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Although the individual essays make useful contributions on their specific topics, cumulatively the collection does not add up to a coherent and persuasive overall reassessment of the period. This might have been supplied by
a concluding synthetic essay bringing together the insights of the various essays and systematically pitting them against the prevailing consensus. Some
of the essays do not make a sufficient attempt to address the broader historiography or to clearly spell out how their findings qualify or subvert our
existing interpretations of the era. For experts in the field this presents less of
a problem, but for others less well versed in the historiography of the postTanzimat period it is more difficult to discern the key elements of the claimed
reassessment and to determine their significance. But it is still an important
work, as previous scholarly works on these topics have been highly politicized. This book is a valuable contribution to our understanding of Ottoman reform and Islam in general, as well as the particular process of the later era,
which was full of conflicts.
Abdülhamit Kýrmýzý

Kadýn Karþýtý Söylemin Ýslâm Geleneðindeki Ýzdüþümleri
Hidayet Þevkatli Tuksal
Ankara: Kitabiyat, 2000. 267 sayfa.
Bu eser 2000 yýlýndan bu yana yayýmlanan kendi sahasýndaki en önemli
kitaplardan biridir. Hidayet Þevkatli Tuksal, bilhassa tarihî bir bakýþ açýsýyla
kadýn karþýtý söylemin Ýslâm geleneðindeki izdüþümlerini sürüp kitabýna önce
ataerkil anlayýþ ve bu anlayýþla mücadele eden kadýn hareketinin kýsa bir
özetini vererek baþlamaktadýr. Tuksal öncelikle Kur’an’ýn insana bakýþýný ve
insan anlayýþýný ortaya koymaya çalýþmýþtýr.
Eser, “Önsöz”, “Giriþ”, dört bölüm, “Sonuç”, “Ekler”, “Kaynakça” ve “Dizin”den oluþmaktadýr. “Kur’an Muhtevasýnda Kadýnýn Konumu ve Ataerkil
Geleneðin Tesirleri” baþlýklý “I. Bölüm”de Kur’an’ýn çizdiði insan tipolojisinden ve Kur’an’ýn kadýna yönelik mesajlarýndan bahsedilmiþtir. “II. Bölüm”de
ise kendisinin kadýn karþýtý saydýðý hadislerden birinde geçen kadýnýn eðriliði
ifadesini ele almaktadýr. “III. Bölüm”de ise eksiklik söylemine deðinmektedir.
Bu rivayetleri ele almadan önce eksiklik söylemine iliþkin rivayetlerin baþka
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rivayetlerle bir arada verilmiþ olmasýndan dolayý, sýnýflandýrma güçlüðü oluþturduklarýný söyleyen Tuksal, vurûd sebeplerine göre hadisleri sýnýflandýrdýktan sonra, bilhassa rivayetlerdeki kocasýna itaat etmeyen nankör kadýnlar ve
cehennemi dolduracak kadýnlarla ilgili ifadeleri uzun uzadýya ele almaktadýr.
“IV. Bölüm”de de uðursuz saymayý þirk sayan hadisleri sýraladýktan sonra,
Hz. Peygamber’in uðursuzluðun yerine koysunlar diye onlara tercih edecekleri ikinci bir seçenek olmak üzere “el-fe’l”i, yani hayra yormayý tercih olarak
sunduðunu gösteren hadisleri zikretmektedir. Daha sonra uðursuzluðun varlýðýna ve bilhassa kadýnýn uðursuzluðuna deðinen hadislere yer vermektedir.
Kadýnla ilgili Ýslâmî literatürdeki olumsuz ifadeleri içeren hemen tüm rivayetlerin ele alýndýðý bu çalýþmada, metin tenkidi yoluyla söz konusu rivayetlerle ne denmek istendiðine ve hangi menbadan beslenerek Ýslâmî literatüre
girdiklerine deðinilmeye ve özetle tüm bu rivayetler, bilhassa Kur’an ýþýðýnda
da ele alýnarak deðerlendirilmeye çalýþýlmýþtýr. Oldukça kapsamlý bir muhtevaya
sahip, kendi sahasýnda bir ilk olma özelliði taþýyan bu eserin kuþkusuz tenkit
edilecek yönleri de bulunmaktadýr.
