarılarak akademisyenlerin neredey-

6 Hülya Küçük, Tasavvufa Giriş, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, Giriş Ki
taplığı, 1. Baskı, İstanbul2011. s. 36. 
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se yanya yakınının kadınlardan oluşmasına izin verilmelidir. Aksi 
halde İslam dini erkek egemen din görüntüsünden ve erkeklerin dini 
kendilerine göre yorumlamalarından kurtulamayacakhr. Bu da kadın 
·sorunlarının ilahiyat disiplinleri içinde çözülememesi anlamına gele
cektir. 
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