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TEŞEKKÜR

Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yaz-
mış olduğum yüksek lisans tezinin Türkçeleştirilerek yeni-
den yazılmış halidir. Bu süreçte pek çok insanın emeği var. 
Danışmanım Prof. Nükhet Sirman, ben henüz bir felsefe öğ-
rencisiyken kafamı açan antropoloji dersleriyle aklımı çel-
di, tez boyunca sonsuz cömertliğiyle bana rehber oldu ve 
beni her daim cesaretlendirdi. Prof. Belgin Tekçe, titizliğiy-
le ve entelektüel birikimiyle tezi şekillendirmemde çok yar-
dımcı oldu.

Hilal Alkan kitabı yazmam konusunda beni yüreklendir-
di. Şeyma Gümüş, bütün metni özenle okudu ve yazım sü-
recinin her aşamasında bana cesaret verdi. Kübra Şamiloğlu 
yaptığım işe inanmamı sağladı. Hümeyra Dinçer, Esmanur 
Şamiloğlu, Şehide Zehra Keleş, Feyza Akınerdem ve Selma 
Şirin fikirleriyle ve arkadaşlıklarıyla destek verdiler. Eşim 
Samet Yalçın da yaratıcılığı ve kavramlara olan sonsuz me-
rakıyla bana ilham oldu.

Tez yazma ve kitaplaştırma sürecinde annem Demet Kal-
paklıoğlu, sevgisiyle, emeğiyle ve bana olan inancıyla her za-
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man yanımdaydı. Hakkını ödeyemem. Babam Kemal, karde-
şim Burak Kalpaklıoğlu ve kayınvalidem Necla Yalçın da se-
ferber olup, bu süreçte kızlarım Leyla ve Feryal ile vakit ge-
çirerek bana destek oldular.

Hepsine sonsuz müteşekkirim.
Bu kitap Nevin Meriç’in ve vaizelerin misafirperverliği ve 

sohbetleri olmasaydı yazılamazdı. Bana kapılarını, fikirleri-
ni ve hayatlarını açan Nevin Meriç’e ve vaizelere teşekkür 
borçluyum.
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GİRİŞ

Nuruosmaniye Camii’nin avlusundaki İstanbul Müftülü-
ğü’ne ait ek hizmet binasında yer alan bayan fetva odası, va-
izelerin gün boyunca telefonla arayan kişilere fetva verdikle-
ri odanın ismi. Büyük ve çok sayıda kadının telefona baktığı 
kompleks bir mekândansa, küçük ve sade bir oda burası. Üç 
tane masanın, masaların üzerinde bilgisayarların ve karşıda-
ki raflarda hadis ve ilmihal kitaplarının, İslâm Ansiklopedi-
si’nin ve Diyanet’in çeşitli yayınlarının bulunduğu bu odada, 
üç kadın sürekli olarak çalan telefonlara cevap veriyor. Saha 
araştırmamı yaptığım 2014 yılında, bu odada daimi olarak 
bir din hizmetleri uzmanı ve iki tane de Müftülüğe bağlı il-
çelerde çalışan ve buraya dönüşümlü olarak gelen vaize bu-
lunuyordu. Bayan fetva odasındaki kadınlar mesaide olduk-
ları bir gün boyunca ibadetten inanca, gündelik hayat prob-
lemlerinden boşanma konularına kadar çok geniş bir yelpa-
zede sorulan sorulara cevaplar veriyorlardı.

