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___________________________________________________________ 

İSLÂM AHLÂKINDA AİLE VE KADIN  

RUHATTİN YAZOĞLU 1 

 

Aile her zaman toplumun temel kurumu olmuştur. Fertler, ilk 

davranışlarını aile içinde benimseyerek sosyalleşirler. Aile, insan-

ların inançlarını, duygularını, düşüncelerini kazandıkları büyük 

bir eğitim ve dayanışma ocağıdır. Toplumun en küçük birimine 

aile denir. Aile, evlenmelerine dinî ve hukukî bir engel bulunma-

yan bir erkek ve bir kadının kendi iradeleriyle evlenme akdi yap-

maları sonucu kurulur. Soylu bir toplumun meydana gelmesinde 

ailenin rolü büyüktür.2 

Son devir Osmanlı ahlâkçıları tarafından “insanlığın ilk mües-

sesesi” olarak kabul edilen aile, toplumsal yaşayışın da açık bir 

örneğidir. Ayrıca, insanın tek başına yaşayamaması, sosyal yaşayı-

şın tabiî ve zorunlu bir ihtiyaç olduğunun delilidir.3    

Aile, insan tabiatının beslendiği yerdir. En basit içgüdüler ile 

en ideal duygular ailede tatmin imkânını bulur. Aile bütün güçle-

rin eser haline geldiği küçük bir dünyadır. Bundan dolayı, ferdin 

bağımsızlığı ile değerler birleşir. Aile, bütün özelliklerini serbestçe 

yaşama imkânı bulduğu bir toplumdur.4 

Dağılmış ve huzursuz aileler, birçok ruhî problemlere neden 

olurlar. Aile müessesesi ile yakından ilgilenen İslâm, kapsamlı 

düzeniyle insanların, evliliğin doğru yolunu bulmaları, bu yolda 

                                                           
1 Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri 
2 Mustafa Çağrıcı, Anahatlarıyla İslâm Ahlâkı, Ensar Neşriyat, İstanbul, 1991, s.213; 
Bayraktutan Osman, Kurân Eğitimi ve Öğretiminde Ailenin Rolü Üzerine Bir 

Değerlendirme, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uluslararası Aile İçi Eğitim 

Çalıştayı, 2016, s. 195 - 210. 
3 Hüsamettin Erdem, Sondevir Osmanlı Düşüncesinde Ahlâk, Sebat Ofset Matbaacılık, 

Konya, 1996, s.196.  
4 Hayrani Altıntaş, İslâm Ahlâkı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1999, s.270.  
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yürümeleri, oğullar ve kızlardan oluşan aile yuvasında sağlam bir 

iman, köklü bir ahlâkla, tam bir anlayış ve sevgi üzere bulunmaları 

için bir takım kural ve hükümler koymuştur. Allah Nisa suresi 32. 

âyette şöyle buyurmaktadır. “İçinizden bekârları-dulları, köleleri-

nizden ve cariyelerinizden ibadetli ve ahlâklı olanları evlendirin.” 

İnsan için ailenin önemi ne kadar büyükse, aile için de sevgi 

ve saygı ortamının önemi o kadar büyüktür. Çünkü sevgi ve say-

gının olmadığı ortamlarda ailenin varlığını koruyabilmesi müm-

kün olmaz.5 

Sevgi ve saygı, insanın sahip olabileceği en güzel duygulardır. 

İnsanları sevmesini ve onlara saygı duymasını bilen insanlar, baş-

kaları tarafından sevilip sayılmaya hak kazanır. Bundan dolayı 

sevgi ve saygı, insanı insanca yaşatan iki özelliktir.6 

İnsanın kurabileceği düşünülen her türlü gönüllü birliktelik 

ancak sevgi ve saygı sayesinde devam edebilir. Bir araya gelen iki 

insandan biri diğerini sevmez ve saygı göstermezse, bu insanlar 

derhal ayrılmak zorunda kalırlar. Bu, en açık bir şekilde ailede 

görülür.7 

Karı-koca arasındaki tabii ilişki Kur’an-ı Kerim’de çok ince bir 

üslupla şu şekilde tasvir edilmektedir: “İçinizden, kendileri ile 

huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet 

var etmesi O’nun varlığının belgelerindendir.” (Rûm, 21). Ancak 

bu sükûnet bulmayı sadece cinsel ihtiyacın karşılanması ve zevk 

alma anlamında değerlendirmek uygun değildir. Böyle bir yakla-

şım, insanın ruhî ve manevî boyutlarının ihmal edilerek sadece 

bedenî ihtiyaçlarıyla tanıtılması anlamına gelir. Evlenme ve aile 

hayatı eşlerin hem düzenli ve meşru tarzda cinsel ihtiyaçlarını 

karşılamasına hem de birbirlerine maddî ve manevî destek olarak 

hayat arkadaşlığı kurmasına vesile olduğundan çok yönlü yarar ve 

hikmetler taşır. Her iki yön ile irtibatı bulunan üçüncü bir nokta 

                                                           
5 Recep Kılıç, Âyet ve Hadislerin Işığında İnsan ve Ahlâk, Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, Ankara, 1995, s.74. 
6 Kılıç, Âyet ve Hadislerin Işığında İnsan ve Ahlâk, s.74. 
7 Kılıç, Âyet ve Hadislerin Işığında İnsan ve Ahlâk, s.74. 
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ise, aile hayatını bütün canlıların tabiatlarında saklı bulunan “nes-

lini devam ettirme” güdüsünü en tabii ve makul biçimde karşılıyor 

olmasıdır. İşte evlilik kurumunu ve aile hayatını, bu üç yönün 

meşru, yani dinin ve aklın yadırgamadığı ilkeler ve kurallar çerçe-

vesinde karşılanması şeklinde değerlendirmek gerekir. Meşru bir 

evlilik içerisinde insan bu üç ihtiyacını da karşılama imkânını elde 

eder. Evlenen taraflar, bu sayede kendi hayatlarıyla ilgili olarak 

cinsel arzu ve ihtiyaçlarını ve manevî huzur, sükûn ile dayanışma 

ve paylaşım ihtiyacını karşıladıkları gibi, bütün canlıların fıtrî özel-

liği olan nesli devam ettirme eğilimlerini de gerçekleştirmiş olur-

lar. Bu sebeple de evlilik kurumu, kısaca değinilen bu üç yönlü 

arzu ve isteklerin insanlık onuruna uygun tarzda ve meşru bir 

şekilde tatmini amacına yönelik olarak tarih boyunca değişik din, 

kültür ve medeniyetlerde tanınan ve toplumun çekirdeği olarak 

varlığını koruyan bir kurum olmuştur.8    

İslâmî anlayışın hâkim olduğu ailede, eşler arasındaki psikolo-

jik ve hissî ahenk, hiç ihmal edilmez. Eşler sorumluluklarını bildik-

leri aile hakkında gereken bilgiye sahip oldukları için, bu ahenk 

konusunda çok dikkatli hareket ederler. Bu husus, eşlerin psikolo-

jik ve hissî hayatları için önemli olduğu kadar, kullukları için de 

değer taşır.9  

A. Aile Müessesesini Kurma İhtiyacı 

İnsanoğlunun neden aile denen bu müesseseyi kurma ihtiya-

cını duyduğu şeklindeki bir soruya, cevap olmak üzere pek çok 

şeyler söylenebilirse de biz bunların belli başlılarına işaret etmekle 

yetineceğiz. 

Birincisi, aile kurumunun başta gelen gayesi sıhhatli nesiller 

yetiştirmek suretiyle insan soyunun devamına katkıda bulunmak-

tır. Bu hususa Nisa suresinin 1. âyetinde şu şekilde temas edilmek-

tedir: “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini 

                                                           
8 M. Âkif Aydın, “Aile Hayatı”, İlmihal II: İslâm ve Toplum, Diyanet İşleri Başkanlığı 

Yayınları, Ankara, 2006, s.195-196. 
9 Altıntaş, İslâm Ahlâkı, s.270.  
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yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan 

Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden 

dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağla-

rını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetle-

yicidir.”10  

Hz. Peygamber de “Nikâh benim sünnetimdir. Benim sünne-

timi yapmayan benden değildir. Evlenin! Zira ben, diğer ümmetler 

karşısında sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim.” (İbn Mâce, Nikâh, 

1) buyurmak suretiyle neslin devamı için evlenmek gerektiğine 

dikkat çekmiştir.  

İkincisi, cinsel arzuların gayr-i meşru yollardan tatminini ön-

lemesiyle ahlâkî bir gayeye hizmet eden aile kurumu, insanın de-

ğerler dünyasının bir parçasını teşkil eder. Bu bakımdan aile, kıs-

kançlıkları, dolayısıyla çatışmaları ve sürtüşmeleri önleyerek, sos-

yal düzenin işleyişine katkıda bulunur. Aile kurumu ve onun etra-

fında örgütlenmiş olan kurallar, genel olarak, kadın-erkek ilişkile-

rine, içgüdülerin üstünde bir değer ve anlam katar. İslâm dininin 

bir yandan zinayı kesin bir tavırla yasaklarken, diğer yandan ev-

lenmeye teşvik etmesinin sebebi budur.11 Nitekim Hz. Peygamber, 

gençlere şu tavsiyede bulunmuştur: “Gençler! Evlilik külfetlerinin 

altından kalkabileceğine güvenenleriniz evlensin. Çünkü evlilik, 

gözü ve cinsel arzuları zinadan korur. Aksi halde (zinadan ko-

runmak için) oruç tutunuz.” (Buhâri, Savm, 10). 

Üçüncüsü, insanlar, bedenî ve ruhî bakımdan sıhhatlerini ye-

terince koruyabilmeleri; dinî ve dünyevî görevlerini rahatlıkla 

yerine getirebilmeleri için huzurlu bir ortama muhtaçtırlar ki, bu 

ortam da aile yuvasından başka bir şey değildir.12 Ailenin bu fonk-

siyonu Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir: “Allah’ın ayetle-

rinden biri de kendileriyle kaynaşmanız ve huzura erişmeniz için, 

kendi nefislerinizden size eşler yaratması, aranızda sevgi ve mer-

hamet sağlamasıdır.” (Rûm, 21) Hz. Peygamber, “Yüzüne baktığı 

                                                           
10 Çağrıcı, Anahatlarıyla İslâm Ahlâkı, s.213-214. 
11 Çağrıcı, Anahatlarıyla İslâm Ahlâkı, s.215. 
12 Çağrıcı, Anahatlarıyla İslâm Ahlâkı, s.215-216. 
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zaman içini mutlulukla dolduracak bir eş”e sahip olmayı erkek 

için en değerli nimetlerden saymıştır. (Ebû Dâvud, Zekât, 32). 

B. İslâm Öncesi Cahiliye Arap Toplumundaki Aile Yapısı    

Konumuz İslâm ahlâkında aile olduğu için İslâm öncesi Cahi-

liye Arap toplumundaki aile yapısından kısaca bahsettikten sonra 

İslâm’ın aile sisteminden, Cahiliye’deki aileden farkından ve 

İslâm’ın aileye vermiş olduğu önemden söz edeceğiz. 

“Cahiliyye devri Araplarında aile, ataerkil (pederşahî), yani 

baba otoritesine dayalı bir karakter arz eder. Aile, erkekler tarafın-

dan temsil edilir ve erkeğin akrabalarından oluşur, kadının akra-

bası aileden sayılmazdı. Bilhassa göçebe hayatı yaşayan ve devam-

lı birbiriyle savaşan Araplar arasında erkek, ailenin savaşan, üre-

ten, ganimet getiren bir üyesi sayıldığından itibar görür, kadına ise 

tüketici bir üye nazarıyla bakılırdı. Kız çocuklarına karşı takınılan 

olumsuz tavırda bu hayat tarzının ve anlayışının önemli payı var-

dı. Cahiliyye Arapları’nın kadın ve evlilikle ilgili telakkileri, mül-

kiyet anlayışlarıyla da ilgiliydi. Kadın hak sahibi olmaktan ziyade 

hakka ve temellüke konu teşkil edebilen bir eşya durumundaydı. 

Evlenme, bilhassa göçebe Araplar arasında karı-koca arası bir ha-

yat ortaklığı kurma fikrinden çok, mehir karşılığı erkeğin kadına 

sahip olması şeklinde anlaşılır, bunun için de evlenme, bir nevi 

satım akdi gibi düşünülürdü. Evlenen kadın babanın hâkimiyetin-

den çıkıp, mehir karşılığı kocanın hâkimiyetine girmiş olurdu. 

Mehir velinin hakkı idi, evlenme akdinde de, taraf olarak kız adına 

velisi bulunurdu. Bu anlayışın sonucu olarak koca, mehir vererek 

sahip olduğu karısını istediği zaman boşayabilir veya boşamadan 

vazgeçerek geri döndürebilirdi. Koca, mehrini vermeyi ve geçin-

dirmeyi göze aldığı sürece, istediği sayıda kadınla evlenebilirdi.”13 

Cahiliye toplumunda belirgin bir evlenme şeklinden söz et-

mek mümkün değildir. Bu toplumda çok erkekle evlilik söz konu-

                                                           
13 Ali Bardakoğlu, “Cahiliyye Döneminde Kadın”, Sosyal Hayatta Kadın, Ensar 

Neşriyat, İstanbul, 2005, s.15; ayrıca bkz. Ali Coşkun, Sosyal Değişme ve Din, Rağbet 

Yayınları, İstanbul, 2011, s.108 vd. 
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su olduğu gibi, tek erkekle evlilik de söz konusudur. Aynı şekilde 

çok kadınla evlilik olduğu gibi, tek kadınla da evlilik bulunmak-

taydı. Kısaca Cahiliye Arap toplumunda birçok evlilik şekline rast-

lamak mümkündü. Cahiliye toplumunda aile, psikolojik bir sevgi 

ve saygı temelinden yoksun, hukukî bir dengesi olmayan, üyeleri 

arasında hak ölçüsünün bulunmadığı, erkeğin ön planda tutuldu-

ğu, buna karşın kadın ve çocukların hiçbir öneminin olmadığı bir 

kurum görünümünde idi. İyiden iyiye sarsılmış olan ailede ne 

evlenmenin ne de boşanmanın belli bir şekli ve kuralı bulunmak-

taydı. Evliliğin gerçekleştirilişi bakımından bir düzine kadar aile 

şekli hâkimdi. Bunların içinde oldukça yaygın olan çok kadınla 

evlenmek, toplumda bir bekâr erkekler çoğunluğunu doğurmuş, 

fuhuş alabildiğince yayılmıştı. İslâm’ın gelişiyle birlikte çok kadın-

la evlenme sınırlandırılmış, tek eşle evlilik Kur’an tarafından tav-

siye edilmiştir. İslâm’la birlikte aile, bir kurum olarak toplumu 

yönlendirecek birçok özelliğini elde etmiş, bireyi aile içinde eğit-

meyi hedeflediği için de aileye oldukça önem verilmiştir. Bunun 

sonucu olarak da İslâm, Cahiliye’deki aile hayatının birçok unsu-

runu değiştirmiş ve birçoğunu da ortadan kaldırmıştır. İslâm’dan 

önceki devrede sistemli bir aile düzeni olmayışı, kadınlara ve ço-

cuklara itibar edilmeyişi; aile ile ilgili hukukî ve sosyal yaptırımla-

rın yok denecek kadar az oluşu, toplum bireylerinin bir aile yuvası 

içerisinde bulunma ihtiyacı hissetmemelerine ya da bunu bizzat 

istememelerine yol açmış; sonuçta toplumda derin yaralar açacak 

ahlâkî sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır.14 Bu nedenle İslâm, 

aileyi, dolayısıyla toplumu sağlam temellere oturtmak için pratik 

ve meşru birçok ölçü koymuştur. 

C. İslâm Toplumundaki Aile Yapısı 

İslâm’ın oluşturduğu sosyal hayat içerisinde aile, sadece fizikî 

bir birliktelik olarak algılanmamış, aynı zamanda sosyal bir öge ve 

kurulması dinen gerekli bir kurum olarak görülmüştür. Bu neden-

                                                           
14 Bkz. M. Yaşar Kandemir, Örneklerle İslâm Ahlâkı, Nesil Yayınları, İstanbul, 2008, 

s.52 vd. 
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le evlilik teşvik edilmiş, evliliğin gerekliliği birçok âyet ve hadiste 

vurgulanmıştır. İslâm’da evlilik dışı tüm ilişkiler yasaklanmış, 

özellikle zina büyük günahlardan sayılmış ve buna başvuranlar 

ağır ifadelerle kınanmıştır. İslâm, zinayı toplumsal hayat içerisinde 

ortaya çıkmadan durdurmaya çalışmış ve bu nedenle kadınlara ve 

erkeklere iffetli olmaları çağrısında bulunmuştur.15 Nisa suresi 30 

ve 31. ayetler bununla ilgilidir. 30. ayette “Mümin erkeklere söyle, 

gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış 

onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah, onların yaptıkların-

dan hakkıyla haberdardır.” buyrulurken; 31. ayette ise, “Mümin 

kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını koru-

sunlar.” buyrulmaktadır. Bu âyetler hem erkeğin hem de kadının 

harama giden yollara girmemelerini emretmektedir. 

Burada şunu özellikle ifade etmek gerekiyor ki, İslâm’ın kadın 

konusunda takındığı tavrı iyice anlayabilmek için öncelikle 

Kur’an’ın ve Hz. Peygamberin kadına bakış açısına ve bu bakış 

açısı çerçevesinde Müslüman kadının sosyal konumunun nasıl 

şekillendiğine dikkatlice bakmak gerekecektir. Kur’an’da kadın-

lardan, kadınların sosyal konumlarından, onların hak ve görevle-

rinden pek çok yerde söz edilmektedir. Kur’an ta başlangıçtan 

itibaren kadın ve erkeği insan olmak bağlamında eşit görmekte ve 

onlara hitap ederken açıkça bunu ortaya koymaktadır: “Ey insan-

lar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisin-

den birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı 

gelmekten sakının.” (Nisa, 1). Bu âyette, kadın ve erkeğin yaratılış 

itibariyle insan olma noktasında farklı olmadıkları vurgulanmak-

tadır.16  

İslâm’da, Cahiliye toplumunda olduğu gibi kadın erkeğin kö-

lesi ve ikinci sınıf bir vatandaş olarak değil, birbirini tamamlayan 

iki varlık olarak görülmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Yüce 

Allah, “Onlar sizin elbiseniz, siz de onların elbisesisiniz.” (Bakara, 

                                                           
15 Aydın, “Aile Hayatı”, s.196. 
16 Coşkun, Sosyal Değişme ve Din, s.115. 
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187) buyurarak, erkeğin kadınla, kadının da erkekle korunduğunu, 

birbirlerinin eksiklerini tamamladığını ve bu şekilde mahremiyet-

lerini (kendilerine has hayat alanlarını) muhafaza etmelerini em-

retmektedir. Bunun içindir ki kadının erkeğe karşı görevleri oldu-

ğu gibi, erkeğin de kadına karşı görevleri bulunmaktadır. İslâm’da 

kadına karşı şiddet kullanmak yasaklanmıştır. Nitekim Hz. Pey-

gamber, “Kadın erkeğin şakayığıdır.” buyurarak, kadınla erkeğin 

birbirinin tamamlayıcısı olduğuna dikkat çekmektedir. Şakayık, 

Arapça’da “bir bütünün diğer yarısı” anlamına gelmektedir. Eski 

Türkçe’de ise, bir çiçek ismidir ve bu çiçek çok narin ve naziktir. 

Dolayısıyla bu çiçeğe karşı şiddetle yaklaşmak, onun ortadan 

kalkmasına sebebiyet vermektedir. Böyle bir şey de aile düzeninin 

yıkılmasına, eşler arasındaki saygı ve sevginin ortadan kalkmasına 

neden olacaktır. Nitekim Yüce Allah, Nisa suresi 19. âyette, “On-

larla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki bir 

şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış 

olur.” buyurmaktadır. Görüldüğü gibi bu âyet, eşlerle iyi geçinil-

mesini ifade etmekte, hatta eşlerden hoşlanılmasa bile yine iyi 

geçinilmesini istemektedir. Aile reisi, evliliğin sağlıklı olarak de-

vamı ve huzuru için eşine karşı şefkatli ve merhametli, güler yüzlü 

ve yumuşak davranmak, kaba ve kırıcı olmamak durumundadır. 

Yine erkek, eşine karşı yalandan kaçınıp güzel söz söylemelidir. 

Aldatma ve kırıcı olmayan yapıcı, doğru ve gönül alıcı söz söyle-

mek, Kur’an tarafından emredilmektedir.17 Yüce Allah, müminle-

rin doğru sözlü olmalarını istemekte ve kötü sözlerin açıktan söy-

lenmesini sevmediğini Nisa suresi 148. âyette şöyle ifade etmekte-

dir: “Allah zulme uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün 

açıktan söylenmesini sevmez.” Erkeklerin eşlerini yermemeleri ve 

onlara şiddet uygulamamaları, evlilik kurumunun sağlıklı ve mut-

lu olarak devam etmesi için önemli bir husustur. Peygamberimiz 

(s.a.v.), Veda Hutbesinde konuyla ilgili olarak şöyle buyurmuştur: 

“Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta 

                                                           
17 Bkz. Mustafa Çağrıcı, “İslâm Ahlâkı”, İlmihal II: İslâm ve Toplum, Diyanet İşleri 

Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2006, s.526 vd. 
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Allah’a karşı gelmekten sakınmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları 

Allah’ın emaneti olarak aldınız ve onların namuslarını ve masum-

luklarını Allah adına söz vererek helal edindiniz.” 

D. Ailede Haklar ve Sorumluluklar 

Ahlâk ve faziletin yaygınlaştığı mükemmel ve huzurlu bir 

cemiyeti gerçekleştirmenin en başta gelen şartı, hiç şüphe yok ki, 

hak-sorumluluk dengesidir. Bu denge toplumsal hayatta olduğu 

kadar, aile hayatında da önemli ve gereklidir. Çünkü aile, toplum-

sal yapının çekirdeğidir. Hakların göz ardı edildiği, sorumlulukla-

rın umursanmadığı ailelerden meydana gelen toplumlarda hak ve 

sorumluluk şuurunun canlı olacağı düşünülemez.18 

İslâm ahlâkı, aile kurumunda da başıbozukluğu kabul etmez. 

Bu sebeple, bir insan cemiyeti olması itibariyle, aile içinde de bir 

düzenin hâkim olması gerekir. Böyle bir kurumun huzurlu bir 

şekilde devam edebilmesi için, her şeyden önce, bu kurumu oluş-

turan bireylerin birbirlerine yardımcı olması, birbirlerinin hak ve 

görevlerine saygılı olmaları gerekir.19 

İslâm ahlâkçıları, eşlerin birbirlerine karşı hak ve sorumluluk-

larını ayrıntılı bir şekilde ele almışlardır. Biz, burada önce kocanın 

ailesine yönelik görevlerine yer vereceğiz. Kocanın bu görevlerini, 

kısaca şu şekilde ifade edebiliriz: 

a. Geçim kaynakları sağlamaya çalışmak. Bunu yaparken da-

ima meşru çerçevede kalmak ve asla zulüm, arsızlık ve alçaklık 

yollarına başvurmamak gerekir.20 

b. Aile içi ilişkilerin düzenini sağlamaya çalışmak.21 

c. Aile bireylerinin her birinin yöneldikleri yetkinliğe ulaşma-

larını sağlamaya çalışmak.22  

                                                           
18 Çağrıcı, Anahatlarıyla İslâm Ahlâkı, s.216. 
19 Erdem, Sondevir Osmanlı Düşüncesinde Ahlâk, s.203. 
20 Cafer Sadık Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, Değerler Eğitimi Merkezi 

Yayınları, İstanbul, 2011, s.111. 
21 Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, s.111. 
22 Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, s.111. 
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Kadının da, eşine karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Bunları 

şu şekilde sıralayabiliriz: 

a. Kadının kocasına iyi davranması, saygılı ve itaatkâr olması. 

b. Güler yüzlü davranması, iyilik ve hizmetlerine teşekkür 

etmesi. 

c. Çocuğunu emzirmesi ve aile içerisinde adab-ı muaşeret çer-

çevesinde yetiştirmesi. 

d. Kesinlikle israf etmemesi. 

e. Dargın durmaması ve eşini kötülememesi.23  

İslâm’daki aile düzeninde kadın ve erkeğin birbirlerine karşı 

sorumlulukları olduğu gibi, çocuklarına karşı da sorumlulukları 

vardır. Her yeni doğan çocuk, aile için yeni bir sevinç ve mutluluk 

vesilesi olması yanında, yeni vazife ve sorumluluklar da getirmek-

tedir. İslâm ahlâkının bu konuda anne-babaya yüklediği vazifeleri, 

üç noktada toplamak mümkündür: 

a. Çocuğun maddî ihtiyaçlarının karşılanması: Çocukların bes-

lenme, barınma, giyim kuşam ve tedavi gibi maddî ihtiyaçlarının 

karşılanması, ailenin başta gelen sorumluluğudur. Şu kadarını 

ifade etmek gerekir ki, Hz. Muhammed, kişinin hayır yolunda 

harcadıklarının en sevaplı olanının, aile fertlerinin geçimi için sarf 

ettikleri olduğunu belirtmiş, “İnsanın bakmakla yükümlü olduğu 

aile fertlerini sefil bırakması, kendisine günah olarak yeter” (Ebû 

Dâvud, Zekât, 45) buyurmuştur.24 

b. Çocuğa sevgi ve şefkat gösterilmesi: Psikologlar, ebeveynin 

sevgi ve şefkat gibi manevî ilgisinin, çocuklar için maddî ilgi kadar 

zorunlu bir ilgi olduğunu ısrarla belirtmektedirler. Modern psiko-

loji göstermiştir ki, ebeveynin sevgi ve şefkatinden yoksun kalan 

çocuklar, ruhî ve ahlâkî bakımından kusurlu olmakta, bu şekilde 

yetişen kişilerde suç işleme temayülü kuvvet kazanmaktadır. Sev-

gisiz yetişen çocukların bulunduğu bir toplumda gelişen çocuklar 

                                                           
23 Çağrıcı, Anahatlarıyla İslâm Ahlâkı, s.217 vd. 
24 Çağrıcı, Anahatlarıyla İslâm Ahlâkı, s.222-223. 
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ve gençler arasında ruhî ve ahlâkî dengesizliklerin, kötü alışkanlık-

ların ve suç işleme oranının gittikçe arttığı gözlenmektedir. Böyle 

bir toplumun girmiş olduğu bu ters yol, çok zaman çocuk mahke-

melerine ve ıslah evleri denilen çocuk hapishane ve hastanelerine 

ulaşmaktadır.25 İslâm’ın çocuk sevgisine ve eğitimi ile bakımının 

ebeveyni tarafından yapılmasına verdiği önem, şu olay tarafından 

çok güzel bir şekilde gözler önüne serilmektedir: Hz. Peygamber, 

torunlarını sevdiği bir sırada, bir Arab’ın, on çocuğu olduğunu, 

fakat bunlardan hiçbirini sevip öpmediğini belirtmesi üzerine, Hz. 

Peygamber’in “Allah senin kalbinden merhameti çekip almışsa, 

ben ne yapabilirim?” (Müslim, Fedâil, 649) buyurması, İslâm’da 

çocuk sevgisine verilen önemin diğer bir ifadesidir. 

c. Çocuğun eğitilmesi: Çocukların, dinî, ahlâkî, ilmî ve meslekî 

bakımdan eğitilmesi, ebeveynin en önemli ve en zor görevidir. 

Şunu belirtmek gerekir ki, çocukların eğitiminde ilk ve en önemli 

ortam, aile yuvasıdır. Ailenin eğitimdeki kusur ve eksikliklerini 

aile yuvası dışında hiçbir kurum kapatamaz. Bu yüzden aile bü-

yükleri, bu zor görevi yerine getirirken son derece dikkatli ve sa-

bırlı olmak zorundadırlar. Çocuğun aileden edindiği bilgiler ve 

intibalar, onun gelecekteki dinî, ahlâkî ve içtimaî ve meslekî şahsi-

yetinin teşekkülünde önemli ölçüde etkili olacaktır.26 Bu yüzden 

Hz. Peygamber, “Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha 

değerli bir miras bırakamaz” (et- Taç, V, 8) buyurmuştur. 

Anne ve babaların çocuklarına karşı sorumlulukları olduğu 

gibi, çocukların da anne ve babalarına karşı sorumlulukları bu-

lunmaktadır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’deki İsrâ suresinin 23 ve 24. 

ayetlerinde, “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmeme-

nizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer 

onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşır-

sa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama; onlara tatlı ve güzel 

söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: 

                                                           
25 Çağrıcı, Anahatlarıyla İslâm Ahlâkı, s.223-224. 
26 Çağrıcı, Anahatlarıyla İslâm Ahlâkı, s.225. 
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Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de 

onlara acı” buyrulmaktadır. Bu âyette anne ve babaya itaatin Al-

lah’a ibadetten hemen sonra zikredilmesi, gerçekten dikkate şa-

yandır.  

Sonuç olarak şunu diyebiliriz; klasik ahlâk eğitimimizin en 

başta gelen konularından biri, ebeveyne saygı ve itaattir. Bu sebep-

ledir ki, İslâm terbiyesi almış insanlarımız, bu vazifenin önemini 

çok iyi bilir ve bunu yalnızca ahlâk ve faziletin bir gereği değil, 

aynı zamanda dinî bir borç, insanlık şeref ve haysiyetini kazana-

bilmek için bir zaruret kabul ederler. Bununla beraber, çağdaş Batı 

aile ve toplum telakkilerinin olumsuz etkileri yanında, modern 

ekonomi ve şehirciliğin getirdiği yeni şartlar, geleneksel aile yapı-

sını ve bu yapıya hâkim olan değerleri büyük ölçüde tahrip etmek-

tedir. Pragmatik değerlerin önem ve ağırlık kazandığı, emek-

sermaye, yani kuvvet-para ikilisinde toplanan maddî kıymetlerin, 

bütün diğer kıymetleri aşarak başköşeye oturtulduğu çağdaş te-

lakkiden en büyük zararı, fizikî ve maddî güçten yoksun kalan 

yaşlılar görmektedir.27 
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___________________________________________________________ 

İSLAM VE BATI MEDENİYETİNDE KADIN ÜZERİNE 

BİR DEĞERLENDİRME  

TUNCAY İMAMOĞLU 1 

 

Kadın hakları ve kadının sosyal konumu yüzyıllardan beri 

çokça tartışılan konular arasında yer almaktadır. Yapılan bu tar-

tışmalar ışığında geçmiş medeniyetlere baktığımızda görürüz ki, 

kadını dışlayan hiçbir topluluk gerçek anlamıyla bir medeniyet 

inşa edememiştir. Sağlıklı ve kalıcı medeniyetlerin varlığının kadı-

na verdiği değerle orantılı olduğunu söylemek abartı olmaz. Nite-

kim İslam medeniyetinin sağlam temellere oturması kadın ve er-

keğe hak ettiği değeri vermesinde yatmaktadır. İslam medeniye-

tinde kadının çok önemli bir yeri ve konumu vardır. Bunun çok 

net olarak belirlenebilmesi için İslam öncesi dönem ve Batı düşün-

cesinde kadının durumuna bakmak gerekir.   

Bilindiği gibi İslamiyet öncesi dönem olan cahiliye toplum ya-

pısında kadına karşı oldukça olumsuz tutum söz konusuydu. Bu 

toplumda kadın hayata katkı sunan bir birey olmaktan ziyade 

tüketen bir kabile üyesi olarak algılanmaktaydı. Soylu bir aileye 

mensup olanların dışındaki kadınlara adeta ikinci sınıf vatandaş 

muamelesi yapılmaktaydı. Bir babanın kızının olması onun için bir 

utanç vesilesi olmaya yetiyordu. Kur’an bu durumu çok net bir 

şekilde şöyle özetlemektedir: “Birine kız doğduğuna dair haber 

gelse öfkelenir, çehresi bozulurdu. Kendisine verilen müjdenin 

kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu aşağılık duygusu 

içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün! Bakın ki ver-

dikleri hüküm ne kadar kötüdür!” (Nahl 16/58-59). 

  Kur’an’ın da belirttiği gibi kadın, babası tarafından kara bir 

                                                           
1 Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri 



 Tuncay İMAMOĞLU 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

16 

leke olarak görülmesinden dolayı diri diri toprağa gömülmektey-

di. Bu toplumda kadın savaşlarda esir düşebilir ve cariye olarak da 

satılabilirdi. Beraberindekilere hiçbir faydası olmayan kadın, bu 

durumu ile ancak bir utanç vesilesi olabilirdi. Bunun aksine erke-

ğin durumu oldukça farlı olup bir gurur vesilesi olarak görülüyor, 

kabilenin gücü erkeğin varlığı ile bir değer ifade ediyordu.  

Yine bu toplumda evlenme bir alım satım işi gibi görülürdü. 

Kadına ait olması gereken mehir velisi tarafından alınırdı. Aynı 

şekilde evlenme akdinde de kız adına taraf olarak velisi hazır bu-

lunurdu.  Bunun sonucu olarak koca, istediği zaman mehri vererek 

karısını boşayabilir ya da boşamadan onu ailesine geri gönderebi-

lirdi. Erkek maddi durumu gereği mehir vermeyi ve geçindirmeyi 

göze aldığı sürece istediği kadar kadınla evlenebilirdi. Kocasının 

ölümü halinde kadın mirasçı olamazdı. Miras erkeğin ailesine ge-

çer, kadın babasının evine geri dönerdi. İslâm’dan önce kadınlar 

evin tüm işleri ile ilgilenirlerdi. Erkekler ise ev işlerine bakmayı 

utanç sayardı.  

Batı dünyasına baktığımızda ise kadına karşı sergilenen tavrın 

bundan çok da farklı olmadığını görebiliriz.  

Batı düşüncesi üzerine yapılan birçok çalışmada kadına yöne-

lik bu tutum çok net olarak ortaya konulmuştur. Örneğin Irigaray, 

Batı metafiziğinin sistematik yapısının erillik tarafından şekillen-

diğini ileri sürerek, Heidegger’in mevcudiyet metafiziği üzerinden 

geliştirdiği Batı felsefesi eleştirisinden de yararlanarak temelini 

çift-kutupluluk üzerinde inşa eden bu geleneğin özne ve söz mer-

kezli eril karakterine vurgu yapmakta ve metafizikteki öznellik, 

akıl, temsil, özdeşlik, söz vb. temel dayanak noktalarının tümünün 

eril olduğunun altını çizmektedir.2 Ona göre Batı metafiziğinin eril 

ve söz merkezli yapısalcılığının temel sorunu, varlığı temsil aracı-

lığıyla belirleyen bir düşünme tarzında kadının temsili rolünün 

unutulmasıdır. Dişilin unutulması, Batı metafiziğinin kendini 

                                                           
2 Muharrem Hafız, Anne ve Felsefe: Bastırılmış Dişilin Felsefe Tarihindeki İçkin Rolü 

Üzerine, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, sayı.29, Bursa, 

2017, s.174. 
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yegâne egemen olarak dayatmasına ve logosantrisizmin tahakküm 

mantığına neden olmuştur.3 Bu noktadan ilerleyecek olursak diye-

biliriz ki, felsefe, eril bir temel üzerinde kurulmuş kadının dışlan-

masını kendi içinde kadın doğası denilen bir kavramsallaştırmayla 

kategorize etmiştir.  

Kadının temsil rolünün unutulması batının en önemli filozof-

larının bile kadını nasıl aşağıladığını bize net olarak göstermekte-

dir. Örneğin Kant’ın bu eril bakış açısıyla Kadınların mantığa ve 

düşünmeye uygun varlıklar olmadığını söylemesi çok manidardır. 

Aynı şekilde Nietzsche’nin de “kadına mı gidiyorsun kırbacını 

hazırla” şeklindeki söylemi kadına bakışın ilginç göstergesi olarak 

karşımızda durmaktadır.  

Batı dünyasında erkek egemen bakış açısının sonucu olarak 

kadınlara yönelik akıl almaz işkencelerin de var olduğunu biliyo-

ruz. Örneğin Marit Rullman “Kadın Filozoflar” adlı eserinde cadı 

takipleri adı verilen davalar yüzünden bir milyondan fazla kadının 

işkenceye uğrayıp yakıldığını ifade ederek kadına yönelik bu tu-

tumu çok net bir biçimde ortaya koymaktadır.4 Kadına yönelik bu 

tutumun Batı dünyasında feminizm gibi birçok kadın hareketinin 

ortaya çıkmasına sebep olduğu bilinen bir gerçektir. Bu yüzden 

vahşi kapitalizm sömürdüğü kadına 8 Mart kadınlar günü adı 

altında bir ödül verme yoluna girmiştir. Bilindiği gibi 8 Mart 1857 

tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha 

iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başla-

mış,  ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilit-

lenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde 

kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi. Ha-

yatını kaybetmiştir. 

26- 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag ken-

tinde yapılan kongrede “Clara Zetkin” 8 Mart 1857 tarihindeki 

tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın 

                                                           
3 Muharrem Hafız, a.g.m., s.174 vd. 
4 Marit Rullman. Kadın Filozoflar 1, çev. Tomris Mengüşoğlu, Kabalcı Yayınları, 

İstanbul, 1996, s.130 -132. 
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International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü olarak anılma-

sı önerisini getirmiş ve öneri oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

Tüm bunlar bize gösteriyor ki Batı’da yıllarca sömürülen ka-

dının kadınlar günü adlı bir günle ödüllendirilerek adeta günah 

çıkarmak istenmektedir. Kadına gün ihdas ederek cinsiyetçilik 

yapan mantık kanaatimizce en büyük ayrımcılığı bu şekilde yap-

maktadır. Çünkü kadına karşı en büyük ayrımcılık, kadını insan 

türü içinden çekip çıkararak ayrı bir kategori gibi sunmaktır.5 Hat-

ta kadınlar günü, anneler günü gibi isimler altında günler icat et-

mek kadına verilen değeri değil, bu defa da kadının bir başka şe-

kilde sömürü aracı olarak görüldüğünü göstermektedir. Çünkü 

çeşitli firmalar tarafından üretilen binlerce ürüne talep yaratmak 

için toplum mühendislerince yapay günler icat edip bu günlere 

duygusal anlamlar yüklenmek suretiyle suni ihtiyaçlar oluşturup 

tüketimi kışkırtmak kapitalizmin bir başka oyunu olarak durmak-

tadır.6 Yani burada amaç kadına değer vermek değil, onun üzerin-

den tüketimi artırmaktır.    

Oysa İslâm gerek Arapların gerekse Batı dünyasının kadınla 

ilgili tüm bu olumsuz düşünce ve davranışlarını, yanlış bulmuş ve 

aşırılıklarını yasaklayarak kadına gereken değeri vermştir. İnsan 

olma noktasında kadınla erkeği bir tutmuş, tüm mükellefiyetler ve 

mükâfatlar açısından eşit davranmıştır. Kadını sosyal hayattan 

çıkarmaya çalışmamış sadece kadın-erkek ilişkilerinin ölçülerini, 

ilke ve sınırlarını belirlemiştir. Kur’an, “cinsiyet” değil “insiyet” 

(insanlık) merkezli bir dil kullanır. Karşılıklı hak ve sorumlulukları 

hatırlatır.7 Kadını ve erkeği birbirlerini tamamlayan varlıklar ola-

rak görür. Kur’an birbirini tamamlayan eşlerden bahsederken zevc 

kelimesini kullanmaktadır.  Lisanu’l-Arab’ da “zevc kelimesinin 

birbirini tamamlayan eşler anlamına geldiği, birbirine eş olan 

ayakkabı örneği ile çok güzel bir şekilde ifade edilmiştir.  İbn Man-

zur burada zevcâ na’lin kavramını kullanmaktadır. Zevcai nalin iki 

                                                           
5 Mustafa İslamoğlu, Tesettür Yazıları, Düşün Yayıncılık, İstanbul, 2011, s.59. 
6 Hüseyin İmamoğlu, Anneler Günü Üzerine, www.yazarokulu.org. 
7 İslamoğlu, a.g.e., s.60.vd. 
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eş ayakkabı demektir. Buradan yola çıkarak kadın ve erkekten 

oluşan eşleri bir çift ayakkabı örneğinde tahlil edecek olursak, ka-

dın mı üstün, erkek mi üstün diye bir sorunun çok anlamsız oldu-

ğunu görürüz. Yani ayakkabı örneğinde olduğu gibi sağ ayakkabı 

soldaki ayakkabıdan, soldaki ayakkabı da sağdakinden üstün de-

ğil, ancak birbirlerini tamamlayan konumda bulunmaktadırlar.8  

Tıpkı ayakkabı örneğimizde olduğu gibi, erkek ve kadın da 

birbirinin yerini tutmayan, birbirini tamamlayan eş ve eşitlerdir. 

Kur’an “Herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar” (İsra 84) 

diye buyurur. Kadını erkekleştirmeye, erkeği de kadınlaştırmaya 

çalışımak, sağ ayakkabıyı sol ayağa giymek gibi hem kadına hem 

de erkeğe zulüm anlamına gelecektir.9 Girift bir makinede kendi 

yerinde çok büyük görevler yapan bir dişliyi, bir başka makinedeki 

bir başka dişliye benzemiyor diye yerinden alıp, onun gibi yapma-

ya çalışmak, hem her iki dişlinin görevini aksatmak hem de maki-

neyi bozmak demektir. Çünkü bu her iki dişlinin de kendi yerinde 

çok önemli görevleri vardır. Hiçbiri diğeri olmadan olamaz ve bu 

onların birinin diğerinden mutlak üstünlüğünü de göstermez.10  

Öyleyse diyebiliriz ki, iki şeyin birbirinden farklı olduğunu 

söylemek, birinin diğerinden üstün olduğu anlamına gelmez. Bu 

da demektir ki, kadın ve erkek mizaçları ve doğaları gereği birbi-

rinden farklıdırlar ancak birbirlerinden üstün değildirler. Onlar 

eşit olmakla birlikte birbirinin tıpkısı ve aynısı değillerdir. Eşler 

arasındaki eşitlik, ontolojik farklılık zemini üzerinde yükselen bir 

eşitlik olmaktadır. Onlar birbirlerinin yerini tutmayan anlamında 

farklı olup, ancak birbirini tamamlayan eşitler olmaktadır. 

Allah Resulü bir hadislerinde bu gerçeği şöyle ifade etmekte-

dir: “kadın erkeğin şakayıkıdır” buradaki şakayık ifadesi diğer 

yarısı anlamına gelmektedir. Bir elmanın diğer yarısı gibi. Bu da 

kadın olmadan erkeğin, erkek olmadan kadının eksik kalacağı, 

                                                           
8 İslamoğlu, a.g.e., s.55-58. 
9 İslamoğlu, a.g.e., s.60-62. 
10Faruk Beşer, İslam’da Sosyal Güvenlik, Diyanet İşleİslam ve Batıri Başkanlığı 

yayınları, Ankara, 1987, s.12 vd. 
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anatomik, fizyolojik ve psikolojik olarak erkek ile kadının bütünle-

şerek beşeriyetlerini tamamlayabilecekleri anlamına gelmektedir. 

İnsan olma yönüyle kadın ve erkek eşit yarımlardır. Ama hiçbir 

zaman biri diğerinin aynı değildir. Yani bunların fıtratları ruhî ve 

psikolojik yapıları tamamen farklıdır. Bu birinin diğeri üzerindeki 

üstünlüğüne işaret etmez.11  

Kur’an “erkeğin kadın üzerinde hakları olduğu gibi, kadının 

da erkek üzerinde hakları vardır” buyurmaktadır. İyi davranışlara 

verilecek ödüllerin zikredildiği ayetlerde kadın erkek diye bir ay-

rım yapılmaz. Kur’an, Hıristiyan ve Yahudi kültüründeki gibi 

kadını Hz. Adem’in işlediği ilk günaha teşvik eden unsur olarak 

görmez. Bu günaha yönelmede her ikisini de sorumlu bulur.12  Bu 

iki cinsin ancak bir araya gelince bir bütünü tamamladıkları vur-

gulanır. Hak ve sorumlulukları açısından bu iki varlık arasında 

kategorik bir üstünlük bulunmamaktadır. İslam medeniyetinde 

Batıda olduğu gibi cinsiyeti öne çıkaran gün vb. şeylerin olmaması 

kadınla erkek arasında kategorik bir farklılığın olmadığının en 

önemli göstergesidir.  

İslam medeniyetinde kadın, istikrarın, eğitimin, kültürel mira-

sın korunmasının vazgeçilmez unsuru olarak görülmüştür. İslami-

yet, ilim öğrenmede kadın erkek ayrımı yapmamış, Hz. Peygam-

ber, erkeklerin yanı sıra kadınların eğitimiyle de ilgilenmiştir. Ka-

dınlar Hz. Peygamber’den kendilerine zaman ayırmasını istemiş-

ler, O da bir gün tayin ederek onların bu isteklerini yerine getir-

miştir. Hatta Hz. Peygamber zamanında Ümmü Süleyman gibi 

kadın öğretmenlerin bile bulunduğu rivayet edilmektedir.13   

Sonuç olarak diyebiliriz ki diğer medeniyetlerle karşılaştırdı-

ğımızda İslam kültüründe kadına hak ettiği değer verilmiş, ona 

                                                           
11İskender Pala, Kitab-ı Aşk, Alfa Yayınları, İstanbul, 2007, s.46-48; ayrıca bkz, 

İslamoğlu, a.g.e. 
12 Detaylı bilgi için bkz, Hakkı Şah Yadsıman, Yahudi-Hıristiyan Kültüründeki Kadın 

Anlayışının İslam Kültüründeki İzdüşümleri, Din-Kültür ve Çağdaşlık (içinde), Türki-

ye Diyanet Vakfı yayınları, Ankara, 2007, s.258-279.  
13 İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, Ankara, 2011, s.132 vd. 
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ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmanın, onu hakir görmenin 

yanlışlığı çok net olarak ortaya konulmuştur. Batı dünyasında 

kadın yakın zamanlara kadar cinsiyet ayrımcılığına maruz bırakı-

lırken, İslam kültüründe kadın başlangıçtan beri insanlığın birbiri-

ni tamamlayan iki sacayağından birisi olarak görülmüştür.
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___________________________________________________________ 

NASÎRUDDİN TÛSÎ’NİN AHLAK FELSEFESİNDE  

KADININ YERİ  

MİRPENÇ AKŞİT 1 

 

Tarihi boyunca kadın çoğu zaman eksik tanımlanmıştır. Ya 

sadece, ev-çocuk ve eş üçgeninde ya da ev ortamını tamamlayan 

bir eşya parçası olarak tanımlanmış. Başka bir açıdan ise toplum 

içerisinde insani yetenekleri veya anneliği, eş olma sorumluluğu 

görmezden gelinerek “özgürlük” adına kadının daha çok cinselliği 

itibariyle öne çıkarılan bir varlık olarak tanımlanmıştır. Kadının 

Antik dönemden günümüzde de duçar olduğu bu durum büyük 

oranda hala devam etmektedir.2Özellikle İlkçağda kadının toplum 

tarafından algılanış biçimi, kadına karşı geliştirilen tutumun da 

şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bundan dolayı İlkçağda 

kadınların ortaya koyduğu felsefi mirasın yokluğunun temel ge-

rekçelerinden biri kadının algılanma biçiminde saklıdır diyebiliriz.  

Kadınların sahip olduğu "doğurganlık'' özelliği, hemen hemen 

tarihin her safhasında ilham kaynağı olmuş, insanlık ailesinin de-

vam etmesinde zorunlu bir halka olmasından dolayı mukades bir 

konuma yerleştirilmiştir. Antik Çağda bu durumda kadının önemi, 

bunun ötesine geçmemiştir. Fiziki yapılarından dolayı Antikçağda 

kadın algısı, zayıflık-güçsüzlük fikriyle özdeşleşmiştir. Kadınların 

doğalarındaki farklılıklar toplumsal algılarda karakter ve iradede-

ki zayıflığa da kaydırılarak zamanla bu durum bir önyargıya dö-

nüşmüştür. Bundan dolayı kadınlar "doğaları" ile tanımlanmaktan 

ziyade "kültüre girme yeteneksizlikleri" aynı zamanda "hem idrak 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri  
2 İsmail Yakıt, Batı Düşüncesi Ve Mevlana’da Kadın, III. Uluslararası Mevlâna 

Kongresi, 5-6 Mayıs 2003, 135. 
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hem irade açısından zayıf yaradılışlı" bir varlık olarak tanımlan-

mıştır.3 

 İlkçağda kendisine biçilen rollerle yaşayan kadınlar “hem ya-

ratılış miraslarında hem de geç dönem Yunan mitolojisinde Helen’in 

neden olduğu savaşlarla birlikte felaketin kaynağı olarak görülmüştür 

örneğin, Troya kentinin kıta Yunanistan’dan gelen Akhalar tarafından 

yerle bir edilmesi Helen sorumlu tutulmuştur.”4Kadın toplumsal prob-

lemlerin kaynağı olarak algılanmıştır. 

 İnsanlık, tarih boyunca kız çocuklarının öldürülmesi, gömül-

mesi ve terkedilmesine hemen hemen her dönem şahit olmuştur.  

Bu problem akıl ve insaf dışı uygulama İlkçağ toplumlarında da 

yaşanmıştır. İlkçağda, kadın "doğurduğu çocuk kucağından alına-

bilmekte, güçsüz veya sağlıksız olduğu gerekçesiyle boğazlana-

bilmekte veya derin bir su çukuruna atılarak rahatlıkla öldürüle-

bilmekteydi.5Ahlak ve siyaset filozlarının toplumsal meselelerin 

görüşülüp tartışıldığı bu dönemde de bu tablo çok da değişmemiş-

tir. Kadınların toplum içerisindeki rollerinin ve yeteneklerinin 

farkında olan Platon, kadınların içinde bulundukları durumun 

değiştirilmesinden ziyade erkeklerle aynı role sahipmiş gibi erkek-

lerle birlikte aynı şeklide yaşamasından bir sakınca görmemiştir. 

Platon, kadın ruhunun erkek ruhuna oranla daha düşük bir ko-

numda olduğunu ifade etmiştir.6 Platon’a göre ideal evlilik yaşı 

kadınlarda 20-30 yaşalar arası erkeklerde ise 30-55 yaş arasıdır. 

Koruyucuların evliliklerinde kadınlar erkeklerin arasında ortaktır. 

Kadınlar herhangi bir erkeğe ait değildir, çocuklar da aynı şekilde 

koruyucular arasında ortaktır. Yöneticiler toplumda çocuk doğur-

                                                           
3 Richard Kieckhefer, Ortaçağda Büyü,( Çev. Zarife Biliz), Allaın Yay., İstanbul 2004, 

283. 
4Hesiodos, Hesiodos Eserleri ve Kaynaklan,( Çev. Sabahattin Eyüboğlu ve Azra 

Erhat, ), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Anakara 1977 201; Didem Demiralp, İlkçağ 

Anadolu Efsanelerinin En Güzeli Troyalı Helena”, Gazi Akademik Bakış Dergisi, Cilt4, 

Sayı:7 2010, 201. 
5 Bertrand Russel, Felsefe Tarihi, (Çev. Muammer Sencer), Say Yay., İstanbul  1969, 

181. 
6 Platon, Timaios, (Çev. Erol Güney ve Lütfi Ay), Sosyal Yay., İstanbul  2001, 42 a-d. 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam  

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

25 

mayı gerektiğine kanaat ederlerse bir düğün kurulur, Tanrı’ya 

kurban kesilir. Sadece yöneticiler tarafından bilinen bir gizli kura 

çekilir ve koruyucu kadınların koruyucu erkekler ile evlenmesi 

sağlanır. Böylece koruyucuların özellikleri korunmuş olur. Bu sü-

reçten sonra hamile kalanlarla eşleri doğum sürecine kadar birlikte 

kalırlar. Sonrasında ise doğan çocuklar tüm toplumun çocukları 

sayılır. Söz konusu toplumda hangi kadının hangi erkekle birleşti-

ği ve hangi zaman diliminde olduğu bellidir. Platon’a göre böylece 

babalık durumunun ve neslin karışmaması teminat altında 

olur.7Şölen isimli diyaloğunda kadınların fiziksel güç olarak erkek-

lerden daha güçsüz olduğunu ve kadının akıl gücü bakımından da 

erkeklerden daha düşük bir konumda olduğunu belirtmiştir. Pla-

ton’a göre kadınların sahip oldukları güçsüzlük, baş edilmesi ge-

reken problem olarak görmüştür.8 

Aristoteles’e göre kadın akılın düşük olduğunu ifade ederek 

“kadının, akıl bakımından erkekten eksiktir ve onun muhakeme yetisi 

yetersiz ve istikrarsızdır. Çünkü kadınlar duygusaldırlar ve mükemmel 

değildirler.” Aristoteles felsefesinin temel düalist yapısının yani 

aktif/pasif ve madde/form gibi düşünme biçimlerinin, erkek ve dişi 

varlık anlayışına uygulandığını söyleyebiliriz.9“Aristoteles’e göre 

dişil olan maddî ve eril olan formel bir ilke olması nedeniyle, madde yani 

dişil olan erkeğe göre daha aşağı bir konumdadır. Bu durumda kadın 

yeteneksizliği ile ortaya çıkmaktadır.”10Aristoteles kadınların akılları-

nın eksiliği muhakeme yetersizliğinden inandığı için tıpkı devlet 

yönetimi gibi erkekler tarafından yönetilmesini meşru görmüştür. 

Erkeğin her zaman kadından daha üstün olduğunu ifade etmiş-

tir.11İlkçağ da kadına yönelik olan profan olumsuz bakış açısı Orta 

çağ dini karakterli bir görünüm ile varlığını devam etmiştir. Tatta 

tahrif edilen dinlerdeki kadına yönelik söylemler kutsal bir meşru-

                                                           
7 Platon, Devlet, (Çev. Erhan Bayram), Metropol Yayınları, İstanbul, 2008, 70. 

166.441cd 
8 Platon, Şölen,( Çev. Cenap Karakaya),  Sosyal Yay., İstanbul  2000, 182 a vd. 
9 Aristoteles, History of Animals, 716b11, Blackburgs VA:Virginia, Tech, 2001. 
10 Aristoteles, History of Animals, 728a18. 
11 Aristoteles, Politika, (Çev. İsmail Tunalı), Remzi Kitabevi, İstanbul, 2017, 26. 
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iyet de kazanınca kadın algısı daha da aşağılara çekilmiştir. 

Örneğin Yahudilik te sabah ibadetlerinde “Rabbim, beni kadın 

yaratmadığın için sana şükürler olsun” şeklindeki dua Yahudilerin 

kadına bakışını özetlemektedir.12 

Hristiyanlıkta ise kadın, yasak meyveyi Hz. Âdem ‘e yedire-

rek insanın cennetten atılmasına ve bunun sonucu olarak insanoğ-

lunun günahkâr olmasının nedeni görülmüştür. Bu paradigmaya 

göre kadın sadece ilk işlenen günahla sadece şehveti değil günahı 

da dünyaya sokan, erkeği mahveden, baştan çıkaran bir varlık 

olarak kabul edilmiştir.13 

Orta çağ’ın ünlü düşünürü Aziz Augustin’in (öl. 430) kötülü-

ğün, kıskançlığın kararsız ve tutarsız, bütün tartışmaların, kavga-

ların ve haksızlıkların kaynağının kadın olduğunu ifade ederek 

kar-koca arasındaki cinsel ilişkiyi bile günah olarak görmüştür. 

Katolik kilisenin nikâh törenin de okunan dua da “Günahla düşmü-

şüm annemin karnına günah işlemiş annem bana gebe kalırken” şeklin-

deki ifade bu anlayışın ürünüdür.14Orta çağ da kadına yönelik 

olumsuz imaj daha trajedi boyutlara ulaşmıştır. Macôn Konsili’nde 

(585)kadının ruhunun varlığı tartışılmış, XII. Yüzyıldan itibaren 

Batıda cadı ve büyücü avı başlamış, kadınların cinlerle münasebeti 

olduğu gerekçesiyle pek çok kadın yakılmıştır. Orta çağ boyunca 

kadına yönelik olumsuz algının kaynağı hem İlkçağdaki algı hem 

de yanlış din algısıdır.15Modern çağa geçişte Yahudilik ile Hristi-

yanlık asli itibariyle semavi olan büyük dinlerin bozulmasından 

sonra oluşturdukları olumsuz kadın imajı tepkiye sebep olmuştur. 

Özellikle Kilise Babalarının kadına dair marjinal görüşleri, fıtrata 

ters tutum ve davranışları, cinsel alandaki yaratılış gerçeğine aykı-

rı (fıtrat dışı) kısıtlamaları ve bundan doğan kültürel yapı, kadını 

bir başka uca savurarak feminizmi ortaya çıkararak, modernliğin 

kadın üzerinden okunmasında etkili olmuştur. Bu tür tutumlara 

                                                           
12 Ömer Faruk, Harman, “Kadın” DİA, XXIV, İstanbul 2001, 84. 
13 Harman, Kadın 85. 
14 Harman, Kadın 85-86. 
15 Harman, Kadın 86. 
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karşı gelişen tepkisel tavır “modern kadın” figürünün doğmasına 

zemin hazırlamıştır.16Modern çağ da her ne kadar feminist kadın 

hareketleri ortaya çıkmış olsa da zihniyet olarak kadına dair olum-

suz bakış İlkçağ ve Orta çağdan pek farksız değildir. Modern ka-

dın yine de bu olumsuz imajdan kurtulamamıştır. 

Batılı ünlü düşünürlerinden Malebranche (öl.1715)"Hakikatin 

Araştırılması " isimli eserinde "Zevke ait her şey, kadınlara kalmış bir 

iştir. Ancak, genel olarak araştırıp bulunması biraz güç hakikatleri kav-

ramak, kadınların elinden gelmez. Soyut olan her şey onlar için anlaşıl-

maz bir şeydir.” Kadınları soyut problemleri anlayamadıklarını 

vurgulayarak onların akıllarının düşük olduğunu ifade etmiştir.17 

Bu söylem İlkçağdan ortaya çıkan problemin devamıdır. Alman 

filozofu Schopenhauer (öl.1860) kötümser (karamsar) felsefesinde 

kadınlarda nasibini almıştır;  

“Zira bizim bu uygar dünyamız, şövalyelerle, askerlerle, eğitimli in-

sanlarla, avukatlarla, rahiplerle, filozoflarla ve daha bilmediğim başkala-

rıyla karşılaştığımız büyük bir maskeli balodan başka nedir ki? Kadınlar 

nispeten daha küçük, daha önemsiz secimler yaparlar. Kural olarak kadın-

ca temkinlilik, çekingenlik, tevazu, munislik ve itaatkârlık maskelerinden 

yararlanırlar. Ardından deyiş yerindeyse, domino taşları gibi kendilerine 

herhangi özel bir karakter izafe edilmeyen genel maskeler gelir. Bunlara 

her yerde rastlanabilir; insanların iddia ettikleri doğruluk, dürüstlük, 

incelik, yüreklilik, duygu paylaşmada içtenlik, yüze gülen dostluk bu türe 

dâhildir. Bütün bu maskeler, kural olarak bir imalat, ticaret, ya da spekü-

lasyon için bir kılıftan başka bir şey değildir.”18Schopenhauer, kadınla-

rın diğer erkekler gibi maske taktığını fakat kadın taktığı maske-

den yola çıkarak kadının aklını ve kişiliğini aşağılamıştır. Bu bakış 

açsı modern paradigmanın kadına bakışının başka bir göstergesi-

dir. 

                                                           
16 Saffet Köse, Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu, Mehir 

Vakfı Yayınları, Konya 2016, 30. 
17 İsmail Yakıt, “Batı Düşüncesi Ve Mevlana’da Kadın”, III. Uluslararası Mevlana 

Kongresi, Mayıs 2003, 136. ss-134-148. 
18Arthur Schopenhauer, Hayatın Anlamı, (Çev.  Ahmet Aydoğan), Say Yay İstanbul 

2010, 94. 
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Kadının özgürlüğünü dile getiren Emile Zola (öl.1902) da ben-

zer görüşü ifade etmiştir: "Kadın özgürlüğüne kavuşturmak harika bir 

şeydir. Ama her şeyden evvel özgürlüğün nasıl kullanılmasını ona öğ-

retmek gerekecektir.”  

 Batıda, kadın-erkek ilişkilerini ele alan pek çok yazar da ka-

dına pek olumlu bakmaz. Charles Baudelaire (öl.1867):"Kadın ruhla 

bedeni ayırmayı bilmez"19kadının karşısındakini bir bütün içinde 

gördüğünü fakat akıl eksikliğinde dolayı soyut ile ilgili olan olgu-

ları anlayamadıklarını belirtirler.  

Hegel, kadının doğası itibariyle aile ve ev merkezli bir hayat 

sürmesini savunur. Erkek doğası itibariyle de devlet kurma ve 

yönetme yetisine sahip olduğundan dolayı yaşamını kamusal 

alanda sürdürmesini savunur. “Hegel’de kadının doğasında, süreklili-

ği simgelerken erkek doğası evrenselliği, uzaklığı, özgürlüğü ve bencilliği 

simgelemektedir. Hegel'in "geist"ı, tarihin ruhu olarak, erkek doğasının 

insanlaşması, daha sonra da toplumsallaşması ve devletleşmesi sonucunu 

getirir. Tarih, akıl, özgürlük ruhu çerçevesinde, kendi nihai hedefine güç-

lü, rasyonel, ulusal devletle ulaşır.” Bu amacı ise yalnız erkek gerçek-

leştirir.20Bu “var-edilmede” kadına atfedilen ve neredeyse bütün 

Batı düşünce tarihinde olumsuzlaşan niteliklerin başında ise, duy-

gusallık, akıl-dışılık, tikellik, kendi kendine yetersizlik ve güve-

nilmezlik gelir. Bu tarihsel süreç içerisinde ontolojinin/metafiziğin 

başlattığını etik ve politika tamamlar. Kendi-kendine yetmeyen ve 

de kendi varlığının amacı olmayan kadın tüm alanlarda ilineksel-

leştirilir. Bu paradigma batıda feminist hareketlerin doğuşuna 

kaynaklık etmiştir.21 

Yahudilik ve Hristiyanlığın ezdiği kadın, modernliğin öğüten 

gücü karşısında bir başka kayboluşu yaşamıştır. Aralarındaki dik-

                                                           
19 Charles Baudelaire, Mon Coeur misânu, (Citations Françaises) içinde, Librairie Laro-

usse, Paris, 1977, 54. 
20Affet Ilgaz, “Felsefi Bir Problem Olarak Kadının Varlık Yapısı Üzerine Bir Çalışma”, 

Türkiye’nin Çağdaşlaşma Problemi Ve İslam Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları/277, Tebliğler, Ankara 2000,86,  ss.88-94. 
21 H. Nur Beyaz Erkızan, Felsefe ve Feminizm, Özne Felsefe ve Bilim Yazıları, Konya 

2013, 7.  
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kat çeken temel fark ise önceki konumuna isyan eden kadının mo-

dern görüntüsünü benimsemiş olmasıdır.22Batı paradigmasının 

önemli düşünürleri kadın ile ilgili düşünce ve tavırları dikkate 

alındığında; batı dünyasında kadın, erkekten farklı ve akıl olarak 

düşük bir konuma yerleştirilerek ona negatif sıfatları veya eksiklik-

leri açısından bakılmıştır. Kadının kendine has fıtratıyla gören ve o 

şekilde değerlendiren çok az düşünür görünmektedir. İslam dü-

şüncesine baktığımızda kendinden önceki bütün bakış açılarından 

daha tutarlı bir şekilde kadın meselesini ele almıştır. Kadına hak 

ettiği değeri vermiştir. Çünkü kadın ve erkekler birbirlerinin veli-

leri şeklinde görmüştür. İslam dünyasında kadına dair tarihsel 

süreçte yaşanan beli başlı problem İslam dininin temel ilkelerinden 

ziyade bireylerin ona yüklediği anlam veya inanların kendi arzula-

rına yöre yorumlamalarının sonucudur. İslam felsefi düşüncesinde 

kadın mevzusuna bakacak olursak  

İbn Rüşt (öl.1198) insan yetkinlikleri (kemâlât) nazari erdem-

ler, sanatlar, ahlaki erdemler ve iradi fiiller olmak üzere dörde 

ayırmıştır. İnsanoğlunun nihai hedefi, nazari erdemleri elde et-

mektir. Diğer erdemler ise nazari erdemlerin gerçekleştirmesi için 

birer vasıtadır. Erdemler kadın-erkek bütünlüğünde ortaya çık-

maktadır. Çünkü ahlak ilminin konusu, erdemlerin mahiyetinin 

insanlar tarafından bilinmesi değil, erdemlerin kadın ve erkekler 

tarafından bizzat hayata geçirilmesidir. Bütün bireylerin erdemli 

olması için nefsin diğer bölümlerinin nazari hikmetin egemenliği 

altına girmesi gerekir. Erdem ve eylem birlikteliğini dikkate alan 

İslam felsefecileri kadın meselesine bu birliktelik bağlamından ele 

almışlardır. Örneğin İbn Rüşd kadınlar ile ilgili düşüncesi İslam 

filozoflarının düşüncelerine tercüman olmuştur diyebiliriz.23  

İbn Rüşd kadınlarla erkeklerin eşit olduklarını, ancak fıtratları 

göz önünde bulundurulduğunda, kabiliyet ve yeteneklerinin farklı 

olduğunu belirtmiştir. Yine bu farklılıkların kadınların devlette 

                                                           
22 Köse, Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu, 30. 
23 Bekir Karlığa, Batı’yı Aydınlatan İslam Düşünürü İbn Rüşd, Mahya Yay., İstanbul 

2014, 131-132. 
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görev almalarına ve felsefe yapmalarına engel teşkil etmeyeceğini 

belirtir; “Ben derim ki, insanlığın amacı bakımından, kadınlarla erkekler 

tek bir türdür. Dolayısıyla zorunlu olarak onlar da erkekler gibi işlere 

katılırlar. Ancak kadınlar, bazı bakımlardan erkeklerden ayrılırlar. Erkek-

ler, kadınlardan daha ağır işlerde çalışırlar. Bazı alanlarda kadınların 

erkelerden daha başarılı oldukları da inkâr edilemez. Musikinin özellikle 

pratik yanından kadınların erkeklerden daha başarılı olduğu düşünülür. 

Bunun içindir ki nağmeler erkeler tarafından başlatılıp kadınlar tarafın-

dan icra edildiği zaman mükemmel olur.”24İbn Rüşd kadın ve erkeğin 

eşit olduğunu fakat temel fıtratları göz önünde bulundurulması 

gerektiğini belirtmiştir.   

Nasiruddin Tûsî’nin Felsefesinde Aile Ahlâkının Temel İl-

keleri 

Nasiruddin Tûsî (öl.1274)’nin Ahlâk-ı Nasırî’de ahlâkı felsefesi 

açısından ailenin kurulması bu ailenin gelişmesi, korunması için 

hikmet, iffet, yiğitlik ve adalet erdemlerinin önemine değinerek 

ahlak felsefesini bu erdemler bağlamında izah etmiştir. Tûsî de bu 

erdemler bütün insanların sahip olması gereken erdemler olarak 

ifade etmiştir. Biz de bu çalışmamızda lokal anlamda kadına yöne-

lik bir çalışma olduğundan dolayı Tûsî’ de erdem ve ahlak ilişkisi-

ni kadın özelinde ele almaya çalıştık. 

 1-Hikmet Erdemi 

İnsan nefsinin üç kuvvesinden ilki melekî nefs yani düşünme 

kuvvesi (kuvvet-i nâtıka)dir. Bu nefs dengede olduğu zaman ve 

arzusu yakîni bilgileri elde etmeye doğru olunca bu nefste ilim 

erdemi meydana gelir ve buna bağlı olarak da hikmet erdemi olu-

şur.25Tûsî’ye göre tefekkür eden nefsin dengeli faaliyetinden doğan 

hikmet erdemi varlık alanına yönelik her şeyin bilgisini ihtiva ve 

ifade eder. Var olanlar varlığı insan bireylerinin iradî fiillerine 

                                                           
24 İbn Rüşd, ed-Daruri fi’s-Siyase, (Muhtasaru Kitabü’s-Süyase li –Eflatun), (Çev. Ah-

med Şahlan), Beyrut, 1998, 124. 
25 Yılmaz, E. Aristoteles İbn Miskeveyh ve Nasîrûddin Tûsî’ye Meta Etik, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisan Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara 20017,183. 
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bağlı olmayanlar ve bağlı olanlar şeklinde iki kısma ayrılmasından 

hareketle filozofumuz hikmeti de nazarî (teorik) ve amelî (pratik) 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Buradan hareketle hikmet erde-

mine bir tanım vermek gerekirse hikmet erdemi kişinin hem teorik 

hem de pratik alanda bilgilere sahip olmasıdır.26Burada kadının 

rolüne değinecek olursak; kadın hikmet erdemiyle, akılla yoğrula-

rak fazilete ulaşabilir. Kötülüğe karşı tahammül, hikmetin bilgisine 

sahip olmakla gerçekleşir. Problemlerin mahiyetin bilen kadın 

karşılaşmış olduğu zorluklara karşı daha dirayetli ve daha sağdu-

yulu olur. Onun sebep ve sonuçlar hakkında kapsayıcı bir bilge 

sahip olması, kadının fiillerinde daha hikmetli davranmasına ne-

den olur.  

2- İffet Erdemi 

İffet erdemi dış dünyada, iyinin ve hedeflenen arzuların kul-

lanılmasında aşırıya, ifrata kaçmamayı, ölçülü olmayı hedefler. 

İnsan doğasında bulunan akıl, şehvet ve öfke kuvvetlerinden, şeh-

vet kuvvetinin itidali, yani en ölçülü görünümü olan iffetin, eksik-

liği, ifratı (şirreh, bayağı haslara düşkünlük) aşırılığı, tefriti ise 

humûr’dur (haz duyarsızlığı).İnsanın taşıdığı behimî nefs, diğer 

bir ifadeyle şehevî güç, bilgisizliğe, ihtiraslara, boyun eğmesiyle 

ifrat ve tefrite kaçar. İnsan, eksiklik ve aşırılıklarını “akıllı nefsin” 

bilgi seçiciliğine ve ayrıcalığına göre düzenlerse, iffet erdemi ile 

tanışır.27İffet kadında güzellikle birleşerek zarafete dönüşmektedir. 

Çünkü güzellik iffetten bağımsız olursa kadının güzelliğine alda-

narak şehvetinin esiri olabilir. 

3- Yiğitlik Erdemi 

Hikmet, iffet gibi erdemlerle birlikte, yiğitlik, tüm dengelerin 

ve belirgin niteliklerin hakkı bilip tanımanın ve O’nu ikame ve 

idame ettirmenin ölçüsü ve kuvveti olarak görülmüştür. İnsanoğlu 

mahiyetini bilmediği ve tanımadığı şeyden korkar, ondan çekinir. 

                                                           
26 Nasiruddin Tusî, Ahlâk-ı Nâsrî, (Çev. Anar Gafar, Zaur Şükürov), Litera Yay., 

İstanbul 2007,111. 
27 İbn Miskeveyh, Tehzibü’l Ahlâk ve Tathirü’l Arak, Beyrut 1398, 38-39. 
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Yiğitlik erdemi bu korku duygularının yendiği yerine aklın oturtu-

lup, duyguların dengelendiği bir erdemdir.28Yiğitlik erdemi ka-

dında vicdan ile karışarak merhamete dönüşmektedir. 

4-Adalet Erdemi 

Adalet, genel olarak herkese hak ettiğini vermede sabit ve da-

imî bir irade olarak söylenebilir. Aynı zamanda adalet, adil olanı 

yapmaya gönüllü olma alışkanlığı, eylemde ve niyette adil olmak-

tır. Adaletin temel amacı mutluluğa ulaşma çabası ile yakından 

ilgilidir. Kavramsal olarak; adalet, adâla’nın kökü olarak “adl” 

veya “idl” gösterilir. Adl kökü ‘deveye yükletilen iki yük arasında 

denge eşitlik durumu’29 eşyada ölçüde ve tartıda denklik; insanın 

birbirine denk düşmesi, aynı olmayan iki şeyi desteklemek suretiy-

le denk getirmek gibi anlamlara gelmektedir.30Akıl yetisi ile şehvet 

ve gazabın disipline edilmesi ile meydana gelen adâlet erdemin-

den, insanın, bilgiden davranışa, nazarî olandan amelî olana, kuv-

veden fiile geçişinde, uyum, denge ve sıhhat çerçevesi içinde olma-

sı şeklinde anlaşılmıştır. Adalet erdemi kadında sadakatle bütünle-

şerek metanet oluşur. 

İslam düşüncesine göre bu erdemler, erdemli erkek ve kadın 

profilinin belirleyici vasfı değerlendirebiliriz. Bu erdemler, kadını 

olgun bir insan çizgisine çeker. Problemleri çok yönlü perspektifle 

değerlendirme imkânını sağlarlar. Bu erdemler, kadının karşılaşa-

bileceği problemleri, hikmetli, iffetli cesur ve adaletli bir şeklide 

değerlendirme ve göğüsleme ortamını sağlamaktadırlar. Tûsî de 

erdemlerin pratik kaşlığı olan alanlardan biri olarak aileyi göster-

miştir.  

Tûsî’de neslin devamını sağlamak ve yaşamın gereklerini ye-

rine getirebilmek için aile vazgeçilmez bir kurumdur. Aileyi oluş-

                                                           
28 Aristotle, Ethics, Book III, 6-12 B: ve IV.  
29 Zelyut Somaz Hüner, “Adalet”, Felsefe Ansiklopedisi I,(Ed. Ahmet Cevizci), Etik 

Yay.  İstanbul 2003, 29. 
30 Mustafa Çağrıcı, “Adalet”, Diyanet Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınla-

rı, İstanbul 1988. Cilt 1, 341. 
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turan unsurların başından kadın gelmektedir. Tûsî de eş (kadın) 

edinmenin amacı mülkü korumak, neslinin sürekliliğini sağlamak-

tır. Bir aile ortamında bir kadının sahip olması gereken öncelikli 

vasıf akıl, yufka yüreklilik, mütevazı, tutumluluk, doğurganlıktır, 

nazik, iffetli, sevecen olması uzun dilli olmaması itaatkâr ve dindar 

olmalı gibi birçok özelliği belirtmiştir.31Saliha kadın, erkeğin malda 

ortağı, evin yönetimi idaresinde pay sahibi, yokluğunda onun 

vekilidir. Yine Tûsî’ye göre kadınların en iyisi, eşinin onun rızasını 

yeğleme, ağırbaşlılık ve kendi aile nazarında saygınlık donammış 

olan; evi düzenlemeye ve harcamada ölçü gözetmeye vakıf ve ka-

dir olan; hoş geçinmek, iyi davranmak ve iyi huylulukla karşılıklı 

ünsiyete, kocasının kaygılarını tesellisine ve üzüntülerinin gide-

rilmesine sebep olan kadındır.32En iyi kadın hür olan kadın olarak 

belirtmiştir. Uyum sağlama, akrabayı ziyaret, hısımlara destek 

olma, düşmanların gönlünü alma, geçim araçları hususunda yar-

dımcı ve arka olma birlikte iş yapma, nesil ve evlat hususunda 

daha çok kuşatıcı olabilir. Erkeğin eş seçiminde bir kadında illa da 

güzellik aramaması gerektiğini vurgulamıştır. Güzellik olsa da 

akıl, iffet ve hayânın mutlaka bulunması gerekir; çünkü güzellik, 

nesep ve zenginliği bu üç özelliği tercih etmek, din ve dünya işle-

rinde ıstıraba, helaka sebep olabilir. Güzellik konusunda fiziksel 

denklik (i’tidâl-i binyet) yetinmeli ve o hususta da orta yol inceliği 

gözetilmelidir. Kadına rağbet göstermeye onun malı sebep olma-

malıdır, zira kadınların malı, onların egemen ve hükümran olma-

larına yol açar.  Eşler arası bağ oluştuktan sonra kadını yönetmede 

erkeğin üç kriterde ele almıştır. Birincisi heybet, ikincisi cömertlik, 

üçüncüsü ise zihnini meşgul etmektir.33 

Tûsî, erkeğin kadını idare etmesinde üç şart ileri sürmüştür. 

İlk şart; erkeğin kendisini karısının yanında ihtişamlı ve heybetli 

göstermesidir. Tûsî’ye göre kadın, erkeğin heybetinden çekinmez-

se heva ve isteklerine tabi olursa, onunla yetinmez kocasını da 

                                                           
31 Anar Gafar, Nasîrüddin Tûsî’nin Ahlak Felsefesi, İsam Yay. , İstanbul 2011, 249-254 
32 Nasîrüddin Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, 199. 
33 Nasîrüddin Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî,  200. 
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kendi itaati altına alır bu da düzenin bozulmasına yol açacağını 

belirtmiştir. İkinci şart ise; karısına cömert davranmalıdır. Erkeğin 

sevgi ve şefkatini karısından eksik etmemelidir. Erkeğin karısına 

karşı ikramı ise şu şeklide ifade etmiştir.  

1- Kadını güzel bir görünüşte tutmasıdır. 

2- Onu namahremden sakınmalıdır. 

3-(Evle ilgili) idari işlerin başında ona danışmalıdır. 

4-Evin yararına uygun tarzda yiyeceklerin tasarrufunda ve 

önemli işlerde hizmetçilerin kullanımında ona tam serbestlik ver-

mesidir. 

5-Onun akrabaları ve aile üyeleriyle sıkı bağ kurmasıdır; yar-

dımlaşma ve dayanışma inceliklerini gözetmeyi gerekli bilmelidir. 

6-Kadında uyum (sâlahiyet) ve uygunluk izi görüyorsa, güzel-

lik, mal, nesep ve ailece ondan daha üstün de olsa başka bir kadını 

ona tercih etmemesidir.34Tûsî, iki evliliğin duyusal acıdan zor ol-

duğunu belirterek “Erkek evde bedendeki kalbe benzer. Nasıl ki, iki 

bedene bir kalp hayat vermezse; iki evin düzenini (mutluluğunu) de bir 

erkek sağlayamaz.”35Şeklinde düşüncesini ifade etmiştir. 

Üçüncü şart, kadın zihninin çeşitli ev işleriyle sürekli olarak 

meşgul edilmesidir. Kadının sürekli evin önemli işlerini üstlenme-

si, onun yararlarını göz önünde bulundurması ve geçim düzeninin 

gerektirdiği şeyleri yerine getirmesiyle meşgul etmesi gerekir. 

Tûsî’ye göre erkek veya kadın nefsi işsizliğe dayanamaz yapması 

gereken işlerden kaçınırsa zamanla gerekli olmayan işler dikkatini 

çeker. Gezinti yapma vesilesiyle dışarı çıkmak, süslenmek bu du-

rumun devam etmesi ev işlerinin karışması ev düzenin bozulma-

sına neden olacaktır.36Tûsî kadının sahip olması gereken erdemler 

noktasında genel geçer bir tutumu benimsemiş olması İslam dü-

şünce geleneğinde ittifak edilen bir durumdur. Bu noktada 

                                                           
34 Nasîrüddin Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, 201. 
35 Öztürk, Hüseyin, Kınalızade Ali Çelebi’de Aile Ahlakı, Aile Araştırma Kurumu, 

Ankara,1990,158. 
36 Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, 203 
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“Tûsî’nin kadına dair teleolojik yapıdaki ontolojik anlayışın da ideal kadın 

varlığı formu, düşüncede, bir amaç üzerine inşa edilmekte ve reel varlık 

alanındaki kadınla özdeşlik kurulmaya çalışılmaktadır.” Olması gereken 

ile olan kadın algısı, birbiriyle özdeş kabul edilmesi başka bir eleş-

tiriye kapı aralasa da ilkçağ ve modern çağada var olan olumsuz 

kadın imajının aksine bir tutum sergilemiştir.37  

Sonuç 

Genel anlamda Tûsî ahlak felsefesinde ifade ettiği kadın algısı 

daha çok evde kocası tarafından idare edilen kadın profilini çiz-

miştir. Tûsî de bir yandan geçmişe projeksiyon tutarken diğer 

yandan ise oradan aldığı görüntüyü ileriye dönük hale getirmeye 

çalışmaktadır. Onun bu projeksiyonunu, kendi dönemindeki top-

lumun davranışlarını yansıtması bakımından bir tür yaşayan gele-

nek/morality olarak adlandırabiliriz. Başka bir ifadeyle söylenecek 

olursa, kadının bireyselliği daha çok aile içinde eritilmektedir. 

Kadın ve erkeğin yaşayan bir varlık olarak zamansaldır, tarihsel 

süreklilik ifade eder. Zamansal olan bir varlık için genel geçer kai-

delerin tespit edilmesi sorunludur. Eğer bunun mümkün olduğu 

iddia edilecek olursa, bu ölçütün nasıl belirleneceği başka bir soru-

nu ortaya çıkartacaktır. Tûsî’nin ifadesinin aksine kadının bu gün 

sosyal hayatta aktif olan toplumsal bir gerçeklikle karşı karşıyayız. 

Tûsî Antikite, Hıristiyan Yahudi ve Modern çağın oluşturduğu 

kadın algısına oranla daha insaflı bir kadın profiline değinmiştir. 

Problemi erdemler bağlamında ele alarak evrensel ahlak ilkelerine 

göre bir kadın profilini çizmiştir. 
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___________________________________________________________ 

İSLAM FELSEFE GELENEĞİNDE KADIN İMGESİ 

İLYAS ALTUNER 1 

 

İslam felsefe geleneğinde kadın imgesinin çok fazla çalışılma-

dığı ve kadının rolünün neredeyse hiç belirtilmediği kaynaklara 

bakıldığında görülür. Öncelikle, neden imge kavramını seçtiğimizi 

kısaca açıklayacağız. Ardından, İslam felsefe geleneğinin hangi 

kaynaklardan beslenerek kendi kavramlarını oluşturduğundan ve 

bunun sonucunda ister teorik/kuramsal/nazarî ister pratik/kılgısal/ 

amelî olsun, felsefeyi nereye konumlandırdığından bahsetmeye 

çalışacağız. Son olarak da İslam felsefe geleneğindeki kadın olgu-

sundan örnekler vererek konuyu bitirmek istiyoruz.  

İslam felsefe geleneği tahayyül ya da imge kavramını Antik 

Yunan felsefe geleneğinden, özellikle de Peripatetik/Meşşâî ekolün 

kurucusu Aristoteles’ten almıştır. İmge ya da tahayyül, bir şe-

yin/varlığın hayal edilmesi, zihinde canlandırılması ya da bir ol-

gunun metafiziğe ait bir kavrama dönüştürülmesi anlamında kul-

lanılır.2 Kadın imgesinin İslam felsefe geleneğinde Antik Yunan 

felsefe geleneğinin bir devamı olarak zihinde hayal edilen bir olgu 

olarak sunulduğunu, dolayısıyla gerçeklikle bağlantısının sadece 

zihinde metafizik ilkelere bağlı olarak ortaya konulduğunu söyle-

mek yerinde olur. 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri 
2 Yunanca phantasia sözcüğü Arapçaya tahayyül ya da hayâl olarak geçmiştir. Latin-

cesi imaginatio olan kelime Türkçeye imge diye çevrilmiştir. Bkz. Aristotle, De Anima 

(On the Soul), trans. Hugh Lawson-Tancred, London: Penguin Books, 1986 [Ruh 

Üzerine, çev. Ömer Aygün & Y. Gurur Sev, İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2018], III.3; 

Fârâbî, Âra’ Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla, nşr. Albert Nasrî Nâdir, Beyrut: Dâru’l-Maşrık, 

1985 [İdeal Devlet, çev. Ahmet Arslan, Ankara: Vadi Yayınları, 1997], 114-6; İbn 

Rüşd, Telhîs Kitâbi’n-Nefs, thk. Alfred L. Ivry, Kahire: el-Meclisu’l-A’lâ fi’s-Sekâfe, 

1994 [Psikoloji Şerhi, çev. Atilla Arkan, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2007], 116-20.  
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İslam toplumunda yani o günkü toplumsal yaşamda ortaya 

konduğu şekliyle kadının toplumsal durumunun İslam felsefe 

geleneğini aslında çok etkilemediğini, kadının hallerinin sadece 

belirlenmiş bir takım ilkeler ve kuramlar üzerinden temsil edilmesi 

gerektiğini söylemek gerekir. İslam felsefesindeki gelenek bize 

daha çok Antik Yunandan geçmedir, bir nebze İslam kültüründen 

ve geleneğinden etkilenme olsa da filozoflar bunu Antik Yunan 

felsefe geleneği ile bağdaştırarak yorumlamaktadırlar. Yani Antik 

Yunan felsefe geleneğinde oluşturulan bir takım kavram ve yapıla-

rın, İslam dini ile yer yer uzlaştırılarak, özellikle Platonculuğun, 

hatta Yeni Platonculuğun etkisi altında İslam dinin unsuru gibi 

sunulmuş olduğunu görüyoruz. 

İslam felsefe geleneğinde Antik Yunan düşüncesinin üç farklı 

katkısı vardır. Bunlar Pythagorasçılık, Platonculuk ve Aristotelesçi-

liktir. Pythagorasçılığın İslam felsefe geleneğinde pek fazla yer 

almadığı görülmektedir. Kindî ve Ebû Bekir Râzî üzerinde ya da 

İsmâilî gelenekteki İhvân-ı Safâ üzerinde etkili olduğu görülmek-

tedir.3 Bu akımda kadının çok fazla bir yerinin olmadığı görüşünü 

söyleyebiliriz. Özellikle Kindî ve Ebû Bekir Râzî’de İslam ahlak 

felsefe geleneğinin kadına bakışı hususuna değinecek olursak, 

burada kadından iyi bir varlık olarak bahsedildiğini söyleyemeyiz. 

İslam felsefe geleneğinin aslen metafizik ve kavramsal yapıyı 

temsil ettiği görülmektedir. Yani uygulamadan çok zihnimizde 

oluşturduğumuz bir takım kavramlar üzerinden kadına bakılmak-

tadır. Sadece kadına değil, diğer toplumsal olaylara veya dünyevî 

şeylere de bu kuramsal/nazarî açıdan bakmamız gerektiği İslam 

felsefesinde anlaşılmaktadır. Özellikle metafizik, İslam felsefe ge-

leneğinin vazgeçilmezidir. Öyle ki bu gelenek, Antik Yunan felsefe 

                                                           
3 Bkz. Kindî, Risâle fi’l-Hîle li-Def’i’l-Ahzân: Üzüntüden Kurtulma Yolları, nşr. ve çev. 

Mustafa Çağrıcı, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 

1998; Ebû Bekir Râzî, Kitâbu’t-Tıbbi’r-Rûhânî, nşr. Paul Krauss, Resâilu’l-Felsefiyye, 

Kahire: Câmiat Fuâd el-Evvel, 1939 [Ruh Sağlığı, çev. Hüseyin Karaman, İstanbul: İz 

Yayıncılık, 2004]; İhvânu’s-Safâ’, Resâil İhvâni’s-Safâ’ ve Hullâni’l-Vefâ’, Beyrut: Dâr 

Sâdir, 1957 [İhvân-ı Safâ Risâleleri, çev. Komisyon, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014], 

III.4. 
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geleneğinden hareket ederek, hayattaki bütün uygulamaların me-

tafizik bir ilkeye bağlı olarak ortaya çıkması gerektiğini söylemek-

tedir.4 Bu nedenle Platon ve Aristoteles’i çok iyi bilmemiz gerekir. 

Yine bunların eklektik halini, yani ikisinin ortaklaşa unsurları ile 

beslenmiş olan Yeni Platoncu dünya görüşünü iyi bilmemiz gere-

kir ki, bugünkü İslam dini anlayışı içerisinde çok fazla yer aldığını 

görebilelim.  

Platoncu İşrâkî geleneğe mensup olanlarla Aristotelesçi Meş-

şâî geleneğe mensup olanların ortaklaşa ifade ettikleri şey, bir me-

tafizik üzerinden kadının konumlandırılması olacaktır. Bütün her-

şey metafizik ilkeler üzerinden benimsendiği için, uygulamaya 

yönelik yani hayata ve topluma yönelik bütün olguların hepsinin 

metafizik ilkeler üzerinden belirlendiğini söylemek gerekecektir.5 

Bu doğrultuda, İslam felsefe geleneğinin hayata tam anlamında bir 

bakış içerisinde olduğu söylenemez. Çünkü kendi metafizik kav-

ramlarından hareketle hayatı belirleyen söylemlerin hiçbir zaman 

hayata tam anlamıyla aksettirilmesi mümkün gözükmemektedir. 

Pythagorasçı geleneğin, özellikle de Ebû Bekir Râzî’nin kadına 

olumsuz yaklaşımı, Platoncu bakış açısından da yararlanarak, 

özellikle kadını bir aşk ve sevgi nesnesi olarak görüp aşkın ve sev-

ginin insanı aklî unsurlarından uzaklaştırabilecek, heva ve hevese 

götürebilecek ve arzuyu aklın önüne geçirebilecek bir konuma 

getirdiğinden bahisle, kadının felsefe ile uğraşan kimseleri bozgu-

                                                           
4 Metafiziğin ne anlama geldiği, onun belli başlı özellikleri ve içeriği hakkında bilgi 

almak için bkz. Fârâbî, Fî Ağrâzi’l-Hakîm fî Kulli Makâle mine’l-Kitâbi’l-Mevsûm bi’l-

Hurûf, ed. Friedrich Dieterici, es-Semeratu’l-Marziyye fî Ba’zi’r-Risâlâti’l-Fârâbiyye: 

AlFârâbî’s Philosophische Abhandlundgen, Leiden: E. J. Brill, 1890 [Aristoteles’in Metafi-

zik Eserindeki Amacının Açıklanması, çev. İlyas Altuner, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilim-

ler Dergisi 5, 2014], 34-8.  
5 Platoncu geleneğin savunduğu ideal dünya görüşü için bkz. Plato, The Republic, 

trans. Desmond Lee, London: Penguin Books, 1987 [Devlet, çev. Sabahattin Eyuboğ-

lu & M. Ali Cimcoz, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2001], VII; Ploti-

nus, The Enneads, trans. Stephen MacKenna, London: Penguin Books, 1991 [Ennead-

lar, çev. Zeki Özcan, Bursa: Asa Kitabevi, 1996], VI. Aristoteles metafiziğinin temel-

lendirilişi için bkz. Aristotle, The Metaphysics, trans. Hugh Lawson-Tancred, Lon-

don: Penguin Books, 2004 [Metafizik, çev. Y. Gurur Sev, İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 

2017], IV. 
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na uğratacağını ifade eder. Ebû Bekir Râzî’nin kesinlikle evlenil-

memesi ve âşık olunmaması gerektiği savından hareketle, kadının, 

aklî unsurları devre dışı bırakacak bir nesne olarak görüldüğünü 

söyleyebiliriz. Platoncu gelenekte toplum bir idea tarafından belir-

lendiği için, zaten sadece kadının değil, aynı zamanda erkeğin de 

toplumda herhangi bir bireysel rolü yoktur. Toplumsal bir rol var-

dır, yani toplumsal bir akıl vardır ve Platon, kadını bu toplumsal 

rolün bir parçası olarak değerlendirir. Bu bakış açısından, bunun, 

İslam felsefe geleneğindeki devlet anlayışlarında, özellikle ahlak ve 

siyaset anlayışlarında ortaya çıktığı görülmektedir. Özellikle Aris-

totelesçi geleneğe ait politikaların İslam dünyasında pek yer etme-

diği bilinmektedir. Bunun nedeni olarak, Platon’un Devlet’inin 

bilinip Aristoteles’in Politika’sının bilinmediği gibi bir takım savlar 

ileri sürülmüştür, ama bunun gerçek dışı olduğunu düşünüyoruz. 

Çünkü Aristotelesçi devlet geleneği İslam devlet anlayışıyla fazla 

uyuşmamaktadır. Özellikle şura yönetimini benimseyen aristokra-

sinin, seçilmişlerin/elitlerin ön plana çıktığı bir anlayıştan dolayı 

daha çok halife ile filozof kral benzetiminden ya da eşleştirilmesin-

den dolayı, Platon’un Devlet’inin İslam dünyasına tamamen ege-

men olduğunu söyleyebiliriz.  

Şimdi, İslam dünyasında egemen olan bu Platoncu devlet an-

layışı ile ahlak alanında egemen olan Aristotelesçi Nikomakhos Ah-

lakı’nın birbiriyle kaynaştırılarak kadına ve diğer toplumsal olayla-

ra bu şekilde yaklaşıldığını söyleyebiliriz.6 Platon’da kadının bir 

yeri yoktur, çünkü Antik Yunan felsefe geleneği Antik Yunan top-

lumunun kültürünü yansıtır. Yunanda ataerkil bir aile yapısı ol-

duğundan, kadın, kölelerden sonra gelen, çocuklarla birlikte aile-

                                                           
6 İslam felsefe geleneğinde olduğu kadar İslam toplum ve siyaset anlayışlarında da 

ahlakın temellendirilişi hep Aristotelesçi düşünce doğrultusunda olmuştur. İbn 

Miskeveyh ile başlayıp Tûsî ile devam eden ahlâk geleneği hep Nikomakhos Ahlâkı’nı 

temele koyan açıklamalarda bulunmuştur. Ancak unutulmaması gereken bir nokta 

var ki, o da bu geleneğin zaman zaman Platoncu bakış açısıyla yorumlandığıdır. 

Aristotelesçi geleneğin temel eseri için bkz. Aristotle, The Nicomachean Ethics, trans. 

Harris Rackham, Hertfordshire: Wordsworth Edition, 1996 [Nokomakhos’a Etik, çev. 

Saffet Babür, Ankara: Kebikeç Yayınları, 2005].  
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nin bir ferdi ve aileye bağımlılığı söz konusu olan bir varlıktır. 

Kadın sadece doğurganlığıyla ön plana çıkar, bu doğurganlık ka-

dının yalnızca belli bir iş bölümünde görev almasını zorunlu hale 

getirir. Gerçi Platon, Devlet’inde kadının eğitimine önem vermiş 

olsa da, kadınların özellikle de duygusal bir yapıya sahip olmala-

rından dolayı akıllarının önüne duygularını, arzuyu yani oreksis 

kavramını geçirmelerinden dolayı kadının devlet yönetiminde bir 

yeri olduğu söylenemez. Platon’da kadın ancak koruyucu sınıfında 

yer alabilir, yani asker sınıfına dahil olabilir, ancak onun da belli 

şartları vardır.  

Platoncu gelenekte kadın, toplumun ortak malıdır ve herhangi 

bir hayâ unsurundan uzak olarak yaşamını sürdürür. İslam felsefe 

geleneğinde bu durum biraz daha yumuşatılmaktadır. Fârâbî’de, 

Platon’un bir yorumu olan el-Medînetu’l-Fâzıla’nın devlet anlayış 

tarzına baktığımızda, kadının herhangi bir yerde temsil edilmedi-

ğini söyleyebiliriz. Fârâbî hiçbir yerde kadından ya da kadının 

rolünden bahsetmez. Şimdi erdemli toplumun başında erdemli 

reisin ya da bir peygamber algısıyla aynı şeyi temsil ettiği anlaşılan 

imamın bulunduğunu göz önüne aldığımızda, devlette kadının 

rolünün olmadığını açıkça anlarız. Çünkü akıl unsuru bize duygu-

nun yani arzunun önüne geçen bir aklı temsil etmeyi öngörür. 

Fârâbî, bu söylemiyle, kadının duygusal bir varlık oluşu, arzuları-

na yer yer yenik düşüşü gibi söylemlerle hiçbir zaman bir halife ya 

da devlet başkanı olamayacağını, yönetimde yer alan bilge bir 

kişiliğe erişemeyeceğini ima etmektedir. 

İbn Sînâ’ya baktığımızda ise, daha çok Platoncu geleneğin bir 

temsili olarak gücün önceliğini hedef aldığı görülür. İbn Sînâ’nın 

Peripatetik İslam felsefe geleneğinden biraz daha farklı olarak 

zaman zaman dinî metinlere, Kuran ve hadislere yer verdiği gö-

rülmektedir. Burada kadına bakış açısında filozofun olumsuz bir 

bir tavır sergilediğini görüyoruz. Bunun sebeplerinden biri, kuşku-

suz Yunan düşüncesinden aldığı mirastır, yani Ammoniosçu gele-

neğin kadına vermediği hakkı İbn Sînâ da vermemiştir. İbn Sînâ 

kadınla ilgili ayetleri kullanarak, özellikle de kadının mirastan 
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yarı pay alacağını ve erkeklerin kadınların üzerinde koruyucu 

olduğunu söyleyen ayetleri temele alarak, kadının yerinin ev ol-

duğunu ve bu evin dışında kadının herhangi bir temsil yeteneğinin 

bulunmadığını, çünkü aklının azlığından, duygularını ön plana 

çıkarması ve aklı geri plana atmasından, heva ve hevesine tapın-

masından dolayı kadının yönetimde bir yerinin olamayacağını 

açıkça söylemektedir.7  

Kadının kıt akıllı olduğu söylemi İbn Sînâ’nın kadın algısında 

önemli bir rol oynamaktadır. Kadına aklının azlığından dolayı 

herhangi bir yönetimde yer verilemeyeceği için, kadın sadece do-

ğurganlık açısından İbn Sînâ’nın işine yarayan bir varlıktır. Ancak 

kadının doğurganlığı, onun belli seviyedeki bir erkekle evlenmesi-

ne bir engel oluşturmaz. Filozof olan bir erkek kendine yaraşır bir 

kadınla evlenmesi için o kadının evde yetiştirilmesi gerekir, yani 

herhangi bir görev verilmeyen kadına evde sadece doğurganlıkla 

belli bir kesimin annesi olma şerefini elde etme şansı bahşedilmiş-

tir. Böylelikle kadın, belli bir kesimin eşi olma şerefiyle yetinmeli-

dir. İbn Sînâ, kadının aklının azlığından dolayı Tanrının kadına 

boşanma hakkını vermemesinin çok isabetli bir karar olduğunu 

söylemiştir. Bu açıdan İbn Sînâcı gelenekte kadının herhangi bir 

toplumsal unsur olarak gözetilmediğini, herhangi bir toplumsal 

konumunun olmadığını, kadının en önemli şeyinin İbn Sînâcı ge-

lenekte onun iffeti, namusu, kocasına itaati ve güzel eş olması, iyi 

çocuklar yetiştirmesiyle bağlantılı olarak dile getirilir. 

Bu görüşü devam ettiren Gazâlî’ye göre kadın ve erkek ara-

sında gerçekleştirilen nikâh akdi bir tür köleliğe benzediği için, 

kadının, kocasına tam anlamıyla itaati şarttır, öyle ki Allah’a isyan 

anlamına gelmeyecek tarzda kocasının her söylediği şeyi yapması 

zorunludur.8 Açıkçası temelleri Aristoteles’e kadar giden bu dü-

                                                           
7 İbn Sînâ, el-İlâhiyyât min Kitâbi’ş-Şifâ, thk. Âyetullâh Hasanzâde el-Âmulî, Kum: 

Mektebetu’l-İ’lâmi’l-İslâmî, 1997-8 [Metafizik II, çev. Ekrem Demirli & Ömer Türker, 

İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004-5], X. 
8 Gazâlî, et-Tibru’l-Mesbûk fî Nasîhati’l-Mülûk, trc. Alî b. Mübârek & thk. Ahmed 

Şemsuddîn, Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1988 [Mülkün Sultanlarına: Nasihatü’l-

Mülûk, çev. Osman Şekerci, İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları, 2016].  



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam 

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

45 

şüncede kadın, doğası gereği aklı eksik, muhakeme yetisi yetersiz 

ve istikrarsız varlık olarak kabul edilmektedir. Bu perspektiften 

erkeğin varlığı aktif bir form, kadının varlığı ise pasif bir madde 

gibi görülmektedir. Benzer şekilde her iki düşünür de kadının 

yaratılışından kaynaklanan akıl eksikliğinden, arzularının peşinde 

koşmasından ve hırslı olmasından söz ederek, onun evde erkek 

tarafından eğitilerek yönetilip muhafaza edilmesi gereken bir var-

lık olduğunu ileri sürmüşlerdir.  

Aynı şekilde, Nasîruddîn Tûsî’nin görüşlerinde de kadının bir 

köle olarak kullanılması gerektiği, kocasına itaat etmesi gerektiği 

söylenir.9 Bu, Aristotelesçi gelenekte ev yönetiminin devlet yöne-

timiyle aynı şey olduğu, devletin akılla yönetilebileceği için evin 

de akılla yönetilmesi sonucundan hareketle, reisin erkek olduğu ile 

bağlantılıdır.10 Tûsî’ye göre eş edinmenin gayesi mülkü korumak 

ve neslin devamını sağlamaktır. Bundan dolayı da bir ev hanımı-

nın sahip olması gereken öncelikli iki vasıf, tutumluluk ve doğur-

ganlıktır. Bunlara ilaveten nazik, mütevazi, iffetli, itaatkâr ve din-

dar olmalıdır. Onun güzelliği evlenmek için baş neden olmamalı, 

zira daha ziyade tersi olur. Zayıf aklından dolayı kadının güzelliği 

çoğu zaman bir tuzak ve bir cefadır.  

İslam felsefesinde kadına dair en önemli söylemler İbn Rüşd’e 

aittir. İbn Rüşd, Platonun Devlet’ini şerh ettiği Kitâbu’s-Siyâse’nin 

koruyucuları ve bilgeleri konu edinen bölümünde, Platon’a muha-

lif olarak, kadının Aristotelesçi gelenekte olduğu gibi erkekle aynı 

ırk olduğu ve insan olduğu için her türlü eğitimi hak ettiğini, her 

türlü hakkın kendisine verilmesi gerektiğini ifade etmektedir.11 

                                                           
9 Nasîruddîn Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, thk. Müctebâ Minovî & Alî Rızâ Haydarî, Tahran: 

İntişârât-ı Havârizmî, 1976 [Ahlâk-ı Nâsırî, çev. Anar Gafarov & Zaur Şükürov, 

İstanbul: Litera Yayıncılık, 2007], II.3. 
10 Aristoteles’in aile yönetimiyle ilgili görüşleri için bkz. Aristotle, The Politics of 

Aristotle, trans. Ernest Barker, Oxford: Oxford University Press, 1958 [Politika, çev. 

Furkan Akderin, İstanbul: Say Yayınları, 2015], III. 
11 İbn Rüşd, ed-Darûrî fi’s-Siyâse: Muhtasar Kitâbi’s-Siyâse li-Eflâtûn, trc. Ahmed 

Şehlân, Beyrut: Merkez Dirâsâti'l-Vahdeti'l-Arabiyye, 1998 [Siyasete Dair Temel 

Bilgiler, çev. Muharrem Hilmi Özev, İstanbul: Bordo Siyah Klasik Yayınlar, 2005], I. 
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Burada İbn Rüşd kadının diğer toplumsal görevleri yerine getirip 

getiremeyeceği sorunun ele almış, bunu da cinsiyete bağlamak 

yoluyla dile getirmiştir. Cinsiyet olarak kadın bir insan mıdır soru-

suna kadının da erkek gibi doğası gereği bir insan olduğu yanıtı 

verilecektir. Öyleyse toplumda erkeğin yapabileceği pek çok işi 

kadın da aynı şekilde insan olması bakımından yapabilir, hatta 

yapması zorunludur. Öyle ki İbn Rüşd, Endülüs kadınlarının top-

lumdan el etek çekerek sadece geçim derdi olan, halı dokuma gibi 

şeylere kendilerini yönelterek zamanla kendi aslî duygularını bü-

tünüyle kaybettiklerini ve hayattan hiçbir zevk almadan yaşamaya 

çalıştıklarını ifade etmektedir. 

İslam’ın kadına verdiği önemden bahseden İbn Rüşd, gerçekte 

Kur’an’ın kadını erkekle aynı nefsten türeyen ve birbirini tamam-

layan eşit birer canlı olarak belirtmiş olduğundan hareketle, 

Kur’an’ın emirlerine aykırı olarak İslam toplumunda ve kültürün-

de kadının ikinci plana atıldığından bahsetmektedir. İbn Rüşd bu 

ikinci plana atılmayı kadınların bizzat kendilerinin istediğini dile 

getirmiş, kadınların buna boyun eğerek kendilerini toplumsal iş-

lerden uzaklaştırıp ev işlerine yönelerek kendilerini tamamen so-

yutladıklarını ve yeteneklerini kaybederek birer ot gibi toplumla-

rın fakirleşmesine neden olduklarını ve ailede sadece bir yük ola-

rak temsil edildiklerini söylemektedir. İbn Rüşd kadınların eğiti-

minin erkekler gibi zorunlu olması, onların da bilge kişiler olması 

gerektiğini söylemektedir. Toplumsal iş bölümlerinde kadın her ne 

kadar zayıf gücü temsil etse de kendi gücünün yettiği işlere yö-

nelmeli, erkekler ise kadınlardan daha yeteneksiz oldukları, yete-

nekli olmadıkları konularda işleri kadınlara bırakmalıdır. İbn Rüşd 

buna müzik örneğini vermiştir, müziğin bestesi erkek tarafından 

yapılır ve kadın tarafından okunur. İbn Rüşd özellikle hayvanlar-

dan örnekler getirerek, insanların da hayvanlar gibi olduğunu, 

hayvanların erkeğiyle ve dişisiyle aynı işleri yapmasından dolayı 

insanların da yapabileceklerini belirtmektedir. Ama bunları kendi 

ölçülerine göre, kendi toplumsal iş bölümlerindeki zekâ ve seviye-

lerine göre yapmalıdırlar. 
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___________________________________________________________ 

FEMİNİZM VE İSLAM’DA KADIN TARTIŞMALARI 

EMEL SÜNTER 1 

 

Felsefe evren hakkında bir düşünme ve kavrama olduğunda onun 

temelinde insan hakkında bir düşünceyi ve kavramı, yani felsefi insanbi-

limi (Antropoloji) bulmak mümkündür. İnsana ve insani varoluşa ilişkin 

sorular tam olarak bilinçli olmasa bile, felsefenin başlangıcından ve hatta 

daha öncesinden itibaren söz konusudur.2 Antropoloji ise, kadim ve mo-

dern, yalın ve karmaşık tüm toplumları inceleyen karşılaştırmalı bir bi-

limdir.3 Bu nedenle Felsefe Antropoloji’den doğrudan yararlanabilir. İki 

tanım açısından bakıldığında Antropolojinin birikim ve tecrübesinin felse-

fi tartışmalar için ortak bir zemin oluşturduğu söylenebilir. 

Felsefenin kültürel çaba ve üretimlerden farklı olduğunu ileri süren 

görüşe göre, felsefenin tanımı, doğal seyir içinde ve insanların felsefe 

yaparken hangi zihinsel ve varoluşsal durum ya da tutum içinde oldukla-

rını çözümlemek gerektiğini, dahası bu etkinliğin diğer kültürel çaba ve 

üretimlerden nasıl ve ne şekilde ayrıldığını tahlil etmenin gerekliliği üze-

rinde durulur.4 Bu görüşte ilk başta felsefenin antropolojiden ayrıldığı 

söylenebilir, ancak bu konu tartışmaya açık görünmektedir. Felsefecilerin 

katabilecekleri en iyi şey sadece mantıksal ve analitik teknikler birikimi 

değil, konunun köklerine inme ilgisidir.5 Feminist hareketin ortaya çıkma-

sında hangi kültürel çabaların ve üretimlerin etkili olduğunu anlamak da 

gereklidir. Doğrudan konunun menşeini tespit etmekte fayda vardır. Fe-

minist hareketin doğmasına zemin hazırlayan nedenleri analiz ederek bu 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri 
2 Mustafa Günay, Felsefe Tarihinde İnsan Sorunu, İlya Yay., İzmir 2003, s. 15. 
3 Condrad Phillip Kottak, Antropoloji İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış, Çev. Serpil N. 

Altuntek; Balkı Aydın, Ütopya Yay., Ankara 2008, s. 4. 
4 Aliye Çınar, Felsefeye Giriş, Mitolojiden Kuramlara, Emin Yay., Bursa 2010, s. 27.  
5 Jon Nuttall, Ahlak Üzerine Tartışmalar, Ayrıntı Yay., İstanbul 2011, s. 22.  
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hareketin devamında da feminist felsefenin nasıl geliştiğini de değerlen-

dirmek gerekir. 

Hemen bütün toplumlarda ortak sorunların başında kadın sorunu 

gelmekteydi. Batı dünyasında Aydınlanma geleneği ile başlayan ve XX. 

yüzyılın ikinci yarısına kadar egemen yaşama tarzının düşünsel arka 

planını oluşturan modernizm bu dönemde ileri sürülen tüm yaklaşımların 

ortak paydasını oluşturmaktadır. Kadın sorununun kaynakları ve çözü-

müne ilişkin bu modern dönemde ağırlıklı olarak Batı dünyasında birçok 

yaklaşım geliştirilmiştir.6 Bu yaklaşımlardan biri de feminizm hareketlerin 

sonucunda gelişen feminist felsefedir. 

Batı’da Kadın Algısı ve Feminizm:  

Batı da kadına karşı söylemin temelleri ilk olarak Yunan düşüncesin-

de görülür.  Yunan toplumundaki kadın algısını anlamak için de Promet-

hus kilit metefordur. O, Zeus’un ateşini çalmaya cüret ettiği için, karşılık 

olarak çalıp çırpan, yakıp yıkan ateş anlamına gelen kadını, Zeus’un in-

sanları mahvetmek için yarattığı Pandora’yı almıştır. Çalınan ateş karşılı-

ğında, yakıp yıkan ve çalıp çırpan ateş yaratılmıştır. Dolayısıyla kadın, bu 

anlatıda yok eden iştah; üreten doğurganlık olarak görülmüştür. Bu ne-

denle Atina’da kadına en iyi tavsiye, “susması”7, şeklindeydi.  

 Batı düşüncesini şekillendiren görüşlerden bazıları, Platon ve Aristo-

teles’te ortaya çıkmıştır. Platon Devlet’inde, ideal bir devlette kadınlara (en 

azından yüksek sınıftakilerin) erkeklerle eşit (ya da yaklaşık olarak) sosyal 

rollerin verilmiş olması gerektiğini tartışır. Yalnızca bir nesil sonra Aristo-

teles, Politika’sında kadınları, evlerinde erkeğe hizmet eden geleneksel 

rollerine geri döndürür. Platon’un devletindeki durum şu bakış açısı üze-

rinde temellenir: “Kadın ve erkek devletin vesayeti bakımından aynı do-

ğaya sahiptir, birinin zayıf ve diğerinin güçlü olduğu halleri koruması 

gerekir. Doğa, Aristoteles’te böylesi bir eşitlik sağlamaz; Aristoteles Politi-

ka’da açıkça şunu ifade eder: “Cinsiyetlerine dikkatle bakıldığında erkek 

doğası gereği üstündür ve kadın aşağı derecede olandır, erkek kural ko-

                                                           
6 Zekiye Demir, Modern ve Postmodern Feminizm, İz Yay., İstanbul 1997, s. 44. 
7 Aliye Çınar, Felsefeye Giriş, Mitolojiden Kuramlara, s.46. 
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yucudur ve kadın tabi olandır.8 Bu yoruma bakıldığında kadının ontolojik 

olarak erkekten geri olduğu görüşünü Aristoteles’in açıkça savunduğu 

görülmektedir. 

W. Hegel’de Aristoteles’ten çok farklı düşünmemektedir. “Kadınlar 

istedikleri kadar eğitimli ve iyi yetişmiş olsunlar, yüksek düzeydeki bilim-

ler, felsefe ve sanatın belli başlı ürünleri gibi genel bir eğitilmiştik gerekti-

ren alanlar bakımından uygun değildir. Erkek ile kadın arasındaki fark, 

hayvan ile bitki arasındaki farka benzer: Hayvan daha çok erkeğin karak-

terine tekabül eder, bitki ise kadının; çünkü bitki, duyarlığın daha belirsiz 

olan tekliğini kendi ilkesine dönüştürmüş sakin bir açılmadır. Kadınlar 

hükümetin başında yer alırlarsa devlet tehlikededir demektir; çünkü onlar 

genelliğin taleplerine göre değil de rastlantısal eğilim ve düşüncelere göre 

davranır.9  

F. Nietzche de kadınlar için görüşlerini ifade ederken erkek üzerin-

den etmiştir: “Erkek savaş için eğitilmeli, kadınsa savaşçı erkeği dinlen-

dirmek içindir. Erkeğin mutluluğu: ‘İstiyorum’ kadının mutluluğu: ‘İsti-

yor’.”10 Bu görüşe göre de kadın erkeğin mutluluğu için sadece araçsal bir 

varlıktır.  

Filozoflardan bazılarının görüşlerine bakıldığında, kadını ikinci 

planda tutan, erkeğin mutluluğu için bir eşya nesne algısında bir varlık 

olarak görülmektedir. Özellikle erkeğin hayata devamlılığı içinde araçsal 

bir varlık olarak görülmektedir. Bu görüşler kadını ontolojik olarak ba-

ğımsız bir birey olarak değerlendirmeyi uygun görmemektedir. 

Bu görüşler ışığında Batı’da oluşan sosyal, kültürel ve ekonomik ge-

lişmelerle birlikte doğal olarak feminist hareket için bir zemin oluşmuştur. 

Feminist hareketler beraberinde doğal olarak feminist felsefeyi de meyda-

na getirmiştir. Buna göre, feminizmin insani deneyimin tümünü erkekle-

rin deneyimiyle özdeşleştirmeyi reddeden ve kadınların çok haksız ya da 

adaletsiz bir biçimde bastırıldıkları inancıyla birleşen perspektife karşılık 

                                                           
8 Nicholas D. Simith, Kadınların Doğası Hakkında: Platon ve Aristoteles, Çev. Aylin 

Çankaya, Özne Felsefe ve Bilim Yazıları, Konya 2013, s. 85. 
9 Annemarie Pieper, Etiğe Giriş, Çev. Veysel Ataman-Gönül Sezer, Ayrıntı Yay., 

İstanbul 1999, s. 253. 
10 Friedrich Nietsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, MEB Yay., İstanbul 2001, ss. 68-69.  
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geldiği yerde, feminist felsefe aynı reddiyeyi ifade ettiği gibi, söz konusu 

aynı inançla ilişkilendirilen felsefi yaklaşım olarak tanımlanmıştır.11 

  Feminizm’in tarihsel süreci ve kuramsal çerçevesine bakıldığında 

Feminizm, kadınların erkekler tarafından meşru olmayan yollardan ta-

hakküm altına alındığı inancına dayanan, bu tahakkümün kökenlerine 

inerek kadınları zayıf, duygusal, akılsız ahlaki erdemlerden yoksun göste-

ren geleneksel anlayışı kırmayı kendine amaç edinen felsefi ve etik yakla-

şımlar bütünü olarak tanımlanır. Bu anlamda erkeklerin tahakkümüne ve 

kadınların öznel deneyimlerinin hor görülmesine yol açan önyargıları 

düzeltip kadınların haklarını genişleterek cinsler arasındaki eşitsizliği 

ortadan kaldırmak adına ortaya çıkmıştır.12 Batı’da tahakküm sadece, bir 

toplumun ihtiyaçlarına doğrudan, dolaysızca gönderme yapan somut bir 

ideolojinin içselleştirilmesi değildi. Tahakküm aynı zamanda bireyin sa-

dakatini sağlayan ideal, ahlaki buyruk anlamına da geliyordu.13 Batı’nın 

tahakküm kavramını erkek ideali üzerinden inşa ettiği görülmektedir. Bu 

nedenle Feminizm erkek egemenli tahakküm inşasını ortadan kaldırmaya 

yöneliktir. Feminist hareketin çıkmasında etki eden etkenler arasında ise 

Batı’da kadının, dünyada eşi benzeri görülmemiş, ruhsal, bedensel, cinsel, 

ekonomik, duygusal zulümlere maruz kalması gösterilmektedir.14 

Feminizm’in Öncüleri ve Feminist Felsefe:  

Feminist düşüncenin öncüleri arasında sayılabilecek düşünürlerin 

başında, en eski isim olarak, Kadınlar Kentinin Kitabı adlı eserinde kadınla-

rın eğitilmesinin büyük önemi ve faydası üzerinde duran Christine de 

Pizan (Öl. 1431) bulunur. Kadınlarla Erkeklerin Eşitliği adlı başka bir eserde, 

kadınların erkeklerle eşit olduğunu öne süren Marie de Gournay (Öl. 

1645) ve Cinslerin Eşitliği görüşü için Kartezyen argümanlar geliştirip, 

kadınlarla erkeklerin bilgi bakımından aynı haklara sahip olduklarını öne 

süren François Poulain de la Barre (Öl. 1723) feminist felsefenin öncü ka-

                                                           
11 Ahmet Cevizci, Büyük Felsefe Sözlüğü, Say Yay., İstanbul 2017, s. 788.  
12 Sarp Erk Ulaş, Felsefe Sözlüğü, A. Baki Güçlü Erkan Uzun Hüsrev Yolsal, Bilim 

ve Sanat Yay., Ankara 2002, s. 553. 
13 Joel Spring, Özgür Eğitim, Çev. Ayşen Emekçi, Ayrıntı Yay.. İstanbul 2017, s. 41.  
14 Ayten Durmuş, Geleneksel ve Modern Hurafeler Kıskacında Kadın, Nesil Yay., 

İstanbul 2008, s. 15.  
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dın düşünürleri olarak bilinirler.15  

Çağdaş feminist felsefeyi geliştirenler arasında ise kadınların eğitim 

ve politik özgürleşim hakkı için mücadele eden Mary Wollstonecraft (Öl. 

1797) bulunur. Aynı bağlamda yer almak durumunda olan diğer iki dü-

şünür ise eşitlik talepleriyle farklılık iddiaları arasında bir denge tuttur-

maya çalışan John Stuart Mill ile birlikte cinsiyetler arasında eşitliğin sa-

vunuculuğunu yaparken, anne çocuk ilişkisi bağlamında kadını analıkla 

ilişkilendirilerek toplumsal cinsiyet farklılığı üzerinde odaklaşan Harriet 

Hardy Taylor (Öl. 1958)’dır.16 Bu temsilciler vasıtasıyla feminist felsefe 

daha da yaygınlaşarak XX. yüzyılda toplumsal bir karşılığı olan bir hare-

kete dönüşmüştür.17 

1300’lü yıllardan sonra Aydınlanma ile birlikte, önce Batı dünyasın-

da, ardından da Batı dünyasının etki alanına giren dünyanın her yerinde 

önemli bir dönüşüm meydana gelmiştir. Çok genel anlamda bu dönüşüme 

modernleşme, bunun ideolojik çerçevesine de modernizm demektedir.18 

Bu dönemde üç ayırt edici tarihsel aşama göze çarpmaktadır: 1) Şehirleş-

me 2) Fransız Devrimi 3) Sömürgeleştirme süreci, olmak üzere sınıflandı-

rılır.19 Bu üç önemli tarihsel aşama zamanla İslam dünyasını da etkileye-

cektir.  

Batıda bütün bu gelişmelerin olma nedenleri arasında kuşkusuz en 

önemli etkenlerden biri XVIII. yüzyılda gerçekleşen Sanayi Devrimi’ydi. 

Batıda yeni ekonominin sanayileşmesiyle “geleneksel”den “modern” 

topluma olan tarihi dönüşüm (Avrupa’da 1750’den sonra) yer aldı.20 Sa-

nayi devrimi, tarım toplumlarını etkileyerek değişimi zorunlu kılmıştır. 

Feminist felsefe aynı zamanda geleneksel felsefeyi de eleştirerek ka-

dınların ilgilerini, kimliklerini ve sorunlarını ciddi bir biçimde ele almadı-

ğını ve kadınların var olma, düşünme ve yapıp etme tarzlarının erkekle-

                                                           
15 Ahmet Cevizci, Büyük Felsefe Sözlüğü, Say Yay., İstanbul 2017, s. 788.  
16 Ahmet Cevizci, Age., s. 789.  
17 Sarp Erk Ulaş, Age., s. 553.  
18 Zekiye Demir, Modern ve Postmodern Feminizm, İz Yay., İstanbul 1997, s. 14. 
19 Zekiye Demir, Age., ss. 13-15.  
20 Condrad Phillip Kottak, Antropoloji İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış, Çev. Serpil N. 

Altuntek; Balkı Aydın, Ütopya Yay., Ankara 2008, s. 346. 
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rinki kadar değerli olduğunu kabul etmediğini ileri sürerek geleneksel 

felsefeyi kıyasıyla eleştirir.21 

Feminizm felsefenin Liberal, Marksçı, Radikal, Varoluşçu ve Sosyalist 

olmak üzere farklı düşünsel şekillerde kendine alan açmıştır.22 Bu açıdan 

yorumlanınca feminist felsefenin Batı kaynaklı modernizmin bir ürünü 

olduğu görülmektedir.  Feminist felsefe de bu düşünsel çabalardan sonra 

seksenli yıllarda, feminist felsefeyi izleyen feminist bir etik gelişmeye 

başladı. Tek yanlı olarak, sadece erkekleri göz önünde bulundura gelmiş 

ve kadınları küçümseyen geleneksel etiğe yönelttiği yoğun bir eleştirinin 

ardından ortaya çıktığı ve kendine özgü temaları henüz arama aşamasın-

da olduğu için, bu yeni etik, bütün etik anlayışların, akım ve kuramların 

karşısında yer almıştır.23 

Geleneksel etik anlayışına bakıldığında kadın imajının erkek egemen 

bakışla çarpıtılarak, çoğu filozofunda erkeklerin her bakımdan kadınlar-

dan üstün olduğu görüşünü savunduğu görülmektedir. Bu yaklaşımla, 

hem fiziksel hem de zihinsel yetenekleri yönünden kadınlar erkeklerin 

gerisinde bırakmıştır.24 Kadın için yapılan bu yorumun öncelikle Batı 

kaynaklı olması da oldukça dikkat çekicidir.  

Bu “var-edilmede” kadına atfedilen ve neredeyse bütün Batı düşünce 

tarihinde olumsuzlaşan niteliklerin başında ise, duygusallık, akıl-dışılık, 

tikellik, kendi kendine yetersizlik ve güvenilmezlik gelir. Ontoloji-

nin/metafiziğin başlattığını etik ve politika tamamlar. Kendi-kendine 

yetmeyen ve de kendi varlığının amacı olmayan kadın tüm alanlarda 

ilinekselleştirilir. Feminizm ve feminist felsefenin karşı durduğu asıl mesel 

de bu olmuştur.25 Bu açıdan bakılınca kadının doğası gereği duygusal bir 

varlık olması rasyonellik açısından kabul edilir değildi. Erkeğin varoluşu 

rasyonel temeller üzerinde şekillenince bu anlamda kadına varoluşsal 

                                                           
21 Sarp Erk Ulaş, Felsefe Sözlüğü, ss. 552-553.  
22 Sarp Erk Ulaş, Age., ss. 552-553; Zekiye Demir, Modern ve Postmodern Femi-

nizm, s. 43. 
23 Annemarie Pieper, Etiğe Giriş, Çev. Veysel Ataman-Gönül Sezer, Ayrıntı Yay., 

İstanbul 1999, s. 253. 
24 Annemarie Pieper, Age., s. 254. 
25 H. Nur Beyaz Erkızan, Felsefe ve Feminizm, Özne Felsefe ve Bilim Yazıları, Konya 

2013, s. 7.  
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alanda pek de yer kalmadı. Dolayısıyla rasyonellik Batı’ya göre erkeğe 

aitti.  

Kadının bu yanlış ve yanlı tanımı hiç kuşkusuz düşünsel söylemde 

kendini son derece ince bir örüntü içinde somutlaştırmıştır. Örneğin felse-

fenin merkezinde bulunan akıl, evrensellik ve nesnellik gibi kavramlar 

tarihsel olarak erkek söyleminin merkezini oluşturmuştur. Özellikle, insa-

nın ayırt edici özelliği olarak kabul edilen akıl son derece gizil bir biçimde 

kadını duygusal olarak tanımlayarak onu evrensel insanlık tanımının 

dışına atmıştır. Eğer insan, bir akla sahip olmak ile aynı şey ise ve de aklın 

büyük öznesini de erkek temsil ediyorsa, o duygusal olanı kontrol etmesi 

bakımından kadını da kontrol edecektir. 26 Bu görüşe göre aklın yegâne 

sahibi erkektir, erkek de böylece kadınlar üzerinde hüküm sağlama yetisi-

ne sahip görünmektedir. Kadın- erkek arasındaki bu şekilde bir ayırım 

‘ötekileştirme’nin bir sonucudur. ‘Ötekileştirme’ de modernizmin sonu-

cudur.  

Kimliğin öteki üzerinden inşa edilmesi sürecinde öteki kavramının 

doğası gereği kendi içinde bir olumsuzluk barındırması, beraberinde şu 

noktaları ön plana çıkartır. Öncelikle, birey kendini öteki ile tanımlar. 

Öteki negatif anlamıyla bizden olmayanı, bizden farklı olanı çağrıştırır. Bu 

karşıtlık, kimliğimizi kavramamızı kolaylaştırır. Diğer bir husus, birey 

ötekinin varlığıyla kendi kötülüklerinden arınır, ötekine yüklediği olum-

suz niteliklerle onu kendi dışında konumlandırır ve dolayısıyla kendini 

rahatlatmayı sağlar. Ayrıca birey, düzenin kötülüklerini ötekine yükleye-

rek, sosyal düzeni korumayı sağlar. 27 Feminizm persfektifinden bakıldı-

ğından kimlik ötekileştirilmesi, bu düşüncelerin tam karşısında görüş 

ifade ederek feminist kadın algısını tam ters algı ve boyutta inşa etmekte-

dir.  

Filozofların kadınlarla ilgili yorumlarına bakılınca, kadını ontolojik 

olarak kabul etmiş gibi görünseler de, görev dağılımında erkekten geri de 

olduğu düşüncesi hâkimdir. 

                                                           
26 H. Nur Beyaz Erkızan, Felsefe ve Feminizm, s. 7.  
27 Sibel Karaduman, Modernizmden Postmodernizme Kimliğin Yapısal Dönüşümü, 

Journal of Yasar University 2010, sy. 15/6, s. 2889.  
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Feminizm ve İslam’da ve Kadın Algısı:  

İslam dünyası XIV. yüzyıldan itibaren Batı’nın bilimsel etkilerini ya-

şamıştır, ama Müslümanlar, artık Batı’yla aynı seviyede olmadıklarının 

bilincine, ancak XVIII. yüzyılın sonunda varmışlardır. İslam dünyası ile 

Batı arasındaki mesafenin açılması, İslam topraklarındaki çok sayıda ül-

kenin, sömürgeleştirilebilir duruma düşmeleri, İslam ülkelerinin sömürge-

leştirilmelerine yol açmıştır.28 Başka bir deyişle, Batı’daki bilim ve teknik 

anlamındaki ilerleme karşısında İslam dünyası, tam olarak konumunu 

belirleme fırsatını bulamadan Batı’nın bir takım devletleri tarafından sö-

mürgeleştirilmeye mahkûm hale geldiler.  

Bunun nedenler arasında örneğin, Müslüman bilim adamlarıyla er-

ken Yeniçağ Avrupası’ndaki meslektaşları arasındaki büyük fark, iletişim 

araçlarındaki farktı. Basımevi Avrupalı yazı adamlarına çeşitli olanaklar 

sunmuştu. İslam dünyası ise, basımevini reddetmiş ve 1800 dolaylarına 

kadar sözle ve elyazmalarıyla iletişime dayanan bir dünya olarak kaldığı 

bilinmektedir.29 İslam dünyasının bu yüzyıllarda teknik anlamda geride 

kalması Batı karşısında zorunlu olarak pek çok etkileşimine de kapı ara-

lamıştır.  

XIX. yüzyılın ikinci yarısı ile XX. yüzyılın ilk yarısında bilhassa Hint 

alt kıtası ve Mısır coğrafyasında eşzamanlı olarak ortaya çıkan ıslah, tec-

dit, teceddüt projeleri incelendiğinde, İslam dünyasındaki çöküşle ilgili 

faturanın tamamıyla tarihten tevarüs edilen din telakkisine (geleneğe) 

kesildiği görülür.30 Kadın üzerinden geleneği eleştirmenin yolu da femi-

nist söylemden geçiyordu. Başka bir deyişle feminist söylem Batı’da oldu-

ğu gibi İslam dünyasında da kadın üzerinden olan gelenekleri eleştirmek 

için ortaya çıkmıştır.  

Bundan sonraki süreç, XIX. yüzyılda sistemleşen feminist söylem, or-

yantalist ve sömürgeciler tarafından yine erkekler vasıtasıyla bir yandan 

da Batı-dışı toplumları özellikle de İslam kültür coğrafyasını etkilemiştir. 

                                                           
28 Abdelwhap Meddeb, İslam’ın Hastalığı, Metis Yay., İstanbul 2005, s. 17.  
29 Peter Burke, Bilginin Toplumsal Tarihi, Çev. Mete Tuncay, İstanbul 2001, s. 34.  
30 Mustafa Öztürk, Cahiliye’den İslamiyet’e Kadın, Ankara Okulu Yay., Ankara 

2016, s. 75.  
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Özellikle, sömürgeci ve oryantalist söylemler ile başlatılan Müslüman 

kadının konumu tartışması, kısa bir süre içinde İslam ülkelerinin modern-

leşme/batılılaşma yanlısı aydınları tarafından sürdürülmüştür. Böylece 

feminist söylemin etkileri devam etmiş, Müslüman kadınlar arasında 

gelişen eleştirel yaklaşımlar feminizm başlığı altında değerlendirilmiştir. 

Öte yandan, kadın sorunu (women question) düşünce hayatındaki geliş-

melere koşut olarak milliyetçi hareketlerin ve uluslaşma sürecinin de özel 

bir önem vermesiyle günümüze kadar tartışıla gelen bir konu olmuştur. 

Böylece toplumsal değişimin en önemli simgelerinden biri kadın olmuş ve 

kadının topluma katılımı toplumsal ilerlemenin göstergesi kabul edilmiş-

tir.31 Kadın üzerinden yapılan bu söylem aslında İslam dinin temel ilkeleri 

üzerinden değil de, daha çok kadının yaşadığı toplumun gelenekleri hedef 

alması bakımından önemlidir. Çünkü kadınla ilgili İslam’ın temel ilkeleri 

açıktı ve Hz. Peygamber’in uygulamaları kadını olduğu konumdan daha 

farklı bir konuma taşıyor ve kadına ayrıcalık sağlamıştır.  

Batılı sömürgeleştirme örneklerinden birini çağdaş Antropolog 

Aihwa Ong şu şekilde yorumlamaktır: Artarda gelen dünya sistemine 

entegrasyon dalgaları, önceleri bir İngiliz sömürgesi olan Malezya’yı da 

sardı. Malezya hükümeti, kırsal Malezya’yı kapitalist sistem içine dâhil 

etmek için dış kaynaklı sanayiyi geliştirme yoluna gidiyordu. Uluslararası 

şirketler 1970’den bu yana emek-yoğun imalatla ilgili uygulamaları Ma-

lezya kırsalında yürütüyorlardı. Kırsal Malezya’daki elektronik eşya fab-

rikalarında, köylü ailelerinden gelen binlerce genç kadın, transistörler ve 

kapasitörler için mikroçiplerle diğer mikro parçaların montajıyla uğraşı-

yordu.32 Malezyalı köylü kadınların yaşamı önceleri kırsal ekonomiyle 

toplum hayatını belirleyen, üretim kotaları ve çalışma düzeninden çok, 

tarımsal döngüyle günlük İslami ibadetler iken, kendilerine ait işleri, baş-

larında bir işveren olmaksızın kendileri planlayıp yapmaktaydılar. Bun-

dan sonra ise, fabrikada çalışan köylü kadınlar, rutin işlerle uğraşmanın 

                                                           
31 Nazife Gürhan, Toplumsal Cinsiyet ve İslami Feminist Söylem, Contemporary Per-

ceptions of İslam in the Context of Science, Ethics and Art, Uluslarası Sempozyum,  

Samsun 2010, s. 370.  
32 Condrad Phillip Kottak, Antropoloji İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış, Çev. Serpil N. 

Altuntek; Balkı Aydın, Ütopya Yay., Ankara 2008, ss. 346-347.  



 Emel SÜNTER 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

58 

yanı sıra sürekli erkeklerin gözetimi altında idiler.33 Sanayileşmedeki 

gelişmeler, Malezya örneği üzerinden Feminizm’in İslam dünyasının da 

etkisi açısından önemli görünmektedir.  

İslam kültürü içinde gelişen eleştirel kadın bilinçliliğini ilk tetikleyenle-

rin batılı erkekler olduğunu iddia edenler vardır. Sömürgeci erkekler, 

Müslüman toplumlardaki kültürel değişmede kadının özel bir yeri oldu-

ğuna inanmışlar ve adeta kadın yaşamının çözülmesi ile bu toplumların 

batı karşısında güçsüzleşeceğine inanmışlardır.34 

Bir İslâmî feminizm var olduğunu ve daha bugün ortaya çıkmadığını 

savunanların olduğunu görülmektedir. Çoğu ilk kez Fransızcaya çevrilmiş 

olan yazarlarıyla beraber bu metinler, Müslüman feminist hareketin teme-

lini oluşturmuştur. İslâmî feminizm tartışmalı bir konu olduğu da görül-

mektedir. Bir yandan, feministler arasında, dinin, özellikle İslâm’ın kadın-

ların özgürleşmesiyle çeliştiğini düşünenler tarafından yadsınmıştır.35  

Onlara göre, başta İslâm olmak üzere tüm dinler ataerkildir, dolayı-

sıyla cinsiyet eşitliği mücadelesi, din ile arasına mesafe koymalıdır. Diğer 

yandan, birtakım Müslüman kadın ve erkekler bunu İslâm’ın Batılılaşması 

kabul etmekte ve Müslüman düşünceyi her türlü dinamik yeniliğe ve 

yeniden yorumlamaya düşman olan tamamlanmış bir tablo olarak gör-

mektedir. Müslüman feminizm yine aynı engelle karşılaşmaktadır: İslâm’ı 

özünde dogmatik ve cinsiyetçi olan sabit bir gerçeklik; feminizmi ise ör-

nek bir model, Batı’nın örnek modernliğinin simgesi olarak gören özcü-

lük’tür.36 Feminist söyleminin bu yorumuna katkıda bulunanlar İslam’ın 

temel ilkelerinden uzak bir söylemle eleştirel yaklaştıkları görülmektedir.  

Bu değerlendirmelere bakıldığında, Feminizm’in İslam’ı eleştirme 

iddiaları mı yoksa geleneği eleştirme iddiaları mı var? Bu sorular eşliğinde 

cevabı bulmak gereklidir. O halde bir İslami Feminizm var mıdır?  

Feminizm ve İslâm sözcüklerinin bir araya gelmesi, yalnızca “Öyle 

bir şey var mı?”, “Mümkün mü?” sorularını doğuruyor. Oysaki “kadın”, 

                                                           
33 Condrad Phillip Kottak, Antropoloji İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış, s. 347. 
34 Nazife Gürhan, Toplumsal Cinsiyet ve İslami Feminist Söylem, s. 370.  
35 Zahra Ali, İslami Feminizmler, Çev. Öykü Elitez, İletişim Yay., İstanbul 2014, s. 

13. 
36 Zahra Ali, Age., s. 15. 
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“feminizm” ve “İslâm” sözcüklerini bir araya getiren tüm sorgulamalar, 

bu sorunun apaçıklığını yıkarak işe başlamalıdır. “İslâm’da kadın” mese-

lesinin ele alınması, günümüzde Müslüman kadınların “statüsünün” ve 

İslâm ile cinsiyet eşitliği arasında var olabilecek uyumun sorgulanması, 

tarih boyunca yapılmış bir hazırlığın ürünüdür.”, görüşünü savunanlar 

vardır.37 Bu görüşün aksine Asr-ı Saadet döneminde Hz. Peygamberliğin 

önderliğinde vahiy sürecinde kadınların hakları o dönenimin gelenekleri-

ni de aşarak kadınlar için yepyeni bir haklar silsilesi ortaya çıkarmıştı. 

İslam’ın yayılmaya başlamasıyla farklı kültür ve geleneklerle karşılaşma-

sıyla birlikte İslam’da güncel meselelerin yorumlanma çemberini daha da 

genişlemiştir. Aslında bu görüşünde yine muhatap olarak belirlediği Asr-ı 

Saadet dönemi değil, daha çok geleneğin etkisinde kalan İslami yorumlar 

gibi görünmektedir. 

Kökenleri XIX. yüzyılda İslam ülkelerindeki batılılaş-

ma/modernleşme çabalarına katılan entelektüel kadın ve erkeklerin söy-

lem ve eylemlerine kadar uzanan İslami feminizm, çok boyutlu, yorum-

lamalara açık, analitik bir fikir olarak tartışmalı bir gündeme sahiptir. 

Buna karşılık, İslami feminizmin önemli eylemci ve kuramcılarından olan 

Margot Badran, kısa ve öz bir tanımlamayla İslami feminizmi; “İslami bir 

paradigma dahilinde ifade edilen feminist bir söylem ve uygulama” olarak ta-

nımlamıştır. Badran’a göre anlayışını ve yetkisini Kuran’dan alan İslami 

feminizm, tüm varlıklarıyla kadın ve erkek için hak ve adaleti amaçlamak-

tadır.38 Bu iddiaya bakıldığında İslami Feminizm’in kaynağı Kur’an olarak 

belirlenmektedir. Kur’an’ın söylem olarak kadın-erkek ayırımı yapmadığı 

bilinmektedir. Kur’an’a bakıldığında sadece haklar yani hukuki açıdan 

belirlemelerde kadının durumu ve erkeğin durumunu değerlendirir.  

İslâmî feminizmin anlamı son yirmi yılda ortaya çıkmış olan yeni 

akademik ifadelerle sınırlamadan, feminist yapıya, yani Müslüman çerçe-

vede erkek egemenliğinin reddine olan talebin uzun süredir var olduğunu 

                                                           
37 Zahra Ali, İslami Feminizmler, s. 13.  
38 Öznur Akyılmaz, M. Emre Köksalan, Türkiye’de İslami Feminizm ve Kadın 

Kimliğinin Yeniden İnşası: Reçel Blog Örneği, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilim-

leri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergi, C. 24, Sy. 2, s. 128; (içinde M. Badran, 

İslamic Feminism in İslam: Secular and Religiouns Convergences, One Word 

Oxford, London 2009, ss. 242-252). 
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söylenebilir. Bu görüşü savunanların temel iddiaları,  Kadınların yeni yeni 

oluşan Müslüman toplumdaki rollerini ve statülerini protesto etmeleri ve 

sorgulamaya başlamaları, Kuran’ın vahiy olarak nazil olduğu döneme 

kadar indiği şeklindedir. İlk halife Ebu Bekir es-Sıddîk’in kızı ve İslâm’ın 

peygamberinin eşi Ayşe ve peygamber döneminde yaşamış başka kadın-

lar, kimi erkeklerin maşist tavırlarına ve kadınların maruz kaldıkları hak-

sızlıklara açıkça karşı çıkmışlardır. En çok bahsedilen örneklerden birisi, 

Hz. Muhammed’in eşi Ümmü Seleme’nin Kuran’ın açıkça erkeklere hitap 

etmesi hakkında sorduğu soru ve vahyin özellikle yerine getirilen dinî 

görevlerin ödüllendirilmesi ve takdir edilmesi konusunda aynı şekilde 

kadınlara da direkt olarak hitap etmesi talebi olmuştur. Vahiy ile iki ayet 

şeklinde gelen cevap, Ümmü Seleme’nin ve cinsiyetler arasındaki eşitliğin 

Kuran’da geçmesi gerektiği konusundaki endişelerini dile getiren tüm 

kadınların talebini meşru kılacak ve karşılayacaktır.39 Ancak bu görüşün 

aksine İslami feminist söylemin Kur’an’ın inme sürecinde ortaya çıktığını 

iddia etmek geçersiz gibi görünmektedir. Feminist söylem modernizmin 

bir sonucudur. İslam dünyasının da modernizmin karşısında durabilmek 

adına geleneği eleştirmek girişimleri olduğu bilinmektedir.  

Burada İslami feminizmin söylem olarak güçlenme nedeni olarak, İs-

lam dininin birden fazla millet arasında yayılmasından sonra, kadının 

özgürlüğünün, eski etkinliğini yitirdiği görüşü yaygındır. İslamcı kesime 

göre bunun sebebi, İslam dininin özünden değil, onun yanlış uygulanma-

sından kaynaklanmaktadır. Başka bir neden olarak da, çeşitli mezhep ve 

fırkalar tarafından görüşlerini desteklemek üzere nedenler sayılabilir.40  

İslamiyet’in doğuşuna kadar kadın hemen hemen bütün dünyada 

önemsenecek hiçbir hakka sahip değildi. Hatta kadının insan olup olma-

dığı hususu, düşünürler ve kanun koyucular arasında tartışılan bir ko-

nuydu. İslam dini mağdur olan kadının imdadına yetişti. Kadın erkek 

bütün insanların eşit olduğunu ilan etti.41 İslamiyet’in gelmeden önceki 

dönemi Cahiliye Dönemi olarak nitelendirildiği bilinmektedir. Bu görüşün 

aksine Cahiliye döneminin tamamen karanlık bir çağ olmadığını iddia 

                                                           
39 Zahra Ali, İslami Feminizmler, s.17.  
40 Nazife Gürhan, Toplumsal Cinsiyet ve İslami Feminist Söylem, s. 368. 
41 Bekir Topaloğlu, İslam’da Kadın, Nesil Yay., İstanbul 1995, s. 27.  
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eden görüşe göre,  “Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’den tevarüs edilen tevhit ve 

haniflik güçlü bir şekilde varlığını muhafaza etmiştir. Kur’an bu hak dine 

muhalif inanç ve uygulamaları ortadan kaldırıp tevhit ve İslam binasını 

asli hüviyetine kavuşturmak için gelmiştir.” 42 Dolayısıyla bu iki farklı 

görüş Cahiliye döneminin özellikleri hakkında farklı tartışmaların oldu-

ğunu göstermektedir, ancak burada esas olan İslamiyet sonrası kadın 

algısıdır.  

İslam’da kadının müstesna bir mevkiisi vardır. İslam’ın Peygamberi, 

hak dinini getirip insanlığa tebliğ etmeye başlayınca ona ilk inanan Hz. 

Peygamber’in eşi Hz. Hatice olmuştur.43 

Bugün, İslam dünyasında kadının varlığı ya da hakları tartışılırken, 

İslam’ın geldiği dönemlerdeki uygulamalarda kadınların her yerde olması 

açısından Hz. Hatice’nin ilk Müslümanlardan olması önemli bir hadisedir. 

İlk vahiy indiğinde, Hz. Peygamber’in hayatında yaşadığı önemli bir ha-

diseyi gelip ilk önce eşiyle paylaşması ve onun fikirlerini dinlemesi prati-

ği, kadının konumunu belirleme açısından da önemlidir. Özellikle hadis-

lerin rivayet edilmesi, kadınların iş hayatında aktif olması, hatta savaş 

alanında bizzat savaşmaları gibi vb. pek çok örnekte,  onların pratikte 

geride durmadığı bilinmektedir.  

Batıdaki örneklere bakıldığında ise, evli bir kadının, kocasının izni 

olmadan ancak 1966’dan bu yana dışarıda çalışabildiğini hatırlatmak 

gerekir. 1975 yılında yasa aile evinin ortak bir anlaşmayla seçilmesi gerek-

tiğini belirtir; kocanın eşinin yazışmalarını, pasaport alımını, vb. kontrol 

hakkı yoktur.44 

Bu açıdan Feminizm’i İslam’a aitleştirmek zorunlu bir çaba görün-

mektedir. Bunu çabanın da yine modernizmin bir etkisi olarak görüldüğü 

söylenebilir.  Bununla birlikte İslam’ın bu hareketten etkilendiğini söyle-

mek, ancak İslam’ın yerel geleneklerden etkilendiği bakış açılarında 

mümkün görünmektedir. İslam’ın kadına verdiği konumu ve ona kazan-

dırdığı haklar açısından diğer ilahi kaynaklı dinlere göre oldukça ileride 

                                                           
42 Mustafa Öztürk, Cahiliye’den İslamiyet’e Kadın, ss. 76-77.  
43 Bekir Topaloğlu, İslam’da Kadın, s.28.  
44 Pascale Chapaux- Morelli, Pascal Couderc, İkili İlişkilerde Duygusal Maniplas-

yon, İletişim Yay., İstanbul 2018, s.25.  
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ve özgürlükçü olduğu da bilinir.  Yahudilik ve Hristiyanlıkta kadının yeri 

malumdur. İslam ilke ve prensipleriyle bu iki dinden oldukça ayrı ve 

özgürlükçüdür.  

İslam’ın bölgesel uygulama ve pratikteki alanlarına bakıldığında ge-

leneğin, kültürün etkisi tartışılmazdır. Taylor’ın tanımına göre kültür, bir 

toplumun üyesi olarak insanın kazandığı bilgi, inanç gelenek sanatsal 

faaliyet, hukuk, ahlaki değerler ve diğer yetenek ve alışkanlıklar içeren 

karmaşık bir bütündür. Tüm insan gruplarının bir kültürü vardır. Bu 

nedenle bir kültüre sahip olmak, insan türünün genel bir özelliğini oluş-

turmaktadır.45 Bu açıdan kültür ve geleneğin dini algılama biçimlerini 

etkilediği bilinmektedir. İslam’ın yaşandığı ülkelere bakıldığında pratikte 

giyimden kuşama, yeme içme alışkanlıklarındaki dahi farklılıkların oldu-

ğu görülür. Tabi burada esas olan temel prensiplerden ayrılmadan farklı-

lıkların yaşanma idealidir.  

Aslında İslam’da kadın tartışmalarının, Peygamber döneminde hem 

sorulan sorulara verilen cevaplar neticesiyle hem de pratikte uygulamalar 

bakımından cevapların bulunduğu dönem olarak nitelendirilebilir. O 

halde İslam’da kadın tartışmaları ile kast edilen nedir? İslam’da kadın 

tartışmaları modernizm, sanayileşmenin etkisiyle İslam dünyasının tecrü-

be ettiği zorunlu etkileşimden kaynaklı feminist tartışmaların bir sonucu-

dur.  

Modernliğin sonucunda ortaya çıkan yaşam tarzları bizi geleneksel 

toplumsal düzen türlerinin tamamından eşi görülmedik bir biçimde söküp 

çıkarmıştır.46 Gelenekler üzerinden yapılan bu tartışmalarda yine gelenek-

lerin ön plana çıkarılması modernliğin etkisinden kurtulma çabaları olarak 

değerlendirilebilir. Ancak tartışmalara verilen cevaplarında postmodern 

cevaplar olduğu görülmektedir. Bununla birlikte örneğin, Türkiye’de 

yapılan bir eğitim araştırmasında kadınların çok da feminist eğilimleri 

savunmadıkları tespit edilmiştir.47  

                                                           
45 Condrad Phillip Kottak, Antropoloji İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış,  ss. 46-47.  
46 Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000, s. 14.  
47 Süleyman Karataş; Ahmet Su, Feminizm Perspektifinden Türk Eğitim Sisteminde 

Kadın Yöneticiler ve Eğitim Yönetimi, Eğitim Yönetimi Araştırmaları, Pegem Yay., 

Ankara 2016, s. 295. 
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Oysa bütün bunların ötesinde kadın tartışmaları bir kenara bırakıla-

rak kadın ve erkeğin varlıksal birlikte hareket etmeleri ya da destek olma-

ları bütün bu tartışmaları geçersiz kılacaktır. Bu anlamda erkek-kadın a 

piori “zorunlu” bir ekip oluşturur. Bu ekip olmadan türün sürekliliği ola-

maz. Bu anatomik tamamlayıcılık çok eski zamanlardan beri görev bölü-

müyle birlikte görülür. Tamamlayıcılığın olumlu yanı “bağ” kurmasıdır. 

“Sen şunu yaparsın, ben bunu.”, şeklindedir Her birimiz, karşılıklı olarak, 

ötekinin yeteneğine bağlıyızdır. İşbirliği, etkinlikle eşanlamlıdır.48 Femi-

nist söylemlerin kadın-erkek algısında ayrımcılığa neden olduğu görül-

mektedir. Özellikle feminist söylemin aile bütünlüğünün sağlanıp sıhhatli 

hale gelmesinde bir engel teşkil ettiği de yorumlanabilir. Bunun için de 

hatta sosyolojik olarak da feminist söylemlerin aile bütünlüğünü nasıl 

etkilediğini görmek için de ayrıca bir çalışma yapılabilir.  

İslam’da kadın tartışmalarının, Hz. Peygamber döneminde hem soru-

lan sorulara verilen cevaplar verme neticesiyle hem de pratikte uygulama-

lar bakımından cevapların bulunduğu dönem olarak nitelendirilebilir. O 

dönemde genel hatlarıyla kadın veya erkeklerle ilgili sorunlar Hz. Pey-

gamber’in rehberliğinde çözümlenebiliyordu. 

O halde İslam’da kadın tartışmaları ile kast edilen nedir? İslam’da 

kadın tartışmaları modernizm ve sanayileşmenin etkisiyle İslam dünyası-

nın tecrübe ettiği zorunlu etkileşimden kaynaklı feminist tartışmaların bir 

sonucudur. Feminist tartışmaların hedefinde İslam!ın temel ilke ve pren-

siplerinden daha çok geleneksel söylem tartışılmaktadır. Hatta İslam’da 

kadın tartışmalarının güncel yorumları bu tartışmalara zemin olmaktadır. 

Sonuç 

Günümüz ve öncesinde İslam’da kadın tartışmaları mevcuttur. Bu-

nun nedeni Feminizm’dir. O halde bir İslam feminizm var mıdır? İslam’da 

kadın tartışmaların kökeni nedeniyle zorunlu olarak bir İslami feminizm-

den bahsedilebilir. Ancak bu etkinin Batı’dan kaynaklı olduğu görülmek-

tedir. Dolayısıyla İslami Feminizm XIX. yüzyıldan sonra İslam dünyasının 

Batı karşısında zorunlu olarak maruz kaldığı bir harekettir. İslam femi-

                                                           
48 Pascale Chapaux- Morelli, Pascal Couderc, İkili İlişkilerde Duygusal Maniplas-

yon, s. 29.  
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nizmi diye bahsedilen düşüncenin öz itibarıyla İslam düşüncesinin bir 

sonucu değildir. Modernizmin geleneği ortadan kaldırma çabalarının 

sonucu olarak böyle bir girişimin olduğu görülmektedir. Bu anlamda bu 

tartışmaların da gelenek üzerinden yapıldığı görülmektedir. Asr-ı Saadet 

dönemindeki uygulamalarda kadın ya da erkek üzerinden oluşan sorular 

ya da sorunlara çözüm üretilebiliyordu. Hz. Peygamber’in vefatından 

sonra ve İslamiyet’in farklı ülkelerde yaşanması neticesinde farklı tecrübe-

ler yaşanmaya başladı. İslam dünyasının fikri anlamda ortak bir fikri ze-

minden hareket etme girişimlerinin kısıtlılığı, bu tecrübelerin de çeşitliliği 

ile birleşerek İslam’da kadın tartışmaları kaçınılmaz olmuştur. İslami 

Feminizm tartışmaları çeşitlilik gösterir ve kendi içinde bir tutarlılığı gö-

rünmektedir. Bu tartışmalar genel olarak geleneği eleştirir, ancak tartışma-

lar cevaplanırken yine gelenek üzerinden cevaplanmaya çalışmaktadır. 

Başka bir deyişle tartışmalar modern kavramlarla yapılırken verilen ce-

vaplarda postmodern cevaplar olduğu görülmektedir.  
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___________________________________________________________ 

GELENEK VE GELECEK BAĞLAMINDA İSLAM DÜN-

YASINDA KADIN SORUNU 

HASAN KAPLAN 1 

 

Tarih insanlığın yeryüzünde yüzleştiği problemler ve bu prob-

lemlere baş etme hikayeleriyle doludur. Bu çerçevede her milletin 

veya kavmin kendine has bir hikayesi bulunmaktadır.  Kendi kü-

çük grubu içerisinde başarı sağlayan her mücadele başarısını bir 

üst halkaya doğru genişleterek evrensel medeniyetlerin ortaya 

çıkmasına vesile olmuşlardır. Böylece yeryüzünde Çin, Hint, Mısır, 

Aztek, Yunan ve Roma gibi çeşitli medeniyetler tezahür etmiş ve 

insanlığın ortak hafızasında silinmez izler bırakmıştır. Yedinci 

yüzyılın başlarında Arap yarımadasında ortaya çıkan İslam dini de 

o bölgede insanlığın yüzleştiği dini, sosyal ve siyasi problemlerle 

mücadele ederek bir medeniyet kurmuş, yüzyıllar boyunca insan-

lığa ışık tutmayı başarmıştır.  

İbn Haldun’un işaret ettiği gibi medeniyetlerin de insanlar gi-

bi bir ömrü vardır; doğar, büyür, gelişir ve çöker. Ama yok olmaz. 

Kendinden sonra yükselen yeni bir medeniyetin alt yapısını oluş-

turarak aslında varlığını sürdürür. Başka bir ifadeyle insanlığın 

ortak değerlerine katkıda bulunur. Geleneği gelecekle buluşturup 

emanet ederek bir anlamada görev değişimi yapar.  

Bugün insanlığın ulaştığı medeni seviye, demokrasi ve insan 

hakları bağlamında elde edilen inanç ve ifade özgürlüğü ve huku-

kun üstünlüğü gibi kazanımlar, geçmişten günümüze gelmiş geç-

miş tüm medeniyetlerin çeşitli şekillerde katkı sağladığı ve karşılı-

ğında insanların ağır bedeller ödediği, kan ve gözyaşlarıyla yoğ-

rulmuş ortak bir başarıdır.  

                                                           
1 İbn Haldun Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri 
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İslam ve Medeniyeti 

Tarihin tümüne bir bütün olarak baktığımızda, ana hatlarıyla 

iki türlü medeniyetten söz edebiliriz: mağrurların istibdat ve sö-

mürü medeniyeti; mağdurların hak özgürlük medeniyeti.  Genelde 

dünya dinlerinin, özelde Semavi/İbrahim’i dinlerin, daha özelde 

de İslam dininin mağrurlara karşı mağdurların medeniyeti olarak 

ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle semavi dinlerin nebi ve 

resullerinin hikayelerine mistik ve mitolojik unsurlardan arındı-

rılmış bir şekilde baktığımızda onları cehaletin, zulmün, sömürü-

nün, haksızlığın ve zorbalığın karşısına dikilip; mağdurun, güçsü-

zün, fakirin ve mazlumun haklarını savunan; insanları zalimin 

zulmünden korumaya çalışan birer kahraman olarak görebiliriz.   

Hz. İbrahim’den Hz. Musa’ya; Hz. İsa’dan Hz. Muhammed’e ka-

dar uzanan peygamberler ve resuller zincirinde bu anlamda çok 

sayıda ilham veren hikayeler mevcuttur. Hz. İbrahim’in Nem-

rut’la, Hz. Musa’nın Firavunla, Hz. İsa’nın Romalıların zulmüyle 

mücadele etmiştir.  Özellikle İslam’ın doğuş ve yükseliş hikayesine 

baktığımızda, Hz. Muhammed’in önderliğinde bir medeniyet pro-

jesinin insanlığa bir umut verdiği görülür. Cehaletin, zulmün ve 

zorbalığın tahakkümü altında inleyen mazlumlar, mağdurlar, fa-

kirler, köleler ve kadınlar kurtuluşu Hz. Muhammed’in getirdiği 

mesajda bulmuş, onun Risâlet’ine sığınarak, kanları ve canları 

pahasına bir İslam Medeniyeti inşa etmişlerdi. Bu medeniyet pers-

pektifi her ne kadar “Asr-ı Saadet” devri dediğimiz Hz. Muham-

med ve dört Halifesini içine alan dönemden sonra ciddi bir sekteye 

uğrasa da günümüze kadar varlığını çeşitli şekillerde sürdürebil-

miştir.  

Ne yazık ki bugünün İslam dünyası söz konusu bu medeniyet 

perspektifine sahip değil. Daha da vahim olanı, bugün medeni 

dünyanın çeşitli eksiklere ve kusurlara rağmen, dişiyle tırnağıyla, 

kanıyla canıyla elde ettiği insan hak ve özgürlüklerine dair kaza-

nımların hamisi olması beklenirken, İslam adına konuşan-yazan 

bazı alimler bu hak ve özgürlüklere hem de İslam adına düşmanca 
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bir tavır sergileme talihsizliği içerisinde olabiliyorlar.  

Gelenekleşmiş veya kurumsallaşmış istibdat ve tahakkümle 

mücadele, insan temel hak ve özgürlüklerini savunma ve koruma 

İslam’ın özünde var olan psikolojik ve sosyolojik bir olgudur. İs-

lam’ı benimseyen, Hz. Bilal-i Habeşi, Hz. Yasir, Hz. Sümeyye, Hz. 

Ammar, Hz. Zeyd ve Hz. Habbab gibi ilk Müslümanların hikaye-

leri bu olguyu destekleyen verilerle doludur.2 Ancak, böyle bir dini 

dinamiğe sahip İslam coğrafyası bugün ne yazık ki istibdat ve 

tahakkümün çeşitli türlerinin baskısı altında toplumsal bir kriz ve 

kaos hali yaşamaktadır. Bu tahakküm türlerini kısaca şöyle sırala-

yabiliriz: 

a) Dini Tahakküm: İslam inanç coğrafyasına baktığımızda 

çok sayıda farklı İslam anlayışlarının birbiriyle mücadele 

halinde olduğu görülür. Tarihsel olarak farklı itikadı ve 

ameli mezheplere ayrılarak büyüyüp yayılan İslam inancı-

nın son zamanlarda daha da küçük cemaat ve tarikatlar 

olarak ayrıştığı ve her bir cemaat ve tarikatın kendinden 

olan üzerinde ağır bir tahakküm kurduğu, olmayanları da 

tekfir ve tahkir ederek tahakkümü altına almak için her yo-

lu meşru görecek kadar ileri gittiklerine şahit oluyoruz. 

Son yıllarda el-Kaide ve türevleri olarak ortaya çıkan selefi 

anlayışı dini tahakküm için en uç örneklerden biri olarak 

gösterebiliriz. Türkiye’de de FETÖ ve benzeri dini oluşum-

lar bu türden tahakkümün farklı birer örneği olarak kar-

şımıza çıkıyor. 

b) Etnik Tahakküm: İslam coğrafyasını parçalayıp emperya-

list güçlerin oyun alanı haline getiren diğer bir sorun da 

etnik tahakkümdür. Bunun diğer bir adı ırkçı milliyetçilik-

tir. Peygamberimizin cahiliye adeti olarak ayakları altına 

aldığı bu ilkellik hastalığı maalesef İslam coğrafyasının çe-

şitli bölgelerinde varlığını süründürmekte ve ümmetin bir-

                                                           
2 Daha fazla bilgi için bkz. Abdurrahman Kurt (2009). “Demografik Değişkenler 

Açısından İlk Müslümanlar” Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt; 18, 

Sayı: 2 , ss. 27-41. 
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lik ve beraberliğini bozmaktadır. Belli bir coğrafi bölgeye 

hâkim olan bir ırk, kavim, kabile, aşiret, diğer küçük veya 

azınlık olan etnik yapılara tahakküm ediyor onların temel 

hak ve hürriyetlerini sınırlayabiliyor. Bu türden tahakküm 

mevcut ciddi toplumsal ve siyasi anlaşmazlık ve huzur-

suzlukların temel sebeplerinden biridir. Hakkında çok sa-

yıda eser bulunan bu geniş problemin detayına girmeye-

ceğim. Ancak problemin anlaşılması için bu tahakküm tü-

rünün en basit ve belki de en masum örneği gibi görünen 

“hemşericilik” olgusuna burada değinmekte fayda vardır. 

Şöyle ki; belli bir iş kolunu, örneğin taksi, fırıncılık, inşaat 

vb. ele geçiren X şehrinden gelen esnaf, Y şehirden olan 

diğer bir esnafı o iş koluna sokmama, girmişse de taciz 

ederek uzaklaştırma eğiliminde olabiliyorlar. Günümüzde 

bu tür tahakkümün en çarpıcı örneği zaman zaman içi-

mizde yaşayan Suriyeli mülteci kardeşlerimize sergilenen 

bazı olumsuz tavırlardır.  

c) Siyasi Tahakküm: Tahakkümün bilinen en köklü ve en 

meşhur örneği siyasi tahakkümdür. Genelde dünya tarihi, 

özelde İslam tarihi aslında “siyasi tahakküm” tarihidir. 

Hicaz bölgesindeki kabileler arası siyasi gerginlikler ve sa-

vaşlar, İslam’ın doğuşuyla ortadan kalkmış, Hz. Osman 

(R.A) dönemine kadar bölge siyasi istikrara kavuşmuştu. 

Ancak, Hz. Osman’ın şehadetine sebep olaylardan sonra 

bölgede siyasi kimyası tekrar bozulmuş, siyasi tahakküm 

ihtirası ümmeti iç savaşa sürüklenmiş, Hz. Hüseyin efen-

dimiz ve ailesinin neredeyse tamamı acımasız bir şekilde 

katliama maruz kalarak şehit olmuştur. Onların şehade-

tinden günümüze kadar da bölgede kan, gözyaşı, şiddet 

ve tefrika hiç eksik olmamıştır.   Ne yazık ki İslam dünyası 

kendi içindeki siyasi tahakküm hırslarını yenip birlikte ya-

şamayı başaramadığı için emperyal güçlerin sömürüsü 

olmaya devam etmektedir. Bu siyasi tahakküm illetinden 

dolayı dün Lübnan, Filistin, Afganistan, Irak; bugün Libya 
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ve Suriye parçalanmış halkı perişan olmuş durumda, yarın 

ise hangi İslam coğrafyası parçalanacak endişeyle bekle-

mekteyiz.  

d) Ekonomik Tahakküm: İslam’a ilk gönül verenlerin çoğu 

Mekke’nin fakir ve yoksul insanlarıydı. Onların fakirlik ve 

yoksullukları tembellikten değil kaynakları belli ellerde tu-

tan müesses tahakküm sisteminden kaynaklanıyordu. İs-

lam tesis ettiği sosyal adaletle, ekonomik tahakkümü de 

ortadan kaldırmaya çalıştı.  Zengine karşı fakiri korudu. 

Fakir ve yoksullara sosyal haklar tesis etti. İlk örneklerini 

asrı saadette gördüğümüz “sosyal adalet” politikasını 

Amerika Birleşik Devletleri hariç Batılı birçok ülke vahşi 

kapitalizm deneyinden sonra keşfederken, biz ekonomik 

tahakkümü bir erdem olarak gören bu ekonomik sömürü 

sistemini iliklerimize kadar yaşıyoruz.  Dinimizin ve gele-

neğimizin bin yıllık meyvesi olan birçok değerimiz maale-

sef kapitalist ekonomi sayesinde buharlaşmaktadır. Dini 

ve ahlaki yozlaşmanın edebiyatını yapanlar, maalesef 

problemin arkasındaki “kâr” eksenli ekonomik anlayışın 

sebep olduğu çarpıklığın farkında değiller.  

e) Eril Tahakküm: Pierre Bourdieu tarafından kavramsallaştı-

rılan bu tahakküm türü erkek cinsiyetin dişi cinsiyeti ken-

di kontrol ve baskısı altına almayı, kadının anatomik fark-

lılığına dayalı olarak sürekli edilgen ve ikincil plana itil-

mesini ifade eder. Tahakkümün en mikro ve en evrensel 

türlerinden biridir “eril tahakküm.” Gerek İslam’dan önce 

gerek İslam’dan sonra hemen hemen her coğrafyada kadın 

cinsi maalesef bu türden bir tahakkümün kurbanı olmuş-

tur. İslam kadını istismar eden, aşağılayan ve değersizleş-

tiren bu tahakküm kültürüyle de mücadele etmiştir. Tekvir 

Süresi 8 ve 9. ayetleri İslam öncesi bir cahiliye adeti haline 

gelerek Arap yarımadasında kız çocuklarını diri diri 

gömme noktasına ulaşmış bu eril tahakkümün hesabının 
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sorulacağını açıkça beyan etmektedir.3 Her ne kadar bu-

gün insan hakları ve kadın hakları bağlamında İslam’a çe-

şitli eleştiriler ileri sürülse de kadını erkeğe eşit gören İs-

lam dinidir.  Allah Kuranı Kerim’de her iki cinsiyeti eşit 

muhatap almakta eşit yükümlülükler yüklemektedir.  İs-

lam’ın zuhuruna kadar hiçbir medeniyette olmayan kadı-

na mülkiyet ve miras hakkını yine sadece İslam tanımıştır. 

Kadın hakları bakımından sürekli referans olarak gösteri-

len Nisa süresi 34. ayet İslam’ın genel özgürleştirici adalet 

anlayışı ve kültürel/tarihsel bağlam çerçevesinde yeniden 

okunursa, Kur’an ontolojik/anatomik bir realite olan fizik-

sel açıdan güçlü olan erkeğin konumunu dikkate alarak bu 

potansiyelin tahakküme dönüşmesini engelleyici veya 

azaltıcı önlemler önermektedir. Bu ayet eril tahakkümü 

meşrulaştırmıyor, tam aksine kadın lehine bu potansiyeli 

kontrol etme amacı taşıyor.  

Yaklaşık bir asır önce (1911) daha Osmanlı devleti ayaktayken, 

modern Türkiye’deki dini hayata damgasını vurmayı başaran 

alimlerden biri olan Said Nursi, O zamanlar Osmanlı devletinin bir 

parçası olan Şam’da Emevi Camiinde bir hutbe verir.4  Bu hutbede 

İslam Dünyasının hali perişanına sebep altı hastalıktan bahseder, 

bunlardan biri de “istibdat” yani tahakküm hastalığıdır:  

Ben bu zaman ve zeminde, beşerin hayat-ı içtimaiye medrese-

sinde ders aldım ve bildim ki: Ecnebîler, Avrupalılar terakkide 

istikbale uçmalarıyla beraber; bizi maddî cihette kurun-u vustâda 

durduran ve tevkif eden, altı tane hastalıktır. O hastalıklar da bun-

lardır: 

                                                           
3 Bkz. Tekvir Süresi, 8-9. Ayetler, “Ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna, 

hangi suçları gereği katledildikleri sorulduğunda” 
4 Bkz. http://www.haber7.com/kultur/haber/147552-said-nursinin-hutbe-i-

samiyesinin-tam-metni (GİRİŞ 01.04.2006 08:49 GÜNCELLEME 01.04.2006 08:49) 

 
 

http://www.haber7.com/kultur/haber/147552-said-nursinin-hutbe-i-samiyesinin-tam-metni
http://www.haber7.com/kultur/haber/147552-said-nursinin-hutbe-i-samiyesinin-tam-metni
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Birincisi: Ye'sin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. 

İkincisi: Sıdkın hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi. 

Üçüncüsü: Adâvete muhabbet. 

Dördüncüsü: Ehl-i imanı birbirine bağlayan nuranî rabıtaları 

bilmemek 

Beşincisi: Çeşit çeşit sarî hastalıklar gibi intişar eden istibdat. 

Altıncısı: Menfaat-i şahsiyesine himmeti hasretmek 

Said Nursi’nin bu tespiti üzerinden yaklaşık 109 yıl geçti. 

Dünya İslam coğrafyasına şöyle bir göz gezdirdiğimizde, o gün 

yaşanan siyasi, toplumsal ve ekonomik kaos ve krizin ve aynı has-

talıkların kat kat artarak devam ettiğini söyleyebiliriz.  Özellikle 

tahakküm hastalığı mikro düzeyden makro düzeye sirayet etmiş 

durumda; Anne-baba evladına, büyük kardeş küçük kardeşine, 

öğretmen öğrencisine, işveren işçisine, amir memuruna, memur 

vatandaşa, üniformalı sivil olana, erkek kadına tahakküm etmeyi 

bir hak, bir meziyet, bir statü olarak görmekte. 

İslam’da kadın konusu ele alındığında diğer birçok problemin 

yanında, konuyu bir de “eril tahakküm” açısından ele almamız 

gerekiyor. Her sorunumuzu dışsallaştırıp modernite süreçleri ve 

Batı emperyalizmiyle açıklayamayız. Bunların etkisi yoktur demi-

yorum, ama bizim bünyemizi bu rüzgarlara karşı savunmasız bı-

rakan iç hastalıklarımız var, bu hastalıklardan biri Said Nursi’nin 

yüzyıl önce teşhis koyduğu istibdat, yani “tahakküm” kültürüdür.  

Daha vahim olanı, bu tahakküm kültürünün, özellikle de kadına 

yönelik ayrımcılığı, sömürü ve şiddeti içeren “eril tahakkümün” 

dini meşrutiyet kazanma eğiliminde olmasıdır.  

İslam’ın otantik mesajı; Kur’anı Kerim’de geçen ayetler ve Hz. 

Peygamberin uygulamaları, onun kadınlarla olan kibar ilişkileri 

kadın haklarını sınırlamadan ziyade genişletme ve iyileştirme yö-

nündedir. O rahmet peygamberinin bir evlat, bir kardeş, bir eş, bir 

baba, bir komşu, bir tüccar, bir asker ve bir siyasi lider olarak sergi-

lediği hayat tarzında “tahakkümün” yukarıda sıralana hiçbir türü-
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ne rastlamak mümkün değildir. 

Sonuç olarak, İslam dünyasında kadına yönelik gelişen tahak-

kümün İslam’ın özgürleştirici adalet ruhuyla alakası yoktur. Asrı 

saadetten sonra birçok alanda olduğu gibi kadınların toplumsal 

statülerinde de olumsuz yönde gelişmeler olmuştur, Hz. Peygam-

ber ve dört halifesi zamanında elde edilen kazanımlar zamanla 

kaybolmuş, kadınlar ötekileştirilmiş, geleneksel Arap kabile anla-

yışı tekrar hâkim olmuştur diyebiliriz. Bugün gelişmiş modern 

Türkiye toplumunda bile hala kız çocuklarının eğitim hakkını sı-

nırlayan, seyahat özgürlüğünü kısıtlayan ister medeni kanun gere-

ği olsun ister şer’i, kız çocuklarının miras hakkını hala sindireme-

miş sözüm ona “dini” anlayışlar var. Geleneği din olarak anlayan 

bu anlayış İslam’ın otantik özgürleştirici mesajıyla taban tabana 

zıttır. Bu tutum daha çok Ebu Cehil ve Ebu Leheb tutumudur. 

Müslümanlar olarak içine düştüğümüz kaos ve krizlerden kurtul-

mak istiyorsak, geleneksel değerlerimizi ihmal etmeden geleceği 

öncelememiz gerekiyor. İnsan hak ve hürriyetleri ve kadın konu-

sunda geleneğimize bir dikiz aynası gibi referans mahiyetinde ara 

ara göz atarak geleceğe doğru İslam’ın özgürleştirici otantik mesajı 

çerçevesinde güvenli bir şekilde ilerlemeliyiz.   
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___________________________________________________________ 

THE ROLE OF WOMEN IN MONOTHEISTIC RELIGI-

ONS AND MUSLIM WOMEN FROM THE PESRSPECTI-

VE OF THE WEST 

SİNAN ÖZYURT 1 

 

First and foremost, it should be noted that there is a close rela-

tionship between how the western societies perceive Islam and 

how they handle the issue of Muslim women in social life. In this 

sense, in recent years, there has been a noteworthy increase in the 

number of people who regard the Muslims as a kind of security 

threat in the western societies. As Sayyid (2014) indicates, there 

have been a great number of various scientific studies and reports 

proving that there is an undeniable increase in the rate of anti-

Islam, also defined as Islamophobia these days. A specific example 

illustrating this grim reality is the reports having been presented 

by SETA (Foundation for Political, Economic and Social Research) 

in different years since its foundation in 2006.  

In the survey report created by the contributions of 40 leading 

academicians and civil society representatives from European 

countries, there are a number of striking results related with the 

incidents happening on the 11th of September, 2001. In the survey 

report presented in 2016, SETA emphasizes the increasing anti-

Muslim attitudes and harassment incidents in Europe after 9/11 

events. Additionally, it is stated that a substantial majority of Eu-

ropeans regard Muslims with suspicion and see those belonging to 

Islamic belief as a potential danger for security.  

Likewise, three different reports published under the heading 

'Islamophobia and Future of Europe' in Germany and France indi-

                                                           
1 Gaziantep Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu 
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cate that Islamophobia is not indeed the product of September 11, 

but it has already existed before. The above-stated reports have 

some key findings that are quite remarkable and frightening for 

the future of Muslims in Europe. That means this issue is worth 

considering since a high number of individuals have been subject-

ed to discrimination or hate speech in the western societies recent-

ly.  

In the above-cited report it also argued that Islamophobia is 

not taken seriously and it is not considered a hate crime in Europe-

an societies. Similarly, the report adds that European intellectuals 

are mostly of the opinion that Islamophobia is a term created by 

Muslims to block any discussion on Islam. At this point, it is unde-

niable that increasing intolerance and discrimination against Mus-

lims both in Europe and in other western countries shows itself as 

disrespect towards Muslim women (Shryock, 2010). A striking 

example of this is not only France but also the United Kingdom, 

where, in recent years, some politicians and the media have made 

negative propaganda against Muslims living there.  

Islamophobia Studies Center is another international research 

institute that carries the same concerns. In the report published in 

2016 by the same institute, it is notably indicated that Muslims are 

discriminated against in different circles of life. Further, in the 

same report, is is highlighted that not only have Muslim women 

not been recruited in diverse business sectors, but also head-

scarved girls have been forbidden to enter classes in their schools. 

The report goes on arguing that certain political parties and gov-

ernments in the west prefer to provoke the people against Muslims 

for the sake of their own voting potential instead of ensuring that 

Europeans reconcile with the Muslims living there or trying to 

erase these preconceived behaviors from the western societies.   

Women within the Context of Christianity and Judaism 

When these two religions are examined closely, it appears that 

both Christianity and Judaism tend to display a negative attitude 

https://iphobiacenter.org/
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towards women. For instance, in the morning prayer, one of the 

three daily routines in Judaism, prayer in the form of "My Lord, do 

not create me as a woman, thank you" is very striking in terms of 

showing Jewish approach to the woman. According to Christiani-

ty, women are generally referred to with sin due to the fact that it 

was Eve, who first committed the original sin as a woman. In this 

sense, it is believed that Eve tempted Adam to commit an unde-

sired offense, feeding Adam with the forbidden fruit, and so caus-

ing the man to be expelled from the heaven and human generation 

to commit sins on the earth. Considering this, in Christianity the 

woman is regarded as an entity bringing sin into the world for the 

first time, and so destroying and seducing man (Schaeffer, 2016). 

