. ù 7$ 3  ' ( ÷ ( 5 / ( 1 ' ù 5 0 ( 6 ù

úslâmc/Müslüman Eril Habitus Sorgulanyor
Questioning Islamist/Muslim Masculine Habitus
Merve Topal*
Birsen Banu Okutan,
Erillik ve Din,
ústanbul: Raùbet Yaynlar, 2017.

Cinsiyet çalümalar dahilinde biyolojik cinsiyete -ek olarakgiydirilen toplumsal eklentileri anlayabilmek zor bir uùraütr. Öte
yandan Türk toplumu söz konusu olduùunda toplumsal cinsiyet kategorilerinin toplumsal bir kurgu olarak üretimlerinde bizzat din
ile iliükisellik göz ard edilemez bir husus olarak deùerlendirilir. Bu
noktada Türkiye’deki toplumsal cinsiyet araütrmalarnda uzun süre
merkezîliùini koruyan kadn araütrmalarna kyasla genel olarak
“erkeùe/erilliùe”1 dair çalümalarn mazisi uzaùa gidememekte; spesifik olarak din olgusu baùlamnda ele alnan “erillik” konusunda
ise disiplinel boüluk daha da artmaktadr. úüte Erillik ve Din isimli
eser, gerek teorik okuma biçimi gerekse saha analizleriyle bu boüluùun giderilmesine katk sunabilme adna yola çkmü kapsaml bir
çalümadr.
Bugün ústanbul Üniversitesi úlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi alannda doktor öùretim üyesi olarak görev yapan Birsen Banu
Okutan’n Erillik ve Din çalümas, Türkiye’de müslüman erilliùin nasl üretildiùi ve devam ettirildiùini araütrmakta; úslâmclk
kavramnn sunduùu bir erillik modelinin var olup olmadùn
* Marmara Üniversitesi, SBE, Din Sosyolojisi Program Yüksek Lisans
Öùrencisi; mervetopal23@gmail.com
1 Çalümada “erillik” kavram, bir toplumsal cinsiyet kategorisi olan “erkeklik” ile özdeü mânada, “masculinity” ifadesinin Türkçe karülù olarak tercih
edilmiütir.
KADEM, Kadn Araütrmalar Dergisi, IV, sy. 1 (2018), 147-157
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sorgulamaya açmaktadr. Çalümada teorik çerçeve “habitus” ve
“söylen” kavramlar üzerine oturtularak úslâmc/müslüman eril tipolojinin söylenleüme ve habituslaüma durumlar göstergebilimsel
bir çözümlemeyle incelenmektedir.
Okutan çalümasn beü ana bölüme ayrmütr. úlk bölümde
erilliùe dair literatürel bir deùerlendirme yaplmakta, ikinci bölümde “habitus” ve “söylen” kavramlar açklanarak aralarndaki iliüki
anlamlandrlmaya çalülmaktadr. Üçüncü bölümde “úslâmclk”
kavramnn kök biçimleri çözümlenerek kavramn müslüman erilleri
tanmlayabilmedeki yetkinliùi tartümaya açlmaktadr. En hacimli
ksm oluüturan dördüncü bölüm ise mütedeyyin erilliùin çok çeüitli açlardan incelemeye alndù saha çalümasn oluüturmaktadr.
Sonuç bölümünde saha bulgular özetlenmekle birlikte veriler “habitus” ve “söylen” baùlamna oturtulan yöntemsel çerçeve ile araütrmacnn kendi kavramsallaütrmas olan “úslâm ahlâk zihniyeti”
üzerinden ayrca deùerlendirilmektedir. “Sonuç Yerine” üeklinde ek
bir baülk açan Okutan, saha çalümas verileri baùlamnda toplumda gördüùü baz sorunlara iüaret ederek kitabn sonlandrmaktadr.
Birinci bölüm, bir toplumsal cinsiyet kategorisi olarak “erilliùe” dair genel literatürün kapsaml bir özetini vermektedir. Erillik
çalümalarnn arkesi özelde feminist çalümalar ile baülatlmakta,
genel erillik çalümalar Tim Edwards’n üçlü kategorik ayrmna
binaen birinci-ikinci-üçüncü dalga erillik çalümalar üeklinde tasnif edilmektedir. Din olgusunun erillik ile iliükisini inceleyen genel
çalümalarn peüine, Türkiye’deki genel ve özel olarak din ile iliükisellik içindeki erillik çalümalar ayr baülklar altnda ele alnmütr.