Bu kitabý, kadýnýn insanýn eksik ve alt bir türü olarak kabul edilmesi eðilimine karþý bir tepki olarak yazdýðýný söyleyen Tuksal (s. 1) erkeklerin kadýnlar üzerinde “kavvâm” olduklarý âyetini yorumlarken kavvâmlýk iliþkisinde kadýnýn her zaman itaat etmesi gereken taraf olarak görüldüðünü ve
Kur’an’ýn burada erkekten yana bir tutum içinde olduðunu düþündüðünü
söylemektedir (s. 46-47). Ancak tek bu âyet deðil de, tüm Kur’an’ýn yaklaþýmý deðerlendirildiðinde, Kur’an’ýn genelinde erkeðe yükümlülük verilmesi,
yani erkeðin kazanýp getirmek ve aileyi geçindirmek zorunda olmasý, hem
evliyken hem de boþanma esnasýnda nafaka vermesi gereken taraf olmasý,
çocuklarýn her türlü maddî sorumluluðundan mesul tutulan kiþi olmasý durumlarý düþünüldüðünde, bütün bu yükümlülüklere paralel olarak Allah’ýn
erkeklere kavvâmlýk statüsünü vermesini anlamak daha da kolaylaþacaktýr.
Ancak öte yandan eþler arasýnda iyi geçimi daima emretmiþ ve bu kavvâmlýk statüsünün erkeklerin yapacaklarý yahut yaptýklarý herhangi bir yanlýþý
örtbas edecek bir statü olarak da algýlanamayacaðýný yine Kur’an haksýzlýk
yapmamalarý yönündeki telkin ve uyarýlarla ortaya koymuþtur. Kadýnlarýn
“nuþûz”u durumunda, erkeðe verdiði fiziksel þiddet uygulama hakkýnýn da
yine Tuksal tarafýndan patriarkal bir durum olarak deðerlendirilmesi ise
(s.47) kabul edilemez. Zira hükümleri vaz ederken ilk muhataplarýnýn algý
dünyasýný göz önünde bulundurmasý, Kur’an’ý patriarkal bir kitap yapmaz.
Tuksal’ýn kitabýnda sergilemeye çalýþtýðý tarihselci bakýþ açýsý, her þeyden önce
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Kur’ân-ý Kerim’i yargýlamamýza yardýmcý olan bir bakýþ açýsý deðil, indirildiði
dönem içinde daha iyi anlamamýza yardýmcý olan bir bakýþ açýsý olmalýdýr.
Tuksal kadýnýn eðriliðini ifade eden kaburga kemiði ile ilgili rivayetin “Onu
düzeltmeye kalkýþýrsan kýrarsýn, kendi hâline býraktýðýn takdirde de o daima
eðri kalýr, ondan ancak yapýsýndaki eðrilikle istifade edebilirsin” (s. 63) þeklindeki bölümüne yoðunlaþmakta ve bu konuda “Hadis rivayetlerinin ortaya
koyduðu üzere, insanlýðýn âdeta kaderi, ortak paydasý olan zaaflarý bütünüyle kadýn cinsinin hanesine yazmak þeklinde tecelli eden eðrilik söylemi, erkek
cinsi söz konusu olduðunda baþka bir görünüme bürünmektedir.” (s. 68) demektedir. Buna baðlý olarak Tuksal burada da hadis þârihlerinin ataerkil bir
tutum sergilemiþ olduklarý iddiasýndadýr.
Tüm bu rivayetlerin Tevrat’ýn kadýna yaklaþýmýyla bire bir örtüþmesinden
nasýl olup da rahatsýzlýk duyulmadýðýný anlamaya çalýþtýðýný ifade eden Tuksal, “Hadis imamlarý Tevrat zihniyetinden kaynaklandýðý apaçýk ortada olan
bu tür Ýsrâilî rivayetleri, hangi gerekçelerle Hz. Peygamber’e isnad etme hatasýný iþlemiþ olabilirler? Bu konuda kitaplara geçmiþ iddialarýn Tevrat’la bu
kadar uyum arz etmesinden nasýl zerrece rahatsýz olunmaz? Hepsinden
önemlisi kadýnýn insan kimliðine, hilafet sorumluluðuna zarar veren bir anlayýþ, nasýl dinî bir dogma hâline getirilebilir?” (s. 75) diye sorgulamaktadýr.
