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Bu yazı iki bölümden oluşacak, birinci bölümde dini 
hüküm ve kuralların değişmesi, ikinci bölümde değiş
meye tabi olup olmaması bakımından kadınla ilgili üç 
mesele ve hüküm incelenecektir. 

GİRİŞ 
Değişme, tarihî ve sosyal bir olgudur, onu inkâr et

mek, yok saymak mümkün değildir Ancak değişmeyi 
meşruiyetin bir referansı olarak değerlendirmek, 
değişmeden hareketle her yeniyi almak ve her eskiyi at
mak yanlıştır. Meyrûiyetin, alınacak ve atılacak şeyleri 
belirlemenin makul, objektif, insan tabiatına ve yaratılış 
amacına uygun ölçüleri, aşkın ilkeleri olmalıdır. Dünyada 
insan düşüncesi, inancı, ahlakı, dünya görüşü ve hayat 
tarzında meydana gelen her değişme günümüzde 
fevkalâde gelişmiş bulunan iletişim araçları ile her tarafa 
ulaşmaktadır. Bunları "her değişme, bir gelişme, bir iler
lemedir", "modern veya çağdaş olan her şeyi her fert ve 
toplumun özümsemesi gerekir" gibi modern naslardan 
veya doğmalardan yola çıkarak vakit geçirmeden benim
semek, taklit etmek yerine, mezkûr ölçü ve ilkelere göre 
değerlendirmek ve süzmek daha doğru bir yaklaşım ve 
tavır olsa gerektir. Evrimciliğin bir uzantısı olan "tek yön
lü, düz çizgili ilerlemecilik" düşüncesi ve akımı bugün 
Batılı pekçok bilgin tarafından ciddiye alınmamaktadır. İs
lâm âleminde de bu düşünceyi, daha önceki modern
leşmiş neslin hiç tereddüt göstermeden yapıştıkları "aklın 
putlarından" biri olarak görenlerin sayısı gün geçtikçe art
maktadır. Batı'yı örnek alan, Batı medeniyetini hedef 
olarak gösterenler, bu medeniyetin girdiği bunalım ve 
çöküş dönemini ikinci dünya savaşından önce haber 
veren Spengler, T.S.Eliot ve Rene Guenon gibi düşünür 
ve yazarları okumamış olmalıdırlar. Ancak ikinci dünya 
savaşı ve sonrasında yaşanan trajediler, işlenen insanlık 
suçları, gören gözleri ve işiten kulakları gerçeğe açmış, 
bu medeniyetin ve modelin çökmekte olduğu artık birçok 
Batılı ve Doğulu bilim adamı tarafından kabul ve ilân 
edilmiştir. Batıdan dalgalar halinde gelen değişmeler ve 
yenilikler karşısında Doğu'nun, kalkınmakta olan veya 
geri kalmış bulunan ülkelerin aydın kesiminin farklı tavır
lar içine girdikleri görülmektedir. 

Bu tavırlar çeşitli şekillerde sınıflandırılmış «e isim
lendirilmiştir. Biz burada yenilikçi (modernist), köktenci 

(fundamantalist) ve gelenekçi (tradisyonalist) .şeklindeki 
üçlü tasnif üzerinden yürümek istiyoruz. İslâmı belli bir 
yorum içinde ve etki alanı sınırları da olsa bir din olarak 
benimseyen müslüman modernistler, islâmı veya onun 
bazı özelliklerini, modern dünya görüşünün içinden çıkan 
düşünce, değer ve normlara göre tefsir etmektedirler. 
Modernistlerde görülen temel eğilim Batı medeniyetine 
hayranlıktır, Batı kaynaklı değerlere geniş ölçüde tes
limiyettir, bunları evrensel değerler sayarak kendi değer
leri ile değiştirmenin yollarını aramaktır. Bir ucu mod-
emistlerle, diğer ucu gelenekçilerle birleşen bir çizginin 
üzerinde bulunan köktenciler teorik olarak Batı kültür ve 
medeniyetine karşıdırlar. Şerîati uygulayarak toplumu is
lâmlaştırmak istemektedirler. Ancak islâmı yorumlarken, 
fıkhı, kelâmı, felsefesi, tasavvufu, san'atı... ile tarihi biriki
mini bir yana atarak doğrudan Kitâb ve Sünnet'e 
yönelmekte, fert fert insanı eğiterek islâmlaştırmak yerine 
düzeni islâmlaştırmaya ağırlık vermekte, geçişi sağlamak 
için -bilerek veya bilmeyerek- Batılı tecrübelerden fay
dalanma yolunu tutmaktadırlar. Gelenekçiler ise islâm'ı, 
tarihî birikimi ile birlikte bir bütün olarak ele alıp yorumla
makta, şeriat düzenini benimsemekle beraber fertlerin 
eğitim yoluyla islâmlaşmasına ağırlık vermektedirler. 

Bu üç tavır ve yöneliş hakkında genel bir değer
lendirme yapılırsa denebilir ki, modernistler islâm'ı çağa 
uydurmaya çalışırken diğer iki tavır ve yaklaşımın sahip
leri çağı anlayarak, ihtiyaç ve beklentileri göz önüne 
alarak alternatif İslâm kültür ve medeniyetini çağa sun
maya gayret göstermektedirler. 

Gerek dini hüküm ve kuralların değişmesini ve 
gerekse kadınla ilgili üç meseleyi incelerken günümüz is
lâm dünyasında mevcut bu üç düşünce ve yaklaşım kut
buna yer verilecek, konu üzerindeki düşünceleri yan
sıtılacak ve bizce tercîhe şâyân olan görüş belirtilecektir. 

I. AHKAMIN DEĞİŞMESİ 
A. Nassa Dayanmayan Hükümler 
Nassa dayanmayan hükümlerden maksat, âyetlerin 

ve hadîslerin açık delâletlerinden çıkarılmış, ister kıyas, 
ister çeşitli yorum ve hüküm çıkarma metodlarıyla olsun, 
ictihadla elde edilmiş hükümlerdir. İctihad ancak ondan 
aciz olanları bağlar. İctihad edecek kadar bilgisi ve 
yeteneği bulunmayan insanlar (sıradan halk, avam) bir 
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âlime danışarak veya onun yazdıklarını okuyarak dinini 
öğrenir ve yaşar. Onun için hükmün değişmesi, ya sor
duğu âlimin değişmesi demektir, yahut da âlimin (mücte-
hidin) içtihadının değişmesi demektir. Dinini gerekli kay
naklara başvurarak doğrudan öğrenme ve yaşama 
imkânına sahip olanları, gerek tarih boyunca yaşamış ve 
gerekse çağdaş müctehidlerin ictihadları bağlamayacağı 
için bu gibiler, hâdiseleri inceler, ictihad eder ve eskilere 
uysun uymasın yeni hükümlere varırlar; yani bunlar için 
içtihada dayalı hükümler bağlayıcı değildir ve değişmeye 
açıktır. 

