‹SLÂMÎ DÖNEMDE TÜRK TOPLUMUNDA
KADININ YER‹ VE ÖNEM‹
Prof. Dr. Umay GÜNAY
‹slâmî dönemde Türk toplumunda
kad›n›n yerini ve önemini tesbit edebilmek için öncelikle iki konuya aç›kl›k getirmek gerekir. ‹lk olarak insanl›k tarihinin baﬂlang›c›ndan XX. yüzy›la kadar
bütün dünyada cinsiyete göre iﬂbölümü
yap›ld›¤› için kültürel de¤erler, sosyal
kabuller ve protokolün de buna göre ﬂekillendi¤i gerçe¤ini görmek zorunday›z.
Erkekler d›ﬂ dünya ile ilgili faaliyetleri üstlenmiﬂlerdir. Kad›nlara ev içi
faaliyet ve aile iliﬂkilerini düzenleme gibi s›n›rl› görevler verilmiﬂtir. Bu iﬂ bölümü sonucunda kad›nlar d›ﬂ dünya ile ilgili faaliyetlerde görev al›p kendilerini
geliﬂtirme, kan›tlama ve üretken olma
ﬂans›ndan mahrum olmuﬂlard›r. Annelik
ve eﬂlik görevleri d›ﬂ›nda hayat›n bütün
alanlar›nda ikinci derecede rol alm›ﬂlard›r veya baz› alanlarda hiç varl›k gösterememiﬂlerdir.
Baz› ça¤ ve baz› topluluklarda de¤iﬂen oranlarda kad›nlar›n yeteneklerinin
ve zekâlar›n›n erkeklerden geri ve az oldu¤u kabul edilmiﬂ ve bugün de bir ölçüde bu anlay›ﬂ›n etkili oldu¤u toplumlar
veya guruplar bulunmaktad›r.
‹kinci konu ise islâmiyetin kabulüyle birlikte yaﬂad›¤›m›z medeniyet ve kültür de¤iﬂimdir. Günümüzde genellikle
kad›n erkek eﬂitli¤inde ortaya ç›kan yasaklar islâmiyete ba¤lanmaktad›r. Halbuki kad›na bak›ﬂtaki olumsuz geliﬂmeler islamiyetin kabulunden sonra girdi¤imiz Arap-Fars kültür dâiresinden bize
aktar›lan Arap-Fars ve Hint geleneklerinden kaynaklanmaktad›r.
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Bütün dünyada, sanatta, bilimde,
edebiyatta, politikada öncü durumda ve
eser sahibi kad›n say›s› pek azd›r, baz›
alanlarda hiç yoktur. Türk toplumunda
özellikle islâmiyet öncesinde kad›nlara
yaklaﬂ›m›n çok kat› olmamas›na ra¤men
bütün dünyada oldu¤u gibi hayat›n aksi
olan edebî eserlere ve tarihi kaynaklara
bak›ld›¤›nda kad›nlar dâima erke¤in hayat› içinde veya yan›nda oynad›¤› role
veya erke¤in onlara verdi¤i de¤ere göre
belirmekte ve tan›t›lmaktad›rlar.
Bir erkek her ça¤da bütünüyle kendi yetenek, faaliyet ve birikimlerine, baﬂar› ve baﬂar›s›zl›klar›na göre de¤erlendirilmiﬂ ve de¤erlendirilmektedir. ‹slâmiyet öncesinde ve sonras›nda kad›nlar
ise baba, koca, o¤ul veya erkek kardeﬂinin statüsüne göre de¤erlendirildikten
sonra kiﬂisel nitelikleri söz konusu edilebilirdi.
‹slâmiyetten önce de sonra da bir
kad›n tek baﬂ›na ve kendi ad›na toplum
içinde varolamazd›. Ba¤l› oldu¤u erke¤in yaﬂama alan› içinde kendini gerçekleﬂtirebilir ve üretken olabilirdi. Feminist hareketlerle kad›n erkek eﬂitli¤i konusunda epeyce yol katedildi¤i günümüzde bile bu anlay›ﬂ hala büyük ölçüde
etkisini sürdürmektedir.‹slâmiyetin kabulünden sonra Türk toplumunda kad›n›n yeri ve de¤eri konusunu aç›klarken
bu genel kabulleri de gözönünde tutmakta yarar vard›r.
