KADILKUDAT
olarak genişletilmiş ya da daraltılmıştır.
Halife. sultan veya vezirlerin başkanlıket
tiği mezalim mahkemelerinde bilirkişi sı
fatıyla mutlaka hazır bulunan kadılkudat
lar. zamanla ülkenin yargı idaresindeki
sorumluluklarının yanı sıra müderrislik.
şeyhlik, merkez camisi imam ve hatipliği,
maliye, ölçü ve tartıların denetimi, miras
taksimi, hapishanelerin, yetim mallarının.
vakıfların ve vakıf mallarının idaresi, cami ve mescidlerin bakımı ve buralara yetkili şahıslar görevlendirme. muhtelif sebeplerle düzenlenen devlet törenlerine ve
biat merasimlerine katılma. halifeye vekalet etme , halife ve sultanların nikah
akidlerine katılma. hükümdar adına yabancı ülkelere gidecek diplomatik heyetlerde yer alma. halife ile görüşecekyaban
cı elçilere önceden muhatap olma. taşra
daki devlet memurlarıyla halife adına yazışmalar yapma ve bu konularda halifeyi
bilgilendirme, sınır boylarındaki man. idari ve asker! faaliyetleri teftiş edip yapıl
ması gereken işleri merkeze bildirme. savaş düzeni alınması ve ordunun savaş
bölgesine götürülmesi gibi vazifeler de
ifa etmişlerdir. Ayrıca halife veya sultanın
refakatinde cuma ve bayram namazları
na, hac yolculuklarına , ülke içindeki seyahatlere ve savaşlara iştirak ederlerdi.
Fatımiler'de ve bir müddet EyyGbiler'de
darphane idaresinden kadılkudatlar sorumlu idiler. Fatımller'de kadılkudatlık
zaman zaman sadece başdallik, zaman
zaman da vezirlik ve başdallik makamları
ile birleştirilmiş, devletin son yüzyılı içinde bu yetkilerin bir şahısta toplanması
adeta bir gelenek halini almıştır.
Başkadılar

merkezde üstlendikleri digörevleri naibleri vasıtasıyla ifa ederler. öteki şehir ve kazalarda görevli kadı
lar kadılkudatın naibi olarak faaliyet gösterirlerdi. Naibler normalde şehir dışında
bulunmadıkça kendileri naib tayin edemezlerdi; bunun bir istisnası Fatımiier
döneminde olmuştur (a.g .e., s. 3 16-3 17) .
Fatımiler'de kadı tayin yetkisi kadılkudat~
ta bulunmakla birlikte bu kuralttı dışına
çıkılarak bazan belli bir bölgeye doğrudan
halife tarafından kadı tayin edilip kadıl
kudatın bu kadı üzerinde yetkisiz kılındı 
ğı , bazan da kadılkudatın görev yaptığı
Mısır'da bile vezir tarafından kadı tayin
edildiği görülmektedir (a.g.e., s. 70, 73).
Receb 393'te (Mayıs 1003) kadılkudattan
başka bir merkez ka d ısı tayin edilmesi
yargıda karışıklığa sebep olunca bir müddet sonra şikayetler üzerine kadılkudatın
yetkisi arttınimıştır (a.g.e., s. 141-142) .
ğer
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İslam Öncesi Dinlerde ve Toplumlarda
Kadın . Kadının