B. İcmâ'a Dayanan Hükümler 
Hakkında icmâ (bir asırda yaşayan bütün müctehid

lerin görüş birliği) bulunan hükümler de ya nassa dayanır, 
yahut da ictihadların denk düşmesi sonucu oluşmuştur. 
Bunlardan nassa dayalı olanlarda bağlayıcı olan icmâ 
değil, nastır; icmâ nassın sağlamlığı ve delâleti konusun
daki şüpheyi kaldırmak, bu hususları kesinleştirmek gibi 
bir rol oynamıştır; bu sebeple naslı icmâ konu olan 
hükümlerin değişmesini bundan sonraki kısımda in
celeyeceğiz. Hakkında nas bulunmadığı halde bir asırda 
yaşamış bütün müctehidlerin ittifak ettikleri, görüş bir
liğine vardıkları bir hükmün bulunup bulunmadığı 
tartışılmıştır, imam Ahmed b. Hanbel, "sahabe (hulefâ-i 
râşidîn) devrinden sonra kim bir icmâ'dan söz ederse 
yalan söylemiş olur" demiştir, islâm dünyasına yayılmış 
müctehidlerin her birinin yerini ve bahse konu mesele ü-
zerindeki içtihadını bilmeden, yalnızca farklı bir içtihadın 
açığa çıkmamış olmasından hareket ederek icmâ'dan 
bahsetmek inandırıcı değildir. Hakkında icmâ bulunduğu 
iddia edilen birçok meselede -gerçekte- ihtilâfın bulun
duğunu, icmâ-ihtilâf konularında eser yazmış eski ve yeni 
müellifler tesbit edip açıklamışlardır (İbn Hazm, el-İhkâm, 
C.l, s.534 vd..; M.Mustafa Şelebî, Ta'lîlu'l-ahkâm, s.325 
vd.). Şu halde hakkında nas ve buna dayalı icmâ bulun
madıkça sadece "şu konuda icmâ vardır" iddiası 
bağlayıcı değildir ve o konu ile ilgili hüküm ictihadla 
değişebilir. 

C. Nassa Dayalı Hükümler 
Âyetler ile hadîs olduğunda şüphe bulunmayan 

metinler bir hükmü açık ve kesin olarak ifade ediyorsa, bu 
mânada "nassın bulunduğu yerde ictihad olmaz" 
(Mecelle, md. 14). Ancak hüküm ifade eden âyet ve 
hadîslerin delâletleri (belli bir hükmü ifade etmesi) her za
man böyle açık ve kesin olmaz; bu taktirde delaleti belir
lemek için fikir yürütmek ve çaba göstermek gerekir ki, bu 
bir ictihaddır ve bu mânada "nassın bulunduğu yerde ic
tihad olur". Ayrıca birinci kısma giren (delâleti açık ve 
kesin) naslar da her zaman ve zeminde bağlayıcı ol
mayabilir. Belli bir örfe, âdete, maslahata (faydalı ol
maya), duruma bağlı bulunan naslar, bu naslarla getiril
miş hükümler de vardır. Müctehid naslara bir de bu açı
dan bakmak durumundadır. İşte bu noktada gelenekçi 
düşünürler ile modernistlerin yaklaşımları arasında 
önemli farklar vardır. Modernistlere göre dinin özü iman, 
ibâdet ve ahlaktır. Diğer konularla ilgili hükümler; sosyal, 
siyasî, hukukî, iktisadî düzenlemeler prensip olarak din 

dışıdır, âyet ve hadîslerle de sabit olsa evrensel değildir, 
değişmeye açıktır, değişmeyecek olan "Kur'ân'ın getirdiği 
hüküm ve kurallar dahi çağdaş, modern olanlara ters 
düştüğünde değiştirilmeli ve "dinin maksadı budur" de
nilmelidir... Köktencilerin çoğuna, gelenekçilerin hemen 
tamamına göre şerîat (sosyal, siyasî, hukuki, iktisadî 
hükümler, düzenlemeler) dinidir, dindendir. Şerîat hüküm
lerinin içtihada ve değişebilen gerekçelere dayalı olan
ları, gerektiğinde yeni ictihadlarla değişebilir. Naslara 
(âyetlere ve hadislere) dayalı olanları ise yalnızca mo
dern normlara ve değerlere ters düştüğü için değiştirile
mez, değerden düşmez; ancak din bunları vazederken 
gözetilen maslahat (fayda, gerekçe) ortadan kalkmış 
olursa, bunun ortadan kalktığına kalbi ve kafası ile müs-
lüman olan âlimler karar vermiş, kanâat getirmiş olurlarsa 
değişir. Bu değişme ve değiştirme nesih değildir, tahsis
tir; yani belli şartlarda uygulanması istenen bir hükmün, o 
şartlar bulunmadığı için (bulunmadığı yer ve zamanda) 
uygulanmaması demektir, aynı şartlar avdet ettiğinde 
hüküm de yürürlüğe avdet edecektir. Çok meşhur bir 
örnek üzerinde yürümek gerekirse: İslama insan kazan
mak ve tehlikeleri önlemek maksadıyle (müellefe-i kulû-
ba) zekât verilmesini isteyen âyetin uygulaması, islâmın 
güçlenmesi ve yayılması sebebiyle gerekçe ortadan 
kalkarsa durdurulabilir; nitekim Hz.Ömer de böyle yap
mıştır. Yazının yaygın olmadığı, buna karşı ahlâkın güçlü 
olduğu çevrede isbat delili olarak şahide öncelik veri
lirken, bu şartlar değiştiğinde yazılı vb. vesikalar isbat 
delili olarak öne geçebilir. Henüz toplum köle ayıbına son 
verememiş olduğunda sokakta, köle kadınlar (cariyeler) 
ile hür kadınları birbirinden ayırmak için Kur'ân'ın 
öngördüğü çarşafa benzer dış giysi (cilbâb), bu gerekçe 
ortadan kalktıktan sonra değişebilir ve artık kadınlar belli 
yerlerini, cilbâbdan başka uygun giysilerle örterek 
sokağa çıkabilirler. Tapu sicil kurumlarının bulunmadığı 
zaman ve zeminlerde gayr-i menkul rehni teslimsiz 
tamam olmazken, kurumlar oluştuktan sonra tapuya 
tescil, teslim yerine geçtiğinden ipotek usulü devreye 
girebilir... Hâsılı Molla Kasjmca bir yaklaşım içinde "şu 
kısım dindendir, şu kısım dinden değildir" diye keyfi bir 
ayırımdan hareket ederek şerîat din dışı bırakılmaz; 
hükümler teker teker ele alınarak usûlü dairesinde 
değişme kabiliyeti araştırılır. 

Faiz örneği üzerinde iki yaklaşımın farkına biraz da
ha açıklık getirmek mümkündür: islâmın modernist yo
rumcularına göre madem ki Batı, ekonomi için faizi zaruri 
görmekte, faizsiz ekonomi olamayacağını ileri sürmekte, 
faizcilikte etik değerler açısından da bir sakınca 
görmemektedir, şu halde müslümanlar da faizli 
ekonomiyi benimsemeli, özümsemeli ve dini metinlerini 
buna göre yorumlamalı, uygun düşmeyen metinleri de -
bunlar hadîs ise- uydurmadır diyerek devre dışı bırak
malıdır. Nitekim modernistler yıllardan beri bu yaklaşımı 
sergilemiş, ya faizle ribâyı birbirinden ayırıp, câhiliye dev
ri faizini yasaklanan "ribâ", modern faizi ise yasak 
kavramına girmeyen "paranın geliri" saymak suretiyle, ya 
İslâm'ın geleneğe bağlı yorumcularına göre Batı'nın faizi 
meşru ve zaruri görmesi onu müslümanlann da alıp be
nimsemesini gerektirmez, bugünki uygulanışı ile faizi 
kesin olarak yasaklamış iseler -ki böyledir- ikinci aşama-
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da bu yasaklamanın geçici bir şart ve maslahata bağlı 
olup olmadığı araştırılır; bir yandan nasların yaygın bir 
âdeti ortadan kaldırarak inkılâp yaptığı, diğer yandan her 
zaman, her yerde faizin azının ve çoğunun topluma ve 
özellikle dar gelirlilere zarar verdiği, onların sermaye 
sahipleri tarafından sömürülmesine araç olduğu göz 
önüne alınarak yasak hükmünün devam ettiğine 
hükmedilir ve faizin ekonomik gerekçesine bir alternatif 
aranır. Nitekim gelenekçi âlimler bu alternatifi de bul
muşlar, kâr ve zararda ortaklık esasına dayanan aracı 
kurumlar vasıtasıyle ekonominin muhtaç bulunduğu ser
mayenin sağlanabileceğini ileri sürmüşler ve bunu uygu
lamalarla da isbat etmişlerdir. 