Callaway and Creevey (1994) also suggest that in Christianity 

anyone who is newborn comes to this world with this fundamental 

crime, which is seen one of the major reasons for baptizing new-

born babies in Christianity. In other words, when newborn babies 

are baptized, they are deemed to have been freed from this sin and 

have actively participated in the Christian congregation. Ruether 

(1994) further suggests that, at the first times of Christianity, wom-

en were regarded as full of evil, jealousy, and sources of evil, and 

even sexual intercourse with such an asset could cause a big sin. In 

parallel to what is being suggested above, in the Middle Ages 

Christian world, the woman was humiliated and she was seen as 

the main reason behind the disturbance in marriages.  

It was even thought that women are soulless, and so in the 12th 

and 13th centuries,  people under the effect of the church started a 

hunt for magicians and witches. Hence, a considerable number of 

innocent women were killed by burning or drowned in water, 

allegedly connected to the genies. As Afshar (1993) states, 

throughout the Middle Ages, on the basis of the fundamental sin 

story in the Christian world, especially in the church circles, almost 

all women were perceived as causing trouble for mankind and 

causing mankind to fall, thus an urgent need for endangering 

women's hostility.  
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When Judaism is taken into consideration, Katz and Neuman 

(1996), two social researchers on Middle-east studies, suggest in 

their academic work ‘Women's Quest For Occupational Equality: 

The Case Of Jewish Women’ that there is the following statement 

that is part of the daily morning worship in the Jewish rituals: 

"Thank you My Lord for not creating me as a woman". Consider-

ing this above-mentioned statement, the two researchers think that 

this is a kind of contemptuous statement which is the most dis-

criminatory against women by humiliating women and encourag-

ing women's hostility. However, the researchers also believe that 

the phrase "not being created as a woman" does not mean that 

women will not be held accountable for the mitzvah in Judaic be-

lief system and that men can somehow stand the supremacy over 

women. 

Women within the Context of Islam 

Contrary to the accusations made against women in the offi-

cial teachings of Christianity and Judaism, it can be seen that Islam 

has a different approach to women when examining the existence 

of women. According to the Holy Quran, if someone with a heavy 

burden of sin calls someone else to commit his or her sin nothing 

will befall him, and even if the person he calls is close to him or her 

(Quran 35-18). To put it differently, Prophet Adam and Eve's fault 

is not only Eve's fault, but it is a common fault committed by both 

of them and so the responsibility belongs to both of them. It is 

known that the event between Prophet Adam (peace be upon him) 

and Eve does not even take place in Quran. In Quran both Adam 

and Eve praised Allah by praying as the following: “"Both of them 

said," Lord, we have forsaken ourselves, forgive us, and if we do 

not have mercy on us, we are those who lose "           (Quran 7-23). 

As is the opinion of Islamic commentators, since this crime was 

committed by Adam and Eve, it is not the case that only Eve is 

supposed to be punished.  At this point, Hamdan (2009) argues 

that, from the verses related to this incident, it is understood that 
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the Qur'an addresses both of them. Further, every individual in 

undertakes his or her own responsibility according to the Qur’an.  

Keeping in mind what is stated above, we understand that 

there have been many misconceptions or prejudices about other 

issues related to Islam as well as Muslim women in recent years. 

Some of these common prejudices that cannot be overcome so easi-

ly are as follows: 

 Islam has not given the Muslim women any rights that the west-

ern world has given to women. 

 Muslim women’s life is totally abstracted from sociability. 

 When it comes to Muslims, only the geography of the Middle East 

is taken as an example, and so it is generally reflected as repre-

senting the entire Islamic world. And therefore, cultural practices 

are shown as if they were original Islamic beliefs. 

 Muslim women are mostly uneducated. 

 The headscarf obligation in Islam shows that Islam is the enemy 

of the women and it is a systematic pressure on the women all. 

 No Muslim woman, without the compulsion of one of her family 

members, does not cover her head with her own will and for 

God's sake. 

 Muslim families have absolute male dominance. 

In the western world, there is such a prejudiced perception 

that Islam does not give any women the freedom and rights grant-

ed to women by the western world in social life (Bayes & Tohidi, 

2001, p.8). Moreover, it is assumed that Muslim families have abso-

lute male dominance and so women are under constant pressure in 

daily life. 

As mentioned above, there are various survey studies in 

which we can see personal judgments of Muslim women. Alt-

hough this is the case, it should not be forgotten that Islam, as a 

divine religion, cannot be constrained to a single style or model 

and most of the time cultural values come before the religious mo-
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tives. This is indeed a significant point Westerners often do not 

want to realize (Afshar, 1989). Additionally, it is seen that in differ-

ent verses of Qur’an, the holy book of Islam, Islam attaches great 

importance to women. For instance, one of the surahs in Qur’an is 

named "en-Nisa" or "Women", while there is no such a surah as-

signed to men in the Holy Book. In this Surah, the rights and re-

sponsibilities of women in the society and family life are explicitly 

described.  

In line with this, verse 19 of the Surah An-Nisa’ states as fol-

lows: “O you who have believed (the companions of Prophet Muham-

mad), it is not lawful for you to inherit women by compulsion. And do 

not make difficulties for them in order to take [back] part of what you gave 

them unless they commit a clear immorality. And live with them (women) 

in kindness. For if you dislike them – perhaps you dislike a thing and 

Allah makes therein much good.” In his verse, it is explicitly indicated 

that men need to be kind to their wives, even when they feel a 

dislike towards them. As can be seen easily, the aim and the gui-

dance of the Qur’an is to prioritise the appliance of kindness, not 

disrespect, even when the couples find themselves in a state of 

dislike and absence of love. At this point, Holy Qur’an lays a great 

emphasis on mutual tolerance between a man and woman or a 

husband and wife by loving and liking each other even in any case 

of problems. However, even when the couple sense a state of mu-

tual dislike to each other, it is advised that they show no rudeness 

to each other. That means both have to be kind to each other and 

avoid applying any kind of physical force or verbal offensiveness 

(Azmayesh, 2016).  

As was pointed out above, the verse highlights the importance 

of forming a family unity within the Arabian Peninsula´s tribal 

society during the time of Prophet Mohammed. In fact, as urged by 

Azmayesh (2016),  this was a first step leading up to the establish-

ment of women rights by restraining men from simply repudiating 

their wives as was traditionally done during the jahiliyyah days. 

Instead, the verse clearly shows us the rules and responsibility 
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that men should sense towards their wives. To this respect, it is 

seen that a social contract between the couple was drawn up. The 

purpose of such a historic contract was to prevent men from  

simply divorcing their wives unreasonably. At this point, it is no-

teworthy to realize the societal change that this verse introduced 

into people’s life of those times. In other words, when we consider 

the fact that paying alimonies is regarded as quite normal after a 

divorce case in many Western countries,  what the Qur’an introdu-

ced into their social life was literally groundbreaking back then 

(Engineer, 2008). Further, it can be inferred that the Quran does not 

give men any right to mistreat or abuse women in social life. In-

deed, this is a highly significant principle advised repetitively in 

the Holy Qur’an that a couple should either live peacefully and 

respectfully with each other or get divorced accordingly. Put it 

differently, fighting and using any forceful behavior in order for 

men to impose their desires upon women is something that is neit-

her legitimized nor propagated by the Quran (Azmayesh, 2016). 

It is seen that, in many parts of the Holy Qur’an, there is a sig-

nificant number of verses reminding us that the relationship 

between men and women is based on respect and harmony. Besi-

des, the majority of such verses lay emphasis on the leadership role 

of women, in- and outside of the house. For instance, we can 

exemplify Belkıs as in the Surah of the Queen of Saba (Surah 34). It is 

is indicated in the Noble Qur’an that she was a woman having 

ruled over a great kingdom during the time of Prophet Salomon 

(peace be upon him). In the surah, it is explained in detail that 

King Salomon did not bear any kind of enmity towards her while 

inviting her to and hosting her in Jerusalem. On the conrary, it is 

understood that he welcomed her with highest honour by showing 

his respect to and his reverence of her. In the Holy Qur’an it is not 

hard to see such verses as this. The Surah of the Bees (Surah 16) and 

the Surah of the Ants (Surah 27) illustrate this point eloquently. In 

other words, both of the surahs lay emphasis on the female´s lea-

dership role in that she leads the tribe and overlooks the growth of 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/eloquently


 Sinan ÖZYURT 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

82 

the hive or stock (Azmayesh, 2016).  As seen well, the examples set 

above are enlightening enough for us to construe how women play 

a role in terms of their responsibilities and leadership and also how 

they should be treated equally in the society they live in. 

What is more, when we peer at the practices of the Prophet 

Muhammad (peace be upon him) closely, we can see an example of 

woman who is equal to man considering both their creation, social 

rights, and obligations. In this sense, it is not possible to talk about 

the absolute superiority of women and men to each other. As 

Tuncer (2017) suggests there are various cases where women come 

to the forefront with a sense of responsibilities and roles, and there 

are also varied cases in which women come to the forefront. With 

regard to this, we can infer that any differences between women 

and men from creation should not be a subject of dispute between 

them. Rather, through such discrepancies, couples are supposed to 

have the aim of complementing each other in social life. 

Conclusion 

In today's world, one thing that is quite evident is that the 

western lifestyle has been promoted in many areas of life through 

visual and written media. Accordingly, the concept of family as an 

important social institution has fallen into disrepute. As Hoffmann 

(2009) argues, in western societies, a great majority of family mem-

bers prefer to live as individuals who have less ties of affection 

rather than living together. Since individuality is encouraged in 

their social life, the number of mothers and fathers who live alone 

is increasing day by day. A good example of this is some Western 

European countries such as France, Germany, Austria, or Holland, 

where individual life style far outweighs family life.  

On the other hand, Islam and its law system can in no way be 

blamed for brutality or relentlessness when we consider the rules it 

sets for the nature of man, whether it be male or female. In other 

words, since the concept of the family is at the center of Islam, 

special importance has been attached to the maintenance and con-
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tinuation of the family in Islam. Unfortunately, in recent times, in 

the ingrained understanding of the West, the western woman is 

identified with fashion, fame, comfortable life and cosmetics ad-

vertising sector (Hamdan, 2005). However, it is a fact that the rhe-

toric and practices towards the liberation of women, which are 

often discussed in the West, indeed serve the purpose of men not 

women themselves. Hence, the words or discussions declaimed do 

not go beyond the senseless rhetoric most of the time.  

While defining what modernity is, it would be unfair to iden-

tify it simply with women's freedom, the way how women dress 

up, and the role they play in society as set forth by the Western 

ideology. As argued by Doumato (2000), this point stated above is 

a result of the reaction to the dogmatic structure of religion. Put it 

differently, the roots of this ideology are based on the fact that 

religions such as Christianity and Judaism, which were once origi-

nally divine, have been distorted over time, and a negative percep-

tion of the woman has been going on since then. We can see this in 

the biased attitudes of church saints towards women, their negati-

ve attitudes against women's nature, and some restrictions they 

have imposed on women's social life. Because of such an attitude, 

women have developed reactionary attitudes towards such religi-

ous centers, and so they have sought out their rights through femi-

nism, which has led to the formation of a ‘modern female’ concept. 

Considering all of these, we must tell the future generations how 

much importance Islam attaches to the concept of family and the 

unique role of women in social life in order to preserve the Islamic 

family structure in the forthcoming years. 
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___________________________________________________________ 

BATI’DA MÜSLÜMAN KADIN ALGISI’NA BİR BAKIŞ 

İSMAİL BAŞARAN 1 

 

Öncelikle, günümüzdeki batıda Müslüman kadın algısının, 

Batı toplumunun İslam algısıyla yakından ilgili olduğunu ifade 

etmek gerekmektedir. Son zamanlarda batıda, Müslümanları bir 

güvenlik tehdidi olarak görenlerin sayısında artış gözlenmiştir. 

Kısaca İslamofobi diye nitelendirilen İslam karşıtlığının yükseldi-

ğine dair birçok bilimsel araştırma ve raporlar bulunmaktadır. 

Örneğin 'The European Monitoring Centre on Racism and Xenop-

hobia' (Avrupa Irkçılığı ve Yabancı Korkusunu Gözlemleme Mer-

kezi), 11 Eylül olaylarından sonra birçok Avrupa ülkesini izleyen 

bir çalışma yürütmüştür. Bu kurum, araştırma sonunda yayınladı-

ğı gözlem raporunda, 11 Eylül'den sonra Avrupa'da Müslüman 

karşıtı tutumların ve taciz olaylarının arttığını vurgulamaktadır. 

Raporda Avrupalılar arasında azımsanmayacak bir kesimin Müs-

lümanlara kuşku ile baktığı ve İslam inancına mensup olanları 

güvenlik açısından potansiyel tehlike olarak gördükleri ifade 

edilmiştir. Benzer şekilde İngiltere'de 'Islamophobia' başlığı altında 

yayınlanan iki rapor, İslamofobinin 11 Eylül'ün ürünü olmadığını, 

daha önce de var olduğunu göstermektedir. Bu raporlar İslamofo-

binin Batı ülkelerinde uzun yıllardır bulunduğunu, ancak son 20 

yılda daha belirginleştiğini, daha uç ve tehlikeli boyutlara ulaştığı-

nı vurgulamaktadır.2 

Bu anlayışın en çok göze çarpan dışa vurumu Müslümanlara 

karşı gösterilen tahammülsüzlüğün artışıdır. Avrupa ülkelerinde 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri 
2http://arsiv.setav.org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=11404&q=ab-de-

muslumanlar-ve-islamofobi 

22/02/2015. 

http://arsiv.setav.org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=11404&q=ab-de-muslumanlar-ve-islamofobi
http://arsiv.setav.org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=11404&q=ab-de-muslumanlar-ve-islamofobi
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yapılan araştırmalarda; Avrupalıların Müslümanlar ve İslami ha-

yat hakkında olumsuz fikirlere sahip olduğu görülmektedir. Nite-

kim bu olusuzluk, batıdaki Müslüman kadın konusunda da gö-

rülmektedir. Örneğin İngiltere’de politikacılar ve medyanın Müs-

lümanlar hakkında olumsuz propaganda yaptıkları görülmektedir. 

Amnesty International adlı kuruluş da aynı kaygıları taşımaktadır. 

Bu kuruluş 2012 Yılı Nisan Ayında yayınladığı raporda3, Müslü-

manlara yapılan ayrımcılıkları ortaya koymuştur. Raporda, “Müs-

lümanlar kadınlar işe alınmadılar, başörtülü kızlar okullarında 

derse girmekten men edildiler. Yine sakallı Müslümanlar kolayca 

işten çıkarıldılar. Siyasi partiler ve hükümetler, saydığımız bu ön-

yargılı davranışları toplumdan silmeye çalışacakları yerde tam 

tersine kendi oy potansiyelleri uğruna halkı Müslümanlar aleyhine 

kışkırtmayı tercih ettiler.” denilmektedir.  

YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIĞIN KADINA BAKIŞI 

Diğer iki ilahi din olan Yahudilik ve Hıristiyanlıkta, kadın ko-

nusuna baktığımızda şunları görmekteyiz. 

Yahudilikte günlük üç vakit rutin ibadetlerden olan sabah 

ibadetinde, “Rabbim, beni kadın olarak yaratmadığın için sana 

şükürler olsun.” şeklindeki dua Yahudiliğin kadına yaklaşımını 

göstermesi açısından çok dikkat çekicidir.4 

Hıristiyanlığa göre ise asli suç (original sin) ilk kadınla yani 

Havva ile başlamıştır. Çünkü onlara göre, Havva Adem’i ayartarak 

suça teşvik etmiş, Adem’e yasak meyveyi yedirip insanın cennet-

ten kovulmasına ve insan neslinin günah işlemesine sebep olmuş-

tur. Bu ilk işlenen günahtan dolayı (Havva’nın şahsında) kadın, 

günahı dünyaya ilk defa getiren, erkeği mahveden ve baştan çıka-

ran bir varlıktır.5 Bu yüzden, her doğan insan bu asli suçla dünya-

ya gelmektedir. Hıristiyanlıkta yeni doğan bebeklerin vaftiz edil-

                                                           
3 Bkz. http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR01/001/2012 
4  Saffet Köse, Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar Ve Aile Medeniyetinin Sonu, 

Mehir Vakfı Yayınları, Konya, 2015, s. 31.  
5  Ö. Faruk Harman, “Kadın”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 84.  

http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR01/001/2012
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melerinin bir sebebi de bu asli suçla dünyaya gelmiş olmaların-

dandır. Yeni doğan bebekler vaftiz edildiklerinde hem bu günah-

tan arınmış ve hem de Hıristiyan cemaatine6 fiilen katılmış sayılır-

lar. İnsan soyunu kötülüğe itmekle özdeşleştirilen anlayış Hıristi-

yan azizler tarafından açıkça ifade edilmiştir. Hıristiyanlıkta önem-

li yere sahip olan St. Augistin’e (ö. 430) göre, kadınlar kötülük 

dolu, kıskanç ve kötülüklerin kaynağıdır hatta böyle bir varlıkla 

karı-koca bile olsa cinsel ilişki günaha sebep olabilir. Nitekim Kato-

lik Kilisesi kutsal bir ritüel olarak kabul edilen evlilik merasiminde 

okunan duada, “Günahla düşmüşüm annemin karnına, günah 

işlemiş annem bana gebe kalırken” şeklinde ifade edilmesi kadına 

bakışı özetlemektedir.7 

Anlattığımız anlayışa paralel olarak Orta çağ Hıristiyan dün-

yasında kadın aşağılanmış ve evlilik bu yüzden kötülenmiş, Ma-

con Konsili’nde (585) kadının ruhunun olup olmadığı tartışma 

konusu yapılmış, XII. Asırdan itibaren batıda büyücü ve cadı avı 

başlatılmış, pek çok kadın cinlerle bağlantısı olduğu iddia edilerek 

yakılarak öldürülmüş veya suda boğulmuştur. Böylelikle Orta çağ 

boyunca Hıristiyan dünyasında özellikle kilise çevrelerinde asli 

günah hikayesi temel alınarak tüm kadınların insanlığın başına 

bela olduğu ve insanlığın düşüşüne neden olduğu gelen olarak 

kabul görmüş ve bu şekilde kadın düşmanlığı perçinlenmiştir.8  

Yahudi ve Hıristiyan batı dünyasında resmi öğretiler açısın-

dan kadına karşı bakış olumsuz olsada, kutsal kitapların yanlış 

yorumlandığını ifade ederek bu fikre karşı çıkanlar da mevcuttur. 

Bunlardan biriside, Amerika Birleşik Devletleri New York şehrinde 

bulunan Yahudi Teoloji Fakültesi (Jewish Theological Seminary)9 

                                                           
6  Hıristiyanlar buna Kilise demektedir. Kilise kelimesi, evrensel anlamda tüm 

dünyadaki Hıristiyan toplumunu ifade etmektedir.   
7  Harman, s. 85-86.  
8  Harman, s. 86. 
9  Amerika’da yaşayan Muhafazakar Yahudi hareketinin omurgası ve muharrik 

gücü olan bu eğitim kurumu (üniversite) 1886 yılında New York’ta kurulmuştur. 

Başlangıçta rabbi yetiştiren sade bir okul iken sonra genişleyerek üniversite seviye-
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profesörlerinden aynı zamanda feminist olan Judith Haupt-

man’dır. Hauptman, 1970’li yıllarda Muhafazakâr Yahudi hareketi 

içerisinde kadının erkeklerle eşit olduğunu, dinî ritüellere katılma-

sını ve hatta kadınların rabbi olarak atanmasını savunan10 “Ezrat 

Nashim” grubunun üyeleri arasında bulunmuştur. 1972 yılında, 

Conservative Judaism dergisinde, “An Assessment of Women’s 

Liberation in the Talmud”, iki yıl sonra da “Images of Women in 

the Talmud” makalelerini yayımlamıştır.11  Hauptman, 1993 yılın-

da Judaism dergisinde, “Women and Prayer: An Attempt to Dispel 

Some Fallacies” (Kadın ve İbadet: Bazı Safsataları Giderme Girişi-

mi) adıyla yayımladığı makalesinde; Yahudi kadınlarının erkekler 

gibi insan olduğunu dolayısıyla manevi ihtiyaçlarından kaynakla-

nan ibadet etme mecburiyetlerinin görmezlikten gelinemeyeceğini, 

bu yüzden minyan’a12 katılmaları ve hatta ibadete rehberlik yap-

maları gerektiğini ifade etmiştir.13  

Hauptman, “Rereading the Rabbis: A Woman’s Voice” adlı 

eserinde, “Beni kadın olarak yaratmadığı için Tanrı’ya şükürler 

olsun” şeklindeki post-Talmud Dönemi’nde günlük sabah ibadeti-

nin bir parçası haline gelen ifadenin, Yahudi ritüelinde kadın aley-

hine en çok cinsiyet ayrımı yapan, kadını aşağılayan ve kadın 

düşmanlığını körükleyen ifade olduğunu belirtmiştir. Bunun ya-

nında Hauptman, “kadın olarak yaratılmamış olmak” ifadesinin, 

kadının mitzvotlarla sorumlu tutulmaması anlayışını doğurama-

yacağını ve erkeklerin kadınlar üzerinde üstünlüğü anlamına ge-

lemeyeceğini savunmuştur.14  

                                                                                                                        
sine yükselmiştir. Detaylı bilgi için bkz. D. Bridger, The New Jewish Encyclopedia, 

Behrman House, New York 1962, s. 243. 
10  İngilizce’de “egalitarianism” şeklinde ifade ediliyor. Bkz. Karesh ve Hurvitz, s. 

126 – 127. 
11  Laibovitz, EJ, VIII, s. 461. 
12  Minyan; Yahudi Şeriatına göre, sinangogda toplu ibadet için 13 yaş üzeri en az 

10 erkekten oluşan gruba verilen isimdir. Bkz.Wigoder, 1992, s. 662. 
13  Judith Hauptman, “Women and Prayer: An Attempt to Dispel Some Fallacies”, Juda-

ism, Winter 1993, s. 95.  
14  Judith Hauptman, Rereading the Rabbis, Westview Press, Colorado, 1998, s. 

235.   
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Yahudilik ve Hıristiyanlığın resmi öğretilerinde bulunan ka-

dınla ilgili suçlamanın aksine, İslam Dini’nde ise, hiçbir günahkâr 

başka bir günahkârın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan 

kimse, (bir başkasını) günahını yüklenmeye çağırırsa, ondan hiçbir 

şey ona yüklenilmez, çağırdığı kimse yakını da olsa…15  

Hz. Adem ile Havva’nın işlediği hata sadece Havva’nın değil 

ortaktır ve sorumluluk her ikisine de aittir. Kur’an’da şeytanın 

Havva anamızı kullanarak Babamızı yoldan çıkardığı da yoktur: 

“Her ikisi, "Rabbimiz! Kendimize yazık ettik; bizi bağışlamaz ve 

bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz" demişler-

dir.16Adem ile Havva bu suçu ortak işlemişlerdir, bu yüzden bura-

da sadece Havva’nın cezalandırılması diye bir şey söz konusu 

değildir. Nitekim zikredilen ayetlerde de görüldüğü gibi, 

Kur’an’da hitap her ikisine beraberdir. Ayrıca yine Kur’an’a göre, 

suçlarda ferdilik söz konusudur. Hiç kimse hiç kimsenin günahını 

akrabası da olsa yüklenemez.  Günümüzde Batı dünyasında, İslam 

ile ilgili diğer konularda da olduğu gibi, Müslüman Kadın konu-

sunda da birçok önyargılar mevcuttur;  

1. “İslam’daki başörtüsü mecburiyeti İslam’ın kadına düşman 

olduğunu gösterir ve bu kadına yönelik sistemli bir baskıdır.”17  

Onlara göre başörtüsü, (Batılı anlamda) kadınının özgürlüğü-

nü kısıtlamakta onu toplum içerisinde baskı altında tutmakta ve 

kadının kendini ifade etmesini engellemektedir. 

2. “Hiçbir Müslüman kadın, ailesinden birinin zorlaması ol-

maksızın sırf kendi iradesiyle ve Allah rızası için başını örtmemek-

tedir.”18  

3. “İslam, Batı dünyasının kadına verdiği hiç bir hakkı Müs-

lüman kadına vermemiştir.” 

                                                           
15  Fatır: ayet 18. 
16  Araf: ayet 23. 
17  Murad W. Hofmann, 3. Binyılda Yükselen Din İslam, Çağrı Yayınları, İstanbul 

2003, s. 160. 
18  Hofmann, s. 160. 
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4. Müslümanlar söz konusu olduğunda genellikle Ortadoğu 

coğrafyası örnek alınarak, tüm İslam dünyasını temsil ediyor gibi 

yansıtılmakta ve kültürel uygulamalar İslam Dini’nin aslındanmış 

gibi gösterilmektedir. 

5. “Müslüman kadın sosyal hayattan tamamen soyutlanmış-

tır.” 

6. “Müslüman ailelerde mutlak erkek hakimiyeti vardır.”  

7. “Müslüman kadın eğitimsizdir.” 

Batı’ya göre, Batı dünyasının kadına verdiği özgürlük ve hak-

ların hiçbirini İslam dini kadına vermemiştir. Yine, Müslüman 

ailelerde mutlak erkek hakimiyeti vardır ve kadınlar sürekli baskı 

altındadır.  

 Bu tür sübjektif yaklaşımları yapılan anketlerde de her zaman 

görmek mümkündür. Yalnız burada şunu hatırdan çıkarmamak 

gerekir, yukarıda da söylediğimiz gibi dünyada tek bir İslami ya-

şayış tarzı ve modeli yoktur ve çoğu zaman kültürler dini saikler-

den önce gelmektedir. Bu yüzden Batılılar çoğu zaman bu ayrımı 

yapmamaktadır.  

İslam’ın yüce kitabı Kur’an-ı Kerim’in 114 suresi arasında hiç-

biri erkeklere tahsis edilmediği halde, dördüncü sure en-Nisa yani 

“Kadınlar” adını taşımaktadır. Bu sure, kadınların toplum ve aile 

hayatında hak ve sorumluluklarını anlatmaktadır. Surenin ilk aye-

tinde, “Ey insanlar, Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yara-

tan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan rabbinize itaatszilikten 

sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Al-

lah’a saygısızlıktan ve akrabalık haklarını riayetsizlikten de sakının. Şüp-

hesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” denilmek suretiyle ontolo-

jik olarak erkek gibi muhatap alınarak kendisine sorumlulukları 

hatırlatılmaktadır.19 

İslam dininin iki temel kaynağı olan Kur’ân ile Hz. Peygam-

ber’in uygulamalarına baktığımızda hem yaratılış hem de hak ve 

                                                           
19  Hofmann 2004, s. 137.  
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yükümlülükler bakımından erkeğe eşit bir kadın tipi görülmekte-

dir.  Bu çerçevede kadın ve erkeğin birbirlerine mutlak üstünlü-

ğünden söz etmek mümkün değildir. Sorumluluklar gereği ve rolü 

icabı, kadının öne çıktığı yerler vardır, erkeğin öne çıktığı yerler 

vardır. Kadın ve erkeğin yaratılıştan gelen farklılıkları biri diğerini 

tamamlayan unsurları ifade etmektedir.  

Kadın olsun erkek olsun tüm insanlar, insanlıkta ve insanlığa 

bağlı haklarla yükümlülüklerde eşittirler. Alah Teala insanlar ara-

sında bu konuda hiçbir ayırım gözetmemiş, kul olmaya bağlı hak-

lar ve ödevlerde kadınlarla erkekleri eşit kılmıştır. Toplumdaki iş 

bölümüne, kadın ve erkeğin rollerine gelindiğinde ise, eşitlik yeri-

ne “denge, adalet, hakkaniyet, ehliyet, kabiliyet” gibi değer ve 

ölçüler devreye girmektedir.  

Erkek ve kadının karşılıklı iyi geçinmesi ve birbirlerine sada-

kati, iffetleri korumaları, geçimsizlik halinde arayı bulacak bir ha-

keme başvurmaları, çocukların yetiştirilmesi ve aile idaresinde 

istişare ve iş birliği gibi konularında ise birbirine yakın sorumluluk 

ve hak benzerliği vardır.  

Kadınların insanlık ve kullukta erkeklerden aşağı derecede 

veya geri olduklarını ifade eden bütün söylemler ya dinî kaynakla-

rı bakımından sahih değildir ya da yanlış yorumlanmışlardır. Eğer 

kadına karşı böyle bir yaklaşım tarzı kabul edildiğinde, Yahudi ve 

Hıristiyanların asli günahtan kaynaklanan kadına yaptığı hakszılı-

ğa benzer bir duruma düşülmüş olunacaktır. Ayrıca Rabbimiz 

adildir ve kulları arasında ontolojik olarak erkeğin lehine böyle bir 

ayrım yapacağı düşünülemez.   

Gerçekten İslam, kadına yeryüzündeki hiçbir kültür ve mede-

niyetle mukayese edilemeyecek ölçüde değer vermiş, onu yücelt-

miştir. Ancak bütün İslam toplumlarında tek bir kadın modeli 

görmek mümkün değildir. Bunun sebebi, toplumdaki kadın algı-

sında kültür, gelenek ve sosyal çevrenin etkin rol oynamasıdır.  

Hatta şunu söylemek mümkündür; Müslüman toplumlarda 

kadınla ilgili anlayış ve kabullerin oluşumunda, dini öğretilerden 



 İsmail BAŞARAN 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

92 

daha çok kültür ve gelenekler daha fazla rol oynamıştır. İslam 

dünyası geniş bir coğrafyaya yayıldığından, yöresel birtakım gele-

nek ve adetler, kültürel değerler ve o toplumun sosyal dinamikleri 

İslam ile karışmış ve bazen de bu yapı dinin de önüne geçmiştir. 

Bu sebeple, İslami anlayışa göre tek bir Müslüman kadın modeli 

çizmek mümkün görünmemektedir.  

Şu sorusu belki de bu konuda en hayati soru olabilir: 

Kur’ân’ın getirdiği değerler dizisi ve Hz. Peygamber’in bu çerçe-

vedeki öğretileri ile uygulamaları Müslüman toplumlarda kadın 

algısını ne kadar etkilemiş ve hangi oranda yönlendirebilmiştir? O 

halde çeşitli Müslüman toplumların kadın konusundaki algısına 

bakarak İslamî kadın kimliğini tespit etmek mümkün görünme-

mektedir.  

Bu açıdan bakıldığında batılı toplumlara hakim olan İslam 

dünyasındaki Müslüman kadın algısının olumsuz bir bakış açısına 

sahip olması bu ikilemden oluşmaktadır. 

SONUÇ 

Günümüzde batılı hayat tarzı, evlenip evli kalarak hayatı sür-

dürme yerine boşanmış tek başına yaşayan anneler (single mot-

hers) üretmektedir çünkü ailevi yaşam değil hiçbir sorumluluk 

alınmayan yalnız yaşam şekli özendirilmektedir. Bu tür annelere, 

kira yardımı vb. ekonomik katkılar verilmektedir. Bu konuda Av-

rupa’da İskandinav ülkeleri en önde gelen ülkelerdendir. 

Diğer taraftan, kadın olsun erkek olsun insanın tabiatına uy-

gun kurallar koyan İslam ve onun Hukuk sistemi hiçbir şekilde 

koyduğu kurallardan dolayı zalimlikle suçlanamaz. Temel olarak 

İslam, ailenin muhafazasını ve devamını neslin devamı için hayati 

bir konu olarak mülahaza etmiştir. Bugün Batı kadını, konfor, mo-

da, şöhret, iş hayatı, hatta sigara gibi birçok bağımlılıklar altında 

ezilmektedir. Batı’da çok sık üzerinde durulan kadının özgürleş-

mesine dair söylem ve uygulamalar aslında daha çok erkeklerin 

işine gelmektedir. 

Modernliğin, kadın özgürlüğü, kadın giyimi ve kadının top-
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lumsal hayatta aldığı role göre belirlenmesi dine tepkinin bir sonu-

cudur. Şöyle ki, Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi asılları itibariyle 

ilahi olan bu büyük dinlerin bozulmalarından sonra oluşan olum-

suz kadın imajı batı dünyasında bile tepkilere sebep olagelmiştir. 

Özellikle kilise babalarının (azizlerin) kadına dair marjinal görüş-

leri, fıtrata ters tutum ve davranışları, cinsel alandaki yaratılış ger-

çekliğine aykırı kısıtlamaları ve bundan doğan kültürel yapı, kadı-

nı bir başka uca savurarak fenimizmin ve kadın haklarının ortaya 

çıktığı mücadele sürecini tetiklemiş, modernliğin kadın üzerinden 

okunmasında etkili olmuştur. İşte yaratılış gerçekliğine aykırı fıtrat 

dışı bu tür tutumlara karşı gelişen tepkisel tavır, “modern kadın” 

figürünün doğmasına zemin hazırlamıştır. Ancak kadınlar, hakla-

rının peşinden koşarken bir başka aşırılığın kurbanı olmuş ve ev 

dışındaki bütün etkili güçlerin sömürdüğü bir varlığa dönüşmüş-

tür.20  

Sonuç olarak denilebilir ki tarihi süreçte Yahudilik ve Hıristi-

yanlığın ezdiği kadın, bugün modernliğin öğüten gücü karşısında 

bir başka kayboluşu yaşamaktadır. Aradaki fark ise önceki konu-

muna isyan eden kadının modern görüntüsünü benimsemiş olma-

sıdır. Kadının bu yeni hali sadece ailedeki konumunu değil tümüy-

le toplumsal dokuyu etkilemiş ve etkilemeye devam edecektir.21  

Globalleşen günümüz dünyasında Müslüman toplumlardaki 

kadının bahsedilen rolden etkilenmemesi mümkün değildir. Bun-

dan dolayı, yeni yetişen nesillere İslam’ın aile mefhumuna verdiği 

değer iyi anlatılmalı ve kavratılmalıdır. Aksi taktirde Müslüman 

kadınların değer yargıları değişecek ve geleneksel İslami aile ya-

pımıza zarar verecektir.  
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___________________________________________________________ 

DİNÎ TARİHTE KADININ TOPRAK ANA’DAN “TAR-

LA”YA DÖNÜŞÜMÜNÜN İSLAM GELENEĞİNE YAN-

SIMALARI: BAKARA 223. ÂYET ÖRNEĞİ 

AYNUR ÇINAR 1 

 

Kadın mevzuu zannımızca insanoğlunun en kadim ve karma-

şık meselesidir. Sanırım bu mevzunun derin olmasının temel sebe-

bi ilk olarak kadının haddi zatında girift bir varlık olmasından 

ikinci olarak da erkek kısmının kabullensin kabullenmesin doğu-

mundan ölümüne hayatını gizliden açığa sosyo-psikolojik olarak 

yönlendirmesinden kaynaklanır. Jakob Bachofen bu gerçeği, “Ka-

dınlar her zaman erkekleri etkileri altına almışlar ve doğaüstüyle 

tanrısala, usdışıyla tansıklara (mucizelere) olan eğilimleriyle bunu 

uluslar ve ekinler üzerinde kullanmışlardır.” şeklinde ifade eder.2 

Böyle bir etki alanının içeriği şöyle de izah edilebilir: Bir erkeğin 

hayatta ilk gördüğü varlık anasıdır, belki son göreceği kişi de karı-

sı olacaktır. Dolayısıyla anasını ve karısını “kadın” olma vasfıyla 

hayatının en yüce yerine koyan erkeğin gönlünde aslında “kadın-

dan” daha kıymetli bir varlık olmaması gerçeği, onu psikolojik 

olarak sahiplenmeye, sınırlamaya ve kendince tanımlamaya sebep 

olmuş gibidir. Bundan mütevellit tarih boyunca kadın, genellikle 

erkek tarafından tanımlanan bir varlık olmuş, ister istemez bu olgu 

da dinden kültüre, siyasetten felsefeye toplum yapısını etkilemiş-

tir. 

Tarih boyunca kadının tanımlaması her zaman aynı ve tek dü-

ze olmamıştır. Her dönemin dinî ve sosyo-kültürel yapısı kendi 

tanımını üretmiştir diyebiliriz. Bu değişimi dinî ve edebi metinler-

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri 
2 J. Jakob Bachofen, Söylence, Din ve Anaerki, çev. Nilgün Şarman, Payel Yayınları, 

İstanbul 2013, ss. 113-114. 
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deki birkaç kadın figürden yola çıkarak okumak gayet kolaydır. 

Dinî yapı ister monist ya da monoteist isterse panteist ya da polite-

ist olsun bütün dönemlerdeki kadın olgusunun merkezinde tek bir 

unsur yatar: Toprak. Dinî ve felsefî olarak genellikle kadın imgesi-

nin merkezinde duran toprak unsuru, “su” ilkesiyle beraber kadını 

kimi zaman “hayat katıcı” bir varlık olarak görürken kimi zaman 

da “ayaklar altındaki süfli bir varlık” olarak tanımlamış, buna bağ-

lı olarak da kadının toprak-su olarak konumu dönemden döneme 

değişiklik göstermiştir.  

Biz de bu çalışmanın konusu olarak Bakara 223. âyette geçen 

“Kadınlar sizin tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz gibi varın” ifadesi 

bağlamında kadının arkaik dönemlerden bugüne toprakla eş de-

ğerde tutulmasının dinî dönüşümüne kısa bir yolculuk yapacağız. 

Konu bağlamında bu âyeti seçmemizin temel sebebi, antik insan-

dan Müslamanın zihnine kadın “toprak” olması metaforunun ne 

şekilde anlaşıldığını belirlemeye çalışmaktır. Bu sebeple meseleyi 

dinler tarihi metodolojisine uygun olarak kronolojik, fenomenolo-

jik ve sembolik yönlerden incelemeye, dahası mümkün olduğunca 

net şekilde sunmaya gayret edeceğiz.  

Toprak olgusunu Bakara 223. âyet bağlamında ele almayı ter-

cih etmemizin bir diğer nedeni de söz konusu âyette kadının “tar-

la”, erkeğin de bu tarlanın çiftçisi şeklinde betimlenmesinin gü-

nümüzdeki din karşıtı kadın söylemlerinin argümanlarından birini 

oluşturmasıdır. Söz konusu ifadeye tepkilerin bilhassa bu çağda 

ortaya çıkmasının temelinde ateist-feminist hareketin etkisi olduğu 

aşikardır. Söz konusu feminist hareketler asıl itibariyle Yahudi-

Hıristiyan dünyanın Kutsal Kitap temelli kadın karşıtı söylemle-

rinden neşet etmiş ve bilhassa sanayi devriminden sonra kadının 

din, ekonomi, siyaset ve kültürel platformda eşitliğini savunan 

bağımsız hareketler olarak vücut bulmuşlardır.3 İslam dünyası ise 

feminist hareketin iddia ve söylemlerini doğası itibariyle din karşı-

                                                           
3 İlhami Güler, “Kur’an’da Kadın-Erkek Eşitsizliğinin Temelleri”, İslâmî Araştırma-

lar, cilt: 10, sayı: 4, 1997, s. 269. 
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tı bulması hasebiyle kaale almamakta dirense de irdelenip açık-

lanması hatta gerektiğinde düzeltilmesi için söz konusu iddialara 

kulak vermek zorundadır. Bunu yapması gereken kişilerin, Müs-

lüman toplumda hiçbir bilimsel yeterliği bulunmayan hatta ateist-

feministlerin bilimsel bakış açısından dahi anlamayan zevât değil 

bu metod üzerine yetişmiş teologlar olduğunu bilhassa belirtmek 

isteriz.  

Söz konusu feminist iddianın temelinde, mezkur âyette zikre-

dilen “tarla” benzetmesinin kadının kişiliğini zedelediği, onu algısı 

ve bilinci olmayan pasif bir nesneye dönüştürdüğü, kadının kendi 

bedeni üzerinde dahi söz sahibi olmadığı şeklindeki negatif dinî 

algı bulunur. İnternet üzerinden herhangi bir feminist ya da ateist 

forumdan bile rahatça gözlenebilecek ifadelerden birkaç örnek 

vermek bile yeterlidir:  

İslam’da erkek, egosu dinî öğretilerle körüklenmiş, hedefi ön-

ce kendi çıkarları olan bir “sömürgeci”dir. Üstün özellikleri ve 

egemenliğiyle tartışmasız “alıcı-kullanıcı” konumundaki erkek, 

kadın(ların)a bir ürüne sahip olabileceği gibi sahip olmak hakkını 

Allah ve Muhammet tarafından verilen referanslarla rahatça haya-

ta geçirebilir. Tarlayla özdeşleştirilen kadına erkeğin nasıl yaklaşa-

cağı sadece erkeğin inisiyatifine bırakılmıştır.4 

Bir diğer eleştiride İslam’ın sanki materyalist bir dinmiş gibi 

sunulması ise oldukça ironidir: “Bu Kur’an ayetinde kadının tarla-

ya benzetilmesinin sebebi kadının doğurganlığı ya da tarla sözcü-

ğü kullanılarak kadının maddeleştirilip, erkeğin malı haline geti-

rilmesidir.”5  

Başka bir sitenin Kur’an’ı Utandıran Ayetler başlığı altında, 

“Tartıştığım çoğu … (argo ifade) özellikle kadınlarla ilgili ayetler 

hakkında konuşurken o dönemin şartlarını düşün falan diyorlardı, 

eee? Madem o dönemde, bu dönemde hala bu kitabı kutsal kabul 

                                                           
4 Dilek Solakay, “İyi Kadınlar İtaatkardırlar”, Ateist Dergi: Kadının Dindeki Yeri 

Şükür, Sabır, Kahır, Sayı: 4, Nisan 2014, s. 7. 
5 Merve Deniz, “Dinlerin Savaşında Belirsizlik Ortaklığı”, Ateist Dergi: Ayrımcılığa 

Karşı Bize Yasa Lazım, Sayı: 14, Mayıs 2016, s. 27.  



 Aynur ÇINAR 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

98 

etmek nedir?”6 “İslam'ın kadına ne açıdan baktığını çok açık göste-

ren bir ayettir. Kadından bahsederken, bir insan evladından değil 

de bir maldan bahsediyor sanki...”7 şeklindeki eleştiriler, kadını 

algılayış bağlamında gerek Kur’an’ın gerekse İslam’ın kutsiyetinin 

sorgulandığını göstermektedir. 

Yukarıdaki örnekleri daha sert üsluba sahip ifadelerle çoğalt-

mak mümkündür. Ancak öncelikle günümüzün felsefi temelli 

değer yargıları ile herhangi bir dinin kadın anlayışını değerlen-

dirmenin anakronik bir yaklaşım olduğunu belirtelim. İşte bu 

anakronizmaya düşmemek adına kadim dünyada kadın algısının 

nasıl olduğu ve hangi hale dönüştüğünü açıklamaya çalışalım. 

1. Kadim Dönemde “Toprak Ana” ve “Su” Olarak Yüceltilen 

Kadın 

Dinler tarihinde “toprak”, en çok kullanılan metaforlardan bi-

ridir ve dört element (anâsır-ı erba’a) anlayışına bağlı olarak kimi 

zaman sembolik kimi zaman da ontolojik üslupla açıklanmıştır. 

Felsefi olarak yaratılış ilkelerinin dört temel arkesinden ikisi aktif 

olan hava-ateş, diğer ikisi ise pasif olan toprak ve sudur. Burada 

aktif ve pasif unsur olma hali, bir unsurun diğerine üstünlüğü 

veya hükmetmesi şeklinde anlaşılmamalıdır. Pasif unsur, doğasın-

da her türlü yaratım öğelerini bulunduran ve fakat yaratımı ger-

çekleştirmek için aktif unsurun hareketli doğasına ihtiyaç duyan 

potansiyel gücü simgeler. Bu sebeple su ve toprak, tüm potansiyel-

leri bünyesinde barındıran bir dişi olarak kaos, karanlık, sükunet, 

derinlik ve yıldızlı geceyle özdeşleşir. Onun karşıtı ve tamamlayı-

cısı olan hava ve ateş ise eril özelliği baskın aydınlık taraf olarak 

potansiyel ilkedeki özellikleri harekete geçiren aktif-kinetik yönü 

temsil eder ve yaratılışın başlama halini, hareketi, aydınlığı ve 

                                                           
6 https://antidogmatik.com/konular/kuranin-utandiran-ayetleri.848/ (Eriş. Tar., 

21.05.2018) 
7 https://www.ateistforum.org/arsiv/arsiv/ARSIV-VI/html/t5570.html (Eriş. Tar. 

21.05.2018). 
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güneşli günü ifade eder.8 

Dinî anlayış olarak doğanın iki karşıt ve tamamlayıcı kutba 

bölünmüş olması genel olarak Yer-Gök anlatımında ifadesini bu-

lan bir tanrı algısına tekabül eder. Dinî tarihte insanın böyle bir 

tanrı kategorizasyonu oluşturması oldukça doğaldır. Zira kadim 

insan medeniyetin olmadığı ve doğayla baş başa kaldığı bir dö-

nemde doğaya baktığı ân, üstünde çatı gibi duran, geceleri kendi-

sini sükuneti ve gizemiyle gecenin karanlığından koruyan, solu-

duğu nefes, ısı ve ışığın kaynağı uçsuz bucaksız ve ulaşılmaz gök-

kubbeyi baba olarak kabul etmiştir. Yine kendisini doğuran, besle-

yen, ondan geldiğine ve yine ona döneceğine inandığı ve kendi 

insani varlığını ontolojik olarak özdeşleştirdiği toprak-sudan mü-

teşekkil yeryüzünü de ana olarak kabul etmiştir. Bu durumda in-

sanın yapacağı şey, ana ve baba olarak nitelediği Yer ve Gök’ü 

natüralist anlayışla kutsal olarak nitelemektir. Bu bağlamda tüm 

doğallığıyla bir yanda uçsuz bucaksız deniz diğer yanda yaşam 

alanı olan kara parçası içindekilerle birlikte kutsal olarak nitelen-

miş, toprak, dağ, taş, mağara, ağaç, su, kuyu, pınar ve deniz ve 

nihayet ikisinden müteşekkil yaşam alanı olan vatan kutsal feno-

menlerin tezahür ettiği münferit bir tanrısal güç olarak benimse-

nir.9 Bundan dolayı denebilir ki tarihin her döneminde yeryüzü, 

“Toprak Ana/Terra Mater” vasfıyla dişilikle; uçsuz bucaksız gök ise 

“Baba” yani erillikle vasıflandırılmıştır.  

Böyle bir vasıflandırma prehistorik zamanlara kadar uzan-

makla beraber Ana ile Baba arasında henüz ailevi bir kavga ve güç 

savaşının başlamadığı yani kadın ve erkeğin birbirine hükmetme-

ye çalışmadığı dönemin ürünüdür. Bu dönemde bir yandan Yer-

Gök anlayışının birbirinde içkin ve tek beden olarak kabul edildiği 

monist bir tek tanrı anlayışının yanı sıra birbirine zıt unsurlara 

sahip Ana ve Baba şeklinde birbirini nötrleyen iki tanrısal algının 

                                                           
8 J. E. Cirlot, A Dictionary Symbols, Routledge, London 1971, s. 93, 95. 
9 Mircea Eliade and Lawrence E. Sullivan, “Earth”, ER, by. Lindsay Jones, IInd 

edition, (1987) 2005, IV. 2554. 
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hakim olduğu söylenebilir.10 Bu şekilde zıt gibi görünen fakat sa-

dece kendi mantığında anlaşılabilir olan tanrı algısının içkin ve 

aşkın unsurları bir arada benimsediği ortadadır. Daha açık bir 

ifadeyle dönem insanı doğayla iç içe olduğu, doğanın bir ana gibi 

insanı sarıp sarmaladığı, doyurduğu ve bereket kaynağı olduğu 

hem verip hem geri aldığı için yaşam ve ölümün kaynağı kabul 

ettiği için içkin bir tanrı anlayışına sahip olmuştur. Bu içkin tanrı 

anlayışında Toprak Ana olarak Tanrı, kişinin annesiyle kurduğu 

samimi ilişkiyi ifade eder. Yeryüzünün her şeyi doğuran ve doğa-

ya ruh katan “Doğa Ana” veya “Ana Tanrıça” olarak kabul edilişi 

pek çok inanca kaynaklık etmiş ve nihayetinde doğanın her öğesiy-

le kutsandığı ve kült kaynağı kabul edildiği monist/panteist bir 

inanç yapısını doğurmuştur.11  

Buna karşılık “Baba” adıyla tasvir edilen Gök, her zaman eri-

şilmez olan, dilediğinde yağmur verip doğayı dölleyerek potansi-

yel bereketi harekete geçiren, dilediğinde de felaketler gönderip 

insanı cezalandıran bir yapıya sahip olduğu için hükmedici, ceza-

landırıcı ve kendisinden hüşu duyulan yani öncekine kıyasla daha 

resmi, politik ve aşkın bir tanrısal algının kaynağı olmuştur.12 Bu 

sebepledir ki dönem insanı doğaya daha yakın olması ve Baba 

olarak tasvir ettiği Gök’ten uzak olması ve korkması hasebiyle Gök 

Tanrı olan Baba bir dönem için unutulmuş veya hiç gelişmemiş ve 

“anaerkil” bir anlayışla toprak ve suyu yani tüm doğayı kutsayan 

bir Toprak Ana anlayışı daha baskın bir kült haline gelmiştir.  

Söz konusu anaerkil dönemin inanç yapısını prehistorik dö-

nem alışkanlıklardan antik dönem mitlerine değin her şeyde göz-

lemlemek mümkündür. Kadim dönemlerde mağaralara çizilen 

resimlerle bir nevi Toprak Ana’nın rahmine girerek ona sığınan ve 

ondan bereket uman insanlar bu inancın en belirgin ifadelerini 

                                                           
10 Mircea Eliade, Mitler, Rüyalar ve Gizemler, çev. Cem Soydemir, Doğu Batı Yayınla-

rı, Ankara 2017, s. 202. 
11 Kaan Polatlar, Kadim Bilgelik, Uygarlıklardaki Eril ve Dişil Yapısallığın Kökeni, Doğu 

Kitabevi, İstanbul 2015, s. 19. 
12 Aynur Çınar, “Lilith: Yahudi Mitolojisinde Ana Tanrıça’nın Düşüş ve Şeytana 

Dönüşüm Serüveni”, Bilimnâme, XXXV, 2018/1, s. 370. 
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sunar. Bu insanlar yaşam kavgasından uzak ana karnındaki huzur-

lu günlerini hatırlarcasına ‘plasenta’yı kutsamışlar ve onda toprak-

su birlikteliğini aramışlardır.13 Günü gelip öldüklerinde de toprağa 

cenin pozisyonunda gömülmeleri, bu insanların hem yeniden do-

ğacakları günü beklemelerinin hem de insanın yaşamdan ölüme 

hatta ölüm ötesine Toprak Ana’yla kurduğu ilişkisinin boyutlarını 

göstermektedir.14  

Sümer’le başlayan tarihî evre, kadın ile toprak-su arasındaki 

bağı mitolojik bir dille anlamamızı sağlar. Diğer bir ifadeyle yazılı 

tarihin bilinen bu ilk evresi, felsefi anlamdaki yaratılış soyutlama-

sının mitik ve mistik boyutlarla ifade edildiği bir dönemdir. Mezo-

potamya ve Mısır gibi medeniyetin ilk kurulduğu bölgelerde ka-

dın, Ana Tanrıça’nın ifade edildiği toprak-su olarak manevi bir 

arkeye ve kendisinden öncesi olmayan “Kadim Varlık”a dönüştü-

rülmüştür. Böylece toprak ve su olarak anılan kadın, yaratılışın 

hem manevi arka planındaki öznesi hem de maddi nesnesi olarak 

yüceltilmiştir. Hatta kadın, bünyesindeki potansiyel yaratıcılıkla 

yapısal olarak aslında androjenik yani çift cinsiyetli bir varlık ola-

rak anlaşılmıştır. Kökenini Gök Baba ve Doğa Ana’nın birlikteli-

ğinden alan prehistorik dinî algıdan devralan bu anaerkil inanç 

yapısı, cinsiyetsiz Ana Tanrıça inancını yoğurmuş ve ilk tanrısını 

doğadaki bütün ruh ve yaşama tekabül eden İlksel/Ezeli Deniz ola-

rak belirlemiştir. O, “Hayat Kazandıran Yüce Ruh” ve “Bütün Tan-

rıların Kadın Atası” sıfatıyla yaratılış yani kozmosun tüm potansi-

yellerini kendisinde toplayan kaos döneminin hem tek tanrısı hem 

de tek unsuru haline gelmiştir.15 Bu sebeple erkek egemenliğinin 

net olarak gelişmediği söz konusu dönemdeki tanrı algısının her 

iki cinsi de eşit yönde barındıran hermafrodit bir Tek Tanrıça ol-

                                                           
13 Jean-Paul Roux, Altay Türklerinde Ölüm, çev. Aykut Kazancıgil, Kabalcı Yayınevi, 

İstanbul 1999, ss. 137-138. 
14 Ninian Smart, “Tarih Öncesine Ait Dinlerle İlkel Dinler”, AÜİFD, çev. Günay 

Tümer, cilt: XXV, 1981, s. 316; Polatlar, s. 22. 
15 Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, çev. Ali Berktay, Kabalcı Yayı-

nevi, İstanbul 2003, I. 79. 
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duğu görülür.16 Toprak ve suyu beraberce sembolize eden Tek 

Tanrıça antik dönem mitlerinde Nammu, Nana, Nun, Anahita gibi 

genellikle “Analığı” net olarak ifade eden isimlerle anılmış, haya-

tın ve yaratılışın kendisiyle başladığı Ana Tanrıça olarak tazim 

görmüştür. O, nitelikleri, isimleri ve en erken antik dönemin tek ve 

eşsiz Tanrıçasıdır.17 Her Şeyin Anası bu Tanrıça’nın sembolü olan 

sonsuz okyanus bir tür ‘ilk neden’ ve ‘hareket ettirici’ tasavvur 

edilmiş ve mitolojide AMA.TU.AN.Kİ/Gök ile Yer’i Doğuran Ana 

Nammu18, Kadim Birlik Nun19 ve Kutsal Su Pınarı Anāhita20 olarak 

isimlendirilmiştir. Kutsallığın zirvesinde bir ‘Ana’nın bulunması, 

antik insanın arkaik devirlerden devraldığı kadim bir anlayıştır. 

“Nammu, İlksel Ana, bütün büyük tanrıları doğurmuş olan…”21 ve 

sadece tanrıları değil “her şeyi doğurmuş olan” ifadeleriyle Evren-

sel Rahim-Terra Mater, bir nevi ‘annelik’i yaşam kaynağı ve sembolü 

kılmanın ilk ifadesi olmuştur.22 Antik dinlerde böyle bir üslup, 

tarımın keşfiyle toprağa bağlanan insanın, kadını, su ve yağmurla, 

toprakla, verimlilik ve doğumla, ölüm ve yeniden dirilişle daha 

doğrusu canlı bir kozmosla eşitlemesinin bir sonucudur.23 

Evrensel Rahim sıfatıyla ilk tanrı olarak kabullenilen İlksel 

Okyanus’un ‘Ana Tanrıçalık’ vasfı kendisinden sonra tüm tanrıça-

ları kapsamış ve her tanrıça “Evrensel Rahim” olarak anılmıştır. 

                                                           
16 Eliade and Sullivan, IV. 2554. 
17 Joan O’Brien, “Nammu, Mami, Eve and Pandora: ‘What’s in a Name?”, The Classi-

cal Journal, Vol. 79, No. 1 (Oct.-Nov., 1983), s. 37. 
18 Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, çev. Hamide Koyukan, Kabalcı Yayınları, 

İstanbul 2001, s. 82, 196; Samuel Noah Kramer, Sümerler, çev. Özcan Buze, Kabalcı 

Yayınları, İstanbul 2016, s. 153. 
19 James P. Allen, Genesis in Egypt – The Philosophy of Ancient Egyptian Creation Acco-

unts, Yale University Egyptological Seminar New Haven 1988, s. 4. 
20 Âbân Yast: 1, III:12 vd. 
21 “Enki ve Ninmah: İnsanın Yaratılışı”, mitin tamamı için bkz; Samuel Noah Kra-

mer, Sümerlerin Kurnaz Tanrısı Enki, çev. Hamide Koyukan, Kabalcı Yayınları, İs-

tanbul 2001, s. 69.  
22 Joseph Campbell, İlkel Mitoloji, çev. Kudret Emiroğlu, İmge Kitabevi, Ankara 

2006, s. 80; Erhan Altunay, Paganizm, Hermes Yayınları, İstanbul 2014, I. 81; Mircea 

Eliade, Kutsal ve Kutsal Dışı, çev. Ali Berktay, Alfa Mitoloji, İstanbul 2015, s. 123. 
23 Mircea Eliade, Babil Simyası ve Kozmolojisi, çev. Mehmet Emin Özcan, Kabalcı 

Yayınevi, İstanbul 2002, s. 71. 
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Siyasal platforma gittikçe yerleşen ataerkil toplum yapısında “iç-

kin” Tanrıça anlayışı geride bırakılmaya başlanmış ve Ana Tanrıça 

tapımı yerini eril-dişil unsurların eşit rol oynadığı, dolayısıyla 

toplumda kadın ve erkeğin büyük ölçüde eşit olduğu yeni bir dinî 

anlayışa bırakmıştır.24 Böyle bir eş güdümlü tanrı algısında bir 

zamanlar unutulmuş ve gelişmemiş olan Eril Gök Tanrı yeniden 

din sahasına girmiş ve insanın doğaya atfettiği düalist dinî anlayış 

yeniden baş göstermiştir.  

Bu yeni anlayışta yaratılış, yaşam ve doğa kadın ve erkeğin 

mistik cinsel faaliyeti sonucu gerçekleşen doğum şeklinde açık-

lanmaya başlanmıştır. Bu da hem Eril Gök ile Dişil Yer arasındaki 

cinsel farklılığın vurgulandığı yeni bir bakış açısına hem de tarih 

öncesinden devralındığı şekliyle iki cinsin tek özden oluştuğu ka-

dim monist ve panteist yapının birlikteliğine dönüşmüştür.25 Eril 

Gök Tanrı, Dişil Toprak Ana Tanrıça ile hem aynı özden gelen 

kardeşler hem de karşıt kutuplu iki tanrı olarak belirir. Bu anlayışa 

Sümer’de An-Ki, Mısır’da Nut-Geb26, Yunan’da Uranos-Gaia27, 

Uzak Doğu’nun İzanagi-İzanami gibi Yin-Yang düalist felsefeye 

gönderme yapan28 kardeş çiftleri örnek gösterilebilir. Bu örneklerin 

hepsinde toprak ve doğayı sembolize eden Ana Tanrıça, yaratıcılık 

vasfını ancak eşi Gök Tanrı ile arasındaki cinsel faaliyet sayesinde 

sürdürebilmektedir. Bu da antik dönemin her pagan toplumunda 

yaratılışı kutsal evlilik olarak açıklayan kültlerin doğmasını sağla-

mıştır. Bu kültlerin konusu, baş rolünde Ana Tanrıça’yı temsilen 

baş rahibe ve Gök Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul 

edilen Çoban-Çiftçi Tanrı’nın yer aldığı cinsel yaratım anlayışını 

yansıtan Hierogami yani “Kutsal Evlilik” ritüelidir. Görevi anneleri 

                                                           
24 Altunay, II. s. 23.  
25 Eliade, Babil, s. 22, 43; Jean Bottéro ve Samuel Noah Kramer, Mezopotamya Mitolo-

jisi, çev. Alp Tümertekin, TİB Kültür Yayınları, İstanbul 2017, s. 89. 
26 Allen, s. 21. 
27 Nüzhet Haşim Sinanoğlu, Grek ve Romen Mitolojisi, Kaynak Yayınları, Ankara 

1999, s. 17. 
28 Eliade, Mitler, Rüyalar ve Gizemler, s. 203. 
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Nammu ve Ki’den devralan Ana Tanrıça İnanna/İştar29 ve aynı 

niteliklere sahip Nut-İsis, Afrodit-Gaia, Anahita gibi diğer bütün 

antik dönem toprak ve su tanrıçaları kutsal evlilik ritüeli ile topra-

ğın hâkimi ve sürücüsü olan Çoban-Çiftçi tanrı ile birleşir. Günü-

müzde adına “Kutlu Fahişelik” kurumu denen bu kültte doğanın 

ruhu olan Ana Tanrıça cinsel faaliyeti sayesinde yeryüzündeki 

yaratım sürecinin yenilenmesini, kozmosun devamlılığını ve bere-

ketin temin edilmesini sağlar.30 Mitlerde aktarıldığına göre Ana 

Tanrıça’nın yokluğu antik toplumlar için öyle bir musibettir ki 

dünyadaki yenilenme, bereketin son bulacağı ve dünyada yaşamın 

yok olacağı şeklinde anlaşılabilir.31 Ana Tanrıça ve çoban tanrı 

arasındaki bu evlilik bağı o denli kabul görmüştür ki, bunun anla-

tıldığı mitlerde Ana Tanrıça yeri geldiğinde kocasını/sevgilisi için 

kendisini feda edebilen, onun için yer altı dünyasına inerek ölümü 

göze alan böylece doğaya yeniden hayat kazandıran fedakar bir 

annenin rolüne bürünür. Böyle bir mitsel yapıda Ana Tanrıça bir 

yandan yaşam suyu olan ab-ı hayatın destekleyicisi diğer yandan 

da toprağın kendisi olarak yaşam ekmeği olarak adlandırılmıştır.32 

Ana Tanrıça tapımının zirvede olduğu ve tanrıçalık makamı-

nın dünya ruhu ve doğayla eşitlendiği dönemlerde kadının dinî ve 

sosyal yapıda oldukça etkin olmasının en büyük sebebi kadının 

toprakla kurduğu ilişkide gizlidir. Bu dönemde kadın olmak sade-

ce anne olmak değil, aynı zamanda tarımın kurucusu, toprağın 

sahibi ve işleticisi yani Toprak Ana’nın en büyük temsilcisi olmak 

demektir. Kadın, toprak sahibi olduğu dönemlerde sadece yaratım 

ve bereketin sembolü değil aynı zamanda toprakla eşitlenerek 

ekonominin yürütücüsü olmuş ve dişiliği hiçbir şekilde bu görevi-

                                                           
29 T. Abusch, “Ishtar”, DDD, edt: Karel van der Toorn ve diğ., IInd edition, Brill, 

Cambridge 1999, s. 452. 
30 Samuel Noah Kramer, “Sumerian History, Culture and Literature”, Queen of 

Heaven and Earth Inanna, edt.by. Diane Wolkstein ve Samuel Noah Kramer, Harper 

& Colophon Books, New York 1983, s. 124. 
31 Bottéro ve Kramer, s. 329. 
32 Samuel Henry Hooke, Ortadoğu Mitolojisi, çev. Alâeddin Şenel, İmge Kitabevi, 

Ankara 2016, ss. 25-27. 
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ni icra etmesini engelleyecek bir eksiklik olarak kabul görmemiştir. 

Çünkü bu dönemde tüm tarım toprakları, Toprak Ana’yı temsil 

eden Ana Tanrıça’ya ait kabul edildiği için onun tapınaklarına 

aittir. Buna uygun olarak Toprak Ana iktidarının temsilcileri rahi-

beler de toprağı işleten ve ekonomik girdileri hesaplayan en yetkili 

kimselerdir. Böyle bir ekonomik ortamda erkeğin görevi ise kendi-

sine yüklenen tanrıları besleme görevini yerine getirme yani Ana 

Tanrıça’nın tarlalarında toprağı ekip biçen çiftçi olmaktır. Şayet bu 

tarihsel gerçek dikkate alınırsa antik dönemde kutsal evlilik tören-

lerinin pagan toplum açısından mistik işlevi bulunmasının yanı 

sıra Toprak Ana’nın tarlalarını süren çiftçinin gerçekleştirdiği zirai 

faaliyetin aslında bir yaratılış olarak anlaşıldığını gösterir.33 Bunun 

en güzel göstergesi Ana Tanrıça İnanna ile Çoban Tanrı Dumu-

zi’nin kutsal evlilik töreninde okunan şu ilahi parçasıdır: 

İnanna: 

Kim benim tarlamı sürecek 

Kim benim nemli toprağımı sürecek? 

Dumuzi:  

Ben süreceğim senin tarlanı 

Kral Dumuzi sürecek senin tarlanı,  

Ben süreceğim senin nemli toprağını.34 

İşte antik dönemde kadının toprakla bu mistik özdeşleştiril-

mesi nedeniyle tarımla ilgili işlerde kadın bu kadar değerli kabul 

edilmiştir.35 Toprak Ana’nın Çoban-Çiftçi tarafından sürülmesi ile 

yaratılışın başladığı anlayışı antik toplumlarda o kadar çok benim-

senen bir anlayış olmuştur ki merkezi devlet yapısının kurulması 

ve erkeğin toprağa hakim olmasıyla bu anlayış “Kralın sahip oldu-

ğu Toprak Ana” yani vatan anlayışına dönüşmüştür. Bu sebepledir 

                                                           
33 Merlin Stone, Tanrılar Kadınken, çev. Nilgün Şarman, Payel Yayınları, İstanbul 

2000, s. 77, 180. 
34 Muazzez İlmiye Çığ, İnanna’nın Aşkı (Sümer’de İnanç ve Kutsal Evlenme”, Kutup-

yıldızı Kitaplığı, basım yeri ve tarihi yok, s. 20. 
35 Eliade, Mitler, Rüyalar ve Gizemler, s. 209. 
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ki vatan ve yurt edinme duygusu her insanda ana sevgisi gibi içkin 

olarak bulunur ve dilimizde de çok güzel bir kavram olan Anava-

tan şeklinde “dişil” bir nitelikle ifade edilir. Eliade bunu şöyle açık-

lar: 

Bu sadece kişinin ülkesini veya doğduğu şehri sevmesiyle ala-

kalı seküler (dünyevi) bir duygu değildir; aynı şekilde, köy kilise-

sinin yakınında nesillerdir gömülü olan atalara duyulan saygıya 

veya aşina olunan manzaraya duyulan hayranlığa dayalı bir histen 

de kaynaklanmaz. … Bu mistik otoktoni (toprağa bağlı olma) de-

neyimi, topraktan gelindiğine dair yoğun bir his; Yeryüzünün 

sonsuz doğurganlığıyla kayaları, nehirleri, ağaçları ve çiçekleri 

yarattığı gibi bizim de aynı şekilde yeryüzünden doğduğumuza 

dair güçlü bir duygu. … İnsanlar belli bir yerin insanları oldukla-

rını hissederler ve bu, ailevi ve ata bağlarından çok daha derin bir 

kozmik yakınlık hissidir.36  

İşte böyle kutsal bir duygudur kadının toprakla özdeş kılın-

ması ve ne kadar maddi bir unsur olsa da toprak, kişiye hissettir-

diği oldukça manevi ve mistik bir tecrübeye dayalıdır. Kadim dö-

nemlerden gelen bu duygu, günümüz psikanalist anlayışında dahi 

yer bulmuş ve erkeğin toprağa hakim olma isteği bir yandan onun 

annesine ve karısına olan bağlılığı yani “Oudipus” ile37 diğer yan-

dan da aynı erkeğin yeri geldiğinde sahip olduğu kadını koruma-

sıyla vatan savunmasını “namus” görevi olarak addedip aynileş-

tirmesini sağlamıştır. Bunun en güzel örneklerinden olarak antik 

ön-Türk kavimlerden biri olan Etrüsklerde Ana Tanrıça Turan’ın 

“Etrüsk Eli” anlamına gelmesi38, benzer şekilde İran dinlerinde 

                                                           
36 Eliade, Mitler, Rüyalar ve Gizemler, ss. 184-185. 
37 Bkz. J. – D. Nasio, Oedipus, çev. Canan Coşkan, Say Yayınları, İstanbul 2012, s. 32. 
38 Reha Oğuz Türkkan Etrurya adını, “Türk-eli” olarak izah eder. Bkz; Reha Oğuz 

Türkkan, “Türk Tarih Tezleri”, Türkler Ansiklopedisi, edt. Hasan C. Güzel ve diğerle-

ri, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, I, 413; Mustafa Solmaz, “Biçimbilim ve 

Sözdizim Açısından Etrüsk Dili”, YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (basılmamış yüksek 

lisans tezi), Van 2005, ss. 4-5. 
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Anāhita’nın “İran ülkesinin Hanımı/Anası (Hâtûn Bânû Pârs)”39 

şeklinde isimlendirilmesi verilebilir.40 Kısaca arkaik dönemlerde 

antik dönem anaerkilliğine uzanan bu süreçte kadının, doğa, top-

rak-su ve vatanla özdeşleşen bir toprak kültünün merkezinde yer 

aldığı için oldukça değerli görüldüğünü söylemek mümkündür. 

Ne var ki bu böyle devam etmemiş gittikçe ataerkil bir yapıya bü-

rünen dünya siyaseti kendisini dinî sahada kadının indirgendiği 

dönemleri beraberinde getirmiştir. 

2. Ataerkil Anlayışta Süfli Varlık Kategorisine İndirgenen 

Kadın 

Tarihsel süreçte dinî, felsefi ve siyasi olarak ataerkilliğin güç-

lendiği Yakındoğu’da Ana Tanrıça’nın “hayatın kaynağı Top-

rak/Doğa Ana” olan vasfının ölüm, karanlık ve kaos gibi kötücül 

nitelikle ters yöne evrilmeye başlaması, haliyle kadının tanrıça 

tapımından doğan aşırı özgür ve özgüven sahibi konumuna halel 

getirmiştir. Tarihi süreçte kadın algısının, tanrıça dinine, politeiz-

me ve paganlara savaş açan monoteist ve/veya felsefî harekete 

göre yeniden şekillendiği görülür. Monoteist ve felsefi hareket aslı 

itibariyle kaynağını farklı noktalardan alsalar ve pek çok konuda 

uyuşmasalar dahi söz konusu antik tanrı algısı olduğunda büyük 

ölçüde tekçi özellikler taşıması hasebiyle pagan unsurlara zıt düş-

mektedir. Bu sebeple ilerleyen süreçte dönemin monoteist bayrak-

tarlığını yapan Yahudilik Aşkın ve Tek Tanrı anlayışını felsefi ar-

gümanlarla temellendirirken, filozoflar da Yahudi Tek Tanrısı’na 

benzer aşkın bir “Felsefenin Tanrısı” anlayışına sahip olmuşlardır. 

Bu süreçte Ana Tanrıça’nın hayat veren özelliği monoteist dinlerde 

Tek Tanrı’ya karşı günah işleyen ve teşvik eden “İnsanlığın Anası 

                                                           
39 James Darmesteter (trans.by.), The Zend Avesta, Part II: The Sîrôzahs, Yasts and 

Nyâyis, The Sacred Books of the East içinde, edt.by. F. Max Müller, Clarendon Press, 

Oxford 1883, XXIII. 52; O. G. Von Wesendork, “Asia Minor and the Introduction of 

the Workship of Kybele, Mā and Mithra into Rome”, The Journal of the Royal Asiatic 

Society of Great Britain and Ireland, No. 1 (Jan., 1932), s. 25. 
40 Bachofen, ss. 107-108. 
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Havva”ya dönüşürken41, felsefî düzlemde toprak unsurunun mis-

tik özelliklerden soyutlanmış maddi bir olgu olarak kötülendiği 

dikkati çeker. Bu anlayış değişiminin dünyada baskın siyasete 

dönüşmesi sadece tanrıça tapımını değil, bu tapımın temsilcileri 

olan başta rahibeler olmak üzere tüm dişil cinsiyet üzerinde olum-

suz tezahür etmiştir. Yani bir zamanlar “hayatın kaynağı toprak” 

olan kadın artık sadece manevi niteliklerden uzak maddi bir top-

rak hatta Adem’in sürdüğü, tamamen onun hükmünde olan ve 

neredeyse hiçbir hakkı olmayan bir “tarla” konumuna indirgen-

meye başlanır. 

Pasif unsur olan Yer’le eşitlenen su ve toprak, antik din anla-

yışını büyük ölçüde sürdüren pre-Sokratik felsefede her şeyin kö-

keni olarak manevi bir arke olarak kabul edilir. Bu anlayışın en net 

ifadesi her şeyde bir kutsallık (ruhlar) gören, bu kutsallık uyarınca 

hayatın temel ilkesinin “su” olduğunu kabul eden ve toprağın da 

sudan neşet eden ilk unsur olduğunu söyleyen Thales’te şekille-

nir.42 Ardından arkeyi su olarak kabul etmese de “sınırsızlık (apei-

ron)” ilkesi içerisinde temel madde olan sudan ilk varlıkların türe-

diğini ve ilk varlığın balık olduğunu öne süren Anaksimandros’un 

iddiası yine aynı iddianın daha geliştirilmiş hali gibi görünür.43 

Yine dört elementi arke olarak kabul ederek toprağı da su ilkesine 

dahil eden Ksenophanes ve Empedokles’in antik bilincin evren 

tasavvuruna paralel bir felsefî anlayış oluşturduğu görülür.44 Bu 

örnekler “Hayat veren ruh” şeklinde Tanrıça anlayışının felsefî 

düzlemdeki soyutlamaları ve kavramsallaştırmalarından ibarettir. 

                                                           
41 O’Brien, s. 36. “Âdem karısına Havva adını verdi. Çünkü o bütün insanların annesiydi.” 

Tekvin, 3:20. 
42 Anthony Kenny, Antik Felsefe, çev. Serdar Uslu, Küre Yayınları, İstanbul 2011, I. 

26; Walther Kranz, Antik Felsefe, çev. Suat Y. Baydur, Cinius-Sosyal Yayınları, İstan-

bul 2014, s. 37. 
43 Egon Friedell, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, çev. Necati Aça, İstanbul 2017, ss. 131-

132. 
44 W. K. C. Guthrie, Yunan Felsefe Tarihi – I (Sokrates Öncesi İlk Filozoflar ve Pythago-

rasçılar), çev. Ergün Akça, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2011, s. 136; Kranz, s. 106; 

Werner Jaeger, İlk Yunan Filozoflarında Tanrı Düşüncesi, çev. Güneş Ayas, İthaki 

Yayınları, İstanbul 2011, s. 87. 
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Bu vesileyle antik dönemin panteist tanrı tasavvuru, gittikçe mad-

dileşen manevi bir arke anlayışına dönüşmüştür. Buna paralel 

olarak toprak arkesinin temsilcisi olarak kadının, istikrarlı şekilde, 

antik dönemde kendisine tanrıçalık ve rahibelik konumu verilen 

manevi niteliklerinden uzaklaşmaya, pasif ve maddi bir arke ola-

rak algılanmasına geçilir.  

Antik dinî düşüncede Eril Gök ve Terra Mater şeklindeki ev-

ren tasavvurunun gerek Yunan gerekse gnostik felsefenin öncülü 

madde karşıtı felsefi bir düalizme dönüşmesiyle kadın kimliği 

yeniden oluşturulmaya başlanır. Felsefenin gittikçe gnostik unsur-

lara kaydığı gerçeği kadını neredeyse insan vasfına bile sokmayan 

ve dünyaya ataerkil anlayışı armağan eden Yunan ve Roma kültür 

yapısıyla birleşince durumun rengi değişmeye başlar.45 Sokrates 

öncesi dönemde Pisagor ve Parmenides’in maddeyi dayalı tüm 

köken anlayışını reddetmesiyle başlayan ontolojik anlayış46, Sokra-

tes sonrası felsefede kadının dünyevi ve maddi dolayısıyla kötücül 

bir unsur olarak kabul edilmesine ve bunun üretimi olan bir me-

deniyet ve ahlak tasavvuruna dönüşmüştür. Tabii bu tasavvura 

kadının sadece nesil kaynağı olarak kullanıldığı ve oğlancılığın 

zirvede olduğu felsefi anlayışın “En saygın kadın, erkeklerin ne 

övgüsüne ne de sövgüsüne mazhar olan kadındır” ifadesinde or-

taya konduğu ataerkil anlayış da eklenebilir.47 Dolayısıyla günü-

müzde gerek Batı’da gerekse İslam dünyasında feminist ideoloji-

nin antik felsefeden doğduğu şeklindeki anlayışın oldukça Yunan-

Roma kültürel anlayışını bilmemekten kaynaklanan kısır bir eleşti-

ri olduğu rahatlıkla söylenebilir.  

Bunu antik felsefenin çehresine bakarak rahatlıkla anlayabili-

riz. Evreni, antik düalizme benzer şekilde, idealar ve fenomenler 

şeklindeki düalist tasavvurla şekillendiren Platon felsefesine göre, 

dünyevi bütün fenomenler idealar aleminin bir yansıması oldu-

ğundan gerçek değildir ve aldatıcıdır. İdealar aleminin merkezi 

                                                           
45 Bachofen, ss. 97-149; Friedell, s. 198. 
46 Jaeger, ss. 149-150. 
47 Friedell, s. 111. 
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gök iken, fenomenler aleminin merkezi maddi bir unsur olarak 

kabul edilen dünya, doğa ve topraktır.48 Bunun sonucunda top-

lumda bir hayalete dönüşen kadın, toprağın, fenomenin/maddenin 

ve ölümün sembolü bir cesede indirgenirken; erkek ise gök, ölüm-

süzlük ve idealar alemi sembolü ruh olarak yüceltilmiştir.49 Yine 

Yunan kültüründe kadın ve kölelerin, özgür erkekler kadar hayat-

tan pay sahibi olamayacaklarını çünkü hayata en çok katkının öz-

gür erkekler tarafından yapıldığını savunan Aristocu adalet anla-

yışının resmileşmesiyle ayrımcılık hukuki boyut kazanmış görün-

mektedir. Bu durum Helen ve Yunan felsefenin sirayet ettiği tüm 

kültür ve dinlerde yerini almış, farkında olarak ya da olmayarak 

dinlerin adalet ve hak anlayışının bilinçaltını oluşturmuş ve kültü-

rel engellemeler sebebiyle hayata katkısı kısıtlı olan kadının so-

rumluluğunun da az olduğu gerekçesiyle anneliğe verdiği emek 

dahi görmezden gelinerek istihkakından eksik pay almıştır.50 

Her ne kadar Yahudilik felsefi hareketin öncesine tarihlense 

de Kitab-ı Mukaddes çeviri ve yorumlarının Helenistik felsefe ve 

Roma hakimiyeti altında kompoze edilmesi ister istemez Yahudi-

Hıristiyan camianın Yunan kültüründen etkilenmesine sebep ol-

muştur. Bu etkilenme haliyle Kutsal Kitap’taki toprak sembolizmi 

ve kadın algısının şekillenmesine sirayet etmiştir. Toprak ve kadı-

nın maddi bir unsur olarak fenomenler dünyasına tekabül eden ‘ay 

altı alem’e ait süfli bir varlığa dönüşmesinin dinî yansımalarını 

Kitab-ı Mukaddes’te bolca görmek mümkündür. Kutsal Kitap’ın 

kadın konusunda kafası karışık tavrı Tekvin kitabının hemen ba-

şında dikkati çeker. Tekvin, 1:26-27’de ilk insanın yaratılışıyla ilgili 

ilk anlatımda51 Tanrı’nın erkek ve kadını aynı özden ve aynı anda 

                                                           
48 Friedell, s. 198. 
49 Bachofen, s. 89. 
50 Mohsen Kadivar, “İslam’da Kadın Haklarını Tekrar Gözden Geçirmek: İstihkaka 

Dayalı Adalet Yerine Eşitlikçi Adalet”, Prof. Dr. M. Cemal Sofuoğlu’na Armağan, çev. 

Hakime Reyyan Yaşar, Tibyan Yayınları, İzmir 2017, ss. 409-436. 
51 Tanrı, ‘Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım’ dedi, … Tanrı insanı kendi 

suretinde yarattı, onu Tanrı’nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onla-

rı kutsayarak, ‘Verimli olun, çoğalın’ dedi. 
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kendi suretinde yarattığı ve ikisine de yeryüzündeki canlıların 

efendisi olmak hakkını bahşettiği kaydedilir.52 Fakat bu kafa karı-

şıklığı uzun sürmez ve Tekvin’in henüz 2. bâbında işin rengi deği-

şerek bu kadın ve toprak algısı tüm kutsal metin boyunca istikrarlı 

olarak gözlenir. 2. bâbda erkeğin tek başına yaratıldığı ve toprağı 

sürmekle görevlendirildiği, kadının ise erkeğin eşi olmaktan ziya-

de onun kaburgasından yaratılan ve tek vasfı erkeğe yardımcı olmak 

olan bir varlık olduğu vurgulanır.53  

Burada Kutsal Kitap’ın antik evren tasavvuruna uygun olarak 

Yer-Gök dikotomisi çerçevesinde konuştuğu ve toprağı ilk insanın 

hammaddesi yaparak bir nevi doğanın maddi arkelerinden biri 

kıldığını görürüz. Bunun en belirgin ifadesi metinde ilk insanın adı 

olarak anılan Adem adında görürüz. İbranice’de “toprak” anlamı-

na gelen adama (ֲאָדָמה) ve/veya “kan” manasındaki dam (ָדם) kelime-

lerinden türeme olduğu düşünülen “kişi, insan, er kişi” 

Adam/Adem (ָאָדם) adı, ister cins ister özel isim olsun belli ki hem 

toprak hem de su niteliklerini bünyesinde barındıran bir yapıya 

sahiptir.54 Toprak ve suyun çocuğu olan Adem’in yaratılış amacı 

toprağı sürüp Tanrı adına insana yurt edinme ve medeniyet kurma 

görevidir. Diğer bir ifadeyle Adem, antik dünyanın Çoban-Çiftçi 

Tanrısı Dumuzi’nin yerini alarak artık bir tanrıça değil Tanrı’nın 

yarattığı bir mahluk olan “doğa”nın işleyicisi olmakla mükellef 

kılınmıştır.55 Buradan Kutsal Kitap’ın eski bir miti monoteist bir 

bakış açısıyla yeniden yorumladığı dikkati çeker. Yani Tanrı, top-

lumun bilinçaltında halihazırda bulunan sembolleri kullanmış 

                                                           
52 Friedman R. Elliott and Shawna Dolansky, The Bible Now, Oxford University 

Press, New York 2011, s. 66. 
53 Jubilees, III: 4; Sefer ha-Yashar, 1:3; Pirke de Rabbi Eliezer, 14A, II, s. 88. J. M. Hoffeld, 

“Adam’s Two Wifes”, The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 26, sy. 10 (June 1968), 

s. 432. Ayrıca bkz. Rab Tanrı Adem’e derin bir uyku verdi. Adem uyurken, Rab Tanrı 

onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapladı. Adem’den aldığı kaburga kemi-

ğinden bir kadın yaratarak onu Adem’e getirdi. (Tekvin, 2:21-22) 
54 Tora ve Aftara: Bereşit, I. 14. 
55 Tanrı’nın yeryüzü ve gökleri tamamladığı günde, hiçbir yabani çalılık henüz yeryüzünde 

değildi ve hiçbir yabani bitki henüz bitmemişti. Çünkü Tanrı henüz yeryüzüne yağmur 

yağdırmamıştı ve toprağı işleyecek insan yoktu. (Tekvin, 2: 4-5) 
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fakat onları kendi sembolleri olarak yeniden yorumlamıştır. 

Kutsal Kitap’ın 3. bâbında yer alan ilk günah anlatımı bize ka-

dın ve toprağın dünyadaki kurumsal ilk monoteist gelenek tara-

fından nasıl bir dönüşüme uğratıldığının bir diğer ifadesi olarak 

göze çarpar. Aden cennetinde eşi Adem’le sakin bir hayat süren 

Havva, yaratılmışların en kurnazı olarak nitelenen yılan tarafından 

kandırılmış ve insanoğlunun Tanrı katından kovulmasına sebep 

olmuştur. Bu anlatımda Şeytanların Kraliçesi Lilith’in sembolü ya 

da bedenlenmesi olan toprak hayvanı yılanın Havva’yı kandırarak 

düşüşten sorumlu tutulması kadın imgesinin şeytanla eşitlenmesi-

ne neden olmuştur. İş bununla kalmamış, bu vesileyle şeytan, 

Havva’nın dişiliğiyle ve toprakla birleştirilerek “Şeytan Yılan-

Havva-Toprak” imgesi birleştirilmiştir. Daha açık bir ifadeyle za-

ten düşüşten sorumlu tutulan Havva, kendisini kandıranın toprak-

la özdeş bir hayvan olan yılan olmasıyla katmerli bir suça ortak 

olmuş ve dişilik yılanla özdeş kılınmıştır.56 

Bu özdeşlik neticesinde yılana verilen cezanın Adem ve Hav-

va’nınkiyle paralel olduğu ve hem dişilik hem de toprak mukad-

desatının maddi ve sefih bir unsura dönüştürüldüğü gözlenir. 

Adem’in düşüşüne sebep olan yılanın, yaşamı boyunca toprakta 

sürünmeye ve toprak yemeye mahkum edilmesi57, zaten bir toprak 

sürüngeni olan bir varlığa verilen ceza bağlamında toprağın süfli 

bir unsura dönüştürüldüğünün göstergesidir. Yani antik dönemde 

asli unsuru “lil” anlamındaki hava olan ve bu bakımdan göksel ve 

manevi bir varlık olarak addedilen İblis, işlediği suç sebebiyle ka-

natları kırılan melekler gibi bir sürgün yerine dönüşen ‘yeryü-

zü’nde yaşamaya mahkum edilmiştir. 

Kutsal metinde toprak imgesinin dişilikle özdeşleşen ve aşağı-

lanan ortak bir unsur olduğunu anlamak için Adem ve Havva’ya 

kesilen cezayı birlikte değerlendirmek gerekir. Havva’nın toprağın 

sahibi ve işleticisi addedilen Adem’i kandırdığı için ömür boyu 

                                                           
56  Rabbi Edward L. Nydle, The Legend Of Lilith, B’nei Avraham, Iowa ty., s. 10; 

Çınar, s. 384. 
57 Tekvin, 3: 14. 
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onun hükmünde yaşamaya mahkum edilmesi ve “Kocana istek 

duyacaksın, seni o yönetecek” ifadesiyle58 kocasına duyduğu iste-

ğin bir kölelik unsuruna dönüştürülmesi, kendisini kocasına ada-

yan, ona teslim eden ve onda teskin bulmayı ümit eden bir kadının 

evlilik hayatındaki konumunu “hayat arkadaşlığı”ndan köle-sahip 

boyutuna indirgemiş görünür. Bu ceza Yahudi bilginlerce hiçbir 

zaman metafor olarak algılanmamış, kocasını yanlış yönlendirmesi 

ve onun düşüşünün müsebbibi olması sebebiyle konum olarak 

ondan düşük bir yerde olmayı hak etmesi “kısas” olarak yorum-

lanmıştır.59 Bu kısas anlayışına uygun olarak Adem’e verilen ceza 

da kadın ve toprağın eşitlendiği ve erkeğin üstünlüğünün onay-

landığı yeni yönetim kodlarını sunar. Adem, Havva yüzünden 

yediği ağacın meyvesi sebebiyle toprağı lanetlediği için yaşam 

boyu emek vermeden topraktan hiçbir şey alamamaya mahkum 

edilmiştir.60 Yani Kitab-ı Mukaddes açısından erkeğin, karısıyla 

olan durumu emek-ürün ilişkisi bağlamında düşünülmüş ve kişi-

nin karısının sözünü dinlemesinin yaratılış amacı olan dünyaya 

hükmetme işlevine gölge düşürdüğü ifade edilmiştir. Üstelik top-

rağın ürünü olan insanın alnına mukadder olan ölümün yazılması, 

bir nevi toprağa geri dönüşün bu lanetle eş değerde görüldüğü 

anlamında okunabilir. Bundan dolayıdır ki süfli bir varlık olan 

toprağın çocuğu olan insan, bu ilk günahı sebebiyle ölmek ve su-

çunun simgesi olan süfli toprağa girmek zorundadır. 

3. İslam Geleneğinde “Tarla” ve “Toprak” İmgeleri Arasında 

Sıkışan Kadın 

Biz bu başlık altında halefleriyle imge konusunda ortak düşü-

nen İslam’ın son kertede kadının toprak oluşunu nasıl açıkladığını 

ve bu açıklamaların pozitif mi yoksa negatif mi bir algıya sahip 

olduğunu ele alacağız. Konumuz itibariyle ele alacağımız Bakara 

223. âyete hukuki bağlamda değinmeyeceğiz. Bizim için önemli 

                                                           
58 Tekvin, 3: 16. 
59 Tora ve Aftara: Bereşit, I. 24-25. 
60 Tekvin, 3: 17-18. 
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olan Dinler Tarihi bağlamında bir tarihçi teolog olarak Allah’ın 

kadın ve erkek cinsini tanımlarken Kur’an’da kullandığı üslup, bu 

üslubun dinî ve sosyolojik olarak geçmişle bağlantısı, bundan ne-

şet eden kadın tanımı ve sonuç olarak âyetin tarihsel ve tarihüstü 

mesajıdır.  

Bakara 223 bağlamında İslam geleneğinin de kadın algısının 

merkezinde su-toprak ilişkisinin yattığı ve kadın-erkek arasındaki 

ilişki boyutunun tarımla sembolize edildiği görülür. Dolayısıyla 

kadının toprak imgesiyle tanımlanmasında başta Kur’an olmak 

üzere İslam anlayışı antik dinlerin yanı sıra Kutsal Kitap’la hemfi-

kir görünmektedir. Bu bakımdan denebilir ki Kur’an açısından da 

“Kadın topraktır”. Fakat Kur’an bu ifade tarzını Bakara 223. âyette 

tıpkı Tora gibi “tarla”ya indirgemiş görünmektedir.  

Âyetteki “ ْنَِسآُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم فَأْتُواْ َحْرثَُكْم أَنَّى ِشئْتُم” ibaresinde geçen hars 

kelimesi etimolojik olarak üç farklı manaya gelir. Bunlardan ilkine 

ve en yalın anlamlısına göre hars ( ٌَحْرث), tohumu toprağa atmak 

anlamındaki bir mastardır ve genel olarak topraktaki tüm ekim 

dikim işleri için kullanılır.61 “Sürülü toprak” anlamındaki mehrûse-

tun ( ٌَمْحُروَسة) ve “saban/yaba” manasındaki mihrâs (ِمْحَراث) kelimeleri 

de aynı kökten türemiş olup kelimenin tarım ve ziraai faaliyetlerle 

olan ilişkisini açıklar.62 Hars kelimesinin bir diğer etimolojik anla-

mı ise Şûrâ 40/20. âyette geçer.63 Burada kişinin maddi ve manevi 

kazancı anlamına gelen hars ifadesinin sadece dünya ve ahiretteki 

maddi zevk ve kazançları ifade etmediği manevi değer ve hedefle-

ri kapsadığını görmek bizce kelimenin Kur’an’da sanıldığı gibi 

sadece maddi bir algı dünyasının bulunmadığını anlama açısından 

                                                           
61 Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed el-Ezherî, Tehzîbu’l-Luğa, Dâru’l-Mısriyye, 

Kahire 1396, IV. 477; Ebû Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mukerrem İbn Manzur, 

Lisânü’l-Arab, Beyrut trs., 819; Muhammed Cemâluddîn Kâsımî, Mehâsinu’t-Te’vîl, 

haz. Muhammed Fuâd Abdulbâkî, Dâru’l-Haya’i’l-Kutubi’l-Arabiyye, Beyrut 

1957/h. 1376, s. 564. 
62 Ezherî, IV. 477. 
 Kim âhiret mükâfatını/َمن َكاَن يُِريدُ َحْرثَ  اْْلِخَرةِ نَِزْد لَهُ فِي َحْرثِهِ  َوَمن َكاَن يُِريدُ َحْرَث الدُّْنيَا نُؤتِِه ِمْنَها   “ 63

isterse Biz onun mükâfatını kat kat artırırız. Kim de sırf dünya nimetlerini isterse 

ona da istediklerinden bir kısmını veririz.” 
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mühimdir.64 Hars kelimesine takdir edilen son mana ise yan an-

lamlıdır ve kişinin elde ettiği veriler doğrultusunda bir konu üze-

rinde etraflıca düşünüp tartması, tefekkür etmesi manasına gelir. 

Örneğin ehrusû hâze’l-Kur’ân ifadesinde harase fiili bu anlamda 

kullanılmış “Kur’an’ı iyice anlayıp düşünün” şeklinde bir anlam 

ortaya çıkmıştır.65 Buna dayanarak İbn Manzur hars kelimesinin 

nefsin yetiştirilmesi gibi bir anlama geldiğini de belirtir.66 Buradan 

yola çıkarak hars kelimesine belli bir toprak, vatan üzerinde mey-

dana gelen yaşam biçimi anlamında “kültür, ekin” anlamı veril-

miştir ki bu, antik dünyada “anavatan” ifadesiyle şekillenen kadın 

ve vatan toprağı şeklindeki algıyla örtüşmekte ve vatan toprağı 

üzerindeki tüm erdemleri kapsaması bakımından oldukça ileri 

seviye bir toprak algısını ifade etmektedir. Hars’ın bu manasına 

dayanarak günümüzde Bakara 223. âyette geçen hars ifadesi “tar-

la” şeklinde değil “kadınlar toplumun kültürü ve yeşerdiği yer-

dir!” gibi kulağa oldukça hoş gelen bir anlayış da bulunur. Fakat 

biz bu yorumun makul olmakla beraber aşağıda belirteceğimiz 

gerekçelerle âyetin anlam örgüsünü bozduğunu düşünüyoruz.67 

Ayrıca hars kelimesinin Kur’an’ın pek çok âyetinde “kültür” anla-

mında değil de tarım ve zirai ürün anlamında kullanılıyor olması 

da bu yargımızı güçlendirmektedir.68  

Mezkûr âyetin birbirinden farklı üç sebeb-i nüzule sahip ol-

duğunu da belirtelim. Üç farklı sebeb-i nüzulün tek ortak yönü 

âyetin cinsel ilişkiyi konu edinmesi ve evlilik hayatına cinsel açı-

dan getirilen ölçüyü aktarmasıdır.69 Bu üç rivayetin içeriği ve aile 

                                                           
64 Ezherî, IV. 478. 
65 Ezherî, IV. 478. 
66 İbn Manzur, s. 819. 
67 Bkz. “Kadınlar Erkeklerin Tarlası mıdır?”, 14.03.2013, 

https://www.aydinlik.com.tr/arsiv/kadinlar-erkeklerin-tarlasi-midir (Eriş. Tar. 

23.05.2018). 
68 İlgili ayetler için bkz.; Bakara, 2/71, 205; Âl-i İmrân, 3/14, 117; En’âm, 6/136, 138; 

Enbiyâ, 21/78; Vâkıa, 56/63; Kalem, 68/22. 
69 Farklı sebeb-i nüzuller ve bunların yorumları için örnek olarak bkz. Ebu’l-Hasen 

Alî b. Ahmed el-Vâhidî, Esbâbu Nuzûli’l-Kur’ân, haz. Mâhir Yâsin Fahd, Dâru’l-

Meymân, Riyad 2005, ss. 190-192; Fahruddîn Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, Dâru’l-Fikr, 



 Aynur ÇINAR 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

116 

hukukunda hangi hükümlere tekabül ettiği bu tebliğin konusu 

olmadığı için o meseleye girmiyoruz. Fakat cumhur ulemaya göre 

her ne kadar Allah bu âyette erkeğe yasak kılınan zaman ve şekil-

deki ilişki türlerini açıklasa da şu gerçeği dillendirmesi bizim için 

önemlidir: İma edilen/belirtilen ilişki türleri dışında Allah erkeği, karısı 

konusunda hiçbir şekilde sınırlandırmamakta ve üslup açısından cinsel 

faaliyette bile yetkiyi erkeğe veriyor gibi görünmektedir. Bunun en bü-

yük delili Allah’ın “tarlanıza istediğiniz şekilde varın” şeklinde 

erkeği her konuda muhayyer bırakmasıdır.  

Tefsir ulemamız da âyetteki vurguyu cinsel ilişki bağlamında 

anlamış ve o şekilde yorumlamışlar dahası âyette geçen hars keli-

mesini, farkında olmayarak antik çağ algısına uygun şekilde, kadın 

ve tarla arasında kurulan bir analoji olarak yorumlamışlardır. Ta-

berî’ye göre âyetteki “tarla” ifadesi kadın nezdinde bir kavrama 

dönüştürülmüş ve tarla dişi bir mefhum olarak aktarılmıştır.70 

Taberî’nin bu açıklaması “tarla”nın terim olarak en büyük niteliği-

nin irdelenmesi sonucunu doğurmuş ve tarla ile toprak arasındaki 

anlam bütünlüğüne götürmüştür. Yani âyette hem tarla ile toprak 

unsuru arasında bağ kurulduğu hem de kadın toprağa benzetile-

rek toprağa da dişilik vasfı kazandırıldığı söylenebilir. Bu eşgü-

dümlü analoji sayesinde müfessirlerimiz kadının cinsel uzvu ve 

rahmini tarlaya, erkekle olan cinsel münasebetini de zirai faaliyete 

benzetmişlerdir.71 Bunun sonucunda karı koca arasındaki meşru ve 

temiz bir cinsel münasebet, bir ağacın çiçeklerine ve tohumlarına, 

sonucunda meydana gelen çocuklar ise meyvelere benzetilmiştir.72 

Hakeza benzer bir kullanım Türk kültüründe de vardır ve çocuklar 

her zaman “karı-kocanın, ailenin meyveleri” olarak tanımlanır. Bu 

                                                                                                                        
Beyrut 1981, VI. 75-77; Tâhir İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, Dâru’t-Tunus, Tunus 

1984, II. 370 
70 Ebu Ca’fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmi’u’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, 

haz. Abdullâh b. Abdulmuhsin Turkî, Kahire 2001, III. 745. 
71 Râzî, VI, 75; Kâsımî, s. 564; İbn Âşûr, II. 371. 
72 Taberî, III. 745; Râzî, VI. 75; Ebî Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-

Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, haz. Abdullah b. Abdulhasen Turkî, Muessesetu’r-Risâle, 

Beyrut 2006, II. 83-84. 
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bakımdan Kur’an’da kadının nesil kaynağı olarak kabul edildiği-

ni73 söylemek hiçbir şekilde abartılı bir yorum olmadığı gibi âyeti 

duyan kimsenin zihninde oluşan ilk anlam olarak tarihten sürege-

len kadın ve toprak imgesiyle uyumludur. Dolayısıyla Kur’an’ın 

toprak ve kadın arasında kurmuş olduğu analojinin modern dö-

nemde yadsınıyor olmasına rağmen bunun karşısına antik dönem 

kadın imajının oturtulması bizim açımızdan bir çelişkidir. Yani 

ateist-feminist dil yapısında doğa ve toprak olgularının “Analık”la 

eşitlenmesi nasıl bir kadını aşağılamak anlamına gelmiyorsa bu 

âyetteki benzetme de benzer bir kullanım olarak kabul edilmelidir 

diye düşünüyoruz. 

Peki modern dünyanın Kur’an üslubuyla ilgili saldırıları “ta-

mamen” mi yersiz olarak okunmalıdır? Günümüz insanında böyle 

olumsuz bir kanaatin oluşmasında acaba âyetteki benzetme mi 

yoksa asırlardır topluma kök salmış ataerkil yorumlama tarzı mı 

vardır? Biz olumsuz algının devam ediyor oluşunda her iki unsu-

run da bulunduğunu düşünüyoruz. Yani kanaatimizce ilgili 

Kur’an âyetinin yorumlanış tarzının yanı sıra Kur’an’ın kendi üs-

lubu da bunu desteklemektedir.  

Meseleyi önce Kur’an üslubu açısından ele alırsak, önce antik 

dönemin son kalıntısı olan cahiliyeden devraldığı kadın ve aile 

anlayışı çerçevesinde Kur’an’ın kadına dönem şartları uyarınca 

oldukça yüksek bir itibar iadesi yaptığını belirmemiz gerekir. Ne 

var ki Kur’an’ın katı cahiliye ataerkilliği ile kadına hak ve sorum-

luluklarını bahşetme bağlamında dönem itibariyle iki tarafın da 

kimliğine ve kültürel konumuna zarar vermeden kadın haklarını 

ele aldığı söylenebilir. Yani Kur’an bir yandan kadınla ilgili marji-

nal hükümler vererek toplumun köklü erkek hiyerarşisine zarar 

verip onları İslam’dan soğutmak istememiş diğer yandan da dö-

nem şartlarının ötesinde kadına bazı haklar vererek, ileride bu 

hakların yeri geldikçe genişletilebileceğine dair bir bilinçaltı oluş-

turmaya çabalamış gibidir. Belli ki dönemin kültürel yapısını kök-

                                                           
73 Muhammed Ali Sâbûnî, Safvetu’t-Tefâsîr, Daru’l-Fikr, Beyrut 2001, I. 127. 
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ten sarsıp değiştirmek henüz tevhid, ibadet ve ahlak bilincini top-

luma yerleştirme gayreti içinde olan İslam’ın öncelikli hedefleri 

arasında görülmemiştir. Bu sebeple Kur’an’ın bu çelişkili olarak 

okunabilecek tavrı aslında onun tarihsel unsurları göz ardı etme-

den verdiği hükümlerle tarihüstü bir insan anlayışına sahip olma 

yönündeki stratejik uygulaması olarak anlaşılabilir. Kur’an’ın aynı 

stratejisine en uygun örnek kölelik kurumuna getirdiği hükümler 

ve yeni bakış açısında da geçerlidir. Yani Kur’an kölelerle ilgili 

geliştirdiği yeni bakış açısında bir yandan onlara o dönemde dev-

rim sayılabilecek haklar verip Müslümanlara ileride bu kurumun 

kaldırılmasını işaret ederken diğer yandan ahkam ayetlerinde dö-

nemin kölelik kurumunu kabul eder tarzda hükümler getirmiş ve 

meseleyi meşru bir zemine oturtmuştur. Dolayısıyla Kur’an’ın 

köleler ve kadınlarla ilgili getirdiği haklar, daha geniş hak anlayı-

şını öngören tarihüstü bir bakışı ortaya koyarken, bu hakları dö-

nemin sosyo-kültürel anlayış ve üslubuyla sunuyor olması onun 

tarihsel anlayışı olarak okunabilir. Kur’an’ın tarihsel ve tarihüstü 

bu ikili anlayış tarzını, onun çok eşlilikten bahsedip tek eşliliği 

tavsiye ettiği, boşama hakkını erkeğe verip kadına eza veren îlâ, 

zıhar gibi boşama türlerini reddederek erkek inisiyatifini kısıtladı-

ğı, bir yandan erkek hiyerarşisine zarar vermemek adına kadına 

vurulmasını meşrulaştırıp öte yandan bunu uygulamayı zor şartla-

ra bağladığı âyetlerinde okumak mümkündür. Buradan yola çıka-

rak Kur’an’ın önce sosyo-kültürel ortamı alıştırmak adına daha 

kapsamlı uygulamalara kapı aralayarak ideal toplum oluşturma 

hedefi güttüğünü anlamak mümkündür.  

Hakeza tebliğimize konu olan kadının tarla ile eşitlendiği Ba-

kara 223. âyette üslubunda da aynı ikili bakış açısının bulunduğu-

nu söylemek abartı değildir. Kur’an bir yandan “Kadınlar sizin 

tarlanızdır” diyerek antik dünyada Toprak Ana’nın niteliği olan 

dişi mukaddesatını ve yaratıcılık işlevini tevhid anlayışına uygun 

olarak dile getirmekte, öte yandan peşi sıra gelen “Tarlanıza iste-

diğiniz gibi varın” ifadesiyle Yunan-Roma ataerkil zihniyetinden 

dünyaya miras kalan ve Kitab-ı Mukaddes’in kadını erkeğin mül-
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kü sayan feodal aile yaşantısını örneklendirmektedir. Çünkü her 

ne kadar “tarla” kılınmakla kadın toprak olgusuyla yüceltiliyor 

gibi görünse de özgür, verimli, yaratıcı bir vasfı olduğu için arke 

kabul edilen toprak olgusunun aksine, kadının “tarla” olarak 

anılması âyetin indiği dönemdeki kadın bakış açısının Kur’an üs-

lubuna yansıması olarak değerlendirilebilir. Tarlanın bir nesne ve 

mülk oluşu, alınıp satılabilirliği ve nihayet ürün edinme açısından 

çiftçinin inisiyatifine bağlı oluşu ister istemez dönemin kadın algı-

sıyla örtüşmüş görünmektedir. Bu bakımdan âyette kadın, tarihüs-

tü bir imge olan “toprak” şeklinde anılarak olumlu ve manevi bir 

şekilde değil, “tarla” gibi tarihsel ve kültürel dil yapısını yansıtan, 

olumsuz ve maddi bir nesneye benzetilmiştir.  

Kur’an-ı Kerim’in söz konusu ifade tarzı hali hazırda erkek 

egemen bir anlayışa sahip ulemanın “toprağınıza istediğiniz gibi 

varın” ibaresini yorumlama şekline yansımıştır ki bu da âyetteki 

tarihsel ve kültürel üslubun İslam geleneğine tam olarak yerleşme-

sini sağlamış görünmektedir. Örneğin Râzî, âyette bir şeyin “yeri-

nin” o şeyin “ismi” olarak zikredildiğini dolayısıyla tarlanın kadın 

için bir benzetme değil bir isim haline geldiğini ifade eder. Böylece 

âyetin devamında “tarlanıza istediğiniz şekilde varın” ifadesinden 

yola çıkarak kadının erkeğin emrinde memur olduğu, kocanın 

karısını istediği şekilde, zamanda ve mekânda kullanmaya mu-

hayyer olduğu ve bunun Allah’ın emri olarak gerçekleştiğini söy-

ler. Çünkü ona göre kadının “tarla” olarak anılması belli zaman ve 

şartlarda değil her daim olacağı için bu hüküm de her daim baki 

kalacaktır.74 Böylece Râzî, âyetteki tarla ifadesini kadının toprakla 

özdeşleşen bir metafordan öteye götürmüş, tarla yani “mülkü” 

olarak kadının erkeğe hizmet etmesi gerekliliğini vurgulamıştır. 

Yine Ebû Ubeyde’ye göre kadınlar, kocaları için hem çocuk hem 

şehvet kaynağı olmaları hasebiyle erkek istediği amaç doğrultu-

sunda karısına yaklaşabilir ve tohumlarını istediği gibi yerleştirebi-

lir.75 Kâsımî, âyette kadının tarlaya benzetilmesinin, ardından alı-

                                                           
74 Râzî, VI. 76-77. 
75 Ezherî, IV. 478. 
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nan ürün bakımından oldukça maddi bir mahsul anlayışına da-

yandığını belirterek, kadının dünyevi-materyalist doğaya sahip 

olduğunu bundan ötürü de cinsel ilişkinin maddî bir boyut taşıdı-

ğını belirtmiştir.76 Bu örnekler üzerinden ulemamızın âyeti yorum-

larken Kur’an’ın dönem şartlarının üzerinde kadına pek çok hak 

tanıyan bütünsel ve tarih üstü anlayışını değil, tarihsel ataerkil 

hiyerarşik üslup yapısını baz aldığı ve yorumlarını bu çerçevede 

yaptığı söylenebilir. Bu yorumlar kadınla ilgili doktrinlere sirayet 

etmiş, bu doktrinler evrensel kabul edilmiştir. Böylelikle kadın, 

kadim tanımlamasında içkin olan her türlü potansiyeli bünyesinde 

barındıran ve harekete geçmek için latif bir dokunuşa ihtiyaç du-

yan bir varlık olarak değil; sindirilmiş, güçsüz ve eksik olduğu 

iddia edilen doğası sebebiyle pasif unsur konumuna indirgenmiştir.  

Bilhassa hukuki ve kelami açıdan kutsal hitabın bu şekilde an-

laşılması bir yere kadar normal karşılanabilir. Çünkü İslam ulema-

sı Allah kelamının tarihüstü ve evrensel olduğu anlayışıyla tarihçi 

bakış açısından uzak bir yorumlama anlayışını benimsemiş olabilir 

ki böyledir. Ne var ki ulemamız Kur’an’ın indiği dönemin şartları-

nı ve anlayışını mutlak kabul ederek ilahi hitabı tarihsel bir alana 

hapsederken yaptıkları yorum ve ictihadlar tarihüstü olarak algı-

lanmış ve üzerlerine içtihat edilemez hale getirilmiştir. Halbuki 

Allah’ın gerek nüzul sürecindeki gerekse tüm insanlık tarihine 

tedrici müdahalesini hesaba kattığımızda vahyin muhtevasında 

hangi meselelerin sabit kalıp hangilerinin değiştiğini görmek ol-

dukça kolaydır. Bunu anlayabilmek için vahye fıkhi bakış açısının 

yanı sıra tarihçi, sosyolog ve hukuk felsefecisi gözüyle de bakmak 

lazımdır diye düşünüyoruz. 

Kadının toprak olarak değil de tarla olarak anlaşılması günü-

müze kadar pek çok dinî anlayışta etkisini göstermiştir. Günü-

müzde bazı kesimler, tarihüstü kabul edilen içtihatlarla Kur’an’ın 

sosyo-kültürel ve tarihsel üslubunu mota mot anlamışlar ve âyet-

teki sembolizmi dikkate almamışlardır. Onların Kur’an’ı yüceltme 

                                                           
76 Kâsımî, s. 564. 
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adına yaptıkları bu aşırı lafızcı tutum aslında Allah kelamının tari-

hüstü mesajını anlamamaya götürdüğü gibi İslam karşıtlarını en 

çok besleyen şey haline gelmiştir. Bunlardan birkaçını sıralayalım. 

Mahmud Esad’ın Fatma Aliye’yle giriştiği “Taaddüd-i Zevcât” 

tartışmasındaki “Ulema-yı İslamiyye zevci âmile zevceyi mamule 

teşbih etmişlerdir. Zevç bir zâri’, zevce onun mezrasıdır. Bir zâri’in 

müteaddit mezrası olabilir ama müteaddit zâri’ler bir mezrayı zer’ 

edemezler.”77 şeklindeki sözleriyle kadının çok eşliliğinin imkan-

sızlığını onun kimlik ve idrakten yoksun bir meta olarak açıklamış 

görünmektedir. 

Bir erkek olarak kadın psikolojisini, onun ihtiyaçlarını, hayal-

lerini ve isteklerini kadının kendisinden bile daha iyi bildiğini dü-

şünen bir günümüz psikiyatrı da benzer bir bakış açısına sahiptir: 

Nedir tarlanın özelliği? Pasiftir, alıcıdır ve işlenmesi gerekir. 

Kendi haline bırakırsanız, yaban otu biter sadece. … Yani kadın 

kendisi için yaşamaz. Başkaları için yaşar. O yüzden sürekli olarak 

(özellikle kocasının) kendisinden ne beklediğini anlamaya çalışır. 

… Burada sadece çocuk doğurmaktan bahsetmiyoruz tabii ki. Er-

keğin ideallerini hayata geçirmek, çocukları o doğrultuda yetiştir-

mek, hatta o idealleri çevrede yaymak gibi çok önemli konularda 

da muazzam bir bereket kaynağıdır kadın. … “(Ey Peygamber 

eşleri), evlerinizde Allah’ın ayetlerinden ve hikmetten (size) oku-

nanları düşünün.” Dikkat edin burada, “Evlerinizde Allah’ın ayet-

lerini okuyup düşünün” denmemiş. “Evlerinizde okunanları dü-

şünün” denmiş. Yani beklenen onların okuması değil, onlara 

okunması. Peki, kim okuyacak? Tabii ki koca. Zaten bayanlar bir-

likte iş yapmayı, tek başına çalışmaktan daha fazla severler.78 

Bu açıklamalar, kadının erkekten fıtri farklılığını bir eksiklik 

olarak görme eğiliminden kaynaklanmaktadır. Bu eğilim, kadını 

                                                           
77 Mahmud Esad, “Taaddüd-i Zevcat”, Çok Eşlilik-Taaddüd-i Zevcat (Fatma Aliye-

Mahmud Esad), haz. Firdevs Canbaz, Hece Yayınları, Ankara 2007, s. 48. 
78 Mehmet Tüzün, “Kadınlar Sizin Tarlanızdır”, Yeni Akit, Haber tarihi: 11 Temmuz 

2015 Cumartesi 15:45, https://www.yeniakit.com.tr/haber/kadinlar-sizin-tarlanizdir-

80547.html (Eriş. Tar. 21.05.2018). 
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“tarla” olarak tanımlayan âyetin tarihsel üslubundaki tarihüstü 

“toprak” imgesinin kökenine inmemiştir. Bu sebeple evlilik hayatı, 

bu açıklama sahipleri için birinin tat ve ürün almak için diğerine 

hakimiyet kurduğu, hanenin bekası için sadece kadının kendini 

feda etmek zorunda kaldığı, karşılıklı fedakarlığa hiç dayanmayan 

bir faaliyet olarak görmektedir. Bütün bu açıklamalar neresinden 

tutulsa kadını maddi bir meta ve erkeğin mef’ulü olmaktan öte 

görmeyen açıklamalardır. Üstelik hem cahiliyenin insan algısını 

hem de Gazzâlî’den sonra doruk noktalarına ulaşan antik dönem 

felsefe ve dinî anlayışını tüm gücüyle lanetleyen İslam geleneğinin 

aslında onlardan ne kadar çok etkilendiğini ve bu anlayışı ne kadar 

devam ettirdiğini gösterir. Bu açıdan asırlarca dünyaya hükmetme 

fırsatı eline geçen İslam geleneğinin kadını tarif etme ve onunla 

ilgili hakkı gerçekleştirme noktasında Kur’an’ın bahşettiğinden ve 

Rasulallah’ın örnekliğinden öteye gidemediğini söylemek acıma-

sızca olsa da itiraf edilmesi gereken bir gerçektir. Bu durumun 

farkında olarak oldukça insaflı bir yorum yapan İbn Âşûr, âyette 

kadının tarlaya benzetilmesinin asla bir özdeşleştirme olmadığını, 

burada yapılan şeyin latif bir benzetme olmasından yola çıkarak 

elde edilen meyvelerin insan nesline tekabül ettiğini belirtmiştir. 

Buna örnek olarak da Hz. Hatice’nin Peygamberimiz için istenir-

ken Ebu Tâlib’in yaptığı şu açıklamayı kaydetmiştir: “Bizi 

İbrâhîm’in zürriyeti ve İsmâil’in meyveleri kılan Allah’a hamd 

olsun.”79 Tabii böyle bir yorumu yapan çağımız müfessiri İbn 

Âşûr’un âyetle ilgili karşıt görüşlerden haberdar olduğunu ve bu-

nu göz önünde bulundurduğu ortadadır. Kadını ontolojik olarak 

tarla olarak gören ve bir madde ve nesne olarak tanımlayan dinî 

görüşlerin sonuç olarak âyetten çıkan hükmü tek taraflı açıklaya-

cağını, erkeği cinsel manada da hükümran addettiklerini söylemek 

mümkündür. Bu anlayışın evlilik hayatında kadının her türlü hak-

kı gibi cinsel hakkını da görmezden geldiğini söylemek mümkün-

dür.  

                                                           
79 İbn Âşûr, II. 371. 
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Sonuç 

Özünde “insan” olma vasfıyla Allah’ın eşit ve aynı olmasa da 

erkeğe denk yarattığı kadının kimliği tarihin acı tecrübelerinden 

gelen beşerî tecrübelerle sınırlandırılmış görünmektedir. Bu du-

rum en çok erkeğin kendi sosyal statüsünü koruma çabasından 

doğan dinî ve siyasî söylemlerle meşruiyet kazanmıştır. Bu söy-

lemlerin en güzel ifadesi Kur’an’da bilhassa ailevi düzlemde dil-

lendirilen bazı ahkâm ayetleri, bu âyetlerin üslubu ve ulema tara-

fından yorumlanış tarzında saklıdır. Bu üslup biçimine örnek ola-

rak da Bakara 223. âyetteki “Kadınlarınız sizin tarlanızdır, tarlanı-

za dilediğiniz gibi varın” ifadesini seçtik. Bu bağlamda kadının 

tarla, erkeğin de çiftçi ile özdeşleştirilmesinin dinler tarihi bağla-

mındaki kökenine inerek söz konusu benzetmenin yol açtığı olum-

lu ve olumsuz yansımaları ifade ederek âyetin muhtemel ifade 

tarzını değerlendirdik. Bu değerlendirmelerden gördük ki tüm 

tarih boyunca olduğu gibi İslam açısından da kadın “toprak”tır ve 

onun toprakla özdeşleşmesinin en güzel örneği kadınların en yü-

cesi Hz. Meryem’in Allah’ın özenle yetiştirdiği bir çiçek gibi anıl-

dığı Âl-i İmrân 37. âyette ifade edilmiştir.80 Ne var ki Kur’an, ken-

disini dinleyen ilk kitlenin akıl, algı ve kültürünü gözetmek zo-

rundadır. Onun tarihüstü hükümleri ancak tarihsel bir platformun 

anlayış tarzını anlayarak açıklanabilir. Daha net bir ifadeyle Kur’an 

kadim kültürlerden gelen kadının “toprak” olma niteliğini beğen-

miş ama bunu nazil olduğu dönem üslubunca dile getirmiştir. 

Kur’an’ın tarihüstü olduğunu söyleyen bir Müslümanın burada 

anlaması gereken şey kadının tüm tarih boyunca “toprak” gibi bir 

imgeyle yüceltildiğini mi yoksa “tarla” gibi tarihsel bir üsluba 

sıkıştırıldığı mıdır? 

Kadın ve erkeğin hayat arkadaşlığının boyutlarını Kur’an’dan 

yola çıkarak ararsak hukuki âyetlerin keskin üslubunun yanında 

daha latif açıklamalar bulacağımız kesindir: “O’nun varlığının ve 

                                                           
80 “Rabbi de Meryem’i (mabet hizmetine) memnuniyetle kabul etti ve güzel bir çiçek 

gibi yetiştirdi.” 
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kudretinin delillerinden biri de, sizin için kendi cinsinizden, kendi-

leriyle tatmin olacağınız, huzur bulacağınız eşler yaratması ve 

aranıza sevgiyi ve şefkati yerleştirmiş olmasıdır.”81 Yani Allah 

nezdinde kadın ve erkek birbirini tamamlayan tek bir cinstirler. 

Eşler arasındaki huzur ancak birbirlerini sevmelerinde, birbirlerine 

şefkat göstermelerinde, her ikisinin de kendi cinsiyetinin farkında 

olup karşı tarafı yaratılış itibariyle hor ve hakir görmemesinde, 

ikisi birlikte Allah’ın insana bahşettiği doğaya uygun olarak yaşa-

malarında gizlidir. Buradan yola çıkarak Allah’ın kadın ve erkeğin 

statüleri hakkında yapmış olduğu tarihüstü tanıma da bir bakıma 

ulaşmış oluyoruz: Erkek ve kadın “denk”tirler. Çünkü erkekler ne 

kadar kadınların örtüsü ise, kadınlar da erkeklerin örtüsüdürler. 

Tıpkı gece ve gündüzün birbirini örtmesi ve birinin diğerine hiçbir 

üstünlüğünün bulunmaması gibi. Yani kadın ve erkek İslam açı-

sından birbirini tamamlayan ve tek beden olarak “insan” olgusunu 

tesis eden varlıklardır. 
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___________________________________________________________ 

SOSYAL MEDYADA BAŞÖRTÜSÜ/TÜRBAN MESELE-

SİNE BAKIŞ (2013-2018 TWİTTER ÖRNEĞİ) 

LOKMAN CERRAH 1 

 

1. TOPLUMDA TESETTÜR ALGISI 

1.1.Kavram ve Tartışmalar  

Türkiye’nin uzun yıllardır üzerinde en çok tartışılan birinci 

meselesi kesinlikle başörtüsü-türban meselesidir. Türkiye dışında 

dünyada belki hiçbir ülke bir sorunu bu kadar tartışmamıştır.2  

Türkiye’de tesettür tartışmaları sadece yakın tarihin sorunu değil-

dir. Hemen hemen Türk modernleşme tarihi ile yaşıt bir maziye 

sahip bu mesele, çeşitli vesilelerle yaklaşık yüz elli yıldır zaman 

zaman Türk insanının gündemine gelmektedir.3 

İslamcı ve Batıcılar arasında cereyan eden fikrî mücadele alan-

larından biri de kadın ve tesettür meselesidir. Batılılaşma yanlısı 

aydınlar tartışmaları başlatan taraf olurlar. Batılılaşmayı bir bütün 

olarak algılayarak kadınların da giyim ve yaşam tarzıyla buna 

uyması, peçe gibi kıyafetlerden vazgeçmeleri gerektiğini savunur-

lar. İslamcı aydınlar bu yaklaşıma sert tepki gösterirler. Böylece 

Osmanlı’nın son döneminde kadın ve tesettür meselesinde bir 

hayli makale ve kitap kaleme alınır.4 O dönem tesettür üzerine 

yapılan tartışmaları ve bu tartışmalara katılan dönemin önemli 

                                                           
1 Atatürk Üniversitesi, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet 
2 Toruk, İbrahim, Türkiye’de Başörtüsü Sorunu ve Yazılı Medyada Sunumu, Türki-

yat Araştırmaları Dergisi, s:485 
3 Öksüz,  Melek, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, 

Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 477-487, Anka-

ra-Turkey, s:467 
4 Öksüz,  Melek, a.g.m, s:470 



 Lokman CERRAH 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

130 

şahsiyetlerini ve kullandıkları lehte ve aleyhte argümanları5 oldu-

ğu gibi buraya almamız ve incelememiz bu çalışmanın kapsamı 

dışında olduğu için mümkün değildir. Fakat sadece taraflardan bir 

iki isim ve görüş ileterek tartışmanın bugünkü durumuna geçebili-

riz. 

Tesettür meselesi bilhassa İctihad ve Sebilüreşad dergileri ara-

sında uzun tartışmalara yol açmıştır. II. Meşrutiyet döneminin 

tesettür tartışmalarının bir tarafında İctihad Dergisi ve bu derginin 

yazarlarından Abdullah Cevdet ile Kılıçzade Hakkı’dır. Kılıçzâde, 

kadınların tesettür adına dört duvar arasına hapsolmasının onların 

ruh ve beden sağlığını tehdit ettiğini savunur. O’na göre her şey-

den önce kapalı yaşam, kadınların cahil kalmalarına yol açarak, 

psikolojik dengelerini bozar. Psikolojik çöküntü ve cahillik, ardın-

dan ahlaki çöküntüyü getirir. Kadınları cahil ve ahlaken bozuk bir 

toplum da çok geçmeden yeni felaketlere maruz kalacaktır6 Diğer 

taraftan Zekâ, Şehbal gibi dergiler de batılı kadının resimli giysi 

modellerini yayınlayarak, Türk kadınını giyim, kuşam, cilt bakımı 

ve davranış biçimi olarak tam bir batılı kadın gibi eğitmeye çalış-

mışlardır.7 

Tartışmanın diğer tarafında ise “Sırat-ı Mustakim” yazarı Said 

halim Paşa ve Mısırlı Ferid Vecdi vardır. Ferid Vecdi, devletlerin 

güçlenmesi ve yıkılmasında kadınların oynadığı rolü Roma örne-

ğinden hareketle açıklamaya çalışır. Çünkü Roma’da kadınların 

tesettüre riayet ettiği ve toplumsal hayatın dışında durduğu dö-

nemde devlet güçlenirken bunun tam tersi gelişmelerin yaşanması 

devletin sonunu getirir.8 İslâmcılara göre kadının açılmasını iste-

yenler hürriyet adına, kadınların örtülerini çıkarıp balolara, tiyat-

rolara gitmelerini, erkeklerin şehvetli bakışlarına maruz kalmaları-

nı, kocalarından başkalarıyla raks etmelerini, istedikleri yerlere 

                                                           
5 Bknz. Kıranlar, Safiye,  Değişen Kadın Kimliği Üzerine Bir İnceleme: İşgal İstan-

bul’unda Tesettür, Akademik İncelemeler Cilt:2 Sayı:1 Yıl:2007 
6 Öksüz,  melek, a.g.m,, s:472 
7 Sarışaman, Sadık. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kadın Kıyafeti Meselesi. Ankara 

Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 1998, 6.21, s:99 
8 Öksüz,  Melek, a.g.m,, s:476 
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serbestçe gidebilmelerine arzu etmektedirler. Oysa tesettür kadının 

namusunun iffetinin simgesidir9. Yine İzmirli İsmail Hakkı tesettü-

rün gerekliliği ile ilgili olarak şöyle demektedir: “Tesettür: Zina 

fesadının önünü tıkamak için (Zeria-i fesad-ı zina) meşrudur. Zi-

nanın duygusal boyutu da zinaya götüren yollar da haramdır. Bu 

da tabiîdir. Çünkü bir kimse askerine, yönettiği topluluğa veya 

ailesine bir şeyi yasakladıktan sonra yasakladığı şeye ulaştıran 

yolları ve sebepleri onlara nasıl mübah kılabilir?”10 

 Cumhuriyet’in ilk yıllarında da tartışmalar devam etmiş ve 

zaman zaman yasaklamalar olmuştur. Şapka inkılâbının akabinde 

yenilikçi görüşü benimseyenler kadın kıyafeti konusunda da bir 

inkılâp beklentisi içerisine girdiler. Hatta bazı il ve ilçelerde peçe 

ve çarşaf giyilmesi yasaklandı. Ancak Ankara'nın desteği alınama-

dığı için bu teşebbüsler başarısızlıkla neticelenmiştir.11 

Aslında günümüzde tesettüre karşı çıkanların gerekçeleri de 

hemen hemen aynı şeylerdir. Yani aradan geçen yaklaşık yüz elli 

yıllık bir zaman dilimine rağmen gerekçelerde değişiklik yoktur. 

Sadece o dönem olmayan laiklik kavramı bugün yasak isteyenlerin 

düşüncelerinde yer almaktadır. Fakat özde yine aynı iddia vardır. 

“Başörtüsü özgürlük değildir. O kadını toplumda ikinci plana iter, 

onun kamusal yaşama katılmasını engeller, özgürlüğünü elinden 

alacak bir dünya görüşüne sokar. Dolayısıyla başörtüsü yasağı 

kadının lehinedir” demektedirler.”12 

Günümüzde tesettür tartışması farklı kavramları içine alarak 

devam etmektedir. Bu kavramlar başörtüsü, türban ve çarşaftır. 

Her birisinin şekli, ortaya çıkışı ve toplumda ki algılanışı farklıdır. 

Özellikle tesettür meselesinde tartışmanın odağını oluşturması 

açısından türban-başörtüsü farklılığına dikkat çekmekte fayda var.  

                                                           
9 Sarışaman, agm, s:99 
10 Hakkı, İzmirli İsmail, (Sadeleştiren: Ali Duman), Tesettür Meselesinin Çözüm 

Yolları, Hikmet Yurdu Yıl:1, S.2, (Temmuz-Aralık-2008) ss. 179-188, s:187 
11 Sarışaman, Sadık, agm,  s:103 
12 Başörtüsü Neden Yasak?, Çok Dillendirilen Yasak Gerekçelerinin Analizi, Akder, 

2008, İstanbul, s:3 
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Türban-başörtüsü ayrımını laik kesim şu şekilde ifade etmek-

tedir; Türban kavramı, laik-Kemalist ideolojide, dinselliğin kamu-

sal alanda genişletilmesi projesine karşılık gelen bir simge olarak 

sabitlenmiştir. Oysaki başörtüsü kavramı, inancın yaşanmasının 

kişisel tercih boyutuna bir gönderme yapmaktadır. Bu tercih, din-

sel bir tercihtir ve aynı zamanda kişisel bir tercih olarak öne sü-

rülmektedir. Kişisel bir tercih olmasından dolayı da kişisel hak ve 

özgürlükler alanıyla ilişkili kılınabilmektedir.13 Aynı çalışmada 

Dursun, Laik popüler medya ile İslamcı medya arasında başörtü-

sü/türbana bakış farkı için “Laik-popüler medyada, var olan laik-

Atatürkçü rejimi yıkmaya yönelik politik fantazilerin göstergesi 

olarak değerlendirilen türban, İslamcı basında “insan hakları ve 

özgürlük talebinin” göstergesi olarak sunulmaktadır. İslamcı ba-

sın, üniversitelere türbanlı öğrencilerin alınmamasını, faşizm ola-

rak değerlendirmektedir.” değerlendirmesini yapmaktadır.14  

Başörtüsünü yasaklayanlar veya yasağı savunanlar, bunu çe-

şitli biçimlerde temellendirmeye çalışmaktadırlar. Bunu yaparken 

de homojen bir “türbanlılar” veya “başörtülü kadınlar” kategorisi 

hayal etmektedirler. Böyle homojen bir grup olduğu algısı hatalı-

dır. Örtülü kadınların çok farklı hayat tarzları ve kendilerini algı-

layış biçimleri vardır. Örtülü kadınlar, İslam ortak paydasını pay-

laşsalar da çok farklı sınıfsal, ırksal ve etnik arka plandan gelmek-

tedirler.15 

Günümüzde “başörtüsü” yasağının sebepleri olarak dile geti-

rilen iddiaları KADER 2008 analizinde yedi maddede toplamıştır:16 

1. Başörtüsü Yasağının Kadınlar Lehine Olduğu 

2. Kıyafet Serbestîsinin Başı Açık Kadınlar üzerinde Olumsuz 

Etki Oluşturacağı ve Türkiye’nin Rejiminin Değişmesine Neden 

Olacağı  

                                                           
13 Dursun, Çiller, İslamcı Basında Kemalizm Karşıtlığının Kurulması, Ankara Ünv. 

SBF Dergisi � 58-4, s:70 
14 Dursun, agm, s:71 
15 Başörtüsü Neden Yasak?, s:3 
16 Başörtüsü Neden Yasak?, s:2 
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3. Devlet Düzeninin Sağlanması İçin Başörtüsünün Yasaklan-

ması Gerektiği  

4. Siyasi Simge İddiaları, Türban / Başörtüsü Ayrımının Ger-

çekliği 

5. Laiklik İlkesinin Başörtüsünün Yasaklanmasını Gerektirdiği 

6. Kamusal Alandan Başörtülülerin Çıkartılabileceği  

7. Yargı Kararlarının Yasaklamayı Meşru Hale Getirdiği  

Akder, Temmuz 2010 raporunda başörtüsü yasaklarının ka-

dınlar için zararlarını da şu şekilde tespit etmiştir; “Başörtülü ka-

dınlara karşı gerçekleştirilen ayırımcılık, bu kadınların yaşamın 

içinde yer almalarını, kültürel gelişimlerini, sosyalleşmelerini, bi-

reyselleşmelerini ve ekonomik özgürlüklerine kavuşmalarını en-

gellemektedir. Yasak başörtülü kadınların tüm eğitim yaşamından 

soyutlanmasına, çalışma ve siyasal yaşamın dışında bırakılmasına 

neden olmakta; bu da statü ve güç açısından hizmetlere, kaynakla-

ra, imkânlara ulaşmada ciddi bir eşitsizlikle sonuçlanmaktadır.17 

1998 yılında başörtüsü yasağına uymayan öğrencilerden üç 

bine yakını okuldan uzaklaştırılmış, birçoklarına ise uyarı ve kı-

nama cezası verilmiştir. 1999 yılında yasak açık öğretim fakülteleri 

ve ilahiyat fakülteleri öğrencilerini de içine alırken, Kıbrıs üniversi-

telerinde de başörtü yasaklanmıştır. 2000 ve 2001 yılına gelindi-

ğinde ise İmam-Hatip Liseleri dahil, Türkiye’nin tüm devlet ve 

özel üniversiteleri bu yasağı uygulamıştır18. 

Türkiye’de üniversitelerde uygulanan başörtüsü yasağına iliş-

kin 2010 yılında yapılan bir araştırmanın sonuçları oldukça dikkat 

çekicidir. Bu araştırma sonuçlarına göre Türkiye ortalamasında 

%70,6 gibi bir yasağa katılmama söz konusudur. İlk ve orta öğre-

timde ise bu oran %35,7’dir.19 Aynı araştırmanın ikinci bölümünde 

başörtüsü tartışmalarının tarafları olan gazetelerde suçlanan güçler 

                                                           
17 Toplumsal Cinsiyet, Eşitlik ve Başörtüsü Yasakları, ,Akder, Temmuz 2010, İstan-

bul, s:22 
18 Toruk, İbrahim, agm, s:487 
19 Toruk,İbrahim, agm, s:493 
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olarak; yasağa karşı olan gazeteler haberlerinde yasağa destek 

güçler olarak başta CHP ve laik dernek, kuruluş ve yargıyı gör-

mektedirler. Başörtüsü yasağını savunan gazeteler ise başta AK 

Parti olmak üzere çeşitli cemaatleri ve bağnazlığı suçlamaktadır-

lar.20 

Başörtüsü yasağının kaldırılması sürecine gelince; başörtüsü 

yasağı bütün kurumlarda aynı anda kaldırılmamış, aksine kurum 

kurum farklı tarihlerde ve farklı kanun, yönetmelik ve tüzüklerde 

yapılan değişikliklerle ancak tam bir serbestlik getirilebilmiştir. İlk 

olarak 2007'de YÖK başkanlığındaki değişimle, üniversitelere ba-

şörtülü öğrencilerin girmesinin önü açılmıştır. YÖK başkanının 

rektörlüklere gönderdiği talimatla yasak uygulamada kalkmış 

oldu. Kamu personeli için başörtüsü yasağının kalkması ise 1 Ekim 

2013'te açıklanan demokratikleşme paketi ile olmuştur. Kamuda 

kadın personelin giyimini sınırlandıran ve başörtüsü ile çalışması-

nı engelleyen ifadeler ve madde yönetmelikten çıkarılması şeklin-

de Kılık kıyafet yönetmeliğinin 5. maddesinde yapılan değişiklikle 

kısıtlayıcı hükümler kaldırılmış ancak askerler, emniyet mensupla-

rı, hakimler ve savcılar bu düzenlemenin dışında tutulmuştur.21 

Ancak 2015 yılında HSYK, Yargıtay’ın başvurusu üzerine, “hâkim 

ve savcılar görev başında başörtüsü de şapka da takabilir” dedi. 

HSYK Genel Sekreter Yardımcısı Musa Kanıcı, Türkiye’nin buna 

alıştığını söyledi.22 26/12/2016 tarihinde Danıştay 8. Dairesi, Türki-

ye Barolar Birliği'nin meslek kurallarında yer alan avukatların 

'başları açık' görev yapacaklarına ilişkin düzenlemenin yürütmesi-

ni durdurdu.23 Böylece yargıda görev yapanlar için de başörtüsü 

yasağı kaldırılmış oldu. 27 Ağustos 2016 tarihli Resmî Gazete’ de, 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde 

yapılan değişiklikle, kadın polislerin başörtüsü kullanması serbest 

                                                           
20 Toruk, İbrahim, agm, s:513 
21 http://www.trthaber.com/haber/gundem/kamuda-basortusu-resmen-serbest-

103929.html 
22 http://www.karar.com/gundem-haberleri/hsykdan-hakim-ve-savciya-basortusu-

izni# 
23 http://d.barobirlik.org.tr/2017/20170523_duyuru.pdf 
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bırakıldı24 31 Ekim 2013'teki Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 

başörtülü olarak katılan AK Parti mensubu bayan milletvekilleri 

herhangi bir engelle karşılaşmayınca sorun TBMM içerisinde de 

çözülmüş oldu.   

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve 

Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’ te yapılan değişiklikle ortaöğretim-

de de yasak kaldırılmış ve öğrencilerin başörtüleriyle derslere gi-

rebilmelerinin önü açılmış oldu.25  

Tesettürü içerisinde yer alan diğer kavramlar ise çarşaf, peçe 

ve feracedir. Tesettürü oluşturan diğer çarşaf, peçe, ferace gibi 

giysiler İslamiyet’e girişten sonra Türk kadınları tarafından da 

yüzyıllarca giyildi…Mehmet Zeki Pakalın, çarşafın tazimattan 

sonra hacılar vasıtasıyla Arabistan'dan Osmanlı toplum hayatına 

intikal eden bir giysi olduğunu belirtir. Onu esas alan Sebahattin 

Türkoğlu’ da aynı ifadeleri tekrarlar.26 

2. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

 Bu çalışma için iki aşamada, iki kavram ile ilgili veri taraması 

yapılmıştır. Birinci aşama da bu kavramlardan Başörtüsü için 

01.04.2013 tarihinde Twittürk Twitter takip sitesinde tarama ya-

pılmış ve bu tarama sonucunda 4627 adet “Başörtüsü” kavramını 

içeren ileti tespit edilmiştir. Daha sonra aynı site üzerinde en popü-

ler ileti taraması yapılmış ve bu tarama sonucunda da başörtüsü 

için 509 adet ileti tespiti yapılmıştır. Türban kavramı için ise 

02.04.2013 tarihinde tarama yapılmış ve bu tarama sonucunda 2123 

adet ileti tespit edilmiş, en popüler iletilerin sayısı ise 243 çıkmıştır. 

Aşağıda bu iletilerden en popüler ikişer tanesi yer almaktadır. 

İkinci aşamada ise Başörtüsü için 31.05.2018 tarihinde anı site üze-

rinden tarama yapılmış ve 1479 “Başörtüsü” kavramını içeren ileti 

tespit edilmiştir. Daha sonra aynı site üzerinde en popüler ileti 

                                                           
24 https://bianet.org/bianet/toplum/178210-kadin-polisler-basortusu-takabilecek 
25 https://www.memurlar.net/haber/484226/liselerde-basortusu-yasagi-

kaldirildi.html 
26 Sarışaman, agm,  s:98 
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taraması yapılmış ve bu tarama sonucunda da başörtüsü için 192 

adet ileti tespiti yapılmıştır. Türban kavramı için ise aynı tarihte 

tarama yapılmış ve bu tarama sonucunda 672 adet ileti tespit edil-

miş, en popüler iletilerin sayısı ise 63 çıkmıştır.  

ORTAYA ÇIKAN ALGILAR 

 Örtünme ile ilgili kavramları içeren iletileri birlikte değerlen-

dirdiğimizde ortaya çıkan algı ve sonuçlar şu şekilde sınıflandırı-

labilir. 

1. Başörtüsü ve türban bir bez parçasıdır. Bu algıyı orta-

ya koyan bazı iletiler: 

 “Başörtüsü sâhiden bir tekstil malzemesidir. Onu tesettür eyleyen, 

altındaki baş ve o başın Allah karşısındaki duruşudur.” 

 “Şevval SAM 'BAŞÖRTÜSÜ tekstil parçasıdır' demiş, Kumaştaki 

ruhu algılayacak imanın yoksa BAYRAK da sana tekstil parçası görünür, 

cahil!” 

  “Türban benim için sofra bezidir.” 

 Bu algı iki yönlüdür. Biri hem yapıldığı malzeme ve hem de 

takılma amacı ile bir bez parçasıdır. Başka hiçbir sosyal veya dini 

anlamı yoktur. İkincisi ise bunlar gerçekten bir bez parçasıdırlar. 

Fakat onların takılma amacı onları bir bez parçası veya tekstil mal-

zemesi olmaktan çıkarıp çok farklı bir noktaya yerleştirmektedir. 

Artık hem türban hem de başörtüsü tesettürdür. Burada bayrak ile 

bir benzetme yoluna gidilerek türban ve başörtünün kazandığı 

yeni anlam ortaya konmaktadır. Bu algıya yasak kalktıktan sonra 

elde ettiğimiz paylaşımlarda rastlanmamaktadır. Dolayısıyla ba-

şörtüsünün ne dolduğu tartışmasının artık gündemde olmadığı 

anlaşılmaktadır.  

2. Aynı olay üzerinde oluşmuş iki ayrı algı.  

A. Başörtüsü/türbanın sosyal hayatta çok fazla görünür 

olduğu, toplumu bütün yönleriyle kuşattığı algısı: 

 “Penguene bile başörtüsü taktılar! http://t.co/G4ZLkqwpTP”  

 “Farkında mısın "Dişi olduğunu belirtmeleri için" başörtüsü 
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takmaları gerekiyor diyorsun ikolkul 1. sınıftaki çocuklara.” 

 “AKP liler bu gidişle sokakta gezen dişi kedi köpeğe de dinen günah 

diyerekten türban takacaklar diye korkuyorum :)” 

 “Sporda da türban http://t.co/opK3RV5FBu,) 

 “Herşeye saygı duyabilirim ama 7 yaşındaki kız çocuğuna türban 

taktırıp "kendisi istiyorr, onun seçimi" diyen zihniyete asla duyamam” 

B. Medyanın başörtüsü/türban hakkında yalan haberler 

yaptığı algısı. 

 “Şeriat geliyor haberleri! Penguen'e başörtüsü yalan çıktı 

 http://t.co/INnfbna0p8http://t.co/iK2WcnxOIq” 

 “Penguen'e başörtüsü yalan çık-

mış http://t.co/MTRdqnBxy9 Yalancı HÜRRİYET” 

“Başörtüsü haberinde yine fena çuvalladılar!   

http://t.co/gONn0aQE2Rhttp://t.co/GRJmrls0Sx” 

 Geleneksel medyada yer alan bir haber (Penguene başörtüsü) 

üzerinden çıkan tartışmalar iki ayrı algıyı gün yüzüne çıkarmıştır. 

Hürriyet gazetesinde yer alan bir haberde Timaş Yayınları’nın 

çıkardığı ‘Paytak Penguenler ile Tanışalım’ adlı hikâye kitabında 

dişi penguenlere başörtüsü takıldığı iddia edilmekteydi. Fakat 

daha sonra Timaş Yayınları tarafından yapılan bir açıklama da 

“Paytak penguenler” adlı kitap, Amerikan Kapps Book tarafından 

İngilizce yayımlanan kitabın eksiksiz çevirisiydi ve çizimler de 

orijinal baskıdan aynen alınmıştı. Anne penguen kitabın orijinalin-

de başörtülü çizilmişti. Türkiye’deki baskıda anne penguene başör-

tü takılması söz konusu değildi.”27  denilerek iddia yalanlanmıştı. 

                                                           
27 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22811409.asp (Erişim tarihi: 19.06.2013) 

http://t.co/opK3RV5FBu
http://t.co/INnfbna0p8http:/t.co/iK2WcnxOIq
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22811409.asp
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28 

 İşte tüm bu süreç toplumda iki farklı algının oluşmasına yol 

açtı. Birincisi; Başörtüsü/türban karşıtlarında oluşan algıdır. Bu 

kesim başörtüsü/türbanın sosyal hayatta çok fazla görünür olduğu, 

toplumu bütün yönleriyle kuşattığını ve toplumda ki her şeye si-

rayet ettiğini iddia etmektedir. Öyle ki başörtüsü/türban taktırma 

insanlarla sınırlı kalmadı, hayvanlara bile karıştılar. Bu rahatsızlık, 

yedi yaşında ki bir kıza türban takılmasından sporda da türbanın 

görünür olmaya başlamasına kadar hissedilmektedir. Bu algı ya-

sak kalktıktan sonra elde ettiğimiz paylaşımlarda da varlığını sür-

dürmektedir. Özellikle bazı okullarda kız çocuklarına başörtüsü 

dağıtımı ile bazı belediyelerin düzenlediği programlarda küçük kız 

çocuklarına başörtüsü giydirilmesi haberleri üzerinden işlenmek-

tedir. Bunu ortaya koyan iletilerden bazıları şunlardır:  

 Bu haber üzerinden oluşan ikinci algı ise başörtüsü/türban ta-

raftarlarına aittir. Bu algıya göre medya her zamanki gibi başörtü-

sü/türban hakkında yalan haberler yapmaktadır. Zira iletilerde 

kullanıla ifadelerde “yine” kelimesi dikkat çekmektedir. Bu, daha 

öncede bu tür haberlerin yapıldığına inanıldığını göstermektedir.  

 Benzer bir algıyı yasak kalktıktan sonra ki paylaşımlarda da 

görmekteyiz. Başörtüsü takan küçük kız çocuklarının Fox haberde 

                                                           
28 Ekli linkte yer alan haber için bknz. 

 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kitaptaki-penguene-basortusu-22790786 
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hedef gösterildiği iddiası bu algıya temel oluşturmaktadır. Bu algı 

ile ilgili iletilerden bazıları şunlardır: 

 İsmail Küçükkaya FOX TV’de canlı yayında başörtüsü takan küçük 

kız çocuklarını hedef gösteriyor. 

 Fok sana ne oluyor. Sen git Abd de spikerlik yap. Giyim kuşama 

mudahale etme, yorumda yapma. 

3. Başörtüsü/türbanın toplumda, açığa çıktığında tepki 

çekecek, pek çok bireysel, sosyal veya siyasi davra-

nış, olay veya haberi gizlediği algısı.  

“Türban bütün günahları örtüyor...Türban tak Müslüman ol...Ohh 

ne ala.” 

“Artık o TÜRBAN; Hırsızlıklarınızı, yolsuzluklarınızı... v.s kapat-

mak için yeterince büyük değil. Biraz da UTANMA duygusuna yatırım 

yapın.!” 

“Yine bir şeyleri mi örtüyor başörtüsü; düşük ücretleri, haksızlığı, 

adam kayırmayı...?” 

Özellikle siyasetle yakından alakalı olarak başörtüsü/türban 

meselesi gündeme getirilerek toplumdan pek çok yanlış gizlen-

mektedir. Bu konuyu başlı başına ele alan bir blog yazısı29 türbanı 

“temel sorunları gizlemenin simgesi” olarak nitelemektedir.  

Aynı algıyı yasak kalktıktan sonra ki paylaşımlarda da gör-

mekteyiz. Bu algıyı ortaya koyan iletilerden bazıları şunlardır: 

Başörtüsü istismarı ile iktidara geldiniz. Her pisliğinizi ve ahlaksız-

lığınızı başörtüsü, seccade ve bayrak ile örtmeyi çok iyi beceriyorsunuz. 

Türkiye’de binlerce insanı haksız yere hapsedip işkence eden hırsızların 

"Aman İtalya'da başörtüsü baştan gidiyor" yaygarası iğrenç. 

https://twitter.com/yenisafak/status/953892235090845697 … 

Başörtüsü SAHTEKARLIĞI ve DOMUZ eti siyasetiyle yandaştan 

oy devşirenlerin Türkiye’si! Domuz eti yemeyen ama tüyü bitmemiş 

yetimin hakkını zıkkım zıkkım bal tadında götürenlerin ülkesi! Hal böyle 

                                                           
29 http://blog.milliyet.com.tr/temel-sorunlari-gizlemenin-simgesi-

turban/Blog/?BlogNo=88885 (Erişim tarihi:19.06.2013) 

http://blog.milliyet.com.tr/temel-sorunlari-gizlemenin-simgesi-turban/Blog/?BlogNo=88885
http://blog.milliyet.com.tr/temel-sorunlari-gizlemenin-simgesi-turban/Blog/?BlogNo=88885
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olunca bebelere ve çocuklara da zindanda büyümek düşüyor işte! 

4. Başörtüsü/türbanın Türkiye siyaset sahnesinde radi-

kal değişikliklere yol açtığı algısı. 

  “CHP Giresun'da 2 bin türban dağıttı CHP Görele Kadın Kolları 

Giresun'un Görele ilçesinde kadın esnaflara... http://t.co/rAn1ylRkuS” 

“Toplumda türbanlilari öcü olarak algilayan CHP her zaman ki gibi 

çark etti sokak sokak türban dağitiyorlar. Yakinda çarsaf da dağitirlar...” 

“CHP kadın kolları Giresun'da 'Türban' açılımı yapmış. Bakalım 

aynı CHP hangi ilde "Türban" yakıp "Türban" kapalı mı" yapacak.” 

Bu algı özellikle CHP ile ilgilidir. Çünkü özellikle yakın tarihe 

baktığımızda CHP, başörtüsü/türban sorunun çözümünde hep bir 

engelleyici olarak görülmüştür. Hatta en son TBMM’de kabul edi-

len ve yükseköğretimde başörtüsü/türbanı serbest bırakan yasayı 

Anayasa mahkemesine götürmüş30 ve iptal ettirmiştir. Fakat aynı 

CHP son zamanlarda sokakta başörtüsü dağıtım haberleriyle gün-

deme gelmiştir. İşte bu değişim iletilerden ortaya çıkan algıya te-

mel teşkil etmektedir. Yani başörtüsü/türban CHP’yi değiştirmiş 

ve özellikle CHP seçim zamanında başörtüsü/türban dağıtır hale 

gelmiştir. Bu durum başörtüsü/türban karşıtlarının tepkisini çe-

kerken, başörtüsü/türban taraftarlarına ise pek inandırıcı gelme-

mektedir.  

Anı algıyı yasak kalktıktan sonra ki paylaşımlarda da görmek-

teyiz. Özellikle CHP Cumhurbaşkanı adaya Muharrem İNCE’ nin 

kamuoyuna konu ile ilgili verdiği mesajlar bu algının temelini 

oluşturmaktadır. Fakat bu kez twitterda karşı tepki olarak benzer 

tepkileri görmemekteyiz. Hatta muhafazakâr kesimin bakışında da 

bir farklılaşmadan söz edilebilir. Her ne kadar bu konuşmaların 

seçim sebebiyle konjoktürel olduğunu ve dikkate alınmamasını 

ileri sürenler olduğu gibi bu ifadelerin ciddiye alınması gerektiği 

ve özellikle iktidarın bu söylemi ciddiye alıp ortak bir zeminde bir 

şeyler yapması gerektiğini düşünenler de bulunmaktadır. Bu algıyı 

                                                           
30 http://bianet.org/bianet/bianet/105196-chp-turban-degisikligine-karsi-anayasa-

mahkemesi-ne-basvurdu (Erişim Tarihi:19.06.2013) 

http://t.co/rAn1ylRkuS
http://bianet.org/bianet/bianet/105196-chp-turban-degisikligine-karsi-anayasa-mahkemesi-ne-basvurdu
http://bianet.org/bianet/bianet/105196-chp-turban-degisikligine-karsi-anayasa-mahkemesi-ne-basvurdu
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ortaya koyan iletilerden bazıları şunlardır: 

Muharrem İnce'den tepki: Benim kız kardeşim 40 yıldır başörtüsü 

takıyor, yalancılar; başörtüsü konusu kapanmıştırh-

ttp://t24.com.tr/haber/chpnin-cumhurbaskani-adayi-ince-rizede-

konusuyor,625918 … 

Ak Parti Muharrem İnce’nin başörtüsü konusunda yaptığı açıkla-

mayı önemsemeli ve başörtüsü meselesini ilerleyen süreçlerde hiçbir yo-

rum insiyatifine meydan vermeksizin çözecek bir anayasa değişikliğini 

hızlıca meclise getirmelidir. 

Muharrem İnce Konya'da: Buradan söz veriyorum. Benim kızkarde-

şim 12 yaşından beri 40 senedir başörtüsü takıyor. İnsan kızkardeşinin 

başörtüsünü çıkarır 

mı?http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/975297/Muharrem_ince

_den_onemli_aciklamalar.html … 

5. Türbanın siyasi simge olduğu algısı.  

“Türban siyasi simgedir!” 

“AKP'nin BAYRAĞI "türban”! _ Yetmedi! Türban fetişistleri, ana 

okulundaki 3 yaşındaki bebeklere türban taktı-

lar! http://t.co/yhDzcCTGpM” 

Bu algı aslında Türkiye’de başörtüsü/türban meselesini teme-

lini oluşturmaktadır. Çünkü başörtüsü/türban yasağını savunanlar 

gerekçe olarak türbanın siyasi simge olduğu iddiasını ileri sürmek-

tedirler31. Nitekim TBMM’de kabul edilen başörtüsü/türbanı yük-

seköğretimde serbest bırakan yasa için açıklamalarda bulunan 

MHP Genel başkanı Devlet BAHÇELİ ’de olaya bu açıdan yaklaş-

mış ve başörtüsünün siyasi bir simge olmadığını dolayısıyla üni-

versitelerde serbest olması gerektiğini söylemiştir “"Başörtüsü 

siyasi simgedir demek çok yanlıştır. Din ve vicdan özgürlüğü çer-

çevesinde, inancı nedeniyle başını örten insanlarımızı da rencide 

eden bir yaklaşımdır. Başörtüsünü siyasal simge haline dönüştür-

                                                           
31 http://blog.milliyet.com.tr/turban-siyasi-simgedir---/Blog/?BlogNo=86277 (Erişim 

tarihi:16.06.2013) 

http://blog.milliyet.com.tr/turban-siyasi-simgedir---/Blog/?BlogNo=86277


 Lokman CERRAH 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

142 

mek, Türkiye'de rejim üzerinde belli amaçları olanların yaptığı bir 

istismardır. Başörtüsüne din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde 

saygı duyanlar olabilir. Bu onlara da yapılmış bir haksızlık olur. 

Başörtüsü siyasal simge olarak takdim edilemez. Böyle yaparsanız, 

toplumu dinamitlersiniz. Başörtüsü siyasal simge değildir, olma-

malıdır."32. 

Yasağın kalkmasını savunanlar ise türbanın siyasi bir simge 

değil, dini bir gereklilik olduğunu ileri sürmektedirler. Nitekim 

dönemin DİB başkanı Ali BARDAKOĞLU bir televizyon progra-

mında “14 asırdan bu yana İslam dünyasında kadınlar başlarını 

dini gereklilik olduğu için örterler. Bu herkesin görmesi gereken 

bir realitedir. Bu konunun dini boyutu. Tabii Müslüman olmanın 

ön şartı dinin gereklerini yerine getirmek değildir. Başörtü dini 

gerekliliktir ama insanların kendi dinlerini gereklerini yerine geti-

rip getirmemeleri kendi iradelerindedir. Siyasetçiler bu konuyu 

özgürlük alanı olarak görürler ya da bu konuda kısıtlama getirirler 

o onların bileceği işlerdir.” demiştir.33  

Türbanın siyasi bir simge olup olmadığı, Türkiye’de yapılan 

bir kamuoyu araştırmasında sorulmuş ve alınan cevaplar aşağıda 

bir tablo halinde verilmiş-

tir.34

 

Yine başka bir araştırmaya göre türbanın bir siyasi bir simge 

olduğunu kabul etmeyenlerin oranı %63,6 iken başörtüsünün irti-

cai bir simge ve T.C için tehlike olduğu görüşünü benimsemeyen-

                                                           
32 http://www.unibozkurt.com/h984-bahceli-basortusu-siyasal-simge-olarak-

takdim-edilemez.html (Erişim Tarihi:19.06.2013) 
33 http://www.tuketiciler.org/?com=news.read&ID=2329 (Erişim Tarihi:19.06.2013) 
34 http://www.agarastirma.com.tr/pdfler/turban-siyasi-bir-isaret-simge-mi.pdf 

(Erişim Tarihi:19.06.2013) 

http://www.unibozkurt.com/h984-bahceli-basortusu-siyasal-simge-olarak-takdim-edilemez.html
http://www.unibozkurt.com/h984-bahceli-basortusu-siyasal-simge-olarak-takdim-edilemez.html
http://www.tuketiciler.org/?com=news.read&ID=2329
http://www.agarastirma.com.tr/pdfler/turban-siyasi-bir-isaret-simge-mi.pdf
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lerin oranı da %76,4’tür.35 Bu algının yasak kalktıktan sonra ki pay-

laşımlarda ortadan kalktığı görülmektedir. 

6. Kamuda uygulanan başörtüsü/türban yasağının artık 

kalkması gerektiği ve gerek ülkemizde gerekse dün-

yada bu yönde hukuki kararlar alındığı algısı.  

 “Kamuda başörtüsü serbestliği için "barbar, faşist, dinci bir dikta-

törlük" diyen Hüseyin Aygün'den CHP'liler utanmalı bence” 

 “Başörtüsü için 12 milyon imza bakanlığa teslim edil-

di http://t.co/qWh7VVMe8k” 

 “Fransa'da Yargıtay Başörtüsü ile çalışılmasını onayla-

dı http://t.co/x6KzjGIvRU” 

 “Danıştay, başörtüsü kararına ilişkin Barolar Birliği'nin itirazını 

oy çokluğuyla reddetti. Avukatlar başörtülü olarak çalışabilecekler.” 

 “Fransa'da tarihi karar. "Başörtüsü laikliğe aykırı değil" 

 Burada özellikle Eğitim-Bir-Sen’in kamuda başörtü-

sü/türbanın serbest bırakılması için başlattığı imza kampanyası ve 

beraberinde 18 Mart Pazartesi günü işyerlerine “serbest kıyafet” ile 

gideceklerini duyurması önemli bir rol oynamaktadır. Nitekim 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu yaptığı basın açık-

lamasında kampanyadaki toplam imza sayısını 12 milyon 300 bin 

olduğunu açıklamıştır.36 Geleneksel medyada da bu durum haber-

leştirilmiş ve özellikle bazı yayın organlarında durum “Kamuda 

Türban Provası”37, “kamuda türban günü”38 gibi başlıklarla veril-

miştir. 

 Bu algının oluşmasında ikinci derecede önemli rol alan geliş-

me ise gerek yurt içinde gerekse yurt dışında hukuksal olarak ba-

şörtüsü/türbana bazı alanlarda serbestlik sağlayan kararlardır. Bu 

                                                           
35 Toruk, İbrahim, agm, s:496-497 
36 http://www.memurhaber.com/memur-sen-kamuda-turban-icin-kac-imza-topladi-

h12893.html (Erişim Tarihi:16.06.2013) 
37 http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/20041-kamuda-turban-provasi.html 
38 http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/yarin-kamuda-turban-gunu-

h31404.html 

http://t.co/qWh7VVMe8k
http://www.memurhaber.com/memur-sen-kamuda-turban-icin-kac-imza-topladi-h12893.html
http://www.memurhaber.com/memur-sen-kamuda-turban-icin-kac-imza-topladi-h12893.html
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kararlar, Türkiye’de Danıştay’ın avukatlarla ilgili vermiş olduğu 

karar39 ve yurt dışında da Fransa’da Yargıtay’ın vermiş olduğu 

karardır.40 

 Ayrıca kamuda başörtüsü/türban yasağını sorgulayan bir ça-

lışmada kamu kuruluşlarında başörtüsü/türbanı yasaklama kara-

rına katılmama oranı %61,9 çıkmıştır.41  

7. Başörtüsü/türbanın tesettür aracı olma özelliğini yiti-

rerek, bir moda göstergesi, ticari bir meta haline gel-

diği ve başörtüsü/türban takanların bir kısmının gi-

yim, tavır ve davranışlarının tesettürün anlamına 

tamamen ters düştüğü algısı.  

 “İlgi çekmemek için türban takıyorsun, eyvallah ta altına giydiğin 

Converse, yüzüne yaptığın iki ton makyaj, dar bluejean nedir? #EKİP” 

 “İslamcı yazarın korkusu: Türban artıyor tesettür azalı-

yor http://t.co/GD00Eto6wr” 

 “Bugün leoparlı türban takan bi türbanlı ve mini eteğe yakın bi etek 

giyen başka bi türbanlı gördüm. Bunlar aleni bişey geçiyor inandıklarıy-

la” 

 “Uyanık bir iş adamı "Saç Görünümlü Başörtüsü" icat etmiştir. 

#TAG =>http://t.co/TcnqGDF4P4” 

 Nitekim Yeni Akit yazarı Faruk Köse bir yazısında uygula-

mada ki başörtüsü/türban konusunu değerlendirirken aynı eleştiri-

leri yöneltmektedir “Türban artık moda. Sadece saçların bir bez ile 

örtülmesi... Onun dışında, başı örtülü ile açık arasında fark yok. Kızımız, 

güya Allah’ın emrini eda ediyor; ama aslında isyana daldığından bîhaber. 

“Allah’ın tesettür emri” gitmiş, yerini “saçın kapatılması”ndan ibaret bir 

“ucube anlayış”a bırakmış. Başı kapalı, ama diğer her tarafı tam bir kepa-

zelik örneği. Saçı örtülü, ama diğer yerleri açık “maskara tipler”in sayı-

sında hızlı bir artış var. Ya da kapalı, ama vücut hatlarını bütün incelik-

                                                           
39 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22431199.asp (erişim Tarihi:19.06.2013) 
40 http://www.zaman.com.tr/dunya_fransada-yargitay-basortusu-ile-calisilmasini-

onayladi_2067469.html (Erişim Tarihi:19.06.2013) 
41 Toruk,İbrahim, agm, s:493 

http://t.co/GD00Eto6wr
http://t.co/TcnqGDF4P4
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22431199.asp
http://www.zaman.com.tr/dunya_fransada-yargitay-basortusu-ile-calisilmasini-onayladi_2067469.html
http://www.zaman.com.tr/dunya_fransada-yargitay-basortusu-ile-calisilmasini-onayladi_2067469.html


Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam  

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

145 

leriyle ortaya çıkaran sıkılıkta, ya da şeffafından giyinenler... Süsler, 

makyajlar, boyalar falan... Şehvet ve cazibe katarının vagonları gibi...”42 

 Özellikle başörtüsü/türbanın ticari bir meta ve moda aracı ol-

duğu algısına yol açan önemli bir gelişme, piyasaya sürülen marka 

başörtüsü/türbanların yanı sıra tamamen saç şeklindeki başörtü-

sü/türbanlardır.43  

 

 Aynı algıyı yasak kalktıktan sonra ki paylaşımlarda da gör-

mekteyiz. Başörtüsü mücadelesinin kazanıldığı ama tesettür mü-

cadelesinin kaybedildiği vurgulanan paylaşımlarda ayrıca başörtü 

ve başörtülü kadınların reklamlarda satış aracı olarak kullanılma-

sına tepki de gösterilmektedir. 

 Başörtüsü özgürlüğünü kazanıp başörtüsü altındaki başları kaybet-

tik galiba mesele bu. 

https://twitter.com/biliyondabeni/status/981843181456318465 … 

 Ürün reklamı için başörtülü kadını kullanmışlar, başörtüsü ile 

uyumlu pembe ruju da tanıtmışlar manken de” sesimizi duyurmak istedi-

                                                           
42 http://www.yeniakit.com/turban-tamam-da-tesettur-ne-olacak-775yy.htm (Erişim 

Tarihi:23.06.2013) 
43 https://pbs.twimg.com/media/BFf7ZuPCAAEmnmd.jpg:large (Erişim tari-

hi:23.06.2013) 

http://www.yeniakit.com/turban-tamam-da-tesettur-ne-olacak-775yy.htm
https://pbs.twimg.com/media/BFf7ZuPCAAEmnmd.jpg:large
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ler” demiş, istediğin reklamda oyna ancak sömürüye kılıf arama... burada 

başörtülü kadının sesi yok istismarı var. 

https://twitter.com/sputnik_tr/status/954557848549076992 … 

8. Başörtüsü/türban sorununun, tolumda kadın üzerin-

den bir hesaplaşma aracı olduğu algısı.  

 İncelenen iletilerde ayrıca kadının pek çok konuda simge du-

rumuna getirildiği bunun kadına haksızlık olduğu dile getirilmek-

tedir. Yine başörtüsü/türban kadınlarla ilgili bir mesele olduğu 

halde, bu meseleyi konuşan, tartışan ve gerek çözmeye gerekse 

yasaklamaya çalışan kesimin erkekler olması eleştirilmektedir. 

Aynı algıyı yasak kalktıktan sonra ki paylaşımlar da da görmekte-

yiz. Özellikle bu problemin erkek siyasetinin bir sorunu olarak 

görüldüğü dikkat çekmektedir. Aynı algı yasak kalktıktan sonra 

elde edilen verilerde de dikkat çekmektedir. 

 “Konuştuğum tüm kadınların ardından en emin olduğum şey ise 

şuydu: Başörtüsü; örtülü veya örtüsüz kadınların sorunu değil, erkek 

siyasetinin sorunu, bu siyasetin ekmeğini kim yiyorsa onun sorunu.” 

 “Bütün o tezler “örtü”nün altında kaldı. Başörtüsü söylemiyle yü-

rütülen “dava” , mağdur kadınların üstüne basıp yükselen mağrur erkek-

lerin iktidarına dönüştü.” 

Gerçekten de gerek Meşrutiyet döneminde, gerek Cumhuriye-

tin ilk yıllarında ve gerekse hala günümüzde tesettür meselesi 

kadının toplumdaki yeri üzerinden ele alınmaktadır. Nitekim İcti-

had dergisi yazarları tesettür meselesini sadece bir örtünme soru-

nu olarak değil, kadının sosyal, kültürel ve iktisadi hayatta yer 

almasını engelleyen bir problem olarak da değerlendirdiler. Teset-

türden kurtulmanın kadının kurtuluşu anlamına geleceğini ifade 

ettiler.44  

 Kadına verilen ya da verilmeyen değer iddiası tesettür tartış-

malarının da tam merkezidir. Bunun için tesettüre karşı olanlar, 

kadına gerekli önem verilmediği ve toplumda bir kenara itildiği ve 

                                                           
44 Sarışaman, Sadık, agm,  s:98 
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bunun sebebinin ya da sonucunun tesettür olduğunu ileri sürerler. 

İşte Türk kadınının gelişim sürecine paralel olarak Osmanlıda 

ikinci sınıf bir insan olan kadının bu sebepten örtündüğünü, Cum-

huriyetle beraber eşit haklara kavuştuğunu dolayısıyla artık ör-

tünmeye gerek olmadığını iddia ederler. Türk kadını 16.yüzyıla 

kadar özgür ve bağımsız ve toplumda anaerkil bir yaşam sürdür-

müştür. Bu tarihten 2. Meşrutiyete kadar esir, köle, cariye konu-

munda ve ataerkil bir yaşam tarzı söz konusudur. 2.Meşrutiyetten 

Cumhuriyete kadar eşitlik istek ve düşünceleri gelişmiştir. Ancak 

Cumhuriyet döneminde Atatürk’le beraber kadın hakları kazanıl-

mış ve hür ve eşit yaşam tarzı benimsenmiştir.45  Taraftar olanlar 

ise İslam’ın kadına büyük değer verdiği, onu koruduğu ve toplu-

mun merkezine yerleştirdiğini, bu sebeple tesettürle bunu destek-

lediğini ileri sürerler. 

9. Başörtüsü/türban meselesine karşı gösterilen hassasi-

yetin toplumda var olan diğer pek çok soruna karşı 

gösterilmediği, dolayısıyla başörtüsü/türban taraftar-

larının özgürlükçü olmadığı algısı.  

 “gazetecilere müebbet istenir ortada yok, AKP'nin kolları altında 

türban eylemi yapar ancak!Kamuda türbanı yasallaştırmak için ++” 

 “Konu 6096 Kadın Cinayeti olunca sessiz kalıp, konu TÜRBAN 

olunca "Kadın Hakları" diye yırtınan MEMUR-SEN Başkanı, büyük 

yalakasın, BRAVO..!” 

 “Kamuda Türban Yaygarası yapanların ''ahlaki sınırlar çerçeve-

sinde özgürlük'' cümlesi biçilen özgürlüğün ne olduğunun göstergesi-

dir.” 

 Burada eleştirilen aslında bütüncül olunmamasıdır. Yani öz-

gürlük istenirken sadece kendine özgürlük istenmesi, başka alan-

larda bunun talep edilmemesi aksine bazen kısıtlamaların ileri 

sürülmesi eleştirilerin odağında yer almaktadır.  

                                                           
45 Özdemir, Gülen,  Türk Kadınının Toplumsal Konumunun Gelişim Süreci, Sosyal 

Bilimler Metinleri 03 / 2009, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Tekirdağ, s:16 
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Aynı algı yasak kalktıktan sonra ki paylaşımlarda da dikkat 

çekmektedir. Fakat bu kez başörtüsüne özgürlük isteyenlerin söy-

leminin de değiştiği ve tamamen zıt bir noktaya geldiği vurgulan-

maktadır. Hatta yasak döneminde özgürlük için mücadele edenle-

rin ağzından bu ifadeler dile getirilmekte ve aynı kişilerin bu kez 

başı açıklar için böyle bir mücadeleyi göze aldıklarını iddia etmek-

tedir. Burada ayrıca başörtüsünün kendisinin bir baskı aracı haline 

getirildiği algısı da dikkat çekmektedir. 

"başörtüsü ile okula gidemedik işe alınmadık" mağduriyeti ile iktida-

ra gelip başkalarının mağduriyeti ile dalga geçmek 

28 Şubat'ta başörtüsü için nasıl mücadele ettiysem bugün başörtülü 

muktedirlere karşı mücadele ediyorum, bende değişen şey yok, kim olursa 

olsun zalime karşı ve kim olursa olsun mazlumdan yanayım. 

Başörtüsü Mücadelesinin Değişen Yolculuğu: "Babam Açıldığımı 

Duyarsa, Kardeşimi de Üniversiteye Göndermez"  http://bit.ly/2EXjsYs 

Gazeteci Büşra Cebeci: Röportaj yaptığım kadınlardan biri 11 yaşın-

da başörtüsü takmaya başladığını söyledi. Okulu bırakmak zorunda kal-

mış. Erkenden evlendirilmiş. Yine şort giymek için Küba'ya gitmek iste-

miş.https://www.pscp.tv/w/1mnxeXqgkaqJX 

"TSK denetimindeki bölgede kadın gazeteciye başörtüsü takma zo-

runluluğunu kim getiriyor?"http://t24.com.tr/haber/osonun-girdigi-her-

yerde-kadinlar-kapaniyor-bizim-gazeteciler-de-duruma-uymus,563073 … 

10. Toplumun bir kesiminde başörtüsü/türbanın bilime, 

gelişmeye ve modernliğe engel olduğu şeklinde bir 

inanışın olduğu algısı. Bu algıyı ortaya koyan ileti-

lerden bazıları şunlardır: 

 “Yeni Şafak'tan ses getirecek manşet BAŞÖRTÜLÜ BİNİNCE 

BMW BOZULUYORhttp://t.co/e6Qox9z9 Bu haber BAŞÖRTÜSÜ ile 

derdi olanlara ders olsun!” 

 “Başörtüsü bilime engelmiş.. Heyhat..! Siz uzaya mekik gönderdiniz 

de, başörtüsüne mi takıldı?” 

 Bu algının artık yasak kalktıktan sonra ki paylaşımlarda yer 
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almadığı ve böyle bir tartışmanın gündemden düştüğü görülmek-

tedir. 

11. Toplumda bir kesimin (TGB) başörtüsü/türban üze-

rinden toplumun başka bir kesimini aşağıladığı algı-

sı.  

 “BU VATAN EŞŞE'ĞE TÜRBAN TAKAN EŞŞEKLER SAYE-

SİNDE DEĞİL, EŞŞEK ÜZERİNDEKİ NİNELERİMİZ SAYESİNDE 

KAZANILDI... http://t.co/vtG9cAxGMD” 

 “Nineleri de başörtüsü takardı, dedeleri de hacı, kalpleri de temiz. 

Taksimin ortasında anıran #eşşekTGB http://t.co/ANVRm9W8qI” 

 “Hayvana başörtüsü takınca kimin daha fazla eşşek olabildiğini gös-

teren grubun adıdır #eşşekTGB | http://t.co/sWxHcU9E2O” 

 Bu algıya sebep olan olay TGB’nin bir eşeğe başörtüsü/türban 

takarak yapmış olduğu bir eylemdir. Üniversite giriş sınavını pro-

testo gösterisine TGB grubu bir eşeğe başörtüsü takarak gelmiş ve 

gösteriyi bu şekilde sürdürmüştür46. İşte bu olay ve resim medya-

da yer alınca gerek sosyal medya üzerinden gerekse geleneksel 

medya üzerinde tepkiyle karşılanmıştır. 

 

                                                           
46 https://twitter.com/ademozkose/status/317018336011620353/photo/1 (Erişim 

Tarihi:23.06.2013) 

http://t.co/vtG9cAxGMD
http://t.co/ANVRm9W8qI
https://twitter.com/ademozkose/status/317018336011620353/photo/1
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Bu algılara ek olarak yasak kalktıktan sonra elde edilen payla-

şımlarda dikkat çeken nokta bu tür tartışmaların daha çok yurt 

dışında gerçekleşen olayalar üzerinden devam ettiğidir. Bu nokta-

da iki farklı bakış ve değerlendirme dikkat çekmektedir. Birincisi; 

İran’da meydana gelen başörtüsü zorunluluğuna karşı protestolar 

ve bu protestolarda yaşananalardır. Burada özellikle Türkiye ve 

İran karşılaştırılması yapılarak İranlı kadınların tepkileri olumlu 

karşılanmakta ve Türkiye’de ise bunun tersi bir durumun olduğu 

vurgulanmaktadır. İkincisi ise Avrupa’da başörtüsüne karşı takını-

lan tavırdır. Bazı batılı ülkelerin başörtüsünü yasaklama girişimleri 

olduğu dile getirilmekte ve bu eleştirilmekte bazılarında ise bu tür 

yasaklamalara karşı çıkan batılılar ve söyledikleri üzerinde konu 

işlenmektedir. 

“İran'da ahlak polisleri başörtüsü kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 

bir kadını parkın ortasında dövdü” 

“İran Meşhed’de çarşaflı bir kadın başörtüsü eylemine destek veri-

yor. Kendisi kapalı ama isteyenlerin kapanmama hakkını savunuyor 

https://twitter.com/ashamioo/status/958623490877349888” 

“Başörtüsü takmanın zorunlu olduğu Tahran'da 

#8MartDünyaKadınlarGünü'nde başörtüsüz kadınlar, Eşitlik Şarkısı 

söyledi. Her şartta, tüm tehlikeleri göze alarak modern hakları için müca-

dele veren kadınlar kazanacak!” 

“Belçika’da Tongeren Birinci Asliye Mahkemesi, okul kuralları gere-

ği başörtüsü yasağının dini özgürlüklere aykırı olduğuna hükmet-

ti.http://www.trthaber.com/haber/dunya/belcikadan-basortusu-karari-

352383.html …” 

“#Kanada’da #İslamofobik #saldırı  6. Sınıf öğrencisi kız öğrenci bir 

kişinin saldırısına uğradı. #Başörtüsü çıkarılmak istenen öğrenciye resmi 

yetkililer ve birçok ünlü tarafından destek verildi.” 

Yine sonradan ortaya çıkmış bir algı olarak 28 Şubat döne-

minde ve özellikle başörtüsü yasağı sürdüğü dönemde yaşananla-

rın unutulmadığı vurgulanmaktadır. Özellikle o günlerde yaşa-
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nanlar dile getirilmekte ve maruz kalınan mağduriyetlerin bazıla-

rının ancak bu günlerde giderildiğine dikkat çekilmektedir. 

