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KADıN-MERKEZLi BiR İsLAMi TEoLoJi İNŞASINA DoGRU MU?
Adnan Bülent BALOÖLU'

"Dini güçlü ve çok telılilceli bir silah, i/ci tarafi lceslcin bir kılıç
olarale görüyorum. Ericele olsun kadın olsun Arap insanının geri
lcal.mışlığının birçok lcöklerinin olduğu doğrudur, ama en temel
köle dindir. Arap insanını hiilcimiyeti altına alan adet, gelenele
ve uygulamalar ondan gelmektedir. İnsanı. özellikle de Arap
kadınını geri çeken güçlü zincirleri var... Din için yeni modem
bir yorum bulmadığımız ve onu Arap insanını şelcillendirmelcten
uzalc tutmadığımız talcdirde, toplumsal yapıları değiştirmede
başarılı olamayacağız."
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It ls a comman saying among Westem women theologlans that patdarehal
lnterpretatlon of the rcllgıous texts ls the main cause for prejudices, oppresslons and atrocities agalnst women araund the world. In this respect, In
recent years, there has been a noticeable lncrease In the number of such
works which were wrıtten With the alnı of Includıng women's perspectives
and expeıiences Into the lnterpretation of rellglous texts. Such eliorts and
activities started in the West are alsa galnlng populaıity In the Musllm world.
An overwhelmlng number of Musllm women theologlans and researchers devoted themselves to the understandlng and lnterpretation the rellgıous texts,
and produced a large number ofworks dedicated to the subject-matter. The ir
basic alnı is that the Qur'anlc verses and the Prophetic traditions were distorted In order to degrade women and put them under men's yoke. Thelr prnposal alıout what should be done alıout the distortion of the rellglous texts
by patdarehal order ls that these texts should be reconsldered and relnterpreted by the competent and quallfied women theologıans, researchers and
wrıters. Orıly then can women reach their hlgh ideals of freedom, equallty,
and justice. and orıly then can they recapture their dlgrılty and ıights which
were usurped by men for ages. If all these alms and goals necessitate a new
and fresh theology, doubtle5sly it does so, then its name is "a women-centered Islamic theology". When such theology established, women Wi1l be freed
from the burden that men placed upon thern, and rnake thernselves vislhle
\vith thelr wornanhood, expeıiences. and perspectlves not orıly In the field of
rellglon, but alsa in soclety and culture.
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1.

Giriş

1960'lardan itibaren sayılan epey kabank bir grup Batılı kadın araştırmacı,
yazar ve teolog, kadınların erkeklerle aynı hak ve özgürlüklere sahip olabilmesi,
kadınlara yönelik her türlü önyargı. baskı ve zulmün ortadan kaldınlabilmesi
ve kadınların erkeklerle eşit bireyler olarak toplum hayatında daha faal konuma gelebilmesi için yoğun bir zihinsel çaba sarf etmektedir. Onlara göre, bütün
bunların gerçekleşmesinde din anahtar konumda bulunmakla birlikte, mevcut
Hıristiyanlık ve onun en temel kurumu kilise bunu yapabilecek kapasiteden
çok uzaktadır. Zira asırlardır hem Hıristiyanlık hem de kilise, ataerkil ideolojinin elinde kadınlan ezme ve yıldırma politikalarının en güçlü meşruiyet aracı
olarak kullanılmış ve hala da kullanılmaya devam etmektedir.
Bu anlayışa göre dini alan, tamamıyla erkek hakimiyetindedir. Buna bağlı
olarak, tarih boyunca dini gelenekler erkekler tarafından inşa edilmiş, dini
hayata şekil veren kuralların tamamı da onlar tarafından konmuş ve uygulanmıştır. Eski ve Yeni Ahit metinlerinin ekseriyeti erkekler tarafından yazılmıştır
ve bunlar neredeyse hep erkekler hakkındadır. Kadınların nadiren zikredildigi
pasajlarda. onlara biçilen roller hep uç, maıjinal rollerdir. Dolayısıyla, günümüz toplumunda yaygın bir biçimde süregelen kadınlara yönelik aynıncılığın
kökünü kurutabiirnek için öncelikle dini metirılerin yeniden ele alınması, bunlann yorumunda ve uygulanmasında baştan beri eksik olan kadın bakış açı
sımn ve tecrübesinin dikkate alınması zorunludur. Bunu erkeklerin yapması
düşünülemeyeceğine göre, olaya teoloji eğitimi almış kadınların müdahale
etmesi gerekmektedir. İşte bu kadınlar nezdinde, Kilise hayatırım yenilenebilmesi ve inanç toplumunun yeniden hayat bulabilmesi için yegane yol, Hıristi
yanlığın taze ve güncel bir biçimde sil baştan okunınası ve yorumlanmasıdır.
Bu düpedüz yeni bir teoloji inşasıdır ve adı da "feminist teoloji" dir.
Feminist teolojinin 1 başlıca hedefi, kendi dini gelenekleri içinde itilip kakı
lan, kıyıya köşeye atılan ve adeta görünmez kılınan kadınlara iade-i itibar yaparak, onlan yeniden hem Tarırı hem de din nezdinde erkeklerle eşit konuma
getirmek şeklinde özetlenebilir. Bu sağlandığı takdirde. kadının toplum içinde
etkin ve itibarlı bir konuma gelmesi, ona karşı beslenen önyargıların ve kötü
muamelelerin ortadan kaldırılması da mümkün olacaktır. Bu teolojik anlayışa
göre, Tarırı'nın bir cinsiyeti yoktur ve dolayısıyla cinsiyet (gender') ayrımı da
söz konusu degildir. Öncelikle yapılması gereken şey, Hıristiyanlığın cinsiyet
ve ırk ayrımı gözetmeksizin herkesi kucaklayan eşitlikçi ve özgürlükçü mesajını yeniden keşfetmektir. Bunun gerçekleşmesi, kutsal metinlere ve dini
kurumlara tarihi süreç içinde monte edilen ve esas itibariyle her türlü şer ve
Feminist teoloji üzeline kaleme aldığımız ve profesörlük takdim tezi olarak sundugumuz. Dini
Söylernde Ericele Egemenliğine Başlcaldın: Feminist Teoloji (İzmır. 2003) Isimli çalışmamızı elde
ettigirniz yeni ve kapsamlı eserler ışığında bazı konulan da ekleyerek gcnişletıyoruz. Bu çalışma
mızı yakında ncşrcdccegiz.
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günahın odağı