Son olarak laisizm örneği üzerinde durmak istiyoruz. 
Bilindiği üzere Batı'da laisizm, akıl ve bilimin 17.asırdan 
itibaren adım adım kilise doğmalarına ve sultasına karşı 
zafer kazanması ile oluşmaya başlamış, sonunda 
Tann'nın ve kilisenin dünya hayatına (bilim, düşünce, 
eğitim, sosyal düzen ve düzenlemeler) yön vermesini 
kesin olarak engelleme dini kiliseye ve fertlerin vicdan
larına hapsetme noktasına ulaşmıştır. Laiklik asırlardan 
bu yana oluşan Batı değerleri, varlık ve bilgi telakkisinin 
tabii meyvalarından biri olmuş, hristiyanlık (kilise) da var-

ona uydurmak, güce boyun eğmek durumunda kalmıştır. 
Hıristiyanlığın aslında olmasa bile Roma hıristiyanlığın-
dan bu yana bu dinin aldığı şeklin de, laisizmin Batı'da 
sindirilmesine müsbet etkisi olmuştur. Batı laisizmi benim
semek ve kültürünün vazgeçilmez bir unsuru kılmakla 
kalmamış, onu evrenselleştirmek üzere harekete geçmiş, 
tılsımlı telkin, eğitim ve propaganda araçları ile bu amaca 
da ulaşmıştır. Modernistin ölçüsü Batı'nın evrensel (!) 
değerleri ve ilkeleri olduğuna göre artık laisizmi müslü-
manların da benimsemeleri kaçınılmaz olmuştur. Zaten 
"müslüman toplumlar tarafından algılanan çağdaş lai
sizmin bütün içeriği İslâm'ın hakiki kaynakları Kur'ân ve 
Sünnet ile bütünleşebilir" hükmü önemli düşünürler 
tarafından dile getirilmiş, yeni modernist nesillere, "çağ
daş laisizmin islâmileştirilmesi" vazifesi verilmiştir. Buna 
karşı gelenekçilere göre islâmın vazgeçilmez unsurları 
arasında ferdin ve toplumun Allah'a teslimiyeti, her karar 
ve davranışında O'nun rızâsını gözetme zarureti, gerçek
lik ve değer hükümlerinde aklın yanında ve üstünde ilâhî 
kaynağa (vahye) güven duygusu ve inancı... vardır. 
Müslümanlara mahsus islâm kültür ve medeniyetinin 
temelini oluşturan varlık, bilgi ve değer anlayışı, 
Batı'nınki ile tamamen ters istikamet ve mahiyette olduğu 
için bütünü ile bu kültürler birbiri ile kaynaşamayacağı 
gibi laisizm de islâm'ın bünyesine sinmez, onunla bütün
leşemez. Ayrıca dinin özünü teşkil eden "insanın Allah ile 
derûnî ilişkisinin varlığı, devamı ve yeni nesillere intikali 
uygun bir çevre ve çerçeveyi zaruri kılmaktadır. Bu çevre 
ve çerçeve şerîattir, islâmın siyasi, sosyal, hukuki, ik
tisadî, ahlâkî nizamıdır. Bu sahaları akla ve nefse bırak
mak, dinin özünü de yokluğa bırakmak, yok olmaya 
mahkûm etmek demektir. 

Nas, icmâ ve ictihad kaynaklı hükümlerin değişme 
kabiliyetleri ve değişme karşısında çeşitli düşünce 

okullarının yaklaşımlarını kısaca gördükten sonra aynı 
bağlamda kadınla ilgili üç meseleyi ele alabiliriz. 

II. KADINLA İLGİLİ ÜÇ MESELE 
A. Kadının Şahitliği 
Yakın zamanlara kadar birçok Batı ülkesinde kadına 

eksiksiz bir hukuki şahsiyet ve ehliyet tanınmazken asır
larca önce islâm ona tam bir hukuki şahsiyet ve ehliyet 
tanımış, onları erkeklerin vesayetinden kurtarmıştır. 
Kadın her nevî akdi yapar, mülk sahibi olur, mülkünde 
dilediği gibi tasarrufta bulunur, ne babası, ne kocası, ne 
de bir başkası ona müdahalede bulunabilir, islâm kadın
la erkeğin insanlık, fazilet, Allah'a makbul kul olma 
bakımlarından eşit olduklarını açıklıkla vurgulamış, 
yaratılıştan gelen ve birbirini tamamlayan farklı kabiliyet 
ve özelliklerini göz önüne alarak toplum hayatında 
işbölümünü öngörmüş, bu iş bölümünde öncelikleri belir
lemekle beraber ihtiyaç (zaruret) bulunduğunda rollerin 
değişmesine kapıyı açık tutmuştur. Bu genel çerçeve 
içinde kadının şahitliği konusuna geldiğimizde, bazı 
konularda kadının şahitliğinin hiç kabul edilmemesi, bazı 
konularda ise bir erkek şahidin yanında iki kadın şahidin 
istenmesinin, kadının insanlık değeri konusunda bazı 

tereddütlere yof açtığını görüyoruz. Fıkıh kitaplarındaki 
açıklamalara göre zina suçunun sûbutu için dört erkek 
şahide ihtiyaç vardır. Bu konuda kadınların şahitlikleri 
makbul değildir. Buna karşı yalnızca kadınların bilgi 
sahibi olabilecekleri durumlarda sadece onların şahitlik
leri makbuldür. Bu iki konu dışında erkek şahit yanında 
kadın şahidin şahitliği -meselâ borç ilişkilerinde- bütün 
müctehidlerce caiz görülmekle beraber, ilgili âyet delil 
gösterilerek "bir erkeğin yanında iki kadın "şahit" bulun
ması şart koşulmuştur. Âyet şöyle diyor: "...erkekleriniz
den iki şahidin tanık olmalarını sağlayın. Eğer iki erkek 
şahit olmazsa, razı olduğunuz şahitlerden bir erkek ve -
biri doğrudan saptığına dair şahit ona hatırlatsın diye- iki 
de kadın şahit olsun..." (Bakara:2/282) Âyet de kadın 
şahidin iki olmasının gerekçesi açıkça ifade edildiğine 
göre bundan "kadının değer ve insanlık yönünden erkek
ten aşağıda tutulmuş olması" gibi bir sonuç çıkarmak 
mümkün değildir. Gerekçe insanlık değeri, üstünlük veya 
aşağılıkla ilgili olmayıp, tamamen "unutma, şaşırma, 
yanılma" ile ilgilidir ve hakkın, adaletin yerini bulması 
amacına yöneliktir, ibn Mâce ve Ebû Davud'un rivayet et
tikleri "Göçebenin (bedevînin) şehirli hakkında şahitlik 
etmesi caiz değildir" mealindeki hadîs de böyledir 
(Avnu'l-Ma'bûd, Medîne, 1969, C.X, s.10). Burada 
şahitliği kabul edilmeyen kadın değil, erkektir, gerekçe 
bedevînin insanlık seviyesi bakımından adaletin gerçek
leşmesine, hakkın ortaya çıkmasına katkıda bulunma 
imkânının sınırlı oluşudur. Durum böyle olunca burada 
araştırılması gereken husus, kadının bazı konulardaki 
şahitliğinde tek başına yeterli olmamasının, cins olarak 
ebediyyen onunla beraber olacak bazı özellik ve 
vasıflarına mı, yoksa geçici, bazı zaman ve zeminlerde 
bulunan, bazılarında bulunmayan vasıflanma mı 
dayandığıdır. Eğer hükme temel teşkil eden, gerekçe 
olan vasıf her zaman nadir olmayan ölçülerde bulunan bir 
vasıf ise hükmün devam etmesi tabiidir. Kültür ve 