Baülklarn her birinde konunun önemli isimleri ve bu isimlerin çalümalarndaki erillik anlayü, ana fikirleri özetler üekilde açklanmaktadr. Bakldùnda çalüma, kendi alannn üst baülù olan toplumsal cinsiyet rollerinin erkek çalümalar sahasna dair kapsaml
bilgi sunmakta ve ilgili literatür açsndan derleyici bir kaynak iülevi
görmektedir. Tüm bu literatürel incelemenin sonunda ise Okutan,
erillik ve din konusu üzerine yaplan çalümalarn yetersiz olduùunu
ifade etmektedir (s. 42).
úkinci bölüm, saha çalümasnn oturtulacaù göstergebilimsel düzlemi ortaya koymaktadr. “Söylem”, “söylen” ve “habitus”
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kavramlar srasyla Foucault, Barthes ve Bourdieu’nün ifadeleriyle tanmlanmü; araütrma genelinde söylen ve habitus kavramlar
ön plana çkartlmütr. Aslnda toplumsal cinsiyeti açklama arac
olarak Bourdieu’nün habitus kavramna baüvuru yeni deùildir. Habitus, insanlarn içine gömülü olduklar toplumlarda sahiplendikleri farkl cinsiyet edimlerinin genellikle görünmez olan nesnel ve
biliüsel yaplarn anlamay kolaylaütrmas noktasnda önemli bir
çözümleme çerçevesi olarak görülmektedir (Sancar, 2009, s. 194).
Öte yandan habitus ile söylenin iliükilendirilmesiyle oluüturulan
araütrma düzlemi yeni bir okuma denemesi sunmaktadr denilebilir. Çalümada Okutan, Bourdieu’nün Kabil toplumu analizindeki eril habitus çözümlemesinde söylenin varlùna iüaret ederek bir
habitus-söylen iliükiselliùi ortaya koymaktadr. Okutan’a göre “Aü,
tarihsizleütirme, özdeüleütirme, yineleyim, ne necilik, niteliùin nicelleümesi, saptaym” gibi özelliklerle tanmlanan söylen, Bourdieu’nün
eril habitusu düüünüldüùünde anlaml olmaktadr (s. 55). Bu iddiasn Okutan üu örneklerle somutlaütrr: Kabil toplumu kendisini
erkek merkezlilik ilkesine göre örgütlerken toplumun cinsleütirilmiü
habitusu erillik ve diüilliùe dair rolleri doùal-yapsal bir oluüum olarak alglamakta dolaysyla erilliùin alglanü tarihsizleümektedir;
erilliùin özdeüleüimi “kadn gibi olmama” gibi nitelikler üzerinden
belirlenirken “yumuüak, nanemolla” üeklindeki erkek tanmlamalar özdeüleüemeyen sfatlar sembolize etmektedir; “Çünkü erkek
erkektir”, “Yapar olur, çünkü erkektir” yerleüikliùi, erilliùi yineleyim
içine sokmakta; atasözleri ve deyimler ile de “erillik söyleni” pekiütirilerek saptaym gerçekleümektedir. Dolaysyla erillik, toplumsal
hafzada verili olarak kabul edilen ve söylen olarak devam ettirilen
bir kategori görünümündedir (s. 56). Bu baùlamda Okutan’a göre
Türk toplumundaki yerleüik müslüman erillik araütrlrken söylen
üretilen mekanizmann kendisi ve söylen biçimlerinin topluma nasl
yansdùnn analitik olarak çözümlenmesi önemli hale gelmektedir.
Üçüncü bölüm, mütedeyyin eril kimliùin tanmlanmasnda sunulan “úslâmclk” kavramn tartümaya açarak baülatlmaktadr.