kabul edilen kadını baskı ve denetim altında tutmak için kullanılan bütün ataerkil tanımlamaların ve yorumların sökülüp atılması ile mümkündür. Bu çerçevede Hıristiyan feminist teoloji, Hıristiyan geleneğini kadın
bakış açısıyla yeniden ele almayı, özellikle kadınların yaşanmış tecrübelerini
dikkate alarak bu geleneği yeniden yorumlamayı ve keşfetmeyi amaçlamaktadır. O, herkes için bir teoloji üretmeyi amaç edinmenin yanında, muayyen bir
tarzda kadınların ruh dünyalarına ve benliklerine hitap edebilecek bir teolojiyi
inşa etmek üzere yola çıkmıştır. Şüphesiz bunu gerçekleştirirken feminizme
de çok şey borçlu oldugunun farkındadır. Ferninizmin kullandıgı kavramların
bir kısmını kullarımaktan çekinınediği gibi onun özellikle özgürlük temasına
olan güçlü vurgusundan da ilham almış gözükmektedir. Feminist anlayışın
dine, mevcut Kilise kurumuna, onun norm ve uygulamalarına yönelttiği cesur eleştirilerden yola çıkarak ataerkil teolojinin karşısına belli bir sistematiği
olan ve kadın marifetiyle oluşturulmuş yeni bir teolojiyi koyrnada ne kadar
başarılı olacağını zaman gösterecektir.
Benzer şekilde, kadınları kültürel ve toplumsal olarak baskı altında tutan ataerkil yapı ile başa çıkabilmek için kutsal rnetinlerin kadın bakış açısı
ile yeniden yorumlarımasının kaçınılmaz oldugu şeklindeki Batıdaki yaygın
kanaatin son yıllarda İslam dünyasında da rağbet görmeye başladığı bir gerçektit. Bu çerçevede "kadın-merkezli bir İslami teoloji" (a woman-centered Islamic theology) oluşturma çabalarının yoğunluk kazandığı gözlenmektedir. Bu
teolojinin inşa edilmesindeki asli amaçları kısaca, kadınların içinde bulunduğu gerçekliklerin ve sahip olduklan tecrübelerin dikkate alınarak haklarının
iadesi ve savunulması; onlan erkeklere nispetle aşağı gören her türlü zihniyet. değer ve uygulamarım ortadan kaldınlarak adaletsizliğin ve aynıncılığın
önüne geçilmesi şeklinde özetiernemiz mümkündür. Söz konusu kadın entelektüeller nazarında zikredilen bu amaçların gerçekleşmesi demek, Kur'an'ın
eşitlik, adalet ve özgürlük ilkelerinin cinsiyet aynmı gözetilmeksizin bütün
Müslümanlar için işletilmesi anlamına gelmektedir.
Söz konusu hedefın gerçekleştirilmesinde 'feminizm' kavramının ve aynı zamanda bir hareket olarak onun söylem ve metotlarının ne kadar benimserup
benimsenrnedigi ayn bir tartışma konusu olmakla birlikte, "İslamcı feminizm"
kavramının bir şekilde öne çıktığına veya çıkanldığma şahit olmaktayız. Biz burada, böyle yeni bir İslami teoloji ortaya koyma gayretinde olanları illaki feminist
olarak kabul ettiğimizi gösterrnek için söz konusu kavramı kullarımadıguruzı
özellikle vurgulamak istiyoruz -kaldı ki buradaki amacımız. bu kavramın tahlilini yapmak, doğruluğunu veya yanlışlığını tartışmak degildir. Bu kavramı kullanırsak -ki rnecburen kullanacağız-, feminizmin öncülüğünü yaptığı kavram
ve söylemleri kullanan ama İslami paradigrna içinde kalmaya ve ona zıt düş
meyecek şekilde İslam'ın dini metinlerini gayri ataerkillenslerle mercek altına
alan ve yeniden yorumlamayı gaye edinen grubu kastedecegiz. Ancak bunların
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bir kısmının, söz konusu kavram ile adlandınlmayı asla hoş karşılamadıklarını
bilhassa vurgulamalıyız. Feminizm kavramı onlara rahatsızlık vermektedir. zira
onlar nezdinde bu kavram, kadını erkeğin tahakkümünden kurtarma adına
bütün aşkın, mutlak ahlaki ve manevi değerlere bir karşı çıkışı da temsil etmektedir. Onlara göre bir hareket olarak feminizm, Batırun kadın düşmanı dini
ve sekiller düşüncesine bir tepki olarak doğmuştur ve dolayısıyla o, yalnızca
Batırun düşünce iklimi ile uyumludur; Dikkatli bir biçimde tetkik edildiğinde,
günümüz toplumunun parçalanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan ve tabii olarak, suni ve anormal bir hareket olduğu anlaşılacaktır. Dahası, İslılm ve
feminizm kavramları yan yana getirilemez. Dolayısıyla "İslılmcı feminizm" kavramını kabullenmek mümkün olmadığı gibi, "İslılmcı feminist" veya "feminist
Müslüman" gibi bir kimlik ile anılmak da kabul edilemez bir duruii1dur.
Diğer

taraftan, bu gruba mensup addedilen diğerleri ise, en azından kendileri ile seküler feministler arasında bir ayrım perdesi işlevi görmesi sebebiyle
kerhen de olsa bu kavramı benimsemiş görünmektedirler. Yine bir grup kadın
(veya erkek) olarak onlar, bu kavramı kullanmak suretiyle kendilerini, dinsel
veya toplumsal düzeyde mevcut olduğuna inandıkları ataerkil kimlik ve yapı
lardan ayırmaktadırlar. Zira orılara göre, İslamcı feminizm kavramı anlamını
Kur'an'dan alır, kadınlar için olduğu kadar erkekler için de adalet ve hak
arayışında bulunur. Dolayısıyla, hakkında çok fazla yarılış anlama, önyargı
ve spekülasyonun bulunduğu bu kavram aslında ezilen ve hakları gasp edilen
Müslüman kadırıların bir kurtuluş ümididir, can simididir. İlaveten bu kadın
ların, toplumla ve dinsel kurumlarla kadın haklarının ikamesi için.mücadele
veren feministlerin metot ve kazanınılarından istifade etmek, orılarla dayanış
ma içinde olmak vb. türünden stratejik sebeplerle 'feminist' kavramına lcerhen
razı olduklarını söylememizin de yanlış olmayacağını düşünüyoruz.
Bahsi geçen bu grubun Endonezya'dan Pakistan'a, oradan Türkiye de
dahil olmak üzere Mısır ve Fas'a kadar uzanan geniş bir yelpazede sayıları
gün geçtikçe artan ve çoğurıluğunu kadırıların oluşturduğu araştırmacı ve
ilahiyatçıları kapsadığını söylemeliyiz. Bu insanlar, İslılm'ın cinsler arasında
bir ayrım gözetmediğini göstermek amacıyla, Kur'an ve hadisleri yeniden bir
incelemeye tabi tutmak ve kadın düşmarılığını körükleyen malzemeyi ayıkla
mak gibi oldukça iddialı ve tepki çekmesi çok muhtemel olan riskli bir göreve soyunmuş durumdadırlar. Esasen onlar bunu yaparken, süregelen hakim
geleneksel görüşlere karşı bir isyan bayrağını açmış olduklarının, bunun da
neticede ciddi tepkilere yol açacağının gayet farkındadırlar. Ancak bunun için
haklı gerekçelerinin olduğunu daha başta ilan ederek söz konusu faaliyetlerine meşruiyet kazandırmak için bütün araştırma ve gayretlerinin temelini
oluşturan şu görüşleri ileri sürmüşlerdir: Dini metinler, erkek illimler tarafından ve erkek bakış açısıyla yorumlanmıştır. Özellikle kadırılarla ilgili ve
zayıf ravi zincirine sahip hadisler. sürekli olarak kadırıların aleyhine ve erkek
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h8.kinıi.yetini