JOURNAL OF ISLAMIC RESEARCH VOL: 10, NO: 4, 1997 273 



KADININ ŞAHİTLİĞİ, ÖRTÜNMESİ VE KAMU GÖREVİ 

medeniyetin belli dönemlerinde bulunmakla beraber -
nadir oluşlar müstesna- geride bırakılmış ise hükmün de 
değişmesi gündeme gelecektir. Meselâ hadîste geçen 
göçebenin şehire yerleştiğini, eğitim seviyesinin değiştiği
ni, yahut şehire yerleşmediği halde iletişim araçları 
geliştiği için bilgi ve görgüsünü arttırma imkânı bul
duğunu düşünelim; bu taktirde hüküm değişecek, onun 
şahitliği makbul ve caiz olacaktır. Kadının da tek başına 
şahitliğinin geçerli olmamasını gerektiren vasfı, özelliği 
geçici midir, devamlı mıdır? Modernist yorumcuya so
rarsanız öyle fazla ince eleyip sık dokumaya gerek yok
tur; bu hükümü mazide kalmış sosyo-kültürel ve sosyo
ekonomik şartların ürünüdür; bugün şartlar değişmiş, 
kadın değişmiştir; şahitliğin amacını gerçekleştirmek 
bakımından kadın ile erkek arasında fark kalmamıştır; şu 
halde kadın da erkek gibi gerektiğinde şahit olur ve 
şahitliği geçerlidir. Gelenekçiye göre böyle bir hükme 
varabilmek için mesele bazında ciddi araştırmalara 
ihtiyaç vardır. Bu meselede iki noktanın aydınlatılması 
gerekir: a) Çağımızda kadının değişmesi ve -iddia doğru 
ise- şahitlik yönünden erkeğe eşit hale gelmesi, fıtratın 
kadına biçtiği kemâl yönünden bir gelişme midir, yoksa 
bir geriye gidiş midir? Eğer birinci ihtimal doğru ise böyle 
bir değişme beklenemez, hoş görülemez ve teorik olarak 
buna hüküm bina edilemez, b) Kadının şahitliğinin ihti
yatla karşılanmasını ve tedbir alınmasını gerektiren 
psikolojik özellikleri gerçekten ve yaygın olarak değişmiş 
midir? Bu konuda elde ne gibi araştırma sonuçları, bel
geler ve bulgular vardır? Bu iki nokta aydınlığa kavuştu
rulduktan sonra kadının, tek başına şahitliğinin geçerliği
ni engelleyen özelliklerinin değiştiği ve bu değişmenin bir 
gelişme mahiyetinde olduğu hem ilmî, hem de islâmî 
değer ölçülerine uygun olarak ortaya çıkarsa ancak o za
man "âyetin belli bir duruma ve şarta bağlı hüküm ge
tirdiğinden, bu durum ve şartın değişmesi sebebiyle hük
mün de değişebileceğinden" bahsedilebilir. 

Şunu da eklemek gerekir ki, mali haklar ve borçlar 
konusunda kadının şahitliği ile ilgili olup yukarıda meali 
verilmiş bulunan âyet şifahî şahitlikle ilgilidir. Yazı ve 
imzanın yaygın olmadığı bir dönemde başvurulan usul de 
budur. Kadının dikkat, ilgi, etkileşim konularındaki farklı 
psikolojisi hem konuşulan ve görülen hususların zaptı, 
hem de zamanı geldiğinde hakkın isbatı için ifade edilme
si bakımından ihtiyatı gerektirebilir. Yazı ve imzalı şahitlik 
yaygın ve geçerli hale gelince -meselâ bir borçlanma, 
alım-satım, kira akdi yazılı hale getirilip kadın da bunu 
okuduktan sonra şahit olarak altını imzalayınca- şahitlik 
konusu olayda yanılma, unutma, onu ifade ederken 
şaşırma ihtimalleri ortadan kalkar ve âyet, bu mânadaki 
şahitliği kapsamaz. 

B. Kadının Örtünmesi 
Çağımızın Batılı kadını kendisine yabancı olan, 

mahrem akrabası olmayan erkeklerin yanında en azın
dan başını, boynunu kısmen gerdanını, kollarını ve diz 
kapağı hizasından aşağıya kadar bacaklarını açmakta, 
ayrıca sayılan yerlerini güzel göstermek üzere tedbirler 
almakta, makyaj yapmaktadır. Modern, çağdaş, ileri ol
manın ölçüsü Batı olunca bu tarz giyinme ve açma da 

çağdaş medeniyetin gereği olarak görülmektedir. Buna 
karşı islâm dininin ana kaynakları (Kur'ân ve Sünnet) 
kadınların, evlenmeleri caiz bulunan erkeklere karşı 
örtünmelerini, el, yüz ve ayaklar hariç bütün vücutlarını 
uygun elbise ile kapatmalarını ve açıkta kalan yerlerini de 
güzel göstermek, buralara dikkatleri çekmek için tedbir 
almamalarını emretmektedir (Nûr: 24/30-31). Batıyı 
örnek alan, Batılı değerleri ve uygulamaları evrensel 
sayan bazı modernistler İslâm kadınının da Batılı kadın 
gibi açılmasını gerekli görmekte, bunu çağı yakalamanın 
bir gereği bilmekte, bu sebeple ilgili nasları tevile çalış
maktadırlar. Tevil iki noktadan yapılmaktadır: a) Örtün
meyi emreden nasların üslûbundan hareket ederek bun
ların bağlayıcı emir olmadığını, tavsiye mahiyetinde bu
lunduğunu ileri sürmek, b) Örtünme emrini o devrin örf ve 
âdetine, sosyo-kültürel şartlarına bağlamak, Kur'ân'ın 
ahlâki gayesinin iffeti korumak ve zinayı önlemekten 
ibaret olduğunu, iffetin korunması halinde açılmanın 
-amaca aykırı olmadığı için- İslama göre caiz olacağını 
ileri sürmek. Bu iddiaya karşı biz, gelenekçi islâm yorum-
cularıyle beraber kadının örtünmesinin gerekli bulunduğu 
inancında olduğumuz için karşı delilleri vermek ve 
konuyu tartışmakta fayda görüyoruz. Bilindiği üzere bir 
metnin yorumunda üç usul vardır: Tarihî yorum, lâfzî yo
rum ve gâî yorum. Önce âyetlere lafzî ve târihî yorum 
açısından bakalım: 