Özellikle Türkiye’de ilgili konuya dair en eski tartümalardan son
dönem “úslâmclk öldü mü?” üeklindeki güncel olanlarna ve editoryel çalümalardan sempozyumlara kadar çeüitli çalümalarn dahil
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edildiùi bir literatürel seçki üzerinden deùerlendirmeye giden Okutan, úslâmclùn kelime olarak kavranünn sorunlu olduùu sonucuna varmaktadr. Bu durumu da úslâm kelimesinin kendisine içkin olmayan kelimelerin önüne getirilmesinin uygunsuzluùu (úslâm
sosyolojisi, úslâm siyaseti, úslâm iktisad vb.) ve kelimenin sonuna
getirilen -clk ekinin skntl bir alglayü doùurmas nedenleriyle
açklamaktadr. Okutan’a göre úslâmclùn doùas ve varoluü biçimiyle neleri ve kimleri nitelediùine dair zihinlerde oluüan tasar, her
üekilde aükn olan úslâm dini ile birlikte düüünülecek; bu durumda da
úslâm dininin vazettiùi kurallara uyma iddiasnda bulunan müslüman bireylerin kusurlarnn veya yanlülarnn úslâm’a hasredilmesi
“Weberyen mânada amaçlanmü davranün niyetlenmemiü sonucu”nu
ortaya çkaracaktr (s. 71). Asl sorunu burada gören araütrmac, bir
dinin kendi kurallar bütününü deùil, o dini yaüayanlarn tavrlarna
referans gösteren bir ilkeler bütününü imleyen farkl bir kategorik
tanmlama getirmeye çalümaktadr. Ülgener’in “zihniyet” kategorisinden de faydalanlarak oluüturulan bu yeni tanmlama, “úslâm
ahlâk zihniyeti”dir; ve “Müslüman bir toplumun kendi mekannda ve
zaman diliminde úslâm ahlâkn nasl yaüadùn, tavrlara yansdùn, realitede var olduùunu göstermektedir. Bu kavram… úslâm dinini referans alarak toplumsal içinde tavr alü mânasnda kullanlmaldr” (s.72). Burada kavramn úslâmclùa alternatif olarak sunulan
bir kimlik tanmlamas olmadùn belirtmek gerekmektedir. Eserde
úslâm ahlâk zihniyetinin úslâmclk üzerinden tanmlanmas yaplsa da; bu tanmlama biçiminin iülevi, úslâmclùn problemli görülen
yönlerini açmlayarak úslâm ahlâk zihniyetinin nereye oturduùunu
göstermektir. Nitekim úslâmclùn úslâm ile özdeü olarak alglandù
için “hata yapmama” üzerine konumlandrlü yanlü bulunmakta;
úslâm’n onu yaüayanlara referansla bir sosyal motivasyon sistemi
sunan yapsnn “úslâm ahlâk zihniyeti” tanmlamas ile açklanabileceùi ileri sürülmektedir. Dolaysyla her mütedeyyin kamunun
kendine has ilkeler barndran bir yaüam setinin mevcudiyetinden
hareketle; yaüanan úslâm’n da müslümanlarn kendi yerel úslâm
ahlâk zihniyeti çerçevesinde geliütiùi düüünülmektedir.
Çalümada úslâm ahlâk zihniyetini karakterize etmesi açsndan Mehmet Akif Ersoy’un uygun bir prototip olduùu düüünülmekte;
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Türk müslüman erilliùi de yine Akif’in “Asm” karakteri ile idealyerel bir tipoloji üzerinden çözümlenmeye çalülmaktadr. Bölümde
geniüçe yer verilen Akif’e dair kendi metinlerinden yola çklarak
yaplan Akif çözümlemesi aydnlatcdr. Kitabn içine dahil edilen
bu çaba, Türk toplumunda úslâm ahlâk zihniyetini açmlamada Akif
ve onun Asm karakterine baüvurunun temellendirilmesi niyetinin
yannda; aslnda Akif’in kendisiyle ilgili kaleme alnmü onca esere
raùmen doùru bir Akif okumasnn eksikliùinin serzeniüini içermektedir. Akif, Okutan’n kavrayüyla, üair olmann ötesinde bir toplumbilimcidir. Gözlemlediklerini yazma ve mesaj verme kayglaryla
donatlmü eserleriyle Akif kymetli olmakta; araütrmac için Türk
müslüman erilliùini açmlamada yerel bir üablon görevi görmektedir.