tesis amacıyla kullarulmıştır. Halbuki cinsiyetler arasında aynmcılık gözetmek Kur'an'ın ruhuna ve Hz. Peygamber'in gerçek uygulamasına
tamamıyla aykırıdır. Dolayısıyla, kadım aşağılayan ve cinsiyet aynmcılığım
körükleyen rivayetlerin ayıklamnası zorunludur. Dini metinlerin bu bağlamda
tekrar gözden geçirilmesi ve yorumlamnası, Müslüman kadımn özgürleştiril
rnesi, onun insanlık onurunun tesisi ve her türlü haklarımn iadesi noktasında
son derece önemli bir dönüm noktasım teşkil etmektedir.
Söylediklerimizi özetleyecek olursak, din olarak İslfun'ın, kadınları toplumun sosyal, siyasi ve iktisadi yapısı içinde erkeklerle aynı hak ve özgürlüklere
sahip eşit bireyler olarak kabul ettiği ve bu çerçevede, onlara yönelik her türlü
baskı, zorlama ve ayrımcılığı reddettiği şeklindeki kabul, söz· konusu faaliyetin
inşasım hedeflediği teolojinin hareket noktasım oluşturmaktadır.
sonra, öncelikle söz konusu teolojinin savunucularımn
bazılarımn görüşlerini naklederek, böyle bir kadın-merkezli bir islamı teoloji
inşasımn inıkaru ve geleceği hakkında kendi kanaatlertınizi ifade etmek istiyoruz.
Bu özet

girişten

2 .. Kadın-Merkezli Bir İsl3..mi Teoloji İnşası Çabaları
Malezya kaynaklı olan ve Kur'an'ın eşitlik, adalet ve özgürlük ilkeleri gereğince bütün dünyada Müslüman kadınların hakiarım elde etmesine yardmıcı
olmak amacıyla bir grup kadın tarafından tesis edilen "Sisters in Islam (SIS)"
(Müslüman Kız kardeşler) adlı kuruluşun manifestosu, konumuza ışık tutacak öneınli ipuçları taşımaktadır. Bu manifestonun bir bölümündeki şu ifadeler oldukça dikkat çekicidir:
"Biz, 1400 yıl önce vahyolund.u.ğunda kadıniann konumunu yükselten bir din olan
İslam'ın devrimci ruhunu onaylıyonız. İnanıyonız Id İslam, lcadmlanrı ezilmesini,
onlann eşitlife ve insan haysiyeti bağlammda/d en temel halelardan mahrum edilmesini lcabul etmemelctedir. Dinin, kadınlan aşağı ve erkeklere tabi gören kültürel uygulamalan ve değerleri halclı göstermek için lcullanılmasmdan derin üzüntü
duyduk. İnanıyonız Id bu, erice/clerin Kur'an metninin yorumu üzerinde/ci imtiyazlı
denetimi sebebiyle mümkün olmuştur. Biz. ümmetin büyümesi ve gelişmesi için
hayatm her alanmda herleesin tam olarale lcatılmajirsatma sahip olması gere/etiği
ne inanıyonız. Ümmetin sosyo-ekonomilc gelişmesinde ve ilerlemesinde Müslüman
Icadıniann da tam ve eşit ortalelar olarale iştirald bugünün ihtiyacıdır. Karanmız o
dur Id, lcadm tecrübesi, düşüncesi ve sesinin Kur'an'ın yorumuna ve İslam dünyasmda dinin idaresine dahil edilmesi zorunludur... Bizim vazifemiz, İslam'ın hald/d
illeelerine -o illeeler Id Icadınlar ve ericeleler arasmda eşitlife anlayışını lcutsallcabul
eder- olan bilirıci geliştirmek., demokratilc bir devlet sistemi içinde İslami eşitlifc,
adalet, özgürlük ve haysiyet illeelerini lcabul eden bir toplum yaratmale için çalış
malctır. "2

2

http:/ /www.sislersinlslam.org.my/lndex.php?optıon=com_content&task=vlew&ld:l98&1temld
=164.
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Oldukça iddialı sayılabilecek ifadeleri içeren bu manifestodan anlaşıldığı
üzere SIS'in hedefi, kadınların tecrübelerini ve gerçekliklerini de içerecek bir
İslami kadın haklan çerçevesinin oluşumuna ve gelişimine katkıda bulunmak, kadınlara karşı yapılan her türlü adaletsizlik ve zulmü ortadan kaldıra
rak konumlarını erkeklerin konumuyla eşitlemek ve nihayet, adalet, özgürlük,
eşitlik ve insan haysiyeti gibi konular üzerinde halkın bilinçlenmesini sa,ğla
mak ve bunlarla ilgili kanunlan ve siyasetleri yeniden düzenlemektir. Burada
bir parantez açarak, İslam dünyasında SIS gibi özellikle kadınlar tarafindan
kurulan bu tür oluşumların çoğalmaya başladığım ve onların bu çabalarında
yalnız olmadıklarını belirtmemiz gerekmektedir. SIS'in gerçekleştirmek için
yola çıktığı bu hedefler dikkatle okunduğunda, bir grup entelektüel kadının
İslam'ı açıkça sahiplendiğini, onun asli kaynaklarını anlama ve yorumlamada
erkeklerle eşit olduklarını ilan ettiklerini söyleyebiliriz.
SIS'in bu çabalarını takdirle karşılayan ve görüşlerini yürekten destekleyen Virginia Commonwealth Üniversitesi Profesörü Arnina Wadud da geçmiş
alimierin sahip olduklan vizyonun ve ortaya koydukları görüşlerin, içinde yaşadıkları sosyo-kültürel ve entelektüel-manevi şartlada sımrlı olduğunu söyler.3 Wadud'a göre, onların vizyon ve görüşleri, İslam'ın ne olduğu, İslam'da
insan olmanın ne anlama geldiğiyle ilgili olarak kadınların fikirlerinden de
yoksundur. Wadud, kendisi de dahil olmak üzere bir grup bayanın, dini kurumların gelişim ve değişim sürecine katkıda bulunmaya kendilerini adadık
lanm söyler. Zira ona göre tarih boyunca bu kurumlar Müslüman kadınların
ruhsal, fiziksel, duygusal gelişimlerini engellemiş, onların entelektüel, siyasal
ve eğitimsel açılardan geri kalmasına sebep olmuş, en temel insani hak ve
özgürlüklerini ellerinden almıştır. Dini mirasın biZe kadar ulaşan temel paradigmalarının esas itibanyla erkek düşünürler tarafından üretilmesi ve pek
çok sıradan Müslümanın da, dar kafayla üretilen bu paradigmalan evrensel ve hatta ilahi -vurgu bizim- kabul etmesi kadınların yaşadığı sıkıntıların
en temel sebeplerinden birisidir. O halde, SIS'in de savunduğu gibi. İslami
düşüıncenin vizyonunun genişletilebilmesi için kadınların tecrübelerinin ve
epistemolojik bakış açılarının açık ve net bir biçimde dikkate alınması zorunlu ve kaçınılmazdır. Bu kapsamlı ve radikal paradigma değişiminin içerden
ve bizzat Müslüman kadınlar tarafından yapılması, Müslüman erkeklerin ve
kadınların geleceği için önemli olduğu gibi, bireylerin -özellikle kadınların
yeryüzünde İslami fayda ve etkinin teminine zoraki değil, gönüllü bir iştirakle
katılmalarının gerçekleşmesi açısından da önem arz etmektedir. 4
Diğer taraftan İslami düşünce ve uygulamada cinsler arası adaleti (gen-