‹slâmiyetin müminlere öngördü¤ü
bütün kurallar Kuran’da bulunmaktad›r. ‹slâmi dünya görüﬂü, kad›n ve erkek
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kullar›n uymas› gereken kurallar, Kuran ve Hz. Muhammed’in sahih hadisleriyle belirlenmiﬂtir. Kuran ve sahih hadislere bak›ld›¤›nda islam inanc›nda kad›nlar› erkeklerden ay›ran ve aﬂa¤› gören hükümlerin bulunmad›¤›n› görüyoruz.
H›r›stiyanl›k ve Yahudilik kad›n›
önemsiz ve kusurlu kabul etmiﬂtir. Yahudilik ve H›r›st›yanl›¤a göre insan›n
cennetten kovulmas›n›n sebebi kad›n
olan Havva’d›r. Yahudilik kad›n› suçlu
buldu¤undan ibadette, mirasta , akrabal›kta erkekle eﬂde¤er görmemiﬂtir. On
Emir'de kad›n, komﬂunun öküzü ve eﬂe¤iyle ayn› yerde an›lm›ﬂt›r. H›r›st›yanl›k, insani zaaflardan kaynaklanan suçun sorumlulu¤unu bütünüyle Adem’i
yan›ltan Havva’dan baﬂlatarak kad›nlar› sorumlu tutmuﬂtur.
Kuran-› Kerim kad›na ve erke¤e insan olarak ayn› de¤eri vermiﬂtir. Kuran’da ve hadislerde müslüman, imanl›
kul anlam›nda kullan›lan müminlikten
hem kad›n hem erkek ayn› ölçülerde ayn› ﬂekilde sorumludur. ‹man›n esaslar›,
islâm›n ﬂartlar› hem erkek hem kad›n
için geçerlidir. Kuran-› Kerim, Adem’le
Havva'y›, k›saca insan› yan›ltan›n ﬂeytan oldu¤unu Bakara 2/36; A’raf 7/20 surelerinde aç›klam›ﬂt›r.
Hz. Muhammed, cennetin annelerin ayaklar›n›n alt›nda oldu¤unu aç›klayarak Hz.Havva’y› insanl›¤›n annesi
mertebesine yükseltmiﬂtir. Kuran insan
olma, dinî yükümlülük ak›l ve kulluk ve
mükafaat bak›m›ndan kad›n ile erke¤i
eﬂit tutmaktad›r. Kad›n ve erkek , cinsiyetlerinden dolay› ortaya ç›kan farkl›l›klar› birbirlerinden üstünlük veya aﬂa¤›l›k anlam›nda de¤ildir. Bu farkl›l›k yarad›l›ﬂ hikmetine göre birbirlerini tamamlamalar› anlam›n› taﬂ›maktad›r.
Erkek olsun kad›n olsun mümin
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kullar›n yapt›klar› hay›rlar ödüllendirilecektir. (Al-î ‹mran 3/195). ‹nsanlar›n
erkek kad›n olarak yarat›lmalar›n›n hikmeti bir ayette (Rum 30/21) de ﬂöyle
aç›klanmaktad›r:” Kaynaﬂman›z için size kendinizden eﬂler yarat›p sizi sevgi ve
merhamet ba¤› ile birbirinize ba¤lamas›
da Allah›n varl›¤›n›n delillerindendir.
Kuran’da kad›nlara ayr›lm›ﬂ özel
sure de kad›nlarla ilgili yanl›ﬂ kabul ve
uygulamalar›n düzeltilmesine yöneliktir. Nisa suresindeki ayetler bu konuya
bütünüyle aç›kl›k getirmektedir: “Sizi
bir tek nefsten yaratan, ondan eﬂini vareden ve ikisinden pek çok erkek, kad›n
meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sak›n›n”(Nisa 4/1). Erke¤i de yaratan Allaht›r, kad›n› da yaratan Allaht›r. “ Erkek, kad›n kim mümin olarak yararl› iﬂler yaparsa, onlar cennete gireceklerdir, kendilerine zerre kadar zulmedilmez” ( Nisa 4/24).