Okutan, Akif’i toplumsala bakü noktasnda Barthes’e yaklaütrmakta; Akif’in üiirlerinin toplumsaln göstergelerini açmladùn
ifade etmektedir. Bu noktada çözümlemesini yaptù Safahat’n altnc bölümü olan Asm’n da bir gösteren-gösterilen ve gösterge dengesi içinde ele alnmü olduùunu belirtmektedir. “Afif, eril tip olarak
Asm göstereni, iffet, irfan, ismet, erdem, fazilet ve marifet gösterilenlerini içermektedir” (s. 117) üeklinde özetlenen bu iliükiyi açacak
olursak; Okutan’n “afif/afife” kavramsallaütrmas, namusluluk,
iffetlilik, haramdan uzak durmak gibi özellikleriyle mütedeyyin
kimliùi imlemektedir ve “afif” erilliùin Asm eserindeki toplumsalda çizilen eril tipolojinin ilkelerinde var olduùu düüünülmektedir (s.
72). Nitekim Akif’in Asm portresi, içinde bulunduùu úslâm ahlâkyla
bezenmiü habitusta, referans kaynaù úslâm olan, günah iülemekten
çekinen, imanl, yüksek ahlâkl, güçlü, çok yönlü, yiùit, kendinden
önce toplumu düüünen, amac nesli kurtarmak olan, sorumluluk sahibi… müslüman bir nesli betimlemektedir. Akif için Asm ütopik ya
da ideal bir hayali karakterden ziyade “yaüayan” bir karakterdir (s.
108). Akif, bu zaafiyetleri ve zayflklar bulunan ama kendilerinden
ümitli olduùu nesil için müslüman erilliùin karakter reçetesini yazmakta ve Okutan bunu, eserin msralarndan hareketle, “efelikten
efendiliùe geçiü” üeklinde formüle etmektedir (s. 111). Bu baùlamda
efendiliùin pratikte afif bir karakteri imlediùi düüünülmektedir. Fakat seçilen afif kavramsallaütrmas, Okutan’n örnek olarak sunduùu ideal-yerel Türk müslüman eril tipolojisini betimlemede ayrt

152

.$'(0 .$',1 $5$ú7,50$/ $5, '(5*ù6ù

edici bir tanmlama gibi görünmemekte; kavramn bu tipolojinin
karakteristiùini yanstabilmede kapsamllù yetersiz durmaktadr.
Çalümann dördüncü bölümü, müslüman eril kimliklerin toplumda var olma biçimlerinin çeüitli açlardan úslâm’la kurduklar
iliüki baùlamnda sorgulamaya açldù saha çalümasdr. Erilliùin
sorgulanmasnda niteliksel yönteme baüvuran Okutan, çalümasn
Türkiye geneline yaymakta; Türkiye’de yaüayan üehirli, orta tabakaya mensup, üniversite mezunu, doùum yl 1970-1995 arasnda
deùiüen dindar 57 erkek, çalümann örneklemini oluüturmaktadr.
Mütedeyyin kimliklerden oluüturulan örneklem için, “hafz olma”,
“úmam Hatip Lisesine gitme”, “úlahiyat Fakültesini bitirme” veya
“kendini dindarm diye tanmlama” seçeneklerinden en az birine sahip olma koüulu aranmütr. Kartopu yöntemiyle ulaülan katlmclarla derinlemesine mülakat yaplmü; elli soru sorularak bu sorularda benlik ve kiüilik tanmlar ve daha geniü düzlemde katlmclarn
toplum içindeki erillik edimleri anlaülmaya çalülmütr (s.123).
Sahada erilliùin zengin bir konu skalas içinde ele alndù görülmektedir: Türk toplumunda erilliùi oluüturan deùerler, alg ve
tutumlar; erilliùin endoktrinasyonel inüa merkezleri; eril olmann
getirdiùi sorumluluklar; kaçnlmas gereken davranülar; erilliùin
avantajlar ve dezavantajlar; erilliùin tanmlandù yerleüik yineleyimler; (dindar) kadnla ilgili tutum ve beklentiler; mütedeyyin
bireyler için ekstrem saylabilecek oùlanclk, ensest ve eücinsellik
gibi durumlarla ilgili tutumlar; erillerin kendi kimliklerini tanmlamada dinî referans noktalar; fikir dünyalarnda etkili olan düüünürler; úslâmclk algs; müslüman birey olarak hedefler ve yaüam
amaçlar; müslüman topluma dair tasavvur ve toplumun kurtuluüu için sunulabilecek bir reçetenin mevcudiyeti… Öte yandan bu
kadar çeüitli baülùn irdeleniyor olmasndan dolay, genelde, incelenen her bir konu noktasnda örneklemin demografik temsilinde
yeterlilik problemiyle karülaümak muhtemel olmaktadr. Ele aldùmz çalüma baùlamnda örnek verecek olursak, irdelenen konular içerisinde evlilik ve askerlik yer alrken, 57 kiüilik örneklemin
22’sinin bekar 28’inin ise askerliùi tecil ettiren kimselerden oluütuùu
görülmektedir. Fakat Okutan’n çalümasn söylenleüme ve habituslaüma zemininde ele aldù düüünüldüùünde, bekarlarn ve askerlik
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yapmayanlarn zihinlerindeki yerleüik tutumlar da veri saùlamada
deùerli olmakta; dolaysyla sahann demografik temsilinde bir sorun görünmemektedir.