der justice)
3
4

sağlamayı

kendisine gaye edinen Wadud, bu yöndeki

çabalarını

Arnina Wadud. Inside the GenderJihad: Women"s Reform in Islam. Oneworld Publlcations, Oxford, 2006, 115.
A.g.e .. 115.
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bir cihat (gender jihadJ olarak kavramsallaştırır. Gerçekte o, cihad kavramını
'savaş' anlamında kullanmamakta daha ziyade bir çaba, gayret ve mücadele
olarak anlamaktadır. Cinsler arasında adaletin teminini evrenin ilahi düzeninin asli unsuru olarak kabul eden Wadud, bu cihadı, İslam adına kadın
ları, hem umumi hem de özel alanda. en temel insani haklarından mahrum
eden bütün kurumlara, uygulamalara ve anlayışiara karşı başiattığını ifade
eder. 5 Aslında o, bu amaçla kaleme aldığı eserinin kapanış cümlelerinde,
ayakta kalabilmek için bu cihada mecbur kaldığını itiraf etmek durumunda
kalır. Böyle bir cihada niçin giriştiğini şu cümlesiyle açıklar: "Cihada girişi
min, cinsler
bahşettiği

arası

adalet için mücadele etmemin yegane sebebi,

Allah'ın

bize

adaletin ve insani haysiyetin görmezliTeten gelinmesi veya suistimal

edilmiş olmasıdır. "6

Malezya merkezli SIS'in ve Arnina Wadud'un fikirlerine paralel olarak,
kadın-merkezli bir İslami: teolojinin veya İslam ilahiyatının inşası yönünde
özellikle Avrupa'da çok ciddi faaliyetler yürüten bir takım feminist grupların
mevcut olduğunu zikretmeliyiz. Bu çerçevede, Köln'de faaliyet yürüten "Zentrum für Islamische Frauenförderung und Frauenforschung (ZIF)" (Müslüman
Kadınlar için Araştırma ve Destek Merkezi) isimli oluşumun çatısı altında faaliyet gö.steren bir grup kadın entelektüelin kadın merkezli bir teolojinin inşası
yolunda ciddi gayretler içinde olduklarını söyleyebiliriz.
ZIF bünyesinde faaliyet gösteren bu kadınların öncelikli olarak üzerinde
durdukları Kur'an ayetlerinden biriNisa Suresinin 4. ayetidir. Kocasına itaati reddeden ve iffetini korumayan kadınların dövülebileceğine dair referans
gösterilen bu ayetin söz konusu merkezin müdavimleri ve üyeleri olan kadın
lar tarafından bir hayli problematik bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu ayetin.
Allah'ın adaletinden bahseden diğer Kur'an ayetleri ile açıkça çeliştiğini söyleyen Fatma Sagir. "Onu her şeyden önce bir ayet lcabul etmeicle birlUcte. daha
fazla incelemeye ihtiyaç duyduğum bir şey olarale görüyorum." diyerek. erkekegemen bakış açısıyla yapılan ayet yorumlarının artık kolayca kabullenilmeyeceğinin adeta sinyallerini vermektedir. Nitekim bu konuda onunla aynı görüşü paylaşan bir başka kadın üye Rabia Müller'e göre, Kur'an ayetlerinin
geleneksel anlayış çerçevesinde yorumlanması. özellikle genç kadınları içinde
bulundukları ortamla çatışmaya sürüklemektedir. O. kadınlara Tarırı'nın erkeklerin tarafını tuttuğunu söylemenin, onların kendilerini ikinci sınıf varlık
konumunda görmelerine yol açtığını söyler. Dolayısıyla, erkekleri üstün gören
bir tarırı imajı karşısında bu kadınların açıkça şunu söylediklerini zikreder:
"Beni ilcinci

sınif

bir

varlık

olarale lcabul eden birine (bir tannya) ibadet ede-

mem"' Müller'e göre bu merkezde kendilerinin yapmaya
5
6
7

çalıştığı şey,

A.g.e .. 10.
A.g.c .. 262.
http:/ /www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-307 1_nr-3/_p-1/l.html
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rninist teoloji' dir. Kur'an tamamıyla bir. 'Allah Kelamı'dır ve kadınların da onu
yorumlamaması için hiçbir sebep yoktur. 8
Hamburg'ta Initiativefor Islamic Studies'de araştırmacı ve hoca olarak görev yapan Halima Krausen, kadınların imam olup olamayacağı meselesini tartışırken. aceleyle müspet ya da menfi bir hüküm vermekten ziyade konunun
anlaşılınasına yardımcı olacağını düşündüğü şu soruları sorar: "Sessiz kölelerin yaptığı gibi, emir tonunda söylenen her şeye anlamını sorgulamaksızın
boyun eğmeğe mecbur muyuz? Yoksa erkeklerle kadınların beraberce, aynı
ahlaki değerleri ve dini vazifeleri (33:35) ifa etınenin yanında, aynı sorumlulukla adil bir toplumu inşa etınede ortak bireyler (9:71) kabul edildikleri
Kur' am ideali mi gerçekleştireceğiz? Kadınların eğitilmesinin ve toplum içindeki konumlarının iyileştirilmesinin öncelikli öneme sahip olduğunu vurgulayan
Krausen, günümüze bir anlam ifade edecek sonuçlara ulaşınarım Müslümanlar için elzem olduğunu söyler. 9
Ahmed Khalil Aziz, Kur'an'daki cinsiyet kalıplarını sosyo-lengüistik açıdan
bir tahille tabi tutar ve bu çerçevede İslam'ın cinsiyet anlayışının putperest
dünya görüşünün cinsiyet anlayışı ile tamamen zıt olduğu sonucuna varır.
Ona göre, insanlar arasında biyolojik ve psikolojik etkenlerden kaynaklanan
fonksiyonel farklılıklar olsa da bu, insanlar arasında bir eşitsizliğe işaret etmemektedir. İslam'ın cinsiyet (gender'J anlayışında her iki cins de insan olmak
bakımından eşit bireyler statüsündedirler ve aynı haklara sahiptirler.
"Pesantren ve Demokrasi Araştırmaları Merkezi" başkanı Endonezyalı Lily
Zakiyah Munir, İslam ülkelerinde kadınların eşit sosyal haklardan mahrum
olmasının Kur'an'dan değil, ataerkil kültürlerin toplumsal anlaşmasından, iş
birliğinden kaynaklandığını söyler. Munir'e göre, Kur'an'da kadın ve erkekleriri
eşit olduğunu, kadınların da erkekler gibi bir takım haklarının bulunduğunu
açık bir şekilde ifade eden en az otuz ayet mevcuttur. Munir'in ifadesiyle,
"kadın-dostu" bu ayetler, kadınların ikinci sınıf olmadığını ilan eden, onların
toplumsal mevkilerini erkeklerinki ile eşit tutan hadislerle de desteklenmiştir.
O, Kur'an ve hadislerin bu konudaki öğretilerini şu dört ana başlık altında
özetler:
ı- Erkeğin

