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Cumhuriyet’in Dindar Kadınları isimli kitap, yazarın doktora tezine hazırlandığı dö-
nemde karşılaştığı süreçlerden edindiği farkındalıkları biriktirdiği bir eserdir. Burada 
yazar, kendi ifadesi ile geçmişin kadınlarını tanıtmaya çalışmış ve Kemalist devrim 
imajının kadınlar üzerinden belirlenmeye çalışıldığı bir dönemde bu tanımlamanın 
dışında kalan; Osmanlı ve Batı kadın tipine uymayıp Müslüman kimlikleriyle varlık-
larını sürdürmeye çalışan; en yaşlısının 1914, en gencinin ise 1945 doğumlu olduğu ve 
ülke kederinden bağımsız bireysel acılar yaşamamış olan on altı kadının hayat hikâ-
yesini okuyucuya aktarmıştır. Bununla beraber yazar, konu edindiği kadınların hayat 
hikâyelerinden hareketle bir dönemin dindar kadın portresini çizip o dönemdeki İs-
lâmî yaşantının nasıl olduğunu tanıklarıyla anlatmaya çalışmıştır. Her kadının hayat 
hikâyesini birebir kendisinden dinleyen yazar, süreçleri birlikte yaşadıkları diğer çağ-
daş kadınların anekdotlarına da eserinde yer vermiştir. Zira her kadın kendisinden 
bahsederken diğer bir kadını da hikâyesinde işaret etmiştir. 

Yazar bu kitabı kaleme alırken, dindar kadınların sosyal hayatlarını, özel hayatlarını 
ve sivil toplum çalışmalarını ortaya koyma sürecindeki gayretlerini, dayanışmalarının 
dilini ve dönemin hadiseleri ile mücadele şartlarını hissettirmeyi hedeflemiştir. Ço-
ğumuzun daha önce adını bile duymadığı şahsiyetleri günümüze taşıyan bu eserde, 
hayat hikâyelerine değinilen kadınlar, dönemlerini bir nebze de olsa aktarmaları ta-
lep edildiğinde hikâyelerini anlatırken utanıp kısa cevaplar vermekle yetinmiş; ancak 
hissiyatlarını derinden derine yaşamaya devam etmiş kadınlardır. Yazar bunu ifade 
ederken günümüz ile kıyaslama yapmış ve o kuşağın tevazuundan hareketle bugünkü 
kuşağın “ben” nesli oluşuna da işaret etmiştir. 

Eserde dindar kadınların yaklaşımları okuyucuya aktarılmadan önce onlara etki eden 
baba ve eş faktörlerine değinilmiş; bunun için dindar erkeklerin devlete karşı mesafe-
sini üç farklı yönden ele alan İsmail Kara’nın, “tek Cumhuriyet, pek çok Müslümanlık” 
analizine yer verilmiştir. Dönemin babalarının takındığı birinci tavır rejim ile muha-
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lifleri arasında arabuluculuk yapmaya çalışan Ahmet Hamdi Akseki’nin tavrıdır. İkin-
ci tavır, Said Nursi’de yakınlık bulan “devlete uzak, millete yakın” anlayışıdır. Üçüncü 
tavır ise, “şekil olarak modern, öz olarak İslamiyet’e bağlı” aydın tipinde kendisini 
göstermiştir. Böylece yazar, babaların tavırları üzerinden kızlarının Cumhuriyet’le 
ilişkilerini hangi mesafede yürüttüklerine değinmiştir. Bunların yanı sıra eserde, ba-
balarından eğitim ve çalışma alanlarında destek gören kadınların eşlerinden çalışma 
konusunda destek alamadıklarını gösteren örneklere de rastlamak mümkündür.

Kitap iki bölümden oluşmaktadır. “Osmanlı ile Cumhuriyet Arasında” ve “Ve Cum-
huriyet”. “Osmanlı ile Cumhuriyet Arasında” isimli birinci bölümde yazar, Osman-
lı ile Cumhuriyet arasındaki süreçten nasibini almış dört kadının hayat hikâyesine 
yer vermiştir. Bu kadınlar sırasıyla Nuriye Çakmak, Behiye Temelli, Safiye İzerdem, 
Nusret Safayhi’dir. Yazar bu bölümde ilk olarak “medreseler kapatılacak, kazanç ka-
pılarınız artık köyleriniz olsun” tavsiyesi ile tasını tarağını toplayıp köye yerleşen ve 
yazarın tabiri ile ilmiyenin kapısından çiftçiliğin kapısına geçen Ahmet Hüsamettin 
Efendi’nin kızı Nuriye Çakmak’ı; ikinci olarak kendisinden 33 yaş büyük biriyle ev-
lendirilen İsmet İnönü’nün ağabeyinin eşi Behiye Temelli’yi; üçüncü olarak, Tüccar-
başı Kuran Kursu’nun açılmasına öncülük eden Safiye İzerdem’i; son olarak da felsefe 
eğitimini yarıda bırakmış olan Nusret Safayhi’yi konu edinir. Kitapta hayat hikâyele-
rine yer verilen bu kadınların genel özelliklerine baktığımızda, aile ve eşlerin dindar 
olduğu ve kadının evin dışında eğitim almasına sıcak bakılmadığı; bununla beraber 
sosyal anlamda el işi türünden uğraşlarla kendilerini geliştirme çabası içinde olduk-
ları görülür. Dönemin kızları iken anne olduklarında kendi çocuklarının hem tahsil-
li hem de sosyal anlamda yetişmelerini sağlamaya çalışan bu kadınlar, millete fayda 
sağlayabilmek adına kendi zamanlarından tasarrufa gitmişlerdir ve bu durum, yazar 
tarafından önemle vurgulanmıştır.