Çalümann deùerlendirme ve sonuç bölümüne geldiùimizde
ise, Okutan’n sahasnda elde ettiùi veriler onu iki sonuca ulaütrmaktadr. Bunlardan ilki, erilliùin bir söylen olduùu ve bir habitus
biçimi oluüturduùu üeklindeki hipotezin doùrulanmasdr. Erillik habituslaümü bir söylendir çünkü erkekler küçüklükten itibaren kendi
toplumsal kodlarna göre “nasl eril olunur”u öùrenmektedirler ve bu
tip rollerin zeminini bilmeye gerek duymamaktadrlar. Dolaysyla
söylen tarihsellik içinde erimektedir (s. 253). Genel endoktrinasyon
merkezleri olarak aile, okul, sokak, askerlik ve iü parametreleri incelendiùinde, dindar olup olmamayla çok fark etmeyen, erillik üzerine
tanml davranülar ortaya çkmaktadr. Erillik özellikle güç, iü sahibi olma, ailesini geçindirme gibi sorumluluk içeren kategorilerde
kendini göstermekte; örneùin erkek nasl güçlü olacaùn bilemese
de güçlü olmas gerektiùini bilmektedir. “úüsiz erkek iüe yaramayan çöptür”, “Erkek adam karsna sahip çkar”, “Elin hamuruyla
erkek iüine karülmaz” gibi ifadelerle söylen kendini yaüatmaktadr. Bu baùlamda Okutan’n verileri, genel erkeklik çalümalarndaki bulgulara benzer üekilde toplumda devam ettirilen geleneksel
bir erillik inüasnn olduùunu göstermektedir. Örneklemin úslâm’
yaüama noktasnda hassasiyet gösteren erkeklerden oluümasna
paralel olarak da, erilliùin araütrldù konu baülklarnn çoùunda
müslüman eril duruü çerçevesinde verilen cevaplar görülmektedir.
Bu baùlamda “Erkek adam ne yapmaz?” sorusunun cevab “Harama
el uzatmaz” olabilmektedir (s. 230).
Türkiye genelindeki bu çalümada geleneksel toplumsal kabullerin mütedeyyin eriller tarafndan ekseriyetle devam ettirildiùi
görülmektedir. Katlmclarn “klasik T.C. modeli aile”, “annem her
anne gibi” üeklindeki ifadeleri burada otoriter, çocuklaryla mesafeli
bir iliükiye sahip baba ile çocuklar için saçn süpürge eden, üefkatli, merhametli, sr dinleyen, arac rolü üstlenen, korumac vasflara
sahip bir anneyi betimlemektedir. Katlmclar tarafndan babalarn
snr muhafaza eden, mesafeli, kontrolcü ve otoriter yönleri hem
kendi babalaryla iliükilerinde eleütirdikleri hem de babalk rolünün
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saygnlù ve etkinliùi açsndan vazgeçilmez görerek idealize ettikleri yönler olmaktadr (s. 140). Temizlik, ahlâk ve din öùreticisi misyonlar ise bilhassa anneye yüklenmekte ve anneler en çok öùretim
yönünden eleütirilmektedir. Katlmclarn ideal eü profilleri de benzer üekilde bilgili, becerikli, eùitimli fakat çalümayp evde çocuùunu
yetiütiren bir kadndr. Yine kadnlar için “katlansn ama boüanmay
düüünmesin sonras onun için daha zor” üeklindeki alg geleneksel
kabullerin pekiümiü halini göstermektedir. Çalümada mütedeyyin
erilin baz alg deùiüimleri yakalanmü fakat eskiyi devam ettirme
eùilimleri olduùu görülmüütür. Bunun bir örneùi olarak baüörtülü
kadna bakü verilebilir. Namaz klan baüörtüsüz kadnlarn varlù
dindar kadn algsnn deùiüiminde etkili olmuü; Okutan’a göre baüörtüsüz bir kadnla evlenmenin olabilirliùi normalleümeye baülamütr. Fakat örneklemin geneli, çocuk yetiütiren annenin temsili rolüne vurguyla baüörtülü dindar bir eüi öncelemekte ve Alevî bir eüin
de yine ayn sebepten tehlikeli olabileceùini düüünmektedir (s. 257).