kaburga kemiğinden
meydana getirildiğini, dolayısıyla kadının erkeğe göre daha aşağı konumda
olduğunu kabul eden Hıristiyan dogmarıın aksine, Kur'an, kadın ve erkeğin
8

önce

yaratıldığını, kadının

asırlarca kullanıldıklannın altını

9

erkeğin

yürütülen sistemli aynıncılığın meşrulaştınlmasında
çizer. Ona göre. bu amaçla en çok kullanılan ayetlerden birisi
de kadınla erkek arasındaki miras paylaşımını düzenleyen ayettir. Müller. Kur'an'ın VII. asırda
kadınlara miras hakkı tanıdıgını ve o dönemin şartlannda erkege kadırun iki misli pay verdiginl
söyler. Ancak o günden bu güne kadar geçen 1400 yıllık sürede şart]~ tamamıyla degişmiştir.
Dolayısıyla, kadırun bugün erkekle mirasta eşıt paylaşım hakkına sahip oldugunu söylemek
pekala münıkündür. Bkz. aynı yer.
http:/ /www.qantara.de/webcam/show_artlcle.php/_c-307 1_nr-24/i.html
Müller. Kur'an

ayetleıinln. kadınlara karşı

ise
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diğerine

üstün

2- Kadın ve erkek arasında günah işleme bakımından bir fark yoktur.
Kur'an, erkek ve kadının işledikleri iyi ve kötü arnelierin karşılığında alacakları sevap ve cezanın eşit olduğu açıkça beyan eder.
3- İlmi arama ve elde etmede kadın ve erkek eşit haklara ve görevlere sahiptir. Kur'an hem kadına hem de erkeğe bilgiyi arama vazifesini gayet açık bir
biçimde tevdi etmektedir. Bu konudaki hadisler de gayet nettir.
4- Kadın ve erkek, ikisi birden Allah'ın yeryüzündeki halifeleri olup, faziletli
bir hayat sürmek ve her türlü çirkin ve kötü işlerden sakınmak hususundaki
emre beraberce muhataptırlar. Bu, onların toplumsal faaliyetlere iştirak etme
bakımından eşit hak ve görevlere sahip olduklarını gösterir.
Munir, kadın ve erkeğin İslam'da her açıdan eşit oldukları hem ayetler hem
de hadisler tarafından tespit ve ilan edilmişken kadınların İslam toplumlarında
niçin aşağı konumda olduğu ve haklarının niçin gasp edildiği, kamusal alanın
h8.kimiyeti yalnızca erkelere verilirken, kadınların neden evlere hapsedildiği ve
sadece ev işlerini ifa etmekle sorumlu tutulduğu sorularına cevap arar. Ona
göre, kadın-erkek eşitliğini vurgulayan İslami öğretilerin Müslüman toplumlannda hayata geçirilememesinin ardında yatan bir takım sebepler vardır:
a-

Kur'an'ın

liberal ve

özgürleştirici mesajlarının değil içselleştirilmesi

ve
uygulanması, anlaşılması bile zordur. Bununla ne kastedildiği, söz konusu
Kur'an ayetleri -mesela, Bakara 187. ayet- Müslüman kültüründe hakim olan
ataerkil ve ideolojik hegemonyanın bir ürünü olan cinsiyete dayalı önyargı ve
zihin yapısıyla okunduğunda daha iyi anlaşılacaktır.
b- Din alimleri kadınların haklarının tam olarak temini ve geliştirilmesi hususunda gevşek davranmaktadırlar. Onlar, bir taraftan Allah'ın.hakimiyetine
vurgu yaparken bir taraftan da erkeklerin kadınlar üzerinde hakim ve üstün
olduğu söylemini sürekli pompalamakta ve böylece kadırilann mevki olarak
aşağı görülmelerine katkıda bulunmaktadırlar.
c- Kamusal hayatta etkin role sahip kadınların bir çoğu, kadınların kocalarma -nasıl bir kocaya sahip olurlarsa olsun- itaatkar olmalarının gerekliliğini
savunmakta ve bunu dindar, samimi bir Müslüman kadın (Müslime) olmanın
şartı olarak kabul etmektedirler.
O halde Munir'e göre, kadın erkek eşitliğini tam olarak tesis etmek, ancak
eğitimli Müslüman erkek ve kadınların Kur'an ayetlerinin doğru anlamlarını
ortaya koymaları ve onun kadınları ve ezilen grupları özgürleştirici misyonunu
hayata geçirmeleri ile mümkündür. Munir, bu konuda yükün ağır kısmının
erkeklerin omuzlarında olduğunu söyler, zira ona göre, özgürleşmenin ger-
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çekleşmesini

temin için Kur'an ayetlerini yorumlamak, yeniden inşa etmek ve
hayata geçirmek erkeklerin elindedir. 10
Pakistan kökenli olup Ameıika'da yaşayan ve Louisvelle Üniversitesi'nde
Din Araşbrmalan Profesöıü olarak görev yapan bir başka İslamcı feminist Riffat
Hassan'a göre, İslam dünyasında kadınlara "Allah adına" baskı ve zulüm yapıl
maktadır.11 Her gelenegin zaman zaman gözden geçirilmesinin zaruri olduguna
inanan Hassan'a göre, kadınların toplumda erkeklere göre aşağ;ı mevkide kabul
edilmesinin altında yatan sosyolojik, tarihsel ve ekonomik sebeplerin de temelinde teolojik sebepler mevcuttur. Ona göre, Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman
toplumlarında kadınlara yönelik fikir ve davranışlan belirleyen unsur yaratılışla
ilgili şu üç husustur: Havva'nın Adem'in kaburga kemiginden yaratıldıgı; Adem'in
Havva yüzünden cennetten kovuldugu; Havva'nın Adem'e yardımcı olarak yaratıldıgı ... Bütün bu telakkiler, Havva nezdinde kadınların türeıniş, ikincil, aşagı ve
bağ;ımlı varlıklar olarak kabul edilmelerinin temel nedenleridir. 12
Hassan'a göre Kur'an, gerçekte Havva ve kadının erkekten yaratıldıgına
dair hiçbir şey söylememektedir. O sadece, eşit şartlarda insanın yaratılışın
dan bahsetmektedir. Dolayısıyla Allah'ın, kadın ve erkegi eşit olarak yaratmamak gibi bir niyetinin oldugu söylenemez. Bu gerçek tesis edildiginde, diger
problemleri çözmek çok kolaydır. Dinin son derece güçlü ve derin oldugunu
vurgulayan Hassan, bu olumsuz tavır ve fikirleri yaratan teolojik problemleri
halletmedigimiz takdirde, kadınları bu suç ve korku yükünden asla kurtaramayacagımızı söyler.
Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeld İzdüşümleri13 adlı doktora çalışmasıyla