“ESKİ TÜRKİYE'NİN UTANÇLARINDAN BİRİ "BAŞÖRTÜSÜ 

YASAĞI" Türkiye O Günleri Unutmadı!#Unutma#28ŞubatDemek 

#28Şubat” 

“ben 1999/2000 eğitim öğretim döneminde lise son sınıftayken Ba-

şörtüsü yasağı sebebiyle okulu toplu halde boykot edip derslere tüm okul 

olarak girmediğimiz eylemleri organize ettiğim gerekçesiyle İmam-

Hatip’ten atıldım.” 

“İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Sibel 

Eraslan, başörtüsü yasağı sebebiyle ruhsatını alamamış ve mesleğini 

yapamamıştı. Eraslan, 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasına müş-

teki avukatı olarak katılarak ilk kez bu yıl cübbe giydi. #İlhamVerenKa-

dınlar” 

“11 yaşındaydım, ilkokul balosunda sırf başörtüsü yüzünden 

itü’nün kampüsüne alınmayan annemin gözyaşlarını unutmadım.” 

Sonuç 

Başörtüsü/türban meselesi daha önce de belirtildiği gibi bir as-

rı aşan bir problem olarak hem siyaset, hem sosyal ve hem de aka-

demik hayatı önemli ölçüde etkilemiş bir problemdir. Özellikle bu 

meselenin çözümü üzerinde teklif sunmanın, fikir belirtmenin 

parti kapatmalarına gerekçe sayıldığı dönemler olmuştur. Bugün 

geldiğimiz noktada bu mesele artık gündemden düşmüş görün-

mektedir. Bu çalışma işte bu meseleye, günümüzün en önemli 

iletişim ve sosyalleşme aracı olan sosyal medya üzerinden nasıl 

bakıldığını ortaya koymayı amaçlamıştır. Ayrıca yine bu çalışma-

nın amaçlarından biri de yasağın sürdüğü dönem ile yasağın kalk-

tığı dönemler arasında bir farklılaşma olup olmadığını da ortaya 

koymaktır. Bu sebeple bir sosyal medya aracı olan Twitter veri 

kaynağı olarak kullanılmış, bu veriler Twittürk sitesi üzerinden 

elde edilmiştir. Veriler,  özellikle karşılaştırma yapılabilmesi açı-

sından 2013 ve 2018 yıllarında toplanmış ve böylece aradan geçen 

süreçte bakış açısında bir değişim olup olmadığı saptanmak is-
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tenmiştir. Bütün veriler birlikte değerlendirildiğinde şu sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

1. Başörtüsü ve türban bir bez parçasıdır. Bu bakış açısı sade-

ce 2013 verilerinde bulunmakta olup 2018 verilerinde 

görülmemektedir. 

2. Başörtüsü/türban sosyal hayatta çok fazla görünür halde-

dir, toplumu bütün yönleriyle kuşatmıştır. Bu bakış 

açısı her iki dönem için geçerli olup paylaşımcıların 

örneklerle dile getirdiği bir algıdır. Dolayısıyla siyasi 

iktidara bir eleştiri yöneltilmektedir. 

3. Medyanın başörtüsü/türban hakkında yalan haberler yap-

tığı düşünülmektedir. Bu bakış açısı da her iki dönem 

için geçerlidir. Yine somut örnekler üzerinden yapılan 

değerlendirmelere dayanan bu bakış, başörtüsü-türban 

karşıtı olduğu iddia edilen bazı medya gruplarına eleş-

tiri niteliğindedir. 

4. Başörtüsü/türbanın toplumda, açığa çıktığında tepki çeke-

cek, pek çok bireysel, sosyal veya siyasi davranış, olay 

veya haberi gizlediği düşünülmektedir. Bu düşünce 

her iki dönem için geçerlidir.   

5. Başörtüsü/türbanın Türkiye siyaset sahnesinde radikal de-

ğişikliklere yol açtığı iddia edilmektedir. Her iki dö-

nem için de geçerli olan bu değerlendirme ile ilgili ola-

rak ileri sürülen örnekler CHP mensuplarının özellikle 

seçim süreçlerinde ortaya koydukları söylemler üze-

rinden şekillenmektedir.  Fakat 2018 verilerinde farklı 

olarak bu söylemlerin daha çok ciddiye alınması ge-

rektiğine dair paylaşımlar dikkat çekmektedir.  

6. Türbanın siyasi simge olduğu iddiası aslında bütün mese-

lenin temelini oluşturmaktadır. Yasaklamanın ana se-

bebi bu örtülerin dini bir ihtiyaç için değil aksine siyasi 

bir amaçla örtüldüğüdür. Fakat 2018 verilerinde bu tür 

bir ifadeye rastlanmamış olması en azında bu argüma-
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nın artık eskisi kadar dikkate değer olmadığını gös-

termektedir. 

7. Kamuda uygulanan başörtüsü/türban yasağının artık 

kalkması gerektiği ve gerek ülkemizde gerekse dün-

yada bu yönde hukuki kararlar alındığı şeklinde dü-

şünce 2013 için önemli bir bakış açısıdır. Fakat bu gün 

artık gündemden düşmüştür. Aslında bu bakış açısının 

yoğunluğunun belki de sorunun çözümünde önemli 

bir rol oynadığı söylenebilir. 

8. Başörtüsü/türbanın tesettür aracı olma özelliğini yitirerek, 

bir moda göstergesi, ticari bir meta haline geldiği ve 

başörtüsü/türban takanların bir kısmının giyim, tavır 

ve davranışlarının tesettürün anlamına tamamen ters 

düştüğü değerlendirmesi belki de üzerinde en çok du-

rulması gereken ifadedir. Çünkü bu bakış açısı her iki 

dönemde de varlığını sürdürmekte ve somut örnekler-

le desteklenmektedir.  Özellikle “başörtüsü mücadele-

sini kazandık ama tesettür mücadelesini kaybettik” 

benzeri ifadelere sosyal medya da oldukça sık rast-

lanmaktadır. 

9. Başörtüsü/türban sorununun, tolumda kadın üzerinden bir 

hesaplaşma aracı olduğu düşüncesi de her iki dönem-

de de vardır. Özellikle siyaset üzerinden yapılan bu 

eleştiri kadınların tartışması, konuşması ve fikir üret-

mesi gereken bir meselenin hem savunucu hem de 

karşıtlarının erkekler olmasına yöneliktir. 

10. Başörtüsü/türban meselesine karşı gösterilen hassasiyetin 

toplumda var olan diğer pek çok soruna karşı göste-

rilmediği, dolayısıyla başörtüsü/türban taraftarlarının 

özgürlükçü olmadığı düşüncesi de her iki dönemde 

var olan bir düşüncedir.  

11. Toplumun bir kesiminde başörtüsü/türbanın bilime, geliş-

meye ve modernliğe engel  
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12. Bu algılara ek olarak yasak kalktıktan sonra elde edilen 

paylaşımlarda dikkat çeken nokta bu tür tartışmaların 

daha çok yurt dışında gerçekleşen olayalar üzerinden 

devam ettiğidir. 

13. Yine sonradan ortaya çıkmış bir algı olarak 28 Şubat dö-

neminde ve özellikle başörtüsü yasağı sürdüğü dö-

nemde yaşananların unutulmadığı vurgulanmaktadır 
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___________________________________________________________ 

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN KADIN CİNSİYETÇİLİK 

VE TÜRK KADINININ DURUMU 

ALAADDİN YANARDAĞ 1 

 

Kavramsal çerçeve bakımından konunun daha iyi anlaşılabil-

mesi için, Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyetçilik, Cinsiyet 

Rolleri ve Kimlik vb. kavramların literal anlamlarına kısaca de-

ğinmek gerekir.  

Cinsiyet (sex): İnsanların sahip oldukları biyolojik özelliklere 

göre kadın veya erkek olarak belirleme ölçütü. İnsanın sahip oldu-

ğu cinsiyete göre işi, sesi, ismi, giysileri, tutum ve davranışları 

farklılık gösterir. Bu arızi durumlar dışında cinsiyet insanın yaşam 

boyu değişmeyen özelliğidir. Biyolojik erkek- kadın ayrımını anla-

tırken cinsiyet kavramı kullanılır.2  Cinsiyet kavramı kadın ve er-

keğin doğal, fiziksel ve cinsel farklılıklarına işaret eder. Uluslarara-

sı belgelerde mesela pasaport, nüfus ve evlilik cüzdanlarında, ehli-

yetlerde, kurum kimliklerinde İngilizce kadın/erkek cinsiyet anla-

mındaki bölüm “sex” diye yazılır. Türkçede bu kavram genellikle 

hemen cinselliği çağrıştırır bu da kültürel bir durumdur. 

Toplumsal cinsiyet (gender) ile erkeklik ve kadınlık arasında-

ki buna paralel ve toplumsal bakımdan eşitsiz bölünmeye gön-

derme yapmaktadır. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet, kadınlar ile 

erkekler arasındaki farklılıkların toplumsal düzlemde kurulmuş 

yönlerine dikkat çekmektedir.  

Fakat bu terimin kapsamı, ilk ortaya çıkışından beri, yalnızca 

bireysel kimliği ve kişiliği değil, ayrıca sembolik düzeyde erkekliğin 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri 
2 Sezgin Kızılçelik &Yaşar Erjem, Açıklamalı Sosyoloji Terimleri Sözlüğü, Cinsiyet md., 

Günay Ofset, Konya 1992, s. 76. 
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ve kadınlığın kültürel idealleri ile stereotipilerini, yapısal düzeyde ise 

kurumlar ve örgütlerdeki cinsel iş bölümünü içine alacak kadar ge-

nişlemiştir. 1970’lerdeki araştırmalarda toplumsal cinsiyetle ilgili 

düşünceler ve erkeklerle kadınların rolleri söz konusu olduğunda 

çeşitli kültürler arasında muazzam değişiklikler bulunduğunu 

ortaya koymuştu. Benzer doğrultuda erkek ve kız çocukların, ye-

tiştirilme biçimi, gençlik kültürü, istihdam kalıpları ve aile ideolo-

jisi alanlarındaki toplumsallaşma süreciyle yetişkin erkek ve kadınla-

ra dönüşmelerini kapsayan araştırmalar yapılıyordu. Yapısal dü-

zeydeki araştırmalar ise, ev içindeki (dışarda tam zamanlı çalışan 

erkekleler ve kadınlar arasında bile görülen) eşitsiz iş bölümüne, 

ayrıca iş türleri ile terfi olanaklarının belirlenmesinde cinsiyetin 

(bireysel hünerler ile vasıflardan çok daha fazla olarak) büyük rol 

oynadığı işe alınma kalıbındaki ayırımcılıklara eğilmekteydi. Daha 

yakın zamanlarda ise, dikkatler daha çok kültürel düzeydeki deği-

şik toplumsal cinsiyet oluşumlarına çevrilmiştir.3 Toplumsal cinsi-

yet, insanın sosyal ve kültürel kimliğini ifade eder ve kültürden 

kültüre değişebilir. Mesela bazı toplumlara hemşirelik mesleği 

kadınlara aitken bazılarında erkeklere aittir, ya da her ikisine aittir. 

Yani erkeklere ait meslekler, kadınlara ait meslekler, roller kültürel 

olarak ve toplumsal olarak dağıtılıyorsa değişkenlik söz konusu-

dur. 

Cinsiyetçilik (sexism): Cinsiyet temelinde uygulanan haksız 

bir ayrımcılıktır. Hukuk önünde kadın ve erkek ayrımı yapılıyorsa 

bu cinsiyetçilik anlamına gelir. Mesela kamudaki meslekler sadece 

erkeklere açık kadınlara kapalıysa bu cinsiyet temelindeki ayrımcı-

lık cinsiyetçiliktir. 

Cinsiyetçilik bir yönüyle ırkçılığa benzer. Irkçılık yeryüzün-

deki birinin diğerlerine üstünlüğünü savunan tezdir. Cinsiyetçilik 

fikri de benzer bir akıl yürütüyor. Erkek ve kadın cinsiyet olarak 

farklıdır, o halde biri diğerinden üstündür. Bu üstünlük hak ve 

                                                           
3 Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Cinsiyet (toplumsal) md., Bilim Sanat Yayınla-

rı, Ankara 1999, s. 98-99. 
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yükümlülükler düzeyine çıkınca cinsiyetçilik ortaya çıkmış oluyor. 

Feminizm cinsiyetçiliğe karşı çıkan ancak kendisi de bir nevi 

cinsiyetçilik olan bir ideolojidir. Kadının erkeğe üstünlüğünü sa-

vunur. 

Cinsiyetçilik açık veya örtük biçimlere bürünebilir. Örneğin eli 

yüzü düzgün bir kadın iş başvurusu yaptığı zaman, erkek bir işve-

renin ona karşı eşit fırsatlar politikasına bağlı olduğunu gösteren 

davranışlar içine girme ihtimali yüksektir. Cinsiyetçilik, bireysel 

ayrımdan kurumsallaşmış ayrıma kadar farklı düzeylerde ortaya 

çıkar, ama tüm biçimlerde görülen ortak özellik eşitsizliğin sürdü-

rülmesidir. Normal koşullarda, cinsiyet ayrımcılığı (örneğin imti-

yazlı mesleki konumlara ulaşmada) kadınlara karşı ve erkeklerin 

lehine işleyen bir ayrımdır, fakat bunun tersi durumlara da sıklıkla 

rastlanmaktadır. (a.g.e., s,101)   

Cinsiyet Rolleri: Cinsiyet rolleri, erkeklerin ve kadınların na-

sıl davranmaları gerektiğini ve onlardan gerçekleştirmeleri bekle-

nen farklı görevleri ortaya koyar. İleri sanayi toplumlarında, ka-

dınların çoğuna düşen rol, ev işlerini yapmak ya da hizmet işlerin-

de çalışmak, başka bir deyişle kadın işlerini yürütmektir. Erkekler 

ise hayatlarını evin dışındaki kariyerle geçirirler, onların işi kadın-

lara göre çoğunlukla daha iyi ücretlendirilmiş ve statü olarak daha 

yukarıda olur. Peki, bu cinsiyet rolü farklılıkları niçin ortaya çık-

maktadır? Bu konuda birbirleriyle çatışan çeşitli kuramlar vardır. 

Biyolojik ve psikolojik perspektif, genetik seçim kuramında ve 

kadınların çocuk yetiştirici nitelikleri ile erkeklerin daha saldırgan 

ve araçsal yaradılışını savunan biyolojik kuramlarda görülen, do-

ğuştan gelen farklılıkları vurgular. İşlevselcilere göre, cinsiyet rol-

leri birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir ve erkek ile kadın arasın-

daki iş bölümü ailenin istikrarını artırır. Bu görüş, geleneksel cin-

siyet rollerinde gücün önemine vurgu yapan feminist yazarlarca 

eleştirilmiştir. Feministler, cinsiyet rollerinin, esas olarak kadınları 

erkeklerin hizmetine sokmanın bir yolunu yansıttığını ve erkekle-

rin bu statükonun devamını sağlayarak kendi öz çıkarlarını koru-

dukları ataerkil toplumdan kaynaklandığını ileri sürerler. Gele-
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neksel kadınlar bazen feminizme şüpheyle yaklaşırlar; oysa çoğun-

lukla erkekler de kadınlar da daha eşitlikçi cinsiyet rollerine doğru 

bir değişim süreci içindedir. Yine de cinsiyet rolüne uygun davra-

nışların değişmeye karşı oldukça dirençli olduğunu söyleyebiliriz. 

(a.g.e., s,100)     

Kimlik: Kimlik sözcüğü, aynilik (özdeşlik) ve sürekliliği içe-

ren Latince identites kökünden gelen popüler kullanımını ilk olarak 

Batı’da XX. yüzyılın başlarında elde etmiştir. Türkçede hüviyet 

şeklinde kullanıma sahiptir. Kimlik, sen kimsin? , sen nesin?, kendini 

nasıl tanımlıyorsun? türünden kimlik belirleyici soruların karşılığı-

dır. Bu sorulara verilebilecek cevaplar yerine göre bizim bireysel, 

kolektif, kamusal, dini, milli, yerel, etnik, vb. kimliklerimizi yansı-

tacaktır.4 

Yeryüzündeki bütün kültürlere mensup olan insanlar ortak bir 

türdür. Bu bizim üst kimliğimizdir. Bunun dışında birçok alt kim-

liklerimiz vardır. 

İnsan, hangi etnik, kültürel, dini ve sosyal gruba ait olursa ol-

sun hepimizin ortak paydasıdır. 

Etnik kimlik: Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Zaza, Boşnak, 

Gürcü, Abaza vs. Irk ve etnisite farklı kavramlardır. Kategorik 

olarak dört tane ırk vardır. 

Kültürel kimlik: Etnik kimlikten daha geniştir onu kapsayabi-

lir ya da onunla anılır. 

Dini kimlik: Evrenseldir Müslümanlık bizi Amerika’dan Hin-

distan, Çin ve Endonezya’ya kadar çeşitli milletlerle, kültürlerle ve 

etnisitelerle ortak bir kimlikte buluşturuyor.  

Kadın ve erkek olma alt kimliktir. Alt kimliklerin çok öne çı-

karılması daima üst kimliği gölgede bırakır. 

Sosyal kimlik: kişi hangi sosyal çevreye aitse onun kimliğini 

taşır. Mesela ben öğrenciyim, akademisyenim, memurum, işçiyim, 

esnafım, politikacıyım, gazeteciyim ya da ev hanımıyım dediği-

                                                           
4 Abdurrahman Kurt, Din Sosyolojisi, Sentez Yayınları, İstanbul 2016, s. 86. 
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mizde kendimizin hangi sosyal çevreye ait olduğumuzu ifade edi-

yoruz demektir.  

Kimlik çocuğun çeşitli kişileri model olarak kendi benliğini 

kurmasıyla başlar ve sosyalleşme sürecinde şekillenir. Çocuk ilk 

referans sistemlerini ve özdeşleşme modellerini ailede ve yakın 

sosyal çevrede bulur. Bu bakımdan kimlik kavramı doğal bir veri 

olmayıp sosyolojik olarak oluşturulmuş ve kurulmuş bir karaktere 

sahiptir. Etnik kimlik dahil genellikle kimliğin ontolojik, özsel bir 

gerçekliği yoktur; neredeyse tüm kimlikler, kişiler veya gruplar 

arası ilişkilerden oluşan bir inşa ürünüdür.5 Cinsiyet olarak kadın 

kimliği ve ona atfedilen toplumsal roller de böyledir. 

İslam Hukuku Açısından Kadın 

İslam hukukunda, eşitlik konusunda kadın-erkek arasındaki 

farklar zaman zaman tenkit ve itiraz konusu olmuştur. İslam hu-

kuk sisteminde kadın hukuki statüsü bakımından değerlendirilir-

ken genelde şu hususlar göz önünde bulundurulmuştur. 

İnsanlar kadın-erkek diye iki ayrı cins halinde yaratılmıştır. 

İnsanlar arasında mutlak eşitlik tesis etmek imkânı yoktur. 

Kadın ve erkek, bünyeleri bakımından aynı değildir. 

İslam dini kadın ve erkek arasında insani bağları kuvvetlendi-

ren hükümler getirmiştir.6 

İslamiyet öncesi Arabistan’da ve dünyada kadın bir mal ola-

rak kabul ediliyordu. 

Gerek İslam gerekse diğer semavi dinlerin mensubu olan hu-

kukçu ve ilim adamları, kadın ve erkeğin farklı bünyede olmaları 

vakasından hareketle, bazı farklı düzenlemelere gidilmesinin zaru-

ret olduğunu da ifade etmiştir. 

Kadın- erkek eşitliği batı dünyasında ilk defa 1789 Fransız İn-

san ve Yurttaş Hakları Beyannamesi’nde yer almış, bütün dünyada 

                                                           
5 Kurt, Din Sosyolojisi, s, 87. 
6 Hucurat,10, 13; İsra, 70; Nisa, 1; A’raf, 27. 
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ise ancak 10 Ocak 1948 tarihli Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi 

ile ilan edilmiştir. Bu karşılık İslamiyet kadın ve erkeğin kanun 

karşısındaki eşitliğini 14 asır önce kabul etmiştir. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Kanun karşısında eşit-

lik kabul edilmiş olmakla beraber diğer bazı haklarda kadın ve 

erkek ayrımı Batı hukukunda devam edegelmiştir. İsviçre medeni 

Kanunu erkeğin daha üstün haklara sahip olduğunu belirtmiştir. 

Siyasi haklar bakımından bile İngiltere’de 1928, Fransa’da 1946, 

İsviçre’de 1971 yılında kadınların oy hakkı olduğu kabul edilmiş-

tir. 

Kadın ister evli ister bekâr olsun, her türlü hukuki muameleyi 

yapmaya ehildir. Kendi malları üzerinde tasarrufa sahiptir. Ticaret 

yapabilir bu konuda kocasının izin veya icazetine muhtaç değildir. 

Aynı şekilde öğrenme, öğretme, çalışma vb. haklara sahiptir. An-

cak hâkimlik ve devlet başkanlığı yapamayacağı genellikle kabul 

edilmiştir. 

İslamiyet’in getirdiği hükümler Kadının bir mal olarak kabul 

edildiği bir dünyada onun hukuki muamelenin bir süjesi haline 

getirmesi büyük bir inkılaptır.  

Hazreti Ömer Şifa Binti Abdullah’ı Medine’de pazara müfettiş 

olarak tayin etmiştir.7 

İslam Hukukunda Kadının Erkekle Eşit Olmadığı Konular 

Devlet Başkanı olamayacağı kabul edilmiştir. 

Ceza Hâkimliği yapamayacağı kabul edilmiştir. 

Mirasta erkek kardeşinin hissesinin yarısını alır. 

Şahitlikte iki kadının şehadeti bir erkeğin şehadeti sayılır. 

Erkek birden fazla kadınla evlenebilir fakat kadın birden fazla 

erkekle evlenemez. 

Boşanma hakkı ereğe verilmiştir ancak bazı hallerde kadınla-

                                                           
7 Servet Armağan, İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, Diyanet İşleri Başkan-

lığı Yayınları, Ankara 2011, s. 70-74. 
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rın da boşanmayı talep hakkı vardır. 

İslam Hukukunda Kadınların Mükellefiyetleri Erkeklerden 

Daha Azdır 

Kadınlara cihat farz değildir. Askerlik ve harp hizmetleriyle 

mükellef değildirler. 

Bazı suçlarda kadına, erkeğe verilen cezanın yarısı verilir. 

(Irtidat suçundan tövbe etmesi istenir) 

Kadının diyeti, erkek için ödenecek diyetin yarısıdır. 

Yeme, içme, giyinme, barınma gibi her türlü nafaka, iaşe ve 

ibate ihtiyaçları kocası tarafından karşılanır. 

Kocası sütanne teminine muktedirse, kadının çocuğunu em-

zirme mükellefiyeti yoktur. 

Kadın rızası olmadan evlendirilemez.8  

Müslüman Kültürde Kadının Sosyal Konumu ve Cinsiyetçi-

lik 

İslam’ın kadına bakışı, diğer medeniyetlerin bakışından kök-

ten farklıdır. İslam kadını gerçek bir insan ve erkekle arasında 

Allah indinde hiçbir fark olmayan bir varlık olarak kabul eder. 

İslam medeniyetinde kadın manevi yönüyle, toplumsal yönüyle ve 

siyasal yönüyle farklılıkları bakımından şu özellikleriyle öne çıkar: 

Manevi yön: Kur’an kadının Allah katında hakları ve sorum-

lulukları bakımından erkekle tamamen eşit olduğunu söyler: “Ben 

sizden erkek olsun, kadın olsun hiçbir çalışanın emeğini zayi et-

meyeceğim” (Al-i İmran, 195) 

Namaz, oruç, zekât ve hac gibi dini ibadetler konusunda ka-

dının durumu erkekten farklı değildir. Hatta bu durumlarda kadın 

avantajlı durumdadır. Özel günlerinde ibadetlerden muaf tutul-

muşlardır.  

Peygamberimiz zamanında kadınlar camiye gidebiliyorlardı. 

                                                           
8 Aynı yer. 
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Cuma namazı ise onların isteğine bırakılmıştı. 

Toplumsal yön: “İlim öğrenmek her Müslümana farzdır” ha-

disi kadınların da bu hakkı olduğunu beyan eder. 

Rızası dışında evlenmeye zorlanamaz 

Evlilik sırasında “Mehir” denilen koruma ve güvence hakkı 

vardır 

Başarısız bir evliliği sona erdirme hakkı vardır 

Anne olarak ailede ve toplumda en yüksek sosyal statüye sa-

hiptir 

Evlenmeden önce edindiği mallar kocasına intikal etmez  

Siyasal yön: Devlet başkanlığı hususunda biyolojik ve psikolo-

jik doğal durumuyla ilgili olarak kadına kısıtlama getirilmiştir. Bu 

bir üstünlük-aşağılık meselesi değildir. Devlet başkanının camide 

imamlık, cihatta başkomutanlık vb. görevleri vardır. 

Devlet yönetim işlerinde kadınların rey, görüş ve tercih hakla-

rı vardır.9 

Asr-ı Saadet’i saymazsak İslamiyet yeryüzünde hep bir yorum 

üzerinde, tefsir, tevil ve içtihat temelinde yaşanagelmiştir. Dolayı-

sıyla dünya Müslümanlarının tek bir yorumda birleştikleri görül-

memiştir. Bu yüzden hizipler, mezhepler, meşrepler, tarikatlar, 

cemaatler dini gruplar var olmuştur. Bütün bu İslami yaşam şekil-

leri insana ait yorum ve fikirler çerçevesinde gerçekleşiyor. Yani 

fukahanın, müfessirlerin, muhaddislerin yorumu müçtehitlerin 

içtihadı beşeri olmaları hasebiyle farklılık ve zamana, coğrafyaya 

ve kültüre göre değişiklik göstermesi de doğaldır. Geleneksel dö-

nemde kadının cinsiyet kimliğine yani o alt kimliğe müthiş bir 

vurgu var. Ve şu tez kesinlikle bir çıkış noktası alınmıştır: Kadın ve 

erkek farklıdır. Mesela şahitlik meselesi ve kadının peygamberliği 

konusunda tartışmalar. Yine reislik ve riyaset gibi konularda öyle 

tartışmalar var ki bu tartışmalarda kadın ve erkeğin eşit olmadığı 

vurgulanmaktadır. Hak ve hükümlülüklerdeki farklılıkların gerek-

                                                           
9 Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Kadın md., Risale Yayınları, İstanbul 1990, s. 323. 
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çelendirmelerinde kadının genellikle eksik olduğu vurgulanır. Güç 

bakımından olsun, başka özellikler açısından olsun kadın duygu-

saldır, ciddi kararlar alamaz. Dolayısıyla başkan olamaz deniliyor. 

Şahitlik yapamaz. Her konuda çünkü hafızası zayıftır. Fakat bir 

kere Kur’an’da hak ve yükümlülükler bakımından farklılıklar var. 

Bunu kabul ediyorlar. Hiç tartışma konusu etmiyorlar geleneksel 

müfessirler. İkincisi bunları gerekçelendirirken kadın ve erkeğin 

eşdeğersiz olduğunu da kabul ediyorlar. Aslında kadınla erkek 

tümüyle farklıdır, tezinden hareket ediyorlar. Dolayısıyla gelenek-

sel tefsirlerde farklılık paradigması çok merkezi bir rol oynuyor, 

fakat modern tefsirlere geçtiğimizde, yani 20. yy’da yazılan tefsir-

lere baktığımızda, Mevdudi ve Seyyid Kutup’dan Süleyman Ateş’e 

kadar hepsinde kadın ve erkeğin aynı kökten geldiği ve onur ba-

kımından aralarında eşitsizlik olmadığı vurgulanıyor.  

İslamiyet’in kadın konusunda nasıl bir ideoloji önerdiği konu-

sunu irdelerken İslam’da cinsiyetçilik var mı yok mu sorusu üze-

rinde durabiliriz. Günümüzde kadın kavramı çok çeşitlilik arz 

eder. Klasik tefsirlerle modern tefsirleri yan yana koyduğumuz 

zaman kadın düşüncesinde zamanla bir değişme olduğu görül-

mektedir.10 

Mesela önceden tek başına bile aile sayılan kadın, çok farklı-

laşmıştır. İşçi kadın, köylü kadın, memur kadın, öğrenci kadın, ev 

kadını, bar kadını, sosyete kadını, hayat kadını vb. bunların hiçbi-

risi (ev kadını da dâhil) tüm mesleklerin üstünde ailesel bir ideal-

leştirmeyi göstermemektedir.11 

Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu Mekke toplumunda çözdüğü 

problemlerin başında kadın problemi gelir. İslam öncesi Mekke 

toplumunun kadın anlayışını Kur’an-ı Kerim tasvir ederek detaylı 

bir şekilde anlatırken,12 Mekke müşriklerinin Allah’a kızlar isnad 

ettiklerini meleklere ve taptıkları putlara dişi isimler verdiklerini, 

kız çocuklarını diri diri gömmekten, boğazlayarak öldürmekten ve 

                                                           
10 Kadir Canatan, Sosyoloji Söyleşileri, Eskiyeni Yayınları, Ankara 2008, s. 126. 
11 Mustafa Aydın, Kurumlar Sosyolojisi, Vadi Yayınları, Ankara 1997, s. 64. 
12 Nahl, 57-59; Necm, 19-20. 
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köpeklere yedirmekten çekinmedikleri dramatik bir şekilde bir bir 

sayılır.13 

Teolojik metinler, kadına hayatın her alanında kolaylıklar sağ-

lamış, özel muamele durumuna (special state) tabi tutmuştur. Ka-

dına hayatın her boyutunda “pozitif ayrımcılık” tanınması gerekir. 

Tarihsel bakımdan birtakım olumsuzlukların yaşamış etnik grup-

lar ve kadınlar yararına olan politika ver pratikler olarak ifade 

edilen pozitif ayırımcılığı- pozitive discrimination- günümüzde en 

çok hak eden kadınlar olsa gerek.14  

Hukuki düzenlemelerin detayları çok önemli değil. Ama 

önemli olan burada farklılık temelinde kadının farklı bir hakka 

sahip olmasıdır. Bu noktada şunu diyemeyiz: Cinsiyet temelinde 

bir ayrımcılık yapılıyor! Farklılık, her zaman ayrımcılık anlamına 

gelmeyebilir. Halbuki günümüzde eşitlik fikri çok öne çıkarıldığı 

için kadın ve erkek arasında yapılan her türlü ayrım, ayrımcılık 

diye nitelendiriliyor. Oysa bu böyle olmak zorunda değil. Eğer bu 

hak ve yükümlülüklerdeki farklılıklar, sosyolojik ve değişken bir 

tabana oturuyorsa bunlar değişebilir. Burada mutlaka bizim dö-

nemimizde şöyleydi, bugün de böyle olsun diye diretmenin bir 

anlamı yoktur. İslam’a göre şartlar değiştiği için hükümler de de-

ğişiklik olabilir. Mecelle’de bu bir ilke olarak ortaya konulmuştur. 

Denilmiş ki Zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkâr oluna-

maz. Ancak bu her hükmün değişeceği anlamına gelmez. Bu genel 

bir prensiptir. Bunun değişmesi illete bağlıdır. Bir hükmün dayan-

dığı illet değişmişse hüküm de değişebilir. Bu da içtihatla yapılı-

yor.15 

Cinsiyeti ne olursa olsun toplumdaki her ferdin potansiyeli öl-

çeğinde kendini farklı kılan karakteri ile bir birey olması halinde 

                                                           
13 Zeki Tan, “Mekki Ayetlerde Kadın Tasavvurunun İnşasında Ahlaki Zemin”, 

Marife Bilimsel Birikim, 12 (3), 2012, s. 119. 
14 Tan, “Kadınlara Pozitif Ayrımcılığın Tanınması, Yaşamı Anlamlı ve Kaliteli Kıl-

mada Sevgi Dillerinin Önemi”, II. Uluslararası Aras Sempozyumu, haz. Oktay Belli- 

Vedat Evren Belli, Iğdır 2011, s. 483.  
15 Canatan, Sosyoloji Söyleşileri, s. 129-130. 
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onu yaşadığı tolumda hüsn-ü kabule götüreceği gibi kendisine 

karşı özgüvenini de geliştirecektir. O zaman birey kendisini haya-

tın bir parçası olarak görür ve kendisini daha değerli bir varlık 

olarak telakki eder. Çünkü insanı değerli kılan onun toplumda 

kale alınması ve umursanmasıdır.16 

“erricalu kavvamune alen-nisa” ayetini müfessirler “erkekler ka-

dınlara egemendir” anlamında almışlardır. Bunun, görev taksimi 

bakımından bir ayrımı ifade ettiğini; yani, “nafakayı temin etmek, 

kadına Mehir ödemek, seferberlik sırasında cihada gitmek gerekti-

ği şeklinde, ağırlıklı görevler erkeğe verilmiştir” anlamında ayet-i 

kerimeyi tefsir etmişlerdir. Yoksa erkekler kadınlara her yönüyle 

egemendir; erkekler idarecidir, kadınlar idare edilirler, itaat etme-

ye mahkûmdurlar gibi bir anlamda anlaşılmamıştır. Bu bakımdan, 

kadının devlet başkanı veya kadı olması konusu bu ayet-i kerime 

ile çelişmez, fukaha bu konuda ihtilaf etmiştir.17 

Mesela Fatima Mernissi Politik Harem kitabında kadının devlet 

reisi olamayacağı görüşünün kaynaklandığı hadisin sahih olmadı-

ğını ileri sürüyor. Burada önemli olan kadınlık veya erkeklik de-

ğildir. Aslında önemli olan ehliyettir. Kadınlar ehliyete sahipse 

devlet başkanı olabilir diyor. Burada şu çıkarılabilir. Geleneksel 

dönemde farklılık ideolojisi çok egemen olduğu için Müslüman 

kültürlerde cinsiyetçilik ideolojisi ortaya çıkabilmiştir, fakat tefsir 

geleneğimizde XIX. yüzyılın sonundan itibaren, Batıda esen 

rüzgârlarla birlikte eşitlik fikri ön plana çıktığı için Kur’an-ı Kerim 

yeni bir mercek altında okunmaya başlamıştır. Yani eşitlik para-

digması temelinde yeni yorumlar yapılmaya başlanmıştır. Tanzi-

mat’la birlikte Osmanlıda milletlerin eşitliği gündeme geliyor. O 

güne kadar farklı hukuklara sahip olan Osmanlı sistemi değiştirili-

yor. Osmanlı vatandaşı olarak herkesin eşitliği fikri kabul ediliyor. 

Meşrutiyetle birlikte milletlerin eşitliği fikrine, cinsiyet eşitliği fikri 

                                                           
16 Tan, “Kur’ân Öncesi Toplumda Kız Çocukları İle İlgili Yanlış Tutumlar ve Hz. 

Fatıma Prototipi Üzerinden İlişkilerin Yeniden İnşası”, Iğdır Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 10, 2017, s. 94. 
17 Komisyon, Sosyal Hayatta Kadın, Ensar Neşriyat, İstanbul 2005, s. 314. 
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ekleniyor. Bunu ilk savunanlardan birisi de bir kadındır. Ahmet 

Cevdet Paşanın kızı olan Fatma Aliye Hanımdır. O dönemdeki 

düşünce hareketlerinin hepsi kadın konusuna eğiliyorlar. Bu ko-

nuda Türkçülerin, İslamcıların, Osmanlıcıların ve Garpçıların il-

ginç fikirleri var. O dönemde gerek Batıdaki gerek İslam dünya-

sındaki tartışmaları izlediğimiz zaman, farklılık paradigmasından 

eşitlik paradigmasına doğru bir geçiş oluyor.18 

Türk Kadının Dünü ve Bugünü 

Türk kadını genellikle üç dönemde değerlendirilir: 

1. İslamiyet’ten önce ve göçebelik devrinde; bu devirde ka-

dın, devrinin erkek tipine yaklaşır. Onun gibi ata biner, ok 

atar, kılıç kullanır ve hatta düşmanla savaşır. 

2. Yerleşik uygarlık ve İslam kültürü çevresine katıldıktan 

sonra; bu dönemde kadın, erkekten daha pasiftir. Kadın 

kahramanlık niteliklerini kaybederek, bir aşk konusu ol-

duğu görülür. 

3. Batı uygarlığının etkisi gözlendikten sonra; bu dönemde 

kadının sosyo-ekonomik ve kültürel hakları savunulur. 

Böylece tekrar erkekle eşit bir düzeye gelmesi sağlanır.  

VIII. yüzyıl Orhun kitabelerinde Türk kadınlarından saygı ile 

bahsedilmekte Oğuz prenseslerinin sosyal ve siyasi alanlardaki 

çalışmalarına da değinilmektedir. Eski Türk ailelerinde bir kız 

evladın dünyaya gelişi diğer bazı kavimlerde olduğu gibi mutsuz 

bir olay veya şerefsizlik sayılmaz; aksine, bazı kadınlar kendilerine 

bir kız evlat vermesi için Tanrıya yalvarmalarını Oğuz prensesle-

rinden dilerlerdi. Üstelik Orhun kitabelerinde şu iki cümleyi daima 

beraber görürüz: Devleti idare eden Han ve Devleti bilen Hatun. Gele-

neklere göre sadece Han emreder sözleri ile başlayan bir emirname 

çıkarırlarsa geçerli sayılmaz, ancak Han ve Hatun emreder şeklinde 

başlarsa geçerli olur. Yabancı diplomatik kuryeler, Han tek başına 

olursa huzura kabul edilmezler, ancak her ikisinin mevcudiyetinde 

                                                           
18 Canatan, Sosyoloji Söyleşileri, s. 127-128. 
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huzura gelebilir ve sağda duran Han ve yanında duran Hatunla 

tanıştırılırlar. Savaşta, siyasal toplantılarda, sosyal, ilişkilerde ka-

dınlar her zaman kocalarının yanında yer alırlar. Ailede çocukları-

nın sorumluluğu sadece babaya verilmez, anne de bunu paylaşır-

dı.  

Müslümanlık ilk kez VII. yüzyılda Arabistan’da ortaya çıktı-

ğında bu ülkedeki kadınların durumu Orta Asya Türk kadınları-

nınkinden çok farklıdır. İdeali yüksek bir ahlak ve gerçek bir ada-

let getirmek olan İslam dininin, toplumun yarısını hiçe saydığı 

düşünülemez. Oysa Arap ülkelerinde kadın, bir sürüden farksız-

dır. Bir erkek istediği kadar kadınla evlenebilir; isterse onları öldü-

rebilir: kız çocuklarını diri diri gömebilirdi. Buna karşılık İslam 

dini evliliği ortaya atar, eş sayısına bir sınır koyar ve boşanma 

durumunda erkeği, kadına nafaka ödemekle yükümlendirir. Ka-

dınlara daha centilmence ve şövalyece davranılmasını öngörür ve 

eşlerin ihaneti halinde her ikisine de aynı cezayı uygular. İslam 

dininin modern dünya için en büyük önemi, kadınlara bazı eko-

nomik haklar tanıyarak, onları kocalarının hükümranlığından kur-

taran ilk sistem oluşudur.19 İnsanları asıl ve gerçek din kuralların-

dan saptıran, İslam yasalarının yanlış yorumu ve yanlış uygulan-

ması olmuştur. Bu konularda Arap ve İran geleneklerinin ağır 

bastığı görülür. Selçuklu Türk kadını, çeşitli yasal sistemlerin, fark-

lım dış faktörlerin etkisinde olmasına karşın eski Türk gelenekleri-

ni korumaya çaba gösterir. Osmanlı İmparatorluğunun gerilemesi, 

İran ve Bizans etkisini artırır, eski Türk geleneklerini unutturur. Bu 

durumda kadın erkek ilişkileri arasında yeni eşitsizlikler ortaya 

çıkar. İran ve Bizans bünyesinden gelen harem yaşamının saraya 

girmesi, sarayın XV. yüzyılda padişahın emriyle haremlik ve se-

lamlık olarak bölünmesine neden olur. Vezir ve beyler bu sistemi 

evlerine getirmekte gecikmezler ve böylece bazı halk tabakaları 

arsında gelişen harem anlayışı ve kadın saklama yöntemi daha bir 

gelenek halini alır. Aslında, İslam yasaları genellikle kadına Arap 

                                                           
19 Emel Doğramacı, Türkiye’de Kadının Dünü ve Bugünü, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, İstanbul 1989, s. 2-3. 
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ve Roma yasalarından fazla değer ve hak verir.20 

Günümüzde Yörükler eski Türk geleneklerini koruyan gerçek 

anlamda Türk’türler. Dillerindeki bazı kelimeler bugün elimizdeki 

Orhun kitabelerinde görülür. Yörükler Şii Mezhebini kabul etmiş-

lerdir. Bu kabileler içinde kadının durumu bazı yönleriyle Batı 

feminizmini etkileyecek özelliktedir. Erkek-kadın ilişkilerinde tam 

bir eşitlik vardır; iş bölümü esastır, kadın başını örter ama yüzü 

açıktır. Yörük kadınları aşiret içinde ve dışında erkeklerle arkadaş-

lık kurabilirler. Gençler genellikle bir arada çalışır ve boş vakitleri-

ni bir arada geçirirler. 

Yörüklerin hayatına bakarak savaşçı göçebeler halinde Türki-

ye’ye gelmiş olan İlk Osmanlıların aşağı yukarı nasıl bir hayat tarzı 

sürdükleri anlaşılabilir. Osmanlılarla birlikte sözü edilmiş olan 

Kara-Keçili, Kara- Koyunlu, Ak- Keçili, Ak- Koyunlu, Bayat, Yüreğir vb. 

adlı aşiretlerde bu görenekler halen devam edegelmektedir. XIV. 

yüzyılda Arap seyyahı İbn Battuta, Bursa’yı ziyaretinde, Sultanı 

görmek istemiş fakat yerinde bulamamış, yerine Sultanın hanımı 

kendisini kabul ederek devlet işlerini görmüştür. İbn Battuta yazı-

larında özellikle Kırım’da sokakta gördüğü, alışveriş eden, satış 

yapan Türk kadınlarının özgürlüğünden yakınır. Kadınlar hak-

kında değişik görüş ve geleneklere sahip bir Müslüman toplulu-

ğuna mensup olduğu için, bu durum onu çok şaşırtmıştır. 

Devletlerini bu kadar doğru ve sade bir anlayış içinde idare 

eden Osmanlı Türkleri, yavaş yavaş değişmeye başlarlar. Zamanla 

Sultan, Bey ve hatta halktan kimseler, ayrı ırktan kadınlarla evle-

nirler. Daha sonra fetihler, diğer medeniyetlerle, özellikle Bizans 

örf ve adetleriyle yakın ilişkiler kurulmasına yol açar ve bunlar 

devlet sisteminin bozuluşunda önemli rol oynar.21 

Saray kadınlarının politik baskı ve entrikaları bir yana zengin 

ve soylu kadınlarının birçok mimari ve sosyal müesseseler yaptır-

dığı da bir gerçektir. Onlar, camilerin, hanların, çeşmelerin, köprü 

                                                           
20 Doğramacı, Türkiye’de Kadının Dünü ve Bugünü, s. 4-5. 
21 Doğramacı, Türkiye’de Kadının Dünü ve Bugünü, s. 6-7. 
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ve başka eserlerin kurucularıdır. Saray içinde ve dışında gerek dini 

duygular gerekse gelenekler nedeniyle kadın, kendini bazı iyi işler 

yapmaya adar. Çoğunlukla sosyal binalar, kadınlar tarafından 

kurulur ve donatılır. Ayrıca imaret ve aş ocakları yine kadınların 

donattıkları kuruluşlardır. Kadınlar sağlığa da çok önem verirler. 

Hastanelerin hepsi değilse bile çoğu, kadınlar tarafından kurul-

muştur. 

Yüksek medeniyetin belirtisi olan delilik tedavisi, kadınlar sa-

yesinde hissedilir derecede yüksek düzeye ulaşır. XVII. yüzyılda 

delilere Avrupa’da deli gömleği giydirilirken, Türkiye’de Mani-

sa’daki hastanede ruh sağlığı bozuk olanlara müzik ve şefkatle 

tedavi uygulanmıştır.  

Yine aynı yüzyılda bir kadın, hapishanelerle önemli şekilde il-

gilenir. Bu, Sultan İbrahim’in annesi Kösem Sultandır. Onun yılda 

bir kere hapishaneleri ziyaret ettiği ve borcunu ödeyememekten 

sanık mahkûmların, borçlarını ödeyerek serbest bırakılmalarını 

sağladığı bilinen bir gerçektir. 

Kadınlar eğitim hizmetlerinde de çok önemli rol oynamışlar-

dır. Türkiye’deki yüksekokulların çoğu, kadınlar tarafından ku-

rulmuş ve her yönüyle donatılmışlardır. Camiye bağlı ilkokullar 

kadınların buluşudur. Okul açma olanağı bulunmayan kadınlar 

ise, bazı fakir çocukların eğitimini yüklenirler. (a.g.e.,s,9-10) 

XIX. yüzyıl toplum yaşamımızda, kadını gündelik hayata so-

kan temel etken, modern eğitim anlayışının benimsenmesi olmuş-

tur. Bu dönemde kadınlara yönelik eğitimin iki ayrı alanda gerçek-

leştirildiğini görmekteyiz. Birinci alan toplumun pratik ihtiyaçları-

nı gidermeye yönelik meslek kadınlarını yetiştirmek amacıyla açı-

lan modern kurumların faaliyetlerini kapsamaktadır. Ebe Mektebi, 

Kız Sanayi Mektepleri ve Darulmuallimat gibi kurumlar, kadını 

meslek sahibi yaparak gündelik hayata kazandırmanın yolunu 

açmışlardır. 

Diğer bir eğitim alanı da üst tabaka Osmanlı ailelerinin uygu-

ladıkları konak eğitimidir. Özellikle aydın Osmanlı kadını, bu ko-
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nak içi eğitim sürecinden geçerek ortaya çıkmıştır. Fakat her iki 

kadın tipini, gündelik hayatta sosyalleştirmek amacıyla uygulanan 

pratik ve teorik eğitimin bir noktada yetersiz kaldığı anlaşılmıştır. 

İşte kadın-erkek ilişkilerini modern anlamda kurma noktasında 

ortaya çıkan bu sorunu çözmek için atılan başlıca adımlardan biri 

de Avrupa adab-ı muaşeretinin bu konudaki davranış kalıplarını 

Osmanlı toplum yapısına uyarlama çabasıdır.22 

Böylece kadınlar davranış ve giyimlerinde Avrupa giyim mo-

dasını, örf ve adetlerini ve Avrupalı kadınları taklit etmeye başlar-

lar. Fakat devrin önderleri Batı’da neyin alınması, neyin alınma-

ması hakkında henüz bir fikir sahibi değillerdir. Ve XIX. yüzyılda 

görülen batılılaşma cereyanı taklitçilikten öteye gidemez.23 

Cumhuriyetin kurulmasıyla kadın hakları Tanzimat’taki gibi 

sosyal reformların önemli bir bölümü olarak ele alınır. Fakat de-

ğişme hemen olmaz. Nitekim 1924’de kabul edilen Anayasa, kadı-

na oy kullanma hakkı tanımaz. Ancak 1926’da yeni medeni kanun 

ile çok kadınla evlenmek yasaklanır, boşanma mahkeme konusu 

olur ve kadın erkekle eşit olarak boşanma hakkını elde eder. Ka-

dınlar yasal vasi olabilirler, eşit mülk ve miras hakları ile erkeklerle 

aynı işlerde çalışıp aynı ücreti almak haklarına da sahip olurlar. 

Kadın siyasi hakları 1930’da oy kullanma ve belediye seçimlerinde 

aday olma ve erkeklerle eşit bütün sosyal haklarını elde ederler.24 

Ülkemizde bütün bu hak ve statülerin on yıllar önce elde 

edilmesine karşın günümüzde kadın toplumsal cinsiyet ayrımı 

nedeniyle birtakım mahrumiyetlere uğramaktadırlar. Bunun özet 

bir istatistiğine göz atacak olursak şu durumlarla karşılaşırız. 

 

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetçiliğin Yol Açtığı Eşitsizlik-

ler 

                                                           
22 Halil İnalcık- Mehmet Seyithanoğlu, Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmpara-

torluğu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 2006. 
23 Doğramacı, Türkiye’de Kadının Dünü ve Bugünü, s. 12. 
24 Doğramacı, Türkiye’de Kadının Dünü ve Bugünü, s. 11. 
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2016 TUİK raporuna göre Türkiye nüfusunun %49,8’ini yani 

hemen hemen yarısını kadınlar oluşturmaktadır. (39.229.862) 

Türkiye’de kadınlar kendilerine biçilen cinsiyet rolleri nede-

niyle ekonomik ve sosyal hayatta önemli sorunlarla karşılaşmak-

tadır. 

Türkiye’de ataerkil aile yapısı ağırlıktadır. Bu boyutuyla aile-

de temel otorite figürü erkektir. Kararların alınmasında belirleyici 

olan erkektir. 

Ataerkil aile yapısında rol dağılımı belirlenmiştir. 

Erkek çalışır, para kazanır ve ailenin geçimini sağlamakla yü-

kümlüdür.  

Kadın daha pasif durumdadır. Ondan beklenen rol davranış-

ları; uyum, fedakârlık, çocuk yetiştirme, ev işlerini yapma ve ev 

düzenini sağlamaktır. 

Bu davranış kalıpları ta çocukluk çağından itibaren öğretilir. 

Erkek çocuk daha bıçkın, daha atak, daha pervasızken kız ço-

cuk daha sessiz, daha uslu, hal ve hareketlerine dikkat etmesi ge-

reken Taraftır. Öncelikle aile yapısı, daha baştan erkek ve kız ço-

cuklarını erkeğin daha üstün olduğuna yönelik bir zihniyette yetiş-

tirilir.25 

Bir Müslüman ülke olarak Türkiye’de kadınların toplumsal 

cinsiyetten kaynaklanan sorunları ve yaşadıkları eşitsizlikle-

ri/ayrımcılıklar şu ana başlıklarda öne çıkar. 

İş hayatında erkeklere nazaran kadınlar oldukça dezavantajlı-

dırlar, iş hayatına katılma, görevde yükselme, kariyer yapma vs. 

de kadınlar daha az şanslıdır.  

TUİK 2014 istatistiklerine göre kamusal alanda üst düzey ka-

dın yöneticililerin oranı %9,4’tür. Kadın profesör oranı %28,7’dir, 

Kadın hâkim oranı %36,9’dur. 

Siyasette aktif olarak yer bulan kadın sayısı düşüktür. 

                                                           
25 Mehmet Zincirkıran, Sosyoloji, Dora Yayınları, Bursa 2016, s. 154-155. 
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TBMM’de 1935 yılında kadın milletvekili oranı %4; iken 80 yıl son-

ra bu oran %14,7’ye yükselebilmiştir. 2018 yılı Bakanlar Kurulunda 

kadın bakan sayısı 2’dir. 

Kadına yönelik şiddet yüksektir. 

Kadınlara yönelik cinsel suçlar, taciz, tecavüz yaygındır. 

Özellikle kırsal kesimlerde kız çocuklarının eğitim alma yerine 

erken yaşta evlendirilmesi ve buna zorlanması.26 
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___________________________________________________________ 

İSLÂM HUKUKUNDA KADIN İLE İLGİLİ (KİMİ) HÜ-

KÜMLER 

MUSTAFA HARUN KIYLIK 1 

 

Yüce Allah her şeyi çift yarattığı gibi insanları da bir erkek ve 

bir dişiden var etmiştir. İnsanlardan da ilkin Hz. Adem’i sonra da 

kendisiyle huzurun tesisine vesile olarak eşini/kadını yaratmıştır. 

Toplum içerisinde çocuk, eş ve anne olma gibi bir takım fonksiyon-

lar icra eden kadına İslâm’da kadının toplum içerisindeki fonksi-

yonu da ihmal edilmeyerek ayrı bir ehemmiyet verilmiş ve böylece 

kadına dair özel statü gözler önüne serilmiştir.  

İslâm Hukukuna bakıldığında kadına dair birçok hükmün bu-

lunduğu görülecektir. Bazen bir takım hak ve yükümlülükler ba-

zen de özel durumlar şeklinde tezahür eden mezkûr hükümler, bu 

çalışmaya sığamayacak kadar teferruatlıdır. Zira kadının ibadet 

hayatına dair önemli izahatlar olduğu gibi muamelat, ceza hukuku 

ve sosyal hayata yönelik mühim malumatlar söz konusudur. Tüm 

bu alanlarda kadınların erkeklerle müşterek hak ve sorumlulukları 

bulunsa da özellikle bu çalışmada sadece kadına yönelik özel du-

rum ve hükümler söz konusu edilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın 

sınırları da göz önünde bulundurularak ilgili hükümlerden bazıla-

rı özellikle ana başlıklar tarzında sunulacak, kimi hükümlerin de 

izahı cihetine gidilecektir. Kadının İslâm Hukukundaki yerini gö-

rebilme açısından önemli bir perspektif sağlayacağını umduğumuz 

bu çalışma aynı zamanda kadınlarla ilgili mevzuların birkaç konu 

ile sınırlı olmadığı hususunda bir farkındalık oluşturacaktır. Bura-

da hükmün tarifi yapılıp kadın kavramı hakkında bilgi verildikten 

sonra kadınlar ile ilgili hükümlere geçilecektir. 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
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1. HÜKÜM 

Usulcülere (Şâfiîlere) göre hüküm; iktizâ (bir fiilin yapılmasını 

veya yapılmamasını/terkini talep etme), tahyîr (yapılması ile ya-

pılmaması hususunda mükellefi muhayyer kılma) veya vad’ (bir 

şeyi başka bir şeyin sebebi, şartı veya mânii/engeli kılmak) bakı-

mından mükelleflerin fiilleriyle alakalı Allah’ın hitabıdır. Usulcü-

lere göre şeri hüküm Allah’ın hitabının kendisi yani şeri nassların 

bizzat kendileri ( نَا   َوََل تَْقَربُوا الز ِّ ) iken fakihlere (Hanefîlere) göre bu 

hitabın neticesi/eseri, yani bu hitabın tazammun ettiği/bünyesinde 

bulundurduğu şey’(zinanın haramlığı/hürmeti)dir.2 Netice itibariy-

le Cenab-ı Hak kullarından bir takım şeyleri yapmalarını, bazı 

şeyleri yapmamalarını istemekle birlikte kimi durumlarda da ya-

pıp yapmama hususunda kullarını muhayyer bırakmıştır. 

2. KADIN 

Yüce Allah her şeyi çift yarattığı gibi3 insanı da bir erkek ve 

dişiden/kadından meydana getirmiştir.4 Mükellef olma yönüyle 

Allah katında çoğu durumlarda erkeklerle aynı hükümlere muha-

tap olmakla birlikte kadınlara has birçok hüküm de mevcuttur. 

Arapçada kadın kavramına karşılık gelecek şekilde المرءة "el-

mer'e" veya النساء "en-nisâ"; kız çocukları için ise بنت "bint" veya ابنة 

"ibne" ifadeleri kullanılmaktadır. İslâm Hukukuna dair klasik kay-

naklarımızda da kadın için bu kavramların kullanıldığı görülmek-

tedir. Mükellefiyetten bahsedebilmek için akıl ve buluğ şartı aran-

dığından kadının da hak ve yükümlülüklerinden bahsedebilmek 

için daha çok bu evreleri geçirmiş olması gerekmektedir. Dolayı-

sıyla mer'e ve nisâ kavramları genel olarak bu dönem sonrasını 

ifade etmektedir. Biz de genelde buluğ sonrası döneme dair bir 

takım malumatlar sunma gayreti içerisinde olacağız. Zira mirastaki 

                                                           
2 Bkz. Abdulkerim Zeydan, Fıkıh Usulü, (2. Baskı), trc: Ruhi Özcan, MÜİFY., İstan-

bul 1993, s. 39-41; Zekiyyuddin Şaban, İslâm Hukuk İlminin Esasları, (13. Baskı), trc. 

İbrahim Kâfi Dönmez, TDVY., Ankara 2010, s. 226; M. Koçak-N. Dalgın-O. Şahin, 

Fıkıh Usûlü, (1. Baskı), Ensar Yay., İstanbul 2013, s. 190-191. 
3 Zâriyât, 51/49. 
4 Hucurât, 49/13: ن ذََكٍر َوأُنثَى ن ُكل ِّ َشْيٍء َخلَْقنَا َزْوَجْينِّ  :Zâriyât, 51/49 ; يَا أَيَُّها النَّاُس إِّنَّا َخلَْقنَاُكم م ِّ  َومِّ
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ikili birli taksim hariç kız ve erkek çocukların cenin döneminden 

buluğ dönemine kadar müşterek bazı hakları söz konusudur. Bu-

luğdan sonra da müşterek bazı hususlar söz konusu olsa bile biz 

özellikle kadına mahsus hükümler üzerinde durmaya çalışacağız. 

 3. KADINLAR İLE İLGİLİ KİMİ HÜKÜMLER 

 3.1. Kadınlarda Buluğ Yaşı Ve Sınırı 

 Allah katında, belirli şartları haiz olduğu takdirde erkek gibi 

kadın da mükelleftir. İslâm Hukukunda mükellefiyetten bahsedi-

lebilmesi için akıl ile birlikte buluğ şartı da aranır. Kadına has du-

rumlar buluğ mevzuunda bile temayüz eder. Şöyle ki fizyolojik 

yapısından ötürü kadın için erkekte arananlardan5 farklı olarak bir 

takım şartlar aranmıştır. Kızlarda erkeklerle ortak bir şart olarak 

ihtilâm aranmakla birlikte bir takım özel şartlar ile daha aranır. 

Hanefilerde kızların hayız görmesi, hamile kalma ve bunların göz-

lenmediği durumlarda ise on beş yaşına erişmiş olma gibi bir ta-

kım fizyolojik emareler bunlardandır.6 Mecelle’de7 kızların buluğ 

yaşına girişin başlangıcı olarak dokuz yaş gösterilmiş daha sonra 

hayız ve gebe kalma şeklinde kıza has emareler zikredilmiştir. 

Buluğun sonu olarak da on beş yaş zikredilmiştir.8 Şafii ve Hanbe-

lilerde kız ve erkeklerde 15 yaşını doldurma, ihtilam, kızların ha-

yız olmasıdır.9 Maliki mezhebinde on sekiz olarak belirlenmiştir.10 

                                                           
5 Erkekte ihtilam, gebe bırakma, inzâl/meni akıtma veya on sekiz yaşına girme gibi 

şartlar aranmıştır. 
6 Mevsilî, Ebû’l-Fazl Mecdüddin Abdullah b. Mahmud b. Mevdûd, el-İhtiyar li-

Ta‘lîli’l-Muhtâr, I-V, (thk. Şeyh Mahmud Ebû Dakika), Tab‘atü'l-Halebî, Kâhire 1937, 

II, s. 95. 
7 Berki, Ali Himmet, Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye, (Mecelle), Güzel İstanbul Matbaası, 

Ankara 1959, s. 139. 
8 Md. 985: “Hadd-i buluğ ihtilam ve ihbal (yani gebe eylemek) ve hayz ve habil (yani gebe 

olmak) ile sabit olur.” Md. 986: “Sinn-i buluğun mebdei erkeklerde tam on iki ve kızda tam 

dokuz ve müntehası ikisinde dahi tam on beş yaştır. Ve bir erkek on iki ve bir kız dokuz 

yaşını tekmil edip de baliğ olmasa baliğ oluncaya dek mürahik ve mürahika denilir.”  
9 Râfiî, Abdulkerim b. Muhammed el-Kazvînî, Fethu’l-Azîz bi Şerhi’l-Vecîz/Şerhu’l-

Kebîr, Dâru’l-Fikr, yy., ts., X, s. 277; Cüveynî, İmâmu'l-Harameyn Ebu'l-Meâlî Rük-

nüddin Abdulmelik b. Abdillah b. Yûsuf b. Muhammed, Nihâyetu'l-Matlab fi Dirâye-

ti'l-Mezheb, XX, (1. Baskı), (thk. Abdulazim Muhammed ed-Dîb), Dâru'l-Minhâc,yy., 

2007, VI, s. 432; İbn Kudâme, Ebû Muhammed Muvaffakuddîn Abdullah b. Ahmed 
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3.2. İlim Öğrenme 

Kadın da erkek gibi ilim öğrenmek ile mükelleftir. Zira Hz. 

Peygamber: “İlim öğrenmek kadın-erkek her Müslümana farz-

dır.”11 buyurmaktadır. Bu durumda kadına babası, kardeşi ve eşi 

gibi mahremleri kifayet edecek kadar bilmesi zorunlu olan şeyleri 

öğretmelidirler. Bunlar yoksa bilenlerden sorup öğrenmelidir.12 

3.3. Kadınların Sünnet Olma/Hitân Bahsi 

Sözlükte erkeklerin sünneti, yani erkek çocuğun erkeklik or-

ganının ucunun kesilmesi için  ُتان  hitân; kadınların sünneti, yani خِّ

kızların dişilik organının ucunun kesilmesi için ise  ُالَخْفض el-hafd 

kelimelerinin kullanıldığı görülür. Ayrıca Araplar erkeğin sünne-

tine “hitânın yanı sıra “i’zâr/اإلعذار ; kadının sünnetine ise “hafd/ 

-ismini verirlerdi.13 Sünnetin kadim bir adet ol الخفاض/hifâd الخفض

duğunu ifade etmek gerekir. İslâm’dan önce de Arapların böyle bir 

geleneği vardı. Hz. Peygamberin "İbrahim (a.s.) seksen yaşında iken 

kendisini keser ile sünnet etti."14 hadisi bu ameliyenin Hz. İbrahim’e 

dayandığını15 göstermekle birlikte "Beş şey fıtrattandır: Sünnet 

olmak....."16 hadisiyle de İslâm’da bu fiilin yapılması talep edilmiş-

tir. Buradaki fıtrat da Hz. İbrahim’in milletinin tabi olduğu Hanif-

                                                                                                                        
b. Muhammed b. Kudâme el-Cemmâîlî el-Makdisî, el-Muğnî, I-X, Mektebetü'l-

Kâhire, 1968, IX, s. 55. 
10 Mevvâk, Ebû Abdillah Muhammed b. Yûsuf, et-Tâc ve'l-İklîl li Muhtasari Halîl, I-

VIII, (1. Baskı), Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1994,VI, s. 633; İbn Rüşd, Ebû’l-Velîd Mu-

hammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Mukaddimâtü'l-Mümehhidât, I-III, (thk. Muham-

med Hiccî), (1. Baskı), Dâru'l-Garbi'l-İslâmî, Beyrut 1988, II, s. 345;  
11 İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Zeyd, Sünenü İbn Mâce, I-II, Çağrı Yay., 

İstanbul 1992, Mukaddime, 17. 
12 İbnu'l-Cevzi, Abdurrahman b. Ali b. Muhammed, Kitâbu Ahkamu'n-Nisâ, (1. Bas-

kı), thk. Amr Abdulmünim Selim, Mektebetu İbni Teymiyye, Kahire 1997, s. 38. 
13 Bkz. İbn Manzûr, Lisanu'l-Arab, XIII, 137-138; VII, s. 146. 
14 Buhârî, Muhammed b. İsmail, Sahîhu’l-Buhârî, I-VIII, Çağrı Yay., İstanbul 1992, 

Ehâdisu’l-Enbiya, 10:  َيُم َعلَْيهِّ السَّالَُم َوهَُو اْبُن ثََمانِّيَن َسن ةً بِّالقَدُّومِّ اْختَتََن إِّْبَراهِّ  
15 Ayrıca bkz., Ahmet Yaşar, “Kaynaklara Göre Sünnet Olmak”, Dokuz Eylül Üni. 

İlahiyat Fak. Dergisi, sy. IV, DEÜY., s. 421-422. 
16 Buhârî, Libâs, 63; Müslim, Ebû’l-Hüseyin Müslim b. Haccâc, Sahîhu Müslim, I-V, 

Çağrı Yay., İstanbul 1992, Tahâret, 49-51, 56; Salat, 9; Ebû Dâvud, Süleyman b. Eş‘as, 

Sünenü Ebî Dâvud, I-II, Çağrı Yay., İstanbul 1992, Teraccul, 15. 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam  

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

179 

liktir.17 Ayrıca Hz. Peygamber’den (s.a.v.) şu rivayetler de aktarıl-

mıştır: "Sünnet (hitân), erkeklere sünnet, kadınlar için fazilet-

tir/ikram edilmiştir."18 Biri Hz. Peygambere gelip Müslüman oldu-

ğunu ifade edince Hz. Peygamber ona: “Küfürden kalma (yani 

kafir iken uzattığın) saçlarını at/kes ve sünnet ol”19 buyurmuştur. 

Hıristiyan kaynaklarında sünnet fiili Hz. Adem’e dayandırıl-

sa20 da bizim kaynaklarımızda ilk sünnet olan kişinin Hz. İbrahim 

olduğu ifade edilir.21 Kadınların sünnet edilmesi uygulamasının 

Hz. İbrahim’in eşi Hâcer’e dayandığı ifade edilmektedir.22 Hz. 

İbrahim’den sonra Yahudiler ve Araplar atalarından kalan bu ge-

leneği sürdürmüştür.23 Bu geleneği devam ettiren câhiliye Arapları 

da hem erkeği hem de kadını sünnet etmişlerdir.24 Nitekim Hz. 

Hamza Uhud harbinde savaştığı bir sırada, Mekke’de kadınları 

sünnet eden Ümmü Enmâr'ın oğlu Sibâ’ b. Abdiluzzâ’yı çarpışma-

ya davet etmiş ve “Ey Sibâ’! Ey buzûr kesicisi kadının, Ümmü 

Enmâr'ın oğlu buraya gel!” diye meydan okumuştur.25 Bu durum, 

kadınların sünnetinin o dönemde Mekke’de cârî bir uygulama 

olduğunu göstermektedir. Yine o dönemde kadınların Medine’de 

de sünnet edildiği görülmektedir. 

Bazı sıcak bölgelerde kız çocukların sünnet ettirilmesi vacip 

                                                           
17 Atiyye Sakr, Feteva ve Ahkamun li'l-Mer'eti'l-Müslime, (3. Baskı), Mektebetu Vehbe, 

Kahire 2006, s. 255. 
18 Ahmed b. Hanbel, Müsned, (1. Baskı), thk. Şuayb el-Arnavut-Âdil Mürşid vd., 

Müessesetu’r-Risâle, yy., 2001, (Hadis No: 20719) V, 75:  ِّلن َِّساء ، َمْكُرَمةٌ لِّ َجالِّ تَاُن ُسنَّةٌ لِّلر ِّ  اْلخِّ
19 Ebû Dâvud, Tahâre, 129. 
20 Detaylı bilgi için bkz., Hakan Hadi Kadıoğlu-İbrahim Hakkı Aydın-Eyüp Bekir-

yazıcı, “Dini ve Tıbbi Açıdan Sünnet”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, sy. 

25, Erzurum 2006, s. 2.  
21 İbn Abdilberr, et-Temhîd, thk. Mustafa b. Ahmed, Vizaretu Umumi'l-Evkaf, Mağ-

rib 1387, XXI, 58; Malik b. Enes, Muvatta, nşr. Muhammed Fuâd Abdulbaki,Dâru 

İhyâi't-Turâsi'l-Arabi, Beyrut 1985, Sıfatu’n-Nebi, 4; II, s. 922:  يُم َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم َكاَن إِّْبَراهِّ

َل النَّا َب، َوأَوَّ َل النَّاسِّ قَصَّ الشَّارِّ َل النَّاسِّ اْختَتََن، َوأَوَّ ْيَف، َوأَوَّ َل النَّاسِّ َضيََّف الضَّ سِّ َرأَى الشَّْيبَ أَوَّ  
22 Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1991, I, 153; 

İbn Abdilberr, et-Temhîd, VIII, 393; Necmi Sarı, “Rivayetlere Göre Sünnetin 

(Hitânın) Tarihi ve Ahkâmı” KTÜ SBE Sos. Bil. Derg. 2014, (8), s. 263. 
23 Bkz., Nebi Bozkurt, “Sünnet”, DİA, Ankara, 2010, XXXVIII, s. 157. 
24 Sarı, Rivayetlere Göre Sünnetin (Hitânın) Tarihi ve Ahkâmı s. 263-264. 
25 Buhârî, Megâzî, 24. 
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görülmüştür. Bu ameliye, vajinanın üst tarafında bulunan derinin 

çok az bir parçasını kesmek ile olur.26 Velisi bunu tatbik etmezse 

kız buluğa erdiği zaman kendisi yapar. Yapmazsa hâkim tarafın-

dan yapmaya zorlanır.27 Erkeklerin sünnetinde icma vaki olup 

kadınlarınkinde ihtilaf söz konusu olduğu için kadınların sünnet 

olma durumu erkeklerinkine göre hafif kalmış/az bilinmektedir. 

Ayrıca erkeklerin sünnetinin teabbudi yönünün yanı sıra necaset-

ten korunmak da söz konusudur. Dolayısıyla erkekler için sünnet-

tir.28 Bazı âlimler, erkeklerin sünnet ettirilmesinin vacip; kızların-

kinin ise vacip olmadığını ifade etmişlerdir.29 Medine'de Ümmü 

Atiyye adında bir kadın kızları sünnet ediyordu. Hz. Peygamber 

(s.a.v.) ona: “Fazla derin kesme, zira senin derin kesmemen hem kadın 

için ahzâ (yani daha ziyade haz ve lezzet vesilesi/orgazm) hem de kocası 

için daha hoştur.”30 demiştir. Bu işlem yapılırken ilgili yerin çok 

kesilmemesine dikkat edilmelidir. Zira çok derinden kesildiğinde 

kadının cinsel münasebetten zevk alamamasına sebebiyet verir ki 

bu da evliliği olumsuz etkiler.31 

Kurân’da hitân/sünnet ile ilgili bir nas olmamakla birlikte 

Rasûlullah'ın hadislerinden hareketle ve Müslümanların önem 

                                                           
26 Fercin/vajinanın girişinin üstündeki hurma çekirdeği ya da horoz ibiği gibi olan 

çıkıntı/klitoris derinin kesilmesiyle olur. Bkz., Nevevî, Ebû Zekeriyya Muhyiddin 

Yahya b. Şeref, el-Mecmû‘ Şerhu’l-Mühezzeb, I-XX, (Subkî ve Mutîî'nin "et-Tekmile"si 

ile birlikte), Dâru'l-Fikr, ts., I, s. 302-303. 
27 Nevevî, Ebû Zekeriyya Muhyiddin Yahya b. Şeref, Ravzâtü’t-Tâlibîn ve Umdetü'l-

Müftîn, I-XII, (3. Baskı), (thk. Züheyr eş-Şâvîş), el-Mektebu'l-İslâmî, Beyrut 1991, X, 

s. 182. 
28 Alauddin b. el-Attâr, Ahkâmu’n-Nisâ, thk. Abdurrahman b. Sellâme el-Müzeyni, 

Riyad 2011, s. 31. 
29 Mehmet Keskin, Mehmet, Şâfiî Fıkhı, I-II, DİB, (2. Baskı), Ankara 2016, II, s. 54. 
30 Ebû Dâvud, Ebvâbu'n-Nevm, 78:  ِّْلَمْرأَةِّ، َوأََحبُّ إِّلَى اْلبَْعل ي فَإِّنَّ ذَلَِّك أَْحَظى لِّ كِّ  ََل تَْنهِّ
31 Doktorlardan kadının sünnet olması hususunda şu bilgiler aktarılmıştır: 

Ferc/vajina girişinin üstündeki klitoris cerrahisi hormonal nedenlere bağlı olarak 

büyümüş olan klitorisin erkeklik hormonunun aşırı salgılanmasıyla seyreden bazı 

doğumsal hastalıklarda klitoris adeta bir erişkin erkeklik organı penisi büyüklüğü-

ne ulaşabilir. Kısmen kesilerek ufaltılması şeklinde uygulanan bir müdahaledir. 

Cinsel münasebette tatmin olamayan, yani orgazm olamayan kadınlara şikayetleri 

nedeniyle bazı doktorlar klitorisi dışarıdan saran derinin kısaltılması, yani klitorisin 

soyulması şeklinde bir operasyon önermektedirler. Bkz., 

http://sahihhadisler.com/?pid=p&id=3613 
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veregeldikleri bir teamül olması hasebiyle Müslüman olmanın bir 

alameti sayılmıştır…. Hz. Peygamberin bu yöndeki tavsiye ve uy-

gulamaları İslâm hukukçularını bu fiili, bir hükme bağlamada 

önemli bir rol oynamıştır.32 Aslında sünnet hakkında İslâm hukuk-

çuları için üç farklı görüş söz konusudur. Bunlardan ilki kadın ve 

erkek için sünnet oluşudur. Bir rivayetinde İmam Mâlik, Ebû 

Hanîfe bu görüştedir.33 Bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel ve 

Şâfiîler bu görüştedir.34 İkinci görüş hem kadın hem de erkek için 

vacip (farz) oluşudur. Şâfiîler bu görüştedir. Üçüncü görüş ise 

erkekler için vacip, kadınlar için sünnet oluşudur. Bazı Şâfiîler ile 

Hanbelîler bu görüştedir.35  

Deliller değerlendirildiğinde sünnetin kadın için vacip oldu-

ğunu tenkit etmeyi gerektirecek sahih bir delilin olmadığı görülür. 

Fakat bunun aksi yönünde bir delil de yoktur. Nitekim Araplarda 

bu uygulama vardı. İslâm da bunu onaylamıştır. Kadınların sünne-

ti hususunda en güçlü delil "İki sünnet organı birleştiğinde gusul 

vacip olur."36 hadisi ile "Sünnet organı sünnet organına değdiğinde 

gusul gerekir."37 hadisleridir. Dolayısıyla kadının hitânı mevcut 

olup kendisine hüküm bağlanmıştır.38 Bu rivayetlerde zikri geçen 

                                                           
32 Nebi Bozkurt, İslâm’da İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, Mşv. 

İbrahim Kafi Dönmez, İFAV, İstanbul 1997, IV, s. 169; Kadıoğlu-Aydın-Bekiryazıcı, 

Dini ve Tıbbi Açıdan Sünnet, s. 7-8. 
33 Ahmed b. Hanbel'den bir rivayete göre vaciptir. Ebû Hanîfe ve İmam Mâlike göre 

sünnettir. Kaffâl, Muhammed b. Ahmed b. el-Hüseyn b. Ömer, Hilyetu'l-Ulemâ fi 

Ma’rifeti Mezahibi’l-Fukahâ, (1. Baskı), I-III, thk. Yasin Ahmed İbrahim, Dâru’l-

Erkâm, Beyrut 1980, I, s. 127; Nevevî, Mecmû', I, s. 300; İbnu'l-Cevzi, Kitâbu Ahka-

mu'n-Nisâ, s. 144; Serahsî, Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed b. Ebî Sehl Şemsü'l-

Eimme, el-Mebsût, Dâru'l-Ma‘rife, I-XXX, Beyrut 1993, X, s. 56; Sâvî, Ebu'l-Abbas 

Ahmed b. Muhammed el-Halvetî, Bulğatu's-Sâlik li Akrabi'l-Mesâlik el-Ma‘rûf bi 

Hâşiyeti's-Sâvî ale'ş-Şerhi's-Sağîr, I-IV, Dâru'l-Meârif, yy., ts., I, s. 312; Attâr, s. 31. 
34 Bkz., Nevevî, Mecmû', I, s. 300; Merdâvî, Alaudin Ebu'l-Hasan Ali b. Süleyman, el-

İnsâf fi Ma‘rifeti'r-Râcih mine'l-Hilâf, I-XII, Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, ts., I, s. 266; 

Serahsî, Mebsût, X, s. 56; Sâvî, Bulğatu's-Sâlik, I, s. 312; Attâr, Ahkâmu’n-Nisâ, s. 31. 
35 Nevevî, Mecmû', I, s. 300; İbn Kudâme, Muğni, I, s. 64. 
36 Tirmizî, Ebû Îsa Muhammed b. Îsa, Sünenü’t Tirmizî, I-V, Çağrı Yayınları, İstanbul 

1992, Tahare, 80:  ُتَانَانِّ َوَجَب اْلغُْسل إِّذَا قَعَدَ بَْيَن ُشعَبَِّها اْْلَْربَعِّ، َوأَْلَزَق  “ Bir diğer rivayet ise إِّذَا اْلتَقَى اْلخِّ

تَانِّ فَقَْد َوَجَب اْلغُْسلُ  تَاَن بِّاْلخِّ  .şeklindedir. Bkz., Ebû Dâvud, Tahâre, 83 ” اْلخِّ
37 Müslim, Hayz, 22:  ُتَاَن فَقَْد َوَجَب اْلغُْسل تَاُن اْلخِّ  َوَمسَّ اْلخِّ
38 Atiyye Sakr, Feteva ve Ahkamun li'l-Mer'eti'l-Müslime, s. 256. 
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iki sünnet yerinden biri erkeğe, diğeri ise kadına ait olduğu düşü-

nüldüğünde Rasûlullah'ın o zaman uygulanan kadınların sünnet 

edilmesine dair adeti onayladığı anlaşılır.39 

Kadınların sünnet edilmesi konusunda İslâm âlimleri farklı 

görüşler ileri sürmüşlerdir. Bir kısmı, maşrık kadınları ile mağrib 

kadınlarının fizyolojik bakımdan farklı olduklarını kabul ederek 

maşrık kadınlarındaki yaradılıştan gelen fazlalık sebebiyle, sünnet-

le yükümlü olduklarına, öbürlerinde ise böyle bir fazlalığın bu-

lunmayışı sebebiyle sünnetle yükümlü olmadıklarına hükmetmiş-

lerdir. Rivayetler Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında, bizzat Medi-

ne'de, kızların sünnet edildiğini ve sünnet etmeyi kendilerine mes-

lek edinmiş kadınların bile bulunduğunu ifâde etmektedir. Hz. 

Peygamber'in (s.a.v.) kızların sünnet edilmeleriyle ilgili olarak 

sağlığa uygun bir tarzda olması için tâlimât verdiğini de öğren-

mekteyiz. Nihayetinde bu hususun kızların biyolojik yapısına göre 

değişebileceğini, eğer fazlalık varsa alınması daha uygun ise de 

alınmamasında da dini bir sakınca olmadığı söylenebilir.40 

Hayreddin Karaman, kızların sünnet edilmesi diye bir şeyin 

olmadığını, İslâm dışı toplulukların bunu İslâm’a mal ederek is-

tismara sebebiyet verdikleri kanaatindedir. Ona göre bu uygula-

ma, günümüzde Mısır ve Sudan’da uygulamaları görülen bir adet-

ten ibarettir. Ayrıca Kur'ân'da, sahih ve açık ifadeli hadisler ara-

sında, icmada ve kıyasta "İslâmi bir gereklilik olarak" yer almadığı 

halde bu operasyonu dine mal etmenin bir haksızlık; bunu savun-

manın da yersiz, hatta zararlı bir davranış olacağını söyleyip ifade-

lerine şöyle devam etmektedir: "Benim okumalarım sonunda ulaştı-

ğım kanaat şudur: İslâm'da, "kızların sünneti diye bir dini uygulama" 

yoktur, bunu öteden beri bazı topluluklar bir âdet olarak uygulamışlardır, 

Peygamber (s.a.v.) zamanında da halk, makbul bir âdet (mekrume) olarak 

bunu uygulamaktaydı. Efendimiz bunu yapanlara "klitorisin faydalarını 

hatırlatarak aşırıya kaçmayın" tavsiyesinde bulundu. Çağdaş alimlerden 

                                                           
39 Buhûtî, Keşşâfü'l-Kınâ‘ an Metni'l-İknâ‘, I-IV, Dâru'l-Fikr, Beyrut 1982, I, s. 80. 
40 https://sorularlaİslâmiyet.com/kiz-cocuklarini-sunnet-etmek-helal-mi-haram-mi-

yoksa-caiz-mi-bu-konuyu-kaynaklariyla-ayet-hadis-izah 
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Yusuf Kardâvî de sitesinde aynı hakikati paylaşmaktadır. Ayrıca 22-

23/11/2006 yılında, el-Ezher Üniversitesi’nin himayesinde dünyanın 

çeşitli ülke ve bölgelerinden gelen birçok alimin ve uzmanın katıldığı bir 

ilmi toplantı yapıldığına muttali oldum. Bu toplantıda alınan kararların 

önemli maddeleri şöyledir: 1. Allah, erkek olsun kadın olsun insanı değerli 

ve dokunulmaz kılmıştır. 2. Kızların sünneti, Kurân'a veya sahih sünnete 

dayanmadan bazı kimselerin, adete uyarak yaptıkları bir uygulamadır. 3. 

İslâm insana maddi veya manevi zarar vermeyi yasaklamıştır. Bu adetin 

kadınlara maddi ve psikolojik olarak önemli zararları vardır. 4. Toplantıya 

katılan heyet Müslümanlara, bu zararlı uygulamadan vaz geçmelerini, 

halkın bilgi ve şuur edinmesi için gayret edilmesini ve yönetimlerin de 

kanuni tedbirler almasını tavsiye eder." Karaman sonuç olarak şunları 

söylüyor: "İslâm kızların sünneti diye bir dini vazife getirmemiş, bunu 

tavsiye ve teşvik dahi etmemiş, eski fıkıhçılar da vacib, caiz, müstehab gibi 

farklı ictihadlar ileri sürmüşler, "İslâmi bir vazife" olduğu hükmünde 

birleşmemişlerdir. Şu halde "İslâm'da kızların sünneti var, bu ise cina-

yettir, vahşettir..." şeklindeki ithamların İslâm ile alakası yoktur."41 

M. İhsan Karaman42 ise Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı dört 

tip kadın sünneti tanımını verdikten sonra kadın sünnetine tıbbi 

perspektiften bakıldığında, erkek sünnetinin kanıtlanan birçok 

yararına mukabil, kadın sünnetinde hiçbir sıhhi faydanın olmadı-

ğını, bilakis kısa ve uzun vadede birçok sağlık problemini berabe-

rinde getireceğini ifade etmektedir.43 Akabinde tıbbi açıdan kadın 

sünneti konusunda istisna teşkil eden hoodectomy/clitoral hood 

reduction adlı bir uygulamadan bahseder ve devamında şunları 

söyler: “Erkeklerde penis başını, kızlarda klitorisi örten deri parçasına 

İng. hood (Tr. kapüşon) adı verilir. Erkek sünnetinde çıkarılan parça 

budur. Bazı kızlarda bu deri fazla miktarda ya da ergenlikte çok gelişmiş 

ise klitorisi tamamen kaplar ve cinsel ilişkide penis ile klitoris arasında 

                                                           
41 http://www.hayrettinkaraman.net/makale/0621.htm 
42 Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü. 
43 M. İhsan Karaman, “Sosyokültürel, Etik, Tıbbi ve İslami Perspektiften Kız Çocuk-

larda ve Kadınlarda Sünnet”, Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences, cilt 22, 

sy. 2, (125-130), 2017, s. 126-127. 

http://dergipark.gov.tr/anadoluklin
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yeterli temasa engel olabilir. Bu durumda duyarlılık azalır ve kadın ilişki-

den zevk alamaz, orgazma ulaşamaz. Bu tip bir fazlalığın hoodectomy ile 

çıkarılması (bir anlamda sünnet edilmesi) ilişkideki zevki artırır ve or-

gazmı kolaylaştırır. Bu fazlalığın bulunması müdahale için gerçek bir 

tıbbi endikasyondur ve çıkarılması sağlığa yararlıdır. Dünya Sağlık Ör-

gütü de, 1979’da yayımladığı raporda bu gibi bir cerrahi müdahalenin 

zararsız olduğunu şöyle ifade etmiştir: “Erkek sünnetinde olduğu gibi, 

klitorisin üzerindeki deriyi uzaklaştırma biçimindeki kadın sünnetinde de 

herhangi bir sıhhi zarar saptanmamıştır.”44  

İşte klasik fıkıh kitaplarımızda mevzu bahis edilen ve ilgili 

hükümleri zikredilen sünnet ameliyesinin bu olduğunu söylemek 

mümkündür. “hoodectomy” ise, fıkhi açıdan da farklı değerlendi-

rilmelidir. Zira sadece klitorisi örten sünnet derisinin bir kısmını 

almak suretiyle (erkek sünnetine benzer şekilde) gerçekleştirilen 

bu işlem zararsız olmanın yanı sıra faydalı olup kadın ve erkek 

için cinsel zevk ve mutluluğu artırıcıdır. “Hoodec-

tomy”ameliyesinin nakledilen hadislerdeki ifadelere mantık, bilim 

ve tecrübe açısından muvafıktır. Çünkü bu müdahalede abartı 

yoktur; işlem kadın ve erkek için iyi ve zevk verici olup mekrume 

niteliğindedir.45 Günümüzde bu ameliye, klitoropeksi olarak ad-

landırılmakta ve bu tür estetikler yapılmaktadır. Şöyle ki klitoro-

peksi, klitorisin üzerindeki derinin klitorisi gizlemesi nedeniyle 

uyarılamamaya bağlı orgazm problemi olan kadınlarda da bu deri 

ameliyatla alınmakta, klitoris ortaya çıkarılmakta ve kadının soru-

nu ortadan kalkmaktadır.46 Kız/kadınların günümüzde pek bilin-

miyor olmasının muhtelif sebepleri olabilir. Örneğin sıcak bölge-

lerdeki kız/kadınlarda ilgili bölgenin hormonal etkilerden dolayı 

aşırı büyümesi ve buna mukabil bu büyümenin soğuk bölgelerde 

gerçekleşmemesi bu sebeplerden biri olabilir. Ayrıca erkekler için 

                                                           
44 Karaman, Sosyokültürel, Etik, Tıbbi ve İslami Perspektiften Kız Çocuklarda ve Kadınlar-

da Sünnet, s. 127. 
45 Karaman, Sosyokültürel, Etik, Tıbbi ve İslami Perspektiften Kız Çocuklarda ve Kadınlar-

da Sünnet, s. 128. 
46 http://www.milliyet.com.tr/vajina-estetigi-hakkinda-bilinmeyenler--pembenar-

detay-kadinsagligi-1260321/ 
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sünnet merasiminin aleni yapılıp erkek çocukların sünneti için 

düğün yemekleri tertip edilirken sünnetin kadınlar için gizli yapı-

lıyor olması47 toplumda kadınların sünnet olduğuna dair bilginin 

çok şüyû bulmamasına sebep olmuş olabilir. 

 Netice itibariyle kadınların sünneti hususunda şunlar söyle-

nebilir: Hz. Peygamberin dönemine kadar gerek dini bir gereksi-

nim gerekse de bir adet gereği erkek ve kadınların sünnet edildiği 

anlaşılmaktadır. Daha önceki kimi uygulamaların İslâm’a aykırı 

olması hasebiyle direkt yasaklanması, kimilerinin aynen kabul 

edilmesi ve kimi uygulamaların da tashih edilerek alınması şeklin-

deki realite de göz önünde bulundurulduğunda Hz. İbrahim’in bir 

sünneti olarak erkeklerin sünneti teşvik edilmiştir. Fakat daha çok 

bir adet gereği icra ediliyor olacak ki kadınların sünneti teşvik 

edilmemiş, fakat zaruri (örneğin kadında cinsel rahatsızlığa sebe-

biyet verecek derecede klitorisin büyümesi ve bir miktar kesilmesi 

zorunluluğu gibi) durumlar için de yasaklanmamış ve bu anlamda 

uygulamanın devamına müsaade edilmiştir denebilir. Ki "Sünnet 

(hitân), erkeklere sünnet, kadınlar için fazilettir/ikram edilmiştir."48 

mealindeki rivayetin bu şekilde anlaşılmasının daha uygun olacağı 

kanaatindeyiz. Aslında Hz. Peygamber Ümmü Atiyye’ye:“Fazla 

derin kesme, zira senin derin kesmemen hem kadın için ahzâ (daha ziyade 

lezzet vesilesi) hem de kocası için daha hoştur.”49 buyurmak suretiyle 

kadınların sünnetini teşvik etmemiş, bilakis bu cerrahi operasyon-

da aşırıya kaçılmasının önüne geçmiştir. Öyle zannediyorum ki 

klasik kaynaklarımızda kadınlara sünnetin vacip olduğu şeklinde-

ki anlayış, bu hadisin aşırılığın önüne geçmek olarak değil, teşvik 

olarak anlaşılmasının bir ürünüdür. Sünneti kadınlar için sünnet 

görmek için de aynı şeyler söylenebilir. Fakat bir zorunluluk gereği 

icra edilmesi gereken durumlarda bu ameliyenin hadiste zikri geç-

tiği üzere fazilet olarak değerlendirilmesi daha uygun olacaktır. 

                                                           
47 Bozkurt, “Sünnette Düğün”, Mehir, III, 35; Sarı, Rivayetlere Göre Sünnetin (Hitânın) 

Tarihi ve Ahkâmı s. 273-274. 
48 Ahmed b. Hanbel, Müsned, (Hadis No: 20719) V, 75. 
49 Ebû Dâvud, Ebvâbu'n-Nevm, 78:  َي فَإِّنَّ ذَلَِّك أَْحظ كِّ ْلَمْرأَةِّ، َوأََحبُّ إِّلَى اْلبَْعلِّ ََل تَْنهِّ ى لِّ  
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 3.4. Kadınlarda Abdest İle İlgili Hususlar 

 Kadınlar çoğu hususta erkekler ile aynı hükümlere tabidir. 

Bununla birlikte İmam Şâfiî’ye göre kadının yoğun bir şekilde 

sakalları çıkarsa abdest alırken suyu diplerine ulaştırması gerekir. 

Zira sakal, kadında nadir görülecek bir durumdur.50 Hacda tahal-

lül durumlarında da kadınlardan halk istenmez, taksir yeterlidir.51 

Şâfiî mezhebinde kadının mahremi olmayan/nikah düşen erkeğe 

arada bir engel olmaksızın şehvet ile olup olmama farkı aranmak-

sızın dokunmasıyla abdesti bozulur. İmam Mâlik ve Ahmed b. 

Hanbel şehvetle dokunmayı esas almışlardır.52 

 3.5. Cemaatle Namaz Kılma Ve Cenaze İle İlgili Hususlar 

 Kadınların cemaatle namaz kılma hususu: Efdal olan kadın-

ların mescitte değil de evlerinde kılmalarıdır. Bu hususta evli olup 

olmaması fark etmez. Mescide gitmesi bir mefsedet oluşturmaya-

cak yaşlılar için ise bu durum söz konusu değildir.53 Aynı zamanda 

cemaatle kılmaları durumunda en arka safta yer almaları ön safta 

yer almalarından daha hayırlıdır. Saf düzeninde önce erkekler, 

sonra çocuklar, daha sonra da kadınlar gelir. Bir erkek bir kadına 

namaz kıldırıyorsa kadın hemen arkasında saf tutar.54 İmam Mâlik 

ve Ebû Hanîfe, kadınların (kendi aralarında) cemaat yapmalarını 

mekruh görmüştür.55 Kadınların erkeklere imameti ise çoğunluk 

                                                           
50 er-Rûyânî, Ebu'l-Mehâsin Abdulvehhâb, Bahru'l-Mezheb, I-XIV, (1. Baskı), thk. 

Târık Fethi es-Seyyid, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, yy., 2009, I, s. 90. 
51 Nevevî, Mecmû', VIII, s. 210; Attâr, Ahkâmu’n-Nisâ, s. 29. 
52 Sahnûn, Ebû Saîd Abdüsselâm b. Saîd b. Habîb et-Tenûhî, el-Müdevvenetü’l-Kübrâ, 

I-IV, (1. Baskı), Dâru'l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1994, I, s. 121; Merdâvî, el-İnsâf, I, s. 

211; Nevevî, Mecmû', II, s. 28, 30; Kaffâl, Hilyetu'l-Ulemâ, I, s. 148; Attâr, Ahkâmu’n-

Nisâ, s. 32. 
53 Nevevî, Mecmû', IV, s. 198; Râfiî, Fethu’l-Azîz, IV, s. 287; Attâr, Ahkâmu’n-Nisâ, s. 

54. 
54 Nevevî, Mecmû', IV, s. 293. 
55 Mevvâk, et-Tâc ve'l-İklîl, II, s. 412; Zeylaî, Fahreddin Osman b. Ali, Tebyînü'l-

Hakâik Şerh-u Kenzi'd-Dekâik, I-VIII, (1. Baskı), (thk. Ahmed İzzu İnâye), (Şilbî Hâşi-

yesi ile birlikte), Matbaatü'l-Kübra el-Emîriyye, Kâhire 1313/1893, I, s. 135; Molla 

Hüsrev, Muhammed b. Faramurz b. Ali, Dürerü'l-Hükkâm Şerh-u Gureri'l-Ahkâm, I-

II, Dâr-u İhyâi'l-Kütübi'l-Arabîyye, ts., I, s. 85; İbn Nüceym, Zeynüddîn b. İbrahim 

b. Muhammed, el-Bahru’r-Râik Şerhü Kenzi’d-Dekâik, I-VIII, (3. Baskı), (thk. Zekeriy-
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alimler tarafından sahih değildir.56 Fakat Ebû Sevr, İbni Cerîr et-

Taberi gibi alimler o kadından başka kıraat bilenlerin olmaması ve 

kadının kıldırırken erkeklerin arkasına durması şartıyla kadınların 

erkeklere teravih namazını kıldırabileceğinden bahsetmişlerdir.57 

Bu doğrultuda tâhire bir kadının istihâze gören bir kadının arka-

sında namaz kılabileceği de ifade edilmiştir.58 Kadınların erkekler 

arasında namaz kılmalarına gelince bir kadın erkek safları arasında 

namaza durursa hiç kimsenin namazı bozulmaz.59 Ne var ki Ebû 

Hanîfe'ye göre sağında ve solundaki kişi ile arkasında imama tabi 

olan iki kişinin namazı bozulur, fakat bu kadının namazı bozul-

maz. Kadının biri cemaat namazında erkeklerin arkasında saf tuta-

bilir ve imamın ayrıca bu kadınlar için niyet getirmesi şart değildir. 

Fakat Ebû Hanîfe, Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre imam 

ayrıca kadınlar için niyet getirmelidir.60 

 Cenaze ile ilgili hususlarda kadın: Kadın cenazeler husu-

sunda dövünüp üst başını yırtmamalı ve bunu kendine bir iş 

(nevvâhlık/ağıtçılık) edinmemeli,61 zira bunu yasaklayan rivayetler 

de mevcuttur.62 Ayrıca kocası hariç diğer ölüler için üç günden 

fazla yas tutmamalıdır. Kocası için iddet müddeti olan dört ay on 

gün yas tutabilir.63 Kocasının veya velisinin izni ile bir hastayı zi-

yaret edebilir.64 Bir kadın sağlığında olduğu gibi öldüğünde de 

kocasını yıkayabilir.65 Bu hususta birçok teferruat zikredilmiştir.66 

                                                                                                                        
ya Umeyrât), (İbn Âbidîn Hâşiyesi ile birlikte), Dâru'l-Kitâbi'l-İslâmî, yy., ts., I, s. 

372; Attâr, Ahkâmu’n-Nisâ, s. 56. 
56 Nevevî, Mecmû', IV, s. 255. 
57 Kaffâl, Hilyetu'l-Ulemâ, II, s. 170; Attâr, Ahkâmu’n-Nisâ, s. 57. 
58 Bu hususta biri menfi, diğeri müspet iki görüş vardır. Bkz., Kaffâl, Hilyetu'l-

Ulemâ, II, s. 172-173; Nevevî, Mecmû', II, s. 263. 
59 Kaffâl, Hilyetu'l-Ulemâ, II, s. 181; Nevevî, Mecmû', IV, s. 296. 
60 Zeylaî, Tebyîn, I, s. 339; Serahsî, Mebsût, I, s. 185; Attâr, Ahkâmu’n-Nisâ, s. 58. 
61 Nevevî, Mecmû', V, s. 307; Nevevî, Ravzâtü’t-Tâlibîn, II, s. 145; Attâr, Ahkâmu’n-

Nisâ, s. 104. 
62 Buhârî, Cenâiz, 37:  َنَّا م لِّيَّةِّ لَْيَس مِّ ْن َضَرَب الُخدُودَ، َوَشقَّ الُجيُوَب، َودََعا بِّدَْعَوى الَجاهِّ  
63 Buhârî, Cenâiz, 30:  ْدُّ َعلَى َمي ٍِّت فَْوَق ثاَلٍَث، إَِّلَّ َعلَى َزْوجٍ أَر ، تُحِّ رِّ ِّ َواليَْومِّ اآلخِّ ُن بِّاَّللَّ ْمَرأَةٍ تُْؤمِّ لُّ َلِّ بَعَةَ َلَ يَحِّ

 أَْشُهٍر َوَعْشًرا
64 Şirbînî, Şemsüddin Muhammed b. Ahmed el-Hatib, Muğni’l-Muhtâc ila Ma‘rifeti 

Meâni Elfâzi’l-Minhâc, I-VI, Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1994, III, s. 260. 
65 Kaffâl, Hilyetu'l-Ulemâ, II, s. 331; Nevevî, Mecmû', V, s. 129. 
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Cenaze namazı kılmada erkekler gibidirler. Ne var ki sadece ka-

dınlardan oluşuyorlarsa her bir kadın tek tek cenaze namazını 

kılar.67 Ebû Hanîfeye göre cemaatle kılmaları gerekir.68 Hamile 

kadın ölür de karnında canlı bir yavru varsa karnı yarılarak o yav-

ru çıkarılır.69 Kabir ziyareti erkekler için müstehab iken kadınlar 

için mekruhtur.70 

 3.6. Çocuğun Bakım, Gözetim Ve Terbiyesi/Hidâne'de Ka-

dın: İslâm hukukçuları hidâneyi farklı şekillerde tarif etmiş olsalar 

bile71 söz konusu ifadelerin ortak bir mana etrafında döndüğü 

görülecektir. Ne var ki Şâfiî ve Hanbelîlerin yaptığı tarifler daha 

kuşatıcı olduğu için tercihe şayandır.72 İslâm Hukuku'nda hidâne 

küçüğün ve bu hükümde olan kimselerin gerektiği şekilde büyütü-

lüp yetiştirilmesi, korunup gözetilmesi ve eğitilmesi amacıyla ka-

nun koyucunun belli şahıslara tanıdığı hak, yetki ve sorumluluğu 

ifade eder. Bu hak ve sorumluluğu üstlenen kimseye hâdin (hâdi-

                                                                                                                        
66 Bkz., Attâr, Ahkâmu’n-Nisâ, s. 108. 
67 Kaffâl, Hilyetu'l-Ulemâ, II, s. 290. 
68 Kâsânî, Alâaddün Ebî Bekir b. Mesud b. Ahmed, Bedâiu’s-Sanâi’ fî Tertîbi’ş-Şerâi’, 

I-VII, (2. Baskı), Dâru'l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1986, I, s. 314.  
69 Kaffâl, Hilyetu'l-Ulemâ, II, s. 299. 
70 Kaffâl, Hilyetu'l-Ulemâ, II, s. 307; Nevevî, Mecmû', V, s. 309. 
71 Tarifler için bkz., İbn Âbidîn, Muhammed Emin b. Ömer b. Abdulaziz, Reddü'l-

Muhtâr ale'd-Dürri'l-Muhtâr, I-VI, (2. Baskı), Dâru'l-Fikr, Beyrut 1992, III, s. 555; 

Kâsânî, Bedâiu's-Sanâî, IV, s. 40; Haraşî, Ebû Abillah Muhammed b. Abdullah, Şerhu 

Muhtasar-ı Halîl, I-VIII, Dâru'l-Fikr, Beyrut, ts., IV, s. 207; Ahmed b. Ğanim, Fevâki-

hu'd-Dîvânî, II, s. 65; Sâvî, Hâşiyetu's-Sâvî, II, s. 755; Mevvâk, et-Tâc ve'l-İklîl, V, s. 

594; Şirbînî, Muğni'l-Muhtâc, V, s. 191; Remlî, Şemsüddin Muhammed b. Ebi'l-

Abbas Ahmed b. Hamza, Nihâyetu'l-Muhtâc ila Şerhi'l-Minhâc, I-VIII, Dâru'l-Fikr, 

Beyrut 1984, VII, s. 225; Ebû Zekeriya el-Ensârî, b. Muhammed, Esne'l-Metâlib fi 

Şerhi Ravzi't-Tâlib, I-IV, Dâru'l-Kitâbi'l-İslâmî, (Remlî'nin "Hâşiyetü'l-Kebîr"i ile 

birlikte), yy., ts., III, s. 447; Nevevî, Minhâcu't-Tâlibîn, I, s. 266; en-Necdî, Abdur-

rahman b. Muhammed b. Kâsım, Hâşiyetu'r-Ravdu'l-Murbi' Şerhu Zâdi'l-Mustakni', 

I-VII, (1. Baskı), yy., 1397, VII, s. 148; Buhûtî, Mansur b. Yunus b. Salahaddin İbn 

Hasen b. İdris, er-Ravdu'l-Murbi‘ Şerh-u Zâdi'l-Müstekni‘, I, tahric: Abdulkuddüs 

Muhammed Nezir, Dâru'l-Müeyyid-Müessesetü'r-Risâle, yy., ts., s. 627; Buhûtî, 

Keşşâfü'l-Kınâ‘, V, s. 595-596; Suyûtî, Mustafa b. Sa‘d b. Abduh, Ruheybanî, Metâlibu 

Uli'n-Nuha fi Şerhi Ğayeti'l-Müntehâ, I-VI, Mektebü'l-İslâmî, 1994, V, s. 665. 
72 Mustafa Harun Kıylık, "Aile İçi Eğitim Açısından İslâm Hukuku'nda Hidane", 

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fak. Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı, Iğdır 2016, s. 149. 
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ne) denir.73 Belirli şartlar çerçevesinde74 İslâm Hukukunda bu vazi-

fede öncelik sırasının kadına (anne, anne anne, baba anne, öz kız 

kardeş, teyze, hala vb.) verildiği görülür.75 

3.7. Kadınların zinetlerinin zekatı: Zekat ile ilgili hususlar, 

zinetlerinin zekatı, mehirleri nisaba ulaşmış, üzerinden bir kameri 

yıl geçmiş ve deyn durumundaysa (mueccel olup henüz kabzet-

memişse) kabzedince zekatını vermesi gerekir.76 

KADIN İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 

Kısmen yukarıda verilen hükümlerin yanı sıra ibadet, muame-

lât, ukubât ve sosyal hayata dair birçok alanda kadınlarla ilgili özel 

hükümler söz konusudur. Çalışmanın sınırları göz önünde bulun-

durularak burada sadece ana başlıklar verilip geçilecektir. 

Kadının şahitliği, imameti, sesi, örtüsü, zineti/zinet yerleri, 

kadınlar için guslü gerektiren durumlar, hayız, nifas (nifas müdde-

ti, loğusa iken ölmesinin sevabı), istihaze bahsi, kadınların hama-

ma gitmelerinin kerahiyeti, kadının namazıyla ilgili durumlar 

(namazda oturuş şekli, el bağlama hususu) alış-veriş gibi husus-

larda kadın, koku sürünüp dışarı çıkmasının nehyedilmesi, tatav-

vu namazları, evrâd-u ezkârları, Ramazan orucu hakkında, gebelik 

ve emzirmeden dolayı oruç tutmama ruhsatı, eşinin evindeki mal-

lardan tasaddukta bulunmaları, Hac ibadetinde kadın, anne-

babasını ziyaret sıklığı, zina yapan kadına verilecek ceza, lezbiyen-

liğin yasaklanması, kadının başka bir kadını eşine vasfetmesinin 

nehyi, cahiliye teberrücü ile zinetlenmenin yasaklığı, kadının erke-

ğe benzemesinin yasaklanması, kadının sesinin haramlığı, acele 

edilmesi gereken üç şeyden biri vakti geldiğinde genç kızın evlen-

dirilmesi, kadının kocasına itaatinin sevap oluşu, kadının nuşûz 

                                                           
73 Ali Bardakoğlu, "Hidâne", md., DİA, XVII, 1998, s. 467. 
74 Bkz., Kıylık, a.g.e., s. 158-161. 
75 Bkz., Kıylık, a.g.e., s. 153-155.  
76 Kabzetme şartı aranmadan vermesi gerektiği de söylenmiştir. Bkz., Suyûtî, Ab-

durrahman b. Ebî Bekr Celâleddin, el-Eşbâh ve’n-Nezâir, (1. Baskı), Dâru’l-Kutubi’l-

İlmiyye, yy., 1990, s. 173; Nevevî, Mecmû', VI, s. 30-31; Attâr, Ahkâmu’n-Nisâ, s. 113. 
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olduğu durumlarda uygulanacak prosedür, dövülmesine dair 

verilen izin, Ehl-i kitap veya müşrik kadınlarla evlilik, cariye hu-

kuku, ummu'l-veled meselesi, örtünme, ev içinde veya dışarda 

örtünüş şekli, miras, cenabet esnasında tırnak ve saç kesimi, kadın-

ların mescitte namaz kılmaları, namazda avretleri, kadınların 

imameti, iddet bekleyen kadının evlenmesi ve haccetmesi, kendini 

evlendirme selâhiyeti, misyâr nikahı, boşamada kadın (rici, bidi, 

bâin talaklardaki hakları, muhâlaada bedel, boşama ve ölüm iddeti 

bekleyeceği yer), nafaka ve mehir hakkı, kadının avreti, sesi mese-

lesi, kadınlarla tokalaşma, cîmâ adabı, tüp bebek sahibi olma/sûni 

ilkâh, taşıyıcı annelik/rahim, kürtaj, iş hayatında kadın… 

SONUÇ 

Anlaşıldığı üzere her ne kadar birer mükellef olma hasebiyle 

kadın ve erkekler Allah katında eşit olup aynı hükümlere tabi olsa-

lar bile yaratılışının bir gereği olarak kadının İslâm Hukukunda 

özel bir yeri bulunmaktadır. Klasik kaynaklarımızın ilgili bölümle-

rinde sadece yukarıda verilen sınırlı örnek ve başlıklara bakıldı-

ğında bile kadınlar ile ilgili daha teferruatlı malumatlara ulaşılabi-

lecek ve kadim fukahanın kadınlar ile ilgili hükümler hususunda 

epey mesai harcadıkları görülecektir. Günümüzde dahi mevzunun 

ehemmiyetini koruduğunu da ifade etmek gerekir. Zira kadınlar 

ile ilgili kaleme alınan müstakil eserler bunun apaçık göstergele-

rinden biridir. İlgili kaynaklar usulünce değerlendirildiğinde gü-

nümüzde kadınlar ile ilgili çözüm bekleyen sorular cevap bulacak; 

zihinleri bulandırmak için ortaya atılan problemler vuzuha kavuş-

turulacaktır. 
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MODERN ARAP ŞİİRİNDE BİR KADIN OLARAK 

“NÂZİK EL-MELÂİKE” 

ALİ SEVDİ 1 & MEHMET NURİ AYYILDIZ 2  

 

GİRİŞ 

Arap dünyasının Batıyla temasının yoğun olduğu, XIX. ve XX. 

yüzyıl olduğu bilinmektedir. Bu ilişkiler sebebiyle sosyal, siyasal, 

iktsâdî ve eğitim gibi pek çok alanda meydana gelen etkileşim, 

Arap edebiyatında da kendini göstermiştir. Bu bağlamda biçimden 

çok, manayı ön plana çıkarmayı hedefleyen serbest şiir de ilk mey-

velerini Batıdan da etkilenerek vermeye başlamıştır. 

İlk şiir tecrübelerinde İngiliz Romantizm şiirinden etkilenen 

Nâzik el-Melâike, serbest vezni esas alan Arap şiirin ilk öncülerin-

den biridir. Erkeklerin egemen olduğu, kadınların çoğunlukla 

mahlasla (takma adla) şiirlerini yayınladığı Arap edebiyat dünya-

sında kalemiyle devrim yapan bir kadın edebiyatçıdır. Bu tespitten 

hareketle bu meşhur Iraklı edebiyatçıyı tanımak faydalı olacağı 

kanaatindeyiz.  

1. Hayatı 

Ortadoğu coğrafyasından beslenen özgün şair Nâzik el-

Melâike, 23 Ağustos 1923’te Irak’ın başkenti Bağdat’ta dünyaya 

geldi. Nâzik ismini, 1923’te Suriye’deki Fransız işgal ordusuna 

karşı bir dizi devrime öncülük eden bir halk kahramanı olan Nâzik 

el-Âbedî’den aldı. Kendisi irfan, edebiyat ve ilim dolu bir kucaktan 

dünyaya gelen Nâzik, şair bir anne ile editör ve Arapça öğretmeni 

bir babanın çocuğuydu. 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
2 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
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Dört çocuklu liberter (özgürlükçü)  bir ailenin en büyüğü olan 

Nâzik, İlk okumalarını aynı zamanda şair ve dil bilimci olan baba-

sının teşviki ve nezaretinde yapan Melâike’nın, şair olan annesi de 

Oum Nizâr el-Melâike takma adı altında kendi eserini yayınlamış-

tı3. Daha küçük yaşta şiir ve edebiyata karşı çok istekli ve meyilli 

olan Nâzik, ilk şiirini 10 yaşında iken yazdı4. Daha sonra annesi ve 

amcası ile birlikte Boğazım ve Dünyam Arasında adlı bir şiir yazdı. 

Rahat bir hayat içinde büyüyen Nâzik, çocukluğu ailesinin de tesi-

riyle edebiyatla bir hayli iç içe geçti.5 

20. yüzyılın en etkileyici Arap şairlerinden anılan Nâzik, 1944 

yılında Bağdat Üniversitesi’nden mezun olup, ardından Wisconsin 

Üniversitesi (1959, Madison-ABD)  karşılaştırmalı edebiyat bölü-

münde yüksek lisans (master) yaptı. Nâzik edebiyata olduğu ka-

dar sanata da ilgiliydi; ud çalmayı öğrenmiş ve yüksek lisansın 

ardından Güzel Sanatlar Enstitüsüne girerek müzik üzerine eğitim 

almıştı. İngilizce, latince, Farsça ve Fransızca öğrenen Nâzik tiyatro 

ile de ilgilendi. Drama ve çağdaş Arap müziği onu etkileyen diğer 

alanlardı.6  

1949’da buradan mezun olan Nâzik’in İngiliz edebiyatı hak-

kındaki bilgisi ona Princeton Üniversitesi’nde eğitim bursu kazan-

dırdı. Nâzik, ilk şiir koleksiyonu The Lovers of the Night’ı (Gece-

nin Aşıkları) 1957’de yayımladı. Bu şiirlerinde hayal kırıklığını 

işledi.7 

                                                           
3 Takma isim kullanmak o zamanlarda kadın yazarlar için yaygın bir uygulamaydı 

ve bu geleneği daha sonra kızı değiştirecekti. 
4 Hüseyin Şems Abâdî; Mehdi Mümtehin, “el-İğtirab İnde Nâzik el-Melâike”, 12, ts, 

s. 84. 
5 Hüseyin Şems Abâdî; Mehdi Mümtehin, “Nâzik el-Melâike ve İbdâ’atuhe’ş-

Şi’iriyye”, 5,  2012, s. 63. 
6 Câbir Züğeyr Muhammed ez-Zeydî el-Meyâhî, Üslûbiyyetu’l-Lüğâ İnde Nâzik el-

Melâike, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Câmi’atu’l-Bâbil Kulliyetu Terbiyye 

Kısmu’l-Luğati’l-Arabiyye,  2011, s. 17-18; Hisse Sahmî Muhammed es-Sebi’î, Üslûb 

(et-Teşhis) fî Şi’îri Nâzik el-Melâike , Basılmamış yüksek Lisans tezi, h.1434, s. 27-28. 
7 Geniş bilgi için bkz. Mustafa Kemal Ersöz, http://siyasihaber3.org/kadin-feminist-

arap-munzevi-sair-nazik-al-malaika, Erişim Tarihi: 22.05.2018; 

http://gazetekarinca.com/2018/01/arap-siirinde-devrim-yaratan-ataerkiyi-reddeden-

bir-kadin-nazik-al-malaika/: Erişim Tarihi: 22.05.2018. 

http://siyasihaber3.org/kadin-feminist-arap-munzevi-sair-nazik-al-malaika
http://siyasihaber3.org/kadin-feminist-arap-munzevi-sair-nazik-al-malaika
http://gazetekarinca.com/2018/01/arap-siirinde-devrim-yaratan-ataerkiyi-reddeden-bir-kadin-nazik-al-malaika/
http://gazetekarinca.com/2018/01/arap-siirinde-devrim-yaratan-ataerkiyi-reddeden-bir-kadin-nazik-al-malaika/
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2. Moder Arap Şiirindeki Yeri 

Nâzik el-Malâike, 2007 yılının Haziran ayının 20. günü 83 ya-

şında yaşama veda edene dek ve elbette daha sonrasında da 20. 

yüzyılın en etkili Arap şairlerinden biriydi. Yaşamı ve çalışmaları, 

20.yüzyıldaki Irak tarihinin billur bir yansımasıydı: idealizm, 

umut, hayal kırıklığı, yıkım, yalnızlık, sürgün, depresyon… Nâzik 

da Irak coğrafyasındaki diğer tüm çağdaşları gibi İngiliz şiirinden 

etkilenmişti. Ne var ki diğer tüm çağdaşlarından ayrılarak, Arap 

şiirinde bin yıldan fazla süre hâkim olan klasik kafiye biçiminden 

radikal bir şiirsel kopuşun kıvılcımını yakan kadın öncüsü oldu. 

Yani, Arap edebiyatında bir devrim olarak nitelendirilen ‘serbest 

şiir’ tarzının öncüsü oldu.  

 “Serbest şiirin bazı biçimlerine Halîl Cubrân’ın ve Emin er-

Reyhânî’nin “mensur şiirlerinde”, ez-Zehâvî, Abdurrahman Şukrî 

ve Ali Ahmed Bâkesîr’in bazı ürünlerinde rastlansa, Luvîs ‘Avvâd 

bu alanda ilk ciddi ürünlerini ortaya koymuş olsa da bu yeni şiir 

biçiminin gelişmesi için kurumsal temellerini atan ve hareketin 

öncüsü konumuna yükselen, Iraklı şairler Nâzik el-Melâike ile 

Şâkir es-Seyyâb’dır.”8  Kendisi de yazdığı, Kadâyâ eş-Şi’iri’l-

Muâsır (Çağdaş Şiirin Sorunlar) eserinde bu harekete ilk öncülük 

edenlerin kendisi ve vatandaşı Şâkir es-Seyyâb’ın olduğunu iddia 

eder.9 “Iraklı kadın şair Nâzik el-Melâike yalnız şiirleriyle değil 

aynı zamanda bu sanat anlayışının izahına dair çalışmalarıyla da 

dikkati çeken sanatkârlardan biridir.”10 Bu yeni metot özellikle sol 

                                                           
8 Rahmi Er, “Bedr Şâkir es-Seyyâb ve Yağmurun Türküsü”, Littera Dergisi, 18, Anka-

ra 2006, s. 10; Zafer Ceylan, Romantizmden Öznelliğe: Bedr Şâkir es-Seyyâb, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, 

Basılmamış Yüksek Lisans tezi, Ankara 2011, s. 4-5. 
9 Nâzik el-Melâike, Kadâyâ eş-Şi’iri’l-Muâsır, Dâru’l-‘İlmi li’l-Melâyîn, Beyrut 1962, s. 

16; Yusuf es-Sâiğ, eş-Şi’iru’l-Hurr fî’l-Irak, İttahadu’l-Kuttâb el-Arap, Dımış 2006, s. 

48.  Fakat daha sonra bu iddiasında vazgeçip serbest şiirin daha 1932 yılında Arap 

dünyasında Ali Ahmed Bâksîr, Muhammed Ferîd  Ebî Hadîd ve Mahmut Hasan 

İsmail gibi edebiyatçılar tarafından başladığını, daha önce görmediği farklı edebî 

dergi ve kitaplardan okuduğunu söyler. (Nâzik el-Melâike, Kadâyâ eş-Şi’iri’l-Muâsır, 

s. 16.  ) 
10 Nihat M. Çetin, “Arap: Edebiyat”, DİA, III. İstanbul 1991, s. 307; Ramazan Kazan, 

“Arap Edebiyatında Serbest Şiirin İlk Örneklerinden: Bedr Şâkir es-Seyyâb’ın  
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görüşlü şairler arasında başladı ve zamanla tüm Arap şiirine ya-

yıldı. Nâzik’in bu tarzdaki ardıllarına ilham veren ilk şiiri 1949’da 

yayımlanan Kolera oldu11. Bu şiir 1947’de Mısır’dan Irak’a gelen 

kolera salgınının duygusal etkisini konu ediniyordu. Elbette 

Nâzik’in bu sıra dışı tarzı başta ailesi olmak üzere geleneksel na-

zımı benimseyen – ve her ne hikmetse neredeyse hepsi erkek olan- 

şairler tarafından eleştiri ile karşılaştı. 

Otobiyografisinde bu şiiri yazdığı andaki ruh halini şöyle an-

latıyordu: “Bir saat içinde şiiri bitirdim ve kız kardeşim İhsan’ın 

evine koştum. Ona çok garip bir biçimde bir şiir yazdığımı ve tar-

tışmaya neden olacağını söyledim. İhsan, yazdığım şiiri okurken 

çok destekledi. Ama annem çok soğuk bir sesle bana: “Bu nasıl bir 

kafiye, müzikselliği yok” dedi.12 Babasının tavrı da annesinden pek 

farklı olmamıştı. Nâzik’e karşı zaman zaman eleştiri dozunu arttı-

rarak ilerleyen bu süreç onu karamsarlığa sevk etti ancak yine de 

bildiği gibi yazmaktan geri durmadı. 

Dolayısıyla “II. Dünya Savaş’ından sonra esen hürriyet ve 

demokrasi rüzgarları Irak edebiyatını da yeni ufuklara taşıdı. Bazı 

günlük ve haftalık gazetelerle mizah dergileri edebiyata geniş say-

falar ayırdı. Önderliğini ise Nâzik el-Melâike, Abdulvehhab el-

Beyâtî ve Şâkir es-Seyyab’ın üstlendiği serbest şiir ekolü, vezin ve 

kafiyeye sadık kalma noktasından hareket ederek klasik şiir çerçe-

vesini kırıp kendine özgü bir dil ve yeni bir biçimle ortaya çıktı; 

kısa sürede de yeni bir çığır halinde Irak’tan bütün Arap dünyası-

                                                                                                                        
Unşûdetu’l-Matar/ Yağmurun Türküsü Adlı Şiiri”, Süleyman Demirel Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, 34, 2015, s. 54; Zafer Ceylan, “Modern Arap Edebiyatında 

İlk “ Serbest Şiir” Deneyimleri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Dergisi, 55,  2015, s. 195; Heyâm Abdulkazım İbrahim, “Bevâkiru Heraketu’ş-Şi’iri 

İnde Ruvadeyni et-Te’sir  ve’t-Te’sîr (Nâzik el-Melâike ve es-Seyyâb) Unmûzecen”, 

Câmiatu Kâdisiyye/Kulliyetu’l-İdâre ve’l-İktisâd, 20, 2015, s. 213; Rahmi Er, Çağdaş 

Arap Edebiyatı Seçkisi (şiir-öykü), TC: Kültür vr Türizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 

2004, s. 56. 
11 Nâzik el-Melâike, Kadâyâ eş-Şi’iri’l-Muâsır, s. 35. 
12 Mustafa Kemal Ersöz, http://siyasihaber3.org/kadin-feminist-arap-munzevi-sair-

nazik-al-malaika, Erişim Tarihi: 22.05.2018; http://gazetekarinca.com/2018/01/arap-

siirinde-devrim-yaratan-ataerkiyi-reddeden-bir-kadin-nazik-al-malaika/: Erişim 

Tarihi: 22.05.2018. 

http://siyasihaber3.org/kadin-feminist-arap-munzevi-sair-nazik-al-malaika
http://siyasihaber3.org/kadin-feminist-arap-munzevi-sair-nazik-al-malaika
http://gazetekarinca.com/2018/01/arap-siirinde-devrim-yaratan-ataerkiyi-reddeden-bir-kadin-nazik-al-malaika/
http://gazetekarinca.com/2018/01/arap-siirinde-devrim-yaratan-ataerkiyi-reddeden-bir-kadin-nazik-al-malaika/
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na yayıldı. Nâzik el-Melâike, koministlerden ayrıldıktan sonra 

Bedr Şâkir es-Seyyâb, Hafız Cemi, Halid eş-Şevvâr ve Şefik el-

Kemâlî ise dönemin milliyetçi edebiyat akımının önde gelen sima-

larını oluşturdular.”13  

el-Malâke, yalnızca şiirinde değil sosyal anlamda da toplum 

içerisinde kural tanımaz bir radikaldi. Tastamam yaşamından zu-

hur eden şiirinin ve geriye bıraktığı şiirsel mirasının kaynağı işte 

bu geleneklere cesur meydan okuyuşlar, onlardan kopabilme ara-

yışlarıydı. Arap şiirinde öncülük ettiği devrim, kadının kurtuluşu 

için verdiği mücadele onu her zaman çok tartışmalı ve keskin bir 

figür olarak öne çıkardı. Tüm bunlarla beraber aynı zamanda par-

lak ve çetin bir kadın, dört dilde akıcı konuşan, son derece eğitimli 

ve Arap toplumunda kadınların konumu üzerine ateşli konuşma-

lar yapan, yazılar yazan, kadınları daha fazla ses çıkarmaya ve kök 

salmış ataerkil sisteme meydan okumaya çağıran feminist bir ön-

derdi. O zamanlar için oldukça olağandışı bir durum olan mali 

bağımsızlığa kavuşmuştu.  Şiir ve yazılarındaki keskin, cesur, atıl-

gan kadının, öncü rolünün öte yüzünde, dış dünyadan fiziksel 

olarak uzak kalmayı tercih eden bir münzeviydi.14 

Nâzik’in bu bildiğini yapmaktan geri durmayan tavrı diğer 

kadınlara da ilham verdi. Nâzik bir bakıma kendi sesini içine hap-

setmek zorunda hisseden kadınlar için bir ses bir soluk oldu. 

Shawqi Bzai, Al Mustaqbal gazetesinde onun hakkında kaleme 

aldığı bir yazıda Nâzik için “Erkek ve kadın yazarlar arasındaki 

engelleri kırdı ve gelecekteki şairlerin yolunu açtı” ifadesini kul-

landı. Eleştirilere rağmen ondan etkilenenler de yoğunluktaydı, 

şiirleri Irak’taki gazete ve dergiler de yayınlandı. Derken çalışma-

larını hızlandıran Nâzik 1949’da tamamını serbest nazımla kaleme 

aldığı Şarapneller ve Kül kitabını yayımladı. Nâzik, üçüncü şiir 

                                                           
13 İbrahim Dakûkî,“Irak”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, IX. İstan-

bul,1999,s.107. Ayrıca bkz. Durmuş, İsmail, “Şiir”, DİA, XXXIX, İstanbul 2010, s. 

153. 
14 http://gazetekarinca.com/2018/01/arap-siirinde-devrim-yaratan-ataerkiyi-

reddeden-bir-kadin-nazik-al-malaika/: Erişim Tarihi: 22.05.2018. 

http://gazetekarinca.com/2018/01/arap-siirinde-devrim-yaratan-ataerkiyi-reddeden-bir-kadin-nazik-al-malaika/
http://gazetekarinca.com/2018/01/arap-siirinde-devrim-yaratan-ataerkiyi-reddeden-bir-kadin-nazik-al-malaika/
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koleksiyonu olan ve 1957’de yayımlanan Dalga Derinliği’nde hem 

geleneksel formları hem de yeni serbest nazımı harmanladı. 

Nâzik’in şiirlerine sıkça yansıyan karanlık, Haşimi krallığı yıkıl-

dıktan sonra yerine 1958’de kurulan Irak Cumhuriyeti ile kısa sü-

reli olarak sonlandı. Lakin yeni sisteme karşı da bir hoşnutsuzluk 

baş göstermeye başladı ve Nâzik 1959 yılında Beyrut’a taşındı.15 

3. Nazik’in Şiir Dili ve Özellikleri 

Nâzik, şiirin yapısal özelliklerine dair düşüncelerini şöyle an-

latır: “Bazı şairlerin yeni tema isteği ile serbest şiiri birleştirmeleri-

ne ve diğer şairlerin de şiirde realizmi oluşturabilmeleri için tek 

amaçlarının hur şiir olduğunu düşünmelerine rağmen serbest na-

zım, temelde vezinsel bir olaydır.”Bununla birlikte Nâzik kendi 

serbest nazım tarzını klasik Arap aruzunun bir reformu olarak 

görüyordu. Nâzik’e göre bu sosyal bir gerekliliktir ve Arap ulusu-

nun, modern bir altyapıda zengin ve derin kökenli bir idrakini 

yeniden yapılandırmayı deneme çabasının bir sonucudur. 

Nâzik daha sonra şiirlerinde kadın sorunları, feminizm ve ya-

bancılaşma temalarını işlemeye başladı. Nâzik, 1961’de Bağdat 

Eğitim Fakültesi Arap Bölümü’nden meslektaşı Abdulhâdî Mah-

bubâ ile evlendi ve 1964’te Irak’a geri döndü. Ancak bu dönüş kısa 

sürdü. Sonraki yıllarda politik sebeplerden ötürü eşi ve ailesi bir-

likte Irak’tan ayrılan Nâzik, Kuveyt’e taşındı. Burada 20 yıl süreyle 

Kuveyt Üniversitesi’nde ders verdi. Nâzik; Byron, Thomas Grey ve 

Rupert Brooke gibi yazarların şiirlerini çevirdi ancak 1960’lı yıllar-

da Batı modellerini eleştirel biçimde benimsemiş genç yazarları da 

eleştirdi.1970’lerde Nâzik’in 3 şiir koleksiyonu yayımlandı. 

Saddam Hüseyin’in iktidara gelmesi ve işgal girişimi üzerine 

1990’da ise yeniden yollara düşme vakti gelmişti Nâzik için. Nâzik 

bu kez ömrünün sonuna kadar yaşayacağı Mısır’ın başkenti Kahi-

re’ye gitti. Nâzik hayatı boyunca bildiklerini gençlere ulaştırmak 

için çabaladı, birçok okulda ve üniversitede ders verdi.1979’da ise 

                                                           
15 http://gazetekarinca.com/2018/01/arap-siirinde-devrim-yaratan-ataerkiyi-

reddeden-bir-kadin-nazik-al-malaika/: Erişim Tarihi: 22.05.2018. 

http://gazetekarinca.com/2018/01/arap-siirinde-devrim-yaratan-ataerkiyi-reddeden-bir-kadin-nazik-al-malaika/
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Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde Profesör oldu. 

4. Ataerkil Düzene ve Geleneksel Kadınlık Rollerine Kafa 

Tutuş 

Nâzik'ın Arap şiirindeki devrimin öncülerinden biri olmasının 

kazandırdığı şöhret, ona eşsiz bir fırsat verdi: Kadınlar için gerçek 

bir ilham kaynağı olmasını sağladı. Bağımsız bir düşünür, saygın 

bir akademisyen ve yoğun bir biçimde üreten verimli bir yazar 

olarak ön plana çıktı. Erkek egemen bir dünyada mükemmelliğe 

ulaşmayı başardı ve özellikle edebi sahada mükemmelleşmesi 

oldukça önemliydi. O dönemde Arap toplumunda kadınların ya-

şadığı makûs kaderin buz kırıcısı olmayı başardı, kendilerini ancak 

erkeklerin izin verdiği sınırlar içinde ve ancak erkek sesi ve diliyle 

ifade edenlerin bir bakıma, kendi seslerini kullanamayanların veya 

buna izin verilmeyeceğini düşünenlerin sesi oldu. Arap kadınları-

nın dil ve edebiyat konusunda rol oynayabileceklerini ve oynadık-

larını kanıtlayan önemli katkılarda bulundu. Erkek ve kadın yazar-

lar arasındaki eşitsizliği, kadın yazarların önündeki bariyerleri 

sarstı ve gelecekteki şairlerin yolunu açtı.16 

Kadın hakları konusunun güçlü bir savunucusu olan Nâzik, 

1953’teki Kadınlar Birliği Kulübünde “İki Kutuplu Kadınlar: 

Olumsuzluk ve Ahlak” başlıklı bir konferans verdi. Bu konferansta 

söyledikleri ile kadınlara Arap toplumundaki atalet ve geleneksel 

kadın rollerinden kurtulmaları gerektiğini anlattı. 

Kadınları yerleşmiş ataerkil düzene başkaldırmaya çağıran 

Nâzik, daha fazla ses çıkarmaları konusunda onları yüreklendirdi. 

Zamanında ve bulunduğu coğrafyada az görülen bir şeye de sahip 

oldu: Bir kadın olarak ekonomik bağımsızlığını elde etti. Nâzik’in 

‘namus’ bahanesiyle öldürülen kadınları konu aldığı şiiri o dö-

nemde büyük ilgi gördü, uluslararası medya da dâhildir. Kadınlar 

için bir dernek kurdu. Bu dernek toplumsal cinsiyet rollerini red-

deden kadınların bir araya geldiği bir çatı halini aldı. Fakat üyele-

                                                           
16 Mustafa Kemal Ersöz, http://siyasihaber3.org/kadin-feminist-arap-munzevi-sair-

nazik-al-malaika, 

http://siyasihaber3.org/kadin-feminist-arap-munzevi-sair-nazik-al-malaika
http://siyasihaber3.org/kadin-feminist-arap-munzevi-sair-nazik-al-malaika
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rin çoğu bu serüveni evlilikle noktalayınca, bu işten vazgeçti. Der-

nek nihayetinde dağıldı ve bu ilk devrimci deneyim, pek çok dev-

rimci deneyim gibi ilk denemesinde sukutu hayale uğradı ve 

Melâike'nın da dâhil olduğu grup sonunda geleneksel rolleri kabul 

etti. Malâike, yıllar sonra 1961'de Abdulhâdî Mahbûbâ adlı bir 

meslektaşıyla evlenip çoluk çocuğa karıştı.17 Melâike eş olarak 

kendine geleneksel bir rol seçse de, feminizm ve kadın haklarıyla 

ilgili yazmaya devam etti. 

5. Ruhun Karanlık Girintilerine Şiirle Yolculuk 

Kişisel psikolojisini de iyi gözlemleyen şair, ruhunun karanlık 

girintilerine girmekten çekinmedi. Bu şimdiye dek Arap kadınları-

nın pek rastlamadıkları tarzda bir cesurluktu. Zamanla “Ben” kav-

ramı hakkında giderek daha çok yazmaya başladı. Kişisel psikolo-

jisini, karanlık girintilerini, buhranlarını keşfetmeye çalışmaktan ve 

bunlardan dürüstçe bahsetmekten çekinmedi. Örneğin Nâzik ka-

leme aldığı otobiyografisinden depresyon ile mücadelesini anlattı: 

“Anılarımda derin psikolojik analizlere girdim. Çevremdeki diğer 

insanlar gibi kendi fikir ve duygularımı ifade etmediğimi keşfet-

tim. Geri çekilmiştim ve utangaçtım. Bu olumsuz yaşam biçimin-

den uzaklaşmaya karar verdim. Hatıralarım, bu amaca ulaşmak 

için kendimle olan bu büyük mücadeleye tanık oldu. Bir adım illeri 

attığım zaman, geriye doğru on adım atmıştım, bu da tam bir de-

ğişiklik beni uzun yıllar aldı demekti. Bugün değişen psikolojik 

alışkanlıkların en zor olduğunu biliyorum.” Bir süre sonra dış ha-

yattan soyutlandı ve hatta ailesinden bile. Artık onun için bir ya-

bancıdan farksız oldukları bir münzevi hayatı sürdürdüğünden 

bahseder18.  

Hüzün Nâzik için aniden hayatına giren yetişkin bir olay de-

ğildi; bir arkadaşının anlatımına göre hüzün onun çocukluğundan 

beri aşina olduğu bir duyguydu. Aşinaydı ona. Nâzik, melankoli-

                                                           
17 Ceridetu’l-İttihâd, Nâzik el-Melâike: Hayatun ve Şi’irun ve Efkârun, Suriye 2007, 

s. 21. 
18 Hüseyin Şems Abâdî; Mehdi Mümtehin, “Nâzik el-Melâike ve İbdâ’atu eş-

Şi’iriyye” , s. 66. 
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sinin kökenini annesinin ölümüne bağlıyordu. Nâzik, annesini 

1953’te kaybettiğinde gece gündüz ağladığını ve üzüntünün ona 

bağlandığını söylüyordu. Nâzik’in şiirleri onun yaşamına etki et-

miş ruh halleri ve düşüncelerin birer yansımasıydı. Şiirine katık 

olmuştu ruhunu saran düşünceler. O nedenle onun şiirlerinin ara-

sında dolaşırken sıklıkla rastlarsınız idealizme, umuda, hayal kı-

rıklığına, sürgüne ve kaçınılmaz olarak depresyona…19 

6. Eserleri 

Şüphesiz Nâzik el-Melâike yaşadığı münzeviyetin, edebî üre-

timi üzerinde trajik bir etkisi oldu. Uzun süren hastalık ve sürgün 

zamanları olmasaydı, onu hatırlamamızı sağlayacak çok daha fazla 

eseri olması mümkün olabilirdi. 

Yine de Nâzik, “Gece’nin Aşığı” (1947), “Kıvılcımlar ve Kül-

ler” (1949), “Dalganın Dibinde” (1957), “Dua ve Devrim İçin” 

(1973) ve “Deniz Rengini Değiştirdiğinde” (1974) başlıklı şiir kitap-

larında Arap şiirinin en nadide örneklerinden ve çığır açıcı şiirle-

rinden birçoğunun şairi olmayı başardı. “Yasemin” ve “Dağın 

Zirvesindeki Güneş” adlı iki kısa öykü yazdı. Şiir kitaplarının dı-

şında “Yersiz Bir Kadının Ağıtı” ve “Hayat Trajedisi ve İnsan İçin 

Bir Şarkı” başlıklı iki uzun bir şiir yazdı. Ve nihayet son şiiri “Yal-

nızım”ı kaleme aldı20.  

7. Ölümü 

el-Melâike, Baas Partisinin iktidara gelmesinin ardında, bazı 

politik sebeplerden ötürü 1970 yılında eşi ve ailesiyle birlikte 

Irak’tan ayrılarak Kuveyt’e yerleşti. Burada 20 yıl süreyle Kuveyt 

Üniversitesi’inde ders verdi. Saddam Hüseyin’in iktidara gelmesi 

                                                           
19 http://gazetekarinca.com/2018/01/arap-siirinde-devrim-yaratan-ataerkiyi-

reddeden-bir-kadin-nazik-al-malaika, Erişim Tarihi: 22.05.2018; Ayrıca geniş bilgi 

için bakınız: Necât ‘Ulvân el-Kenânî, “el-Ğurbetu’n-Nefsiyye fî Şi’iri Nâzik el-

Melâike”, Mecelletu’l-Halîc el-Arabiyyi, 37, 2009, s.94-110. 
20Hisse Sahmî Muhammed es-Sebi’î, Üslûb (et-Teşhis) fî Şi’îri Nâzik el-Melâike , s. 27-

31; Cebbâr Ehlîl, a.g.e, s. 19; Ceridetu’l-İttihâd, a.g.e, s. 21.22;  

http://db.tajribaty.com/arabic/ Erişim tarihi:28.05.2018. ayrıca geniş bilgi için bakı-

nız: Hüseyin Şems Abâdî; Mehdî Mümtehî, “Nâzik el-Melâike ve İbdâ’atu eş-

Şi’iriyye”  s. 62-74. 

http://gazetekarinca.com/2018/01/arap-siirinde-devrim-yaratan-ataerkiyi-reddeden-bir-kadin-nazik-al-malaika
http://gazetekarinca.com/2018/01/arap-siirinde-devrim-yaratan-ataerkiyi-reddeden-bir-kadin-nazik-al-malaika
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ve işgal girişimi üzere 1990 yılında ise yeniden yollara düşme vakti 

gelmişti Nâzik için. Bu kez ömrünün sonuna kadar yaşayacağı 

Mısır’ın başkenti Kahire’ye taşındı. Her ilticadan sonra giderek 

yalnızlaşmaya başladığı münzeviyetin, hayatı ve üretimi üzerine 

trajik bir etkisi olduğu kaçınılmaz oldu. Dolayısıyla hayatının so-

nuna doğru, el-Melâike Parkison hastalığı dâhil olmak üzere bir 

dizi sağlık sorunu yaşadı.21 

Arap dünyasında serbest şiir hareketinin ilk öncülerinden sa-

yılan ve hayatı boyunca bildiklerini gençlere ulaştırmak için çaba-

layan ünlü şair Nâzil el-Melâike, 2007 yılının Haziran ayının 

20.günü 83 yaşında memleketinden uzak, Mısır’ın başkenti Kahi-

re’de vefat etti.22 

SONUÇ 

Nâzik el- Melâike bugün hakkında çok az yazılan, çok az şey 

bilinen bir şair olmasına rağmen radikal ve yenilikçi öncülüğüyle 

modern Arap şiirinin çehresini değiştiren şairlerinden biriydi.  

Erkek egemen topluma karşı yürüttüğü cesur ve kararlı mücade-

leyle Arap kadın hareketi üzerinde derin bir etki yaratırken öncü 

bir kadın olarak nesiller boyunca pek çok Arap kadın için ilham 

kaynağı oldu. Coğrafyamızın dört bucağında kadınlar üzerindeki 

gerici baskının, erkek terörünün yoğunlaştığı, topyekûn yaşamın 

günden güne grileştiği, karartılmaya çalışıldığı bu günlerde hatır-

lanabilmesi ve yeni ilhamlara vesile olabilmesi umuduyla… 
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___________________________________________________________ 

İSLAM’DA KADININ İBADET HAYATI İLE İLGİLİ BAZI 

PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

CİHANGİR ECER 1 

 

İslam’da hak ve sorumluluklar bakımından erkekle kadın ara-

sında genel olarak fark gözetilmediği bilinmektedir. Nitekim 

Kur’an, insan olma bakımından kadın ve erkeğin eşit olduğunu 

ifade etmiş ve üstünlüğün takvada olduğunu belirtmiştir. Zaman 

zaman ibadetlerdeki farklı uygulamalar kadın ile erkek arasında, 

kadınların aleyhine olmayan ve ancak toplumdaki rolü ve anne 

olmasından kaynaklı değerlendirilmesi gereken bazı muafiyetler 

ve farklılıklar getirmiştir.  

Hz. Peygamber (sav)’in vefatından sonraki süreçlerde, kadın-

lar bireysel bazı olaylarda ortaya çıkan fitne gerekçesiyle özellikle 

camide icra edilen ibadet hayatından buna bağlı olarak da dini 

hayatın arka planına itilmiştir.  

Bu çalışmada, erkek ve kadın arasındaki dini bazı fazilet yarış-

tırmaları tartışmaları göz önünde bulundurularak, İslam’da kadı-

nın ibadet hayatı üzerinde durulacaktır. Bu konu etrafında öncelik-

le kadın ve erkek arasındaki üstünlük tartışmalarına Kur’an açı-

sından cevap aranacaktır. Ardından İslam’ın bazı ibadetlerde ka-

dına tanınan muafiyetlerin sebepleri ile ilgili konuya değinilecek-

tir. Daha sonra bazı çevrelerin peygamberimizden rivayetle kadın-

ların akıl ve din bakımından eksik olduklarına delil olarak iddia 

ettikleri hadisin tahlili, kadınların camilerde ibadetlere devam 

meselesi ve eğitimin de bir ibadet olarak kabul edilebileceği görü-

şünden hareketle kadının ibadet hayatının din eğitimindeki yeri 

tartışmaları ele alınacaktır. 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
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İslamda Kadın Ve Erkeğin Yaratılış Açısından Eşitliği 

Kur’an-ı Kerim açısından bakıldığında, insanların yaratılışı 

açısından erkek ve kadın arasında herhangi bir farkın olmadığı 

anlaşılmaktadır. Buna, insanın yaratılışı ile ilgili bilinen şu ayeti 

örnek vermemiz mümkündür: 

“Ey İnsanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe 

içindeyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir 

sudan (meniden), sonra bir alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir 

mudğadan yarattık ki size (kudretimizi) apaçık anlatalım. Dilediğimizi 

belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk 

olarak çıkarıyor, sonra da (akıl, temyizve kuvvette) tam gücünüze ulaş-

manız için (sizi kemale erdiriyoruz.) İçinizden ölenler olur. Yine içiniz-

den bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki, bilirken hiçbir şey 

bilmez hale gelsin …”2 

İnsanın yaratılışı ile ilgili bu ayette öncelikli olarak dikkatleri 

çeken husus, ayetin “Ey İnsanlar!” nidasıyla başlaması ve bu nida-

nın kadın ile erkek arasında yaratılış açısından herhangi bir farkın 

olmadığını ortaya koymasıdır. Nitekim kadınla erkeğin herhangi 

birisinin yaratılış bakımından diğerine üstünlüğü söz konusu ol-

saydı, ayetin erkek ve kadınlar için ayrı versiyonlarının olması 

muhtemel olabilirdi.  

Öte yandan, Kur’an’a göre erkek ve kadın arasında yaratılış 

açısından herhangi üstünlük söz konusu değildir. Çünkü erkek ve 

kadının her ikisi de topraktan, nutfeden (spermadan), alakadan 

(embriyodan) ve belli belirsiz bir et parçasından yaratılmıştır. 

Erkekler ile kadınlar arasında yaratılış açısından bir fark ol-

mamasının bilinmesine rağmen, cinsiyet rolleri açısından farklı 

oldukları bilinen bir gerçektir. Kur’an’ın da şüphesiz bu duruma 

bir bakışı söz konusudur. Kur’an’a göre cinsiyet rolleri açısından 

erkekler ile kadınlar birbirlerinin tamamlayıcısı, huzur vesilesi ve 

hayırhahıdır. Bu konuya şöyle işaret edilmiştir: 

                                                           
2 Halil Altıntaş, Muzaffer Şahin, Kur’an-ı Kerim Meali, Hac, 22/5, 21. baskı, D.İ.B. 

yay., 2011, Ankara.  
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“… Onlar size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz…”3 

Elmalılı’ya göre burada, erkekle kadının cinsiyet rolleri açı-

sından birinin diğerinin halini gözetmesi, namusunu koruması, 

günaha düşmekten engellenmesi; yani kısaca bir iç içelik ve sıkı bir 

bağ söz konusudur.4 İbn Abbas’a göre de bu ayette erkek ile kadı-

nın birbirinin huzur kaynağı olduğu dile getirilmektedir.5 Görül-

düğü gibi, erkeklerle kadınların cinsiyet rolleri açısından da birbir-

lerine herhangi bir üstünlükleri söz konusu değildir. 

Şunu da ifade etmek gerekir ki, Kur’an-ı Kerim’in bu yaklaşı-

mı gerek kadın gerek erkek gerekse eşler arasındaki ilişki açısın-

dan insanı ziyadesiyle taltif eden bir yaklaşımdır. Sözgelimi eski 

Yunan filozoflarından Aristoteles, bu konuda kadının eksik oldu-

ğunu, tamamlanmamış bir erkek olarak kabul edilebileceğini sa-

vunmuştur. Aristoteles’i böyle düşünmeye sevk eden sebep de 

çoğalma sürecinde kadının pasif alıcı; erkeğin de aktif aktarıcı 

olmasıdır. Hatta bu düşünce, Aristoteles’i çocuğun tamamıyla 

babasının özelliklerini taşıdığına da inandırmıştır.6 Bu düşünce ile 

Kur’an’ın kucaklayıcı ve okşayıcı üslubu karşılaştırıldığında, İs-

lam’ın kadın hakkındaki her konuda olduğu gibi ibadet hayatı ile 

ilgili görüşü de ortaya çıkmaktadır. 

 İbadetlerde Kadına Tanınan Muafiyetler 

 İslam dini fıtri bir dindir. Bütün hükümleri insan fıtratına (ya-

ratılışına) uygun olup insan fıtratıyla örtüşmektedir. İnsan fıtratına 

aykırı gelecek İslam dininin herhangi bir hükmü, emri söz konusu 

değildir. Dolayısıyla İnsan gücü ve kuvvetiyle doğru orantılı olan 

İslam, insanları zora, sıkıntıya, çileye, cefaya sokmak için gelmiş 

değildir. İslam dininin en önemli özelliklerinden birisi kolaylık 

                                                           
3 Bakara, 2/187. 
4 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, (4. Baskı), Akçağ Yayınları, Ankara, 

2013, c. II, s. 64-65. 
5 Muhammed Ali es- Sabuni, Safvetü’t- Tefasir, Daru’l- Fikir yayınları, Beyrut- Lüb-

nan, 1996, c.I, s. 108. 
6 Jostein Gaarder, Sophie’nin Dünyası, Çev. Sabir Yücesoy, Pan Yayınları, İstanbul, 

1994, s. 133- 134.  
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dini oluşudur. Allah, kadın olsun erkek olsun kullarına karşı mer-

hamet ve şefkat sahibi7 olduğu için her konuda olduğu gibi ibadet-

lerde de kolaylık murat etmiş, zorluk istememiştir. İnsana kaldı-

ramayacağı yükü yüklemediğini (Kur’an’da) bildirmektedir.8  

 Bu anlayış doğrultusunda İslam, genelde kadın erkek, özelde 

de kadınlar için ibadetlerde bazı muafiyetler tanımıştır. Mesela su 

yoksa veya kullanıldığında zarar görme endişesi varsa kadın olsun 

erkek olsun kişinin abdestten ve gerektiğinde gusülden muaf olup 

teyemmümün namaz abdesti ve gusül yerine geçmesi, Allah’ın 

kullarına ibadetlerin taharet kısmında getirdiği muafiyetlerdendir.9 

Namazdaki muafiyetler için ise, ayakta duramayan veya durduğu 

takdirde hastalığının artmasından korkan kadın veya erkeğin kı-

yamdan muaf olup oturarak namaz kılmasına müsaade edilmesini 

örnek verebiliriz.10 Oruç ibadetinde hastalanmaktan veya hastalı-

ğın artmasından korkan kişi, oruç tutmaz veya orucunu bozar. 

Zira Allah: “Sizden kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler kadar 

diğer günlerde oruç tutar.” buyurmaktadır.11 Yine hac ve zekât iba-

detleri ile ilgili her iki cinsi ilgilendiren muafiyetler vardır.12    

 İslam’da namaz, oruç, hac ve zekât gibi asli ibadetlerde so-

rumluluk bakımından kadın ve erkek müsavidir. Ancak kadınların 

sahip oldukları fıtri ve içtimai sebeplerle kadınlar, erkeklerin yap-

makla mükellef oldukları bazı ibadetlerden kimi zaman muaf tu-

tulmuşlardır. Kadınlar annelik vasfının bir gereği olarak ayda bir 

defa gördükleri hayz (adet) ve doğum yaptıklarında yaşadıkları 

nifas (lohusalık) halinden dolayı detayının gereğine dikkat etmek 

şartıyla namaz, oruç13 ve tavaftan14 muaf tutulmuşlardır. Yine Al-

                                                           
7 Nisa, 4/29.  
8 Bakara, 2/286. 
9 Ebu’l-Fazl Mecdüddin Abdullah b. Mahmud b. Mevdud Mevsili, İhtiyar, Thk. 

Şeyh Halid Abdurrahman Ak, Daru’l-Marife, Beyrut, 2002, c. I, s. 27-32. 
10 Mevsili a.g.e., 102. 
11 Bakara, 2/184. 
12 Mevsili, a.g.e., 130, 193. 
13 Buhari, Muhammed b. İsmail, Ebu Abdullah, El-Cami’ul-Musned es-Sahih el-

Muhtesar min umuri Rasulillahi (s.a.v) ve Sünenihi ve eyyamihi, thk: Muhammed b. 

Züheyr b. Nasir en-Nasir 1. baskı, 1422, “Hayz” 20; Ebu Davud, Sünenu Ebi Davud, 
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lah, kadınların toplumdaki sorumluluğunun bir gereği olarak on-

ları Cuma namazından ve cemaate devamdan farz anlamda muaf 

tutmuştur.15 Çünkü kadın evde çocuğunun bakımı ve ev işleriyle 

meşguldür. Onu Cuma ve cemaate devam etmeğe mecbur etmek 

ona külfettir. Ayrıca kadınlar Kur’an ayetlerinde geçen16 ve ona 

tesettürü emreden ayetlerin ruhuna uygun olarak hacda ihramdaki 

giyim yasaklarından, ramel, izdiba ve hervele yapmaktan muaf 

tutulmuşlardır. Çünkü zikredilen menasiklerden her birini yap-

mak kadınların tesettürünün ihlal edebilmesine sebep olabilecek 

nevi’dendir.  

 Görüldüğü gibi, İslam’ın kadınlara ibadetlerde bazı muafiyet-

ler tanımasının sebepleri vardır. Bu muafiyetlerin hepsi Allah’ın 

kullarından sıkıntıyı kaldırmak içindir. Ve aslında bu muafiyet 

Allah’tan bir rahmettir. Dolayısıyla bu uygulamalar, kadına İs-

lam’ın yaptığı ayrımcılık ve adaletsizlik olarak görülmemelidir.        

Kadınların Akıl Ve Din Bakımından Eksik Olması Meselesi 

Kadınların erkeklere göre akıl ve din bakımından eksik oldu-

ğu söylemi, kadınlar aleyhine negatif bir ayrımcılığa sebep olduğu 

söylemleri ile ciddi tartışmalara konu olan bir söylemdir. Bu söy-

lem, sahih bir kaynakta geçen bir hadis-i şerife dayanmaktadır. Bu 

hadis, şöyledir: 

“Ebu said el- Hudri (ra)’ dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: 

“Resulullah (sav) Kurban Bayramı ya da Ramazan Bayramı günü na-

mazgaha çıktı. Kadınların önünden geçti, dedi ki: ‘Ey kadınlar topluluğu! 

Tasadduk edin, muhakkak ki ben, en çok sizi ateş ehli olarak görmekte-

yim.’ Dediler ki ‘Niçin ya Resulallah?’ Buyurdu ki: ‘Çok fazla lanet ede-

riniz, (eşlerinizle ilişkilerinizde) nankörlük ederisiniz, (böylesi) aklı ve 

dini nakıs olanı görmedim. Sizden herhangi birine dirayetli bir erkeğin 

                                                                                                                        
Süleyman b. El-Eş’as b. İshak b. Beşir, b. Şeddad, b. A’mr, el-Ezdi, es-Sicistani, 

“Tahare” 104, thk: Muhammed Muhyeddin Abdulhamid, el-Mektebetu’l-Misriyye, 

thz., Beyrut.  
14 Buhari, a.g.e., “Hac” 81. 
15 Ebu Davud, a.g.e, “Cuma”, 208-209. 
16 Nur, 24/31. 
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(dahi) içi gider.’ Dediler ki: ‘Aklımızda ve dinimizde eksik olan nedir ya 

Resulallah?’ Buyurdular ki: ‘Kadının şehadeti, erkeğin şehadetinin yarısı 

değil midir?’ Dediler ki: Evet, öyledir. Buyurdular ki: ‘Bu kadının aklının 

noksanlığıdır. Hayızlıyken namaz kılmaz ve oruç tutmaz, değil mi?’ 

Dediler ki: Evet, öyledir. Buyurdular ki: ‘Bu, dinin noksanlığındandır.’”17 

Hadis-i şerifte görüldüğü üzere Hz. Peygamber (sav), kadınla-

rın akıl ve din bakımından noksanlık içerisinde olmalarını gerek-

çesiyle birlikte söylemiştir. Buna göre kadının şehadetinin erkeğin 

şehadetinin yarısı olarak kabul edilmesi akli, kadının özel günle-

rinde ibadet etmemesi de dini bir noksanlık olarak ifade edilmiştir. 

Hadis-i şerif ve üslup bir arada tetkik edildiğinde, Hz. Peygamber 

(sav) ve kadınlar arasında geçen bu konuşma, latif bir sohbet ol-

duğu sonucuna da varmak mümkündür. 

Sabuni’ye göre kalplerinde hastalık olan bazıları bu hadisi 

yanlış yönlere çekmiş, bu hadis ile Hz. Peygamber (sav)’in kadın-

ların önemini kıstıklarını zannetme yoluna gitmişlerdir. Öncelikle 

kadınlarının aklının noksanlığını ele aldığımızda, bu söylemin 

psikolojik bir tahlile dayandığını tespit edebilmek mümkün gö-

rünmektedir. Çünkü erkeklerde galebe çalan meleke daha ziyade 

akıl iken, kadınlarda da duygudur.18 Dolayısıyla burada kadınların 

aklının noksan olmaktan kastedilen mananın, kadınların olaylar 

karşısında akıllarından ziyade duyguları ile hareket ettiği gerçeği-

ne dayandığı yorumunu yapmak mümkün görünmektedir. Burada 

ayrıca Hz. Peygamber (sav)’in bireyin psikolojik yapısına da vakıf 

olduğu tespitinde de bulunabiliriz. 

Kadınların dinlerinin noksanlığı meselesine gelince, yine Sa-

buni’ye göre burada kadınların tahkir edildiği yorumunu yapmak 

yanlıştır. Çünkü Hz. Peygamber (sav)’in kadınlara verdiği bu ce-

vap azarlama ve zorlamadan ziyade, bir lütuf ve irşada işaret et-

mektedir. Hz. Peygamber (sav) insanlara akıllarının yettiği ölçüde 

davranmakla emrolunduğu için, burada kadınlara da idrak seviye-

                                                           
17 Buhari, a.g.e., “Hayız ve Nifas”, 11. 
18 Muhammed Ali es- Sabuni, Şerhu’l- Müyesser li- Sahihi’l- Buhari, Mektebetü’l- 

Asriyye, Beyrut, 2014, c. I, s. 359-360. 
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lerine göre seslenmiştir.19 Yani kadınların özel hallerinde ibadet 

edememeleri, erkeklerin nicelik olarak kendilerinden daha çok 

ibadet etmelerine sebep olmaktadır. Hz. Peygamber (sav) de, bu 

gerçeği kadınlarının idrak seviyelerine uygun olarak söylemiştir. 

Öte yandan bu hadis-i şerife göre erkeklerin dini algılarının 

kadınlarınkinden daha açık olduğu yorumunu çıkarmak oldukça 

zorlayıcı olacaktır. Çünkü yukarıda da ifade edildiği gibi, kadınla-

rın özel hallerinin erkeklerin kendilerinden daha çok ibadet yap-

malarına sebep olması, sadece niceliksel bir işarettir. Niteliksel 

olarak hangi ibadetin makbul olacağı Allah katında olmakla birlik-

te, Kur’an-ı Kerim’de de üstünlüğün yalnızca takva ile olduğu 

gerçeği de açıkça ifade edilmiştir.20 

Kadınların Cami İbadetine Katılım Meselesi 

Kadınların camilerde ibadetlere devamı meselesi, Hz. Pey-

gamber (sav)’in hayatta olduğu dönemde hiçbir probleme sebep 

olmazken, bu konu da ilerleyen zamanlarda bazı gerekçelerle ka-

dınların toplum hayatının arka planlarına itilmesi ve bunun dini 

bir gerekçeye dayandırılması sebebiyle kadınların camilerde ibade-

te devam etmesinde de çeşitli problemler yaşanmıştır. Bu problem 

günümüze kadar da sürmüştür. Nitekim günümüzde bazı cami-

lerde kadınlara hiç yer ayrılmazken, bazı camilerde de caminin en 

köhne ve dar alanlarında kadınlara ait küçük yerler tahsis edilmiş-

tir. Bu bölümde kadınların camilerde ibadete devam etmelerinin 

tarihsel gelişimi ve günümüzdeki problemlere bazı çözüm önerile-

ri ele alınacaktır. 

Hz. Peygamber (sav) döneminde, kadınlar camilerde ibadetle-

re erkekler gibi katılma hakkına sahip olmuşlardır. Hz. Peygamber 

(sav) döneminde bu durum, herhangi bir probleme sebep olma-

mıştır. Buhari’de geçen ve aşağıda yer verdiğimiz hadis, bu konu-

ya yeteri kadar ışık tutmaktadır: 

                                                           
19 Sabuni, a.g.e, c. 1, s. 358.  
20 Hucurat, 49/13.  
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“Hz. Aişe (r.a)’dan rivayet edilen bir Hadis’e göre o, şöyle demiştir: 

‘Resulullah (sav) sabah namazını kıldırdığı zaman mümin kadınlar örtü-

lerini örterek orada hazır bulunurlar, daha sonra da evlerine dönerlerdi ki, 

onları kimse tanıyamazdı.”21 

Söz konusu hadis-i şerifte, kadınların camilerde vakit namaz-

larına katıldıklarına dair bir delil vardır. Özellikle bu hadiste mev-

zu bahis edilen vakit namazının sabah namazı olduğuna dikkat 

edilirse, Hz. Peygamber (sav)’in zamanında kadınların camiye 

devam etmelerinin ne kadar yerleşik bir düzen haline geldiği tak-

dir edilecektir. 

Bu hadiste “onları kimse tanımazdı” ifadesinden iki anlam orta-

ya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, yine hadis-i şerifte de değinil-

diği üzere, bu kadın sahabilerin örtünmelerinden ötürü tanınma-

maları, yani bakıldığında kim olduklarının anlaşılmamasıdır. İkin-

cisi ise, sabah namazı vaktinde henüz ortalığın aydınlanmamış 

olması dolayısıyla tanınmamalarıdır. 

Hz. Peygamber (sav) döneminde kadınlar sadece vakit namaz-

larına değil; bayram namazlarına da katılmışlardır. Nitekim yuka-

rıda da ifade etmiş olduğumuz şu hadis-i şerif, bu konuya ışık 

tutmaktadır: 

“Ebu said el- Hudri (ra)’ dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: 

“Resulullah (sav) Kurban Bayramı ya da Ramazan Bayramı günü na-

mazgaha çıktı. Kadınların önünden geçti, dedi ki: ‘Ey kadınlar topluluğu! 

Tasadduk edin, muhakkak ki ben, en çok sizi ateş ehli olarak görmekte-

yim.’ Dediler ki ‘Niçin ya Resulallah?’ Buyurdu ki: ‘Çok fazla lanet ede-

riniz, (eşlerinizle ilişkilerinizde) nankörlük ederisiniz, (böylesi) aklı ve 

dini nakıs olanı görmedim. Sizden herhangi birine dirayetli bir erkeğin 

(dahi) içi gider.’ Dediler ki: ‘Aklımızda ve dinimizde eksik olan nedir ya 

Resulallah?’ Buyurdular ki: ‘Kadının şehadeti, erkeğin şehadetinin yarısı 

değil midir?’ Dediler ki: Evet, öyledir. Buyurdular ki: ‘Bu kadının aklının 

noksanlığıdır. Hayızlıyken namaz kılmaz ve oruç tutmaz, değil mi?’ 

                                                           
21 Buhari, a.g.e., “Salat”, 15.  
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Dediler ki: Evet, öyledir. Buyurdular ki: ‘Bu, dinin noksanlığındandır.’”22 

Hadis-i şerifin Hz. Peygamber (sav)’in kadınlarla konuşması-

nın geçtiği bölüm yukarıda tahlil edildiğinden, burada ayrıca bu 

konu üzerinde durulmayacaktır. Ancak dikkat edilmesi gereken 

husus, burada kadınların bayram namazına da iştirak etmeleridir. 

Hz. Peygamber (sav) zamanında kadınların sadece vakit ve 

bayram namazlarına değil; normal nafile namazlarına da devam 

ettiklerine rivayetler arasında rastlamaktayız. Söz konusu rivayet, 

şöyledir: 

“Hz. Peygamber (sav) mescide girerken iki direk arasında bir ipin 

uzatıldığını görür ve ‘bu nedir?’ diye sorar. Şöyle cevap verilir: ‘bu, Zey-

nep’in ipidir. Namazda ayağa kalkmaktan zayıf düşünce bu ipe tutunarak 

kalkar.’ Rasulullah (sav) ‘Hayır’ der ve devamla şunu söyler: ‘Sizden biri 

gücü yettiğince desteksiz namaz kılsın, zayıf düşünce oturarak kılsın”23 

Söz konusu hadisin ‘teheccüd’ ile ilgili hadislerin bulunduğu 

bab başlığının muhtevasında zikredilmesi, bu hadisin kadınların 

gece namazlarında da mescide devam ettiklerini göstermektedir. 

Kadın ve cami arasındaki ayrılmaz bağların, Kur’an’da da yer 

bulduğunu söylemek mümkündür. Hz. Meryem üzerinden anlatı-

lan kıssaya göre, Allah, Hz. Meryem’i, Hz. Zekeriya ve mihrabın 

himayesine emanet etmiştir. Söz konusu ayet, şöyledir: 

“Bunun üzerine Rabbi, onu en güzel bir kabul ile kabul buyurdu ve 

güzel bir surette yetiştirdi. Zekeriya’nın himayesine verdi. Zekeriya, 

onun bulunduğu mihraba her girişinde yanında yeni bir rızık bulur: ‘Ey 

Meryem! Bu sana nereden?’ derdi. O da: ‘Allah tarafından’ derdi. Şüphe 

yok ki Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır.”24 

Ayette geçen ‘mihrap’ kavramının, en bilinen anlamıyla bir 

mabede, yani ibadet edilen mekâna işaret ettiğini söylemek müm-

kündür. Bir kadın olan Hz. Meryem ile mabed arasındaki ilişki ile 

Kur’an’ın kadın ve cami birlikteliğini desteklediği yorumuna ulaşı-

                                                           
22 Buhari, a.g.e., “Hayız ve Nifas”, 11. 
23 Buhari, a.g.e., “Teheccüd”, 27. 
24 Al-i İmrân, 3/37. 
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labilir. Özellikle ayette ‘Rabbi onu en güzel bir surette yetiştirdi’ ifade-

si, kadınların mabed merkezli hem ibadet hem de eğitim ile teçhiz 

edilmelerinin büyük bir ilahi lütuf olabileceğinin göstergesidir. 

Yani burada kadınların genel olarak kişisel gelişimlerinde ibadet 

edilen mekânların önemi vurgulanmaktadır, denilebilir.25 

Hz. Peygamber (sav)’in kadınlar için genelde tüm dini hayat-

ta, özelde ise camilerde ibadete devam etmeleri hususunda sağla-

dığı özgürlük ortamının kendisinin vefatından sonra çeşitli gerek-

çelerle yok sayıldığına şahit olmaktayız. Sahabe zamanında kadın-

ların camilerde ibadete devam etmelerinde biraz daha kısıtlamaya 

gidilmiş; daha sonraları fıkıh âlimlerinin görüşlerinde bu devam 

yasaklayıcı bir üsluba dönüşmüştür. Bu şekilde kadınların cami-

lerde ibadete devam etmelerinin olumsuz karşılanmasının gerek-

çelerden en önde geleni, fitnedir.26 Yani, kadınların fitne sebebi 

olabileceği endişesi, erkeklerin kadınları hayatın bazı alanlarından 

olduğu gibi, ibadete devem etmelerinden de mahrum bırakmıştır. 

Nitekim Sabuni, yukarıda Hz. Peygamber (sav) zamanında kadın-

ların sabah namazına devam ettiklerine dair zikrettiğimiz hadis-i 

şerifi şerh etme sadedinde, fitnenin şerrinden emin olunması şartı 

ile kadınların gece namaz için dışarı çıkabileceklerini söylemiştir.27 

Kadınların aleyhine gelişen bu tür durumların günümüze ka-

dar etkisinin devam ettiğini söyleyebilmek mümkündür. Çünkü 

hala günümüzde kadınların camilerde ibadete devam etmelerinde 

ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Yukarıda zikredilen hadis-i şerif-

lerden birinde kadınların sabah namazına katıldıkları, diğerinde 

de bayram namazına katıldıkları ifade edilmiştir. Günümüzde 

kadınların cami ibadetlerine devam etmeleri ile alakalı olarak yapı-

lacak bir saha çalışmasında, kadınların belki de en az müdavimi 

oldukları namazların sabah namazı ve bayram namazı olduğunun 

                                                           
25 Ülfet Görgülü, “Mihraptaki bir kadın: Hz. Meryem”, Diyanet Aylık Dergi, Sayı: 

274, 2013, s. 28. 
26 Abdullah Kahraman, “Klasik Fıkıh Literatüründe Kadının Cemaatle İbadeti 

Konusundaki Yaklaşımlarda Fitne Söyleminin Rolü”, Marife, Sayı:2, 2004, s. 79. 
27 Sabuni, a.g.e, c. I, s. 427. 
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ortaya çıkması muhtemeldir. 

Günümüzde kadınların farz anlamda muaf tutuldukları halde 

katılmak isterlerse camide cemaatle namaz kılmaya devam etmele-

ri halinde yaşadıkları önemli problemlerden biri de sınırlı bazı 

yerlerde yapılan düzenlemeler dışında birçok yerleşim yerlerinde 

Cuma namazına gidememeleridir. İnanan müminlerin Cuma na-

mazına devamını telkin eden ayette yüce Allah şöyle buyurmakta-

dır: 

“Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağırıldığınız zaman, Al-

lah’ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha 

hayırlıdır.”28 

Bu ayet dikkatle incelendiğinde, “Ey İnananlar” hitabının mu-

hatabının hem inanan erkekler hem de inanan kadınlar olduğun-

dan yola çıkılarak yapılan yorumlarda; genelde tüm İslam dünya-

sında, özelde ise Türkiye’de kadınların camilerde Cuma namazına 

katılmalarının sağlanmasına dönük çalışmaların daha fazla yapıl-

ması önem arz etmektedir. 

Camilerde kadınların ibadete devam etmelerinin yanında, 

ibadet yerlerinin iyileştirilmesinin sağlanması ile beraber yaygın-

laşması noktasında da -son zamanlarda bu konuda bazı müspet 

çalışmalar var olmakla beraber- Diyanet İşleri Başkanlığı’na önemli 

görevler düşmektedir. Kadınların camilerde namaz kıldıkları yer-

lerin arka planlar olmamasına dikkat etmek gerekmektedir. Cami-

lerin yapılışında ve iç mimarinin dizayn edilmesine verilen öne-

min, camilerde kadınlara ayrılan bölümlere de verilmesi, medeni-

yetimizin gerek kadınlara gerekse kadınların camilerde ibadet 

etmelerine verdiği değeri hem günümüz insanına hem de gelecek 

nesillere benimsetmek adına önem arz etmektedir. 

 

Kadının İbadet Hayatının Din Eğitimindeki Yeri 

İslam’da kadının ibadet hayatını ele alan bu çalışmada din eği-

                                                           
28 Cuma, 62/9. 
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timinde kadınların yerinin ele alınması, eğitimin de bir ibadet ola-

rak kabul edilebileceği ile ilgili yaklaşım etkili olmuştur. Bu yakla-

şımı şu şekilde tartışmak mümkündür: 

Eğitim, genel olarak, bireyin yaşantısında istendik yönde dav-

ranış değişikliği meydana getirme süreci olarak tanımlanırken; din 

eğitimi de bireyin dini yaşantısında davranış değişikliği meydana 

getirme sürecidir.29  

İbadet de eğitim gibi, bireyin yaşantısında davranış değişikliği 

meydana getirme amacı gütmektedir, denilebilir. Söz gelimi bir 

ibadet olan zekâtın kelime anlamı, ‘artmak’, ‘çoğalmak’ gibi an-

lamları taşıdığı gibi, ‘temiz olmak, arınmak’ anlamlarını da taşı-

maktadır.30 Temiz olmak ve arınmak, belli bir süreç takip edildik-

ten sonra, bireyde bir davranış değişiminin olması anlamını taşı-

maktadır. Dolayısıyla zekât, bir ibadet olduğu gibi, bir eğitim süre-

cinin de ürünüdür. Namaz ibadetine de aynı anlamları yüklemek 

mümkündür. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, namaz ibadetinin peda-

gojik tahlili şöyle yapılmaktadır: 

“Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar”31 

Namaz ibadetine düzenli devam, insanın iyiliği artırır;32 insanı 

kötü işlerden uzak tutar. Namazın bu özelliği, eğitim tanımı ile de 

mutabakat içindedir. Zira namaz, insanın davranışını iyiliğe doğru 

dönüştürürken, eğitimde de istendik bir davranış değişikliğine 

vurgu yapılmaktadır. Bütün bunların yanında, gerek Kur’an-ı Ke-

rim’de, gerekse pek çok hadiste ilim ve eğitime yoğun vurguların 

yapılması, eğitiminin bu boyutunu güçlendirmektedir. Dolayısıyla 

eğitimin de ibadetin bir parçası olduğunu söylemek, mümkün 

görünmektedir. 

Bu girişten sonra, kadınların din eğitimi ve öğretimine geçebi-

                                                           
29 Cemal Tosun, Din Eğitimi Bilimine Giriş, (8. Baskı), Pegem Akademi Yayınları, 

Ankara, 2015, s. 23. 
30 Şehmus Demir, “Kur’an’da Zekât Kavramının Etimolojik ve Semantik Analizi”, 

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum, 2007, Sayı: 28, s. 12. 
31 Ankebut, 29/45. 
32 Yazır, a.g.e, c. VI, s. 426. 
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liriz. Kadın eğitimi, tarihi seyir içerisinde kadınlara karşı algı ve 

tutumlarla eşdeğer bir çizgide ilerlemiştir. Buna göre, Hz. Pey-

gamber (sav) zamanında kadınların normal ibadetlerine olduğu 

gibi, eğitimlerine de çok önem verilmiştir. Medine’de, Mescid-i 

Nebi’nin bünyesinde Suffa isminde bir eğitim- öğretim kurumu-

nun olduğu bilinmektedir. Burada, sadece erkeklerin devam ettiği 

bir eğitim ortamı değil; aynı zamanda kadınların da müdavimi 

olduğu bir eğitim kurumu da mevcuttur. Kadınlar suffası olarak 

bilinen bu suffada, kadınlar, eğitim ve öğretim imkanlarından 

yararlanmışlardır.33 Dolayısıyla Hz. Peygamber (sav) zamanında, 

eğitim- öğretimde bir fırsat eşitliğinde söz edilebilmiştir. Yani ge-

rek erkekler gerekse kadınlar eğitim ve öğretim hakkına eşit ölçü-

de sahip olmuşlardır. 

Hz. Peygamber (sav)’in vefatından sonraki süreçlerde, kadın-

lara yönelik genel algıda değişiklikler olduğu gibi, kadın eğitim ve 

öğretiminde de kadınların aleyhine gelişmeler yaşanmıştır. Nite-

kim bu süreçte, yine dini kisveler büründürülerek kadınlar mescit-

lerden alıkonulmuş,34 kendilerine yazı öğretilmesi yasaklanmaya 

çalışılmış35 ve böylece ilim nimetinden uzaklaştırılmışlardır. 

Günümüzde gerek genel pedagoji gerekse din eğitimi açısın-

dan bakıldığında, kadınların eğitim ve öğretimden faydalanmaları 

için önemli çalışmalar yürütmektedir. Yapılan çalışmalar, kadınla-

rın gerek genel iletişim ile dini iletişime; gerekse genel eğitim ile 

din eğitimine erkeklerden daha çok ilgi göstermekte; dini mesaj ve 

içeriklerle daha çok ilişki içindedirler.36 

Rousseau da kadınların genellikle çok konuşmak ve işe yara-

mamak gibi çeşitli suçlarla suçlandıklarını öne sürerek, onlardaki 

bu özelliklerin eğitim adına çok müsait melekeler olduklarını ifade 

                                                           
33 Şakir Gözütok, İlk Dönem İslam Eğitim Tarihi, Fecr Yayınları, Ankara, 2002, s. 141. 
34 Şakir Gözütok, Kadınlara da Farzdır, Nesil yayınları, İstanbul, 2012, s. 46. 
35 Gözütok, Kadınlara da Farzdır, s. 52. 
36 Ahmet Koç, Din Eğitiminde Etkili İletişim, (3. Baskı), Rağbet Yayınları İstanbul, 

2014, s. 188. 
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etmektedir.37 Zira O’na göre, her erkeklere bile ait olsa, her başarı-

nın altında mutlaka bir kadının imzası vardır.38 

Aynı zamanda bir öğretmen olan Hz. Peygamber (sav), kadın-

ların eğitim ve öğretime, ilmi mirasa büyük katkılar sunmaya mü-

sait melekelere sahip olduklarını çok önceden fark etmiş; kadınla-

rın ilmi halkalardan yararlanmaları için imkanları seferber etmiştir. 

Kadınların gerek genel eğitim gerekse din eğitimi sürecine ak-

tif olarak katılımları için, dinin temel kaynaklarının herhangi bir 

müdahalesi söz konusu değildir. Günümüzde kadınlara ait bu 

yanlış algının önüne geçebilmek adına Millî Eğitim Bakanlığı, Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na ge-

rek bağımsız gerekse koordineli olarak çalışmalar yürütmek adına 

önemli görevler düşmektedir. Zira kızları ve kadınları eğitmek, 

anneyi eğitmek anlamını taşır. Anne de insanın en önemli müreb-

bilerinden biri olduğundan, aslında anneyi eğitmek, insanlığı 

eğitmektir. 

Sonuç 

Kadınların ibadet hayatına etkin katılımları hususunda Hz. 

Peygamber (sav) zamanında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. 

Ancak sonraki süreçlerde fitne gibi dini bazı gerekçelerle kadınla-

rın ibadet hayatlarına çeşitli kısıtlamalar getirilmiştir. Bu çalışma-

mız bu anlamda, konuya ışık tutmak adına kadın ve erkeğin birbi-

rine üstünlüğü tartışması bağlamında Kur’an’a göre insanın yaratı-

lışı ve cinsiyet rolleri, İslam’ın ibadet hayatında kadına tanıdığı 

muafiyetleri, kadınların aklının ve dininin eksik olduğu ile ilgili 

rivayeti, kadınların camilerde ibadete devam etme problemini ve 

son olarak da kadının ibadet hayatının din eğitimindeki yeri ele 

alınmıştır.  

Yaratılış açısından kadın ile erkek ele alındığında, Kur’an-ı 

Kerim açısından ikisi arasında herhangi bir farkın olmadığı ortaya 

                                                           
37 Jean- Jacques Rousseau, Emile, Çeviren: Yaşar Avunç, (8. Basım), Türkiye İş Ban-

kası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017, s. 542. 
38 Rousseau, a.g.e, s. 569. 
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çıkmaktadır. Cinsiyet rolleri açısından bakıldığında, Kur’an, her iki 

cinsin birbiri için örtü ve koruyucu olduğunu ortaya koymaktadır.  

İslam, kadının sosyal hayattaki rolünü ve anne olmasından 

kaynaklı özelliklerini dikkate alarak onu erkekten farklı olarak bazı 

ibadetlerden geçici olarak muaf tutmuştur. 