yar atılışı. kız çocuk. eş ve
anne olarak konumu. erkek karşısındaki
statüsü. ferdi ve içtimal hayattaki hak ve
yükümlülükleri gibi açılardan tarih boyunca birbirinden çok farklı telakki ve uygulamalara konu olması. toplumsal yapıyla
ol duğu kadar din ve öğretilerin bu alanda getirdiğiyle de yakından bağlantılı bir
husustur.
Eski toplumlar ve medeniyetlere ait
bilgiler, onlardan günümüze intikal eden
sınırlı sayıda belge üzerinde yapılan çalış
malara dayandığından o dönemler hakkında genel yargılarda bulunmak kolay
değildir. Bu zorluk. mahalll unsurlara ve
insan! özelliklere de bağlı olarak ilave bir
değişkenlik gösteren kadın konusundaki
telakki ve uygulamalar söz konusu olunca
daha da büyür. Ayrıca eski toplumlarda
kadının değeri ve konumu hususunda
yargıda bulunurken tarihsel bağlam ve
olayın kendine has şartları göz ardı edilip
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yeni dönemlerden alınan formel bazı
ölçütlerle değerlendirme yapılması. yani
geriye doğru tarih inşası da isabetli olmayacaktır. Bundan dolayı kadın konusunda
insanlığın tarihi tecrübesi yansıtılırken
anılan yanılma ve sübjektivite payını göz
önünde bulundurmak. yapılan değerlen
dirmeleri de bu gözle izlemek gerekir.
Tarih boyunca çeşitli toplumlarda kastatülerde bulunduğu, anaerkil aile yapısının geçerli olduğu bazı ilkel
topluluklarda kutsallaştırıldığı. bazıların
da ise erkeklerle eşit statü ve haklara sahip bulunduğu, ataerkil topluluklarda çoğunlukla erkeğe göre ikinci derecede bir
statü taşıdığı ve hatta bazı kültürlerde
hemen hemen hiçbir hak ve değere sahip olmadığı genel bir tesbit olarak söylenebilir. Başlangıçta ana soyunun ha.kim
olduğu anaerkil aile tipinin mevcudiyetini
savunanlara göre insan hayatının kaynağı
olması. doğurganlığı ve verimliliği sebebiyle kadın ilahlaştırılmış. tabiatla olan
benzerliği sebebiyle tabiatın sembolü sayılarak verimlilik ilahesi olarak tasvir edilmiş, böylece bereket tanrıçası veya ana
tanrıça kültü oluşmuş. neticede Kybele.
Artemis. Demeter. Astarte. !sis. Afrodit
veya Venüs adlarıyla kişileştirilerek tapınma konusu olmuştur (EAm., Xl, ı 08109)
Bereket ve verimlilik sembolü olan ana
tanrıça kültü Eski Anadolu'da yaygındı.
Hitit sonrası Frigler. Anadolu'nun en eski
kültü olan "ana tanrıça"yı benimsemiş.
Geç Hitit döneminin baş tanrıçası Kubaba. Frig döneminde Kybele'ye dönüşmüş
tür. Yunan döneminde Kybele'nin yanı sı
ra Artemis gibi bazı Yunan tanrıçaları da
ana tanrıçanın nitelikleriyle donanmış.
Roma döneminde Kybele ve kü ltü Roma'ya ihraç edilmiştir. Hıristiyanlık'taki
tamıyı doğuran ana Meryem (Theotokos)
inancında da Neolitiğin ana tanrıça fikri
yatmaktadır. Efes Konsili 'nde Hz . Meryem'in statüsü tartışılmış ve Tanrı doğu 
ran olduğu kabul edilmiştir. Bu doktrinle
H ı ristiyanlık. Batı Anadolu'da yaygın olan
Tanrıça Artemis inancını hıristiyan! bir
kisveye büründürmüş olmaktadır. Diğer
taraftan başı haleli Meryem ve kucağın 
da oturan lsa tasvirleriyle başında kurs
şeklinde başlığı , kucağında oturan çocuğu ile Hititler'in Arinna şehri güneş tanrı
çası tasviri arasında fazla bir fark yoktur
(Uzunoğlu, s. 16-24). Anaerkilliğin ilk aile
şekli olduğunu savunanlara göre ataerkil
aileye geçişle birlikte kadınlar bu saygın
dının farkl ı

lıklarını yitirmişlerdir.

İnsanın yaratılışı konusunda bilinen en
eski izah denemeleri olan Sumer ve Babil
yaratılış efsanesinde insanın tannlara hizmet için ve t opraktan biçimlendirildiği
belirtilmekteyse de kadının yaratılışına
dair bilgilere rastlanmaz ( Hooke, s. 4647; Kramer, s. 131-141 ). Bununla birlikte
Hammurabi kanunlarında kadın hakları
na. özellikle de evlilikle alakalı yükümlülüklere dair kadın lehine yapılmış bir kı
sım düzenlemeler mevcut olup bunlar büyük oranda yahudi şeriatındaki kurallarla
benzerlik hatta ayniyet içindedir. Kadının
mülkiyet ve miras hakkı. kocası onu ihmal
ettiğinde baba evine dönme hakkı vardır.
Monogami esastır. ancak kısırlık halinde
ikinci eş alınabilir. Boşanma halinde kadın kendi çeyizinin ve çocuklara bakmak
için kocasının malının bir kısmının sahibi
olur.