Bu örnekler ço¤alt›labilir, Kuran ve
Hadisler kad›n› erkekten aﬂa¤› görmedi¤ine göre neden islâmi dönemde Türkler
aras›nda da kad›nlar küçümsenmiﬂ ; eﬂlik ve annelik d›ﬂ›nda hayat alanlar›nda
faaliyet hakk› tan›nmam›ﬂt›r?
Din bir inanç sistemidir. Soyut olarak zihinde yerleﬂir ve geliﬂir. Ancak dini
inançlar uygulamaya baﬂland›¤› anda somutlaﬂ›rken kültürel kabullerin etkisi alt›na girmektedir. Bütün dünyada din
âlimleri, dinlerin folklordan ayr›lmas› ve
saf dini inanç olarak yaﬂanmas› gerekti¤ini savunurlar. Uygulamada bu mümkün olamamaktad›r. Çünkü geniﬂ halk
kitlelerinin rituellere ihtiyaçlar› vard›r ve
dini inançlar›n› ritüellerle yaﬂarlar. Çam
a¤açlar›yla kutlanan ‹san›n do¤um günü
asl›nda H›r›st›yanl›k öncesi pagan kal›nt›s› üzerine ﬂekillenmiﬂ bir gelenektir.
Müslümanl›k da, ‹slâmiyet öncesi
pek çok inanç kabul ve pratik yan›nda
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Arap, Fars ve Türk kültürünün kabulleriyle ö¤renilmektedir. Geniﬂ halk kitleleri pek çok inanç, kabul ve prati¤i hiç sorgulamadan nesilden nesile islâmiyet
ad›na taﬂ›maktad›r.
Kültür de¤iﬂmesi, bir toplumun
mevcut düzeninin maddî ve manevî medeniyetinin bir tipten bir baﬂka tipe geçmesidir. Kültür de¤iﬂmesi, bir toplumun
siyâsî yap›s›nda, idarî kurumlar›nda,
topra¤a yerleﬂme tarz›nda iman ve kanaatlerinde, bilgi sisteminde, terbiye anlay›ﬂ›nda, kanunlar›nda, maddi alet ve
vas›talar›nda, bunlar›n kullan›lmas›nda, toplumsal ekonomisinin dayand›¤›
tüketim maddelerinin sarf›nda az çok
meydana gelen de¤iﬂimleri ihtiva eder.
Terimin en geniﬂ manas›yla kültür de¤iﬂmesi, insan medeniyetinin daimi faktörüdür.
Kültür de¤iﬂimi sürekli gerçekleﬂen
bir olgu olmakla beraber Türk kültürü,
tarihi içinde iki kere bilinçli ve belirli bir
tercihle büyük de¤iﬂime u¤ram›ﬂt›r. X.
as›rda Karahanl› hükümdar› Satuk Bu¤ra Han taraf›ndan ‹slamiyetin devletin
resmi dini olarak kabul edilmesinden
sonra Arap-Fars medeniyet dairesine girilmiﬂ ve ilk büyük kültür de¤iﬂimi yaﬂanm›ﬂt›r. 1839 Tanzimat Ferman›yla
resmiyet kazanan, Cumhuriyetin kuruluﬂundan sonra gerçekleﬂme süreci h›zlanan Do¤u medeniyetinden Bat› medeniyetine geçiﬂle Türk kültürü ikinci büyük de¤iﬂimi yaﬂamaktad›r.
Türkler islamiyetle birikte ArapFars kültür dairesine girmiﬂlerdir. Bu
kültür ve medeniyet de¤iﬂikli¤ini gösteren en önemli eser Kutadgu Bilig’dir.
Kutadgu Bilig yeni medeniyet ve kültür
dairesinde hayat›n her safhas›nda duyulan ihtiyaçlar› gidermek ve ahenkli bir
toplum hayat› kurmak üzere kaleme
al›nm›ﬂ bir eserdir. Eserin yazar› Yusuf
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Has Hacip bu tip eserlerin Arap, Fars ve
Hint kültüründe pek çok oldu¤unu
Türkçe böyle yol gösterici bir kitab›n
kendisi taraf›ndan ilk defa yaz›ld›¤›n›
mukaddeme bölümünde aç›klam›ﬂt›r.
