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Tarihte Kadına Bakış ve Mevlevilikte Kadın 
Esin Çelebi BAYR u* 

S özümüze İslamiyet'ten önce çeşitli milletierin kadına bakışını özetleye
rek başlayalım: 

* Eski Hint'te çok kötü bir yaratık olarak kabul edilen kadının evlilik, mi
ras gibi hiçbir hukuki hakkı da yoktu. 

* Eski İsrail' de erkekler sabah dualannda "Ezeli ilahımız, bizleri kadın ya
ratmadığın için sana hamdolsun" derlerdi. Ailenin tek hakimi olan erkek istedi
ği zaman kansını boşayabilir veya kızını para ile satabilirdi. 

* Eski İran' da kadın hiçbir hakka sahip değildi. 

*Eski Çin'de kadına isim bile vermezler 1, 2, 3 diye sayı ile çağırırlardı. 

* Eski Yunan ve Roma' da kadının tek görevi çocuk doğurmak idi. Efla
tun'a göre kadın, cehennemin kapısıdır. Aristo'ya göre kadın, yaradılışta yanın 
kalmış bir erkektir. Çiçeron' a göre ise kadın, yeryüzünde erkek tanrılaşmasın 
diye yaratılmıştır. 

* Eski İngiltere'de kirli bir varlık sayılan kadın İncil'e el süremezdi.1500 
başlannda Kral VIII. Henry kadınlann İncil okuyabilmesi için parlamentodan 
karar çıkartmıştır. Cennetten kovulmaya sebep olduğu için kadın, Hıristiyanlar
ca da hor görülmüştür. 

* Eski Arabistan'da kadının durumu farklı değildi. Babalar maddi bakım-

* Mevldnd 'nın 22. kuşaktan torunu, Uluslararası Mevldnd Vakfı Başkanı. 



sayilan ve manevi bakimdan bir utanq nedeni olan klzlar~ni diri diri 
topraga gomerek oldiirme hakkina sahip idi. 

vII. Yuzyrlda 1sliImiyet ile birlikte kadinlara pek qok hak tanimg, onlarin 
sevilmesi, sayilmasi ve korunmasi ernredilmigtir. 

Bilindigi gibi Adem ve Hawa dlginda her insanin bir anas1 vardir. Bu ana 
onu kendi bedeninde olgunlagtmr. Bebek ana rahrninde henuz dort aylik iken 
ruh sahibi olur. Olgunlagmasi tamamlandigi zaman Hz. MevliiniI Celaleddin-i 
Rumi'nin dedigi gibi ana rahminden dunya denen rahme dogar. Ananin kani sut 
olur ve bebegi beslemeye devam eder. Igte bu mucizeler Tam tarafindan anaya 
verilmig hediyelerdir. Mucize dedigimiz zaman akla gelen en onemli kadin Hz. 
fsa peygamberin annesi Hz. Meryem. Kur'iin-1 Kerim'de ismi geqen tek kad~n, 
Hz. Meryem'in yaSami boyunca qektigi sikintilar~ hepimiz biliyoruz, Ancak o 
hi~bir  zaman yaratanina isyan etrnemig, bir peygamber annesi olarak omriinu 
surdurmugtiir. Dinler tarihine baktigimiz zaman Hz. Musa'ya peygamberligi 
teblig edildiginde en yakinindaki kigi egi Zipporah idi. Hz. 1sa'nin peygamberli- 
kine ilk inanan annesi Hz. Meryem, Hz. Muhammed'e gelince ona da ilk iman 
eden egi Hatice anamiz idi. Yani uq buyiik dinde de ilk iman edenler kadinlar. 

Hz. Muhammed yagami boyunca kadinlara saygi gostermigtir. En qok kime 
saygi ve gefkat beslenecegini soran sahabeye "Annene" diye cevap vermigtir. 
i?q defa sorulan bu soruya ayni cevabi veren peygamberimiz, dorduncude "Ba- 
bana" diyerek kadinin onemini vurgulamigtir. Kadinlar iqin ozel vakit ayiran 
peygamberimiz sorularini cevaplar, onlari sohbeti ile bilgilendirirdi. Bedir sava- 
$1 sonunda 10 kadin veya 10 erkek sahabeye okuma yazma ogreten esir serbest 
birakilmigtir. Bu da erkek kadar kadinln da bilgili olmasi gerektigi goriigunu 
kuwetlendirrnektedir. 

Peygamberimiz Kur'iin-1 Kerim'in tiim insanlik iqin geldigini defalarca an- 
latmigtir. Olumsuz yonleri olan kadinlara dikkat edilmesi, onlann guzel sozlerle 
iyilikle dogru yola getirilmesi Kur'iln-1 Kerim ve hadislerde anlatildigi gibi 
kadin erkek egitligi kad~na gosterilmesi gereken saygida pek qok yerde geqmek- 
tedir. Soyle ki: 

{ Kad~nlar ve erkekler bir elmanin iki yarlsi gibidir. 