Örtünme ile ilgili âyetler iki sûrede yer almıştır. 
Ahzâb süresindeki âyet, iffeti korumaya yönelik örtünme 
ile değil, hür müslüman kadınları böyle olmayanlardan 
ayırmaya yönelik özel kıyafetle ilgilidir (Ahzâb: 33/59). 
"Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (dışarı 
çıkarken) üstlerine örtü almalarını (cilbâb adı verilen dış 
giysiyi bürünmelerini) şöyle; bu onların tanınmalarını ve 
bundan dolayı incitilmemelerini daha iyi sağlar..." Âyette, 
cilbâb denilen ve vücudu baştan ayağa örten dış giysinin 
kullanılmasının sebebi açık olarak zikredilmektedir; 
"tanınmaları, diğerlerinden ayırt edilmeleri ve bu sebeple 
incitilmekten kurtulmaları". O devirde henüz köle ve 
cariyeler bulunduğu için çarşıda pazarda bunlara sa
taşılır, el ve dil ile rahatsız edildikleri olurdu, islâm bir 
yandan bu gibi davranışları önlemeye çalışırken, diğer 
yandan, cariye sanılarak hür kadınların da rahatsız 
edilmelerini önlemek üzere tedbir almıştır. Bu tarihi olgu, 
cilbâb adı verilen dış giysinin bütün devirlerde müslüman 
kadınlar içi gerekli bulunmadığını anlamada önemli bir 
yorum delili olmaktadır. Âyetin sonunda yer alan ve 
gerekçeyi açıklayan kısım da bu konudaki şüpheleri or
tadan kaldırmaktadır. Şu halde tarihi şartlar değişip, ya 
toplumda cariye kalmadığında -ki bugün böyledir- yahut 
da ayırımı sağlayacak başka bir alâmet bulunduğunda 
-bir başka toplumda kadınlar, başka bir alâmetle diğer
lerinden ayrıldığında- cilbâb emri bağlayıcı olmaktan 
çıkacaktır. 

Nûr süresindeki âyet, iffeti korumaya yönelik örtün
me ile ilgilidir: "Mümin erkeklere söyle gözlerini (haram
dan) sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu, onların arın
masını daha iyi sağlar; Allah yaptıklarından şühesiz ha
berdardır. Mümin kadınlara da söyle gözlerini sakınsınlar, 
iffetlerini korusunlar, görünen dışında zînetlerini (çekici 
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ve güzel yerlerini, süslerini) açıp göstermesinler. 
Başörtülerini yakalarının üzerine kavuştursunlar. 
Zinetlerini kocaları veya babaları veya kayınpederleri 
veya oğulları veya kocalarının oğulları veya kardeşleri 
veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kızkardeşlerinin 
oğulları veya kadınları veya cariyeleri veya kadına ihtiy
acı kesilmiş olup haneden geçinen erkekler veya kadın
ların mahrem yerlerini henüz anlamayan çocuklardan 
başkasına göstermesinler. Gizledikleri süslerin bilinmesi 
için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Kurtuluşa 
ermeniz için hepiniz tevbe ederek günahtan dönün". 
Tarih, siyer ve hadîs kaynakları İslâm'dan önce kadın
ların nasıl giyindikleri ve nerelerini açıkta bıraktıkları 
hakkında sağlam ve açık bilgiler vermiştir. Buna göre 
kadınlar takılarını, süslerini göstermek için bunları taktık
ları yerlerini açıkta bırakır, gerdanlıklarının görünmesi 
için de başörtülerini yakalarının üzerinden bağlamak yer
ine arkalarına doğru uzatırlardı. Bir örtünme inkılâbı ya
pan âyet, mezkûr âdetleri hedef almakta, onları ortadan 
kaldıran emirler vermektedir: "süsleri göstermeyin, ayak
larınızı yere vurmayın, başörtünüzü önden yakalarınızın 
üzerinden bağlayın...". Yâni örtünme konusunda Kur'ân-
ı Kerîm, o günki sosyo-kültürel şartlara uymuyor, onları 
devam ettirmiyor, aksine değiştiriyor, inkilâp yapıyor. 
Bunun gerekçesini, aşağıda gelecek olan gâî yoruma 
bırakarak lâfzî yorum açısından kelimelere ve üslûba 
baktığımızda, emrin bağlayıcı (tavsiye değil, vücûb için, 
kesin olarak örtnmeyi sağlamaya yönelik) olduğunu 
gösteren sağlam deliller ve karîneler görüyoruz: 1) "Söyle 
korusunlar, açmasınlar, göstermesinler..." şeklindeki 
emirler, gelenekçi yorumcu ve usulcülerin çoğuna göre 
kesinlik ifade eder, bağlayıcıdır, gereğini yerine getirmek 
farzdır. 2) Gazzâlî gibi "emrin bağlayıcı olduğunu 
gösteren karîneler vardır: a) "Örtünürlerse daha iyi olur, 
bunda hayır, edebe uygunluk, ecir vardır..." gibi yumuşak 
bir üslup kullanılmamış, "söyle sakınsınlar, iffetlerini ko
rusunlar, örtünsünler, açıp göstermesinler..." şeklinde 
kesin ifadeler kullanılmıştır, b) Tavsiye üslûbunun sınırını 
çok aşan detaylara girilmiş, nerelerin nasıl örtüleceği, 
hangi şartlarda kimlere, nerelerin gösterilebileceği açık
lanmıştır, c) Âyetin sonunda tevbe tavsiye edilmiş, 
böylece aksine davranışın günah olduğuna işaret 
edilmiştir, d) Örtünme emri gözlerin haramdan sakınması 
ve iffetlerin korunması emrine bağlanmış ve aradaki iliş
kiye işaret edilmiştir. 

Örtünme âyetine gâî yorum açısından bakıldığında 
önemli ve açık ipuçları bulunduğu görülecektir. Sâri 
(Allah Teâlâ) örtünme emrinin hemen başında bunun 
gerekçesini açıklamıştır: "Söyle gözlerini haramdan 
sakınsınlar, iffetlerini korusunlar, şuralarını şunlara karşı 
örtsünler..." Bu gerekçe, islâm'ın ahlak ilkeleri ve değer
leri bakımından erkek ve kadının cinsî cazibe taşıyan 
yerlerini açmaları, karşılıklı olarak buralara bakmaları ile 
iffetlerini korumaları arasında sıkı, değişmez bir ilişkinin 
bulunduğunu varsaymaktadır. İslama göre zina eden if
fetsizdir, iffetini koruyamamıştır. Bir erkeğin kadına, bir 
kadının erkeğe şehvetle bakması, dokunması da zinadır, 
cinsî temasta bulunması da zinadır, iffetsizliktir. Cinsî 
yönden karşılıklı tatminin tek meşru yolu evliliktir. Erkek 
ve kadrınların, evli olmadıkları karşı cinsten biri ile bak