olarak bu alanda Türkiye'de bir çıgır açtıgına
inandıgım sınıf arkadaşım Hidayet Şefkatli Tuksal'ı da burada zikretmek isti- ·
yorum. Son derece önemli ve degerli bir çalışma olarak gördügüm bu eserinde
o, hadis rivayetlerine dahil edilen kadın aleyhtarı "sözde" hadisleri ciddi bir metin ve zaman zaman da senet tenkidine tabi tutar. Şefkatli Tuksal'a göre, Hz.
Peygamber'in ağ;zına yakıştırılamayacak bütün bu kadını erkekten farklı gören,
onu erkege göre ikinci sınıf kabul eden ve aşagılayan rivayetler aslında ataerkil
kültüıün bir üıünüdür. O, gerçekte Kur'ani muhtevanırı "erkek insan" ile "kadın insan" arasında hiçbir ayrım gözetmedigini vurgular. Ona göre Kur'arı, pek
çok konuda "tedrici/pedagojik" bir yöntemle bir iyileştirme ve ıslah hareketini
öngören bir mesaja sahiptir. Bu iyileştirme ve ıslah hareketi bazı alanlarda başanya ulaşırken her nedense "özellikle kadınla ilgili -hikmetten nasipsiz- cahili
önyargılar karşısında, önemli bir aşama kaydedemeyen bir kesintiye uğ;ratılmışbir bayan

ilahiyatçı

10 http:/ jwww.qantard.de/webcom/show_article.php/_c-3071_nr-19/i.html.
ll Betty Milstead, "Feminist Theology and Women In the Muslim World: An Interview With Riffat
Hassan". Committee on South Asian Women's Bulletın. c. 4 (4). 1986, 6-20, (İktibas kaynağı:
http:/ /www. wluml.org/ english/pubs/pdf/ dossicr4 /04-07 -Islam. pdl)
12 Aynı yer.
13 Kltabiyat Yay .. Ankara 2000.
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trr." 14 Kadının "eğri", "eksik", "uğursuz" ve "değersiz" olduğuna dair halk arasın

da cari olan yaygın görüş, söylem ve kanaatler, Hz. Peygamber'e mal edilerek
meşru bir zemine oturtulmak istenmiştir. Hadislerin İslam geleneğindeki rolü
ve gücü dikkate alındığında, bu türden rivayetlerin kadınların "birey" ve "insan"
olarak toplumsal konumunu, onlara karşı icra edilen muamelelerin rengini ve
tonunu menfi anlamda belirlemede çok ciddi bir etken olduğu anlaşılacaktrr. O
halde, İslam toplumlarında geçmişte vuku bulan ve bugün hala devam eden kadın-karşıtı uygulamaların nihayete erdirilebilmesi temennisiyle Şefkatli Tuksal
eserinin kapanış cümlelerinde şunları söyler:
"Ancak Kur'an ve Sünnet'in. tarihsel döneme dayanan boyutlannın ortaya konulsonucunda, ilahi olanla tarihi olanın. ideal olanla olgusal olanın
konumlannın belirlenmesi umulmalctadır. Kıır'an ve Sünnet aneale bu çabalar sonucunda gerçe/c anlamda. kılavuz ve referans olma /conıımlanna kavuşmuş olacaklardır. " 15
ması çalışmalan

Son olarak bu bağlamdaki görüşlerine müracaat edeceğimiz bir başka feminist araştırınacı da Londra'da yaşayan İran kökenli araştırınacı yazar Ziba
Mir-Hosseini'dir. O çok açık ve keskin bir kararlılıkla şunu söyler: "Müslüman
bir kadın olarak, İslam adına ataerlcillUc haklı gösterildiği ve onaylandığı sürece
benim için asla adalet olamaz. " 16 Özellikle İslam hukuku üzerine yoğunlaşan

Hosseini'nin eserlerinde cevabını aradığı temel sorular şunlardır: "Cinsiyet
ilişkileri ve erkek-kadın haklarını düzenleyen kanunlara adalet ve eşitlik niçin
yansıtılmıyor? Niçin İslam hukuku metinleri kadınlara ikinci sınıf vatandaş
muamelesi yapıyor ve onları erkeklerin tahakkümüne terk ediyor?" 17 Ona göre,
Allah'ın kanunu/hukuku olarak adlandırılan ve fakat hem ruh hem de şekil
itibariyle ataerkil olan fıkıh metinlerinin. Müslümanlarm hukuksal adalet ve
eşitlik arayışlarını susturan bir araç olarak kullanılması kadınlara yönelik
adalet ve eşitliğin sağlanmasını engelleyen ve köstekleyen önemli bir unsurdur. Dolayısıyla ilahi iradenin beşer tarafından anlaşılmasından başka bir şey
olmayan ataerkil şeriat yorumlarının fıkhi düzeyde sorgulanması zorunludur.
Halbuki şeriat. İslam'ın adaletini ve Kur'ani vahyin ruhunu ihtiva eden aşkın
bir ideal olup. her türlü sömürü ve tahakküm ilişkilerini lanetler. 18
Hosseini, feminist araştırınacı ve yazarlar içinde Asma Barlas, Riffat Hassan, Fatima Mernissi, Arnina Wadud başta olmak üzere birçoğunun özellikle
tefsir üzerine yoğunlaştıklarını ve Kur'an'ın eşitlikçi mesajını başarılı bir biçimde keşfettiklerini söyler. Bu araştırınacı ve yazariara göre, İslam hukukundaki cinsiyet eşitliğiniri menşei İslam'ın idealleri ile ilk Müslüman kültür-