Anadolu'nun gerek As ur kolani çağın
da gerek Hitit döneminde kadın Ön Asya'daki hemcinslerinden daha iyi durumda idi. Ticari hayatta aktif rol alan kadın
medeni hukuk kuralları açısından erkeğe
eşitti. Aile monogami esasına göre kurulmuştu. İkinci bir eş ancak çocuk oluncaya
kadar geçici bir süre için söz konusuydu.
Evlenme ve boşanma resmi sözleşme ile
yapılıyor ve kadına evliliği bozma ve boşanma hakkı tanın ıyordu. Boşanma halinde sahip olunan mal taraflar arasında
eşit olarak bölünüyordu.
Hitit yasalarında kral ve kraliçe eşitti.
Kadeş Antiaşması'nda Hitit kralının yanında kraliçenin de mührü bulunmaktadır. Hitit din ve kült çevresinde kadınların
çok yaygın işlevleri vard ı r. Bazı halk bayramlarında devleti yalnız başına kraliçe
temsil etmektedir. Kadınların çeş i tli unvanlarla tapınak hizmetlerinde bulundukları . Hitit dininde rahibeler in ve kadın
memurların büyük rol aynadıkları bilinmektedir.
Eski Yunan'da kadınların hiçbir politik
hak ve yetkisi yoktu. Miras erkek çocuğa
düşerdi. Tek kadınla evlilik temel ilkelerden biriydi. Evli kadının sadakatsizliği büyük s uçtu . Erkek hiçbir sebep olmadan
karısını boşayabiliyor. kadın da dilediğin
de boşanabiliyor ve çeyizini geri alabiliyordu. Kadınlar dini ayinlere katılır ancak
erkeklerden ayrı otururlardı. Yunan 1 Helen dünyasında bir kadın için en yüksek
ve onur verici iş rahibe almaktı. Rahibelik
devletin tanıdığı yüksek bir memuriyetti
ve rahibelerin çoğunu evli kadınlar teşkil
ediyordu.

Roma'da kadınlara kamu hukuku alahiçbir hak tanınmamıştı, devlet kurumlarında görev alamıyorlardı. Özel hukuk alanında da hakları kısıtlı idi. Kadın
lar rahibe olabiliyordu ve Vesta rahibelerinin ayrı bir statüsü vardı. Kadın evlenerek baba hakimiyetinden koca hakimiyetine geçiyordu ve kocanın mutlak hakimiyeti vardı. Monogaminin esas olduğu
Roma'da aileye önem veriliyor. erkeğin
zina eden karısını affetmesine müsaade
edilmiyordu. Kadının kısırlığı boşanmayı
haklı kılıyor ve sadece erkek boşayabili 
yordu. Kız evlat aile dinini devam ettiremeyeceği için pek makbul sayılmıyordu
(Paribeni, s. 40-46, 95).
nında

Rig Veda dönemi sonrasında Hinduizm
erkek hakim bir karakter kazanmıştır.
Brahmanalar'da ve Upanişadlar'da söz
konusu edilen eğitimdeki ayırırncılık ve
zahidlik anlayışı. bilgi ve kurtuluş yolunun
sadece erkeklerin tekelinde o l duğu fikrini
yerleştirdi. Eski Hintliler'de kadının hiç
değeri yoktu. Kadın kısır olur veya hep kız
doğurursa kocası onu bırakabiliyordu.
Man u Kanun namesi'ne göre kadının va zifeleri çocuk doğurmak. yetiştirmek ve
ev işlerine bakmaktır. Kadın kendi başına
buyruk olmamalı. babasının. evlendikten
sonra da kocasının sözünden çıkmama 
lı, dul kalınca ise oğluna itaat etmelidir
(Sharma,s 100-101).
Bütün Budist ekallerde erkek hakimiyeti söz konusudur. Önceleri kadınların
karmik sistem olarak erkeklerden daha
aşağı oldukları. dolayısıyla yüce mertebelere ulaşamayacakları kabul edilirken sonraları bu inanış değişmiş . çeşitli dini ekallerde kadınlar öğretmen ve ruhani rehber olabilmişlerdir. Mükemmel hikmeti
dişi kabul eden Budizm sembolizmi ve
dişi Bodhisattvalar'ın oldukça popüler
oluşu. Tibet ve Doğu Asya Budist panteonlarındaki tanrıçalar kadına saygının daha da arttığını göstermektedir (a.g.e., s.
13 I- I 33). Jainizm'de Svetambaralar'ın
aksine Digambaralar'da kadınların mabede girmesi yasaktır. Konfüçyanizm genelde ataerkil bir dindir. bu sebeple kadın
ikinci sıradadır ve "Beş Klasikler" denilen
kutsal metinler kadınlara olumsuz yaklaşır.