Kültür de¤iﬂimi söz konusu oldu¤unda öncelikle etkilenen kurumlar›n
baﬂ›nda aile gelmektedir. Kutadgu Bilig’de aile içi münasebet, kad›n›n sahip
olmas› gereken vas›flar ve çocuklar›n
e¤itimi konular›nda da tavsiyeler yer almaktad›r. Aile içinde erke¤in görev ve
sorumluluklar› ile ilgili hiçbir aç›klama
bulunmamaktad›r.
Ailenin yap›s›n› kuruluﬂundaki ölçüler belirler. Kutadgu Bilig’in 57.
Bab’›nda evlili¤in nas›l yap›lmas› gerekti¤i özetle ﬂöyle anlat›lmaktad›r:
Evlenirken çok dikkatli olmal› ve
iyi bir k›z aramal›d›r. ‹yi bir k›z, soyu sopu belli, iyi bir âileye mensup, iyi bir
müslüman, haya sahibi ve temizdir. Erkek yüzü görmemiﬂ, bâkire bir k›z olursa
karﬂ›laﬂt›rma yapamayaca¤› için kocas›n› sevecektir. Erkek kendinden aﬂa¤› derecede bir k›zla evlenmelidir. K›z kocas›ndan yüksek aileye mensup olursa, erkek ona esir olur. Yüz güzelli¤i yerine
huy güzelli¤i tercih edilmelidir. Aile kurumunun temel iki kiﬂisinden biri olan
kad›na bu ﬂekilde bak›ﬂ Do¤u kaynaklar›ndan bize aktar›lm›ﬂt›r.
Çünkü X. as›rdan önceki Türk eserlerinde kad›n› küçümseyen kabuller yer
almad›¤› gibi eﬂ seçiminde iki cins eﬂit
ölçüde söz hakk›na sahiptir. Evlilikte ortak amaç, ortak inanç ve hareket esas
kabul edildi¤inden Kutadgu Bilig’den
önceki eserlerde eﬂler birbirlerinde bu
özellikleri ararlar: O¤uz Ka¤an Destan›n›n islâmî rivayetinde, O¤uz, ailesinin
evlenmesi için tan›ﬂt›rd›¤› k›zlara öncelikle islâmiyeti kabul edip etmeyeceklerini sorar. ‹slâm dinine girmeyi kabul et-
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meyen iki k›z› inançlar› uymad›¤› için
geri ailelerine gönderir. ‹slâmiyeti kabul
edece¤ini ve O¤uzla birlikte hayat›n her
türlü mücadelesini yürütece¤ini söyleyen k›zla evlenir.
Dede Korkut Hikâyelerinde Kan
Tural›-Selcen Hatun, Bams› Beyrek-Ban› Çiçek çiftlerinde iki cinste birbirlerinde savaﬂç›l›k ve kahramanl›k vas›flar›na
öncelik verdikleri için birbirlerini seçerler. Dede Korkut hikâyelerinde evlilikte
eﬂ seçiminin kiﬂisel bir tercih oldu¤u
aç›kca ifade edilir. Yumuﬂak ve nazl› bir
eﬂe sahip olmak isteyenler, cicili bicili
Türkmen k›zlar› ile evlenebilirler.
Geleneksel Hint anlay›ﬂ›nda evlilik
erkeklere fizikî ihtiyaçlar›n› gidermek
için tavsiye edilir. Aﬂk›n ve kad›nla paylaﬂ›lacak düﬂünce ve duygular›n erke¤in
kiﬂili¤ine olumsuz etki yapaca¤› görüﬂü
yayg›nd›r. Arap-Fars anlay›ﬂ› da kad›n›
erke¤in denetlemesi gereken tehlikeli
bir canl› olarak kabul eder.
‹slâmiyet öncesi Araplar›n k›z çocuklar›n› diri diri gömdükleri düﬂünülürse, bu kültürlerin iyi e¤itim ald›klar›
ve ö¤renim gördükleri takdirde kad›n›n
ve erke¤in nitelikli insanlar olabilecekleri gerçe¤ine bütünüyle kapal› olduklar›
görülür. Bu kabullerde erkeklerin iyi yetiﬂmemiﬂ, kusurlu, sorumsuz ve güvenilmez olanlar› görmemezlikten gelinmiﬂtir. Erkekler do¤uﬂtan üstün kabul edilmiﬂtir. Bütün olumsuz vas›flar›n kad›nlara has oldu¤u kabul edilmiﬂtir.