Okutan’n çalümas, erilliùe bakarken oùlanclk, ensest, eücinsellik gibi mütedeyyin kamuda konuüulmayan hatta düüünülmek
dahi istenmeyen konular gündeme taümas açsndan ayr önem taümaktadr. Nitekim bulgular oùlanclk ve ensest hadiselerine üahit
olunduùu fakat korku ve inanlmamak endiüesiyle çoùu zaman bir
mücadele noktasnda uùraülmadùn göstermektedir. Katlmclardan 1 kiüinin cinsel tacize uùramü olmas ve 8 kiüinin oùlanclùa
dair verdiùi tanklk-duyum bilgileri konunun ehemmiyetini ortaya
koymak için yeterlidir. Okutan da konuyla alakal aileleri uyarmakta “benim oùlum erkektir ona bir üey olmaz” mantùnn gerçekleri
göz ard etmek olacaùn, bunun erkek-kz fark etmeyen bir problem
olduùunu belirtmektedir (s. 259).
Çalümann temel araütrma hipotezi üzerinden ulaülan ikinci sonuç ise “úslâmclk söylenleümiü; fakat habitus olamamütr”
sonucudur. Katlmclardan sadece beü kiüinin kendisini úslâmc
olarak tanmlamas ve ekseriyetin müslüman tanmn yeterli görmesi önemlidir. úslâmclù olumlayanlarda da aslnda kavram sahiplenmek konusunda bir ikirciklenme söz konusudur. Dolaysyla
Okutan’a göre úslâmclk kavramnn mütedeyyin bireylerin yaüam
pratiklerinde benimsenme biçiminin skntl olmas, kavramn
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habituslaüamamasna neden olmaktadr (s. 260). Öte yandan Okutan kavramn söylenleütiùini belirtir. Çünkü kavram anlamaya yönelik detayl bilgi edinme süreci yaüanmasa da belleklerde úslâm
ile özdeülik noktasnda “úslâmclk úslâmclktr” yineleyim olarak
sürdürülmektedir (s. 261). Bu çerçevede Okutan’n üçüncü bölümde úslâmclk kavramnn alglanü üzerine açtù tartüma sahada
doùrulanmaktadr. Öte yandan yeni bir kavramsallaütrma olarak
sunulan úslâm ahlâk zihniyetinin durduùu yerin biraz daha açmlanmaya ihtiyac vardr. Kavram, úslâmclk kavramnn etimolojik
problemliliùi ve tarihsel süreçte yüklendiùi anlam karmaüas düüünüldüùünde, niyet olarak “yaüanan úslâm” konu edinen bir tanmlama geliütirilmesi noktasnda makul bir giriüim olmakla beraber; her
toplumun kendi dinî yaüam pratiùindeki yerelliùe yaplan vurgu, afif
erillik olarak sunulan yerel-ideal müslüman eril tipolojinin karakteristik özelliklerinde görülememektedir.
Çalümayla ilgili bir diùer husus, úslâm ahlâk zihniyeti özelinde ideal-yerel bir tipoloji olarak sunulan afifliùin sahada somut
örneklerinin görülememesidir. Okutan sahasnda elde ettiùi veriyi
Asm profili ile benzeüme-ayrüma noktasnda irdelediùinde, Asm’n
Türk toplumunun eril mütedeyyin kamusunda gerek dinî eùitimde
gerek aile ve çevrenin yetiütirmesinde söylenleütiùini fakat habitus
haline gelemediùini görmüütür. Nitekim müslüman erkekler, kendilerine, çevrelerine ve kamuya karü sorumluluklarnn farkndadr;
fakat nasl faziletli olup müslüman toplumu kalkndracaklar konusunda tkanmalar yaüamaktadrlar (s. 263).