Saha araştırması için bayan fetva odasında oturup telefon 
konuşmalarını dinlediğim bir günde şahit olduğum konuş-
maların bazılarını buraya yazmam soruların çeşitliliğini gör-



12

memize yardımcı olabilir. Örneğin, kendisine tüpleri bağlat-
makla ilgili soru soran kadına, kadınların tüplerini bağlat-
masının fıtrata aykırı olduğunu ve çok çocuk sahibi olma-
nın kötü bir şey olmadığını söyleyen bir vaize, telefonu ka-
pattıktan sonra bana “Kadının dört çocuğu varmış, beşinci-
ye hamileymiş. Doktorlar ‘Ne yapacaksın o kadar çocuğu? 
Bağlat tüplerini’ diyorlarmış... Doktorlar bize cahil muame-
lesi yapıyorlar. Ben üçüncüdeyken ‘Ne yapıyorsun? Bir de 
çalışan kadınsın’ demişti [doktorum]. Ben takmıyorum, ben 
de onlara cahil muamelesi yapıyorum” dedi. Aynı gün yine 
aynı vaize, rahim sarkması yaşayan bir başka kadına tüpleri-
ni bağlatmasını tavsiye etti. Vaizenin anlattığına göre, bu ka-
dın da üçüncü çocuğuna hamiledir ve doktor yaşadığı rahat-
sızlıktan dolayı ona kesinlikle hamile kalmaması gerektiğini 
söyler. Vaize ona “Nasıl bir doktorunuz var? Dindar bir dok-
tor mu?” sorularını sordu ve sonra “Normalde izin verilmi-
yor ama kişiye göre değişiyor. Doğurmak sağlığınızı tehlike-
ye düşürecekse tüplerinizi bağlatabilirsiniz” dedi.

Bu sorudan sonra arayan kadın, yaşadığı apartmanın oto-
mat parasını ödemek istemediğini, çocuğunun olmadığını 
ve otomatiğine az basıldığını söyledi. Vaize, komşularını ya-
nına çağırıp telefonun hoparlörünü açarak cevabı bekleyen 
bu kadına sorusunu netleştirmesini söyledi ve sonra soru-
yu birlikte formüle ettiler: “Otomat parasını vermesem di-
nen komşularımın hakkına girer miyim?” Vaize net bir ce-
vap vermeyerek, acilen apartman yönetim toplantısı yapma-
larını tavsiye etti.

Daha sonra gelen iki soru ise âdet düzensizliği ve loğusalık 
döneminde kanama yaşayan kadınların gusül abdestine dair 
sorduğu sorulardı. Bir vaize gusül abdestiyle ilgili soruya ce-
vap verirken, odadaki diğer vaize finans konularıyla ilgili so-
rulan bir soruya şu cevabı veriyordu: “Finans kurumlarıyla iş-
lem yapmak caiz, fakat her işlem için bankayla konuşmak la-
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zım. Altın olarak verdiklerinizi altın olarak istediğiniz zaman 
vermiyorsa caiz değil. Diyanet açıklama yaptı bu konuda.”

Sonrasında yapılan uzun bir telefon konuşmasını dinler-
ken aldığım notların bir kısmı şöyle: “Eşiniz bildiğinizi bili-
yor mu? ... Eşinizin işlediği günahlar yüzünden sizin nikâ-
hınıza bir şey olmaz... Sizin affetmenize binaen eşiniz bu-
nu alışkanlık haline getirmesin.” Telefonu kapattıktan son-
ra vaize bana telefonda dinlediği hikâyeyi şöyle anlattı: “Eşi 
yakın bir akrabasıyla aldatıyormuş. Kadın bunu kameray-
la keşfetmiş. Eşimi seviyorum, diyor kadın. ‘Eşimin aldattığı 
kadınla görüşmüyorum, vebali var mı?’ diye soruyor.” Aynı 
gün vaizeler çoğunlukla kadınlar tarafından sorulan şu so-
rulara da cevap verdiler: “Eşimle mahkemeyle boşandık. Bu 
boşanma talâk yerine geçer mi”, “Eşim bana ‘boş ol’ dedi. Ne 
yapmalıyım?”, “İşyerinden tazminatsız çıkarıldım. Benim 
gibi tazminatsız çıkarılan arkadaşlarım dava açıp tazminat 
aldılar. Ben de böyle yapsam gönülsüz verdikleri tazminat 
helal olur mu?”, “Hiç namaz kılmayan biriyim. Hz. Ali’nin 
Celcelutiye duasını okuduğum takdirde kafam daha çok ka-
rışır mı?”, “5 sene doğum kontrol hapı aldım, yan etkilerini 
gördüm. Spiral caiz mi?”, “Eşim bugüne kadar sana verdik-
lerim haram olsun diyor. Eşimden aldığım para helal mi?”