Kutadgu Bilig’in 59. Bab’›nda yer
alan çocuk terbiyesi ve k›z çocuklar› ile
ilgili de¤erlendirmeler, Do¤u kültürlerinden bize aktar›lm›ﬂ talihsiz hükümlerdir:
(4510) K›z› çabuk evlendir, uzun
müddet evde tutma, yoksa hastal›¤a luzûm kalmadan, yaln›z bu peﬂimanl›k seni öldürür.
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(4511) Ey dost arkadaﬂ, sana kesin
bir söz söyleyeyim; bu k›zlar do¤masa,
do¤arsa yaﬂamasa daha iyi olur.
(4512) E¤er dünyaya gelirse, onun
yerinin topra¤›n alt› veya evinin mezara
komﬂu olmas› daha hay›rl›d›r.
(4513) Kad›nlar› her zaman evde
muhafaza et, kad›n›n içi d›ﬂ› gibi olmaz.”
Kutadgu Bilig’in di¤er bölümlerinde erkek çocuk yetiﬂtirme ile ilgili baz›
de¤erlendirmeler bulunmaktad›r. Bu de¤erlendirmelerde insan›n kiﬂili¤ini ve
gelece¤ini yetiﬂtirme tarz›n›n belirleyece¤i vurgulanmaktad›r. Bu e¤itim ve insana bak›ﬂ aç›s›ndan do¤ru bir de¤erlendirmedir:
(1218) Baba o¤lunun yetiﬂmesi için
emek sarfederse, o¤lu o terbiye alt›nda
iyi olarak yetiﬂebilir.
(1221) Baba âlim ve zeki ise, o¤luna
dâima s›k› bir terbiye vermelidir; bunun
usûlu çaresi budur.
(1223) Kimin çocuklar› nâz içinde
yetiﬂtirilirse, o kimseye a¤lamak düﬂer;
keder ona mukadderdir.
(1224) Baba çocu¤unu küçüklükde
baﬂ›boﬂ b›rak›rsa kabahat ve suç çocukta
de¤il babadad›r.
(1228) Çocuklara fazilet ve bilgi ö¤retmeli ki, onlar iyi ve güzel yetiﬂsinler.”
Orta-Asya Türk Kültür dâiresinde
erkek çocu¤un yetiﬂtirilmesinden birinci
derecede baba sorumludur ve örnek kiﬂi
de babad›r. Yukar›daki beyitlerde de erkek çocu¤un yetiﬂtirilmesinde birinci derecede sorumlu kiﬂinin baba olarak belirtilmesine ra¤men aile kurumunun islâmiyetten sonra ald›¤› biçim içinde babalar›n çocuk yetiﬂtirme konusundaki
aktif rolleri ortadan kalkm›ﬂt›r.
Kad›nla erke¤in insani iliﬂkileri
olamayaca¤› ve yanl›z cinsel iliﬂki için
birarada bulunaca¤› kabulünün etkisi
sonunda geliﬂtirilen haremlik-selâml›k,
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kaç-göç ve erke¤in do¤uﬂtan üstün oldu¤u kabulü zaman içinde aile üyelerinin
paylaﬂma al›ﬂkanl›klar›n› ortadan kald›rm›ﬂt›r. Sofrada, sokakta, e¤lencede,
üretimde birlikte olamayan kad›n ve erke¤in iletiﬂimi kopmuﬂtur. Çocuklar için
baba, yanl›ﬂlar› affetmeyen, hatalar›n
duyurulmamas› gereken korku kayna¤›
bir otorite haline gelmiﬂtir. Aile içinde
gerçek duygu ve düﬂüncelerini birbirleriyle paylaﬂamayan gerçek kimliklerini
birbirlerinden saklayan iki yüzlü bir yaﬂama tarz› ﬂekillenmiﬂtir.