“Sonuç Yerine” diye isimlendirilen son bölümde Okutan, kendi
saha çalümasndan hareketle mütedeyyin toplumda gördüùü baz
skntlara iüaret etmektedir. Bunlardan ilki dinî eùitimde gösterilen “itaat et, soru sorma” üeklindeki problemli yaklaümdr. Bir
diùeri eril kimliklerin baükas söz konusu olduùunda farkl, kendi
üahs veya ailesi söz konusu olduùunda farkl inanç, tutum ve davranü geliütirmeleri sorunudur. Örneùin Alevî biriyle evlenmek baz
üartlar dahilinde düardakiler için olabilir konumundayken, hane
içinde istenmeyen bir durum olmaktadr. Okutan’n Akif okumasnda ben-diùeri noktasnda bir tutum ayrm ise úslâm ahlâkna
sahip kamuda kabul edilemez bir durumdur. Belirtilen üçüncü ve
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son sknt, erkeklerin sorumluluk ve güç sahibi olarak “inüa etme”
misyonu mütedeyyin erkeklerin ekseriyetinin inandù bir öùreti
olmasna karün; Okutan’n kendi çalümas özelinde úslâm ahlâk
prensiplerinin pratikteki eksikliklerini sahiplenecek eril kamunun
suskunluùudur. Bu erkeklerin suskunluùunu bozduùu ve en çok
eleütirdikleri konunun ise baüörtülü kadnlar olmas, araütrmac tarafndan eleütirilmektedir (s. 268). Bu çerçevede, mütedeyyin erkeklerin eüine yaklaüm toplumsalda ondan beklenilenle benzeümekte;
düarda kendisinden en mükemmel olmas beklenen erkek, dindar
ve özellikle baüörtülü kadna kendisinden daha üstün sorumluluklar
yüklemektedir. Okutan bu durumu kadnlarn “günah keçisi” haline
getirilmeleri olarak tanmlamaktadr (s. 175).
Genel olarak Erillik ve Din çalümas, bir habitus biçimi haline gelmiü ve sorgulanmayan çok fazla yerleüikliùe sahip Türk
müslüman erilliùini büyütece almas açsndan önemlidir. Nitekim
müslüman eril kimliklere dair disiplinel bilgimizin azlù düüünüldüùünde, Okutan’n sahasndaki zengin konu skalas eseri bir baüvuru
kaynaù yapmaktadr. Sahann metodolojik zemininde gördüùümüz
“söylen” ve “habitus” kavramlar da yine toplumda bahsini ettiùimiz
bu yerleüikliklerin çözümlenmesinde aydnlatc görünmektedir. Öte
yandan sahann metodolojik çerçevesini oluüturan göstergebilimsel
yöntem, literatürümüzde tarihin bir döneminde yazlmü bir metni, sadece edebî metin olmann ötesine taüyabilmesi ve sosyolojik
çözümlemenin bir nesnesi haline getirebilmesi açsndan örnek bir
okuma biçimi sunmaktadr. Çalümann úslâmclk tartümas noktasnda Okutan’n verileri, bugün kavramn alglanündaki problemliliùi ortaya koymakta; úslâm ahlâk zihniyeti üeklindeki ideolojiden
baùmsz, “yaüanan úslâm”a referansla dinin her toplumun kendi
kültürüne içkin mevcudiyet gösteren yönünü belirten bir tanmlama
giriüimi kabul edilebilir görünmektedir. Bu baùlamda kiüilerin kendi
coùrafyasndan, kendi tarihinin içinden gelen ve kendi kültürünü
temsilen bir ideal dinî yaüayü pratiùi sunabilen düüünürlerine baklmas da anlaml olmaktadr. Diùer bir kavramsallaütrma olan afif
tipoloji ise Türk Müslümanlùnn yerel ilkelerini tanmlayabilmede
ayrt edici bir kavram gibi görünmemektedir. Özcesi, Erillik ve Din,
gerek teori gerek metodoloji yönünden yeni kavramsallaütrmalar ve
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yeni bir çözümleme düzlemi sunduùu için karmaük görünmekle birlikte, Türk toplumsalndaki müslüman erilliùi anlamaya çalüanlar
için zengin veri sunan önemli bir baüvuru kaynaù olma niteliùine
sahiptir.
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