Kadınların aklının ve dininin eksik olduğu ile ilgili rivayet, 

kadınlara idrak seviyelerine göre hitap edilmiş bir hadiste geçmek-

tedir. Bu hadis, latif bir içerik taşıdığı gibi, Hz. Peygamber (sav)’in 

kadınların duygusal boyutuna vurgu yaptığı ile de ilgili olmuştur. 

Rivayette erkeklerin kadınlardan daha dindar olduklarına dair 

herhangi bir ifadeye yer verilmediği gibi, kadınların dini açıdan 

niteliksel değerlendirmelerine de yer verilmemiştir. 

Kadınların camilerde ibadete devamı da Hz. Peygamber (sav) 

zamanında herhangi bir probleme sebep olmamış bir konudur. 

Kadınlar o dönemde vakit namazlarına, bayram namazlarına, sair 

nafile ve gece namazlarına devam etmişlerdir. İlerleyen zamanlar-

da kadınların camilerden alıkonmaları, dini bir dayanağa dayan-

mamış, tamamıyla örfi veya bireysel hataların genele uygulama 

anlayışıyla ortaya çıkmıştır. Günümüzde, kadınların mabetlere 

tekrar dönmeleri adına gerekli iyileştirmelerin yapılması yapıl-

makla beraber yaygınlaştırılması ve bu konuda sahih dini kaynak-

lara dayanan gerekli ilmi çalışmalar için de İlahiyat ve İslami İlim-

ler Fakülteleri başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı ve taş-

radaki Müftülüklere önemli görevler düşmektedir. 

Eğitimin de ibadetin bir içeriği olması hasebiyle kadınların din 

eğitimi ve öğretimi meselesi de bu çalışmaya konu olmuştur. Bu 

konu da keza Hz. Peygamber (sav) zamanında herhangi bir prob-

lem teşkil etmemiş, ilerleyen zamanlarda kısıtlamalarla karşılaş-

mıştır. Günümüzde gerek genel eğitim gerekse din eğitiminde, 

kadınların ibadet hayatının eğitim sürecine dahil edilmesi ve bu 

konunda da onların eğitimde aktif rol üstlenmeleri adına önemli 

çalışmalar yürütülmelidir. 
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___________________________________________________________ 

İLAHİ EMRE MUHATAP OLMA KONUSUNDA  

“KADIN” 

MUSTAFA KARATAY 1 

 

Kadın konusu toplumumuzda en çok tartışılan konuların ara-

sında gelmektedir. Bu tartışmaların altında geçmiş toplumların 

kadın hakkında ki olumsuz düşünceleri ve bu düşüncelerin nass 

gibi telakki edilmesi fikri yatmaktadır. Bu olumsuz düşünceleri 

tahlil ettiğimizde kadının, vahye muhatap olmanın vermiş olduğu 

yükümlülükleri yerine getirme konusunda erkekle aynı derece 

haklara sahip olmadığını görmekteyiz. Bu düşüncelerin bazıları, 

kadının daha çok evde oturması, eşine hizmet etmesi, çocuklarına 

bakması, çalışmaması, özellikle dini konularda fikir beyan etme-

mesi vs. gibi hususlar göze çarpmaktadır. Bu tarz düşüncelerin 

Kur’an ve sahih hadislerde kendine yer edinememesine rağmen 

sahih olmayan rivayetlerin İslam medeniyetine sokulmasıyla ken-

dine yer edinmiştir. Günümüz dünyasında bu tür düşüncelerin 

dinin bir emri gibi telakki edilmesinin ise olumsuz sonuçları ol-

maktadır. Bunun en bariz sonucu ya dine karşı bir soğukluk ya da 

tamamıyla ret etmedir.  Oysa Allah işaret buyurduğu birçok ayette 

kadın ve erkeği ayırmamış, emre muhatap olma konusunda her iki 

cinside aynı derecede mükellef kılmıştır. 

İslam’ın özü yani Kur’an ve Hadislerde böyle bir ayrım yok-

ken, daha sonra bu düşüncelerin nasıl oldu da klasik kaynaklara 

girdiğiyle ilgili bir çalışma yaptığımızda bu tür düşüncelerin, Ya-

hudilik, Hristiyan ve İslamiyet öncesine (Cahiliye), kültürlerine 

dayandığını görmekteyiz. Bu konuda daha iyi fikir sahibi olmak 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
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için bu görüşlerin ne olduğuna kısaca değindikten sonra asıl ko-

numuz olan emre muhatap olması yönüyle kadının durumundan 

bahsedeceğiz. 

Yahudilikte Kadının Durumu 

Yahudilikte kadın, erkeğin hegemonyası altında ataerkil bir 

toplum yapısının olduğunu ve sosyal fonksiyonların cinsiyete göre 

tesis edildiği bir toplumdan oluşmaktadır. Tevrat’ta kadının yara-

tılışıyla ilgili iki kıssadan birincisine göre kadın erkeğe eşittir ve 

ikisi de Tanrı’nın suretinde yaratılmıştır. 2 İkinci kıssaya göre ise3 

kadın, erkeğin kaburga kemiğinden ve onun yalnızlığını gidermek 

üzere uygun bir yardımcı olarak yaratılmıştır.4 Kadının erkekten 

yaratılmasının sebebi, aynı bütünün parçaları olmaları dolayısıyla 

birbirlerine bağlanmaları,5 parçanın ise bütünden ayrı düşünüle-

meyeceği için erkeğe tabi olmasıdır. Bu tabi oluşta ise kadının ya-

sak meyveyi yemesi ve erkeğe de yedirmesiyle başlamamaktadır. 

Tanrı emre itaatsizliği yüzünden kadını cezalandırmış, zahmetini 

ve gebeliğini daha da çoğaltacağını, ağrı ile evlât doğuracağını, 

arzusunun kocasına karşı olacağını ve kocasının da kendisine 

hâkim olacağını bildirmiştir.6 Bu anlayışın bir benzerini Müslü-

manlar arasında da görmek mümkündür. Cennetten kovulma 

olarak tek suçlu Hz. Havva olarak görülmektedir. Ancak İslam’da 

ilk kadın tarafından işlenen ve erkeğinde işlemesine sebep olan asli 

günah anlayışı yoktur.7 Kur’an-ı Kerim Hz. Âdem ve Hz. Hav-

va’nın şeytan tarafından ortaklaşa kandırıldığından bahseder.8 

Yahudilikte kadın, ibadette ikinci statü de yer almaktadır. Ka-

dın din görevlisi olamaz, kadınlar cemaatten sayılmaz, cemaatle 

ibadete iştirak edemez ve cenaze merasimine katılamazlar. Kadı-

                                                           
2 Tekvîn, 1/26-27. 
3 Tekvîn, 2/21-25. 
4 Tekvîn, 2/21-22. 
5 (Tekvîn, 2/23-24), 
6 (Tekvîn, 3/16). 
7 Mehmet Akif Aydın, “Kadın (İslam’da Kadın)”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul 

2001, XXIV, 87. 
8 Bakara, 2/34-36. 
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nın âdet görme ve çocuk doğurmasıyla ilgili özel kirlilik süresi 

ibadet yapmasına engeldir ve bu konuda temizlenme kuralları söz 

konusudur. Yıllık üç hac sadece erkeklere şarttır.9  

Hristiyanlıkta Kadınının Durumu  

Hristiyanlıktaki kadın algısı hemen hemen Yahudilikteki ka-

dın algısıyla benzerlik göstermektedir. Hristiyanlıkta evlenmemek 

ve bekaret kutsal kabul edilmektedir. Evlenmeyi sadece zinadan 

korunmak ve çocuk yapmak için uygun görmektedirler.10 Kadının 

var olma sebebini erkeğe bağlamaktadırlar ve kadın kocasına bağlı 

olmak zorundadır. Çünkü Mesîh nasıl kilisenin başı ise erkek de 

kadının başıdır.11 Pavlus kadınlara kocasına itaati tavsiye eder.12 

Kadının kurtuluşunu ise annelik görevini iyi yapmak, imanlı ço-

cuk yetiştirmek, iyi işler yapmakla olacağını ifade eder.13 Pavlus 

kadınların kiliseye gelebileceklerini, toplantıya katılabileceklerini 

ancak söze karışmamalarını, bunun sebebini ise, kocalarına bağım-

lı oldukları için, eve döndüklerinde kilisede akıllarına takılan soru-

lar varsa bunları kocasına sorabileceğini, kadınların başını örtme-

den kilisede dua edemeyeceklerini,14 gösterişsiz giyinmelerini, 

utanılmayacak biçimde ve akıllıca süslenmelerini tavsiye etmekte-

dir.15 

Cahiliye Toplumunda Kadın 

Müslümanlar arasında var olan olumsuz kadın algısının 

oluşmasında elbette Kur’an’ın ilk muhatapları olan Arapların, bir 

kısım örf ve gelenekleri, bir anda terk edememesi etkili olmuştur. 

Cahiliye döneminde ki kadının konumuna baktığımızda bazen 

ikincil bir konumdayken bazen de çok nadir olmakla beraber söz 

sahibi, varlıklı bir kadın profili de görmekteyiz. Bunun yanında 

                                                           
9 Çıkış, 23/17, 34/23. 
10 Korintoslular’a Birinci Mektup, 7/1-7. 
11 Efesoslular’a, 5/22-24. 
12 Korintoslular’a Birinci Mektup, 7/2-4;10-11.  
13 Titus, 2/4-5. 
14 Korintoslular’a Birinci Mektup, 11/5-6, 9-10; 14/34-35. 
15 Timeteos’a Birinci Mektup, 2/9. 
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ikincil olmaktan ziyade bazen bir meta olarak da görmemiz müm-

kündür. Onların bu çarpık görüşü Kur’an’da şöyle anlatılmaktadır: 

“Ne var ki onlardan birine kız çocuğu olduğu müjdelense suratı kapkara 

kesilir. İçini öfkeyle karışık bir hüzün kaplar; Ona müjdelenen şeyin ken-

disinde oluşturduğu kötümser duygulardan dolayı, toplumdan kaçıp köşe 

bucak saklanacak delik arar; şimdi onu zillete katlanma pahasına tutsun 

mu, yoksa toprağa mı gömsün? Görüyorsunuz değil mi? Ne berbat akıl 

yürütüyorlar.”16 

Mekkeli Müşriklerin kız çocuğundan bu denli nefret etmesine 

rağmen Allah’a kızlar isnat etmesi17, meleklere ve tapmış oldukları 

putlara dişi isimler vermeleri,18 sahip oldukları kadın tasavvuruna 

tezat gibi gözükmektedir. Kadınların meta gibi görülmesi, bazen 

boğazlanarak, bazen de diri diri gömülmesi bu toplumda normal 

karşılanan bir durumdur. Ancak böyle bir topluma Kur’an’ın Hz. 

Meryem’i ön plana çıkararak “İsa b. Meryem” demesi ataerkil bir 

toplum olan cahiliye toplumuna bir ikazdır. Anneye yapılan nispet 

bu toplumda pek alışılmış bir durum değildir.19 

Hz. Muhammed Döneminde Kadının Durumu 

Hz. Muhammed döneminde kadınının sosyal hayattaki du-

rumuna baktığımızda toplum hayatının içinde erkeklerle yan yana 

görülmektedir. Hz. Muhammed kadınların horlanmasına, ezilme-

sine karşı çıkmış, haklarının gözetilmesini emretmiştir. Kadınlar 

Mekke döneminin ilk yıllarından itibaren Hz. Muhammed’e destek 

ve yardımcı olmuşlardır. Bu devirde kadınların sosyal hayatta 

olduğu gibi ibadetlerde de erkeklerle aynı zeminde oldukları göze 

çarpmaktadır.20 Mescide giderek Hz. Muhammed’in arkasında 

namaz kıldıkları ve Hz. Muhammed’in, kadınların mescitlere git-

                                                           
16 Nahl, 16/58-59. 
17 Nahl, 16/57. 
18 Necm, 53/19-20. 
19 Zeki Tan, Kur’an’ı Kerim’de Müşrik Dindarlığı, ARK Kitapları, İstanbul, 2016, s. 

340. 
20 Ali Osman Ateş, Hadis Temelli Kalıp Yargılarda Kadın, Beyan Yayınları, 2. Baskı, 

Ankara 2006, 28. 
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mesine mâni olunmamasını emrettiğini görmekteyiz.21 Hatta Mes-

cidi-i Nebevinin bir kapısının kadınlara tahsis edildiği bilinmekte-

dir.22Ancak Hz. Muhammed döneminde hal bu iken kadınların 

namazlarını evde eda etmeleri düşüncesi İslam medeniyetine sira-

yet etmiş,  günümüzde etkisini kısmen de olsa sürdürmektedir. 

 Bu dönemde kadınların İslam’ı yayma gayretlerinde erkekler 

gibi mücadele ettiklerine, benzer sorumluluklar aldıklarına, birlik-

te hicret edip, gerekli durumlarda savaşlara katıldıklarına, siyasi 

tercihlerini ifade edecek bir durum olarak biat ettiklerine ve emân 

verdiklerine dikkat çekmektedir. Bu dönemde kadınlar, cahiliye 

döneminde ki baskın gücün kendilerine reva gördüğü ikincil insan 

rolünü aşmış ve kendilerini toplumda yaşayan her birey gibi eşit 

görmüşlerdir. Kadınlar gündelik yaşam içerisinde merkezde yer 

almışlar, Hz. Peygamber’in gayretleri ve yol göstericiliği sonucu 

oluşan yapının şanslı bireyleri olmuşlardır.23 

Yine bu dönemde Hz. Peygamber’in kadınların eğitimine 

önem verdiğini, onlara özel zamanlar ayırdığını, hatta Ensar’a 

mensup hanımların çekinmeden her konuda Hz. Peygamber’e 

soru sorduklarını ve onların ilim öğrenme konusunda ki bu tutum-

larını Hz. Peygamber’i memnun ettiğini bilmekteyiz.24 

Sonuç olarak, Hz. Peygamber dönemine baktığımızda kadın 

toplumdan soyutlanmamakta, fikirlerini özgürce beyan etmekte,25 

ibadetlerini yapmakta bir kısıtlamaya tabi tutulmamakta ve mad-

di-manevi olarak toplumun bir parçası olduklarına şahit olmakta-

yız. 

                                                           
21 Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail el-Buhari, el-Camiu’s-Sahih, İstanbul 1979, 

Nikah, 116. 
22 Süleyman b. el-Eş’âs es-Sicistânî Ebu Davud, Sünen, Hıms 1969-1974, Salat, 

54/571. 
23 Hidayet Şefkatli Tuksal, Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki 

İzdüşümleri, Kitabiyat, Ankara, 2000, 237. 
24 Ebu Abdillah Ahmed b. Muhammed İbn Hanbel, Müsned, I-VI, İstanbul 1982, IV, 

148.  
25

 Bkz. Osman Bayraktutan-Nihat Demirkol, Âl-i İmran Sûresi 35. Ayet Bağlamında 

Özgürlük Meselesi, Uluslararası Din Bilimleri Çalıştayı, 30 Aralık 2017, s. 539-547  
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İlahi Emre Muhataplık Noktasında Kadın 

Kur’an’ın hemen hemen her yerinde bir ve tek olan Allah’a 

ibadet edilmesi, O’nun emirlerine uyulması ve nehiylerinden sakı-

nılması gibi hususlar insanoğlundan istenmektedir. Vurgu yap-

mak istediğimiz kısım, Kur’an, kadın-erkek arasındaki ilişkileri 

birbirinden bağımsız olarak değil, aksine birbirleriyle bağlantılı 

olarak çok farklı düzeylerde ele almaktadır. Allah’tan korkma, 

ahlaki duyarlılık gösterme, iffetini koruma, ibadet etme gibi du-

rumlarda erkek ile kadın arasında herhangi bir ayrım yapılma-

maktadır. Kur’an-ı Kerim’de kadının erkek için bir örtü olduğun-

dan bahsederken, erkeğinde kadının bir örtüsü olduğunu, 26 ancak 

bir bütün olarak değerlendirildiğinde Kur ‘ani bir anlayışın hâkim 

olacağını görmekteyiz. Kur’an’da kadın ve erkek birbirlerinin ör-

tüsü şeklinde bir ifade kullanması çok manidardır. Elbise hem 

insanı güzel göstermek hem de ayıpları örtmek için kullanılmak-

tadır. Burada bu kavramın kullanılmasıyla erkek ve kadının helal 

olmayan şeyler hususunda birer perde görevi görmekte olduğun-

dan ve bu sayede iffetlerini korunduğundan bahsetmekte, ayrıca 

eşlerin birbirleri için sükûnet ve huzur vesilesi olduğunu hatırlat-

makta,27 biri olmadan diğerinin açıkta kaldığını vurgulamaktadır. 

Kuran merkezli düşündüğümüzde Allah tüm insanları tek bir 

neftsen28, tek bir çiften29 yaratmıştır. Sorumluluğu üstlenme olarak 

düşünüldüğünde ise her bir birey insanlık camiasının eşit üyeleri-

dir. Kur’an erkeği kendisine muhatap olarak almasının yanında 

aynı derecede kadına da hitap etmektedir. Ancak, Kur’an’da ko-

numuzla alakalı olarak bazı ayetlere baktığımızda bazı konularda 

muhatabın erkek olduğunu görmekteyiz. Mesela, evlenme,30 bo-

şanma,31 nikah,32 nafaka,33 şahitlik,34 aile reisinin erkek olması ve 

                                                           
26 Bakara, 2/187 
27 Ebû Mansûr Muhammed b Mahmûd el-Mâtûrîdî, , Te’vilâtü’l Kur’ân Tercümesi, 

(çev. Bekir Topaloğlu) Ensar Yayınları, İstanbul 2017, I, 396. 
28 Nisa, 4/1, Zümer, 39/6; Enam, 6/98. 
29 Hucurat, 49/13, Yunus, 10/19. 
30 Bakara, 2/235. 
31 Bakara, 2/230, 237. 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam  

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

229 

erkeğin kadından üstün olduğunu ve kadının erkeğe itaat eden bir 

varlık olduğunu35 bildiren benzeri ayetlerde bu hitap şeklini göre-

biliriz. Bu ve benzeri ayetleri bazı müfessirler erkeklerin, akıl, da-

yanıklılık, sertlik, azim, sebat, binicilik, atıcılık ve direnç vb. du-

rumlarda kadınlardan daha üstün olduğu şeklinde yorumlamak-

tadırlar.36 Ancak ayetlerdeki müzekker kalıbın kullanılmasının 

sebebinin 7. Yüz yıl Araplarının kültürüyle bir ilgisi olabilir.  Çün-

kü cahiliye toplumunda ailenin geçimini sağlama, kabilenin emni-

yetini ve güvenini sağlama, gibi hususlarda hep erkeği ön planda 

tutmaktaydılar.37Bu ayetleri yorumlayan çağdaş düşünürler ayet-

lerde geçen erkeğin aile reisliğini, erkeğin kadını koruyup kolla-

ması durumunu ve kadının erkeğe itaatle ilgili durumunun top-

lumsal olayların ve kültürün Kur’an’a yansımaları olarak görmek-

te38 ve bunun kadının fitne oluşuyla, aklının zayıf olmasıyla, sap-

ma ve şaşırması39 gibi durumlarla alakalı olmadığını söylemekte-

dirler. Ayetlerle ilgili yapılan bu yorumların konuya katkısı açısın-

dan daha isabetli olacağı kanaatindeyiz. Çünkü kadın ve erkek 

arasında bir ayrım yapıp erkeği daha üstün bir konumda görmek 

ve ayetten anlaşılan yorumunda bu olduğunu iddia etmek, 

Kur’an’ın evrensel mesajıyla çelişeceği anlamına gelmektedir. Bu 

konuda Fazlur Rahman erkeğin kadından bir derece üstün oldu-

ğunu ifade eden ayetin, o günkü kadın erkek sosyal rollerinin bu 

                                                                                                                        
32 Bakara, 2/237. 
33 Nisa, 4/34, 23-24, Mü’minun, 23/6. 
34 Bakara, 282.  
35 Nisa, 4/34; Bakara, 2/228 
36 Ebu’l Kasım Cârullâh Mâhmûd b. Ömer b. Muhammed Ez- Zemahşeri, Tefsiru’l 

Keşşâf an Hakâiki Ğavâmizi’t-Tenzil ve Uyûni’l-Ekâvîl fi Vechi’t-Te’vil (tas. 

Muhammed Abdüsselâm Şâhin), Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1995, I, 269, 495; 

er-Râzî, el-Fahr, et-Tefsîru’l-Kebîr, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabiyyi, 2. Baskı, Beyrut 

1997, IV, 70-71. 
37 Emrah Dindi, Kur’an’da İslam Öncesi Kültür Nassın Olguyla Diyalektik İlişkisi, 

Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2017, 132. 
38 Roger Garaudy, İslam ve İnsanlığın Geleceği, (çev. Cemal Aydın), Pınar 

Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 1995, 193. 
39 Hasan Hâc, Hadâratu’l-Arab fî Asri’l-Cahiliyye, el-Müessesetu’l-Câmi’atu, 3. 

Baskı, Beyrut 1997,139  
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şekilde olduğunun ve bu durumun değiştirilebilir bir durum ol-

duğunu40, bu üstünlüğün onların mahiyetiyle değil fonksiyonel 

yönden olduğunu, dolayısıyla bir kadın maddi yönden iyi bir du-

rumda olursa, mesela çalışıp kazanıp aile ekonomisine katkıda 

bulunursa erkeğin bu yönde olan üstünlüğünün de azalacağına 

işaret etmektedir.41  

Yine kadının şahitliği konusunda ki ayeti “kadınlardan biri 

hata yaparsa diğeri ona hatırlatsın” ifadesi bağlamında değerlendi-

ren Bayraklı, bu ifadenin doğru olduğunu, Yüce Allah’ın “hata 

yapma” ihtimaline dikkat çektiğini, borçlar hukukundaki bilgiyi 

yani konuya vakıf olmayı merkeze koyduğunu, erkekten daha 

bilgili bir kadın varsa onun şahitliğinin muteber olduğunu ifade 

ederek şöyle bir örnek vermektedir: “Mesela: Cahil bir erkek borçlar 

hukukunu bilen hukukçu bir kadına denk değildir. Bu durumda, cahil 

erkeğin hata yapması söz konusu olduğu zaman, şahitlerin iki erkek ile bir 

kadın hukukçu olabileceği ortaya çıkmaktadır. Konuyu analiz edemeyen, 

imza atacak kadar kültürü olmayan bir erkek, bir hukuk profesörü kadına 

akit bakımından denk olabilir mi? Ayette esas olan meseleye vakıf olmak, 

hatırlatmak, şahitlik anında hata yapmamaktır. Hata konusu dikkate 

alındığında, bu hükmün cinsiyet sebebiyle konmadığı anlaşılır. Hata 

yapma ihtimali olmayan kültürlü bir kadın bir erkeğe denktir. Diğer ta-

raftan, erkeğin bulunmadığı sadece iki kadının bulunduğu şartlarda, iki 

kadının şahitliği geçersiz mi olacaktır." 42 Bayraklı ile hemen hemen 

aynı şeyleri ifade eden Ali Bulaç, ayete fıkıh usulünün çerçevesin-

de yaklaşmakta ve bire karşılık iki kadının şahitliği hükmünün 

eğitim seviyesine göre değişkenlik göstereceğini ifade etmektedir. 

Yani eğitim seviyesi yüksek olan toplumlarda kadının şahitliğinin 

erkeğin ki ile denk olduğunu, bununla beraber, illetin tekerrürü-

nün hükmün tekerrürünü gerektirdiği, dolasıyla ayetteki emrin 

                                                           
40 Fazlur Rahman, İslamî Yenilenme Makaleler II, Ankara Okulu Yayınları, 

(derleyen ve çeviren Adil Çiftçi), Ankara 2000, 139. 
41 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, Ankara Okulu Yayınları, 4. Baskı, 

Ankara 1998, 93-94. 
42 Bayraktar Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Tefsiri, Bayraklı Yay., İst., 

2002, III, 420- 421. 
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ebediyen mensuh olmadığı ve illetin tekrarı halinde yeniden yü-

rürlüğe konulacağını ifade etmektedir.43 Konuya farkı bir yorum 

katan Karaman’a göre bu ayet, yazı ve imzanın yaygın olmadığı 

bir dönem de bu şahitliğin şifahi şahitliği kapsadığını ifade etmek-

tedir. Yazı ve imzalı şahitlik toplumda yaygınlaşınca şifahen yapı-

lan şahitliklerden sadır olan yanılma hata gibi durumlar da orta-

dan kalkacağından dolayı ayetin bu manada ki şahitliği kapsama-

dığını söylemektedir.44 Ayrıca, Karaman kadınların bilgi sahibi 

oldukları durumlarda yalnızca kadınların şahitliğinin kabul edil-

diğini ifade etmektedir.45  

Allah, emirlerine muhatap olma konusunda kadın-erkek ara-

sında bir ayırım gözetmezken, ilgili ayetlere yapılan bazı yanlış 

değerlendirmeler, kadınların tebliğ, irşat gibi birebir toplumla iç 

içe olması gereken hususlarda toplumdan soyutlaşmasına sebebi-

yet vermiş ve zamanla bu durum kadınlar tarafından da kabul 

görmüştür. Bunun böyle olmasının sebebi dini konulardaki bilgile-

rini araştırarak değil, sahih olmayan gelenek ve kültüründen almış 

olduklarından dolayıdır. Oysa Kur’an’ı Kerim’de “Kadın olsun erkek 

olsun, kim iyi işler yaparsa cennete girecektir.”46, “Mü’min erkekler ve 

mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten 

alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne 

itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mut-

lak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”47 , “Şüphesiz Müslüman 

erkeklerle Müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, itaat-

kâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden 

erkeklerle sabreden kadınlar, Allah’a derinden saygı duyan erkekler, Al-

lah’a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren 

kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan 

erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkeklerle 

                                                           
43 Ali Bulaç, “Mekasidu’s-Şeria Bağlamında Kadının Şahitliği Konusu”, İslami 

Araştırmalar Dergisi, IV, Ankara 1997, 309. 
44 Hayreddin Karaman, İslâm ’da Kadın ve Aile, Ensar Neşriyat., İst., 1993, 87-88. 
45 Hayreddin Karaman, İslâm ’da Kadın ve Aile, 85. 
46 Nisa, 4/124. 
47 Tevbe, 9/771. 
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çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir 

mükâfat hazırlamıştır.”48 gibi daha bir çok örneğini vereceğimiz 

ayetlerde Allah,  kadını da aynı derecede mükellef tutmuştur.  

Kur’an’ın emirler bu kadar açıkken, kadınların bu konularda 

geri planda tutulması Kur’an’ın önermeleriyle de çelişki arzetmek-

tedir.  Kur’an’ın birçok yerinde insanlardan akledilmesi ve düşü-

nülmesi istenmektedir. İnsan ise düşünce ve iç dünyasını ancak 

okuyarak, anlayarak değiştirebilir. Okuyan ve anlayan insan daha 

önce zikretmiş olduğumuz olumsuz düşüncelerden de uzak durur. 

Okuyup anlayan insan Allah’ın ideal Müslüman olarak nitelendir-

diği kişi haline gelir. Okuyup anlamayan insandan ise bir şey 

üretmesini bekleyemeyiz. 

Ancak Kur’an ve Sahih Hadis merkezli düşünüldüğünde ka-

dın hakkındaki olumsuz düşünceleri bertaraf etmek mümkün ola-

bilir.  Medeniyetimizde Hz. Meryem, Hz. Asiye, Hz. Musa’nın 

annesi gibi Kur’an’da övgüyle bahsedilen nadide şahsiyetlerin ne 

tür cefalara katlandıkları ve Ümmü Seleme, Hz. Aişe, Hz. Mu-

hammed’in diğer eşlerinin de eğitim alanında önemli rol oynaması 

günümüz kadınına iyi bir örnek teşkil edebilir. Kaynaklar Hz. Ai-

şe’nin 60 tan fazla kız öğrencisinden bahsetmektedir.49 Yine Hz. 

Aişe’nin içlerinde yeğeni Urve b. Ez-Zübeyr’in de bulunduğu 

200’den fazla erkek öğrenci, kendisinden hadis nakletmiştir. Bu 

bilgilere dayanarak, Hz. Aişe’nin, İslam alimlerinin hocası olduğu-

nu söyleyebiliriz.50 Yine Kadın olarak yaratılmamış olmakla gurur 

duyan ve kadını erkek için yaratılmış bir mahluk gören Hristiyan-

lık düşüncesine,51  Hz. Muhammed’in ilahi davetine ilk “evet” 

cevabını vermiş ve ona her türlü desteği veren Hz. Hatice’nin, yine 

İslam uğruna imanından asla taviz vermeyerek şehit düşen Hz. 

Sümeyye’nin kadın oluşunu, o günkü toplumda var olan ve hala 

günümüzde de devam eden olumsuz kadın algısının yıkılmak 

                                                           
48 Ahzab, 33/35. 
49 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 282. 
50 Ateş, Hadis Temelli Kalıp Yargılarda Kadın, 37. 
51 M. Tayyib Okiç, İslamiyet’te Kadın Öğretimi, DİB Yayını, Ankara 1979, 7. 
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istenmesi hususunda bir inkılap niteliği taşımaktadır.52  

Sonuç 

Geçmiş ümmetlerin sahih olmayan gelenek ve kültürünün ka-

dın hakkındaki olumsuz görüşleri, birtakım rivayetler ve kaynak-

lar vasıtasıyla İslam medeniyetine girmiş, zamanla çoğunluk tara-

fından bu düşünceler kabul görmüştür. Ancak bu düşünceler ge-

rektiği gibi tahlil edildiğinde Allah’ın Kur’an’da tanımlamış oldu-

ğu ve örnek gösterdiği kadın tiplemesiyle tezat oluşturmaktadır. 

Kur’an inmeden önce cahiliye dönemindeki kadının durumuyla, 

Kur’an indikten sonraki kadının durumu arasında çok ciddi fark-

lar vardır. Birinde kadın değersizken diğerinde kadın hak ettiği 

değeri bulmuştur. Bundan dolayı bu konuda oluşan olumsuz dü-

şüncelerin bertaraf edilmesinde Kur’an’ın ve sahih hadislerin çok 

büyük katkısı olacaktır.  

Hak, hukuk ve dini özgürce yaşama bakımından kadın-erkek 

eşit olduğuna dair gelen ayetler, halife ve Allah’ın vekili olarak 

insanı seçtiğine dair ayetler, dini emirler ve nehiyler konusunda 

aynı derecede sorumlu olduğuyla ilgili ayetlerde Allah, cinsiyeti 

değil takvayı ön plana çıkarmaktadır. Çünkü Allah yaratmış oldu-

ğu kullar arasında vahye muhatap olma noktasında cinsiyet ayrımı 

yapmamaktadır. O’nun için önemli olan takvadır. Kim takva ola-

rak üst sevideyse Allah katında da o üst seviyededir. Allah için 

kriter buysa insanlar için kriter de bu olmalıdır. 
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___________________________________________________________ 

KUR’AN’DAKİ KADIN İLE İLGİLİ AYETLERİ DEĞER-

LENDİRMEDE USUL VE DÜŞÜLEN HATALAR  

MEHMET SALİH GEÇİT 1 

 

Çağımız İslâm Düşüncesinin gündeminde bulunan en önemli 

sorunlardan birisi de kadın konusunda ileri sürülerin iddiaların 

belli bir usûl ve metoda kavuşturulmamasıdır. Müslüman camia-

nın dışındaki tartışmaların İslâmî bir esasa dayandırılması şeklin-

de bir sorun veya ihtiyacı hissedilmediğinden, biz sosyalistlerin, 

liberalistlerin, feministlerin veya hümanistlerin kadın bakışına 

değinmeyecek, onların usûl ve metodu çerçevesinde konuyu işle-

meyeceğiz. Bu konudaki bakış açımız şudur: Fikir ve düşüncelerini 

temellendirirken Kur’an, Sünnet, İcma ve Kıyas ile Tefsir Usûlü, 

Hadis Usûlü, Fıkıh Usûlü çerçevesinde değerlendirmeyen bir bakış 

açına göre hareket ederek İslâm dininin temel iki kaynağı olan 

Kur’an ve Sünet’teki nasları, hükümleri, bilgileri değerlendirmek 

doğru bir yol değildir. Bu tıpkı Tevrat’ın ayetlerini Hitler’in Kav-

gam, İncil’in ayetlerini Karl Marks’ın Kapital, Zerdüştîlerin Zend 

Avesta’sını Hinduların Vedalar’ı çerçevesinde oluşan usûl ve me-

toduljiyi uygulayarak değerlendirmek gibidir. Başka bir ifadeyle 

matematik problemlerini fizik, fizik problemlerini kimya, kimya 

problemlerini de tarih metodolojisi çerçevesinde değerlendirmek 

gibi bir şeydir. Bu ise sadece sonuç itibarıyla değil, başlangıç itiba-

rıyla da birçok hataya düşmeye neden olmaktadır.  

İşte günümüzde kadın ve feminizm konusuyla alakalı mesele-

lerde İslâm’ın hüküm ve çözümünü tesbit etmeye, savunmaya 

veya tenkit ve tahlil etmeye çalışılırken buna benzer bir hata iş-

lenmektedir. Bu da zamanla İslâm kültürü içerisinde “feminist 

                                                           
1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 



 Mehmet Salih GEÇİT 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

238 

İslâm” veya “feminist Müslüman” gibi kavramların icadına neden 

olmaktadır.  

İşte biz bu çalışmamamızda Kur’an’da geçen ve kadın konu-

sunun farklı boyutlarına işaret eden âyetlerden nümuneler seçerek 

onların İslâmî bir bakış açısı çerçevesinde sağlıklı bir şekilde de-

ğerlendirilmesinin usû ve esaslarını tesbit etmeye yönelik bir çaba 

içerisine gireceğiz. Çalışmamızı yaparken sistem dışı yargıları sis-

tem içi hükümlere egemen kılma tavrını bilimsel ve akademik bir 

değere kavuştruma gayretine tenezzül etmek gibi bir hatalı yolcu-

luk denemesine girişmeyeceğiz. Bu nedenle bu çalışmamızı göz-

den geçiren araştırmacılardan beklentimiz, çalışmamızı yukarıda 

belirttiğimi gibi; 

a. Kur’an, Sünnet, İcma ve Kıyas bütünlüğü çerçevesinde de-

ğerlendirsinler 

b. Tefsir Usûlü, Hadis Usûlü, Fıkıh Usûlü kaide ve verileri 

çerçevesinde değerlendirsinler. 

1. Kur’an’da Kadınlarla İlgili Ayetlerin Tasnifi (Tahmini 

Ayet Sayısı:  80) 

Kur’an-ı Kerîm’de insan neslinin tüm katmanları ile ilgili ayet-

ler bulunmaktadır. Bu âyetlerden bir kısmı erkeklerden bahset-

mekte, bir kısmı hem erkeklerden hem de kadınlardan bahsetmek-

te, bir kısmı da sadece kadınlardan bahsetmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında âyetlerin doğru ve dikkatli bir şekilde tasnif edilmesi 

gerektiği anlaşılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Kur’an âyetle-

rinde erkekle birlikte kadına hitap eden, kadını ilgilendiren, kadı-

nın sorumlu olduğu hükümleri beyan eden âyetler, yahut kadınla 

birlikte erkeğe hitap eden, erkeği ilgilendiren, erkeğin sorumlu 

olduğu hükümleri beyan eden âyetler birbirinin aynıdır. Zira müş-

terek konu, hüküm, ilke ve esaslar açısından Kur’ân’da kadın-

erkek ayrımı yapıldığını söylemek doğru değildir. Fakat insan 

varlığının iki ayrı cinsi olarak, başka bir ifadeyle yaratılışın ve fıt-

ratın kendisine özgü bir realite olarak karşımıza çıkardığı tek yön-

lü durum, sorun, ihtiyaç, yapı ve tip olarak baktığımızda kadınla 
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ilgili varid olan âyetlerin takriben 80 tanesini şu temel başlıklar 

altında tasnif etme imkânımız bulunmaktadır: 

• Yaratılış Gerçeği Açısından Kadın 

• Erkek-Kadın Münasebetleri Açısından Kadın 

• Kur’an’da Örnek Olarak Gösterilen Kadınlar 

• Kur’an’ın İndiği Asrın Mağduru Olarak Kadın 

• İslam Toplumunun Aktif Bir Üyesi Olarak Kadın 

• Hukuki Hakları Açısından Kadın 

İşte bu altı temel başlık altında tasnif ettiğimiz âyetlerden bir 

kısmını aşağıda ele alacak, onlardan hareketle Kur’an’ın kadınla 

ilgili âyetleri doğru değerlendirme metodolojisini geliştirmeye 

çalışacağız. Zira günümüzde gerek İslâm dininin kadınla ilgili teşri 

kıldığı genel hükümler, gerekse de Kur’an özelinde kadınla ilgili 

olarak nâzil ve vârid olan hükümler konusunda çok değişik, çok 

çelişkili, çok tutarsız ve çok saldırgan argümanlar, söylemler, ifa-

deler kullanılmaktadır. Bunun neticesinde Müslüman kadınların 

bile Kur’an ve İslâm’ın kadına bakışı konusunda çekingen, çekin-

celi, septik ve itirazvari duygu ve düşünceleri, jet ve mimikleri, söz 

ve yorumları oluşmaktadır. Kanaatimizce bu konuda düşülen ha-

talardan korunmak için iyi bir metodolojiye ihtiyacımız bulunmak-

tadır. İşte bu nedenle biz bu çalışmamızda evvela konumuzla ilgili 

âyetleri belirlediğimiz bu tasnifata göre sıralayacak, daha sonra 

doğru metodun geliştirilmesine zemin sağlayacak ilkeler tespit 

etmeye çalışacağız. 

1.1. Yaratılış Gerçeği Açısından Kadın: 

Allah (c.c.) bütün varlıkları yarattığı gibi insanı da yaratmıştır. 

Varlıkları bizim anladığımız ve anlamadığımız birçok sebepten 

dolayı canlı, cansız, cin, melek, hayvan, insan şeklinde yarattığı 

gibi, insanı da kendi arasında kadın ve erkek şeklinde iki türde 

yaratmıştır. Bir Müslüman olarak bizim buna itiraz etme hakkımız 

bulunmadığı gibi, “neden Allah (c.c.) böyle yarattı?” diye sorgu-

lamamızın pratik bir anlamı da bulunmamaktadır. Bunun yerine 
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Allah’ın insanı “kadın” ve “erkek” şeklinde iki türde yarattığı reali-

tesini kabul edip benimsememiz ve bunun hikmet ve sebeplerini 

araştırıp anlama çabası içerisine girmemiz daha mantıklı ve tutarlı 

bir yoldur. İşte böyle bir amç ve niyetle Kur’an âyetlerinde kadın 

konusunda bir tarama yaptığımızda şu âyetleri bulmaktayız: 

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp iki-

sinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun; kendi adı-

na birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'dan ve akrabalık (bağlarını 

kırmak)tan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir.”2  

Buna göre kadın ve erkek mutlak anlamıyla “insan” denilen 

varlığın kapsamına girmektedir. Bunun ontolojik, felsefi, sosyal, 

ekonomik yönleri üzerinde farklı tartışmalar yapıldıysa veya ya-

pılmaktaysa da âyetin açık ve net bir şekilde ortaya koyduğu esas, 

yaratılış açısından insan varlığının iki tür esas alınarak varlık saha-

sına getirildiği hususudur. O halde yaratılış gerçeği, kadın-erkek 

realitesi üzerine bina edilmiştir. Buna göre kişinin kadın veya er-

kek olarak yaratılması ne bir üstünlük sebebidir ne de bir düşük-

lük bahanesidir. Zira; “Erkek veya kadın, kim mümin olur da güzel 

amellerden işlerse, işte onlar cennete girerler. Zerre kadar da haksızlığa 

uğratılmazlar.”3  

O halde Allah’a yakın olma ve dinî mertebesi açısından önde 

olma ölçüsü olarak “iman” ve “salih amel” söz konusudur. Her kim 

ki imanı kâmil ve ameli de salih ise, onun erkek olması veya kadın 

olmasının kendisine kazandıracağı hiçbir avantajı yoktur. Aynı 

şekilde günah işleme konusunda da kadınlık veya erkeklik unsu-

runun hiçbir dezavantajı yoktur. Buna göre kişi iman getirmez, 

salih amelde bulunmaz ve bir de suç işlerse, o da bu yaptığının bir 

karşılığı olarak ya dünyevî ya da uhrevi cezaya muhatab olacaktır: 

“Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah'dan bir ceza 

olarak ellerini kesin. Allah daima üstündür, hikmet sahibidir.”4 

                                                           
2 Nisa, 4/1. 
3 Nisa, 4/124. 
4 Maide, 5/38. 
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İnsan varlığının bu iki tür üzere yaratılmış olmasının birçok 

amacı ve pratik sonucu vardır. Bunlardan birisi de şudur: İnsanın 

yeryüzünde çoğalması, çoğalan insanın da birbirine yönelik sevgi 

ve mutluluk duyguları içerisinde hareket etmesi gerekmektedir. 

“Sizi bir tek nefisten yaratan, onunla sükûnet bulsun diye eşini de ondan 

yaratan Allah'tır. O, eşini kucaklayıp sarılınca (ona yaklaşınca), eşi hafif 

bir yük yüklendi (hâmile kaldı). Bir müddet böyle geçti, derken yükü 

ağırlaştı. O vakit ikisi birden Rableri olan Allah'a şöyle dua ettiler: "Eğer 

bize salih bir evlat verirsen, biz muhakkak şükredenlerden olacağız.”5 O 

halde kadın olmak veya erkek olmak, ne bizim irademize bağlıdır, 

ne de bir sosyal, siyasal, dinsel, ekonomik bir statüye göredir. Bu 

tamamen yeryüzünde yaşaması yaratıcısı tarafından takdir edilen 

ve üzerinde bulunduğu cins olarak varlık sahasına getirilen insan 

türünün artması, çağları aşması, uzun zamanları ve geniş 

mekânları kaplaması şeklindeki bir “insanüstü bir takdirin gere-

ği”dir. Burada insana düşen, kadın ise, sükûnet bulacağı erkek, 

erkek ise sükûnet bulacağı bir kadın bularak evlat sahibi olması, 

bir aile kurması ve karşılıklı sevgi, saygı, hak-hukuk ilişkisi içeri-

sinde yaşamasıdır. 

Kadın ve erkek dünya yaşamını bu şekilde sürdürürken, ta-

mamen dünyevî bir varlığa dönüşmeyecek, diğer varlıklardan 

farklı, hatta üstün olduğunu da bilecektir. Buna göre kendi arasın-

da ontolojik bir üstünlük veya alçaklığa sahip olmayan insan var-

lığı, Allah’ın kendisine nasip ettiği akıl, iz’an, şuur, iman, bilgi, 

salih amel gibi cevherleri taşıması itibarıyla diğer cansız ve canlı 

varlıklardan da üstündür. Bu üstünlüğün ne bir kibir ve gurur 

vesilesi olması, ne de adaletsizlik anlamına değerlendirilmesi ge-

rekmez. Zira yaratıcı irade bunu takdir etmiştir, bu konuda varlık 

olarak ne insanın ne de canlı ve canlı varlıkların takdir hakkı yok-

tur. İster kadın olalım, isterse de erkek olalım insan olarak bize 

düşen şu âyette belirtilen vasıfları kazanma becerisini göstermek-

tir: 

                                                           
5 A’râf, 7/189. 
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“Şüphesiz, Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mü'min 

erkekler ve mü'min kadınlar, gönülden (Allah'a) itaat eden erkekler ve 

gönülden (Allah'a) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık 

olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla (Al-

lah'tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah'tan) korkan kadınlar, sadaka 

veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç 

tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koru-

yan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve (Allah'ı çokça) zikre-

den kadınlar; (işte) bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir 

hazırlamıştır.”6 

O halde esas olan, teslimiyet, iman, itaat, sıdk, kunut (saygı ve 

bağlılık), yardımseverlik, ibadet, iffetli ve namuslu yaşantı, Allah’ı 

tanıma ve anma (zikir) gibi manevî güzelliklerle hayatına tat kat-

mak, hayatına değer biçmektir. 

1.2. Erkek-Kadın Münasebetleri Açısından Kadın: 

Kur’an insan neslinin iki türü olarak erkek ve kadın realitesini 

sunduktan sonra ikinci planda iki tür arasındaki ilişkilere ilişkin 

birtakım bilgiler de vermektedir. Aşağıdaki âyetleri kendi zihinsel 

ve düşünsel altyapımız, evvelen ezberlemiş olduğumuz ön yargı-

larımız ve çevremizin bizlere ezberlettiği anlayış ve tasavvurları-

mız açısından değil, Allah’ın bize nimet olarak verdiği saf aklın 

temiz ve tarafsız bakışıyla okuduğumuzda ilahî yaratılışın gerçek 

boyutunu görme imkânımız artacaktır: “Dedik ki: "Ey Âdem, sen ve 

eşin cennette oturun, ikiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yeyin, fakat 

şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz”7 “ 

Âyet ilk erkek ve ilk kadından bahsetmekte ve ikisi arasında 

müşterek bir hayattsan bahsetmektedir. Ayrıca bu hayatta ikisinin 

de riâyet etmesi gereken ortak kurallara dikkat çekmektedir. Dik-

katimizin odaklandığı en önemli hususlardan birisi de “sen ve eşin” 

ifadesidir. Bu ise, müşterek hayat içerisinde farklı rollerin daha ilk 

erkek ve ilk kadın devrinden itibaren başladığını göstermektedir. 

                                                           
6 Ahzab, 33/35. 
7 Bakara, 2/35. 
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İlk insan ve ilk insanın eşi bazı kurallar çerçevesinde beraberce 

yaşayacaktır. Burada Hz. Âdem’e “sen”, Hz. Havva’ya “senin eşin” 

demesi de anlamlıdır. Zira her iki varlığa ayrı ayrı veya aynı anda 

“Ey Âdem”, “Ey Havva”, yahut “Ey Âdem ve Havva” veyahut “Ey 

Havva sen ve senin eşin” diye de hitap edebilirdi. Ama hitap 

Âdem’edir ve Âdem’in şahsında Havva’ya da sorumluluk yükle-

mektedir. O halde koca ve karı ilişkisi başlamıştır. Zamanla anne-

baba ve evlat ilişkisi de gelişecektir. Nitekim bu konuda da şöyle 

buyurulmaktadır: “Sana (gerekli) bilgi geldikten sonra artık kim bu 

konuda seninle tartışacak olursa, de ki: "Gelin, oğullarımızı ve oğulları-

nızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, 

sonra da lanetleşelim; Allah'ın lanetinin yalancılara olmasını dileye-

lim".”8 

Kadın ve erkek ilişkisinde artık roller belirginleşmiştir. O hal-

de bu rollerin net bir şekilde hukukî formata kazandırılması ge-

rekmektedir. İşte Kur’an bu konuda son noktayı koymakta ve şöy-

le buyurmaktadır: “Erkekler, kadın üzerine idareci ve hâkimdirler. 

Çünkü Allah birini (cihad, imamet, miras gibi işlerde) diğerinden üstün 

yaratmıştır. Bir de erkekler mallarından (aile fertlerine) harcamaktadırlar. 

İyi kadınlar, itaatkâr olanlar ve Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri 

kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. Fenalık ve geçim-

sizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince: Önce kendilerine öğüt 

verin, yataklarından ayrılın. Bunlar da fayda vermezse dövün. Eğer size 

itaat ederlerse kendilerini incitmeye başka bir bahane aramayın. Çünkü 

Allah çok yücedir, çok büyüktür.”9  

Türkçe meallerin bir kısmında “üstün yaratma” şeklinde yansı-

tılan ifadenin orijinali “بما  فضل هللا  بعضهم على بعض” şeklindedir. Buna 

göre burada bahsedilen ve kasdedilen “üstünlük” Türkçedeki “mer-

tebe yüceliği” anlamındaki üstünlük değildir. Nitekim müfessirler 

bu âyeti açıklarken şöyle derler: “Allah’ın kendisi aracılığıyla erkekleri 

kadınlar üzerinde yetkili kıldığı mehir, nafaka, koruma, barındırma gibi 

                                                           
8 Al-i İmrân, 3/61. 
9 Nisa, 4/34. 
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şeylerdir.”10 Nitekim âyette “erkeklerin kadınlar üzerinde kavvam” 

olduğunu bildiren bu âyette hem kavvam olmanın hem de fazilet 

sahibi olmanın sebebi olarak da “بما انفقول من اموالهم” “mallarından 

infak etmeleri sebebiyle” denilmektedir. Burada infak edenlerin ka-

dınlar değil, erkekler olduğu müzekker sığasından anlaşılmakta-

dır. İnsanlık tarihi de kadının erkeğin nafakasını temin ettiği top-

lumların değil, erkeklerin kadınların nafakasını temin ettiği top-

lumları esas almaktadır.  

O halde buradaki fazilet, üstünlük anlamında kullanılsa bile, 

küllî bir üstünlükten değil, nisbî ve arızî bir üstünlükten bahset-

mektedir. O da kadın-erkek ilişkisinde koca olan erkek insanın 

karısı olan kadın insanın malî ihtiyaçlarını giderme faziletidir. 

Ancak başka bazı konularda da kadın olan insan, erkek olan in-

sandan daha faziletli, daha üstün olabilir. Nitekim devam eden 

âyetlerin birinde de işin başka bir boyutuna dikkat çekilmektedir: 

“Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya, 

babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın 

komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, sahip olduğunuz 

kölelere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseyi sev-

mez.”11 O halde ibadet eden, şirk koşmayan, insanlara hizmet eden, 

kibirden sakınan kişi ister erkek, isterse kadın olsun, diğerlerinden 

üstündür. Buradaki üstünlük de ontolojik veya hukukî bir üstün-

lük değil, manevî bir üstünlüktür. Bu tür üstünlük ise kişinin Allah 

(c.c.) katındaki manevi derecesinin diğerlerine göre seviyesini ifa-

de etmektedir. İşte bu husus şu âyette daha net bir şekilde ifade 

edilmektedir: “Erkek veya kadın, kim mümin olur da güzel amellerden 

işlerse, işte onlar cennete girerler. Zerre kadar da haksızlığa uğratılmaz-

                                                           
10 Bkz. Ebu Ca’fer, Muhammed b. Cerîr et-Taberi, Câmiu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân, 

Tahk. Ahmed Muhammed Şâkir, Müessesetu Risâle, 2000, 8/290; Ebû Mansûr el-

Matûridî, Te’vîlâtu’l-Kur’an, Tahk. Mecdî Baslum,  Dâru’l-Kutub el-İkmiyye, Beyrut, 

2005, 3/156-157; Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Câmiu li 

ahkâmi’l-Kur’an, Tahk. Ahmed el-Berdânî-İbrâhim Atfiş, Dâru’l-Kütüb el-Mısriyye, 

Kâhire, 1964, 5/169; Nasiru’d-Din Ebu’s-Said el-Beyzavî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-

Te’vîl, Tahk. Muhammed el-Mer’aşlî, Dâru İkyâi’t-Turas el-Arabî, Beyrut, 1418, 2/72. 
11 Nisa, 4/36. 
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lar.”12 Ama iyilik değil de kötülük yapsalar, suç işleseler, onların 

kadınlığına veya erkekliğine bakılmaksızın hak ettiği cezaya çarp-

tırılmaları gerekmektedir: “Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıkları-

na karşılık Allah'dan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah daima üstündür, 

hikmet sahibidir.”13 

Şayet bütün insanlar, kadın ve erkek ayırımı yapmadan kötü-

lükten uzaklaşır ve iyilik üzere yardımlaşır ise, bu durumda arala-

rında rekabet, adavet, kin ve nefret girmez. Onlar “insanlık toplu-

munun aslî unsurları” olarak saâdet ve selâmet içerisinde yaşaya-

caklardır: “Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve 

velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, 

zekâtı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunları Allah rah-

metiyle yarlığayacaktır. Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir.”14 

 Demek ki Kur’an’da ataerkil zihniyet, cahiliye adetlerinden 

etkilenme, kadın karşıtı söylem, erkek taraftarı eylem değil, ilâhî 

yasalar çerçevesinde oluşmuş yaratılış gerçekleri esas alınarak 

hüküm inşa edilmiştir.  

 

 

1.3. Kur’an’da Örnek Olarak Gösterilen Kadınlar: 

Kur’an’da yeri gelince erkeklerin üstün veya baskın tarafla-

rından, yeri gelince de kadınların üstün, etkin, baskın ve yaygın 

taraflarından bahsedilmektedir. Örneğin toplumu hak ve hakikat 

yoluna davet etme ve bu yolda karşılaşılan eziyet ve zorluklara 

karşı sabır, sebat, metanet ve cesaret gösterme açısından erkek olan 

peygamberleri örnek şahsiyetler olarak zikrederken, topluma yön 

veren şahsiyetleri doğuran, besleyen, koruyan ve yetiştiren kah-

ramanlardan bahsederken de erkek peygamberlerin kadın akraba-

larından, yani annelerinden, bacılarından, eşlerinden bahsedilmek-

tedir. Bazen de kâfir bir ortamda yaşayan kahraman kadınlardan 

                                                           
12 Nisa, 4/124. 
13 Mâide, 5/38. 
14 Tevbe, 9/71. 
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bahsedilmektedir. Aşağıda birkaç örnek vereceğiz: 

a. İbrahim (a.s.)’in Karısı: “İbrahim'in karısı ayakta duruyordu 

bunun üzerine yüzü güldü. Ona İshak'ı ve İshak'ın arkasından da 

Ya'kub'u müjdeledik.”15 

b. Musa’nın Annesi: “Musa'nın annesine: "Onu emzir, şayet 

onun için korkacak olursan, onu suya bırak, korkma ve üzülme; çünkü 

onu Biz sana tekrar geri vereceğiz ve onu gönderilen (elçilerden) kılaca-

ğız" diye vahyettik (bildirdik).”16 

c. Firavun’un karısı: “Firavun'un karısı dedi ki: "Benim için de, 

senin için de bir göz bebeği; onu öldürmeyin; umulur ki bize yararı doku-

nur veya onu evlat ediniriz." Oysa onlar (başlarına geleceklerin) şuurun-

da değillerdi”17  

“Allah, iman edenlere ise, Firavun’un karısını örnek gösterdi. Hani 

o, “Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap. Beni Firavun’dan ve onun 

yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar!” demişti.”18 

d. İmran’ın Karısı: “İmran'ın karısı: "Rabbim, karnımdakini tam 

hür olarak sana adadım, benden kabul buyur, şüphesiz sen işitensin, 

bilensin." demişti.”19 

e. Hz. Meryem: “Bunun üzerine Rabbi onu (Meryem’i) güzel bir 

şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi ve Zekeriy-

ya'nın himayesine verdi. Zekeriyya ne zaman kızın bulunduğu mihraba 

girse, onun yanında yeni bir yiyecek bulurdu. "Meryem! Bu sana nere-

den geldi?" deyince, o da: "Bu, Allah katındandır." derdi. Şüphesiz Al-

lah, dilediğine hesapsız rızık verir.”20 “İmran'ın kızı Meryem'i de. Ki o 

kendi ırzını korumuştu. Böylece Biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rab-

binin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O, (Rabbine) gönülden bağlı 

olanlardandı.”21 “Hani melekler: "Ey Meryem! Allah seni seçti, seni 

                                                           
15 Hud, 11/71. 
16 Kasas, 28/7. 
17 Kasas, 28/9.  
18 Tahrim, 66/11. 
19 Al-i İmran, 3/35. 
20 Al-i İmran, 3/37. 
21 Tahrim, 66/12.  
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tertemiz yarattı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.”22 

f. Mısır Azizinin Karısı: “Onu satın alan Mısırlı, eşine dedi ki: 

"Buna güzel bak. Bize faydalı olabilir, ya da evlat ediniriz." Yusuf'u 

böylece oraya yerleştirdik. Ona rüyaların tabirini de öğrettik. Allah em-

rinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.”23 

g. Sebe Melikesi: “Ona: "Köşke gir" denildi. Onu görünce derin 

bir su sandı ve (eteğini çekerek) ayaklarını açtı. (Süleyman:) Dedi ki: 

"Gerçekte bu, saydam camdan olma düzeltilmiş bir köşk-zemindir." Dedi 

ki: "Rabbim, gerçekten ben kendime zulmettim; (artık) ben Süleyman'la 

birlikte âlemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum.”24 

h. Peygamber eşleri ve kızları:  “Peygamber, mü'minler için 

kendi nefislerinden daha evladır ve onun zevceleri de onların anneleri-

dir.”25  “Evlerinizde vakarla-oturun (evlerinizi karargâh edinin), ilk cahi-

liye (kadınları)nın süslerini açığa vurması gibi, siz de süslerinizi açığa 

vurmayın; namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah'a ve elçisine itaat 

edin. Ey Ehl-i Beyt, gerçekten Allah, sizden kiri (günah ve çirkinliği) 

gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.”26 

Âyetlerden birçok ders, ibret, hüküm ve delil çıkarılabilir. An-

cak biz burada sadece bir hikmete değineceğiz: Her başarılı ada-

mın, davanın, gidişatın arkasında, yanında, önünde mutlaka bir 

kadın da vardır. Çünkü hayat müşterektir ne erkeksiz, ne de ka-

dınsız bir dünya yaşamı sürdürülemez. 

1.4. Kur’an’ın İndiği Asrın Mağduru Olarak Kadın: 

Kadınla ilgili yazılmış kitaplara baktığımızda insanlık tarihi-

nin başlangıcından günümüze kadar birçok mağduriyetten bahse-

dilmektedir. Kadının sosyal, siyasal, ekonomik, hukuksal hakları-

nın kısıtlanması, yenilmesi, alınması, gasp ve inkâr edilmesi bir 

tarafa, kadının insan sayılmaması, cin veya şeytan taifesinin bir 

                                                           
22 Al-i İmran, 3/42. 
23 Yusuf, 12/21. 
24 Neml  27/44.   
25 Ahzab  33/6.   
26 Ahzab, 33/33. 
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cüz’ü olarak telakki edilmesi, lanetli ve ölüme mahkûm bir varlık 

sayıldığına rastlamaktayız. Hakikaten insanın böyle bir tavra gir-

diğinde kendisinin şeytanın oğlu, cinlerin evlatları, değersiz varlık-

ların türemesi muamelesine layık görmesini anlamak mümkün 

değildir. Nitekim nice nice insan ve nice nice toplum kendi kendi-

sini tahkir ettiğinin farkına varmadan annesi, bacısı, eşi olan kadını 

sadece hukukî hakları açısından değil, aynı zamanda ontolojik 

açıdan da hak ettiği değerden küçük görmüştür. İşte böyle bir dö-

nemde Kur’an insanlığın gözünü açtı ve kadını mağduriyet ve 

mahrumiyet asrından çıkarıp hürriyet ve saadet hanesinde Al-

lah’ın mü’mine, müslime, saliha, kanita, muhsine, abide, zakire 

kulu tahtına oturttu, 27 hür ve saygın bir varlık olduğunu ispat 

etmek için de başına himâr tacını koydu.28  

Aşağıda Kur’an’ın nâzil olduğu dönemde mağduriyet ve 

mahrumiyetinin zirve noktasında iken kadının çektiği bazı acı ve 

ıstıraplara işâret eden âyetleri sıralayacağız: 

a. Talak İşkencesi: “Kadınları boşadığınız zaman iddetlerini bitir-

diklerinde, artık kendilerini ya iyilikle tutun veya güzellikle salın. Yoksa 

haklarına tecavüz için zararlarına olarak onları tutmayın. Her kim bunu 

yaparsa nefsine zulmetmiş olur. Sakın Allah'ın âyetlerini alay konusu 

edinmeyin, Allah'ın üzerinizdeki nimetini, size kendisiyle öğüt vermek 

üzere indirdiği kitap ve hikmeti hatırlayıp, düşünün. Hem Allah'tan 

korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilir.”29 

b. Zıhar Eziyeti: “Sizden kadınlarına "zıhar"da bulunanlar (bil-

sinler ki, kadınları) onların anneleri değildir. Anneleri, yalnızca kendile-

rini doğuranlardır. Şüphesiz onlar, çirkin ve yalan söylemektedirler. 

Gerçekten Allah, çok affeden, çok bağışlayandır.”30 

                                                           
27 Ahzab, 33/35. 
28 Bkz. Nur, 31; Ahzab, 33/59. 
29 Bakara, 2/231. 
30 Mücadele, 58/2. Bkz. Yılmaz, Ali Kur’ân-ı Kerîm’de Bir Af Yolu: Tekfîru’s-

Seyyiât, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Atatürk Üniversitesi İslâmi 

İlimler Fakültesi Dergisi] [İİFD] [EAÜİFD], 2014, sayı: 41, s. 161-202. 
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c. Değer Erozyonu:“Ey Peygamber, mü'min kadınlar, Allah'a 

hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukla-

rını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira düzüp-uydurmamak 

(gayri meşru olan bir çocuğu kocalarına dayandırmamak), ma'ruf (iyi, 

güzel ve yararlı bir iş) konusunda isyan etmemek üzere, sana biat etmek 

amacıyla geldikleri zaman, onların biatlarını kabul et ve onlar için Al-

lah'tan mağfiret iste. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyen-

dir.”31 

d. Utanç Duygusu: "Onlardan birine, Rahman olan Allah'a isnat 

ettikleri bir kız evlâd müjdelense, içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesi-

lirdi."32  “Onlardan birine kız (çocuk) müjdelendiği zaman içi öfkeyle-

taşarak yüzü simsiyah kesilir.”33 “Kendisine verilen müjdenin kötülü-

ğünden dolayı topluluktan gizlenir; onu aşağılanarak tutacak mı, yoksa 

toprağa gömecek mi? Bak, verdikleri hüküm ne kötüdür?”34 

e. Toprağa Gömme Âdeti: "Diri diri toprağa gömülen kız çocu-

ğunun hangi suçla öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman... "35 "Ortak 

koştukları şeyler müşriklerden çoğuna, çocuklarını öldürmeyi süslü gös-

terirdi."36 

f. Zina ve şehvet unsuru: “Evlenme imkanını bulamayanlar ise, 

Allah lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar, iffetlerini korusunlar. 

Ellerinizin altında bulunanlardan, (köleler ve cariyelerden) mukatebe 

yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır (kabiliyet ve güvenilirlik) 

görüyorsanız, hemen mukatebe yapın. Allah’ın size vermiş olduğu mal-

dan siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde 

edeceksiniz diye, namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhuşa 

zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa, bilinmelidir ki, zorlanma-

larından sonra Allah (onlar için) çok bağışlayıcı ve merhametlidir.”37 

                                                           
31 Mümtehine,  60/12.  
32 Zuhruf, 43/17. 
33 Nahl  16/58.   
34 Nahl  16/59.   
35 Tekvir, 81/8-9. 
36 En'âm, 6/137. 
37 Nûr, 24/33. 
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g. İtibarsızlaştırma: “Ve Allah'a kızlar isnad ediyorlar, (haşa) O 

Yücedir. Hoşlandıkları (erkek çocuklar) da kendilerinindir.”38 

h. İkici sınıf muamelesi: “Onlar, süs içinde büyütülüp de müca-

delede açık olmayan (kızlar)ı mı (Allah'a yakıştırıyorlar)?”39 

ı. Satılık meta: “Kadınlardan babalarınızın nikâhladıklarını nikâh-

lamayın. Ancak (cahiliyede) geçen geçmiştir. Çünkü bu, 'çirkin bir 

hayâsızlık' ve 'öfke duyulan bir iğrençliktir.' Ne kötü bir yoldu o!..”40 

i. Miras mahrumu: «Ana, baba ve akrabaların miras olarak bırak-

tıklarında erkeklerin hissesi vardır. Kadınların da ana, baba ve akrabala-

rın bıraktıklarında hisseleri vardır. Bunlar, az olsun çok olsun, farz kı-

lınmış bir hissedir.»41 «Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız 

size helal değildir.»42 

İşte tüm bu âyetlerden anlaşıldığı gibi cahiliye toplumunda 

kadın hem değer açısından hem de hak ve hukuk açısından ikinci, 

üçüncü sınıf insan muamelesine tabi tutulmaktaydı. Hatta bazı 

muamelelere bakıldığında satılık meta gibi bütün irâde ve özgür-

lüğünden mahrum bırakılmış bir varlık olarak telakki edilmektey-

di.43 Kur’an, insanlığa kadının insan olduğunu, aşağılanmaması, 

küçük düşürülmemesi gerektiğini, onun da tıpkı erkekler gibi mu-

teber ve dokunulmaz olduğunu, hak ve hukuk açısından toplu-

mun ve ailenin bir bireyi olduğunu çok açık bir şekilde ifade etmiş, 

kadına hak ettiği, hatta çağımız feminist ve hümanist anlayışları-

nın bile göz önünde bulundurmadığı değere yükselterek iade-i 

itibarını sağlamıştır. 

 

1.5. İslam Toplumunun Aktif Bir Üyesi Olarak Kadın: 

                                                           
38 Nahl  16/57.   
39 Zuhruf, 43/18.   
40 Nisa  4/22.   
41 Nisa, 4/7. 
42 Nisa, 4/19.  
43

 Bayraktutan, Osman - Demirkol, Nihat, Âl-i İmran Sûresi 35. Ayet Bağlamında 

Özgürlük Meselesi, Uluslararası Din Bilimleri Çalıştayı, 30 Aralık 2017, s. 539-547. 
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Kadının hak ettiği değere sahip kılınması ve iade-i itibarının 

sağlanmasından sonra sıra onun toplumun aktif bir bireyi olarak 

kabul edilmesine, toplum içindeki rolünün icrasının bağlı kalması 

gereken esas ve kanunların belirlenmesine gelmektedir. İşte 

Kur’an bu hususu da şu âyetleri ile düzen ve disiplin altına almış-

tır: 

a. Toplumda salih amel işleme: “Erkek veya kadın, kim mümin 

olur da güzel amellerden işlerse, işte onlar cennete girerler. Zerre kadar 

da haksızlığa uğratılmazlar.”44 

b. Erkek-kadın münasebetinin ilkeleri: “Erkekler, kadın üzeri-

ne idareci ve hâkimdirler. Çünkü Allah birini (cihad, imamet, miras gibi 

işlerde) diğerinden üstün yaratmıştır. Bir de erkekler mallarından (aile 

fertlerine) harcamaktadırlar. İyi kadınlar, itaatkâr olanlar ve Allah'ın 

korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da 

koruyanlardır. Fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara 

gelince: Önce kendilerine öğüt verin, yataklarından ayrılın. Bunlar da 

fayda vermezse dövün. Eğer size itaat ederlerse kendilerini incitmeye 

başka bir bahane aramayın. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür.”45 

c. Toplumsal birey olarak inanç, ibadet, sosyal hayatın ilke-

leri: “Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridir-

ler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekâtı 

verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunları Allah rahmetiyle 

yarlığayacaktır. Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir.”46 

d. Herkes ameline uygun insan tipine layıktır: “Kö-

tü kadınlar, kötü erkeklere; kötü erkekler, kötü kadınlara; iyi ve temiz 

erkekler, iyi ve temiz kadınlara (yaraşır). Bunlar, onların demekte olduk-

larından uzaktırlar. Bunlar için bir bağışlanma ve kerim (üstün) bir rızık 

vardır.”47 

e. Toplumda uyulması gereken kurallar vardır: “Kadınlardan 

                                                           
44 Nisa, 4/124. 
45 Nisa, 4/34. 
46 Tevbe, 9/71. 
47 Nur, 24/26.   
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evliliği ummayıp da oturmakta olanlar, süslerini açığa vurmaksızın (dış) 

elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir sakınca yoktur. Yine de iffetli 

davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah, işitendir, bilendir.”48 

f. Kadınların toplum içinde farklı statüleri de vardır: “Ey 

peygamberin kadınları, siz kadınlardan herhangi biri (gibi) değilsiniz; 

eğer sakınıyorsanız, artık sözü çekicilikle söylemeyin ki, sonra kalbinde 

hastalık bulunan kimse tamah eder. Sözü maruf bir tarzda söyleyin.”49 

g. Kadın toplumun ve ailenin vazgeçilemez unsurudur: “On-

lar için babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız 

kardeşlerinin oğulları, kadınları ve sağ ellerinin malik olduğu (cariyele-

ri) hakkında bir sakınca yoktur. (Ey Müslüman kadınlar) Allah'tan 

sakının. Şüphesiz Allah, herşeye şahid olandır.”50 

h. Toplumda esas olan iyilik yapmak, toplumun sadık bir 

üyesi olmaktır: “Gerçek şu ki, sadaka veren erkekler ile sadaka ve-

ren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler; onlar için kat kat arttırı-

lır ve 'kerim (üstün ve onurlu)' olan ecir de onlarındır.”51 

ı. Toplumsal hayatta uyulması gereken kurallar vardır: 

“Mü'min kadınlara da söyle: "Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındır-

sınlar ve ırzlarını korusunlar; süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendili-

ğinden görüneni hariç. Başörtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak 

şekilde) koysunlar. Süslerini, kendi kocalarından ya da babalarından ya 

da oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerin-

den ya da kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından 

ya da kendi kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya 

da kadına ihtiyacı olmayan (arzusuz veya iktidarsız) hizmetçilerden ya 

da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına 

göstermesinler. Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurma-

sınlar. Hep birlikte Allah'a tevbe edin ey mü'minler, umulur ki felah 

bulursunuz."52 

                                                           
48 Nur, 24/60.   
49 Ahzab, 33/32.   
50 Ahzab, 33/55.   
51 Hadid, 57/18. 
52 Nur, 24/31.   
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i. Kadının namus, şeref, iffet ve haysiyeti saygın ve doku-

nulmazdır: “Ey Peygamber, eşlerine, kızlarına ve mü'minle-

rin kadınlarına dış elbiselerinden (cilbablarından) üstlerine giymelerini 

söyle; onların (özgür ve iffetli) tanınması ve eziyet görmemeleri için en 

uygun olan budur. Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.”53 

j. Toplumda statü ve pozisyona göre bazı kurallar da deği-

şebilmektedir: “Kadınlardan evliliği ummayıp da oturmakta olanlar, 

süslerini açığa vurmaksızın (dış) elbiselerini çıkarmalarında kendileri için 

bir sakınca yoktur. Yine de iffetli davranmaları kendileri için daha hayır-

lıdır. Allah, işitendir, bilendir.”54 

İşte bütün bu âyetler, kadının da tıpkı erkek gibi toplumun bir 

aktif üyesi olduğunu, bazen erkeklerle müşterek kurallar çerçeve-

sinde hareket etmesi, bazen de cinsiyetine veya sosyal statüsüne 

göre farklı ve değişken kurallar çerçevesinde hareket etmesi gerek-

tiğine işâret etmektedir. Bireysel ve toplumsal kuralların belirlen-

mesinde, sırf cinsiyet gerçeğinin esas alınmadığını, ancak gerekti-

ğinde cinsiyetin de önemli bir unsur olarak değerlendirilerek cinse 

münhasır kural ve kaidelerin de düzenlendiğini görmekteyiz. Bu-

na rağmen Kur’an’da “cinsiyet ayrımcılığı” iddiasına temel teşkil 

edecek kanıtların bulunmadığı, hümanist ve feminist anlayışa sa-

hip olanların Kur’an’a mal ettikleri tenkitlerin doğru olmadığı 

anlaşılmaktadır. Bize göre ise Kur’an “cinsiyet ayırımcılığı”na değil, 

“cinsiyet gerçekliği”ne dair hükümler tasnif ve teşri etmiştir. Bu da 

zamanında ve yerinde, yapılması gerekli olan durumlarda söz 

konusudur. 

1.6. Hukuki Hakları Açısından Kadın: 

Toplum içinde yaşayan kadının toplumun düzen ve intizamı-

nı sağlayan hukuk mekanizması içinde yerinin olması da normal 

bir durumdur. Kur’an, kadını hem bireysel görev ve rolleri açısın-

dan, hem de toplumsal görev ve rolleri açısından hukukî bir for-

mata kazandırmış, bu çerçevede erkeklerin de yaşadığı bir dünya-

                                                           
53 Ahzab, 33/59.   
54 Nur, 24/60.   
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da kadının mağdur ve mahrum olmaması adına ona özgü hak ve 

hukuk sistemi düzenlemiştir. Aşağıdaki âyetlerin sadece meâli bile 

Kur’an’ın günümüz hukuk sistemlerine oranla ne kadar ilerici 

hükümler içerdiğini göstermektedir: 

a. Mali Haklar: “Allah'ın kendisiyle kiminizi kiminize göre üstün 

kıldığı şeyi (malı) temenni etmeyin. Erkeklere kazandıklarından pay (ol-

duğu gibi), kadınlara da kazandıklarından pay vardır. Allah'tan onun 

fazlını (ihsanını) isteyin. Gerçekten, Allah her şeyi bilendir.”55 

b. Mehir hakkı: “Kadınlara mehirlerini gönülden isteyerek (ve bir 

hak olarak) verin, fakat onlar, gönül hoşluğuyla size ondan bir şeyi bağış-

larlarsa, onu da afiyetle, iç huzuruyla yiyin.”56 

c. Boşanma hakkı: “Boşanma iki defadır. (Sonra) Ya iyilikle tut-

mak veya güzellikle bırakmak (gerekir). Onlara (kadınlara) verdiğiniz bir 

şeyi geri almanız size helal değildir; ancak ikisinin Allah'ın sınırlarını 

ayakta tutamayacaklarından korkmuş olmaları (durumu başka). Eğer 

ikisinin Allah'ın sınırlarını ayakta tutamayacaklarından korkarsanız, bu 

durumda (kadının) fidye vermesinde ikisi için de günah yoktur. İşte bun-

lar, Allah'ın sınırlarıdır; onlara tecavüz etmeyin. Kim Allah'ın sınırları-

na tecavüz ederse, onlar zalimlerin ta kendileridir.”57 

d. İddet hakkı: “Kadınları boşadığınızda, bekleme sürelerini ta-

mamlamışlarsa, onları ya güzellikle tutun ya da güzellikle bırakın. Fakat 

haklarını ihlal edip zarar vermek için onları (yanınızda) tutmayın. Kim 

böyle yaparsa artık o, kendi nefsine zulmetmiş olur. Allah'ın ayetlerini 

oyun (konusu) edinmeyin ve Allah'ın size verdiği nimeti ve size öğüt 

olarak indirdiği Kitabı ve hikmeti anın. Allah'tan korkup-sakının ve bilin 

ki, Allah her şeyi bilendir.”58 

e. Boşanma tazminatı: “(Kocası tarafından) Boşanan (kadın)ların 

maruf (meşru) bir tarzda yararlanma (ve geçim pay)ları vardır. Bu, sakı-

                                                           
55 Nisa, 4/ 32.   
56 Nisa, 4/4.   
57 Bakara, 2/229.   
58 Bakara, 2/231.   
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nanlar üzerinde bir hak (borç) tır.”59 

f. Korunma hakkı: “Ey iman edenler, kadınlara zorla mirasçı ol-

maya kalkışmanız helal değildir. Apaçık olan 'çirkin bir hayâsızlık' yap-

madıkları sürece, onlara verdiklerinizin bir kısmını gidermeniz (kendinize 

almanız) için onlara baskı yapmanız da (helal değildir.) Onlarla güzellikle 

geçinin. Şayet onlardan hoşlanmadınızsa, belki, bir şey hoşunuza gitmez, 

ama Allah onda çok hayır kılar.”60 

g. Miras hakkı: “Anne ve baba ile akrabaların bıraktıklarından er-

kekler için bir pay vardır; anne ve baba ile akrabanın bıraktıklarından 

kadınlar için de bir pay vardır. Bunun azından ve çoğundan farz kılınmış 

bir pay vardır.”61 

h. Dokunulmazlık hakkı: “Korunan (iffetli) kadınlara (zina su-

çu) atan, sonra dört şahid getirmeyenlere de seksen değnek vurun ve 

onların şahidliklerini ebedi olarak kabul etmeyin. Onlar fasık olanlar-

dır.”62 

ı. Adaletli muâmele hakkı: “Kadınlarınız arasında her yönden 

adaletli davranmaya ne kadar uğraşsanız buna güç yetiremezsiniz. Bari 

birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer 

arayı düzeltir ve haksızlıktan korunursanız, şüphesiz Allah çok bağışlayı-

cı ve esirgeyicidir.”63 

Âyetlein ihtiva ettiği kaideler, içerdiği hükümler, işâret ettiği 

konular, açıkladığı meseleler, çözdüğü sorunlar, düzenlediği alan-

lar ve kurduğu nizam teker teker ele alındığında Kur’an’ın günü-

müz hukuk sistemlerinin çok ilerisinde bir hukuk sistemi getirdiği 

anlaşılmaktadır. Sadece başlıklardan hareketle bir hakikate varmak 

istediğimizde, kadının İslâm nazarında çok yüce bir değerde oldu-

ğu görülmektedir. Kadının sırf maddi ihtiyaçlarını nazar-ı itibara 

alan hukuk sistemlerinin Kur’an’dan alacakları çok dersler vardır. 

                                                           
59 Bakara, 2/241.   
60 Nisa, 4/19.   
61 Nisa, 4/7.   
62 Nur, 24/4.   
63 Nisâ, 4/129. 
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1.7. Ayetlerden ve hükümlerinden güdülen amaçlar nelerdir, ne 

değildir? 

Buraya kadar naklettiğimiz âyetler bir bütün olarak ele alındı-

ğında Kur’an-ı Kerim’in kadın ile ilgili konu ve hükümleri düzen-

lerken aşağıdaki amaçları gözettiği görülmektedir. Hukukta “Ma-

kasıdu’ş-Şeria” çerçevesinde ele alınan bu maksatlar, direkt olarak 

âyetlerden hareketle tesbit edilmeye çalışıldığında daha net ve açık 

şekilde belirmektedir. Biz de kapsam ve açıklamasına girmeden 

sadece başlıklar halinde bunları sıralamakla yetineceğiz. 

a. Kadınların mağduriyetini gidermek 

b. Kadınlara hak ettikleri değeri vermek 

c. Kadınların hak ve hukukunu sağlamak 

d. Kadının aile içi rolünü belirlemek 

e. Kadının toplum içindeki rolünü belirlemek 

f. Kadını fıtratına uygun teklifle mükellef kılmak 

g. Kadını fıtratına aykırı durumlardan kurtarmak 

h. Kadının meşru beklentilerine cevap vermek 

i. Kadın üzerindeki haksız uygulamaları kaldırmak 

j. Kadının kadın olduğunu zihinlere yerleştirmek 

Kur’an’ın âyetlerinden anlaşılan bu maddeler “din, can, mal, 

akıl ve nesil emniyeti” şeklinde tesbit edilen küllî maksatlar kap-

samına girmektedir ve hakikaten 14 asır öncesinde dile getirilmesi 

zor, hatta imkânsız bir sistemin tasnif biçimine uymaktadır. Bunla-

rı öğreten merciin bir peygamber, dayandığı kaynağının da vahiy 

olması dışında başa bir açıklama bu derecede ilerici, devrimci, 

düzenleyici ve kurucu bir sistem iddiası mümkün değildir. Nite-

kim ilk çağlardan bugüne kadar insanlığın dev akılları ve aşılmaz 

zekâlarına sahip filozoflar, bir başka deyişle Platon’dan Nietzsc-

he’ye kadarki akıllar bile kadın konusunda birçok geri bırakıcı, 

haysiyet kırıcı, değer düşürücü, itibar sarsıcı ifadeler, hatta düşün-

celer dile getirmişlerdir. Zaten insanlığın hem erkek, hem de kadın 

anlayışı konusunda ulaştığı en ilerici düşünce biçimi hümanizm 
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ve feminizmdir ki, bu iki sistemin veya dünya görüşünün kadınla 

ilgili iddialarının temelinde şu amaçlar bulunmaktadır:  

a. Kadını tamamen özgürleştirmek 

b. Kadını erkeğe rakip yapmak 

c. Kadın üzerinden siyaset yapmak 

d. Kadını ekonomik metaya çevirmek 

e. Kadını cinsel obje haline dönüştürmek 

f. Erkeksiz bir kadın dünyası yaratmak 

g. Kadını kadınsı özelliklerden arındırmak 

h. Kadını her konuda erkekle eşitleştirmek 

i. Kadın egemen bir dünya kurmak 

j. Erkek egemen dünyanın kölesi yapmak 

İşte bu amaçlara dayalı anlayıştır ki kadını erotizmin, porno-

culuğun, reklamcılığın robotu gibi algılamış, onların evinin hanı-

mı, ailesinin hatunu, neslinin anası, toplumun haysiyeti anlayışını 

kerih ve aşağılanma görüp fabrika işçisi, belediye çöpçüsü, resmi 

daire çaycısı, patronun sekreteri, veznenin ve marketin kariyeri 

makamına layık görmektedir. Aynı zihniyetin kadının çalışma 

özgürlüğü başlığı altında kadına minnet ve nimet olarak verdiği 

üst makamlar da şudur: Meclislerde yüzde on veya yirmi civarın-

da vekillik, 300 senelik meşrutiyet, hürriyet, cumhuriyet davasına 

rağmen üç-beş adet kadın devlet reisliği, ticaret ve ekonomide 

yüzde on’dan aşağı oranda iş hanımlığıdır. Çağımızın en itibarlı 

kadınları ise mankenler, filim artistleri, program sunucuları ve 

spikerlerdir. Buna çalışma özgürlüğü ve kadın hakları demek ne 

kadar doğru, onu da sosyologların ve psikologların tartışmalarına 

havale etmekle yetiniyoruz. 

2. Kadınla İlgili Ayetleri Değerlendirmede Usul 

Burada konumuzun esas önemli olan kısmına geldik. Eliniz-

deki çalışmamız, Kur’an’da kadın hakkında varid olan âyetleri 

belli bri tasnife tabi tuttuktan sonra bu âyetleri doğru anlama ve 
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doğru yorumlama yöntemlerini tesbit etmeyi hedeflemektedir. Bu 

nedenle konuyla ilgili bir metodoloji geliştirme denemesinden 

evvel, böyle bir metodolojinin dayanacağı usûl ve esasları tesbit 

etme çabasındadır. Aşağıda tasnif ve listesini sunacağımız çağdaş 

araştırmaların bir kısmında hem İslâm’a, hem de Müslümanlara 

yönelik tahkir ve teşni kampanyalarına giren, bu çerçevede Kur’an 

âyetlerini gözden düşürme çabalarına girdiklerini isbat etmeye 

çalışacağız. Ancak sözün burasında şunu söylemekle iktifa ediyo-

ruz: Günümüzde basılan bazı kitaplarda usûl ve metot gereği his-

sedilmeden düzensiz, tutarsız, saldırgan ve saptırıcı bir anlayışla 

Kur’an’ın kadın ile ilgili âyet ve hükümleri eleştirilmektedir. İlmî 

usulleri, akademik nesnellik ve bilimsel objektiflik kriterleri bir bir 

taraf, insaf ve vicdana sığmayacak derecede gayr-ı samimi ve gayr-

ı adil iddialar peş peşe iler sürülmektedir. Tabii ki işin özünden 

mahrum ve uzmanı olmayan kitleler de onların arkalarından sü-

rüklenmektedir. Bu nedenle öncelikle bir usûl geliştirmemiz gerek-

tiği kanısındayız.  

Kanaatimizce, Kur’an âyetlerini doğru anlamak ve doğru yo-

rumlamak için şu maddelerde beyan ettiğimiz önemli kıstasları 

göz ardı etmemek gerekmektedir: 

a. Ayette geçen kelime ve kavramların müfred manalarını 

tesbit etme gerekliliği 

b. Ayetin maksad ve murad ve icmali manalarını tesbit etme 

gerekliliği 

c. Ayetin muhatap kitlesini veya kişisini tayin etme gereklili-

ği 

d. Ayetin istisna,  kayıt, şart ve ihtirazlarını tefrik etme gerek-

liliği 

e. Ayeti Kur’an’a aykırı anlam ve hükümlerden tenzih etme 

gerekliliği 

f. Ayetin siyak-sibak, sebeb-i nüzul, umum-hususunu tesbit 

ve tefrik etme gerekliliği 

g. Ayette insan akıl ve takatini aşan hususları tespit ve tas-
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dik etme gerekliliği 

Aşağıda bu kıstasları örnekleriyle birlikte açıklamaya çalışa-

cağız. 

2.1.Ayette geçen kelime ve kavramların müfred manalarını 

tesbit etme gerekliliği 

Kur’an’ın kadınla ilgili âyetlerini doğru anlamak için âyetlerde 

geçen kelime ve kavramların hem lügat anlamlarını iyice bilmek, 

hem de o kelimenin ilgili âyette hangi anlam veya anlamlarda kul-

lanıldığını doğru tesbit etmek gerekmektedir. Zira Arapça, bir 

kelimenin birden çok anlam ihtiva ettiği bir dildir. Aynı zamanda 

bir kelimenin bir cümlede bir anlamda, diğer bir cümlede onun 

tam zıt anlamında kullanıldığı bir dildir. Hatta bazı durumlarda 

bir kelimenin bir cümlede aynı anda birbirine zıt iki anlamda kul-

lanıldığı bir dildir. Arapça dilinin bu hususiyetleri, ifadeye kazan-

dırdığı zenginliklerin ve güzelliklerin yanı sıra onunla nazil olan 

Kur’an müfredatını anlama konusunda bir takım ihtilaflara ve 

sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Hanefî ve Şafiî mezheplerinin 

tek âyet üzerinden iki ayrı içtihada vardıkları “kur’ âyeti”64 buna 

örnek olarak gösterilebilir. Yine “abdest âyeti”65 diye meşhûr olan 

âyetteki “başınızı mesh edin” terkibinden hareketle Hanefî, Şafiî, 

Mâliki, Hanbelî ve Şiî mezheplerin farklı içtihatlara varmaları da 

burada örnek olarak verilebilir.66 Durum böyle olunca Kur’an’ın 

kadınla ilgili kullandığı kelime ve terkiplerden hareketle hem 

doktrin içi içtihatlar bağlamında, hem de sistem dışı tenkit ve tah-

liller bağlamında çok farklı görüşler ortaya çıkmaktadır. Biz bura-

da detayına girmeden kısa açıklamalarla birkaç örnek vereceğiz: 

• Örnek 1: Nüşuz ( تِي  نُُشوَزُهن َّتََخافُوَن َوالَّلا ): Nüşûzün neliği konu-

sunda farklı görüşler bulunmaktadır. 

• Örnek 2: Darb ( َّ فَِعُظوُهنا َواْهُجُروُهنا فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوُهن): Darb 

                                                           
64 Bakara, 2/228. 
65 Mâide, 5/6. 
66 Bkz. Ebu’l-Velîd Muhammed b. Rüşd el-Kurtubî, Bidâyetu’l-Müctehid ve 

Nihâyetu’l-Muktesid, Matbaatu Mustafa el-Bâbî, Mısır, 1975, 1/7-15. 
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yani dövmek kelimesi farklı şekillerde açıklanmıştır. 

• Örnek 3: Şikak ( بَْينِِهَما فَاْبعَثُوا َحَكًما ِمْن أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن  اقََِّشقَََّوإِْن ِخْفتُْم 

 .Şikak kelimesi farklı şekillerde tefsir edilmiştir :(أَْهِلَها

• Örnek 4: Kavvam ( َجاُل  اُمونََّالر ِ ُ بَْعَضُهْم َعلَى  َقو  َل َّللاا َعلَى الن َِساِء بَِما َفضا

أَْمَواِلِهمْ  بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمنْ  ): Kavvam kelimesi farklı şekillerde 

açıklanmıştır. 

• Örnek 5: Hars ( لاُكْم فَأْتُواْ َحْرثَُكْم أَناى ِشئْتُمْ  َحْرث َّنَِسآُؤُكْم  ): Kadınlar için 

“Hars: tarla” benzetmesi kadını aşağılama anlamı mı taşı-

yor yoksa üretkenliğe yçnelik bir teşbih midir şeklinde tar-

tışmalar yapılmaktadır. 

• Örnek 6: Fitne ( ُ ِعْنََُُ أَْجر  َعِظيم   ۚفِتْنَة َّإِناَما أَْمَوالُُكْم َوأَْوََلدُُكْم   Kadının :( َوَّللاا

da içinde bulunduğu evlat ve aile için fitne kelimesinin 

gerçek anlamı konusunda tartışmalar bulunmaktadır. 

• Örnek 7: Zinet ( يَن  َِ إَِلا ِلبُعُولَتِِهنا أَْو...  ِزينَتَُهن ََّوََل يُْب ) ( يَن  َِ إَِلا  ِزينَتَُهن ََّوََل يُْب

-Zinet kelimesinen maksat saç mı, yüz mü, bo :(َما َظَهَر ِمْنَها

yun mu, altın ve gümüş takılar mı, göğüs mü, göğüs üs-

tündeki gerdanlıklar mı, süslü elbiseler mi, bedenin açık 

kısmı mı? İşte bu soruların kapsamında birçok farklı görüş 

ve içtihatlar belirmiştir. 

• Örnek 8: Himar ( َوْليَْضِرْبنََّ بُِخُمِرِهن َّ َعلَى ُجيُوبِِهنا): âyette geçen 

himâr, darb ve ceyb kelimeleri ne anlama gelmektedir? Bu 

kelimeler bayanların saçını mı, boynunu mu, göğsünü mü 

kapatmaları gerektiğini ifade etmektedir? 

• Örnek 9: Himar  ( ْجَن  َوَقْرنََّ جََّفِي بُيُوتُِكنا َوََل تَبَرا اْْلُولَى اْلَجاِهِلي ةَِّ تَبَرُّ ): 

Evinde durmak, vakar sahibi olmak, tebberrüce girmemek 

ne demektir? 

İşte bu kelimeler ve kavramlar üzerinden sürdürülen tartışma-

larda ortalama üç (3) farklı tanım veya anlam zuhur ettiğinde sa-

dece gösterdiğimiz bu dokuz (9) örnek hakkında yirmi yedi (27) 

adet farklı açıklama ve yorumlama biçimi ortaya çıkacaktır. O hal-

de bu farklı yorumları bir açıdan asgariye indirmek, bir açıdan da 

hatalı te’vil ve açıklamalardan korumak amacıyla öncelikle âyet-

lerde geçen kelime ve kavramların anlamlarının net bir şekilde 
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tesbit edilmesi gerekmektedir.  

2.2. Ayetin maksad ve muradını / icmali manalarını tesbit 

etme gerekliliği 

Kelime ve kavramların müfred manasının ortaya çıkarılması, 

müfredatın lügavî anlamların tesbiti âyeti doğru anlamaya tek 

başına yetmez. Bundan sonra âyetin kendi içindeki amaçları, bu 

amaçların daha önceki ve sonraki ayetlerin amaçları açısından 

tutarlı bir şekilde karşılaştırılması, aynı zamanda âyette geçen hü-

kümlerin formel kısmı ile maksatlarının Kur’an’ın bütünlüğü çer-

çevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. İşte ancak bundan 

sonra âyeti doğru anlama konusunda ışıklar yanacak, kıvılcımlar 

çakılacak ve âyetin maksatları gittikçe netleşecektir. Zira sözün 

bulunduğu ortama göre de manaları farklı olduğu gibi söyleniş 

amacına göre de anlamları farklı olabilmektedir. Örneğin “Sen 

insan mısın?” sorusu soru amaçlı olarak söylense, buna verilecek 

vcevap “Evet, ben insanım!” şeklinde iken bir kavga ortamında 

tahkir anlamınaı taşıması itibarıyla“sen hayvansın!” anlamına 

geleceği için “Sanki sen mi insansın?” şeklindeki cevapta farklı 

anlama gelecektir. İşte bütün dillerde durum bu şekilde olduğu 

gibi Arapça’da bu durum daha belirgin vaziyettedir. Buna göre 

Kur’an âyetlerinin içerdiği keli,me ve kavramlar, bunların ifade 

ettiği bilgi, ilke ve hükümler bir bütün olarak ele alınmalı, hepsinin 

icmâlî manası tesbit edilmeli, daha sonra da bunların amaç ve 

maksadları doğru şekilde ortaya çıkarılmalıdır. Burada sadece bir 

örnek vereceğiz: 

Taaddud-ı Zevcât, İslâm’ın müsaade ettiği bir evlilik çeşididir. 

Kur’an birden fazla evlenmeyi, sebeplerini zikretmeden meşru 

kabul etmektedir. Örneğin “birinci eşi ağır hasta ve yatalak olanlar 

evlenebilir”, “birinci eşten çocuğu doğmayanlar ikinci bir eş geti-

rebilir”. Yahut “birinci eşiniz izin verdiği takdirde ikinci eş getire-

bilirsiniz” gibi herhangi bir mazeret veya sebep zikredilmeden bir 

erkeğin birden fazla kadın ile evlenmesi şeklindeki çok evlilik hak-

kında şöyle buyurulmaktadır: 
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َن الن َِساء َمثْنَى َوثَُّلََث َوُربَاَع َوإِْنَِّخْفتُْمَّأاَل َّتُْقِسُطواَّْ • فِي اْليَتَاَمى فَانِكُحواْ َما َطاَب لَُكم م ِ

﴾٣﴿ أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ذَِلَك أَْدنَى أََلا تَعُولُواْ ْعِدلُواََّْفَواِحَدةًَّفَِإْنَِّخْفتُْمَّأاَل َّتََّ  

«Eğer yetîm kızlar hakkında (adaleti yerine getiremeyeceğinizden) 

korkarsanız sizin için helâl olan (diğer) kadınlardan ikişer, üçer, dörder 

olmak üzere nikâh edin. Şâyed (bu suretle de) adalet yapamayacağınızdan 

endîşe ederseniz o zaman bir (dâne ile), yahud mâlik olduğunuz câriye (ile 

iktifa edin). Bu (tek zevce veya cariye) sizin (Hakdan) eğrilib sapmamanı-

za daha yakındır.»67 

Bu âyette  

a. Yanınızdaki yetim kızlar konusunda haksızlığa düşme en-

dişesi varsa, onlarla evlenilebilir, 

b. Sözü edilen kadınlarla birden fazla evlilikte ikişer, üçer, 

dörder evlilik yapılabilir. 

c. Şayet birden fazla kadınla evlenildiği takdirde adaletten 

ayrılma endişesi varsa, tek bir kadınla evlenmelidir.  

Şeklinde üç ayrı hüküm çıkarılabilir. Çok evlilikle ilgili diğer 

bir ayette ise şöyle buyurulmaktadır: 

• َّ َّتَْعِدلُواْ َّأَن َّتَْستَِطيعُواْ بَْيَن الن َِساء َولَْو َحَرْصتُْم فََّلَ تَِميلُواْ ُكلا اْلَمْيِل فَتَذَُروَها َولَن

ِحيًماَكاْلُمعَلاقَِة َوإِن تُْصلِ  َ َكاَن َغفُوًرا را اقُواْ َفإِنا َّللا  ﴾١٢٩﴿ ُحواْ َوتَت  

«Kadınlarınız arasında her yönden adaletli davranmaya ne kadar 

uğraşsanız buna güç yetiremezsiniz. Bari birisine tamamen kapılıp da 

diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve haksızlık-

tan korunursanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.»68 

İki âyet arasında yüzeysel bir karşılaştırma yapıldığında ilk 

etapta zihne gelen sorular şunlardır:  

• Birinci ayetteki «adalet» kelimesinden maksat nedir? 

• İkinci ayetteki «adalet» kelimesinden maksat nedir? 

Şayet birinci ayettekinden maksad zahirî hak ve hukuk, ikinci-

sinden maksat da batınî sevgi ve saygı ise, ayetlerde tenakuz veya 

                                                           
67 Nisa, 4/3. 
68 Nisa, 4/129. 
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müşkil bir durum yoktur. Ama her ikisi her türlü adaleti kasd edi-

yorsa, bu durumda taaddud-i zevcate mahal kalmaz. Tek kadınla 

evlenmek caiz, birden fazla kadınla evlenmek haram olacaktır. Bu, 

tıpkı Hıristiyanlıktaki boşanmayı haram kılan hüküm gibi, insan 

fıtratına ve insanın bireysel ve toplumsal yaşamında karşılaştığı 

türlü türlü ihtiyaçlara aykırı bir hükümle karşılaşmak anlamına 

gelecektir. 

Hâlbuki iki âyet üzerinde dikkatli bir okuma yapıldığında, her 

iki âyetin maksatlarının farklı olduğu çakılacak, bunun neticesinde 

birinci âyette birden fazla eşle evlenmenin eşler arasında hukukî 

adalet ilkesinin uygulanması şartına bağlandığı görülmektedir. 

Ancak diğer âyette ise eşler arasında ne kadar uğraşılsa da adaletli 

davranılmayacağı ifade edildiğine göre bu adalein de kalbî meyle 

bağlı farklı bir adalet türü olduğu anlaşılmaktadır. Âyetin bu kıs-

mına kadar geldiğimizde, adaletin uygulanmaması durumunda 

birden fazla kadınla evlenmenin caiz olmadığı fikri insan aklına 

gelmektedir. Hâlbuki bir önceki âyette çok kadınla evliliğin caiz 

bırakılmasına sebep olarak belirtilen husus devam etmektedir. 

Dolayısıyla ortada aynı sorun var ve aynı sorunu çözme konusun-

da nâzil olan hukukî çarenin bulunması ihtiyacı devam etmekte-

dir. O halde iki âyetin de beraber değerlendirilmesi ve evlilik 

amaçları açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmek-

tedir. Buna göre evliliğin cevazının sürmesi gerekecektir ki, ikinci 

âyetin devam eden kısmı da zaten bunu açıklığa kavuşturmakta-

dır: “madem evleneceksiniz ve madem adaleti tam hakkıyla tahakkuk 

ettiremeyeceksiniz” şeklinde mahzuf bir ifadeyi de zımnında bulun-

duran şu ifade sorunu çözmektedir: “Bari birisine tamamen kapılıp da 

diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın.” Demek ki birden fazla kadın-

la evlilik bir vakıa olarak kabul edilmekte ve fakat bu evlilikte 

hakkıyla uygulanması çok zor olan adaletin büsbütün çiğnenme-

mesi için diğerlerinin aleyhine birinin veya öbürlerinin tarafına 

baskın bir meyle kapılmamalıdır. İşte böyle bir çerçevede hareket 

edildiğinde âyetleri anlamakta müşkil durumlarla karşılaşma oranı 

gittikçe ve oldukça düşecektir. Ancak burada dikkat çekilmesi 
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gereken hayati derecede önemli bir husus vardır: Kur’an âyetleri-

nin doğru anlaşılabilmesi için Kur’an’ın genel amaçları ile ilgili 

ayetin genel ve özel amaç veya amaçlarının keşf ve tesbit edilmesi 

gerekmektdir. Yoksa zorlama yöntemler kullanarak kendi kişisel 

amaç ve maksatlarımızı Kur’an’a ve âyetlerine yüklemek, söylet-

mek doğru anlamanın önünde gizli ve sinsi bir engel olarak kala-

caktır.  

2.3. Ayetin muhatab kitlesini veya kişisini tayin etme gerek-

liliği 

Kur’an âyetlerinin hepsi aynı anda aynı kişilere hitap etme-

mektedir. Bu, Kur’an’ın bir özelliğidir. Kur’an ayetlerinin tümünü 

tarihsel, tümünü sembolik, tümünü evrensel, tümünü yerel kabul 

etmek doğru değildir. Hatta Kur’an’daki bütün emir ifadelerini 

farz, bütün nehiy ifadelerini haram, bütün suskunluğu cevaz ma-

nasında değerlendirmek doğru değildir. Zira Kur’an’ın kendine 

özgü bir ifade biçimi vardır ve Kur’an’ı doğru anlamak için bu 

özgünlüğü hiç unutmamak ve gözden kaçırmamak gerekmektedir. 

İslâm âlimleri Kur’an üzerinde yaptıkları çalışmalarını birleştirip 

uzun uğraşı ve büyük emeklerden sonra tefsir usulü ve fıkıh usulü 

diye iki ilim icad ve keşif etmişlerdir. Tefsir ilmi kapsamında 

“Kur’an İlimleri: ulûmu’l-Kur’an” adı verilen birçok ilmî branş da 

oluşturmuşlardır. Nasıl ki Kur’an’ın lafızlarını doğru okuyabilme 

ilkelerini içeren kıraat ve tecvit ilmi diye bir ilim varsa, aynı şekil-

de Kur’an’ın anlamlarını doğru anlamanın ilkelerini ihtiva eden 

Ulûmu’l-Kur’an adlı özel ilmî branşlar da vardır. Bu konuda 

Suyûtî’nin el-İtkân, Zerkeşî’nin el-Bürhân ve Zürkânî’nin Menâhi-

lu’l-İrfân eserleri oldukça önemli ve faydalıdır. Bu üç kitaptan 

sonra son yıllarda yazılan “Kur’an’ı Anlama Metodu” isimli kitaplar 

ise, faydalı olmakla birlikte bütüncül bir bakış açısı geliştirmekten 

uzaktır. Bununla birlikte bu kitapların desteğiyle her bir âyetin 

veya âyet grubunun muhatablarını doğru şekilde tesbit etme 

imkânımız vardır. Ayrıca Kur’an’da geçen hitap cümleleri de ol-

dukça önemli ve gereklidir. Burada önemli olan bir diğer husus da 
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“hitabı umumî, muhatabı umumî”69, “hitabı umumî, muhatabı hususî”70, 

“hitabı hususî, muhatabı hususî”71 olan âyetler ile “hitabı hususî, mu-

hatabı umumî”72 olan âyetleri birbirine karıştırmamaktır. Elbette ki 

hususî hitap ve hususî muhataplara ilişkin nâzil olan âyetlerden 

umumun ders ve ibretler çıkarıp hissesine düşeni almasının önün-

de hiçbir mâni de bulunmamaktadır. 

Bu girişten sonra iki âyet üzerinde konuyu uygulamaya geçi-

relim. Yüce Allah (c.c) Cuma Günü veya Cuma Namazı ile ilgili 

olarak şöyle buyurmaktadır: 

ِ َوذَُروا اْلبَْيَع يَا أَيَُّها الاِذيَن آَمنُوا إِذَا  • ََّلةِ ِمن يَْوِم اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا إِلَى ِذْكِر َّللاا نُوِدي ِللصا

﴾٩﴿ ذَِلُكْم َخْير  لاُكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ   

«Ey îman edenler, cum'a günü namaz için çağrıldığı (nız) zaman 

hemen Allâhı zikretmiye gidin. Alışverişi bırakın. Bu, bilirseniz, sizin 

için çok hayırlıdır.»73 Bu âyette iman edenlere hitaben çok açık bir dil 

kullanılarak Cuma Günü namaza davet edildiği zaman Allah’ı 

anmaya koşup alışverişi bırakma emri verilmektedir. Âyetin literal 

okumasına bakıldığında hitap edatı müzekkerdir. Yani “Ey iman 

eden erkekler” şeklindedir. Sadece literal açıdan bakılırsa, Cuma 

namazının kadınlara farz olmadığı söylenecektir. Ancak diğer 

birçok âyette de erkek kipi kullanılmasına rağmen emredilen bir-

çok şey kadınlara da farz kılınmıştır. Ayrıca Kur’an’ın nâzil olduğu 

Arap Dili ve Belagatının bir gereği ve üslûbu olarak resmî talimat-

namelerde ve erkekle kadınların bulunduğu topluluklarda mü-

zekker sığası kullanılmaktadır. Sadece bu açıdan bakıldığında ise, 

Cuma namazının erkelerle birlikte kadınlara da farz olduğu anlaşı-

lacaktır. O halde Cuma namazının erkek veya kadına tahsis edil-

mesi için başka delillere ihtiyaç vardır. Bu aşamada Kur’an’ın Cu-

                                                           
69 Bakara, 3/21, 168; Nisa, 4/1“Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık” 

ayeti gibi. 
70 Nisa, 4/133. Mekke Müşriklerine “Ey insanlar!” diye hitrap eden âyetler gibi. 
71 Ahzab, 33/28, 30, 32, 33, 52, 55. “Ey Peygamber, bugünden sonra evlenmek sana 

caiz değildir.”, “Ey peygamber eşleri…” âyetleri gibi. 
72 Kureyş, 106-1-3. Kureyş Sûresi’nde ticârî imkanlara karşı ibadet ve şükür emrinin 

vukuu gibi.. 
73 Cuma, 62/9. 
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ma namazı veya cuma günü ile ilgili âyetlerine bakma zarureti 

hâsıl olmaktadır. Ancak “Cuma namazının sadece erkeği farz olup 

kadınlara farz olduğuna” sarahaten delâlet eden bir âyet bulamadı-

ğımız için bu soruna yardımcı olacak başka bir âyete sığınmak 

zorunda kalıyoruz. O da şudur: 

َج اْلَجاِهِلياةِ  • ْجَن تَبَرُّ َكاةَ  َوقَْرَن فِي بُيُوتُِكنا َوََل تَبَرا ََّلةَ َوآتِيَن الزا اْْلُولَى َوأَقِْمَن الصا

َرُكْم  ْجَس أَْهَل اْلبَْيِت َويَُطه ِ ُ ِليُْذِهَب َعنُكُم الر ِ َ َوَرُسولَهُ إِناَما يُِريَُ َّللاا َوأَِطْعَن َّللاا

﴾٣٣﴿ تَْطِهيًرا  

«Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp sa-

çıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah’a ve 

Resûlüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! Allah, sizden ancak günah 

kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.»74 Bu âyette ise kadın-

ların evlerinde vakar ile oturmaları, namazı kılmaları, zekâtı ver-

meleri, Allah ve Rasûlü’ne itaat etmeleri emredilmektedir. Bütün 

bunların umumî emirler olduğu anlaşılmakla birlikte âyetin 

devâmında “Ey Peygamberin ev halkı!” şeklinde bir hitap cümlesi 

gelmektedir. İşte burada âyeti sarahaten anlama konusunda bir 

zorluk çıkmakta ve bazı yeni sorular gündeme gelmektedir: 

• Bu iki ayetin muhatab kitlesi kimlerdir? Aynı kişi veya ke-

simler mi, farklı kişi ve kesimler mi? 

• Birinci âyetteki «vücub» bütün mü’minlere (bütün erkek-

lere, bütün kadınlara) midir, yoksa şartları tutan erkeklere 

midir?  

• İkinci âyetteki hitap sadece «Peygamber eşlerine» midir? 

Yoksa bütün mü’minelere midir? 

İşte her iki âyetin muhatab kitlesi ve muhatab olan şahıslar 

tesbit edildiğinde ayet doğru anlaşılmış olacaktır. Buna göre Cuma 

namazının sadece erkeklere mi hem erkeklere hem de kadınlara 

mı, evlerde oturup ibadetlerini evde eda etme emrinin sadece pey-

gamber eşlerine mi, yoksa ümmetin tüm kadın mensuplarına mı 

yapıldığı hususu muhatap kitlesinin tesbiti ile açıklığa kavuşacak-

                                                           
74 Ahzab, 33/33. 
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tır. Nitekim müfessirler ve fakihler bu konuda çok değişik görüş ve 

içtihatlar ifade etmiş, âyeti doğru anlama konusunda muhatap 

kitlesini tesbit etme konusunda hem aklî hem de naklî deliller kul-

lanarak yeterli derecede çaba sarf etmişlerdir.75 

2.4. Ayetin istisna, kayıt, şart ve ihtirazlarını tefrik etme ge-

rekliliği  

Kur’an insan hayatının farklı boyutlarını düzenleyen bir kitap-

tır. İnsanın hayatı da karmaşık ve kompleks bir serüveni arz et-

mektedir. Bu nedenle âyetlerde de bazen komleks ilişkilere hitaben 

farklı ifade biçimlerine, farklı çözüm önerilerine, farklı yaklaşımla-

ra rastlamaktayız. Usûl âlimleri işin bu boyutundan hareketle 

Kur’an âyetlerini bir takım isimlerle isimlendirmiş ve tasnif etmiş-

lerdir. Örneğin bir kısım âyete mutlak, öbürüne mukayyet, bir 

kısmına mücmel, öbürlerine mübeyyen, bir kısmına umum, öbür-

lerine husus adı vermişlerdir. Hatta İmâm Suyûtî’nin âyetleri yet-

miş (80) küsur kısma ayırdığını görmekteyiz.76 İşte bu bağlamda 

şunu söylemek gerekir: Kur’an âyetlerinin bize sunduğu anlam ve 

hükümleri doğru anlamak için her bir âyetin durum ve konumunu 

doğru tesbit etmek lazımdır. Bu bir resmi törende veya askerî me-

rasimde her bir memur veya askere rütbesini tanıdıktan sonra 

uygun muameleyi sunmak gibidir. Çavuşa general muamelesi, 

generale de er muamelesi yapmak ne kadar riskli ve belalı ise, 

âyetler arası ilişkileri uygun ve tutarlı şekilde tesbit etmemek de 

daha büyük bir risk içermektedir. Buna göre âyetlerin istisna, ka-

yıt, şart ve ihtirazlarını da doğru tesbit etmek, onları genel, 

umumî, mutlak durumlara ilişkin âyetlerden tefrik etmek, yani 

farklı konum ve durumlara sahip âyetleri birbirine karıştırmamak 

                                                           
75 Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, 18/103. Kurtubî’nin şu kaydını 

araştırmacıların dikkatine sunarız:  

َّآَمنُوا(قَْولُهُ تَعَالَى:  َّال ِذيَن َّأَيَُّها ْمنَى َواْلُمَسافُِروَن َواْلعَبِيَُ َوالن َِساُء ِخَطاب  ِلْلُمَكلاِفيَن بِإِْجَماعٍ. َويَْخُرُج ِمْنهُ اْلَمْرَضى وَ  )يَا الزا

بَْيرِ  ٍَ ِعْنََ أَبِي َحنِيفَةَ. َرَوى أَبُو الزُّ ُ َعلَْيِه  بِالَاِليِل، َواْلعُْميَاُن َوالشاْيُخ الاِذي ََل يَْمِشي إَِلا بِقَائِ ِ َصلاى َّللاا َعْن َجابٍِر أَنا َرسُوَل َّللاا

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر فَعَلَْيِه اْلُجُمعَةُ يَْوَم اْلُجُمعَِة إَِلا َمِريض  أَْو ُمَسافِر  َوَسلاَم قَالَ  أَِو اْمَرأَة  أَْو َصبِيٌّ أَْو َمْملُوك   : )َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاَّللا

ُ َغنِيٌّ حَ  ُ َعْنهُ َوَّللاا َجهُ الَااَرقُْطنِيُّ فََمِن اْستَْغنَى بِلَْهٍو أَْو تَِجاَرةٍ اْستَْغنَى َّللاا  ِميَ ( َخرا
76 Celâluddin Abdurrahyman es-Suyûtî, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Tahk. M. Ebu’l-

Fazl İbrâhîm, Dâru’l-Heyeti’l-Mısriyye, 1974. 
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gerekmektedir.  

Burada bir örnek verelim. Yüce Allah savaşla ilgili olarak şöy-

le buyurmaktadır: «Siz de gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her 

çeşitten kuvvet biriktirin ve cihad için atlar hazırlayın ki, onlarla hem 

Allah'ın düşmanlarını hem de kendi düşmanlarınızı, ayrıca Allah'ın bilip 

de sizin bilmediğiniz daha başkalarını korkutasınız. Allah yolunda her ne 

harcarsanız onun sevabı size eksiksiz ödenir ve asla haksızlığa uğratıl-

mazsınız.»77 

Bu ayetin ve cihadı emreden diğer ayetlerin zahiri anlamına 

göre «mü’min» olan herkesin savaşa gitmesi farzdır. Ancak 

Kur’an’ın genel muhtevası, Rasulullah (s.a.s.)’in tatbikatı, raşid 

halifelerin uygulaması ve müctehid imamların içtihatları bize aye-

tin istisnalarının bulunduğunu göstermiştir. Buna göre: 

• Çocuklar,  

• Hastalar, 

• Seferde olanlar, 

• Kadınlar bu teklifden farklı şart ve şekillerde muaf tutul-

muştur.  

O halde “cihad” edin hükmü lafız itibarıyla umuma yapılmış 

olsa bile, bu, “durumu elverişli olan herkese” yöneliktir. Yoksa 

“iman eden herkese” yönelik değildir. Tıpkı oruç gibi. Oruç âye-

tinde de “Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılınmış-

tır”78 âyetinde orucun farz olduğunu bilen ve buna inanan herkes 

değil, “oruç tutmaya durumu elverişli olan” ve “oruç tutmaya 

muktedir olan” herkes Ramazan ayında oruç tutmakla mükellefitr. 

 

 

2.5. Ayeti Kur’an’a aykırı anlam ve hükümlerden tenzih et-

me gerekliliği 

                                                           
77 Enfâl, 8/60. 
78 Bakara, 2/183. 
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Tarihte olduğu gibi günümüzde de Kur’an âyetleri üzerinden 

hareket ederek, daha doğrusu Kur’an metni istismar edilerek 

Kur’an’ın muhtevasına aykırı hükümleri tesbit etme temayülü 

gittikçe artmaktadır. Darwin’in geliştirdiği evrim teorisinin 

Kur’an’a mal edilerek “evrimi anlamayan Kur’an’ı anlayamaz.” 

Türünden sarf edilen ifadeler buna örnek gösterilebilir. Aynı şekil-

de Kur’an’ın zekât ve infak emirlerinin sosyalizmle irtibatlanması, 

Kur’an’ın “sizin dininiz size, bizim dinimiz bize” ayetinin laikliğe 

temel olarak gösterilmesi, Kur’an’ın yanı sıra Sünnet’in de dinî 

hükümleri istinbat ve istihracda delil ve kaynak olarak kabul edil-

mesinin Kur’an’ı yetersi görme anlamına geldiğinin söylenmesi bu 

türden basit ve fasit çıkarımlardır. İşte kadın konusunda da bu tür 

şaz yaklaşımlara rastlanılmaktadır. İslâm’ın ve Kur’an’ın getirdiği 

hükümleri erkek egemen ataerkil anlayışın tesirinde göstermeye 

çalışan, Kur’an hükümleri üzerinde Yahudî, Hıristiyan, Mecusî ve 

Arap Cahiliyesi etkisi bulunduğunu iddia eden bazı ateist yazarlar 

veya modernist ilahiyatçılar kadınla ilgili âyetlerin de ataerkil ol-

duğunu veya dış etkilerin gölgesinde teşri edildiğini iddia etmek-

tedir. Örneğin şu âyeti bu şekilde değerlendirmektedirler:  

“İnsanlara, kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, cins 

atlar, davarlar, ekinler gibi zevklerin sevgisi, çekici hale getirildi. Fakat 

bunlar, dünya hayatının geçici nimetleridir. Oysa Allah, akibet güzelliği, 

O’nun yanındadır.”79 

İddiaya göre bu ayet kadını «eşya» derekesine düşürmüştür. 

Zira âyette kadınlar ve oğullar, altın ve gümüşe, atlara ve davarla-

ra, ekinlere ve diğer çekici eşyaya benzetilmiştir. İddianın arka 

planında ön yargı, kötü niyet ve saptırma olduğu açıktır. Zira âyet-

te ne teşbih var ne de kadını aşağılamak diye bir unsur mevcuttur. 

Tam tersine âyet, insanın psikolojik yapısına dikkat çekmekte, 

insan neslinin dünyanın bazı çekici ve geçici nimetlerine daldığını 

ifade etmektedir. Burada insan yönelik bir ikaz bulunmaktadır. Bu 

da insanın geçici nimetler için ebedî saadeti kaçırmamaları gerek-

                                                           
79 Ali İmran, 3/14. 
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tiği hususudur. Gerçekten de bazı insanlar  

a. Kadına düşkündür, 

b. Bazıları evlada düşkündür, 

c. Bazıları altın ve gümüş gibi mallara düşkündür, 

d. Bazıları atlara, davarlara, bineklere lüks otomobillere düş-

kündür. 

Bu düşkünlüğün normal sevgi ve değeri aşıp aşırıya kaçması, 

sevginin hırsa dönüştürülmesi, kısacası dünyanın geçici nimetleri-

nin amaç olarak benimsenmesi doğru bir davranış değildir. İşte 

mesele bu kadar açıkken meseleyi kadını aşağılama anlamına ta-

şımak bilimsel, akademik olmaktan çok çok uzak bir psikolojik 

unsura işaret etmektedir. Kur’an’ın bütününe bakıldığında ayetten 

bu anlamı çıkarmak, «saptırma» «iftira» «yalan» dışında «kayda 

değer bir yorum» olarak addedilemez. Zira ayetteki sıralama aynı 

cinse tabi olma, aynı değerde ve derecede olma temeline değil, 

«insan fıtratına çekici özellikle yaratılmış varlıkların tadatı» 

bağlamındadır. Yani âyet eşyanın değerini anlatmayı değil, insan 

fıtratının bir özelliğini ortaya koymayı hedeflemiştir. 

2.6. Ayetin siyak-sibak, sebeb-i nüzul, umum-hususunu tes-

bit ve tefrik etme gerekliliği 

Kur’an âyetleri tefsir usulü kitaplarının da bildirdiği gibi necm 

necm inmiştir. Rivâyetlere göre âyetler bazen on âyetlik gruplar 

halinde, bazen de farklı sayıda âyetler grubu olarak nâzil olurdu. 

Bunun yanı sıra bazen de belli bir konuda insanları alıştışa alıştıra 

eğitmek için tedriç metodu kullanılmış ve âyetler periyodik zaman 

aralıklarıyla inmiştir. Örneğin içki ve faiz âyetleri belli bir süreç 

içerisinde nâzil olmuştur.80 Bu da âyetlerin siyak ve sibakının, 

hatta daha önce aynı konuda nâzil olan âyetlerin bir bütün olarak 

ele alınıp değerlendirilmesini gerektirmektedir. Aynı şekilde âye-

tin veya âyetlerin sebeb-i nüzulü olarak tarihte vuku olan olayla-

rın da bilinmesi şarttır. Evet, her ne kadar müfesssirler genel bir 

                                                           
80 Bkz. Suyûtî, İtkân, 1/149-155. 
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kaide olarak “âyetin sebeb-i nüzulü hükmün umumî oluşuna engel 

değildir”81 demişse de yine de sebe-i nüzulü bilmek, âyetin doğru 

anlaşılması için son derece önemlidir. Yine yukarıda bir nebze 

işâret ettiğimiz gibi âyetin hem lafızlarında hem de manalarında 

bulunan umum-hususu, mücmel ve mübeyyeni, mutlak ve mu-

kayyedi, müstesna ve müstesna minhusunu tesbit ve tefrik etme 

ameliyesi son derece önemlidir. Aksi takdirde âyetler yanlış anla-

şılacak, parçacı zihniyetin ürünü olan birçok hatalı hükümler çıka-

rılacak, böylece Kur’an bütünlüğüne uymayan parçacı ve aykırı 

görüşler Kur’an adına ortaya çıkacaktır. Buna örnek olarak da şu 

âyet parçasını gösterebiliriz:  

َّاألُنثَيَْينَِّ • َُّفِيَّأَْوالَِدُكْمَِّللذ َكِرَِّمثُْلََّحظهِ َّيُوِصيُكُمَّّللاه  

Bu âyet parçasında “Allah, size, çocuklarınız (ın alacağı miras) 

hakkında, erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder.” denilmektedir. 

Âyet sadece bu ibâre ile ele alınır, ayrıca içinde yaşanılan eğitim 

sisteminin zihinlere yüklediği kapitalist ve materyalist bakış açısı-

nın penceresinde seyredilir, çevrenin insan aklını yöneltip yönlen-

dirdiği İslâm dışı argümanlar hakikat olarak değerlendirilip âyeti 

değerlendirme sisteminin özüne yerleştirilir ve Kur’an’ın getirdiği 

miras sistemi bir bütün olarak kendi iç tutarlılığı açısından değer-

lendirilmezse, bu durumda Allah’ın sisteminde kadın-erkek ayı-

rımcılığının mevcudiyeti iddiasında bulunmaktan başka çare kal-

maz. İster kendisini Müslüman aydın olarak göstersin (Fazlur 

Rahman gibi)82, isterse de kendisini şeriat düşmanı laik-demokrat-

aydınlıkçı ve ateist bir bilim adamı olarak tanıtsın (İlhan Arsel 

gibi)83 her ikisinin hareket noktası aynı olduğu için varacağı sonuç 

ve ineceği durak da aynısı olacaktır.  «Allah, size, çocuklarınız (ın 

alacağı miras) hakkında, erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. 

Zira bu iki bakış açısı da miras dağıtımında eşit payları vermenin 

gerekli olduğu görüşünü temel kaide olarak kabul etmiş, sosyal ve 

                                                           
81 Bkz. Suyûtî, İtkân, 1/110-112. 
82 Fazlur Rahman, İslamî Yenilenme, Çev. Adil Çifçi, Ankara Okulu Yayınları, 

Ankara, 2000, s. 142. 
83 İlhan Arsel, Şeriat ve Kadın, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2017, s. 488-490. 
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ekonomik rollerin farklılaştığı toplumlarda bazen adaletin eşitlikle 

özdeşleşmemesi gerektiğini, bu tür toplumlarda bazen eşitliğin 

adaletsizliğin bizzat kendisi olduğunu düşünmemek için âdeta 

çırpınmakta ve direniş göstermektedirler. Hâlbuki bu ayet ifade ve 

ibaresinin içinde geçtiği şu âyetler grubunu siyak ve sibakıyla de-

ğerlendirmiş olsalardı, Kur’an’daki mirasla ilgili âyetleri Kur’an’ın 

kurduğu miras sisteminin iç bütünlüğü ve tutarlılığı açısından 

değerlendirselerdi, bu şekilde acımasız, yargılayıcı, saldırgan, bo-

zucu, yozlaştırıcı ve anlaşılmaz değerlendirmelere düşmezlerdi.  

O halde böyle bir yanlışa düşmemek için aşağıdaki âyetleri 

sistem bütünlüğü ve sistemin iç tutarlılığı açısından hızlıca gözden 

geçirelim:  

“(Çocuklar sadece) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının 

üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise (mirasın) yarısı onundur. Ölenin 

çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda 

bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis olu-

yorsa, anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa, anasının hissesi altı-

da birdir. (Bu paylaştırma, ölenin) yapacağı vasiyetten ya da borcundan 

sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan, hangisinin size daha faydalı 

olduğunu bilemezsiniz. Bunlar, Allah tarafından farz kılınmıştır. 

Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.» 

«Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı si-

zindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. (Bu pay-

laştırma, ölen karılarınızın) yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi 

yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, 

bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın 

sekizde biri onlarındır. (Yine bu paylaştırma) yaptığınız vasiyetin yerine 

getirilmesinden yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendi-

sine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir 

erkek veya bir kız kardeşi bulunursa, ona altıda bir düşer. Eğer (kardeşler) 

birden fazla olurlarsa, üçte birde ortaktırlar. (Bu paylaştırma varislere) 

zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcun 

ödenmesinden sonra yapılır. (Bütün bunlar) Allah’ın emridir. Allah, 
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hakkıyla bilendir, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)»84 

İşte bu (hükümler) Allah’ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Al-

lah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar 

akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başa-

rıdır. Allah’ın hükümlerinde izafî değil, mutlak adalet vardır. Mut-

lak adalet de kişilerin tek taraflı menfaatleri üzerine değil, aile ve 

toplum içindeki tüm fertlerin aynı anda göz önünde bulundurul-

duğu bir sistemin kodlaması üzerine bina edilmiştir. Böyle bir 

bakış açısıyla bakılmadığında âyetler bütünlüğünün ortaya koy-

duğu adil hükümler göz ardı edilmiş ve iki hataya düşülmüş olur:  

• Erkek kadına göre üstün sayılmıştır hatasına düşülmek-

tedir.  

• Miras paylarını yeniden tanzim edebiliriz hatasına dü-

şülmektedir. 

Bütün bu açıklamalardan anlaşılmaktadır ki, âyetin bütününü, 

siyak ve sibakını, diğer ayetlerle ilgisini terk edip sadece bir parça 

ile hükmedince Kur’an’ı doğru anlama iddiası haklılığını yitirmek-

tedir. 

2.7. Ayette insan akıl ve takatini aşan hususları tespit ve tas-

dik etme gerekliliği 

 Akıl, Allah’ın insana verdiği en önemli nimetlerdendir. Öyle 

ki insanı insan yapan en önemli zenginliğidir. İnsanın diğer hay-

vanlardan ve cansız varlıklardan üstün tarafı, aklî seviyesinin fazla 

olmasıdır. Gazzâlî’nin dediği gibi şayet üstünlük gerçeği akıl ve 

din argümanı üzerine değil de fiziki büyüklük, güç, güzellik, atik 

davranma kabiliyeti, uçma yeteneği gibi diğer bazı esaslar üzerine 

inşa edilseydi, bu durumda fil, tavus kuşu, bülbül, serçe kuşu, 

dinozor, aslan, kaplan gibi varlıklar insandan daha üstün olurdu. 

Hâlbuki Kur’an’da insanoğlunun mükerrem kılındığı, diğer varlık-

lara üstün kılındığı,85  diğer canlı ve cansız varlıkların insanın hiz-

                                                           
84 Nisa, 4/11,12,13. 
85 Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed el-Gazâlî, el-Hikmetu fî Mahlûkâti’llâh, 

Tahk. M. Reşîd Kubbânî, Dâru İhyâi’l-Ulûm, Beyrût, 1978, s. 66-70. 
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metine amade kılındığı belirtilmektedir.86 Ancak insan aklı da sı-

nırsız değildir. Aklın kuşatamadığı,87 idrak edemediği, anlamakta 

güçlük çektiği ve bilemediği88 çok şey vardır. Kendi arasında farklı 

aklî seviyede olan insanların bütün akılları bir araya gelse bile 

birçok konuda aciz kalmaktadır. Bu nedenle insanlık tarihinde 

peygamberler ve filozoflar da dâhil, aklı başında hiçbir insan her 

şleyi bildiğini iddia etmemiştir. Hatta peygamberler biz gaybı bi-

lemeyiz, biz ancak Allah’ın bize bildirdiklerini sizlere bildiriyoruz 

demişlerdir.89 Aklın bu hususiyeti hem kâinat kitabını anlamada 

hem de Allah’ın yazılı ve sözlü olan Kur’an adlı kitabını anlamada 

geçerlidir. Bu nedenle Kur’an’da bulunan birçok âyeti değerlendi-

rirken insan aklının acziyetinin de unutulmaması gerekmektedir.  

Kadınla ilgili âyetleri doğru anlama konusunda bu hususu 

göz ardı etmemek gerekmektedir. Örneğin aşağıdaki âyette birden 

fazla kadın ile evli olan erkeklere hitaben “Ne kadar uğraşırsanız 

uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz.” Denil-

mektedir. Bu adaletin ne olduğu hakkında müfessirler tarafından 

birçok açıklama yapıldıysa da, işin nihaî noktasına bakıldığında 

kadınlar arasındaki ilişkileri adaletli bir forma ve sisteme kazandı-

rabilmek için kadınları tam anlamıyla tanımak gerekmektedir. Bu 

çerçevede kadınların bedeni, ruhî, aklî yapısının net olarak tesbit 

edilmesi gerekmektedir. Bu, bir hastanın hastalığının teşhis ve 

tedavisi için kan, idrar, röntgen, eko, ekg, ultrason gibi farklı tanı-

ma yollarının tümünün aynı anda değerlendirilmesi gibidir. İnsan 

ve kadını anlama ve tanıma süreci hala devam ettiğine göre, Al-

lah’ın hem insan, hem de kadın konusunda teşri kıldığı hükümle-

rin tümünü anlayabildiğimizi ifade etmek kadar gereksiz ve tutar-

sız bir iddia olamaz. O halde işin belli bir noktasında acziyetimizi 

itiraf edip, teslimiyet bayrağını kaldırmamız din emniyetimiz açı-

sından önemlidir.  

                                                           
86 İbrahim, 14/32-33; Nahl, 16/12;  
87 Bakara, 2/255; Ta-ha, 20/110. 
88 En’am, 6/103; Bakara, 2/154, 216, 232; Al-i İmrân, 3/66; Nisa, 4/11; Nahl, 16/74. 
89 Al-i İmrân, 3/44, 179; Mâide, 5/109, 116; En’âm, 6/50, 59; A’râf, 7/188. 
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Buna göre şu âyeti değerlendirelim:  

“Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine ge-

tiremezsiniz. Öyle ise (birine) büsbütün gönül verip ötekini (kocası hem 

var, hem yok) askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve 

Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok 

merhamet edicidir.”90 

 İnsan ev içindeki sorunları çözmek için çok farklı yöntemler 

kullanıp adaleti gözettiği vehmine kapılabilir. Halbuki adaletin çok 

kompleks boyutu vardır. Özellikle çok evlilikte nükseden sorunları 

çözme konusunda “insan denen meçhul”91 varlığın “insandan 

daha meçhul” olan cinsini anlamak o kadar kolay olmasa gerek… 

O halde kadınlar arası ilişkilerde “kaş yapayım derken göz çıkar-

ma” kabilinden iyi niyetli ama gönül incitici ve kalp kırıcı çarelerle 

de karşılaşma hakikatimiz bulunmaktadır. Bu da adalet mefhu-

munun izâfî gerekçeler üzerine bina edilemeyeceğini göstermekte-

dir. İşte böyle bir acziyet itirafından sonra şunu anlamakta güçlük 

çekmeyiz: 

• Ayette ne kadını aşağılama var, 

• Ne taaddud-i zevcatı yasaklama var, 

• Ne de diğer ayetlerle çelişme söz konusudur. 

Ayet «insan fıtratında mevcut sevgi duygusunu kontrol et-

menin imkânsızlığı» gerçeğinden bahsetmekte ve buna rağmen 

«ailevi hayatta adaletten şaşılmaması gerektiği ilkesi»ni vurgu-

lamaktadır. Yani «duygusal bağ» ile «hukuki muamele»’nin sınır-

larını çizmektedir. 

3. Kadınla İlgili Ayetler Hakkında Düşülen Hatalar   

Kadınla ilgili âyetleri yukarıda belirttiğimiz esaslar çerçeve-

sinde hareket ederek usulüne göre değerlendirmediğimizde birçok 

hataya düşme ihtimaliyle karşı karşıya geleceğiz. Nitekim günü-

                                                           
90 Nisa, 4/129. 
91 Bkz. Alexis Carel, İnsan Denen Meçhul, Çev. Refik Özdek, Timaş Yay., İstanbul, 

2000. 
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müzde Müslümanlar arasındaki kadın anlayışları farklılıkları, artık 

bir görüş ihtilafı olmaktan çıkıp âdeta farklı dinlere mensubiyet 

duygusu içerisinde ifade edilmektedir. Kimi çalışmalarda gelenek-

sel anlayış, ataerkil bakış açısı, kadın karşıtı söylem, kadın düş-

manlığı, kadını aşağılama, erkek egemen bakış açısı gibi ifadeler 

kullanılarak bu başlıklara uymayan hadislerin tümü uydurma, 

içtihatların tümü yozlaştırma olarak değerlendirilmekte, hatta 

Kur’an âyetler bile başka kültürlerin veya cahiliye kültürünün 

etkisi altında kalmakla itham edilmektedir.92 Elbette ki bu tür ya-

kıştırmaların karşılıksız kalması tabiat kanunlarına aykırıdır. Buna 

karşılık olarak da söz konusu iddiaların Avrupaî yaşam tarzına 

meftuniyet, batı kültürüne hayranlık, İslâm’ın edeb ve namus an-

layışına karşı isyan, hatta sapıklık olduğu daha 1900’lu yıllardan 

başlamak üzere hala dile getirilmektedir.93 

Bize göre bu tür karşılıklı atışmalar ve sınırı aşan tartışmalar, 

aslında usulsüzlüğün kurbanı olan bir zihniyetin ürünüdür. Taraf-

lardan birisi haklı ise, usule bağlı ve tutarlı ise, diğeri mutlaka hak-

sız ve usulsüz olmalıdır. Zira üçüncü şıkkın imkânsızlığı gibi, bir 

konuda birbirine zıt iki değer hükmünün her ikisinin doğru olması 

imkânsızdır. Ancak bir konunun farklı boyutlarıyla ilgili farklı 

değerlendirme ve yorumların yapılması hakkı, her zaman saygı-

değerdir. Bize göre Kur’an’da geçen kadınla ilgili âyet ve hüküm-

lerde hataya düşmeye sebep olan belli başlı usûlsüzlükler şunlar-

dır: 

• Ayetlerdeki mana ve hükümlerin bağlamından koparılma-

sı 

                                                           
92 Ali Osman Ateş, Hadis Temelli Kalıp Yargılarda Kadın, Beyan Yayınları, İstanbul, 

2015, s. 11-25; Hidayet Şefkatli Tuksal, Kadın Karşıtı Söylemin İslâm Geleneğindeki 

İzdüşümleri, Otto Yay., Ankara, 2018, s. 47-70; Esengül Sürer, Kur’an Yorumlarında 

Kadın, Fecr Yayınları, Ankara, 2018, s. 28-46.  
93 Mustafa Sabri, Meseleler Hakkında Cevaplar, Sad. Osman Nuri Gürsoy, Sebil 

Yayınları, İstanbul, 1984, 146-182; Mustafa Sabri, Dinî Müceddidler, Sebil yayınevi, 

İstanbul, 1994, s. 264-309. Osmanlı’da kadın konusundaki hareketler ve bu 

konudaki karşılıklı tartışmalar hakkında bkz. Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, 

Metis Yayınları, İstanbul, 2010, s. 59-86. 
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• Ayetlerde geçen kavramlarda Arap Lügat, Belagat ve Fe-

sahat kurallarının ihmali 

• Ayetler üzerinde müteşekkil icmanın ve ittifak edilen ma-

naların terk edilmesi 

• Yaratılış gerçeğinin inkâr edilmesi, fıtrata aykırı misyonla-

ra sapılması 

• Sistem dışı yargıların metne egemen kılınması 

• Kur’an’daki hükümlerin farklı kültürlere isnad edilmesi 

• Mana ve hükümlerde sistem içi tutarlılığın ihmal edilmesi 

• Kur’an’ın hadisten bağımsız olarak anlaşılmaya çalışılması 

İşte bu başlıklar altında ele alacağımız usulsüz ve indi yakla-

şımlar neticesinde Kur’an’ı anlam konusunda büyük bir anarşizm 

ve kaos ortamı oluşmakta, bu kaos ortamında herkes kişisel dü-

şüncesini indirilmiş din diye empoze ederken, başkalarının din 

anlayışını da uydurulmuş din diye lanse etmektedir.94 

3.1. Ayetlerdeki mana ve hükümlerin bağlamından koparıl-

ması 

Kur’an âyetlerinin ihtiva ettiği anlamlar ve hükümler bağlı 

oluğu konu, çözüm bulduğu sorun, ilgili olduğu hususlardan ko-

parılıp yek düze ve tekdüze yaklaşımlarla açıklanmaya çalışıldı-

ğında birçok hatalara düşülmektedir. Örneğin aşağıdaki âyetin 

bağlamından koparılması sebebiyle; 

•  Şia, hayız halinde dübürden temasın caiz olduğunu söy-

lemiştir: «Kadınlarınız sizin tarlanızdır; tarlanıza dilediğiniz 

gibi varın. Kendiniz için (geleceğe hazırlık olarak güzel davra-

nışlar) takdim edin. Allah'tan korkup-sakının ve bilin ki elbette 

O'na kavuşucusunuz. İman edenlere müjde ver.»95 

• Halbuki bir önceki ayette “Allah'ın size emrettiği yerden 

                                                           
94 Bkz. Yaşar Nuri Öztürk, Kur’an’daki İslâm, Yeni Boyut Yayınları, İstanbul, 2000, 

Emre Dorman, Allah’a Öğretilen Din, İstanbul Yayınevi, İstanbul, 2016; Heyet, 

Uydurulan Din ve Kur’an’daki Din, İstanbul Yayınevi, İstanbul, 2016. 
95 Bakara, 2/222. 
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onlara gidin.” ifadesi kullanılarak «dilediğiniz yerden» 

ifadesinin kaydı açıklanmıştır: «Sana 'kadınların aybaşı ha-

lini' sorarlar. De ki: 'O, bir rahatsızlık (eza)dır. Aybaşı halinde 

kadınlardan ayrılın ve temizlenmelerine kadar onlara (cinsel an-

lamda) yaklaşmayın. Temizlendiklerinde, Allah'ın size emret-

tiği yerden onlara gidin. Şüphesiz Allah, tevbe edenleri sever, 

temizlenenleri de sever.”96 

İşte iki âyet peşpeşe, yanyana ele alınıp, bağlamından kopa-

rılmazsa, Şia’nın “şartlı livata”ya cevaz veren hatalı görüşüne dü-

şülmez. 

3.2. Ayetlerde geçen kavramlarda Arap Lügat, Belagat ve Fe-

sahat kurallarının ihmali 

Kur’an-ı Kerîm Arap dili üzerine nâzil olduğuna göre, 

Kur’an’ın anlaşılmasında Arap Dili ve Belagatinin bilinmesine 

ihtiyaç vardır. Bu konuda yapılacak hatalar, yanlış içtihat ve çıkar-

samalara sebep olacaktır. Örneğin aşağıdaki ayette Ehl-i Beyt yani 

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hane halkı, yani ailesinden bahsedilirken 

hem eşleri, hem de evlatlarının kastedildiği çok açık şekilde anla-

şılmaktadır: 

َن الن َِساء إِِن اتاقَْيتُنا فَََّل تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل َفيَْطَمَع الاِذي فِ  • ٍَ م ِ ِ لَْستُنا َكأََح ي قَْلبِِه يَا نَِساء النابِي 

ْعُروفًا ﴾٣٢﴿ َمَرض  َوقُْلَن قَْوًَل ما  

َكاةَ َوقَْرَن فِي بُيُوتُِكنا َوََل تَ  • ََّلةَ َوآتِيَن الزا َج اْلَجاِهِلياِة اْْلُولَى َوأَقِْمَن الصا ْجَن تَبَرُّ بَرا

ُ ِليُْذِهَب  َ َوَرُسولَهُ ِإناَما يُِريَُ َّللاا ْجَس  َعنُكمََُّوأَِطْعَن َّللاا َرُكمَّْالر ِ ََّويَُطههِ َّاْلبَْيِت  أَْهَل

﴾٣٣﴿ تَْطِهيًرا  

“Ey Peygamber’in hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi de-

ğilsiniz. Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınıyorsanız (erkeklerle konuşur-

ken) sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki kalbinde hastalık (kötü niyet) 

olan kimse ümide kapılmasın. Güzel (ve doğru) söz söyleyin.” 

'Ey Ehli beyt! Allah sizden ancak kiri gidermek ve sizi temizlemek 

ister. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırda tutun.  

                                                           
96 Bakara, 2/222. 
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Şüphesiz ki Allah, latiftir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır.''97 

İki âyetin peşpeşe geldiğini görmezden gelen Şia alimlerinin 

bu parçacı yaklaşımı bir tarafa âyette geçen ifadeler üzerinde basit 

Arapça Dil Bilgisi tecrübesi bile âyette söü edilen Peygamber Aile-

sinin eşlerinden hali olamayacağını ve sadece evlatlarından müte-

şekkil olmadığını gösterecektir. Ama ne yazık ki ve ne gariptir ki 

Şia fukahası bir kere Peygamber Eşlerini aileden çıkarma eylemini 

göze almışlardır. O nedenle; 

• Şia: Ehl-i Beyt sadece Hadiste belirtilen 5 şahıstır. (Mü-

zekker zamirler esas alınmaktadır) 

• Ayetin zahirine göre Sadece Hz. Peygamber’in zevceleri-

dir. (Müennes zamirler esas alınmaktadır) 

Arap dili edebiyatına göre buradaki müzekker ve müennes 

zamirlerin mercilerini doğru tesbit ettiğimizde ayetin maksadı da 

daha iyi anlaşılacaktır. 

Burada diğer bir âyeti daha örnek göstermek isteriz. Çok evli-

likle ilgili âyette şöyle buyurulmaktadır: 

َنَّالنهَِساءََّمثْنَىََّوثاُلََثََّوُربَاَعَّ﴿ ﴾٣فَانِكُحواََّْماََّطاَبَّلَُكمَّمهِ  

“Size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere 

nikâhlayın”98 

Bu ayeti doğru anlamak için Arap dilinin bazı kaidelerini bil-

mek gerekir. Aksi takdirde sayıyı belirlemekte zorlanır ve bu ko-

nuda birçok hataya düşeriz. Bu nedenle de nahiv ilmi uzmanları-

nın bilgisine müracaat etmek gerekmektedir. O halde Nahiv ilmi 

âlimlerinin şu tespitine kulak vermeliyiz:  

معَّبالجمعَّتارةَّيقتضىَّمقابلةَّكلََّّفردَّمنَّهذاَّبكلَّمنَّقالَّالنحاة:ََّّ)إنَّمقابلةَّالج •

 هذا(

• َّ َّثِيَابَُهْم ََّواْستَْغَشْوا َّفِيَّآذَانِِهْم َّأََصابِعَُهْم ََّجعَلُوا َّلَُهْم َِّلتَْغِفَر ََّدَعْوتُُهْم مثال:َّ)َوإِنهِيَُّكل َما

واََّواْستَْكبَُرواَّاْستِْكبَاًرا ََّوأََصرُّ ) (َّاىَّاستغشىَّكلَّمنهمَّثوبه7نوح:َّ  

“Çoğulun çoğul karşısında kullanılması durumunda bazen 

                                                           
97 Ahzab, 33/32-33. 
98 Nisâ Sûresi, 4/3. 
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her bir çoğulun karşısında ona tekabül eden her bir fert irade 

edilir.” Örneğin “Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her 

davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine 

büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler.” 

âyetinde “parmaklarını kulaklarına tıkadılar” demek her bir kâfir 

kendi parmağını kulağına tıkadı demektir. Hatta burada bir kâfir 

birden fazla kulağını değil, bir parmağını kulağına tıkadı demektir. 

Aynı şekilde “elbiselerine büründüler” ifadesi, her bir kâfirin birer 

elbise kullanarak büründüklerinden bahsedilmektedir.  

Şimdi böyle bir bakış açısıyla taddud-i zevcât âyetini değer-

lendirdiğimizde şöyle bir sonuç çıkacaktır: 

َّإنَّمقابلة • َّمعنىََّّومعنىَّالقاعدة: َّفيصبحَّإذاً الجمعَّبالجمعَّتقتضىَّالقسمةَّآحادا.

 أنَّجماعةَّتنكحَّإثنينَّوجماعةَّتنكحَّثالثَّوجماعةَّتنكحَّأربع((اآليةَّالكريمة:َّ

“Kaideye göre, cem’in cem’e mukabil olarak gelmesi, taksi-

matın teker teker yapılmasını gerekli kılmaktadır. O halde âyet-i 

kerimenin manası şöyle olur: “bazı insanlar iki eşle, bazıları üç 

eşle, bazıları dört eşle evlenebilir.” 

Konuyla ilgili müfessirlerin görüşerine baktığımızda kısaca 

şunu görmekteyiz: 

• Kurtubi’ye göre bu ayeti bir erkeğin 9 veya 18 kadınla ev-

lenmesine cevaz verme şeklinde yorumlayan Rafıziler ve 

Zahiriler Arap Dilini ve Sünneti bilmeyen, ümmetin icma-

ına muhalefet eden cahillerdir. 

• Enbari’ye göre rakamlar arasındaki vav (و) harfi cem’ etme 

harfi değil, tefrik harfidir. 

• Bazı lügatçılara göre bu harf (او)  “veya” manasındadır. 

• Diğer bazı lügatçılara göre bu harf bedel (بَل)dir.  Yani 

 .anlamındadır (ثَّلث بَل من مثنى و رباع بَل من ثَّلث)

• Ayrıca nahivcilere, lugatçılara ve diğer dil bilimcilerine 

göre ayetteki sayılar hasr’a delalet etmektedir. Nitekim 

peygamber sünnet, sahabenin tatbikatı, fukahanın içtihadı 
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ve ümmetin icmaı da böyledir.99 

Bütün bu nakiller, Kur’an âyetlerini anlamada Arap dili ve Be-

lagati kurallarının zorunlu olduğuna delâlet etmektedir. Burada 

şunu da beyan etmekte fayda vardır: Arapça bilmeyen araştırmacı-

ların, sadece mealler üzerinden hareketle müctehid olması bir tara-

fa, şahsî din anlayışını hatalardan koruması mümkün değildir. 

Zira dinini mealden öğrenen şahıs doğru anladıysa, mütercimin 

doğru anlayışını, yanlış anladıysa yine mütercimin yanlışını tekrar 

ve taklid etmekten başka bir şey yapmamıştır. 

3.3. Ayetler üzerinde müteşekkil icmanın ve ittifak edilen 

manaların terk edilmesi 

Kur’an bugün inmedi ve sadece bizim tarafımızdan okunma-

mıştır. İndiği günden bugüne kadar milyarlarca Müslüman tara-

fından okunan Kur’an’ı yüzbinlerce âlim de farklı açılardan ince-

lemiş, araştırmış, test etmiş, anlamaya çalışmış, izah etmiş, tefsir 

etmiş, açıklamış, anlatmıştır. Böylece Kur’an’ın getirdiği hükümler 

üzerinde birçok ihtilaflı görüşler ileri sürüldüğü gibi birçok ittifak 

edilen görüş de belirmiştir. İslâm âlimleri işte mütehassıs olan 

âlimlerin görüş birliğine varmaları anlamına gelen icmanın bağla-

yıcı konusunda bir takım âyet ve hadislerle aklî delilleri zikretmiş 

ve neticede ulemanın icmaının göz ardı edilemeyeceğini ifade et-

mişlerdir.100 Fıkıh usulü âlimleri icmayı “Rasûlullah (s.a.s.)’in vefa-

tından sonra bir asırdaki İslâm müctehitlerinin tümünün bir konu-

da işttifak etmesi” şeklinde tarif etmişlerdir. Ayrıca dört raşid hu-

lefanın icmaı, aşere-i mübeşşerenin icmaı, ehl-i beyt imamlarının 

icmaı, Kûfe ehlinin icmaı, Medine ehlinin icmaı şeklinde taksim ve 

tasnif de etmişlerdir.101 Buna göre ister mezhep içerisinde olsun, 

                                                           
99 Muhammed Murhif Hüseyin Esed, Teemulatun fi’l-Mer’e, Dâru Vahyi’l-Kalem, 

Dımaşk, 2004, s. s. 135-142. 
100 Bu konuda tüm Fıkıh Usûlü kaynaklarının icma bahsine bakılabilir.  
101 Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ahmed b. Sehl es-Serahsî, Usûlü’s-

Serahsî, İstanbul, 1984, 1/295; Ali b. Muhammed el-Pezdevî, Kenzu’l-Vusûl ilâ 

Ma’rifeti’l-Usûl, Matbaatu Cavid, Paris, s. 239; Hasan Kerim er-Rubay’î, el-Medhal İlâ 

Şeriati’l-İslâmiyye, Dâru’s-Selâm el-Kânûniyye, Lübnasn, 2015, s. 47; İbrahim Kâfi 

Dönmez, “İcma”, TDVİA, TDV Yay., İstanbul, 21/423.  
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isterse de ümmet çapında olsun, icmanın hâsıl olduğu bir mesele-

de şahsi görüşleri tercih etme şansı oldukça zayıftır. İcmaa aykırı 

görüşler üzerinden sürdürülen Kur’an’ı tefsir ve te’vil etme çabala-

rı genellikle hatalara düşmeye müsaittir, hatta hatalar zincirine 

düşmeye sebeptir.  

Kadın konusuna gelince muharremât ayetini örnek gösterece-

ğiz. Ümmet kapsamını hayli zorlayan ve Müslüman hükmüne tabi 

tutulma konusunda ümmetin hoşgörüsünü aşan bir iki fırka ha-

riç,102 bütün Müslüman fırkalar, mezhepler ve bunların âlimleri 

aşağıdaki âyette geçen sınıflarla evlenmek konusunda icma etmiş-

lerdir:  

«Size şunları nikahlamak haram kılındı: Anneleriniz, kızlarınız, 

kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek ve kız kardeşlerinizin 

kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kızkardeşleriniz ve karılarınızın 

anneleri ve kendileri ile zifafa girdiğiniz kadınlarınızdan olan ve evleri-

nizde bulunan üvey kızlarınız. Eğer üvey kızlarınızın anneleri ile 

zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. 

Sulbünüzden gelen (öz) oğullarınızın hanımları ile evlenmeniz ve iki kız 

kardeşi birlikte nikahlamanız da haramdır. Ancak cahiliyyet devrinde 

geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah gafur (çok bağışlayıcı) ve çok merha-

met edicidir. Bir de harb esiri olarak sahibi bulunduğunuz cariyeler 

müstesna, evli kadınlarla evlenmeniz de size haram kılındı. Bütün bun-

lar Allah'ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Bunların dışında ka-

lanlar ise iffetli olarak zina etmeksizin mallarınızla mehir vermek 

suretiyle evlenmek istemeniz size helal kılındı. O halde onlardan 

nikah ile faydalanmanıza karşılık mehirlerini kendilerine verin ki, bu 

farzdır. O mehri takdir edip kesinleştirdikten sonra birbirinizi razı etme-

                                                           
102 Meymüniyye grupları, nikâhı haram olan yakın akrabayı belirleyen ayeti (en-

Nisa 41/24) ı yanlış yorumlayarak bütün Müslümanlarca mahrem kabul edilen bazı 

yakınların nikâhının helal olduğunu iddia etmiş, ayrıca Yüsuf süresinin aşk hikâye-

sinden bahsettiği için Kur'an'dan sayılamayacağını ileri sürmüşlerdir. İslam âlimle-

ri, bu son iki görüşü benimseyen grupların Müslüman kabul edilemeyeceğini be-

lirtmişlerdir.  Bkz. Ebu Mansur el-Bağdâdî, el-Fark Beyne’l-Firak, Nşr. M. Muhyid-

din Abdülhamîd, Mektebetü Dâri’t-Türâs, Kahire, tsz., s. 93-100, 280-290; Mustafa 

Öz, “Acâride”, TDVİA, İstanbul, Cilt: 01; Sayfa: 318-319. 
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nizde bir mahzur yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi çok iyi bilendir, hü-

küm ve hikmet sahibidir.»103 

Ümmetin icma ve ittifakına göre usul ve füru ulaşabildiği ye-

re kadar evlenilmesi haram olanlar listesindedir.  َهاتُُكْم َمْت َعلَْيُكْم أُما ُحر ِ

 ibâresi hepsini kapsar. Ancak Haricilerden Acaride’nin َوبَنَاتُُكمْ 

Maymuniyye koluna göre sadece ayette sarih olarak geçenlerle 

evlenmek haramdır. Bunların dışındakilerle evlenmek caizdir. Bu 

dar çerçevelerinden hareketle kız torunları ve erkek ile kız kardeş-

lerin torunlarıyla evlenilmesinin helal olduğunu söylemişlerdir. 

Bu ise Müslümanların fiilî icmaına ve ulemanın hem fiilî hem de 

kavlî icmaına aykırıdır. Dinen ve hukuken geçersizdir. İşte günü-

müzde kadınla ilgili olarak ileri sürülen buna benzer asılsız ve 

delilsiz iddialar da aynı şekilde geçersizdir. Örneğin dinler arası 

diyalog adı altında Müslüman kızları gayr-i müslim erkeklerle 

evlendirmeye ilişkin fetva adı altında ileri sürülen hezeyanlar da 

aynı şekilde geçersizdir. 

3.4. Yaratılış gerçeğinin inkâr edilmesi, fıtrata aykırı misyon-

lara sapılması 

Kur’an’ın kadınla ilgili âyetleri yaratılış kanunlarına ve fıt-

rate uygundur. Burada iki adet yaratılış ve fıtratı göz önünde 

bulundurmamak gerekir: 

a. Kadın-erkek ayırımı olmaksızın tüm insanların müşterek 

fıtratı, 

b. Sadece kadına ait yaratılış ve fıtrat. 

Kadını kadın yapan ve sadece kadına mahsus olan özellikler 

ile erkeği erkek yapan ve sadece erkeğe mahsus olan özellikler 

birbirine karıştırılmaz ise hem erkek hem de kadın hakkında nâzil 

olan âyetleri anlamak kolaylaşacaktır. Ama erkeğin fıtratına işâret 

eden âyetleri kadın hakkında, kadının fıtratına mahsus âyetleri 

erkek hakkında geçerli görmek, hatalar silsilesinin girdabına gir-

meye sebep olacaktır. Günümüzde liberalist, hümanist, sosyalist 

                                                           
103 Nisa, 4/23-24. 
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ve materyalist bakış açısından hareket eden birçok araştırmacı, bu 

düşüncesinin etkisinde kalarak erkek ile kadını her konuda aynı 

statüde görmeye başlamışlardır. Hatta birçok kanunî düzenleme 

bile güya “mutlak eşitlik” ilkesine göre yürürlüğe konulmuştur. 

Bu tavrın uzun süre uygulanması neticesinde Batı dünyasında 

karşı çıkan kadın hareketleri de seslerini yükseltmeye çalışmışlar-

dır. Zira mutlak eşitlik anlayışına dayalı kadınsal düzenlemeler 

sonucunda kadın fabrika işçisine dönüştürülmüş, robot gibi çalıştı-

rılmıştır. Ancak fizikî takatini aşan işlerle uğraştığı için kısa sürede 

yıpranmış ve bitkin hale düşmüştür. Flört ve serbest yaşam uygu-

laması yüzünden evliler arası aldatma, bekârlar arası zina oranı 

artmış, haram ve kanun dışı cinsel beraberlikler fuhşun meşrulaştı-

rılmasına, homoseksüellik ve lezbiyenliğin normal evlilik sayılma-

sına, gayr-ı meşru çocuk sayısının artmasına, evlilik içi çocuk sahi-

bi olmanın bitme durumuna gelmesine, akrabalık ilişkilerinin bit-

mesine ve toplumun temelini sarsan daha birçok buhrana sebep 

olmuştur.104 

O halde kadının annelik duygusu, zarafeti, fizikî yapısının za-

yıflığı, ancak ruhî duygularının zenginliği gibi kendisine mahsus 

halleri veya erkeğe nispeten ağır basan ve önde gelen kabiliyetleri-

nin her zaman göz önünde bulundurulması gerekmektedir. İşte 

Kur’an’da da kadınla ilgili âyetlerin böyle bir tasnife tabi tutulması 

gerekmektedir. Örneğin kadının annelik duygusu ile çocuğun 

anneye bağlılık fıtratı, emzirmenin çocuğu doğuran anne tarafın-

dan yapılması gerektiğini ifade etmektedir. Ancak zaruri durumlar 

söz konusu ise, bu durumun da çaresi bulunmalıdır. Buna göre 

meşrulaştırıcı başka bir sebep yok iken, annenin çocuğunu emzir-

mesi esastır:  

«Anneler, çocuklarını, emzirmenin tamamlanmasını isteyenler için 

tam iki yıl emzirirler. Çocuk kendisine ait olan babaya da emzirenlerin 

yiyecekleri ve giyecekleri geleneklere uygun olarak bir borçtur. Bununla 

                                                           
104 Bkz. Murtaza Mutahhari, İslâm’da Kadın, Önsöz Yay Çev. İsmail Bendiderya, 

İstanbul, 2018, s.427-444.  
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beraber herkes ancak gücüne göre mükellef olur. Çocuğu sebebiyle bir 

anne de çocuğu sebebiyle bir baba da zarara sokulmasın. Varise 

düşen de yine aynı borçtur. Eğer ana ve baba birbirleriyle istişare edip, 

her ikisinin de rızasıyla çocuğu memeden ayırmak isterlerse kendilerine 

bir günah yoktur. Eğer çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterse-

niz vereceğinizi güzel güzel verdikten sonra bunda da size bir gü-

nah yoktur. Bununla beraber Allah'tan korkun ve bilin ki, Allah yaptık-

larınızı görür.»105 

Özgürlük namına kadını tamamen emzirme görevinden muaf 

tutmak, ya da annelik müessesesine alternatif süt bankaları ile 

anne ile çocuğu birbirinden ayırmak yahut Avrupa’da son yıllarda 

uygulamaya konulduğu gibi belli sayıdan fazla çocuk doğuran 

annelerin çocuklarını anneden tamamen koparıp devlet tarafından 

çocuk yetiştirme yurtlarında yetiştirmek hem annelik fıtratını inkâr 

hem de çocuk fıtratını ihmaldir.  Bunun da ötesinde zulüm ve ci-

nayettir. Bu konuda yapılacak içtihatlar, verilecek hükümler, yapı-

lacak te’viller kadının hak ve hukuku ile birlikte hem kadının hem 

de çocuğun fıtratını göz ardı etmemelidir. 

3.5. Sistem dışı yargıların metne egemen kılınması 

Buraya kadar belirttiğimiz gerçeklerden de anlaşıldığı gibi din 

olarak İslâm’ın, kutsal kitap olarak Kur’an’ın kendisine mahsus 

üslup ve özellikleri bulunmaktadır. Bu nedenle Kur’an’ın kadınla 

ilgili âyetlerini Kur’an bütünlüğü içerisinde ele almak zorundayız. 

Örneğin mirasla ilgili âyetleri adalet, nafaka ile ilgili âyetleri ihti-

yaç, annelik ve emzirme ile ilgili âyetleri merhamet esasları çerçe-

vesinde değerlendirmek, bizi doğru sonuçlara götürecektir. Ama 

meseleleri, mesellerin tabi tutulması gereken esasları, o meselelerle 

ilgili hükümlerin amaçlarını ilgisiz durumlarla ilişkilendirip yeni 

yeni şeyler tesbit etmeye çalışmak hataya götürecektir. Buna göre 

Kur’an âyetlerini sistem dışı önyargılardan hareketle yorumlama 

çalışmak doğru bir yaklaşım tarzı değildir. Hele hele günümüzde 

ortaya çıkmış feminist ve hümanist bakış açısından hareketle 

                                                           
105 Bakara, 2/233. 
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Kur’an âyetlerini yorumlamak, hadisleri yargılamak, İslâm âlimle-

rinin içtihatlarını tenkid ve tahlil etmek, kadın anlayışımızı Arap 

saçına dönüştürecektir. 

Burada da bir örnek vermek gerekirse, şu âyette geçen “ََّجاِل َوِللرهِ

ََّدَرَجة َّ  ifadesi ayetin ve Kur’an’ın bütünlüğü çerçevesinde ele ”َعلَْيِهن 

alınmaz da sistem dışı önyargıların tesiriyle motamot bir çeviriyle 

Türkçe’ye aktarılırsa “erkeklerin o kadınlar üzerinde bir derece 

üstünlük vardır” yani erkekler kadınlardan üstündür gibi bir an-

lam çıkarılabilir hâlbuki bu âyetin mealini veren meal kitapları 

“onları geri almağa daha çok hak sahibidirler.” Şeklinde çevirmektedir-

ler. Bunun sebebi “erkek” kelimesinin aslı olan “ َجالا لرهِ ” kelimesi 

harf-i tarifle birlikte geldiğinden daha önce kendisinden bahsedi-

len “koca”dan bahsetmektedir. O nedenle “boşanmış olan kadının 

boşandığı kocanın kendisiyle evlenmek isteyen başka erkeklere 

göre kadın üzerinde hakları, değer erkeklere nisbeten daha fazla-

dır” manasına gelen bir ibarenin sisdtem dışı yargıların baskısıyla 

eşitlik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi doğru değildir. İster-

seniz âyeti bir bütün olarak okuyalım: 

ََّواْلُمَطل َّ َّفِيَّ) ُ َّّللاه ََّخلََق ََّما َّيَْكتُْمَن َّأَن َّلَُهن  َّيَِحلُّ ََّوالَ ،َّ َّقُُرَوٍء َّثاَلَثَةَ َّبِأَنفُِسِهن  َّيَتََرب ْصَن َقاُت

َّفِيَّذَِلَكَّإِْنَّأََرا ِهن  َّبَِردهِ َّأََحقُّ ََّواْليَْوِمَّاآلِخِرَّ،ََّوبُعُولَتُُهن  ِ َّبِاّلله َّيُْؤِمن  َّإِنَُّكن  ًَّأَْرَحاِمِهن  َّإِْصالَحا ،ََُّّدواْ

ََّحُكيم َّ(َّالبقرة/ ََُّعِزيز  ََّدَرَجة َّ،ََّوّللاه َجاِلََّعلَْيِهن  َّبِاْلَمْعُروِفَّ،ََّوِللرهِ َِّمثُْلَّال ِذيََّعلَْيِهن  228َوَلُهن   

“Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç ay hâli (hayız veya temizlik 

müddeti) beklerler. Eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah’ın 

kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helâl olmaz. Kocaları bu 

süre içinde barışmak isterlerse, onları geri almağa daha çok hak sahibidir-

ler. Kadınların, yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır. Yalnız erkek-

lerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır. Allah, mutlak güç sahibi-

dir, hüküm ve hikmet sahibidir.”106 

Âyetin bütünlüğünün zahirinden bile çok iyi anlaşılmaktadır 

ki, eşitlik ilkesine aykırılık, erkek egemen anlayış veya ikinci 

sınıf insan iddiası: «kadınların, yükümlülükleri kadar meşru hak-

ları vardır. Yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı 

                                                           
106 (Bakara, 2/228) 
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vardır.»107 kısmına uymamaktadır. Zira âyet kadın-erkek eşitliği-

ni mutlaklaştıran feminist bakış açısına dayanmamaktadır. Tam 

tersine sosyal hayatta (aile içerisinde) erkek ile kadının üstlen-

dikleri toplumsal rollere işaret etmektedir. O halde aynı âyeti 

motamot olarak değil de Kur’an bütünlüğü içerisinde yeniden 

tercüme edelim: «Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç 'ay hali 

ve temizlenme süresi' beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe 

inanıyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını saklamaları onlara 

helal olmaz. Kocaları, bu süre içinde barışmak isterlerse, onları 

geri almada (onlarla yeni bir nikâh akdi yaparak tekrar evlenme 

konusunda başkalarından) daha çok hak sahibidirler. Onların 

lehine de aleyhlerindeki maruf hakka denk bir hak vardır. Yalnız 

erkekler (daha önce evli olup boşandıkları ve şimdi ise evlenme 

ihtimalleri yeniden doğan kocaları) için onlar üzerinde (ilk defa 

evlenme ihtimaliyle karşı karşıya geldiği yeni koca adayına nisbe-

ten) bir derece var. Allah Aziz’dir. Hâkim’dir.» (Bakara, 2/228) 

Demek ki âyette sistem dışı yargılar bir taraf bırakılırsa şu 

mana çık bir şekilde anlaşılacaktır: Kocaların barışma isteklerinin 

gündeme geldiği süreçte henüz iddeti bitmemiş veya kendisinden 

hamile olan karısıyla evliliğe devam etme önceliği vardır.  

3.6. Kur’an’daki hükümlerin farklı kültürlere isnad edilmesi 

Kur’anla ilgili son asrın en büyük iftiralarından birisi de 

Kur’an’ın ihtiva ettiği inanç, ibadet ve muamelatın başka kültürle-

re nisbet edilmesidir. Ne yazık ki İslâm’ı sahte din, Hz. Muham-

med’i yalancı peygamber, Kur’an’ı da Hz. Muhammed’in uydur-

ması olarak telakki eden Yahudi, Hıristiyan, Mecusi, ateist, deist ve 

diğer inanç ve ideolojilere mensup oryantalistler tarafından dile 

getirilen bu iddia son yıllarda (güya) Müslüman araştırmacılar, 

akademisyenler, yazar ve aydınlar tarafından da dile getirilmekte-

dir. Bu iddia bir tahmin ve ihtimalden çıkarılıp doktora tezlerine 

bile konu edilmiştir. Örneğin bir doktora tezinin sonuç kısmında 

şu ifadeler yer alabilmektedir:  
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“Çağımızda Kur’an’ın anlaşılmasına mani en temel sorunlar-

dan biri, Kur’an’ın literal ifadelerinin mahiyeti ve neliği sorunu-

nun henüz çözülememiş olmasıdır. Geleneksel yaklaşımda olanlar, 

7. yüzyılın belli zaman aralığı içinde tarihte bir defaya mahsus belli 

muhataplara yönelik gerçekleşmiş bu ilahi konuşmanın, gelecekte 

henüz mümkinat âleminde ortaya çıkmamış müstakbel muhatap-

lara da hitap ettiği varsayımına sahip olmuşlardır. Bu sebeble on-

lar, Kur’an’ın lahuti, aşkın ve ezeli vasfından hareketle onun her 

harf ve ifadesinin gelecekteki bütün zaman ve mekânlarda her 

toplum için genel-geçer, değişmez, evrensel ilkeler olarak vaz’ 

edildiğini kabul etmişlerdir…. Öyle ki bu tefsir hareketi sürecinde 

Kur’an metni, 7.  Yüzyılda semadan bütün tarih ve toplumlara 

doğrudan hitap eden, nazil olduğu çağdan ve içinde teşekkül ettiği 

toplum kültüründen bağımsız, tarih üstü bir metin haline getiril-

miştir. Fakat Kur’an’ı bu şekilde algılamanın o kadar da uzun 

sürmediği, klasik modernizm diye niteleyebileceğimiz dönemde 

Taberî, Kaffal Şaşi, Kurtubi, Şatibi ve Dihlevi gibi âlimler, 

Kur’an’ın, indiği cahiliye çağı Arap toplumunun kültüründen ve 

uygulamalarından bağımsız olmadığını, Kur’an ahkâmının Arap-

ların bildikleri ve uygulayageldikleri örf ve adetler kabilinden 

hükümler ihtiva ettiğini yer yer ifade etmişlerdir. Kur’an’ın ilahi ve 

vakıi karakterine ilişkin bu argümanlar, uzun bir süre askıda kal-

mış olsa da 20. yüzyılda İslam modernistleri diye nitelenen Mu-

hammed Arkoun, Hasan Hanefi, Nasr Hamid Ebu Zeyd, Fazlur 

Rahman, Muhammed Abid Cabiri, R. Garaudy ve Ömer Özsoy, 

İlhami Güler, İshak Özgel vb. kişiler tarafından tekrar gündeme 

getirilmiştir. Bunlar, Kur’an’ın antropolojik öğeler içerdiğini, nazil 

olduğu vakıadan bağımsız olmadığını, kültürel bir ürün ve tarihsel 

olduğunu, 7. yüzyıl Arap toplumuna bir cevap teşkil ettiğini ileri 

sürmüşlerdir. Benzeri söylemler, tezde kendilerine atıf yaptığımız 

müsteşrikler tarafından da yer yer dile getirilmiştir.”108 

Hz. Peygamber’i bir taklitçi, Kur’an-ı Kerîm’i kopya, İslâm 

                                                           
108 Emrah Dindi, Kur’an’da İslam Öncesi Kültürün İzleri (Muamelat Örneği), İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İstanbul-2014, S. 454. 
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müfessirlerinin ve âlimlerinin tümünü Kur’an’ı anlamaz gösteren 

bu yaklaşım tarzı, İslâm kültür tarihinde bir dayanak bulabilmek 

için birkaç müfessiri “klasik modernist” göstererek vaziyeti kurta-

ramayacağını görünce birkaç “çağdaş modernistin” isimlerini zik-

retmekle iddialarını müslümanlaştırma çabasını sürdürmektedir. 

Neticede kendisi de kendi iddiasına inanmamış olacaktır ki, “Ben-

zeri söylemler, tezde kendilerine atıf yaptığımız müsteşrikler tarafından 

da yer yer dile getirilmiştir.” diyerek sarf ettiği lafların merciini itiraf 

etmek zorunda kalmaktadır. Hâlbuki “benzeri söylemler müsteşrikler 

tarafından dile getirilmiştir” demek yerine “bu söylemler müsteşrikle-

rin iddialarına dayanmaktadır” denilseydi gerçekçi olacaktı. Bu yak-

laşım tarzının unuttuğu gerçekleri şu âyet çok açık ve net bir şekil-

de ortaya koymaktadır: “Biz, Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamber-

lere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, 

Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a 

da vahyetmiştik. Davûd’a da Zebûr vermiştik.”109 

Aynı zihniyet Kur’an’ın kadınla ilgili âyetleri konusunda da 

dile getirlmektedir. Buna göre Kur’an’ın getirdiği tesettür ve başör-

tüsü emri Hıristiyanlıktan, kadının dövülmesi cevazı Tevrat’tan, 

Hz. Havva’nın Hz. Âdem’in kaburga kemiğinden yaratıldığı inan-

cı yine Tevrat’tan, hatta birçok İslâmî inanç, ibadet ve muâmelât 

Cahiliye Müşriklerinden, hatta Sümerlerden alınmıştır.   

Burada birkaç örnek vermekle yetineceğiz. Bahsi geçen zihni-

yete göre şu tesettür âyeti de kopyadır: «Mü'min kadınlara da söyle: 

"Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar; 

süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden görüneni hariç. Baş 

örtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde) koysunlar. Süs-

lerini, kendi kocalarından ya da babalarından ya da oğullarından ya da 

kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da kardeşlerinin 

oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından ya da ken-

di kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da kadına 

ihtiyacı olmayan (arzusuz veya iktidarsız) hizmetçilerden ya 

                                                           
109 Nisa, 4/163. 
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da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına 

göstermesinler. Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurma-

sınlar. Hep birlikte Allah'a tevbe edin ey mü'minler, umulur ki felah 

bulursunuz.»110 

Onlara göre bu Kur’an âyeti, İncil’in şu ayetine dayanmakta-

dır:111 “Ama başı açık dua ya da peygamberlik eden her kadın, başı-

nı küçük düşürür. Böylesinin, başı tıraş edilmiş bir kadından farkı yoktur. 

Kadın başını açarsa, saçını kestirsin. Ama kadının saçını kestirmesi 

ya da tıraş etmesi ayıpsa, başını örtsün. … Siz kendiniz karar verin: Ka-

dının açık başla Tanrı’ya dua etmesi uygun mu?”112  

İncil’in bu ifadlerinde geçen “baş” ve “örtsün” kelimeleri bir-

birine benzese de hüküm olarak arada büyük uçurumlar ve sıra-

dağlar bulunmasına rağmen, Kur’an’ın âyetini İncil’in âyetinin 

yansıması olarak görmek, bilimsellik objektiflik adına ileri sürül-

mek bir tarafa, kelimenin tam anlamıyla düpedüz “saptırma, çar-

pıtma, yalan ve iftira”dan ibarettir. Zira Kur’an âyetinde; 

  

• Başı açık dua etmenin yasak olduğuna dair bir kayıt yok-

tur. 

• Başık açık peygamberlik etme ile ilgili hiçbir kayıt yoktur. 

• Başını açanın kendisini küçük düşürdüğüne dair ifade 

yoktur. 

• Başını açanın başını traş edenin aynısı olduğuna dair bir 

teşbih yoktur. 

• Başını açan kadının saçını kesmesi gerektiği emri veya ce-

zası yoktur. 

• Saçını açmak veya traş olmak ayıp olduğu için baş örtül-

sün emri yoktur. 

                                                           
110 Nur, 24/31. 
111 (https://gerceginkitabi.wordpress.com/2015/05/11/hadislerin-yahudi-ve-

hristiyan-kokeni/) 
112 Yeni Ahit, I. Korintililer 11:5-13. 
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• Kadının açık başla Tanrı’ya dua etmesinin uygun olmadığı 

inancı yoktur.  

Kur’an’da sadece şu vardır:  

a. Haram bakıştan kaçının, 

b. Namahrem erkeklere karşı örtünün, 

c. Süslerinizi namahrem erkeklere göstermeyin.  

Hafif bir benzemeden hareket ederek Kur’an âyetlerini etki-

lenmişlik ithamına tabi tutmak gibi bir tavrın, imanı kâmil bir 

mü’mine yakışmaması bir tarafa; dürüst, insaflı ve vicdanlı bir 

oryantaliste de yakışmadığı açıktır. Mü’min bir insan olarak bizler 

yukarıdaki âyete ilaveten şu âyeti okuduğumuzda meselenin özü-

nü net bir şekilde anlama imkânı buluruz: “Dini dosdoğru tutun ve 

onda ayrılığa düşmeyin!” diye Nûh’a emrettiğini, sana vahyettiğini, 

İbrâhim’e, Mûsâ’ya ve İsâ’ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin 

kendilerini çağırdığın şey (İslâm dini), Allah’a ortak koşanlara ağır geldi. 

Allah, ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştı-

rır.”113 

O halde benzerlikleri etkilenme olarak göstermek vahiy ta-

rihini ve tek hak din olan İslam’ın tarihî geçmişini inkâr etmek 

demektir. 

3.7. Mana ve hükümlerde sistem içi tutarlılığın ihmal edil-

mesi 

Kur’an’da aile içi mali yükümlülükler göz önünde bulunduru-

larak miras paylarının belirlenmesi konusu değerlendirildiğinde 

erkeğe kadının iki katı pay verilmesinin dengeyi ve adaleti gözet-

mek anlamına geldiği anlaşılır: «Allah, evlâdınızın mirastaki durumu 

hakkında size şöyle emrediyor: Çocuklardan erkeğe, iki dişi payı ka-

dar vardır. Eğer çocukların hepsi dişi olmak üzere ikiden fazla iseler 

onlara ölünün terk ettiği malın (terikenin) üçte ikisi ve eğer dişi tek ise 

onda yarısı var. Ölünün ana-babası için, eğer çocuğu varsa, her birine 

terikesinden altıda bir, fakat çocuğu yoksa ve ölüye yalnız ana ve babası 

                                                           
113 Şura, 42/13. 
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varis oluyorsa, anasına üçte bir vardır. (Geriye kalan, babanın hakkıdır). 

Eğer ölenin kardeşleri varsa annesinin hissesi altıda birdir. (Bu hüküm-

ler), ölünün borcu ödenip, yaptığı vasiyyeti yerine getirildikten sonradır. 