Anadolu’da bugün de yer yer devam
eden bu anlay›ﬂ›n sonucu olarak k›z ve
erkek çocuklar›n yetiﬂtirilmesi aciz, ak›ls›z, cahil, kaypak olarak nitelendirilen
kad›nlara devredilmiﬂtir. Sa¤duyulu kad›nlar, baba ile çocuklar aras›nda sa¤l›kl› iletiﬂim kurmuﬂlar ve bu ailelerde sa¤l›kl› nesiller yetiﬂmiﬂtir. Annenin kendisi
problemli ise böyle bir kiﬂinin arac›l›¤› ve
arabuluculu¤u ile baba ile çocuklar aras›nda çözülmesi bazen imkâns›z hale gelen önemli problemler ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu anlay›ﬂ erkeklerin bir bölümünün de baba sorumlulu¤undan uzaklaﬂmas›na da sebeb olmuﬂtur. Kad›nlar›n
entellektüel faaliyetlere kat›lamamalar›
sonucunda Osmanl›n›n son döneminde
özelikle Karagöz, Orta Oyunu ve Meddah hikayelerine akseden ﬂekliyle kad›n
ve erke¤in kiﬂiliklerinde büyük nitelik
kayb› meydana ç›km›ﬂt›r.
Kutadgu Bilig’de saadet bulduran
bilgiler olarak nitelendirilen bilgiler aras›nda kad›n, k›z çocuk yetiﬂtirme, k›saca
aile ile ilgili yap›lan tavsiye ve de¤erlendirmeler bütünüyle insan yarad›l›ﬂ›na
ayk›r› ve Türk anlay›ﬂ›na da tersdir. Kutadgu Bilig’deki kad›nlarla ilgili tavsiyeler hem yaz›l› hem sözlü kültür vas›tas›yla halk aras›nda günümüze kadar aynen taﬂ›nm›ﬂt›r.
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‹slâmiyet sonras›ndaki dönemde
komﬂu kültürlerin etkisiyle giderek erkeklerin kad›nlarla akrabal›k veya aﬂk
d›ﬂ›nda arkadaﬂl›k, düﬂmanl›k veya iﬂ
üretme ﬂeklinde cinselli¤e dayanmayan
insanî iliﬂkileri olamaz anlay›ﬂ› giderek
yayg›nlaﬂm›ﬂt›r.
Bu büyük ölçüde, XX.yüzy›la kadar
bütün dünyadaki yayg›n ve do¤al kabul
ve anlay›ﬂt›r. Erkeklere ait bir dünyan›n
içinde onlar›n verdi¤i öneme ve sahip olduklar› itibara ve imkâna göre de¤erlendirilen kad›nlardan beklenen vas›flar da
erkeklerden farkl› ölçülerle belirlenmiﬂtir.
Güzellik, eﬂe sadakat, do¤urganl›k,
ev iﬂlerinde beceriklilik, çevresi ile
uyumluluk, itaatkârl›k, sessizlik öncelikli vas›flar olarak önem kazanm›ﬂt›r.
Çevresi ile bar›ﬂ›kl›k d›ﬂ›nda bu vas›flardan hiç biri erkekler için sözkonusu edilmemiﬂtir.
‹slâmiyet öncesi Türk e¤itim sistemi içinde bugünkü ça¤daﬂ e¤itimde oldu¤u gibi k›z ve erkek çocuklar›n önce ortak insanî vas›flar› kazanmalar› sonra
cinsiyetlerinin gerekli k›ld›¤› rolleri üstlenmeleri esas›na dayanan sa¤l›kl› yaklaﬂ›m›n büyük ölçüde terkedilmesinde
pek çok yönüyle Kutadgu Bilig ve benzerlerinin olumsuz katk›s› oldu¤unu ifade etmek gereklidir.
Türk toplumunda özellikle islâmiyet öncesinde bu yaklaﬂ›m›n çok kat› olmamas›na ra¤men bütün dünyada oldu¤u gibi hayat›n aksi olan edebî eserlere
bak›ld›¤›nda kad›nlar dâima ikinci derecede, erke¤in hayat› içinde veya yan›nda
oynad›¤› role veya erke¤in onlara verdi¤i de¤ere göre belirmekte ve tan›t›lmaktad›rlar.