Eski Türkler'de ataerkil aile tipi hakim
ise de kadın çağının diğer kavimlerine göre daha iyi bir konuma sahipti. Poligami
olmakla birlikte monogami yaygın dı ve
eş seçmede kadınlar da söz sahibi idi. Hakan bilge hatunla birlikte devleti yönet-
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mekteydi. Kadının kocasından ayrı mal
edinme hakkı olduğu gibi sosyal ve dini
hayatta önemli roller üstlenmişti ve dini
merasimlere katılır. hatta başkanlık ederdi (Arsal, s. 338; Ediz. s. 15-21 ; TA, XXI, 9192 ).
Yahudilik'te Kadın. Yahudilik'te kadının
rolü eski dönemlerden beri var olan ataerkil toplum yapısına uygun olarak şekil 
lenmiş , sosyal fonksiyonlar cinsiyete göre tesis edilmiştir. revrat'ta kadının yaratılışıyla ilgili iki kıssadan birincisine göre
kadın erkeğe eşittir ve ikisi de Thnrı'nın
suretinde yaratılmıştır (Tekvln, 1/26-2 7).
İkinci kıssaya göre ise (Tekvln. 2/ 2 ı -25 )
kadın , erkeğin kaburga kemiğinden ve
onun yalnızlığını gidermek üzere uygun
bir yardımcı olarak yaratılmıştır (Tekvin,
2/2 ı -22 ). Kadının erkekten yaratılmasının
sebebi aynı bütünün parçaları olmaları
dolayısıyla birbirlerine bağlanmaları (Tekvln, 2/23-2 4) . parça bütüne tabi olduğu
gibi kadının erkeğe tabi olmasıdır. Bu tabi
oluş. kadının yasak meyveyi yemesi ve
eşine de yedirmesi sebebiyle daha da ön
plana çıkmıştır. Thnrı em re itaatsizliği yü zünden kadını cezalandırmış . zahmetini

Bereket sem bolü ana
nan milatta n so nra ll.
Arkeoloji Müzesi)

tanrıça
yü zyıl a

Artemis'in Efesos'ta buluait m erm er heyke li (Selçuk

ve gebeliğini daha da çoğaltacağım. ağrı
ile evlat doğuracağını. arzusunun kocasına karşı olacağını ve kocasının da kendisine hakim olacağını bildirmiştir (Tekvin . 3116 ). Kadının erkekten sonra ve ondan bir parça olarak yaratılması , erkeğin
kadına ad koyması erkeğin hakimiyeti ve
kadının ona boyun eğmesi olarak yorumlanmaktadır. Kitab-ı Mukaddes geleneğinde erkek kadının efendisidir. İbrani
ce'de kocaya verilen isimlerden biri de
"baal"dir ki efendi anlamındadır.
Kadının birinci görevi ve varlık sebebi
çocukdoğurmak(Te kvl n, 3116 ) ve yuvaya
bakmaktır. Koca ve çocuklar iyi bir eş ve
anne için mutluluk (S ül ey m a n ' ın Mese lleri , 31128 ), kadının kısır olması ise kınan 
ma ve üzüntü sebebidir (Tekvin , ı 1/3 0;
25/2 1; 29/3 ı ). Anne olarak kadının özel bir
yeri vardır ve ona saygı gösterilmesi istenmektedir( Ç ı k ı ş, 20/ 12; Levilil er, 20/
9). Dini hukukta kadın , hakları. görevleri
ve çeşitli kadınlık halleriyle özel bir hukuki
statüdedir ve bu sebeple de erkeklerle
ortak genel hükümler dışında farklı kurallara tabidir.
İbadette kadının rolü ikinci derecededir. Kadın din görevlisi olamaz. Yahudilik'te kadınlar cemaatten sayılmazlar ve
cemaatle i badete i ştirak edemez sadece
uzaktan izieye bilirler. Kadınlar cenaze merasimine de katılamazlar. Kadının adet
görme ve çocuk doğurmasıyla ilgili özel
kirlilik süresi ibadet yapmasına engeldir
ve temizlenme kuralları söz konusudur.
Yıllık üç hac sadece erkeklere şarttır (Ç ı 
kı ş. 23/17, 34/23; Tesniye, 16/16). Kadın da
erkek gibi adak adayabilir (S a y ı la r, 6/2).
fakat babasının veya eşinin iznini alması
şarttır ( Say ıl a r. 30/4- ı 6). Erkeğin belli durumlarda karısını boşama hakkı vardır.
Tevrat'ta erkeğin . evlendiği kadında utanılacak bir şey bulduğunda eşini boşaya
bileceği belirtilmektedir (Tesniye, 24/ 1-4).
Talmudik dönem boşanma için bazı şart
lar getirmiştir ve Ortaçağ ' lardan itibaren
boşanma her iki tarafın isteğiyle olmaktadır. Kadın kocasından ve erkek kardeşi
varsa babasından mirasçı olamaz ( Say ı
lar. 27/8- 11 ). Kadının şahitliği geçerli değildir (EJd., XVI, 586; Dictionnaire encyclop ediqu e du Judaism e, s. 321) .