Babalarınız ve oğullarınız, bilmezsiniz ki, dünya ve ahiret için hangisi 

size fayda bakımından daha yakındır. Bu hisseler, Allah'dan birer farîze-

dir. Allah veresenin derecelerini hakkıyla bilici ve onların hisselerini tak-

dirde emir ve hükmedicidir.»114 

O halde konuyu nimet-külfet dengesini ifade ( ِالغُْنُم بِالغُْرم)115 ilke-

si açısından değerlendirmek gerekmektedir. Dolayısıyla İslam 

hukukunun nafaka, mehir, hidane, rada, miras gibi konularda 

erkeğin mükellef kılındığı yükümlülükler açısından kadına oranla 

iki pay almasını gerektirmiştir. Bu da cüz’i hükümlerin külli hü-

kümlerle ilişkisi açısından, başka bir ifadeyle miras konusunun 

«sistem içi tutarlılık» açısından değerlendirilmesini zorunlu kılmak-

tadır. Nitekim başka bir âyette bu dengenin arka planındaki mak-

sad çok açık bir şekilde ifade edilmiştir:  ََّّبِاْلَمْعُروِف َّال ِذيََّعلَْيِهن  َِّمثُْل  َولَُهن 

yani “Kadınların, yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır.”116 İşte 

buradan da anlaşıldığı gibi kadınla ilgili âyetleri ve bu âyetlerde 

geçen hükümleri anlamaya çalışırken, başkalarına da anlatmaya 

çalışırken çağdaş inkârcı akımlar, modern dünyanın icad ettiği 

ideolojiler, İslâm dışı hukuk sistemleri ve doktrinler açısından 

değil, İslâm sistemi ve Kur’an’ın bütünlüğü açısından bakmak 

gerekir. Kısacası hem sistem dışı yargılardan uzak, hem de sistem 

içi tutarlılığa bağlı bir bakış açısı bizi birçok hatadan kurtaracaktır. 

3.8. Kur’an’ın hadisten bağımsız olarak anlaşılmaya çalışıl-

ması 

Günümüzde ortaya çıkan bir yanılgı da Kur’an’ın hadisten 

bağımsız bir şekilde açıklanmaya çalışılmasıdır. Bu konuda dikkat 

çeken en önemli paradokslardan birisi de bu iddianın Kur’an dışı 

                                                           
114 Nisa, 4/11. 
115 Şu ilkeler de aynı anlamı desteklemekledir: مانالخراج بالض والنقمة بقَر - النعمة بقَر النقمة - 

 . النعمة
116  Bakara, 2/228. 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam  

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

293 

kutsal kitaplar ve İslâm dışı kültürlerden bağımsız bir şekilde 

Kur’an’ı anlamanın imkânsız olduğunu söyleyenlerden nüksetme-

sidir. Bu yanlış ve hatalı anlayışa göre “Sünnet, Kur’an’ın önünde 

engeldir, Kur’an’ın yanlış anlaşılmasına neden olmaktadır. Zaten 

Kur’an kendi kendisini açıklamaktadır. Öyleyse Kur’an’ın anlaşıl-

ması ve yorumlanmasında Sünnet’e ihtiyaç bulunmamaktadır.” 

 Bu anlayışa karşı bir cevabî kitap yazılmıştır. Buna göre 

Kur’ân’ın doğru anlaşılmasının en önemli kıstası Sünnet’tir. Zira 

Hz. Muhammed (s.a.s.) ne sadece bir postacıdır ne de kargocu 

Mehmet Efendi’dir. O Allah’ın Rasûlüdür. İmam Şafiî’nin dediği 

gibi Kitap ve Hikmet, yani Kur’an ve Sünnet ile bizlere Allah’ın 

dinini öğreten en büyük müfessirdir. O halde Kur’an âyetleri ko-

nusunda Hz. Peygamber’in açıklamalarını dikkate almamak, bu-

nun yerine kendi kişisel anlayışlarını ikâme etmek yahut Hz. Pey-

gamber’in hadislerini inkâr ederken oryantalistlerin mütalaa ve 

mülahazalarını kutsal metinlerden daha güvenilir bir statüye ka-

vuşturmak Kur’an’ın bütün âyetleri konusunda olduğu gibi kadın-

la ilgili âyetlerinde de hatalar silsilesinin kurbanı olunmasına se-

bep teşkil edecektir.  

Bu nedenle Kur’an’ı doğru anlamak için Sünnet’e muhtacız. 

Zira ilk dönem âlimlerinden bazıları da Sünneti anlamak için 

Kur’an’ı bilmekten çok, Kur’an’ı anlamak için Sünnet’i bilme ihti-

yacından bahsetmişlerdir. Ancak Sünnet’i de doğru anlamakla 

Kur’an doğru anlaşılabilir. Oryantalist merkezlerde doktora yap-

mış ilahiyat hocalarımızın etkilerinin bulunmadığı ve Osmanlı ilim 

merkezlerinin yetiştirdiği son âlimlerden yetişen hocalarımız da 

bizlere “Kur’an’ı tefsirsiz, hadisleri de şerhsiz okumamayı” tavsiye 

etmişlerdir. Zira kişisel yaklaşımlar çoğu sefer olayları eksik tahlil 

etmeye itmektedir. Bu yanlışa itici yaklaşımın yetiştirdiği şahsiyet-

ler de hatalar zincirine itilme realitesiyle karşı karşıyadır. Hâlbuki 

Kur’an ve sünnet bütünlüğü bizleri mutlak hakikate irşad etmek-

tedir. Örneğin aşağıdaki ayet, Rasûlullah (s.a.s.)’in hadislerinin 

yardımıyla açıklanmazsa, milyarlarca Müslümanı livataya sürük-

leme tehlikesi ile karşılaşırız.  
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Âyette “ لاُكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَناٰى ِشئْتُْم ۖ نَِساُؤُكْم َحْرث   ” yani “eşleriniz sizin için 

tarladır. Öyleyse tarlanıza nasıl isterseniz öyle varınız.” buyurulur. 

Âyetin mutlak lafzına baktığımızda, cinselliği önceleyen bir yorum 

tarzına varabilir ve bir kocanın eşiyle her türlü cinsel ilişkide bulu-

nabileceği hükmü istihraç edilebilir. Ancak âyeti açıklayan hadisle-

re baktığımızda bu yaklaşımın son derece büyük bir yanlış oldu-

ğunu, haram ilişkileri helal kılacak kadar tehlikeli olduğunu anla-

maktayız. Ancak İbn Kesîr’in Buhârî, Tirmizî, Nesâî, Ahmed b. 

Hanbel ve diğer Sünen kitaplarından naklettiği hadislere baktığı-

mızda bu âyetin sebeb-i nüzulünü görüyor, sahabîlerin Hz. Pey-

gamber (s.a.s.)’e konu ile ilgili sorularını ve o sorulara verilen ce-

vapları öğreniyor, Allah’ın âyetinde işâret edilen helal ilişkinin 

sınırını kavrıyor ve haram münasebetlerden kurtuluyoruz. Buna 

göre âyetin sebeb-i nüzulü, “Yahudilerin arka taraftan yapılan cima 

sebebiyle çocuğun şaşı doğduğu” şeklindeki batıl inancını kaldırmak 

olduğunu,117 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in “Kadının yüzüne vurmamak, 

onu kötülememek, onu ev dışına giderek değil de ancak evde terk etmek 

şartıyla tarlan olan eşine varabilirsin” buyurduğunu,118 yine Hz. Pey-

gamber’in “Hayâ ediniz, şüphesiz ki Allah sizden hayâ etmez ve hakkı 

söyler: kadınlara dübürlerinden ilişkide bulunmak helal değildir”119 bu-

yurduğunu, hatta “eşine dübüründen yaklaşan kişi küçük livata yap-

mıştır”120 buyurduğunu öğrenmekteyiz.121 

                                                           
117 :َّكانتَّاليهودَّتقولَّ:َّإذاَّجامعهاَّحَثنا أبو نعيم ، حَثنا سفيان عن ابن المنكَر قال : سمعت جابرا قال قالَّالبخاريَّ:َّ

اُ داود من حَيث سفيان الثوري ورو )َّنساؤكمَّحرثَّلكمَّفأتواَّحرثكمَّأنىَّشئتمَّ(َّمنَّورائهاَّجاءَّالولدَّأحولَّ،َّفنزلتَّ:
 به .
118 ياَّرسولَّهللاَّ،َّنساؤناَّماَّنأتيَّوفي حَيث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيَة القشيري ، عن أبيه ، عن جَُ أنه قال : 

. "َّحرثكَّ،َّائتَّحرثكَّأنىَّشئتَّ،َّغيرَّأالَّتضربَّالوجهَّ،َّوالَّتقبحَّ،َّوالَّتهجرَّإالَّفيَّالمبيتَّقال : منهاَّوماَّنذر؟َّ
واُ أحمَ ، وأهل السنن . )فقال الحسن بن عرفة :الحَيث ، ر حَثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح ، عن  

"َّاستحيواَّ،َّإنَّهللاَّالَّيستحييَّمنَّالحقَّ،َّالَّ محمَ بن المنكَر ، عن جابر قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

.َّيحلَّمأتىَّالنساءَّفيَّحشوشهنَّ"  
119 ، سمعت أبي يحَث ، عن يزيَ بن عبَ هللا بن أسامة ابن الهاد : أن عبيَ هللا بن الحصين  قال أحمَ : حَثنا يعقوب

الوالبي حَثه أن هرمي بن عبَ هللا الواقفي حَثه : أن خزيمة بن ثابت الخطمي حَثه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

.َّالَّتأتواَّالنساءَّفيَّأعجازهنَّ""َّالَّيستحييَّهللاَّمنَّالحقَّ،َّالَّيستحييَّهللاَّمنَّالحقَّثالثاَّ قال :  
قال أبو عيسى الترمذي ، والنسائي : حَثنا أبو سعيَ اْلشج ، حَثنا أبو خالَ اْلحمر ، عن الضحاك بن عثمان ، عن 

"َّالَّينظرَّهللاَّإلىَّرجلَّأتىَّ مخرمة بن سليمان ، عن كريب ، عن ابن عباس قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

.َّةَّفيَّالدبرَّ"رجالَّأوَّامرأ  
قال اإلمام أحمَ : حَثنا عبَ الصمَ ، حَثنا همام ، حَثنا قتادة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جَُ ، أن النبي 120

.َّ"َّالذيَّيأتيَّامرأتهَّفيَّدبرهاَّهيَّاللوطيةَّالصغرىَّ"َّ:صلى هللا عليه وسلم قال   
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İşte bu hadisler, âyetin doğru anlaşılmasını sağlıyor, birçok 

hataya düşmekten de koruyor. Ama Kur’an âyetlerini Sünnet ve 

hadislerinden bağımsız şekilde anlamaya ve açıklamaya çalışmak 

ise kişiyi her seferinde birçok hataya duçar etmektedir.  

Günümüzde kadınla ilgili rivâyet edilen hadislerin hemen 

hemen tümünün uydurma olduğunun iddia eden kitaplar yazıl-

maya devam edilmektedir. Bunlardan üç tanesini örnek vermek 

gerekirse, Ali Osman Ateş’in éhaids Temelli Kalıp Yargılarda Ka-

dın” adlı eseri, bir hadis profesörünün kaleminden çıkmıştır. İçin-

dekiler kısmına bakıldığında kadınla ilgili hadisleriin kahir ekseri-

yetini uydurma nitelediği görülmekte, kitabın içeriğine bakıldı-

ğında bu hadislerin zahiri anlamlarını ya âyetlere ya da diğer ha-

dislere vurup çelişkili göstermeye çalıştığı, umum ifade eden ha-

disleri hususileştir5diği,m husus ifade eden hadisleri umumileştir-

diği, hadis usulü kaidelerini uygulamaktan ziyade kendi kişisel 

görüşlerini hadise hâkim kılarak baştan uydurma diye belirlediği 

hadisleri uydurma göstermek için elinden gelen her yolu takip 

ettiği görülmektedir. Örneğin Ebu Davud’un rivâyet ettiği hadisi 

red etmek için yine Ebu Davud’un râvi hakkındaki mütalaasını 

delil göstermektedir. Ya da İslam düşmanlarının saldırılarına ikna 

edici cevap veremediği hadisleri uydurma diye nitelemektedir. 

Sünnet’e aykırıdır diye reddettiği hadislerin geçtiği tüm hadis 

kitaplarını kadın düşmanlığı ve kadın aleyhtarı rivayetlerle itham 

ettikten sonra hangi hadis ve sünnet kitabının güvenilirliği kalı-

yor? Acaba yazarın elinde başka sünnet kitapları mı var? Uydurma 

ilan ettiği metinlerin senedi ile ilgili çizdiği şemalarda geçen isim-

lerden kimin bu hadisi uydurduğu konusunda bilgi vermemekte-

dir? Örneğin “kadınların çoğunun kocalarına nankörlük etmeleri sebe-

biyle cehennemde olacağı”ndan bahseden hadisin uydurma olduğu-

nu isbat etmek için nasıl anlaşılması gerektiği, hangi kadınları kas-

tettiği, neden söylendiği konusunda şerh kitaplarına müracaat 

                                                                                                                        
121 Ebu’l-Fidâ İsmâil b. Ömer İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azîm, Tahk. Sâmî b. Mu-

hammed Sellâme, Dâru Tayyibe, 1999, 1/606-610. 
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etme ihtiyacı hissetmeyen yazar122 kadının şahitliği konusundaki 

hadisleri uydurma kabul etmek için “konunun net bir şekilde ay-

dınlatılması bakımında İslâm âlimlerinin görüş ve değerlendirme-

lerine yer vermek istiyoruz” diyerek sadece kendisi gibi düşünen 

Hayri Kırbaşoğlu, Salih Akdemir, Hayrettin Karaman, Ali Bulaç’ın 

değerlendirmelerini nakletmektedir.123 “İslâm âlimleri” kavramı 

altında birkaç “Müslüman akademisyen”i zikretmek, bir ilim adamı 

için talihsizliktir. Bu konuda İmam Ebu Hanife, Malik, Şafiî, Ah-

med b. Hanbel ile mezheplerine bağlı binlerce âlimin de kadının 

şahitliği konusunda sarf ettikleri fıkhî içtihatlar vardır. Aynı şekil-

de uydurma kabul ettiği hadis ve hadislerin sahih olduğunu belir-

ten muhaddislerin sayısı da azımsanacak türden değildir. Bu ne-

denle yazarın bu tavrını hem bilimsel hem de hadis usulüne uygun 

görmemekteyiz. Bir diğer hadis akademisyeni olan Hidayet Şefkat-

li Tuksal da “Kadın Karşıtı Söylemin İslâm Geleneğindeki İzdü-

şümleri” adlı kitabında aynı metodu takip ederek kendi kişisel 

anlayışına uygun görmediği tüm hadisleri ataerkil zihniyetin ürü-

nü olmakla itham edip uydurma diye ilan etme becerisini göster-

miştir.124 Esengül Sürer “Kur’an Yorumlarında Kadın”125 adlı ese-

rinde her iki yazarın bilgi ve iddialarını özetlemiş, bir de Kur’an’a 

aykırılık vurgusu yaparak neredeyse kadınla ilgili hiçbir hadis 

rivayet edilmemiş algısını oluşturmaktadır. Her üç yazarın hadis-

leri uydurma ilan etmesinin gerekçeleri de hazırdır: 

a. Ataerkil zihniyet, 

b. Kadın karşıtlığı, 

c. Kur’an’a aykırılık iddiası, 

d. Oryantalist ve ateist yazarların tenkidi.  

Bize göre her dört maddede kişisel mütalaa ve mülahazalar 

                                                           
122 Ali Osman Ateş, Hadis Temelli Kalıp Yargılarda Kadın, Beyan Yayınları, İstanbul, 

2015, s. 155-157. 
123 Ali Osman Ateş,, a.g.e., s. 247-249. 
124 Hidayet Şefkatli Tuksal, Kadın Karşıtı Söylemin İslâm Geleneğindeki İzdüşümleri, 

Otto Yay., Ankara, 2018, s. 47-70. 
125 Esengül Sürer, Kur’an Yorumlarında Kadın, Fecr Yayınları, Ankara, 2018, s. 28-46. 
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esas alınarak hüküm verilmiştir. Bu mülahazalar ve mütalaalar da 

tahkik ve tedkik usullerine uygun değildir. Aynı gerekçelerden 

yola çıkarak ve aynı yöntem kullanılarak birçok Kur’an âyetinin de 

ataerkil zihniyet mensubu ulema tarafından “Kur’an’a sonradan 

ekleme” yapıldığı da iddia edilebilir. Zira objektif bilimsel kıstasla-

ra değil, sübjektif değerlendirmeler üzerine inşa edilen bu tavrın 

tutarlı bir ölçüsü olmayınca, söz konusu tavır sahiplerinin dilinin 

kemiği de olmayacaktır. Nitekim aynı tavır mensubu akademis-

yenlerden bazıları Kur’an’daki miras ayetlerinde söz edilen payla-

rın değiştirilebileceğini söylerken,126 diğer bazıları da bazı ayetlerin 

değiştirilebileceğini söyleme cür’etini gösterebilmiştir. Bu bakış 

açısının İlhan Arsel ve Turan Dursun’un yaklaşımından tek farkı 

vardır: Bu ateist yazarlar, kadınla ilgili hadislerin Hz. Muhammed 

tarafından söylendiğini kabul edilmiş görünerek bu vesileyle Hz. 

Muhammed’i tenkit etme ve itibarsızlaştırmaya gayret gösterirken, 

modernist Müslüman aydınlar da aynı hadisleri aynı yaklaşım ve 

aynı söylemlerden hareketle muhaddislere mal ederek onları ten-

kit etme ve itibarsızlaştırma vesilesi yapmaktadır. Bu ayırım dışın-

da ele aldıkları hadisler, hadislere yönelttikleri eleştiriler, kullan-

dıkları argümanlar, hatta kitaplarının fihristleri bile büyük oranda 

birbirine benzemektedir. İstidlal yöntemleri kullanılmadan her 

seferinde tutarsız bir yol takip edilerek baştan beri verilmiş karar-

ları sonuçta tasdik ettirmek için köşe bucak taraması yaparak delil 

aramanın da bilimsel objektiflik ve akademik nesnellik adına sıkın-

tılı olduğunu düşünmekteyiz. Zira tenkit ettikleri hadislerin çoğu 

diğer İslâm âlimleri tarafından Kur’an’a aykırı görülmemekte, 

kadın karşıtlığı ve ataerkil zihniyet ürünü olarak değil kadınla 

ilgili bazı olumsuz durumların tashih ve te’dîbi (terhîb) amacıyla 

Hz. Peygamber tarafından beyan edildiği ifade edilmektedir. Ayrı-

ca İslâm âlimleri bir hadisin sahih veya uydurma kıstası olarak 

                                                           
126 Bkz. Fazlur Rahman, İslamî Yenilenme, Çev. Adil Çifçi, Ankara Okulu Yayınları, 

Ankara, 2000, s. 142; Musa Carullah Bigiyef, Hatun, Haz. Mehmet Görmez, Otto 

Yayınları, Ankara, 2014, 125-128; M. Hayri Kırbaşoğlu, “Kadın Konusunda Kur’an’a 

Yöneltilen Başlıca Eleştiriler”, İslami Araştırmalar Dergisi, Ekim 1991, cilt: 5, sayı: 4, s. 

278. 
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gayr-i Müslimlerin mütalaalarına değil, senet ve metinle ilgili kur-

dukları özel bir sistemin kural ve işleyişine bakarak karar ve hü-

küm vermektedirler. Bize göre hadislerle ilgili bu red edici ve uy-

durma ilan edici tavır, geriye muteber sayılacak türden hiçbir ha-

dis kaynağı bırakmamakta, zihinlerde bütün hadis kitaplarının 

uydurmalarla dopdolu olduğu intibaını üretmektedir. Bundan 

sonra “biz tüm hadisleri inkâr etmiyoruz ki” türünden yapılan 

savunmaların pratik bir tarafı da kalmamaktadır. Sonuç itibarıyla 

“hadisleri ayıklama” adı altında “hadissiz ve sünnetsiz bir din 

anlayışı” çıkmakta, böylece her konuda olduğu gibi kadın konu-

sunda da Kur’an âyetleri bilimsel usullerden uzaklaştırılarak şahıs-

ların sistemsiz, kuralsız, metotsuz, tutarsız, gelişigüzel kişisel ka-

naatlerine teslim edilmektedir. 

 

3.9. Kur’an’la İlgili Algı Operasyonlara Aldanma: 

Günümüzde Kur’an âyetleri üzerinde birçok algı operasyonla-

rı yapılmaktadır. Bu operasyonlar vesilesiyle insan zihni etki altına 

alınmakta, hak yerine batıl iddialar kabul ettirilmektedir. Örneğin 

Kur’an ve Kadın dediğinizde insanın fikrine hemen “kadının dö-

vülmesi” konusu gelmektedir. Zira Kur’an’da kadınla ilgili o kadar 

güzel, hakikat yüklü, kadının hak ve hukukunu koruyucu âyet 

varken, sadece bu âyetin gündeme gelmesi bir algı operasyonunun 

habercisidir. Hâlbuki Kur’an-ı Kerîm’de kadının dövülmesi diye 

gösterilen âyet, “serkeş kadınların yola getirilmesinin tedbirini 

anlatan âyet” olarak vardır ve bütün kadınlarla ilgili bir âyet de-

ğildir. Zira Kur’an’da erkeklerin de dövülmesini, ellerinin kesilme-

sini, sürgün edilmesini, hatta öldürülmesini emreden âyetler var-

dır. Ama bunlardan hareketle Kur’an ismi geçtiğinde “elleri kesti-

ren kitap, “adam öldürten kitap”, “savaş ve taarruz kitabı” gibi 

yakıştırmalar yapmak doğru değildir. İşçilere grev hakkı veren 

anayasalara “işçileri açlıktan öldüren kitap”, suçlulara hapis cezası 

takdir eden kanunnamelere “insanları hürriyetinden mahrum bı-

rakan talimatname” veya suçluyu nezarethanede bekleten yasalara 
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“insanın seyahat özgürlüğünü kısıtlayan yasa” adını vermek ne 

kadar yanlış ise “Kur’an’da kadını dövün diyen âyet vardır” de-

mek de yanlıştır. Zira Kur’an’da “kadını dövün” diyen bir âyet 

yoktur. Bunun yerine şu âyetler vardır: 

“Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah, in-

sanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi malların-

dan harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta) dırlar. İyi kadınlar, 

itaatkârdırlar. Allah’ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da “gayb”ı 

korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördü-

ğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar 

fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün. Eğer itaat 

ederlerse, artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah, 

çok yücedir, çok büyüktür. Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endi-

şe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem 

gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır. 

Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır.”127 

Bu âyetler “kadını dövme âyeti” değil, kadınlar arasında yüzde-

lik olarak çok düşük olan “geçimsiz ve serkeş kadınları te’dip etme ve 

aileyi kurtarma reçetesi sunan âyetler”dir. Meseleyi çarpıtmakla 

Kur’an’ın değerini düşürmeyen çalışanlar, tarih ve ilim önünde 

mahcup kalmış ve kalacaklardır. 

Sonuç ve Genel Değerlendirme 

• Kur’an Allah’ın kitabıdır ve Hz. Muhammed’e vahiy yo-

luyla nazil olmuştur. Binaenaleyh Kur’an’daki hükümler, 

Hz. Muhammed’in şahsi karar ve görüşleri değil, Allah’ın 

emir ve hükümleridir. 

• Kur’an, kadın-erkek bütün insanlara gönderilen ilahi bir 

kitap olup Arap Dilinin özelliklerine göre hem erkeklere 

hem de kadınlara, sadece erkeklere, sadece kadınlara, ba-

zen bir aileye, bazen bir erkeğe, bazen de bir kadına yapı-

lan hitapları vardır. Kitap olması itibarıyla evrensel mesaj-

                                                           
127 Nisa Sûresi, 4/34-35. 
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lar ve hükümler taşımaktadır, kitap içindeki özel hitapları 

itibarıyla da belli muhatap kitlelerine veya belirli şahıslara 

yönelik talimatlarda da bulunmaktadır. (Savaş, 41) 

• Kur’an’da insanların dünya ve ahiret hayatını ilgilendiren 

hükümler arasında kadınlarla ilgili birçok ayet ve hüküm 

vardır. Yaratılış konusunda erke-kadın ayırımı yapılmaz. 

Ancak fıtrat, kabiliyet, hukuk, ibadetlerin eda şekilleri, 

takva ve dindarlık gibi bazı konularda birtakım farklılıkla-

ra da işaret edilmiştir. Bunlar da erkek ve kadının farklı 

özelliklerine dayandığı gibi, bireysel ve toplumsal hayatta 

temsil ettikleri farklı rollere de dayanmaktadır. Bu nedenle 

her konuda ve mutlak anlamda erkek-kadın eşitliği dü-

şüncesi Kur’an’a uymamaktadır. 

• Kur’an’daki hükümler Arap Dili ve Edebiyatı çerçevesinde 

ifade edilmiş olsa bile, Cahiliye Kültürünün bir parçası de-

ğildir. Bu sebeple Kur’an üzerinde cahiliye kültürü etkisi 

olduğunu iddia etmek, doğru değildir. Zira Kur’an’ın 

Arap Dilini kullanması ve Arapların kullandığı kelime, 

kavram, ifade ve üslupları kullanması, nazil olduğu top-

lumu daha kolay değiştirme ve nazil olduğu insanları da-

ha kolay ikna etme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bunu 

cahiliye kültüründen etkilenme şeklinde göstermek doğru 

değildir. Zira burada «etkilenme olgusu» değil, «etkileme 

amacı» söz konusudur. 

• Kur’an’da geçen kadınla ilgili ayetleri cahiliye kültürü tesi-

ri altında göstermek yanlış olduğu gibi İslam dışı diğer 

dinlerin ve kültürlerin etkisi altında kalmakla açıklamak 

da yanlıştır. Zira dinler arasındaki benzerlikler her za-

man etkilenme temelli değildir. Dinin ortak kaynağı 

olan vahiyden izler taşıma olgusunu da her zaman göz 

önünde bulundurmak gerekmektedir. 

• Kur’an ayetlerini batı kültür ve medeniyetinin dayandığı 

hümanist ve feminist zihniyetle yorumlamak birçok hata-
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ya düşmenin sebebi olmaktadır. Zira kadınla ilgili ayetleri 

Mecusi, Yahudi, Hristiyan kültürünü yansıtan geleneksel 

tesirler altında yorumlamak yanlış olduğu gibi, Kur’an 

ayetlerini modern israiliyat olan modernizm, oryanta-

lizm, hümanizm ve feminizmin tesiriyle yorumlamak da 

yanlıştır. 

• Erkek egemen toplum, ataerkil toplum, anaerkil toplum, 

kadın karşıtı rivayet, sınıfsız toplum, sınıfsal fark, kadın-

erkek eşitliği, ikinci sınıf statüsü, cinsiyet ayırımcılığı, İs-

lam evinde ötekileştirilen varlık gibi söylemler üzerinden 

yeni bir KADIN ALGI VE ANLAYIŞI geliştirmeye çalış-

mak ve bunu Kur’an’a mal etmek doğru değildir.  

• Kur’andaki kadınla ilgili ayetleri, Kur’an’ın kendi mantı-

ğından hareketle ve Kur’an’ın oluşturduğu sistemin iç 

tutarlılığı açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. 

• Bu açıdan bakıldığında tüm ayetleri tarihsel, yöresel, kişi-

sel, hatta evrensel nitelemek yerine muhatap kişi ve kişisi-

ni, sebeb-i nüzulünü, hükmün umuma veya hususa delalet 

edişini,  ayetler ve ayetlerdeki hükümlerin mutlak-

mukayyed, gibi fıkıh usulünde ele alınan durumlarını, ha-

kikat-mecaz, kinaye, teşbih-istiare gibi belağat ilimlerinde-

ki ifadelerini dikkatli bir şekilde ortaya konulması, daha 

sonra tefsir ve te’vil edilmesi gerekmektedir. 

• Diğer konularda olduğu gibi kadın konusundaki ayetler 

ve içerdiği hükümlerde «aklımızın hükmünü» yanılmaz ve 

kaçınılmaz ölçü olarak kabul etmek, bu sebeple aklımızın 

tesbit ettiği karar ve hükümlere uymadığını gözlemledik-

lerimizi hadis ise uydurma, ayet ise tevil ile «diskalifiye 

etme» yoluna başvurmak doğru değildir. Sebep, hikmet, il-

letini anlama yeteneğinden yoksun olduğumuz bazı du-

rumların da bulunduğunu her zaman düşünmeliyiz. 

• Eski müfessir ve müçtehitlerin kadınla ilgili ayetleri değer-

lendirirken kendi zamanlarındaki bilgi seviyesi, sosyal ya-
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şam şartları, çağdaş kültür ve medeniyetin tesiri altında 

kaldıkları ihtimali ne kadar doğru ise, bizlerin bugün yap-

tığımız yorumların da kendi zamanımızın bilim, kültür, 

örf-adet, hatta siyasi sistem ve ideolojilerinin tesirinde 

olma ihtimalinin de bulunduğunu unutmamak gerekir. 

Bu nedenle eski içtihatları daima yanlış geleneksel yorum-

lar, kendi yorumlarımızı mutlak doğru, kur’ani hüküm, 

indirilmiş din, Kur’an’ın özü, İslam gerçeği diye ifade et-

mek doğru değildir. 

• Bir taraftan Kur’an’da nesh yoktur, yani Allah bile kendi 

ayetini değiştiremez demek, diğer taraftan da miras, ni-

kah, talak ayetlerindeki hüküm ve pay oranlarını değiş-

tirmeye kalkışmak veya «akıl metni nesh eder» gibi ifa-

deler kullanarak Kur’an ayetlerini nesh etmeye girişmek, 

haddini aşmaktan başka bir şey değildir. (Tilke hududul-

lah, La tebdile likelimatillahi)! 

• Kur,’an’da kadınla ilgili olarak geçen ayet ve hükümleri 

sadece tek bir yargı, tek bir bakış açısı, tek bir mikyas, 

zihniyet, cihet, yargı açısından değerlendirmek de yan-

lıştır. Örneğin yaratılışla ilgili ayetlerde ilahi kudret ve 

azamet, bireysel tavırlarla ilgili ayetlerde fıtrat ve karakter, 

mali ve iktisadi haklarla ilgili ayetlerde adalet, aile içi iliş-

kilerle ilgili ayetlerde sulh ve barış, toplumsal hayat ve ai-

lenin toplum içindeki yeri ile igili ayetlerde düzeni sağla-

ma ve adalet, ceza hukuku ile ilgili ayetlerde suça engel ve 

caydırıcılık gibi özellikler aramak gerekmektedir. 

• Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınla-

rın da erkekler üzerinde hakları vardır.  Erkeklerin kadın-

lardan farklı yönleri olduğu gibi kadınların da erkeklerden 

farklı yönleri vardır. Erkeklerin kadınlardan üstün tarafları 

olduğu gibi kadınların da erkeklerden üstün tarafları var-

dır. İşte Kur’an’da geçen bazı ayetler hakkındaki «eşitsizlik 

iddiaları»ını bu çerçevede değerlendirmek çağımızın zo-



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam  

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

303 

runlu bir uyarısı haline gelmiştir. 

• Sonuç olarak şunu her zaman göz önünde bulundurmak 

gerekmektedir: Her şeyin bir usulü bulunduğu gibi, 

Kur’an-ı Kerim’i doğru anlamanın da bir usulü vardır. 

Bu nedenle Kur’an’daki her bir konudaki her bir ayeti an-

lamanın da kendisine göre bir usulü vardır. Aynı şekilde 

Kur’an’da kadınlarla ilgili olarak geçen ayetleri, o ayetlerin 

içerdiği emir ve hükümleri anlamanın da kendine mahsus 

bir usulü vardır.  O halde Kur’an’ı ve Kur’an’daki kadınla 

ilgili ayetleri kendi ön yargılarımız,  başkalarının değer 

yargıları, klasik ve modern sistemler, siyasi ve ideolojik 

zihniyetler çerçevesinde veyahut eski din ve kültürlerinin 

tesirlerinden ne denli sıyrıldığı ve İslam kültürü ile ne 

denli adapte olduğu belli olmayan mühtedi Müslümanla-

rın izlenim, öngörü, öneri, anlayış ve algıları çerçevesinde 

değil, Kur’an, Sünnet, Ulemanın kıyas ve icmaı, Ümme-

tin uygulamaları (tefsir usulü, hadis usulü,  fıkıh usulü) 

açısından değerlendirmek gerekmektedir.  
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___________________________________________________________ 

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİNDE KADIN VE SİYASET: 

TERKEN HATUN ÖRNEĞİ 

GONCA SUTAY 1 

 

Türk kültür tarihi üzerine yapılan bilimsel araştırmalara ba-

kıldığında, eski Türk toplumlarında kadının toplum içindeki statü-

sünün ve erkeğe karşı konumunun, dönemin diğer dünya toplum-

larına göre daha iyi bir yerde durduğu görülmektedir. Bunu Türk 

toplumunun yapısıyla ve ürettiği değerlerle izah etmek mümkün-

dür.2  Orta Asya Türk toplumlarında kadına verilen önemin bir 

göstergesi olarak kadınlara karşı işlenen suçların diğer suçlardan 

ayrılması ve bu suçlara oldukça ağır cezaların verilmesi gösterile-

bilir. Örneğin eski Türkler’de evli bir kadına tecavüz etmenin ceza-

sı ölümdür ve bu suçu işleyene verilen ölüm cezasının uygulanış 

biçimi de oldukça ağırdır. Failin vücudu ikiye parçalanarak ger-

çekleştirilen bu idamın gerekçesi ise zina yapan kişinin birbirinin 

eşi olan bir çifti ayırdığı o halde kendi vücudunun da ikiye ayrıl-

ması gerektiği inancı gösterilmektedir. Göktürk ceza hukukunda 

da aynı kuralın varlığı dikkat çekmekle birlikte bu ceza evli birine 

tecavüzde geçerli olup evli olmayan bir kadına tecavüz etmenin 

cezası ise ağır bir para cezası yanında o kadınla evlenmek olarak 

tespit edilmiştir.3 

Kadın, sosyal hayatın her alanında yer alır; ata biner, kılıç kul-

lanır ve üretime katkı sağlardı. Hükümdara (kağan) eş olan kadın, 

“katun/hatun” unvanını alır, yönetimde ve devlet protokolünde 

hükümdardan sonra gelirdi. Günümüz Türkçesinde kullanılan 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih 
2 İlhan Aksoy, “Toplumsal Ve Siyasal Süreçte Türk Kadını”, Yasama Dergisi, 32, s.8 
3 Belkıs Konan, “Cumhuriyet Öncesi Dönemde Türk Kadınının Aile Hukukundaki 

Durumu”, Yasama Dergisi, s.33, s.11 
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“kadın” kelimesi de böylesine köklü ve önemli bir unvandan gel-

mektedir.4 Orhun Kitâbeleri’nde “Türk milletinin adı sanı yok olmasın 

diye babam hakanı, annem hatunu yükseltmiş olan Tanrı” şeklinde ge-

çen ifade hatunun, devlet ve millet nezdinde öneminin hüküm-

dardan aşağı bir mevkide olmadığını gösterir. Aynı şekilde Uygur 

Kitâbeleri’nde; Uygur hükümdarı Pu-sa’nın annesi U-lo-hoen’in 

devlet işlerini iyi bilen ve oğluyla birlikte devleti yöneten bir kadın 

olduğundan bahsedilir. Eski Türk mitolojisinde de devlet yöneti-

minde hatunun rolü ve etkisi hakkında buna benzer pek çok örnek 

vardır.5 

İslam toplumlarında ise kadının gerek aile hayatında gerekse 

siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik alanlardaki konumunu bir ta-

raftan dini kurallar diğer taraftan sosyal ve siyasi çevre, etnik yapı 

ve İslam öncesinden gelen kültür mirası belirlemiştir. Bu sebeple 

İslam dünyasında kadının her yerde ve her dönemde aynı konum-

da olduğunu söylemek mümkün değildir. Hatta aynı bölgede aynı 

zaman dilimi içinde yaşayan kadınlar arasında bile şehirde veya 

kırsal kesimde bulunmalarına göre farklılıklar olmuştur ancak, bu 

İslam toplumlarında ki kadınların bütünüyle farklı kimlikleri tem-

sil ettiği anlamına da gelmez onlar sosyal ve ekonomik konum 

bakımından her dönemde belirli ortak çizgilere sahip olmuşlardır.6 

İslam dini gerek İslam öncesi Arap toplumundaki dini anlayış 

gerekse yerleşmiş örf ve adetlere nispetle kadının sosyal, ekono-

mik, hukuki konumunda önemli değişiklikler yapmıştır. Kur’an 

insan olması bakımından kadını erkekle eşit bir varlık olarak kabul 

eder. Allah insanları daha huzurlu ve daha mutlu bir hayat sürme-

leri için çift yaratmıştır. İslam'da ilk kadın tarafından işlenen ve 

erkeğin de işlemesine sebep olunan asli günah anlayışı da yoktur. 

Kur’an-ı Kerim Hazreti Adem ile Havva'nın şeytan tarafından 

                                                           
4 Ayşe Dudu Kuşçu, “Selçuklu Devlet Yönetiminde Kadının Yeri Altuncan Hatun 

Örneği”, s. 173, dergipark.gov.tr/download/article-file/230992; erişim tarihi: 

05.06.2018 
5 Kuşçu, s.177 
6 M. Akif Aydın, “Kadın-İslamda Kadın”, TDVİA, c.24, İstanbul 2001, s. 86 
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müştereken kandırıldığından bahseder7. İslam'da Hristiyanlıkta 

olduğu gibi ilk günah anlayışına dayanan kadın karşıtı bir söylem 

de yoktur. Zira erkek olsun kadın olsun her doğan kişi günahsız 

doğar; sonradan işlediği fiiller sebebi ile sorumlu olur.8 

Kadının sosyal konumu İslam tarihi ve coğrafyası içinde hu-

kuki konumundan daha büyük bir çeşitlilik arz eder. Bunda ise 

toplumların İslam öncesinden getirdikleri örf ve adetlerin dini 

alışkanlıkların etnik ve kültürel farklılıkların önemli rolü vardır. 

Hiç şüphesiz Asr-ı saadette kadınlar sonraki devirlerde çok da 

rastlanmayacak şekilde sosyal hayatta var olmuşlardır. Mescidi 

nebevideki ibadet hayatına katılmaları düğün ve benzeri eğlence-

lere iştirakleri ve daha pek çok durum bunun bir göstergesidir. 

Kadınların savaşlarda da aktif rol üstlendikleri yaralıların tedavisi 

gibi hizmetlerde bulundukları bilinmektedir. Emevilerden itibaren 

şehirleşme oranı arttıkça kadınların ve özellikle üst tabakada yer 

alan hanımların kendilerine has bir sosyal hayat tarzı kurdukları 

ve erkek ağırlıklı sosyal yapıdan çekildikleri görülmektedir.9 İslam 

tarihinin hemen her döneminde kadınların siyasi hayatta da etkin 

rol oynadıkları örnekleriyle mevcuttur; bilhassa Türk hanedanları 

arasında hükümdar eşlerinin veya annelerinin etkin biçimde dev-

let işlerine karıştığı bilinmektedir.  

Selçuklu Devletine baktığımızda hatun; hükümdarın devletin 

merkezinde olmadığı zamanlarda ona niyabet edecek derecede 

siyaset bilgisine sahip, hükümdarla beraber devlet ilerini yakından 

takip eden, önemli konularda görüşüne başvurulan kişi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Büyük Selçuklu Devleti’nin ilk hükümdarı 

olan Tuğrul Bey’in eşi Altuncan Hatun da gerek aile içindeki yeri 

ve gerekse Selçuklu devlet hayatındaki rolü bakımından son dere-

ce önemli bir şahsiyet idi.10 Tuğrul Bey önemli işlerini hanımı Al-

                                                           
7 “Şeytan onların ayaklarını kaydırıp haddi tecavüz ettirdi ve içinde bulundukları (cennet-

ten) onları çıkardı.”, 2 Bakara 36; 

http://www.kuranikerim.com/mdiyanet/bakara.htm. Erişim tar:11.06.2018 
8 Aydın, s. 86-87 
9 Aydın, s. 91-92 
10 Kuşçu, s.173 

http://www.kuranikerim.com/mdiyanet/bakara.htm
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tun Can’a danışırdı. Selçukluların kadına verdiği değere bir örnek 

olarak; Tuğrul Bey Halifenin kızı ile evlenince karısını yanına 

oturttuğunda ziyaretlerine gelen halife bunu görünce hiddetlenip 

kızını kovmaya kalkması üzerine, Tuğrul Bey bu duruma müdaha-

le etmek zorunda kalıp eşini yanında oturtmaya devam etmesi 

gösterilebirir.11 Selçuklularda hatunlardan bazıları sarayda sulta-

nın yanında değil geçici veya devamlı olarak başka bir şehirdeki 

sarayda kalırdı. Sultanla birlikte otursun veya oturmasın hatunun 

emrinde küçük çaplı idarî ve askerî teşkilat, özel bir hazine, özel 

bir vezir ve diğer görevliler bulunmaktadır. Hatunlar yeri geldik-

lerinde bulundukları yerden ayrılarak sultanın yardımına gidebi-

lirlerdi. Örneğin; Tuğrul Bey, Hemedan Şehrinde üvey kardeşi 

İbrahim Yınal tarafından kuşatılınca Tuğrul Bey‟in eşi Altuncan 

Hatun’un emrindeki Oğuzlarla Bağdat‟tan kocasının yardımına 

gittiği bilinmektedir12 Yine Melikşah'ın iki eşi Terken Hatun ve 

Zübeyde Hatun’un hakan üzerinde oldukça etkili olduğu bilin-

mektedir. Abbasiler’de Halife Mehdi billah’ın hanımı ve Musa El 

Hadi ile Harun Reşit'in annesi Hayzuran, Osmanlı Devleti'nde 

Kösem Valide Sultan Harzemşahlar’da Aleaddin Tekiş Han'ın eşi 

Terken Hatun, Karahitay hanedanına mensup Kutlukhanlılarda 

Kirman hakimi Kutbiddin Muhammed Han'ın eşi Kutluğ Terken 

Hatun Safevilerde Şah Tahmasb’ın kızı Begüm ve Perihan Hanım 

bu örneklerden sadece birkaçıdır.13 

Terken Hatun 

Terken adının ortaya çıkışı çok eski zamanlara kadar uzan-

maktadır.  Terken kelimesi genelde “Hatun” ile birlikte kullanılmış 

olup Arapça kaynaklardaki imlası nedeniyle (ان رك -Ter“ (ت

                                                           
11 Aksoy, s.16 
12 Ahmet GÜNDÜZ, “Tarihî Süreç İçerisinde Türk Toplumunda Ve Devletlerinde 

Kadının Yeri Ve Önemi”, International Journal of Social Science Volume 5 Issue 5, Octo-

ber 2012, s.139-140 
13 Aydın, s. 93 
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ken/Türkan Hatun” şeklinde de yaygın kullanılmıştır.14 Terken 

kelimesi bilhassa Selçuklu Sultanlarının bu ünvanı taşıyan Kara-

hanlı prenseslerle yaptıkları evliliklerden sonra yaygınlaştığı anla-

şılmaktadır. Çağrı Bey’in, Alparslan’ın, Melikşah ve Sencer’in eşle-

ri de Terken Hatun ünvanlı Kaharahanlı prensesleriydi. Bu ünvan 

Karahanlılar’ın kültür mirasını devralan Harzemşahlar’da (İlarslan 

ve Aleaddin Tekiş’in hanımları), Salgurlular’da (Atabeg II. Sad’ın 

hanımı) ve Kutluğhanlılar’da Kutluğ Terken, Bibi Terken, Sevinç 

Terken) ve Timurlular’da (Timurun kız kardeşi Kutluğ Terken ve 

hanımı Olcay Terken Aga) da devam etmiştir.15 Türkler irtibatta 

bulundukları pek çok halkın dillerinden bir şeyler aldıkları gibi 

onlara da kendilerinden kelimeler aktarmışlar. Türklerin Asya'da 

en çok ilişki kurduğu kavimlerden birisi hiç şüphesiz Moğollardır. 

Dolayısıyla bu kelimenin Moğolcadan Türkçeye geçmiş olması 

ihtimalinde ise Moğolca da Töregene ya da turakine adını Terken 

kelimesinin bozulmuş bir şekli olduğu düşünülmektedir. Yine Bu 

kelimenin Tengriken’den geldiği de tahmin edilmektedir. Nitekim 

zaman içerisinde Tengriken Terken’e  dönüşüp erkek sanı olarak 

kullanılırken sonrasında umumiyetle kadın idareciler için tercih 

olunan bir kelime haline geldiği tahmin edilmektedir.16 

Terken ünvanı olup asıl adı bilinmemekle birlikte muhtemelen 

Melikşah’ın Celalüddevle adına nispeten Celaliye Hatun olarak da 

anılan Terken Hatun’un babasıyla ilgili ise farklı rivayetler mev-

cuttur. İbnü’l-Esir bir yerde onun Karahanlı hükümdarı Şemsül-

mülk Nasır Han’ın amcası İsa Han’ın başka bir yerde ise Tamgaç 

Han’ın kızı olarak zikreder. Başka bir yerde ise Ahmed b. Han b. 

Hızır b. İbrahim’in Terken Hatun’un kardeşinin oğlu olduğunu 

söyler. Bu durumda Terken Hatun’un Batı Karahanlıların kurucu-

su ve ilk hükümdarı İbrahim Tamgaç Han’ın kızı olduğu kuvvetle 

                                                           
14 Kelimenin etimolojisi için bkz. Gülay Öğün Bezer, “Terken”, TDVİA, c.40, İstan-

bul 2011, s. 509 
15 Bezer, “Terken”, s.509 
16 Sadettin Gömeç, “Terken Ünvanı Hakkında”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, 17,2 (2010), s.112; Kelimenin etimolojisi için 

ayrıca bkz. Bezer, “Terken”, s. 509 
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muhtemeldir.17 Devletlerarası münasebetlerde siyasi evliliklerin 

yapıldığı bilinmektedir. Selçuklularda da bu tarz siyasi evlilikler 

oldukça sık rastlanan bir durum olarak karşımıza çıkar. 

469/1076’da Emir Ali b. Ebû Mansur b. Feramüz b. Alaüddevle 

Ebû Cafer b. Kakeveyh, el-Kaim Biemrillah’ın karısı ve Çağrı 

Bey’in de kızı olan Arslan Hatun’la evlenmiştir18. Nitekim Arslan 

Hatun kardeşi Alp Arslan’ın vefatını işittiğinde Bağdat’tan ayrıl-

mış, Kaimbiemrillah’ın vefatının ardından bununla evlenmiştir.19 

Nitekim Selçuklu Sultanlarının evlilik bağıyla Abbasi Halifeliği ile 

münasebetleri kuvvetlendirdikleri kaynaklarda zikredilmektedir.20 

Bunun yanı sıra bilhassa Batı Karahanlı Devletiyle yapılan evlilik-

ler de önem arz etmektedir. Nitekim Alparslan Kadir Han’ın kızı 

ile evlenmiş, geleneksel devlet politikası icabı kendi olarak da kızı-

nı aynı haneden ailesinden Semerkand hükümdarı Şemsü’l-Mülk 

ile evlendirmiştir.21 Bu evlilikler içerisinde bizi en fazla ilgilendiren 

hiç şüphesiz Melikşah ile Celaliye lakaplı Terken Hatun arasında 

cereyan eden evliliktir.  

Kaynaklarda Melikşah ile Terken Hatun’un evliliği hususunda 

farklılıklar olsa da evlendikleri tarih olarak 456 ya da 460 yılları 

ağırlık kazanmaktadır. Melikşah ‘ın Terken Hatun’dan doğan oğlu 

Ahmed 481’de on bir yaşında öldüğüne göre 470’ten önceki tarihte 

evlenmiş olma ihtimalini kuvvetlendirir. İbnü’l Esir bu evliliğin 

456 (1064)’da Sıbt İbnü’l Cevzi ise Alparslan’ın oğlu Melikşah’ı 460 

(1068)’da Celaliye Hatun ile evlendirdiği kaydedilmektedir.22 

                                                           
17 Gülay Öğün Bezer, “Terken Hatun”, TDVİA, c. 40, İstanbul 2011, s. 510 
18 İbnü’l-Esir, İbnü’l-Esir, el-Kamil fi’t-Tarih, VIII, (Tercüme heyeti, Ahmet Ağırakça, 

Beşir Eryarsoy, Zülfikar Tüccar, Abdulkerim Özaydın, Yunus Apaydın, Abdullah 

Köşe, Redaksiyon, Mertol Tolon), Çevik Matbaası, İstanbul 2008,  s. 286 
19İmamaddin al-Katib al-İsfahani, Zubdet al Nusra va Nuhbat al-Usra- Irak ve Horasan 

Selçukluları Tarihi, (Türkçeye çev: Kıvameddin Burslan), TTK Basımevi, Ankara 

1999, s. 52-53.  
20 Teferruat için bkz. Gonca SUTAY, “Büyük Selçuklu Halifeliği Zamanında Bağdat 

Halifeliği İle Siyasi- Kültürel-Dini İlişkiler”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Tarih anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum 2013, s.209-215 
21 Pınar Sertkaya, “Türk Tarihinde Terkenler”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2011, s 
22 Bezer, “Terken Hatun”, s.510 
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Hamdullah Müstevfi ise Sultan Melikşah’ın Semerkand’ı muhasa-

ra ettiği 471 senesinde Tamgaç Han b. Buğra Han b. İbrahim b. 

Nasır b. İlig Han b. Tuğra Han el-Mazi’nin kızı Terken Hatun’u 

istediğini23 kaydetse de bu tarih pek rağbet görmez.  Bu muhteşem 

düğün nasıl gerçekleşmiştir? Melikşah ve Celaliye Hatun’un izdi-

vacı dillere destan olacak bir düğünle yapılmıştır. Celaliye Ha-

tun’un bine yakın Türk kölesi ve cariyesi, ayrıca çok muazzam bir 

çeyiz ve uçsuz bucaksız bir kervan ile Selçuklu sarayına gelin ola-

rak gelmesi, düğünün bütün ihtişamı ve azametini de gözler önü-

ne sermektedir. Düğün Selçuklu sarayında günlerce devam etmiş, 

yenilmiş, içilmiş, Merv şehri baştanbaşa ışıklarla donatılarak halk 

uzun seneler unutamayacağı neşeli günler ve eğlenceli geceler 

geçirmiştir (Eylül 1064) Bu muhteşem düğünün yapıldığı tarihten 

iki yıl sonra ise Melikşah, babası Alp Arslan tarafından veliaht 

tayin edilecektir.  

Melikşah, 1055 yılında dünyaya geldiğine göre Celaliye Ha-

tunla evliliği sırasında 9 yaşlarında olduğunu anlıyoruz. Yalnız 

kaynaklarda Celaliye Hatun’un kaç yaşlarında olduğu ile ilgili bir 

bilgiye rastlayamıyoruz.24. Bazı kaynaklarda ise 1066 yılı olarak 

gösterilen bu düğün için söylenebilecek şey Melikşah’ın evlendi-

ğinde oldukça küçük olduğudur. Bu ise genel olarak Orta çağ 

Türk-İslam devletlerinde zaman zaman görülen bu türdeki olayla-

rın resmi nikahı gösterdiği; esas evliliğin ise daha sonra gerçekleş-

tiği anlaşılmaktadır.25 Melikşah’ın Terken Hatun’dan Davud, Ah-

med, Mah-Melek ve Mahmud adlı dört çocuğu olmuştur.26 Mah-

mud 1087 yılı içinde doğmuştu. Aynı yıl Sultan Bağdat’a haber 

gönderip kendisinden sonra oğlu Ahmet adına hutbe okutulmasını 

istemiş ve böylelikle onu veliaht seçmişti. Lakin Ahmet kendisin-

                                                           
23 Hamdullah Müstevfi-i Kazvini, Tarih-i Güzide (Zikr-i Padişahan-ı Selçukiyan), Edi-

tör: Erkan Göksu, Bilge Kültür Sanat yay., İstanbul- Nisan 2015, s.42 
24 Sertkaya, S.19 
25 Ali Sevim- Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, Siyaset, Teşkilat ve Kültür, 

TTK Basımevi, Ankara 1995, s. 76 
26 Bezer, “Terken Hatun”, s.510 



 Gonca SUTAY 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

314 

den daha önce 1088/1089 yılında Merv’de ölmüştür.27 

Büyük Selçuklu Devlet Siyasetinde Terken Hatun  

Terken Hatun’un yıldızı hiç şüphesiz Melikşah’ın devletin ba-

şına geçip Sultan olduğu vakit parlamış ve Melikşah’ın tahta geç-

mesiyle Selçuklu saraylarının rakipsiz bir imparatoriçesi olmuştur. 

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın Terken Hatun’dan başka bir-

takım saray kadınları ve eşleri de olduğu muhakkaktır. Nitekim 

Zübeyde Hatun ile de evlenmiş ve bu evlilikten Berkyaruk doğ-

muştur. Eşlerinden başka cariyelerinden çocukları olmuştur ki 

Mehmet Tapar bunlardan biridir. Berkyaruk, Sancar, Ahmed, Da-

vud, Mahmud, Muhammed Tapar adlı 6 oğlu olmuş28  bunlardan 

Davud babasının sağlığında 12 Mayıs 1082’de İsfahan’da ölmüş-

tür.29 Davud’un ölümü Sultan’ı oldukça sarsmış ve onda garip 

birtakım hareketlere dahi sebep olmuştur. Birkaç kez kendisini 

öldürmeğe çalıştığı; ölüyü elinden alıp guslettiremediklerinden 

meftanın kokmaya başladığı zorla ölüyü elinden alıp gömdükleri 

rivayet edilir. Bu acı öylesine fazladır ki Melikşah bir müddet son-

ra av yerine gitmiş ancak ayrılığın tesiri üzerinde oldukça etkili 

olup orada oğlu Davud için bir mektup dahi yazmıştır.30 Nitekim 

bu matem Türk matem (yuğ) törenine uygun olarak yapılmış atla-

rın kuyrukları kesilmiş, eyerleri tersine çevrilmiş, insanlar siyahlar 

giymiş kadınlar saçlarını yolmuşlardı ki bunlar eski Türk matem 

geleneğinin devamı olduğunu göstermesi bakımından dikkate 

şayandır.31 Diğer çocukları ise Melikşah’ın ölümünden sonra onun 

bıraktığı muazzam devlet mirası üzerinde amansız bir mücadeleye 

girişmişlerdir. 

Dönemin kaynaklarında Terken Hatun ile ilgili ilk kayıtlar kızı 

                                                           
27 Sevim-Merçil, s. 114 
28 Sertkaya, s. 20 
29 Sevim-Merçil, s. 117 
30 Ahmed b. Mahmud, Selçukname-I, Haz. Erdoğan Merçil, Tecüman 1001 Temel 

Eser, İstanbul 1977, s.140-141 
31 Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Ötüken Yay., İstanbul 

Şubat 2012, s. 207 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam  

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

315 

Mah-Melek Hatun’a Halife Muktedi Biemrillah’ın talip olmasıyla 

alakalıdır. Nitekim Halifenin veziri bu talebi bildirmek üzere İsfa-

han’a geldiğinde Sultan Melikşah onu Terken Hatun’a göndermiş-

tir.32 

474 yılı Şevval ayında (Mart-Nisan 1082) Halife el-Muktedi, 

veziri Fahrüddevle b. Cüheyr’i Sultan’ın kızını kendisine istemesi 

için İsfahan’a gönderdi33. Vezirin burada olduğu sırada Melikşah 

oğlu Davud’u kaybetmiş olup büyük bir matem içinde olduğun-

dan talebi yapabilmek maksadıyla vezir bir ay beklemek zorunda 

kalmıştı.34 Vezir karargâha vardığında müjdelenip saygı ile karşı-

lanmış; Nizamülmülk vezirle beraber Terken Hatun’un yanına 

gittikten sonra Halife’nin Onun kızını istediğini söylemiştir. Ter-

ken Hatun: “Gazne hükümdarı ile Karahanlı hükümdarı35 kızıma dünür 

oldular ve onlardan her biri oğlu için kızıma 400 bin dinar verecek oldu-

lar. Eğer Halife bu parayı verecek olursa ben onun şerefini tercih ederim” 

dedi. Merhum Halife el-Kaim Biemrillah’ın karısı ve Melikşah’ın 

halası olan Arslan Hatun ise Terken Hatun’a: “Halife ile evlenmesi 

kızınız için şeref ve iftihar vesilesi olacaktır.” demiş; fakih Muşattab b. 

Muhammed el-Hanefi de hakkın açıklığını ve meselenin özünü 

izah ederek Terken Hatun’a: “Bu saydığınız hükümdarlar Halife’nin 

kullarıdırlar, bu durum mal talebiyle karşılaştırılamaz.” demiştir. Bu 

konuşmalardan sonra Terken Hatun teklifi kabul etti36. Türklerin 

evlenmede âdeti olduğu üzere 50.000 dinar süt hakkı (hakk el-

rıza’) ve 100.000 dinar mihr vermek şartıyla karara varılmıştı. Ter-

ken Hatun bununla da kalmayarak Halife’nin evlenince Türk âde-

tine göre, gelinin anasına, büyük anasına, halasına ve bütün aile 

                                                           
32Bezer, “Terken Hatun”, s.510 
33 Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, Camiü’d-Düvel-‘Selçuklular Tarihi’, Horasan-

Irak-Kirman ve Suriye Selçukluları, (Yay. Ali Öngül), c.I, İzmir 2000, s.52; Abdurrah-

man b. Ali b. Muhammed Ebu’l-Farac, İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-Mulûk 

ve’l-Umem, Cilt: IX, Haydarabad 1359 h., s.2:“475 senesi saferinin on birinde”.  
34 Turan, s.207 
35 İbnü'l Esir eserinde Karahanlı hükümdarları (Mülûku'l-Haniyye ) olarak zikret-

mektedir. Bkz. İbnü’l-Esir, VIII, 299.   
36 Müneccimbaşı, I, 52, Ayrıca bkz. İbnü’l-Esir, VIII, 299, İbnü'l-Cevzi, IX, 2-3, el-

İsfahani, s. 72-73.   
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büyüklerine çıkmasını, düğünde Semerkand, Horasan, Gazne ha-

tunları ve ileri gelenlerinin hazır bulunmasını şart koşuyor ve böy-

lece Halife Muktedi’ye Türk usullerini de kabul ettirmekteydi.37 

Fahruddevle, Sultan’ın elini tutarak nikâhı akdetti ayrıca Hali-

fe’nin kendi kızından başka karısı veya cariyesi olmamasını ve her 

geceyi O’nun yanında geçirmesini şart koşmuş, bunlar kabul edil-

miş, Sultan da bu nikâha rıza göstermiştir38. Vezir, 475 Safer ayında 

(Temmuz-Ağustos 1082) Bağdat’a dönmüştür.39.  

Düğün 480 (1087) yılında yapılmış düğünün ertesi günü bir 

ziyafet veren Halife Muktedi Biemrillah, Terken Hatun ile yanın-

daki kadınlara hil’atler göndermiştir.40 Sultan Melikşah’ın kızının 

çeyizi 480 yılı Muharrem ayında (Nisan 1087) yüz otuz deve ve 

yetmiş dört katır sırtında Hilafet Sarayı’na (Daru’l-Hilafe) nakle-

dildi41. Düğünden sonra Halife’nin Melikşah’ın beylerine ve asker-

lerine verdiği ziyafet de devrin hükümdarlarına ve zamanın haş-

metine uygundu. Ziyafette sarf edilen sadece şeker miktarının 

40.000 man (batman) olması onun azametini göstermesi bakımın-

dan mühim bir örnektir.42 Zilhiccenin yedinci gecesi (15 Mart 1087) 

Halife’nin annesi ve halası Sultan’ın Hatunu’na (Terken Hatun) 

ziyarete gitmiş Hatun onlara hürmet edip ikramda bulunmuş; 

Sultan ise hazinesinden 20.000 dinar 150 sür’atli at ve 150 ipekli 

elbise çıkartıp Halife’ye göndermiştir.43 

Hiç şüphesiz Terken Hatun, Mahmelek Hatun’un söz kesimi, 

nişan ve düğün törenlerinde daima insiyatifi kendi elinde tutmuş 

ve ne kadar üstün bir yetenek, kabiliyet sahibi olduğunu bütün 

açıklığı ile bir kere daha ortaya koymuştur. O, birtakım şartlarını 

                                                           
37 Turan, s.207-208 
38 İbnü’l-Esir, VIII, 299.   
39 Müneccimbaşı, I, 52.   
40Bezer, “Terken Hatun”, s.510 
41 Nizamülmülk Sadüddevle Gevherayin, Emir Porsuk ve pek çok ileri gelen devlet 

adamının da iştirak ettiği bu ihtişamlı çeyiz merasimi için bkz. İbnü’l-Esir, VIII, 329-

330; Ahmed b. Mahmud, I, s. 157-158 
42 Turan, s.208 
43 Ahmed b. Mahmud, I, s. 155 
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kabul ettirmekle başta el-Muktedi Biemrillah olmak üzere hilafet 

erkânı ve saray çevrelerini güçlü ve zayıf yönleri ile çok daha ya-

kından tanımasına sebep olmuş, dolayısı ile kocası Melikşah’ın 

ölümünden sonra giriştiği taht mücadelesinde Halife ile olan pa-

zarlık ve isteklerini kabul ettirmede daha başarılı olduğu da görü-

lecektir.44 Nitekim Terken Hatun’un Sultan’ın yanındaki değeri o 

kadar fazladır ki Sultan huzurunda şefaatçi olunması için dahi 

Terken Hatun’un yanına gidenler olmuştur. Şöyle ki Artuk Bey’in 

üzerine yürüdüğü Mervanoğlu Fahruddevle Selçuk güçleri karşı-

sında direncini kaybettiğinde veziri Ebu Salim’i kendi yerine bıra-

kıp şehir ileri gelenleri, emirler ve değerli armağanlarla Silvan’dan 

ayrılmış; İsfahan’a Sultan’ın katına çıkmak için birçok Selçuklu 

emiri hatta Nizamülmülk ile de görüşüp aracı olmaları için bir 

kısım hediyeler vermesine karşın Sultan görüşmeyi kabul etmemiş; 

bunun üzerine son bir girişimde bulunarak Terken Hatun’u da 

ziyaret edip isteğini yenilemiş ve huzura çıkabilmesi için onun 

aracı olması hususunda büyük çaba göstermişti.45 Yine 1089 yılın-

da Batı Karahanlılar üzerine sefere çıkan Melikşah Maveraünne-

hir’e yürümüş; Buharayı alıp Semerkant’ı kuşatmış ve hükümdar 

Ahmed Han (Ahmed b. el-Hızır) esir edilip İsfahan’a getirilmişti. 

Ahmed Han sonrasında Terken Hatun’un ricası üzerine ülkesine 

geri gönderilmişti.46 

Yine bu yılın Zilkade ayında47 Halife’nin, Sultan’ın kızı Ha-

tun’dan bir oğlu olup, adını “Cafer” künyesini “Ebu’l-Fazl” koy-

                                                           
44 Sertkaya, s. 28 
45 Ali Sevim-Yaşar Yücel, Türkiye Tarihi Fetih, Selçuklu ve Beylikler Dönemi, TTK 

Basımevi, Ankara1989, s.91 
46 Erdoğan Merçil, Büyük Selçuklu Devleti, Bilge Kültür-Sanat yay., İstanbul Ağustos 

2017, s. 88; Azimi tarihinde ise bu olaş şöyle nakledilmektedir: “481 (1088-1089) 

Sultan (Melikşah) Semerkand’a yöneldi… 483 (1089-1090)Sultan Ebu’l Feth Melikşah 

Semerkand’ı fethetti ve şehir yönetimini (hükümdarın oğlu) Ahmed’e verdi. Ahmed (şehir) 

minberlerinde sultan adına (hutbe) okuttu. Fakat o vefat etti, tanrı rahmet eylesin zikri 

geçen babası ise hayatta kaldı..” Bkz. Azimi, Azimi Tarihi Selçuklular Dönemiyle İlgili 

Bölümler (H. 430-538)=1038/39-1143/44),Metin, Çeviri, Notlar Açıklamalar: Ali Se-

vim, TTK yay., Ankara 2006, s.31 
47 Ahmed b. Mahmud, I, s.158: “O yılın Zilhicce ayında (27 Şubat/26 Mart 1088)…” 
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muştur ve bu münasebetle de Bağdat süslenmiştir48. 481 yılı Rebiü-

lahir ayında Halife, hanımı olan Sultanın kızıyla beraber gelen 

Türklerin, Sarayda çıkan tatsız bir hadise sebebiyle meydana gelen 

karışıklıklardan Hilafet Sarayının hareminden çıkartılmalarını 

emretmiş ve Türkler buradan çıkarılmıştır49.  

482/1089 yılında Halife ile evli olan Sultan’ın kızı babasına Ha-

lifenin kendisini sık sık kovduğunu, kendisine yüz çevirdiğine dair 

haber gönderip Halife’den şikâyetçi olmuş, Sultan da Halife’ye 

haber gönderip kızını mutlaka göndermesini emretmişti50. Sultan 

Halife’ye Savab Hadim’i yollayarak “Kızımı göndersin, yine bana 

versin” demiş51; Halife Sultan’ın isteği üzerine karısının baba evine 

gitmesine müsaade etmiş, Sultan’ın kızı yanında Halife’den olan 

oğlu Ebû’l Fazl Cafer b. Muktedi Biemrillah ile Rebiülevvel ayında 

(Mayıs-Haziran 1089) yola çıkmıştır52. Vezir Ebu Şüca Nahrevan’a 

kadar onlara eşlik etmiş53; Hatun İsfahan’a gidip Zilkade ayına 

kadar (Ocak 1090) orada kaldı54. Melikşah ile Terken Hatun’un 

İsfahan’da bir hilafet sarayı inşa ederek Mah-Melek Hatundan olan 

torunları Cafer’i orada Halife ilan etmeyi planladıkları ve Terken 

Hatun’un Cafer’e babası Muktedi Biemrillah hayatta olmasına 

rağmen “emirü’l-mü’minin” diye hitap etmekten çekinmediği 

kaynaklarda zikredilmektedir.55 

Terken Hatun’un siyasi olaylarda da aktif rol aldığı bilinmek-

tedir. Nitekim ilk olarak küçük oğlu Mahmud’u veliaht etmek 

istemesine karşın Nizamülmülk Çağrı Bey’in oğlu emir Yaku-

ti’nin56 kızı Zübeyde Hatundan olan Berkyaruk’u veliaht tayin 

                                                           
48İbnü’l-Esir, VIII, 331; İbnü'l-Cevzi, IX, 38; Ahmed b. Mahmud, I, s.158: “O yılın 

Zilhicce ayında (27 Şubat/26 Mart 1088) … 
49 İbnü'l-Cevzi, IX, 44; İbnü’l-Esir, VIII, 333.   
50 İbnü’l-Esir, VIII, 341; İbnü'l-Cevzi, IX, 47.   
51 Ahmed b. Mahmud, I, s. 160 
52 İbnü'l-Cevzi, IX, 47.   
53 Ahmed b. Mahmud, I, s. 160 
54 İbnü’l-Esir, VIII, 341.   
55 Bezer, “Terken Hatun”, s.510 
56 Urfalı Mateos, Urfalı Mateos Vekayi-namesi(952-1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli(1136-

1162), Türkçeye çev. Hrant D. Andreasyan, Notlar: Edouard Dulaurer, Halil Yınanç 
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ettirmek istemektedir. Terken Hatun bunun üzerine Nizamül-

mülk’ün yerine geçirmek istediği kendi naibi Tacülmülk’ün iyilik-

lerini överek zikrederken Nizamülmülk’ün aleyhtarlığını yaparak 

onu kötülediği bilinmektedir. Başlangıçta Sultan buna pek itibar 

etmese de zamanla vezirinden kuşkulanmaya başlamıştır.57 Niza-

mülmülk’ün azli hususunda kaynaklarda farklı rivayetler mevcut-

tur. Vezirin azli ile ilgili anlatılan bir başka rivayet ise şu yöndedir. 

Sultan hanımı Tamgaç Han’ın (Han-ı Semerkand Tamgaç) kızı 

olan Terken Hatun’un sözünü dinler ve onun sözüne aldırmamaz-

lık etmezdi. Terken Hatun’un Tacülmülk adlı akıllı ve kâmil bir 

veziri vardı. Terken Hatun her seferinde bunu önde tutar ve Ni-

zamülmülk’ten ileri tutup Nizamülmülk’ü Sultan’a kötüler, bir 

yanlışını gördüğünde bunu Sultan’a söylerdi. Bunun sebebi ise 

Sultan’ın bu hanımından Mahmud adında bir oğlu vardı ve Terken 

Hatun’da Sultan’ın Mahmud’u veliaht ilan etmesini istemekteydi. 

Amma o oldukça küçüktü. Sultan’ın Emir-i Yakuti’nin kızı Zübey-

de Hatun’dan da Berkyaruk adında bir evladı daha vardı ve Sulta-

nın büyük oğlu idi. Nizamülmülk ve Sultan ona meyilli idi.58 Me-

likşah Mahmud’un veliahtlığı hususunu Nizamülmülk’e danıştı-

ğında o makul görmeyip muhalefet ederek: “Büyük evladın var iken; 

bir avrat ile bir küçük oğlanı Müslümanlar’ın üzerine Sultan edersin; 

yarın Allah’a ne yüz ile kavuşursun.” Diyerek karşı çıkmıştı. Bu sözü 

işiten Terken Hatun ise bir rivayete göre Melikşah ve Tacü’l-mülk 

ile anlaşarak Nizamülmülk’ün öldürülmesi hususunda anlaşmış-

lardı.59 

 Onun için Terken Hatun Nizamülmülk’ü kovdurmak gayre-

tine düşmüş; sonunda Sultanı etkilemiş ve onun tutumu da de-

ğişmiştir. Bir gün Sultan, Nizamülmülk’e bir adam göndererek; 

                                                                                                                        
(Çev.), TTK. Basımevi, Ankara 2000, s.179 : “Alparslan’a akraba olan büyük emir 

Argun’un kızı” 
57Muhammed Ebankâreî, “Selçuklular”, Çev:Ahmad HESAMİPOUR, Tarih Okulu 

Yaz 2009,Sayı IV, s.145 
58 Yazıcızâde Ali, Yazıcızâde Ali, Tevarih-i Âl-i Selçuk -’Oğuzname-Selçuklu Tarihi’, 

(Haz. Abdullah Bakır), İstanbul 2009,s.71, 
59 Ahmed b. Mahmud, II, s. 15 
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“Ne dersin? Benimle padişahlıkta ortak mısın ki meşveretim ve iznim 

olmaksızın harcamalar yapıp vilayetlerin iktasını paylaştırıp, memleketle-

ri oğullarına verirsin. Adam gönderip dülbendini (Sarığını) başından 

almalarını mı istersin?” dedi. Bunun üzerine Nizamülmülk; “Sul-

tan’a deyin ki “onun başına tac koydukları vakit benim başıma dülbend 

koydular. İkisi birbirine bağlı ve birleşiktir, ayrılmaz.” dedi. Nakleden-

ler Sultan’a daha fazla ve farklı sözler bildirdiler. Öyle ki Sultan 

öfkelenip Nizamülmülk’ü azletmiştir60. Sonuç itibariyle Nizamül-

mülk azledilmiş ve yerine Sultan vezirliği Tacülmülk’e vermiştir.61 

Neticede Nizamülmülk’ün bir batıni fedaisi tarafından 62 485 yılı 10 

Ramazan (14 Ekim 1092) Cumartesi günü Nizamülmülk öldürül-

mesi63 Terken Hatun’un daha çok işine gelmiş ve onu hedefine bir 

adım daha yaklaştırmıştır. Bağdat’a hareket ettikleri bir vakit He-

medan civarında vezire yapılan bu suikastin Tacülmülk’ün desise-

si olduğu zira O’nun dışında hiç kimsenin onun kadar alim birisi-

nin öldürülmesine teşebbüs edemeyeceği de bir gerçektir. Nitekim 

vezirin vefatının üzerinden çok geçmeden Sultan’ın Bağdat’a var-

masından iki-üç gün sonra da Melikşah vefat edecektir. Muizzi 

onların ardından şu mersiyeyi söyleyecektir:  

Yaşlı vezir bir ayda yüce cennete gitti 

Genç padişah da diğer ayda onun arkasınca gitti 

Allah’ın kahrı ansızın Sultan’ın acizliğini ortaya çıkardı 

Allah’ın kahrına ve Sultan’ın acizliğine bak64 

                                                           
60Terken Hatun ve Tacülmülk’ün vezirin öldürülmesinden sorumlu olması husu-

sunda ayrıca bkz. Hasan İbrahim Hasan, Tarihu’l-İslam, Mektebetü’l-Nahdati’l-

Mısriye, IV (7. Baskı), Kahire 1964, s.32; Muhammed b. Ali b. Süleyman, er-Râvendi, 

Rahatü’s-Sudûr ve Ayetü’s-Sürûr, I (Çev. Ahmed Ateş), TTK. Basımevi, Ankara 1957, 

s. 131; Reşidüddin Fazlullah-ı Hemedani, Camiü’t-Tevarih-’Selçuklu Tarihi’, (Farsça-

dan Çev. Erkan Göksu, H. Hüseyin Güneş), Selenge Yay, İstanbul 2010, s. 135.   
61 Reşidüddîn Fazlullah, s. 135; İbnü’l-Esir, VIII, 364; Hamdullah Müstevfi, s.46-47   
62 Nizamülmülk’ün öldürülmesi hadisesi için ayrıca bkz. Ahmed b. Mahmud, II, s. 

15-16 
63 İbnü’l-Esir, VIII, 360; Nizamülmülk’ün katli hususunda ayrıca bkz. Sadruddin 

Ebu’l-Hasan Ali İbn Nasır el-Hüseyni, Ahbarü’d-Devleti’s-Selçukiyye, Terc: Necati 

Lügal, 2. Baskı, TTK. Basımevi, Ankara 1999.s. 45-47; İbnü'l-Cevzi, IX, 61.   
64 Ebankâreî, s.145-146 
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485 Ramazanında/Ekim 109265 Bağdat’a giden Sultan, bir riva-

yete göre Halife’nin nikâhında bulunan kızının Halife’den şikâyet 

emesi üzerine66, bir başka rivayette ise torunu Ebû Cafer’i hilâfet 

makamının veliahdı ilân ederek, bu durumu onaylaması için hali-

feden istekte bulunduğunda bunun kabul edilmemesi üzerine67 

Halife Muktedî ile araları açılmış ve akabinde Melikşah, ondan 

Bağdat’ı terk etmesini istemiştir. Hiç şüphesiz Nizamülmülk Halife 

ile Sultan arasında bir denge unsuru idi. Vezirin vefatıyla bu unsur 

da ortadan kalkmış ve denge Halifenin aleyhine bozulmuş ve sul-

tanın harekete geçmesine sebep olmuştu.68 Halife’nin Bağdat’ı terk 

etmesini istemesinin ardından bir ay mühlet isteyen Halife’ye, 

Sultan mühlet vermeyip avdan dönünceye kadar kalmasına izin 

verdi69. Halife, Tacülmülk Ebu’l Ganaim vasıtasıyla Sultan’a haber 

göndermiş; o da Halife’nin isteğini Sultana bildirerek: “ Ey Sulta-

nım, eğer halktan bir kimse bir yerden bir yere ve vatanından göç etmek 

isterse on günden önce gidemez, eşyasını nakl edemez. Halife ne yapsın 

ne yol gitsin?”  Deyince Melikşah on güne razı olmuştu.70 Bu sırada 

Sultan av eti yiyip hummaya yakalanmış, bu arada kan aldırması-

na rağmen yeteri kadar kan alınmadığından hastalığı ağırlaşmış ve 

485 yılı Şevval ortasında cuma gecesi vefat etmiştir71. Sultan Melik-

şah’ın Terken Hatun ve Halife Muktedi’nin işbirliği sonucu zehir-

lenerek öldürüldüğü de zikredilmektedir72. Hamdullah Müstevfi 

                                                           
65 Müneccimbaşı, I, 65; el-İsfahani, s. 83; “485 senesi yirmi dört Ramazan’ında” 
66 Müneccimbaşı, I, 65; İbnü’l-Esir'de Sultan'ın Bağdat'ta gidiş sebebi belirtilmemiş-

tir. Bkz. İbnü’l-Esir, VIII, 364, el-İsfahani, s. 69; “Bu tatsızlığa sebeb Melikşah'ın 

halife'ye Bağdat'tan göç etmesini Hicaz ve Dimaşk'tan hangisini ihtiyar ederse 

oraya gitmesini teklif edişi ve Halife'nin, Melikşah'tan lazım olan hörmet ve ikramı 

görmemesi olmuştur.”.  
67 Kayhan, Hüseyin, “Selçuklular-Abbasi Halifeliği İlişkileri”, Türkler, Cilt: IV, An-

kara 2002, s. 672.  
68 Sevim- Merçil, s. 133 
69 İbnü'l-Cevzi, IX, 62.   
70 Ahmed b. Mahmud, I, s.164 
71 İbnü'l-Cevzi, IX, 84; İbnü’l-Esir, VIII, 364; el-Hüseyni, s. 49; “485 yılı Şevval’in on 

altıncı günü öldü.”, el-İsfahani, s. 69.  
72 Bkz., Saatçi, Suphi, Tarihi Gelişim İçinde Irak’ta Türk Varlığı, Tarihi Araştırmalar 

Dokümantaston Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı, İstanbul Araştırma Merke-

zi, İstanbul 1996, s. 54.  



 Gonca SUTAY 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

322 

Melikşah’ın ölümüyle ilgili olarak bölgenin havasının onu etkile-

diğini/çarptığını bu nedenle de hastalanıp vefat ettiğini yazmakta-

dır.73 Buna karşın Urfalı Mateos ise eserinde kesin bir dille Melik-

şah’ın Semerkant sultanının kızı olan karısı tarafından ihanetle 

öldürüldüğünü; ona zehir içirip Sultan’ın canına kıydığını kay-

detmektedir.74 Yine bazı kaynaklarda Sultan’ın Hurdik adlı bir 

hizmetkarı tarafından kulak karıştırıcı aletin zehirlenmesiyle; Sul-

tanın bu aletle kulağını karıştırdıktan sonra birkaç gün içinde has-

talanarak öldüğü de zikredilmektedir.75 Sebep her ne olursa olsun 

Sultanın bu ansızın gelen vefatı Nizamülmülk’ün onun hakkında 

söylediği “Benim sarığımla senin tacın birbirine bağlıdır” sözünü de 

bu şekilde doğru çıkarmıştır. 

Sultan vefat ettiğinde “Hatun el-Celaliye” adıyla tanınan karısı 

Terken Hatun’da bu sırada Sultan’la Bağdat’ta olduğundan O’nun 

ölümünü öncesinde askerden gizlemiş, Halife el-Muktedi’nin Sul-

tan’ın kızından olan oğlu Cafer’i Halife’nin yanına geri göndermiş 

ve Sultan’ın tabutunu alıp Bağdat’tan yola çıktığında emirlere de 

gizlice mal dağıtıp oğlu Mahmud’u destekleyeceklerine dair on-

lardan yemin almıştır; tüm bu olaylarda Hatun’un işleri Tacülmülk 

tarafından yürütülmekteydi76. Nitekim Terken Hatun; Melikşah’ın 

sağlığında Onun işlerine ve hazinesine hakim olup; Sultan’ın as-

kerlerine daima lütuf ve iylik ettiğinden askerler de ona bağlı idi. 

Melikşah öldüğü vakit yanında 1.000.000 dinar olup tamamını 

askere dağıtmış Sultan’ın yüzüğünü ise Kıvamüd-devle (Kür Bo-

ğa) ile İsfahan’a göndermiştir.77 Sultan ömrünün son zamanlarında 

ne kadar kıdemli kişileri varsa çoğunu değiştirmişti. Şöyle ki; Ni-

zamülmülk’ü Tacülmülk’e, dünyada bolluk ve ihsanıyla meşhur 

müstevfisi Şerefülmülk’ü, cimriliği ile meşhur Mecdülmelik-i Ka-

                                                           
73 Hamdullah Müstevfi, s.  49 
74 Urfalı Mateos, s.178 
75 Sevim- Merçil, s. 133 
76 İbnü’l-Esir, VIII, 364. 
77 Ahmed b. Mahmud, II, s.30 
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miyye’ye78, Tuğrai ve münşi Kemalüddevle Ebû Rıza Fazlullah b. 

Muhammed’i Müeyyidülmülk ile Kemalülmülk İbn el-Muhtar ez-

Züzni’yi ise Sedidülmülk Ebu’l-Meali ile değiştirmiş79 bu da ona 

hayırlı olmamıştır. Rükneddin Berkyaruk, Gıyaseddin Muham-

med, Ebu’l-Haris Sencer ve Mahmud adında dört evlat bırakmış-

tır80. Nitekim Terken Hatun eseri olan müthiş taht kavgalarının 

başlaması büyük Sultan'a bir matem merasimi yapılmasına ve adet 

olduğu üzere atların kuyruklarının kesilmesine dahi imkan ver-

memişi; tabutu İsfahan'a götürülerek vakıf eylediği medresesinde 

defnedilmiştir. Kudretinin zirvesine çıkan 40-42 yaşlarındaki Sul-

tan ile 70’ini aşkın Vezir arasındaki uyum etrafın tahrik ve ihtiras-

ları ile bozulmuş ve hakikaten divit ile taç birbirlerini takiple sükut 

etmiştir. Bu durum ise sadece Selçuklu İmparatorluğunu değil 

İslam dünyasını da sarsmış ve ağır buhranlara sürüklemiştir. Bun-

daki en büyük etken hiç şüphesiz bir yandan oğlunu Sultan yap-

maya çalışırken diğer yandan torununu hilafete getirmeye çalışan 

Terken Hatun’dur.81 

Güzel yüzlü, orta boylu, açık kaşlı82 ve bağışlayıcı83 biri olan 

Sultan Berkyaruk’un ilk padişahlığı 486/1093’te olup ömrü yirmi 

beş yıldı ve on iki yıl hüküm sürmüştür. Başkenti (Darü’l-Mülk) 

İsfahan’dı. Vezirleri İzzülmülk el-Hüseyin b. Nizamülmülk onun 

kardeşi Müeyyedü’l-Mülk Ebû Bekir b. Nizamülmülk ve Fahrül-

mülk b. Nizamülmülk84, İzzülmülk Abdulcelil ed-Dihistani85, Müs-

                                                           
78 Yazıcızâde Ali, s. 72; Reşidüddîn Fazlullah, s. 136; “Şerefü'lmülk Ebû'l Sa'd'ı, 

Mecdü'lmülk Ebû'l-Fazl Kummi ile değiştirdi”. 
79 Reşidüddîn Fazlullah, s. 136.  
80 el-Hüseyni, s. 51 
81 Turan, s. 217-218 
82 er-Râvendi, I, 135. 
83 Reşidüddîn Fazlullah, s. 138. 
84 er-Râvendi, I, 135. 
85 Reşidüddîn Fazlullah, s. 155; er-Râvendi, I, 136; el-Hüseyni, s. 54; “Kendisine çok 

kimseler vezir oldu. Bunların en sonu Hatirü'lmülk Ebû Mansur Muhammed b. el-

Hüseyin el-Meybidi idi. Bu çok cahil ve şişman bir adam idi.” İbnü’l-Esir, IX, 24; 

“Sultan Muhammed'in oğlu Melik Selçuk'un veziri el-Hatir Muhammed b. el-

Hüseyin el-Meybuzi, 515 yılında Fars diyarında öldü. Daha önce Sultan Berkyaruk 

ve Sultan Muhammed'e vezirlik yapmıştı. Cömert ve yumuşak huylu bir insandı.”.  
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tevfi’si; Mecdülmülk el Kummi, Hacibleri ise Toga Yürek, Kumac, 

Abdulmülk’tür86. Ancak onun zamanında çok hadiseler ve garip 

olaylar olmuş, türlü zahmetler çekmiştir. Melikşah öldüğünde, on 

üç yaşında olan Berkyaruk, oğulların en büyüğü idi87 ve babası 

veliahtlığa onu tayin etmişti88. Melikşah, Bağdat’ta öldüğü vakit 

Berkyaruk İsfahan’da; Sultanın eşi Terken (Terken) Hatun ve altı 

yaşındaki oğlu Mahmud89 ise O’nunla Bağdat’ta bulunmaktaydı90 

ve askerlerde O’na biat etmişlerdi. Hüseyni askerin Terken Ha-

tun’a itaat etmesini şu şekilde aktarmaktadır: “Askerler üç sebepten 

buna biat ettiler. 1) bunun anası Terken Hatun, Melikşah'ın zamanında 

memleketin bütün işlerini elinde tutuyor, askerlere inam ve ihsanda bu-

lunuyordu. 2) bu kadın Türk padişahlarının neslinden idi; hatta Efrasi-

yap'ın neslinden olduğu söylenir. 3) bütün servet bu kadının elinde idi ve 

bunu hep askerlere dağıttı. Bu cihetten bu çocuğa biat ettiler.” 91 İsfahani 

ise Melikşah’ın günlerinde memlekette sözü geçen bir kişi olduğu; 

onun ölümünden sonra da memleket bunun hükmü altında kaldı-

ğından bütün emir ve vezirlerin bu kadının nimetine perverde 

olmuş adamlar olduklarından onun oğlunu ihtiyar eylediklerini 

ayrıç abu hatunun padişah evladı olmasından dolayı da bunun 

çocuğunu tercih ettiklerini zikretmektedir.92 

Terken Hatun, Emirü’l-Mü’minin Muktedi Billah’dan oğlu 

Mahmud’un sultan olması ve onun adına hutbe okunmasını iste-

                                                           
86 Reşidüddîn Fazlullah, s. 155; er-Râvendi, I, 136. 
87 er-Râvendi, I, 136. 
88 Yazıcızâde Ali, s. 73; Reşidüddîn Fazlullah, s. 139; İbnü’l-Esir, s. 330, 336 “ Sultan 

Melikşah, bu sene (480/ 1087-1088) oğlu Ebû Şûca Ahmed'i veliaht tayin etti, Hali-

fe'ye haber gönderip Bağdat'ta veliaht olarak adına hutbe okutulmasını istedi, 

Şaban ayında (Kasım 1087), veliaht Ahmed adına hutbe okundu, hatiplerin üzerine 

altın saçıldı. Fakat O, 481 yılında Merv'de öldü.” 
89 Reşidüddîn Fazlullah, s. 139; İbnü’l-Esir, s. 367; “O sırada Mahmud dört yıl ve 

birkaç aylıktı.” İbnü’l-Esir, s. 330; “480 yılında Sultan Melikşah'ın Terken Hatun'dan 

bir oğlu oldu ve adını Mahmud koydular.” ; Ahmed b. Mahmud, II, s.30: “Mahmud 

Han beş yaşında ve on aylık bir çocuktu” 
90 Reşidüddîn Fazlullah, s. 139.  
91 el-Hüseyni, s. 51-52 
92 el-İsfehani, s.83 
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miş93, Halife başlangıçta, Saltanatın ismen Mahmud’a ait olması, 

hutbenin ise Halife adına okunması, ordu komutanlığı, ülke ve 

halkın idaresinin Emir Üner’e ait olması gibi bazı şartlar ileri sür-

müş fakat Terken Hatun bunu kabul etmediğinden94 Halife; “Oğ-

lun henüz küçüktür, padişahlığa yaramaz”95 diyerek isteği reddetmiş-

tir. Halifenin Melikşah’ın kızı Mehmelek Hatun’dan96 Cafer adında 

bir oğlu vardı97. Terken Hatun onu terbiye ederdi ve babası el-

Müktedi hayatta olmasına rağmen Terken Hatun O’na Emirü’l-

Mü’minin derdi98. Melikşah hayattayken İsfahan’da Darü’l-halife 

ve harem inşa edip Cafer’i orada Hilafete oturtmak istemişti. Bunu 

Halife bilmekte ve bu durum onun gayet hoşuna gitmekteydi. 

Terken Hatun Cafer’i İsfahan’dan Bağdat’a getirtip Halifeye teslim 

etmiş99; Terken Hatun, Cafer’e babasına ve emri altındakilere bolca 

mal vermiş, Cafer’de babasına giderek Mahmud’un Sultan ilan 

edilmesini istemiş100 ayrıca Terken Hatun’un, Halifenin şartlarını 

kabul ettiğini bildirmesi101 üzerine Halife de buna razı olup, Mah-

mud’u Sultan kılıp adına hutbe okutulmasını emretmiştir102. Gaza-

li'nin çocuğun yaşının küçüklüğünden dolayı Sultan olamayacağı-

na dair fetvasına ve halifenin itirazına rağmen103 22 Şevval 485/25 

Kasım 1092 tarihinde “Nasıru’d-Dünya ve’d-Din” lakabıyla oğlunu  

                                                           
93 Yazıcızâde Ali, s. 73; İbnü’l-Esir, VIII, 367; Reşidüddîn Fazlullah, s. 139.  
94 İbnü’l-Esir, VIII, 367.  
95 Yazıcızâde Ali, s. 73; İbnü’l-Esir, s. 367; Reşidüddîn Fazlullah, s. 139.  
96 Reşidüddîn Fazlullah, s. 140; er-Râvendi, I, 137; “Melikşah'ın kız kardeşi Meh-

melek Hatundan”.  
97 Reşidüddîn Fazlullah, s. 140; İbnü’l-Esir, VIII, 331; er-Râvendi, I, 137.  
98 er-Râvendi, I, 137; Reşidüddîn Fazlullah, s. 140.  
99 Ebankâreî, s.146 
100 er-Râvendi, I, 137; Reşidüddîn Fazlullah, s. 140; İbnü'l-Cevzi, IX, 77; “Melikşah'ın 

kızı Hatun’dan olan Cafer b. Muktedi bu yıl (486) cemadiyelevvelin 13'ünde öldü. 

Vezir Amidüddevle onun için üç gün taziyeye oturdu.”  
101 İbnü’l-Esir, VIII, 367.  
102 996 er-Râvendi, I, 137; İbnü’l-Esir, VIII, 367; “... kendisine “Nasru'd-Dünya ve'd-

Din" lakabı verilmiştir. 22 Şevval 485'te (25 Kasım 1092) Cuma günü adına hutbe 

okunmuştur. Harameyn-i Şerefeyn (Mekke ve Medine)'de de Mahmud adına hutbe 

okundu.”, Ayrıca bkz. Hasan İbrahim Hasan, IV, 37, Reşidüddîn Fazlullah, s. 140, 

Yazıcızâde Ali, s. 74.  
103 Bezer, “Terken Hatun”, s.510 
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sultan ilan ettirerek adına hutbe okutmayı başarmıştı.104 

Terken Hatun bir taraftan da Emir Kerbuga (Kürboğa)’ya pek 

çok mal ve kıyafetler vererek onu İsfahan’a Berkyaruk’u yakala-

ması için göndermiş;105 Kendisi ise yanında oğlu Mahmud, Tacül-

mülk ve askerler olduğu halde Şevval’in üçüncü günü (26 Kasım 

1092) oğlu Mahmud’u tahta geçirmek maksadıyla İsfahan’a gitmiş-

tir.106 Berkyaruk burada tevkif edilmiş, ancak Melikşah’ın ölüm 

haberi duyulduğunda Nizamülmülk’ün adamları şehirde isyan 

edip Berkyaruk’u hapisten çıkararak İsfahan’da adına hutbe oku-

tup Hükümdar ilan etmişlerdi107. Bazı kaynaklarda ise Terken Ha-

tun’un Berkyaruk’u tevkif etmek üzere adam gönderdiğini duyan 

Nizamülmülk’ün adamları Berkyaruk’u İsfahan’da himaye altına 

alıp gece Save ve Ave tarafına O’nun atabeği olan Gümüştekin 

Candar’a götürdükleri, O’nun da Berkyaruk’u alıp Rey’e götürüp 

tahta oturttuğu108 zikredilmektedir. Terken Hatun ile Mahmud 

İsfahan’a yaklaştığında Berkyaruk, Nizamülmülk’ün öldürülme-

sinden sorumlu tuttukları Tacülmülkten nefret ettiklerinden dolayı 

etrafında toplanan Nizamülmülk’e mensup askerlerle birleşmiş ve 

Re’y istikametine gitmiştir109. Rey Emiri Ebû Müslim110, kıymetli 

taşlar ve altınla işlenmiş bir tacı Berkyaruk’un başına koymuş ve 

                                                           
104 Abdulkerim Özaydın, Sultan Muhammed Tapar Devri Selçuklu Tarihi (498-

511/1105-1118), TTK Basımevi, Ankara 1990, s. 9 
105 er-Râvendi, I, 137; Reşidüddîn Fazlullah, s. 141; Yazıcızâde Ali, s. 74; İbnü’l-Esir 

bu olayda Kürboğadan bahsetmez. İbnü’l-Esir, VIII, 367; “Terken Hatun Sultan'ın 

en büyük oğlu Berkyaruk'u tevkif etmek üzere İsfahan'a adam gönderdi.”  
106 Ahmed b. Mahmud, II, s. 30 
107 İbnü’l-Esir, VIII, 368.  
108 Bkz. er-Râvendi, I, 137; Reşidüddîn Fazlullah, s. 141; İbnü'l-Cevzi, IX, 63; “Berk-

yaruk, Nizamülmülk'ün memlüklerine sığındı. Onlarda Rey'de hutbeyi O'nun için 

okudular.”  
109 İbnü’l-Esir, VIII, 368, Berkiyaruk'un Re'y'e gelişini Reşidüddîn Fazlullah, şöyle 

nakletmektedir. “Gümüştekin Candar O'nu Re'y'e götürdü ve orada tahta çıkardı, 

Re'y'in reisi olan Ebû Müslim Berkiyaruk'un başına bir murassa tac giydirdi. Rey 

şehri civarında yirmi bine yakın atlı (sevarkâr) toplandı.” s. 141, Ayrıca bkz. er-

Râvendi, I, 137, Yazıcızâde Ali, s. 74.  
110 Bu şahıs Rey emiri olup Nizamülmülk'ün de akrabası idi. Bkz. İbnü’l-Esir, VIII, 

443  
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Rey şehri civarında yirmi bine yakın atlı toplanmıştır111. Berkya-

ruk’un ordusu ile Terken Hatun’un ordusu Berucird112 yakınların-

da savaşa tutuşmuş, bu sırada Terken Hatun’un ordusunda bulu-

nan Emir Yelberd gibi bazı kumandanlar Berkyaruk’un tarafına 

geçince daha da güçlenen Berkyaruk’un ordusu galip gelmiş ve 

Terken Hatun İsfahan’a geri dönmek zorunda kalmıştır (17 Ocak 

1093). Berkyaruk’ta onların izini takip ederek İsfahan’a gelip şehri 

kuşatmıştır113. Harezm’de oturan, oraya bağlı yerlere hâkim olup 

Harezm’deki devlet işlerinden sorumlu olan İzzülmülk Ebû Ab-

dullah el-Hüseyin b. Nizamülmülk babası öldürülmeden önce 

hizmet için Sultan Melikşah’ın yanına gitmiş, babasının ardından 

Sultan’ın da ölümü üzerine İsfahan’a gelmişti. Berkyaruk çoğunlu-

ğunu Nizamülmülk’e bağlı memlüklerden müteşekkil ordusuyla 

İsfahan’ı 486/1093’te muhasara ettiğinde İzzülmülk, kardeşleriyle 

Berkyaruk’un yanına gitmiş, Sultan O’na hürmet ve ikramda bu-

lunmuş ve O’na devlet işlerinde tam yetki vererek O’nu kendine 

vezir tayin etmiştir114. Tarihin garip vakalarından olarak 487 yılının 

15 Muharrem Cumartesi günü (4 Şubat 1094) Halife Muktedi ansı-

zın vefat etmiş; akabinde Halife Mustazhir Billah’a biat edilmiş; 

Berkyaruk’un yanındaki beyler de yeni halifeye mektup gönder-

mişlerdi. Akabinde ise Mustazhir’den “Berkyaruk’un Sultan ve atası 

yerine han olmasını” bildiren bir mektup almışlardır.115 Azimi ise 

Mustazhir Halife olduğunda bu sırada Bağdat’ta bulunan Berkya-

ruk’un devlet işlerini düzene koyduğu kaydını düşmektedir.116 

                                                           
111 Reşidüddîn Fazlullah, s. 141; er-Râvendi, I, 137; Yazıcızâde Ali, s. 74; Ebankâreî, 

s.146  
112 Hamdullah Müstevfi, s. 52: “Verûcerd (وروجرد) civarında” 
113 İbnü’l-Esir, VIII, 368; “485 yılı Zilhicce ayının son on gününde (21-31 Ocak arala-

rında çetin savaşlar cereyan etti.”  
114 İbnü’l-Esir, VIII, 371; el-İsfahani, s. 84-85; “İzzülmülk, içkiye müptela, tedbir 

bilmez, iktidardan uzak, tembellik ile maruf idi. Devlet idare makinesinin bozuklu-

ğu, Nizamülmülk'ün fıkdanından dolayı ziyadeleştiğinden bunun oğullarından 

birisini iş başına getirmekle devlet işinin yoluna gireceğini zannederek bunu vezir 

tayin edip ululadılar ve tebcil ettiler.”  
115 Ahmed b. Mahmud, II, s. 31 
116 Azimi, s. 34 
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Terken Hatun’un yönetici ve danışmanları olan Emir Mec-

dülmülk Kummi ve Tacülmülk Ebû’l Ganaim ile Üner Bey ve Bil-

gebeg Sermez117 ittifak ederek Terken Hatun’un hazineden Berkya-

ruk’a babasının mirasından beş yüz bin dinar118 vererek Onu İsfa-

han’dan gitmeye razı etmeği kararlaştırdılar119 ve Berkyaruk da 

buna razı olup oradan Hemedan’a geçmiştir120. Tacülmülk ise 

Berkyaruk İsfahan'ı kuşattığı vakit esir alınmış, Berkyaruk O'nu 

başlangıçta vezir yapmak istemişse de bu durum Nizamülmülk'ün 

naibi Osman'ın zoruna gitmiş ve Tacülmülk 486 Muharrem'de 

(Şubat 1093) Nizamülmülk'ün memlükleri tarafından öldürülmüş-

tür.121 Tacülmülk’ün önce burnu ve kulağı kesilip askerin içinde 

gezdirildikten sonra Nizamülmülk’ün kulları tarafından parça 

parça edilmiştir. Zira Nizamülmülk’ün ölümüne sebep olarak bi-

linmekteydi.122 

Berkyaruk Hemedan’a gittiğinde burada halasıyla savaşarak 

onu hezimete uğratmıştır.123 Bu sırada Terken Hatun, Melikşah’ın 

amcazadesi ve Berkyaruk’un dayısı aynı zamanda da Azerbaycan 

Emiri124 olan İsmail b. Yakuti’ye haber gönderip, Berkyaruk’u öl-

dürmesi şartıyla oğlunun atabeyliğini, kendisiyle evlenmeği ve 

O’na hazineler vermeği vaat edip, O’na silah ve teçhizat gönder-

miş125, O da bunu kabul etmişti. Serhenk Savtekin’in adamları ve 

Terken Hatun tarafından kendisine gönderilen Kürboğa ve diğer 

                                                           
117 Emir Bilge Beg Sermez 493 yılı Ramazan ayının sonunda (Ağustos 1100), İsfa-

han'da Sultan Muhammed'in sarayında öldürülmüştür. Kendisi Bâtınilere karşı son 

derece tedbirli olup zırhsız ve muhafızsız dolaşmazken, o gün zırh giymemiş ve az 

sayıdaki adamıyla Sultan'ın sarayına girdiğinde bir Bâtıni tarafından öldürülmüş-

tür. Bkz. İbnü’l-Esir, VIII, 431.  
118 Reşidüddîn Fazlullah, s. 142, er-Râvendi, I, 138, Yazıcızâde Ali, s. 74; “Beş yüz 

bin filoriyi”  
119 Yazıcızâde Ali, s. 74; Reşidüddîn Fazlullah, s. 142.  
120  Reşidüddîn Fazlullah, s. 142; er-Râvendi, I, 138.  
121İbnü’l-Esir, VIII, 368-369, Hasan İbrahim Hasan, IV, 38; İbnü'l-Cevzi, IX, 63.  
122 Ahmed b. Mahmud, II, s.31 
123 Ebankâreî, s.146 
124  İbnü’l-Esir, VIII, 374.  
125 er-Râvendi, I, 138; Reşidüddîn Fazlullah, s. 142; “O'na birçok alet, savaş gereci 

gönderip zerrâdhane-i İsfahan-ı (İsfahan'ın silahhanesi) hepsini O'na verdi.”, Ayrıca 

bkz. İbnü’l-Esir, VIII, 374-75, Hasan İbrahim Hasan, IV, 38.  
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emirlerden kuvvetlerle yola çıkan İsmail’in ordusu126 ile Berkya-

ruk’un ordusu 486/1093’te başlarında Kerec yakınlarında karşılaş-

mış, bu sırada Emir Yelberd Berkyaruk’un safına geçmiş, İsmail 

bozguna uğrayıp İsfahan’a Berkyaruk’un annesi olan kız kardeşi 

Zübeyde Hatun’un yanına gelmiştir127. İsmail, Gümüştekin el-

Candar, Aksungur ve Bozan’la hiç kimsenin olmadığı bir yerde 

konuştukları bir sırada Saltanatı ele geçirmek ve Berkyaruk’u öl-

dürmek niyetini onlara söylediğinde onlar da onu, 486 Şabanın-

da/Ağustos-Eylül 1093128 öldürmüşlerdir129.  Melikşah ve Berkya-

ruk’un büyük emirlerinden olan Emir Yelberd130 Sultan Berkya-

ruk’un annesi hakkında çirkin sözler sarf ettiği gerekçesiyle 

486/1093’te Ramazan ayında Sultan Berkyaruk tarafından öldü-

rülmüştür131.  

Melikşah’ın ölümü ile ortaya çıkan taht mücadelelerinde, Me-

lik Tutuş’un kendi adına hutbe okunması ile ilgili isteği Halife 

Muktedî tarafından yerine getirilmemişti (486/1093). Anlaşıldığı 

kadarıyla, halife hutbe konusunda acele etmemiş, saltanat mücade-

lelerinin sona ermesini beklemişti.132 Berkyaruk, 486 Zilka-

de/Kasım-Aralık 1093’de veziri İzzülmülk’le Bağdat’a gelmiş 10 

Muharrem 487 (30 Ocak 1094) cuma günü Bağdat’ta Sultan Berk-

yaruk adına hutbe okunmuş ve “Rükneddin” lakabı verilmiştir133. 

                                                           
126 İbnü’l-Esir, VIII, 375.  
127 Reşidüddîn Fazlullah, s. 143; er-Râvendi, I, 138; İbnü’l-Esir, VIII, 375; “İsmail ve 

adamları bozulup İsfahan'a doğru gittiler. Terken Hatun kendisini hürmetle karşı-

lamış adına hutbe dahi okutmuştur. Aralarında nikâh neredeyse kıyılacakken 

emirlerden bilhassa Sahibü'l Ceyş Emir Üner bu evliliğe karşı çıkmıştır. Zira onlar 

İsmail'den İsmail de onlardan koruyordu. Bu yüzden Kız kardeşi ve Berkyaruk'un 

annesi olan Zübeyde Hatun'un yanına gitmiş ve birkaç gün orada kalmıştır.”  
128 İbnü’l-Esir, VIII, 374, Reşidüddîn Fazlullah, s. 143; “Ramazan ayının dokuzun-

da”, er-Râvendi, I, 138; “Ramazan ayında”  
129 İbnü’l-Esir, VIII, 375; er-Râvendi, İsmail'in Berkyaruk'un emriyle öldürüldüğünü 

zikretmektedir. Bkz. er-Râvendi, I, 138.  
130 İbnü’l-Esir, VIII, 361; “Emir Yelberd, Nizamülmülk'e Melikşah'ın gönderdiği 

heyette olan ve O'nun Saltanatla ilgili söylediklerini Sultan'a ileten kişidir.”  
131 İbnü’l-Esir, VIII, 376.  
132 Kayhan, “Selçuklular-Abbasi Halifeliği”, s. 672. 
133 İbnü’l-Esir, VIII, 378, İmamüddin İsmail, Ebu’l-Fida, el-Muhtasar fi Ahbari’l-Beşer, 

II, Mısır ts. Grunebaum, Von G. E. Classical İslam-A History 600-1258, (Translated. 
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Berkyaruk’a hil’atler verilmiş, Sultanlığının tasdik edilmesine dair 

menşur çekilmesi için Halife’ye arz edilmiş Halife el-Muktedi de 

Berkyaruk’un Saltanatını tasdik eden menşuru onaylamış fakat 

ansızın vefat edince134 yerine geçen oğlu Mustazhir Billah hil’atleri 

ve saltanatını tasdik eden menşuru Berkyaruk’a göndermiştir135. 

Sultan bu senenin Rebiülevvel ayına (21 Mart 1094) kadar Bağ-

dat’ta kalmış ve daha sonra Musul’a dönmüştür136 

Bu sırada çok sayıda asker toplayan Berkyaruk’un amcası Tu-

tuş isyan etmiş, aralarında Kasımüddevle Aksungur, Emir Bozan 

gibi ünlü komutanlar ile Berkyaruk’un Musul Valisi Emir Kürbo-

ğayı sevk ettiği ordu Halep’e altı fersah mesafede Tutuş’a yenil-

miş137 ve 487 Cemaziyelevvelinde (Mayıs-Haziran 1094) Aksun-

gur138 öldürülmüş, buradan Halep’e yürüyen Tutuş, Bozan ve 

Kürboğa’yı esir alıp, Bozan’ı öldürülmüş; Kürboğa ise Hıms’a139 

gönderilip orada hapsedilmiştir140. 

                                                                                                                        
Katherine Watson), London 1970, s.204 ve Hasan İbrahim Hasan, IV, 38; “487 Mu-

harreminin 14. Cuma günü adına hutbe okundu.” Müneccimbaşı, I, I,Sultan'ın 

Bağdat'a geliş tarihi 14 Muharrem 487 olarak verilmekte ve “Burhanu Emiri'l-

Mü'minin” lakabı verildiği zikredilmektedir. Bkz. Müneccimbaşı, I, 74.  
134 İbnü’l-Esir, s. 376-378; el-Hüseyni, s. 52; İbnü'l-Cevzi, IX, 84; “İmam Muktedi 15 

Muharrem 487 Cumartesi günü ansızın öldü.”, İbnü'l-Cevzi, IX, 81; “Şeyh Ebû Fazl 

b. Nasır; “487 senesi Muharreminde Bağdat'ta zelzele oldu. Bu hadiseden sonra Muktedi 

öldü.” dedi.”. 
135 İbnü’l-Esir, VIII, 378; el-Hüseyni, s. 52; Müneccimbaşı, I, 74. 
136 İbnü’l-Esir, VIII, 378. 
137  İbnü’l-Esir, VIII, 380; el-Hüseyni, s. 52; “Bu vaka cemaziyelahir 487'de oldu.”, 

İbnü'l-Cevzi, IX, 76-77; “Bu sene (486) Tacuddevle Tutuş, Saltanat davasına kalktı. 

Rahbe'yi ele geçirdi, Berkyaruk'un gönderdiği Haleb sahibi Aksungur, Ruha sahibi 

Bozan, Diyar-ı Bekir ve Musul sahibi Fahruddevle b. Cuheyr ile Haleb kapısında 

karşılaştı ve onları bozguna uğrattı. Bozan ve Aksungur'u esir aldı.”.  
138  İbnü’l-Esir, VIII, 380; el-Hüseyni, s. 52, Melikşah'ın memlükü olan Aksungur, 

O'nun ölümü üzerine saltanat davasına kalkışan Tutuş'a karşı Berkyaruk'u destek-

lemiş, Ruyan Köyü yakınlarında Tutuşla yaptığı muharebeyi kaybederek esir dü-

şüp öldürülmüştür. Geniş bilgi için bkz. Coşkun Alptekin; “Aksungur”, DİA, II, 

İstanbul 1989, s. 296  
139 Hıms; Dımaşk ile Halep arasında bir yerleşim merkezi. Yakût el-Hamevî, Ebû 

Abdillah Yakut b. Abdillah el-Hamevi er-Rumi el-Bağdadi, Mu’cemu’l-Buldan”, II, 

Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, Beyrut 1979 /1399. s. 302; 
140 İbnü’l-Esir, VIII, 380-81; el-İsfahani, s. 85; “...Buzan ve Aksungur nam iki emir, 

Mısır ve Şam hududunda idiler. Bunlar durmadan Sultan'a elçi ve mektup göndere-



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam  

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

331 

Tutuş, Harran ve Urfa’yı zapt etmiş el-Cezire diyarını ele ge-

çirmiş, daha sonra Hemedan’a yürüyüp burayı zapt etmiştir. Bu 

sırada Hemedan’da bulunan Fahrülmülk b. Nizamülmülk’ü gör-

müş, O’nu öldürmek istemiş fakat Yağısıyan, halkın Nizamül-

mülk’ün ailesine sempatisi sebebiyle O’nu vezir tayin etmesini 

tavsiye etmiş O’da Fahrülmülk’ü vezir yapmıştır. Daha sonra Bağ-

dat’a haber göndererek Halife el-Mustazhir’den hutbeyi kendi 

adına okumasını istemiştir ancak Berkyaruk’un amcası Tutuş’a 

mağlup olduğu haberi alındıktan sonra bu teklif kabul edilecektir. 

Nitekim Sultan Berkyaruk, 487 Şevvalinde (Ekim-Kasım 1094) 

amcası karşısında bozguna uğramış ve İsfahan’a gitmiştir141  

Berkyaruk’un askeri az olduğundan mukavemet edemeyece-

ğini anlayınca kardeşi Mahmud ile ittifak etmek istemişti ki Terken 

Hatun da bu sırada ölmüştü142. Türk Hakanı Afrasiyap neslinden 

Tafgaç Hanın (Tamgaç) kızı olan Terken Hatun el-Celaliyye, Ta-

cüddevle Tutuş'a iltihak maksadıyla İsfahan'dan yola çıkmış, yolda 

hastalanarak geri dönmek zorunda kalmış ve 487 yılı Ramazan 

ayında (Eylül-Ekim 1094) ölmüştür. Terken Hatun'un elinde yalnız 

İsfahan kalmıştı ve emrinde de on bin Türk süvarisi vardı.143. Nite-

kim Tutuş; oğlu Mahmud’u sultan yapmak için Berkyaruk’un kar-

şısında bulunan Terken Hatun ile karşılıklı gönderilen elçiler vası-

tasıyla ilişki kurmuş, evlenme ve imparatorluğu birlikte yönetme 

konularında tam bir anlaşmaya varmış bulunuyordu.144 Terken 

Hatun İsmail için yaptığı vaadi bu kez el-Cezire ve Diyarbekir 

tarafını hakimiyetine alan Tutuş’a da yapmış onu da ihtiraslarla 

kışkırtarak İsfahan’a çağırmış ancak Tutuş henüz payitahta yetiş-

meden Terken Hatun ölmüştür. Nitekim Terken Hatun’un umumi 

                                                                                                                        
rek amcası Tutuş b. Alparslan'ın isyan ettiğini ihbar ediyorlardı. Sultan bunların 

mektuplarını ancak iki emir ümitlerini kestikleri ve helaklık çukuruna düştükleri 

zaman okudu. Bu iki emir Tutuş'a mukavemet edeceklerini zannettiler. Bunun 

yolunda durdular. Lakin Tutuş'un eline düştüler ve siyaset kılıcı ile öldürdüler.”  
141 1027 İbnü’l-Esir, VIII, 381-382.  
142 1028 Ebû’l-Fida, II, 205; Reşidüddîn Fazlullah, s. 143; er-Râvendi, I, 139; İbnü’l-

Esir, VIII, 386. 
143 İbnü'l-Cevzi, IX, 84. 
144 Ali Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, TTK. yay, Ankara 2000, s.151 
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efkarın tasvip etmediği bu ihtirasları ve yarattığı buhran dolayısıy-

la bir suikast ile öldürüldüğü de kaynaklarda zikredilmektedir.145 

Berkyaruk İsfahan’a geldiğinde Mahmud da bunu işitip kabul 

etmiş, birbirleriyle buluşup at üstünde sohbet etmişler fakat daha 

sonra Onar ile Bilge Bey146 ittifak ederek Berkyaruk’u meydan köş-

künde hapsedip147 Berkyaruk’un gözlerine mil çekmeğe karar 

vermişlerdi. Ancak Mahmud hasta olunca bunlar hali ne olacak 

diye beklemeğe karar verdiler148 O hafta Mahmud ölünce149 bunlar 

da Berkyaruk’u çıkarıp tahta geçirmişlerdir. O sırada Müeyyedül-

mülk b. Nizamülmülk de Horasan’dan Sultan Berkyaruk’un yanı-

na gelerek 487 yılı Zilhiccesinde/Aralık 1094-Ocak 1095 vezir ol-

du150. Sultan Berkyaruk da kardeşi Mahmud’dan sonra çiçek hasta-

lığına tutulmuştu öyle ki ondan umutlarını kesmiştiler ancak sağ-

lığına kavuşmuş151, Iraklı ve Horasanlı Emirler de Berkyaruk’un 

safına geçmiş ve bu durum onu hayli güçlendirmiştir152. Sultan 

Berkyaruk 487 Rebiülevvelinde (Mart-Nisan 1094) amcası Tekiş’i 

boğdurmak suretiyle öldürmüştür153. Nitekim daha öncesinde 

Sultan Melikşah kendisine isyan eden Tekiş’in gözlerine mil çekti-

                                                           
145 Turan, s.226 
146er-Râvendi, I, 139; Reşidüddîn Fazlullah, s. 143; “Aynı gün Onur/ Üner ve Melik-

şah'ın “Oğlum” dediği Emir-i Bozorg Bilgebeg”, Yazıcızâde Ali, s. 75; “Melikşah'ın 

kullarından olup Mahmud'un hizmetinde bulunan Ayru ve Bilge ittifak ederek,”.  
147 Yazıcızâde Ali, s. 75; er-Râvendi, I,139; Reşidüddîn Fazlullah, s. 143; “Köşk-ü 

Meydan-ı İsfahan'da.”  
148 Yazıcızâde Ali, s. 75, er-Râvendi, I, 139, Reşidüddîn Fazlullah, s. 144, Bkz. İbnü’l-

Esir, VIII, 382; “Mahmud humma ve çiçek hastalığına yakalandığında tabib Emi-

nüddevle İbnü'l-Tilmiz, Berkiyaruk'un gözlerine mil çektirmek isteyen emirlere: 

“Melik Mahmud şu anda çiçek hastalığına yakalanmış bulunuyor, kurtulacağa da 

benzemiyor. Görüyorum ki siz Tutuş'un hükümdar olmasını ve ülkeyi ele geçirme-

sini istemiyorsunuz. O halde Berkyaruk'un gözüne mil çekmekte acele etmeyiniz. 

Eğer Mahmud ölürse O'nu Sultan yaparsınız, eğer hastalıktan kurtulursa Berkiya-

ruk'un gözlerine mil çekmekte takdir size kalmıştır.” demek suretiyle onları bu 

işten vazgeçirmiştir.”  
149  Yazıcızâde Ali, s. 75; er-Râvendi, I, 139; 487 yılı Şevval ayı sonunda (11Kasım 

1094) Mahmud ölmüştür. Bkz. İbnü’l-Esir, s 382; Reşidüddîn Fazlullah, s. 144.  
150 İbnü’l-Esir, VIII, 382.  
151 İbnü’l-Esir, VIII, 382; Reşidüddîn Fazlullah, s. 144.  
152 İbnü’l-Esir, VIII, 382, ayrıca bkz. Yazıcızâde Ali, s. 76.  
153 İbnü’l-Esir, VIII, 385.  
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rip Tekrit kalesine hapsetmişti154, ancak Berkyaruk Sultan olduktan 

sonra O’nu yanına getirtmiş, bir müddet sonra bir rivayete göre 

Berkyaruk’un diğer amcası Tutuş tarafından Tekiş’e gönderilen ve 

O’nu kendisine ilhak etmeğe teşvik eden mektupları ele geçirmesi, 

bir başka rivayete göre ise Belhliler’in Tekiş’i istemeleri ve O’nun 

da oraya gitmeğe niyetlenmesi üzerine Berkyaruk tarafından öldü-

rülmüş, cenazesi bir müddet Samarra’da kaldıktan sonra Bağdat’a 

götürülerek Ebû Hanife’nin kabrinin yanında defnedilmiştir155. 

Terken Hatun’un ölümü üzerine askerlerinden bir kısmı Berk-

yaruk safına geçerken büyük bir kısmı Tutuş’un hizmetine girmiş 

bu durum ise saltanat mücadelesinde Tutuş’u daha kuvvetli du-

ruma getirmişti.156 Berkyaruk hastalığa yakalandığı sırada Tutuş, 

İsfahan’daki emirlere kendisine itaat ettikleri takdirde pek çok 

ihsanda bulunmayı vaat etmiş, onlar da O’nun tarafına geçecekle-

rine dair söz vermiş, fakat bir yandan da Berkyaruk’un ne olacağı-

nı merakla bekliyorlardı. Berkyaruk iyileştiğinde ise bu emirler 

Tutuş’a; “Aramızda kılıçtan başka bir şey yoktur.” diye haber gön-

dermişlerdi157. Yeni halife Mustazhir ise babasının bekle-gör politi-

kasını uygulamadığı görülmektedir. Kuzey Suriye’de yeğeni Berk-

yaruk’u yendikten sonra adına hutbe okutmasını talep eden Tu-

tuş’u reddetmemiş, hutbelerde onun adı okunmağa başlamıştı158. 

Nihayetinde Sultan Berkyaruk’la Isfahan’dan ayrıldılar askerleri 

ile Tutuşun ordusu Rey yakınlarında bir mevkide karşılaşmış159, 

488 Saferinde/Şubat 1095 yapılan savaşta Tutuş’un ordusu mağlup 

                                                           
154 Bazı kaynaklarda Tekiş'in (Şihabü'd-devle Tökiş) Melikşah ile yaptığı mücadele 

sonucu Tirmiz kalesinde cebren kendisini kaleden indirerek öldürdüğü zikredil-

mektedir. Bkz. el-Hüseyni, s. 44, İbnü'l-Cevzi, IX, 4; “Melikşah kardeşi Tekiş'le 

savaştı ve O'nu esir etti (sene 475)”  
155 İbnü’l-Esir, VIII, 385.  
156 Sevim, s. 151 
157İbnü’l-Esir, VIII, 390.  
158 Ebû’l-Fida, II, 205, Kayhan, “Selçuklu-Abbasi Halifeliği”, s. 672.  
159  İbnü’l-Esir, VIII, 390, İbnü'l-Cevzi, IX, 85, el-Hüseyni, s. 53; “Muharebenin oldu-

ğu yer Rey'den on iki fersah uzakta Daşilû isminde bir köy idi.” Ayrıca bkz. el-

İsfahani, s. 86, Bazı kaynaklar ise savaşın Hemedan'da yapıldığını zikretmektedir. 

Bkz. Yazıcızâde Ali, s. 76, er-Râvendi, I, 140, Reşidüddîn Fazlullah, s. 145.  
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olmuş kendisi de öldürülmüştür160. Melik Tutuş, Berkyaruk’la 

savaşmadan önce Türkmen Emiri Yusuf b. Abak’ı Bağdat Şahneli-

ğine tayin etmiş, fakat Hille hâkimi Sadaka b. Mezyed Bağdat’a 

girmesine müsaade etmeyip O’nu mağlup etmişti. Sadaka’nın Hil-

le’ye dönmesinden istifade eden Yusuf Bağdat’a girip şehri yağma-

layıp ahaliye saldırmak istese de bu sırada Berkyaruk’la girdiği 

mücadele sonucu ölen Tutuş’un haberini almış ve Bağdat’tan ay-

rılmıştır161. Berkyaruk’un Tutuş’u yenmesinden sonra Fahrü’lmülk 

b. Nizamü’l Mülk162 Horasan’dan atlastan otağlar, kıymetli çadır, 

güzel silahlar, kıymetli taşlarla süslü eğer ve koşum takımları, 

kolanı bağlanmış Arap atları, Zagnos kuşları gibi oldukça mübala-

ğa hediyelerle gelmiş163, Berkyaruk Müeyyedülmülk’ü azledip164 

yerine vezareti Fahrülmülk’e vermiştir165. Terken Hatun’un fitilini 

ateşlediği Selçuklu prensleri arasındaki amansız taht mücadelesi 

Sencer başa geçinceye kadar devam edecek ve nihayetinde devle-

tin parçalanmasında en önemli unsurlardan biri olacaktır. 

                                                           
160 el-İsfahani, s. 86; İbnü’l-Esir, VIII, 390; “Rivayete göre O'nu Halep Emiri Aksun-

gur'un adamlarından biri efendisinin intikamını almak gayesiyle öldürdü.”, İbnü'l-

Cevzi, IX, 85; “488 yılı 17 Saferinde”.  
161 İbnü’l-Esir, VIII, 390, Yusuf b. Abak Tutuş'un katlinden sonra Halep'e gitmiş 

fakat burada “el-Micen” adında buranın milis kuvvetlerinin reisi tarafından 489 yılı 

Muharreminde (Ocak 1096) öldürülmüştür. Bkz. İbnü’l-Esir, VIII, 397.  
162 İbnü’l-Esir, VIII, 390; “Fahrülmülk b. Nizamülmülk bu savaşta Tutuş'un yanın-

daydı, Tutuş'un ordusu mağlub olunca O'da tevkif edilmiş daha sonra ise serbest 

bırakılmıştı.”.  
163 er-Râvendi, I, 140, Reşidüddîn Fazlullah, s. 145; “Dergâh-ı Sultani için alet-i 

padişahi, pişkeşler, ziynet eşyaları, seraperde-i cehremi, atlas otağ, güzel silahlar,” 

Yazıcızâde Ali, s. 76; “Harir-i Sera perdeler, atlas divanhaneler, tazı gibi atlar, cep-

haneler ve garip eşyalar getirmişti.”.  
164 Yazıcızâde Ali, s. 76, İbnü’l-Esir, VIII, 95,“Müeyyed'ülmülk ve kardeşi Fah-

rü'lmülk arasında babaları Nizamülmülk'ün bıraktığı mücevherat dolayısıyla hu-

sumet olmuş, Müeyyed'ülmülk'ün Berkyaruk'a annesi Zübeyde Hatun'u terk etme-

si için yaptığı telkinlerin Zübeyde Hatuna ulaşması ve O'nun vezire karşı tavrının 

değişmesi üzerine Fahrülmülk pek çok hediye göndermiş ve sonunda Müey-

yed'ülmülk azledilip yerine kardeşi Fahrülmülk vezir olmuştur.” Reşidüddîn Faz-

lullah, s. 145-146; “Müeyyedü'l mülk şu şiiri yazdı:“Ben senin hane yapmana çok azim 

gösterdim; Sen haneye yaptığıma vurdun teber(balta)/ Ey pederin canı! Senden yana akıl 

süs vermiyor; Benden hep hayır geliyor, senden hep şer.”.  
165 er-Râvendi, I, 140; Reşidüddîn Fazlullah, s. 144; İbnü’l-Esir, VIII, 395; el-İsfehani, 

s. 87.  
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Sonuç 

Türk kadınının tarihten getirdiği geniş yetki, pek önemli yer 

ve statü, İslami geçiş döneminde dikkat çekici bir durumu berabe-

rinde getirecek ve İslam-Arap devletlerinin alışık olmadığı bazı 

olaylar yaşanacaktır. İşte bu ilginç olaylardan biri de bazı Türk 

kadınlarının, bir Arap-İslam devleti olan Abbasi devleti yöneti-

minde söz sahipliği yapmalarıdır. Meracil Hatun, Maride Hatun 

bunlardan sadece birkaçıdır.  İlk Müslüman Türk hanedanlarına 

mensup kadınlar, siyasi ve idari hayattaki ağırlıklarını muhafaza 

etmiş ve zaman zaman bu durumun gereğini de ifa etmişlerdir.  

Osman Turan’a göre “Terken”lik müessesesi, İslâm öncesi 

Türklerde var olan kadın hukukunun İslâmi dönemdeki tezahü-

rüydü.  Bilhassa Büyük Selçuklularda Terken unvanı ile anılan 

hatunların kendilerine ait yurtlukları, divan teşkilatları, askerleri 

ve önemli gelirleri olan hazineleri vardı. İşte Terkenlerin sahip 

olduğu bu güç, Türk devletlerinde kimi zaman aksaklıklara neden 

olmuş ve yönetim kademelerinde zafiyete yol açmıştı. Terkenler 

bu iktidarı, zaman zaman şahsi menfaatleri doğrultusunda kul-

lanmış ve hem siyasi hem de askeri müdahalelerle emellerine 

ulaşmaya çalışmışlardı. Bu bağlamdan olarak küçük yaştaki oğlu-

nu veliaht ve sultan yapmak isteyen Melikşah’ın eşi Terken Hatun, 

aynı zamanda halifeden doğan torununu da halife namzedi yap-

mak amacıyla büyük bir mücadeleye girişmiştir. Özellikle bu mü-

cadele vezir Nizâmü’l-Mülk ve veliahd Berkyaruk’a karşı yürü-

tülmüştü. Mevcut veraset sisteminin bir sonucu ve hatunun sahip 

olduğu haklar gereği Terken Hatun’un meşru bir mücadeleye gi-

riştiği söylenebilir. Zira erkek hanedan mensupları arasında cere-

yan ettiğinde en liyakatlinin arandığı şeklinde tevil eden siyaset 

meselesi, kadın söz konusu olduğunda tarihi haklarına rağmen 

bozguncu olarak yorumlandığı görüşünü de göz önünde bulun-

durmakta fayda vardır. 

Terken Hatun bu hakimiyet mücadelesinde öncelikle Sultan 

ile vezirin arasını açmak suretiyle karşımıza çıkmış; devlet adam-
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ları ve kumandanlar üzerindeki nüfuzunu da kullanarak harekete 

geçmişti. Kendisine ait vilayetleri, hazinesi ve on iki bin askerden 

oluşan ordusu bulunan Terken Hatun devletin hazinesinden yirmi 

milyona yakın altını, taraftar kazanmak amacıyla kumandanlara 

dağıtmış ve etrafına büyük bir ordu toplamış ve Berkyaruk’u taht-

tan indirmek amacıyla İsfahan’a doğru ordu ile harekete geçen 

Terken Hatun, devleti parçalanma tehlikesinin eşiğine getirmişti. 

Nizamülmülk doğabilecek sorunları önceden fark etmiş olmalıydı 

ki, eserinde kadının siyasetten uzak tutulması gerektiğini söyle-

mişti. Ona göre kadın, kesinlikle devlet işlerine karışmamalıydı. 

Aksi takdirde bu durum devlet için yıkım demekti.166 Kendisi Farsi 

kültürden olan Nizamülmülk’e göre kadın fitnenin başı idi ve asla 

devlet yönetimine müdahil olmaması gerekiyordu.167  

Güzel ve akıllı olduğu kadar sonsuz ihtiraslara sahip Terken 

Hatun yalnız Sultan üzerinde değil devlet işlerinde de çok nüfuslu 

bir kimse idi. O, bir yandan Melikşah'ın büyük oğlu Berkyaruk’u 

veliahtlıktan atıp yerine küçük yaştaki oğlu Mahmut'u tahtın varisi 

yapmak isterken öte taraftan halifeden olan Mah-meleğin oğlu 

bulunan torunu Caferi de halifenin veliahtlığına getirmeye çalışı-

yor bu suretle de hem halifelik hem de sultanlık makamını elinde 

toplamaya uğraşıyordu Nitekim kızı 482 de öldüğünde torununu 

İsfahan'a alıp ona burada bir Hilafet Sarayı yapmak istediği de 

kaynaklarda geçmektedir. Bu emellerinin önündeki tek engel ola-

rak Sultan'dan ziyade Nizamülmülk’ü görmüş ve her münasebette 

Sultan'a Nizamülmülk’ü kötülemekten vazgeçmemiş bu durum 

Sultan'la vezirinin arasını açmaya getirmiş cereyan eden hadise-

lerde vezirin azli ile sonuçlanmıştı. Bir suikast sonucu vezirin öl-

mesinin ardından önündeki en büyük engelin kalktığını düşünen 

Terken Hatun için ise yeni bir mücadele başlayacaktır. Zira vezirin 

ölümünün hemen ardından Sultanın da ölmesi üzerine Halife üze-

                                                           
166Sedat Biçak, “Türkiye Selçuklu Toplumunda Kadın ( XI-XIV. yy )”, Marmara 

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı Orta Çağ Tarihi 

Bilim Dalı  Basılmamış Yüksek Lisans Tezi  İstanbul-2007, s.5-6 
167 Aksoy, s. 16 
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rine ciddi baskılar yapmak suretiyle kendi oğlunu başa geçirmek 

için mücadele verecek ve Melikşah’ın büyük oğlu Berkyaruk’la 

şiddetli bir saltanat mücadelesine girişecektir.  

Berkyaruk ile giriştiği Bûrucird Savaşı'nda yenilgiye uğrayan 

(16 Zilhicce 485/17 Ocak 1093) Terken Hatun mücadeleden yılma-

yıp Berkyaruk’un dayısı ve Azerbaycan Meliki İsmail b. Alp Sun-

gur Yakutiye evlenme teklif edip saltanatta ortaklık önermiş; ordu-

sunu teçhiz için ona her türlü yardımda bulunmuştur. Ancak İs-

mail Kerec yakınlarında Berkyaruk’a karşı girdiği savaşı kaybede-

rek isfahan'a sığınmış; Terken Hatun burada onu çok iyi karşılamış 

hatta Mahmut ile birlikte adına hutbe okunup para bastırılmış 

olmasına rağmen kumandanlar İsmail'in Terken Hatun ile evlen-

mesine karşı çıktığından evlilik gerçekleşmemişti. Nitekim bir 

yandan taht mücadelesiyle uğraşırken diğer yandan Fars bölgesine 

de hakim olmaya çalışan Terken Hatun bu amaçla Turanşah’ın 

elinde bulunan Fars bölgesine Melikşah’ın ölümünün ardından 

Emir Üner’i göndermişse de bunu haber alan Turanşah Şebankare 

emirlerinin de yardımıyla Emir Üner’i mağlub etmiştir (Haziran-

Temmuz 1094).168 Bu yenilgiler dahi Terken Hatun’u yıldırmamış 

tahtı ele geçirmek için harekete geçen kayınbiraderi Tacuddevle  

Tutuş ile gücünü birleştirmek üzere İsfahan’dan hareket etmiş; 

fakat yolda hastalanarak geri dönüp bir süre sonra İsfahan’da öl-

müştür.( Ramazan 487 /Eylül-Ekim 1094) Terken Hatun’un fitilini 

ateşlediği Selçuklu prensleri arasındaki bu amansız taht mücadele-

si ise onun ölümünün ardından da şiddetli bir şekilde Sencer başa 

geçinceye kadar devam edecek ve nihayetinde devletin parçalan-

masında en önemli unsurlardan biri olacaktır. 

Tüm bu olumsuzluklara karşın onun adı sadece siyasi olay-

larda karşımıza çıkmaz. Zira Bağdat’ta Hanefiler için Terken Ha-

tun Medresesi yapıldığı gibi İsfahan Cuma Cami avlusunun kuzey 

tarafında yer alan teknik ve estetik özellikleri bakımından kusur-

                                                           
168

 Sevim-Merçil, s. 307 
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suz sayılan kubbeli bölüm de Terken Hatun adına 1088’de inşa 

edilmiştir. Terken Hatun siyasi olaylar içinde yer alan birçok erkek 

Hanedan mensubu onlar adını sayısız antikalar çeviren devlet 

adamlarının maruz kaldığı ağır insanlara muhatap olmuş önemli 

bir sima olarak tarihe geçmiştir.169 
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ZULMÜN ATEŞİNE ODUN TAŞIYAN KADIN: ÜMMÜ 

CEMİL 

ABDULHALİM OFLAZ 1 

 

Hz. Peygamber’in yengesi Ümmü Cemil…  

Amcası Ebû Leheb’in hanımı… 

Hırçın bir kadın… 

Resûlullah’a sürekli hicviye söyleyen ağzı bozuk bir kadın… 

Kindar bir kadın… 

Güçlü bir aileye mensup olmasına rağmen Hz. Peygamber’e 

olan düşmanlığı ve nefreti ona gururunu ayaklar altına aldırdığı 

kadın…  

Aklî melekesini yitirmişçesine gece uykularını kendine adeta 

haram kılmıştı Resûlullah’ın Kabe’ye gidip gelirken takip ettiği 

güzergâha sert dikenli ağaç dallarını serpebilme uğruna… 

Kur’ânî ifadeyle zulüm ateşine odun taşıyanların anneliğini 

yapacak ve Hammâlete’l-Hatab olarak anılacaktı Kıyamete kadar…  

Emevîlerin reisi Harb b. Ümeyye’nin kızı Ümmü Cemil. An-

nesi ise Fâhite bt. Âmir es-Sekafî…  

Nübüvvet döneminde Mekke ordusunun genel komutanlık 

görevini deruhte eden ve Mekkelilerin Medine’deki Müslümanlar-

la yaptıkları bütün savaşlarda başrol oynayan; Uhud ile Hendek’te 

ise ordu genel komutanlığını bizzat yürüten Ebû Süfyan’ın kız 

kardeşi Ümmü Cemil.  

Allah Resûlünün amcalarının ve halalarının tamamı iman et-

memiş olmalarına rağmen Mekke’deki zor günlerinde O’na destek 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları 
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çıkmışlardı. Aslında akrabalık saikiyle yeğenlerini Mekkeli zorba-

lara karşı yalnız ve desteksiz bırakmamışlardı. Ancak akrabaları 

içinde O’na düşmanlık eden bir kişi vardı: Ebû Leheb. Bütün yakın 

akrabaları içinde Resûl-i Zîşân’a düşmanlık eden tek kişi oydu. 

Yine onun bütün aile fertleri de Resûlullah’a düşmandı. Bu aileye, 

Allah Resûlüne karşı nefret tohumlarını ekenlerin başında gelen 

ise Ümmü Cemil’den başkası değildi.  

Kötü Komşular 

Ümmü Cemil, Hz. Hatice’nin kapı komşusuydu yıllarca. An-

cak nübüvvetle birlikte Mekke toplumunun kahir ekseriyetinin 

takındığı tavrı Ümeyyeoğulları da takınmıştı. Bu konuda kendi 

ailesinden geri kalmamıştı Ümmü Cemil. Yılların komşusuna 

komşuluğun en kötü örneğini sergilemeye başlamıştı.  

Hz. Peygamber’in komşuları, nebevî lisan ile komşuların en 

kötüleriydi: Ebû Leheb ile Ukbe b. Ebî Muayt’tı. Resûlullâh’ın evi 

bu iki kötü komşunun evleri arasındaydı.2 Ki bu ikisi Ebû Cehil ile 

birlikte Hz. Peygamber’in en büyük düşmanları ünvanına da sa-

hiptiler.3 Diğer komşuları ise Hakem b. Ebü’l-Âs b. Ümeyye, Adiyy 

b. Hamra es-Sekafî ve İbn Esda’ el-Hüzelî idi. Hz. Peygamber’in 

evi amcası Ebû Leheb ile Ukbe b. Ebî Muayt’ın evleri arasındaydı. 

İsmi yukarıda zikredilen komşular aynı zamanda Hz. Peygamber’e 

en çok eziyet çektiren müşriklerdi. İçlerinden Hakem b. Ebü’l-

Âs’dan başkası da İslâm ile müşerref olmadı.4 Aslında Hakem, 

Müslüman olsa da rahat durmayacak ve Resûlullah tarafından 

lanetlenmiş olarak sürgüne gönderilecekti.5 Bu komşuları zaman 

                                                           
2 Ahmed b. Yahya el-Belâzûrî, Ensâbü‘l-Eşrâf, I-VIII, Thk. Muhammed Tâmur, 

Dârü’l-Kütübi’l-İlmiye, Beyrut, 2011, c. I, s. 117. 

3 Muhammed b. Sa’d, Kitabü’t-Tabakâti’l-Kebîr, I-XI, Thk. Ali Muhammed Ömer, 

Mektebetü’l-Hancı, Kahire, 2001, c. I, s. 170. 

4 Ebu Muhammed Abdulmelik b. Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, I-IV, Tlk: Ömer 

Abdusselam Tedmürî, Dârü’l-Kitabi’l-Arabî, Beyrut, 1990, c. II, s. 64; İbn Sa’d, 

Tabakât, c. I, s. 170. 

5 Belâzûrî, Ensâb, c. I, s. 132. 
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zaman Resûlullâh’ın evinin önüne hayvan işkembelerini atarlardı.6 

Öz amcası Ebû Leheb7 de onlardan geri kalmazdı. Hatta daha da 

ileri gider, Hz. Peygamber’in evinin önüne kokuşmuş şeyleri ve 

hatta insan pisliğini atardı. Hz. Peygamber’in bu çirkefliklere sade-

ce: Ey Abd-i Menaf! Bu komşuluğa sığar mı? diye sitemde bulunur ve 

elindeki asayla o pislikleri öteye itelerdi. Ebû Leheb bu vazifesini 

sürdürdü. Ta ki henüz İslâm’a girmemiş kardeşi Hamza kendisini 

suçüstü yakalayıp elindeki pislik dolu torbayı alıp başından boca 

edinceye kadar.8 Ama yine de akıllandığı söylenemezdi. Çünkü 

huylu huyundan vazgeçmez misali artık Hamza’nın korkusundan 

kendisi böyle bir suçu işlemeye cüret edemezse de para karşılığın-

da tuttuğu kimseler vasıtasıyla bu kötülüğünü sürdürdü. Hanımı 

Ümmü Cemil’in de kendisinden geri kalır yanı yoktu.  

Aslında geçmişte yeğeniyle fena bir ilişkisi de yok değildi. Ye-

ğeni doğduğunda kendisine verilen müjdeye çok sevindiği, bu 

müjdeyi getiren cariyesi Süveybe’nin yeğenini emzirmesine rıza 

gösterdiği rivayet edilmektedir.9 Yine yeğenine iki defa dünür 

olabilmek için Ebû Talib’i devreye sokmuştu.10 Fakat bununla bir-

                                                           
6 İbn Hişâm, a.y. 

7Ebû Leheb, Hz. Peygamber’in baba bir amcasıdır. Onun annesi Huzaa kabilesinden 

Lübnâ bt. Hâcir’dir. Peygamberimizin babaannesi ise Fatıma bt. Amr’dır. Fatıma 

aynı zamanda Ebû Talib, Zübeyir ve Peygamberimizin Safiye dışındaki bütün 

halalarının annesidir. İbn Hişam, es-Sîre, c. I, s. 114-115. 

8 İzzeddîn b. Esîr, el-Kâmil fi’t-Tarih, I-X, Thk. Ebü’l-Fida Abdullah el-Kâdı, Dârü’l-

Kütübi’l-İlmiye, Beyrut, 1987, c. I, s. 592. 

9 Süveybe daha önce Peygamberimizin amcası Hamza’yı da emzirmişti. Dolayısıyla 

Resûlullah, amcası Hz. Hamza ile sütkardeşti. Hz. Peygamber Mekke’de iken sü-

tannesi Süveybe’yi ziyaret eder, hal hatırını sorardı. Medine’ye hicretinden sonra da 

ona giyecek ve türlü türlü hediyeler gönderirdi. Hz. Hatice de Süveybe’ye ikramda 

bulunurdu. Hatta onu birkaç defa efendisi Ebû Leheb’den azad etmek üzere satın 

almak istemişse de hep redd cevabı almıştı. Ancak Medine hicretinden sonra Ebû 

Leheb kendiliğinden onu azad etti. Bundan dolayı da Ebû Leheb’in diğer dünyada-

ki cehennem azabında hafifleme olacağı rivayet edilmektedir. Bkz. İbn Sa’d, Ta-

bakât, c. I, s. 87-88. 

10 Abdulaziz eş-Şennavi, Hanım Sahabiler, Trc. Tâceddin Uzun, Uysal Kitabevi, 

Konya, c. III, s. 204. 
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likte Ebû Leheb dinine son derece bağlı, kararlı ve muannid bir 

müşrikti. Hz. Peygamber, nübüvvetle görevlendirilip şirke karşı 

savaş başlatınca Ebû Leheb de yeğeni karşısındaki safta yer alıp 

Mekkelilerin kahir ekseriyeti gibi yeğenine ve O’na tabi olanlara 

karşı her türlü zulmü reva görmeye başladı. Bu konuda en şedit 

olanlardan biri de hanımı Ümmü Cemil’di. Karı koca Hz. Peygam-

ber’e ve İslâm’a düşmanlık konusunda hem birbirlerinden etkile-

niyor hem de birbirlerini teşvik ediyorlardı. Ümmü Cemil’in düş-

manlığı belki kocası Ebû Leheb gibi dinî saiklerden kaynaklanmı-

yordu; ama Mekke fethine kadar şehirde İslâm’ın yayılması önün-

deki en büyük kalkan görevi gören ailesi Ümeyyeoğullarından 

etkilenmekteydi. Kocasıyla birlikte yılların komşusu Hz. Hati-

ce’den utanmadan Peygamber evinin önüne her türlü pisliği at-

makta beis görmüyordu. Yine dağda bayırda topladığı sert dikenli 

ağaç dallarını11 Hz. Peygamber’in yolunun üstüne atıyordu. Tek 

bir maksadı vardı: Bu dikenler Resûl-i Kibriyâ’nın ayağına batsın 

ve canını acıtsın. Bu nefret psikolojisi ona asaletini kaybettirmişti. 

Normalde etrafında pervane gibi dönen köle ve cariyelerine de bu 

işi yaptırabilirdi. Ama o, yeter ki Hz. Peygamber acı çeksin diye 

hammallar gibi odun taşımaktan çekinmeyecek kadar kindar bir 

kadındı. Çünkü Hz. Peygamber’in acı çekmesinden mutlu olabile-

cek kadar nefret ve kin bürümüştü benliğini. Zahiren Hz. Peygam-

ber’e eziyet ediyor, O’na zarar veriyordu; ancak o da diğer bütün 

zalimler gibi aslında kendisi için cehennem ateşine odun taşıyor-

du.  

Tebbet Sûresi’nin Nüzulü 

Habibine acı çektiren bu ıslah olmaz tiplerin daha dünyada 

iken kalplerini mühürleyen ezelî ve ebedî buyruğunu gönderdi 

Yüce Allah. 

الَةَ تَبَّْت يَدَا أَبِي لََهٍب َوتَبَّ َما أَْغنَى َعْنهُ َمالُهُ َوَما َكَسَب َسيَْصلَى نَاًرا ذَاَت لََهٍب َواْمَرأَتُهُ َحمَّ 

                                                           
11 Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Câmi’ lî Ahkami’l-Kur’ân, I-

XXIV, Thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, 2006, 

c. XXII, s. 552. 
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َسدٍ  ن مَّ  Ebû Leheb kahrolsun, ki kahroldu da!Malı /اْلَحَطِب فِي ِجيِدَها َحْبٌل م ِ

ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. 

Karısı da odun hamalı olarak onunla beraber girecektir. Boynunda 

da hurma lifinden bir ip olacaktır.12 

Aslında Ümmü Cemil Duhâ Sûresi’nin nüzulüne de sebep ol-

muştu. Vahyin bir süreliğine kesintiye uğradığı Fetretü’l-Vahiy 

döneminde bu kadın, Hz. Peygamber’e gelip “ إن  رب ك قالك

 .Muhakkak ki Rabbin seni terk etti ve sana darıldı”, demişti/وود عك

Bunun üzerine onu, kendi sözlerinin aynısını kullanarak tekzib 

eden Duhâ Sûresi nazil olmuştu.13 Tebbet Sûresi de kocasının söz-

lerinin aynısı ile onlara cevap niteliği taşımaktaydı. Hz. Peygamber 

Safa tepesi önünde akrabalarını İslâm’a davet ettiğinde topluluk 

içinde bulunan Ebû Leheb: “ تب ا لك ألهذا دعوتنا/Kahrolasıca bizi buraya 

bunun için mi çağırdın”, demiş,14 bu sûre de aynı ifade ile ona 

cevap vermişti. Ebû Leheb’in 'تب ا لك' bedduasına karşılık تَبَّْت يَدَا… 

çıkışı gelmişti.  

Allah Teâlâ, bu sûrenin son iki âyetini Ümmü Cemil’e tahsis 

etmiştir. Bu iki âyette bu kadının nasıl bir tıynete sahip olduğuna 

ve diğer dünyadaki mevkisiyle ilgili bilgiler yer almaktadır. Ebû 

Leheb’in alevli ateşe yaslanacağını söyledikten sonra ' َُواْمَرأَتُه/karısı 

da' ifadesini kullanmıştır. Bu kelime 'َسيَْصلَى' kelimesinin müstetir 

faili olan هو’ye bağlıdır. Yani hanımı Ümmü Cemil de onunla bir-

likte alevli ateşe yaslanacak, oraya girecektir. Aynı zamanda o,o 

ateşin yakıtını taşıyandır da. Onun taşıdığı cehennem yakıtı ve 

odunu da; “ لَّْم تَْفعَلُواْ َولَن تَْفعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّاَر الَّتِي َوقُودَُها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ أُِعدَّْت  نْ إفَ 

 Fakat, eğer yapamazsanız ki asla yapamazsınız, o taktirde/”ِلْلَكافِِرينَ 

                                                           
12 Tebbet, 111/1-5. 

13 Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmiü’l-Beyân an Te’vili Âyi’l-Kur’ân, I-XXVI, Thk. 

Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî, Dâr-u Hicr, Kahire, 2001, c. XXIV, s. 721-722; 

Celâleddîn Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, I-XVII, Thk. Abdullah b. 

Abdülmuhsin et-Türkî, Dâr-u Hicr, Kahire, 2003, c. XV, s. 481. Yukarıdaki ifade 

Taberî’de geçmektedir. Süyûtî’de ise ماأري صاحبك إال  قدود عك وقالك/Ben arkadaşının seni 

terk ettiğini ve sana darıldığını görüyorum, şeklinde geçmektedir. 

14 Taberî, Câmiü’l-Beyân, c. XXIV, s. 715. 



 Abdulhalim OFLAZ 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

346 

kâfirler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakı-

nın.”15 ve “ ِ َشْيئًا َوأُولَئَِك ُهْم َوقُودُ إ َن ّللا  نَّ الَِّذيَن َكفَُرواْ لَن تُْغنَِي َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َوالَ أَْوالَدُُهم م ِ

 ,Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye (azaba) karşı, kâfirlere/ النَّارِ 

onların malları ve evlâtları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar, 

onlar ateşin yakıtıdırlar.”16 âyetleri mucibince Ebû Leheb’dir. As-

lında bu âyet bize bütün Haşimiler içinde niçin sadece Ebû Le-

heb’in Hz. Peygamber’e düşmanlık ettiğini de göstermektedir. 

Onu bu yola sevkedenin hanımı Ümmü Cemil olduğunu görmek-

teyiz. Yine  َالَة  kelimesinin mübalağalı ism-i fail vezninde gelmesi َحمَّ

de hanımının kendisini Hz. Peygamber’e düşmanlık konusunda 

çokça etkilediğini göstermektedir.   

اَلة   Kelimesinin Okunuşu َحمَّ

Kıraat âlimleri “الَة  kelimesinin okunuşu hususunda farklı ”َحمَّ

görüşler serdetmektedirler. Âsım kıraatinde mansub, diğer kıraat-

lerin tümünde ise merfu' okunmuştur. Merfu’ okunduğunda 

الَة“ ,kelimesi mübteda olur ”َواْمَرأَتُهُ “ -da haberi. Tümü isim cüm ”َحمَّ

lesi olarak “َسيَْصلَى”daki “هو” zamirine hal olur. Anlamı da şöyle 

olur: Ebû Leheb, alevli ateşe yaslanacaktır ki hanımı da odun taşı-

yıcısıdır. Veya “ َُسَيْصلَى“,”َواْمَرأَتُه”daki “هو” zamirine matuf olur. Bu 

durumda bu kelime üzerinde durulabilir/vakfolunabilir. “الَة  da ”َحمَّ

ona hal olur. Âsım kıraatinde ise “الَة -mansub okunur. Bu du ”َحمَّ

rumda “ َُسيَْصلَى“ ,”َواْمَرأَتُه”daki “هو”zamirine matuftur. “الَة  de ona ”َحمَّ

hal olur.17 

اَلةَ اْلَحَطِب   Kavramının Anlamı َحمَّ

Müfessirler, “ ِالَةَ اْلَحَطب  .ifadesine birkaç mana vermişlerdir ”َحمَّ

Bunlar içerisinde en çok tercih edileni, zahirinin ifade ettiği an-

lamdır. Yani Hz. Peygamber’i üzmek, O’na eziyet etmek için 

O’nun yoluna geceleyin sermek maksadıyla sert dikenli ağaç dalla-

rını ve çalı çırpı toplayan kadın, odun taşıyan kadın anlamıdır. 

                                                           
15 Bakara, 2/24. 

16 Âl-i İmrân, 3/10. 

17 Daha detaylı bilgi için bkz. Kurtubî, el-Câmi’, c. XXII, s. 552. 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam  

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

347 

Yine laf taşıyan, koğuculuk yapan kadın anlamı da verilebilir. 

Çünkü Ümmü Cemil, Kureyşli müşriklerin yaptığı gibi Hz. Pey-

gamber’e Muhammed/övülmüş sıfatı yerine 

mem/م -kınanmış lakabını takarak hicviyeler düzer, halk arasın/ُمذَمَّ

da da dolaşarak bu şiirlerle O’nu tenkit ederdi. Türkçede odun 

hamalı sözünden bu anlam anlaşılamasa da Araplar arasında bu 

sözün bu anlamda kullanıldığı vakidir. Nitekim Zemahşerî, Arap-

ların insanlar arasında bozgunculuk yapan, laf taşıyan kimselere “ يَْحِمُل

هُمْ اْلَحَطَب بَْينَ ” derler, demiştir.18Yine Ümmü Cemil’in, Hz. Peygamber’i 

fakirliğinden dolayı ayıpladığı, halk arasında da bunun dedikodu-

sunu yaptığı rivayetleri de vardır. Ünlü tarihçi ve müfessir Taberî, 

bu konudaki farklı rivayetleri sıraladıktan sonra bu âyetin ilk an-

lamda kullanımının; yani Ümmü Cemil’in Resûlullah’ın geçeceği 

yol üzerine dikenli ağaç dallarını bıraktığı şeklindeki yorumun 

daha doğru olduğunu ifade etmiştir.19 

َسد ن مَّ  Âyetinin Tahlili فِي ِجيِدَها َحْبٌل م ِ

َسد“ ن مَّ -Boynunda da hurma lifinden bir ip olacak/فِي ِجيِدَها َحْبٌل م ِ

tır.” 

 gibi boyun demektir.20 Ancak sadece ”ُعنُق“ kelimesi, tıpkı ”ِجيد“

boyun demek olmayıp özellikle gerdan gibi süslenmeye layık bo-

yun anlamındadır. Bundan önceki âyette odun hamalı diye tahkir 

edildikten sonra boyun yerine zinete layık gerdan kavramının 

kullanılması kadının kadınlık onurunu coşturarak acıklı manzarayı 

gözler önüne sermek içindir. Aslında o dilberin boynunda gerdan-

lık olması gerekirdi. Ancak Hz. Peygamber kıskançlığı ve düşman-

lığı ona, boynuna gerdanlık yerine ip, hamallık ipini geçirtmiştir.21 

                                                           
18 Ebü’l-Kâsım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşâf An Hakâiki Ğavâmidi’t-

Tenzîl, I-VI, Thk. Âdil Ahmed Abdülmevcûd-Ali Muhammed Muavviz, Mektebe-

tü’l-Ubeykan, Riyad, 1998, c. VI, s. 457; Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân 

Dili, I-X, Sad. İsmail Karaçam vd., Azim Yay., İstanbul, 2011, c. X, s. 54.   

19 Taberî, Câmiü’l-Beyân, c. XXIV, s. 718-721. 

20 Taberî, Câmiü’l-Beyân, c. XXIV, s. 722. 

21 Yazır, Hak Dini, c. X, s. 55. 
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 kavramının anlamı için de şu aşağıdaki farklı görüşler ”َمَسد“

mevcuttur: 

a. Taşınan odunların ve ağaç dallarının yine bir kısmıyla 

bağlandığı o dallara denir.  

b. Ateşten bir halkadır. 

c. Uzunluğu yetmiş zira’ olan bir demir zincirdir.  

d. Uzunluğu yetmiş zira’ olan ateşten bir halkadır. 

e. Makaradaki demirdir. 

f. Beyaz incilerden yapılmış gerdanlıktır. 

g. İnce hurma dallarından sağlam bir şekilde bükülüp 

örülmüş liftir. 

h. Hurma ağacı lifi, demir veya kıl gibi maddelerin her-

hangi birisinden ip şeklinde bükülüp örülmüş sağlam 

telli urgan, halat ve zincirlerin hepsine denir.22 

Said b. Müseyyeb’den rivayet edildiğine göre Ümmü Cemil’in 

değerli taş ve mücevherlerden oluşan ve çok sevdiği bir gerdanlığı 

vardı. Her defasında elini o gerdanlığın üzerine koyup Lât ve Uzzâ 

putları adına yemin ederek ben bunu Muhammed’in düşmanlığında 

harcayacağım, derdi. Allah da kadının bu niyetine “ ن فِي ِجيِدَها َحْبٌل م ِ

سَ  دمَّ ” ile cevap verdi.23 Yani o kadın, bu dünyadaki o kıymetli ger-

danlığın yerine diğer dünyada boynunda sağlam liflerden oluşan 

bir tasma ile cehenneme sürüklenecektir. Tıpkı o dönemde, cahili-

ye döneminde sağlam iplerden yapılmış ve cariye ile kölelerin 

boyunlarına takılan tasmalar gibi bir tasma.  

Tebbet Sûresi’nin Sonuçları 

Tebbet Sûresi’nin nüzulü önemli bazı sonuçlar doğurdu. Pey-

gamberlik öncesi dönemde Hz. Peygamber’in kızları Rukiye ile 

Ümmü Gülsüm Ebû Leheb’in oğulları Utbe ve Uteybe ile nişanlıy-

                                                           
22 Detaylı bilgi için bkz. Taberî, Câmiü’l-Beyân, c. XXIV, s. 722-726; Yazır, Hak Dini, c. 

X, s. 55-57. 

23 Kurtubî, el-Câmi’, c. XXII, s. 554. 
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dılar. Ancak henüz düğünleri olmadan bu sûre inince Ebû Leheb 

ile Ümmü Cemil oğullarına bu nişanlılarını boşattırdılar.  

Yine ağzı bozuk ve kindar bir kadın olan Ümmü Cemil, ken-

disinin ve kocasının Kur’ân’da yerildiğini duyunca çok öfkelendi. 

Bunun intikamını ve hıncını almak için Resulullah’ı aramaya ko-

yuldu. Ancak bütün aramalarına rağmen bulamadı. Sonunda 

O’nun en yakın arkadaşı Hz. Ebû Bekir’i Kabe yakınlarında yalnız 

otururken buldu ve yanına gitti. Aslında o anda Hz. Ebû Bekir 

yalnız değildi. Yanında Hz. Peygamber de vardı. Ancak Ümmü 

Cemil O’nu görmüyordu. Çünkü O (a.s.), hıfz-ı İlahîde idi. Allah, o 

kadının gözlerine bir perde çekmiş ve onun şerrinden Habibini 

korumuştu. Avuç içini doldurur bir taşı elinde tutan Ümmü Cemil, 

Hz. Ebû Bekir’e: Arkadaşın nerede? diyerek Resûlullah’ı sordu. De-

vamında aldığım bilgiye göre O beni hicvetmiş. Vallahi, O’nu bulursam 

bu taşla ağzına vururum. Bilinsin ki ben de şairim, dedi ve şu mısraları 

terennüm etti:  

Müzemmem’e/yerilmişe24 karşı geldik 

O’nun emrini reddettik 

Dinine de kin duyduk. 

Kureyş Hz. Peygamber’in Kur’ân’da geçen adlarından Mu-

hammed/övülmüş yerine müzemmem/yerilmiş’i kullanırlar ve o 

isimle de O’na beddua ederlerdi. Hz. Peygamber de: Allah’ın Ku-

reyş’in bedduasını benden nasıl def ettiğine şaşırmıyor musunuz? Onlar 

müzemme’e sövüp hicv ediyorlar, hâlbuki ben Muhammed’im, diyerek 

onların ahmaklıklarına dikkat çekmişti.25  

Bütün hayatı boyunca Hz. Peygamber ile ve O’nun dini ile 

mücadele eden ve asıl adı Avra olan26 Ümmü Cemil’in iple boğula-

                                                           
24 Ümmü Cemil, Müzemmem sıfatıyla Hz. Peygamber’i kastetmiştir.  

25 İbn Hişam, es-Sîre, c. II, s. 9-10; Ayrıca Tebbet Sûresi’nin değişik açılardan tahlili 

için bkz. Murat Sarıcık, Hz. Muhammed’in Çağrısı Mekke Dönemi, Nesil Yay., İstanbul, 

2006, s. 110-116.  

26 Ebû Bekir Muhammed İbnü’l-Arabî, Ahkâmü’l-Kur’ân, I-IV, Thk. Muhammed 

Abdulkadir Atâ, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiye, Beyrut, 2003, c. IV, s. 466. 



 Abdulhalim OFLAZ 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

350 

rak öldüğünü Kurtubî rivayet etse de27 onun nerede ve ne zaman 

öldüğüne dair kaynaklarda herhangi bir kayıt yoktur.28  

Sonuç 

Hâşimoğulları, İslâm’ın ilk dönemlerinden itibaren Hz. Pey-

gamber’e akrabalık saikiyle destek çıkmışlardı. Amcalarının ve 

halalarının tamamı iman etmemiş olmalarına rağmen Mekke’deki 

zor günlerinde O’nu Mekkeli zorbalara karşı yalnız bırakmamış-

lardı. Özellikle amcası Ebû Tâlib, iman etmediği halde yeğenine 

yaptığı yardımlar herkesin malumudur. Ancak bir diğer amcası 

Ebû Leheb ise bütün akrabaları içinde O’na düşmanlık eden tek 

kişiydi. Yine onun bütün aile fertleri de Resûlullah’a ve İslâm’a 

düşmandı. Bu aileye, Allah Resûlüne karşı nefret tohumlarını 

ekenlerin başında gelen ise Ümmü Cemil’den başkası değildi.  

Ümmü Cemil kocasıyla birlikte yılların kapı komşuları olan 

Hz. Peygamber’e ve aile efradına komşuluğun en kötü örneğini 

sergilemişlerdi. Ümmü Cemil’in düşmanlığı sadece dinî saiklerden 

kaynaklanmıyordu. O, bu konuda kendi ailesi Ümeyyeoğulların-

dan çokça etkileniyor ve bu sebeple de Peygamber evinin önüne 

her türlü pisliği atmakta beis görmüyordu. Yine dağda bayırda 

topladığı sert dikenli ağaç dallarını Hz. Peygamber’in yolunun 

üstüne atıyor; maksat bu dikenler O’nun ayağına batsın ve onun 

canını acıtsın.  

Ümmü Cemil’i cehennem oduncusu olarak tavsif eden Allah, 

onun ve kocasının zorbalıklarını karşılıksız bırakmamıştır. Bu zor-

balığa çok sert bir karşılık vermiş, onların kalplerini mühürlemiş, 

iman etmelerine adeta ket koymuştur. Onlar da iman etmemek 

suretiyle Kur’ân’ın İlâhî Kitap olduğunun musaddak olduğuna 

hizmetkâr olmuşlardır.  

 

                                                           
27 Kurtubî, el-Câmi’, c. XXII, s. 555. 

28 Gülgün Uyar, “Ümmü Cemil”, DİA, I-XLIV, TDV Yay., İstanbul, 2012, ss. 315-316, 

c. LXII, s. 315.  
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İSLÂMDA KADIN: HAKLARI, DEĞERİ, SOSYAL KONUMU 

VE SORUNLAR 

ABDULMECİT OKÇU 1 

 

I.1- İslâmda Kadın 

Kur’an’ın öngördüğü hayat anlayışında temel öğe ve muhatap 

bizzat insandır. İnsanlara bazen “Yâ Eyyühennâsü…” şeklinde hitap 

edilirken, bazen de “Yâ Eyyühellezîne Âmenû…” şeklinde toplum-

daki egemen grup esas alınarak hitap edilir. Buna göre Kur’an’da, 

kadın-erkek ayırımı yapılmadan çeşitli hak ve sorumluluklardan, 

insan ilişkileriyle ilgili birçok ilke ve kuraldan bahsedilir. Şöyleki:  

İslâm, fizyolojik ve bedensel farklılıklar dışında kalan husus-

larda kadın ve erkeği birbirine denk tutmuş, İslâm’a davette kadın 

ve erkek arasında hiçbir ayırım yapmadan onları doğru yola davet 

etmiştir.  Bu husus Leyl,2 İbrâhim,3 İsrâ,4 Kehf,5 Hâc6 gibi birçok 

sûrede açıkça beyan edilerek her iki cinsin kendi hesaplarına yapa-

cakları eylemlerden sorumlu tutulacakları belirtilmiştir. Her bir 

kişinin kıyamet günü Allah’ın huzuruna tek başlarına gelecekleri 

ve iyi kötü amellerinin karşılıklarını görecekleri ifade edilmiştir.7 

Bir başka ayette de, “ يُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر اَْو اُْنٰثۚى بَْعُضُكْم ِمْن ي ََلا اُضّ۪ ...اَن ّ۪

ي َوقَاتَلُوا يلّ۪ ي َسبّ۪ يَن َهاَجُروا َواُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َواُ۫وذُوا فّ۪ َوقُِتلُوا ََلَُكف َِرنَّ َعْنُهْم َسي ِـَٔاتِِهْم  بَْعٍضۚ فَالَّذّ۪

ً ِمْن ِعْنِد ّللٰاِِۜ َوّللٰاُ ِعْندَهُ ُحْسُن الثَّ  ي ِمْن تَْحتَِها اَْلَْنَهاُرۚ ثََوابا َواِ    َوََلُْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت تَْجرّ۪

…Şüphesiz ben, erkek olsun kadın olsun -ki birbirinizden meydana gel-

                                                           
1 Prof. Dr. Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
2 Leyl, 92,3-13. 
3 İbrâhim14,34. 
4 İsrâ, 17,11. 
5 Kehf, 18,54. 
6 Hâc, 22,66. 
7 Bkz. Bakara, 2, 285; Meryem, 19,93-95. 
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mişsinizdir- sizden bir şey yapanın emeğini asla boşa çıkarmam. Hicret 

edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda eziyete uğratılan-

ların, savaşanların ve öldürülenlerin, işte onların günahlarını elbette 

sileceğim…”8 buyurulmaktadır.9 İslâm dini bütün kadınlara dini, 

edebi, siyasi, sosyal ve medenî her hakkı mükemmel olarak ihsan 

etmiştir.  

İslâm Peygamberi, “Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi, ka-

dın güzel koku ve namaz” diye buyurmuş ve ümmetine kadınlara 

güzel davranmalarını tavsiye etmiştir. İslâm’da kadın hakları ga-

ranti altına alınmıştır. İslâm’ın ilk devirlerinde Müslüman kadın-

lar, her konuda erkeklerle beraber çalışmıştır. Mesela, Hz. Aişe 

(ra.) ordulara kumanda etmiştir. Bilindiği üzere üçüncü halife Hz. 

Osman’ın şehadetinden sonra ümmetin içine düştüğü siyasi buh-

randa Hz. Peygamber’in hanımının isminin geçmesi, o büyük ha-

nımın Kur’ânî zihniyete sahip oluşundandı. Hz. Aişe (ra.) Cemel 

harbine takaddüm eden günlerde Basra’ya vardığında kendini bu 

harekete sevk eden amilleri anlatırken “ ى كـثيـٍرمن نجـواهم...َلخـيرف  

/Sadaka vermek, iyilikte bulunmak veya halkın arasını bulmak gayesinin 

dışında … hayır yoktur;” şeklindeki ayeti okuduktan sonra şöyle 

demiştir: “Allah’ın ve Peygamber’in küçük-büyük, erkek-kadın, 

herkese emrettikleri ıslah işi için harekete geçmiş bulunuyoruz. 

Gayemiz marufu emretmek, sizi ona teşvik etmek, münkerden 

alıkoymak ve onu değiştirmeye sevk etmektir.”  

İslâm’da, insanlık ve Allah’a kulluk bakımından kadınla erkek 

arasında bir fark bulunmadığı gibi, temel hak ve sorumluluklar 

açısından da kadın erkek ayrımı bulunmamaktadır. Dinimizde, 

erkeğe tanınan temel hak ve hürriyetler, yani okuma-öğrenme 

hakkı, çalışma hakkı, mülk edinme hakkı, seyahat etme hakkı, 

savaşma hakkı, yönetime katılma hakkı, yönetici olma hakkı, mes-

                                                           
8 Al-i İmrân, 3,195. 
9 Bkz. Çelik Hüseyin, İslâmda Kadın ve Aile Sorunları, Kadın ve Aile Sorunları 

Sempozyumu, (Editör, Şemsettin Kırış, Dizgi Ofset, 2015, Konya s. 45,46. Osman 

Bayraktutan, M. Emin Yurt, Kur'an Eğitim ve Öğretiminde Ailenin Rolü Üzerine Bir 

Değerlendirme, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uluslar Arası Aile İçi Eğitim 

Çalıştayı, 2016, s. 195-210.    
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ken dokunulmazlığı, şeref ve onurun korunması, evlenme ve aile 

kurma gibi haklar aynı derecede kadına da tanınmıştır.10 

Mümtehine sûresi 13. âyetinde İslâm’da kadının iradesinin 

bağımsızlığı açık bir şekilde ortaya konularak şöyle denilmektedir: 

“ اَءَك اْلُمْؤِمنَاُت يُبَايِْعَنَك َعٰلاى اَْن ََل يَاا اَيَُّها النَّ  يَن َوََل  بِيُّ اِذَا َجا يُْشِرْكَن بِاّٰلٰلِ َشْيـٔاً َوََل يَْسِرْقَن َوََل يَْزنّ۪

ينَكَ  يِهنَّ َواَْرُجِلِهنَّ َوََل يَْعصّ۪ يَنهُ بَْيَن اَْيدّ۪ يَن بِبُْهتَاٍن يَْفتَرّ۪ ي َمْعُروٍف فَبَايِْعُهنَّ  يَْقتُْلَن اَْوََلدَُهنَّ َوََل يَأْتّ۪ فّ۪

يم  Ey Peygamber! Mümin kadınlar, Allah’a/َواْستَْغِفْر لَُهنَّ ّللٰاَِۜ اِنَّ ّللٰاَ َغفُوٌر َرحّ۪

hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukla-

rını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirme-

mek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere 

geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah’tan bağışlama 

dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Ayet-i 

kerimede de belirtildiği üzere, kadın olmak, hak ehliyetini ve fiil 

ehliyetini daraltan bir sebep değildir.  

Kadın, mali ve ticarî alanlarda erkeklerle eşit konumda olup, 

kadın olması sebebiyle herhangi bir kısıtlamaya maruz değildir. 

Ticaret ve borçlar hukuku alanında erkeklerin sahip oldukları bü-

tün hak ve yetkilere sahiptir. İslâm dininde erkek–kadın ayrımı 

yapılmaksızın, çalışıp kazanmak teşvik edilmiş ve “ َّْنَساِن اَِل َواَْن لَْيَس ِلْْلِ

 İnsan için ancak çalıştığı vardır.”11 Buyurulmuştur. Bir başka/َما َسٰعى  

ayette ise:  “ ا اْكتََسبُوا  َوََل  يٌب ِممَّ َجاِل َنصّ۪ َل ّللٰاُ بِهّ۪ بَْعَضُكْم َعٰلى بَْعٍضِۜ ِللر ِ تَتََمنَّْوا َما َفضَّ

يماً   َوْسـَٔلُوا ّللٰاَ ِمْن فَْضِلهِّ۪ۜ اِنَّ ّللٰاَ َكاَن بُِكل ِ َشْيٍء َعلّ۪
ا اْكتََسْبَنِۜ يٌب ِممَّ اِء َنصّ۪ -Allah’ın, kimi/َوِللن َِسا

nizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri (haset ederek) arzu edip 

durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da ka-

zandıklarından bir pay vardır. Allah’tan O’nun lütfundan isteyin. Şüp-

hesiz Allah her şeye şahittir;”12 buyurulmuştur. Çalışma kapsamında 

değerlendirilen ticaret ile ilgili, “ وا اَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل  يَاا
يَن ٰاَمنُوا ََل تَأُْكلُا اَيَُّها الَّذّ۪

 ً يما وا اَْنفَُسُكْمِۜ اِنَّ ّللٰاَ َكاَن بُِكْم َرحّ۪
-Ey iman eden/اَِلَّا اَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم َوََل تَْقتُلُا

ler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile 

yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helâk etmeyin. Şüphesiz Allah 

                                                           
10 Özek Ali, Takdim, Sosyal Hayatta Kadın, (Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi) 

Ensar Neşriyat, İstanbul, 1996, s.,6.   
11 Necm,53,39. 
12 Nisâ, 4,32. 
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size karşı çok merhametlidir;”13  âyeti ile “Sizden herhangi birinizin ipini 

alıp da dağdan sırtına bir bağ odun yüklenerek getirip satması, dilenme-

sinden daha hayırlıdır.”14 hadîsinde kadın-erkek ayrımı söz konusu 

değildir. Dinimizin insanlar arası ilişkilerde ve ticarî hayata ilişkin 

koyduğu açıklık, dürüstlük, güven, doğru sözlülük, sözünde dur-

ma, şart ve akitlere bağlı kalma, karşı tarafın zayıflığı, bilgisizliği 

ve sıkıntıda olmasını istismar etmeme gibi genel ilkelerine bağlı 

kalmak şartıyla, erkek ve kadın herkes helal ve meşru yollardan 

kazanç elde etme hakkına sahiptir. Kadın ister evli ister bekâr ol-

sun kendi malları üzerinde tasarrufa sahiptir. Kendi davasını takip 

edebilir, bir başkasına vekâlet verebilir. Bu hususta babasının ya da 

kocasının iznine muhtaç değildir.15 

Hz. Peygamber döneminde Kadınların çalıştıkları ve ticaretle 

uğraştıkları bilinmektedir. Mesela, Hz. Fatıma (ra.)’nın un öğüt-

mek için değirmen çevirmekten ellerinin şiştiği ve bu işi harp esir-

lerinden birine vermesi için Hz. Peygamber’e müracaat ettiği ve 

Hz. Peygamber’in bunu kabul etmediği rivâyet edilmektedir.16 

Yine Hz. Ebûbekir’in kızı Esma (ra.)’ın Kocası Zübeyre’e ait olan 

atın yemini suyunu vermek, her türlü bakımını üstlenmek suretiy-

le seyislik yapıyordu. Bu iş kendisine oldukça ağır geliyordu. Ni-

hayet babası Hz. Ebûbekir kendisine bir hizmetçi göndererek bu işi 

üstlenmiş ve kızını seyislikten kurtarmıştı.17 Kayle Ümmi Beni 

Ammâr şöyle anlatıyor. “Hz. Peygamber’e vardım ve şunu arz 

ettim. Ey Allah’ın Rasûlü! Ben alış-veriş yapan bir kadınım. Bir 

şeyi satın almak istediğim zaman ona en az fiyatı verir sonra artırı-

rım. Böylece istediğim fiyata getiririm. Bir şeyi satmak istediğim 

zamanda fazladan isterim. Sonra fiyatını indirir ve istediğim sevi-

yeye getiririm. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav.) kendisine 

şöyle buyurdular: Ya Kayle böyle yapma. Bir şeyi satın almak iste-

                                                           
13 Nisâ, 4,29. 
14 Buhârî, Büy‘u, 5. 
15 Armağan Servet, İslâm Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, Ankara, 1987,s.63; 

Baktır, s. 118. 
16 Buhârî, Nafakat, 6,4; Ahmed b. Hanbel, I,107; Baktır, s. 116.  
17 Müslim Selâm. 34,hn,2182. 
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diğin zaman, mal sahibi ister versin ister vermesin, ona istediğin 

fiyatı ver. Bir şeyi satmak istediğin zaman onun fiyatını arzu etti-

ğin şekilde takdir et. İstersen verirsin, istersen vermezsin.”18      

Kocanın hanımını ticaretten men edip edemeyeceği hususu 

tartışılmıştır. Genel görüş men edemeyeceği şeklindedir. Ancak 

koca çarşı pazarda gezmesine mâni olabilir. Ancak kadın kendi 

evinde ticaretle meşgul olabilir.19 

İslâm’da kadının konumu ve hakları konusundaki tartışmala-

rın önemli bir kısmı yabancı bir iş yerinde çalışması ve kamu göre-

vi üstlenmesi noktalarında odaklaşmaktadır. ‘Müslüman kadın 

çalışamaz’ şeklinde bir kural yoktur. Çalışmayı, rızık temin etmeyi 

erkeklere tahsis etmenin bir dayanağı yoktur. Kadın da çalışabilir, 

kazanabilir, servet sahibi olabilir. Sahibü’l-hayrat ve’l-hesanat vas-

fını kazanarak islama ve insanlığa çok büyük hizmetler yapabilir. 

Buna dini bakımdan engel olacak hiçbir şey yoktur. Engel, kadının, 

kadınlığının zarar görmesindedir. Zira Müslüman toplumun, ka-

dınını kaybetmesi ile topraklarını kaybetmesi arasında fark yoktur. 

İslâm inanç sistemine göre, kadın, ev içinde ve dışında çalışabilir; 

ailesinin ihtiyaçlarını sağlamada kocasına yardımcı olabilir. Şartla-

ra ve ihtiyaçlara göre, aile hayatında eşlerin rollerinin değişmesi de 

mümkündür. Önemli olan değerlerin kaybedilmemesi, hayatın 

huzur ve düzen içinde geçmesi, ihtiyaçların karşılanmasında birey-

lerin imkân ve kabiliyetlerine uygun sorumlulukları dengeli şekil-

de üstlenmeleridir. Bu bağlamda kadın kendi evinde, otağında, iş 

yerinde, tarlasında, çayırında, bahçesinde, ahırında, damında, 

çalışabilir bu hususta herhangi bir tartışma söz konusu değildir. 

Bir kadın için yemek pişirmek, çamaşır yıkamak, evini silip sü-

pürmek, temizlemek, kendi elbiselerini kendisi dikmek, çocuğunu 

emzirmek, kocasına karşı vazifelerini yerine getirmek, kocasına 

bütün işlerde yardımcı olmak, onun ağır işlerini hafifletmek, kadın 

için hem dini, hem ahlâkî meziyetlerin en faziletlilerinden sayılır. 

                                                           
18 İbn Mâce, Ticâret, 29, hn, 2204. 
19 Baktır, 118. 
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Kadın için bundan daha büyük bir şeref tasavvur edilemez.20 Nite-

kim Hz. Hz. Peygamber (sav.), Kızı Hz. Fatıma ile damadı Hz. Ali 

arasında işleri taksim ederek evin dışında olan vazifeleri Hz. 

