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Özet  

Eski çağların çok tanrılı dinlerinde kadının ayrıcalıklı ve özel bir yeri varken; özellikle tek tanrılı dinlerin 
yaygınlaşmasıyla beraber kadının dini yapıdaki yeri büyük bir dönüşüm geçirmiş ve kutsal mekân-kadın ilişkisi, 
kadın aleyhine dönüşmüştür. Antik dinlerde doğurma yetisi nedeniyle bedeni üretimle ilişkilendirilen ve kutsanan 
kadın; tek tanrılı dinler döneminde, bedeni kirli olduğu ve zaaflarından dolayı şeytanın baştan çıkarmasına açık 
olduğu gerekçesiyle ibadet mekânlarının dışına itilmiştir.  

Kadın bedeninin, üretici güçten, tiksinilen zira kanayan, içine boşalınan bir arzu nesnesine dönüşmesi 
süreci tarihsel olarak toplum yapısının ve kurumlarının da dönüşmesi anlamına da gelmektedir. Bu dönüşüm, 
tiksinmenin kültürel tarihi ve kadının toplumdaki yerinin kültür antropolojisi açısından incelenmesiyle 
kavranabilir hale getirilmeye çalışılacaktır. 

Tüm bu dönüşümlerden yola çıkarak, günümüz Türkiye’sine geldiğimiz zaman 2017 yılında, İslam ibadet 
yerlerinde kendine yer isteyen bir hareket olarak “Kadınlar Camide Hareketi (KCH)” dikkat çekmektedir. 2017 
yılında bir grup kadın, ‘camilerde kadınlara ayrılan yerlerin yetersiz olması, camilerin düzensiz, kirli ardiye 
bölümlerinin kadınlara layık görülmesi, kadınlar için temiz, ücretsiz ve sürekli açık abdesthane bulunmaması, üst 
katların kadınlara ayrıldığı camilerin dar ve dik merdivenleri, yaşlı ve engellilerin erişimini engellemesi ve 
kadınlar için ayrılan kısımların camiyi ve cemaati görmeyi engelleyecek şekilde düzenlenmesi nedenleriyle 
kadınların cemaatin bir parçası gibi hissederek ibadet etmesini zorlaştırması’  sebepleriyle camilerde yer talep 
etmişlerdir.  

KCH’nin toplumdaki yansımaları ve hareketin öncüsü olan kadınların kendi çevrelerinden gördükleri 
tepkiler bu çalışmada sunulacak ve türbanlı feminizm olarak adlandırılan Türkiye muhafazakâr feminist 
hareketinin kendi çevresine karşı verdiği mücadele kutsal mekân-kadın bağlamında incelenecektir.  

Abstract 

Sacred Places and Women: Reflections on the Women in the Mosques Movement  

While the women had a privileged and special status in polytheistic religions of ancient ages, the status of women 
in religious structure underwent a great transition with the spread of monotheistic religions and the sacred place – 
women relationship had its own transition against the benefit of women. Due to the ability to give birth, the female 
body was considered in relation to production and praised in ancient religions. On the other hand, in the ear of 
mono-theistic religions women were expelled from the temples as they were believed to be open to being tempted 
by Satan since their bodies were unclean and they had their own weaknesses.  

 

The process of transformation of the female body from a reproductive force into an object of desire to be ejaculated 
in and which is disgusting as it is bleeding also corresponds to the historic transformation of social structure and 
institutions. In this study, I will try to make this transformation clear by the in-depth review of the cultural history 
of this disgust and status of women in society in means of cultural anthropology.  

Starting from this transformation; once we arrive in modern-day Turkey, “the Women in Mosques Movement” 
(WMM) in 2017 as a movement asking for a place for themselves in Islamic worshipping places, requires special 
attention. In 2017 a group of women demanded a place in mosques by saying that the women cannot feel like a 
part of the mosque community due to reasons such as the insufficiency  of space for women in mosques, allocation 
of warerooms as worshipping places for women, lack of adequate and clean washrooms (abdesthane), narrow and 
steep stairs, being unable to see the mosque and community from places allocated for women.  



Reflections of WMM in society and reactions against the leading women of the movement from the close circles 
will be presented within this study and the struggle of the conservative feminist movement which is also known 
as the headscarfed feminism, against their own circles will be examined.  

 