Tevrat kadınlara erkekler gibi giyinmeyi yasaklamaktadır (Tes niye , 22/5 ). Diğer
taraftan kadının başını örtmesi gerekmekte. kadının başını açma ise kahin tarafından bir aşağılama olarak yapılmak-
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ta ( Sayı lar. 5118). halk içinde başı açma
küçük düşürücü bir davranış olarak kabul
edilmektedir (i şaya , 3/17). Yahudi bilginlerine göre saçının örgüsünü gösteren evli kadın cezalandırılmalıdır. Talmud'a göre
bir kimse halk içinde başını açan karısını
boşayabilir. bazılarına göre ise başı açık
kadının bulunduğu evde kutsal metinlerin okunınası yasaktır (a .g.e., s. 283284). Kadının başını örtmesi şart olması
na rağmen peçe takma zorunluluğu yoktur.
Bu yasaklama ve kısıtlamalara rağmen
sosyal faaliyetlere. bayramiara
ve töreniere katılıyorlardı ( Ç ıkı ş , 15/ 2021; 35/22-29; 38/8; l l. Sa mu el , 6/ 19, 20).
Misafir kabul edebiliyor, ancak yabancı
larla aynı sofraya oturmuyorlardı (Tekvln,
18/9 ). Yahudi şeriatı kadını "şofar" üflemek. "sukkah"ta oturmak. ibadet elbisesi taşımak, düzenli duaları okumak gibi
zamana bağlı emirlerden muaf tutmaktadır. Burada aslolan ailevl yükümlülüklerdir ve kadın kendisini ailevi yükümlülüklerden alıkoya cak emirlerden muaf tutulmaktadır. Fakat bunun Hanukah kandilini yakmak, Purim mecellesini okumak. yoğurduğu hamurdan bir parçasını
hahamlara vermek. cumartesi mu m larını
yakmak gibi istisnaları da vardır ve kadın
ailenin temizlik kurallarına riayet etmekle emrolunmuştur.
kadınlar

Miriam, Deborah , Hulda gibi peygamberler veya Ruth , Ester gibi önemli rol
üstlenmiş kadınlar da olmasına rağmen
İsrail cemiyetinde kadın kamu alanının
dışında bırakılmıştır. Kitab-ı Mukaddes
hukukunda poligami tasdik edilirken
(Tesni ye, 21 / 15) Adem- Hawa kıssası
monogaminin ideal olduğu, ancak "ona
hakim olacak" (Tekvln, 3/ 16) hükmü icabı
kadının kocasından daha aşağı bir seviyede bulunması gerektiği anlayışı hakimdir.
Klasikyahudi literatürü

kadınlarla

ilgili
ve bu tavır
farklılığı Rabbinik literatürde de vardır.
Her gün sabah ibadetinde okunan duadaki. "Rabbim. beni kadın yaratınadığın
için sana şükürler olsun!" ifadesi yanında
rabbilerin poligamiyi uygulamadıkları da
bilinmektedir. Kadınlar Tevrat tedkikinden muaftır. Talmud'da Thnrı'nın , çeşitli
kötü huylardan uzak durması, mütevazi
olması ve böbürlenmemesi için kadını
Adem'in başka bir organından değil de
kaburga kemiğinden yarattığı belirtilir:
ayrıca kadınlar geveze. açgözlü, kıskanç.
farklı görüşler sunmaktadır
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kavgacı.

gibi

güvenilmez ve
yerilir.

baştan .Çıkarıcı

sıfatlarla

Talmud sonrası dönemde kadınlara
ve merhametle muamele edilmesi . ihtimam gösterilmesi gibi hususlar
üzerinde d urulmuş. fakat öğrenim kapı
ları sadece erkeklere açılm ı ştır. Maimonides'e göre kadın kamuya ait bir göreve
tayin edilemez. Ona göre bir kadın kocasının ellerini ve ayaklarını yıkamak , ona
hizmet etmek gibi görevlerini yerine getirmeyi reddederse sopayla cezalandırı
lır (EJd. , XVI, 623-628)
şefkat

Günümüzde yahudi muhitinde kadınla
ilgili farklı yeni yorumlar getirme eğilim
leri de söz konusudur. Ortodoks Yahudilik dışındaki kadınlar gittikçe artan oranda erkeklerle eşit rol oynamayı ve Yahudiliğin kadına karşı tavrının yeniden gözden geçirilmesini istemektedirler. Ortodoks Yahudilik ise kadınla ilgili kurallarda
köklü değişiklikler yapma arzusuna sahip değildir. Ancak bazı Ortodoks çevreler kadının ibadete. Tevrat tedkikine katılımını arttırmışlar ve sinagogun bölümlerini yeniden düzenlemişlerdiL Amerika'daki bazı sinagoglarda okuyucu kadın
lardan oluşan korolar kabul edilmiştir. Kadınlar Tevrat okumaya ve koroya işti rak
edebilmekte. hatta daha az olmak üzere
rabbi bile olabilmektedirler. İsrail'de tepkilere rağmen rabbileri seçecek kurula
kadınlar da alınmaktadır.
Yahudilik'te Ortodoks olmayan çevreler
yeni şartlara ve feminizmin etkisine daha açıktır ve bunlarda kadınl a r yahudi
ibadetindeki rollerini daha da arttırmak
ta ve sağlamlaştırmaktadırlar. Amerika
Birleşik Devletleri 'nde Hebrew Union
College 1972'de ilk kadın hahamı tayin
etmiştir. Reconstructionist Rabbinical
College. 1967'deki kuruluşundan bu yana Rabbinik etüt! ere kadınları da almakta ve 1974'ten beri karı koca rabbiler orada görev yapmaktadır. 1983'te Jewish
Theological Seminary Rabbinik etütlere
kadınların kabulünü onaylamıştır. İngil
tere 198S'te. Fransa 1990'da bir kadını
hahamlığa getirmiştir

(Dictionnaire encyclopediqu e du Judaisme, s. 403-405) .