ma, dokunma ve birleşme şeklindeki cinsî alış-verişleri if
fetsizlik sayılmış ve yasaklanmıştır. Bütün bu hüküm ve 
anlayışların temeli, İslama özgü varlık, bilgi ve değer an
layışıdır. Bu açıdan bakıldığı zaman Batılı değerler ve 
değerlendirmelerin çok farklı olduğu görülecektir. Batı'da 
yasak ve ayıp olan tecavüzdür, bir ölçüde de evlilerin zi-
nasıdır. Bunların dışında evli olmayan kadın-erkek 
arasındaki cinsî alış-veriş ne ayıptır, ne de günahtır 
(seküler Batı'da günah yoktur, ayıp da değişken bir 
kavramdır). Ortada böylesine derin ve uzlaştırılması 
imkânsız farklılıklar varken iffet ve örtünme konularına 
Batı hayat tarzı ve değer ölçüleri ile nasıl yaklaşılabilir? 
Batı'yı bir yana bırakarak islâm'a, islâm'da örtünme ile if
feti koruma arasındaki ilişkinin sabit olup olmadığına 
bakalım denilirse, sağlıklı bir hükme varabilmek için şu 
noktaları düşünmek, tartışmak ve araştırmak gerekir: a) 
İslâm'ın iffet anlayışı, b) İffeti koruma açısından örtünme 
ve açılmanın etkisi. Bunlardan birincisine yukarıda 
kısaca temas edilmişti. İslama göre iffet, nihâî olarak 
gayr-i meşru cinsî hayattan uzak durmaktan ibaret olsa 
bile aynı zamanda bunu sağlayan tedbirleri ve 
davranışları da içine almaktadır. Bu sebeple giyiniş (veya 
giyinmeyiş) ve davranışları ile başkalarını tahrik eden, 
günah işlemelerine sebep olan erkek ve kadınların -is-
lâmî mânada- iffetlerine gölge düşmektedir. Gerek erkek 
ve gerekse kadının, karşı cins için genellikle cazip, çeki
ci, cinsî duygulanma ve tahrîki etkileyici yerlerini ört
meleri, uygun giysilerle kapatmaları Kur'ân ve Sünnet 
kaynaklarında gerekli görülmüş, açılma ve gösterme ile 
iffeti koruyamama arasında bir bağın, sabit bir ilişkinin 
bulunduğuna işaret edilmiştir. Günümüzde bilim ve 
tecrübe de bunun aksini isbat etmiş değildir. Kapalı bir 
kadın belki tecessüs ve merak konusudur, açık bir kadın 
ise şehvetli bakışların odak noktası olmaktadır. Normal 
ölçülerde çağdaş bir açıklığın böyle bir sonuç doğurma
yacağı iddiası veya varsayımı -samîmi ise- yalnızca bir 
iddia ve varsayımdan ibarettir ve daha ziyade açıklığın 
şartlandırdığı gözler için düşünülebilir, ilâhî bir emânet ve 
nimet olan cinsî gücünü ve duyarlılığını fıtrattan sapma
yarak korumuş olanlar için karşı cinsin bütün vücudu çe
kici olabilir. Âyetler ve hadîsler ihtiyacı gözönüne alarak 
hem bazı şahısları, hem de vücudun bazı kısımlarını 
örtünme yükümünden muaf tutmuş, mamafih yine de göz
lerin sakınmasını istemiştir. Muaf tutulan kısım, âyette ve 
ilgili hadîslerde kadınlar için "eller, topuktan biraz 
yukarısından aşağıya doğru ayaklar ve saç bitiminden 
çene altına kadar yüz" olarak belirlenmiştir. Tarih boyun
ca hiçbir İslâm âlimi, zaruret bulunmadan daha fazlasının 
açılabileceği kanâatine varmamıştır (Yakın zamanların 
modernist yorumcularını hesaba katmıyoruz). Erkekler 
için istisna, göbekten yukarısı ile dizden aşağısıdır. Bu iki 
sınır çerçevesinde, farklı rivayetlere dayalı küçük görüş 
farkları mevcuttur. İşte islâm kadını ve erkeği bu sınırlar 
içinde örtünme emrini yerine getirecek, böylece kendi if
fetini koruma tedbiri aldığı gibi, başkalarının korunma ça
balarına da katkıda bulunmuş olacaktır. Önemli ve gerek
li olan örtünmedir; hangi giysilerle, hangi biçimde 
örtünüleceği hususu ise islâmî değerler içinde oluşacak 
modaya ve estetik tercîhe kalacaktır. Örtünmenin 
gerekçelerine dikkat edilirse, örtünme tedbîrinin yalnızca 
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örtünenin iffeti ile ilgili olmadığı, daha ziyade başkalarının 
korunmasına yardım ve katkı mahiyetinde bulunduğu an
laşılacaktır. Bütün bunlar normal şartlar ve durumlarda 
söz konusudur. Fevkalâde durumlar, şartlar ve zaruret
lerin kendilerine mahsus, uygun ve rahatlatıcı hükümleri 
vardır. 

C. Kadının Kamu Görevi 
Kadının, ev içinde ve dışında genel olarak çalış

masının, ailenin ihtiyaçlarını sağlamada kocasına 
yardımcı olmasının caiz olduğunda ittifak edilmiş, yalnız
ca bunun, evli bir kadına gerekli (vazifesi) olup olmadığı 
tartışılmıştın Ebû Hanîfe, Şâfi'î, Mâlik evlenme akdinin 
mevzûsuna ve doğurduğu hukuki sonuçlara bakarak 
kadının böyle bir vazifesi olamayacağını, Hz.Zübeyr'in 
eşi Esmâ'nın, Hz.Peygamber'in kızı Fâtıma'nın bu gibi 
işlerde çalıştıklarını ifade eden hadislerin, hatta 
Hz.Fâtıma'nın ve Ali'nin şikâyetleri üzerine 
Hz.Peygamber'in, evin iç işlerini kızı Fâtıma'ya, dış işleri
ni de damadı Ali'ye yüklemiş olmasının bağlayıcı ol
madığını, ihtiyaca, örf ve âdete dayalı olarak tavsiye 
niteliğinde bir çözüm olduğunu ifade etmişlerdir (İbnu'l-
Kayyim, Zâdu'l-me'âd, Beyrut, 1987, C.V, s.186 vd.).ls-
lâmda çalışmayı, ibâdetten, ev işlerinden cepheye kadar 
uzanan bir faaliyetler bütünü olarak aldığımızda kadının 
çalışmasına bir engelin bulunması şöyle dursun, teşvik 
edildiği rahatlıkla söylenebilir. Bu konuda bir sınırlama, 
bir yönlendirme varsa bu, kadın ve erkeğin birbirini 
tamamlayan farklı özellikleri ve kabiliyetlerine bağlı önce
liklerle ilgilidir. Kadının öncelikli işi ev idaresi, çocuk 
bakımı ve eğitimidir. Erkeğin öncelikli işi ise fizik güce 
dayanan işlerdir, ihtiyaç ve zaruret hallerinde rollerin 
değişmesine bir engel yoktur. 