Kitabın “Ve Cumhuriyet” başlıklı ikinci bölümünde yazar, Cumhuriyet Dönemi’nin 
siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik konjonktüründen nasibini almış on iki kadının 
hikâyelerine değinmiştir. Bu kadınlar Atiye Akyıl, Hümeyra Ökten, Münire Yarar, Fa-
kihe Güleç, Türkan Özkul, Fatma Çalıkavak, Gülsen Ataseven, İmral Müberra Önal, 
Mevhibe Kor, Meliha Yalçıntaş, Leyla Çonkar ve Nuran Alişoğlu’dur. Yazar bu bö-
lümde ilkokulda namaz kılmaya başlayan, tahsil hayatında başörtüsünü okul girişin-
de çıkarıp okuldan çıkarken tekrar bağlayan ilk başörtülü doktor Hümeyra Ökten’i, 
ilkokulda sabah namazlarını kılmadan evinden çıkmayıp öğle namazlarını da yemek 
için eve geldiğinde yemeğe oturmadan kılan Münire Yarar’ı, Ankara Ü. İlahiyat Fa-
kültesi’nde yaşadığı sıkıntıların ardından din dersi öğretmeni olarak atandığında ilk 
görevini başörtüsü olmaksızın yapıp tesettüre daha sonra giren Türkan Özkul’u, dö-
nemin neredeyse herkesçe tanınan ve bilinen biçki-dikiş hocası Fatma Çalıkavak’ı, 
TBMM’den üstün hizmet ödülü almış başörtülü doktor Gülsen Ataseven’i ele alır. Bu 
bölüm, rejimin soğuk yüzünü görmüş olan kuşağın babalarının kızlarının hikâyele-
rini barındırmaktadır. Hikâyelerin daha iyi anlaşılması adına esasen kitabın, devrin 
manevî buhranını anlatan diğer kitaplar ile paralel bir biçimde okunması gerekmek-
tedir. Bütünsel bir biçimde ortaya konulmasa dahi yine de Cumhuriyet döneminde 
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manevî yaşama ilişkin değişim çabalarının yansımasını kitapta konu edilen kadınlar 
üzerinden anlamlandırmak mümkündür. Örneğin, Atiye Akyıl üniversite tahsilini 
yerine getiremediği için 80 yaşında dahi acı hissetmektedir. Babası, ağabeyinin sanat 
mektebinde okumasına müsaade ederken Atiye Hanım’ın ilkokul sonrası eğitimine 
karşı çıkmıştır. Onun yaşadığı dönemde Cumhuriyet devri inkılaplarının iyiden iyiye 
kendini hissettirdiğini, tarikat ehli ailelerin mevcut iktidar ve rejim ile ciddi sıkıntılar 
yaşadığını, çocuklara dinî eğitimin ailede çeşitli kısıtlılıklar içerisinde de olsa veril-
meye çalışıldığını; ayrıca kız çocuklarının yüksek tahsillerine devam etmek istemeleri 
durumunda başlarını açma problemi ile karşı karşıya kaldıklarını söylemek müm-
kündür. Bu dönemde babaların takındıkları tavır yukarıda da ifade ettiğimiz üzere 
toplumsal cinsiyet açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken bir durum olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Babalar özellikle erkek çocuklarının okula devam etmeleri-
ni hatta istedikleri bölümler üzerine ilerlemelerini desteklemekte fakat aynı durum 
kız çocukları açısından geçerli olmamaktadır. Sosyolojik olarak değerlendirilmesi ge-
reken bir diğer husus da bu devir kadınlarının kendilerinden yaşça büyük ve kimi 
örneklerde karşılaştığımız gibi statü ve dinî hassasiyet bakımından farklı erkekler ile 
evlenmiş olmalarıdır. Bu durum dindar kadının toplum içerisinde kendine yer edine-
bilme adına bir erkek tarafından himaye-koruma altına alınma, sahiplenilme hissiya-
tının bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Dil bakımından yalın ve akıcı olan eser, bir roman edasıyla kaleme alınmıştır; bu ha-
liyle okuyucunun zihninde anlaşılmadık bir kısım oluşmasına izin vermemektedir. 
Bununla beraber Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren yeni toplumsal düzen içeri-
sinde kendilerine yer bulmaya çalışan kadınların hikâyelerinin günümüze ulaştırıl-
ması açısından bu eserin büyük önem arz ettiğini ifade edebiliriz. Cumhuriyet döne-
minde yaşamış on altı kadının biyografisinden hareketle insanların zihinlerinde hem 
döneme ait hem de şahıslara ait tanıtıcı bir çerçeve çizildiğini söylemek mümkündür; 
fakat Cumhuriyet dönemi dindar kadın gerçeğinin çok daha ayrıntılı çalışmalar ile 
gün yüzüne çıkarılması gerekmektedir. Devrin siyasal ve sosyal konjonktüründen 
hareketle kadınların zor durumlarda dahi nasıl iştiyakla topluma hizmet ettikleri ko-
nusu dikkate değerdir ve yazarın bu tür durumları kişilerin biyografilerine müdahale 
etmeden okuyucuya sunmuş olması okuyucuları kahramanların hayatlarına tanıklık 
etmeye bir adım daha yaklaştırmaktadır. Ancak, eserde hayat hikâyeleri okuyucuya 
sunulan kadınların belli bir çevreden seçilmiş olması ve tek bir bölgeyi kapsaması, 
Türkiye’nin diğer bölgelerinde yaşayan kadınların hayat hikâyelerinin de konu edildi-
ği çalışmalara duyulan ihtiyacı gözler önüne sermektedir. 