14 A.g.e .. 191.
15 A.g.e., 238.
16 Ziba Mlr-Hosselnl. "Muslim Women's Quest for Equallty: Between lslamle Law and Femlnlsm",
Critica/ IrıquinJ 32, Summer 2006, 629.
17 A.g.m .. 629.
18 A.g.m .. 633.
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lerin toplumsal normlan arasındaki dilliili tenakuzda yatmaktadır. İslam'ın
idealleri özgürlük, adalet ve eşitlik çağnsı yaparken, İslam hukukunun tedvin
yıllarındaki yapılar ve nonnlar bunların gerçekleşmesini engellemektedir. Söz
konusu normlar İslam hukukuna bir dizi kelfuni, hukuki, sosyal teoriler ve
varsayımlar yoluyla sokulmuştur. Hosseini'ye göre, bunların dikkat çekenleri
şunlardır: kadınlar erkeklerden ve erkekler için yaratılmıştır; kadınlar erkeklerden aşağıdır; kadınlar korunma ihtiyacı duyarlar; erkekler kadınların muhafızlan ve koruyuculandır; evlilik bir alış-veriştir; erkek ve kadın cinselliği
birbirinden farklıdır, fakat kadınlarınki toplumsal düzen için tehlikelidir. 19

3. Bir Mümine Teolojisi İnşası Olabilir mi?
Buraya kadar konuyla ilgili düşüncelerini aktardığımiZ Müslüman feminist -bir kısmının bu kavramla anılmayı kabul etmediğini belirtmiştik- yazar
ve araştırmacıların buluştuğu ortak nokta, Kur'an açık ve kesin bir şekilde
erkek-kadın eşitliği ilkesini kabul ettiği, ancak ataerkil ortamın fikir ve uygulamalannın bu ilkeye sekte vurduğu şeklindedir. Bu kanaate katıldığımızı
ifade etmek isteriz.
Bilindiği

üzere Hz. Peygamber, kadın konusunda son derece bağnaz bir
toplumu belli bir düzeye getirme noktasında büyük bir aşama kaydetmiştir.
Bu konuda gelinen seviye asla bir nihailik anlamı taşımıyordu, tam tersine
kadın konusu toplumun idrak düzeyi ile bağlantılı olarak sürekli gelişmeye
müsait, ucu açık konulardan bir tanesi iken maalesef kültürel ikiimin ataerkil dokusunun arasında kaynayıp gitmiştir. Hatbuki mesajın evrensel ve
çağlarüstü oluşunun şüphesiz bu konuda da geçerli olduğu algılanabilseydi,.
Müslüman topluınıann kadın konusunda bugün ulaştığı mesafe, kaydettiği
ilerleme çok daha farklı olabilirdi.
Kur'an-ı

erkek ya da kadının kayınldığına, birinin
varlık değerinin diğerinden aşağı ya da üstün tutulduğuna dair bir okumanın çıkanlması asla mümkün değildir. Bu iki farklı cinsten birinin harcarıma
pahasına diğerinin yüceltilmesi asla söz konusu olamaz. Kur'an, bir cinsiyet
aynmı gözetmeksizin, kadın ve erkeğin varlık, haysiyet, gelişme, özgürlük,
eşitlik, adalet, sevgi vb. unsurlan tatmalarını, tecrübe etmelerini zorunlu bir
ilke olarak benimsemiştir. Bunu engelleyen her türlü "kumpas" ne adına ikame edilmiş olursa olsun yıkılmalı, yerle bir edilmelidir. Allah'ın, bir "varlık",
bir "insan" olarak kadına da tanıdığı hak ve özgürlükleri din namına, "İslam
adına" elinden alanların aslında bunu kendi emel ve arzulannın tatmini için
yaptıklannın bilinmesi zorunludur.
Kerim'in

mesajından

19 Zlba Mir-Hosselnl. "The Quest for Gender Justlce;
26, WLUML. October 2004, 5
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konusunda da sıklıkla görüşleline
başvurulan geçmiş İslam alimleıinin özellikle bu hususta içinde yaşadıklan
kültür ikliminden fazlasıyla etkilendikleıini ifade etmeliyiz. Çarpıcı bir örnek
olarak, çok küçük bir azınlık da olsa bu alimler arasında, "Kızlan okutınarım
doğru olmadığını, zira okuma-yazma öğrendikleri takdirde sevgililerine mektup yazabileceklerini" kurgulayan, toplumun selameti ve ahiakın muhafazası
için onlan cahil bırakınarım faziletine inananlar mevcuttu. Böyle bir bakış
açısına sahip olan zihniyetin özellikle kadın konusunda ne kadar inandırıcı
olabileceğini, Hz. Peygamber'in uygulamalarına ne kadar sadık kalabileceğini
sorgulamada açıkçası hiç bir beis görmüyoruz.
Birçok meselede

olduğu
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gibi

kadın

Aslında İslam toplumlannın kadın konusunda bugün varmış olduklan me-

safenin çok da şaşırtıcı olmadığı kanaatindeyiz. Zira "haysiyet sahibi" bir varlık olarak insanı, onun psikolojisini kaale almayan, ona "sözde" özgürlük tanı
yan ve bütün kurguyu ilahiyat nübüvvet ve ahiret üçlüsü üzerine inşa eden,
velhasıl "imarıın faili" olarak insanı "görünmez" kılan kelfuni yapı ile lafızlar
ve kültürel doku arasında kaybolan hukuki yapının. kadını erkeğin yarıında
ve fakat "eşit" ve "özgür" bir varlık kabul ederek ona bir özgürlük alanı açma~~ beklemek safdillik olur. Ama yine de bunu söylerken dün olduğu gibi
bugW;ı de kadınlan iteleyen ve öteleyen bir erkek zilıniyetinin daima mevcut
olduğunu itiraf etmeliyiz. Sosyal İ şler ve Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev
yaptığımız Stockholm'deki Müslüman Türk toplumunda, buraya geleli 34-35
sene olduğu halde şehir merkezine bir gezinti amaçlı bir lcere dahi gitmemiş
kadınlanmızın varlığını üzülerek de olsa müşahede ettiğimizde, bu söylediklerimizin pek de boş ve temelsiz olmadığı anlaşılacaktır.
İslam hukuk metinlerinde kadın konusu· daha ziyade kadına biçilen top-

lumsal roller -arıne, kan, kız kardeş, ev hanımı vb.- ve sorumluluklar, birey-'
ler arası ilişkiler -arınelik, sütarınelik, kanlık, ev hanımlığı vb.- bağlamında
olmuştur. Yine kadın ya "hür" ya da "cariye" olmak gibi bir kategorizasyona
tabi tutulmuş, onunla ilgili bir kısım sorunlar bu kategoriler üzerinden halledilmeye çalışılmıştır. Kadınla ilgili sorunların hallinde kadının "kadınlığı" ve
"tecrübesi" bilerek veya bilmeyerek göz ardı edilmiştir.
Kadınlarla

ilgili metinlerlll okunmasında bir sıkıntının var olduğu kabul
ve itiraf edilmek durumundadır. Bu sıkıntının önemli bir kaynağı da yerleşik kültürel adellerin ve toplumsal alışkanlıkların, tıpkı kutsal metinler gibi
"kutsal" ve "dokunulmaz" zırhına büründürülmesidir. Aslında dinin özü ve
insanlık için amaçladığı yüksek gayeler (maJcaszd) dikkate alındığında, onlara
set çeken bu nevi adet ve alışkanlıkların, tıpkı Sevgili Peygamberimizin lanetlediği, ayaklar altına aldığı cahiliye adetleri gibi ortadan kaldırılması asıl hedef
olmalıdır. Halen bir kısım İslam toplumlarında cari olan kızların zorla evlendirilmesi, kadınların dövülmesi/ev-içi şiddet, kız çocukların sünnet edilmesi,
çok-eşli evlilik, töre cinayetleri, resmi nikahsız imam nikahlan vb. türünden
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uygulamaların faturası.