Tevrat’taki kadýnlara yönelik ifadeler (Levililer, 27/6, 9; Sayýlar, 3/40,
31/13; Yeþu, 6/21; Süleyman’ýn Meselleri, 11/22, 21/9; Levililer, 27/9; Yeremya, 8/10) Tuksal’ýn bize çizdiði tablonun kat kat üzerindedir. Ancak burada sorun þu ki, Ýslâmî literatürle Tevrat arasýndaki bu benzerlik gerçekten
de Tevrat’taki anlayýþýn dönemin kadýn anlayýþýna egemen olduðu düþüncesiyle hadis râvilerince yahut hadis þârihlerince mi Ýslâm’a taþýnmýþtýr, yoksa
böyle bir anlayýþ dönemin Arap toplumunda kendiliðinden zaten var mýdýr?
Diðer bir deyiþle, bu anlayýþ yalnýzca Tevrat’tan mý alýnmýþtýr? Dönemin kadýn anlayýþýna Ýbrânî düþüncenin egemen olmasýnýn hadis þârihlerinin yorumlarýnda etkisi düþünülebilirse de bu durum ilgili hadislerin mevzû olmasýný gerektirir mi? Bu hadisler için geniþ bir sened taramasý yeterli düzeyde yapýlmýþ mýdýr ve son olarak böyle bir tarama yapýlmýþsa bile hadislerin metin
tenkidi biraz da bu hadislerin söylendiði kontekstin, yani hadislerin teke tek
vurûd sebebinin bilinmesi gerekmez mi? Bunlarýn da ötesinde Hz. Peygamber’in de kendi yaþadýðý toplumun bir ferdi olarak o toplumun verileriyle konuþmasýnýn ne kadar doðal olduðunun vurgulanmasý gerekmez mi?
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Ayrýca bir baþka rivayet için Tuksal’ýn yorumu daha ilginçtir. “Bu rivayetlere göre erkeðin baþtan çýkma ihtimalinin belirmesi için, kadýnýn herhangi bir
gayret göstermesi gerekmemektedir. Buna raðmen erkek ondan hoþlandýðý
takdirde, kadýn Þeytan’la özdeþleþtirilmekte… Eþ konumunda bulunan kadýn
açýsýndan bakýldýðýnda bile önemli bir ahlâkî zaaf içeren bu tavsiyeye baþtan
çýkma tehlikesine karþý pratik bir çözüm olarak itibar edildiði düþünülebilir.
Fakat erkeði zinadan kurtarmak adýna kadýnýn birini Þeytan suretine sokarak
kötülemek, diðerini de cinsel nesne konumuna indirgeyerek aþaðýlamak ve
bu iki kadýn arasýndan erkeði pir ü pak, Þeytan’a galebe çalmýþ muzaffer bir
kul olarak çýkarmak doðrusu insaf ve haktan uzak bir deðerlendirmedir.”
(s.188). Ayrýca hayýzýn kadýnlarýn dinî yönden eksikliði olarak yorumlandýðýný ifade eden hadislerde hem Yahudilerden hem de Câhiliye dönemi âdetlerinden etkilenilerek amel edildiðini düþünen Tuksal, hadis metinlerine yönelik
tenkitlerini sürdürerek “Nasýl olup da aklý ve dini eksik bu kadýnlar bu kadar
baþtan çýkarýcý olabilmektedirler?” diye sormaktadýr.
Burada kendisine haksýzlýk etmemek için bir hususun altýný çizmek gerekir ki Tuksal, kitap boyunca ele alýp eleþtirdiði rivayetlerin hadis, yani Hz.
Peygamber’in sözleri olmadýklarýný vurgulamaktadýr. Ona göre halkýn örfünde, normal yaþamýnda çok köklü geçmiþi olan anlayýþlar eðrilik, eksiklik,
baþtan çýkarýcýlýk, uðursuzluk ve deðersizlik söylemlerini meþrulaþtýran rivayetler topluluðunda görüldüðü üzere bir þekilde Hz. Peygamber’e mal edilerek hayatiyetlerini ve tesirlerini devam ettirmiþlerdir. Bu anlayýþlarýn hadisleþme sürecinde rol oynayan amillerini tespit etme güçlüðünün bilincinde olduðunu söyleyen Tuksal, çalýþmasýnda söz konusu rivayetleri geniþ baðlamlar içinde inceleyerek ve Kur’an verileri ýþýðýnda deðerlendirerek bunlarýn dinî
dogmalar deðil, binlerce yýllýk ataerkil yapýlanmadan kaynaklanan insanî
ürünler olduðunu ortaya koymaya çalýþtýðýný ifade etmektedir (s. 237-238).