Hıristiyanlık ' ta Kadın. İnciller'de Hz.
Meryem başta olmak üzere muhtelif kadınlardan bahsedilmektedir. Isa sadece
sözleriyle değil davranışlarıyla da kadın
ları yüceltmiş. İncil'i yayma işine seçtiği
kadınları da katmıştır. Yeni Ahid 'de erkekler gibi kadınlar da Mesih'in doktrini-

ve onu dinleyip peşinden
(Matta, 14/2 1, 15/28; Yuha nna, 4/742), Isa Mesih vasıtasıyla şifa bulmuş ve
günahları bağışlanmıştır (Matta, 8/14- 15;
Lu ka, 7/48-5 0; 13/ 13). Yeni Ahid'de bir taraftan cinsi hayat ve evlilik iyi görülmemekte, bekaretin üstünlüğü ve evlenmemenin fazileti vurgulanmakta. diğer
taraftan poligami ve boşanma yasaklanmaktadır(M atta, I/23; 19/ 12).
ne

muhataptır

gitmiş

Pavlus evlenmemenin ideal olduğunu.
ancak hem zinadan korunmak hem de
çocuk yapmak için evliliğin olabileceğini
ifade etmektedir (Kori ntos l ular'a Birin ci
Mektup, 7/l-7) Ona göre erkek kadın için
değil kadın erkek için yaratılmıştır ve bu
sebeple kadınlar rabbe bağlı olduğu gibi
kocalarına bağlı olmalıdır. Çünkü Mesih
nasıl kilisenin ba ş ı ise erkek de kadının
başıdır (Efesoslular'a, 5/22 -24) Pavlus'a
göre bakirelik üstün bir mükemmellik ve
fedakarlıktır (Korintos lular'a Birinci Mektu p, 7/ 25-40). fakat evlilik Ysa tarafından
bir dini sır seviyesine yükseltilmiştir (Efesosl ul ar'a, 5/3 1-32). Kadın erkeğ in gerçek
arkadaşıdır. İsa'nın . kilisesine karşı yaptı
ğı gibi erkek onu sevmeli . ihtimam göstermeli. himaye etmelidir. çünkü onunla
bütünleşmektedir (Korintoslular'a Birinci
Mektup, Il/9, Il) . Pavlus kadına çözülmez
bir bağla bağlandığı kocasına itaati tavsiye eder ( Korintas i ular'a Birinci Mektup,
7/2-4; I O-ll; Efesoslular'a, 5/22). O kurtuluşunu annelik görevlerini yaparak. çocuklarını imanlı yetiştirerek (Titu s, 2/4-.
5), iyi işler yaparak (Tim oteos'a Birin ci
Mektup, 2/ 10,1 5) sağlayabilir. Pavlus kadınların kilise toplantılarına katılabilecek
lerini, ancak söze karışmamalarını. çünkü kadın erkeğe bağımlı olduğu için öğ
renmek istediklerini evde kocalarından
sorabileceklerini. kadınların başlarını örtmelerinin zorunlu olduğunu ve yalnız bu
şeki lde ki lisede dua edebileceklerini (Korint os lular'a Birinci Mekt up, 11 /5 -6, 9- 1O;
14/34-35) belirtmekte. kadınların gösterişsiz giyinmelerini , utanılmayacak biçimde ve akıllıca süslenmelerini öğütle
mektedir (Timeteos'a Birinci Mektup, 2/9).
Hz. Isa zamanında olduğu gibi havariler
döneminde de kadınlar sınırlı ölçüde de
olsa cemaate yardım ve hizmet işini sürdürmüşlerdir. Bazıları yetenekleri sebebiyle çeşitli dini görevler üstlenmişlerdir.