Bu kitap, İstanbul Müftülüğü’ne bağlı Alo Fetva Hattı’nda 
vaizelerin verdiği fetvaları ve fetva verme yollarını inceleme-
yi amaçlayan bir saha araştırmasından yola çıkarak yazıldı. 
En başta söylemem gerekir ki, kitabın derdi, ne Diyanet İş-
leri Başkanlığı’nın kurumsal bir analizini yapmak ne de teo-
lojik tartışmalar yürütmek. Kitap esas olarak, modern sekü-
ler bir kurumda icra edilen “geleneksel” bir pratik aracılığıy-
la etik, siyaset ve dinin nasıl iç içe geçtiğini ve vaizelerin her 
bir tekil durum için fetvaları nasıl yeniden yorumladıkları-
nı analiz etmeyi amaçlıyor. Fetvaların içerik olarak ne söyle-
diğiyle birlikte “nasıl” verildiğini de sorgulayarak, fetvanın 
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etik yönünü tartışmaya açıyor. Kitap aynı zamanda fetva ve-
ren aktörler olan ve Diyanet ile soru soranlar arasında aracı 
vazifesi gören vaizelerin hikâyelerine odaklanıyor. Vaizele-
rin pedagojilerini, duygularını, geleneksel fetvaları nasıl dö-
nüştürdüklerini ve fetva verirken Diyanet’in, arayan insan-
ların ve kendi vicdanlarının sesleri arasında nasıl kaldıkları-
nı anlatmayı hedefliyor.

Sözlükteki karşılığı “bir olayın hükmünü açıklayan veya 
hükmünü koyan, güçlükleri çözen kuvvetli cevap” olan fet-
va, fıkıh terimi olarak ise “fakih bir kişinin fıkhi bir mese-
leye yazılı veya sözlü olarak verdiği cevap, ortaya koyduğu 
hüküm” anlamına gelir (Atar, 1995). Buradaki hüküm keli-
mesi bizi yanıltmasın, fetvalar ibadetten tutun gündelik ha-
yatın detayları ile ilgili bir konuya kadar aklınıza gelebile-
cek herhangi bir meseleyi içerebilen ve bağlayıcılığı olmayan 
tavsiyelerdir.1 Benim fetvalara, bilhassa kadınların Alo Fetva 
aracılığıyla fetva vermesine olan ilgimi besleyen üç konudan 
bahsetmek istiyorum. İlk olarak, Türkiye’de fetvalara olan 
yaklaşımın çok sınırlı ve ideolojik bagajlarla yüklü olduğu-
nu söyleyebilirim. Kimileri fetvayı sadece egemen iktida-
rın projelerini gerçekleştirmek için kullandığı bir araç ola-
rak düşünüyor, kimileri ise fetvaları küçümseyerek insan-
ların gündelik hayatındaki önemsiz ve fazlasıyla detay ola-
rak görülen sorunlarına çözüm aradığı bir yol olarak görü-
yor. Akademik yazında da, son dönemlerde tarihçilerin fet-
vaları analiz ederek, dönemin hukuki ve toplumsal yapısı 
üzerine yazdıkları metinlerin sayısı son derece fazla olsa da, 
antropoloji ve sosyoloji literatüründe fetva üzerine yapılmış 
çalışmalar oldukça azdır.2 Halbuki fetva sadece geçmişe ait 

1 Bu yüzden kitap boyunca fetva ve tavsiye kelimelerini birbirlerinin yerine kul-
landım.

2 Bu çalışmalardan bazıları için bkz. Meriç (2004); Agrama (2010); Masud, Mes-
sick ve Powers (1996).