Bir erkek her ça¤da bütünüyle kendi yetenek, faaliyet ve birikimlerine, baﬂar› ve baﬂar›s›zl›klar›na göre de¤erlen-
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dirilmiﬂ ve de¤erlendirilmektedir. Kad›nlar ise baba, koca, o¤ul veya erkek
kardeﬂinin statüsüne göre de¤erlendirildikten sonra kiﬂisel nitelikleri söz konusu edilebilir. Bir kad›n tek baﬂ›na toplum içinde varolamaz. Ba¤l› oldu¤u erke¤in yaﬂama alan› içinde kendini gerçekleﬂtirebilir ve üretken olabilir.
‹slâmi dönemde kad›n›n yeri ve
önemini de¤erlendirirken poligami konusundan da k›saca bahsetmek gereklidir. Gene insanl›k tarihinin baﬂlang›c›ndan itibaren bütün kültürlerde poligamiye rastlanmaktad›r. Kuran en do¤ru olan›n tek eﬂlilik oldu¤unu ancak ﬂartlar
gere¤i ereklerin dört kad›na kadar evlenebilece¤ini bildirmektedir. ‹nsano¤lunun birden fazla eﬂe eﬂit davranamayaca¤› vurgulanarak ›srarla tek eﬂlili¤i tercih etmesi tavsiye edilmektedir. Genellikle ‹slamiyetin bu yorumu çok tart›ﬂ›lmaktad›r. ‹slâmiyet öncesi Türk hayat›nda da kumal›k gelene¤i ile poligami
vard›r. Bat› metreslik kurumu ile tarihi
dönemlerinde çok eﬂlili¤i yaﬂam›ﬂt›r.
‹deal ve do¤ru olan aile birli¤i aç›s›ndan tek eﬂlilik olmakla beraber maalesef her dönemde bazen gelenek ad›na,
bazen aﬂk ad›na, bazen çapk›nl›k ad›na
çok eﬂlilik yaﬂanmaktad›r. Tek eﬂlili¤in
hakim k›l›nmas› iyi e¤itim ve sa¤l›kl› geleneklerin uygulanmas› ile mümkün olabilir.
Türk hayat›nda islâmiyetten önce
de sonra da çok eﬂlilik yaﬂanm›ﬂt›r. Gelenek ilk eﬂe protokol üstünlü¤ü vermiﬂ,
di¤er eﬂleri yönetme ayr›cal›¤› tan›m›ﬂt›r. Frans›z gelene¤inde metres gibi,
Türk gelene¤inde de kuma resmen toplum taraf›ndan eﬂ gibi sayg› de¤er bir
konum olarak kabul edilmiﬂtir. Kad›n da
erkek gibi kendi ad›na var olabildi¤i zaman bir erke¤in himayesinde saklanmak ihtiyac›n› duymayacakt›r. Do¤ru eﬂ

9

seçimleri evlilik birli¤inin ahenkle devam etmesini sa¤layacakt›r.
Bütün dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de XX.Y.Y.’la kadar olan dönemde
yayg›n olarak kad›nlara kendi adlar›na
varolma ve entellektüel faaliyetlere kat›lma hakk› tan›nmad›¤› için sanatta, bilimde, edebiyatta, politikada öncü durumda ve eser sahibi kad›n say›s› pek
azd›r, baz› alanlarda hiç yoktur. Ancak
içinde bulundu¤umuz yüzy›lda hayat›n
her alan›na kad›nlar›n da erkekler kadar katk›da bulunacaklar›ndan ﬂüphe
edilmemelidir.
Özellikle XX. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra kad›nlar kendi adlar›na
varolabilme imkân› buldukça sanattan
edebiyata, bilimden teknolojiye kadar
d›ﬂ dünya ile ilglili çal›ﬂma alanlar›nda
baﬂar›l› ve ayn› zekâ seviyesindeki erkekler kadar üretken olabileceklerini
göstermiﬂlerdir. Ancak, sorumlulukta ve
imtiyazda eﬂitlik anlay›ﬂ›n›n bütün toplum ve kesimlerde egemen olabilmesi
daha zaman alacakt›r. Dünyan›n pek çok
yerinde oldu¤u gibi Türkiye’de de yer yer
erke¤in üstünlü¤ü anlay›ﬂ›n›n hakim oldu¤u kabul ve yaklaﬂ›mlar halâ baz› kesimlerde oldukça etkilidir.
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