Ali’ye, evin içindeki vazifeleri de kızı Hz. Fatıma’ya, tahsis etmiş-

lerdi.21 Bu Müslümanlar için bir aile modeli oluşturma amacına 

yönelik bağlayıcı bir kural değil, ihtiyaç, örf ve âdete dayalı tavsiye 

niteliğinde bir çözümdür. Kaldı ki, ev hanımının ailesine ve top-

luma katkıları küçümsenemeyecek kadar önemli bir iştir. 

I.2- Batıda Kadın  

Yahudilikte kadın konusuna baktığımız zaman Şunları görü-

rüz. Erkek kadının efendisidir. Kadının birinci görevi ve varlık 

sebebi çocuk doğurmak ve yuvaya bakmaktır.22 Kadının kısır ol-

ması kınanma ve üzüntü sebebidir.23 Yahudilikte kadınlar cemaat-

ten sayılmazlar ve cemaatle ibadete iştirak edemezler ancak karşı-

dan seyredebilirler. Yahudi erkekleri her sabah kalktıklarında 

“Rabbim beni kadın yaratmadığın için sana şükürler olsun” şek-

linde dua ederler. Ayrıca kadınlar, geveze, açgözlü, kıskanç, kav-

gacı, güvenilmez ve baştan çıkarıcı gibi sıfatlarla eleştirilir.24  

Hristiyanlık inancında ise, erkek kadın için değil, bilakis kadın 

erkek için yaratılmıştır. Bu sebeple kadınlar rabbe bağlı olduğu 

gibi kocalarına da bağlı olmalıdır. Çünkü Mesih nasıl kilisenin başı 

ise, erkekte kadının başıdır.25 Hristiyanlık kültüründe kadın yasak 

meyveyi Âdem’e yedirerek onun cennetten kovulmasına, sebep 

olmuştur. Kadın yeryüzüne günahı getiren, erkeği mahveden, 

baştan çıkarandır.26 Eski Yunan’da yani batı hayranlarınca mede-

                                                           
20 Bilmen, Ömer Nâsûhî, Hukuki İslâmiyye ve İstılahatı Fıkhiyye Kamusu, Bilmen 

Yayınevi, İstanbul, 1968, II,483.   
21 İbn Ebî Şeybe, Musannef, X,165, hn: 9118 ve XIII,284, hn: 16355; Bilmen, II,484.  
22 İncil, Tekvin, 3,16. 
23 Tekvin, 11,30; 25,21; 29,31.  
24 Harman, Ömer Faruk, “Kadın” md., TDV, İslâm Ansiklopedisi, XXIV, 84; Hati-

boğlu, Mehmed Said, İslâm Kültürü Üzerine, Kitabiyat Yayınları, Ankara, 2004, 

s.,184.  
25 Bkz. Korintoslular’a Birinci Mektup, 7,1-7; Harman, XXIV,85.   
26 Harman, XXIV,85. 
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niyet beşiği zannedilen Yunan’da en büyük küfür birisine “kadın” 

diye hitap etmekti. Kadın bütün rezilliklerin anası sayılıyordu. 

Ancak batı, bugün İslâm dinini Yahudi ve Hristiyan tavrından 

daha ileri bir kadın düşmanı olarak göstermekte ve bu iftiralarına 

devam etmektedir. Aynı şekilde İslâmiyet’i Fransızca ve İngilizce 

kaynaklardan öğrenme seviyesinde kalmış, kendilerini aydın sa-

nan bir takım kimseler, İslâm’ın kadın düşmanı olduğu iftirasında 

batıyı fersah fersah ileri geçmişlerdir. Batıda kadınlara erkeklerle 

hukuksal boyutta bir eşitlik sağlandığından söz edilse de bunun 

biçimsellikten öte geçmediği bir gerçektir. Batının çağdaş kadını, 

televizyon dizilerindeki kadındır. Batının bütün çabaları, kadınlık 

mahremiyetini teşhire yöneliktir. Zira kadın tüm medya tarafından 

menfaat için sömürülmektedir. Reklama sunulan hangi eşya olursa 

olsun, çıplak veya yarı çıplak kadınsız düşünülemez hale gelmiştir.  

II. Kadının Çalışma Alanları 

Aşağı yukarı dünya nüfusunun yarısını ve iş gücünün üçte bi-

rini oluşturan kadınların toplumsal gelişmede ve insanlığın ileriye 

atılmış her adımında önemli role sahip oldukları bilinen bir ger-

çektir. Şimdi İslam’da kadınların kamu çalışmalarındaki yeri ne-

dir? Bunu iki madde ile kısaca açıklamaya çalışalım.  

II.1-Kadının Amir ve Yönetici Olması  

Kadınların devlet başkanı olup olamayacağı konusunda İslâm 

hukukçuları arasında ihtilaf vardır. Bu ihtilafa sebep olan ise Hz. 

Peygamber (sav.)’in “İşlerini bir kadına teslim eden bir millet felah ve 

huzur bulamaz;” şeklindeki hadisidir. Esasen Hz. Peygamber bu 

hadisi İran imparatorunun vefatından sonra kızlarından birinin 

tahta geçmesi haberi üzerine söylediği rivâyet edilmektedir.      

İslam hukukuna göre, kadınların velâyet haklarının bulundu-

ğuna dair aşağı yukarı ittifak vardır. Kadınların amme velâyeti de 

dâhil olmak üzere her türlü velâyet hakkına sahip olduklarını be-

yan eden “…  َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم اَْوِليَااُء بَْعٍض/Mü’min erkeklerle 
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mü’min kadınlar birbirlerinin velisidirler”27 mealindeki ayeti mesnet 

kabul ederek kadınların devlet başkanlığı görevine getirilebilece-

ğini savunan müellifler mevcuttur.28 Aynı şekilde Kur’an’da Saba 

ülkesinde Belkıs’ın kraliçeliğini haber veren “ ي َوَجْدُت اْمَراَةً تَْمِلُكُهْم اِن ّ۪

يٌم   Ben, onlara (saba halkına) hükümdarlık/َواُ۫وتِيَْت ِمْن ُكل ِ َشْيٍء َولََها َعْرٌش َعظّ۪

eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın 

gördüm;”29 şeklindeki âyet de kadınların devlet başkanı olabilece-

ğine delil kabul edilmiştir. Kur’ân’ı Kerîm’de Zülkarneyn gibi bü-

yük bir zat hakkında sadece “…Biz onu yeryüzünde kudret sahibi 

kıldık ve kendisine her konuda (amacına ulaşabileceği) bir yol verdik;”30 

diye buyurulurken, Saba Melikesi Belkıs hakkında biraz önce de 

zikredildiği üzere şöyle buyurulmaktadır: “Onlara hükümdarlık 

eden, kendisine her şey verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadınla karşı-

laştım.”31 Bu âyete göre kadın memleketin bütün adamlarına, dev-

letin bütün eşyalarına malik olduğu gibi, kendisine büyük bir 

taht/arş isnat edilmiştir. Yani bu normal bir kadının devlette nüfu-

zu ve idarede kararı, güçlü bir erkeğin idarede nüfuzundan fazla-

dır demektir.32           

Hz. Peygamber’in (sav.) biraz önce geçen “M’ümin erkeklerle 

mü’min kadınlar birbirlerinin velisidirler” âyetinde velâyet konusun-

daki umumi ifadeyi tahsis eden "İşlerini bir kadına teslim eden bir 

millet felah bulamaz” hadisi sebebiyle İslam hukukçularının çoğun-

luğu kadınların devlet başkanlığına getirilmelerinin doğru olma-

yacağı kanaatinde birleşmişlerdir.33 

Bazı fakihler, devlet başkanlığı gibi bir görevin çok ağır ve çok 

yorucu, olduğu ve ağır sorumluluklar yükleyeceği gerekçesiyle, 

                                                           
27 Tevbe, 9,71. 
28 Topaloğlu Bekir, İslamda Kadın, İstanbul, 1966, s.280.  
29 Neml, 27,23. 
30 Kehf, 18,84. 
31 Neml, 27,23. 
32 Cârullah, Musa, Hatun, (Yayına hazırlayan, Mehmet Görmez), Ziraat Gurup 

Matbaacılık, Varlık, Ankara, s. 77.  
33 Bkz. Aktan Hamza, İslâma, Göre Kadının Sosyal Aktivitesi, (Bildiri), Sosyal Ha-

yatta Kadın, s.,262.    
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devlet başkanının Cuma günü hutbe okumak ve namaz kıldırmak 

gibi görevlerinin bulunmasını, kadınların ise bu gibi görevleri di-

nen ifa edememelerini, devlet başkanlığının kuvvetli bir irade icap 

ettirdiğini, buna mukabil kadın kişiliğinde duygusallığın hâkim 

olduğunu gerekçe göstererek kadınları devlet başkanlığı için uy-

gun görülmemesinin hikmetini izah etmeye çalışmışlardır.34 

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, İslâm tarihinde Müslü-

man kadınlar üst kademelerdeki idari görevlere çokta talip olma-

mışlardır. Esasen bu durum sadece Müslümanlara özgü bir durum 

da değildir. Dünyanın hemen her yerinde kadınlar politik mevki-

lere çok heves etmemişlerdir. Kadın psikolojisi üzerinde araştırma 

yapanların tümü, kadının siyasi işlerden hoşlanmadığı hususunda 

birleşmişlerdir. Mesela, Rusya’da kadın gazeteleri, kadınları siyasi 

işlere teşvik ettikleri halde, mukavemetle karşılaşmışlardır. Genel 

olarak tahsil gören kadınlar, daha çok güzel sanatlarla, şiir, roman, 

müzik, eğitim, ahlâk ve din konularında çalışmayı tercih etmişler-

dir.35            

II.2-Kadının Kamu Görevinde Çalışması  

Kadının kamu hizmetinde görevlendirilmesine cinsiyetinden 

kaynaklanan, ehliyet kısıtlamasından doğan hiçbir engel mevcut 

değildir. Kadın her türlü kamu hizmetini görebilir. Hz. Ömer 

okuma-yazma bilen Şifâ binti Abdullah’ı Medîne çarşılarında 

muhtesibe olarak görevlendirmişti.36 Uhûd savaşı sırasında Hz. 

Rufeyde’nin yaralıların tedavi edildiği özel bir çadırı bulunuyor-

du. Hz. Peygamber’ (sav.)’e bazı yaralıların bu çadıra taşınmasını 

emretmişti.37 Gerekli olduğu takdirde kadınların resmi hizmet ifa 

etmelerine ehliyetleri açısından bir engel yoktur. Kadınlar genel 

seferberlik durumunda orduya katılabilirler, ordunun destek hiz-

metlerinde bulunabilirler. Bu hususta kocalarından ya da babala-

                                                           
34 Aktan, s.262. 
35 Ongun, Cemil Sena, Yeni Kadın, s. 61-62.   
36 İbn Hacer, Tehzibü’t-Tehzîb, Haydarabâd, 1325, XII,428. 
37 Es-Sibâî, Dr. Mustafa, “el-Mer’e Beyne’l-Fıkh ve’l-İslâm”, Halep, tsz. s.43-44. 

(Aktan’dan naklen)  
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rından izin almak zorunda da değillerdir. İslâm tarihi boyunca 

kadınlar savunma görevlerini fevkalade zamanlarda en iyi şekilde 

yapmışlardır. Ancak normal şartlarda kadınlar muharip sınıfı teş-

kil etmezler.38 Çünkü kadınların bünyesi, muharip olmak için elve-

rişli değildir. Harpte mahrem yerleri açılabilir. Buna da düşmanlar 

sevinir. Hatta bu durum bazen düşmanı kıtale de teşvik edebilir. 

Diğer taraftan kadınların harbe katılmalarından Müslümanların 

zayıf düştüğü neticesi de çıkarılabilir. Bundan dolayı zaruret hali-

nin dışında kadınların harbe katılmaları caiz görülmemiştir.39       

Huneyn savaşında Ümmü Süleym bizzat savaşa katılmış ve 

savaştan kaçanları cezalandırması için Hz peygamber (sav.)’e rica-

da bulunmuştur. Hz. Peygamber (sav.) bu durumda bizzat çar-

pışmak için savaşa katılmasına mani olmamıştır. Bunun dışında 

yaşlı ve kadınlar, ihtiyaç duyulduğunda su taşımak ve yemek pi-

şirmek üzere savaşa katılabilirler. Nitekim Halid b. Velid’in ordu-

su Rum diyarında savaşırken kadınları mücahidlere su taşıyor ve 

bir yandan kasideler söylüyorlardı.40    

Kadınların kamu görevi olarak Devlet başkanlığı ve hâkimlik 

yapıp yapamayacakları dışında herhangi bir göreve getirilmeleri 

hususunda hukukçular arasında bir tartışma söz konusu değildir. 

Birçok İslâm hukukçusu kadınların hâkimlik görevini yapmalarını 

engelleyen herhangi açık bir nas bulunmadığından, hâkimlik gö-

revini yapmakta bir sakınca görmediklerini ve her türlü davaya 

bakabileceklerine cevaz vermişlerdir. Hanefî fakihlerine göre ka-

dın, kadınların şahitlik yapabildikleri her türlü davaya bakabilir, 

hüküm verebilir.  Ancak bundan had ve kısas davalarını istisna 

etmişlerdir.41       

                                                           
38 Hamidullah Muhammed, İslâm’da Devlet İdaresi, (tercüme, Kemal Kuşan), İs-

tanbul, 1966, s. 206,207.  
39 Bkz. Ebûbekr Muhammed b. Ebi Sehl Ahmed es-Serahsî, Şerhu Kitabi’s-Siyeri’l-

Kebîr, (Neşr, Selahaddin el-Müneccid), baskı?, tsz, I,84. (Geniş bilgi için bkz. Baktır 

Mustafa, İslamda Kadının Çalışma Şartları, (Bildiri), Sosyal Hayatta Kadın, s.120.)  
40 Serahsî, I,185,186. 
41 Aktan, s. 263; Geniş bilgi için bkz. Aydın M. Akif, “Kadın” md. TDV. İslâm An-

siklopedisi, İstanbul, 2001, XXIV,90.  
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III. Kadının Çalışma Şartları 

Kadının kendi geçimini ya da çocuklarının geçimini temin et-

mek, aile bütçesine katkıda bulunmak için gerek kamuda gerekse 

özel iş yerlerinde çalımsında kişilik hukuku ve cinsiyeti bakımın-

dan bir sınırlama yoktur. Ancak aile hukukunda iş bölümünden 

kaynaklanan karı-koca ebeveyn ve evlat arasında ailenin mutlulu-

ğu ve toplumun huzurunu amaçlayan birtakım kurallar vardır.  

İslâm hukukçuları kadınların çalışmak zorunda kalmalarını, 

kendilerini koruyan ve nafakaların temin eden kişilerin yokluğu 

şartına bağlamıştır.42 Kadın kendi kişiliğine zarar vermeyen bir 

meslekte mesela, kız okullarında, ilkokullarda, çocuk yuvalarında, 

eğitim öğretim faaliyetlerinde, hazır gıda üretim kuruluşlarında, 

doktorluk, ebelik, hemşirelik kadın berberliği, örgü, dikiş-nakış, 

gibi mesleklerde çalışmaları kadınların kişiliklerine uygun meslek-

ler olarak sayılabilir. Kadın eğer kendi geçimini temin edebiliyorsa 

babası nafaka ödemek zorunda değildir. Ancak koca her durumda 

hanımının nafakasını temin etmek zorundadır. Koca hiçbir zaman, 

hanımından ailesinin geçimine katkıda bulunmasını hukuken talep 

edemez. Varlıklı bir kadın, ailenin masraflarına kendi varlığından 

katkıda bulunmak zorunda değildir. Geçim sıkıntısı çeken bir aile-

ye varlıklı kadının kendi varlığından katkıda bulunması sadece 

ahlaki bir sorumluluktur. Nitekim Hz. Peygamber, zengin olan 

Abdullah b. Mesûd’un hanımına, aile bütçesine yardımda bulun-

masını tavsiye etmiş ve bunun kendisine iki yönlü sevap kazandı-

racağını beyan etmiştir. Bu tavsiye kadının aile bütçesine katkıda 

bulunmasının ahlaki bir görev olduğu yorumuna sebep olmuş-

tur.43              

 III.1-Kadın ve Erkek Tek Başlarına Kapalı Bir Mekânda Bu-

lunmamalı  

                                                           
42 es-Sibâî, s. 71. 
43 Müslim, Sahih, Zekât, 14. Geniş bilgi için bkz. Aktan, s. 259.  
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Kamuda veya özel kuruluşlarda çalışan kadınların iş yerlerin-

de ya da işe gidip gelirken yollarda, servislerde mahrem olmayan 

iş arkadaşlarıyla, bir takım yabancı erkeklerle bir arada bulunacağı 

kaçınılmazdır. Buna göre kadınların yabancı erkeklerle olan zaruri 

ilişkilerinin İslâm ahlâk prensiplerine uygun olması gerekir. Bir 

kadın mahremi olmayan yabancı bir erkekle başkalarının izinsiz 

giremeyeceği kapalı bir mekânda iş icabı bile olsa baş başa kala-

maz. Zira Hz. Peygamber bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Bir 

erkek bir başka kadınla bir arada kaldığında üçüncüleri ancak şeytan 

olur.”44 Esasen kadın ile erkek böyle bir beraberlikte ahlâk ve ma-

sumiyet çizgisinde kalabilirler. Ancak esas olan prensiptir.45 Bir 

başka hadis-i şerifte ise Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Koca-

ları yanlarında olmayan kadınların yanlarına girmeyin. Zira şeytan her-

hangi birinizin damarında, kanın dolaştığı gibi dolaşmaktadır.”46  

Dolayısıyla çalışan kadın, İslâm’ın yasakladığı bu duruma 

düşmekten sakınmalı ve ancak şartlar uygun olduğu zaman çalış-

maya karar vermelidir. Zaruret ve makul bir ihtiyaç olmadıkça 

erkeklerin bulunduğu meclislere gitmekten ve onların aralarına 

karışmaktan kaçınmalıdır.47 Nitekim Kur’ân’da anlatılan Hz. Şu-

ayb’in kızları hayvanlarını kaynağa sulamaya götürdükleri zaman 

erkek çobanları görür ve onların arasına karışmamak için geri çeki-

lir ve onların gitmelerini beklerler.48   

II.2- İslâm’ın Ön Gördüğü Tesettüre Riayet Edilmeli 

Çalışan kadın hangi şartlarda olursa olsun İslâm’ın kesin emri 

olan tesettüre riâyet etmelidir. Mahremi olmayan yabancı erkekle-

re karşı kendini korumalıdır. Ahzâb sûresi 59. ve Nûr sûresi 31. 

âyetlerde Müslüman kadınların örtünmelerinin zarureti, örtünme-

nin şekli ve kimlere karşı olacağı açık bir şekilde zikredilmektedir. 

Buna göre kadınların mahremi olmayan yabancı erkeklere karşı 

                                                           
44 Tirmizî, Radâ. 16, hn: 1171. 
45 Aktan, s. 267. 
46 Tirmizî, Radâ. 17, hn: 1172.. 
47 Baktır, s. 123.  
48 Bkz. Kasas, 28,23-24, 
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bakmamaları, ırz ve namuslarını korumaları, ziynet olarak bilinen, 

küpe, gerdanlık, bilezik gibi süs eşyalarını, sürme, kına pudra ve 

benzeri süslerini yabancılara göstermemeleri emredilmiştir. Ancak 

örtülmesi gerekli olan bütün vücuttan el ve yüz istisna edilmiştir. 

Çünkü bunların iş yaparken, namazda, nikâhta, mahkemede açıkta 

kalma zarureti vardır.49 Hz. Peygamber ince bir elbise içinde yanı-

na gelen Hz. Esma (ra.)’yı görünce başını çevirmiş ve: “Ey esma! 

Buluğa erdikten sonra kadının -yüz ve ellerini işaret ederek- şu ve şundan 

başka bir yerinin görülmesi doğru olmaz;” buyurmuşlardır.50      

 II.3- Fıtratına Uygun Meşru Bir İşte Çalışması 

Kadın iş yerini seçerken her şeyden önce işin ve iş yerindeki 

şartların gayr-ı meşru olmaması özellikle İslâmî esaslara uygun 

olması gerekir. Kadının kadınlık vasfını teşhir ederek çalışması ne 

şekilde olursa olsun, onu vesile ederek para kazanması helal ol-

maz. Günümüzde sadece erkeklerin çalışması gereken bazı işlerde 

özellikle kadınlar tercih ediliyor. Bunun sebebi kadının cinsi cazi-

besini istismar ederek para kazanmaktır. Kadının çalışacağı işlerin 

çeşidine yukarıda değinmiştik. Kadın erkek gibi değildir. Fizyolo-

jik olarak daha nazik daha narin olarak yaratılmıştır. Erkeklerin 

yaptığı her işi yapamaz. Erkeklerde kadınların yaptığı her işi ya-

pamaz. Dolayısıyla tabii olarak bir iş bölümü meydana gelmiş 

olur. Şer‘î olarak falan işler erkeklere, falan işler de kadınlara mah-

sustur şeklinde kesin çizgilerle ayrılmış bir taksimat yoktur. Ancak 

halifelik/devlet başkanlığı, imamlık, hâkimlik gibi meslekler erkek-

lere tahsis edilmiştir. Kaldı ki yukarıda geçtiği üzere devlet baş-

kanlığı, hâkimlik gibi vazifeler de tartışma konusudur.51  Kadınlara 

özellikle ev işleri tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (sav.): “kadınla-

ra evlerini tavsiye derim. Zira onların cihadı evlerdir;”52 buyurmuştur.  

Gerçekten bugün ev işleri gerek şehirlerde gerek köylerde da-

                                                           
49 Baktır, s. 122. 
50 Ebû Dâvûd, Libâs, 34, hn, 4104.  
51 Geniş bilgi için bkz. Baktır, s. 125. 
52 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI,68 
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ha teferruatlı bir hal almıştır. Teknik imkânlar ne kadar gelişirse 

gelişsin, ihtiyaçlar ve yapılacak işlerde o nispette artmıştır. Köyler-

de hayvanların bakımı, hayvansal mahsullerin işlenmesi, çocukla-

rın bakımı, evin temizliği ve diğer işleri gerçekten büyük bir gayre-

ti gerektirir. Bu işlere bir maaş yetmez. Şehirlerde de aynı şekilde 

bir evin bütün işlerini görmek –herkesin malumu olan bu işleri 

sayıp dökmeye gerek yok- bir maaş karşılığıdır. Bugün çalışan 

kadınlar artı olarak bütün ev işlerini de görmektedirler. Dolayısıy-

la kadın hem dışarı hem içeri işlerine bakarken yani iki iş görürken 

erkekler yalnız tek iş görmektedirler. Bu, gerçekte kadının ezilme-

sidir.  

Evi idare etmek ve ev işlerini çekip çevirmek, hukukî olarak 

kadının sorumluluğunda olmasa da, ahlâkî olarak onun görevle-

rinden sayılmıştır. Evi idare etmek, oldukça önemli bir iştir. Ancak 

yalnızca ev işlerini yapan kadınlar (ev kadınları), kendilerinin ve 

yaptıkları işin gerçek değerini bilmiyorlar. Gerçek bir ev kadını, 

önemli bir birimin tüm işlerini tek başına yapan liyakatli bir mü-

dürdür. Hem plânlayıcı hem uygulayıcıdır. Uluslararası çapta 

kariyer sahibi olan birçok erkek, bu başarısını “bir ev kadını” nın 

tedbiri, ahlâkı ve liyakatine borçludur.                   

II.4- Kocanın Veya Velinin İzni  

Nisâ Sûresi 34. âyette “Erkekler kadınların koruyup kollayıcıları-

dır…” buyurularak aile reisliği yetki ve sorumluluğu, koyduğu 

genel ahlâk ve adalet ilkeleri çerçevesinde erkeğe verilmiştir.53 

Hadislerde de erkeğin bu konumuna işaret eden ve kadının koca-

sını saygılı olmasını öğütleyen açıklamalar bulunmaktadır.54 Bu-

nunla birlikte İslâmiyet’in tamamen aile düzeninin sağlıklı işleyi-

                                                           
53 Koruyup kollama görevinin erkeklere verilmiş olması, iki cins arasında bir eşitsiz-

lik gözetilmiş olmasında değil, erkeklerin güç, kuvvet ve fiziki oluşum bakımından 

farklı bir yapıya sahip bulunmalarındandır. Bu durum kadını erkekten aşağı bir 

duruma düşürmez. Buna karşılık erkeklere, ailenin geçimini ve yönetimini sağla-

mak gibi ağır bir sorumluluk yükler. Bkz. DİB. Kur’ân’ı Kerîm Meâli, s. 83, dip not 

12.    
54 Bkz. Buhârî, Ahkâm, 1; Ebû Dâvûd, Nikâh, 40; İbn Mace, Nikâh, 4.  
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şini temin maksadıyla erkeğe tanımış olduğu aile reisliği işlevi, ona 

asla kadın üzerinde bir baskı ve zorbalık imkânı vermez. Ahlâk 

ilkeleriyle çelişen, bu nedenle de Kur’ân’ın Peygambere bile tanı-

madığı55 bu imkânı sıradan insanlara tanıması mümkün değildir. 

Dolayısıyla kadının kocasına saygısı da cebri değil ahlâkî bir say-

gıdır. Kur’ân’ı Kerîm, “Kadınlarla iyi geçinin;” buyurmaktadır. Hz. 

Peygamber de insanlarını en iyisinin eşlerine karşı iyi davranalar 

olduğunu ifade eder.56         

Kadının kocası hakkındaki en önemli vazifesi, erkeğin evdeki 

namusu ve vekili olarak davranışları ve sözleriyle ailenin harimini 

ve değerlerini korumaktır. Böyle bir kadın, hem kocasının malını 

korur, israfa ve lükse kaçarak kocasının servetini zayi etmez; hem 

tehlikeler karşısında aile haysiyetini ve kocasının şerefini korur. Bir 

kadının kocasına itaat etmesi gereken hususlarda itaat etmemesi 

ona başkaldırmak anlamına gelir. Mesela meşru bir sebep yokken 

ve kocasının izni olmadan evini terk edip anasının babasının veya 

bir başkasının evine gitmesi bir itaatsizliktir. Kadın, kocasının ha-

zırladığı eve gitmekten kaçınır veya kocanın menetmesi ve izin 

vermemesine rağmen bir sanat icrasıyla meşgul olur, gece ve gün-

düz evinden çıkıp giderse kocasına itaat etmemiş olur.57 Kocasının 

izin vermediği bir işte çalışması da aynı anlama gelir. Böyle bir 

kadına kocasının nafaka ödeme mükellefiyeti düşer.58  

Şunu belirtelim ki bugün batı toplumlarında aile hayatı bu 

yüzden tefessüh etmiştir. Batı toplumu hiçbir kaide ve kurala bağlı 

olmaksızın kadınların her türlü işte çalışmalarını onaylamakta ve 

meşru görmektedir. Bu bağlamda gittikçe artan gayr-ı meşru kadın 

erkek ilişkilerini meşrulaştırma ve anlayışla karşılama gibi insan 

tabiatına ters düşen bir batağın içine sürüklenmektedir.  

Bu durumuyla Batı dünyası, ahlaksal olarak büyük bir çökü-

                                                           
55 Bkz. Ğâşiye, 88,21-22. 
56 Bkz. Tirmizî, Radâ, 11.; Bu hususta daha geniş bilgi için bkz, DİB, İlmihal, Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999, II,519  
57 Baktır, s. 124. 
58 İbn Abidîn, III,576; Bilmen, II,478-480 
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şün eşiğindedir. Bu haçlı medeniyeti şimdi gayri meşru bir neslin 

türemesi tehlikesiyle karşı karşıyadır. OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) tarafından açıklanan 

Aile Veri Tabanı raporu batılı ülkelerde doğan çocukların yarısın-

dan fazlasının evlilik dışı ilişkiden meydana geldiğini ortaya koy-

maktadır. Raporda Amerika ve Avrupa ülkelerinde evlilik dışı 

doğum oranlarının yüzde 50’nin üzerinde olduğu dikkat çekmek-

tedir. Evlilik ve aile kavramının Batı dünyasında yok olmanın eşi-

ğine geldiğine vurgu yapılan raporda, Almanya’da yüzde 35, İngil-

tere’de yüze 40.2, Hollanda’da yüzde 48.7, Belçika’da yüzde 52.3, 

Meksika’da 64.9, Şili’de 71.1 oranında gayri meşru doğum olduğu 

belirtiliyor. Raporda OECD’ye üye ülkelerden Kore, Japonya ve 

Türkiye'de evlilik dışı doğumun yüzde 2’lerde olduğu belirtiliyor. 

Özellikle halkın tamamına yakını Müslüman olan ülkemizde yüz-

de 2’lik bir evlilik dışı doğum oranı olması yetkililerin bu meseleye 

dikkatle eğilmesi gerektiğini de gözler önüne sermektedir.  

Diğer Batı ülkelerinde ise durum oran şu şekildedir.  

İzlanda’da yüzde 66,9, Estonya’da yüzde 58.4, Slovenya’da 

yüzde 58.3, Fransa’da 56.7, Norveç’te 55.2, İsveç’te 54.6, Danimar-

ka’da 52.5, Portekiz’de 49.3, Macaristan’da yüzde 47.3, Finlandi-

ya’da 42.8, İspanya’da yüzde 42.5, İtalya’da 28.8, Polonya’da yüzde 

24.2.  

II.5- Çocukların Bakımı İhmal Etmemeli 

Çocukların hayatı ve terbiyeleri, ailenin saadeti, ümmetin iz-

zeti, devletin kuvveti, insan neslinin bekası bütün insanlığın terak-

ki etmesi kadınların himmeti ve kuvveti ile mümkündür.59    

Çalışan kadınların çocuklarını yetiştirmede ne derece zorlan-

dıkları herkesin malumudur. Çalışan kadın çocuğunu istediği gibi 

büyütememektedir. Bu durumda onu daha çok küçük yaşta, ya 

kreşlere ya anaokuluna ya da bakıcı bir kadının emanetine bıraka-

caktır. Bu da tabiatıyla çocuğun anne sevgisinden, anne şefkatin-

                                                           
59 Bkz. Musa Cârullah, s. 71. 
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den uzak yetişmesi sonucunu doğuracaktır. Oysa çocuğun küçük 

yaşlarda özellikle anne kucağına, anne şefkatine şiddetle ihtiyacı 

vardır. Hiç kimse küçük çocuk için anne gibi olamaz. Hiç kimse 

annenin ilgilendiği kadar çocukla ilgilenemez. Hiç kimse annenin 

verdiği terbiyeyi veremez.  

II.6- Çalışan kadının Problemleri 

Çalışan kadın ne kadar doğurma yanlısı olursa olsun, çalışma 

zorluklarını bildiği için buna pek cüret edememektedir. Bu da do-

ğum oranında azalmalara sebep olmaktadır. Bu, ülkelerin geleceği 

için en büyük tehlikelerden biridir. Bugün batı dünyası bu tehlike 

ile karşı karşıyadır. Ülkemizde bugün doğurganlık oranının azal-

ması da bununla ilgilidir. Böyle gitmesi durumunda aynı akıbeti 

bizim de yaşamamız kaçınılmazdır. Bilindiği üzere ülkemizde 

doğum oranını artırmak için hükümet, çalışan kadınların lehine 

olumlu birtakım tedbirler almıştır.  

Kadının çalışması, eşi ve ailesi açısından da birtakım problem-

lere sebep olmaktadır. Kadın dışarda çalışmasına rağmen aynı 

şekilde evin temizliği, düzeni, eşinin ve çocuklarının bakımı, onla-

rın beslenmesinden de sorumlu tutulmaktadır. Çalışan kadın aile 

içinde üstlendiği eş ve annelik rolünü tam anlamıyla yerine geti-

rememekte bu da aile içinde problemlere sebep olmaktadır. İş ye-

rinde kadının yaşadığı sorunlardan biri de uğradığı cinsel taciz 

olaylarıdır.60 Bu da gerçekten hem toplumda hem de aile içinde 

çok büyük tartışmalara ve huzursuzluklara birçok ailenin yıkımına 

sebebiyet vermektedir. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde cin-

sel tacize uğrayan çalışan kadınların oranı yüzde 4,5 civarındadır.  

İşyerinde kadına yönelik cinsel taciz, bütün dünyada olduğu 

gibi maalesef Türkiye’de de son derece yaygın ve vahim bir sorun 

                                                           
60 Bu konuda geniş bilgi için bkz., Emine Başak Yücel, Emrah Koparan, Organizas-

yon ve Yönetim Bilimleri Dergisi  

Cilt 2, Sayı 1, 2010 ISSN: 1309 -8039 (Online); Şermin Timur, Şenay Ok, Kadın ve 

Çocuklarda Cinsel Taciz, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, s. 

68-74, Cilt: 4, Sayı:2, 2001.  
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olarak kendini göstermektedir. Özellikle bir işyeri şiddeti olarak 

karşımıza çıkan cinsel tacizin mağdurları genellikle kadınlar ol-

maktadır. İşyerinde cinsel taciz, bireysel olarak mağdurlar üzerin-

de çok boyutlu yıkıcı etkilere sahip olmanın yanı sıra kurumsal ve 

toplumsal düzeylerde de derin etkiler bırakan bireysel ve toplum-

sal bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu durum, ulusal ve ulus-

lararası anlamda kadınlara ve kadınların çalışma hayatına yönelik 

mevcut politikaların gözden geçirilmesi ve toplumsal cinsiyet 

odaklı yaklaşım çerçevesinde yeni güçlendirici sosyal politikaların 

geliştirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Yukarıda da geçtiği üzere 

bu da ancak kadının fiziksel ve ruhsal yapısına uygun iş yerlerinde 

çalıştırılması şeklinde olabilir.61  
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___________________________________________________________ 

ÂDİLE SULTAN’IN ŞİİRLERİNDE DİNÎ HASSASİYET 

REYHAN KELEŞ 1 

 

Kadın divan şairlerimiz arasında hayatı, şahsiyeti, duruşu, ge-

ride bıraktığı onlarca hayrât, yazdığı şiirler ve verdiği mesajlarla 

dünyaya hoş bir seda bırakan yegâne sultanımızdır Âdile Sultan. 

Divan şiirinin de tıpkı Osmanlı devleti gibi son demlerini yaşadığı 

bir vakitte, XIX. asırda sayıları erkek şairlere oranla yok denecek 

kadar az olan bu edebiyat âleminde var olmayı başarmış bir şai-

remizdir, o. 

Otuzuncu Osmanlı Sultanı II. Mahmud’un (ö. 1255/1839) kızı 

olarak 1826 yılında doğan Âdile, sarayın her türlü imkânından 

yararlanarak iyi bir tahsil görmüş, özellikle babasının isteği ile 

Arapça, Farsça gibi lisanların yanı sıra edebiyat da öğrenmiştir. O 

sadece bir sultan kızı değil, aynı zamanda iki sultanın2 kız kardeşi, 

dört sultanın3 da halasıdır.4 Osmanlı hânedanı mensupları arasın-

da yetişen tek kadın şairimiz Âdile Sultan aynı zamanda Nakşi-

bendî tarikatı şeyhlerinden Bâlâ Tekkesi şeyhi Ali Efendi’ye (ö. 

1877) intisap etmiştir. 12 Şubat 1899’da vefat eden Âdile Sultan’ın 

mezarı Eyüp’teki Hüsrev Paşa Türbesi’nde, eşi Mehmed Ali Pa-

şa’nın yanındadır.5 

Âdile Sultan, dindarlığı ve yardım severliğiyle nam salmış bir 

kadındır. Hayattayken Fındıklı’da bulunan sarayını âlim ve şeyh-

                                                           
1 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslâm Tarihi ve Sanatları 
2 Sultan Abdülmecid (1823-1861) ve Sultan Abdülaziz (1830-1876). 
3 V. Murad (1840-1904), II. Abdülhamid (1842-1918), V. Mehmed Reşad (1844-1918) 

ve VI. Mehmed Vahdeddin (1861-1926). 
4 Hikmet Özdemir, Âdile Sultan Divânı, T.C. Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1996, s. 

11. 
5 Nihat Azamat, “Âdile Sultan”, DİA, İstanbul 1988, I, 383. 
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lerin sık sık toplanıp sohbet ettikleri, muhtaç ve fakirlerin her za-

man başvurduğu bir yer haline getirmiştir. 1851-1892 yılları ara-

sında kurduğu on dört vakfın vakfiyeleri bugün İstanbul Üniversi-

tesi Kütüphanesi, nr. 4993’te kayıtlı bulunmaktadır.6 Onun vakıfla-

rı arasında Medine-i Münevvere için yaptırdığı vakıflar dikkat 

çekmektedir. Örneğin Medine’de bulunan bir hurma bahçesini 

vakfetmiş, Mescid-i Nebevî’nin bakım ve onarımı için evlerden 

birini kiraya vermiş, diğerlerini ise fakirlerin ihtiyacına sarf etmiş-

tir. Yine vakfiyeler arasında Medine’de yapılmış 9 odalı ev, bahçe, 

arsa, değirmen, kuyu, fırın, dükkân, mağaza ve sebilhane fakirlerin 

ihtiyacına sunulmuş, özellikle kuyudan su çıkarılıp susuzların 

kandırılması talep edilmiştir.7 

Âdile Sultan’ın hayrâtından bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 

Üsküdar Dudullu mevkiinde kendi adıyla anılan bir çeşme, Koşu-

yolu-Altunizade arasında yer alan Âdile Sultan kasrı, Küçük Mus-

tafa Paşa semtinde Âdile Sultan Sıbyan Mektebi, Galata Mevlevi-

hane’si ve Galata mevkiinde Arap Camii avlusunda birer sarnıç ve 

şadırvan, Silivrikapı semtinde Bâlâ camii ve türbesi vs.8 

Âdile Sultan’ın dindar bir şahsiyet olduğu yaşantısından ve 

geride bıraktığı hayrâtından anlaşılmakla birlikte Divan’ında yer 

alan şiirlerde de dinî hassasiyeti dikkat çekmektedir. Onun bu dinî 

hassasiyetini şiirlerinden hareketle anlatmaya çalışacağımız bu 

tebliğe önce Divan’ını şekil ve muhteva9 bakımından ikiye ayırarak 

başlayalım: 

1. Divan’ın Şekil Bakımından İncelenmesi 

Âdile Sultan Divan’ında dinî muhtevalı şiirler tür bakımından 

çeşitlilik arz etmekle birlikte sayı bakımından da oldukça fazladır. 

Onun Divan’ı İslâmî geleneğe bağlı olarak münâcât ve tevhidle 

                                                           
6 Azamat, a.g.md., I, 383. 
7 Özdemir, a.g.e., s. 100. 
8 Geniş bilgi için bkz. Özdemir, a.g.e., s. 80-98. 
9 Bu çalışmada Âdile Sultan’ın Divan’ından verdiğimiz örnekler Hikmet Özdemir, 

Âdile Sultan Divânı, T.C. Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1996, adlı çalışmadan alın-

mıştır. 
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başlamış başta Hz. Peygamber’in naʻti olmak üzere dört halife, Hz. 

Hüseyin, on iki imam, Hâlid b. Zeyd, Veysel Karânî, on iki 

pîr/şeyh, Bahâeddin Nakşbend, Şeyh Ali ve meşâhir-i evliyânın 

övüldüğü naʻtlerle devam etmiştir. 

1.1. Münâcât: Âdile Sultan’ın Divan’ı münâcât ile başlar. Edebî 

bir tür olarak münâcât “Bağışlayıcı olan Yüce Allah’tan bir dilekte 

bulunmak için yazılan manzumeler”e denmektedir.10 Divan’ında 

toplam on üç münâcâta yer veren Âdile Sultan bu şiirlerinde ge-

nellikle Cenâb-ı Allah’tan bağışlanmayı, ilâhî aşka mazhar olmayı, 

O’nun lutfu ile âbâd olmayı, iki cihanda aziz olmayı, rahmetiyle 

cehennem ateşinde yanmamayı, sırât-ı müstakîm üzere olmayı, her 

bir kelâmında Cenâb-ı Mevlâ’yı zikretmeyi, Kur’an’ın sırlarına 

vakıf olmayı, gaflet uykusundan uyanmayı, ecel vakti geldiğinde 

kendisini imandan ayırmamasını, dergâh-ı lütfundan reddolun-

mamayı ve yazdığı münâcâtların dergâh-ı izzette kabul olunmasını 

dilemiştir. 

Kaldı nefsinde nedâmetle esîr 

Âdile bî-çâreye ol dest-gîr 

Mücrimine afv ü ihsânın kesîr 

Hükm ile fermân senin yâ Rabbenâ 

(Münâcât, 1/9) 

1.2. Tevhid: Divan’da ikinci sırada tevhid türü yer almaktadır. 

Edebî bir tür olarak tevhîd “Allah’ın varlığına ve birliğine dair 

yazılan manzum veya mensur eserler”e denir.11 Cenâb-ı Allah’ın 

varlığından, birliğinden, eşi, benzeri, ortağı olmadığından, isim ve 

sıfatlarından, kudretinin tecellilerinden12 bahseden bu türe Âdile 

Sultan Divan’ında toplam yedi kez yer vermiştir. Hak dinin teme-

lini teşkil eden tevhid inancı samimi ve ihlaslı şekilde 

                                                           
10 H. İbrahim Şener ve Alim Yıldız, Türk İslâm Edebiyatı, Rağbet Yay., İstanbul 2003, 

s. 155. 
11 Şener ve Yıldız, a.g.e., s. 144. 
12 Zülfikar Güngör, “Cenâb-ı Allah’la İlgili Edebî Eserler”, Türk İslâm Edebiyatı El 

Kitabı, ed. Ali Yılmaz, Grafiker Yay., Ankara 2012, s. 147. 



 Reyhan KELEŞ 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

376 

“lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah” cümlelerinin söylen-

mesi ile başlar.13 Nitekim İslâm, inanç sisteminin merkezine bu 

tevhid akidesini koyan bir dindir.14 Âdile Sultan’ın tevhidleri ara-

sında lâ ilâhe illallah redifli şiirinin özü de bu düşünceleri barındı-

rır: 

Dost heman bir Allah hem Muhammed Resûlullah 

Diyelim faʻlem ennehû lâ ilâhe illallah 

 

Tevhidden murâd cemâl yani vech-i Zü’l-celâl 

Gel diyelim aşk ile lâ ilâhe illallah 

(Tevhid, 4/1-2) 

1.3. Naʻt: İslâmî geleneğe göre tertip edilen bir divanda tevhid 

ve münâcâtlardan sonra Hz. Peygamber’e yazılan şiirler gelir. Naʻt 

adı verilen bu şiirlerde Hz. Peygamber tüm hususiyetleri ile övü-

lür. Edebî bir tür olarak naʻt Hz. Peygamber’in vasfı üzerinde söy-

lenen şiir, memduhu Hz. Peygamber olan şiir veya Hz. Peygam-

ber’i övmek maksadıyla yazılan şiir demektir.15 Bu tür şiirlerde Hz. 

Peygamber’e karşı duyulan muhabbet, sevgi ve saygı dile getirilir. 

Nitekim O, insanlığın en hayırlısıdır, âlemler O’nun nuru ile ay-

dınlanır. O, cennet yolunun kılavuzu ve Cenâb-ı Allah’ın 

Habîb’idir.16 

Âdile Sultan’ın Divan’ı naʻtler açısından oldukça zengindir. 

Nitekim Divan’da farklı nazım şekilleri ile yazılmış biri miʻrâciyye 

türünde olmak üzere toplam yirmi iki naʻt bulunmaktadır. Di-

van’da yer alan naʻtlerde Âdile Sultan, Hz. Peygamber’i şu hususi-

yetlerle övmüştür: O, âlemlerin övüncü, saadet nurunun mazharı-

dır. Lütuf tahtının padişahı, muhabbet kaynağı, cihanı aydınlatan 

                                                           
13 Hatice Kelpetin Arpaguş, “Kelime-i Tevhîd”, DİA, Ankara 2002, XXV, 214. 
14 Orhan Başaran, Fars Edebiyatında Kelime-i Tevhîd (Seçme Şiirler-Mazmunlar-

Yorumlar), Rana Ajans, Erzurum 2016, s. 9. 
15 Emine Yeniterzi, Divan Şiirinde Naʻt, Diyanet Vakfı Yay., Ankara 1993, s. 1. 
16 Alim Yıldız, “Hz. Muhammed (s.a.s.) ile İlgili Edebî Türler”, Türk İslâm Edebiyatı 

El Kitabı, ed. Ali Yılmaz, Grafiker Yay., Ankara 2012, s. 175. 
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güneş, cemali ay yüzlü bir şemsü’d-duhâ’dır. O, Risalet mülkünün 

şahı, nübüvvet tahtının serveridir. Âlemler O’nun hürmetine yara-

tılmıştır. O, Ebu’l-Kâsım Muhammed Mustafa’dır. Yeryüzü daha 

O’nun bir eşi ve benzerini görmemiştir. Âlemlerin Rabbi olan Al-

lah’ın mahbubu, enbiya ve evliyanın baş tacı, âşıkların göz bebeği, 

hüzünlü kalpleri bir bakışıyla mesrur eden, dertlere derman, şef-

kat, cömertlik ve şefaat kaynağıdır. Yüzü ay, yanağı gül, vücudu 

nurdur. Dünyanın şanlı, şerefli sultanı, âlemlerin yaratılma sebebi, 

şeriat ve marifet yolunun rehberi, günahkârlara mahşer günü şe-

faat edecek olan, âhir zaman Peygamber’idir. 

Yüzün mir’ât-ı ayn-ı kibriyâdır yâ Resûla’llâh 

Vücûdun mazhar-ı nûr-ı Hüdâ’dır yâ Resûla’llâh 

Kabûl eyle onu aşkından âzâd eyleme bir an 

Kapında Âdile kemter gedâdır yâ Resûla’llâh 

 

Var iken dest-gîrim sen gibi bir şâh-ı zîşânım 

Kime arz eyleyem eyle meded hâl-i perîşânım 

Sözün makbûl-i dergâh-ı Hüdâ’dır ulu sultânım 

Kapında Âdile kemter gedâdır yâ Resûla’llâh 

(Naʻt, 7/1-2) 

Şair yazdığı bu naʻtlerde kâbe kavseyni ev ednâ,17 şemsü’d-duhâ,18 

rahmeten li’l-âlemîn19 ve yuhibbühüm ve yuhibbûnehû20 ayetleri ile lî 

meʻallah,21 küntü kenz22 ve men zâre kabrî23 hadislerini lafzen iktibas 

                                                           
17 “O kadar ki iki yay kadar hatta daha yakın oldu.” Necm, 53/9. Lafzın geçtiği şiirler için 

bkz. na t̒ 1/2; 13/1; 14/3; 22/1. 
18 “Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna.” Şems, 91/1. Lafzın geçtiği şiir için bkz. naʻt 

3/2. 
19 “Ve seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” Enbiyâ, 21/107. Lafzın geçtiği 

şiirler için bkz. naʻt 5/1; 19/5. 
20 “Allah onları sever, onlar da Allah’ı sever.”  Mâide, 5/54. Lafzın geçtiği şiir için 

bkz. naʻt 15/1. 
21 “Benim Allah ile öyle anlarım olur ki, ne bir mukarreb melek, ne de gönderilmiş 

bir nebi öyle bir yakınlığı elde edebilir.” İsmâil b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfü’l-
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etmiş, ayrıca Hz. Peygamber’in miraç,24 ayı ikiye yarma25 ve par-

maklarından su akıtma26 mucizelerine de telmihte bulunmuştur. 

1.4. Dört Halife: Divan’da dinî muhtevalı şiirlerin dördüncüsü 

Âdile Sultan’ın dört halifeyi methetmek için yazdığı şiirdir. İslâmî 

geleneğe göre tertip edilen divanlarda şairler dört halifeyi övmek 

üzere bir şiir veya hepsini ayrı ayrı metheden şiirler de kaleme 

almışlardır. Divan şiirinde çihâr yâr-ı güzîn ismi de verilen bu 

şiirlerde Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali çeşitli 

hususiyetleri ile övülür. Dört halifenin dördüne ayrı ayrı şiirler 

yazıldığı gibi bazen sadece bir halifeye de yazıldığı olur. Âdile 

Sultan, Divan’ında 13 beyitten oluşan “Der şân-ı çihâr yâr-ı güzîn 

(r.a.)” başlığı ile bir şiir kaleme almıştır. Şiirde Hz. Ebû Bekir cö-

mertliği ile,27 Fârûk lakaplı Hz. Ömer adaleti ile, Zi’n-nûreyn la-

kaplı Hz. Osman hayâ ve edebi ile, Haydâr-ı Kerrâr, şîr-i Yezdân 

Hz. Ali ise yiğit, cesur ve ilim sahibi yönleri ile methedilmiştir. 

Haydâr-ı Kerrâr-ı gâlib şîr-i Yezdân’dır Ali 

Sâhib-i ilm-i şecâʻat şâh-ı merdândır Ali 

 

Tutdu destinden Resûlu’llâh buyurdu lutf ile 

Dü cihânda sevdiğimdir bana ahterdir Ali 

(24/8-9) 

1.5. Hz. Hüseyin: Âdile Sultan yazdığı tevhid, münâcât ve naʻt 

gibi dinî muhtevalı şiirlerden sonra Hz. Hüseyin’e bir mersiye 

                                                                                                                        
Hafâ ve Müzîlü’l-İlbâs I-II, Beyrut 1351, II, 173, hadis nr. 2159. Lafzın geçtiği şiir için 

bkz. naʻt 1/2. 
22 “Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi istedim ve mahlûkatı yarattım.” Aclûnî, II, 

132, hadis nr. 2016. Lafzın geçtiği şiir için bkz. naʻt 8/2. 
23 “Kabrimi ziyaret edene şefaat ederim.” Aclûnî, II, 224, hadis nr. 2487.  Lafzın 

geçtiği şiir için bkz. naʻt 13/7. 
24 Bkz. Divan’da 1 ve 22. naʻtler. 
25 Bkz. Naʻt 1/12; 6/5. 
26 Bkz. Naʻt 2/3. 
27 Hz. Ebû Bekir’den bahsedildiğini tahmin ettiğimiz beyit Divan’da okunamadığı 

için bu cümleyi “Malı …. evlâd cümle etdi aşkıyla fedâ” mısraından yorumlayarak 

yazıyoruz. 
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kaleme almıştır. Dinî-tasavvufî edebiyatın, özellikle de Alevî-

Bektaşî edebiyatının Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da maruz kaldığı 

üzücü hadiseyi dile getiren şiirlerine mersiye, Kerbelâ mersiyesi 

veya Âl-i abâ mersiyesi denilmiştir.28 Hz. Hüseyin 10 Muharrem 

61/10 Ekim 680 tarihinde şehit edildiği için bu olayın sene-i devri-

yesinde ve özellikle yevm-i katl, yevm-i âşûrâ denilen Muhar-

rem’in onunda Şiî ve Ca‘ferî çevrelerinde “tâziye, şebih” adlarıyla 

anılan çeşitli törenler tertip edilmektedir.29 Âdile Sultan’ın “ey 

Hüseyn-i Kerbelâ” redifli şiiri de bu hüzünlü tabloyu gözler önüne 

seren ve gönüllerde teessür bırakan bir edayla yazılmıştır. Şair 

ağıtında Muharrem’in onunun geldiğini, vaktin matem vakti ol-

duğunu söyledikten sonra susuz bırakılan Kerbelâ şehidi, âlemle-

rin övüncü Hz. Peygamber’in göz nuru Hz. Hüseyin için gözler-

den kanlı yaş dökmeyi murad etmiştir: 

Geldi bu aşr-ı Muharrem ey Hüseyn-i Kerbelâ 

İş bu demdir vakt-i mâtem ey Hüseyn-i Kerbelâ 

 

Kanlı yaş aksın gözümden sen susuz oldun şehîd 

Nûr-ı çeşm-i Fahr-ı âlem ey Hüseyn-i Kerbelâ 

(25/1-2) 

1.6. On İki İmam: Arapça isnâaşeriyye kavramıyla izah edilen 

on iki imam mensupları, imamları benimsemeyi inanç konusu 

haline getirdikleri için İmâmiyye, fıkhî görüşlerini Ca‘fer es-

Sâdık’a (ö. 148/765) nisbet ettiklerinden Ca‘feriyye, on ikinci ima-

mın gelişini beklemeleri sebebiyle Ashâbü’l-intizâr ve on ikinci 

imam için çokça kullanılan “kāim” yani hayatta olan unvanına 

nisbetle de Kāimiyye diye anılmışlardır.30 İsnâaşeriyye’ye göre on 

iki imam şunlardır: Ali b. Ebî Tâlib (ö. 40/661), Hasan b. Ali (ö. 

49/669), Hüseyin b. Ali (ö. 61/680), Ali Zeynelâbidîn (ö. 94/713), 

                                                           
28 Şener ve Yıldız, a.g.e., s. 205. 
29 Mustafa Uzun, “Kerbelâ (Türk Edebiyatında Kerbelâ)”, DİA, Ankara 2002, XV, 

274. 
30 Ethem Ruhi Fığlalı, “İsnâaşeriyye”, DİA, İstanbul 2001, XXIII, 142. 



 Reyhan KELEŞ 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

380 

Muhammed el-Bâkır (ö. 291 114/733), Ca‘fer es-Sâdık (ö. 148/765), 

Mûsâ el-Kâzım (ö. 183/799), Ali er-Rızâ (ö. 203/818), Muhammed 

et-Takî el-Cevâd (ö. 220/835), Ali en-Nakî el-Hâdî (ö. 254/868), 

Hasan b. Ali el-Askerî (ö. 260/874), Muhammed el-Mehdî el-

Muntazar.31 

Divan’da dinî muhtevalı şiirlerden biri de “Der şân-ı eimme-i 

isnâ aşer rıdvânu’llâhi aleyhim ecmaʻîn” başlığını taşıyan on iki 

imam için terkîb-i bend nazım şekli yazılmış şiirdir. Yazdığı Ker-

belâ mersiyesinden sonra Âdile Sultan on iki imamı anmadan 

geçmemiştir. Terkîb-i bendin her bir bendinde yedişer beyit söyle-

yen Âdile Sultan bu bölümlerde ayrı ayrı on iki imamı isimleri ve 

sıralarıyla birlikte zikretmiş, çeşitli hususiyetlerini ön plana çıkar-

mış, bazılarının doğum ve ölüm tarihlerini, bazılarının ise kaç ya-

şında vefat ettiğini veya şehit edildiğini belirtmiştir. Örneğin 

İmâmiyye Şîası’nca halen gaybet halinde olduğuna, gelecekte 

mehdî olarak ortaya çıkıp dünyada adaletli bir düzen kuracağına 

inanılan on ikinci imam32 Mehdî için Âdile Sultan şu düşüncelerini 

paylaşır: 

On ikinci Mehdî-i sâhib-zemân 

Cân-ı âlem nûr-ı çeşm-i âşıkân 

 

İki yüz elli beşiydi hicretin 

Talʻat-ı pâki vukûʻ buldugu ân 

 

Bâde nûş-ı meclis-i aşk u safâ 

Mest-i sahbâ-yı saʻâdetdir hemân 

 

Gül cemâli hoş makâli aşkına 

Gonca derler hem eder bülbül figân 

                                                           
31 Fığlalı, a.g.md., XXIII, 143. 
32 Mustafa Öz, “Mehdî el-Muntazar”, DİA, İstanbul 2003, XXVIII, 376. 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası Din 

Bilimleri Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

381 

 

Zülf-i müşkînin sabâ etse küşâd 

Her seher dehre saçılur bûy-ı cân 

 

Âhirü’l-eyyâm hurûc için onun 

Çok rivâyet vardurur gizli ayân 

 

Sad hezârân ola bizlerden selâm 

Âl ü evlâd-ı Resûl’e bi’t-temâm 

(26/XIV) 

1.7. Hâlid b. Zeyd: Hicret sırasında Peygamber Efendimiz’i 

Medine’de evine misafir eden ve “Eyüp Sultan” unvanıyla anılan 

sahâbî Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd b. Küleyb el-Ensârî (ö. 49/669)33 

Âdile Sultan tarafından Divan’da iki şiirle methedilmiştir. İlkinde 

şair Hz. Peygamber’in Mekke’de doğduğunu, kırk yaşında kendi-

sine peygamberlik verildiğini, elli üç yaşında Yesrib’e yâr-ı 

gârı/Hz. Ebû Bekir ile hicret ettiğini söyledikten sonra alemdârı 

Hâlid b. Zeyd el-Ensârî’nin evinde misafir olduğunu ifade etmiştir. 

Şiirin devamında Hz. Peygamber’i evinde ağırlama şerefine erişen 

Eyüp Sultan’ı methetmeye devam eden şair, onun cümle ashâbın 

gıbta ettiği kişi olduğunu, Anadolu’ya İstanbul’u fethetmek için 

geldiğini ve burada şehit olduğu söylemiştir. “Ebâ Eyyûbe’l-

Ensârî” redifli ikinci şiirde de Hz. Peygamber’in alemdârı, lütuf ve 

cömertlik sahibi Eyüp Sultan’ı çeşitli hususiyetleri ile methetmiş ve 

şiirin sonun da kendisinden şefaat talebinde bulunmuştur. 

Budur lutf u kerem-kârı Ebâ Eyyûbe’l-Ensârî 

Resûlu’llâh alemdârı Ebâ Eyyûbe’l-Ensârî 

 

Şefâʻat kıl inâyet kıl bizi Hakk’a delâlet kıl 

Derûnum pür-letâfet kıl Ebâ Eyyûbe’l-Ensârî 

                                                           
33 Hüseyin Algül, “Ebû Eyyûb el-Ensârî”, DİA, İstanbul 1994, X, 123. 
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(28/1, 8) 

1.8. Veysel Karânî: Divan’da kendisine müstakil şiir yazılan 

dinî şahsiyetlerden biri de Veysel Karanî’dir (ö. 37/657).  Rivayete 

göre Veysel Karanî Yemen’de deve çobanlığı yaparak, hurma çe-

kirdekleri toplayıp satarak geçimini sağlar. Medine’ye gidip Hz. 

Peygamber’i ziyaret etmek ister, annesinden kısa süreliğine izin 

alıp Medine’ye gelir, ancak Resûl-i Ekrem’i o gün evde bulamadı-

ğından görüşemez ve aynı gün Yemen’e tekrar döner. Bunun üze-

rine Hz. Peygamber ona hırkasını gönderir. Ona bıraktığı rivayet 

edilen bu hırkanın sonraki nesillere intikal ederek günümüze ulaş-

tığı kabul edilir. Hırka bugün İstanbul Fatih’te bulunan Hırka-i 

Şerif Camii’nde Ramazan aylarında ziyaret edilmektedir.34 

Veysel Karânî’nin annesine verdiği sözü yerine getirme isteği-

ni, görmeyi çok arzu ettiği ancak muvaffak olamadığı Hz. Pey-

gamber’den önde tutması ve bunun neticesinde kendisine Hz. 

Peygamber’in hırkasını hediye etmesi Âdile Sultan tarafından bu 

şiirde işlenmiş ve ledün ilmine sahip, Allah’ın feyzine mazhar olan 

Veysel Karânî çeşitli hususiyetleri ile methedilmiştir. Şiirde aynı 

zamanda Veysel Karânî’nin Sıffîn savaşında şehit olduğu bilgisini 

de paylaşan Âdile Sultan kendine onun şanını övmeye kâdir ol-

madığını, bu yüzden sözü kısa tutmasını söyleyerek şu hayır dua 

ile sözlerine son vermiştir: 

Ederek arz-ı niyâz himmet ü cûdun taleb et 

Eyleyip rûhuna takdîm tahiyyât u duâ 

(29/15) 

1.9. On İki Pîr: Âdile Sultan’ın Divan’ında “Der vasf-ı pîrân-ı 

isnâ aşer kuddise esrâruhum” başlıklı her biri beşer beyitten olu-

şan on iki bendli bir terkîb-i bend bulunmaktadır. Başlıktan da 

anlaşılacağı üzere şiir dinî muhtevalı olup on iki pîrin/şeyhin isim-

leri ve bu isimlerle ilgili şairin görüş ve düşünceleri manzum ifade 

bulmuştur. Bu on iki pîr sırasıyla Kadiriyye tarikatının kurucusu 

                                                           
34 Necdet Tosun, “Veysel Karânî”, DİA, İstanbul 2013, XLIII, 74. 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası Din 

Bilimleri Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

383 

Abdülkadir-i Geylânî (ö. 561/1165-66), Rifâiyye tarikatının kurucu-

su Ahmed er-Rifâî (ö. 578/1182), Bedeviyye tarikatının kurucusu 

Ahmed el-Bedevî (ö. 675/1276), Sa‘diyye tarikatının kurucusu 

Sa‘deddin el-Cebâvî (ö. 575/1180), Desûkıyye tarikatının kurucusu 

İbrâhîm b. Abdilazîz ed-Desûkī (ö. 676/1277), Sühreverdiyye tari-

katının kurucusu Şehâbeddîn es-Sühreverdî (ö. 632/1234), Şâzeliy-

ye tarikatının kurucusu Ebü’l-Hasen eş-Şâzelî (ö. 656/1258), Bek-

taşîlik tarikatının kurucusu Hacı Bektâş-ı Velî (ö. 669/1271 [?]), 

Mevleviyye tarikatının kurucusu Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî (ö. 

672/1273), Nakşibendiyye tarikatının kurucusu Bahâeddin Nakşi-

bend (ö. 791/1389), Bayramiyye tarikatının kurucusu Hacı Bayrâm-

ı Velî (ö. 833/1430) ve Halvetiyye tarikatının ikinci kurucusu Yahyâ 

eş-Şirvânî’dir (ö. 870/1466). 

Aynı zamanda Nakşibendî tarikatı müntesiplerinden olan 

Âdile Sultan mutasavvıf olması hasebiyle Divan’ında tarikat bü-

yüklerine yer vermeyi ihmal etmemiş, onları birkaç beyitte methet-

tikten sonra vefat tarihlerini vererek bendleri tamamlamıştır. Ken-

di tarikatının pîri Bahâeddin Nakşibend’ten “âşıklar meclisine safa, 

kemâlât ehlinin gönlüne şeref veren, ikbal incisine sedef, gönül 

nuruna hazine olan” ifadeleriyle bahseden şair şu beyitte aşk yo-

lunda gönlünün ateşle dolduğunu, kulunun isyanına bakmayıp 

şeyhinden bahtiyar olmayı dilemiştir: 

Bakma isyânıma kıl bendeni pîrim şâdân 

Oldu sûzân reh-i aşkında derûn-ı sîne 

(30/X-49) 

1.10. Bahâeddin Nakşibend: Nakşibendî tarikatına intisap 

eden Âdile Sultan bu tarikatın kurucusu addedilen Bahâeddin 

Nakşibend için Divan’ında bir şiire yer vermiştir. “Der vasf-ı haz-

ret-i pîr Muhammed Bahâeddin Nakş-bend” başlığını taşıyan bu 

şiir “Nakşbend” redifli olup toplam on beyittir.  

Tasavvufî kaynaklarda Hz. Peygamber’in ilk dört halifeden 

her birine zikir öğrettiği ve bu yolla dört ayrı tarikatın oluştuğu 

kaydedilmiş, bunlardan Hz. Ali ve Hz. Ebû Bekir ile devam eden 
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silsilelerin zamanla yaygınlık kazandığı, Hz. Ali’den gelen silsile-

nin Aleviyye, Hz. Ebû Bekir’den gelen silsilenin Sıddîkıyye diye 

adlandırıldığı ifade edilmiştir.35 Tarikatlara bakıldığında hemen 

hepsi silsilelerini Hz. Ali’ye ulaştırırken sadece Nakşibendiyye’de 

silsile Hz. Ali’nin yanı sıra Hz. Ebû Bekir’e ulaşmaktadır.36 Âdile 

Sultan şiirinin ikinci beytinde Nakşibendî tarikatının silsilesinin 

Hz. Ebû Bekir’e dayandığından da bahsetmiş ve akabinde 

Bahâeddin Nakşibend’in methine yer vermiştir. Bu beyitlerde şair 

şeyhi için “aşk sırrının mahremi, Cenâb-ı Allah’ın ârifi, evliyaların 

övüncü” gibi ifadelerde bulunmuş, zikir sistemlerinin hafî yani 

sessiz olduğundan haber vermiş, bu tarikatın insanın kalbine cila 

ve yine âlemi aydınlatan bir güneş olduğundan bahsetmiştir. Şair 

son olarak mürşidi eş-Şeyh Ali’den; 

Mürşidimin mürşididir ol Muhammed can kim 

Mürşidim eş-Şeyh Ali pür-vefâdır Nakşbend 

(31/9) 

diyerek bahsetmiş ve kendine yaptığı şu nasihat ile şiirine son 

vermiştir: 

Âdile yâhû edeb gözle rızâdan çıkma hiç 

Pîr-i zîşân-ı inâyet-ihtivâdır Nakşbend 

(31/10) 

1.11. Şeyh Ali: Âdile Sultan, Divan’ında Nakşibendî tarikatı 

şeyhlerinden Bâlâ Tekkesi Şeyhi Ali Efendi’ye (ö. 1877) “şeyhim 

Ali” redifli, 8 beyitten oluşan bir şiir yazmıştır. Şeyhi Ali Efendi’yi 

“ihsan ve marifet kaynağı, himmeti yüce, her bir kelâmı keramet 

pınarı, ârif, âlim” gibi ifadelerle metheden Âdile Sultan, Hak yolu 

kendilerine gösterip irşad eylediği için, derya incisi Şeyh Ali’ye 

teşekkür etmektedir. Şiirde ayrıca bayram tebrikine geldiğini söy-

leyen şair “Ey muʻîn u destgîrim” diye hitap ettiği şeyhinden 

himmetini eksik etmemesini dilemiş ve şu beyitle şiirine son ver-

                                                           
35 Necdet Tosun, “Silsile”, DİA, İstanbul 2009, XXXVII, 207. 
36 Hamid Algar, “Nakşibendiyye”, DİA, İstanbul 2006, XXXII, 338. 
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miştir: 

Neş’e bahş-i cândır her bir sözün her sohbetin 

Menbaʻ-i ihsân u kân-ı maʻrifet şeyhim Ali 

(32/8) 

Bu şiirden başka Âdile Sultan, Divan’ında iki ayrı şiirde şeyhi 

Ali Efendi’nin vefatı üzerine tarih düşürmüştür.37 

1.12. Meşâhir-i Evliyâ: Divan’da dinî muhtevalı şiirlerden biri 

de “Der zikr-i meşâhir-i evliyâ-yı der saʻâdet” başlığını taşıyan 18 

beyitlik şiirdir. Âdile Sultan bu şiirde meşâhir-i evliyâ olarak sırasıy-

la şu isimlere yer vermiştir: Halvetiyye tarikatının Sünbüliyye ko-

lunun kurucusu Yûsuf-ı Sünbül Sinan (ö. 936/1529), Zeyniyye tari-

katının Vefâiyye kolunun kurucusu Ebü’l-Vefâ Muslihuddin Mus-

tafa (ö. 896/1491), Silivrikapı tekkesi şeyhi Seyyid Nizameddin 

Ahmed Efendi (ö. 1568), Fatih Sultan Mehmed Han (ö. 886/1481), 

Halvetiyye tarikatının Uşşâkıyye kolunun kurucusu (ö. 1001/1593), 

Kadiriyye tarikatının Rûmî kolunun kurucusu Şeyh İsmail-i Rûmî 

(ö. 1041/1631), Mevlevî şeyhi ve Mesnevî şârihi İsmâil Rusûhî An-

karavî (ö. 1041/1631), Halvetiyye-Ramazâniyye tarikatının kurucu-

su Nûreddin Cerrâhî (ö. 1133/1721), Celvetiyye tarikatının kurucu-

su Aziz Mahmud Hüdâyî (ö. 1038/1628), Halvetiyye-Şâbâniyye 

tarikatının Nasûhiyye kolunun kurucusu Mehmed Nasûhî Üskü-

dârî (ö. 1130/1718), Beşiktaşî Yahyâ Efendi (ö. 978/1571), Halvetiy-

ye tarikatının Şemsiyye kolu şeyhlerinden Abdülmecid-i Sivâsî (ö. 

1049/1639), Celvetiyye tarikatının Selâmiyye kolunun kurucusu 

Selâmi Ali Efendi (ö. 1103/1691), Halvetiyye tarikatının Sinâniyye 

kolunun kurucusu Ümmî Sinan (ö. 976/1568) ve Halvetiy-

ye’nin Ramazâniyye kolunun pîri Şeyh Ramazan Mahfî (ö. 

1025/1616). 

Âdile Sultan Nakşî olmasına rağmen Kâdirî, Mevlevî, Halvetî 

gibi diğer tarikat şeyhlerinden de övgüyle bahsetmiş tasavvufa 

gönül vermiş bir kadındır. Nitekim farklı tarikatlardan olmakla 

                                                           
37 Bkz. Divan’da 40-41. şiirler. 
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birlikte mezkûr şahısları birer beyitle de olsa methetmiştir. Şair 

özellikle İstanbul’da medfûn olan bu şahsiyetlerin methine şu be-

yitle son vermiştir: 

Bunlar oldu şehr-i İstanbul’da cennet-mekân 

Cümlesine Âdile ihlâs ile bende hemân 

(33/18) 

Divan’daki tertibe bakıldığında dinî muhtevalı şiirler bunlarla 

sınırlı değildir. Âdile Sultan’ın kaleme aldığı gazellerde de genel 

manada dinî-tasavvufî konuların hâkim olduğu görülür. Onun 

sadece Divan’ını şekil itibariyle dikkate aldığımızda dahi dine ba-

kışı, dinî ve tasavvufî algısı hemen göze çarpmaktadır. 

2. Divan’ın Muhteva Bakımından İncelenmesi 

Âdile Sultan’ın şiirlerinin büyük bir bölümü dinî-tasavvufî bir 

mahiyet taşır. Tevhid, münâcât, na‘t, mersiye, Ehl-i beyt ve Ashâb-ı 

kirâm ile tarikat kurucularının methiyelerinin yanı sıra gazellerin-

de ve diğer şiirlerinde işlediği dinî-tasavvufî muhtevadan şairin 

dinî hassasiyeti anlaşılmaktadır. 

Âdile Sultan’ın hayatı hakkında bilgi veren kaynakların bil-

dirdiğine göre o, cömert ve hayırsever bir kadındır. Nitekim onun 

bu cömertliği ve hayırseverliği tezkirelerde de zikredilmiştir. Ör-

neğin Bursalı Mehmed Tâhir (1861-1925), Osmanlı Müellifleri adlı 

eserinde onun hakkında “Sâlihât-ı ümmetten cûd ve sehâ ile 

maʻrûf bir sultandır.”38 ibaresine yer verirken İbnülemin Mahmud 

Kemal (1871-1957) yazdığı Son Asır Türk Şairleri adlı eserinde 

“Âbid, zâhid, sahî, kerim, hayrât ve hasenat sahibi bir muhaddere-

i muhtereme idi.”39 der. Mezkûr müellifleri bu düşüncelere sevk 

eden hiç kuşkusuz Âdile Sultan’ın geride bıraktığı hayrât ve sada-

ka-i câriyelerdir. 

                                                           
38 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri I-III ve Ahmed Remzi Akyürek Miftâhül’l-

Kütüb ve Esâmî-i Müellifîn Fihristi, Bizim Büro Basımevi, Ankara 2009, II, 335. 
39 İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri I-IV, Dergâh Yay., İstanbul 

1988, I, 33. 
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Şiirlerinden hareketle dinî hassasiyetini araştırdığımız bu ça-

lışmada Âdile Sultan’ın bu husustaki düşüncelerini şöyle sıralaya-

biliriz: 

2.1. Âdile Sultan’ın inanç dünyası: Şiirlerine baktığımızda 

dinî konularda olan hassasiyeti dikkat çeken Âdile Sultan her şey-

den önce inançlı bir müslümandır. Nitekim bir şiirinde, 

Yâ İlâhî senden özge yok Hudâ 

Pâdişâh-ı bî-zevâl-i Kibriyâ 

Bir şerik ü bir nazîr olmaz sana 

Hükm ile fermân senin yâ Rabbenâ 

(Münâcât, 1/1) 

derken Allah’tan başka ilah olmadığına, eşi ve benzerinin bu-

lunmadığına, hükmün de fermanın da O’na ait olduğuna gönül-

den iman eder. 

Yüce Allah’ın ruhlarla yaptığı sözleşme şeklinde veya her yeni 

doğan insana Allah’ın kendi varlığını, birliğini hatırlatıcı fıtratı 

vermesi şeklinde yorumlanan40 الست بربكم “Ben sizin Rabbiniz değil 

miyim?” sorusuna ruhların verdiği قالوا بلی “Evet! Sen bizim Rabbi-

mizsin” cevabını içeren Araf Sûresi 172. ayete Âdile Sultan telmih-

te bulunmuş ve “Biz (ta) ezel gününde dosta (Cenâb-ı Allah’a) söz 

verdik; bu sözde durduk, sonsuza kadar bozacak da değiliz” diye-

rek imanının ne kadar sağlam olduğu hususunu şöyle gözler önü-

ne sermiştir: 

Çünkü biz rûz-ı ezel dosta verdik ikrâr 

Durduk ol ahde ebed himmeti bozar değiliz 

(Gazel, 66/5) 

Cenâb-ı Allah dünyada her ne yarattı ise hepsi güzeldir, nite-

kim Cenâb-ı Allah güzel, yarattıkları güzel, O Padişah’a kulluk da 

güzeldir: 

                                                           
40 Ayetin tefsiri ile ilgili geniş bilgi için bkz. Hayreddin Karaman, v. dğr., Kur’ân 

Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir I-V, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 2006, II, 623-

625. 
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Her ne halk etdiyse âlemde Hudâ cümle güzel 

Hak güzel halkı güzel o şâha kulluk da güzel 

(Gazel, 108/1) 

Dünyada ne kadar sıkıntı çekse de gönül Hak’tan razıdır, asla 

şikâyet etmez, ola ki bir isyan söz konusu olsa dahi hemen tövbe 

eder: 

Gelse bin gam yine râzıdır gönül Hak’dan eger 

Etmedim hâşâ şikâyet belki tövbe eyledim 

(Gazel, 111/6) 

2.2. Âdile Sultan’ın düşüncesinde Allah tasavvuru: Di-

van’ında yedi tevhid, on üç münâcâta yer veren Âdile Sultan bu 

şiirlerinin dışında da Cenâb-ı Allah’ı methetmiş, O’nun varlığını, 

birliğini, zatî, sübutî sıfatlarını ayetlerden de yer yer iktibas ve 

telmih yapmak suretiyle ön planda tutmuştur. Âdile Sultan’ın 

Divan’ı bu nazarla incelendiğinde bile Allah tasavvurunun O’nu 

hakkıyla takdir edebilme gayretine dönüştüğünü söyleyebiliriz. 

Bir beytinde şair Bakara Sûresi 115’te buyrulan “Doğu da Al-

lah’ındır Batı da. Nereye dönerseniz Allah’ın zâtı oradadır” ayeti-

ne telmihte bulunarak yaratılmış cümle mevcudata ibret gözüyle 

nazar edenin Cenâb-ı Allah’ın temiz sanatını göreceğini, dolayısıy-

la Allah’ın zatının her yerde olduğunu ifade etmiştir: 

Nazar kıl cümle nakş u kâ’inâta çeşm-i ibretle 

Görürsün sunʻ-ı pâk-i Hâlık’ı kim zât-ı Mevlâ’dır 

(Gazel, 36/7) 

Yine bir başka beyitte yeryüzünde yaratılan güzellikleri sıra-

ladıktan sonra bunlarda Cenâb-ı Allah’ın türlü tecellilerinin kok-

tuğunu terennüm etmiştir: 

Her tarafdan selsebîlin kevserin çağıldısı 

Gonca-i vuslatdan envâʻ-ı tecellîler kokar 

(Gazel, 63/2) 

Yaratılan her şey Cenâb-ı Allah’ın irade ve kudreti neticesinde 
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meydana gelmiştir. Her şey O’na aittir. Dünyayı bir iş yeri gibi 

telakki eden şair “bu iş yerinde bilmem benim dediğim neyim var? 

Ne varsa cümlesi senindir” diyerek her şeyin Cenâb-ı Allah’a ait 

olduğunu, kendisinin eli boş bir fakir; Cenâb-ı Allah’ın ise her şeye 

sahip, eli açık, lütuf ve ihsanda bulunduğunu söylemiştir. 

Bu kârhânede bilmem benim denir nem var 

Ne varsa cümle senindir benim diğer nem var 

 

Benim fakîr-i tehi-dest cûd Hakk’ındır 

Ne varsa cümle O’nundur benim aceb nem var 

(Gazel, 61/1-2) 

Bu şiir aynı zamanda XVII. yüzyıl şairimiz Nâbî’nin şu dizele-

rini hatırlatmaktadır: “Bu kâr-hânede bir başka kâr u bârum yok / 

Ne varsa cümle ânundur bir özge varum yok / Cihâna gelmede 

gitmekde ihtiyârum yok / Benüm benüm diyecek elde bir 

medârum yok / Bu kâr-hânede bilsem neyüm benüm nem var.”41 

2.3. Âdile Sultan’ın Hz. Peygamber’e olan bağlılığı: Hz. Pey-

gamber’e duyduğu sevgiyi yazdığı yirmi iki naʻt-ı şerifle ifade 

etmeye çalışan Âdile Sultan, her daim âlemlerin övüncü Hz. Pey-

gamber’in aşkıyla cân u gönülden salavat getirmeyi dilemiştir: 

Erenler râhıdır ey Âdile râh 

Görelim izlerin dil ola âgâh 

O Fahr-ı âlemin aşkıyla her gâh 

Diyelim cân u dil ile salavât 

(Naʻt, 2/7) 

Bir başka şiirinde Medine-i Münevvere’ye Hz. Peygamber’in 

mübarek ravzasına kavuşmak için gece gündüz yanıp tutuştuğunu 

söyledikten sonra İslâm’ın padişahı Hz. Peygamber’den kendisini 

manevi bir davetle celb etmesini şöyle ifade etmiştir: 

Âteş-i aşkınla bu kalb-i hazinim yanmada 

                                                           
41 Ali Fuat Bilkan, Nabi Divanı I-II, Akçağ Yay., 2. Baskı, Ankara 2011, I, 169. 
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Hasretinle eylerim subh u mesâ âh u enîn 

 

Ravza-i pâkin ziyâretdir murâdı âşıkın 

Maʻnevî daʻvetle celb eyle beni ey şâh-ı dîn 

(Naʻt, 13/5-6) 

2.4. Âdile Sultan’ın temel İslâmî değerlere bakışı: Yalan, ri-

ya, kibir ve gurur gibi müslümanı felakete sürükleyecek olan gü-

nahlardan uzak durmak, Âdile Sultan’ın temel İslâmî değerler 

altında zikredebileceğimiz dinî hassasiyetlerindendir. Ona göre 

kul yalan ve gösterişten uzak durmalı ve gönlünü bu kötülükler-

den temizlemelidir: 

Sâfiyâ sâf eyle kalbin eyleme kizb ü riyâ 

Geç riyâset iddiasından Hudâ’dan et hayâ 

(Gazel, 7/1) 

Bir başka beyitte gönlünün temiz ve zengin olduğunu söyle-

miş, aç gözlü, tamahkâr olmadığını, her türlü istek ve arzudan beri 

olduğunu şöyle ifade etmiştir: 

Biz fakiriz yine meslûb-ı recâyız ammâ 

Gönlümüz sâf u ganî ehl-i tamaʻdan değiliz 

(Gazel, 66/7) 

İnsan bir musibetle karşılaştığında ona sabretmeli, kibir ve gu-

rurdan sakınmalıdır. Nitekim kişi ancak bu sayede Hakk’ın yar-

dımına nail olur: 

Bir belâ geldikde sabr et bul terakkî dem-be-dem 

Sen sakın kibr ü gurûrdan Hak muʻîn olur sana 

(Gazel, 6/3) 

Sabır “nefsi telâştan, dili şikâyetten, organları çirkin davranış-

lardan koruma, nimet haliyle mihnet hali arasında fark gözetme-

yip her iki durumda sükûnetini muhafaza etme, Allah’tan başkası-
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na şikâyette bulunmama” demektir.42 Âdile Sultan’ın Divan’ında 

en çok üzerinde durduğu mevzuların başında da sabır gelir. Kul 

derdine tahammül gösterip sabredince dermanda peşinden gelir. 

Derdin dermanı Âdile Sultan’a göre sabırdadır. Nitekim tabibi 

Lokman olan başkasına muhtaç olur mu hiç? 

Derdine eden tahammül hastaya dermân gelir 

Gayrıya muhtâc etmez çünkü Lokmân’dır tabîb 

(Gazel, 16/3) 

Her müşkilin, zorluğun, güçlüğün kapısı ancak sabır kilidi ile 

açılır. İşini Cenâb-ı Allah’a havale edenin gayrıya ihtiyacı da yok-

tur: 

Kilîd-i sabr ile her bâbda müşkil açarız 

Kârımız Hakk iledir gayrıya muhtâc değiliz 

(Gazel, 66/4) 

Cenâb-ı Allah’ın merhametine mazhar olmayı dileyen kişi her 

şeyden önce O’na karşı olan vazifelerini yerine getirmeli, rahmeti 

hak etmek için ibadet etmelidir. Nitekim dünyada ne kadar yaşar-

sa yaşasın kul, dünyada kaldığı süre ancak bir nefes alıp verene 

kadardır: 

Bir nefesdir nice yıl dünyâda ömrün geçse de 

Kıl ibâdet mazhar olmak diler isen rahmetin 

(Gazel, 86/2) 

Müslüman ne kadar günahkâr olsa da Allah’ın rahmetinden 

ümidini kesmeyendir. Nitekim ayette de buyrulduğu üzere Al-

lah’tan ümidini kesenler ancak kâfirlerdir (Yûsuf, 87). Âdile Sultan 

bir şiirinde “Ey Kerim olan Allah’ım! Her ne kadar günahkâr isem 

de senden ümidimi kesmem. Sıkıntımı gider, dert dolu ben köleni 

affeyle” demektedir: 

Her ne rütbe mücrim isem kesmem ümmîd ey Kerîm 

Müşkilim hall eyle afv et bende-i pür-mihneti 

                                                           
42 Mustafa Çağrıcı, “Sabır”, DİA, İstanbul 2008, XXXV, 337. 



 Reyhan KELEŞ 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

392 

(Gezel, 176/5) 

O hâlde geriye bir şey kalır. O da tövbe ve istiğfar etmektir. Bu 

hususta Âdile Sultan kendine seslenir ve “Ey can! Her vakit sana 

lazım olan muhasebedir. Tövbe ve istiğfar et ve kendini eman/af ve 

yardım dileme kapısında bul” der. 

Ey cân her sâʻatde lâzımdır muhâsebe sana 

Tövbe vü istigfâr edip bâb-ı emânda ol hemîn 

(Gazel, 128/5) 

2.5. Âdile Sultan’ın tasavvufî düşünce etrafında şekillenen 

fikirleri: 

2.5.1. Dünya bir misafirhanedir: Âdile Sultan şiirlerinde dün-

yanın geçiciliğini, buranın bir konak yeri olduğunu, bu yüzden 

dünyaya itibar edilmemesi gerektiğini vurgular.43 Ne kadar insan 

gelip geçti ise bir dem huzur bulmadıklarını söyleyen şair dünya-

nın geçiciliğinden şöyle dem vurmuştur: 

Ârif isen etme bu fâni cihanda iʻtibâr 

Görmedi kimse vefâsın olmadı hiç pâydâr 

 

Niceler geldi bu dehre bulmadı bir dem huzûr 

Zevkine aldanma üç beş gündür ancak rüzgâr 

(Gazel, 49/1, 3) 

Dünya kimseye bâkî değildir, saltanatla, malla, şanla, şöhretle 

övünmek ise boşunadır. Çünkü burası bir misafirhanedir ve şüp-

hesiz konan göçer: 

Kimseye bâkî değildir bil sana da olamaz 

Saltanat devletle ey gâfil ne lâzım iftihâr 

 

Çün misâfir-hânedir konan göçer bî-iştibâh 

                                                           
43 Dünya sevgisi ile ilgili divan şairlerinin görüşleri için bkz. Mehmet Göktaş, 

“Kur’an’da Bildirilen İnsanî Zaafların Divan Şiirindeki Yansımaları”, ilted: ilahiyat 

tetkikleri dergisi, sy. 48 (Aralık 2017), s. 215-239. 
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Anladınsa ona göre et tedârik kalma hvâr 

(Gazel, 49/4-5) 

Dünyaya her gelen gitmek üzere gelmiştir. Dünyaya yerleş-

meye, burada eğlenmeye dair hiçbir hüküm de yoktur. Nitekim ne 

ata, ana, kardeş kalır dünyada ne bir kavim ne de bir cemiyet kalır. 

Her gelen gitmektedir hiç hükm yok ârâmına 

Kanı ata ana kardaş kanı kavm ü hey’etin 

(Gazel, 85/2) 

Dünyayı bir misafirhane olarak telakki eden Âdile Sultan bu 

düşüncelerinden sonra daha fırsat varken deni/alçak olan dünyaya 

gönül bağlanmamasını, dünya elden gitmeden yani kul ölmeden 

kişinin masivayı/dünyayı terk etmesini, gafleti bırakıp Cenâb-ı 

Mevlâ’ya dönülmesini, zira kafese benzeyen şu dünyadan elbet bir 

gün can bülbülünün uçup gideceğini söylemiştir:  

Mahabbet verme cehd eyle cihâna var iken fırsat 

Seni terk etmeden terk et onu hiç çekme sen zahmet 

 

Yüzün Mevlâ’ya döndür eyleme ey cân sen gaflet 

Kafesden bülbül-i cân-ı gedâ vü şâh uçar elbet 

(Gazel, 20/1-2) 

2.5.2. Nefis büyük düşmandır: Nefis insanı daima kötülüğe 

sevk eder, nefsin bu kötü isteklerini ise ancak ibadet, zikir ve riya-

zet yenebilir. İnsan nefsine uyup hata ettiğinde vakit kaybetmeden 

hemen tövbe etmelidir.44 Tasavvufî çevrelerde  من عرف نفسه فقد عرف

 Nefsini (kendini) bilen Rabbini bilir”45 hadisi meşhurdur. “Bu“ ربه

hadis insanın, Allah’ın esmâ ve sıfatlarının yeryüzündeki tecel-

ligâhı olduğunu, onun varlığının ise Hakk’a götüren işaretler ol-

duğunu gösteren hadislerden biridir. Kulun kendisini bilmesinin, 

Rabbini bilmesine tekaddüm etmiştir. Bu durumda kul kendi bilgi-

                                                           
44 Özdemir, a.g.e., s. 60. 
45 Aclûnî, II, 361, hadis nr. 2532. 
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sinde fani olduktan sonra esas murad olan Rabbini bilmeye geçebi-

lir.”46 Tasavvufa gönül bağlamış Âdile Sultan da Divan’ında yer 

yer bu vurguyu yapmış, nefsin tuzaklarına düşmemeyi hem kendi 

için hem insanlar için murad etmiştir. Şu beytinde  من عرف نفسه فقد

 hadisini mealen iktibas eden şair “Nefsini bilirsen عرف ربه

Mevlâ’nın da sırrını bilirsin, sakın nefsin için bir fakiri, emiri, sul-

tanı incitme” demiştir: 

Bilirsen nefsini sen tâ bilirsin sırr-ı Mevlâ’yı 

Sakın incitme nefsin-çün gedâyı bâyı sultânı 

(Gazel, 166/1) 

Nefsini ârif olanlar hiç kuşkusuz ârif-i billah olanlardır. “Ârif, 

kendisi sustuğu halde diliyle Hakk’ın konuştuğu kimsedir. Ârif 

kendi varlığından fani, Hak ile bakidir. Ârif Allah’a cehennemden 

kurtulmak veya cennete girmek için değil Cenâb-ı Allah’ın hakkı 

olduğu için O’na ibadet edendir.”47 Âdile Sultan’ın da dediği gibi 

ârifin sözü de fikri de hep zikrullahtır: 

Nefsini ârif olanlar ârif-i billâh olur 

Ârifin kâli vü fikri cümle zikru’llâh olur 

(Gazel, 56/1) 

Kişi kendi gönlüne baksa elbette ki kendini bilir, kendini gö-

nülde görebilen ise gönül ehli ve irfan olur: 

Kalbine eden nazar elbette kendini tanır 

Kendini dilde gören ehl-i dil ü irfân olur 

(Gazel, 56/4) 

Daha çok tasavvuf ehlince önem atfedilen ve Peygamber 

Efendimiz’in bir savaş dönüşünde söylediği rivayet edilen “Küçük 

cihaddan (savaş) büyük cihada (nefisle mücahede) döndük” sözü 

kulun nefsiyle olan cihadının dış düşmanlara karşı gerçekleştirilen 

cihada nisbetle asıl olduğunu, Allah’ın emirlerine uyma konusun-

                                                           
46 Hülya Küçük, Anahatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş (Gözden Geçirilmiş 3. Baskı), 

Ensar Neşriyat, İstanbul 2011, s. 132. 
47 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay., İstanbul 2001, s. 45. 
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da nefsiyle cihad edemeyen kimsenin düşmanla cihad edemeyece-

ğini belirtir.48 Nefisle cihad edilmesi gerektiğine tüm kalbiyle ina-

nan Âdile Sultan şu beytinde kendine hitap ederek “Ey Âdile! Nef-

sinle cihad et, çünkü asıl cihad budur; Hak’tan asla ayrılma (zira) 

bu gece hikmet zuhur etti” demiştir: 

Eyle cihâd nefsin ile budur cihâd ey Âdile 

Hiç olmayıp Hak’dan cüdâ hikmet zuhûr etdi bu şeb 

(Gazel, 11/7) 

2.5.3. Gönül yıkmak günahtır: Özellikle tasavvufî muhitlerce 

gönül yıkmak büyük günahlardan addedilmiştir. Nitekim gönül 

Cenâb-ı Allah’ın nazar ettiği yerdir. Yine tasavvufî çevrelerde 

meşhur hadislerden sayılan “Ben yere göre sığmadım, mümin 

kulumun kalbine sığdım.” hadisine göre burası Beytullah’tır: 

Çünki kalbi mü’minînin oldu bir beyt-i Hudâ 

Nûr-ı Zâtullah’da derç olan esrârı gör 

(Gazel, 65/5) 

Kâbe’yi yıkmak nasıl günahsa Allah’ın nazargâhı, evi olan 

gönlü yıkmak da o kadar günahtır. 

Dil nazargâh-ı Hudâ’dır deme bî-kes hoşca tut 

Hizmetin Allah için olsun ki irfanlık budur 

(Gazel, 60/2) 

Bu hususta oldukça hassas olduğu şiirlerinden anlaşılan Âdile 

Sultan şu beytinde “gönül incitme” nasihatinde bulunduktan son-

ra “Gönül hanesini yıkma, zira oranın bir sahibi var” diyerek Pey-

gamber Efendimiz’in dedesi Abdülmuttalib’in Kâbe’yi yıkmaya 

gelen Ebrehe’ye söylediği meşhur söze de atıfta bulunmuştur: 

Gönül incitme nigârın acınır 

Ağlama rikkât-i yâre dokunur 

 

                                                           
48 Ahmet Özel, “Cihad”, DİA, İstanbul 1993, VII, 528. 
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Yıkma dil hânesini sâhibi var 

Belki taʻmîrine sen ol mecbûr 

(Gazel, 44/1, 5) 

Âdile Sultan, bir kimse başka birisinin gönlünü incitirse kendi 

gönlünün de elbet bir gün kırılacağını haber verir. Nitekim onun 

bu düşünceleri bize Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın “Gönül yap 

hâtırın hoş tut sakın incitme bir cânı / Ki her kim her kime her ne 

eder kendi bulur anı”49 beytini hatırlatmaktadır: 

İncinir cânın eger incitir isen bir cân 

Dervişe meskenet ü mahviyet ü sabr gerek 

(Gazel, 87/9) 

2.5.4. Gaflet derin bir uykudur: Tasavvufta nefsin arzularına 

uymak, zamanı boşa geçirmek, önemli bir şeyin önemini kavraya-

mama anlamlarında kullanılan gaflet kalbin Hak’tan gafil olması-

dır. Gaflet derin bir uyku hâlidir50 ve müslümanın bu hâl üzere 

olmaması tavsiye edilir. Âdile Sultan’ın dertlerinden biri de budur 

ve sonunda pişman olmak istenilmiyorsa gaflet hâlinden kurtul-

mak icap eder. 

Dilde aşkın sâʻatin kur işle de gör her vakit 

Bir dakika gâfil olanın yeri nîrân olur 

 

Gafleti ko fırsatı fevt etme elde var iken 

Gâfil olan Âdile en sonra peşîman olur 

(Gazel, 30/4, 9) 

Kulun Hak’tan gafil olmaması için gaflet uykusundan gözleri-

ni açması gerekir. Nitekim vefasız dünyanın sonu zaten pişmanlık-

tır. 

Hvâb-ı gaflet içre bî-hûd etmesin devrân beni 

                                                           
49 Numan Külekçi ve Turgut Karabey, Dîvân: Erzurumlu İbrahim Hakkı, Atatürk 

Üniversitesi Yay., Erzurum 1997, s. 39. 
50 Uludağ, a.g.e., s. 141. 
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Bî-vefâ dehri n’idem sonu nedâmetdir bana 

(Gazel, 10/4) 

Sonuç 

Şiirlerinden hareketle dinî hassasiyetlerini tespit etmeye çalış-

tığımız Âdile Sultan sarayda her türlü imkâna sahip Sultan bir 

hatun olmasına rağmen gösterişten uzak, makam-mevki peşinde 

olmayan, riya ve yalandan uzak duran, gönlü Allah aşkı için çar-

pan mümin bir kadındır. Cenâb-ı Allah’a olan bağlılığı, Hz. Pey-

gamber’e olan sevgi ve hürmeti, din büyüklerine karşı olan saygısı 

ve tasavvufî şahsiyetlere karşı olan muhabbeti gönlüne sığmamış, 

satırlara taşmış ve bugüne bizim bu meclisimize kadar gelmiştir. 

Bu şiirlerinde anlaşıldığı üzere, iyi bir müslüman olabilmek için 

yaşamış, Allah’a layık kul, Hz. Peygamber’e layık bir ümmet ola-

bilmenin derdine düşmüştür. Âdile Sultan tüm bu yönleri ile as-

lında örnek bir müminedir. Nitekim onun yaşadığı dönemde yap-

tığı hayır ve hasenatla, geride bıraktığı hayrât ve vakıflarla cömert 

bir kadın olduğunu başta tezkireler yazacaktır. Toplumumuzun ne 

yazık ki yozlaştığı, aile mefhumunu yitirdiğimiz, insana değerin 

kalmadığı, kadına şiddetin, çocuğa istismarın arttığı bu (modern) 

yüzyılda yaşantısından örnekler sunmaya çalıştığımız bu mümin 

kadının tüm mümin kadın ve erkeklere örnek olması dileğiyle 

tebliğimize burada son veriyoruz. 
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YOKSUL KADINLARIN DİL ALGISI VE BU ALGININ 

OLUŞMASINA ETKİ EDEN DİNİ SÖYLEM 1 

SAADET ALTAY 2 

 

Olumsuz Kadın İmajının oluşmasında Dini Söylem: 

Müslüman kültürünü oluşturan en güçlü argümanların 

Kur’an ve Hz. Peygamber’in (s.a) hadislerine dayandırılan rivayet 

kültürü olduğu gerçeği dikkate alınarak konunun ele alınmasına 

ihtiyaç vardır. Yaşamın bütün alanlarına egemen olan bu yakla-

şımda toplum, inanmış olmanın zorunlu bir gereği olarak kabul 

etmektedir. Yani, gerek inanç olarak ve gerekse sosyal yaşamında 

uyguladığı her bir konuyu bir şekilde dine refere etme ihtiyacını 

hissetmektedir. Bu durumun somut bir yaklaşımı olarak; doktora 

saha çalışması yaptığım esnada şahit olduğum bir grup kadının 

kendi arasında yapmış olduğu konusu “kocalara itaat etme” soh-

betine şahit oldum. Özellikle kocanın karısına uyguladığı şiddetin 

meşru olduğunu, bunun ona verilen dini bir hak olduğu ve bu 

duruma itiraz edilmemesi gerektiği  

“Kocasına itaat etmeyen kadının imanı yoktur” tarzında bir değer-

lendirmede bulunurken, orada bulunan diğer kadınlar da bu yak-

laşımı olumluyorlardı. Ve kadının kocasına itaatinin dini bir vecibe 

olduğu konusunda genel bir kabul mevcuttu.  

  Kendilerine yapılan zulüm ve şiddetin yine bu düşüncelerle 

meşruiyet kazandığını görmemiz mümkündür. Ayşegül hanım, 

yoksulluk ve koca şiddetini anlatırken, nasıl dayanıyorsun?  

Sorusuna:  “kocam şéxım diyi gerek kocanıza itaat edesınız. Yoksa 

                                                           
1 Kadınlara dair kullanmış olduğum ifadeler doktora çalışması yaptığım esnada 

sahada yoksul kadınların kendi ifadelerinden yapmış olduğum alıntılardır. 
2 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
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cennet yüzé görmisınız. Kocanın çok heqqi war üzerımızde” ki ifadeleri, 

burada yaşanan trajediyi, şiddete karşı gösterilen müsamaha ve 

sabrın temel dayanağı anlaşılmış olur.  

Klasik İslam literatürüne baktığımızda kadınlarla ilgili düşün-

cenin ataerkil izler taşıdığını görmekteyiz. Bu düşüncenin Kur’an 

ayetlerinin ve Hadislerin yorumlanmasında ciddi etkileri görül-

mekte ve kadına dair olumsuz ve ikinci planda tutulan bir anlayış 

görüntüsünü vermektedir. Bu yorumların diğer İslami ilimlere de 

etkisi çok derin olmuş ve hukuk, mantık ve hatta kelam literatü-

ründe bu düşünceye dair ifadelerin varlığı dikkat çekmiştir. Hu-

kuk konusunda iki kadının şahitliği, miras, boşanma vb. konularda 

kadınların aklının eksikliği zemini üzerine oturtarak delillendiril-

meye çalışılmakta ve genel bir kabul görmektedir. Kelam alanında, 

bilgi edinme yolları bahsinde buna değinilmekte ve kadın aklının 

erkek aklından farklı olduğu ifade edilmektedir. 

  “Ehl-i sünnete göre akıllar yaratılıştan farklıdır; Mu’tezile bu-

na muhalefet etmiştir. Bu gerçeği kabul etmemeye imkân yoktur. 

Öyle çocuklar vardır ki ne geçmiş bir tecrübesi ne de tahsil olma-

dan büyüklerin bile aciz kaldığı bazı şeyleri akıllarıyla bulurlar. 

Dinin tebliğcisi Peygamber Aleyhisselam: “onlar akılları eksik ve 

dinleri (dini mükellefiyetleri) az olanlardır” buyurmak suretiyle 

kadınların akli farklılığını ifade etmiştir. Dinin vazıı Allah Teâla da 

iki kadının şahitliğini bir erkeğin şahitliği yerine ikame etmiştir.3 

Bunun sebebi “zabt aleti”nin eksikliğidir ki bu da akıldır. Bununla 

beraber “akıl” ismiyle yâd edilecek kadar bir anlama gücünün 

bulunuşu ulu Yaratıcı’nın bilinmesi için kâfidir; böylesi Yaratı-

cı’sını bilmemekte ma’zur değildir.”4 

Bu bakış açısının beraberinde getirdiği ciddi problemler ol-

maktadır. Nazil olan ayetlerin tarihsel bağlamını ve kültürel un-

surları değerlendirmeden, hadisin söylendiği kültürel ortama 

                                                           
3 Bakara, 2/282. 
4 Nureddin Sabuni, Maturidiyye Akaidi, Bekir Topaloğlu (çev.), DİB yayınları, 

Ankara 2005, s.57.; Nureddin Sabuni, El-Kifayetu fil Hidaye, Muhammed Aruçi 

(thk.) Daru İbn Hazm 2014, s.52. 
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bakmadan yapılan değerlendirmeler ve kabul edilen hadisler prob-

lem çözmekten ziyade, problemin kaynağı haline gelmektedir. 

Klasik literatüre baktığımızda, “Kadın” konusunu işlemekten zi-

yade “ataerkil” düşüncesinin meşrulaştırılması ve güçlendirilmesi 

noktasında değerlendirilmektedir. İkinci plana atılan, evde otur-

ması gereken, fitne unsuru olan kadın düşüncesi üzerinde yapılan 

değerlendirmeler bir süre sonra dinin kendisine mal edilir oldu. Ve 

bu düşünceye yönelik eleştiriler ise tamamen “din dışı” ve “Femi-

nizm” düşüncesinin birer devamı olarak değerlendirilmekte ve bu 

çalışmayı yapan insanlar “mahkûm” edilmektedir. 

  Ne hikmetse Kur’an ile ilgili çalışmalara veya tefsirlere baktı-

ğımızda neredeyse kadınları görmüyoruz. Kur’an’ı anlamak sade-

ce erkeklere mahsusmuş gibi algılanmakta, kadınların eli değme-

mekte, kadınla ilgili konularda erkek egemenliğini beraberinde 

getirmekte, kadın, erkek mantığına hapsedilmekte ve kadının aklı, 

hakları, dini erkeklerin eline teslim edilip onların lütufları doğrul-

tusunda tahsis edilmektedir. Bu şekildeki değerlendirme birçok 

kadının dine karşı çıkmasında haklı bir sebep olarak kullanılır.5 

Son dönemde özellikle feminizmin gelişmesiyle birlikte ve 

yöneltilen eleştiriler neticesinde konu tartışılmaya, daha fazla çalı-

şılmaya, farklı bakış açılarıyla İslam’da Kadın konusu tekrar de-

ğerlendirilmeye başlandı.6 

Olumsuz İmajın oluşmasında Hadislerin Rolü ve Kadının 

Hayatına Yansıma Biçimleri: 

Söz konusu mahallelerde yaşayan yoksul kadınlar, kendilerine 

dair genel bir kanaat ve genel bir kabul oluşmuştur. Şüphesiz bu 

durumun oluşmasını sağlayan en önemli amillerden birisi de din-

den kaynaklı rivayet kültürüdür. Özellikle de hadis rivayetlerinde 

                                                           
5 Bkz. Fetna Ayt Sabbah, İslam’ın Bilinçaltında Kadın, Ayşegül Sönmezay (çev.), 

Ayrıntı yayınları, İstanbul 1995. 
6 Bkz. Zehra Ali, İslami Feminizmler, Öykü Elitez (çev.) İletişim yayınları, İstanbul 

2014.; Musa Carullah, Hatun, Mehmet Görmez(çev.), Kitabiyat yayınları, Ankara 

1999. ; Mustafa Öztürk, Cahiliyeden İslamiyet’e Kadın, Ankara Okulu yayınları, 

Ankara 2012.  
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çok yaygın bir şekilde bu kullanılmaktadır. Bunu besleyen düşün-

celerin temelinde “üstün erkek” ve “eksik kadın” anlayışı yatmak-

tadır. Bu düşünce hem dinin yanlış algısı hem de kültür tarafından 

biçimlenmiştir. Klasik dini literatüre baktığımızda olumsuz bir 

kadın figürünün varlığı hemen kendisini göstermektedir. Güveni-

lir hadis kaynakları dâhil olmak üzere, hadislerde kadına dair 

olumsuz bir algının varlığı yaratılıştan itibaren başlamakta ve pek 

çok konu başlığı altında bu hadisler rivayet edilmektedir. Ataerkil 

düşüncenin egemen bir yansıması olan bu hadisler, Kur’an ayetle-

rinin yorumlanmasında ve Müslüman kültürünün biçimlenmesin-

de belirleyici bir rol oynamıştır. Konunun anlaşılmasını sağlaması 

açısından hadis rivayetlerinde belli başlı birkaç başlıkla bunun 

örneklendirilmesi gerekmektedir.  

Kadının erkeğe tabiiyyetini ifade eden ve erkeğe göre ikincil 

durumunda konumlayan rivayetler, yukarıda Kutsal kitapta ver-

diğimiz örnekte görüldüğü gibi, hadis kültürümüzde de yaratılışla 

başlatmaktadır. İlk kadının yaratılışını konu alan hadis rivayetleri-

nin en önemli özelliği, kadının Âdem’in kaburga kemiğinden yara-

tıldığı tezini içermektedir. “Resulullah buyurdu ki; “Ben-u İsrail 

olmasaydı, et bozulmazdı; Havva olmasaydı, kadınlar kocalarına ihanet 

etmezdi.”7 

Bir başka rivayette: “Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet edildiğine 

göre Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Kim Allah’a ve ahi-

ret gününe inanıyorsa, komşusuna eziyet etmesin! Ve kadınlar hakkında 

birbirine hayrı tavsiye edin; zira onlar kaburga kemiğinden yaratılmışlar-

dır. Ve kaburga kemiğinin en eğri kısmı üst kısmıdır. Eğer düzeltmeye 

kalkışırsanız onu kırarsınız, kendi haline bırakırsanız daima eğri kalır. Bu 

sebeple kadınlar hakkında birbirinize hayrı tavsiye edin.”8  

Bu çerçevede rivayet edilen hadislerin sayısı oldukça fazladır. 

Söz konusu rivayetlerden, hadis külliyatı içerisinde en muteber 

kaynak kabul edilen Sahih-i Buhari’den bir iki örnek vermekle 

                                                           
7 Buhari, el-Cami’u’l-müsnedu’s-sahihu’l-muhtasar min umuri Resulillah (s) 

vesunenihi ve eyyamihi, Çağrı yayınları, İstanbul1992, (60), Enbiya, 1,IV.103. 
8 Buhari (67), Nikâh 80, VI.145. 
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yetindim. Zikredilen bu hadisler, gerek yaratılışta ve gerekse haya-

tın sair alanlarına dair kadınla ilgili temel olarak olumsuz bir yak-

laşımı öne çıkarmakta ve tarih boyunca bu olumsuz yaklaşım üze-

rinden değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu durum bütün bir Müs-

lüman toplumunda, coğrafi farklılık gözetilmeksizin egemen kı-

lınmıştır.  

Bu özellik, kaburga kemiği için, ahlaki açıdan herhangi bir so-

run içermeyen doğal/fıtri bir durumsa da kadının yapısındaki bu 

eğrilik, ahlaki açıdan sorun içeren bir alanın varlığına işaret etmek-

tedir. Ancak fıtraten sorunlu olarak yaratılan kadının, bu defolu 

yaratılışla kulluk müsabakasında neredeyse hükmen mağlup bir 

statüde başlamasının gerekçeleri konusunda hiçbir ipucuna rast-

lamıyoruz. 

Rivayetlerde ve yorumlarda bu eğrilik sorununun, kadının 

bizzat kendi şahsı, hayatı, kulluk serüveni açısından ne anlam 

taşıdığı ne gibi zorluklara yol açtığı vb. gibi konuların da hiç ele 

alınmadığını görüyoruz.9 

Evet, âlimlerin tartışma konusu yapmadığı ve toplumdaki 

karşılığının getireceği sorunları hesaba katmayışları, bu anlayışın 

sorunlu olmadığı anlamına gelmiyor. Kadınların kendilerine dair 

olumsuz algılamalarına meşruiyet kazandıran bu hadisler, bu ka-

dınların hayatını oldukça zorlaştırmakta kendilerine dair “eksik” 

bir algının oluşmasını beraberinde getirmektedir.  

Bu hadislere getirilen yorumlamalarda ise hiçbir sorgunun 

olmadığını ve hatta ayetlerle desteklendiğini görmekteyiz. 

Bu hadiste, fukahanın ve bazılarının “Havva, Âdem’in kabur-

ga kemiğinden yaratılmıştır” görüşüne delil vardır. Allah Teâla 

“Sizleri bir tek nefisten yarattık, ondan da eşini yarattık” buyur-

makta ve peygamber (a.s.) de, onun bir kaburga kemiğinden yara-

tıldığını beyan etmektedir. Ve bu hadiste kadınlara lütufkâr dav-

ranmak, onlara ihsanda bulunmak, ahlaklarının eğriliğine sabret-

                                                           
9Tuksal, Hidayet Şefkatli, Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşüm-

leri, Kitabiyat yay., Ankara 2000, s.62. 
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mek (gibi hususlarla birlikte) akıllarının zayıflığı ihtimali ve sebep-

siz onları boşamanın keraheti ve kişinin kadını doğrultması konu-

sunda hırslı olmaması gibi hususlar vardır.10  

Esma bint Yezid el-Ensari’den zikredildiğine göre, Resulullah 

bir gün mescide uğradı. Bir grup kadında orada oturmaktaydı. 

Onlara eliyle selam verdi ve şöyle dedi: “Sizi nimet vericilere karşı 

nankörlükten sakındırırım!” 

(Orada bulunan) kadınlardan biri şöyle dedi: “Allah’a karşı 

nankörlükten Allah’a sığınırım, ey Allah’ın Resulü!” 

(Bunun üzerine Resulullah şu karşılığı verdi): “Evet (Doğru, zi-

ra); sizden birisi uzun süre ailesinin yanında bekâr veya dul olarak kalır; 

sonra Allah onu bir eşle evlendirir, sonra onu çocuk ve (onunla birlikte 

gelen) göz aydınlığı ile faydalandırır. (Fakat) sonra (bir gün) o kadın 

kocasına kızar ve Allah’a yemin ederek, ondan bir saat bile hayır görme-

diğini söyler. İşte bu, Aziz ve Celil Allah’ın nimetlerine karşı nankörlük-

tür ve nimet vericilere karşı nankörlüktür!”11  

Ebu Ümame’den (ö.81/700) nakledildiğine göre şöyle dedi: 

“Hz. Peygamber’e (s) bir kadın geldi. Yanında iki çocuğu vardı. 

Birisini (kucağında) taşıyordu, diğerini de elinde tutuyordu. (Bunu 

gören) Hz. Peygamber şöyle söyledi: ‘(çocuklarını karınlarında 

veya kucaklarında) taşıyanlar! Doğuranlar! Merhametliler!... Ah 

bir de kocalarına karşı kusur işlemeselerdi, onların namaz kılanları 

cennete girerdi.’12  

Abdurrahman B. Şibli’den nakledildiğine göre, o şöyle dedi: 

“Resulullah’ı şöyle söylerken işittim ‘… Sizin tüccarlarınız facirlerdir’. 

(Ravi dedi ki): ‘Ya Resulallah! Allah alışverişi helal kılmamış mıydı?’ 

denildi. O: ‘ evet fakat onlar konuşuyorlar ve yalan söylüyorlar; yemin 

ediyorlar ve günah işliyorlar’. Ve Resulullah (s.) dedi ki: ‘Fasıklar, onlar 

cehennem ehlidir!’ Fasıklar kimdir, ey Allah’ın Resulu?’ denildi. Hz. 

                                                           
10 Nevevi, Minhac, eş-Şeyh Halil Me’mun Şiya, Beyrut 1996, cilt/20,s. 229. 
11 Ahmed İbn Hanbel, Müsnedu Ahmed ibn Hanbel, Çağrı yayınları, İstanbul 1992, 

cilt/4, s.458-59. 
12 Ebu Abdillah Muhammed İbn Yezid el-Kazvini İbn Mace, Sunenu İbn Mace,  

Muhammed Fuad Abdulbaki, Çağrı yayınları, İstanbul 1992, Nikah 62, c/2, s.6 
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Peygamber: ‘kadınlardır!’ buyurdu. Bir adam şöyle dedi: ‘Ey Allah’ın 

Resulü, onlar bizim annelerimiz, kız kardeşlerimiz ve eşlerimiz değil mi? 

Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: ‘Evet, fakat onlara bir şey verdiğinde 

teşekkür etmezler; bir sıkıntıya müptela olduklarında da ona sabır gös-

termezler!”13  

Ancak hadis rivayetlerinin ortaya koyduğu üzere insanlığın 

adeta kaderi, ortak paydası olan zaafları bütünüyle kadın cinsinin 

hanesine yazmak şeklinde tecelli eden “eğrilik söylemi” erkek cinsi 

söz konusu olduğunda başka bir görünüme bürünmektedir: sus-

kunluk… Yani erkeklere özgü zaaflardan bahsedilmemesi, illa 

bahsedilecekse bunun erkeklik özelinden değil de insanlık gene-

linde ele alınması… Ya da çeşitli yorumlama ve değerlendirme 

tarzlarıyla bu özelliklerin “zaaf”n kategorisinin dışına çıkarılması 

gibi… 

Bu ikinci yöntemin olağan başarısı neticesinde erkek zaafları 

ya birtakım popüler ideallerle yüceltilmektedir ya da çeşitli ku-

rumların desteği ile meşrulaştırılmaktadır, ya da bu ikisinin yapı-

lamadığı durumlarda, insani savunma mekanizmalarından biri 

olan yansıtma mekanizması ile karşı tarafa yansıtılmaktadır. Hadis 

literatürümüzde, bu tavırlara pek çok örnek göstermek mümkün-

dür. 

Mesela, erkeğin karısını başka erkeklerden kıskanması, cina-

yeti meşru kılınacak tarzda, çeşitli rivayetler aracılığıyla Hz. Pey-

gambere mal edilerek yüceltilmektedir. Böylelikle “kıskançlık” 

duygusu erkekler için zaaf olmaktan çıkarılmakta, adeta ilahi bir 

meziyet derecesine yükseltilmektedir. Kadının kıskançlığı ise, bir 

meziyet olarak değil, hatta insanca bir zaaf olarak bile değil; “ka-

dınca” bir zaaf olarak, yani “eğrilik” olarak takdim edilmektedir.14  

Kadınlar hakkında olumsuz rivayetlerden sadece birkaç tane-

sinin zikredilmesi bile, bu alanda oluşturulan algının toplumsal 

                                                           
13  Müsned,,cilt/3, s.928. 

 
14 Tuksal, a.g.e., s.8. 
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yaşamda, kadını nasıl bir kişiliğe sahip kıldığının kanıtıdır. Nere-

deyse bütün kötülüklerin kaynağı olarak gösterilen kadın, belli bir 

süre sonra bu durumu kanıksamakta ve adeta ona eş tutum ve 

davranış sergilemeye başlamaktadır.  

Bu olumsuz düşüncenin araştırma yaptığım alanlardaki yan-

sımaları pek de iç açıcı değil maalesef. Gerek kadınların kendileri-

ne dair olumsuz bir algının oluşması ve gerekse de “erkekler”in 

zihninde olan “ben üstünüm” düşüncesinin dini literatür ile des-

teklenmesinin sonuçları çok ağır bir durumu beraberinde getir-

mektedir. Kadına kendisinin zayıf ve erkeğin kendisinin varlık 

nedeni olarak lanse eden bu hadisler, kocası tarafında şiddete uğ-

rayan, sefalet çeken bu kadınların başka alternatif aramadan tam 

bir teslimiyetle bu düşünceye sarılmalarını beraberinde getirmek-

tedir. Hayriye, iş yerinde tacize uğradığında söylediği şu sözler 

tam da bu hadislerin oluşturduğu manzaraya denk düşmektedir. 

 “Sesimi çıxaramam o erkektır başi diktir ama olan bana olur. Ben 

kadınım benım başım ögümdedır”. “Dört tane kızım var, hama keşke bir 

tane de oğlım olaydı, hama olaydı içkici olaydi, esrarci olaydı hama yeter 

ki olaydi. Ben de derdım ha sahıbım var” kadının ikinci planda olması, 

olumsuzluklarla birlikte zikredilmesi, namus kavramının sadece 

kadınla ilgili olması Hayriye’yi başka şekilde düşünmekten alı 

koymaktadır. Sadece Hayriye’nin düşüncesi bu şekilde değildi. 

O’nun gibi düşünenlerin sayısı epeyce çok olmakla birlikte hepsini 

burada aktarmak mümkün değildi. Bu yüzden en çarpıcı olanını 

seçmeyi uygun gördüm. 

Kocalarla ilgili hadislerde ise, yine olumsuzlukların kadınlar 

üzerinden ifade edilip, kocayı bir nevi temize çıkaran hadislerin 

varlığı ve bu konunun “imani” bir kavramla dile getirilmesi yine 

bu hadisler tarafından desteklenen düşüncedir. Yukarıda da de-

ğinmiş olduğum gibi Aliye hanımın “kocasına itaat etmeyen kadının 

imanı yoktur” sözleri adeta yukarıdaki hadislerin bu sokaklara yan-

sıyan halinin bir yansımasıydı. Böyle olunca, şiddete uğrayan ka-

dın ses çıkarmaması gerektiğini öğrenmiş bulunmakta ve yaşanı-

lan olumsuz durumlara tam imani bir teslimiyet ile sabretmekte-
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dir. 

Sonuç 

Mevcut olan ataerkil söylem ve bu ataerkillik söylemini des-

tekleyecek şekilde ifade edilmeye çalışılan dini söylemin kadınla-

rın hayatında olumsuz bir etki yarattığını görmemiz mümkündür. 

Bu söylemin belki de en etkili olduğu kesim olan yoksul kadınların 

hayata bakış açıları ve yaşadıkları zorluklar karşısında geliştirdik-

leri düşünce biçiminde kabulleniş mevcuttur. Kadın olmaya dair 

mevcut olan olumsuz söylem zor olan hayatlarını daha da zorlaş-

tırmakta ve adeta ellerini kollarını bağlamaktadır. Bu nedenle 

“Kadın’a dair” yapılan tartışmaların ve yeni söylemlerin Müslü-

man camia tarafından da gözden geçirilmesi gerekmektedir. Çün-

kü mevcut olan dini söylem herhangi bir çözüm sunmadığı gibi 

mevcut olan olumsuz algının devamına katkı sunmaktadır. 
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KUR'AN TARİHİ BAĞLAMINDA KADININ ROLÜ 

OSMAN BAYRAKTUTAN 1 

 

İlim öğrenmek kadın erkek ayırt edilmeksizin herkese farzdır.2 

Kur'an-ı Kerimin öğretimi ise farz-ı kifayedir.3  Yani bir toplum 

içerisinden bir grup Müslüman'ın Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi, 

ezberlemesi ve öğretmesiyle diğer kişilerin üzerinden sorumluluk 

kalkan, aksi halde bütün toplumun sorumlu olacağı ve bu nedenle 

de günahkâr olacağı bildirilmiştir.4 İslam'ın ilk dönemlerinde mes-

citler5, evler6 ve küttaplar7 eğitim üssü olarak kullanılmıştır. Hz. 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
2 İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, Mukaddime, İstanbul 

1992, 17/224; İbn Abdilber, Ebû Ömer Yusuf b. Abdillah, Câmiû Beyâni’l‐İlm ve 

Fadlihi ve ma Yenbaği min Rivâyetihi ve Hamlihi, nşr. Ebu’l‐Eşbâl ez‐Züheyrî, 

Mektebetü’t‐ Tev‘ıyyeti’l‐İslâmiyye, Mısır, 1426, 9-12; Suyûtî, Celaleddin 

Abdurrahman b. Ebî Bekr, (v. 911/1505), el-Leâli’l-Masnûa Fi’lAhadisi’l-Mevzûa, (I-

II), Dâru’l-Ma’rife, Beyrut 1983, c. 1, s. 193; Fahri Kayadibi, “Kur’an’ın Eğitim, Bilim 

ve Araştırmaya Verdiği Önem”, İÜİFD, 2006, S. 14, s. 2-3; Seyfullah Kara, Tarihi 

Süreç, Kur'an ve Hz. Peygamber Açısından Kadın, Ekev Akademi Dergisi, c. 1, sayı: 3, 

Kasım 1998, s. 261-280; Hanefi  Palabıyık,  “Cahiliye  Dönemi  ve  İslam’ın  İlk  

Yıllarında  Okuma-Yazma  Faaliyetleri”, AÜİFD, Erzurum 2007, s. 27. 
3 ez-Zerkeşî, Bedreddin Muhammed b. Abdillah, el- Burhan fî Ulûmi’l-Kur’an I-IV, 

(Thk. Ebû’l-Fadl ed-Dimyâti), Dâru’l-Hadis, Kahire 2006, c. 1, s. 229; Dimyâtî, 

Ahmed b. Muhammed, İthâfu Fudalâi'l-Beşer, İstanbul 1285, s. 4. 
4 Zerkeşî, c. 1, s. 456. 
5 Ahmet Önkal, “Asr-ı Saadet’te Mescidin Önemi ve Yaptığı Görevler”, Diyanet 

Dergisi, 1983, C. 19, S. 3, s. 49-53; Muhammed Hamidullah, İslam Müesseselerine 

Giriş, Trc. İhsan Süreyya Sırma, 1. Baskı, Düşünce Yay. İstanbul 1981, s. 45-46; Şakir 

Gözütok, “Resulullah (s. a. s.) Döneminde İlköğretim Kurumları ve İşlevleri”, DAD, 

1998, C. I, S. 2, s. 176; Chikh Bouamrane “İslam Tarihinde Eğitim Öğretim 

Kurumlar” Çev. Nesimi Yazıcı, AÜİFD, ty. C. XXX, s. 281. 
6 M. Hanefi Palabıyık, “Cahiliye Dönemi ve İslam’ın İlk Yıllarında Okuma-Yazma 

Faaliyetleri”, AÜİFD, 2007, S. 27, s. 63; Ziya Kazıcı, İslam Medeniyet ve Müesseseleri 

Tarihi, Kayıhan Yay. İstanbul 1999, s. 335; M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Şamil 

Yayınevi, İstanbul ty. c. 8, s. 7.  
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Peygamber erkeklerin, çocukların, gençlerin eğitimine ehemmiyet 

verdiği gibi kadınların eğitimine de büyük önem vermiştir.8 Erkek-

lerin olduğu kadar kadınların eğitimine de önem verdiğiyle ilgili 

İbn İshak (ö. 151) tan şu bilgi aktarılmıştır: “Peygamber Kur’ân 

âyetleri her nâzil olduğunda, o bu âyetleri önce erkeklerden oluşan 

bir cemaat içinde okur, sonra da aynı âyetleri kadınlardan oluşan 

bir cemaat içinde tekrar ederdi.”9 Hz. Peygamber'in kadınların 

eğitimlerini sağlamak için gerekli tedbirleri almıştır.10 İslam'da 

kadının öğrenim görmesinin yasak olduğunu ifade eden hiçbir 

delil olmadığı gibi, kadın için; "pozitif ilimler de dahil olmak üzere, 

herhangi bir ilimde uzmanlaşmak isterse ona engel de olunmaz" prensibi 

vardır.11 

 Hz. Peygamber'den kadınların eğitimiyle ilgili birçok rivayet 

mevcuttur; "Kişinin eli altında bulunan bir köle kızı güzelce terbiye 

etmesi, ona eğitim vermesi, sonra da hürriyetine kavuşturup onun-

la evlenmesi halinde iki sevap alacağını" beyan etmiştir.12 Yine Hz. 

Peygamber, "Kimin iki kızı olur da onları eğitir, güzelce bakarsa, o 

kişinin kıyamet gününde kendisiyle yan yana olacağını" ifade et-

                                                                                                                        
7 Peygamberimiz (S.a.v.)  Bugünkü mahalle mektebi diyebileceğimiz birçok okul 

açmıştır. İlk zamanlar buralarda çocuklara okuma yazma ve sonraki dönemlerde 

buna ilave olarak Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretilmiştir. bu şekilde eğitim 

öğreim faaliyetinin yapıldığı yerlere Küttap denilmektedir. Şakir Gözütok, İlk 

Dönem İslam Eğitim Tarihi, Fecr Yay. 1. Baskı, Ankara 2002, s. 143-144; Ahmed 

Çelebi, İslam’da Eğitim Öğretim Tarihi, Trc. Ali Yardım, 3. Baskı, Damla Yay. İstanbul 

1998,  s. 27-34; Mehmet Dağ ve Hıfzırrahman Raşit Öymen, İslam Eğitim Tarihi, 

MEB, Ankara 1974,  s. 65. ; Ali Yılmaz, Tilâvet Âdâbı, Atatürk Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 27, s. 137-160. 
8 El Münavi, Muhammed Abdurrauf, Feyzu'l-Kadir Şerhu'l-Camiu's Sağîr, Beyrut, ts., 

c. 4, s. 267; Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed İbn İsmâil, el-Câmi’us-Sahîh I-VIII, 

İstanbul 1992, İlim, 10; Muslim, b. el-Haccâc, Ebü’l Hüseyin el-Kureyşî en-Nisâbûrî, 

Sahîhu’l-Müslim I-V, Çağrı Yayınları, İstanbul 1992, Zikr, 38; İbn-i Mace, Mukadime, 

22/247. 
9 İbn İshak, Ebu Abdullah Muhammed b. İshak b. Yesar, Siyer, Trc. Sezai Özel, 

Akabe Yay. İstanbul 1988, s. 189; Muhammed Hamidullah, İslam’ın Doğuşu, çev. 

Murat Çiftkaya, Beyan Yay., İstanbul, 2002, s. 24. 
10 Rıza Savaş, Hz. Muhammed Devrinde Kadın, Ravza Yay., Istanbul, 1992, s. 125.  
11 Mevdûdi, a.g.e., s. 359. 
12 El-Müslim, Ebu Hüseyin, Müslim b. Hacc; 3.c el-Kuşeyrî, Sahihu'l-Müslim, byy., 

1955, c. 4, s. 2028. 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam  

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

413 

miştir.13 Bir başka vesileyle de, "Her kim üç tane kız çocuğuna veya 

kız kardeşine güzelce bakar, güzelce eğitimlerini sağlar ve onlara 

şefkatle muamele ederse, Allah'ın o kişiye cenneti vacip kılacağı‐

nı"14 vurgulamıştır. Hz. Peygamber (s.a) bir gün minberden: “Ey 

İnsanlar” diye seslendiğinde Ümmü Seleme annemiz başını tara-

yan cariyesine: “Şimdi bırak sonra tararsın.” der. Cariye: “O erkekleri 

çağırıyor, kadınları çağırmıyor.” dediği zaman, Ümmü Seleme: “Ben 

de insanlardanım.” cevabını verir ve Hz. Peygamber’in (s.a) konuş‐

masını dinlemeye gider.15 Hz. Peygamber (s.a.v.) Suffa’da bir bö‐

lümü kadınlar için ayırmış ve onların eğitim öğretim faaliyetlerin-

de yer almasını sağlamıştır.16 

 Hz. Peygamber (s.a.v.) kadınların eğitim ve öğretimi konu-

sunda oldukça titiz davranmış; onların mescide gelmek istemeleri 

durumunda engellenmemesini erkeklerden istemiştir.17 Mescid-i 

Nebevi’de kadınlara rahat girebilecekleri bir kapı açmaya niyet 

etmesi ve kadınların özel günlerinde dahi olsa bayram hutbelerine 

gelmelerini istemiştir.18 Hanım sahabelerden bazıları bu sayede, 

Kur'an'dan uzun sûreleri mescitte Peygamber'den duyarak ezbe-

lemiştir. Kaf süresini sadece dinleyerek ezberleyen hanım sahabe-

lerin olduğu rivayetlerde geçmektedir.19 Kadınların eğitim ve öğre-

timi için erkeklerden ayrı olarak, "kadınlar suffası"nın var olduğu 

rivayetlerden anlaşılmaktadır.20 Bununla birlikte kadınların Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) evine giderek onunla sohbet ettikleri ve bir-

çok İslami konularda bilgi edindikleri hadis kitaplarında yer al-

                                                           
13 El-Müslim, c. 4, s. 2028. 
14 Et-Tebrizî, Muhammed b. Abdillah, Mişkâtu'l-Mesâbîh, nşr. Muhammed 

Nasıruddin el-Elbânî, Beyrut, 1985, c. 3, s. 1388. 
15 Müslim, Faziletler, 9/29.  
16 Vecdi Akyüz, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslam, Beyan Yay., İstanbul 2006,  c. 3, 

s. 230-232. 
17 Buhârî, Ezan, 162, 166, Cum’a, 13; İbn Mace, Mukaddime, 2; Ebu Davud, Salât, 53. 
18 Müslim, Salatü’l-İdeyn, h. No: 823; Ümit Akkaya, Hz. Peygamber’in (s.a.) 

Kadınların Sosyal Hayattaki Konumu ve Ahlaki Eğitimi İle İlgili Hadislerinin Eğitsel 

Açıdan Değerlendirilmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Çorum 2012, s. 55 vd. ; 
19 İbn-i Sa'd, Tabakat, c. 8, s. 442. 
20 Muhammed Acıyan, “İslam’da ve Günümüzde Kadının Eğitim ve Öğretimi”, 

Mehir, 1998, S. 2, s. 125.  
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maktadır.21 Bir defasında kadınlar Hz. Peygamber’e (s.a): “Senin 

sözünü erkekler bizden daha çok dinleme fırsatı buluyorlar. Bu sebeple 

bize bir gün tahsis et dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a) kadın-

lara kendileriyle buluşacağı bir gün tayin etti. Kadınlarda o tayin edilen 

günde Hz. Peygamber’in (s.a) yanına geldiler. O da kendilerine nasihatte 

bulundu ve onlara birtakım şeyler emretti.”22 Ayrıca Hz. Peygamber'in 

kadınlara tahsis ettiği bugünle birlikte, bayanlara mahsus ilk dini 

okulun fiilen kurulmuş olduğu23 söylenmiştir. Hz. Peygamber'in 

kadınlara özel verdiği dersler, toplu haldeki kadınlar için geçerli-

dir. Yoksa ferdi olarak kadınlar O'na her an gelip bilgi istemekte 

tereddüt etmemişlerdir.24 Hz. Peygamber'in kadınlara mahsus 

verdiği bu özel ders, onların mescitte erkeklerle birlikte dinledikle-

ri genel derslerden ayrı ve ilave bir uygulamadır denilebilir.25 Bu-

nun yanında Hz. Peygamber’in (s.a.v.) eşleri de kadınların eğitim 

ve öğretimleri ile ilgilenmiş, İslam dini hakkında onları bilgilen-

dirmiştir.26 

 Okuma-yazma bilen sahabeler, diğerlerine bu hususta hocalık 

yapmışlardır. Nitekim Şifâ bnt. Abdillah adlı bir hanım, Hz. Haf-

sa’ya yazı öğretmiştir.27 Hz. Peygamber’in hanımları; Ümm-ü Se-

leme, Hafsa, Ümm-ü Habibe, Esma, Safiye, Ümm-ü Eymen, Zey-

nep b. Cahş ve Ümmü-d Derda da genç kızların eğitim ve öğretimi 

ile ilgilenmişlerdir. Onlar, evlerine gelen genç hanımefendilere 

bildiklerini aktarmışlardır. Bu hanımların da öğrendikleri bilgileri 

başkalarına aktardıkları rivâyetlerde yer almıştır.28 Ümmü Gülsüm 

                                                           
21 Buhari, Sahabenin Faziletleri, 6; Müslim, Hayız, 8; Darimi, Vudu', 80; Tirmizi, 

Vitr, 19; Büyükçınar, Tekin, vd. C. 3, s. 77.  
22 Buhari, İlim, 36, Cenaiz, 6, İhtisam, 9; Akkaya, s. 53 vd.: el-Kettânî,c. 3, s. 56. 
23 Okiç, M. Tayyip, Islam'da Kadın Öğretimi, DlB Yay., Ankara, 1984, s. 27. 
24 Okiç, s. 28. 
25 Abdulhalim Ebu Şukka, Tahriru'I-Mer'eh fi' Asri' r-Risâleh, Kahire, 1995, II, 205; 

Kara, Tarihi Süreç, Kur'an ve Hz. Peygamber Açısından Kadın, s. 276 vd. 
26 Savaş, Hz. Muhammed Devrinde Kadın, s. 124; Osman Eskicioğlu, “İslam’da 

Kadının yeri”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir, 1994, S. 8, (ss. 

85-120), s. 96; Okiç, s. 26; Akkaya, s. 54. 
27 Müsned, c. 4, s. 372; Okiç, s. 23. 
28 İbn-i Sa'd, Tabakat, c. 8, s. 467, 469, 482; İbrahim Sarıçam, Hz.Muhammed ve Evrensel 

Mesajı, DİB Yayınları, Ankara 2004, s. 318; Bkz. Yılmaz, Ali, Nüzûl Döneminde 
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bnt. Ukbe,29 Kerime bnt. Miktad,30 Ümmü Sa'd bnt. Rebi31 okuma 

yazma bilen kadınlar olarak rivâyetlerde geçmiştir. Bu hanımların 

dışında; Hz. Fatıma, Ümmü Seleme,32 Esma bnt. Umeys, Fatıma 

bnt. Kays ve Sübey'a el-Eslemiyye'nin Hz. Peygamber (s.a.v.)'den 

duyduklarını yazan hanımlar olarak bilinmektedir.33 Hz. Peygam-

ber'in bu teşvik ve faaliyetlerinden hareketle kadınlar bu zamanda 

büyük bir eğitim-öğretim faaliyetlerine kendilerini vermişlerdir. 

Hz. Aişe'nin de okuma yazma bildiğini34 burada zikretmemiz ge-

rekir. 

 Bütün bu rivâyetler kadınların eğitimini sağlamaya yönelik 

tedbirler olarak değerlendirilmelidir.35 Aslında İslam, kadınların 

eğitimini devlet başkanına bir vazife olarak yüklemektedir. Buhâri, 

sahihinde bu konu ile ilgili olarak, "Devlet başkanının kadınlara öğüt 

vermesi ve onları öğretmesi" isimli bir başlık atmış ve bu başlık altın-

da Peygamberimizin kadınlara vaaz ettiğinden ve bazı dini mese-

leleri öğrettiğinden bahsetmiştir.36 Kısaca belirtmek gerekirse ka-

dınların eğitimi ile ilgili dinsel bir kısıt bulunmamakla birlikte, 

                                                                                                                        
Kur’ân Tilâvet Biçimi ve Modern Dönemle Mukayesesi, Geçmişten Günümüze 

Uluslararası Dinî Mûsikî Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Amasya 2017, (s. 233-246); 

Yılmaz, Ali, Kur’ân’ı Salt Okumanın Değeri, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 

Dergisi, Sayı: 21, Erzurum 2004, (s. 63-105). 
29 Ukbe b. Ebi Muayt‟ın kızıdır. Hudeybiye Antlaşması sonrası Hz. Peygamber‟e 

sığınan kadınlardan biridir. Kardeşleri Ammar ve Velid onu geri istemelerine 

rağmen, Hz. Peygamber onu teslim etmemiş ve Zeyd b. Harise‟ye nikahlamıştır. 

İbn Sa'd, c. 8, s. 230; İbnü'l-Esir, Üsdü’l-Gabe fi Ma’rifeti’s-Sahabe, Kahire, 1970, c. 7, s. 

386; İbn Hacer, c. 6, s. 646. 
30 Annesi Duba'a bt. Ez-Zübeyr vasıtasıyla Hz. Peygamber'den hadis rivayet 

etmiştir. İbn Hibbân tarafından sika olarak kabul edilmiştir. Ömer Rıza Kehhale, 

A’lamu’n-Nisa, Beyrut, 1982, c. 4, s. 244. 
31 Asıl adı Cemile bt. Sa'd olan bu hanım, Ümmü Sa'd künyesi ile de bilinir. Zeyd b. 

Sabit ile evlenmiştir. Hz. Aişe'den hadis öğrenmiş ve rivayette bulunmuştur. 

Çocuklara Kur'an öğretmiştir. İbn Sa'd, c. 8, s. 477; İbnü'l-Esîr, c. 7, s. 338. 
32 Belâzûrî, Fütûhu'l-büldân, s. 548; Okiç, İslamiyette Kadın Öğretimi, s. 22 vd. 
33 el-Azamî, İlk Devir Hadis Edebiyatı ve Peygamberimiz’in Hadislerinin Tedvin Tarihi, İz 

Yayıncılık, İstanbul, 1993, s. 34; Belâzûrî, Fütûhu'l-büldân, s. 548 vd.; Okiç, İslamiyette 

Kadın Öğretimi, s. 22 vd.; Ali Toksarı, Hz. Peygamber Devrinde Kadın, Diyanet İlmi 

Dergi, Sayı: 4, C:29, Ekim-Kasım-Aralık 1993, s. 67-80; Başar, s. 12 vd. 
34 Kenhâle, Ömer Rıza, Â 'lâmu'n-Nisâ, Beyrut, 1977, c. 3, s. 107. 
35 Savaş, Hz. Muhammed (sav) Devrinde Kadın, s. 125 vd.; Kara, s. 276 vd. 
36 El-Buharî c. 1, s. 35. 
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aksine onların da eğitimi teşvik edilmekte, diğer bireyler gibi onla-

rın da ilim tahsil etmesi konusunda dinsel referanslar ağır basmak-

tadır.  

I- Kadınların Kur'an Öğrendiklerine Dair Örnekler 

  Hz. Peygamber (s.a.v.) kadınları okuma ve yazmaya teşvik 

etmiş ve Şifa bnt. Abdillah’a “Hafsa’ya yazmayı öğrettiğin gibi, rukye-

tü’n-nemli de öğret.” dediğini yukarıda belirtilmişti.37 Kur’an’ı Ke-

rim’in öğretileri ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) uygulamaları netice-

sinde bilhassa İslam’ın ilk dönemlerinde kadınlar eğitim öğretim 

sürecinin her kademesinde yer alabilmişlerdir. Bunun sonucunda 

eğitilen, dinin gereklerini öğrenen kadınlar, diğer kadınlara faydalı 

olabilmişler ve bu konuda erkekleri tamamlamışlardır.38 

 Hz. Peygamber (s.a) kendisine vahyedilen ayetleri önce er-

keklere sonra kadınlara okumuş ve ashabını ayetleri yazma husu-

sunda teşvik etmiştir.39 Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerim ayetleri 

indikçe onları erkeklere okuduğu gibi kadınlara da okurdu.40 Bu 

uygulamanın bir neticesi olmalı ki, Ümmi Varaka Kur'an-ı ezber-

lemiştir.41 Rivâyetlerde Kur'an talimi noktasında Hz. Peygamber 

hanımlara da vakit ayırmış, onlara da Kur'an dersleri vermiştir.42 

Mescid-i Nebevi’ye gitmeye özen gösteren bazı hanım sahabiler 

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ağzından her Cuma okunan Kaf süresini 

ezberlemişlerdir.43 Amre bt. Abdirrahman‟dan şöyle nakledilir: 

“Ben, Kaf, çok şerefli Kur‟an‟a yemin ederim ki..‟ ayeti ile başlayan 

Kaf Suresini Rasulullah‟ın ağzından Cuma günü bu sureyi min-

berde okumasıyla ezberlemişimdir.” demiş, aynı şekilde Ümmü 

Fadl “Ben Hz. Peygamber’den (s.a.v.) vefatından önce son akşam nama-

                                                           
37 Ebû Dâvûd, Tıbb, 18. 
38 Birekul, s. 93. 
39 İbn İshak, Ebu Abdullah Muhammed b. İshak b. Yesar, Siyer, Ter. Sezai Özel, 

Akabe Yay., İstanbul 1988, s. 203. 
40 İbnu Ishak, Muhammed, Sîretü İbn-i İshak, Konya, 1981, s. 128. 
41 İbnu Sa' d, c. 8, s. 457. 
42 Necati Tetik, Başlangıçtan IX. H. Asra Kadar Kıraat İlminin Ta’limi, İşaret Yayınları, 

İstanbul 1990, s. 42. 
43 Müslim, Cum’a, 13/51-52. 
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zında El-Murselati Urfen suresini okurken işittim.” demiştir.44  

 Her ne kadar kadınlar da Kur'an talimi öğrenimi noktasında 

Hz. Peygamber'den eğitim almışlarsa da, Kur'an öğretme ve kitle-

lere hitap etme, icazet verme ve kırâat râvi zinciri (hoca-talebe) 

noktalarında erkekler daha baskın çıkmışlardır. Bu, Hz. Peygam-

ber devrinde Kur'an konusunda eğitim alan erkeklerin bu konuya 

özel bir ihtimam göstermeleriyle, Peygamber'in Kur'an eğitimi ve 

öğretimi konusunda söylemiş olduğu güzel sözleri belleyip omu 

yerine getirmek için büyük bir çaba içine girmeleriyle ve Kur'an 

eğitimi ve öğretimi noktasında bazı erkek sahabeleri Hz. Peygam-

ber'in özel görevlendirmeleri sebebiyle açıklanabilir.  

II- Kadınların Kur'an Tarihine Etkileri 

 Kur’an tarihi literatürü; Kur’an’ın Hz. Peygamber zamanında 

yazılması ve muhafaza edilmesi, Hz. Ebu Bekir zamanında cem 

edilmesi ve Hz. Osman zamanında imam Mushaf'ın tayini ve ço-

ğaltılması, Özel Sahabe Mushafları, Yedi Harf ve Kıraatler gibi 

başlıklarda yer alan tartışmaların bütününden oluşturmaktadır.45 

Kur'an tarihinde özellikle Hz. Peygamber zamanında yazılması ve 

Hz. Ebûbekir zamanında kitap haline getirilmesi büyük önem arz 

etmektedir. Hz. Peygamber'in yapmadığı bir işi sahabenin onun 

vefatından sonra yapması ilk başlarda tartışmalara yo açmışsa da 

Hz. Ömer'in ferasetiyle ve teşvikleriyle Hz. Ebûbekir zamanında 

kitap haline getirilmiştir. Hz. Ömer’in başlattığı fetihler sonucunda 

İslam’a birçok insan girmeye başlamıştır. İslam’a girişler Hz. Os-

man zamanında da hızını kesmeden devam etmiş ve farklı bölge-

lerden, farklı lehçe ve ağızları konuşan insanlar da Kur’an öğren-

meye başlamıştır. Farklı lehçe ve ağızları konuşanlar arasında kar-

şılaşılan problemleri çözüme kavuşturmak, yeni karşılaşılabilecek 

problemlere de ön almak maksadıyla Hz. Osman zamanında 

                                                           
44 Ahmed b. Hanbel, c. 6, s. 435; İbnü'l-Esîr, c. 8,s.  406; Kurtubi, c. 8, s. 115; İbn 

Hacer, c. 4, s. 342. 
45 Bilal Gökkır, Modern Dönemde Kur’an Tarihinin Ortaya Çıkışı: Kur’an’ın 

Korunmuşluğu Hususunda Oryantalist İddialar ve Müslümanlardan Cevaplar, 

İİFD, sayı: 27, İstanbul 2012, s. 9-28. 



 Osman BAYRAKTUTAN 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

418 

Kur'an çoğaltılmış ve bazı merkezlere dağıtılmıştır. Kur'an tarihine 

baktığımızda Kur'an'ın yazılması, kitap haline getirilmesi, korun-

ması ve çoğaltılması gibi aşamalarda kadınlar da erkekler gibi 

sorumluluk almış ve üzerlerine düşen görevi yerine getirmişlerdir. 

 Hz. Peygamber kadınlara mescitlerde ve evlerde Kur'an tali-

mi yaptırmış, öğrendikleri Kur'an pasajlarını hem hayatlarına ge-

çirmeyi hem de başkalarına aktarmalarını onlardan istemiştir. Yu-

karıda da belirtildiği üzere birçok hanım sahabe okuma yazma 

konusunda gayet istekli, hevesli ve başkalarına aktarma ve bellet-

me noktasında da mahirdirler. 

 Kur'an'ın yazıya geçirilmesi sürecinde Hz. Peygamber vahiy 

kâtiplerini kullanarak, gelen vahiyleri kürek kemiklerine, hurma 

yapraklarına, derilere vb. araçlara yazmışlardır. Vahiy kâtiplerinin 

sayısı, kaynaklarda yirmi dört ile kırk üç arasında değişir. Ancak 

aralarında hiçbir kadın bulunmamaktadır. Hz. Peygamber kadın-

lara okuma yazma bilmelerine karşın vahiy katipliği yaptırmamış‐

tır.46 Bu konu tartışılmış ve kadınlara Hz. Peygamber'in vahiy ka-

tipliği yaptırmama sebepleri üzerinde kafa yorulmuştur. Okuma 

yazma bilmelerine rağmen neden Hz. Peygamber onlara vahiy 

katipliği yaptırmamıştır? Bu, okuma yazma bilenlerin az olmasına, 

vahyin geldiği vakit kadınların Hz. Peygamber’in yakınında ola-

mama ihtimallerinin fazla olmasına ve vahiy yazı malzemesinin az 

olmasına bağlanabilir.47 Ancak hanım sahabelerden bazılarının 

kendilerine ait Kur’an nüshaları olduğu48 ve birçoğunun Kur’an-ı 

ezberleyip hafız oldukları bilinmektedir.49 konuyla ilgili kaynak-

larda şöyle bir rivâyet geçmektedir: 

 "Bünane bnt. Ebi Yezid b. Asım el-Ezdi, Kur'an kârilerinden biri 

                                                           
46 Vahiy katiplerinin sayısı, kaynaklarda yirmi dört ile kırk üç arasında değişir. 

Ancak aralarında hiçbir kadın bulunmamaktadır. Belaruzi, Ahmed b. Yahya b. 

Cabbar Davud el-Bağdadi, Fütuhu’l- Buldan, Çev. Mustafa Fayda, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Ankara 1987,  s. 459; İbn Abdilber, c. 1, s. 69; Zencânî, s. 20. 
47 Serpil Başar, Erken Dönemde (Hicri I. Asır) Kadınların Kur’an Yorumuna Katkıları, 

Basılmamış Doktora Tezi, İzmir 2010, s. 14 vd. 
48 Abdullah Mahmud eş-Şehhâte, Ulûmu’l-Kur’ân, Kâhire: Dâru Ğarîb, 2002, s. 20. 
49 İbnu Sa' d, et-Tabakiltü'l-Kubra, Beyrut, 1985 c. 8, s. 457 vd. 
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olarak kaynaklarda yer almaktadır.50 Hafsa bt. Sirin, kendi döneminde 

hadis, Kur'an kıratı ve fıkıh alanında şöhret yapmış bir kadındır. On iki 

yaşında iken Kur'an okuduğu rivayet edilir. Ağabeyi İbn Sirin, 

Kur'an'da bir müşkil ile karşılaşırsa, “Gidin, Hafsa'ya sorun, bakın ki 

Kur'an'da o bunu nasıl okuyor?” derdi. Ayrıca Hafsa'nın her gece 

Kur'an okuduğu rivayet edilmektedir."51 Yine Kur'an okuyarak ibadet 

eden hanımlardan biri Muâze'dir. Her gece Kur'an'dan bir bölümü hiç 

aksatmadan okuduğu nakledilir.52 Bu şekilde bahsedilmek için, bunun 

birkaç gece yapılan bir ibadet olmadığını ifade etmek gerekir. Bir kadından 

kaynaklarda böyle bahsedilmesi, mutlaka bu yaklaşımı ile dikkat çekmiş 

olmasına bağlıdır. O halde Hafsa bt. Sirin ve Muâze, bu yönüyle diğer 

kadınlardan farklı bir portre çizmektedirler. Aynı zamanda Hz. Aişe'nin, 

Hz. Hafsa'nın ve Hz. Ümmü Seleme'nin bu alanda da örnek oldukları 

bilinmektedir. Her biri, ilk kadın hafızlardır. Ümmü Varaka'nın da imam-

lık yaptığı düşünülecek olursa onun da hıfzının iyi olduğu ifade edilebi-

lir."53 

 Bu bilgilere ek olarak el-A'zami, Hz. Aişe, Hafsa ve Ümmü 

Seleme'nin Medine'de Kur'an öğreten sahabeler arasında da isim-

lerini zikreder. Kur'an'ın sözlü olarak yayılışı ve sözlü olarak ko-

runmasında hanım sahabelerin önemli bir rolü vardır. Onlar ara-

sında bu hanımlar da Kur'an'ı ezbere bilenler olarak öğreticilik 

hizmetine aktif olarak katılmışlardır.54 

 Yine hanım sahabeler Hz. Peygamber'in vefatından sonra da 

yazılı metinlerin toplatılması ve kitaplaşma sürecinde de aktif rol 

almışlardır. Mushaf haline getirilen Kur'an'ın korumalığını Hz. 

Hafsa üstlenmiştir. Hz. Hafsa'nın muhafaza ettiği mushaf Hz. Os-

man zamanında mushafların çoğaltılması hadisesinde kaynaklık 

etme rolünü almıştır. Bu Mushafın Hz. Hafsa'ya bırakılma sebeple-

ri arasında Kur'an'ın tamamını ezbere biliyor olmasına, okuma ve 

                                                           
50 Kehhale, c. 1, s. 148. 
51 Kehhale, c. 1, s. 272. 
52 İsbehânî, Hilyetü’l-Evliya, Beyrut, 1387/1967, c. 5, s. 439. 
53 Başar, s. 153. 
54 Başar, s. 15 
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yazmayı ileri derecede bilmesine ve aileden biri (Hz. Peygamber'in 

eşi ve Hz. Ömer'in kızı) olmasına bağlanmıştır. Sebep ne olursa 

olsun Kur'an bir kadına emanet edilmiştir. O da emaneti Hz. Os-

man zamanındaki çoğaltma aşamasına gelinceye kadar hakkıyla 

koruyabilmiştir. 

 Okuma yazma bilen hanımlardan bazılarının kendilerine ait 

Kur'an nüshaları bulunmaktadır. Hz. Aişe'nin55, Hz. Hafsa'nın56, 

Ümmü Seleme'nin57 kendilerine ait özel mushafları mevcut oldu-

ğuna dair rivâyetler mevcuttur.  

 Özel nüshalarının kenarlarını da Hz. Peygamber'den işittikle-

ri tefsir babındaki açıklamalarla süslemişlerdir. Bu tefsir babında 

bilgiler kaynaklarda geçmekte, bazı özel ve genel konularda ver-

dikleri bilgiler çerçevesinde ortaya çıkması muhtemel müşkiller 

ortadan kalkmakta, özellikle kadınlarla ilgili bilgiler, kadın ilmi-

hallerinin oluşmasında büyük bir boşluğu ortadan kaldırmaktadır. 

Örneğin; Asr sûresinde geçen "asr" kelimesi tartışmalı bir kelime-

dir. Bu kelime “Hz. Hafsa'nın mushafında asr kelimesinin yanında, 

ikindi namazı ibaresi geçmektedir." Burdan yola çıkarak kelimenin 

"ikindi namazı" anlamında kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu sayede 

muğlak bir ifade açıklığa kavuşmuştur. 

 Kur'an'ın anlaşılması noktasında Hz. Peygamber'in bizzat eği-

tim verdiği, özel olarak gün tahsis ettiği kadınlar tefsir ilmine ciddi 

derecede etki etmişlerdir. Başar'a göre kadınların Kuran’ın anla-

şılmasına yönelik katkılarının farklı biçimlerde olduğu maddeler 

halinde şöyle özetlenebilir: 

“1- Ayeti yorumlayan ve yorumlarını başkaları ile paylaşan, 

bu yönde kendilerine gelen soruları cevaplayan ve yanlış anlaşıl-

maları düzeltme yönünde doğrudan katkı sağlayan kadınlar mev-

                                                           
55 Tirmizî, Muhammed b. Îsâ, Sünenü Tirmizî I-V, Çağrı Yayınları, İstanbul 1992, 

Kitabu't-Tefsir, Bakara Suresi, 29; İbn Ebi Davud, Kitabu’l-Mesahif, Daru Kütübi'l-

İlmiyye, Beyrut, 1985, s. 94, 95; İbn Kesir, c. 3, s. 955-956: Başar, s. 18 vd. 
56 İbn Ebi Davud, s. 96, Sa'lebî, c. 2, s. 196; İbn Kesîr, c. 3, s. 956; Râzî, c. 23, s. 390; 

Başar, s. 19.  
57 İbn Ebi Davud, s. 98; Başar, s. 20 vd. 
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cuttur. 

2- Âyetleri anlamaya çalışan, anlamaya yönelik sorular soran 

ve sorunlarına çözüm arayan kadınların, âyetlerin anlaşılmasına 

yönelik dolaylı bir katkısından söz etmek mümkündür. 

3- Bunların dışında âyetleri kendi hayatlarında uygulamaya 

çalışan, yanlış uygulamaları sorgulayan ve bu şekilde âyetleri an-

lama eylemine dolaylı bir katkı sağlayan hanımlar da mevcuttur.” 

  Son olarak İslam'ın yayılması noktasında da kadınlar üzerle-

rine düşen vazifeleri hakkıyla yerine getirmişlerdir. Hz. Peygam-

ber'in ve eşlerinin hanımları eğitmesi, onlara Kur'an öğretmesi, 

onların da başkalarına öğretmesi neticesinde hanımlar arasında 

İslamiyet hızla yayılmıştır.58 Bu katkı sayesinde hanımları Müslü‐

man olan erkekler de İslamiyet'i seçmiş ve Kur'an'la şereflenmiş‐

lerdir. Kur'an'a ve İslam'a hizmet noktasında büyük bir özveri 

ortaya koymuşlardır. 

Sonuç 

 Hz. Peygamber kadın sahabelerin eğitimi ve öğretimi ile ilgili 

azami hassasiyet göstermiş, onlar da ilimde geri kalmasın, erkekle-

rin ve gençlerin aldıkları eğitimi onlar da alabilsin diye özel prog-

ramlar yapmıştır. Hem kendisi hem eşleri hem de görevlendirdiği 

hanım hocalar sayesinde Kur'an eğitimi ve öğretimi noktasında 

hanımlar arasında önemli bir çığır açmıştır. Kur'an'ı öğrenen ve 

öğreten hanım sahabeler sayesinde İslamiyet hanımlar arasında 

hızla yayılmıştır. Kur'an tarihi bağlamında değerlendirilecek olu-

nursa Kur'an'ın hem şifahi olarak hem de yazılı olarak muhafaza 

edilmesi noktasında kadınlara büyük görevler düşmüş, onlar da 

bu vazifeyi bihakkın yerine getirmişlerdir. Kur'an'ın yazılması, 

kitap haline getirilmesi, korunması ve çoğaltılması noktalarında 

önemli katkıları olmuştur. Özellikle okuma yazma bilen kadın 

sahabeler, ilk etapta başkalarına gönüllü hocalık yapmıştır. Okuma 

yazma öğrenen hanım sahabeler kendilerine hem özel Mushaf'lar 

                                                           
58 Hamidullah, s. 79; Okiç, s. 26. 
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yazmış hem de Kur'an'ı ezberleme konusunda çok ciddi çaba sarf 

etmişlerdir.  Özellikle Hz. Peygamber'in eşleri Kur'an tarihi konu-

sunda dikkatleri üzerlerine çekmiştir. Onlar arasında Hz. Ömer'in 

de kızı olan Hz. Hafsa'nın yeri ve rolü çok büyük olmuş, Hz. Haf-

sa'nın hem Kur'an'ın yazılması hem korunması hem de çoğaltılma-

sı aşamalarında çok ciddi bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir. 
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___________________________________________________________ 

KADIN ÜZERİNDEN İSLAM MEDENİYETİNE YÖNELTİLEN 

ELEŞTİRİLER 

ŞADİ EREN 1 

 

İslam medeniyeti, esas itibarıyla Kur'ana dayanır. Kur'anda 

yer alan esaslar medeniyetimizin kodları hükmündedir. Bu esasla-

rın bir kısmı dünya çapında kabul görmekte ve takdir edilmekte 

iken bir kısmı da zaman zaman tenkit edilmektedir. Yapılan tenkit-

lerin çoğu İslamda kadının konumuyla ilgilidir. Uzaktan bakıldı-

ğında bu tenkitler haklı bile zannedilebilir. Ama işin hakikati öğ-

renildiğinde bunların değil tenkit edilmesi, belki takdir edilmesi 

gerektiği anlaşılacaktır.  

Bu çalışmada fazla ayrıntıya dalmadan konu ana hatlarıyla ele 

alınacaktır. 

Problemin özü 

Afganistan’da günlük hayatı yansıtan Batı yapımı bir film iz-

lemiştim. Film, kadının Afgan toplumundaki durumunu dramati-

ze ediyordu. İslam’ı bilmeyen biri olsaydım, filmin etkisiyle bir 

İslam düşmanı haline gelebilirdim. Film, gayet şeytanca yapılmıştı 

ve kadınla ilgili İslami esasları ustaca manipule ediyordu. Özellikle 

Müslümanların İslam’ı yanlış anlamaları ve kusurlu uygulamaları 

abartılarak ekrana yansıtılıyordu. 

İslam Dini en güzel medeniyet ölçülerine ve kriterlerine sahip 

iken, bu dinin mensuplarının bu güzellikleri zaman zaman hayat-

larına yansıtmamaları ciddi bir problem olarak karşımızda dur-

maktadır. Öyle ki, Mehmet Akif kendi dönemindeki perişaniyetten 

serzenişle şöyle demiştir: 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
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“Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. 

  Müslümanlık -bilmem ama- galiba göklerdedir.”2  

Aslında 14 asır evvelinde İslam Dini bereketli bir yağmur mi-

sali gökten yere inmiş, ilk muhatapları olan bedevi çöl Araplarını 

canlandırıp kısa zamanda medeni milletlere üstad olacak seviyeye 

yükseltmiştir. Keza Abbasiler, Endülüs Emevileri ve Osmanlılar 

kendi devirlerinde komşu medeniyetlere açık ara fark meydana 

getirecek şekilde ileri gitmişlerdir. Şüphesiz bu ilerleyişlerinde, 

İslam’ın özünde yer alan prensipleri hayata geçirmeleri en büyük 

bir etkendir. 

Ancak “her kemalin bir zevali vardır.” Bin yıllık bu yükseliş, 

köklerimizden uzaklaştıkça yerini duraklamaya ve gerilemeye 

bırakmıştır. Mesela “bilgi çağında” Müslümanlar yeterince oku-

muyorsa, bunun vebali İslam’da değil, “oku” emriyle inmeye baş-

layan3 Kur’anı uygulamayan mensuplarındadır. Din, temizliği 

imanın bir parçası kabul ederken4 İslam dünyası bunu göz ardı 

etmişse, başka suçlu aramamak gerekir. 

Ülkemizde de İslam’ı tenkid eden kimseler zaman zaman 

çıkmaktadır. Bunlardan biri Necip Fazıl’a  “Müslümanlık denince 

hatırıma kokmuş çorap kokusu geliyor!” deyince Necip Fazıl şöyle 

cevap verir: “Senin o burnuna gelen İslamiyetin değil, kendi ciğe-

rinin pis kokusudur!”5  

Temizliği imanın bir parçası kabul eden bir dinin bazı men-

supları temizliğe riayet etmemişse, faturayı İslam’a kesmek çok 

büyük bir insafsızlıktır.  

Dünya boks şampiyonlarından merhum Muhammed Ali, 11 

Eylül İkiz Kuleler saldırısı sonrası facianın yaşandığı yere çiçek 

bıraktığında CNN muhabiri kendine sorar:  

                                                           
2 Ersoy, Mehmet Akif,  Safahat, Hece Yayınları, İst. 2009, s. 294 
3 Alak, 1 
4 Darimi, Abdurrahman, Sünen, Çağrı Yay. İst. 1981. Vudu 2; İbn Hanbel, Ahmed, 

Müsned, Çağrı Yay. İst. 1981.V, 242-244. 
5 Kısakürek, 1001 Çerçeve, Toker Yay. İst. 1968, s. 33 
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“Böyle bir saldırıyı yapan Müslümanlarla aynı dine mensup 

olmak nasıl bir his?”  

Muhammed Ali şöyle cevap verir: “Sizlerin Hitlerle aynı dine 

mensup olmanız gibi bir şey!”6 

Konuyu şöyle özetlemek mümkündür: İslam Dini, en mü-

kemmel bir medeniyeti ortaya koyacak esaslara sahiptir ve tarihte 

başta asr-ı saadet, yani Hz. Peygamberin yaşadığı dönem olmak 

üzere çeşitli zamanlarda ve coğrafyalarda bunu fiilen de göster-

miştir.  Ancak en mükemmel prensipler ve esaslar uygulanmadı-

ğında sadece teorikte kalır. İşte, günümüz Müslümanının en bü-

yük sıkıntısı buradadır. Yani teoriği teorikte bırakıp pratiğe uygu-

lamamaktır. Kitap’ta yer alan esaslar fiilen uygulandığında İslam 

medeniyeti bütün şaşaa ve haşmetiyle yeniden zuhur edecektir.  

 

Tenkidde İnsaf 

İslam Medeniyeti hakkında “asla tenkid edilemez” dememiz 

uygun düşmez. Çünkü o, İslam’ın medeniyeti değil, İslam coğraf-

yasında meydana gelen medeniyettir. Sözgelimi Abbasiler zama-

nında teknolojik ve ekonomik anlamda büyük gelişmeler olmuş, 

Harun Reşid zamanında Bağdat çok hareketli kültürel bir merkez 

halini almıştır. Ama maddi gelişmişlik beraberinde bir takım israf 

ve taşkınlıkları da beraberinde getirmiştir. Bu israf ve taşkınlıkları 

“İslam Medeniyetinin bir tezahürü” olarak görmek son derece 

yanlıştır.7  

Muteber her tarihçi çalışmasında bir tür objektiflik ve tarafsız-

lığın gereğini kabul eder, tarihi propagandadan ayırır.8 Teorikte 

böyle kabul edilmekle beraber, uygulamada böyle yapılabildiğini 

                                                           
6 http://www.yeniakit.com.tr/haber/muhammed-ali-cnn-muhabirini-sozleriyle-

dovdu-180987.html. 
7 Bkz. Özel, Üç Mesele, İsmet, Üç Mesele, Şule Yayınları, İst. 2006,  s. 140-141. Ayrı-

ca bkz. Haydar Bammat, İslamiyet’in Manevi ve Kültürel Değerleri, Ter. Bahadır 

Dülger, Ankara 1963, s. 88 
8 W. H. Walsh, Tarih Felsefesine Giriş, Ter. Yusuf Ziya Çelikkaya, Hece Yayınları 

Ankara 2006, s. 21-22 
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söylemek çok zordur.  

Önyargılar bir yönüyle “gerçekle aramızda görülmeyen du-

varlardır.” Albert Einsteine göre “İnsanların önyargılarını parça-

lamak atomu parçalamaktan daha zordur.”9  

Batı Dünyası, İslam’ın ilk devirlerinden bu yana komşu yaşa-

dıkları İslam Dünyasına hep mesafeli olmuş, toprakları kısmen 

Müslümanların eline geçmesinin verdiği bir refleksle, mensupları-

nın İslam’a girmemesi için onu karalamayı tercih etmiştir. Bir nevi, 

“var oluşlarını zıt kutupta olmakta görmüşlerdir.” 

  

Erkeğin dörde kadar evlenebilmesi 

Seyyid Hüseyin Nasr, Batının İslama saldırılarında önceliği 

şöyle anlatır: “İslam'a saldırmak isteyen hemen her Batılı ilk önce 

İslam toplumunda kadının rolüne hücum eder.”10 

Batı menşeli filmlere de yansıdığı ve Batı dünyasını bilenlerce 

malum olduğu üzere, Batıda her ne kadar kanunen tek evlilik esas 

ise de, bu sınırda durabilen az kişi vardır. Evlilik dışı ilişkiler, Batı 

dünyasının bilinen gerçeklerinden biridir. İslâmiyette ise, erkeğe 

dörde kadar evlenebilme ruhsatı verilmiştir.11 Çok eşlilik belli ka-

yıtlarla kayıtlıdır. Bir nevi “özel bir mazeret iznidir.”12 İlgili ayet 

eşler arasında adaleti şart koşar ve adaleti icra edememekten kor-

kan bir erkeğin bir zevce ile yetinmesini kesin bir şekilde emre-

der.13 Dolayısıyla ayet, “dört tane kadınla evlenin” anlamında ol-

mayıp, birden fazla evliliği gerektiren durumlar için bir çözüm 

niteliğindedir. Nitekim 2. Dünya Savaşında Almanya pek çok er-

kek nüfusunu kaybettiğinden, savaşı takip eden yıllarda hem dul 

                                                           
9 Esra Özsüer, Türk-Yunan İlişkilerinde “Biz” ve “Öteki” Önyargıların Dinamik-

leri, Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) 1/2- 2012, s. 279 
10 Nasr, Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi, İz Yayıncılık İst. 2003, s. 287 
11 Nisa, 3 
12 Beyza Bilgin, İslam’da Kadının Rolü, Türkiye'de Kadın, Konrad Adenauer Vakfı 

Ankara, 2001, s. 31 
13 Zeydan, Corci, İslam Uygarlıkları Tarihi, Ter. Nejdet Gök, İletişim Yayınları İst. 

2015, II, 667 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam 

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

431 

kadınların himayesi, hem de nesillerinin daha hızlı çoğalması için 

resmen olmasa da gayr-i resmi olarak çok evliliğe müsamaha gös-

termek zorunda kalmıştır. 

Kadının çocuğu olmaması gibi durumlar da çok evliliğin çö-

züm olabileceği özel hallerdendir. İşte, bunlar gibi gerekçelerle, 

İslâmiyette erkeğin birden fazla evlenmesine izin verilmiştir. Bu-

nunla beraber, İslam toplumlarında yaygın olan, tek eşliliktir. 

 

Kadının Tesettürü 

Kıyafet, hem fiziki bir ihtiyaç, hem ahlaki bir esas, hem de es-

tetik bir değerdir. Giydiğimiz elbise ile sıcaktan ve soğuktan koru-

nuruz, çıplaklıktan kurtuluruz, aynı zamanda arızî bir güzellik 

elde ederiz. 

Kıyafeti belirleyen iklim şartları ve kültürdür. Mesela Kuzey 

kutbundaki insanlar mecburen kalın giyinmek durumundadır. Öte 

yandan Arabistan gibi sıcak bir iklimde insanlar daha serbest bir 

kıyafet seçebilecek iken, onları tesettüre sevkeden, İslam kültürü-

dür. 

İslam Medeniyetinde erkeğin kıyafeti ile ilgili pek bir şey de-

nilmezken, kadının başını örtmesi, eli ve yüzü dışında vücudunun 

her tarafının kapalı olması eskide ve yenide tartışma konusu ol-

muş, İslam’a muhalif olanlarca tenkit konusu yapılmıştır.  

Örtünme, yani bir başörtüsünün takılması ve uzun, bol bir el-

bisenin giyilmesi olarak bilinen tesettür, mevcut geleneklerin çoğu 

kez önemsenmeyen bir tekrarı olmaktan çok İslami dindarlık ve 

yaşam biçiminin siyasal anlamda yeniden sahiplenilişini ifade 

eder… Günümüzde Müslüman kadınların örtünmeleri, bir anlam-

da, İslam ve Batı medeniyetleri arasındaki sınırların aşılamazlığını 

akla getirir.14 

İslam’a tenkit nazarıyla bakanların değerlendirmesine göre, 

                                                           
14 Nilüfer Göle, Modern Mahrem, Medeniyet ve Örtünme, Metis Yayınları İst. 

2011, s.11 
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kadının tesettürlü hâli, onun hürriyetlerini kısıtlamaktır, bir nevi 

esarettir. Kendisini ifade edebilmesinin önündeki en büyük engel-

dir. 

Bu meselede şu noktalara dikkat çekmekte yarar görüyoruz: 

-Kur’anın iki ayeti gayet net bir şekilde doğrudan doğruya te-

settürle ilgilidir. Bunlardan birincisi başörtüsünü, ikincisi ise dış 

örtüyü emreder: 

1-"…Mümin kadınlara söyle: Gözlerini haramdan sakınsın-

lar ve ırzlarını korusunlar. Görünen kısımları müstesna olmak 

üzere, zinetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üze-

rine kadar örtsünler…"15 

2-"Ey Peygamber! Hanımlarına ve kızlarına, müminlerin ka-

dınlarına söyle: Üzerlerine cilbablarını (dış elbiselerini) alsınlar. 

Bu onların tanınıp da eza görmemeleri için çok daha uygundur. 

Ve Allah Ğafur’dur-Rahîm’dir (bağışlayıcıdır, son derece merha-

met sahibidir)."16 

-Tesettür, Kur'anın bir hükmü olduğu gibi, benzeri bir hüküm 

diğer semavi kitaplarda da bulunmaktadır.17 İncil’de şöyle denilir: 

“…Kadın başını örtmeyecekse, saçlarını da kessin! Madem 

kadının saçlarını kesmesi ya da tıraş etmesi saygınlığını hiçe 

indiriyor, başını örtmesi zorunludur…”18 

Bunun bir tezahürü olarak rahibeler tesettürlü oldukları gibi, 

20. yüzyıla kadarki zaman diliminde dindar Hıristiyan kadınlar da 

tesettürlüdür. Sayıları azalsa da, günümüzde bunu devam ettiren-

ler yine de bulunmaktadır. 

-Tesettürle hayâ arasında yakın bir ilişki vardır. “Hayâ, 

‘edeb’in, dolayısıyla da, ‘ahlâk’ın omurgasıdır.”19 Mehmet Akif, 

şöyle der: 

                                                           
15 Nur, 30-31 
16 Ahzab, 59 
17 Mesela bkz. Tevrat, Tekvin bölümü 24. bab, 64 ve 65. 
18 İncil, Korintoslulara 1. Mektup 10-11 
19 Duralı, Şaban Teoman, Çağdaş Küresel Medeniyet, Dergâh Yay. İst. s. 210 
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“Hayâ sıyrılmış, inmiş: Öyle yüzsüzlük ki her yerde... 

Ne çirkin yüzleri örtermiş meğer bir incecik perde!”20 

-Temel hak ve hürriyetlerden biri, din ve vicdan hürriyetidir. 

Tesettürlü kıyafet,-dinin emri olması hasebiyle- kadınların temel 

hürriyetlerinden biridir. Bu zaviyeden bakılırsa, hak ve hürriyetle-

rin adil bir şekilde uygulandığı bir ortamda kimsenin tesettürden 

rahatsızlık duymaması gerekir. Zira gerçek hürriyet herkesin meş-

ru hareketlerinde sonuna kadar serbest olmalarını gerekli kılar. 

-Çıplaklık aslında bir cahiliye kültürüdür. Cenab-ı Hak "ilk 

cahiliye dönemi gibi açılıp saçılmayın" buyurur.21 Cahiliye, genel 

anlamda İslam öncesine verilen bir isim olmakla beraber yalnızca 

belli bir dönemi belirten bir kavram olarak değerlendirilmemelidir. 

Çünkü o, her çağda yaşanabilme imkânında olan bir zihniyeti 

sembolize eden bir kavramdır.22 

Demek ki açılıp saçılma temel itibariyle cahiliye döneminin bir 

yadigârıdır. Dünyada hem bugün hem de eskide çıplak topluluk-

lar vardır. Günümüzde Avustralya yerlileri ve Afrika yerlileri gibi 

tesettürle pek de alakası olmayan ilkel kabilelere rastlarız. Bura-

larda çıplaklık hayatın bir parçasıdır. Ama bu, doğrudan bir me-

deniyet değildir. Kadınlar için serbest kıyafeti medeniyetin “ol-

mazsa olmaz bir rüknü” olarak görmek yanlıştır. Meseleyi şöyle 

özetlemek mümkündür: Elbise, medeniyetin bir parçası olmakla 

beraber, çıplaklık asla bir medeniyet göstergesi ve ölçüsü olamaz. 

Öte yandan insan, sadece elbise ile medeni sayılamaz. 

-Tesettürle ilgili ayetin “…Bu onların tanınıp da eza görme-

meleri için çok daha uygundur…” kısmı, tesettürün bu hikmetine 

dikkat çeker. Kadının tesettürlü bir kıyafete girmesi kendi şahsı 

açısından mühimdir, onu zararlı bakışlardan kurtarır. Cenab-ı Hak 

Kur’an-ı Kerimde "Allah gözlerin hain bakışını bilir" buyurur.23 

                                                           
20 Ersoy, Safahat, s. 443 
21 Ahzab suresi, 33 
22 Pazarbaşı, Erdoğan, Kur'an ve Medeniyet, Pınar Yay. İst. 1996,  s. 54 
23 Mü'min, 19 
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Dekolte bir kıyafet içerisinde bulunan bir kadına bakışlar o kadar 

da temiz değildir. Günümüzde bakışların çoğu kirlidir, kalpten 

geçenler genelde kirlidir. Batı tarzı hayatı tercih edenlerde evlilik 

öncesi ilişki yaygındır, hatta evlilik sonrası beraberlik de yaygın-

dır. Sosyeteye mensup olan kimselerde de bu durum çok net gö-

rülmektedir. 

Hamdi Yazır, bu konuda şu değerlendirmeyi yapar: 

“Tesettür, imanlı temiz kadınların kirli nazarlardan -

sadeflerinde meknun inciler gibi- mahfuz kalmalarına en lâyık 

sûrettir.”24 

 

Kadınların siyah giymesi ve çarşaf 

Hz. Peygamber devrinde tesettür emri geldiğinde, kadınların 

o günün şartları ve imkânları içinde siyah renkli elbiselerle tesettü-

rü sağladıkları rivayetlerden anlaşılmaktadır.25 Ancak bu siyah 

renk, dinin belirlediği bir ölçü olmayıp o günün örfünü ve uygu-

lamasını yansıtmaktadır. Günümüzde, isteyen kadın elbette siyah 

rengi tercih edebilir. Ama illa siyah renk olmasının şart olmadığını 

da bilmek lazımdır. 

Osmanlı döneminde yaygın olan kıyafet daha çok çarşaftı, 

bundan dolayı bazı tefsirlerde bu dış elbise çarşaf olarak ifade 

edilir. Günümüzde de bazıları tarafından böyle anlaşılmakta ve 

böyle uygulanmaktadır. Ancak böyle kabul edenlerin “İslamî teset-

tür mutlaka çarşafla olur. Manto veya pardösüyle tesettür kıyafeti-

ne girdiklerini söyleyenler, kendilerini aldatmakta ve tesettürlü 

olduklarını sanmaktadırlar” deme hakları yoktur. Meseleye “-

meşru olmak kaydıyla- zevkler ve renkler tartışılmaz” canibinden 

bakmak daha isabetli olacaktır. 