böylece insan nesiinin günahkar olması
na sebep olmuştur. Kadın yeryüzüne günahı getiren. erkeği mahveden , baştan
çıkarandır. Bu sebeple kilise babaları evliliği zorunlu bir kötülük olarak görmüş
lerdir. Hıristiyanlığın ilk döneminde ka dınlar sessizlik. iffetlilik. yardım severlik
ve sadece dua edicilik yönleriyle ön planda idiler. ancak daha sonra kaygılar dile
getirilmiştir. Justin Martyr. lrenaeus, İs
kenderiyeli Clement, Grigene ve Tertullian gibi ilk kilise babaları kadını melekleri
baştan çıkarmak ve insan soyunu kötülüğe itmekle özdeşleştirdiler. Onlar Havva 'yı , ilk işlen en günah sonucu sadece
şehveti değil ölümü de dünyaya sokması
sebebiyle ayıplarlar. Onların kadınlarla ilgili sözleri. adeta kadın cinsine karşı bir
düşmanlık ve ağır hakaretler içerecek
olumsuzluklar taşır. Aziz loannes Chrysostomos veya Augusti'nin bu konudaki
sözleri de böyledir. Nitekim Aziz Augustin
kadınları kötülük dolu. kıskanç. kararsız
ve tutarsız. bütün tartışmaların. kavgaların ve haksızlıkların kaynağı olarak takdim eder ve evlilikteki ilişkiyi de günah
olarak görür. Nitekim Pa pa Gregoire. karı
kocaların ilişkilerinin de günahtan hali
olmadığını ifade etmiştir. Katalik kilisesindeki nikah töreninde okunan duada.
"Günahla düşmüşüm annemin karnına.

Meryem ve çocuk isa'n ın tasvir edildi <;ıi Kariye Camii' ndeki
birfresko

Kilise babalarının kadınlara dair görüş
leri genelde olumsuzdur. Hıristiyanlık kültüründe kadın yasak meyveyi Adem'e
yedirerek onun cennetten kovulmasına .
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günah işlemiş annem bana gebe kalır
ken" denilmesi bu anlayışın ürünüdür.
Cinsi ilişkinin günah sayılması evlilikten
uzaklaşılınasına sebep olmuş . ll. yüzyıl 
dan itibaren kutsal bilkireler kurumu ortaya çıkmış. bunlar kendilerini bakire olarakyaşamaya ve kiliseye hizmete adamış
Iardır. Kutsal bakireleri kadın münzeviler izlemiş ve böylece kadın manastırları
oluşmuştur. Manastıra kapanan rahibeler temizlik sembolü olan Hz. lsa' nın eş
leri olacaklardır. Hz. Isa temizlik sembolüdür, çünkü Hz. Meryem onu cinsi ilişkiye
girmeden doğurmuştur. Şu halde yapıla
cak tek şey Meryem gibi temiz ve iffetli
kalmaktır.

Ortaçağ hıristiyan dünyasında kadın ve
evlilik öylesine kötülenmiştir ki Macôn
Konsili'nde (585) kadının ruhunun olup
olmadığı tartışılmıştır. Buna bağlı olarak
o dönemde kadının sosyal hayattaki durumu daha da kötüleşmiş. XII. asırdan
itibaren Batı ' da büyücü ve cadı avı başla
mış. pek çok kadın cinlerle ilişkisi olduğu
iddiasıyla yakılmış veya suda boğulmuş
tur. Ortaçağ boyunca hıristiyan dünyada.
özellikle de kilise muhitinde yaratılış hikayesinin temel alınarak bütün kadınların
insanoğlunun düşüşüne sebebiyet verdiği kabul edilen Hawa ile özdeşleştirilme
si ve ikinciderecede varlıklar olarak görülmesi. diğer taraftan Hawa'nın antitezi olarak bir başka kadının, Meryem ananın öne çıkarılıp onun tanri annesi olarak
takdim edilmesi , yeni dönemde ise bu
aşırılıklara tepki olarak feminizm ve kadın hakları tezinin ön plana çıkması. Hı
ristiyanlığın kadın konusundaki tarihitecrübesinin bir özeti mahiyetindedir.
BİBLİYOGRAFYA :

H. Lesetre, "Mariage", DB, IV/1 , s. 758-773;
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Talib). İstanbul 1935, tür. yer.; Sadri Maksudi Arsal, Türk Tarihi ve Hukuk, İstanbul1947, s. 338;
A. Muhibbe Darga, Eski Anadoluda Kadın, İs
tanbul1976, s. 5-16; 99-104; a.mlf., "Anadolu
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ÖMER FARUK HARMAN