Kadının kamu görevi konusu daha ziyade 
tartışılmıştır. Kaynaklara bakıldığında bu tartışmanın, 
bağlayıcı, kısıtlayıcı naslardan çok örf, âdet ve ihtiyaca, 
başka bir ifade ile zamanın sosyo-kültürel ve ekonomik 
şartlarına dayandığı anlaşılmaktadır. Kamu görevi icra, 
idare, kazâ, savunma ve teşrî olarak düşünüldüğünde 
sonuncusu üzerinde bir ihtilâf söz konusu değildir. İslâm-
da teşrî vahye, içtihada, şûraya ve devlet başkanının ter-
cîhine dayanmaktadır. Kadının devlet başkanlığı konusu 
aşağıda ele alınacaktır, ictihad selâhiyeti ve meşverete 
katılması (şûra üyesi olması) konusunda ise önemli bir 
karşı görüş mevcut değildir, ilk devrin islâm kadınları 
arasında, erkeklerin ilmî hatalarını bulan ve düzelten 
müctehid kadınlar yetişmiştir. Hz.Âişe'nin bu kabil tashih
leri, Zerkeşî tarafından toplanmış ve "el-İcâbe limâ iste-
drakethu Âişe ale's-sahâbe" ismiyle bir kitap olmuştur. 
Kûreyş'ten bir hanımın, bir kararında Halîfe Ömer'e karşı 
çıktığı, mesciddeki toplantıya gelerek kadınların haklarını 
savunduğu ve halîfenin de onu haklı bularak kararından 
geri döndüğü meşhurdur (Tefsîru-ibn Kesîr, Nisa: 
4/22'nin tefsiri). Savunma konusunda kadınların, 
Hz.Peygamber hayatta iken vazife aldıkları, ordunun geri 
hizmetlerinde çalıştıkları, gerektiğinde fiilen savaşa 
girdikleri ve düşmanla vuruştukları bilinmektedir. Nesîbe 
(veya Nuseybe) el-Mâziniyye isimli ensârdan bir hanım, 
ikinci Akabe bey'atinde bulunmuş, Uhut harbinde müslü-

manların bozguna uğradıkları ve Hz.Peygamber' in 
çevresinde bir avuç insanın kaldığı bir zamanda, elinde 
kılıç O'nu korumuş ve önemli yaralar almıştır. Hâlid b. 
Velîd kumandasında Yemâme harbine iştirak etmiş, bu 
savaşta büyük yararlık göstermiş, oniki yerinden yara 
almıştır (ibn Hacer, el-İsâbe, C.IV, s.403). Kadının amme 
görevi ile ilgili olarak en fazla tartışılan iki konu hâkimlik 
ve devlet başkanlığıdır. 

1. Hâkimlik: Bu konuda üç görüş vardır: a) Kadın 
hiçbir dâvada ve mahkemede hâkim olamaz. 
Müctehidlerin çoğuna ait bulunan bu görüşün açık bir 
naklî delili yoktur. Kadının özellikleri, yükümlülükleri ve 
devlet başkanı olamamasından hareketle bu sonuca var
mışlardır, b) Kadın şahit olabildiği konularda ve dâvalar
da hâkim de olabilir; yani ceza dâvaları dışında kadının 
hâkim olması caizdir. Bu görüş Hanefî mezhebi mücte-
hidleri ile ibn Hazm'a aittir. Bu müctehidler, kadının devlet 
başkanı olamamasının, hâkim olmasına engel teşkil et
meyeceğini savunmuşlardır, c) Kadın her nevi dâvada ve 
mahkemede hâkim olabilir. Bu görüş ibn Cerîr et-Taberî 
ve el-Hasenu'l-Basrî'ye aittir. Bu müctehidler, ictihad ede
bilen ve fetva verebilen bir insanın (kadının) tabii olarak 
hâkim de olabileceğini, selâhiyetini sınırlayan bir delilin 
bulunmadığını ileri sürmüşlerdir (M.Mustafâ'ez-Zuhaylî, 
Ta nzîmu'l-kadâ, Dimaşk, 1982, s.56 vd.). Gerek 
Hz.Peygamber ve gerekse Râşid Halîfeleri zamanlarında 
kadınlara hâkimlik görevi verildiğinde, bu cümleden 
olarak Şifâ bt. Abdillah ve Semra bt. Nuheyk'ın pazarda 
ortaya çıkan ticarî ihtilâflarla ilgili dâvalara baktıklarına ve 
bu arada pazarın kontrol görevini de üstlendiklerine göre 
(Prof.Hamîdullah, İslâm Peygamberi, ist.1991, "s.935) 
kadının hâkimlik görevi konusunda dîni kaynaklara 
dayanan bir engelin bulunmaması gerekir. Bundan ötesi 
ihtiyaç, öncelik prensibi ve diğer şartlarla ilgili olmalıdır. 

2. Devlet başkanlığı: Kadının devlet başkanı ve vali, 
kaymakam gibi yüksek düzey yöneticisi olmasının cevazı 
tartışılmış, fıkıhçılar genellikle bu konuda menfî görüş 
sahibi olmuşlardır. Bu görüşü benimserken dayandıkları 
delil bir hadîs yanında kadının özellikleri, devlet başkan
lığını -ki imamlık ve ordu komutanlığı da bu görev 
çerçevesine girmektedir- yürütmesine engel durumları ve 
yükümleri, İslâm tarihi boyunca uygulamada kadın devlet 
başkanının bulunmamasıdır. Buhârî başta olmak üzere 
bazı hadîs kitaplarında nakledilen hadîsin hem doğuşu
nun hem de rivayetinin konumuz bakımından önemli 
gerekçeleri var: Hz.Peygamber (s.a.) çevre ülkelerin dev
let başkanlarına birer elçi ve mektup göndererek onları 
hak dine davet etmişti. Bu meyanda iran hükümdarına da 
bir mektup göndermiş, hükümdar mektubu okuduktan 
sonra parçalayıp atmıştı, bu haber kendilerine ulaşınca 
"onlar da paramparça olsun" buyurmuş, daha sonra 
hükümdar ölüp kızını hükümdar yaptıklarını haber alınca 
da "İşlerini bir kadının idaresine bırakan kavim felah bul
mayacaktır (başarı ve mutluluğa ulaşamıyacaktır) 
demiştir. Sahâbe'den Ebû Bekre bu hadîsi, bir kararını 
etkileyecek şekilde yorumlayarak naklediyor: "Allah 
Rasûlünden duyduğumuz bir sözden faydalanmasa idim 
az kalsın Cemel savaşında savaşacaktım." (Buhârî, 
Meğâzî, 81). Hz.Peygamber'in bu sözü söylemesini 
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hazırlayan sebepler gözönüne alınmadan, hemen bütün 
fıkıhçılar onu, Ebû-Bekre gibi yorumlamış, genel bir ka
nun gibi almış ve kadının devlet başkanı olamayacağı, 
hatta amme görevi alamayacağı hükmünü daha çok 
buna dayandırmışlardır. Bu arada aile ile ilgili bazı âyet
leri de (Bakara: 2/228; Nisâ:4/34) delil olarak ileri sür
müşlerdir. Modernist ve gelenekçi okulların kavşak nok
tasında yer alan bazı yorumculara göre devlet başkanlığı 
da dahil bulunmak üzere kadının kamu görevini en
gelleyen bir nas mevcut değildir. Tam aksine kadınların 
bu görevlerde istihdam edilmesinin caiz olduğunu 
gösteren naslar ve uygulamalar vardır. Karşı tarafın en 
güçlü delil olarak ileri sürdükleri hadîsin çeşitli rivayetleri 
vardır, bazı rivayetlerde ifade daha yumuşaktır. Ayrıca 
Hz.Peygamberin bu sözü söylemesini hazırlayan tarihi 
sebepler, hadisin genel-geçer bir kaideyi değil, belli bir 
toplumun akıbetini haber vermeye yönelik olduğuna 
karine teşkil etmektedir. Önce paramparça olsunlar buyu-
rulup sonra da "bir kadını başlarına geçirdiklerini duyun
ca" felah bulmayacaklarının haber verilmesi, bu geliş
menin (kadının hükümdarlığa getirilmesinin) 
Hz.Peygamber tarafından iyiye alâmet görülmediği açık
tır; ancak bunu, kadının amme görevinde istihdamının 
caiz olmadığına delil saymak -aşağıda sıralanacak olan 
karşı deliller sebebiyle- mümkün değildir; hadîsi "bunu 
yapan iranlılar felah bulmayacaklardır", yahut da "devlet 
başkanlığı görevinde öncelik erkeklere ait iken buna 
riâyet edemeyecek hale gelen toplum felah bulamaya
caktır" şeklinde anlamak en uygun yorum olsa gerektir. 