/ * Birbirinizin kusurlar~m affedin, ofkenizi yenin. 

A~ag111k olanlarinlz kad~nlara kiitii davrananlar~nud~r, iyi olanla- 

d -  
rinlz kadlnlara en iyi davrananlar~nudlr. 

1 Kadlnlar sizin iqin, sizde kadinlariniz igin birer elbisesiniz. 



Cennet analarin ayaklannmn altmndadn. 

Bans bu diinyadan ug yey sevdirildi: Kadm, guzel koku ve goziimun 
nuru namaz. 

Dunya tamami ile varlmktan ibarettir. Dunyanin en haylrll varllgl 
ise temiz ve iyi kadmdir. 

Daha once bahsettigimiz gibi Kur'iin-1 Kerim ve hadislerde pek qok misal 
bulabiliriz. 

Muslumanl~k Allah'in kulu olan insani on plana ald~gi iqin kad~n ve erkek 
ayirimi yapmamlg ancak fizyolojik ve psikolojik farkliliklara dikkat qekmigtir. 
Sonuq olarak lsliimiyet bir butiinun pargalan olan kadln ve erkegi birbirine 
emanet etmigtir. 

"Can~m sag oldukga Kuran'm kolesiyim ben. 

Segilmiy Muhammed'in yolunun topraglylm ben. Kim, bundan bayka bir soz 
naklederse benden; ondan da yikfiyetqiyim, o sozden de yiklyetgiyim ben." 

Hz. Mevliinii Celiileddin-i Rfimi bu sozleri ile Hz. Muhammed'e olan bagli- 
ligini, sonsuz teslimiyetini anlatrnigt~r. Hig Kur'gn-1 Kerim'den farkli bir gey 
soylemig veya farkl~ davranmig olabilir mi? 

Zaten Hz. MevliinB Celiileddin-i Riimi kadinin o gunin Bdiibindan fazla or- 
tiinmesine, evlere kapatll~p bilgisiz, gorgusiiz, &hi1 birakilmas~na kargl idi. Bu 
duguncelerini yaln~z soylemekle kalmamig bizzat yagamlgtir. 

Geng yagta Gevher hatun ile onun oliimunden soma Kerra hatun ile evlen- I 

mig, hayati boyunca tek egli yagamig, kulun kula koleligine kargi olmugtur. 

Evlilige bakigin~ oglu Sultan Veled'e yazdigi mektuptaki gu nasihatlerde 
gorebiliriz: "Allah igin, gu babanin yiiziinu, kendi yiiziinii, butiin soyunun 
sopunun yiiziinu ak etmek istersen esinin hatlrln~ aziz, ama pek aziz tut. Onu can ve 
gonul tuzagl ile avlamak iqin her gunu ilk gun, her geceyi gerdek gecesi say." 

Evliliklerinin ilk yillar~nda Sultan Veled'in ve egi Fatma hatunun pek gok 
qocugu olmug ancak bunlardan yalniz iki kizi yagamig. Gelininin tekrar hamile 
oldugunu duyunca gok dikkatli olmasin~, agir igler yapmamasini, her arzusunun 
yerine getirilmesini tavsiye etmigtir. Dogum haberini alir almaz gelininin yanlna 
gitmig, bebegi kucaklaylp ona anne babas~nin ismini koymu~tur (FE~DUN).  
Sanlrim bir kaylnpederin gelinine verebilecegi daha guze 
Feridun daha sonra Ulu &if Celebi diye an~lmig ve Mevl 
biiyuk hizmetleri olmugtur. 

Hz. Mevliinii evlilikte egitlik, denklik gerektigini M 
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şöyle anlatır: 

"Sen benim eşimsin. 

Eşler birbirine benzemeli ki işler beraber olsun yürüsün. 

Eşierin birbirine benzemesi gerek 

Ayakkabı ve mest çifti gibi 

Ayakkabının biri dar gelse işe yaramaz, 

Seni topal eder. 

Hiç kapı kanadının biri büyük biri küçük olur mu? 

Ormandaki aslan ile kurt eş olur mu? 

Ya biri dolu biri boş iki çuval devenin sırtında dengede durur 
mu?" 

Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin eşlerine, kızına ve gelinlerine gereken 
sevgi ve hoşgörüyü gösterdiği gibi toplantılar yaparak kendisini davet eden 
hanımların da evlerine gitmiş, onları sohbeti ile bilgilendirmiş, sorularını cevap
lamış, hatta onlarla sema etmiştir. Sultan Rükneddin'in karısı Gömeç Hatun, 
Muineddin-i Pervane'nin karısı Gürcü Hatun evlerinde toplantı yapan hanımlar 
idi. Gürcü Hatunailesi ile Konya'dan Kayseri'ye taşınırken Aynüddevle adlı bir 
ressama Hz. Mevlana'nın resmini yaptırmak istemiş, ancak Hz. Mevlana'nın iç 
hali yüzüne yansıdığı için ifadesi devamlı değişmiş ve ressam bütün çalışmala
rına rağmen bu resmi yapmaya muvaffak olamamıştır. 

Hz. Mevlana'nın eserlerinin tümünde kadınlara ve onların çeşitli hallerine 
ait bölümler vardır. Mesela Fihi-ma-Fih'de kadının yaradılışı ile ilgili bazı cüm
leleri göz önüne alalım: 

"Kadın nedir, dünya ne? Kadın, söylesen de neyse o dur, söylemesen de. 
Yaptığı işten vazgeçmez o. Hatta söylesen biraz daha beter olur. Kötülükte bu
lunamayacak bir yaradılışta ise menetsen de, menetmesen de yaradılışının, hu
yunun icabı olan iyiliğe gidecektir. Vazgeç, dertlenme. Yok, eğer yaradılışı 
bunun aksine ise çaresiz gideceği yolu tutacak, senin men etmende ancak onun 
hırsını artıracaktır" derken bir başka açıdan kadına bakıp "Kadın hak nfi.rudur, 

sevgili değil, sanki yaradandır, yaratılmış değil." diyerek kadını çok yüksek mer
tebelere çıkarmıştır. 

Mevleviliğin ilk zamanlarında kadına gereken önemin verilmiş olduğunu 
görmekteyiz. Konya' da kadın erkek pek çok talebesi olan Sultan Veled' in kızı 
Şeref Hatun etrafını aydınlatırken; Tokat'ta Arife-i Hoşlika' ya rastlıyoruz. Af
yon Karahisar' da Divane Mehmet Çelebi torunlarından Destina Hatun sırtında 
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hırka başında sikkesiyle Mevlevihane'de söz sahibiydi. Daha sonra yine 
Karahisar'da Küçük Mehmet Çelebi'nin büyük kızı, şeyhlik ve halifelik yapmış 
olan Güneş Han'ı görüyoruz. Küçük Arif Çelebi'nin kızı Güneş Han-ı Suğra'da 
şeyhlik yapmış kadınlardandır. 

XVII. yüzyıl da değişen ülke şartları kadınları ikinci plana geçirse bile 
Mevlevi kadınlarına yine de arakiye ve sikke giyme izni verilmiş, sema öğretil
miş ancak onlar kendi aralarında sema törenleri yapmışlardır. 

Müslümanlık ve Mevleviliğin kadına bakış açısından bahsedince Türklerin, 
bilhassa Atatürk'ün kadınlara verdiği değere değinmeden sözü bitiremezdim. 
Türk beyleri daha Orta Asya' da çadırlarda yaşarken bile önemli konuları konuş
tukları toplantılarına kadınları çağırırlar ve onlarında fikirlerini alırlardı. Daha 
sonra Osmanlı saraylarında Padişah annelerinin ve eşlerinin pek çok olayın 
içinde olduklarını görüyoruz. 

26 Ekim1933'e gelince Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk başkanlığındaki T.B.M.M. dünya tarihinde bir ilke imza atmış ve bir 
kanun çıkararak Türk kadınma seçme ve seçilme hakkı tanımıştır. O günden bu 
yana Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinde kadınları görüyoruz. Sayı
ları az da olsa Türk kadını Türk siyasi hayatında da söz sahibidir. 

İnancım o ki gelecek nesilleri doğuran, onlara ilk eğitimi veren analar, çoğu 
kadın olan eğitmenler, öğretmenler ellerindeki kuvvetin farkına varıp çocukları
na maddi hayat kadar manevi hayatın da önemini öğretebilirse dünyayı değişti
rebilirler. Dünyaya barış ve huzuru getirebilirler. 

Prof. Dr. Rıza SA V AŞ 

Oturum Başkanı 

Ben de teşekkür ederim Esin Hanıma. Evet, çok genel hatlarıyla Mevta
na 'nın kadına bakışını ortaya koymuş oldu. Sanıyorum buradan almamız gere
ken önemli dersler var. Şimdi ikinci konuşmacımız Doç. Dr. Hülya Küçük Ha
nım "Mevlevi Kadını: Tacını Kaybeden Kraliçe" başlıklı tebliğini sunacaktır. Bu
yurun. 