İslam ' da Kadın. İslam toplumlarında
kadının

gerek aile hayatında gerekse siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik alanlardaki konumunu bir taraftan dini kurallar, diğer taraftan sosyal ve siyasi çevre, etnik yapı ve İslam öncesinden gelen
kültür mirası belirlemiştir. Bu sebeple islam dünyasında kadının her yerde ve her
dönemde aynı konumda olduğunu söylemek mümkün değildir. Hatta aynı bölgede ve aynı zaman dilimi içinde yaşayan
kadınlar arasında bile şehirde veya kırsal
kesimde bulunmalarına göre farklılıklar
olmuştur. Ancak bu. İslam toplumların
daki kadınların bütünüyle farklı kimlikleri
temsil ettiği anlamına da gelmez; onlar
sosyal, hukuki ve ekonomik konum bakı
mından her dönemde belirli ortak çizgilere sahip olmuşlardır.
İslam dini ve kültürünün kadının ferdi
ve içtimal hayatında yaptığı değişiklikleri
sağlıklı olarak değerlendirebilmek için islam öncesi Arap toplumuna bakmak gerekir. Arap toplumu, hem İslam'ın içinde
doğup yayıldığı çevre olması hem de kadın konusundaki ilk islami yorum ve uygulamaları etkilernesi açısından önemlidir. Kadınların erkek merkezli Cahiliye
toplumu içinde ikinci derecede bir yere
sahip olduklarını söylemek yanlış olmaz.
Bunda büyük çoğunluğu itibariyle göçebe bir hayat sürmenin de rolü vardır. Çöl
şartları içinde sık sık yer değiştirmek zorunda kalan, zaman zaman diğer kabilelere baskın yapma ve ganimet elde etme
mecburiyetinde bulunan göçebe kabilelerin yaşantısında muharip sınıftan olmayan ve daha ziyade tüketici olarak görülen kadının ikinci derecede bir role sahip
olması şaşırtıcı değildir. Bu konum bazan
kadınların hayatını bile önemsiz hale getirmiştir. Kız çocuklarının ailenin ve kabilenin imkanlarını tüketmesinin önüne
geçmek ya da kabileler arasındaki baskın
larda yabancıların eline geçmesinin vereceği utançtan kurtulmak için nadiren de
olsa kendi ailesi tarafından öldürülmesi
de bunun bir kanıtını teşkil eder.
İslam'dan önce bazı kabHelerin bir dönem anaerkil bir aile yapısına sahip olduk-

larını gösteren ipuçları varsa da Arap toplumunda genel hatları bakımından oldukça katı bir pederşahiliğin mevcudiyeti görülmektedir. Bunun sonucu olarak kadınların aile içindeki konumları büyük ölçüde aile reisi olan erkeğe bağlıdır. Evlenme çağına gelen kızlar, dul kadınlar kendi başlarına evlenemez, müstakbel eşini
çok defa kendisi seçemez; bu yetki velinin elinde bulunur. Ayrıca veli evlilik karşılığında müstakbel kocadan para veya
mal (mehir) alır. Kadının kocasının ölümü
halinde üvey eviadına veya kayınbirade
rine miras konusu bir mal olarak intikal
etmesi de bu konumunun bir sonucudur.
Kadınların evlenme ehliyetini sadece ataerkil aile yapısı değil kabile içi evlenme
geleneği de (endogami) sınırlamaktadır.
Ancak bu dönemde şehirli kadının sosyal
ve ekonomik durumu göçebe kabilelerindekine nisbetle farklıdır. Şehirli kadın toplum içinde etkin bir yere sahiptir, mallarını bizzat yahut bir ortak vasıtasıyla işle
tebilir. EbG Süfyan ' ın eşi Hind'in Mekke'de saygın ve özellikle müslümanlarla mücadelede etkin konumu, Hz. Peygamber'in ilk eşi Hatice'nin Mekke aristokrasİsinin varlıklı bir üyesi olarak temayüz
etmesi ve ekonomik aktivitesini sürdürmesi bunun örneklerini teşkil eder.

Cahiliye devrinde kadın- erkek ilişkile
rinin biçimini de toplumun göçebe veya
yerleşik olması belirlemektedir. Göçebe
topluluklarda daha serbest bir görüşme
ortamının mevcut olduğu söylenebilir. Bu
dönemde kadınlar iffetli bir aile hayatına
sahipse de farklı erkekle ilişkilerini sürdürenierin varlığı da bilinmektedir. Özellikle kölelerin ve azatlıların böyle bir yaşa
yışı benimsediği söylenebilir. ResGl-i Ekrem. müslüman kadınlardan çeşitli konular yanında zina etmemek üzere de biat
alırken bir kadının, "Hür kadın hiç zina
eder mi?" diye hayretini ifade etmesi o
dönemde yerleşik anlayış ve uygulamayı
göstermesi bakımından dikkat çekicidir
(Ta beri, XXVlll. 51). Yine Arap toplumunda boşanmanın yaygın şekilde uygulandığı ve sayı sınırlaması olmayan bir poligaminin mevcut olduğu bilinmektedir.
Klasik İslami Dönem. Genel Anlayış.
İslam dini. gerek islam öncesi Arap top-

lumundaki dini anlayış gerekse yerleşmiş
örf ve adetlere nisbetle kadının sosyal.
ekonomik ve hukuki konumunda önemli
değişiklikler yapmıştır. Kur' an . insan olması bakımından kadını erkekle eşit bir
varlık olarak kabul eder. Allah insanları