Hz.Peygamber ve râşid halîfeleri zamanlarında 
kadınların ictihad ettikleri, hüküm ve fetva verdikleri, 
hâkimlik yaptıkları, savaşa katıldıkları, yönetimin karar
larını etkileyecek siyâsî faaliyetlerde bulundukları yukarı
da örnekleriyle ifade edilmişti. Bunlara ek olarak kadının 
devlet başkanlığı da dahil bulunmak üzere gerektiğinde 
kamu görevi yapabileceklerini gösteren delilleri şöylece 
sıralamak mümkündür. 

a) "Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin 
velîleridir (evliya); iyiyi emreder, kötüyü menederler, na
mazı kılar, zekâtı verir, Allah ve Rasûlüne itaat ederler, 
Allah'ın esirgeyeceği kimseler işte bunlardır; Allah son
suz izzet ve hikmet sahibidir." (Tevbe:9/71) 

Bu âyet açık bir şekilde ve hiçbir sınır getirmeden 
mümin erkekler gibi mümin kadınlara da velayet (velî, 
evliya) hakkı getirmekte, erkekler gibi kadınlara da 
toplumda değerlerinin korunmasını kontrol ve temin vazi
fesi vermektedir. Kadının bu vazifeyi hem kadınlara, hem 
de erkeklere karşı yerine getirmek durumunda olduğuna 
da "her biri diğerinin, birbirlerinin velîsidir..." ifadesi delil 
teşkil etmektedir. 

b) Kur'ân-ı Kerîm'de, Nemi sûresinde Hz.Süleyman 
ile Saba melikesi (hükümdarı) Belkıs arasında geçen 
olaylar anlatılmaktadır. Buna göre Hz.Süleyman'a, 
Yemende bir kadın hükümdarın bulunduğu, büyük bir re
fah ve debdebe içinde ülkeyi yönettiği, ancak hak dinden 
sapmış bulundukları ve güneşe tapınmakta oldukları... 
haber verilir. Hz.Süleyman onlara bir mektup gönderir ve 
kendilerini hak dine davet eder. Belkıs bir müstebit 

değildir, devlet işlerini danışma yoluyla yürütmekte, 
meclise (mele') getirmeden hiçbir kararını uygulamaya 
koymamaktadır. Mektup mecliste müzâkere edilir, meclis 
üyeleri ülkenin yeterince güce sahip bulunduğunu, 
savaşı kabul edebileceklerini, yine de kararı kendisine 
bıraktıklarını söylerler. Belkıs: "Hükümdarlar bir şehre gir
ince orayı harabeye çevirir, bozup dağıtır, ehalisinin aziz 
olanlarını zelil hale getirirler, hep böyle yaparlar..." diye
rek meseleyi hediye göndermek ve görüşmeler yapmak 
suretiyle çözmeye çalışacağını söyler, bu yoldan yürüye
rek Hz.Süleyman'a hediyeler gönderir, bilâhere kendisi 
de gider, görüştükten sonra hak dini kabul eder ve 
"Rabbim ben kendime zulmetmişim, Süleyman'la be
raber âlemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oluyorum" der 
(Neml:27/22-44). 

Bu târihî hâdise islâm öncesine ait bulunmakla be
raber Kur'ân-ı Kerîm'de anlatılmakta, müslümanların 
bundan ibret ve örnek almaları istenmektedir. Belkıs 
yönetiminin aleyhinde hiçbir şey söylenmemekte, onun 
bilgisini, ileri görüşlülüğünü, yönetim becerisini gösteren 
sözleri ve davranışları nakledilmektedir. Tam yeri geldiği 
ve münâsebet düştüğü halde bir ülkeyi kadının 
yönetmesinin kötü sonuçlar doğuracağına ait bir işarete 
bile yer verilmemektedir. 

c) Hz.Âişe'nin başkanlığında gelişen Cemel vak'ası 
açık bir siyâsî muhalefet hareketidir ve bu harekette, 
Hz.Âişe'nin yanında yer alan büyük sahâbîler vardır. 

d) Devlet başkanı erkek de olsa bazı görevlerini 
yetişemediği için başkalarına yaptırabilir. Kadın da imam
lık ve komutanlık gibi vazifeleri erkeklere yaptırabilir. 

Sonuç olarak denebilir ki: islâm'da kadının, gerek
tiğinde kamu görevi yapmasını yasaklayan açık, kesin, 
bağlayıcı bir nas mevcut değildir. Aksine bu kapıyı ara
layan deliller mevcuttur. Tarih boyunca kadının kamu 
görevlerinde nisbeten az istihdam edilmiş, devlet 
başkanlığı görevinde ise hiç bulunmamış olması vakıası, 
Doğu'ya ve müslümanlara mahsus değildir, bütün dünya
da, geçmişte ve günümüzde bu uygulamanın hâkim 
olduğu görülmektedir. Bu tarihî gerçek de islâmın tezini 
güçlendirmektedir: Allah Teâlâ insan için mukadder olan 
kemâli gerçekleştirmeleri amacıyle erkek ve kadına, bir
birini tamamlayan farklı özellik ve kabiliyetler de vermiştir. 
Bu özellik ve kabiliyetler, aksine bir ihtiyaç ve zaruret bu
lunmadıkça tabii bir işbölümünü ve öncelikler sistemini 
beraberinde getirmektedir. Bu cümleden olarak devlet 
başkanlığında öncelik erkeklere aittir; bu görevin gerek
tirdiği fıtrî donanım daha ziyade erkeklerde vardır, bunun
la beraber ihtiyaç ve zaruret bulunursa kapı kadınlar için 
de açıktır. 

Bu makaleyi, Toyota firmasının sahibi Eiji Toyota'nın 
eşi Bayan Toyota ile yapılan bir röportajdan bir bölümü 
aktararak bitirmekte fayda görüyorum: 

Soru- ... Savaş yıllarından sonra büyük mucize 
yaratarak bir sanayi devi haline gelen Japonya'da 
kadının rolünü öğrenmek istiyorum. Mucizede kadının 
rolü ne ölçüde etkindi acaba? 
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Cevap- Burada, sizin deyiminizle Japon mucizesinin 
arkasında tabii ki, kadının payı çok büyük olmuştur. Evet, 
belki erkeklerimiz bizden daha fazla çalışmış, daha 
büyük fedâkârlıklarda bulunmuşlardır ama, onlara bu e-
nerjiyi sağlamada kadının yarattığı huzurun payı da 
gözardı edilmemelidir. Ancak bütün bunların ötesinde, 
Japon kadınının, ülkenin kalkınmasını sürdürecek yeni 
nesillerin eğitimine gösterdiği özen, verdiği önem de 

vardır. Japon kadını aile kavramını önde tutarak çocuk
larının eğitimine verdiği önemle bu kalkınmada etkin bir 
rol oynamıştır. Her ana-baba bunun için büyük çaba sar-
fetmişlerdir. Bana sorarsanız mucize, belki de bütün bun
ları yaparken, yani çocuklarını yarına ciddi bir disiplin 
içinde hazırlarken kadınsı duygusallıklardan önemli bir 
parçayı onlara yansıtmayı başarmalarında yatmaktadır 
(Milliyet, 13-Mayıs-1990). 
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