 

Kadının mabette yeri olmayışı 

                                                           
      24 Yazır, Hak Dîni Kur’an Dili, VI, 3929 

25 Mesela bkz. Ebu Davud, Sünen, Çağrı Yay. İst. 1981, Libas, 32 
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Kur'an-ı Kerimde, Hz. Meryem’in kız olmakla beraber Ku-

düs’teki mabette büyüdüğü, mabet hizmetlerinde bulunduğu anla-

tılır.26 Hz. Peygamber devrinde kadınlar erkeklerle beraber Mes-

cid-i Nebeviye gidiyor, beş vakit namazlarını camide eda edebili-

yorlardı. Ayrıca Cuma ve Bayram namazlarına da katılmaktaydı-

lar. Hz. Peygamber şöyle buyurur: 

"Allah'ın kulları olan kadınların camilere gitmelerine engel 

olmayın."27 

O devirde mescid tek katlıydı, kadın-erkek aynı mekânda iba-

detlerini eda ederdi. Camideki saf düzeninde önde erkekler, sonra 

erkek çocuklar, daha sonra da kadınlar yer alırdı. Günümüzde ise 

camilerimiz genelde iki katlıdır, kadın-erkek aynı zeminde ibadet 

etmek zorunda değillerdir. Dolayısıyla mescide gitmelerinde dinen 

bir engel bulunmamaktadır. Bununla beraber, kadınlar cemaatle 

namaz kılmakla mükellef değillerdir. İsterlerse bütün namazlarını 

evlerinde eda edebilirler.  

Ancak Hz. Peygamberin vefatından sonra kadınların camiye 

gitmelerinde “süslenme, tesettüre tam dikkat etmeme, koku sü-

rünme…” gibi bir takım bidatler ortaya çıktı. Peygamberimizin eşi 

Hz. Aişe, bu yeni durum karşısında şöyle demekten kendini ala-

madı:  

“Eğer Resûlullah kadınların bu gün yaptıklarını görseydi, -

İsrailoğullarının kadınlarının men edildiği gibi- onları mescide 

çıkmaktan men ederdi.”28 

Günümüz şartlarında -Hz. Aişenin nazara verdiği hassas du-

rum göz ardı edilmeden- kadınların camilere gitmelerinin uygun 

olduğunu söyleyebiliriz. Zira kadın eski zamana göre zaten haya-

tın her alanında aktif rol oynamaktadır. İşin bu kısmını nazara 

almayıp camiye gelmesinin önlenmesi maslahat olmasa gerektir. 

                                                           
26 Bkz. Âl-i İmran, 35-37 
27 Müslim, İbnu Haccac, Camiu's-Sahih, (Sahihu Müslim), Çağrı Yay. İst. 1981. 

Salat, 140 
28 Buhârî, Muhammed İsmaîl, Sahîh, Çağrı Yay. İst. 1981, Ezan 163; Müslim, Salât 

144; Tirmizî, Cum’a 35 
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Camilerde vaaz, mevlid, Kur'an kıraati gibi çok güzel etkinlikler 

icra edilmektedir. Bunlardan istifade etmek, elbette onların da 

hakkıdır.  

 

Kadının Şahitliği 

Kur’an-ı Kerimde en uzun ayet, müdayene ayetidir. Borçlan-

malarla ilgili hükümlerin yer aldığı bu ayet, tam bir sayfadır. Bu 

ayette, borçlanma olaylarında iki erkeğin şahit tutulması da nazara 

verilir: 

"Erkeklerinizden iki şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa 

doğruluğuna güvendiğiniz şahitlerden bir erkek; ayrıca biri 

unuttuğunda diğeri ona hatırlatacak iki kadın olsun.”29 

Bu olayda, kadının şahitliğinin erkeğin şahitliğinin yarısına 

tekabül etmesi, bazı çevrelerce tenkit konusu yapılmakta ve -haşa- 

“Kur’an, kadını eksik bir varlık olarak görüyor” şeklinde değer-

lendirme yapanlar çıkmaktadır. Bu meselede şu noktalara dikkat 

çekmekte fayda olacaktır: 

-Ayetin devamında hükmün hikmeti zaten beyan edilmekte 

“biri unutursa, diğeri hatırlatsın” denilmektedir. Özellikle, 

Kur’anın nazil olduğu ondört asır evveline hayalen gittiğimizde 

karşımıza çıkan tablo şudur: Ekonomik faaliyetler erkeklerin elin-

dedir. Borçlanma olayı da genelde onlar arasında olmaktadır. Ka-

dın evindedir, evinin iç işleriyle meşguldür. Böyle bir vasatta ka-

dının erkek derecesinde para işlerine vakıf olması beklenemez.30 

Hatta günümüzde bile nice kadın bu işleri o kadar bilmemektedir. 

Dolayısıyla, hükmün hikmetini anlamakta tarihi bağlam meseleyi 

kavramamıza yardımcı olacaktır. 

-Tek kadının şahitliğinin yeterli sayıldığı yerler de vardır. Me-

sela kadınlar hamamında meydana gelmiş olan bir olayın şahidi 

                                                           
29 Bakara, 282 
30 Bkz. Fazlurrahman, İslam Geleneğinde Sağlık Ve Tıp ("Healtb and Medicine in 

the Islamic Tradition: Change and Identity") Ter. Adnan Bülent Baloğlu - Adil 

Çiftçi, Ankara Okulu Yayınları Ankara 1997, s. 154 
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ancak kadın olabilir. Keza erkeklerin vakıf olamayacağı bekâretin 

tespiti, doğum anında anne ve çocukla ilgili vuku bulacak haller, 

sütkardeşliğinin belirlenmesi gibi meselelerde tek kadının şahitliği 

kâfidir.  

-Genele bakıldığı zaman erkeklere nisbetle kadınlarda akılda 

tutma gücü biraz eksiktir, unutma ihtimali daha fazladır. Çünkü 

her şeyden önce kadınlığın yaratılışında duygusallık ağır basar, 

duygusallığın ağır bastığı kimselerde aşırı heyecan ve etkilenme 

söz konusu olur.  

Bunlar gibi incelikler nazara alındığında Kur'anın bu hükmü-

nün kadını nakıs görme anlamında olmadığı açıkça görülmektedir. 

 

Kadın ve Boşanma 

Evlilik kutsal bir müessesedir. Eşler, dünya ve ahirette bir ve 

beraber olmak üzere nikâh akdi yaparlar. Hatta Hristiyanlığın en 

büyük mezhebi olan Katolikler “Allahın birleştirdiğini insan ayı-

ramaz” diyerek hangi sebeple olursa olsun boşanmanın caiz olma-

dığını söylerler. 

İslam’da boşanma istenmeyen bir durumdur. Esas olan, evlili-

ğin devamıdır. Hz. Peygamber şöyle buyurur: "Allahın en sevme-

diği helal, boşamadır."31 

İslam’da boşama yetkisi erkeğe verilmiştir. İslama göre üç de-

fa boşama durumu vardır. Normal şartlarda bu yetki erkeğin elin-

dedir. Erkek iki hakkını kullandığında ya nikâha lüzumu kalma-

dan tekrar hanımıyla beraber olur veya onu da kullanıp evlilik 

akdini bütün bütün bitirir. Bu, zaman zaman tartışma konusu ya-

pılmaktadır. Ama konunun ayrıntıları bilinirse, bunun tenkide 

medar bir durum olmadığı görülecektir. Şöyle ki: 

-Nikâh akdi esnasında kadın isterse üç boşama hakkının ta-

mamını veya bir kısmını alabilir, nikâh akdi buna göre yapılır.  

-Normal şartlar altında kadının boşama hakkı olmamakla be-

                                                           
31 Ebu Davud, Talak, 3; İbn Mâce, Nikâh, 1; Hâkim, Müstedrek, II, 196 
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raber, boşanmak talebiyle mahkemeye müracaat hakkı her zaman 

vardır. 

-Boşama yetkisinin doğrudan kadına verilmeyişini kadının ta-

biatı ve duygusallığı açısından değerlendirmek gerekir. Bu, kadın 

yönünden bir eksiklik değil, yaratılıştan gelen bir huy ve karakter-

dir. 

Benim de iştirak ettiğim Almanya’da akademik bir toplantıda 

aileyle ilgili tebliğ sunan ilahiyatçı bir bayana “İslamda boşama 

yetkisinin erkekte olmasını, bayan bir ilahiyatçı olarak nasıl değer-

lendiriyorsunuz?” diye sorulmuştu. Bayanın cevabı şu oldu: 

“Eşim de dinleyenler arasında. Elhamdülillah, mutlu bir aile 

hayatımız var. Ama buna rağmen şunu diyebilirim ki, şayet boşa-

ma yetkisi bende olsaydı herhalde aile hayatımız bugüne kadar 

devam edemezdi.” 

 

Sonuç 

İslam Medeniyeti, kendine has ve de evrensel değerleriyle 

mümtaz bir medeniyettir. Müslümanların örf ve âdetlerine, gele-

nek ve göreneklerine bakan cihetlerde tenkide medar yönler ol-

makla beraber, bu medeniyetin kökleri ve temelleri mesabesinde 

olan Kitap ve Sünnette bir kusur söz konusu değildir. Tenkit edi-

len yönlerinin izahı yapıldığında, aslında bunların da birer mü-

kemmellik ifade ettiği görülecektir. 

İslam, kadına layık olduğu değeri vermiştir. İnsan türünün iki 

dalı hükmünde olan erkek ve kadının bir asıldan meydana geldi-

ğini bize bildirmiş, her ikisinin de Allah katında sorumlu oldukla-

rını, kötü işler yaptıklarında cezalandırılacaklarını, iyi ameller 

işlediklerinde ise mükâfatlandırılacaklarını anlatmıştır. Müslü-

manların uygulamalarında meydana gelen arızalar ve aksamaların 

faturasının İslama mal edilmesi kelimenin tam anlamıyla bir insaf-

sızlık olur. 
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___________________________________________________________ 

KADIN ZİNET İLİŞKİSİ  

ZEKİ TAN 1 

 

Allah’ın yeryüzünde yarattığı kerim varlık insandır. Allah in-

sanı kendi haline bırakmayıp,  insanların kendi aralarındaki ilişki-

lerin hangi düzlemde yürütüleceğini gösteren vahyi göndermiştir. 

“...Birbirinizi tanıyasınız...” (Hucurat, 49/13) buyurarak insanların 

birbirini farklı kabile ve cinsler (erkek, kadın) olarak tanımaları 

gerektiğini anlattı.  

Ayette geçen “tearuf” birbirini tanıma anlamına gelmektedir. 

Tanımak için bilmek gerekir. Herhangi bir nesne, mesela bir tele-

fon hakkında bilgi olmadan tanıma mümkün değildir.  

Bir arada yaşadığımız cinslerden birisi de yukarıda ayette geç-

tiği üzere kadındır. Kadın hakkında biyolojik, psikolojik, anato-

mik, bilgiye sahip olmadan tanımak gerçekleşmez. Tanımadığımız 

bir cinsle olan ilişkimiz sağlıklı olamaz. Bir ömür aynı yastığa baş 

koyup birbirlerinin duygularını bilmeyen hatta önemsemeyen 

çiftler az değildir. Hâlbuki insanlar yukarıdaki ayette geçtiği üzere 

farklı olarak yaratılmışlardır. Bu farklılığı bilmeden ve tanımadan 

sağlıklı ilişki kurulamaz.  

Antropolojik açıdan bakıldığında insan dışındaki diğer canlı-

lar arasında erkek olanlar daha süslüdür. Tavus kuşu yada erkek 

aslanlar gibi... Fakat insanlardaki gösteriş ve çekicilik, dişide, yani 

kadında toplanmıştır. Kadının sevimli, çekici ve beğenilen olması, 

insan neslinin devamı için gerekli bir kuraldır. Kadının kendini 

güzelleştirmesiyle ilgili doğal bir eğilim vardır, fakat eğilimin sı-

nırları önemlidir. Bu meylin doğurduğu ihtiyacı uygun yerde, 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
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uygun zamanda ve uygun eşle karşılaması gerekmektedir.2  

Kadındaki bu fıtrî yaratılışın bilinmesi gerekiyor. Yoksa inkarı 

durumunda cinsler arası çatışma kaçınılmaz bir hal alır. Brezilyalı 

Nascımento Ana,  Müslüman olmak için Kayseri Müftülüğü'ne 

başvurdu. Müftülük'te, Nunes Do Nascımento Ana için ihtida 

töreni düzenlendi. Kelime-i Şahadet getiren Brezilyalı Nascımento 

Ana, Müslüman oldu ve adını da 'Dilara' olarak değiştirdi. Nascı-

mento Ana ise Müftü Güven'e "Bundan sonra makyaj yapabilir mi-

yim?" sorusunu yöneltti. 

Kayseri Müftüsü Şahin Güven bu soruya şu yanıtı verdi: 

"...Müslümanlıkta namaz kılmak diye bir şey var. Namaz kılmamız 

için de abdest almamız gerekiyor. Eğer abdest alacağımız yerlerde 

vücudumuzun ıslanmasına engel olan bir şey varsa, onları temiz-

lemeliyiz. Onun dışında yani kişinin, namaz saatleri haricinde 

eşine karşı süslenmesinde ve kendisine bakmasında, bakımlı olma-

sında herhangi bir sakınca yok."3 

Yine Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ne-

dim Elbistan  “cezaevinde dikiş, takı, resim, aşçılık ve bilgisayar 

gibi çeşitli kurslar veriliyor. Kadınlar en çok kuaförlük kursuna 

katılmak istiyorlar. Kadın her yerde kadındır. Burada da süslenip 

gezmek istiyor. Mahkemeye giderken, koğuşundan çıkarken, kur-

suna gelirken süslenmek, bakımlı olmak istiyor" dedi. 4 

Bu haberlerde de görüldüğü üzere kadınlardaki güzel görün-

me ve süslenme isteği fıtratından kaynaklanmaktadır. Aksini iddia 

etme veya kabullenmeme fıtrata tavır almadır.  

Hayatımızın yol haritası vahiy, kadınların yaratılışı sebebiyle 

ziynete olan düşkünlüğü ile ilgili şöyle buyurur: “...Gizledikleri 

ziynetler dikkat çeksin diye ayaklarını yere sert vurarak da yürümesin-

ler...”  (Nur, 24/31) Altın ve gümüşten yapılan ve ayak bileklerine 

                                                           
2 Tarhan,  Nevzat, Kadın Psikolojisi, s. 166-167. 
3 http://www.ulke.com.tr/guncel/haber/717086-musluman-oldu-ilk-sorusu-sasirtti  
4 http://www.hurriyet.com.tr/galeri-40388744?p=9  09.03.2017. 

http://www.ulke.com.tr/guncel/haber/717086-musluman-oldu-ilk-sorusu-sasirtti
http://www.hurriyet.com.tr/galeri-40388744?p=9
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takılan halhal kadim zamanlardan beri diğer doğu toplumları gibi 

Arap kadınları da ayak bileklerine takarlardı. Halhallara ritmik 

sesler çıkaran küçük ziller eklendiği de oluyordu.5  

Ayette kadının Araplarda adet olduğu üzere halhalın ayak bi-

leklerine takılmasını reddetmez. Kur’an’ın onaylamadığı husus 

sahip olduğu ziynetin teşhir edilmesidir. Ayaklarda takılı bulunan 

ziynetin dikkatleri üzerlerine çekecek şekilde kullanılmasıdır.   

Bir başka ayette kız çocuklarının fıtri yapısını anlatırken 

Arap’ın yamuk bakışını eleştirerek şöyle buyurur  “Ne! Süs püs 

içinde yetiştirilmekten (başka işe yaramayan) biri daha mı?” (Zuhruf, 

43/18) şeklindeki çıkarcı aklın maddi yararı önceleyen çarpık insan 

tasavvurudur. Kur’an’ın kınadığı ise bu aklın “güzelliğe” hiçbir 

değer biçmemesi. Bedevi niteliğinden kaynaklansa gerek6. Genç 

kızların evde sık sık aynanın önüne geçip estetikleri ile ilgilenme-

leri fıtratlarının gereğidir. Bu fıtratın inkârı veya bastırılması değil, 

ebedi âleme tevcihi gerekir. Yoksa güzelliğe müştak ve meyilli 

olmasını kızların fıtratından söküp çıkarmak mümkün değildir. 

Gösteriş ve çekicilik kadında toplanmıştır. Bedensel olarak bakıl-

dığında da kadın yumurtası olan ovum sabittir. Binlerce sperm, 

ovumun etrafına gelir ve bir tanesi onu seçerek başarılı olur. 7 

Kur’an-ı Kerim bu ayette de geçtiği üzere fıtratı itibari ile “ziy-

net ve cazibeli” oluşunu kabul eder. (Nur, 24/31) Kur’an-ı Kerim 

kadının yaşlanmasına rağmen fıtratının gereği olarak ziynete yat-

kınlığının olabileceğini şöyle anlatır: “Evlenme arzu ve ümidi kalma-

mış olan ihtiyar kadınların, zinet yerlerini teşhir etmeksizin, dış giysile-

rini çıkarmaları, günah değildir. Bununla beraber sakınmaları, kendileri 

yönünden daha iyidir. Allah her şeyi işitir, gizli âşikâr her şeyi bilir.” 

(Nur, 24/60) Ayette de ifade edildiği üzere kadının sahip olduğu 

zinet/güzellik ve estetiğin kamusal alanda değil özel (mahrem) 

                                                           
5 Apak, Adem, Kur’ân’ın Geliş Ortamında Arap Toplumu (Sosyal, Kültürel ve İktisadi 

Hayat) Kuramer Yayınları, İst. 2017, s. 286. 
6 İslamoğlu, Mustafa, Hayat Kitabı Kur’an, s. 971. 
7 Tarhan,  Nevzat, Kadın Psikolojisi, s. 166. 
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alanda teşhirine müsaade vardır. Asr-ı saadette tezyin ile ilgili 

meslekler ifa edilmiş olup mizaç itibariyle estetik ve ziynet hayranı 

olan kadınlar mevcuttu. Bu mesleği icra edenlere “mâşita”, “kay-

ne” veya “mukayyine” denilirdi. Bu bakım uzmanlarının, saç, yüz 

ve vücut bakımları üstlendiği ifade edilmektedir.8 İlk dönem kay-

naklarındaki veriler, cahiliye ve İslam’ın ilk dönemlerinde gerek 

yerleşik gerekse göçebe halk arasında özellikle düğün için özenle 

süslenen gelinler başta olmak üzere, kadınların günlük hayatların-

daki periyodik saç ve yüz bakımını üstlenen kuaförlerle ilgili bilgi 

sunmaktadır.  

Ümmü Süleym bint Milhân’ın da hanımların düğün için hazır-

lanması sırasında yapılan bakım uygulamaları hususunda becerik-

li olduğu, Hz. Peygamber’in Safiyye bint Huyey ile düğün gününü 

tasvir eden rivayetlerden anlaşılmaktadır. 628 yılında Hayber sefe-

ri dönüşünde gerdeğe giren Safiyye bint Huyey’e, Ümmü Süleym 

tarafından gelin süsü uygulanmış ve saçları yapılmıştır.9 Hz. Pey-

gamber Safiyye’nin düğün öncesi bakım ve tezyini Ümmü Sü-

leym’e bırakmış ve hazırlık işlemleri için uygun bir çadır veya otağ 

bulunmadığından iki kumaş veya elbise parçasıyla paravan yapı-

larak Safiyye’ye orada saç bakımı yapılmış ve koku sürülmüştür.10 

Ümmü Züfer isimli bir kuaför, Hz. Peygamber’in hanımı 

Hatîce’nin kuaförlüğünü yapmış ve Hz. Peygamber’in anlattığına 

göre Hz. Hatîce hayattayken bu kadın, muhtemelen sadece ziyaret 

amaçlı değil, mesleği icabı sık sık evlerini ziyaret etmiştir.11 Pey-

gamber’in ifadeleri, kuaförlerce sunulan bakım hizmetinin genel-

likle müşterilerin evinde gerçekleştiğine dair görüşü desteklemek-

tedir.12  

                                                           
8 Azizova, Elnure, Hz. Peygamber Döneminde Çalışma Hayatı ve Meslekler, İsam 

Yayınları, İst. 2011, s. 414. 
9 İbn Kesîr,  Ebu'l-Fidâ İsmail, el-Bidâye Ve'n-Nihâye, Beyrut, 1990,  IV, 212. 
10 İbn Sa'd,  Ebu Abdillah Muhammed, et-Tabakatu'l-Kubrâ, Beyrut, 1985,  VIII, 121. 
11 İbn Hacer, Şemsuddin Ahmed b. Ali, el-Askalani,  el-İsâbe fi Temyizi's-Sahabe, 

Mısır, 1328, VIII, 211; İbn Kesîr, el-Bidâye, VI, 160 
12 Ayrıntılı bilgi için bkz. Azizova, Hz. Peygamber Döneminde Çalışma Hayatı ve 
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Ümmü Ri‘le isimli bir kuaförün Hz. Peygamber’e gelerek ka-

dınları eşleri için süslemesinin bir sakıncası olup olmadığını sor-

muş ve kadınların boş zamanlarında yapıldığı sürece onları süsle-

mesinin ve bakım yapmasının bir mahzuru bulunmadığı cevabını 

almıştır.13 

Bir kadının saçlarını yaptırdıktan sonra yıkarken onları çöz-

düğünü kendisine haber veren Ebû Hureyre’ye karşı Hz. Âişe: 

“aferin, ya ona bir ‘ûkiyye harcamışsa” sözleriyle tepki vermiştir.14 O 

devirde düşük bir meblağ sayılmayacak bir ‘ûkiyye, Hz. Âişe’nin 

esefine sebep olacak kadar pahalı sayılan bir saç modeline karşılık 

ödenmiş olabileceği gibi, saç yapımında kuaförlere ödenen ortala-

ma ücreti de ifade etmiş olabilir.15  

Geçmişten günümüze fıtrat değişmeyeceğinin bilinmesi ha-

linde kadınlar hakkında daha sağlıklı bilgiler üretilebilir.  

Kadın Kadındır 

Kadını da erkeği de yaratan Allah’tır. Kadının kadın olarak 

erkeğin erkek olarak kalması esastır. Kadının erkekleşmesi, erke-

ğin de kadınlaşması Peygamber (sas) tarafından kınanmıştır16. 

Bizimle aynı inancı paylaşanların böyle bir davranış içine girme-

mesi gerektiğini17, bu davranışın onları cennetten uzaklaştıracağını 

anlatır18. Bir de bu durum Allah’ın lanetini gerektiren bir davranış 

biçimidir19.  

Kur’an-ı Kerim inanan insanın hayatında karşılaşması muh-

temel birçok hususu geçmişte yaşanan prototipler üzerinden anla-

                                                                                                                        
Meslekler, s. 414-421. 
13 İbn Hacer, el-İsâbe, VIII, 204. 
14Abdürrezzak, Ebu Bekr b. Hemmam es-San’âni el- Himyeri, el-Musannaf, Beyrut, 

1983, I, 272, Dârımî,  Ebu Muhammed Abdullah,  es-Sünen, Mısır, 1978,  “Vudû”, 

115. 
15 Azizova, Hz. Peygamber Döneminde Çalışma Hayatı ve Meslekler, s. 421. 
16 Buhari “Libas” 61; Ebu Davut, “Libas” 27; Tirmizi, “Edep” 34;  
17 İbn Mace, “Nikâh” 22; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 254, 330. 
18 Müsned, II, 134. 
19 Tirmizi, “Edep” 34. 
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tır. Kadının fıtratı gereği peygamber eşi de olsa ziynete meyilli 

oluşu değişmez. Dünyanın nimet ve ziynetine karşı ilgi ve alakası 

devam eder. Hicretin 5. yılından sonra, Müslüman toplumunun 

maddî şartları nispeten iyileşir. Ezvac-ı tahirat da bu refahtan biraz 

yararlanmak istediler. Hz. Peygamber isteseydi bunları temin 

ederdi. Fakat o zühd prensibini, yoksul Müslümanların hayat 

standartlarını esas aldığından, ilahî irşatla buna razı olmadı. Hatta 

ciddî bir imtihan geçirdi. Aşağıda gelecek âyetin talimatıyla bütün 

eşlerini boşamak durumu ile karşı karşıya geldi. Onları ya alışa-

geldikleri sade hayata devam, ya da boşanma arasında muhayyer 

bıraktı. Onlar neticede dünya refahını değil, ahireti ve Hz. Pey-

gamberle olan beraberliği tercih ettiler. Kur’an-ı Kerim bunu şöyle 

anlatır: “Ey Peygamber, eşlerine de ki: “Eğer dünya hayatını ve süsünü 

istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzelce bo-

şayayım!” 

Yok, eğer Allah’ı, Resulünü ve âhiret mülkünü isterseniz, haberiniz 

olsun ki Allah sizin gibi iyi hanımlara büyük mükâfat hazırlamıştır.” 

(Ahzab, 33/28-29) Ayetlerde kadınların dikkatleri faniden alınıp 

bakiye tevcih ettirilmiştir.  

Nazarlar Ebedi Olana Çevrilmeli 

Bu ayetler kıyamete kadar bütün inanan insanlara yol haritası 

ve kutup yıldızıdır. Kadın fıtratı gereği ziynete müştaktır. Ziynete 

müştak olan kadının bu fıtratını inkâr veya “baskılamadan” ebedi 

âleme çevirmek gerekir. Bu dünyada ziynet ile doyurmadan sade-

ce tattırarak geçirmek, asıl ziynete doyulacak mekânın ahiret oldu-

ğu sık sık vurgulanmalıdır.  

Kur’an-ı Kerim Peygamber (sav)’e olan hitabında “...Dünya 

hayatının çekiciliğine aldanmaması.”  (Kehf, 18/28) gerektiğini anlatır.  

Hz. Peygamber (sav)’in “babasının annesi” diyerek çok sevdi-

ği kızı Hz. Fatıma’nın öğütmekten dolayı elinin nasırlaştığını ba-

basına anlatıp hizmetçi talep ettiğinde babası kızının talebine 

olumsuz cevap vererek kızının sabah akşam Allah’ı anmasını 
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tembihlemiş ve nazarını ahirete yöneltmiştir.20 

Hz. Âişe, Peygamber Efendimiz’i neşeli gördüğü bir gün: “Ey 

Allah’ın Rasûlü, benim için Allah’a dua ediver!” demişti.  

Rasûlullah (sav): “Allah’ım, Âişe’nin geçmiş, gelecek, gizli ve 

açık bütün günahlarını mağfiret eyle!” diye dua ettiler.  

Hz. Âişe vâlidemiz bu dua sebebiyle o kadar mesrûr oldu ki, 

sevincinden kendinden geçti.  

Allah Rasûlü (sas): “Dua etmem seni sevindirdi mi?” diye 

sordular. O da: “Senin duan beni neden sevindirmesin ki?” dedi. 

Bunun üzerine Rasûlullah (sav):“-Vallahi bu, benim ümmetim 

için her namazda yaptığım duamdır” buyurdular.21  

Kur’an-ı Kerim meşru olmak şartıyla hiçbir nimet ve ziyneti 

yasaklamaz. “Sor bakayım: “Allah’ın kulları için yarattığı güzellikleri, 

temiz ve helal rızıkları yasaklayan kimmiş? Cevap ver: “Bunlar dünya 

hayatında (herkesle birlikte) imana erenler için, kıyamet günü ise yalnızca 

onlara has olacaktır” (A’raf, 7/32) buyurarak burada nimetin “tadıl-

masını” “doyumluluğunu” da ahirete bırakılmasını ister. Yoksa 

aşırı ziynet sahibi olan kadın, ziynetini teşhir etmeye başlar.  Bu da 

kadını teşhirciliğe götürür. Ziyneti teşhir kadının dişiliğini ön pla-

na çıkarırken kişilik ve karakterine zarar verir. Kadın “dişiliğini” 

değil “kişiliğini” beslemeli. Dişilik Allah vergisidir. Kişi-

lik/karakter insanın kendi emeği ile kazanacağı bir değerdir.  

Hz. Peygamber (sas) hem bazı savaşlara gittiğinde hem de 

hacca gittiğinde eşlerinden bazılarını götürmüştür. Bu yolculuklar 

özellikle hac yolculuğu kadının karakteri üzerinde yoğun uhrevi 

etki bırakmaktadır.  

Dünya nimetinin her türlüsüne sahip olup ta iflas veya başka 

sebeplerden dolayı mahrum kalan çok kadın vardır. Fakat sahip 

                                                           
20 Buhari “Fedailu Ashabi’n-Nebi”, 9; “Nafakat”, 6-7;” Da’vat”, 11. 
21 Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, IX, 243.  
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olunan karakter tarih boyunca yaşar. Hz. Meryem, Hz. Hatice vb. 

Asıl Hayat Ahiret hayatıdır 

İnsan bu dünyada ebedi yaşamak için gönderilmemiştir. Bu 

dünyaya gönderilme gayesi ebedi hayatı kazanmaktır. Ebedi hayat 

bakidir, devamlıdır ve tükenmez özelliği vardır. İnsan bu özellik-

leri içselleştirdiği zaman nazarlar oraya doğru yönelir.  

Kur’an-ı Kerim: “İyiler kesinlikle cennettedir. Koltuklar üzerinde 

etrafı seyrederler. Yüzlerinde mutluluğun parıltısını görürsün. Kendile-

rine damgalı, mükemmel bir içki sunulur. Onun içiminin sonu pek hoş-

tur. İşte nefis bir hayat isteyenler bunu istesin, bu yolda yarışsınlar. O 

içkiye tesnîm pınarının suyu da katılmıştır. O pınardan ancak Allah’ın 

rızâsını kazananlar içerler.”  (Mutaffifîn sûresi 83/ 22-28) buyurmak-

tadır. 

Bu âyet-i kerîmeler gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, 

insanoğlunun hayal bile edemediği nimet ve güzelliklerle dolu 

cennet hakkında fikir edinebilmemiz için Cenâb-ı Mevlâ tarafından 

sunulmuş renkli birer fotoğraf gibidir. Hiçbir fotoğraf aslının gü-

zelliğini yansıtmaz. Allah Teâlâ cennet hayatının pek nefis bir ha-

yat olduğunu söylemekte, nefâsete düşkün olanların bu hayatı 

istemesini ve onu elde etmek için durmadan çabalamasını tavsiye 

etmektedir.22 Böyle bir fotoğrafı sık sık düşünen bir kadının dünya 

ziynetlerine fazla meyletmesi düşünülemez.  

O pınar başları, köşkler, bahçeler, üzerinde karşılıklı oturup 

sohbet edilen koltuklar, tepsiler içinde dolaştırılan meyveler, içe-

cekler, ince ve kalın ipeklerden elbiseler, selâmet ve emniyet içinde 

bir hayat... Hiçbir korku, endişe ve yorgunluğun, bu güzellikleri 

kaybedersem türünden hiçbir endişenin hissedilmediği bir âlem... 

Kin ve kıskançlıktan arındırılmış pırıl pırıl gönüllere sahip insan-

larla dostça bir arada yaşamak... Allah’ım, bütün bunlar ne güzel 

ne hârika ne emsâlsiz nimetler... 

                                                           
22 Riyazu’s-Salihin Terceme ve Şerhi, (Haz. Heyet)  Erkam Yayınları, VII, 611.  
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Hz. Peygamber (sav) “Allah Teâlâ, ev sahipliğini yaptığı cen-

nette misafirleri için  “Ben sâlih kullarım için hiçbir gözün görmediği, 

hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın hatır ve hayal edemediği nimet-

ler hazırladım” buyurur.23”  Ebû Hüreyre, isterseniz şu âyeti oku-

yunuz, der: “Mü’minlerin yaptıkları ibadet ve iyiliklere karşılık olarak 

onlara ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez24”  

Bir başka hadiste “Cennete ilk girecek kimselerin yüzleri, dolunay 

gibi parlak olacak. Onların ardından gireceklerin yüzleri, gökyüzündeki 

en parlak yıldız gibi aydınlık olacak. Orada insanlar ne küçük ne büyük 

abdest bozarlar ve ne de tükürüp sümkürürler. Onların tarakları altın-

dandır. Kokuları mis gibidir. Buhurdanlıklarında tüten hoş koku, cenne-

tin hoş kokulu ağacındandır...25” Böyle nimetlerin verildiği ebedi 

âleme yüzler tevcih edildiğinde dünya ziynetlerine karşı alaka 

bitmez, fakat azalır.  

“Cennetlikler cennete girince bir kimse şöyle seslenir: Siz cennette 

ebediyyen yaşayacak, hiç ölmeyeceksiniz; hep sağlıklı olacak, hiç hasta-

lanmayacaksınız; hep genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız; hep nimet ve 

mutluluk içinde yaşayacak, hiç keder ve sıkıntı çekmeyeceksiniz.26” 

Cennet bütün arzuların gerçekleşeceği mutluluklar ülkesidir. 

Tıpla ilgili kimi insanların ölümsüzlük, kimilerinin yaşlanmayı 

durdurmak, ihtiyarlığı geciktirmek peşinde olduğunu okur duru-

ruz. Kimi güzellik meraklılarının düzgün bir vücuda sahip olmak 

için büyük sıkıntılara ve acılara katlandıklarını duyarız. Kimi in-

sanların genç ve dinç kalabilmek, sağlıklı yaşayabilmek için yeme-

yip içmediklerini, zamanlarının önemli bir bölümünü spor yap-

makla geçirdiklerini biliriz27.  

                                                           
23 Buhârî, “Bed'ü'l-halk” 8, “Tefsîru sûre” (32), 1, “Tevhîd” 35; Müslim, “Cennet” 2-

5;Tirmizî, “Tefsîru’l-Kur’ân” 33, 57; İbni Mâce, “Zühd” 39. 
24 Secde, 32/17. 
25 Buhârî, “Bed'ü'l-halk” 8, “Enbiyâ” 1; Müslim, “Cennet” 15; Tirmizî, “Kıyâmet” 60, 

“Cennet” 5; İbni Mâce, “Zühd” 39. 
26 Müslim, “Cennet” 22; Tirmizî, “Tefsîru’l-Kur’ân” 41. 
27 Riyazu’s-Salihin Terceme ve Şerhi, VII, 617. 
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Dünya ölümlü ve fânidir. Çekilen bütün acılar, ıstıraplar, hü-

zünler bir gün mutlaka son bulacaktır. Fakat daha sonra hiç bitme-

yen bir hayat başlayacaktır. Bu hayat ya cehennemde, dünyada-

kinden besbeter, tarifsiz kederler içinde geçecek veya cennette, 

dünyadaki hiçbir mutlulukla mukayese edilemeyecek güzellikte, 

neşe ve eğlence içinde geçecektir. Hesabını bilen insan elbette 

ölümlüyü bir yana itip ölümsüz hayatı seçer, başka bir ifadeyle 

keçiboynuzundaki tatlılığı değil, balların balını tercih eder.  

Dünyanın bin sene mesûdâne hayatı, bir saat hayatına muka-

bil gelmeyen cennet hayatının,28  o cennet hayatının dahi bin sene-

si, bir saat rü’yet-i cemâline mukabil gelmeyen29 bir Cemîl-i Zül-

celâl’in rızası, daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gitmek 

insanın yegâne ideali olmalıdır.  

Böyle hayatın anlatıldığı yuvalarda dünyanın geçici ziynetine 

talip olunmaz. Sadece istifade edilir. Tadılır, fakat doyulmaz.30 

Çünkü bu dünyadan göçüp gidenler doymadan gidiyor. Bitmez, 

sönmez, tükenmez, ziyneti ahirette buluyor. “Kırık cam parçalarını 

elmasa değişme” akıllı adamın yapacağı iş midir?   

Asr-ı Saadette Hanımların Sözcüsü 

Muaz bin Cebel’in halasının kızı olan Esmâ (r.anhâ), Medîneli 

kıymetli hanım sahâbîlerdendir. Akıllı, ince düşünüşlü, yerinde ve 

zamanında söz söylemesini bilen, merâmını güzel ifâde eden bir 

hanım olduğu için kendisine “Hanımların Sözcüsü” mânâsında 

“Hatîbetü’n-Nisâ” adı verilmişti. Kendisinden 81 hadîs-i şerîf ri-

vâyet edilmiştir. 

                                                           
28 Buharî, “cihâd” 5, “Bed’ü’l-Halk” 8, “Rikak” 51; Tirmizî, “Cihâd” 17; Ahmed b. 

Hanbel, el-Müsned 

II, 482, 483... 
29 Müslim, “îmân” 297; Tirmizî, “Tefsîru Sûre” (10) 1; İbni Mâce, “Mukaddime” 13. 
30 Malezya eski başbakanlarından Necip Rezak'ın karısına ait, 567 el çantası, 400'ü 

aşkın saat, 1400 kolye, 2200 yüzük ve 14 taç yer alırken en pahalı takının 1,5 milyon 

dolar değerinde bir kolyesi var. https://www.haberler.com/bes-haftada-hesaplandi-

malezya-nin-eski-10992406-haberi/ :27.06.2018. 

https://www.haberler.com/bes-haftada-hesaplandi-malezya-nin-eski-10992406-haberi/
https://www.haberler.com/bes-haftada-hesaplandi-malezya-nin-eski-10992406-haberi/
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Medîneli hanımlar, çok fasih ve beliğ hitâbeti olan Esmâ 

(r.anhâ)’ya gelip mânevî dertlerini anlatarak, kendi durumlarını 

sorması için onu Peygamber Efendimiz’in huzuruna elçi olarak 

gönderdiler. Peygamber Efendimiz (sav), Esmâ (r.anhâ)’yı görünce 

yanındakilere: 

“–Esmâ kimsenin hatırına gelmeyen sorular sorar.” buyurdu. 

Esmâ, huzûra çıkarak Efendimiz’e iyice yaklaştı ve ardından 

edeple: 

“–Yâ Rasûlallah! Hanımların kabahati nedir?” dedi ve sözleri-

ne şöyle devam etti: 

“–Anam-babam Sana fedâ olsun, yâ Rasûlallah!.. Ben, Sana 

kadınların elçisi olarak geldim. Doğuda ve batıda bulunan bütün 

kadınlar, benim buraya çıktığımı işitsin veya işitmesin, hepsi de 

benimle aynı görüşü paylaşmaktadır ki, Allah Teâlâ, Sen’i bütün 

erkek ve kadınlara peygamber olarak göndermiştir. Biz, Sana ve 

Sen’in Rabbine îmân ettik. Kadın olduğumuz için, evlerimizin 

sınırları içinde yaşıyoruz. Beylerimize huzur ve sükûnet kaynağı 

oluyor, çocuklarımızı büyütüp terbiye ediyoruz. Lâkin Cenâb-ı 

Hakk’a yakınlaşabilmek için erkeklerden farklı olarak bizim bazı 

mahrumiyetlerimiz var. Erkekler cuma namazı kılıyor, câmiye ve 

cemaate devam ediyor, hastaları bizden daha çok ziyâret ediyor, 

cenâzelerde bulunuyor, hacca da bizden fazla gidiyorlar. Bunların 

en mühimi de beylerimiz, düşmanla savaşmak için evlerinden 

çıkıyor ve Allah yolunda cihâd ediyorlar. Bizler ise, beylerimizin 

mallarını koruyor, iplik eğirip elbise yapıyor, çocuklarımızı besli-

yoruz. Buna göre bizler, beylerimizin kazandığı hayır ve sevaplar-

da onlara ortak olur muyuz?” 

Hazret-i Esmâ’nın bu basîret ve firâset dolu sözleri, Rasûlullah 

(sav) Efendimiz’in pek hoşuna gitti. Ashâbına dönerek: 

“–Siz, hiç din husûsunda soru soran bir kadından, bundan 

daha güzel sözler işittiniz mi?” diye sordu. Onlar da: 
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“–Ey Allâh’ın Rasûlü! Biz, bir kadının böyle güzel ifâdelere 

sâhip olabileceğine ihtimâl vermezdik!..” dediler. 

Rasûl-i Ekrem, tekrar ona hitâb ederek: 

“–Ey Esmâ! İyi anla ve seni buraya gönderen hanımlara da 

iyice anlat ki, bir kadının kocasıyla güzel geçinip onunla iyi anlaş-

ması, sevap bakımından o saydığın üstünlüklerin hepsine 

müsâvîdir (denktir).” buyurdu. 

Esmâ (r.anhâ), bu cevaptan çok memnun oldu. Dönüp gider-

ken, sevincinden tehlîl ve tekbir getiriyordu.31  

Değer Olarak Bilgi 

İslam öncesi Arapların kız çocuklarını öldürme nedenlerinden 

birisi de kızların toplumsal üretime katkı sağlamamalarıdır. Çünkü 

insanların gelir kaynaklarından bazısı savaş ganimetleri ve yağma-

cılıktı. Böyle bir durumda kadının ailenin gelirine katkı sağlaması 

söz konusu değildi.  

Günümüzde ise bilgiye ulaşma kadın erkek açsından farkı 

yoktur. Bilgi çağında bilginin bir değer olarak da görünür özelliği 

vardır. Kadının bilgi ile uğraşması hem topluma değer katar hem 

de yüksek seviyede ekonomik getirisi bulunmaktadır. Çünkü ta-

rihte ekonominin temel dinamiği emek, toprak ve kas gücü iken, 

bugün ise iktisadi kalkınmanın lokomotifi bilgidir. Bu da erkek ve 

kadın cinsi için eşittir.  

Asr-ı Saadette hanımlar, ilim tahsilinden geri kalmak istemi-

yorlardı. İçlerinden biri Resûlullah’a gelerek hanımların bu konu-

daki talebini iletti: “Ey Allah’ın elçisi, erkekler senin sözlerini ra-

hatlıkla öğrenebiliyor. Bize de bir gün tahsis etsen, o gün sana gel-

sek, Allah’ın sana öğrettiklerini sen de bize öğretsen”32 dedi. 

Resûlullah bu talebi geri çevirmedi. Hanımların eğitimi için de 

                                                           
31 İbn-i Asâkir, Târihu Medinetu Dımaşk, VII, 363-364, XXIX, 65-67; Beyhakî, Şuabu’l-

İmân, VI, 421; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, IV, 305; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, VII, 19. 
32 Müslim, Birr, 152. 
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özel zaman ayırdı. Bu saatlerde hanımlar öğrenmek istediklerini 

Resûlullah’a rahatlıkla sorabiliyorlardı. Ayrıca bazı hanım sahabi-

ler bilgileri ile öne çıkıyorlardı. Hz. Âişe’nin hadis ve fıkıh bilgisi 

son derece derindi. Kadın erkek pek çok sahabî öğrenmek istedik-

leri meseleleri ona soruyorlardı. Şifâ binti Abdullah, Hz. Hafsa’ya 

yazmayı öğreten hanımdı.33 Ümmü’d-Derdâ’, levha üzerine yaza-

rak talebelerine hikmetli sözler öğretirdi.34 Medineli sahabî hanım-

lardan Ümmü Varaka, Kur’an’ın toplanmasına hizmet edenler-

dendi.35 Bu örneklere bakıldığında kadının toplumda “özne” hali-

ne gelmesi ancak bilgi paradigması ile sağlanmış oldu.  

Sonuç 

Allah’ın en güzel şekilde yarattığı fıtratı iyi bilip ona göre mu-

amele yapmamız gerekir. Yoksa fıtratı baskılamak zorunda kalabi-

liriz. Bu da insanın ve toplumun gelişimini engeller.   

İlk insandan kıyamete kadar şeklen bazı ihtiyaçlar değişse bile 

fıtratın değişmeyeceği bilinmesi gereken bir hakikattir. Bize düşen 

fıtratla savaş değil uyumlu yaşamaktır. Bu bağlamda dindarlığı-

mızın zarafete ve estetiğe ihtiyacı vardır. Yoksa sorunlarımızı çö-

zemeyiz.  

Geçmişi bugüne taşıyamayacağımız müsellemdir. Fakat bazen 

geçmişi bile bilmemek anlaşılır değildir. 

 Günümüze ulaşan tarih kayıtları ve arkeolojik bulgular, bize, 

tarih boyunca kadınları süslenmek üzere birçok malzemeden ya-

rarlandıklarını, gerek saçlarında ve vücutlarında gerekse elbisele-

rinde birçok süslenme unsuru kullanmışlardır.  

Hz. Peygamber devrinde kadınların, kendi dönem ve imkân-

larına bağlı olarak çeşitli malzeme ve yöntemler kullanmak sure-

tiyle süslenmişlerdir. Saç bakımı ve saç modelleri, yüz ve vücut 

                                                           
33 Ebû Dâvûd, Tıb, 18. 
34 Nevevî, Tehzîbü’l-Esmâ, II, 360-361. 
35 Ebû Dâvûd, Salât, 61. 
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bakımı, kıyafetlerdeki süsleyici unsurlar ve takılar ile süslenmeye 

yardımcı olan meslekler mevcuttur.36  
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İSLAM’DA ANNE OLARAK KADINA VERİLEN DEĞER  

MEHMET EMİN YURT 1 

 

Giriş 

Yüce Allah, insanoğlunu kadın ve erkek olarak çift yaratmış-

tır. Tek olan Allah’ın dünya hayatının sürdürülebilmesi için koy-

muş olduğu bu çift yaratma sistemi, -gayb âlemindeki melek ve 

benzeri varlıklar hariç tutulacak olursa- şuurlu ve şuursuz bütün 

varlıkları kapsamaktadır. Her şey, varlığını devam ettirebilmek 

için adeta “karşı cinsine” bağımlıdır. Bu çiftlerden her biri, diğe-

rinden ne daha az ne de daha çok önemlidir. Çünkü bunlardan 

birisinin olmadığı bir durumda, diğer tarafın da “var olma” şansı 

ve ihtimali yoktur. Bu anlamda sırf Yüce Allah’ın mahlûku olması 

ve “varlık” sıfatını taşıması yönüyle her şeyin birbirine denk oldu-

ğunu söyleyebiliriz. İnsanlar açısından daha değerli olma önceliği, 

ancak Yüce Allah’ın ortaya koymuş olduğu bir “ölçü” ile mümkün 

olabilir. Bu bağlamda, insanların birbirine karşı üstünlüğünü belir-

leyen ölçüt takvadır.2 İman, takva ve her türlü insanî değerden 

uzak bir şekilde hayat sürdürenlerin, “hayvanlardan daha aşağı bir 

konumda”3 lanse edilmesi de bunun bir göstergesidir. Kadın ve 

erkek için de şüphesiz en belirleyici “kıymet ve üstünlük ölçütü” 

yine Yüce Allah’ın belirlemiş olduğu ölçütlerdir. Bununla birlikte 

genel anlamda kadın mefhumunun İslamiyet nokta-i nazarında 

kıymeti harbiyesi nedir? İslam ve kadın deyince akla ne gelmekte-

dir? Sırf “iki kadının şahitliğinin bir erkeğe denk tutulması” veya 

miras hususunda “kadınlara, erkeğin payının yarısı kadar bir hisse 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
2 Hucurat, 49/13. 
3 Araf, 7/179; Furkan, 25/44. 
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verilmesi” veya “kadınların küçük yaşta evlendirilmesine cevaz 

vermek suretiyle cinsel istismara kapı aralanması” ya da “çok ka-

dınla evlilik” gibi konularda İslamiyet’in kadına (sözde) “çok da 

fazla değer vermediği” şeklinde, oluşturulmaya çalışılan algılar ne 

kadar doğrudur?  

Kadın mefhumu üzerinde zaman zaman gürültülü tartışmala-

ra yol açan, bu ve benzeri soruları çoğaltmak mümkündür. Bu 

soruların her biri başlı başına müstakil bir tartışma konusudur. 

İslam’da kadına ne kadar önem verildiğini, bir kadınlık rolü olarak 

“anne” kavramı üzerinde yoğunlaşarak ortaya koymadan önce, bu 

konulara genel hatlarıyla da olsa temas etmek faydalı olacaktır. 

Böylece yukarıdaki sorular etrafında yapılan tartışmaların, kopartı-

lan gürültülerin ve İslamiyet aleyhinde gerek içerde gerekse de 

dışarıda oluşturulmaya çalışılan yanlış algıların ne kadar yersiz ve 

mesnetsiz olduğunu ortaya koymuş olacağız. Evvela şunu ifade 

edelim, ele alınan her hususun ve her meselenin, Yüce Allah’ın 

adalet ve hikmetine taalluk eden bir yönü vardır ki o da şudur: 

Yüce Allah, mümin-kâfir ayırımı yapmaksızın hiçbir kuluna hak-

sızlık yapmaz.4 Her kulunun amelini “zerre ağırlığını” dâhi hesaba 

katarak tartar.5 Kısaca hiç kimseyi mağdur etmez. Bu hususta Müs-

lümanların tamamı ittifak halindedir. 

Kendisini inkâr edenlere bile “zerre ağırlığınca” zulüm ve 

haksızlık etmeyen Yüce Allah’ın, miras paylaşımında kadınlara, 

erkeklerin payının yarısı kadar bir hisse takdir etmesinden onlara 

zulmettiği neticesi çıkmaz. Erkekler üzerine, kadınlara karşı yap-

maları şart koşulan sorumluluklara bakılırsa, burada esasında 

kadınlara pozitif bir ayırımcılık yapıldığı görülecektir. Nitekim 

kadınların yeme-içme, giyim-kuşam, barınma-ısınma vb. günlük 

hayatın bütün temel ihtiyaçlarının karşılanmasının sorumluluğu 

kocalarına yüklenmiştir. Kadınla birlikte, çocukların yeme-içme, 

barınma gibi bütün ihtiyaçlarının da buna dâhil olduğu malum-

                                                           
4 Nisa, 4/40; Yunus, 10/44. 
5 Zilzal, 99/7-8. 
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dur. Bir erkek, hanım ve çocuklarının bu ihtiyaçlarının karşılanma-

sında esas sorumlu olan kimsedir. Kadın, son derece zengin dahi 

olsa, yine de bu sorumluluklar ona devredilmez. Esas sorumlu 

yine kocadır. Ayrıca erkek, bir koca olarak bu ihtiyaçları karşıla-

mak zorunda olduğu gibi, hasbelkader kadınların, kasten veya 

hataen ölümüne sebep olduğu kimselerin diyetlerini de yine baba, 

kardeş veya koca olarak erkekler ödemekle yükümlüdür. Sadece 

bu değil, hanım ve çocuklar tarafından sebep olunan çeşitli kamu 

zararlarının tazmini de kardeş, koca veya baba olarak erkeklere 

aittir. Kısaca eş ve çocukların maddî-manevî ihtiyaçlarının esas 

muhatabı erkektir.  Burada şunu da eklemek gerekir ki, eş ve ço-

cuklar, evin sorumlusu olan erkeğe pek çok konuda destek olabilir. 

Ancak bu destek, İslam hukuku açısından erkeğin aslî sorumlulu-

ğunu düşürmez. Her halükârda Yüce Allah katında bu temel ihti-

yaçların karşılanması noktasında hesaba çekilen kişi erkek olacak-

tır. Bunca sorumluluğa rağmen, kadınların yine de mirastan erke-

ğin yarısı kadar pay alması, acaba kadınlar adına negatif bir ayı-

rımcılığa mı? Yoksa pozitif bir ayırımcığa mı daha yakındır? Bunu 

iyi hesap etmek lazımdır. İslam’ın bu husustaki hükümleri bir 

bütün olarak ele alındığında, miras hususunda İslam’ı eleştirenle-

rin, meselenin özünden ne kadar da uzak düştükleri anlaşılacaktır. 

Bunu bir tarafa bırakıp kadınların şahitliği meselesine geçelim. 

Şu hususun iyi bilinmesi lazımdır ki, İslam’ın iki kadının şa-

hitliğini bir erkeğin şahitliğine denk tutmasından, “kadınların 

hakir görüldüğü” gibi bir netice asla çıkmaz. Aksine, bu hükümle 

kadınlara destek olunduğu anlaşılır. Mesela, herkesçe bilinen ve 

günümüzde de sıkça yaşanan “hukukî dava süreçlerinde” sonu 

cinayetlere varan şiddetli tartışmaların yaşandığı müşahede edil-

mektedir. Çoğu zaman, kuvvetli güvenlik önlemleriyle ancak 

kontrol altına alınabilen, fizikî yönden çok güçlü adamların bile 

tahammül sınırlarını zorlayan hukukî süreçlerin, hayatın akışın-

dan asla eksik olmadığı bilinmektedir. Dava konusunun ehemmi-

yetine göre, gecenin herhangi bir saatinde bile şahitlerin “komiser, 

savcı veya hâkimlerin huzuruna çağrılabileceği zarurî durumlar 
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vaki olabilmektedir.” Sadece ticari davalarda değil, hırsızlık, cina-

yet, yaralama ve benzeri durumların hepsinde, davaların doğru bir 

şekilde sonuçlanmasında, belirleyici rol oynayan esas aktörlerin, 

şahitler olduğu bilinmektedir. Sosyal hayatın çıplak gerçekliği 

içerisinde, yolları bir şekilde mahkeme salonlarına düşenler, mah-

keme ortamının gerilimli atmosferini çok iyi bilmektedirler. Zaman 

zaman safi bir niyetle hak ve hukuk adına yapılan doğru şahitlik-

ler, hak sahipleri tarafından şükranla karşılanmaktadır. Bu doğru-

dur. Ancak diğer taraftan, haksız olduğu halde haksızlığını gör-

meyenler tarafından, doğru şahitlik yapanların yollarının kesildiği, 

tehdit edildiği ve darp edildiği durumlar az değildir. Bunları gör-

mek için, bizzat hayatın içerisine girmek yeterlidir. Bu ve benzeri 

zorlu süreçlerde, kadınların olası bir şahitliği durumunda “tek 

başına bir kadını” yeterli görmeyen İslamiyet, acaba kadının le-

hinde mi yoksa aleyhinde mi bir düzenleme takdir etmiştir? Bu 

durum, kadınların lehine yapılmış bir düzenleme olarak telakki 

edilmeye daha layık değil midir? Sosyal hayatın en zorlu koridor-

larından biri olan mahkemelerin, belki de en zorlu yokuşunu teşkil 

eden şahitlik meselesinde “iki kadını aynı anda ve birlikte” şart 

koşmak, acaba onları hakir gören bir anlayışa mı? Yoksa onların 

hassas yaratılışlarını göz önüne alarak hüküm koyan bir yaklaşıma 

mı misal olmaya daha yakındır?  

Miras ve şahitlikte olduğu gibi, gerek “kadınların küçük yaşta 

evlendirilmesine cevaz vermek” gerekse de “çok kadınla evlilik” 

konularında İslâm’ın tutumu gayet açıktır ve İslâm’ın kadınlara 

karşı herhangi bir haksızlık ihtiva eden bir hükmü asla söz konusu 

değildir. Yeter ki İslâm’ın bu husustaki hükümleri bir bütün ola-

rak, her türlü ön yargıdan uzak ve hayatın gerçekleriyle beraber 

göz önünde bulundurulabilsin. Sözde demokrasi ve insan hakları 

naraları atarak, kadınları, her türlü cinsel hazzın ham maddesi ve 

tüketim ekonomisinin en büyük reklam malzemesi olarak gören 

kof zihniyetlerin kadın algısı, İslâm’ın kadına verdiği gerçek değer 

karşısında çok sanal bir düzeyde kalmaktadır. Bu kof zihniyet, 

post-modern dönemin yaşam tarzı haline gelmiş hedonist yakla-
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şımların bir neticesi olarak çocuk istismarının en korkunç düzeyle-

re ulaştığı günümüzde, kadınların cinsel istismarının beş-altı ya-

şındaki kız çocuklarına kadar indiğini6 görmezden gelmiştir. Diğer 

taraftan aynı zihniyetin İslam’ın ergenlik çağına gelmiş, artık ço-

cukluktan çıkmış kız ve erkeğin evlenmesine onay vermesini, ka-

dın istismarı olarak ısrarla nazara vermeye çalışması ve bu yolla 

İslam’a çamur atmaya kalkışması sıhhatli bir yaklaşım tarzı değil-

dir. Keza, aile kurumunun önemli oranda yozlaştığı günümüzde, 

post-modern zamanların aşırı hedonist yaklaşımın bir ürünü olan; 

ensest, eşcinsellik, fetişizm, transvestizm, sadizm, mazokizm, pe-

dofili, zoofili, nekrofili, göstermecilik, gözetlemecilik, gerontofili, 

hipnofili, koprofili, frotörizm, telefonda açık saçık konuşma, grup 

ilişki, karşılıklı eş değiştirme ve benzeri şeytanın aklına bile gel-

meyen her türlü sapkınlığını7 “özgürlük” olarak telakki eden bu 

                                                           
6 Kadınların özellikle cinsel yönden istismarı hakkında gerek akademik kitap ve 

makaleler gerekse de adli raporlarda çok sayıda misallere yer verilmiştir. İslam’ın 

kadına bakış açısı ele alınırken içinde yaşadığımız çağın ne durumda olduğunu 

bilmemiz ve ona göre bir konum belirlememiz gerektiği kanaatindeyiz. Çağımızda 

özellikle Amerika ve Avrupa’da kadın istismarının yaş sınırının neredeyse bebeklik 

çağına kadar düştüğünü söylemek çok abartılı bir ifade olmayacaktır. Bu durum 

pek çok makalede de dile getirilen bir durumdur. Dolayısıyla kadın algısı üzerin-

den İslam’a eleştiri oklarını yöneltenlerin, bu eleştirilerini yaparken ve İslam’ın 

önüne model olarak Amerika veya Avrupa’yı koyarken, öncelikle buraların “örnek-

lik teşkil etmeye ne kadar layık olduğunu” birkaç defa düşünmeleri gerekir. Ame-

rika ve Avrupa’daki kadın istismarının ulaştığı korkunç boyutları göstermesi açı-

sından şu yazılara bakılabilir; Şerife Çam, Çocuk Pornografisi Tartışmalarına İlişkin 

Sorular, İletişim Araştırmaları, 2003, 1 (2), s., 82; Sefa Bulut, Çocuk Cinsel İstismarı 

Hakkında Bir Derleme, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Cilt: III, Sayı: 

28, s., 139-156; Erdem Özkara & Uğur Kavaklı & İsmail Özgür Can & İlker Tepe & 

Veli Özer Özbek, Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarın Yasal Boyutunun Türkiye ve Diğer 

Ülkeler İle Karşılaştırılması, Adli Tıp Dergisi Cilt / Vol: 25, Sayı / No:1, s., 11-24; Ayten 

Erdoğan, Pedofili: Klinik Özellikleri, Nedenleri ve Tedavisi, Psikiyatride Güncel Yakla-

şımlar Current Approaches in Psychıatry, 2010; 2 (2), s., 132-160. 
7 İslam dinini bilhassa “küçük yaşta evliliğe cevaz ve çok kadınla evlilik” meselesi 

üzerinden çağdışlılıkla eleştirenler, çağımızda oldukça yaygın hale gelen cinsel 

sapkınlıklardan ve bu sapkınlıklarda özellikle kadınların “bir tüketim metaı” olarak 

kullanılmasından acaba ne oranda haberdardırlar. Aynı zamanda cinsel bozukluk 

veya hastalık kategorisinde değerlendirilen bu sapkınlıkların ulaştığı boyutları 

göstermesi açısından  bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Fetişizm (cinsel enerjinin, 

vücudun bir organına ya da giysiye yönelmesi) transvestizm (karşı cinsin kimi 

özelliklerini benimseyerek doyuma ulaşma sapkınlığı), sadizm ve mazokizm (be-
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kof zihniyet, İslam’ın çok evliliğe cevaz vermesini sözüm ona “ka-

dına değer vermemek” olarak nazara vermeye kalkışıyor. Bir me-

seleyi ilmî olarak ele alırken, artıları-eksileri öncesi ve sonrasıyla; 

muadili, karşıtı veya alternatif sistemleriyle ele almak gerekir. Ka-

dın hususunda, tabir caizse İslam’ın “yumuşak karnı” olarak sü-

rekli öne sürülen ve tamamen istisnaî bir hüküm olan “çok evlilik” 

meselesindeki İslam’ın “ölçü ve denge” hassasiyeti nerde; Modern 

ve post-modern dönemlerin sosyal hayatın iktisadî cephesini mey-

dana getiren kapitalist yaklaşımın “kadının saç telinden ayakları-

nın ucuna kadar neredeyse her şeyini” cinsel dürtü ve duyguların 

tüketim malzemesine dönüştüren ve bunu bir ekonomik sektör 

haline getiren kadın hassasiyeti nerde? İslam dinini, kadınlara 

verdiği değer muvacehesinde ve alternatif yaşam modeli sunan bir 

sistem olarak ele alırken, en azından geçmiş ve günümüz düşünce 

sistemlerinde, kadınların nasıl konumlandırıldığını bilmek gerekir. 

Yukarıda da örneklerini vermiş olduğumuz ve çağımızın en tehli-

keli manevi hastalıklarından olan yaygın cinsel sapmaların çoğun-

luğunda, kadınlara “bir tüketim metaı” olarak en ön safta bir rol 

biçilmiş ve adeta cinsel tüketim malzemesi sektörünün ham mad-

desi olarak, onlara her türlü aşağılayıcı tavır reva görülmüştür. Bu 

hususta daha pek çok misal vermek mümkündür. Ancak İslam’ın 

kadınlara verdiği değeri tam olarak belirleyebilmek için geçmiş 

                                                                                                                        
densel ya da ruhsal acı çektirerek cinsel olarak uyarılma hali), pedofili (küçük 

çocuklara cinsel arzu duymak), zoofili (hayvanlara cinsel arzu duymak) nekrofili 

(ölmüş cesetleri arzulamak), göstermecilik ve gözetlemecilik, gerontofili (yaşça çok 

büyük olanlara karşı duyulan cinsel ilgi), hipnofili (uykuda sevicilik), koprofili, 

frotörizm (sürtünmecilik) gibi, hedonist zihniyet tarafından adeta bir sektör haline 

getirilmiş olan bu cinsel sapkınlık eğilimlerinde, kadınlar, tabir caizse adeta “ham 

madde” gibi kullanılmaktadır. İslam’ın istisnâî hallerde uygulanmasına cevaz 

verdiği “dört kadın” bile bu “nefs-i emmare” kölelerini tatminden çok uzak kal-

maktadır. Bu hedonist taifenin nazarında herhangi bir “sayı sınırı” bile geriliktir. 

Hayatını hazza adamış ve koca bir ömrü “üç-dört” kadınla sınırlamaya tahammülü 

olmayanların bir hayli çok olduğu “modern ve çağdaş” bir dünyayla karşı karşıya-

yız. Varsayalım ki, bütün bunlar yaşadığımız modern veya post-modern çağların 

istisnâî durumları olsun ve bu yönüyle de hazmedilmeye değer bulunsun. Bu 

durumda şunu sormak gerekiyor; İslam açısından “küçük yaşta evlilik veya çok 

kadınla evlilik” şeklindeki tamamen istisnaî hükümler, neden aynı hoşgörüyle 

karşılanmıyor ve hazmedilmeye değer hükümler olarak neden görülmüyor?  
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dönemlerin ve günümüz şartlarının iyi bir şekilde analiz edilip 

karşılaştırılması gerekir.  

Bu malumattan sonra İslam’ın kadınlara ne kadar değer ver-

diği hususuna geçebiliriz. Öncelikle “İslam’da kadının yeri ve değeri 

nedir?” sorusu karşısında; İslam’da anne olarak kadının yeri, Yüce 

Allah’a ibadet etme makamının altında ve Cennet’in üzerinde bir 

konumda;8 eş olarak kadının yeri “kendisine iyi davranan bir ko-

cayı, ümmetin en hayırlısı”9 yapacak bir belirleyicilikte; kız evlat 

olarak kadının yeri “onu iyi bir şekilde yetiştiren bir babayı, Cen-

net’te peygambere iki parmak yakınlığı bir konumda yer almaya”10 

vesile kılacak bir niteliktedir. Nine, hala veya teyze olarak kadının 

İslam’daki konumu yine bunlardan daha aşağı değildir. Kur’ân ve 

Hadis’lerde kadınlara “anne, evlat ve eş” olarak ne denli önem 

verildiğini gösteren pek çok beyanat bulunmaktadır. Bütün bun-

lardan şunu anlıyoruz; Demek ki, İslamiyet’in kadına (sözüm ona) 

“çok fazla değer vermediği” şeklinde oluşturulmaya çalışılan algı-

lar doğruları yansıtmamaktadır. Bu hususları bu şekilde genel 

hatlarıyla verdikten sonra İslam’ın bir “anne” olarak kadına verdi-

ği değerin ne olduğuna geçebiliriz. Malumdur ki Kur’ân ayetleri 

ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kadın hususundaki sözleri, en çok 

anne kavramı üzerinde somutlaşmakta ve anne olarak kadına iyi-

lik yapmak, Yüce Allah’a ibadet etmekten hemen sonraki bir ma-

kama sabitlendirilmektedir. Bu da özellikle annelik kavramı üze-

rinde önemle ve sıklıkla durulması gerektiğini ortaya koymakta-

dır. 

1. Kur’ân ve Hadis’lerde Anne  

1.1. Kur’ân’da Anne 

Kur’ân dikkatle incelendiğinde, çoğunlukla anne-babaya, biri-

                                                           
8 Nesâî, Ahmed b. Şuayb el-Horasânî, Sünen, Dâru’l-Marife, Beyrût, 2007/1428, 

Cihad, 6. 
9 Tirmizî, Ebû İsâ Muhammed b. İsâ, Sünen, Dâru’l-Marife, Beyrût, 2002/1423, Radâ‘, 

11. 
10 Müslim, Ebu’l-Huseyn b. Haccâc, Sahîhu’l-Müslim, Dâru İbn Hazm, Kâhire, 

2008/1429, Birr, 46; Tirmizî, Birr, 13. 
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ni diğerinden ayırmadan ikisine birden iyilik yapılmasının gerekli-

liğine dikkat çekildiği görülür. Anne ve baba birlikteliği, ayetlerde 

ekseriyetle “bi’l-valideyni ihsanâ” ibareleriyle geçmektedir. Anneye 

daha fazla önem verilmesini vurgulayan ifadeler ise hemen aka-

binde gelmekte ve onun, evladını pek çok zorlukla taşıdığı ve em-

zirilmesiyle birlikte anneye olan bağımlılığın hayli uzun bir zaman 

aldığı belirtilmektedir. Genel olarak anne-babaya, özel olarak da 

anneye iyilik yapmanın gerekliliği, Kur’ân’da “Allah’a şirk koşul-

maması ve O’na ibadet edilmesi” kaydından hemen sonra gelmesi 

de incelenmeye ve üzerinde durulmaya değer niteliktedir. Bazı 

ayetlerde ise Yüce Allah hem kendisine hem de anne-babaya şük-

redilmesini tavsiye etmiştir. Anne-babaya şükürden maksat, onlara 

teşekkür etmek ve minnettar olmaktır. Ancak yine de bu teşekkü-

rün “şükür” kavramıyla ifade edilmesi dikkatlerden kaçmamakta-

dır. Nitekim ibadet kapsamında değerlendirilen ve sadece Yüce 

Allah’a yapılması uygun düşen “şükür ibadetinden” anne-babaya 

bir paye çıkarılması hususunda Fahruddîn Râzî (ö.606/1210) şu 

açıklamaları yapmaktadır: “Yüce Allah lütfüyle, -her ne kadar 

gerçek manada olmasa dahi- anneye de, şeklen buna benzeyen bir 

payeyi vermiştir. Çünkü çocuğunu (karnında) taşıması sebebiyle, o 

çocuğun varlığını ortaya koymuş; emzirmesiyle de, onun bakımını 

ve bekâsını temin etmiştir. Böylece anne, Allah’ın kudreti sayesin-

de, çocuğun varlığının sebebi olmuş, yine ilahî kudret sayesinde, 

çocuğun yaşamını davam ettirmesinin sebebi haline gelivermiştir. 

Şekil itibariyle, varlık ve bekanın südûru anneden olunca, Allah’a 

ibadet gibi addedilen “şükretmek ve hizmet etmek” de anne-baba 

için gerekli olmuştur. Çünkü anneye hizmet etmek, şeklen, Yüce 

Allah’a ibadet etmeye benzer.”11 

Anne-babaya verilmesi gereken önemi göstermesi açısından 

şu ayetler oldukça önemlidir: “Rabbin, sadece kendisine kulluk etme-

nizi, anne-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlar-

dan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine “öf!” bile 

                                                           
11 Râzî, Muhammed b. Ömer Fahruddîn, Mefâtîhu’l-Gayb, Dâru’l-Fikr, Beyrût, 

1401/1981, XXV, 147-148. 
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deme; onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle! Onları esirgeyerek al-

çakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: “Rabbim! Küçüklüğümde onlar 

beni nasıl yetiştirdilerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!” diyerek 

dua et!”12 

Görüldüğü üzere Yüce Allah, öncelikle kendisine ibadeti şart 

koşmuş, hemen peşinden anne-babaya itaati emretmiştir. Buradaki 

ibadet emri ile anne-babaya itaat emri arasındaki münasebet üze-

rinde şu yorumlar yapılmıştır: İnsanın var olmasının gerçek sebebi, 

Yüce Allah’ın onu yaratmasıdır. Bu var olmanın zahirî sebebi, an-

ne ve babadır. Burada Yüce Allah, evvela pek çok sebebe tazim 

edilip saygı duyulmasını, peşinden de zahirî sebebe tazim edilme-

sini emretmiş olmaktadır. Meselenin bir diğer yönü de şudur: Var 

olan bir şey ya kadîm ya da muhdes olabilir. Dolayısıyla bu ayetle 

insanın, Kadîm olan Yüce Allah’a karşı olan vazifesini tazim ve 

ibadet ile gerçekleştirmesi, muhdes olanlara karşı vazifesini de 

şefkat etmek suretiyle gerçekleştirmesi istenmiştir. Bu noktada 

şefkate en fazla layık olanlar ise, anne-babalardır. Nitekim onların, 

evlatlarına karşı emek, inam ve lütufları son derece fazladır. De-

mek ki, “sadece kendisine kulluk etmenizi emretti” ifadesi, Allah’ın 

emrine itaat etmeye; “Anne-babanıza iyi davranın” ifadesi de başta 

anne-babalar olmak üzere, O’nun mahlûkatına şefkatli davranma-

ya bir işarettir. Meselenin bir de şükür ve teşekkür yönü bulun-

maktadır. Malumdur ki gerçek nimet sahibi olan Yüce Allah’a 

şükretmek vaciptir. Ancak insanlardan birisi de bize iyilikte bu-

lunmuş olabilir. O halde onlara da teşekkür etmek gerekir. Çünkü 

Hz. Peygamber, (s.a.v.) “İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da şük-

retmemiş olur”13 buyurmuştur. İnsan üzerinde, anne-babanınki 

kadar hiç kimsenin bir nimet ve iyiliği bulunmamaktadır. Bu du-

rumda insan, Yüce Allah’a şükürden sonra, en çok anne-babasına 

teşekkür etmelidir. Anne-baba ile evlatlar arasındaki biyolojik bağa 

da temas etmek gerekirse şöyle denilebilir: Hz. Peygamber’in 

                                                           
12 İsra, 17/23-24.  
13 Ebû Dâvûd, Süleyman b. el-Eş‘as, Sünen, Dâru’l-Marife, Beyrût, 2001/1422, Edeb, 

12; Tirmizî, Birr, 35.  
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(s.a.v.) “Fatma benden bir parçadır”14 şeklinde buyurduğu üzere 

çocuk, anne-babanın canından bir parça, kanından bir damladır. 

Doğal ve karşılıksız bir davranış biçimi olarak anne-babalar, evlat-

larına azamî bir şefkat duyar ve onlara akla hayale gelmeyen her 

türlü iyiliği ihsanı yapmak ister. Keza çocuklarına herhangi bir 

zarar vermek bir tarafa, onları her türlü zarardan korumak isterler. 

Dolayısıyla anne-babalar, çocukların etrafında her daim onlara 

fayda dokunduracak vesilelerin önünü açan ve onlara gelebilecek 

zararları da engellemeye gayret eden muhafızlar gibi hareket eder-

ler. Bu noktada anne-babalar, ne kadar başarılı olabilirlerse, çocuk-

larına o kadar iyi, güzel ve faydalı şeyler ulaşmış olur. Dolayısıyla, 

anne-babaların, çocuklar üzerindeki iyilik, lütuf ve ihsanlarının, 

diğer insanlarınkinden çok daha fazla olduğu aşikârdır. Son derece 

zayıf ve aciz olarak dünyaya gelen insanın çocukluk dönemi, anne-

babanın şefkat ve iyilik duvarlarıyla kuşatılmış ve ona isabet ede-

bilecek her türlü zararın önü kesilmiştir. Çocuğun böylesine zayıf 

olduğu bir dönemde anne-babanın sayısız nimet ve lütufları ona 

ulaşmıştır. Malumdur ki bu tarz iyilik, lütuf ve ihsanların değeri 

oldukça büyüktür. Meselenin bir diğer yönü de şudur; insanın, bir 

başkasına yapacağı iyilik, bazen ondan göreceği muhtemel bir 

iyilik münasebetiyle olabileceği gibi, başka gaye ve sebeplerle de 

insanlar birbirlerine iyilik yapabilirler. Hâlbuki anne-babaların 

evlatlarına iyilik yapması, ileriki bir zamanda evladından görebile-

ceği muhtemel bir iyilikten dolayı değildir. Aksine, onların evlatla-

rına yapmış oldukları iyilikler, karşılık gözetilmeksizin yapıldığı 

için, tam ve daha halistir. Bu da, evlat üzerinde, hiç kimsenin, an-

ne-babası kadar hakkının, nimetinin ve iyiliğinin bulunmadığını 

ortaya koymaktadır. İşte bu sebepledir ki, Yüce Allah, evvela “ken-

disinden başkasına kulluk etmeyin!” diye hükmetmiş, daha sonra da 

anne-babanın iyiliklerine teşekkürde bulunmayı emretmiştir. Bu-

nun hikmeti, Yaratıcının inam ve lütfünden sonra, nimetlerin en 

                                                           
14 Buhârî, Muhammed b. İsmail, Sahîh, Dâru İbn Hazm, Kâhire, 2008/1429, Fedâilu’s-

Sahâbe, 12, 16. 
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büyüğünün, anne-babanın yapmış olduğu iyilikler olmasıdır.15 

Yukarıda mealini vermiş olduğumuz ayetlerin lafızlarının her 

biri anne-babaya her türlü iyiliği yapmayı gerektiren pek çok kay-

dı ihtiva etmektedir. Bu kayıtlardan birisi de şüphesiz ahiret saade-

tiyle alakalıdır. Şöyle ki; Yüce Allah daha önceki ayetlerde, “Kim de 

ahireti diler ve bir mümin olarak ona yaraşır bir çaba ile çalışırsa, işte 

bunların çalışmaları makbuldür”16 şeklinde buyurmuş, hemen peşin-

den de ahiret saadetinin elde edileceği amelleri kapsayan bu ayet-

leri getirmiştir. Anne-babaya itaat edip iyilikte bulunmayı da bu 

amellerden birisi olarak zikretmiştir. Bu da anne-babaya itaatin ve 

iyiliğin âhiret saadetini kazandıran temel ve aslî amellerden birisi 

olduğuna delâlet eder. Keza Yüce Allah bu ayetlerde önce tevhidi; 

ikinci olarak kendisine itaati; üçüncü olarak da anne-babaya iyiliği 

emretmiştir. Bu da, anne-babaya itaatin ne denli büyük ve önemli 

olduğunu ortaya koyan bir sıralama şekli ve ileri derecede bir ifade 

tarzıdır. Bu ayetteki bir diğer ifade tarzı da şudur: Yüce Allah  “  و

بالوالدين و إحسانا“ dememiş,  tam aksine  ”إحسانا بالوالدين ” buyurarak, 

“anne-baba” ifadesini önce zikretmiştir.  Bu da, onlara alabildiğin-

ce itina göstermek gerektiğine delâlet eder. Keza Yüce Allah, 

 lafzını nekire/belirsiz olarak zikretmiştir. Malumdur ki ”إحسانا“

Arapça’da bir şeyi nekire zikretmek, o şeyin yüceliğine delâlet 

eder. Buna göre ayetin manası. “Rabbin, anne-babanıza, büyük ve 

mükemmel bir şekilde iyilikte bulunmanızı emretti” şeklinde olur. Zira 

onların bize karşı olan lütuf ve iyilikleri, hadsiz bir dereceye varın-

ca, bizim de onlara yapacağımız iyiliğin bu şekilde olması gerekir. 

Bu ayetlerdeki dikkat çeken bir diğer ifade ise “ikisine de güzel söz 

söyle!” emridir. Yüce Allah insanı, önceki hitabı ile anne-babasına 

eziyet veren ve onları rencide edecek şeylerden nehyetmiştir. An-

cak bu emir, tam olarak güzel söz söylemeyi emretmek anlamına 

gelmez. İşte bu sebeple, bunun peşinden insana, ebeveynine güzel 

ve hoş söz söylemesini emrederek, “ikisine de güzel söz söyle!” bu-

yurmuştur ki bununla da, “Onlara saygı ve hürmet dolu sözlerle hitap 

                                                           
15 Geniş bilgi için bkz; Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, XX, 186. 
16 İsra, 17/19. 
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etmek” kastedilmiştir. Hz. Ömer (r.a.), bunun, insanın anne-

babasına, “babacığım, anneciğim” şeklinde hitap etmesi manasın-

da olduğunu söylemiştir. “İkisine de güzel söz söyle!” ifadesi, anne-

babayla konuşurken, kişinin sesini onların sesinden daha yüksek 

çıkarmaması ve onlara sert bakmaması gerektiği şeklinde tefsir 

edilmiştir. Çünkü bu iki durum, ayette bahsedilen “güzel söz söyle-

meye” aykırı davranışlardır. Bu ayetlerde geçen “Rabbim! Küçüklü-

ğümde onlar beni nasıl yetiştirdilerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet 

et!” diyerek dua et!” hitabıyla da Yüce Allah, anne-babaya tatlı söz 

söylemeyi öğretmekle yetinmediği, buna bir de fiilî olarak nasıl iyi 

davranılacağını ilave ettiğine dikkat çekilmiştir. Bu da evladın, 

anne-babası için Allah’ın rahmetini istemesi ve “Ya Rabbi! Onlara 

merhamet et!” diye dua etmesidir. Rahmet sözü, hem dinî hem 

dünyevî hususlardaki her türlü hayrı içine alan bir sözdür. Yüce 

Allah daha sonra da, evlada “küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştir-

dilerse” yani “Ya Rabbi! Onlar beni eğitip büyütürlerken, bana nasıl iyi 

davrandılarsa, sen de onlara öylece lütufkâr davran” demesini emret-

miştir.17 

1.2. Annelerin Önceliği  

Kur’ân’da genel olarak anne-babanın her ikisine de iyilik ya-

pılması emredilmektedir. Bununla birlikte bazı ayetlerde anne 

hakkının daha öncelikli olduğuna vurgu yapıldığı görülür. Mesela 

“Biz insana, anne ve babasına güzel muamele etmesini emrettik.  Zira 

annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğur-

muştur”18 şeklinde buyrulmuştur. Bazı âlimlere göre bu ayet, anne 

hakkının daha büyük olduğuna delâlet etmektedir. Çünkü Yüce 

Allah, önce “biz insana, anne ve babasına güzel muamele etmesini em-

rettik” buyurmuş ve anne-babayı birlikte zikretmiş, daha sonra 

anneyi özellikle zikrederek “annesi onu nice zahmetlerle karnında 

taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur” buyurmuştur. Bu da, anne 

hakkının daha büyük ve çocuk yüzünden annenin çektiği zahmet 

                                                           
17 Geniş bilgi için bkz; Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, XX, 188-193. 
18 Ahkaf, 46/15. 
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ve meşakkatin daha çok olduğuna delâlet eder.19  

Anne hakkının babanın hakkından daha fazla olmasına misal 

olarak Kurtubî (ö.671/1273) şu hadisi delil göstermektedir. Bir 

adam, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) gelerek: “İnsanlar arasında iyilik 

yapmama en layık kimdir?” Diye sordu. Hz. Peygamber (s.a.v.) 

“Annendir” diye cevap verdi. Adam, “sonra kimdir?” Diye sorun-

ca, Hz. Peygamber (s.a.v.); “Sonra yine annendir” dedi. Adam, 

“sonra kimdir?” Diye tekrar sorunca, Hz. Peygamber (s.a.v.) “Son-

ra yine annendir” diye buyurdu. Adam, “Sonra kimdir?” Diye 

sorunca, bu sefer Hz. Peygamber (s.a.v.) “Sonra babandır” diye 

cevap verdi.20 Kurtubî, bu hadisi, anneyi sevip ona şefkat göster-

menin baba sevgisinin üç misli olduğuna delil olarak gösterir. 

Çünkü Peygamber (s.a.v.) anneyi üç defa, babayı da dördüncü-

sünde yalnızca bir defa zikretmiştir. Kurtubî’ye göre annenin hak-

kının daha fazla olmasının izahı da şöyledir: Hamileliğin zorluğu, 

doğumun zorluğu, süt emzirmenin ve terbiye edip yetiştirmenin 

zorluğu yalnızca annenin çektiği zorluklardır. Babanın bu zorluk-

ların aşılmasında doğrudan doğruya çok büyük bir katkısı yoktur. 

Kurtubî, bazı eserlerde ebeveyne gösterilmesi gereken iyilik ve 

itaatin, dörtte üçünün annenin hakkı, dörtte birinin de babanın 

hakkı olduğu hususunda “ilim adamları arasında hiçbir görüş ayrılığı 

bulunmadığının belirtildiğini” aktarmaktadır.21 

2. Hadislerde Anneye Verilen Değer 

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hadislerine baktığımız zaman, anne-

babaya iyilik yapmanın gerekliliğinin en üst seviyede vurgulandı-

ğını müşahede etmekteyiz. Mesela anne-babaya iyilik yapmak 

mertebe olarak, Allah katında en değerli amel olan “vaktinde kılı-

nan namazın” hemen altında, “Allah yolunda cihat etmekten” ise 

daha üstün bir mertebede olduğu bildirilmiş, bununla yetinilme-

                                                           
19 Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, XXVIII, 14. 
20 Buhâri, Edeb, 2. 
21 Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed, el-Câmi‘ li Ahkâmi’l-Kur’ân, Dâru 

‘Âlemi’l-Kutub, Riyâd, 1423/2003, X, 239. 
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yip anne-babaya karşı gelmek ise büyük günahlardan sayılmış-

tır.”22 İhtiyarlığı anında annesi ile babasından birine veya her ikisi-

ne yetişip de onların rızasını kazanarak Cennet’e girmek fırsatını 

elinden kaçıran kimselerin, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) üç defa 

“Burnu yere sürünsün! Burnu yere sürünsün! Burnu yere sürün-

sün!” şeklinde dile getirdiği şiddetli tenkidine maruz kaldığını 

görmekteyiz.23 Ayrıca “Yüce Allah’a sunulup da geri çevrilmeye-

cek dualar arasında anne-babaların çocuklarına yaptıkları duala-

rın”24 olması; “kişinin Cennet’e veya Cehennem’e gitmesinin anne-

babasının elinde olduğunun bildirilmesi,25 hem anne-babaya veri-

len ehemmiyetin bir göstergesi hem de anne-babanın çocuklar 

üzerindeki hakkının ne denli büyük olduğunun bir delilidir.26 “Al-

lah’ın rızasının anne-babanın rızasında, gazabının da anne-

babanın gazabında olması,”27 diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.v.) 

tarafından haber verilen büyük günahlardan olan “Allah’a şirk 

koşmak ve yalancı şahitlik yapmak” gibi günahların yanı sıra “an-

ne-babaya itaatsizliğin”28 de bu günahlara dâhil edilmesi düşün-

dürücüdür. Malumdur ki Allah yolunda savaşmak manasına gelen 

ve büyük bir sevap olarak telakki edilen cihadın bile anne-babaya 

iyilik yapmaktan daha sonra geldiğini görmekteyiz. Nitekim 

Câhime adında bir sahabi Hz. Peygamber’e (s.a.v.) gelerek, cihat 

için kendisiyle istişare etmek istemiş, Hz. Peygamber (s.a.v.) ise 

öncelikle ona annesinin hayatta olup olmadığını sormuştur. Câhi-

me, annesinin hayatta olduğunu söyleyince Hz. Peygamber (s.a.v.) 

gidip annesine hizmet etmesini tavsiye edip “cennetin, annesinin 

ayaklarının altında”29 olduğuna dikkat çekmiştir. 

Abdullah b. Mes‘ûd Hz. Peygamber’e (s.a.v.) Allah’ın en sev-

                                                           
22 Buhârî, Edeb, 1. 
23 Müslim, Birr, 3. 
24 Buhârî, Edeb, 5. 
25 İbn Mâce, Muhammed b. Yezîd, Sünen, Dâru’l-Marife, Beyrût, 1998/1419, Edeb, 1. 
26 İbn Mâce, Edeb, 1. 
27 Tirmizî, Birr, 3. 
28 Buhârî, Edeb, 6. 
29 Nesâî, Ahmed b. Şuayb el-Horasânî, Sünen, Dâru’l-Marife, Beyrût, 2007/1428, 

Cihad, 6. 
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diği amellerin neler olduğunu sormuş, kendisine bu amellerin 

“vaktinde kılınan namaz, anne-babaya iyilik yapmak ve Allah 

yolunda cihat etmek” olduğu bildirilmiştir.30 Anne-babanın, meşru 

isteklerine itiraz ve muhalefet etmemek onların maksatlarına uy-

gun hareket etmek gerekmektedir. Buna göre anne-babalar, çocuk-

larına, vacip olan bir işi emredecek olurlarsa onlara itaat etmek 

gerekir. Mendup bir iş emrederlerse de durum böyledir. Bazı âlim-

lerin kanaatine göre, onların mubah emirleri, çocuk hakkında o 

emrin mendup olmasını gerektirir. Mendubu emretmeleri ise, o 

emrin mendupluğundaki tekîdi daha bir artırır.31 Anne-baba kâfir 

iseler dahi evlatları onlara iyi davranmalıdır. Nitekim Kureyşlile-

rin, Peygamber (s.a.v.) ile antlaşma yaptıkları sırada barış süresi 

içerisinde müşrik olan anne-babalarına iyilikte bulunup bulun-

mama hususunda sahabeden bazılarının soru sorması üzerine, Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) onlara izin vermesi32 buna misal olarak veri-

lebilir.33 Kişinin sadece kendi anne-babasına değil başkalarının da 

anne-babalarına hürmet etmesi, bunu yapamıyorsa dâhi en azın-

dan onlara kötü sayılabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması 

gerekmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.), kişinin anne-

babasına sövmesinin büyük günahlardan olduğunu ifade etmiş, 

kendisine “bir kimsenin kendi anne-babasına sövmesinin nasıl 

mümkün olabileceği” sorulunca “başkalarının anne-babasına söv-

mesi halinde, başkalarının da onun anne-babasına sövebileceği” 

ihtimaline dikkat çekmiştir.34 Öyle anlaşılıyor ki kişi anne-babasına 

dolaylı yoldan da olsa herhangi bir hakaret veya onur kırıcı bir söz 

ve eylemin dokunmasına fırsat vermemeli ve bu hususta oldukça 

temkinli davranmalıdır.    

 

 

                                                           
30 Buhârî, Mevakîtu's-Salat, 5. 
31 Kurtubî, el-Câmi ‘li Ahkâmi’l-Kur’ân, X, 238. 
32 Buhârî, Edeb, 8. 
33 Buhârî, Edeb 7; Kurtubî, el-Câmi ‘li Ahkâmi’l-Kur’ân, X, 239-240. 
34 Kurtubî, el-Câmi ‘li Ahkâmi’l-Kur’ân, X, 238. 
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Sonuç 

Netice olarak şunu söyleyebiliriz; İslam dinî genel olarak in-

sanların tümüne büyük bir ehemmiyet vermiş, erkekle beraber 

insanlık âleminin devamını sağlayan kadına da bilhassa annelik 

rolü üzerinden çok daha fazla bir ehemmiyeti layık görmüştür. 

İnsanlığın başlangıcından günümüze kadar ortaya çıkan bütün 

fikir ve düşünce akımları, örf, adet ve inanç eğilimleri içerisinde 

İslam dininin kadına verdiği ehemmiyetten daha fazlasını veren 

bir sistemin olmadığı bilinmelidir. Hassaten günümüz dünyasının 

post-modern yaklaşımlarının bir ürünü olan hazza dayalı hedonist 

tüketim anlayışları artık hepimizin malumudur. Bu hedonist anla-

yış biçiminin ürettiği, çocuk-genç-yaşlı ayırımı yapmaksızın her 

yaş ve konumdaki kadınları, bir tür “cinsel tüketim objesi” olarak 

değerlendirme algısı, büyük bir toplumsal felaket olarak karşımız-

da durmaktadır. Çağımızda modernitenin dayattığı kadınlara yö-

nelik bu negatif yaklaşım tarzı esefle müşahede edilirken; “Kadı-

nın mirastaki payı, kadının şahitliği, çok kadınla evlilik, kadını 

dövmek vb.” istisnai hükümlerden yola çıkılarak İslam’ın kadına 

değer vermediğini iddia edip (sözde) daha çağdaş yaklaşımlar 

önermek; ya içinde yaşanılan çağdan habersiz olmanın bir göster-

gesidir ya da tanımı henüz yapılmamış farklı bir gaflet örneğidir.  

Yukarıdaki ayet ve hadislerde geçtiği üzere İslam dini; anne, 

evlat veya kardeş olarak kadına her türlü takdirin üzerinde büyük 

önem vermiştir. Bilhassa anne rolü üzerinden kadına verilen de-

ğer, cennetlerle bile kıyas kabul etmez bir seviyededir. Konunun 

bu şekilde bilinmesi ve İslam’ın kadınlara yönelik bakış açısının 

buna göre belirlenmesi son derece önem arz etmektedir. 
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___________________________________________________________ 

KUR’ÂN'DA OLUMLU-OLUMSUZ/KARŞIT İKİ KADIN 

PROFİLİ (TAHRİM SURESİ 10-12 AYETLER BAĞLA-

MINDA) 

Ali YILMAZ 1 

 

Kur’ân'ın kendine has bir ifade tarzı / üslubu vardır. Onda iti-

kadi meselelerin, ahlaki prensiplerin, hukuki kuralların, ibadet 

esaslarının, bunlarla ilgili hüküm, davet, uyarı (inzar), teşvik (ter-

ğib) ve tenkitlerin, tarihi kıssaların, tabiat ve kainat ile ilgili bilgile-

rin peş peşe geldiği, bunların zaman zaman çeşitli üsluplarla zik-

redildiği, bir yerde belli bir konunun muayyen bir yönü aydınla-

tılmışken başka bir yerde değişik bir tarafına temas edildiği görü-

lür.2 Bu anlatım tarzında ibret alınması açısından kıssaların/darb-ı 

mesellerin apayrı ve önemli bir yeri vardır. Zaman zaman bunları 

konu edinen Kur’ân, kimi zaman geçmiş peygamberlerden, kimi 

zaman tarihi bir vakıadan bazen de tarihte iz bırakmış kişilerden 

haber verir.  

Bu bağlamda tarih, hak dava uğruna hayatlarını hiçe sayıp 

canlarını ortaya koyan şahsiyetlere olduğu gibi batıl dava yolunda 

ömürlerini tüketip mücadele verenlere de şahittir. Dönemin ina-

nanları peygamberleriyle veya o dönemdeki dava arkadaşlarıyla 

aynı safta davayı omuzlarken karşı taraftan olanlar da mücadelele-

rini kendi güçleri nispetinde sürdürmüşlerdir. Her iki tarafı da 

temsil eden şahıslar (peygamberler/liderler) ve taraftarlar 

(mü'min/münkir) her dönemde var olmuştur. İşte Kur’ân zaman 

zaman bunları konu edinip tanıtırken, bu davalarda taraf olan ve 

etkin rol oynayan kadın temsilcilerin varlığından da söz eder.  

                                                           
1 Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
2 Güngör, Mevlüt, Tefsirde Konulu Tefsir Metodu, İ.A.D. Mayıs, 1988, s.51. 
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Kur’ân’da kadının sosyal, ekonomik ve hukuki statüsü birçok 

ayette ele alınır. Sosyal yaşantısında onun aktif olduğu alanlara da 

bazen temas edilir. Onun inancı uğruna giriştiği mücadele de bu 

aktif alanlardan birisi olarak dikkatlere sunulur. Kur’ân'da bu bağ-

lamda sözü geçen kadınların, sosyal yaşantılarıyla birlikte yürüt-

tükleri dini faaliyetler/mücadeleler açısından dört farklı konumda 

bulundukları görülür: a) Hak davayı yürütenlerle birlikte yaşayıp 

onlarla beraber hareket eden kadınlar.3 b) Hak davayı yürütenlerle 

birlikte yaşayıp onların karşısında duran kadınlar.4 c) Batıl davayı 

yürütenlerin yanında yaşayıp onlarla birlikte hareket eden kadın-

lar.5 d) Batıl davayı yürütenlerin yanında yaşayıp onlara karşı du-

ran kadınlar.6  

İşte, Tahrîm suresinin son bölümünde, bu guruplardan ikisi-

ne, yani, batıl davayı benimseyerek ondan vaz geçmeyen ve hak 

davayı yürüten (peygamber) kocalarına karşı mücadele veren 

(münkir) kadınlar ile, hak davayı kabullenip bu uğurda canını 

ortaya koyan ve batıl davayı savunan (kâfir) kocalarına karşı mü-

cadele veren (mümin) kadınlara yer verilir. Böylece Kur’ân, inan-

dıkları hak davaya kendini adayan kadınları model (iyi örnek) 

olarak sunar, karşı tarafta olup batıl için kendilerini feda eden ka-

dınlardan da ibretlik (kötü örnek) olarak bahseder.  

Bu darb-ı mesel’de önce batıl davanın tipik iki karakteri olarak 

Hz. Nûh'un ve Hz. Lût'un hanımlarından bahsedilirken, bunlara 

karşılık hak davanın iki abide şahsiyetinden, Firavun’un hanımın-

dan ve Hz. Meryem'den söz edilir.7 Böyle iki zıt karakterin bir 

                                                           
3 İmraetu İmran/İmran’nın hanımı (Al-i İmran, 3/35).  
4 İmraetu Nûh/İmraetu Lût /Nûh (a.s.) ve Lût (a.s.)’ın kadınları.  (Tahrîm, 66/10) 
5 Vemraetühû / Ebu Leheb’in karısı (Mesed, 111/4) 
6 İmraetu Fir’avn/Firavun’un hanımı (Tahrîm, 66/11)  
7 Kur’ân'da bu dört kadın dışında, hem batıl dava hem de hak dava uğruna 

mücadele veren başka kadınlardan da bahsedilir. Mesela, Süleyman peygambere 

karşı batıl davasını yürütüp sonradan hidayete eren Melike, İbrahim peygambere 

ve Eyyub peygambere dava arkadaşı olan hanımları, Zekeriyya Peygamberle 

birlikte hak dava uğruna kendini feda eden Hz. Meryem’in annesi, İmran'ın hanımı 

(Hanne) Hz. Peygamberin en büyük destekçileri olan hanımları, Hz. Peygambere 
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arada, peş peşe zikredilmesi de Kur’ân’ın üslup özelliğindendir. 

Kur’ân, lafızlarla çizdiği resimlerin ahenginde ‘tekabulu’l-ezdâd’ı 

(iki farklı durumu karşılaştırma) çok ince bir şekilde kullanır.8 

Bazen bir hükmü bina ederken, va’d ayetinin peşine vaîd, terğîb 

ifade eden ayetten sonra terhîb ayeti zikredilerek konu karşılıklı 

işlenir.9 Tahrîm suresinde zikredilen darb-ı mesel de bu üslup ile 

ele alınmıştır. Yani önce münkir iki (kadın) şahıstan, sonra mümin 

iki (kadın) şahsiyetten bahsedilmiştir.  

Az önce bahsettiğimiz Tahrîm suresinde, tarihe mal olmuş 

dört kadın, karşıt ikişerli grup halinde iki sınıfa (iman edenlere- 

inkar edenlere) darb-ı mesel olarak şöyle sunulmuştur: 

‘Allah, inkâr edenlere, Nûh'un karısı ile Lût'un karısını örnek gös-

terdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin nikâhları altında bulunu-

yorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları, Allah'ın azabından 

hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, "Haydi, ateşe girenlerle beraber 

siz de girin!" denildi.’ 

‘Allah, iman edenlere ise, Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani 

o, "Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun 

yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar!" demişti. 

Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuz-

dan üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran 

kızı Meryem'i de (inananlara) örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi’.10 

Görüldüğü gibi, bu ayetlerde, inkâr edenlere Nûh Peygamber 

ile Lût Peygamberin zevceleri olumsuz iki kadın, iman edenlere ise 

Firavun’un hanımı ile Hz. Meryem olumlu iki kadın olarak örnek 

verilmiştir. Sure bütünlüğü içerisinde baktığımızda bu ayetlerin, 

aile hayatı içerisinde (eşler arasında) vuku bulan birkaç olay sebe-

                                                                                                                        
karşı mücadele eden amcası Ebu Leheb ile birlikte hareket eden karısı bu konuda 

ilk akla gelen diğer şahsiyetlerdir. 
8 Seyyid Kutup, Kur'ân'da Edebî Tasvir, (Terc: Süleyman Ateş) Ankara, 1967, s.145; 

Subhî Salih, Mebâhis fî Ulûmil'-Kur'ân, Beyrut, 1988, 155. 
9 Geniş bilgi için Bkz. Zerkeşî, Bedruddin Muhammed b. Abdullah, el-Burhân fî 

Ulûmi'l-Kur’ân, Mısır, 1972, I/49; Süyutî, Celaleddin Abdurrahman, el İtkân fî 

Ulûmi'l-Kur'ân, Beyrut, 1987, II/979. 
10 Tahrîm, 66/10-12. 
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biyle,11 kadınlarla ilgili bazı hükümler ve ikazlar içeren ayetler ile 

başlayan Tahrîm suresinin sonunda yer aldığı görülür. Dolayısıyla 

bu surenin ana mihverini; kadın ve kadının toplum içerisinde ki 

konumu ve bazı icaraatları oluşturmaktadır.  İşte surenin sonunda 

da, olumlu ve olumsuz iki kadın örneklemesi bu bağlamda darb-ı 

mesel olarak sunulmaktadır:  

Olumsuz İki Kadın Profili:  Nûh Peygamber ile Lût Peygam-

berin Karısı 

Kur’ân kıssalarında zaman zaman anlatılan bu kadınlar bazı 

ayetlerde kısaca konu edilmiş, bu ayetlerin hiçbirinde ismen zikre-

dilmemiş, yukarıda mealini verdiğimiz ayette de,   ٍاْمَراََت نُوح  / 

Nûh’un karısı,  ٍَواْمَراََت لُوط /Lût’un karısı şeklinde yer almıştır. Kay-

naklarda Nûh (a.s)’ın karısının isminin ‘Vâlihe’12 Vâğıle13 Vâile14 

olduğu,  Lût (a.s.)’ın karısının ise ‘Vâlia’,15 Vâlife,16 Vâlihe17 veya 

Vâhile18 isminde olduğu nakledilir.  

Bu iki kadının Kur’ân’da zemmedilmelerine/kınanmalarına, 

bedbaht sayılmalarına vesile olan yegane davranışın ihanet olduğu 

(fehânetâhümâ) bildirilir. Hıyanet, ahdi, anlaşmayı, sözleşmeyi veya 

verilen sözü gizlice çiğneyerek/bozarak hakka muhalefet etmek, 

aykırı hareket etmek anlamına gelir. Bunun zıddı, eminlik güven-

lik, vefakârlık veya sadakat anlamına gelen ‘emanet’ sözcüğü-

dür.19 Bu açıklamalar çerçevesinde Hz. Nûh ve Hz. Lût Peygam-

berlere karılarının yaptıkları ihanetten ilk akla gelen, onların bu 

peygamberlere karşı evlilik akdi sebebiyle yerine getirilmesi va’d 

                                                           
11 İlerde, surenin başındaki ayetlerin iniş sebebi olan, Hz. Peygamberle hanımları 

arasında cereyan eden olaylar ile ilgili olarak kısaca bilgi verilecektir.  
12 Bkz. Ebû Hayyân, Muhammed b. Yusuf, el-Bahr'ul-Muhît,  Beyrut, 1993, VIII/289. 
13 Kurtubî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed, el-Cami’ li Ahkâmil Kur’ân, Beyrut, 

1988, XVIII/131. 
14 Mâverdî, Ali b. Muhammed, en-Nüket ve’l-Uyûn, Beyrut, 2007.VI/47. 
15 Bkz. Ebû Hayyân, a.g.e. VIII/289. 
16 İbn Cevzî, Cemaleddin Ebu'l-Ferec Abdurrahman, Zadü'l Mesîr fî İlmi't-Tefsîr, 

Mısır, 1965, VIII/315. 
17 Mâverdî, a.g.e. VI/47. 
18 Râzî, Fahreddin, et-Tefsîru’l-Kebîr, Beyrut, 1981, XXX/51. 
19 Isfehânî, Rağıb, el-Müfredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, Mısır, 1961, s.163. 
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edilen vefakârlığa veya sadakate bağlı kalmayıp anlaşmayı, verilen 

sözü yerine getirmeyerek aksi davranmak, yani vefasızlık ve sada-

katsizlik göstermektir.  

Bu ayetten, bu kadınların ihanetinin iki şeye karşı yürütüldü-

ğü anlaşılmaktadır. a) Salih kullardan olduğu bildirilen iki şah-

sa/kocaya/peygambere ihanetleri20 b) O peygamberlerin yürüttük-

leri hak davaya (dine) ihanetleri.21 Ayet-i kerimede geçen ihanetin 

keyfiyeti hakkında ise dört görüş belirtilmektedir: a) Bu iki kadın 

kâfir olduğu için bu küfürleri sebebiyle hain sayılmıştır. b) Bu iki 

kadın münafık olduğu için, yani kocalarından küfürlerini gizleyip 

onların yanında iman etmiş gibi davrandıkları için hain damgası 

yemiştir. c) Bu iki kadın söz taşıyıp kovuculuk yaptığı, dedikodu 

(nemime) ettiği için hain olmuştur. d) Bu iki kadın kocaları aleyhi-

ne gizli faaliyetler yürüttüğü için hain sayılmıştır.22  

Hıyanet kavramının nifak sözcüğüyle aynı anlamda kullanıl-

dığından olsa gerek,23 müfessir Fahreddin Râzî, ayetteki bu iki 

kadınının ihanetinin, ‘onların münafık olup, küfürlerini saklamala-

rı ve o iki peygamberin aleyhine benzeri hain gayeler gütmeleri’ 

anlamında olduğunu tercih eder.24  

Müfessirlerin büyük çoğunluğuna göre bu kadınların hainli-

ğinin, onların kocalarının peygamberliğine iman etmemeleri, o 

peygamberlerin tebliğlerinin aksine hareket etmeleridir.25 Şöyle ki, 

                                                           
20 Zemahşerî, Mahmud  b. Ömer, el-Keşşâf, Riyad, 1988, XVIII/ 164; Râzî, 

a.g.e.XXX/51. 
21 Bkz. Taberî, Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, 

(Tah: Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî) Mısır, 2001, XXIII/112; Matürîdi, Ebu 

Mansur, Te'vîlâtu'l-Kur'ân, İstanbul, 2006, XV/275-276. 
22 Mâverdî, VI/47. 
23 Isfehânî, hıyanet ile nifakın aynı anlama geldiğini belirterek aralarındaki farka şu 

nüansla dikkat çeker: 'Hıyanet, ahit, anlaşma sözleşme veya verilen söz yahut 

eminlik, güvenlik, vefa ve sadakat göz önünde bulundurularak kullanılırken; 'nifak' 

din göz önünde bulundurularak kullanılır.’ Isfehânî, s.163. 
24 Bkz. Râzî, XXX/50. 
25 Bkz. Taberî, XXIII/112; Sealibî, Abdurrahman b. Muhammed, el-Cevâhiru'l-Hisân, 

Beyrut, 1997, V/ 453-454; Şevkânî, Muhammed b. Ali b. Muhammed, Fethu’l-Kadîr, 

(Tah: Abdurrahman Amîre), Beyrut, 1994, V/339; Ebu’s-Suûd, Muhammed el-İmadî, 

İrşadü’l-Akli’s-Selîm, (Tah:Ahmed Ata) Riyad, 1997, V/355. 
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Hz. Nûh’un karısı toplumun müşrik alaycılarıyla birlikte kocasıyla 

dalga geçmiş, onu hafife almış, birçok peygambere denildiği gibi o 

da Nûh peygamberin mecnun olduğunu söylemiş, peygamber 

olan kocalarına bir vahiy geldiği zaman onu müşriklere ileterek 

onları haberdar etmiş, peygambere bir kimse iman edince hemen 

onu yandaşı olan zorbalara ihbar etmiş ve yine kocası olan bu pey-

gamberin sırlarını ifşa etmiştir.26 Hz. Lût’un karısının ihaneti ise 

Hz. Nûh’un karısının yaptığı benzer davranışlar yanında, kocasına 

gelen misafirleri Lût peygambere iman etmeyenlere ihbar etmesi-

dir. Karısının, eve gece bir misafir geldiğinde ateş yakarak, gündüz 

geldiğinde duman tüttürerek çevredekileri bu şekilde haberdar 

ettiği, gelen misafirlere kötülük (fuhuş) yapılsın diye onları eve 

çağırdığı nakledilir.27  

Bu ihanetlerinin bedeli olarak; Lût (a.s.)’ın karısı, peygamberin 

kavmiyle birlikte üzerlerine yağdırılan taş yağmuruyla,28 Nûh 

peygamberin karısı ise, oğluyla birlikte tufanda boğularak helak 

olmuştur.29  

Bazı İslâmî kaynaklarda bu iki kadının kocalarını (Nûh ve Lût 

peygamberleri) başka erkeklerle aldatmak suretiyle (zina ile) iha-

net ettikleri yer alır. Böyle bir iddia doğru değildir. Zira bu, Pey-

gamberlere yöneltilen aşağılayıcı ve onları rencide edici bir du-

rumdur. Ayrıca bu peygamberin tebliğ görevine de halel getirir. 

Bir peygamberin, toplum içerisinde kendilerini küçük düşürücü 

böyle çirkin bir ithamla yaşaması düşünülemez. Bu yüzden alimle-

rin hemen hemen tümü, bu iki kadının ihanetinin, kocalarını alda-

tarak zina fiilini işlemeleriyle bir alakası olmadığında görüş birliği 

içerisindedirler.30 Alimler, bu görüşlerini İbn Abbas’dan rivayet 

edilen ‘hiçbir peygamber hanımı zina etmemiştir’ sözüyle de destek-

                                                           
26 Bkz. Zemahşerî, VI/164; Ebû Hayyân Muhammed b. Yusuf, el-Bahru’l-Muhît, Tah: 

Heyet, Beyrut,1993, VIII/289;  Kurtubî, a.g.e. XVIII/ 132; Mâverdî, a.g.e.VI/47. 
27 Bkz. Beğavî, Ebu Muhammed el-Hüseyn, Meâlimu't-Tenzîl, Riyad, 1412, VIII/170. 
28 Bkz. Araf, 7/84. 
29 Bkz. Hud, 11/42. 
30 Bkz. Matürîdî, a.g.e.XV/276. 
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lemişleridir.31  Buna göre Cenab-ı Hak kendisine elçi seçtiği bütün 

peygamberlerin evini bu ve benzeri bütün çirkin fiillerden koru-

muştur.32 

Tahrîm suresindeki ayet-i kerimelerden anlaşıldığı kadarıyla, 

bu kadınların peygamber hanımı olmaları, küfürleri yüzünden 

onlara hiçbir fayda vermemiştir. Hz. Nûh’un boğulan oğlunun ve 

bu iki kadının durumu, akrabalığın iman etmeye yeterli olmadığı 

ve inanmadıkça bu yakınlığın hiçbir yararının söz konusu olama-

yacağı gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Onların bu durumu 

son derece ibretlik bir tablosudur.   O peygamberlere zevce olma 

şerefini elde etmelerine rağmen taate ve istikamete sahip olama-

mışlar, nail oldukları nimetin kadrini takdir edemeyerek küfre 

meyletmişler, toplumu ıslah etmekten başka düşünceleri olmayan 

salih kocalarına yardımcı olacak yerde fitne çıkarmayı tercih etmiş-

ler,33 dünya ve ahiret saadetini rahatlıkla elde edebilecekleri böyle 

bir durumun avantajını kullanamamışlardır.  

Olumlu İki Kadın Profili: Firavun’un Hanımı ve Hz. Meryem  

Tahrîm suresinin son ayetlerinde yer alan iki olumsuz kadına 

(Tahrîm 10) karşılık iki olumlu şahsiyetten (Tahrîm, 11-12); Fira-

vun’un hanımından ve Hz. Meryem’den söz edildiğini söylemiştik. 

Ayette önce Firavun’un hanımı örnek gösterilir ve kısaca   اْمَراََت

  .Firavun’un hanımı ifadesiyle tanıtılır / فِْرَعْونَ 

Kur’ân’da bu hanımın ismi de zikredilmemiştir. Kaynaklar, bu 

kişinin Âsiye binti Müzahim olduğunu söyler.34 Âsiye’nin Hz. 

Musa’nın halası olduğu, Musa’nın asasını atıp sihirbazların asasını 

yuttuğunu duyduğu zaman ona iman ettiği, Firavun’un ona bu 

imanı sebebiyle çok ağır işkenceler yaptığı rivayet edilmiştir. Fira-

vun, Hanımının iman ettiğini öğrenince ileri gelenlerin huzuruna 

                                                           
31 Bkz. Râzî, a.g.e.XXX/50; Zemahşeri, a.g.e.VI/165. 
32 Geniş bilgi için bkz. Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur'ân Dili, İstanbul, 

1936, VI/5130/5131. 
33 Yazır, a.g.e.VI/5131.  
34 Bkz. Ebû Hayyân, a.g.e. VIII/289. 
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çıkarak onlara ‘Âsiye hakkında ne bilirsiniz?’ diye sormuş, onlar 

da Âsiye’den övgüyle bahsetmiştir. Bunun üzerine Firavun, ‘o 

benden başka bir rabbe ibadet ediyor’ deyince bu defa onu öldür-

mesini istemişlerdir.35  

Firavun’un dört kazık çaktırıp bu hanımı kazıklara çivileterek 

güneş altında bıraktığı, üzerine büyük taşlar koyduğu, o esnada 

kadının ‘Ya Rabbi, bana katında cennet içinde bir ev yap. Yarabbi, beni 

Firavun’dan kurtar…’ diye niyazda bulununca, o esnada ruhunun 

kabzedildiği bildirilmiştir.36   

İslâmî kaynaklar, Asiye’nin Firavun’un yanında yaşadığı dö-

nemlerde, sarayda Hz. Musa’ya iman edenlerin ifşa olduğunda 

işkenceye maruz kalmalarına ve öldürülmelerine bizzat şahit ol-

masına rağmen, Allah’a kulluk hususunda hiçbir gevşeklik gös-

termediğini, bu halde bile namaz ve benzeri ibadetlerini gizlice 

yerine getirerek sadakatinden taviz vermediğini bildirir.37 

Firavunun karısının durumu dünya hayatının basit değerleri-

nin üstüne çıkışın açık misalidir. O o gün yer yüzündeki hüküm-

darların en büyüğünün hanımı olma özelliğine sahipti. Bir kadının 

isteyeceği ve gönül bağlayacağı şeylerin en değerlisini bulurdu. 

Ama o bütün bunları bırakarak imanıyla yücelmeyi tercih etmiş-

tir.38  

Kadın toplumun baskısına ve hakimiyetine karşı daha hassas 

bir varlıktır. Onu daha çok hisseder. Böyle bir ortamda o, bir köş-

kün havasında, bir hükümdarın baskısı altında, krallık şaşaasının 

ağırlığı içerisinde, tek başına azgın küfür okyanusunda dimdik 

ayakta kalmış ve kendini korumuştur. Her türlü tesirden, her türlü 

bağlılıktan, her türlü engellemelerden ve çağrılardan kopup yalnız 

kendini Allah’a vermenin bir örneği bu. Seyyid Kutup der ki: ‘Bu-

rada İmran kızı Meryem’le birlikte anılmaya değer olarak yalnız 

                                                           
35 Kurtubî, a.g.e.XVIII/132. 
36 Bkz. Râzî, a.g.e.XXX/50; Yazır, a.g.e.VI/5132 
37 Köksal, Asım, Peygamberler Tarihi, Ankara, 2004, II/54-55.  
38 Seyyid Kutup, Fî Zılâli’l-Kur’ân, (Terc: Bekir Karlığa ve arkadaşları) İstanbul, tsz. 

XV/71. 
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Firavunun karısından söz edilmesi, onun Meryem’e denk şekilde 

yüce bir mevkiye sahip olduğuna işarettir.’39  

İşte böyle zor şartlar ve işkenceler altında sabır ve metanetle 

hayatını sürdürmüş olan Âsiye, mümin kadınlara örnek olarak 

sunulan ilk şahsiyettir. Sosyal yaşantı, aile ortamı ve çevre olarak 

her ne kadar  Asiye’ye benzemese de, din uğrunda yaşamış olduğu 

sıkıntılar ve verdiği mücadele yönüyle Asiye’nin mücadelesiyle 

benzerlik arz etmesi hasebiyle İmran kızı Meryem /  ََوَمْريََم اْبنََت ِعْمٰرن 

Tahrîm suresinde ikinci olumlu örnek olarak sunulur. 

İslâm’da üstün nitelikleri sebebiyle yüceltilen, iffet ve taat 

simgesi bir şahsiyet olarak gösterilen Meryem, Hıristiyanlıkta özel 

nitelemelerle kutsanmakta, hıristiyanların ibadet hayatında önemli 

bir yer tutmakta, onun da Hz. İsa gibi asli günahtan uzak olduğu-

na ve öldükten sonra semaya yükseldiğine inanılmaktadır. 40 

İsa’nın şahsı ve tabiatıyla ilgili dogmalar üzerine kurulu bir 

din olan hıristiyanlığın gerek kutsal kitabında gerek teolojisinde 

önceleri Meryem’e çok az yer verilmiş ve Meryem kendi kişiliği 

yönünden değil oğlu İsa dolayısıyla zikredilmiştir. İncillerde Mer-

yem’in  sadece İsa’nın doğumu sebebiyle ön planda olup daha 

sonra adeta unutulması da bunu göstermektedir. Ancak zamanla 

Meryem İsa’dan sonra ikinci önemli şahsiyet olmuş, onun etrafın-

da bir Meryem teşekkül etmiş ve Hıristiyan sanat, edebiyat ve 

kültürünün en önemli simalarından biri haline gelmiştir. 

Hıristiyanlıkta Meryem’le ilgili beş temel dogmadan biri olan 

onun bakireliği ve iffeti, doğum yapmadan önce, doğum esnasında 

ve doğum yaptıktan sonra olmak üzere üç yönden ele alınmıştır. 

Onun bakire iken Hz. İsa’ya hamile kaldığı hem İnciller’de41 hem 

iman esaslarında belirtilmektedir. Bakire iken doğurması, fiziki 

açıdan İsa’nın bir babadan döllenme olmadan çocuk oluşumu sır-

rına bağlı olarak doğması, ahlaki yönden Meryem’in erkekle ilişki 

                                                           
39 Kutup, a.g.e.72.  
40 Harman, Ömer Faruk, Meryem, DİA, İstanbul, 2004, XXIX/236. 
41 Matta, I/18-25; Luka, I/27/35. 



 Ali YILMAZ 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

482 

alternatifinden uzak kalarak kendisini tamamıyla Tanrıya adaması, 

sembolik açıdan ise yeni bir yaratılışın sembolü olması demektir. 

Hıristiyan geleneği, Meryem’in hem bedenen hem ruhen, İsa’yı 

doğurmadan önce de doğurduktan sonra da hep bakire kaldığını 

kabul etmektedir.42    

İslâm’da ise Hz. Meryem çok özel bir konuma sahiptir. Ku-

ran’da birçok yerde ondan bahsedilir. Meryem adı Kur’ân’da yirmi 

üçü İsa b. Meryem şeklinde olmak üzere otuz dört yerde geçmek-

te,43 ayrıca Kur’ân’ın on dokuzuncu suresi bu isimle anılmaktadır. 

Hz. Meryem Kuran’da ismiyle anılan yegane kadındır.  Annesinin 

adı ismen zikredilmezken, ondan İmran’ın karısı diye bahsedilir.44 

Babası ise İmran ismiyle zikredilir.45 Meryem’in Hz. Musa’nın 

soyundan geldiği nakledilir.46  Kur’ân’da bildirildiği gibi, Mer-

yem’in kavminin ona ‘Ey Harun’un kız kardeşi’47 şeklinde hitap 

etmesi onun Hz. Musa’nın soyundan geldiğine en büyük delil 

gösterilir. 48  

İslâmî kaynaklar, Meryem’in Zekeriya peygamberden sonra 

amcası oğlu ola Yusuf’un himayesine verildiğini bildirir.49 Yusuf 

ile beraber bulunduğu süre içerisin de iffetini aynı titizlikle koru-

yan Meryem’e, hiç evlenmediği halde Allah tarafından bir erkek 

çocuğu olacağı müjdesi verilince Meryem buna şaşırır ve bunun 

nasıl olacağını sorar. Melekler de ona ruh üflenerek bir erkek ço-

cuğu doğuracağı müjdesini verir.50  

İşte Meryem için sıkıntılı ve meşakkatli hayat bu dönemden 

                                                           
42 Harman. a.g.m. XXIX/239. 
43 Bkz. Muhammed Fuad Abdulbakî, el-Mu’cemü’l-Müfehres, Mısır, tsz. 
44 İslami Kaynaklarda Meryem’in annesinin isminin Hanne binti Fâkûzâ olduğu 

nakledilir. Bkz. Ebu’s-Suûd, a.g.e. I/468; Alûsî, a.g.e.III/133. 
45 Kaynaklarda, Meryemin babasının adının İmran b. Yâsân olduğu ve Zekeriya 

Peygamberle de bacanak olduğu rivayet edilir. Bkz. Ebu’s-Suûd a.g.e.I/468. 
46 Bkz. Taberî, a.g.e.XV/522. 
47 Meryem, 19/28. 
48 Bkz. Harman, a.g.m. XXIX/240. 
49 Harman. a.g.m. XXIX/240; Bkz. Bayraktutan Osman, Semantik Analiz Yöntemi 

Açısından Tahrif Kelimesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2009. 
50 Al-i İmran, 3/35; Meryem, 19/ 16-21; Tahrîm, 66/12. 
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itibaren başlamış olup, ömrünün sonuna kadar artarak devam 

etmiştir. Çocuğu doğurması, iffetsizlikle itham edilmesi, kendi 

beldesinden ayrılmaya mecbur kalması, yalnızlığı, etrafında ken-

dini koruyacak bir sahibinin bulunmaması onun bu hayatta çektiği 

sıkıntılardan bazılarıdır.  

Kur’ân’da bildirildiğine göre, doğumdan sonra kavminin ya-

nına gelen halk Meryem’i kınayarak iffetsizlikle itham etmelerine 

rağmen o büyük bir metanet ve sabır göstererek kavminin bu kı-

namasına aldırış etmez ve tam bir teslimiyet ve tevekkül ile kendi-

ni savunma ihtiyacı bile duymadan sessizliği tercih eder. 51 

Hz. İsa’nın dünyaya gelmesinden sonra Meryem’in oğluyla 

birlikte yaşamaya elverişli münbit bir yere yerleştiği bildirilir52 ve 

burada on iki yıl kaldığı söylenir.53  

İslâmî kaynaklarda, Hz. İsa’nın semaya yükseltilmesinden ön-

ce Meryem’in, Şem’un es-Safa (Simun Petros) ve Yahya (Yuhanna) 

isimli iki havariyle birlikte Roma imparatoru Marut’a (Neron’a) 

gittiği, havarilerden birinin öldürüldüğü, Meryem’in Yuhanna ile 

kaçarken toprağın yarıldığı ve kaybolduğu bildirilir.54 

Bu rivayetler, Hz. Meryem’in hakkı savunma ve yayma adına 

çekmiş olduğu meşakkatlerle birlikte, dini tebliği kendine bir vazi-

fe addedecek kadar cesaretli ve azimli olduğunu göstermektedir. 

Bu durum Meryem’in dini uğruna hayatı boyunca yürüttüğü mü-

cadelenin somut bir göstergesidir.  

Kur’ân’da, Meryem’in özelliklerini tek tek sıralayan ayetler 

vardır. Allah hiçbir kadına vermediği özellikleri Meryem’e vermiş-

tir. Onun üç özelliği  Al-i İmran suresinin 42. ayetinde, üç özelliği 

de Tahrîm suresinin 12 .ayetinde zikredilmiştir. Al-i İmran sure-

sinde şöyle bildirilmiştir ‘Melekler şöyle demiştir: ‘Ey Meryem, Allah 

seni seçti, seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına üstün 

                                                           
51 Meryem, 19/26-29. 
52 Müminun, 23/50. 
53 Bu yerin Mısır, Dımeşk, İlya, Beytülmakdis, Remle olduğuna dair farklı rivayetler 

vardır. (Harman, a.g.m. XXIX/241.) 
54 Harman, a.g.m.a.y. 
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kıldı.’ Bu ayet, Meryem’in  seçilmiş olduğuna, onun kötülüklerden 

korunup tertemiz bir hayat yaşadığına ve  dünyada hiçbir kadının 

elde edemeyeceği bir saygınlığa layık görüldüğünü göstermekte-

dir.  

İlk olarak, Allah’ın Meryem’i seçtiği/ıstıfa bildirilir. Bundan, 

Allah’ın onu (Beyt-i Makdis) gibi özel hizmetlere layık görmesi, 

dünya meşgalelerinden uzaklaştırıp ibadete yönlendirmesi, farklı 

şekilde rızıklandırması, meleklerin sözüne muhatap kılması gibi 

manalar anlaşılır. İkinci olarak, onun tertemiz olduğu/tathîr bildiri-

lir. Bu da, Allah’ın onu inkâr ve günahtan tertemiz kılması, hayız-

dan temiz ve uzak tutması, kötü işlerden ve çirkin adetlerden beri 

kılması, düşmanların töhmetinden, yalanlarından koruyarak temiz 

tutması gibi anlamlara gelmektedir.55 Üçüncü olarak, onun dünya 

kadınlarına üstün kılınmasının bildirilmesi de, Hz. İsa’nın ona 

babasız olarak lutfedilmesi, İsa’nın çocukken konuşturulup anne-

sinin (iffet konusunda) masumiyetini ikrar etmesi yönüyledir de-

nilmiştir. Burada ‘alemlerin kadınlarından üstün kılınması’ndan, 

‘kendi çağdaşı olan kadınlara karşı üstün kılınması’ anlaşılabilece-

ği gibi, ‘tüm zamanların kadınlarına karşı üstün kılınması’ da anla-

şılabilir denilmiştir.56   

Meryem’in Tahrîm suresinde bildirilen üç özelliği ise şöyle sı-

ralanır: İffetini koruması, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tas-

dik etmesi ve ‘kânitîn’den olması. Namusunu koruması hususun-

da ne kadar dikkatli ve titiz olduğunu yukarıda zikretmiştik. Öyle 

ki, kendisine ruh üflemek için temessül eden melek karşısında, onu 

yabancı biri zannederek hicabından  ‘ben senden Rahman’a sığını-

rım’57 diyecek kadar iffetli davranmıştır. Onun namusunu koru-

ması hususunda özellikle iki şeye dikkat ettiği bildirilir. Birincisi; 

insanların gözü kendi üzerinde, kendi gözü de başkaları üzerinde 

                                                           
55 Bkz. Râzî, a.g.e.VIII/47. 
56 Bkz. Kurtubî, a.g.e.IV/53; Bkz. Yurt, Mehmet Emin- Osman Bayraktutan, Çocuğun 

Kişilik Gelişiminde Ailenin Önemi, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uluslararası 

Aile İçi Eğitim Çalıştayı, 2016, s. 277- 292 
57 Meryem, 19/18. 
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olmasın diye sürekli bir örtü ile kendini başkalarından gizlemek 

suretiyle titiz davranması.58 İkincisi; fuhşiyattan/çirkin olan şey-

lerden ve zinadan uzak durup kendini temiz tutması. Yani o, zina 

ve fuhşiyyatı irtikab etmediği gibi zinaya kapı aralayacak oluşum-

lara da fırsat vermemiştir.59 

Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etmesi ile ilgili şu 

üç görüşe yer verilmiştir: a) Rabbinin kelimeleri İncil, Rabbinin 

kitapları Tevrat ve Zebur’dur. b) Rabbinin kelimeleri Cibril’in ona 

indirdiği sözler,60Rabbinin kitapları İncil c) Rabbinin kelimeleri Hz. 

İsa, Rabbinin kitapları İncil.61  

Ebu Ali el-Farisî’de ayetteki, ‘kelimât/kelimeler’ sözüne, sözün 

ötesinde ‘kendisi için meşru kılınan, konan ilahî kanunlar’ manası-

nı vermiştir. Buna göre mana, ‘Meryem, Allah’ın kanunlarını tas-

dik etti, onlara yapıştı, Allah’ın hitaplarını doğruladı, yalanlamadı’ 

şeklinde olur. Çünkü şer’î kanunlar ‘kelimât’ diye adlandırılmıştır. 

Zira Allah, Bakara suresinde İbrahim’i bir takım kelimeler ile imti-

han ettiğini bildirmiştir ki62 bu kelimelerin de bir takım kanun-

lar/kurallar olduğu açıktır.63 

Bu konuda Râzî’nin görüşü de şöyledir: ‘Allah’ın kelimeleri 

tabiriyle İdris’e indirilen sahifeler, Allah’ın kitapları ile de dört 

büyük kitap kastedilmiştir. Bunlardan, Cenâb-ı Hakk’ın melekleri-

ne konuştuğu ve Levh-i Mahfuz’da takdir ettiği şeylerin tümü de 

kastedilmiş olabilir.’64  

Kurtubî de derki: Hz. Meryem’e çocuk doğuracağı müjdesi 

verilince o, Hz. Zekeriya’nın alamet istemesi gibi ayrıca bir alamet 

istememiş, böylece Rabbinin kelimelerini tasdik etmiştir. İşte bun-

                                                           
58 Hz. Meryem'in böyle titiz davranması, aynı zamanda, Nur suresinde bildirilen 

'Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar’ (Nur, 

24/31) ayetin hükmüdür ve ondaki uygulamasıdır. 
59 Matürîdî, a.g.e.XV/279. 
60 ‘İnnema ene resulü rabbiki… / Ben ancak Rabbinin elçisiyim.’ Meryem, 19/19. 
61 Mâverdî, a.g.e.VI/48. 
62 Bakara, 2/124. 
63 Râzî, a.g.e.XXX/50. 
64 Râzî, a.g.e.XXX/51. 
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dan dolayı Allah, kitabında ona ‘Sıddîka / çok tasdik eden65, Rab-

binin sözlerini doğrulayan kadın’ adını vermiştir.66 Hz. Meryem, 

iffet ve namusunu koruması, bedeni ve ruhi saflığı, kendini Allah’a 

ibadete adaması sebebiyle ayrıca ‘Betûl’ olarak da adlandırılmış-

tır.67  

Onun itaatkar/kânita oluşuna gelince; Kunut’un, mütevazi ve 

alçak gönüllü olma, itaati sürdürme, itaatten ayrılmama anlamla-

rına geldiği söylenir.68 Bu ayette ki Meryem’in  kânitîn’den olma-

sının şu anlamlara geleceği belirtilmiştir: a) O itaat edenlerdendi. 

b) Namaz kılanlardandı. c) Bütün ibadetleri eksiksiz yerine geti-

renlerdendi.69 Dolayısıyla, burada Hz. Meryem’e, çok ibadet ve 

taat yapması sebebiyle ayrı bir övgü vardır. 70 

Meryem’i bu özel kişiliğe hazırlayan şartlar ve ortam ile ilgili 

olarak da iki önemli hususu; aile ve çevrenin katkısını özellikle 

belirtmemiz gerekir. Şöyle ki; Meryem’in annesi Hanne’nin çocuğu 

olmaması nedeniyle, şayet bir erkek çocuğu olursa onu Allah’a 

adayacağını vad eder. Kız çocuğu doğurunca bu vadini yerine 

getirir, Allah da onun bu nezrini kabul ettiğini bildirir. Dolayısıyla 

Meryem’in, Allah tarafından kabul edilmiş bir nezir olarak dünya-

ya gelmesi onun karakterine tesir eden önemli bir etkendir.  Yine, 

annesinin kabul edilen özel duasına mazhar olması71 da onun 

şahsiyetine etki eden diğer bir unsurdur diyebiliriz. 

Ayrıca, Meryem’in kişiliğinin oluşmasında, Zekeriya Peygam-

ber gibi bir şahsın himayesinde büyümesinin etkili olduğu söyle-

                                                           
65 Maide,75. 
66 Kurtubî, a.g.e.IV/54. 
67 İbn Manzûr, Muhammed b. Mükrem,  Lisânu’l Arab, Beyrut, 2008, IV/389. 
68 Bkz. Isfehânî, a.g.e.s.413. 
69 Mâverdî, a.g.e.VI/48; Râzî, a.g.e.XXX/50. 
70 Sabûnî, Muhamed Ali, Safvetü't-Tefâsîr, Beyrut, 1981, III/412. Meryem’in ter temiz 

ve seçilmiş biri olduğunu bildiren Al-i İmran suresinin 42. ayeti ile ilgili, onun 

maddi ve manevi bütün kötülüklerden korunduğu ve Hz. İsa gibi günahsız (ısmet 

sıfatına sahip) olduğu şeklinde yorumların yapıldığı da görülmektedir. Bkz. 

Şevkânî, a.g.e. I/560; Beğavî, a.g.e. II/36. Ebu’s-Suûd a.g.e. I/476. 
71 Meryem’in annesi (şöyle dua ederek) demişti ki: 'Ya Rabbi, Onu ve soyunu 

kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum.’(Al-i İmran, III/ 36)  
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nebilir. Zira onun kişilik teşekkülü, Beyti makdis gibi bir mabette 

oluşmuştur. Zekeriya (a.s.) Meryem’i ergenlik çağında mabede 

götürmüş, orada ona bir oda tahsis ederek ibadetle inzivada bu-

lunmasına destek olmuştur. 

Meryem ve Asiye’ nin Kur’ân’ın övgüsüne mazhar olmaları, 

onların çileli bir hayat yaşamış olmalarına rağmen sırat-ı müstakîm 

üzere erdemli bir yaşantı sürdürmüş olmalarına bağlanabilir.  Di-

ğer bir ifadeyle; Meryem ve Asiye’yi iki onurlu, asil kadın yapan 

ana unsur, bir taraftan inançları uğruna birtakım çileler ile yoğ-

rulmaları, diğer taraftan dini yaşantılarından hiçbir taviz verme-

den istikamet üzere sabit kalmalarıdır. Zira, böyle zor şartlarda 

istikrarlı bir yaşantı herkesin başarabileceği bir şey değildir. Bu 

yüzden Kur’ân onları bu özellikleriyle tanıtarak över. Buna göre; 

Meryem ve Âsiye çile demektir, iffet demektir, masumiyyet de-

mektir, cesaret demektir, sabır demektir, tevekkül ve teslimiyet 

demektir ve hepsinden önemlisi takva demektir.  

Bu özelliklerinden dolayı her iki hanımın peygamber olup ol-

madığı meselesi de gündeme gelmiştir. Kelam ilminde kadınlar-

dan peygamber gönderilip gönderilmediği genişçe tartışılırken bu, 

sünnî iki ekol olan Matürîdi ve Eş’ârî arasında da ihtilaf konusu 

olmuştur. Matürîdî ekolünde, peygamberlikte erkek olmanın şart 

olduğu, zira peygamberlerin halk arasına çıkıp tebliğ görevinde 

bulunma zorunluluğu olduğundan kadınlardan peygamber gön-

derilmediği görüşü benimsenmiştir.72  

Eş’ârîlere göre ise erkeklik nübüvvetin şartı değildir.73  On-

larda, Havva, Meryem, Âsiye, (İbrahim (a.s.)’ın iki hanımı) Sâre, 

Hâcer, ve Hz. Musa’nın annesinin peygamber olduğu görüşü ha-

                                                           
72 Bkz. Matürîdî, a.g.e.VIII/113 
73 Her iki tarafın da delilleri ayet-i kerimelerdir. Kadın Peygamber gelmediğini 

savunan Matürîdîler, 'Senden önce de ancak, kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri 

peygamber olarak gönderdik.’(Yusuf,12/109; Nahl, 16/43) ayetlerini delil getirirken, 

Eş’arîler Hz. Musa’nın annesine (Kasas, 28/7) ve Hz. Meryem’e yapılan vahiyleri 

(Meryem, 19/19) kadınlardan peygamber olacağına delil göstermektedir. 
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kimdir.74 Ancak, Eş’arîler arasında da bu hanımlardan bazılarının 

peygamberliği tartışılmıştır. Kurtubî,  ‘Melekler demişti ki: ‘Ey Mer-

yem! Allah, seni seçti, seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üs-

tün kıldı.’75 ayetinin tefsirinde konuyla ilgili şu açıklamalara yer 

verir: ‘Resulullah (s.a.v.) buyurmuştur ki: ‘Erkeklerden birçok kimse 

kemale erdi. Kadınlardan ise Firavun’un hanımı Âsiye ile İmran kızı 

Meryem’den başkası kemale erişemedi.’76 Alimler, bu hadisteki kemal 

kelimesinden hareketle Hz. Meryem ve Âsiye’nin peygamberliğine 

(nebiliğine) hükmetmiştir. Zira, kemal, en ileri noktaya varmak, 

eksiksiz olmak demektir. Hadis-i şerifte sözü geçen kemal ile kas-

tedilen peygamberlik olduğuna göre, Hz. Meryem ile Hz. Âsi-

ye’nin iki kadın peygamber (nebî) olması gerekir.’77 Kurtubi bu 

açıklamaları yaptıktan sonra, kendi görüşünü şöyle dile getirir: 

‘Sahih olan Hz. Meryem’in peygamber olduğudur. Çünkü Allah, 

diğer peygamberlere vahyettiği gibi melek vasıtasıyla ona da vah-

yetmiştir. Âsiye’ye gelince, onun peygamberliğine açıkça delalet 

eden bir buyruk varid olmuş değildir. Sadece onun sıddıka oluşu-

na ve faziletine delalet eden78  buyruklar gelmiştir.79 Dolayısıyla 

Asiye Meryem gibi Peygamber değildir.  

Tahrîm suresinde zikredilen bu darb-ı meselin muhtevası, 

hikmetleri ve genel mesajı ile ilgili alimler çeşitli değerlendirmeler 

yaparak farklı izahlara yer vermişlerdir. 

İzzet Derveze, bu üç ayetin, -yukarıda bahsettiğimiz sosyal ve 

dini yaşantıları açısından- Kur’ân’ın bütünü içerisinde zikredilen 

                                                           
74 Geniş bilgi için bkz. Yüksel, Emrullah, Matürîdîler ile Eş'ârîler Arasındaki Görüş 

Ayrılıkları, İstanbul, 2012. s. 124-134. 
75 Al-i İmran, 3/42. 
76 Buhari, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail, Sahîhu’l-Buhârî, Beyrut, 1987, 

Enbiya,32,46; Müslim, Ebu’l-Huseyn b. Müslim el-Haccac, Sahihu Müslim, Beyrut, 

tsz. Fedailü's-Sahabe, 69; Tirmizi, Muhammed b. İsa, Sünenu Tirmizî, Beyrut, tsz. 

Et'ıme, 31. 
77 Kurtubî, a.g.e.IV/53. 
78 Hadislerde faziletli kadınlar zikredilirken Asiye'nin de ismi geçer. Bir hadis-i 

şerifte Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 'Cennet hanımlarının en faziletlisi 

Huveylid kızı Hatice, Muhammed kızı Fatıma, İmran kızı Meryem ve Firavun'un hanımı 

Muzahim kızı Asiye'dir.' Hakim, en-Nîsâbûrî, Müstedrek, Riyad, 1335, II/594, III/185. 
79 Kurtubî, a.g.e.IV/53-54. 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam  

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

489 

kadınların konumundan üç gurubu ihtiva ettiğini söyler.  Birinci 

gurup: Salih iki mümin koruması altında olan kadınlar. Nûh ve 

Lût peygamberlerin karıları bunlara örnek verilmiştir. O ikisi de 

kocalarına ihanet etmiş ve onları inkar etmişlerdir. Kocaları ise 

peygamber oldukları halde onları Allah’ın azabından kurtarama-

mış ve cehennem onlara hak olmuştur. İkinci gurup: Allah’a is-

yankar, kâfir bir kimsenin koruması altında olan mümin kadınlar. 

Firavun’un hanımı buna örnektir. O da Firavn’ın küfründen yüz 

çevirerek Allah’a iman etmiş, O’na yönelmiş, Firavunla olan evlilik 

hayatını zor şartlar altında yürütmüş, dünya saltanatı avuçlarının 

içinde olmasına rağmen  bu isyankar toplumdan kendisini kur-

tarması için daima Allah’a yalvarmış, böylece hayatını tamamla-

mıştır. Üçüncü gurup: Yalnız başına olup başkaların himayesinde 

hayatını sürdüren kadınlar. Hz. Meryem de buna örnek gösteril-

miştir. Kendisini koruyacak bir aile yapısına sahip olmamakla 

birlikte şahsiyetini, kişiliğini, kimliğini koruyarak Allah’a ve Kitap-

larına iman etmiş, O’na boyun eğmiş ve O’na sığınmıştır. Allah da 

ona bir peygamber evlat (Hz. İsa) vererek büyük bir lütufta bu-

lunmuş ve bu kulunu böylece şereflendirmiştir.80  

Fahreddin Razi ise, bu iki misalin zımnında müminlerin anne-

si olan iki kadına, yani Hz. Peygamberin iki hanımı olan Hz. Hafsa 

ve Hz. Ayşe’ye, kendilerinden sadır olan ve surenin başında anlatı-

lan kusurdan ötürü81 bir tariz olduğunu bildirir ve onlara Fira-

vun’un hanımı Âsiye ve Meryem misal olarak getirilerek en sert ve 

ağır bir biçimde onların ihtar edildiğini söyler.82  Bazı müfessirler 

                                                           
80 Krş. İzzet Derveze, et-Tefsîru'l-Hadîs, (Çeviri: Mustafa Altınkaya), İstanbul, 1997, 

VI/ 452-453. 
81 Tahrîm suresinin başında, evlilik hayatını tehdit eden nedenlerden biri olan eşler 

arasında vuku bulan sırrı yaymanın yanlışlığı ele alınmaktadır. Bununla ilgili bir 

olay Hz. Peygamber ile Hz. Hafsa ve Hz. Ayşe arasında cereyan etmiş ve surenin 

başında bu hadiseden bahsedilmiştir. Şöyle ki; Resulullah (s.a.v.) hanımı Hafsa’ya 

bir sır vermiş ve ondan bunu gizli tutmasını istemiş, Hafsa’da bunu Hz. Ayşe’ye 

anlatarak ifşa etmiştir. Bu olay Hz. Peygamberi çok üzmüş, eşlerini boşamayı 

düşünecek duruma kadar götürmüştür. Geniş bilgi için bkz. Çetiner, Bedreddin, 

Esbâb-ı Nüzûl, İstanbul, 2002, II/896-898. 
82 Râzî, a.g.e.VIII/49 
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de, bu kadınların örnek olarak gösterilmesinin, Hz. Peygamberin 

hanımlarını taat’a teşvik amacı taşıdığını söyler.83 Yine Râzî, bu 

darb-ı meseldeki hikmetleri de maddeler halinde sıralayarak şöyle 

der: a) Erkeklerin ve kadınların, büyük mükafat ve büyük azap 

hususunda dikkatlerini çekmek.  b) Başkasının salahının iyi güzel 

yolda olmasının, fesat içinde olana fayda vermeyeceğine, başkası-

nın fesadının da iyi ve güzel yolda olana zarar vermeyeceğine 

dikkat çekmek. c) Takvanın zirvesinde dahi olsa erkeklerin, kadın 

konusunda ve nefsi konusunda temkinli olması hususuna dikkat 

çekmek. d) Namuslarını ve iffetlerini koruduğu müddetçe kadınla-

ra bunun karşılığının en mükemmel şekilde verileceğine dikkat 

çekmek. e) Allah’ın huzurunda sadakatle yalvarıp yakarmanın, 

O’nun cezasından kurtulup mükafat vermesine vesile olacağına, 

her halükârda O’na baş vurmanın gerekli olduğuna dikkat çek-

mek.84 

İmam Mâtürîdî de, bu darb-ı mesellerin getirilişinde şu iki yö-

ne dikkat çekildiğini söyler: Birincisi, kâfir bir toplum içerisinde, 

onların boyunduruğu altında yaşasa bile bir kimsenin, Allah’a 

iman etmemesinin hiçbir özrü ve bahanesi olamaz. Yani böyle bir 

durum o kişinin iman etmesine, dinini yaşamasına mâni değildir. 

Firavun’un hanımının durumu gibi. ikincisi, taat ve ibadet dışında 

hiçbir şey yapmayan bir kimsenin/müminin imanı, ona isyan eden 

en yakını, ailesi, çoluğu-çocuğuna bile fayda sağlamayacağı gerçe-

ğidir. Yani, bir kimsenin küfrü hiç kimseye zarar vermeyeceği gibi 

bir kişinin imanı da başka birisine asla fayda sağlamaz ve onu 

(küfürden) kurtarmaz. Nûh ve Lût peygamberlerin hanımlarını 

kurtaramadığı gibi. 85  

Neticede; Tahrîm suresinin son üç ayetinde zikredilen bu dar-

bı mesel, kısaca iyilerle kötülerin mücadelesini işler, öteden beri bu 

mücadelenin yürütüldüğü ve her dönemde bunun devam edeceği 

vurgusu yapılır ve tarihte kadınların da bu alanda etkili olduğu 

                                                           
83 Mâverdî, a.g.e.VI/47. 
84 Râzî, a.g.e.XXX/51. 
85 Matürîdî, a.g.e.XV/276-277.  
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gözler önüne serilir. Burada iyiler, müminlere özellikle mümin 

kadınlara, hak olan davalarını samimiyetle ve azimle yürütmeleri 

için teşvik sadedinde birer üsve-i hasene/numune olarak takdim 

edilir. Kötüler ise, batıl bir davanın peşine şuursuzca takılıp giden-

lerin hüsranla sonuçlanan ibretlik akıbetlerinden ders almak için 

tehdit/uyarı sadedinde sunulur.  
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___________________________________________________________ 

SURE-KONULU TEFSİR BAĞLAMINDA NİSA SURESİ-

NE GENEL BİR BAKIŞ 

NİHAT DEMİRKOL 1 

 

Kur'an'ın kendisine has üslubu tarih boyunca muhataplarını 

kendisine hayran bıraktırmıştır. Bunun yanında konuları öylesine 

iç içe işlemiştir ki okuyucusuna mevzuyu ne unutturur ne de bıktı-

racak şekilde hatırlatır. Nisa suresinde de konular iç içe işlenirken 

aynı durumu görmekteyiz.  

Kur'an, son ilahi kitaptır. İnsanlığa hidayet yolunu gösterecek 

prensipleri içermektedir. Dolayısıyla yorumlanması kaçınılmazdır. 

Sure-konulu tefsir ise bu yorum metodlarından bir tanesidir. Şüp-

hesiz eksik yanları olmakla beraber faydaları daha çoktur.  

Kadına değer verilmeyen bir toplumda, Kur'an'ın kadınlara 

tabiri caizse bir sure ayırması adeta sosyal anlamda bir hamle 

yapmaktır. Kur'an, bunu yaparken sadece kadın olduğu için değil 

insan olduğu için bunu yapmıştır. İlk ayetinde "sizi bir tek canlı 

varlıktan yaratan, ondan da eşini yaratan, her ikisinden de birçok 

erkek ve kadın meydana getiren…" diyerek söze başlaması 

Kur'an'ın yaklaşımının erkek veya kadın değil insan temelli yakla-

şımının olduğunu göstermektedir.  Biz bu bildiride, sure – konulu 

tefsirin eksik veya faydalı yönlerini ele almayacağız. Fakat konulu 

tefsirin tanımı, sure – konulu tefsirin tanımı ve çeşitlerini ele aldık-

tan sonra sure – konulu tefsir bağlamında Nisa suresinin genel 

değerlendirmesini yaptıktan sonra suredeki erkek veya kadının 

üstünlüğü ve aile problemlerine değineceğiz.    

 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri  
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1. Konulu Tefsir 

Konulu tefsirin pek çok tanımı yapılmıştır. Yapılan tanımların 

içeresinde ortak noktaların olması ile beraber farklılıkların da ol-

duğu bir gerçektir. Biz burada farklı tanımlara değinmeyeceğiz. 

Fakat metodolojik açıdan bütüncül yaklaşıma uygunluk arz eden 

bir tanımla yetineceğiz.  

Konulu tefsir; "Kur'an'da pek çok surede değişik ayetlerde yer 

alan bir kavram ya da konuyu Kur'an bütünlüğü içerisinde bir 

araya getirerek bütüncül bir bakış açısıyla, ilgili ayetlerin mümkün 

olduğu ölçüde, nüzul sırasını, ayetin ait olduğu bağlamı (siyak – 

sibak alakası) ve ilgili kavram ya da konu ile ilgisi bulunan diğer 

bağlantı unsurlarını, eş anlamlılarını, karşıt anlamlılarını, nüzul 

sürecindeki tedricilik boyutunu ve Kur'an-i tebliğin gelişim süreci-

ni göz önünde bulundurarak, Kur'an'ın ilgili kavram ya da konuy-

la ilgili insanlığa vermek istediği külli dünya görüşünü anlama ve 

yorumlama etkinliği"2 olarak tanımlamak mümkündür.  

Konulu tefsir için iki yöntem söz konusudur.  

Birincisi: Bu yöntemi Kur'an'ın tamamına uygulamaktır ki, 

Kur'an'ın tamamı konuları itibariyle ele alınır ve konular ile ilgili 

naslar tespit dildikten sonra Kur'an'ın o konu hakkındaki görüşü 

tespit edilmeye çalışılır. 

İkincisi ise önceden belirlenmiş herhangi bir konuda Kur'an'ın 

bakış açısı tespit edilir.  

Yöntem itibariyle ikisi arasında fark olmamakla birlikte, birin-

                                                           
2 Benzer ve farklı tanımlar için bakınız: Emin Huli, Kur'an Tefsirinde Yeni bir Metod, 

Çev. Mevlüt Göngör, Kur'an Kitaplığı Yay., İst., 1995, s. 70-76. ; İffet Muhammed 

Şerkavî, el-Fikru'd-Dini fi Muvaceheti'l-Asr, Daru'l-Avde, Beyrut, 1979, s.348. ; 

Muhammed İbrahim Şerif, İtticahatu't-Tecdid fi Tefsiri'l-Kur'ani'l-Kerim fi Mısr, 

Daru't-Turas, Kahire, 1982, s.452. ; Aişe Abdurranman, et-Tefsiru'l-Beyani li'l-

Kur'an'il-Kerim, Daru'l- Mearif, Kahire, 1970, I, 14-15. ; Muhammed Mahmut Hicazî, 

el-Vahdetu'l- Mevduiyye  fi'l-Kur'ani'l-Kerim, Daru'l-Kutubi'l-Hadise, Kahire, 1970, 

s.402-403. ; Celal Kırca, İlimler ve Yorumlar Açısından Kur'an'a Yönelişler, Tuğra 

Neşriyat, İst., ts., s.290-291. ; Şehmuz Demir- Hasan Yılmaz, "Kur'ani Konu, Kavram, 

ve Sure Tefsirene Metodolojik Bir Yaklaşım", Ekev Akademi Dergisi, Eruzrum, sayı:7, 

2003, s. 115. ; Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi, M.Ü. İlahiyat Fak. Yay. 2012, İst., s. 184. 
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cisinin henüz bir örneği yoktur. Yani Kur'an'ın tüm mevzuları 

mevdû'î (konulu) tefsir bağlamında ele alınıp baştan sona incele-

yen bir tefsirin literatüre girdiğini tespit etmiş değiliz. Fakat müs-

takil konular ile ilgili birçok çalışma yapılmış ve yapılmaktadır.3 

Konulu tefsir hakkında verdiğimiz bu bilgilerden sonra sure – 

konulu tefsir hakkında da kısa bilgiler vermek istiyoruz.  

2. Sure –Konulu Tefsir 

Sure – konulu tefsirin ana eksenini sure ile sınırlıdır. Çünkü 

yapılacak çalışma sure merkezli olduğu için, ele alınacak konular-

da ancak sure içerisindeki konularla sınırlı olacaktır. Kur'an'daki 

surelerden sadece tek bir surenin ana konuları ve temel hedefleri 

ile birlikte ele alınır ve incelenen surenin bütünlüğü içerisindeki 

yeri ve önemi ortaya konulmaya çalışılır.4 

"Bu tür konulu tefsirde, öncelikli olarak, Kur'an surelerinden 

biri belirlenir, sonrasında, sure içerisinde herhangi bir konu tespit 

edilerek veya surenin ana konusunu ve hedefini oluşturan konular 

belirlenerek, önce surenin ve genel anlamda Kur'an'ın bütünlüğü 

çerçevesinde analizi yapılmalıdır. Başka bir ifadeyle, belirli bir 

konunun veya konuların ya da surenin özel ve genel hedeflerini 

dikkate alarak, bütün konularıyla birlikte, konular arasındaki tena-

süb ve insicamı ve analizi yapılan surenin, önceki surelerle olan 

ilgi bağını/münasebet yönünü de gözeterek, bütüncül bir bakış 

açısıyla, Kur' an, sure- sure, baştan sona yorumlanmaya çalışılma-

lıdır."5 

Sure – konulu tefsiri iki alt başlık altında degerlendirilebilir: 

a. Suredeki Bir Konunun Tefsiri: Herhangi bir surenin ana 

teması olan bir konu belirlenir ve tefsiri yapılan surenin bütünlüğü 

içerisinde ana konu, konulu tefsir çeşidi yöntemine göre yorumla-

nır. Örneğin; "Nisa Suresi ışığında kadın, Ahzab suresine göre 

                                                           
3 Demirci, s. 184-185.  
4 Mustafa Muslim, Kur'an Çalışmalarında Yöntem, Çev. Salih Özer, Fecr Yay. Ank. 

1993, s. 25-27, 45-51. ; Şahin Güven, Konulu Tefsir Metodu, Şura Yay., İst., 2001, s.18. 
5 Demir-Yılmaz, s.119. 
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evlat edinme, lokman suresine göre ahlaki ilkeler" gibi çalışmaları 

sure – konulu tefsir çalışmaları içerisinde değerlendirmek müm-

kündür.6  

b. Suredeki Bütün Konuların Tefsiri: Önceden belirlenmiş 

olan surenin içerisindeki bütün konular sure bütünlüğü çerçeve-

sinde, aralarındaki münasebet dikkate alınarak konulu tefsir ilke-

lerine göre yorumlanır. Örneğin; "Tefsirler ışığında nasr suresinin 

tahlili, Yusuf suresinde konu bütünlüğü" gibi çalışmaları örnek 

olarak verebiliriz.7  

Bizim yapacağımız çalışma "Suredeki Bütün Konuların Tefsiri" 

grubuna girmektedir. Fakat biz suredeki bütün konuların tefsirini 

yapmak yerine suredeki konuların tasnifini yapacağız. Temenni 

ediyoruz ki başkaları da tasnifini yapacağımız Nisa suresindeki 

konuları sure – konulu tefsir bağlamında ele alıp tefsir tezi ortaya 

koyar. Şimdi de Nisa suresindeki konuların tasnifine geçmek isti-

yoruz.   

3. Nisa Suresine Genel Bir Bakış  

Nisa suresi mushaf sırasına Kur'an'ın dördüncü suresi olup 

Kur'an'da kadınlarla alakalı olarak ahkâma en çok değinen surele-

rin başında gelmektedir. Bundan dolayı "Nisa suresi" olarak ad-

landırılmıştır. Nisa kelimesi cem'i olup "kadınlar" anlamına gel-

mektedir. Bunun yanında "Suretu'n-Nisa es-Suğra" olarak da bili-

nen talak suresinden ayırmak içinde “Suretu'n-Nisa el-Kübra" 

olarak da isimlendirilmektedir. Nisa suresi genel kabule göre Me-

dine'de nâzil olmuştur.8 Medenî sureler, Mekkî surelere nispeten 

daha çok hukuk, ibadet hayatı, evrensel değer, elh-i kitaba ve mü-

nafıklara yönelik eleştiriler, toplumsal hayatın düzeni gibi mevzu-

                                                           
6 Güven, s.146. ; Muslim, s.55.  
7 Demir-Yılmaz, s. 120.  
8 Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Câmi' li Ahkâmi'l-Kur'an, 

Dâru'l-Kutubi'l-Misriyye, Kahire, 1964, V, 1. ;Ebu İshak Ahmed b. Muhammed 

İbrahim es-Sa'lebî, el-Keşf ve'l-Beyan Dâru'l-İhya-i Turâsî, Lübnan, 2002, III, 241. 

Muhammed Ali es-Sabunî, Safvetu't-Tefasir, Dâru'l-Fikr, Beyrut, 2001, I, 234.  



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam  

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

497 

ları ele almaktadırlar.9 Nisa suresi birçok mükellefiyete şamil bir 

suredir. Allah, bu surede kadınların, yetimlerin, çocuk haklarının 

ve mallarının korunması, miras, evlilik, çalışma, temizlik, namaz 

muamelat, kadın ve erkeğin aynı nefisten yaratılması, Yahudilerin 

hakkı gizlemeleri, Hristiyanların Hz. İsa (as) hakkındaki dalaletle-

ri, işin ehil olana verilmesi ve adaletle hükmedilmesi gibi ağır mü-

kellefiyetler ile genel olarak toplumsal hayatı düzenleyen mevzu-

ları konu edinmektedir.10 

Nisa suresini şu başlıklar altında incelemek mümkündür: İn-

sanlığın atası, miras meseleleri, aile meseleleri, aile reisliği, dinde 

kolaylık, Allah ve Resûlü'ne itaat, tağutu inkâr, Allah yolunda 

cihad, münafıkların hilesi, katl hükümleri, hicret ve cihad, Hz. 

Peygamber ve münafıklar, şeytanın tuzakları, barışın hayırlı olma-

sı, münafığın şahsiyetsizliği, kâfirleri dost edinmek, Yahudiler ve 

Hristiyanlar. 11 

1. İnsanlığın Atası (1- 6. Ayetler) 

Sure, Allah'ın insanların tek bir nefisten yarattığını ve ondan 

eşini yarattıktan sonra kadın ve erkek olarak yeryüzüne yaydığını, 

akrabalık haklarına riayet edilmesini, yetimlerde akılca bir olgun-

laşma görüldüğü takdirde onların mallarının verilmesi ve yetimin 

malından yenilmemesini, mallarını verirken de şahit bulundurul-

masını istemekte ve haklarına riayet etmek şartıyla çok eşliliğe izin 

vermekle başlamaktadır. Fakat çok eşliliği bir emir olarak değil 

zaruret durumlarında bir ruhsat olarak vermektedir.12 Sonrasında 

                                                           
9 Yılmaz, "Kur'an-ı Kerim'in Temel Muhtevası Üzerine" Atatürk Üniv. İlahiyat Fak. 

Dergisi, Erzurum, 2007, sayı: 27, s. 211. 
10 Fahreddin er-Razî,  Mefâtihu'l-Gayb, Dâru'l-İhya-i Turasi, Beyrut, 1999, IX, 475. ; 

Sabunî, I, 235. 
11Abdullah b. Ömer b. Muhammed el-Beydavî, Envâru’t-Tenzil ve Esrâru’t-Te’vil, 

Çev. Şadi Eren, Selsebil  Yay. İst.2013, I, 372-454.  
12 Yaratılıştan gelen kıskançlık duygusuna rağmen ayetin, erkeklere birden fazla 

kadınla evlenme izni vermesi öteden beri –daha ziyade garimüslimlerce- tenkit ve 

itirazata konu edilmiştir. Ancak İslam'ın bu iznini hayatın degişen şartları içinde ele 

almak gereklidir. İslam'a göre zina kesin olarak haramdır; şu halde zinaya giden 

yolları da tıkamak gereklidir. Erkeğin güçlü ve yeterli, kadının ise zayıf ve isteksiz 

olması veya doğurgan olmaması halinde yada savaş vb. sebeblerle erkeklerin 
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ise kadınlara mehirlerinin gönül rızası ile verilmesi emretmekte-

dir.13 

Allah, kendisine karşı takvayı emrettikten sonra akrabalık 

bağlarından bahsetmesi sıla-i rahime verdiği değerin anlaşılması 

bakımından dikkat çekicidir.14 

2. Miras Meseleleri (7-14. Ayetler) 

Bu bölümde ise Allah, vâris olan erkek veya kadının nasibin-

den yüz çevirse bile mirastan hakkının düşmediğini ifade etmek-

tedir. Az veya çok olduğuna bakılmaksızın farz kılınmış bir hisse 

olduğu belirtmektedir. Ayrıca yetimler için de kişinin kendi çocuk-

larına gösterdiği ehemmiyetin gösterilmesinin istemekte ve zulüm-

le yetim mallarını yiyenlerin karınları ateşle doldurduklarını ve 

cehennem ateşine yaslanacaklarını ifade etmektedir. Ardından ise 

kişinin kendi evlatları için yapılacak olan miras taksimatını belirt-

mektedir. Bu bölüm, yetimler, vasiyet edenler ve miras ile ilgili 

koyduğu sınırları "Hududullah" (Allah'ın sınırları) olarak ifade 

etmekte15 ve bu sınırlara itaat edecek olanın cennetlik, etmeyin ise 

cehennemlik olduğu belirtilmekle sona ermektedir.  

3. Aile Meseleleri (15-25. Ayetler) 

Bu bölümde zina eden kadınlara verilecek olan ceza belirtil-

mektedir. Öncelikle dört şahit istenilmekte ve ardından eğer zina 

yapılmışsa Allah, çıkış yolu gösterene kadar kadınların evlere hap-

sedilmesi istenilmektedir. Çıkış yolunun had cezası olduğu onun-

da, celd ve recm cezası olduğu ve evli olan için recm, bekar olanlar 

                                                                                                                        
azalması ve kadınların çoğalması gibi durumlarda, erkeğin birden fazla kadınla 

evlenmesi zaruri olabilir. Böyle durumlarda erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi 

emir değil izindir. Ayrıca ikinci veya üçüncü eş olacak hanımda buna mecbur 

değildir. Diğer bir nokta ise bu ruhsat adalet şartına bağlanmıştır. Adaletsizlikten 

korkan birisinin böyle bir şeye girmesi doğru değildir. Bütün bunlar bir arada 

düşünüldüğünde ise İslam'ın verdiği bu izin zaman içinde değişen şartlara ayak 

uydurma bakımından isabetli bir ruhsat olduğu anlaşılacaktır.  
13 Nisa 4/ 1-6. 
14 Beydavî, 372. 
15 Ebu'l Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî, el Keşşaf, Dâru'l-Kutubi'l-Arabi, 

Beyrut,   1987, I, 487. 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam  

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

499 

için ise celd cezasının uygulanması,16  veya çıkış yolu olarak nikah 

ya da had cezası olduğu17 şeklinde açıklanmıştır. Allah, daha sonra 

tevbe edenlerin affedileceğini belirtmektedir. Ayetlere bir bütün 

olarak baktığımızda çıkış yolu olarak tevbenin de bir yol olduğunu 

söylemek mümkün olabilir. Zira Allah'ın hükümleriyle yönetilme-

yen Müslüman toplumlarda had cezasını devletin uygulaması 

mümkün değildir. Şahıslar ise kendi başlarına bu cezayı uygula-

maya yetkileri yoktur. Dolayısıyla tevbe etmek de bir çıkış yolu 

olabilir. Nitekim had cezalarının uygulanmasından önce –tevbe 

etmek vey ıslah-ı hal etmek- şartıyla yöneticiler tarafından düşürü-

lebileceği de ifade edilmiştir.18  

Ayrıca cahiliye âdeti olan kadınlara baskı ile varis olunması-

nın helal olmadığı ve onlarla iyi geçinilmesi gerektiği ifade edil-

miştir. Mümkün olduğunca boşanmamayı ve verilen mehir'in çe-

şitli yollarla geri alınmamasını istemektedir.  Bunun yanında erke-

ğin kiminle evlenemeyeceği tek tek anlatılmakla bitmektedir. 

4. Aile Reisliği (26-42.Ayetler) 

Bu bölümde ticaret dışında servetlerin zimmete geçirilmesinin 

doğru olmadığı vurgulanmaktadır. Kadın ve erkeğin kendisine has 

sorumluluklarının ve üstünlüklerinin olduğunu fakat erkeğin aile 

reisi olduğu belirtilmektedir. Kadının nefis ve malı koruması, er-

keğe itaati ve dövülmesi meselesini ele almaktadır.  

Bu bölümdeki 34. Ayette kadın ve erkeğin aile içindeki ko-

numları göz önüne serilmektedir. Ayet erkeği "kavvam" ve "fazl" 

kavramları ile kadının önüne çıkarmaktadır. Kadına ise "itaatkâr" 

vasfını yüklemektedir. "Kavvam" kavramı erkeğe aile geçimini 

misyonunu yüklerken "itaatkâr" vasfı ise kadına nefis ve malı ko-

runması misyonunu yüklemektedir. Kavvam kelimesi  قوم k-v-m 

kökünden olup sözlükte "kalkmak, dikilmek, yükselmek, yukarı 

                                                           
16 Muhammed b. Cerir et-Taberî, Câmi’u'l-Beyan an Te’vili Ayi'l-Kur’ân, Bidâru'l-

Hicr, Beyrut 1992,          VIII, 74-78. ; Hayreddin Karaman vd., Kur'an Yolu, DİBY. 

Ankara, 2012, II, 31.  
17 Beydavî, 372.  
18 Karaman vd., II, 33. 
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kalkmak" anlamlarına gelirken,19 fa'al vezninde mübalağalı olarak 

gelen "kavvam" ise gözetmek, bütün gayretiyle korumak, ıslah 

etmek, yiyecek-erzak sağlamak, geçim kaynağı olmak, eşinin işle-

rini hakkıyla yerine getirip korumaya alan kimse20 bir şey üzerinde 

durmak, yönetici ve işleri evirip çeviren21 anlamlarına gelmektedir. 

Fadl ise üstünlükte yüksek derece, masdar olarak "artmak, üstün 

olmak", isim olarak ise "artık, fazlalık, ihsan, eksikliğin zıddı" gibi 

manalara gelir.22 Ayetteki erkeğin ve kadının durumunu sosyal 

hayattaki pozisyonlarından kaynaklanması şeklinde değerlendir-

mek mümkündür. Bir kadının çalışamaması eksiklik değildir. Za-

yıf fıtratı onu çalıştırmamaktadır. Bu da bir üstünlük değil pozis-

yon farklılığı olarak açıklamanın daha doğru olduğu kanaatinde-

yiz. Ayetin erkeği kadına üstün kılındığı şeklinde anlamak kadının 

pozisyonunu görmezden gelmek anlamına gelmektedir. Kadını 

kendi yapısı ve pozisyonu içerisinde değerlendirmek gerekir.23 

Ayrıca ayette erkekler ve kadınlar lafızlarının marife olarak gelme-

si de belli bir grup erkek ve kadını içine aldığı kanaatini uyandır-

maktadır.24  

Kadın ve erkek arasındaki problemlerde hakemin tayin edil-

mesini istemektedir. Ayrıca mallarını gösteriş için harcayanlara de 

değinmektedir. Ahirette her ümmetten bir şahit, Hz. Peygamber'in 

ise onların üzerine şahit olarak getirildiğinde hallerin nasıl olaca-

ğını ifade etmektedir.  

 

                                                           
19 Ragıb el-İsfehanî, Müfredat fi Garibu'l-Kur'an, Dâru'l M'arufe, Beyrut, ts. s.416. 
20 Halil b. Ahmed el-Ferahidî, Kitâbu'l-Ayn, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut, 2003, 

III, 444. 
21 Ebu Muhammed Abdülhak b.Galib ibn Atiyye el-Endülüsî, el-Muharreru'l-Veciz, 

Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut, 2001, II,47. ;Ebu’l-Fazl Cemaleddin İbn Manzur el-

Ensarî er-Rufaî, Lisanu’l-Arab, Dâru's-Sadr, Beyrut 1994, XII,497.; Kurtubî, V, 69. 

Muhammed b. Tahir İbn Aşur, et-Tahrir ve't-Tenvir, Daru'l-Tunus, Tunus, 1984, V, 

38.; Elmalılı Muahmmed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Sad. İsmail Karaçam 

vd. Zehraveyn Yay. İstanbul, ts. II, 556 
22 İbn Manzur, VII, 120. ; İsmail Karagöz – Fikret Karaman vd. Dinî Kavramlar 

Sözlüğü, DİBY, Ank. 2006 s.174.  
23 Musa Bilgiz, Kur'an'da İnsanlık Onuru, Fecr Yay. Ankara, 2013, s.75.  
24 Elmalılı, II, 557.  
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5. Dinde Kolaylık (43-48. Ayetler) 

Bu bölüm içkiliyken, yolcular hariç cünüblüyken namaza yak-

laşılmaması, su bulunmadığında ise teyemmüm edilmesi emri ile 

başlamaktadır. Bunun yanında yarım uykuluyken de insanın na-

maza yaklaşamaması gerektiğini, ayetin bunu da kapsadığını da 

ifade edenler olmuştur.25 Hastalık, yolculuk ve suyun bulunmadığı 

durumlar da teyemmüm edilmesi ile dinde kolaylık sağlanmıştır.  

Ehl-i kitaptan olan Yahudilerin bir kısmının Allah'ın kitabın-

daki kelimeleri tahrif ettiklerini ifade ettikten sonra Yahudilerin 

"işittik ve isyan ettik" dedikleri ifade edilmektedir. Cumatesi yasa-

ğını çiğneyen Yahudi taifesi ise lanetlenmiş ve maymuna çevrilen 

bir taife olmuştur.  

Bu bölüm Allah'ın şirki kesin olarak affetmeyeceğini diğer gü-

nahlardan ise istediğini affedeceğini belirtmekle sona ermektedir. 

6. Allah ve Resûlü'ne İtaat (49-59. Ayetler) 

Bu bölüm de ise Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin ateşe atıla-

cağı, derilerinin yanıp döküldükçe azabı tatmaları için kendilerine 

başka deriler verileceği ifade edilmektedir. İman edip salih amel 

işleyenlerin ise altlarından ırmaklar akan cennetler va'd edilmiştir. 

Bu bölümün en dikkat çekici ayetlerden bir tanesi de şudur: “Şüp-

hesiz Allah, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiği-

niz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor…..”  26  Rivayete göre Os-

man b. Talha, Ka’be'nin görevlisiydi. Mekke'nin fethi günü Rasu-

lullah'ın Ka’beye girmesi için anahtar istenildiğinde “O’nun Allah 

elçisi olduğunu bilsem engel olmazdım” dedi, Ka’be’nin kapısını 

kapattı, anahtarı vermek istemedi. Bunun üzerine Hz. Ali elini 

bükerek zorla aldı ve kapıyı açtı. Rasulullah içeriye girdi ve iki 

rekât namaz kıldı. Çıktığında üstteki ayet nazil oldu, Peygamber 

efendimiz Hz. Ali’ye anahtarı iade etmesini emretti. Osman Bin 

                                                           
25 Taberî, VIII, 377. ; Razî, X, 87.;  Ahmed b. Ebu Bekr er-Razî el-Cessas, Ahkâmu'l-

Kur'an, Dâru'l-İhya-i Turasi, Beyrut, 1985, III, 165. ; Beydavî, 397.  

 
26 Nisa 4/58.  
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Talha, bu olay karşısında Müslüman oldu. Ayet Mekke'nin fethi 

günündeki olay münasebetiyle inse de, bütün mükellefiyetleri ve 

bütün emanetleri içine alır.27 

Daha sonrasında ise Allah'a, Resûlü'ne ve kendilerinden olan 

ulu'l-emr'e itaat etmemiz istenmekte ve herhangi bir şeyde ihtilafa 

düştüğümüzde ise Allah ve Resûlü'ne başvurmamız gerektiği ifa-

de edilmektedir.  

Meseleyi Allah'a götürmekten maksat Kur'an-ı Kerim, 

Resûlü'ne götürmekten maksat sünnetidir. Çünkü Hz. Peygamber 

hayatta değildir. Dolayısıyla Sünnetine başvurmak durumunda-

yız.28 

7. Tağutu İnkâr (60-70. Ayetler) 

Tağut her batıl şey için kullanılır. Batıl, mabud veya başka bir 

şey olması fark etmez. Tağut'u put, şeytan29, Allah dışında tapıla-

cak olan her şey anlamında da kullanılmıştır.30  

Bu bölümde de Allah'ın insanları tağut'u inkâr etmekle emret-

tiği halde onlar tağut önünde muhakeme etmek istediklerini ifade 

etmiktedir. Ayrıca münafıkların durumuna da değinmektedir. 

Onlar Hz. Peygamberi aralarında hakem yapıp sonrada verilen 

hükme razı olmuyorlardı.  

8. Allah Yolunda Cihad (71-79. Ayetler) 

Bu bölüm iman edenlere hitap etmektedir. Düşmana karşı 

uyanık olunmasını, küçük, büyük veya topyekûn halinde seferber 

olunmasını emretmektedir. Yine münafıkların durumuna değine-

rek onların cihad etmekte ağır davrandığına değinilmektedir. Al-

lah yolunda cihad edenlere büyük mükâfatların olduğu vurgu-

lanmaktadır.  

9. Münafıkların Hilesi (80-91. Ayetler) 

Münafıklar Hz. Peygamber'in yanına geldiklerinde "Baş üstü-

                                                           
27 Taberî, VIII, 491.; Razî, X, 108. Beydavî, I, 403. 
28 Beydavî, I, 404. 
29 Taberî, VIII, 462.  
30 Beydavî, I, 404. 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam  

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

503 

ne!" derler. Fakat oradan ayrıldıklarına ise gündüz söylediklerinin 

aksine tuzak kurarlar. Münafıkların bu tavırlarına karşı Allah, Hz. 

Peygamber'in onlardan yüz çevirmesini ve Allah'a tevekkül etme-

sini emretmektedir. İyiliğe vesile olanın iyilikten nasibinin olacağı-

nı kötülüğe sebep olanın ise kötülükten ona bir pay olduğu da 

ifade edilmektedir.  

10. Katl Hükümleri (92-94. Ayetler) 

Katl, öldürmek demektir. Bu bölüm de bir Müslümanın başka 

bir Müslümanı öldürdüğünde verilecek olan cazalar ifade edil-

mektedir. Dünya hayatının menfaati için diğer Müslümanlara "Sen 

mü'min değilsin" denilmemesini emretmektedir.   

11. Hicret ve Cihad (95-104. Ayetler) 

Cihad daha önce ki bölümde ele alınmıştı. Fakat Kur2an konu-

ları iç içe işleyen bir kitap olduğunu belirtmiştik. Bundan dolayı 

aynı mevzunun başlığını tekrar attık. Özür sahipleri müstesna 

Müslümanların, Allah yolunda cihad etmeleri emredilmektedir. 

Cihad edenlerin etmeyenlere göre derecelerinin daha yüksek ol-

duğu vurgulanmaktadır. Erkekler, kadınlar ve çocuklardan ger-

çekten aciz olanlar hariç, müşriklerin zulmünden hicret etmeyenler 

eleştirilmektedir. Hicretten dolayı da namazı kısaltmakta bir sa-

kıncanın olmadığı belirtilmektedir. 

12. Hz. Peygamber ve Münafıklar (105- 115. Ayetler) 

Bu bölümde Allah, münafıklara karşı Hz. Peygamberi uyar-

maktadır. Münafıkların hain ve günaha daldıkları ifade edilmekte 

ve Allah'ın bu tür kimseleri sevmediği ifade edilmektedir. Hz. 

Peygamber'in bu tür gruplara karşı Allah'ın koruması altında ol-

duğu ifade edilmiştir.  

13. Şeytanın Tuzakları (116-126. Ayetler) 

Müşrikler taptıkları putlara dişi isimler vermişlerdir. Her ka-

bilenin taptığı bir putu vardı ve putlarına "falan oğullarının dişisi" 

denirdi. Bu bölümde Allah, bu putlara tapanların ancak inatçı şey-

tana tapacağını ifade etmektedir. Şeytan ayetlerin ifadesiyle insan-

ları saptıracağını, boş kuruntularla uğraştıracağını, hayvanların 



 Nihat DEMİRKOL 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

504 

kulaklarını kestireceğini ve Allah'ı bıraktırıp şeytanı dost edindire-

ceğini söylemektedir. Şeytanın bu tuzaklarına karşı Allah kullarını 

uyarmaktadır. Şeytana uyacakların yanlış yola gireceğini ifade 

etmektedir.  

14. Barışın Hayırlı Olması (127- 134. Ayetler) 

Bu bölüm kadınlar hakkındadır. Kadınların miras ve evlilikte 

ki hakları hakkında hüküm belirlendikten sonra erkek ve kadın 

arasında problem oluştuğu takdirde kadın ve erkeğin sulh yani 

barış yapmasının daha hayırlı olduğu vurgulanmaktadır. Evlilikte 

ki problemlerde sulh tavsiye edilirken nefislerin bencil tutkulara 

müheyya olduğu vurgulanmaktadır. Bu konuda aslından nefse 

dikkat edilmesi ve nefsin heveslerine uyup boşanmamaları tavsiye 

edilmiştir. Çok eşle evli olanın ise eşleri arasında adaletli olamaya-

cağı ifade edilmektedir.  

15. Münafığın Şahsiyetsizliği (135-143. Ayetler) 

Allah, şahitliğin kendimizin, ailemizin veya akrabalarımızın 

aleyhine de olsa adaletli bir şekilde yerine getirmemizi istemekte-

dir. İman edenlerin de iman etmesini istemektedir. Bu imanlarında 

sebat etmek, dilimizle iman ettiğimiz gibi kalbimizle de iman et-

mek veya bütün peygamberleri veya kitapları içine alacak şekilde 

iman etmek olarak açıklanmıştır.31 Daha sonra münafıkları elim bir 

azapla müjdelemektedir. Onların yaptıkları hileler anlatılmaktadır.    

16. Kâfirleri dost edinmek (144-152. Ayetler) 

Allah, Müslümanları bırakıp kâfirleri dost edinilmemesini is-

temektedir. Kâfirlerin Allah ile peygamberinin arasını açmak iste-

dikleri vurgulanmakla beraber onların iman ile küfür arasında bir 

yol tutanların kâfirlerin ta kendileri olduğu ifade edilmekte ve 

Allah, kâfirlere zillet verici bir azap hazırlamış olduğu bildirilmek-

tedir.      