Garudy’nin “Erkek hâkimiyetine dayalý 6000 yýllýk ataerkil toplum yapýsýndan bu yana, insanlýk kadýn boyutu yönünden kötürümdür” cümlesinden
esinlenen Tuksal’a göre Kur’an’ýn tedricî pedagojik bir yöntemle baþlattýðý ýslah hareketi bazý alanlarda tam bir baþarý ile uygulanýrken, bazý alanlarda özellikle kadýnla ilgili- hikmetten nasipsiz cahilî önyargýlar karþýsýnda önemli bir aþama kaydedemeden kesintiye uðratýlmýþtýr (s. 191). Tuksal’ýn bu bakýþý bir yönüyle doðru kabul edilse bile, yine de kadýnla ilgili Ýslâmî literatürdeki söz konusu rivayetleri yeterince açýklamamaktadýr. Kanaatimizce bu rivayetlerin Hz. Peygamber’in aðzýndan çýkýp çýkmadýðýný anlamak için iyi bir
sened tenkidi yapýlmalý ve eðer çýkmýþsa hangi sebeple, hangi ortamda söy213
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lendiðinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Zira Tuksal’ýnki gibi yorumlar, konuyla
ilgili doyurucu bir açýklamadan ziyade 6000 yýllýk ataerkil kültüre bir tepki olmaktan öteye gitmemekte ve âdeta karanlýk bir maðaranýn ucundaki tiz sesler
olarak kalmaya devam etmektedir.
Emine Öztürk

L’Islam, Ennemi Naturel?
Emilio Platti o.p.
Paris: Les éditions du Cerf, 2006. 301 sayfa.
Dominiken bir rahip olan Prof. Emilio Platti, Ortaçað Ýslâm dünyasýnda
yaþayan Hýristiyan ilâhiyatçýlar üzerine yaptýðý akademik çalýþmalarýyla tanýnan bir bilim adamýdýr. Kendisi Leuven Katolik Üniversitesi (Belçika) ve Paris Katolik Enstitüsü’nde dersler vermekte olup, Institut Dominicain d’Études
Orientales du Caire (Kahire Dominiken Doðu Araþtýrmalarý Enstitüsü) ve Belçika’daki Ýslâm-Hýristiyan iliþkilerini araþtýran Centre el-Kalima’nýn üyesidir.
Platti’nin akademik araþtýrmalarýnýn dýþýnda ilk kez doðrudan doðruya
Avrupalý geniþ halk kitlesine yönelik Müslüman ve Hýristiyan iliþkilerini konu
edinen eserler kaleme almasý, meþhur 11 Eylül (2001) saldýrýsýnýn arefesinde
olmuþtur. Ýslâm-Hýristiyan iliþkilerini her iki dinin kaynaklarýndan hareketle
ele alan Platti, özellikle günümüzde günlük dilde “Ýslâm ve Hýristiyanlýk” ya
da “Ýslâm ve Batý” þeklinde kullanýlan gerilim yüklü ifadelerin saðlýklý bir þekilde çözümünün ancak soðukkanlý ve yapýcý bir üçüncü dil kullanýlarak
mümkün olabileceðini ileri sürmektedir. Ona göre bu konuda asýl söz sahibi
olacak kiþiler, her iki kültürü ve her iki medeniyeti yakýndan tanýyan ve uzlaþma zemini oluþturacak lojistik donanýma sahip bilim adamlarý olmalýdýr. Zira yine her iki kültürün tarihine vâkýf olanlarýn da bileceði gibi, tarihte vuku
bulmuþ bu tür gerginliklerde her iki taraf da büyük kayýplara maruz kalmýþ
ve unutulmaz yaralarýn açýlmasýna sebep olunmuþtur.
Uzun yýllar Ýslâm kaynaklarýný ve kültür tarihini araþtýrmýþ olan Platti, Batý
kamuoyunda halka düþman olarak takdim edilen Ýslâm hakkýndaki literatürde, tarih boyunca kullanýlan kavramlarýn ve ifadelerin gerçeði ne kadar yansýttýðýný göstermek için söz konusu kavramlarý analiz ederek eserine baþlamaktadýr. “Önsöz”, “Giriþ” ve iki kýsýmdan oluþan eserin Önsöz’ünde müellif,
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