hiç

şüphe

yok ki en

ağır

biçimde

kadınlar

tarafindan

ödenmektedir.
Diğer

taraftan, günümüzde kadın sonınıanna çözüm arayan bir kısım
ulema, içinde yaşadığımız çağın ve toplumun gerçekliklerini dikkate alacak
yerde hala, "İslam'a dönüş" adına fıkıh kitaplarının sayfalanna serpiştirilmiş
fetvalara atıfta bulunmakla kolaycılığı seçmektedirler. Böylece onlar, kendilerini geleneğin "emin sularına" demirleyerek sonımluluktan kurtulduklarını
zannetınektedirler. Hi:i.lbuki onlar çözümsüzlüğün bir parçasıdırlar ve aynca
"her çağda yeniden okunınası ve yorumlanması gereken" metnin "yetkin ve
yetkili" okuyuculan olarak metne karşı bir ihanet değilse bile açık bir gaflet
içindedirler.
Her konuda olduğu gibi kadın konusunda da metnin okumasına girişme
den önce metnin bağlarula ilgisinin kurulması gerekir. Tahir Ramazan. metinle bağlam arasındaki ilişkinin araştınlınası gerektiğini, bunun bizi ilkeleri
ve hedefleri keşfe götüreceğini söyler. Ona göre metirılerin kendileri konuş
mazlar; öğretiler hem eşzamanlı (synchronic) hem de artzamanlıdır (diachronic). Yani zamanla ilişkileri hayati, bağlanıla olan ilişkileri zorunludur. Lafızcı
okuma. bu evrtmci dinamikleri ve onlann zamanla ve çevreyle, bağlarula olan
hassas ilişkilerini dikkate alamaz. 20 Ramazan'ın söylediklerine ilave olarak,
lafzi okumarıın, sadece o metni okuyan kişiye hitap ettiğini söylemeliyiz. Aynı
zamanda böyle bir okuma. metrti bağlama kurban eden "indirgemecr bir okumadır; bütüncül ve kuşatıcı bir okuma asla değildir. Konumuz söz konusu
olduğunda, metnin lafzının belli bir zaman dilimine hapsedildiğini, bir baş
ka ifadeyle belli bir çağda tüketildiğini söylememiz bir abartı sayılınamalıdır.
Bu tür bir okumadan toplumsal bir faydarıın, bir maslahatın gerçekleşmesi .
mümkün değildir.
Müslüman kadın feministlerin yeni ve taze bir teoloji inşasında, batılı hemcinslerinin kavram, söylem, fıkir ve metotlarından bir hayli etkilendiklerini
söylemeden geçemeyeceğiz. Yaptığımız uzun okuma ve araştırınarım neticesinde -bunu neşredeceğimizi yukanda dipnotta ifade ettiğimiz Dini Söylernde
Erkele Egemenliğine Başlcaldın: Feminist Teoloji isimli esertınizde de ortaya koyacağıınız üzere- görmüş bulunuyonız. Mesela Fatıma Memissi, Arnina Wadud gibilerinin Kur'an ayetlerinin ve hadislerin yorumu ile ilgili ataerkil olarak
kabul ettikleri İslam geleneğine ve kültürüne yönelttikleri eleştiriler, feminist
teolojinin teorisyenleri arasında gördüğüm Elizabeth Schüssler Fiorenza, Rosemaıy Radford Ruether ve Letty M. Russell'ın İncil ve Hz. İsa ile ilgili Hıristi
yan kültüründeki hakim ataerkil yorumlara yönelttikleri eleştirilerle kavram
ve söylem olarak tıpatıp alınasa bile önemli bir benzerlik göstermektedir. Ara-

20 Tahir Ramadan. Radical Reform: lslamic Ethics and Liberation. Oxford University Press. Oxford.
2009,214.
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daki tek fark, Batılı feministler İncil'in de erkekler tarafından kaleme alındı
ğım söylerken, Müslüman feministler nezdinde Kur'an, Allah'ın vahyolunmuş
kelamıdır ve gerek nüzul itibartyle gerekse kayda geçiriliş itibariyle kendisinin
sıhhati bakımından en ufak bir şüphe veya ima dahi söz konusu değildir.
Konumuzia çok ilgili olmasa da temas etmede fayda gördüğümüz bir hususu da burada zikretmek istiyoruz. Faaliyet alanlarına bakıldığında İslamcı
feminizmin seküler feminizmden daha evrensel boyutta işlev gördüğünü söylememiz mümkündür. Ancak her ikisi de ideolojik saplantılara mahküm olduklan sürece, erkekler karşısında kazanacaklan cephelerin sınırlı olacağı aşikardır.
İslamcı feministlerle seküler feministler arasında bir işbirliği şarttır. Özellikle
seküler feministlerin hem dini ve dinsel olgulan hem de İslamcı feministleri
görmezlikten gelıneleri, onlarla bir işbirliğine yanaşmamalan kendilerinin kadın
sorunlan konusundaki ciddiyetlerini sorgulamamıza yol açmaktadır.
Kadın

konusunda toplumu ve toplumsal yargılan değiştirme bağlamında
bir feminist teoloji oluşturma çabalarının ne kadar başanlı olacağım zaman
gösterecektir. Ancak belirtelim ki, belli bir ortamda o ortam içinde kurulınuş
bilfiil ilişkilerle yaşamaya devam ederken onun ideolojisinden, baskı ve hatta
tehditlerinden zihnen de olsa kaçmaya çalışmak bu olgunun teorisyenleri için
pek de kolay olmayacaktır. Ama temennimiz odur ki, kendilerine "feminist"
yakıştınnasından hoşlarımayan ve amacı da gerçekte asla bir ideoloji olarak
feminizmin savunuculuğunu yapmak olmayan yetkin ilahiyatçı bayaniann bu
bağlamda ortaya koyacaklan proje bir "mümine teolojisi" olacaktır. Bu pekiila
mümkündür. Bu konuda bizler de kalemimiz, fikirlerimiz ve nefesimizle onlann yanında olacağız.
Bir husus artık biz erkekler için "gün gibi" aşikardır: İçirıde kadının olmadığı ama kadınların sorunlarının tartışıldığı hiçbir tartışma inandıncı ve bir
sonuca gidici değildir. Kabul etmemiz gereken bir gerçek daha var: Artık kadınla ilgili konuşmak erkekler içirı eskisi kadar asla kolay olmayacaktır.
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