17. Yahudiler (153-162. Ayetler) 

Ehl-i kitap, Hz. Peygamberden gökten bir kitap indirilmesinin 

                                                           
31 Taberî, IX, 312. Beydavî, I, 441. 
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istiyorlar ve bunu daha önce Hz. Musa'dan  (a.s) da istedikleri 

ifade edilmektedir. Allah, Yahudiler'den cumartesi yasağını için 

söz almıştı. Fakat onlar verdikleri sözde durmadılar, Allah'ın ayet-

lerini inkar ettiler, peygamberleri haksız yere öldürdüler ve "kalp-

lerimiz kılıflıdır" demelerinden dolayı türlü türlü belalara maruz 

kaldılar.  

18. Meryem Oğlu İsa (163-176. Ayetler) 

Ehl-i kitaptan olan Hristiyanlar dinlerinde aşırıya gitmektedir-

ler. Allah, onları bu konuda uyarmakta ve Hz. İsa'nın (a.s) sadece 

Allah'ın elçisi ve Meryem'e ilka ettiği kelimesidir. Hristiyanların 

teslis inancını da reddetmektedir. Hristiyanların Hz. İsa'ya (a.s) 

nispet ettikleri ilahlığı kabul edilemez olduğunu ve İsa'nın sadece 

elçi ve kul olduğu vurgulanmaktadır.  

Sure kelale32 ayeti ile sona ermektedir. Kelale'nin miras taksi-

matı yapılmaktadır.    

Sonuç 

Kur'an farklı mevzuları bir arada işlemektedir. Nisa suresinde 

biz yapabildiğimiz kadar taksimat yaptık. Fakat konular tam ola-

rak ayrılmış değildir. Bu da bir eksiklik değil konuların birbiriyle 

olan bağlantısı ve mevzunun sürekli canlı tutulması sebebiyledir. 

İnsanlığın Atası, Miras Meseleleri, Aile Meseleleri, Aile Reisliği, 

Dinde Kolaylık, Allah ve Resûlü'ne İtaat, Tağutu İnkâr, Allah Yo-

lunda Cihad, Münafıkların Hilesi, Katl Hükümleri, Hicret ve Ci-

had, Hz. Peygamber ve Münafıklar, Şeytanın Tuzakları, Barışın 

Hayırlı Olması, Münafığın Şahsiyetsizliği, Kâfirleri Dost Edinmek, 

Yahudiler, Meryem Oğlu İsa. Bu mevzuların hepsi Nisa suresin de 

ele alınmıştır. Kadın konusu ise şu konularla doğrudan ilişkilidir: 

İnsanlığın Atası, Miras Meseleleri, Aile Meseleleri, Aile Reisliği, 

Allah ve Resûlü'ne İtaat, Barışın Hayırlı Olması. Kadın mevzusu 

dolaylı olaraksa suredeki bütün konularla irtibatlıdır. Genel olarak 

kadın konusu nisa suresinde öne çıkan başlıklar kadın ve erkek 

                                                           
32 Babasız ve çocuksuz kimse.  
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arasındaki problemlere, miras taksimatına ve fuhuş ile alakalıdır 

Toplumların inşası ve nesillerin yetişmesinde kadının payı 

büyüktür. Her erkek ilk eğitimini bir kadından almaktadır.33 Bun-

dan dolayı Allah, kadından ve sorunların çözümünden bahseder-

ken kadını bir problem merkezi olarak değil tam aksine mimsiz 

medeniyetlerin kadından aldıkları onurunu ve şerefini iade etmek 

ve kadının hakkını koruyup adaleti tesis etmek amacıyla mevzuyu 

ele almaktadır. Bu konuda nisa suresi kadın ile alakalı meseleler-

den en çok bahseden surelerden bir tanesidir. 

Kadın veya erkeğin üstünlüğünden bahsetmemin doğru ol-

madığı kanaatindeyiz. Kadın fiziki olarak zayıftır. Ağır işlerde 

çalışamaz erkek ise ev işlerini yapmakta mahir değildir. Bundan 

dolayı erkeğin üstünlüğünden bahsetmek yerine pozisyon farklılı-

ğı olarak değerlendirmenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. 

İlim olarak bir üstünlükten bahsetmek de doğru değildir. Çünkü 

ilim kesbi bir şeydir. Bir kadın çalışarak ilim bakımından erkekleri 

geçmesinde bir sakınca yoktur. Nisa 34. Ayeti erkeği kadına üstün 

kılındığı şeklinde anlamak kadının pozisyonunu görmezden gel-

mek anlamına gelmektedir. Kadını kendi yapısı ve pozisyonu içe-

risinde değerlendirmek gerekir.34 Ayrıca ayette erkekler ve kadın-

lar lafızlarının marife olarak gelmesi de belli bir grup erkek ve 

kadını içine aldığı kanaatini uyandırmaktadır.35  

Kadının dövülmesi meselesi de bazı çevrelerin yaptığı gibi İs-

lam dininde tavsiye edilen veya meşru görülen bir durum değildir. 

Art niyetli bazıları sanki İslamiyet'in kadını erkeğe köle yaptığı, 

erkeğin kadına her istediği hareketi ve hakareti yapabilme yetkisi-

ni vermiş gibi bir algı oluşturmaya çalışmaktadırlar. İslam, bunla-

                                                           
33

 Bayraktutan Osman, Kurân Eğitimi ve Öğretiminde Ailenin Rolü Üzerine Bir 

Değerlendirme, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uluslararası Aile İçi Eğitim 

Çalıştayı, 2016, s. 195 - 210; Yurt, Mehmet Emin- Osman Bayraktutan, Çocuğun 

Kişilik Gelişiminde Ailenin Önemi, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uluslararası 

Aile İçi Eğitim Çalıştayı, 2016, s. 277- 292 
34 Bkz. Mustafa İslamoğlu, Kur'an Surelerinin Kimliği, Akabe Vakfı Yay. İst. 2011, s. 

64. ;Bilgiz, s.75.  
35 Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili, II, 557.  



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam  

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

507 

rın iddia ettiklerinin aksine kadına sosyal hayatta verdiği pozisyon 

ile kadını korumuş ve mimsiz medeniyetlerin kadından aldıkları 

haklarını iade etmiştir. Gaye ıslah etmektir. Kadının onuruyla oy-

namak değildir. Islah etmenin yolları da insanların kültürlerini, 

yapılarını ve inanç düzeyleriyle yakından alakalıdır. Islah için 

ifade edilen bu prensipler geneldir. Koca ise eşini en iyi tanıyandır. 

Bu genel prensipler içerisinde nasıl davranacağını kendisi belirle-

melidir.36    
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___________________________________________________________ 

ÂYETLER IŞIĞINDA İSLAM'IN KADINA VERDİĞİ  

DEĞER 

MAHMUT SÖNMEZ 1 

 

Tarih Boyunca Kadın 

İslam’ın kadına vermiş olduğu kıymet ve değerin tam olarak 

anlaşılabilmesi için İslam öncesi dönemde, dünyanın değişik yerle-

rinde kadının aile ve toplum içindeki konumuna bakmak yeterli 

olacaktır. O dönemde, hemen bütün toplumlarda kadının hiçbir 

hak ve değere sahip olmadığı inkâr edilemez bir gerçektir. O dö-

nemlerde kadın köle mesabesinde algılanmış, hatta daha da ileri 

gidilerek o’nun insan olup olmadığı dahi tartışılır olmuştur.  

Eski Hint hukukuna göre kadına evlenme, miras ve diğer mu-

amelelerde hiçbir hak verilmemiş, onun kötü temayüllere, zayıf 

karakterlere ve fena bir ahlaka sahip olduğu düşüncesinden hare-

ketle, “Manu” kanunu kadını, çocukluğunda babasına, gençliğinde 

kocasına, kocasının ölümünden sonra da oğluna veya kocasının 

akrabasından bir erkeğe bağlı olmaya mecbur etmişti.2 Vedalar’da 

kadın, kasırgadan, ölümden, zehirden ve yılandan daha kötü bir 

varlık olarak tasvir edilmiştir. 

Budizm’in kurucusu Buda, önceleri kadını dinine kabul et-

mezdi. Buda’nın çok yakın dostu olan Anenda kendisine: 

- Kadınlara nasıl muamele edelim?  

- Onlara hiç bakmayacaksın!  

- Peki, bakmaya mecbur olursak? 

- Onlarla konuşmayacaksın. 

- Konuşmaya mecbur kalırsak? 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri  
2 Ahmed Şelebi, Mukarenetü’l-Edyan-Edyanü’l-Hind el-Kübra, Kahire, 1964, s.72. 



 Mahmut SÖNMEZ 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

512 

- O takdirde onlardan son derece sakınmalısın! Diye cevap 

vermişti. 

Kadınları himaye eden Anenda’nın ısrarıyla kadınları zoraki 

dinine kabul eden Buda, bu durumun Budist toplumu için çok 

tehlikeli olduğunu söyleyerek, “eğer kadını dine kabul etmeseydik 

Budizm saf bir şekilde uzun asırlar boyu devam ederdi, fakat ka-

dın aramıza girdikten sonra bu dinin uzun süre yaşayacağını san-

mıyorum” demiştir.3 Bu ifadeleri ile Buda kadını, şeytan gibi kötü-

lüğün temsilcisi olarak algılamış ve onun dinden tamamen tecrit 

edilmesini istemiştir. 

Hammurabi hükümdarı Hammurabi (m.ö.2113/2081) tarafın-

dan ortaya konulan kanunlarda, aile hukuku açısından yetersiz 

olsa da biraz iyileşme görülmüştür. Kanun, tek kadınla evliliği esas 

tuttuğu halde, odalık bulundurmayı ve gerekli hallerde birden 

fazla kadınla evlenmeği de kabul etmiştir.4 

İsrail Hukuku’nda ailede erkek, mutlak hâkim olarak kabul 

edilmiş, Yahudi kızları babalarının evlerinde bile hizmetçi gibi 

muameleye tabi tutulmuşlardır. Babaya kızını satma, kocaya keyfi 

olarak karısını boşama hakkı verilmiştir. Kızlar, sadece babalarının 

hiçbir varisi bulunmadığı durumda, onların mallarına varis ola-

bilmekteydi. Yahudilerin her sabah tekrar ettikleri dualarında ge-

çen şu cümle, onların kadına hangi nazarla baktıklarını göstermek-

tedir. “Ezeli ilahımız, kâinatın kralı! Beni kadın yaratmadığı için 

sana hamd olsun”.5 

İran’da Sasaniler döneminde kız kardeşle evlenmek caiz ola-

rak kabul edilmekle kalmayarak teşvik edilmiştir. Kan hısımlığı, 

kız kardeş ve annelerin saygıya değer hususiyetleri yok kabul 

edilmiştir. Eski Çin’de kadın, insan sayılmayarak ona ad dahi ve-

                                                           
3 Şelebi, “a.g.e.”, s. 175. 
4 Bekir Topaloğlu, İslam’da Kadın, Yağmur Yayınları, İstanbul, 1975, s.17. 
5 M.Tayyib Okiç, İslamiyet’te Kadın Öğretimi, Ankara, 1979, s.7; Ali Yılmaz, 

Kur’an’daki Peygamber Dualarının Psiko-Sosyal Analizi, Atatürk Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, sayı: 35, s. 51-80  
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rilmemiş,6 kocasının kölesi olarak kabul edilerek, kocası ve çocuk-

larıyla birlikte yemeğe oturmaktan men edilmiş ve ondan sadece 

ayakta durarak onlara hizmet etmesi istenmiştir.7 

Medeniyetin beşiği olarak gösterilen Antik Yunan'da kadın 

neredeyse kölelerle bir tutulmuş, kocasının istediği şekilde döve-

bildiği ve istediğinde de başka birisine de armağan edebileceği bir 

meta haline indirgenmişti.8 Ünlü filozof Eflatun kadın hakkında 

“kadın, elden ele orta malı olarak dolaşmalı” derken, Aristo ise, 

kadını “yaratışta yarım kalmış erkek” olarak değerlendirmiştir.9 

Eski Roma'da ise, kadın babasından kocasına aktarılan bir mal 

olarak kabul edilmiştir. Sonraları kadına birçok hak tanınmışsa da 

eğitim eksikliği yüzünden bu haklarını kullanamamıştır. Açıkça 

görülmektedir ki gerek Yunan'da gerekse Roma'da kadın erkeğin 

dununda kabul edilmiştir.  

İngiltere’de V. asırdan XI. asra kadar kocaya, karısını satma 

hakkı verilmiştir. İnsanlık tarihide ‘ilk günah’ın işlenmesine sebep 

olan ve böylece insanlığın felaketini hazırlayanın bir kadın oldu-

ğuna inanan Hıristiyanlar, kadına daima bir ‘şeytan’ nazarıyla 

bakmışlardır. Yine aynı ülkede kadın murdar bir mahlûk sayıldı-

ğından İncil’e el sürmesi yasaklanmış, bu durum XVI. Asırda par-

lamentoda çıkarılan bir kanunla düzeltilerek kadılara İncil okuma 

hakkı verilebilmiştir.10 

İslam öncesi Arap toplumunda, kadının durumu diğerlerin-

den pek farklı değildi. Kadın sadece erkeğin şehevi duygusunu 

tatmin vasıtası olarak kabul edilerek mirastan mahrum edilmiş, 

inanma, vicdan hürriyeti, izzet-i nefis …vb. manevi değerlerde de 

erkekten çok aşağı addedilmiştir.11     

Kız çocuk, ailede maddi yönden bir yük, manevi bakımdan 

                                                           
6 Topaloğlu, s.18. 
7 Necla Arat, Kadın Sorunu, II. Bsk. İstanbul,1986, s. 25; Salih Akdemir, Tarih Boyunca 

ve Kur'an-ı Kerim'de Kadın, İslami Araştırmalar, 1997, cilt: X, sayı: 4, s. 249-258. 
8 Arat, s.25.  
9 Topaloğlu, s.18. 
10 M. Raif Ogan, İslam Hukuku, Alkaya Matbaası, İstanbul, 1958, s.71. 
11 Topaloğlu, s.19. 
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ise, bir ar ve utanç verici bir durum olarak görülmüştür. Bu yüz-

den aile idaresinde sonsuz haklara sahip olan baba, kız çocuğunu 

öldürmekte bir mahzur görmemekte, hatta dilerse diri-diri toprağa 

gömebilmekte idi.  

Kur’an’ın Yanlış Adet ve Batıl İnanışları Kaldırması 

Yüce Allah, fakirlik korkusu veya utançlarından dolayı kızla-

rını diri-diri toprağa gömen Müşriklerin, bu menfur fiillerini şid-

detle yasaklamış ve çocuklarının rızkını garanti ederek şöyle bu-

yurmuştur; 

“Fakirliğe düşme endişesi ile evlatlarınızı öldürmeyiniz! Onların da 

sizin de rızkınızı veren Biz’iz. Şüphesiz ki onları öldürmek büyük bir 

suçtur.”12 

“Bilgisizlik ve düşüncesizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldü-

renler ve Allah’ın kendilerine ihsan ettiği rızkı Allah’a iftira ederek haram 

sayanlar, elbette tam hüsrana uğradılar. Saptılar bunlar, doğru yolu da 

bulamadılar!”13  

Aynı şekilde kızının savaşta esir düşmesinden veya ileride bi-

rine eş olmasından, kendince ar duyan baba da şiddetle tenkit 

edilmiştir; 

“Onlardan birine bir kızının dünyaya geldiği müjdelenince, öfkesin-

den ve üzüntüsünden, yüzü mosmor kesilir. Kendisine verilen müjdenin 

kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu, aşağılık duygusu içinde 

yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün! Bakın ki, verdikleri hüküm 

ne kadar kötüdür!”14 

Ayrıca kıyametin dehşetli manzarası tasvir edilirken kızlarını 

diri-diri toprağa gömüp vicdansızca öldüren o babalara, yaptıkları 

bu kötü fiilin hesabının sorulacağı tehditle bildirilmiştir; 

“Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldüğü 

sorulduğunda…”15 

Bu ayetler ile müşriklerin yanlış düşünce ve uygulamalarını 

                                                           
12 İsra, 17/31. 
13 Enam, 6/140. 
14 Nahl, 16/58-59. 
15 Tekvir, 81/8-9. 
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yasaklayan Cenab-ı Hak, doğacak çocukların cinsiyetlerinin oluş-

masında hiç kimsenin herhangi bir tesirinin olmayacağını, bu du-

rumun sadece kendi iradesine bağlı olduğunu bildirerek Allah’ın 

yaratmasında da bir ayıp ve kötülüğün olmayacağını bildirmiştir; 

“Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah’ındır. O, dilediğini 

yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut 

onları, hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini 

de kısır kılar. O, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir.”16   

Bu âyet ile Yüce Allah, insana, sahip olduğu mal ve mevki ile 

aldanmaması gerektiğini bildirerek onların tamamının Allah'ın 

mülkü olduğunu ve göklerde ve yerlerde tasarruf yetkisinin O'nun 

elinde bulunduğunu bildirmektedir. Binaenaleyh O verir, vermez. 

O'nun hükmünü geri çevirecek ve bozacak hiç kimse yoktur. O 

kullarından dilediğine sadece kız verir, oğul vermez. Dilediğine de 

kız vermez, sadece oğullar verir. O halde ey Cahiller! Allah’ın ya-

ratmasına itiraz mı ediyorsunuz? Haydi, gücünüz yetiyorsa me-

şiet-i ilahiyeme müdahale ederek istediğiniz değişikliği yapınız. 

Fakat ne sizin ve ne de tapındığınız putlarınızın buna gücü yeter. 

Yaratılış Açısından Kadın  

Ailenin temeli oluşturan kadındır. Kadının olmadığı evde aile 

düzeninden bahsetmek zordur. Gerek eğitimde gerekse aileyi oluş-

turan diğer unsurların başında kadın gelmektedir.17 Dolayısıyla 

İslam, kadını horlandığı mevkiden alıp yükseltmiş, erkeği de kibir 

ve gururundan aşağı indirerek iki cinsi kulluk ve insanlık mertebe-

sinde eşit saymıştır. Kur’an’ın birçok ayetinde erkek ve kadına 

birlikte hitap edilmiştir. Kadın-erkek bütün insanların, soyu-sopu, 

rengi-dili ne olursa olsun bütün insanların yaratılışta eşit olduğu-

nu bütün dünyaya şu ayet ile ilan etmiştir:  

“Ey insanlar! Doğrusu Biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Si-

zi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. 

                                                           
16 Şura, 42/49-50. 
17 Osman Bayraktutan, M. Emin Yurt, Kur'an Eğitim ve Öğretiminde Ailenin Rolü 

Üzerine Bir Değerlendirme, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uluslararası Aile 

İçi Eğitim Çalıştayı, 2016, s. 195-210.  
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Şüphesiz, Allah katında en değerliniz, O'na karşı gelmekten en çok sakı-

nanızdır. Allah bilendir, haberdardır.”18  Ayet-i Kerime’de “Sizi yarat-

tık; …sizi kıldık, … Kabilelere ayırdık...” İfadelerinin kullanılmış 

olması, bu konularda insanın bir ceht ve gayretinin söz konusu 

olmadığını, dolayısı ile soy-sop veya cinsiyet ile övünmeğe hakkı 

olmadığına bir işaret edilmiş,19 kadın-erkek bütün insanların yara-

tılışta eşit olduklarını açık bir şekilde bildirmiştir. 

“Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye 

eşini (Havva'yı) yaratan O'dur.”20 

Yüce Allah, kâinatta atomdan galaksilere kadar birçok varlığı 

çift yaratmış; bitkiler, hayvanlar, insanlar ve bilip bilmediğimiz 

daha nice varlıkları da erkekli dişili olarak var etmiştir. Dünyada 

gözümüzle görüp göremediğimiz her varlığın bir eşi ve dengi ya-

ratılmıştır. Kâinatta cari/geçerli olan bu kanuna uygun olarak in-

sanı da çift olarak erkekli ve dişili, kadın erkek olarak yaratan Yüce 

Allah bu konu ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: 

 “Ey insanlar! Doğrusu Biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarat-

tık...”21  Konu ile alakalı başka bir ayette ise meselenin başka bir 

boyutuna dikkat çekilerek şöyle buyrulmuştur: 

“Düşünüp ibret alasınız diye her şeyi de çift (erkekli- dişili) olarak 

yarattık.”22 Yani Allah’ın büyüklüğünü düşünüp O'na inanmanız 

ve bu çiftleri yaratanın bir tek olduğunu bilesiniz diye, her şeyden, 

farklı iki tür ve sınıf, erkek-dişi, benzerlerini yarattık.23 

  Cenab-ı Hak insanları daha huzurlu ve mutlu bir hayat sür-

meleri için kadın ve erkek olarak çift yaratmış, birini diğeri için 

vazgeçilmez bir hayat arkadaşı olarak var etmiştir. Konuyla ilgili 

olarak Kur’an’da şöyle buyrulmuştur:   

 “Kendileri ile dostluk ve yakınlık kurmanız için kendi cinsinizden 

                                                           
18 Hucurat, 49/13. 
19 Fahruddin Razi, Tefsiû’l-Fahri’r-Razi, “Mefatihu’l-Ğayb”, Daru’l-Fikr, Beyrut, 

1402/1981.  
20 Araf, 7/189 
21 Hucurat, 49/13. 
22 Zariyat; 51/49. 
23 Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, Ensar Neşriyat, İstanbul, VI, 190.  
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eşler (hanımlar) yarattı. Aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi O’nun 

varlığının delillerindendir”24 Allah’ın büyüklüğünü ve gücünün son-

suzluğunu gösteren alâmetlerden biri de sizin için, kendi cinsiniz-

den sizin gibi Âdemoğullarından kadınlar yaratması ve onları 

farklı bir cinsten yaratmamış olmasıdır. Eğer Yüce Allah kadınları, 

başka bir cinsten, cinlerden ve hayvanlardan yaratmış olsaydı, 

erkeklerle eşleri arasında bu sıcaklık meydana gelmez bilakis ara-

larında nefret oluşurdu. Eşlerin aynı cinsten olması, Allah'ın âde-

moğullarına sonsuz rahmetindendir.25 

Kadın ve erkeğin birbirlerini tamamladıkları, birisinin olma-

dığında diğerinin eksik kalacağı Kur’an’da şöyle ifade edilmiştir:  

“Oruç gecesinde, kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar 

sizin örtüleriniz siz de onlara örtüsünüz…”26 Yani, elbisenin ayıpları 

örtmesi, soğuk ve sıcaktan koruması gibi, her biriniz, diğerinin 

hâlini gizleyip örter, namusunu muhafaza edip, günahlardan ko-

rur,27 bu şekilde Cenab-ı Hakk’ın rızasına uygun hareket etmiş 

olusunuz. 

 Konu ile ilgili olarak Hz. Peygamber’de (s.a.s); ““Kadınlar, er-

keklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır”28 buyurarak ka-

dın ve erkeğin birbirlerine olan ihtiyacını veciz bir şekilde dile 

getirmiştir.  

Kadın Hakları ve İslam 

Kur'an-ı Kerim'de kadın-erkeğin insan olmaları bakımından 

eşit olduklarını vurgulayan birçok ayet-i kerimenin yanında onla-

rın Allah’ın emir ve yasaklarına muhatap olma ve bunların gerek-

tirdiği ceza ve mükafatı hak ederek cennet veya cehenneme girme 

hususunda da herhangi bir ayrım yapılmadan her ikisine şu şekil-

                                                           
24 Rum, 30/21. 
25 Ebu’l-Fida İsmail, İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ân’il-Azîm, Çağrı Yayınlan, İstanbul, 

1986, III, 429.  
26 Bakara, 2/187 
27 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat ve Dağıtım, I, 670.  
28 Ebu Davut, es-Sicistanî, Sünen’ü Ebi Dâvud, Mustafa Babil el-Halebi ve Evlatları, 

Mısır, 1952, Taharet, 94. 
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de hitap edilmiştir:  

“Erkek olsun kadın olsun, kim mümin olarak güzel işler yaparsa, el-

bette ona güzel bir hayat yaşatacak ve onları işledikleri en güzel işleri esas 

alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız.”29 Görüleceği üzere, 

bu ayet-i kerimede de Yüce Allah, kadın-erkek ayırımı yapmadan 

inanıp iyi iş işleyenlere hoş bir hayat yaşatacağını müjdelemekte-

dir. 

"Ben sizden erkek ya da kadın olsun çalışan hiç kimsenin amelini 

zayi etmeyeceğim Hep birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından 

çıkarılanlar, yolumda eza ya maruz kalanlar, savaşanlar ve öldürülenler... 

Elbette onların kötülüklerini örteceğim ve onları, altlarından ırmaklar 

akan cennetlere sokacağım”30 Yüce Allah kadınla erkek arasında amel 

bakımından herhangi bir ayrım yapmadığı gibi, her ikicisinin de 

birbirlerinden olduğunu ve yaptıkları iyi işlerin karşılığı olarak her 

ikisini de cennetlerine sokacağını vadetmektedir. 

“… Erkeği ve dişiyi yaratana and olsun ki sizin çalışmanız çeşit çe-

şittir. Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah’a karşı gelmekten 

sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay 

olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah’a muhtaç 

görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa, biz de onu en zor 

olana kolayca iletiriz.31 Açıkça görülmektedir ki, Yüce Allah daha 

İslam'a davetin başında erkek ve kadın arasında hiçbir ayrım 

yapmamaktadır. Yüce Allah erkek ya da kadın olsun hiçbir ayırım 

yapmadan onlardan her birinin iyi işlerini mükâfatlandıracağını 

müjdelemektedir.  

 “Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlara, mü'min erkeklerle 

mü'min kadınlara, ibadete devam eden erkeklerle ibadete devam eden 

kadınlara, sadık erkeklerle sadık kadınlara, sabırlı erkeklerle sabırlı kadın-

lara, Allah'tan hakkıyla korkan erkeklerle Allah'tan hakkıyla korkan ka-

dınlara, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlara, oruç tutan erkek-

                                                           
29 Nahl, 19/97. Bkz. Ali Yılmaz, Kur’ân-ı Kerîm’de Bir Af Yolu: Tekfîru’s-

Seyyiât, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Atatürk Üniversitesi İslâmi 

İlimler Fakültesi Dergisi] [İİFD] [EAÜİFD], 2014, sayı: 41, s. 161-202,  
30 Al-i İmran, 3/195.  
31 Leyl, 92/3-10 
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lerle oruç tutan kadınlara, iffetlerini koruyan erkeklerle iffetlerini koruyan 

kadınlara, Allah'ı çok anan erkeklerle Allah'ı çok anan kadınlara, şüphe-

siz ki Allah, onların hepsine bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırla-

mıştır.”Ayet-i Kerime, açıkça görüleceği üzere her bakımdan ka-

dın-erkek eşitliğini gözler önüne sermektedir. 

 “Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin velileri, yardımcı-

larıdır. Onlar iyilikleri teşvik edip kötülükleri menederler. Namazı hak-

kıyla yerine getirir, zekâtı verir, Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte 

onları Allah geniş rahmetine mazhar edecektir. Çünkü Allah azîzdir, 

hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).”32 Bu ayet-i 

kerimeye göre, mü'min erkek ve kadınların sıkı bir dayanışma 

içinde bulunmaları gerekmektedir. Çünkü toplum içinde iyiliği 

emretmek, kötülükten alıkoymak böyle bir dayanışmayı gerekli 

kılmaktadır.  

İslam göre, bir insan olarak erkeğe tanımış olduğu temel insan 

haklarını kadına da tanımıştır. Buna göre hayat hakkı, mülkiyet ve 

tasarruf hakkı, kanun önünde eşitlik ve adaletle muamele görme 

hakkı, mesken dokunulmazlığı, şeref ve onurun korunması, inanç 

ve düşünce hürriyeti, evlenme ve aile kurma hakkı, özel hayatının 

gizliliği ve dokunulmazlığı, geçim teminatı gibi temel haklar ba-

kımından kadınla erkek arasında fark yoktur. Nitekim kadına ve-

rilmiş olan inanç ve düşünce hürriyeti ile olarak Kur’an’da şöyle 

buyrulmuştur; 

 “ Ey Peygamber! Mümin hanımlar Allah’a hiçbir sûrette ortak 

koşmamak,  hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, 

hiç yoktan yalan uydurup iftira atmamak, bulduğu bir çocuğu, kocasına 

isnat etmemek veya gayr-ı meşrû bir çocuk dünyaya getirip onu kocasına 

mal etmemek, senin kendilerine emredeceğin meşrû olan herhangi bir 

konuda sana karşı gelmemek hususlarında sana biat etmeye geldiklerinde, 

sen de onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah’tan af dile Çünkü 

Allah gafurdur, rahîmdir.”33 Ayette bildirildiği gibi, Hz. Peygam-

ber’in, (s.a.s) kadınlardan ayrıca biat alması ve bu hâdisenin 

                                                           
32 Tevbe, 9/71.  
33 Mümtehine, 60/12. 
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Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alması, İslam'da kadın iradesinin 

bağımsızlığını göstermektedir. 

 

Kadın ve Erkeğin Eşitliği Meselesi 

Kadın ve erkek insan olarak yaratılmaları açısından eşit ol-

dukları halde mahiyet olarak elbette birbirlerinden farklı olarak 

halk edilmişlerdir. Yeri gelmişken burada kısa da olsa “eşitlik ve 

adalet” kavramları üzerinde açıklama yapmak gerekir. Bu kavram-

ların ortak ve farklı yönleri nelerdir? Her eşit olan şey acaba ada-

letli midir? Bu soruların cevapları ortaya konulmadan, İslam’da 

kadın ve erkek arasındaki hak ve vazifelerin adalet cihetlerini an-

lamak mümkün değildir. 

Ontolojik (varlık bakımından) eşitlik, iki veya daha fazla nes-

nenin, şey'in, çeşitli yönlerden (örneğin; ağırlık, hacim, boy vs...) 

birbirleriyle denkleştirilmesi, aynı hal ve derecede olmasıdır. Eşit-

liği aynileşme ile karıştırmamak gerekir. Çünkü ontolojik anlamda 

iki şeyin aynileşmesi düşünülemez. İki şey birbirine ne kadar ben-

zer, ne kadar denk ve aynı derecede olurlarsa olsunlar, iki şey ol-

dukları sürece aynı değildirler. Dolayısıyla mutlak eşitlik olamaz. 

Fakat farklı iki veya daha fazla şey çeşitli açılardan birbirlerine eşit 

olabilirler. Örneğin, iki insanın boylarının eşit olması, bir miktar 

elma ile bir miktar demirin aynı ağırlık ta olması gibi. Kadın ve 

erkeğin eşitliği meselesine gelecek olursak, ontolojik açıdan kadın 

ve erkek bazı açılardan birbirine eşittirler (iki el, iki ayak, iki göz, 

bir kalp, vs... sahip olmaları), bazı açılardan ise birbirlerinden fark-

lıdırlar (cinsel organların farklılığı, fiziki yapının sertlik, dayanıklı-

lık açısından farklılığı gibi). Kadın ve erkek bir türün iki ayrı cinsi-

dirler. İnsan olma türünde eşittirler, fakat kadın kendine has bede-

ni-ruhî ayırt edici özellikleri ile erkek cinsinden, erkek de kendine 

has özellikleri ile kadın cinsinden ayrılır.34 

Evvela şunu belirtmek gerekir ki; eşitlik her zaman adalet de-

                                                           
34 İlhami Güler, Kur'an'da Kadın-Erkek Eşitsizliğinin Temelleri, İslami Araştırmalar, 

1997, Cilt: 10, Sayı: 4, s.296-298. 
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ğildir. Mesela, bir baba evlatlarından birine 100 gram altın, diğeri-

ne 100 gram bakır vermekle aralarında kütlesel olarak eşitliği sağ-

lamış olsa da adaletle taksim yapmış olamaz. Çünkü altın ile gü-

müş, kıymet ve mahiyet olarak tamamen birbirlerinden farklı ol-

duklarından dolayı aralarında gramaj olarak eşitlik sağlansa dahi 

mahiyetleri eşitlenmediği sürece, aralarında adaleti sağlamak 

mümkün değildir. 

Kâinatta atomlardan galaksilere, denizlerden, dağlara kadar 

bütün varlıklar mahiyet olarak farklı yaratıldığı gibi; kadın ve er-

kek de birbirlerinden farklı özellikte yaratılmışlardır. Elbette bu 

farklı yaratılışta sayısız hikmetler olduğu gibi kozmolojik adale-

tin35 icraatı da söz konusudur. Demek bu yaratılışta eşitsizlik değil, 

ilahi adalet tecelli etmekte; insanlığın düzeni ve ahengi bu şekilde 

sağlanmış olmaktadır. Bu yaratılış, birinin diğerinden üstün olması 

anlamına gelmediği gibi ikisinin de eşit olduğu anlamına gelmez. 

Aksine ilahi adaletin gereği olarak her iki cins değişik özelliklerde 

yaratılarak birbirlerini tamamlamakta, hayat düzeni bu şekilde 

devam etmektedir.  

Erkeğin Kadın Üzerinde Hâkimiyeti  

Evvela şunu belirtmek gerekir ki; sathi bir nazarla bakıldığın-

da İslam’da kadın ve erkek haklarında bazı farklılıkların olduğu 

zannedilerek İslam, töhmet altında bırakılmak istenmektedir. Fa-

kat konuya hissi olarak değilde, akli olarak yaklaşıldığında bu 

farklılığın, onların yaratılıştaki değişik özelliklerin tabiî sonucu 

olduğu kolaylıkla anlaşılacaktır.  

 Fizyolojik ve psikolojik açıdan farklı olan kadın ve erkeğin, 

hak ve sorumluluklarının da farklı olması kozmolojik adaletin bir 

gereğidir. Allah’ın bu iki cinse bahşettiği değişik hak ve sorumlu-

                                                           
35Kozmolojik Adalet: Yüce Allah’ın varlıkları hangi maksat için yaratmış ise, ona 

uygun olarak ruh-beden münasebeti içerisinde dizayn etmesi demektir. Aslanın 

hayatını devam ettirebilmesi için avını yakalayıp parçalaması gerekir. Cenab-ı 

Hakk’ın, aslanın çene ve pençelerini o gayeye uygun olarak yaratması buna örnek 

olarak gösterilebilir. (Bkz. İhsan Atasoy, Doğru İslamiyet, Nesil Yayınları, İstanbul, 

2000, s.16. 
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lukları kavrayamayanlar, İslam’ın kadına vermiş olduğu hakları 

anlamakta güçlük çekmektedirler. Kadın ile erkek, ontolojik olarak 

eşit hale getirilemeceyi sürece, onlara tevdi edilen hak ve vazifeler 

de eşit durumu getirilemez. Eğer görev ve sorumlukta da eşit du-

ruma getirilmeğe kalkışılırsa, o zaman onlara iyilik değil, tam ter-

sine kötülük yapılmış olur. Kadını her konuda erkeğe eşit hale 

getirmek isteyenler, erkeğin kaldırabileceği yükleri kadına yük-

letmekle onu ezmiş ve dolayısı ile kadına farkında olmadan hak-

sızlık yapmış olmaktadırlar. 

Bu açıdan fıtrat dini olan İslam, kadına yaratılışına uygun olan 

görev ve sorumluluklar vererek, ona merhamet etmiştir. Mesela 

feministler tarafından sürekli dillendirilerek İslam’ın kadınları 

ikinci sınıf insan konumuna düşürdüğünü iddia ettikleri ayetlere 

bakalım. Konu ile ilgili ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor: 

“…Erkeklerin hanımları üzerinde bulunan hakları gibi, hanımların 

da kocaları üzerinde meşrû çerçevede hakları vardır. Şu kadar ki erkekle-

rin onların üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Unutmayın ki 

Allah üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.”36  

“Erkeklerin onlar üzerinde bir dereceleri vardır” ibaresindeki 

dereceden maksat, erkeğin üstünlüğü değildir. Bu ayet-i kerimede 

ifade edilen üstünlük, Allah'ın emrettiği gibi çoluk çocuğunun 

işlerini görüp nafakalarını temin etmek, aile reisliğini gerektiği 

şekilde yapmak ve verdiği emirlere uyulmak gibi üstünlüklerdir.37 

Dikkat edilirse bunlar da Nisa suresinin 34. ayet-i kerimesinde 

geçen ve yöneticiler anlamına gelen “kavvamun” kelimesi ile ifade 

edilen ve sorumluluk yükleyen üstünlükler olup, şereflendirme 

üstünlüğü değildir. Zira "Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en 

üstün olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır” mealindeki âyet gere-

ğince, üstünlük sadece takvaya bağlanmıştır.  

 “Allah'ın, bazı kimseleri, diğerlerinden üstün kılması ve onların 

kendi mallarından harcaması nedeniyle erkekler, kadınlar üzerinde so-

                                                           
36 Bakara, 2/228. 
37 Sabuni, I, 268 
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rumlu gözeticidir.”38 

Ayette geçen “Kavvamun” kelimesi bir üstünlük ifade etmez. 

Bu kelime “bir kimsenin işini görme, yönetme” anlamlarına gel-

mektedir. Erkekler, genelde fiziki bakımdan kadınlardan daha 

güçlü oldukları ve kadınların geçimlerini üstlendikleri için, aile 

reisi olma sıfatını kazanmışlardır.39 Yaratılışta olduğu gibi diğer 

bazı hususlarda erkek vücudu kadın bedeninden daha güçlüdür. 

Bazı hususlarda da kadın daha üstündür. Çünkü Allah öyle ya-

ratmıştır. Ayette, “Allah, erkekleri kadınlara üstün kıldı” denilmi-

yor. “Bazı kimseleri, diğerlerinden üstün kıldı” deniliyor.40 Erkek-

ler akıllarının olgunluğu, güzel yönetimleri, temkinli, ağırbaşlı ve 

daha kuvvetli olmaları sebebiyle üstün tutulmuştur. Bundan dola-

yıdır ki nübüvvet, imamet, velayet, şahitlik, cihat ve benzeri görev-

ler onlara verilmiştir.41 Erkekte siyaset ve yönetim yeteneği daha 

fazladır. Ama kadında da duyarlılık, merhamet duygusu erkekten 

üstündür. Her cinsin diğerine karşı üstün olan meziyetleri bulu-

nur. “Allah bazı kimseleri, diğerlerinden üstün kılmıştır” ayeti ile 

bu duruma işaret etmiştir.   

Aile reisi olmalarının ikinci sebebi de erkeklerin, çalışıp ka-

zanmaları, kadınların mehirlerini vermeleri, geçimlerini sağlama-

larıdır. Onların geçimleri için gerekli kazancı temin etme ve har-

cama yapma görevini erkeklere bir vazife olarak vermesi sebebiy-

ledir. Kendilerini himaye edip geçimlerini sağlamalarına karşılık 

kadınların da kocalarına itaat etmeleri gerekir. 

Görüldüğü gibi ayetteki “erkeğin kadın üzerinde yöneti-

ci/hâkim olması” mutlak anlamda astığı astık; kestiği kestik bir 

krallık demek değildir. Erkekler, kadınların işlerinin ağırlıklarını 

üstlenen ve fıtraten zayıf olarak yaratılmış kadınların yükünü on-

ların üzerinden kaldıran destekçileri ve bir bakıma kadınların yar-

                                                           
38Nisa, 4/34. 
39 Akdemir, “a.g.m”, s.255-256. 
40Süleyman Ateş, İslam'ın Kadına Getirdiği Haklar, İslami Araştırmalar, Cilt: 10, Sayı: 

4, 1997, s.304. 
41 Ebussuud Efendi, İrşâdu’l-Aklı’s-Selim ila Mezaya’l-Kitabi’l-Kerim, thk. Halid 

Abdu’l- Gani Mahfuz, Daru’l-Kütûbi’l-İlmiyye, Beyrut, 2010, II,317. 
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dımcılarıdır. Erkeği kadın üzerinde reis yapmak, sorumsuzca ve 

despotça davranmasını netice vermez. Çünkü İslam’da reislik, 

amirlik değil, bir hizmetkârlıktır.  

 Şahitlik ve Miras Konularında Kadın 

Şahitlik sorununa gelince; İslam, bazı konulardaki şahitlik me-

selesinde iki kadını bir erkeğe denk tutmuştur. Bunun sebebi, er-

keği kadından üstün görmesi değil, kadının fizyolojik ve psikolojik 

özelliklerinden kaynaklanmaktadır.42 Kadın erkeğe göre daha 

unutkandır. Çünkü çocuklarının terbiyesi, evinin tertip ve düzeni 

gibi birçok işler meşgul olan kadın, aynı zamanda çok hassas ol-

ması yüzünden zamanla unutkan olur.43 Bundan dolayı borç sene-

di yazımında: "Erkeklerinizden iki kişiyi de şahit tutun. Eğer iki erkek 

yoksa razı olacağınız şahitlerden bir erkek ve iki kadın şahitlik etsin. Taki 

kadınlardan biri unutursa diğeri ona hatırlatsın"44 buyrulmuştur. De-

mek ki İslam’ın borç yazmaya şahitlik hususunda iki kadını bir 

erkeğe denk tutması, borcun unutulmasını önlemek içindir, yoksa 

kadını küçük görmek için değildir. 

Bu, genellikle erkeklerin uğraştıkları borç, ticaret gibi mesele-

lerde böyledir. Ama doğum, bekâret, süt emzirme gibi kadınlara 

mahsus işlerde bir tek kadının şahitliği kâfidir.45 

Mirasta kadına, erkeğin yarısı kadar pay verilmesi de erkeğin 

üstünlüğünden değil, başka bir hikmetten dolayıdır. Bu hükmü 

getiren Nisa Suresinin 11. ayetinde, aile hayatının sonucu olarak 

ortaya çıkan miras hukuku izah edilmektedir. Aile hayatında ge-

çim yükü, genellikle erkeğin omuzlarındadır. Erkek, hem kendisi-

ni, hem de karısını olmak üzere en az iki kişiyi beslemek zorunda-

dır. Bunun yanında küçük çocuklarını, annesini, babasını geçin-

dirmek de erkeğe düşer. Oysa kadın, kocasını beslemek zorunda 

değildir. Kadına ya kocası yahut oğlu veya kardeşleri bakar. Bazı 

kadınlar, bizzat çalışarak geçimlerini sağlasalar da kadınların ço-

                                                           
42 Topaloğlu, s.243. 
43 Ateş, “a.g.m.” s. 307. 
44 Bakara, 2/282. 
45 Topaloğlu, s.241. 
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ğunluğu bu durumda değildir.46  

İşte hem kendisine hem karısına, çoluk çocuğuna, gerektiğin-

de annesine, babasına, kız kardeşlerine bakmak, onların geçimleri-

ni sağlamak zorunda bulunan erkeğin, icabında yine kendisinin 

bakıp himaye edeceği kız kardeşinden bir kat fazla miras alması, 

adalete aykırı değildir. Zira erkek, bir kadını getirip ona bakacak, 

kız ise bir başka erkek tarafından bakılacaktır. Toplumun düzeni 

böyledir. 

Genelde batılı araştırmacılar, tenkit etmek düşüncesi ile 

Kur’an’a bakıp, akıllarınca kendi dünya görüşleriyle çelişen mev-

zular gördüklerinde bunu İlahi Kelam’da bir nakise varmış gibi 

yüksek sesle dile getirmişlerdir. Bunların yanlış hükümlerini akıl 

ve muhakeme mihengine vurmadan olduğu gibi alıp kabullenen 

ahmak dostlar da onların değirmenine su taşıyarak, ehl-i imanın 

Kur’an ve İslam’a olan inançlarında şüphe ve tereddütlerin oluş-

masına, bilmeyerek de olsa yardım etmiş olmaktadırlar. Hâlbuki 

araştırmacının öncelikli vazifesi, piyasada dolaşan sözlere değil; 

bizzat üzerinde serdi kelam ettiği konuyu etraflıca araştırmak ve 

delillere dayanarak görüşlerini ortaya koymaktır. Bu yapılmadığı 

sürece yapılan iş, sadece müsteşriklerin asılsız ve maksatlı düşün-

celerini gereksizce tekrar etmekten ibaret olacaktır ki; bunun da 

ilim camiasına hiçbir fayda getirmeyeceği herkesin malumudur. 

Yukarıda izah edilen ayetlerde de açıkça görüldüğü gibi İs-

lam’ın kadına vermiş olduğu haklarda asla bir haksızlık ve eşitsiz-

lik yoktur. Onun, İnsan fıtratına uygun olarak getirmiş olduğu 

kanunlar, kıyamete kadar gelecek bütün insanların ihtiyaçlarını 

karşılayacak özelliklere sahiptir. Bu durumdan habersiz olan müs-

teşriklerin, Kur’an’ın hükümlerinde akıllarınca tesbit etmiş olduk-

ları noksanlıklar, aslında kendilerinin insan fıtratından habersiz 

olduklarının bir göstergesidir. 

Hz. Peygamber Devrinde Kadın 

İslam'ın ilk yıllarında kadının her zaman hayatın içinde oldu-

                                                           
46Ateş, “a.g.m” s. 308.  
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ğu bilinmektedir. Kadınlar camiye gelerek ibadetlerini yapar, Hz. 

Peygamber’in konuşmalarını dinlerlerdi. Bir defasında kadınların 

da bulunduğu bir sırada Rasulullah, sahabelerine mescitte va'z 

etmiş, ancak kadınlara söylediklerini duyuramadığını düşünerek 

onların saflarına gitmiş ve onlara ayrıca va'z etmiştir. Va'zında 

kadınlardan sadaka vermelerini isteyince de kimisi kulaklarındaki 

küpeleri, kimisi de parmaklarındaki yüzüğü çıkarıp vermiş, Bilal-i 

Habeşi de (20/641) bunları topladığı rivayet edilmiştir.47 Yine asr-ı 

saadette kadınların bayram namazına iştirak ettikleri, Hz. Pey-

gamber’in (s.a.v.) erkeklerden sonra ayrıca kadınlara konuşma 

yaptığı nakledilmiştir.48  

Hz. Peygamber, vakit namazları ile bayram namazlarında ka-

dınların mescide gitmelerinde bir beis görmediği halde cuma na-

mazı kendilerine farz olmadığından bu namaza iştirak etmemele-

rini ve cenazenin de peşinden gitmemelerini istemiştir.49 

Bu uygulama daha sonraki dönemlerde de devam etmiştir. 

Nitekim Hz. Ömer bir hutbesinde, kadınlara verilen mehrin yük-

sek oranlarda tutulduğunu, bunun miktarının azaltılması gerekti-

ğini söylediğinde, mescitte bulunan kadınlardan birinin ayağa 

kalkıp;  

-Allah'ın bize vermiş olduğu hakkı sen bizden alamazsın. 

Çünkü Kur’an’da Allah’ın ‘Siz onlardan birine (kadınlardan birine) 

yüklerle mehir vermiş olsanız, verdiğinizden bir şey almayın...’50 buyur-

duğunu duymadınız mı? Diyerek itiraz etmesi üzerine Hz. 

Ömer'in de bu itiraz karşısında; 

- Allah'a şükürler olsun, benim halkımın arasında yanlışımı 

düzeltecek böyle kadınlar var.51 dediği tarihi kaynaklarda bildiril-

miştir. 

Daha sonraki dönemlerde İslam ülkelerindeki uygulamalarda 

                                                           
47 Ebu Davut, Salât, 246. 
48 Ebu Davut, Salât, 248. 
49 Ebu Davut, Salât, 247. 
50 Nisa, 4/20. 
51 İbn Kesir, II, 212. Ayrıca daha ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Toksarı, Hz. Peygamber 

Devrinde Kadın, Diyanet İlim dergisi, 1993,Cilt: 29,Sayı: 4, s.71-74. 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam  

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

527 

Hz. Peygamber (s.a.s) döneminde kadınlara tanınan hakla-

rın; geleneklerin din gibi algılanması ve kabul edilmesi gibi sebep-

lerin etkisiyle, tedrici olarak azaldığı görülmüştür. 

Sonuç 

İslam öncesi dönemde gerek Arap Yarımadasında ve gerekse 

dünyanın diğer bölgelerinde kadının insan olup olmadığı, rûhu-

nun var olup olmadığı tartışılırken, İslam’ın bütün bu yanlış dü-

şünceleri ortadan kaldırarak kadına bütün insani hakları verdiği 

tesbit edilmiştir.  

İslam, kadın ile erkek arasında hiçbir ayrım yapmadan erkeğe 

tanımış olduğu temel insan haklarını kadına da tanımıştır. Bu 

cümleden olarak her iki cinse de hayat hakkı, mülkiyet ve tasarruf 

hakkı, kanun önünde eşitlik ve adaletle muamele görme hakkı, 

mesken dokunulmazlığı, şeref ve onurun korunması, inanç ve 

düşünce hürriyeti, evlenme ve aile kurma hakkı, özel hayatının 

gizliliği ve dokunulmazlığı, geçim teminatı gibi temel haklar ver-

miştir. 

Kur’ân’da farklı fizyolojik ve psikolojik yaratılışa sahip olan 

kadın ve erkek, biri diğerinden daha üstün veya ikisi birbirine eşit 

tutulmamış, aksine her iki cins, birbirlerinin tamamlayıcısı olarak 

görülmüş; erkek ve kadının birbirlerine olan ihtiyaçları açık bir 

şekilde beyan edilmiştir. 

İslam’ın kadına tanımış olduğu miras, şahitlik ve erkeğin riya-

seti gibi bazı haklarla ilgili batılı araştırmacılar tarafından yapılan 

eleştirilerin, sathi ve maksatlı yaklaşımdan ileri geldiği tesbit edile-

rek, İlahi rahmetin onların fıtratlarına uygun vazifeler tevdi ettiği 

ortaya konulmuştur. 

 Hz. Peygamber ve Raşit Halifeler döneminde kadınların ha-

yatın her alanına aktif olarak katıldıkları, camiye gittikleri, Hz. 

Peygamber’in (a.s.m) sohbetini dinleyip gerekli durumlarda kendi 

özel halleri ile ilgili konuları hiç çekinmeden O’na sordukları gö-

rülmüştür. Daha sonraki dönemlerde İslam ülkelerindeki geleneğe 

bağlı uygulamaların din gibi algılanması ve kabul edilme-
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si sonucu, Hz. Peygamber (a.s.m) döneminde kadınlara tanınan 

hakların, yavaş- yavaş azaldığı tesbit edilmiştir.  
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___________________________________________________________ 

HZ. AİŞE (R.A.) VALİDEMİZİN İLMİ YÖNÜ 

ABDULLAH ÖZÜÇALIŞIR 1 

 

Hz. Aişe (r.a.) validemiz, Allah Resulü Hz. Muhammed 

(s.a.v.)'e ilk iman eden onun en sadık dostu Hz. Ebu Bekir (r.a.)’ın 

kızı ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’'in hanımlarındandır. Hicretten do-

kuz veya on sene önce Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Annesi 

Ümmi Rûmân Binti Âmir İbn Umeyr'dir. Hz. Aişe (r.a.) çok küçük 

yaşta Müslüman olmuştur.2 

       Hz. Peygamber’in hanımları arasında ilmiyle en çok anı-

lan Hz. Aişe (r.a.) validemizdir. Hz. Aişe (r.a.) validemiz, Hz. Ebu 

Bekir (r.a.)’ın kızı olması hasebiyle daha ilk yaşlarda ilim ile tanış-

mıştır. O günün Arap toplumunda özellikle nesep ilmi ön planda 

idi. Hz. Ebu Bekir (r.a.) o dönemde nesep ilmi için bilgisine başvu-

rulan âlim bir kişiydi. Böyle âlim bir babanın elinde büyüdü. Çok 

küçük yaşlarda babasından okuma yazmayı öğrendi. Babasından 

nesep ilmini defalarca dinledi. Ezberledi ve tekrarladı. Böylece 

hafızası güçlendi. 

       Ayrıca Hz. Ebu Bekir, Mekke’nin eşraflarından olup tica-

ret ile uğraşıyordu. Bu nedenle evine girip çıkanların sayısı bir 

hayli fazla idi. Onun gibi nesep ilmini bilenler, Mekke’nin eşrafları, 

meşhur şairler ve hatipler gelip gidenler arasında idi. Çocuk ve 

kuvvetli bir hafızaya sahip olan Hz. Aişe (r.a.) validemiz bütün bu 

sohbet ilmi konulara şahitlik edip hafızasına kaydediyordu. 

       Arap dilini maharetle kullanan Hz. Aişe, (r.a.)  Arap şiiri-

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri  
2 Zehebî, İmam Zehebî, Tarihü’l-İslam, Cantaş Yayınları, İstanbul, 2011, s. 1/364-

367. İbn Sa’d (777-845), Ebû Abdillah Muhammed b. Sa’d el-Kâtib, el-Hâşimî, el-

Basrî, el-Bağdâdî, Kitabü’t-Tabakâtü’l Kebir, Takriz: Muhammed Emin Yıldırım, 

Siyer Yayınları,  İstanbul, 2016, s. 8/66. 

http://www.darulkitab.net/index.php?route=product/category&path=78_79_1861
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ni, tarihi ve nesep ilmini, bu konularda uzman olan babasından 

öğrenmişti. Cahiliye döneminin sosyal durumunu, örf ve âdetlerini 

de çok iyi biliyordu.3 

       Maddi bakından varlıklı bir ailede dünyaya gelmesi de 

ilmi yönünün gelişmesinde olumlu etki yapmıştır. Ayrıca Allah 

vergisi olan şahsi kabiliyet ve süper zekâ sahibi olması da ilminin 

gelişmesinde önemli bir rol almıştır. 

       Ama ilimin zirvesine ulaşması Hz. Peygamber (s.a.v.) ile 

evlenmesinden sonra olmuştur. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) 

sonsuz ilim sahibi olan Allah (c.c.)’tan vahiy alıyordu. Hz. Pey-

gamber (s.a.v.) ile evlenmesi ile beraber ilmin kaynağına mesken 

kurdu. Allah’ın Resulüne (s.a.v.) nazil olan ayet ve surelere şahit 

oluyordu. Nazil olan ayet ve sureleri zaten güçlü olan hafızasına 

kaydediyordu. İlme çok meraklı idi. Anlamadığı konuları Hz. Pey-

gamber (s.a.v.)’e soruyor sordukça ilmini artırıyordu. Zekâsı, kabi-

liyeti, merakı ve Hz. Peygamber (s.a.v.) ile olan beraberliği saye-

sinde, Kur’an’ı ve sünneti en iyi bilen, anlayan ve muhafaza eden 

sahabelerin başında yer alan mümtaz şahsiyetlerden bir tanesi idi. 

       Ayrıca hiç çocuğu da olmamıştı. Bunda da büyük hikmet-

ler vardı. Belki çocuğu olsaydı, bu kadar ilme ayıracak vakti olma-

yacaktı. Annelik görevlerini yerine getirecek vaktinin çoğunu ço-

cuklarına ayıracaktı. İme ayıracak az bir vakti kalacaktı. 

       Hz. Aişe (r.a.) validemizin ilmi yönünün gelişmesinde ka-

dın olmasının da payı büyüktür.4 Çünkü İslam’ın kadınlara yöne-

lik birçok hükmü bulunmaktadır. Kadınlar kendi durumlarına özel 

hallerini bizzat Hz. Peygamber 8s.a.v.)’e arz etmekten hicap duyar-

lardı. Durumlarını Hz. Aişe (r.a.) validemize anlatırlardı. O da 

                                                           
3 İbn Sa’d, Tabakaf, s. 8/67. 
4 Bayraktutan Osman, Kurân Eğitimi ve Öğretiminde Ailenin Rolü Üzerine Bir 

Değerlendirme, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uluslararası Aile İçi Eğitim 

Çalıştayı, 2016, s. 195 - 210; Yurt, Mehmet Emin, Osman Bayraktutan, Çocuğun 

Kişilik Gelişiminde Ailenin Önemi, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı, 2016, s. 277- 292. 
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uygun bir lisan ile bunu Hz. Peygamber (s.a.v.)’e sorar aldığı ce-

vapları kadınlara aktarırdı. Böylece sorduğu her soruda onun da 

bilgisi ve ilmi artıyordu. 

       Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kadınlara yönelik düzen-

lediği irşat faaliyetlerinin birçoğuna şahitlik ediyordu. Hz. Pey-

gamberin (s.a.v.) sohbet ve tebliğlerine bizzat katılıyor ve ilmini 

artırıyordu. 

       Hz. Peygamber (s.a.v.)’in vefatından sonra Hz. Aişe (r.a.) 

validemizin evi tam anlamıyla bir ilim ve irfan yuvası halini aldı. 

Kadın-erkek, büyük-küçük birçok kişi gelip kendisini dinlemek 

suretiyle veya soru sorarak onun ilminden yararlanıyordu. Onun 

önemli katkılarıyla Medine ilim merkezi olma özelliğini devam 

ettirmişti. Onun ilmî faaliyetleri neticesinde, hadis ve fıkıh saha-

sında Medine ekolü teşekkül etmiştir.  

       Sadece şifahî sorulara cevap vermekle yetinmeyen Hz. Ai-

şe (r.a.) validemiz, muhtelif şehir ve bölgelerde yaşayan Müslü-

manlardan gelen mektuplar aracılığı ile sorulan dinî sorulara da 

cevaplar vermiştir. Böylece hadislerin ve bazı fıkhî meselelerin 

yazılmasında öncü olmuştur. 

Hz. Aişe (r.a.) Validemizin İslami İlimlere Olan Katkısı 

       Hz. Aişe (r.a.) Validemizin birçok İslami ilimlerin gelişip 

olgunlaşmasına, yazılı hale gelmesinde de çok katkısı olmuştur. 

Sahabeyi Kiram, edep, takva ve hâfızasına güvendikleri için vali-

demize danışır ona çok soru sorarlardı. Hz. Aişe (r.a.) validemizin 

ayet-i kerime ile övüldüğünü5 bildikleri için birçok meseleyi ondan 

sorar ve öğrenirlerdi. 

       Hz. Aişe (r.a.) validemiz babası Hz. Ebû Bekir ve Hz. 

Ömer, Hz. Osman'ın hilâfetleri zamanında Hz. Peygamber'den 

işittiklerini Müslümanlara anlatırdı. Devamlı oruç tutar ve daima 

gece namazı kılardı. 

       Hz. Aişe (r.a.) validemiz, fıkıh ve içtihatta keskin, kuvvetli 

                                                           
5  Nur, 24/11-20. 
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görüşe sahipti. Fıkıh ilminin kurucularından sayılır. Döneminin 

üstün âlimlerinden ve Fukahâ-i Seba’dandır. 

       Hz. Aişe (r.a.) validemiz, güzel ahlâklı, merhamet dolu, cömert 

ve ibadete düşkün, çok zeki bir sahibiydi. Hepsinin başında en 

mümtaz vasfı ise İslâm'a ve ilme olan büyük hizmeti idi. Müslü-

man bilginler arasında yaygın bir rivayete göre fıkıh ve dinî ilimle-

rin dörtte birini Hz. Aişe nakletmiştir.6 

       Ebû Musa el-Eş’ari: “Bizler, müşkül bir mesele ile karşı-

laştığımızda gider Hz. Âişe'ye sorardık.” demiştir.7 

       Abdurrahman b. Avf'ın oğlu Ebû Seleme: “Resulullah'ın 

sünnetini Hz. Ayşe’den daha iyi bilen; dinde derinleşmiş, Ayet-i 

Kerîmelere bu derece vâkıf ve sebeb-i nüzulleri bilen, ferâiz ilminde 

mahir bir kimseyi görmedim.” demiştir. 

       Hakkında İmam Zührî: “Eğer zamanının bütün âlimlerinin ve 

peygamberimizin diğer zevcelerinin ilmi bir araya toplansa, Hz. 

Aişe’nin ilmi yine daha ağır basardı” derdi. 

       Atâ b. Ebi Rebah; “Hz. Aişe, ashap içinde en çok fıkıh bi-

len, isabetli rey bakımından en ileri gelen bir kimse idi.” demiştir. 

       Tabiinden Mesruk; “Allah'a yemin ederim ki, Ashab-ı Ki-

ramın ileri gelenlerden birçoğu gelir Hz. Aişe'den Ferâize ait soru-

lar sorar ve öğrenirlerdi.” demiştir.8 

       Hz. Aişe Peygamberimizden ikibinikiyüzon (2210) hadis 

rivayet etmiştir. Kendisinden de Ashab ve Tabiin'den birçok kimse 

hadis nakletmişlerdir. Sahih hadis kitapları Hz. Aişe'nin fetvaları 

ile doludur. Ahmet b. Hanbel Müsned adlı eserinde de Aişe’nin 

rivayet ettiği hadislerinden uzun uzun bahseder.9 

Sünnet-Hadis 

       Hz. Peygamber'in eşi olması hasebiyle, kendisine en yakın 

olma imtiyazını onun sünnetlerini gelen nesillere aktarmada güzel 

                                                           
6 Zehebî, Tarihü’l-İslam, , s. 1/364-367. 
7 Şamile İslam ansiklopedisi, Aişe Md. 
8 Şamile İslam ansiklopedisi, Aişe Md. 
9 Şamile İslam ansiklopedisi, Aişe Md. 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam  

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

535 

bir şekilde kullanan Hz. Aişe (ö.58)'nin de sünnet tabirini sık sık 

kullanması gayet tabiîdir. Onun Safa ile Merve arasındaki sa'y ile 

ilgili söylediği şu sözler hem sünnet tabirini kullanışı hem de onun 

sünnet anlayışını göstermesi bakımından önemlidir. 

       Müslüman olmazdan önce Ensar ve Gassan kabilesi, Me-

nat denilen bir put adına telbiye getiriyorlardı. Müslüman olduk-

tan sonra Merve ile Safa arasında sa'y etmekte zorlandılar. Çünkü 

şu, onların babalarının bir sünneti idi. Menat için ihrama giren, 

Safa ile Merve arasında sa'y etmezdi. Onlar Müslüman olup da bu-

nu Resulullah’a sorunca Yüce Allah bu hususta “Şüphesiz Safa ile 

Merve, Allah'ın (dininin) nişanelerindendir. Onun için her kim hac 

ve umre niyetiyle Kâbe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse, 

bunda bir günah yoktur.  Her kim de gönlünden koparak bir hayır 

işlerse, şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir”10  ayetini indir-

di.11 Bu ayete dayanarak, “Safa ile Merve arasında sa'y etmeyen 

kişiye bir şey gerekmez kanaatindeyim, o ikisi arasında sa'y etme-

sem aldırış etmem!” diyen yeğeni Urve b. Zübeyir’e Hz. Aişe şöyle 

demiştir. 

       “Ey kız kardeşimin oğlu! Ne kötü söyledin! (Safa ile Mer-

ve arasında) Resûlullah (s.a.v) tavaf etti. (O’na uyarak) Müslü-

manlar da tavaf etti. Ve böylece sünnet oldu,”12 Ancak, Zührî-

Urve-Aişe şeklinde bu haberi ortak isnad ile nakletmelerine rağ-

men, “Böylece sünnet oldu" ifadesi Buhari’de bulunmadığı gibi, 

Humeydî'nin rivayetinde ise,13 Süfyan dedi ki: Mücahid: “böylece 

sünnet oldu” dedi” şeklinde geçmektedir. Dolayısıyla bu ifade, 

Mücahit’e aittir. Oysa hem Humeydî (ö.219), hem de Müslim (ö. 

261), hadisi Süfyan-Zührî-Urve-Aişe kanalıyla nakletmektedirler. 

Buradan, söz konusu rivayette de râvî tasarruflarının bulunduğu 

anlaşılmaktadır.  

       Diğer bir rivayette ise “Resûlullah (s.a.v) o ikisi arasını 

                                                           
10 Bakara, 2/158. 
11 Müslim, Hac, 263. s. /1/930. 
12 Müslim, Hac, 261, s. 1/929. 
13 Humeydî, s. 1/107, no: 219. 
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sa'y etmeyi sünnet kıldı ve artık kimse için onları sa'y etmeyi terk 

edemez” demektedir.14 

       Görüldüğü gibi, bu üç rivayette Hz. Aişe (r.a.) validemiz, 

önce İslam öncesine ait bir gelenekten “babaların sünneti” diyerek 

bahsediyor. Zira bu, Ensar ve Gassan kabilelerinin hac menasikin-

de riayet ettikleri bir davranış tarzı idi. Ve onlar bu kurallara göre 

hac yapıyorlardı. Ancak İslam sonrasında bu sünnetin hiçbir geçer-

liliği kalmadığı, aksine inen ayetle onların sa'y etmelerinde bir 

sakınca olmadığı belirtilirken, Hz. Peygamberin tatbikatıyla sa'y, 

Müslümanların terk edemeyeceği bağlayıcı bir sünnet haline gel-

miş oldu. Bunu şu şekilde izah edebiliriz. 

       Hz. Aişe'ye göre sa'y; Cahiliyye döneminde müşriklerin 

bir âdeti iken, Kur'an bunda bir mahzur olmadığını belirtmekle 

yetinmiş, ancak Resûlullah (s.a.v)'ın bizzat sa'y etmesi ve sahabe-

nin de ona tâbi olarak devam etmesi neticesinde, terkedilemeyecek 

nitelikte, bağlayıcı bir sünnet haline gelmiştir. 

       Yine Hz. Aişe'ye göre, Resûlullah (s.a.v) Ebtah’da, sırf 

oradan hareket etmesi daha müsait olduğu için konaklamıştır ve 

dolayısıyla burada konaklamak sünnet değildir.15 

       Hz. Aişe'nin anlattığına göre “Resûlullah (s.a.v.) kuşluk 

namazı kılmıyordu. Çünkü “O, insanların sünnet edinmelerini 

(sünnet olmasını) istemediği bazı şeyleri terk ediyordu.”16 

       Misallerden de anlaşıldığı gibi sünnet tabiri, Hz. Aişe (r.a.) 

validemizin hem zihninde hem de dilinde kavramlaşma sürecini 

tamamlamıştır. O, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hal ve hareketlerini, 

onun gözettiği illetler ve maksatlar açısından değerlendirmekte ve 

buna göre neyin sünnet olduğunu, neyin sünnet olmadığını söy-

lemektedir.  

                                                           
14 Buhârî, Hac, 79, s. 2/169; Müslim, Hac 262, s. 1/930. 
15 Buhârî, Hac, 147, s. 2/196; Müslim, Hac 339-340, s. 1/951; Ebû Davud, Menasik 87, 

no: 2008, s. 2/513; Ahmed b. Hanbel, Müsned, s. 6/190.  
16 İbn Ebi Şeybe, s. 2/172, Hadis no: 7779; Abdurrazzâk, 3/78, no: 4867; Ahmed b. 

Hanbel, Müsned, s. 6/334. 
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       Keza Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ibadet kastıyla yaptığı bir 

davranışın, ümmet için terkedilemez bir sünnet haline dönüştüğü 

kanaatini dile getirmektedir. Şu hâlde onun düşüncesinde, sünneti 

normatiftik ve bağlayıcılık özellikleri belirlemektedir. Özellikle 

onun şu değerlendirmesi, sünnet tabirinin Hz. Aişe'nin zihninde 

artık iyice yerleşmiş bir kavram haline geldiğini göstermektedir. 

       Berîre (Saliha ve vazifesini yapan hanım) meselesinde üç 

sünnet vardır. Bu üç sünnetten birisi: o, Azad edilince, kocası (ile 

evliliği devam ettirip-ettirmeme) hususunda muhayyer bırakıldı. 

Ayrıca Resûlullah (s.a.v.) “Velâ17 hakkı, Azad edenindir” buyurdu. 

Hz. Peygamber, sadaka yemediği halde, Berire'ye verilen sadaka 

etten yemiş ve “Bu onun için sadaka, bizim içinse hediyedir” bu-

yurmuştur.18  

       Hz. Aişe (r.a.) validemiz, Resûlullah (s.a.v.)’in vefatından 

sonra elli sene kadar yaşadı. İnsanlar Hz. Aişe’den çok şey aldılar. 

Ahkâm ve adaptan pek çok şey naklettiler. Hz. Aişe’den o kadar 

çok şey nakil olundu ki, hatta “İslami ahkâmının dörtte biri ondan 

nakil olundu” denildi.19 

       Hz. Aişe (r.a.) validemiz Resûlullah (s.a.) e insanların en 

sevgilisi idi. Amr b. el-As şöyle anlatıyor: Resûlullah (s.a.v.) e “Sa-

na inananların sence en fazla sevgili olanı kimdir?” dedim. Aişe 

                                                           
17 Velâ hakkı; Azad edilenin ölmesi halinde ona, Azad edenin ya da varislerinin 

mirasçı olması demektir. Araplar bu hakkı satıyor veya hibe ediyorlardı ki bu 

İslam'da yasaklandı. Bkz: İbnu'l-Esir, Nihaye, s. 5/227; Ömer Nasuhi Bilmen ise 

şöyle açıklar: Mevla ile memlukü arasında Itk (Azad) neticesi olarak vücuda gelmiş 

bir velâdan, bir tenasürden ibarettir ki, rau'tak (azatlı) bir cinayet İşlediği takdirde 

diyetini Mevla’sı verir, vefat edip derecesi mukaddem varis bırakmayınca da 

mirasına Mevla’sı nail olur." Bkz: Hukuki İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, 

İstanbul, Tsz, s. 3/353. 
18 İmamı Mâlik. El- Muvatta, Talak 25, s. 562; Buhârî, Talak 14, s. 6/171; Nikâh 18, 

s. 6/124; Et’ime, 31, s. 6/208; Müslim, Itk 14, s. 2/1144-5; Nesaî, Talak, 29, s. 6/162; 

Ayrıca Geniş bilgi için Bkz: Buhârî. Talak, 16. s. 6/171-2; Ebû Davud, Talak 19, 

Hadis no: 2231, s. 2/670-1; Dârimî, Talak, 15, s. 565-6; Ahmed b. Hanbel, s. 2/215; İbn 

Hacer, Fethu'l-Bari. S. 9/319-326. 
19 Müslim, Fedâil-i Aişe (r.a.); Özek, Dr. Ali, Hadis Ricali Hadis İlimleri Ve 

Kaynakları, Fatih Yayınları, İstanbul, Tsz, s. 53-55. 
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dedi. Erkeklerden kim? Dedim. Babası dedi.20 

       Müslim'de şöyle bir rivayet vardır. Ebu Seleme b. Abdur-

rahman'dan: Resulullah’ın zevcesi Hz. Aişe (r.a.) şöyle anlattı: 

Resûlullah (s.a.v.): “Ya Aişe, Cebrail sana selâm ediyor” dedi. Ben 

de: “Aleyhisselâm ve râhmetullahi ya Resûlullah! Benim görmedi-

ğim şeyleri görüyorsun” dedim.21 

       Hz. Aişe, Resûlullah (s.a.v.) den, babasından, Hz. Ömer, 

Hamza b. Ömer el-Eslemî, Sa'd b. Ebi Vakkas, Fatımatü’z-

Zehra'dan rivayet etmiştir. 

Ondan rivayet edenler şunlardır: 

Sahâbîlerden: Amr b. el-As, Ebû Musa el-Eş’ari, Zeyd b. Halid 

el-Cühenî, Ebû Hüreyre, Abdullah b. Ömer, Rabia b. Amr el-Cirşî, 

İbni Abbas.  

Akrabalarından: Ümmü Külsüm, sütkardeşi Avf İbni'1-Hars, 

kız kardeşinin iki oğlu el-Kasım ve Abdullah, Muhammed b. Ebi 

Bekir’in iki oğlu ve başkaları. 

Tabiin’den: Saîd b. el-Müseyyib, Abdullah b. Âmir İbni Rabia, 

Safiyye Binti Şeybe, Urve, eş-Şa'bî, Ata, Mücahid, İkrime, Muâze 

el-Adeviyye, Nafi’ Mevlâ İbni Ömer, İbni Mes’ud ve daha başkala-

rı. 

      Mesruk'tan naklen Ebû’d-Duhâ şöyle dedi: Muhammed 

(s.a.v.)’in ashabının büyüklerinin Aişe'ye pek çok mesele sordukla-

rını gördüm. Ebû Bürde b. Ebi Musa, babasından rivayetle şöyle 

dedi: “Resulullah’ın ashabı nazarında müşkül olan bir mesele Hz. 

Aişe' ye sorulduğu zaman onun daima bir bilgisi olduğu görülmüş-

tür.” 

       Hişam b. Urve de babasından rivayet ederek şöyle der: 

“Fıkıh, tıp ve şiirde Hz. Aişe’den daha âlim bir kimse görmedim.”  

       Atâ b. Ebi Rebâh'dan: Hz. Aişe insanların en âlimi, umumî 

meseleler hakkında insanların en güzel görüşlüsü idi. Zührî de 

                                                           
20 Özek, Hadis Ricali Hadis İlimleri Ve Kaynakları, S. 53-55. 
21 Özek, Hadis Ricali Hadis İlimleri Ve Kaynakları, S. 53-55. 
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şöyle demiştir: “Hz. Aişe’nin ilmi, Resulullah’ın diğer zevcelerinin 

ilmi ve diğer insanların ilmi ile mukayese edilmiş olsa, Aişe'nin 

ilminin daha üstün olduğu görülür.” 

       Hz. Aişe (r.a.) toplam 2210 hadis rivayet etmiştir. Buhârî 

ve Müslim 174 tanesinde ittifak etmişler, ayrıca Buhârî 54, Müslim 

68 hadis rivayet etmiştir. 65 yaşında olduğu halde 57/676 senesinde 

vefat etmiştir. 

       Ebû Mûsâ el-Eş’ari (r.a.) şöyle rivayet etmiştir. Resûlullah 

(s.a.v.) şöyle buyurdu: “Erkeklerden birçoğu (fazilette) kemâle 

ulaştı. Hâlbuki kadınlardan İmrân kızı Meryem ite Firavun’un eşi 

Asiye’den başkası kemâle ermedi. Ümmetimin kadınlarına karşı 

Aişe’nin fazileti de tirit aşının diğer yemeklere karşı fazileti gibi-

dir.”22 

       İbnu Avn, el-Kasım İbn Muhammed'den şöyle rivayet et-

miştir: Aişe hasta oldu. İbnu Abbâs ona hasta ziyaretine geldi de: 

“Ey Mü'minlerin Anası, sen Resûlullah (s.a.v) ile Ebû Bekir’in, 

senden Önce varıp cennette hazırladıkları güzel bir makama gide-

ceksin (ne mutlu sana! Artık endişe etme, ferah ol)!” Dedi.23  

       Hz. Aişe (r.a.)'den: Kendisi, kız kardeşi Esma’dan ariyet 

bir gerdanlık almıştı. Sonra bu gerdanlık bir seferde kayboldu. 

Resûlullah (s.a.v.), sahabelerinden bazı kimseleri -ki Useyd İbn 

Hudayr da bunlar arasında idi- onu aramağa gönderdi. Onlara bu 

sırada namaz vakti erişti. Su bulamadıkları için abdestsiz olarak 

namaz kıldılar. Peygamber'e geldikleri zaman bunu kendisine arz 

ettiler. İşte bu vaka üzerine Teyemmüm Ayeti (Maide: 6) inmiştir. 

Bunun üzerine Useyd İbn Hudayr, Âişe'ye: “Allah seni hayır ile 

mükâfatlandırsın. Vallahi senin başına (hoşlanmadığın) hiçbir iş 

gelmez ki, Allah onda senin için de Müslümanlar için de bir hayır 

bulundurmasın” dedi.24 

       Görülüyor ki Hz. Aişe (r.a.) validemiz gerek yaptığı riva-

                                                           
22 Buhârî, Fedâilu’s-Sahabe, Aişe’nin fazileti Babı 32, Hadis No: 109. 
23 Buhârî, Fedâilu’s-Sahabe, Aişe’nin fazileti Babı 32, Hadis No: 111. 
24 Buhârî, Fedâilu’s-Sahabe, Aişe’nin fazileti Babı 32, Hadis No: 113. 



 Abdullah ÖZÜÇALIŞIR 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

540 

yetler ve gerekse sünnet konusunda yaptığı tarif ve yorumlar ile 

hem hadis ve hem de fıkıh konusu olan sünnet kavramına yapmış 

olduğu katkılar aşikârdır. Rivayet ettiği hadislerin sayısına bakılır-

sa onun büyük bir muhaddis olduğu anlaşılacaktır. Zaten onun 

gibi çok hadis rivayet eden ravilere hadis dilinde Müksirûn denil-

mektedir. Yani bir başka değiş ile Hz. Aişe (r.a) validemiz Hadis 

ilminde Müksirûn’dandır. Bu bile yalnız başına onun hadis ilmine 

olan katkısını ortaya koymaktadır. 

Tefsir 

       Hz. Aişe (r.a.) validemiz engin ilmi ile Tefsir ilmine de pek 

çok katkıda bulunmuştur. Resûlullah (s.a.v.)’in ayetlere yapmış 

olduğu açıklamalara yakinen şahit olduğu konularda bu izahatları 

gerek sahabe gerekse Tabiin’den olan müfessirlere aktarmakta idi. 

Sahabeyi Kiram Hz. Aişe (r.a.) validemizden duydukları rivayetle-

ri bir sonraki nesile aktarıyordu. Böylece yazılan birçok rivayet 

tefsirlerinde Hz. Aişe (r.a.) validemize ait birçok rivayete rastlamak 

mümkündür. 

       Bir de nazil olan pek çok ayetin bizzat muhatabı veya 

onun başına gelen herhangi bir olaydan ötürü ayetler nazil olu-

yordu. Dolayısıyla o olay nedeni ile nazil olan ayetler hakkında 

birçok rivayet ondan gelmektedir. Örneğin İfk hadisesinde olduğu 

gibi bazı ayetlerin direkt muhatabı idi. İfk hadisesi ile ilgili nazil 

olan Nur Suresinin 11-20. Ayetleri Hz. Aişe (r.a.) validemiz ile 

ilgilidir. Bundan dolayı bu ayetlerin tefsiri ile ilgili olarak Hz. Aişe 

validemizden naklolan pek çok rivayet mevcuttur.  

       Ayrıca Ahzab suresi 28-35. Ayetleri bizzat Resûlullah 

(s.a.v.)’in hanımlarına hitap etmektedir. Elbette ki hitap onlara 

hüküm bütün Müslüman kadınlaradır. Ama Allah (c.c.) Resûlullah 

(s.a.v.)’in hanımları üzerinden tüm Müslüman hanımlara seslen-

mektedir. İşte buna benzer ayetlerin Tefsirlerinde yine Hz. Aişe 

(r.a.) validemizden birçok rivayet rastlamak mümkündür. Hz. Aişe 

(r.a.) validemizin rivayetlerine, Razî, Taberî ve İbni Kesir gibi âlim-

lerin tefsirlerinde rastlamak mümkündür. Örneğin Razî İfk Hadi-
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sesi ile ilgili olarak Hz. Aişe (r.a.) validemiz ile olarak “Hz. Ai-

şe’nin Nezaheti” adında özel bir başlık ayırmıştır.25 Orda Razî şun-

ları belirtmektedir. 

       Müslümanlar, bununla Hz. Aişe (r.a) annemize atılan ifti-

ranın kastedildiği hususunda ittifak etmişlerdir. Hak Teâlâ bu 

yalanı, "İfk" diye isimlendirmiştir. Çünkü Hz. Aişe'nin bilinen hali, 

şu sebeplerden ötürü bu ifk ile taban tabana zıttır. 

1) Onun, masum (günahsız) olan Resûlullah (s.a.v)'ın hanımı 

olması her şeyden önce buna mânidir. Çünkü peygamberler, kâfir-

leri hakka davet etmek, küfürden dönmelerini istemek için gönde-

rilmişlerdir. Binâenaleyh peygamberlerde, kâfirleri kendilerinden 

nefret ettirecek, soğutacak ve uzaklaştıracak bir hususun bulun-

maması gerekir. İnsanın hanımının zinâkar olması ise, nefret etti-

rip, diğer insanları onlardan uzaklaştıran en büyük şeylerdendir. 

       Şimdi eğer denilirse ki: “Hz. Nuh ve Lût (a.s)'ın hanımları 

gibi, bir peygamber eşinin kâfir olması caiz oluyor da fâcire olması 

nasıl caiz olmuyor? Hem sonra eğer bu caiz olmasaydı, Hz. Pey-

gamber (s.a.v), bunun imkânsız olduğunu herkesten önce bilirdi. 

Bunun böyle imkânsız olduğunu biliyor olsaydı, o zaman canı 

sıkılmazdı ve Hz. Âişe’ye hâdisenin nasıl olduğunu sormazdı?" 

denilirse, biz deriz ki: Bunlardan birinci hususa şöyle cevap verilir: 

Kâfir olma (insanları) nefret ettirip, uzaklaştıran şeylerden değil-

dir. Fakat Peygamberin hanımının fâcire (zâniye) olması, insanları 

peygamberden nefret ettirip, soğutan şeylerdendir. İkinci hususa 

da şu şekilde cevap verilir: Hz. Peygamber (s.a.v) bâtıl, boş ve asıl-

sız olduğunu bildiği halde, kâfirlerin söylediği başka sözlerden 

ötürü de canı sıkılırdı. Nitekim Cenâb-ı Hak, "And olsun, onların 

söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz.”26 

(Hicr, 15/97) buyurmuştur. Binâenaleyh bu da bu türdendi.27 

                                                           
25 Razî, Fahruddin, Muhammed b Ömer b. Hasan b. Hüseyin et-Teymî el-Bekrî, 

Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Ğayb, Tercüme, Suat Yıldırım, Lütfullah Cebeci, Sadık 

Kılıç, Sadık Doğru, Huzur Yayınevi, İstanbul, 2002, s. 16/557-559. 
26  Hicr, 15/97. 
27  Razî, Tefsiri, 24/11-20, Hk, s. 16/557-559. 
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2)  Bu hâdiseden önce, Hz. Aişe'nin tavır ve hareketleri husu-

sunda herkesçe bilinen hali, onun zina bir tarafa, zinanın başlan-

gıçlarından (yani zinaya davet eden şeylerden) bile alabildiğine 

uzak oluşudur. Böyle olan bir kadına ise su-i zan değil, hüsnü zan 

duyulması gerekir. 

3)  İftira edenler, münafıklar ile arkadaşları idi. Hâlbuki iftira 

eden düşmanın sözünün saçma sapan bir şey olacağı da açıktır. 

Dolayısıyla işte bu tür delillerin toplamından bu hususta vahiy 

gelmese de Hz. Aişe (r.a.) hakkındaki bu iddianın fasit yanlış ve 

asılsın olduğu anlaşılır. 

       Ayette bahsedilen "usbe" kelimesinin on kişiden kırk kişi-

ye kadar bir topluluğu ifade ettiği söylenmiştir. "İsâbe" de bu ma-

nadadır. Bunlar, münafıkların reisi olan Abdullah b. Übeyy b. Selül 

ile Zeyd b. Rifâ'a, Hassan b. Sabit, M iştah b. Usâse, Hamne Binti 

Cahş ve bunlara destekçi olanlardı. 

Ayetteki "içinizden" ifadesi “Hz. Aişe hadisesi hakkında yalan 

söyleyenler, ey mü'minler sizden bir cemaattir” demektir. Çünkü 

Abdullah b. Übeyy, zahiren Mü'min olduğu kabul edilen kimse-

lerdendir. 

4) Hak Teâlâ iftira edilmiş kimseyle ve onunla ilgili olanların 

hafini, "Onu sizin için bir şen saymayın. Aksine o sizin için bir 

hayırdır" buyurarak anlatmıştır. Çünkü doğru olan, ayetin bu hi-

tabı iftira edenlere değil, aksine iftira ettikleri ve eziyet verdikleri 

kimseleredir. Buna göre, şu iki sebepten ötürü bu müşkillik arz 

eder.  

 a) İftira edilen ve onunla ilgili olanlardan, bundan önce bahsi 

geçmemiştir, b) İftira edilenler, Hz. Aişe (r.a.) ile Safvan (r.a.)'dır. 

Dolayısıyla "Onu sizin için bir şen saymayın" ifadesindeki ce-

mi sığa, nasıl bu iki kişiye (tesniyeye) hamledilebilir?" denilirse 

birincisine şöyle cevap veririz: "Ayette bunlardan minküm (içiniz-

den) kelimesiyle bahis olunmuştur." İkinci hususa da şöyle cevap 

veririz: Ayetin cemi ifadesiyle, ortaya atılan bu yalan ve iftiradan 

dolayı, iftira edilenlerin yanı sıra üzülen ve kederlenen herkes 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam  

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

543 

kastedilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v)'in bundan eziyet duyduğu 

malumdur. Yine Hz. Ebu Bekir (r.a) ile akrabalarının üzüldüğü de 

malumdur. 

Eğer, "Bu iftira, dünyevi bir zarar olduğu halde, daha nasıl on-

lar için bir hayır sayılabilir?" denilirse biz deriz ki: Bunun sebepler 

şunlardır: 

a) Onlar, Allah'ın rızasını istedikleri için, bu üzüntü ve sıkıntı-

ya sabretmişler, bu sayede mükâfat elde etmişlerdir. Bu zulme 

uğrayan Mü’minlerin tutacakları yoldur. 

b) Eğer onlar bu iftirayı açıkça yapmamış olsalardı, o zaman 

bu töhmet bazılarının kalbinde bir soru işareti olarak kalırdı. Fakat 

açıkça söyledikleri için, zaman geçmesiyle onların yalanı ortaya 

çıkmıştır. 

c) Bu, Hz. Aişe (r.a.)'nin böylesi bir şeyden beri olduğuna dair, 

ayrı ayrı on ayetin inmiş olması açısından, onların şeref ve fazilet-

leri böylece ortaya konduğu için, onlara bir hayır olmuştur. Allah 

Teâlâ, o ayetlerle, iftira edenlerin yalancı olduklarına şehadet et-

miş, iftira etmiş olduklarını bildirmiş ve onlara lanet ile zemmin 

vacib olduğunu haber vermiştir ki bu da iftira edilenler için alabil-

diğine bir şeref ve fazileti ifade eder.28 

d) Hz. Aişe (r.a.)'yı övmenin iman, kötülemenin ise küfür sayı-

lacak bir hale getirilmesi. Çünkü Allah Teâlâ, bu hadisenin bir 

iftira olduğunu açıkça ifade edip, bunu İyice ortaya koyunca, artık 

bundan sonra bu hususta şüphe eden herkes, kesinkes kâfir olmuş 

olur ki bu, iftira edilen kişiler için yüce bir mevkidir. 

Bazı kimseler ayet-i kerimedeki, "Onu, sizin için bir şen say-

mayın" cümlesinin, iftira edenlere bir Hitab olduğunu ve Hak 

Teâlâ'nın bunu şu bakımlardan onlar için bir hayır saydığını söy-

lemişlerdir: 

1) Kur'ân'dan bu olayla ilgili olarak bu ayetler, onların bu işi 

sürdürmelerine mâni olmuş, dolayısıyla onların bu iftiradan geri 

                                                           
28 Razî, Tefsiri, 24/11-20, Hk, s. 16/557-559. 
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durmalarını sağlamıştır. 

2) Bu tıpkı bir kefaret gibi bir peşin ceza olması bakımından 

onlar için bir hayır olmuştur. 

3) Bu, bu ayetlerin inişinden ötürü bazılarının tevbe etmiş ol-

masından dolayı Mira edenler için bir hayır olmuştur. 

Bil ki bu görüş zayıftır. Çünkü Allah Teâlâ, muhatap zamiriyle 

(sizin içinizden) diyerek Hitab etmiştir. İftira edenleri anlatırken 

ise, "Onlarda herkese, günahtan ne kazanıyorsa o var" buyurarak 

gaip zamiriyle (onlar) diye bahsetmiştir. Onların kazandıkları şe-

yin, bizzat kendisi ceza değildir. Dolayısıyla bununla kastedilen 

"onlar için, kazandıkları günahın cezası olarak, ahirette İkab, dün-

yada kınanma vardır" manasıdır. Bu "Günahın miktarı, tıpkı bu 

iftiraya dalma ve buna bulaşma nispetindedir" demektir.29 

       Yine Hz. Aişe (r.a.) validemizin tefsir ilmine yapmış oldu-

ğu katkıya başka bir örnekte Ahzab suresinin 28-35. Ayetleri konu-

sunda yapılan tefsirlerden anlaşılmaktadır. 

       “Ey Peygamber! Hanımlarına de ki: Eğer dünya hayatını 

ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size Mut’a vereyim ve sizi gü-

zelce bırakayım. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyor-

sanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükâfat 

hazırlamıştır. Ey Peygamber'in hanımları! İçinizden kim apaçık 

bir çirkinlik yaparsa, onun cezası iki kat verilir. Bu, Allah'a göre 

kolaydır. İçinizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve Salih bir 

amel işlerse, ona mükâfatını iki kat veririz. Biz, ona bereketli bir 

rızık hazırlamışızdır. Ey Peygamber'in hanımları! Siz, kadınlar-

dan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'a karşı gelmekten 

sakınıyorsanız (erkeklerle konuşurken) sözü yumuşak bir eda ile 

söylemeyin ki kalbinde hastalık (kötü niyet) olan kimse ümide 

kapılmasın. Güzel (ve doğru) söz söyleyin. Evlerinizde oturun.? 

önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de 

açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah'a ve Resulüne 

itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! Allah, sizden ancak günah 

                                                           
29 Razî, Tefsiri, 24/11-20, Hk, s. 16/557-559. 
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kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Siz evlerinizde 

okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah 

en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır.”30 (Ahzab, 33/28-34.) 

       İbni Kesir bu ayetleri açıklarken Hz. Aişe (r.a.) 31valide-

mizde rivayetler zikretmektedir. Bu ayet-i kerime Allah Teâlâ'dan 

Resulullah’a bir emirdir. Hanımlarını serbest bırakmasını bildir-

mektedir. Onlar isterlerse peygamberden başka birisinin yanına 

gidip orada dünya hayatını ve süsünü elde edebilirler. İsterlerse 

peygamberin yanında kalıp onun sıkıntılı hayatına dayanırlar. Bu 

konuda muhayyerdirler. Ancak sabretmeleri halinde Allah katında 

sonsuz sevaba erişirler. Peygamberin hanımları -Allah onlardan 

razı olsun onları da hoşnut etsin- Allah'ı Resulünü ve ahiret diya-

rını tercih ettiler. Bu sebeple Allah da onlara hem dünya hayatının 

hayrını hem de ahiret hayatının mutluluğunu bahşetti. 

       Buhârî der ki: Bize Ebu Yemmân Abdurrahman’ın oğlu 

Ebu Seleme'den nakletti ki; Hz. Peygamberin eşi Hz. Aişe (r.a.) ona 

şöyle haber vermiş: Allah Teâlâ peygamberin eşlerini muhayyer 

bırakmasını emrettiği zaman, Resûlullah (s.a.v.) ilkin benimle baş-

ladı ve dedi ki; sana bir konuyu hatırlatacağım! Anne ve babanla 

istişare ettikten sonra cevap ver, acele etme. O anne ve babamın 

bana peygamberden ayrılmayı emretmeyeceklerini çok iyi biliyor-

du. Hz. Aişe sonra şöyle dedi: Resûlullah (s.a.v) Allah Teâlâ'nın 

“Ey peygamber; eşlerine söyle: Eğer dünya hayatını ve süslerini 

istiyorsanız gelin size bağışta bulunayım ve güzellikle sa-

lıvereyim.” Ayetini ve müteakip ayetleri sonuna kadar okudu. Ben 

Hz. Peygambere dedim ki: Bu konuda ben, anne ve babamla niçin 

istişare edeyim? Zaten ben, Allah'ı, Resulünü ve ahiret diyarını 

istiyorum. Buhârî bu hadisi muallak olarak Leys'ten de nakleder ve 

der ki Yunus bize Hz. Aişe’nin şöyle dediğini nakletti. Yukardaki 

                                                           
30 Ahzab, 33/28-34. 
31 İbni Kesîr, Ebu’l-Fida İsmâîl (ö. 774/1372), Tefsirü’l-Kur’an’il-Azim, 33/28-35 Hk, 

Dâru’l-Ma’rife, Beyrût, 1969, s. 3/241;  İbni Kesîr, Tercümesi, Hadislerle Kur’an-ı 

Kerim Tefsiri, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1997, s.  12/6513-6516. 
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hadisi kaydettikten sonra ilâveten şunu zikreder. Hz. Aişe dedi ki: 

Sonra Hz. Peygamber bana yaptığı gibi tek tek diğer eşlerine de 

aynı teklifi yaptı. Buhârî hadis râvîleri arasında yer alan Ma'mer'in 

mustarip bir râvî oldu-nu söyler. Bazen Zührî kanalıyla Ebu Seli-

me’den bazen da Zührî kanalıyla Urve’ den ve Hz. Aişe’den hadis 

naklettiğini bildirir. 

       İbn Cerîr Taberî dedi ki: Bize Abede ed-Dabbî... Ebu Sele-

me'den nakletti ki; o şöyle demiş: Hz. Aişe dedi ki: Muhayyerlik 

ayeti nazil olunca Resûlullah (s.a.v) şöyle dedi: Sana bir konuyu 

hatırlatmak istiyorum. Bu konuda anne ve babanla istişare etme-

den hüküm verme. Hz. Aişe dedi ki: Ben; nedir o ey Allah'ın Resu-

lü? Dedim. Hz. Aişe bir daha; ey Allah'ın Resulü nedir o? deyince 

Hz. Peygamber anne ve babanla istişare etmeden bu konuda karar 

verme, dedi. Hz. Aişe der ki: Sonra Hz. Peygamber “Ey peygam-

ber, eşlerine de” ayetini sonuna kadar okudu. Hz. Aişe der ki: Biz 

Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih ediyoruz, dedim. Bu-

nun üzerine Hz. Peygamber sevindi.32 Şu rivayette Hz. Aişe (r.a.) 

validemizin tefsir ilmine yapmış olduğu katkıya güzel bir örnektir.  

       Hz. Aişe'nin şöyle dediği rivayet edildi. Resûlullah (s.a.v.) 

buyurdu ki: “Çocuklarınız kendi kazançlarınız olup, onlar sizlere 

Allah'ın vergisidir.”  “Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) 

Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, diledi-

ğine erkek çocukları verir.”33 (Şura, 42/49.) 

      Hz. Aişe (r.a.)'den: Kendisi, kız kardeşi Esma’dan ariyet bir 

gerdanlık almıştı. Sonra bu gerdanlık bir seferde kayboldu. 

Resûlullah (s.a.v.), sahabelerinden bazı kimseleri -ki Useyd İbn 

Hudayr da bunlar arasında idi- onu aramağa gönderdi. Onlara bu 

sırada namaz vakti erişti. Su bulamadıkları için abdestsiz olarak 

namaz kıldılar. Peygamber'e geldikleri zaman bunu kendisine arz 

ettiler. İşte bu vaka üzerine Teyemmüm Ayeti (Maide: 6) inmiştir. 

Bunun üzerine Useyd İbn Hudayr, Âişe'ye: “Allah seni hayır ile 

                                                           
32 İbni Kesîr, Tefsiri, 33/28-35 Hk, s. 12/6513-6516. 
33 Şura, 42/49. 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam  

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

547 

mükâfatlandırsın. Vallahi senin başına (hoşlanmadığın) hiçbir iş 

gelmez ki, Allah onda senin için de, Müslümanlar için de bir hayır 

bulundurmasın” dedi.34 

       Tüm bu ve daha burada zikretme imkânımız olmayan ve-

riler gösteriyor ki Hz. Aişe (r.a.) validemiz yapmış olduğu rivayet-

ler ile tefsir ilmine de katkıda bulunmuştur.  Gerek sahabe döne-

minde gerekse tabiin dönemindeki müfessirler Hz. Aişe (r.a.) vali-

demizin o engin ilminden istifade etmişlerdir. 

Fıkıh 

       Hz. Aişe (r.a.) Tefsir ve hadis ilimlerine olduğu gibi engin 

ilmi ile Fıkıh ilmine de katkıda bulunmuştur. Ayetlerin kıraat ve-

cihlerini, nüzul sebeplerini ve kelimelerin delaletlerini bilmesi, 

Kur’an’ı tefsir etmesine büyük katkı sağlamıştır. Aynı zamanda bu 

birikimi sayesinde ayetlerden nasıl hüküm çıkarılacağını biliyordu. 

Fıkha olan vukufiyeti sebebiyle Medine’de fetva veren yedi fakih-

ten birisi idi. Onun içtihat ve fetvaları, fakih ve müçtehitler arasın-

da yer almasını sağladı. Verdiği fetvalar incelendiğinde onun sa-

dece füru-ı fıkıh sahasında değil, hüküm çıkarma yöntemi (bir 

anlamda fıkıh usulü) ve hikmet-i teşri konularında da derin bir 

anlayış ve kültüre sahip olduğu görülür. Gerek bu konulara gerek-

se Ferâize olan derin vukufiyeti dolayısıyla tabiin fakihlerinin bir-

çoğu ona müracaat eder ve yüksek seviyedeki fıkıh bilgisinden 

faydalanmak üzere onunla istişare ederlerdi. Bu yüzden Ata b. Ebi 

Rebah gibi tabiûn fakihleri fıkhı ondan daha iyi bilen kimseyi 

görmediklerini ifade etmişlerdir. 

       Hz. Aişe (r.a.) validemizin sünnet tabirini sık sık kullan-

ması gayet tabiîdir. Onun Safa ile Merve arasındaki sa'y ile ilgili 

söylediği şu sözler, hem sünnet tabirini kullanışı, hem de onun 

sünnet anlayışını göstermesi bakımından önemlidir. 

       Müslüman olmazdan önce Ensar ve Gassan kabilesi, Me-

nat denilen bir put adına telbiye getiriyorlardı. Müslüman olduk-

                                                           
34 Buhârî, Fedâilu’s-Sahabe, Aişe’nin fazileti Babı 32, Hadis No: 113. 
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tan sonra Merve ile Safa arasında sa'y etmekte zorlandılar. Çünkü 

şu, onların babalarının bir sünneti idi. Menat için ihrama giren, 

Safa ile Merve arasında sa'y etmezdi. Onlar Müslüman olup da bu-

nu Resulullah’a sorunca Yüce Allah bu hususta “Şüphesiz Safa ile 

Merve, Allah'ın (dininin) nişanelerindendir. Onun için her kim hac 

ve umre niyetiyle Kâbe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse, 

bunda bir günah yoktur.  Her kim de gönlünden koparak bir hayır 

işlerse, şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir”35  ayetini indir-

di.36 Bu ayete dayanarak, “Safa ile Merve arasında sa'y etmeyen 

kişiye bir şey gerekmez kanaatindeyim, o ikisi arasında sa'y etme-

sem aldırış etmem!” diyen yeğeni Urve b. Zübeyir’e Hz. Aişe şöyle 

demiştir. 

       “Ey kız kardeşimin oğlu! Ne kötü söyledin! (Safa ile Mer-

ve arasında) Resûlullah (s.a.v) tavaf etti. (O’na uyarak) Müslü-

manlar da tavaf etti. Ve böylece sünnet oldu,”37 Ancak, Zührî-

Urve-Aişe şeklinde bu haberi ortak isnad ile nakletmelerine rağ-

men, “Böylece sünnet oldu" ifadesi Buhari’de bulunmadığı gibi, 

Humeydî'nin rivayetinde ise,38 Süfyan dedi ki: Mücahid: “böylece 

sünnet oldu” dedi” şeklinde geçmektedir. Dolayısıyla bu ifade, 

Mücahit’e aittir. Oysa hem Humeydî (ö.219), hem de Müslim (ö. 

261), hadisi Süfyan-Zührî-Urve-Aişe kanalıyla nakletmektedirler. 

Buradan, söz konusu rivayette de râvî tasarruflarının bulunduğu 

anlaşılmaktadır.  

       Diğer bir rivayette ise “Resûlullah (s.a.v) o ikisi arasını 

sa'y etmeyi sünnet kıldı ve artık kimse için onları sa'y etmeyi terk 

edemez” demektedir.39 

       Görüldüğü gibi, bu üç rivayette Hz. Aişe (r.a.) validemiz, 

önce İslam öncesine ait bir gelenekten “babaların sünneti” diyerek 

bahsediyor. Zira bu, Ensar ve Gassan kabilelerinin hac menasikin-

                                                           
35 Bakara, 2/158. 
36 Müslim, Hac, 263. s. /1/930. 
37 Müslim, Hac, 261, s. 1/929. 
38 Humeydî, s. 1/107, no: 219. 
39 Buhârî, Hac, 79, s. 2/169; Müslim, Hac 262, s. 1/930. 
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de riayet ettikleri bir davranış tarzı idi. Ve onlar bu kurallara göre 

hac yapıyorlardı. Ancak İslam sonrasında bu sünnetin hiçbir geçer-

liliği kalmadığı, aksine inen ayetle onların sa'y etmelerinde bir 

sakınca olmadığı belirtilirken, Hz. Peygamberin tatbikatıyla sa'y, 

Müslümanların terk edemeyeceği bağlayıcı bir sünnet haline gel-

miş oldu. Bunu şu şekilde izah edebiliriz. 

       Hz. Aişe'ye göre sa'y; Cahiliyye döneminde müşriklerin 

bir âdeti iken, Kur'an bunda bir mahzur olmadığını belirtmekle 

yetinmiş, ancak Resûlullah (s.a.v)'ın bizzat sa'y etmesi ve sahabe-

nin de ona tâbi olarak devam etmesi neticesinde, terkedilemeyecek 

nitelikte, bağlayıcı bir sünnet haline gelmiştir. 

       Yine Hz. Aişe'ye göre, Resûlullah (s.a.v) Ebtah’da, sırf 

oradan hareket etmesi daha müsait olduğu için konaklamıştır ve 

dolayısıyla burada konaklamak sünnet değildir.40 

       Hz. Aişe'nin anlattığına göre “Resûlullah (s.a.v.) kuşluk 

namazı kılmıyordu. Çünkü “O, insanların sünnet edinmelerini 

(sünnet olmasını) istemediği bazı şeyleri terk ediyordu.”41 

       Misallerden de anlaşıldığı gibi sünnet tabiri, Hz. Aişe (r.a.) 

validemizin hem zihninde hem de dilinde kavramlaşma sürecini 

tamamlamıştır. O, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hal ve hareketlerini, 

onun gözettiği illetler ve maksatlar açısından değerlendirmekte ve 

buna göre neyin sünnet olduğunu, neyin sünnet olmadığını söy-

lemektedir.  

       Hz. Aişe (r.a.)  validemizden rivayet edilen bir hadiste, 

Hz. Cebrail (a.s.) Hz. Aişe’nin (r.a.)   resmini ipek bir hırka içinde 

Resulullah'a (s.a.v.) getirmiş ve “Bu, senin dünya ve ahirette zev-

cendir.” demişti.42 Hz. Peygamber (s.a.v.)'in bâkire olarak nikâhla-

dıkları tek zevcesi validemiz Hz. Aişe (r.a.)’dır. Resûlullah (s.a.v.) 

                                                           
40 Buhârî, Hac, 147, s. 2/196; Müslim, Hac 339-340, s. 1/951; Ebû Davud, Menasik 87, 

no: 2008, s. 2/513; Ahmed b. Hanbel, Müsned, s. 6/190.  
41 İbn Ebi Şeybe, s. 2/172, Hadis no: 7779;  Abdurrazzâk, 3/78, no: 4867; Ahmed b. 

Hanbel, Müsned, s. 6/334. 
42 Buhari, Kitabu Menakibü’l-Ensar, Resulullah’ın Aişe ile evlenmesi babı, c. 8, s. 

225; Müslim, Kitabü'l-Fedâilu’s-Sahabe, Aişe’ nin fazileti babı, c. 7, s. 134. 
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onu çok severdi. Ona 'Hümeyra' lâkabını vermiş ve: “Dininizin 

yarısını bu Hümeyra'dan alınız” buyurmuşlardır.43 

       Hazret-i Aişe (r.a.), Medine'de Peygamberimizin muhare-

belerine katıldı ve diğer sahabe hanımları gibi harpte yaralıların 

tedavisiyle bizzat meşgul oldu. Uhud gazâsında sırtında su ve 

yiyecek taşıyıp yardım için Peygamber Efendimizin hep yanında 

kalmıştı. Hatta peygamberimizin Uhut’ta müşriklerin taşlarıyla 

yaralanan mübarek yüzlerine, hasır yakıp, külünü basarak kanla-

rının durmasını sağlamıştı. Hz. Aişe bir ara Uhut’ta kılıçla cepheye 

gitmek istemişse de Resûlullah buna müsaade etmemiştir.44 

       Peygamberimiz (s.a.v.) 632 senesinde hastalanınca son 

gününü Hz. Aişe validemizin evinde geçirdi. Rebiü’l-evvel ayının 

on ikinci pazartesi günü öğleden önce mübarek başı, Hz. Aişe va-

lidemizin göğsüne yaslanmış olduğu halde vefat etti. Resulullah'ın 

vefatından sonra Ashab-ı Kiram, Hz. Aişe validemize Mü’minlerin 

annesi adını vererek, ona büyük hürmet göstermişlerdir. Hz. Aişe 

de sahabe içinde, kırk yıla yakın bir müddet daha yaşamış ve pek 

çok hadis rivayet etmiştir. 

       Hayatının son devrelerini müçtehit olarak bilhassa kadınlara 

mahsus hallere dair fıkhî hükümlerde fetvalar vererek geçirdi. 676 

yılında Medine-i Münevver’de vefat etti. Cenazesini Ashaptan Ebû 

Hüreyre (r.a.) kıldırdı. Vasiyeti üzerine Medine'de el-Baki' kabris-

tanına defnedildi. 

       Ashab, karakter ve hâfızasına güvendikleri ayet-i kerime 

ile övüldüğünü bildikleri için birçok meseleyi ondan sorar ve öğ-

renirlerdi. Hz. Aişe (r.a.) validemiz babası Hz. Ebû Bekir ve Hz. 

Ömer, Hz. Osman'ın hilâfetleri zamanında Hz. Peygamber'den 

işittiklerini Müslümanlara anlattı. Devamlı oruç tutar ve daima 

gece namazı kılardı. Hz. Aişe fıkıh ve içtihatta keskin, kuvvetli 

görüşe sahiptir. Fıkıh ilminin kurucularından sayılır. Devrinin 

üstün âlimlerinden ve Fukahâ-i Seba’dandır. 

                                                           
43 Müslim, Kitabü'l-Fedâilu’s-Sahabe, Aişe’ nin fazileti babı, c. 7, s. 134. 
44 Cevzî, Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashabın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, 

Uysal Kitabevi Yayınları, İstanbul, Tsz, s. 526-528. 
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       Hz. Aişe, güzel ahlâklı, merhamet dolu, cömert ve ibadete 

düşkün, çok zeki bir sahibiydi. Hepsinin başında en mümtaz vasfı 

ise İslâm'a ve ilme olan büyük hizmeti idi. Müslüman bilginler 

arasında yaygın bir rivayete göre fıkıh ve dinî ilimlerin dörtte biri-

ni Hz. Aişe nakletmiştir. Hz. Aişe (r.a.) validemiz hakkında pek 

çok âlim güzel sözler nakletmişler. Onun bir ilmi deha olduğunun 

bir göstergesi olarak birkaç tanesini aktaralım. 

       Ebû Musa el-Eş’ari: “Bizler, müşkül bir mesele ile karşı-

laştığımızda gider Hz. Âişe'ye sorardık” demiştir. 

       Abdurrahman b. Avf'’ın oğlu Ebû Seleme: “Resulullah'ın 

sünnetini Hz. Aişe’den daha iyi bilen; dinde derinleşmiş, Ayet-i 

Kerime’ler bu derece vâkıf ve sebeb-i nüzulleri bilen, ferâiz ilminde 

mahir bir kimseyi görmedim” demiştir. 

       Hakkında İmam Zührî:” Eğer zamanının bütün âlimleri-

nin ve peygamberimizin diğer zevcelerinin ilmi bir araya toplansa, 

Hz. Aişe’nin ilmi yine daha ağır basardı” derdi. 

       Atâ b. Ebi Rebah; “Hz. Aişe, ashab içinde en çok fıkıh bi-

len, isabetli rey bakımından en ileri gelen bir kimse idi” demiştir. 

       Tabiinden Mesruk;” Allah’a yemin ederim ki, Ashab-ı Ki-

ramın ileri gelenlerden birçoğu gelir Hz. Aişe’den Ferâize ait soru-

lar sorar ve öğrenirlerdi” demiştir.        

Hz. Aişe Peygamberimizden ikibinikiyüzon hadis rivayet et-

miştir. Kendisinden de Ashab ve Tabiin'den birçok kimse hadis 

nakletmişlerdir. Sahih hadis kitapları Hz. Aişe’nin fetvaları ile 

doludur. Ahmet b. Hanbel Müsned adlı eserinde de Aişe’nin riva-

yet ettiği hadislerinden uzun uzun bahseder. 

       Hz. Aişe’nin naklettiği hadislerden bazıları: “Ey Aişe, Al-

lah, kullarına lütuf ile muamele edicidir. Her işte yumuşak davra-

nılmasını sever.”  

“Her gün yirmi kere ölümü düşünen kimse, şehitlerin derecesi-

ni bulur" 

"Resul-i Ekrem (s.a.v.) 'in en ziyade hoşlandığı ibadet, devamlı 

olanı idi, az olsa bile.” 
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  “Sekir (sarhoşluk) veren her içki haramdır.” 

       Hazret-i Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Cebrail 

hiç durmaz komşu hakkına hürmet olunmasını bana tavsiye eder-

di. Hatta ben yakında komşuyu mirasçı kılacak sandım.” 

       Kur’an’a göre Hz. Peygamber’in hanımları müminlerin 

anneleridir. Peygamber hanımı olmanın da farklı bir sorumluluğu 

vardır. Hz. Peygamber’in hanımları arasında Hz. Aişe müstesna 

bir yere sahiptir. O, ilmî şahsiyeti ve sosyal faaliyetleriyle ön plana 

çıkmış, müminlerin bilge annesi ve fıkıhçı kadınların öncüsü ol-

muştur. 

Sonuç 

       Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Aişe (r.a.) valide-

mizin evi bir ilim ve irfan yuvası haline gelmişti. Kadın erkek, 

büyük küçük herkes gelip kendisini dinlemek suretiyle veya ona 

bizzat soru sorarak ilminden istifade ediyordu. Onun önemli katkı-

larıyla Medine ilim merkezi olma özelliğini devam ettirmiştir. 

Onun ilmî faaliyetleri neticesinde, hadis ve fıkıh alanında Medine 

ekolü teşekkül etmiştir. Hz. Aişe (r.a.) validemiz sadece şifahî so-

rulara cevap vermekle yetinmiyordu. Hz. Aişe (r.a.) validemiz, 

muhtelif şehir ve bölgelerde yaşayan Müslümanlardan gelen mek-

tuplar vasıtasıyla sorulan dinî sorulara da cevaplar vermiş, böylece 

hadislerin ve bazı fıkhî meselelerin yazılmasında öncü olmuştur. 

       Hz. Aişe (r.a.) valideniz, gerek baba evinde ve gerekse Hz. 

Peygamber’le evlendikten sonra ilim için elverişli ortamlarda bu-

lunmuş, zekâsı, merakı ve kabiliyeti ile bu ortamdan gerektiği gibi 

faydalanmıştır. Gerek Kur’an’ı anlama, gerekse hadisleri kavrama 

ve değerlendirme konusunda ashabın diğer âlimlerine göre farklı 

bir noktada olduğunu yaptığı yerinde müdahalelerle ispat etmiştir. 

Onun birçok hadisle ilgili olarak sahabeye yaptığı itiraz ve dü-

zeltme bunun en önemli delilidir. Kur’an ve sünnete olan vukufi-

yeti yanında ince anlayış sahibi olması fıkhî konularda öne çıkma-

sını ve fetvalarda müracaat edilen kişi olmasını sağlamıştır. Verdi-

ği fetvalar ve çözüme kavuşturduğu fıkhî hükümler tabiin fakih-
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leri ve mezhep imamları tarafından yol gösterici olmuş ve genel 

olarak benimsenmiştir. Fetvalarının tamamı birkaç cilt kitap oluş-

turacak kadar çoktur. Fıkhî görüşleri bir bütünlük içinde değer-

lendirildiği zaman, onun Kur’an’ı, sünneti, Hz. Peygamber’i, top-

lumu, kadını ve dolayısıyla dinî gayet iyi anladığı, nasların mana 

ve maksadına aşina olduğu görülür. Sorulan sorulara verdiği ce-

vaplarda farklı ayetleri dikkate alıp yorumlaması ve ayetlere tek 

taraflı bir anlayışla yaklaşmaması, konuyla ilgili hadislerin vurud 

sebeplerine işaret etmesi, hadislerde arz yöntemini kullanması, 

kadın şahsiyetini inciten rivayetlere itiraz etmesi, fetvalarında top-

lumun örf ve âdetine ve tecrübeye atıfta bulunması bu aşinalığın 

sonucu olmalıdır. 

       Görülmektedir ki Hz. Aişe (r.a.) validemiz tam bir ilmi 

deha idi. Adeta Allah (c.c.) onu özenle yetiştirmiş ve bu mukaddes 

dinin tebliğinde onu Resulüne yardımcı yapmıştı. Hz. Hadice (r.a.) 

validemiz ilk dönemde malı, imanı ve desteği ile Hz. Peygamber 

(s.a.v.)’e destek verdiği gibi Hz. Aişe (r.a.) validemiz ilmi, zekâsı ve 

dehası ile onu desteklemiştir. Allah dinin bu gibi mübarek insanlar 

üzerinden tüm insanlığa tebliğ etmiştir. Hz. Aişe (r.a.) validemiz 

sayesinde kadınlar kendilerine has olan konuları öğrenmekte sı-

kıntı çekmemişlerdir. Kendileri gibi kadın olan ve bir ilmi deha 

olan Hz. Peygamberin bir hanımından öğreniyorlardı. Hz. Pey-

gamberin (s.a.v.) hanımı olması onlara ayrı bir güven veriyordu. 

Yani taşlar tam yerli yerine oturuyordu. 
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SEBEB-İ NUZÛL BAĞLAMINDA KADIN/LAR 

MEHMET SEYİD GECİT  1 

 

Kur’ân’ın nuzûl süreci öncesinde Arabistan Yarımadası ve di-

ğer medeniyetlerde kadın cinsinin değeri ve sosyal statüsü yoktu. 

Yunan ve Rum medeniyetlerinde kadın, hayvan cinsinden veya 

insan ve hayvan arası bir varlık kabul ediliyordu. Cahiliye döne-

minde kadın bir kız çocuğu doğurduğunda yüzü kararır, sanki 

büyük bir ayıp yapmış gibi kavminden çocuğunu gizlerdi.2 Bu 

arada Kur’ân ise kadınları insanlık binasının yarısı olduğunu belir-

tir.3 Nazil olan âyetler erkek ve kadınlardan her ikisinin kâmil bir 

insan oluşturduğuna işaret eder. İman ve salih amel işleme konu-

sunda her ikisini de eşit sayar.4 Kadınlar, kendilerine yönelik yapı-

lan saldırılarda erkekler gibi haklara sahip olurlar. Kadınları öl-

dürmek, erkekleri öldürmek gibi kabul edilir.5 

 İslam, kadınlara geniş haklar vermiştir. Bu konular fıkıh ki-

taplarında detaylı bir şekilde geçmektedir. Bildirimizin sınırlarını 

aşacağından bu konuyu fıkıh kitaplarını havale etmekle yetinmek-

teyiz. Kur’ân’ın nuzûl süreci esnasında kadınlar miras gibi basit 

haklardan mahrum idiler. Hatta kadın bir mal gibi başkasına miras 

kalırdı. Kur’ân Nisa (kadınlar) adında bir sûre indirip haklarının 

şöyle olduğunu belirtti: “Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından 

erkeklere bir pay vardır. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadın-

lara da bir pay vardır.”6 Kadınlar, mülkiyet konusunda erkeklerin 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
2 Nahl, 16/58-59. 
3 Hucûrât, 49/12. 
4 Nahl, 16/92. 
5 Maide, 5/32. 
6 Nisa, 4/7. 
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sahip oldukları haklara eşit şekilde sahip olmayı temenni edip 

haklarında âyetlerin inmesinde rol oynadılar. Yakınlık, konum, 

mesuliyet durumlarına göre bazen erkeklerden az, bazen fazla, 

bazen de eşit şekilde mirasa sahip oldular.7 İslam, Batı medeniyeti-

nin bugün bile veremediği hakları kadınlara verdi. Batı, erkek ve 

kadın eşitliği meselesinde kadınlara zulmetmektedir. Zira fizyolo-

jik ve duygusal yönlerini örtbas ederek erkeklerle yarıştırmaktadır.  

Biz bu bildirimizde Kur’ân’ın bazı âyetlerinin nuzûlünde rol 

oynayan kadınları ve ilgili bazı hususları ele aldık. Bilindiği üzere 

Hz. Peygamber’e sorulan bir soru veya meydana gelen bir olay 

dolayısıyla âyetlerin inmesine neden olan şeye sebeb-i nuzûl de-

nir.8 Kur’ân, yaklaşık yirmi üç yılda tamamlanan bir kitaptır. İn-

sanların ihtiyaçlarına göre âyet âyet inmiştir. Bazı âyetler birtakım 

olaylardan sonra nâzil olmuştur. Âyetlerin çoğu, yaratıcının tarihe 

müdahalesiyle sebep olmadan inmiştir. Sebeb-i nuzûl ancak Pey-

gamberimiz’den, Sahabe’den ve Tabiun’dan gelen rivayetlerle 

bilinir. Sebebe bağlı inen âyetlerin bilinmesi âyetlerin anlaşılma-

sında büyük kolaylıklar sağlamaktadır.9  

 Vahyin inişine sebep olan kadınları ve kadınların sebep ol-

dukları hususları maddeler halinde belirtelim: 

1. CİHADA KATILIP SEVAP VE EKONOMİK DEĞER KA-

ZANMAK İSTEYEN KADIN/LAR 

Yüce Allah kadınlara savaşa katılmalarını farz kılmadı. Çünkü 

kadın Allah yolunda savaşacak erleri doğuruyor. Yapılacak bir 

savaşta kadın nüfusu azalırsa veya kırıma uğrarsa geride de sade-

ce erkekler kalırsa doğurganlık ve üretkenlik azalır. Kadını savaş-

tan uzaklaştıran ilahi birçok etken vardır. Bunların başında kadı-

nın fizyolojik yapısı ve savaşta nüfus kaybını telafi etme yeteneği 

yer almaktadır.  Savaşa katılıp şehit olma arzusu ve neticesinde 

                                                           
7 Nisa, 4/12. 
8 Cerrahoğlu, İsmail, Tefsîr usûlü, TDVY, Ankara, 2012, 115. 
9 Gecit, M. Seyid, Molla Sadrâ’nın Kur’ân Yorumu, (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, SBE, 

Basılmamış Doktora Tezi), Van,  2018, 167. 
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sevap kazanma konusu hem erkek için hem de kadın için son de-

rece önemlidir. Erkekler aktif olarak savaşa katılıp bu mertebeye 

nail olduklarından Asr-ı saadetteki kadınlar da bu mertebeyi arzu-

lamışlardır. Bazı tefsir kaynaklarında geçtiği gibi kadınların, erkek-

lerin konumunda olmayı temenni edip cihada katılma istekleri 

sonucunda haklarında âyetlerin indiği nakledilmektedir. 

 Ümmü Seleme: “Ya Resûlallah! Bize miras verilmiyor. Allah 

yolunda da savaşmıyoruz ki şehit olalım” demesi üzerine “Allah’ın 

kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri arzu edip durma-

yın.”10âyeti nazil oldu.11 

Yukarıdaki âyet erkeklerin konumunda olmayı ve erkekler 

için olan şeylerin kendileri için olmasını temenni eden kadınlar 

hakkında inmiştir. Böylece Allah, kulları boş şeyleri arzulamaktan 

yasaklamıştır. Sadece Allah’ın fazlından istemeyi emretmiştir.12  

 Katade ve Sudî rivayet ettiklerine göre,  ِِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ اْْلُْنثَيَْين “Er-

keğe dişinin iki payı kadar var”13 âyeti nazil olunca “bazı erkekler 

‘mirasta nasıl kadınların payının iki katını alıyorsak iyiliklerimizin 

sevabının da kadınların sevabından iki katı olmasını istiyoruz’ 

dediler. Buna karşılık bazı kadınlarda ‘istiyoruz ki, şehitlerin seva-

bı kadar sevap kazanalım. Biz savaşa katılamıyoruz, oysa eğer bize 

savaşmak farz olsaydı, savaşırdık’ dediler. Yüce Allah her iki tara-

fın sözlerini redderek ‘İstediklerinizi benim lütfumdan isteyiniz’ 

âyetini indirdi.14 

   Rivayetlerden de anlaşılacağı üzere kadınlar vahyin nuzûl 

sürecinde kendilerine birtakım haklar verildiğini görünce daha 

fazla haklar elde etme arzusuna kapıldılar. Evet kadın da erkek 

gibi insanlık binasının iki bireyinden biridir. Lakin, Yaratıcı tüm 

                                                           
10 Nisa, 4/32. 
11 Taberi, Muhammed b. Cerîr b. Yezîd b. Kesîr b. Ğâlib el-Amulî Ebû Ca’fer, Ca-

miu’l-Beyan fî Te’vîli’l-Kur’ân, (Thk.: Ahmed Muhammed Şakîr) Müessetü’-Risale, 

b.y., 2000., VI, 663. 
12 Taberi, Camiu’l-Beyan, VIII, 260-262. 
13 Nisa, 4/11. 
14 Vâhidî, Ebu’l-Hasan Ali b. Ahmed b. Muhammed b. Ali en-Nîsâbûrî, Esbâbu 

Nuzûli’l-Kur’ân, (Thk., Kemâl Zeğlûl), Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1992, 154. 
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maslahatları, yetenekleri, konum ve yükümlülükleri bildiğinden 

dolayı karşılıklı tamamlayıcılık ilkesini devreye koymaktadır. İşte 

onların bu konudaki konuşmaları ve arzularını bilen Allah onlarla 

ilgili âyetler indirmiştir. Onlara da değer vererek, onlarla direk 

muhatap olmuştur.  

 2. KENDİ HAKLARINDA AYETLERİN İNMESİNİ TALEB 

EDEN RESULULLAH’IN HANIMLARI 

 Kur’ân’ın daha çok erkekleri muhatab kıldığını sanan Pey-

gamber Efendimizin hanımları kendi haklarında âyetlerin inmesini 

taleb etmişlerdir.  

Peygamber Efendimizin hanımları kendisinin yanına gelerek 

şöyle dediler: “Ey Allah’ın Resûlü! Allahu Teâlâ Kur’ân’da erkek-

lerden bahsetti. Kadınları hayırla yad etmedi. Bizde hayır yok ki 

yad edilelim. Bizden ibadetin kabul edilmeyeceğinden endişe edi-

yoruz. Bunun üzerine Allah şu ayeti indirdi15: 

“Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkeler ve mü-

min kadınlar, boyun eğen erkekler ve boyun eğen kadınlar, doğru erkekler 

ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı er-

kekler ve mütevazı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadın-

lar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler 

ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah’ı çok anan erkekler ve Allah’ı çok 

anan kadınlar; işte Allah bunlar için bağış ve büyük bir mükafat hazırla-

mıştır.”16 

Bu âyette Allahu Teâlâ mümin erkekler ile mümin kadınları 

bir arada zikrederek insan cinsinin on adet ortak özelliğini sırala-

mıştır. Bu özellikler; İslam, iman, boyun eğme, doğruluk, sabır, 

tevazu, Allah için mali harcamada bulunma, oruç, ırzı koruma ve 

Allah’ı çok zikretme şeklindedir.  

Böylece Resûlullah’ın hanımları, Allahu Teâlâ’nın kendi hak-

                                                           
15 Şemsuddin Muhammed b. Ahmet el-Hatib eş-Şirbînî eş-Şafiî, es-Sirâcu’l-Munîr 

fi’l-İ’âneti a’la Ma’rifeti ba’di meânî Kelâmi Rabbina’l-Hakîmi’l-Habîr, Matbaati Bûlâk, 

Kahire, 1285 h., III, 248. 
16 Ahzab, 33/35. 
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larında tıpkı erkeklerle aynı özellikleri taşıdığı hususunda âyetle-

rin inmesine sebep oldular. 

 3. KENDİ HAKLARINDA ÂYETLERİN İNMESİNİ İSTE-

YEN MÜMİNE KADINLAR 

 Resûlullah’ın hanımları erkekler hakkında âyetler indiği gibi 

kendi haklarında da âyetlerin inmesini taleb etmişlerdir. Allahu 

Teâlâ onlar hakkında âyetler indirince bu sefer diğer mümin ha-

nımlar da kendileri hakkında âyetlerin inmesini ve Cenab-ı Al-

lah’ın kendilerine lütufta bulunmasını talep etmişlerdir.  

Bu konu da şöyle rivayet edilmiştir: Resûlullah’ın hanımları 

hakkında âyet inince mümin kadınlar bizim hakkımızda hiçbir şey 

inmedi, dediler.17 Bunun üzerine şu ayet indi: “Müslüman erkekler 

ve Müslüman kadınlar,”  18  

 Başka bir rivayete göre Resulullah (s.a.s)’ın hanımlar hakkın-

da mezkûr ayetler inince müminlerin hanımları “bizim hakkımız-

da âyet inmedi. Şayet bizde hayır olmuş olsaydı biz de anılırdık” 

demeleri üzerine bu âyet indi.19 

 Yukarıdaki âyet, Müslüman hanımların kendileri hakkında 

vahiy inmesini istemeleri üzerine inmiştir. Kendilerinde hiçbir 

iyiliğin olmadığını düşünürken Cenab-ı Hak onları erkeklerle be-

raber yad etti. Hepsine bağışlanma ve büyük sevap vaad etti. Böy-

lece bu âyetin sebeb-i nuzûlü has olsa da hükmü umumî oldu. 

 Bu sûrenin baş tarafında özel olarak Peygamber efendimizin 

eşleri söz konusu edilirken burada Müslüman erkek ve kadınların 

niteliklerine ve kişiliklerinin değişmez özelliklerine ilişkin konu 

genelleştiriliyor. Bu ayette erkeğin yanında kadından da söz edili-

yor. Böylece İslamî pratiğin bir parçası olarak, kadının değerinin 

yükseltilmesi, toplum içinde kadına yönelik bakış açısının daha 

                                                           
17 Ebû Seûd, Muhammed b. Muhammed b. Mustafa el-İmâdî, İrşâdu’l-Akli’s-Selîm ilâ 

Mezâye’l-Kitâbi’l-Kerîm, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, tsz., VII, 104. 
18 Ahzab, 33/35. 
19 Bursevî, İsmail Hakkı b. Mustafâ el-İstanbûlî el-Hanefî el-Halvetî, Rûhu’l-Beyân, 

Dâru’l-Fikr, Beyrût, tsz., VII, 174. 
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ileri düzeye götürülmesi, Allah’la ilişkide, temizlik, ibadet ve hayat 

içinde dengeli ve tutarlı davranışlar sergilemek bakımından bu 

inanç sisteminin yükümlülüklerini yerine getirmede erkekle eşit 

oldukları alanlarda hakkettiği yeri alması hedefleniyor.20 

 4. KOCASI HAKKINDA RESULULLAH’LA MÜCADELE 

EDEN VE KOCASINI ALLAH’A ŞİKÂYET EDİP HAKKINDA 

AYET İNMESİNİ İSTEYEN KADIN (ZİHAR OLAYINDA) 

 İslam öncesi cahiliye döneminde Arap gelenekleri içerisinde 

zihar denilen bir boşama biçimi vardı. Bir adam kendi hanımına 

öfkelendiğinde “sen annem-bacım gibisin” dediğinde eşi ona ha-

ram olmuş telaki edilirdi. Bu durum ona ne helal sayılırdı ki, arala-

rında evlilik bağı devam etsin; ne de boşanmış olurdu ki, kendisine 

başka yol arasın. Bu durum cahiliye döneminde kadınların karşı-

laştığı büyük problemlerden biriydi. Böyle bir olayla karşılaşan 

Huveyle ziharda talak kelimesinin de kullanılmadığını bildiğinden 

dolayı bu konuyu tümden çözmek istedi. Böylece kadınlarla ilgili 

çok önemli bir sorunu Allah ve Resûlü’ne başvurarak hatta 

Resûlullah’la mücadele ederek halletme yoluna gitmiştir. Resûlul-

lah’la olan diyalog sonucunda Mücâdele sûresinin ilk dört âyetinin 

inmesinde rol oynamıştır. Her daim işiten ve bilen Cenabı Hak, bu 

kadınla Peygamberi’nin konuşmaları üzere bu konudaki problemi 

çözmüş ve hükmü genelleştirmiştir. 

 “Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikâyette bulunan ka-

dının sözünü işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir, şüphesiz ki Allah 

işitendir, bilendir.”21 

 Bu âyetleri kapsayan sûre, adını Hz. Peygamber (s.a.s.) ile tar-

tışan kadın Huveyle binti Sa’lebe (r.a.)’den almıştır. Kaynaklarda 

geçtiğine göre bu kadın uğradığı zulmü gidermek için Hz. Pey-

gamber (a.s.)'in huzuruna vararak:  

- “Ey Allah’ın elçisi! Kocam benimle evlendiğinde ben genç-

                                                           
20 Seyyid Kutub, Fi Zılâli’l-Kur’ân, Dünya Yay., İstanbul, 1991,  VIII, 325. 
21 Mücâdele, 58/1. 
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tim. O zaman beni arzuluyordu. Ona birçok çocuk verdim. Yaşım 

ilerleyince bir sırada beni anasına benzeterek, yalnız bırakıverdi. 

Eğer bir yolunu bulur da aramızı düzeltebilirsen çok iyi olur.” 

dedi. 

Hz. Peygamber (a.s.):-“Yüce Allah’ın şimdiye kadar bana bu 

konuda herhangi bir emri ulaşmış değildir. Bana göre, artık sen 

kocana haramsın.” dedi. 

 - “Ey Allah’ın elçisi, kocam vallahi talak kelimesini kullan-

madı”, deyince; Hz. Peygamber (a.s.)’e yalvararak: -“Kurbanın 

olayım, Ey Allah’ın elçisi! Halime acı”, diye yalvardı. Sonra da 

halini Allah'a şikâyet ederek: -“Allah’ım! Yalnızlığın acısından ve 

ızdırabımın şiddetinden sana şikâyet ediyorum, küçük çocuklarımı 

ona bıraksam perişan olacaklar. Kendi yanıma alsam aç kalacaklar. 

Allah’ım! Sana şikâyet ediyorum. Peygamberine bir vahiy indir, 

diye dua ediyordu. Kadın henüz oradan ayrılmadan Mücâdele 

sûresinin ilk ayetleri nazil olmuştur.22  

Başka bir rivayette şöyle geçmektedir: Huveyle şöyle dedi: 

“Allah’a yemin ederim ki Yüce Allah Mücâdele sûresinin baş tara-

fını ben ve Evs İbn Sabit hakkında indirmiştir.  Ben Evs’in yanın-

daydım. Evs, yaşlı bir ihtiyardı, huysuzlaşmıştı. Bir gün yanıma 

geldi. Onunla biraz atıştım. O da öfkelenerek: “Sen artık bana an-

nem-bacım gibisin” dedi. Sonra çıkıp gitti. Bir süre kavminin mec-

lisinde oturdu. Sonra gelip yanıma girdi. Bir de baktım ki, bana el 

uzatmaya çalışıyor. “Huveyle’nin canını elinde tutan Allah’a ye-

min ederim ki olmaz! Sen az önceki sözlerini söylediğin halde, 

Allah ve Peygamberi hakkımızda hükmünü vermediği müddetçe 

bana dokunamazsın!” dedim. Üzerime atıldı. Ben ise ondan sakın-

dım, Normal bir kadının güçsüz bir ihtiyarı alt etmesi gibi ben de 

onu mağlub ettim ve üzerimden attım. Sonra komşularıma gittim. 

Onlardan bir elbise emanet aldım. Çıkıp Allah’ın elçisinin yanına 

gittim. Onun önünde oturdum. Kocamın bana yaptıklarını bir bir 

                                                           
22 Muhammed Seyyid Tandavî, et-Tefsîru’l-Vasid li’l-Kur’âni’l-Kerîm, Dâru’n-Nehde, 

Kahire, 1997, XLI, 244.  
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anlattım. Ona kötü huyluluğundan çektiklerimi Peygamberimize 

şikâyet ettim. Hz. Peygamber ise hep: “Amcanın oğlu yaşlı bir 

ihtiyardır. Ona iyi davran. Allah’tan kork” diyordu. Ben oradan 

ayrılmadan hakkımda Kur’ân âyetleri indi. Hz. Peygamber vahiy 

geldiğinde gibi kendinden geçti, ayıldığı zaman bana: “Ey Huvey-

le! Yüce Allah senin ve eşinin hakkında Kur’ân âyetleri indirdi” 

dedi. Sonra bana Mücâdele sûresinin şu âyetlerini okudu: 

 “Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikâyette bulu-

nan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı 

(zaten) işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 

İçinizden kadınlarına zıhar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anala-

rı değildir. Onların anaları ancak, kendilerini doğuran kadınlardır. Şüp-

hesiz onlar (zıhar yaparlarken) hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylü-

yorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kadınlarından 

zıhar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle 

birbirlerine dokunmadan önce, bir köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm 

ile size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim 

(köle azat etme imkanı) bulamazsa, eşine dokunmadan önce ardarda iki ay 

oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse altmış fakiri doyurmalıdır. 

Bunlar Allah’a ve Resûlü’ne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar 

Allah’ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır.”23 

Sonra Resûlullah, bana dedi ki: “Ona söyle bir köle azat etsin.” 

Ben ise Ona: “Ey Allah’ın elçisi! Onun azad edeceği kölesi yok ki” 

dedim. “Ardarda iki ay oruç tutsun” buyurdu. Yine ben dedim ki: 

“O, ihtiyar bir adamdır. Nasıl oruç tutsun ki?!” Buyurdu ki: “Alt-

mış fakire bir deve yükü hurma dağıtsın.” “Ey Allah’ın elçisi! Al-

lah’a yemin ederim ki onun bu kadar imkanı yok” dedim. Hz. 

Peygamber buyurdu ki. “Biz ona bir arak (altmış sa’) hurma yar-

dım edeceğiz.” Bunun üzerine “ben de ona bir arak yardımda bu-

lunurum” dedim. Resûlullah: “Çok yerinde, çok güzel ettin. Git 

onun yerine onları sadaka olarak dağıt. Sonra da amcanın oğluna 

                                                           
23 Mücâdele, 58/1-4. 
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iyi davran” buyurdu. Ben de gittim, dediklerini yaptım.24 

Huveyle’nin olayı aktarışında ve onun bu eylemde oynadığı 

rolde, kalkıp Hz. Peygamber’e (s.a.s) gidişinde, onunla sorunu 

tartışmasında ve Kur’ân-ı Kerim’in bu olayın hükmünü ortaya 

koymasında o eşsiz topluluğun o hayret verici dönemindeki haya-

tından bir tablo yer almaktadır.25 

Asr-ı saadette kadınlar kendi sorunlarının çözümünde bir bek-

leyiş içinde kalmışlardır. Diğer kadınlar gibi Huveyle de bu bekle-

yişe karşılık veren Allah’ın olduğunu bilmiştir. Kadınlar, maruz 

kaldıkları haksızlıkları gidermek için gayret göstermişler ve netice-

sinde ilgili âyetlerin inmesinde rol oynamışlardır. 

 5. İFK OLAYINDAN DOLAYI İFFETLİ OLDUĞUNU KA-

NITLAMAK İÇİN RABBİNDEN VAHİY BEKLEYEN KADIN 

(Hz. AİŞE ANNEMİZ) 

 İfk hâdisesi, Hz. Âişe (r.a.) validemize münâfıkların rei-

si Abdullah bin Übeyy tarafından yapılan iftira hâdisesidir. Hâdise 

şöyle cereyan etmiştir: 

Hz. Âişe’den (r.a.) öğrendiğimize göre, Resûlullah (s.a.s) her-

hangi bir sefere çıkacakları zaman Ezvâc-ı tâhirat arasında kur’a 

çeker, kime düşerse onu beraberinde götürürdü. Benî Müstalik 

Gazasında ise kur’a Hz. Âişe annemize çıkmıştı.26 

Hâdisenin bundan sonrasını bizzat Hz. Âişe Validemiz şöyle 

anlatmıştır: 

“Resûlullah ile beraber sefere çıkmıştım. Bu sefer, tesettür âyeti nâzil 

olduktan sonra idi. Bunun için ben hevdeçin içinde taşınır, konak yerine 

de hevdeç içinde indirilirdim. Bu suretle gittik. Resûlullah (s.a.s) Benî 

                                                           
24 İbn Kesir, Ebu’l-Fidâ İsmâil b. Ömer b. Kesîr, Tefsîrü’l-Kur’âni’l-Azîm, (Thk.: Sâmî 

b. Muhammed Selame), Dâru’t-Tayyibe lin’-Neşri ve’t-Tevzî’, 1999, VIII, 36.  
25 Seyyid Kutub, Fi Zilâl, IX, 566. 
26 İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdulmelik, es-Sîretu’n-Nebeviyye, (Thk.: Mustafa es-

Sakâ-İbrahim el-Ebyârî-Abdulhafîz Şiblî), Beyrut tsz., III, 325; Taberî, Muhammed 

b. Cerîr b. Yezîd b. Kesîr b. Ğâlib el-Amulî Ebû Ca’fer,, Târîhu’l-Umem ve’l-Mülûk, 

(Thk.: Muhammed Ebu’l-Fazl İbrahim), 3. baskı, Kahire 1969, III, 611. 
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Müstalık gazâsından dönüyordu. Medine’ye yaklaştığımızda bir konak 

yerine indi. Gecenin bir bölümünü orada geçirdi. Sonra göç edilmesini 

emretti. Hareket emri verildiği zaman, ben kalkıp ihtiyacımı gidermek için 

yalnız başıma ordudan ayrılıp gittim. Kazâ-yı hâcet ederek dönüp bindi-

ğim devemin yanına geldim. Göğsümü yokladığımda, Yemen göz boncu-

ğundan dizilmiş gerdanlığımın kopmuş olduğunu farkettim. Dönüp ger-

danlığımı aramaya koyuldum. Fakat onu aramak beni yoldan alıkoymuş-

tu. Ben öyle zannetmiştim ki, sefere iştirak etmiş olanlar bir ay bekleseler 

dahi, benim devemi, ben hevdeçte bulunmadıkça sevk etmezler. Halbuki 

yolda bana hizmet edenler gelip hevdecimi yüklemişler, bindiğim deveyi 

de hareket ettirmişlerdi. Onlar beni hevdeç içinde sanıyorlarmış. Çünkü o 

zaman kadınlar hafif idi; iri ve ağır vücutlu değillerdi. Yemek de az yer-

lerdi. Bu sebeple hizmetçiler hevdeci yüklemek üzere kaldırdıklarında, 

hevdecin ağırlık derecesinin farkına varamayarak yüklemişler. Hem ben, 

küçük ve zaif bir kadındım. Deveyi sürüp gitmişler. Gerdanlığımı, ordu 

ayrılıp gittikten sonra buldum. Hemen dönüp ordugâha geldim. Fakat 

onlardan kimseyi bulamadım. Hepsi çekip gitmişti. Ben de orada evvelce 

bulunduğum yere geldim. Çarşafıma bürünüp yanımın üzerine uzandım. 

Hevdeç’te beni bulamayınca, aramak için yanıma gelirler sandım. O sıra-

da gözlerimi uyku bürüdü, uyumuş kalmışım. Safvan bin Muat-

tal, ordunun arkasına kalır, halkın mallarını araştırır, bir şey kalmışsa, 

kaybolmamak için alıp diğer konak yerine götürürdü. Safvan, askerin 

arkasından yürüyerek, sabaha karşı bulunduğum yere doğru gelmiş. 

Uyuyan bir insan karaltısı görünce, gelip başucuma dikilmiş ve beni 

görür görmez tanımış. Çünkü, bize hicâb âyeti inmeden evvel, onun beni 

görmüşlüğü vardı. Safvan, beni görünce şaşırarak ‘İnna lillahi ve inna 

ileyhi racîun (Biz Allah’ın kullarıyız ve muhakkak Ona dönüp varıcı-

yız)’ dedi. Hemen onun sesine uyandım. Çarşafımla yüzümü örtüp bü-

ründüm. Vallahi, onunla ne bir kelime konuşmuşuzdur ne de ‘İnna lillahi 

ve inna ileyhi raciûn’ ifâdesinden başka ondan bir kelime işitmişimdir. 

Bundan sonra Safvan, devesini ıhdırdı. Beni, binsin diye ayağını devesi-

nin ön ayağına bastı. ‘Bin!..’ dedi ve kendisi geri çekildi. Ben de hemen 

kalkıp deveye bindim. Kendisi de devenin başını, yularını çekerek askere 

yetişmek için süratle ilerlemeye başladı. Sabaha kadar askerin arkasından 
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yetişemedik. Nihayet asker, konak yerine inip yerleştiği sırada idi ki Saf-

van’ın, devemin yularını çekerek konak yerine getirdiği görüldü.”27 

Safvan bin Muattal, Hz. Âişe validemizi deve üzerinde geti-

rirken, münafıkların başı Abdullah bin Übeyy’le karşılaşmışlardı. 

Abdullah bin Übeyy, ‘Bu kimdir?” diye sordu. “Âişe’dir.” dediler. 

Kavmi arasında itibarı oldukça sarsılan, bütün nazarları menfi 

şekilde üstüne toplamış bulunan baş münâfık bu masum hâdiseyi 

diline dolamak istedi. Bu meş’um niyetini hemen orada izhar etti: 

“Vallahi” dedi, “ne Âişe, o adamdan dolayı kurtulur, ne de o adam, Âi-

şe’den dolayı kurtulur.” Daha bir sürü alçakça laf etti.28 

Münafıkların reisi Abdullah bin Übeyy’in başlattığı, Hassan 

bin Sabit, Mistah bin Üsâse, Hamne binti Cahş ve halktan bazı saf 

Müslümanların, münâfıkların tuzağına düşerek etrafa yaydıkları 

iftira hâdisesinden Hz. Âişe'nin uzun bir müddet haberi olmamıştı. 

Bu hususu Hz. Âişe (r.a.) şöyle anlatır: 

“Medine’ye gelince ben, çok geçmeden ağır bir hastalığa (humma) 

tutuldum. Bir ay çektim. Meğer bu esnada halk arasında Ashab-ı İfk’in 

iftirâları dolaşıyormuş. Ben ise olanlardan bütünüyle habersizdim. Aley-

himdeki iftirâları Resûlullah’la annem ve babam da duymuşlar, fakat 

bana hiçbir şeyden bahsetmiyorlardı. Yalnız hastalığımda beni şüphelen-

diren bir husus vardı: Nebî’den (s.a.s) daha önce hastalandığım esnada 

görmüş olduğum lütuf ve şefkatı bu hastalığım esnasında görmüyordum. 

Ve adımı bile zikretmeden ‘Hastanız nasıl?’ diyor ve bununla iktifâ edi-

yordu. Benim, iftiracıların uydurduklarından hiç haberim yoktu.”29 

Söylenenleri Hz. Resûlullah, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Âişe’nin 

anneleri duymuş olmasına rağmen, Hz. Âişe’ye bir şeyden bah-

setmiyorlardı. Ancak yukarıda zikrettiğimiz şekilde Hz. Resûlul-

lah’ın kendisine karşı tavrından Hz. Âişe endişe duyuyor ve üzü-

lüyordu. Fakat, bunun sebebinden haberi yoktu. Hz. Âişe, iftirayı 

                                                           
27 Vâhidî, Esbâbu’n-Nuzûl, 319-323.  
28 Diyârbekrî, Hüseyin b. Muhammed b. Hasen, Târîhu’l-Hamîs fî Ahvâli Enfesi Nefîs, 

Beyrut tsz., I, 475; Köksal, M. Asım, İslâm Tarihi, İstanbul 1987, XII, 64. 
29 Râzî, Mefâtîh, XXIII, 339. 



 Mehmet Seyid GEÇİT 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

570 

kimden ve nasıl öğrendiğini de şöyle anlatır: 

“Aradan yirmi küsûr kadar gece geçmişti. Hastalığımı atlatmış, 

nekâhet devresine girmiştim. Bizler, o zaman Arap olmayanların evleri 

yanında edindikleri şu helâları, kokusundan tiksindiğimiz için, evlerimi-

zin yanında bulundurmaz, Medine’nin kırlarına çıkardık. Kadınlar, her 

gece oraya ihtiyaçlarını gidermek için çıkarlardı. Ben, yine bir gece Mıs-

tah bin Üsâse’nin annesi ile hacet giderme yerimiz olan Menası’ tarafına 

çıkmıştım. Mıstah’ın annesi, çarşafına takılarak düşünce, ‘Mıstah yüzü-

nün üzerine düşsün, kahrolsun!’ diyerek oğluna bedduâ etti. Ben, ‘Ey 

ana! Ne diye oğluna bedduâ ediyorsun?’ dedim. Sustu, cevap vermedi. 

İkinci kere ayağı dolaşıp düştü. Yine; ‘Mıstah, yüzünün üstüne düşsün, 

kahrolsun!'’ diye bedduâ etti. Ben, ‘Ey ana! Ne diye oğluna bedduâ edi-

yorsun?’ dedim. Yine susup cevap vermedi. Üçüncü kere düştü. Yi-

ne; ‘Mıstah, yüzünün üstüne düşsün, kahrolsun!’ diye bedduâ etti. Ben 

yine ‘Ey ana! Ne diye oğluna bedduâ ediyorsun? Bedir Savaşında bu-

lunmuş bir zata sövülür, bedduâ edilir mi?’ dedim. O, ‘Vallahi, ben, ona 

senin aleyhinde söylediklerinden dolayı bedduâ ediyorum’ dedi. ‘O, neler 

söylemiş?’ diye sordum. Bunun üzerine, Mıstah’ın annesi, iftiracıların 

söylediklerini bana teker teker anlattı. Hastalığım tekrar geri geldi. Valla-

hi, üzüntümden hacetimi gidermeye bile güç yetiremedim ve döndüm. O 

kadar ağladım ki, ağlamaktan ciğerlerim kopacak, parçalanacak san-

dım.”30 

Hastalığında Hz. Âişe’ye annesi Ümmü Rumân bakıyordu. Bir 

gün yine Resûlullah, selâm verip yanına geldi. Hz. Âişe’nin ismini 

zikretmeden, “Hastanız nasıldır?” diye sordu. Başka da hiçbir şey 

konuşmadı. 

Hz. Âişe der ki: “Artık kendimi tutamadım, ‘Yâ Resûlallah! Şim-

diye kadar görmediğim eziyeti görüyor ve çekiyorum. Bana müsâade etsen 

de annemin evine gitsem. Hastalığıma orada bakılsa olmaz mı?’ dedim. 

Resûlullah, ‘Gitmende bir mahzur yok.’ dedi. Ben, ebeveynimin yanına 

gidip, aleyhimdeki haberin içyüzünü anlamak istiyordum. Resûlullah, 

yanıma bir hizmetçi katıp, beni babamın evine gönderdi. An-

                                                           
30 Vâhidî, Esbâbu’n-Nuzûl, 319-323. 
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nem, ‘Kızcağızım, sen niçin geldin?’ diye sordu. ‘Anneciğim, halk, benim 

aleyhimde neler söyleyip duruyormuş da siz bana hiçbir şey sızdırmadı-

nız?’ dedim. Annem ‘Kızcağızım, sen kendini hiç üzme. Sıhhatini düşün. 

Vallahi, bir kadın senin gibi güzel ve kocasının yanında sevgili olsun ve 

onun birçok ortakları bulunsun da onu kıskanmasınlar ve onun aleyhinde 

birtakım laflar çıkarmasınlar, bu pek nâdirdir’ dedi. ‘Babamın, bundan 

haberi var mı?’ dedim. ‘Evet’ dedi. ‘Resûlullahın da haberi var mı?’ diye 

sordum. ‘Evet’ dedi. ‘Kendimi tutamadım ağladım. Babam, damda 

Kur’ân okuyordu. Sesimi duyunca, indi. Anneme ‘Nedir bunun 

hâli?’ diye sordu. Annem, ‘hakkındaki dedikodulardan haberi olmuş.’ 

dedi. Babamın da gözleri yaşla doldu. O gece, sabaha kadar hep ağlayıp 

durdum.”31 

Resûl-i Ekrem Efendimiz bu arada, Hz. Âişe vâlidemizin hiz-

metçisi Hz. Berire’nin de görüşünü sordu. Hz. Berire: “Yâ Resûlal-

lah, seni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, ben 

onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Onun hakkında kusur 

olarak sadece şunu söyleyebilirim: Kendisi çok genç bir kadındı. Ev halkı-

nın hamurunu yoğururken uyuya kalırdı da evde beslenilen koyun gelir, 

hamurunu yerdi.”32 

Aslında Resûl-i Ekrem Efendimiz, zevcesi Hz. Âişe’nin böyle 

bir isnattan uzak olduğunu çok iyi biliyordu. Ancak böylesine 

haince ve sinsice plânlı bir iftiranın halk arasında yayılması, kendi-

sini son derece üzmüştü. Bu, Hz. Âişe’ye karşı ister istemez tavrını 

değiştirmesine sebep olmuştu. Nitekim, mescidde irad ettiği hut-

bede bunu açıkça ifade ediyordu: “Ey Müslümanlar cemâatı! 

Âilem aleyhindeki iftirasıyla beni üzüntüye düşüren bir şahsa 

karşı bana kim yardım eder? Halbuki, vallahi ben, âilem hakkında 

hayırdan başka bir şey bilmiyorum. İftiracılar öyle bir adamın is-

mini de ileri sürdüler ki, ben onun hakkında da hayırdan başka bir 

şey bilmiyorum.”33 

Hz. Âişe’ye atılan iftirânın üzerinden bir ay gibi uzun bir 

                                                           
31 Vâhidî, Esbâbu’n-Nuzûl, 319-323. 
32 Vâhidî, Esbâbu’n-Nuzûl, 319-323.  
33 Râzî, Mefâtîh, XXIII, 340. 
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müddet geçmiş olmasına rağmen, Resûl-i Ekrem Efendimize (s.a.s) 

bu hususta herhangi bir vahiy inmedi. Mescidde ashabına irad 

ettiği hitabesinden birkaç gün sonra Hz. Ebû Bekir’in evine vardı. 

Selâm verdikten sonra, Hz. Âişe’nin yanına oturdu ve şöyle dedi: 

“Ey Âişe! Hakkında bana şöyle şöyle sözler erişti. Eğer sen bu is-

natlardan uzak isen, yakında Allah, seni onlardan beri ve uzak 

tuttuğunu açıklar. Yok eğer böyle bir günaha yaklaştıysan, Al-

lah’tan af dile ve Ona tövbe et! Çünkü kul, günahını itiraf ve sonra 

da tövbe edince, Allah da ona afv ile muamele buyurur.”34 

Hz. Âişe o andaki durumunu da şöyle anlatır: 

“Resûlullah (a.s.m.) sözlerini bitirince gözümün yaşı kesildi. Öyle 

ki, göz yaşından bir tek damla bulamıyordum. Hemen babama dö-

nüp, ‘Resûlullah’a bu hususta benim yerime cevap ver’ dedim. Ba-

bam, ‘Vallahi kızım! Resûlullah’a (s.a.s) ne diyeceğimi bilemiyorum.’ 

dedi. Sonra anneme döndüm, ‘Resûlullah’a bu hususta benim tarafımdan 

cevap ver.’ dedim. O da ‘Vallahi, ben de Resûlullah’a ne diyeceğimi bil-

miyorum.’ dedi.” 

Babası ve annesi Resûlullah’a cevap veremeyince, Hz. Âişe 

bizzat konuşmak mecburiyetinde kaldı. Şehâdet getirip, Cenâb-ı 

Hakka hamd ve senâda bulunduktan sonra,  

“Vallahi”, dedi. “Ben anladım ki, siz halkın yaptığı dedikoduyu işit-

mişsiniz. Hattâ, onlara inanmış gibisiniz! Şimdi, ben, size o kötülükten 

uzağım, desem ki Allah biliyor, uzağımdır beni doğrulamazsınız! Farazâ, 

ben, kötü bir iş yaptım(!) desem ki Allah biliyor, ben böyle bir şeyden 

uzağım siz, beni hemen tasdik edersiniz! Vallahi, ben kendim için de, 

sizin için de Yâkub’un (a.s.) oğulları ile olan misâlinden başka getirecek 

misâl bulamıyorum. Nitekim, o zaman, ‘... Artık, bana düşen güzel bir 

sabırdır. 35  Söylediklerinize karşı ancak Allah’tan yardım istenir.’ demiş-

ti.”36 

Henüz Resûl-i Kibriyâ Efendimiz yerinden kalkmamıştı. Ev 

                                                           
34 Râzî, Mefâtîh, XXIII, 340. 
35 Yusûf, 12/18. 
36 Râzî, Mefâtîh, XXIII, 340. 
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halkından da hiç kimse dışarı çıkmamıştı. Peygamber Efendimize 

hemen orada vahiy geldi. Hz. Âişe o ânı da şöyle anlatır: “Resûlul-

lah’ı, vahyin ağırlığı ve şiddetinden terlemek gibi vahiy alâmetleri bürü-

dü. Nitekim, vahiy sırasında kış günleri bile kendisinden inci tanesi gibi 

ter dökülürdü. Resûlullah’ın (s.a.s) üzerine elbisesi örtüldü. Başının 

altına da deriden bir yastık konuldu. Vallahi, ben ne korktum ne de aldırış 

ettim. Çünkü, o fenalıktan uzak olduğumu ve Allah Teâla’nın bana zul-

metmeyeceğini biliyordum. Annemle babamın ise, halkın ağzında dolaşan 

dedikodular, Allah tarafından doğrulanacak diye, korkularından ödleri 

kopuyor, cansız düşüvereceklerini sanıyordum.”37 

Vahiy hâli, Resûl-i Kibriyâ Efendimizin üzerinden kalkınca, 

sevincinden gülüyordu. Hz. Âişe’ye, “Müjde ey Âişe! Yüce Allah, 

seni kesin olarak tebrik etti! Yapılan iftiradan beri ve uzak kıldı.” 

dedi.38  

Hz. Ebû Bekir de son derece sevindi. Yerinden kalkıp kızı Hz. 

Âişe’nin başını öptü.  

Cenâb-ı Hak, konu ile ilgili olarak Resûlüne indirdiği âyet-i 

kerimelerde şöyle buyurdu: 

“İftirâyı atanlar, içinizden bir zümredir. Bunu sizin için bir şer 

saymayın. Aslında bu sizin için bir hayırdır; böyle imtihanlar sizin 

sevâba erişmeniz için birer vesile teşkil eder. İftirâ atanların herbirinin, o 

günahtan kazandığı bir hisse vardır. Onlardan günahın büyüğünü üze-

rine alan kimse için ise pek büyük bir azap vardır. O iftirâyı işittiğinizde, 

mümin erkeklerin ve mümin kadınların, kendileri hakkında hayır düşün-

dükleri gibi mümin kardeşleri hakkında da hayır düşünerek, ‘Bu apaçık 

bir iftirâdır’ demeleri gerekmez miydi? Bu iftirâyı ispat etmek için dört 

şâhit getirmeli değiller miydi? Mâdem şâhit getirmediler; o halde Allah 

katında onlar yalancıların tâ kendileridir. Eğer dünyada ve âhirette Al-

lah'ın lûtuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, içine daldığınız şey yüzün-

den size pek büyük bir azap dokunurdu. O zaman siz o iftirâyı dilden dile 

                                                           
37 Râzî, Mefâtîh, XXIII, 340. 
38 Râzî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer b. Hasan b. Hüseyni et- Teymî, 

Mefâtîhu’l- Ğayb, I-XXXII, Dâru İhyâi et-Turâsi’l-A’râbî, Beyrut, 1420 h., XXIII, 340.; 

Vâhidî, Esbâbu’n-Nuzûl, 319-323. 
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naklediyor ve hakkında bilginiz olmayan şeyi ağzınıza alıp söylüyor, 

bunu da basit bir iş sayıyordunuz. Halbuki o, Allah katında pek büyük bir 

günahtır. Onu işittiğinizde, ‘Bunu söylemek bize yakışmaz. Hâşâ, bu 

büyük bir iftirâdır.’ demeniz gerekmez miydi? Gerçek müminlerseniz, 

Allah size bir daha böyle bir günaha aslâ dönmemenizi öğüt veriyor. 

Âyetlerini de Allah size böylece açıklıyor, Allah her şeyi hakkıyla bilen, 

her işi hikmetle yapandır. İmân edenler hakkında çirkin söz ve hareketle-

rin yayılmasından hoşlananlar için dünyada da âhirette de pek acı bir 

azap vardır. Allah her şeyi bilir; siz ise bilmezsiniz. Eğer üzerinizde Al-

lah’ın lûtuf ve rahmeti olmasaydı ve Allah pek şefkatli ve pek merhametli 

olmasaydı, helâk olup giderdiniz.”39 

Hz. Âişe’nin inmesinde sebep olduğu bu âyetlerle, Cenâb-ı 

Hak Hz. Âişe hakkında söylenenlerin bir iftirâdan ibaret olduğunu 

haber vererek, hem Resûlü’nün temiz ruhunu ve pâk vicdanını 

üzüntüden kurtardı, hem Hz. Ebû Bekir’in şahsiyetinin küçük 

düşürülmesine müsâade etmedi, hem de Müslümanlar arasında 

zuhur eden fitne ve fesadın büyümesine fırsat vermedi.40 

Böylece iffetli ve masume olan Resûlullah’ın güzide eşi ve iffe-

ti hakkında vahyin inişini bekleyen Hz. Âişe annemize hakkında 

iftira atanlara karşı, Rabbi tarafından büyük bir beraat verilmiştir. 

6. EVLERİNE GİRERKEN İZİN ALINMASINI TALEB 

EDEN KADIN/LAR 

Başkalarının evlerine girmenin birtakım usûl ve âdâbı vardır. 

Esma binti Mersed ve ismini bilmediğimiz Ensâr’dan bir kadının 

inmesine sebep oldukları âyet bu konuda önemli hususlara dikkat 

çekmektedir. Âyette evin çocukları, hizmetçileri ve diğer aile birey-

lerinin odalara ve hususi mekanlara girip çıkarken nasıl davrana-

caklarına ait önemli açıklamalar geçmektedir. Bu düzenlemelere 

sebep olan olay şudur: 

Mukâtil şöyle der: “Esma binti Mersed’in yaşlı bir hizmetçisi 

                                                           
39 Nur, 24/15-20. 
40 (Erişim:https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/ifk-hadisesi-iftira-olayi (Erişim 

Tarihi: 30.05.2018) 

https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/ifk-hadisesi-iftira-olayi
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vardı. Esma’nın hoşlanmadığı bir vakitte içeri girdi. Bunun üzerine 

Resûlullah’ın yanına gelip şöyle dedi: ‘Bizim hizmetçilerimiz iste-

mediğimiz bir halde yanımıza geliyorlar.’ Bunun üzerine şu âyet 

nazil oldu:41  

 {…}يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِلَيْستَأِْذْنُكُم الَِّذيَن َملََكْت أَْيَمانُُكمْ 

 “Ey îmân edenler! Sâhib olduğunuz köle (ve câriye)ler ve içinizden 

büluğ çağına girmemiş olanlar (yanınıza gireceklerinde), şu üç vakitte 

sizden izin istesin: Sabah namazından önce, öğle vakti elbiselerinizi çı-

kardığınız sırada ve yatsı namazından sonra. (Bunlar) sizin açık buluna-

bileceğiniz (muhtemel olan) üç vakittir. Bunların (bu vakitlerin) dışında, 

birbirinizin yanında dolaşan kimseler olarak (bulunmanızda) ne size ne 

de onlara bir günah yoktur. İşte Allah, size âyetleri böyle açıklıyor. Çünki 

Allah, Alîm (herşeyi bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.”42 

Ensâr’dan bir kadın Resûlullah’ın yanına gelerek şöyle dedi: 

“Ey Allah’ın elçisi! ben evimde beni hiç kimsenin -ne baba ne de 

çocuk- görmek istemediğim bir durumda oluyorum. Babam yanı-

ma gelir. Ben bu hal üzerinde iken devamlı ailemin erkekleri içeri 

gelirler. Bu durumda ne yapayım? Bunun üzerine şu âyet nazil 

oldu:  

 {…}ََل تَْدُخلُوا بُيُوتًا َغْيَر بُيُوتُِكْم َحتَّى تَْستَأِْنُسوا َوتَُسل ُِموا َعلَى أَْهِلَها

“Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi his-

settirip (izin alıp) ev sahiplerine selâm vermeden girmeyin. Bu davranış 

sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veri-

liyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya 

girmeyin. Eğer size, ‘Geri dönün’ denirse, hemen dönün. Çünkü bu, sizin 

için daha nezih bir davranıştır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla bilendir.”43 

Cahiliye döneminde ve İslamı’ın ilk yıllarında muaşeret kural-

larına yeterince önem verilmiyordu. Aniden içeri dalmalar, uygun-

suz durumlarla karşılaşmalar gibi hoş olmayan bu durumların 

düzeltilmesi gerekiyordu. Vahyin gölgesi altında terbiye alan er-

                                                           
41 Vâhidî, Esbâbu’n-Nuzûl, 339. 
42 Nûr, 24/58. 
43 Nur, 27-28. 
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kek ve kadınların ahlakları sağlam ve güvenli bir ortamda şekille-

niyordu. Başkasının evine girmenin adabı konusunda âyetlerin 

inmesine vesile olanlar kadınlar olmuştur. Böylece onların saye-

sinde meskenlerin mahrumiyeti ve dokunulmazlığı, bireyin ve 

ailenin saygınlığı korunmuş oldu.  

7. Hz. PEYGAMBER’DEN NAFAKA İSTEYEN KADIN/LAR 

Peygamberimizin eşleri de kadındılar, insandılar. Her insanda 

bulunan duygulara onlar da sahip idiler. Faziletlerine, saygınlıkla-

rına ve Allah’ın elçisine yakınlıklarına rağmen dünya nimetlerine 

yönelik doğal arzuları bulunmaktaydı. Onlar, Yüce Allah’ın Pey-

gamber’e ve müminlere bol nimetler bahşettiğini görünce kendile-

rine verilen nafakaların arttırılması hususunda Peygamberimize 

başvurdular. Ancak Peygamberimiz bu başvuruyu memnuniyetle 

karşılamadı. Tam aksine üzüldü ve hoşnutsuzluğunu belirtti. Al-

lah’ın Peygamberi basit dünya nimetlerinden yararlanmak gibi bir 

mesele ile ilgilenmek istemedi. Davası büyüktü.  Eşlerini dünya 

nimetlerine göz dikdiğini gören Efendimizin bu davranışına Allah 

da destek verdi. Peygamberimizin eşlerinin sebep oldukları âyetle-

rin inmesi neticesinde onlar geçici dünya nimetleri yerine Allah ve 

Resûlünün rızasını tercih ettiler. 

Hz. Peygamberimizin hanımlarının nafakayı arttırması husu-

sunda sebeb-i nuzûl ile ilgili kitaplarda şu açıklamalar geçmekte-

dir: 

Hz. Peygamberimizin bazı hanımları kendisinden nafakaları-

nın artırmasını taleb ederek kendisini rahatsız ettiler. Peygambe-

rimiz, bir ay boyunca onlardan uzak kaldı. Akabinde tağyir âyeti 

indi.44 

“Ey Muhammed! Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini de ya-

nına alırsın. Kendilerinden uzak durduğun kadınlardan arzu ettiğini 

tekrar yanına almanda, senin üzerine bir günah yoktur.”45 

                                                           
44 Vâhidî, Esbâbu’n-Nuzûl, 356. 
45 Ahzab, 33/51. 
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Rasûlullâh’ın eşlerinin nafakalarının yükseltilmesi için Pey-

gamber (s.a.s)’i rahatsız ettiklerini Hz. Ömer şöyle anlatıyor: 

İmam Ahmet b. Hanbel der ki: “Bize Ebû Âmir Abdülmelik b. 

Amr ... Câbir’den nakletti ki; o şöyle demiş: Hz. Ebû Bekir (r.a) 

Rasûlullah (s.a.s) efendimizin yanına gelip girmek için izin istedi. 

Halk Peygamberin kapısı önünde oturmuşlardı. Peygamber de 

oturmuştu. Ancak Ebû Bekir’e izin verilmedi, sonra Ömer geldi, 

izin istedi ona da izin verilmedi. Daha sonra hem Ebû Bekir’e hem 

de Ömer’e izin verildi ve Rasûlullâh’ın yanına girdiler. Hz. Pey-

gamber çevresinde eşleri olmak üzere oturuyordu ve susmuştu. 

Hz. Ömer dedi ki: ‘Bir söz etsem de Peygamberi güldürsem.’ Bu-

nun üzerine ‘Ey Allah’ın Rasûlü görüyor musun Zeyd’in kızı –

kendi hanımını kastediyordu- biraz önce benden nafaka istedi. Ben 

de boynunu büküverdim.’ Bunun üzerine Rasûlullah ön dişleri 

belirinceye kadar güldü ve dedi ki: ‘İşte şunlar da benim çevreme 

oturmuşlar benden nafaka istiyorlar.’ Hz. Ebû Bekir ayağa kalktı 

ve kızı Âişe’yi dövmek istedi. Bunun üzerine Hz. Ömer de kalktı 

kızı Hafsa’yı dövmek istedi. Her ikisi de dediler ki: ‘Peygamberin 

sahip olmadığı şeyi ondan istiyorsunuz ha...’ Rasûlullah (s.a.s) Ebû 

Bekir ve Ömer’i durdurdu. Peygamberin hanımları dediler ki: ‘Biz 

bu meclisten sonra bir daha Allah Rasulü’nden yanında olmayan 

şeyi istemeyeceğiz.’ Câbir der ki: ‘İşte bunun üzerine Allah Teâla 

muhayyerlik âyetini indirdi ve Peygamber Hz. Âişe’den başlaya-

rak dedi ki: ‘Ben sana bir durumu hatırlatacağım, ancak anne ve 

babanla istişare etmeden çabucak cevap vermeni istemem. Hz. 

Âişe ‘neymiş o?’ deyince Hz. Peygamber 

ْحُكنَّ يَاأَيَُّها النَّبِيُّ قُْل ِْلَْزَواِجَك إِْن ُكْنتُنَّ تُِرْدَن اْلَحيَاةَ الدُّْنيَا َوِزيَنتََها فَتَعَاَلْيَن أَُمت ِْعكُ ”  ََر ِ ُ نَّ َوأ

َََراًحا َجِميًًل   

“Ey Peygamber! Eşlerine söyle: “Eğer dünya hayatını ve süslerini 

istiyorsanız, gelin size boşanma bedelinizi vereyim ve güzellikle salıvere-

yim.”46 

Âyetini okudu. Hz. Âişe dedi ki: ‘Ben senin için mi anne ve 

                                                           
46 Ahzab, 33/28. 
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babama danışacağım? Hayır, ben Allah’ı ve Rasûlünü tercih ediyo-

rum. Ve senden hanımlarının hiçbirine benim tercih ettiğim şeyi 

söylememeni istiyorum. Bunun üzerine Hz. Peygamber buyurdu 

ki: ‘Doğrusu Allah Teâlâ beni zorlayıcı ve sıkıştırıcı olarak gön-

dermemiştir. Yalnızca öğretici ve kolaylaştırıcı olarak göndermiş-

tir. Eşlerimden hangisi neyi tercih ettiğini söylerse ben de onu he-

men kendilerine veririm.”47  

Anlaşıldığı üzere Peygamberimizin hanımlarının dünya ni-

metlerini arzulamaları hakkında yaptıkları başvuru neticesinde 

tağyir âyeti inmiş bulunmaktadır. 

 8. KENDİLERİNİ Hz. PEYGAMBER’E HİBE EDEN KA-

DINLAR 

 Hz. Peygamberimizle beraber Medine’ye hicret eden dayı, 

teyze ve hala kızları ile gönüllü olarak Peygamberimizle evlenmek 

isteyen kadınlar bulunmaktaydılar. Cenabı Hak, bu serbestliği 

sadece Peygamberine bırakmıştı. Bunun üzerine himayesiz ve 

velisiz bulunan bazı kadınlar kendilerini Resûlullah’a hibe etmişti-

ler.  

Ümmü Şerik kendisini Hz. Peygambere hibe etmişti. Güzel bir 

hanımdı. Hz. Peygamber, onu kabul etti. Bunun üzerine Hz. Âişe: 

“Kendisini bir erkeğe hibe eden kadında hayır yok” dedi. Ümmü 

Şerik: “Ben Allah’ın şöyle buyurduğu mümine kadın olarak isim-

lendirdiği kadınım: “Peygamber nikahlamayı dilediği takdirde mümin-

lerden ayrı sırf sana mahsus olmak üzere kendisini Peygambere hibe eden 

mümin kadını almanı helal kılmışızdır.”48 

Yukarıdaki âyet indiği zaman Hz. Âişe: “Yâ Rasülallah! Vallahi 

bana öyle geliyor ki, Rabb’in (kadınların değil) ancak senin arzu-

nu/rızanı, hoşnutluğunu tahakkuk ettirmek için böyle çabuk davranı-

yor.”  

                                                           
47 Suyûtî, Celâluddin AbdurRahmân b. Ebî Bekir, Durru’l-Mensûr fî Tefsîr bi’l- 

Me’sûr, Dâru’l-Fikr, Beyrut, tsz. VI, 593; Müslim, Bâbu Beyâni Enne Ta’hire İmraeti-

hi, 4, 22. 
48 Ahzab, 33/50. 
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Başka bir rivayete göre “Havle binti Hakîm, kendini Peygam-

ber’e hibe eden kadınlardan biriydi. Bunun bu davranışı üzerine 

Âişe: “Kadın kendini erkeğe hibe etmekten haya etmiyor mu?” dedi. 

Bunun üzerine şu âyet indi: 

“Resulum! Eşlerinden dilediğini bir süre ihmal edip dilediğini de 

yanına alabilirsin. Kendisinden bir süre uzak durduğun eşlerinden birini 

tekrar yanına almanda sana bir vebâl yoktur. Bu hâl onların sevinmeleri, 

mahzun olmamaları, yaptığın muameleden hepsinin hoşnut olmaları 

bakımından daha münasiptir. Allah kalplerinizde olan her şeyi bilir. Allah 

alîmdir, halîmdir/her şeyi hakkıyla bilir, müsamahası boldur.”49 

Bu âyet indikten sonra Hz. Âişe: “Yâ Rasülallah! Vallahi bana 

öyle geliyor ki, Rabb’in (kadınların değil) ancak senin arzunu/rızanı, 

hoşnutluğunu tahakkuk ettirmek için böyle çabuk davranıyor.” dediğini 

belirtmiştir.50 

Hz. Peygamber’e kendini hibe eden kadınların bu davranışı 

neticesinde inen âyete göre Peygamberimiz kendisi ile gönüllü 

olarak evlenmek isteyen kadınlardan dilediğini nikahlayabilecek, 

dilediğinin isteğini sonraya bırakabilecekti. Dilediği ile vakit geçi-

rebilmek, dilediği ile vakit geçirmeyi sonraya bırakabilecekti. 

 9. NAFAKADAN DOLAYI BOŞANMAK İSTEMEYEN 

KADIN 

 Eşler uzun süren beraberliklerinde birbirine karşı soğukluk 

hissedebilirler. Bu durum normal görülmelidir. Karı-koca ilişkile-

rinde basit şeyler bir tarafa bırakılmalıdır. Ailenin yıkılmaması ve 

çocukların mağdur olmaması için erkek ve kadın tarafının uzlaşı 

yoluna gitmesi gerekir.  

 Yüz çevirme veya kötü muamele anlamına gelen nüşûz ge-

nellikle kadınlar için kullanmakla beraber erkekler için de kulla-

nılmaktadır. Kadının nüşûzü ‘kocasından nefret etmesi, ona itaat 

etmeyi kendine yedirememesi, başkasına göz koyması’, erkeğin 

                                                           
49 Ahzab, 33/51. 
50 Buharî, Nikah, 29; Müslim, Reda’ 49; Suyûtî, Abdrrahman b. Ebi Bekir Celalud-

din, Lubâbu’n-Nukûl fi Esbâbi’n-Nuzûl, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, tsz., 159. 
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nüşûzü ise ‘nefret, uzaklaşma, evlilik ilişkilerini aksatmak, söz ve 

davranışlarda sert davranma’ şeklinde açıklanmıştır.51 

 Asr-ı saadette bir kocanın sebep olduğu nüşûzden dolayı bo-

şanmak istemeyen bir kadının davranışı akabinde Nisa sûresinin 

128. âyeti inmiştir. 

 Hz. Âişe’den rivayet edildiğine göre “Eğer bir kadın kocasının 

nüşûzünden (kötü muamelesinden yahut yüz çevirmesinden) endişe 

ederse aralarında bir uzlaşmaya varmalarında onlara günah yoktur ve 

sulh daha hayırlıdır. Nefisler de cimriliğe (benciliğe) meyillidir.”52 âyeti 

hakkında dedi ki: “Bu âyet, şöyle bir kadın hakkında inmiştir: ‘Bir 

erkeğin nikâhı altındadır, ancak erkek onunla beraberliği fazla 

istememektedir, onu boşayıp bir başkasıyla evlenmeyi arzulamak-

tadır. Ona kadın: ‘Beni boşama, yanında tut, dilersen bir başkasıyla 

da evlen. Sen bana infak ve gece ayırma hususunda serbestsin! 

der.53  

 Böylece âyetin inmesine sebep olan kadın sulh yoluyla kocası 

tarafından boşanmamıştır. 

Sonuç 

İnsanlık binasının taban ve tavanı olan kadın ve erkekleri ilgi-

lendiren hususlarda yeni düzenlemelere ilişkin âyetler inmeye 

devam ederken kadınlar genellikle kendilerini ilgilendiren prob-

lemleri vahiy ışığı altında çözmeye çalışmışlardır. Onların çözüme 

kavuşturmak istedikleri hususlar, bazen serahaten âyetlerle belir-

tilmiş, bazen de hadislerle sabit olmuştur. İman ve amel konusun-

da erkekler ve kadınlar aynı derecede sorumludurlar. Ancak bazı 

                                                           
51 Bkz. İsfehânî, Ebu’l-Kâsım el-Hüseyin b. Muhammed er-Râğıb, Hüseyin b. Mu-

hammed, b. Mufeddal, Mu’cemu Müfredâti Elfâzi’l-Kur’ân, ‘nşz’ maddesi, (Thk.: 

İbrâhîm Şemşu’d-Din) Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrût, 2013. ; Taberî Camiu’l-Beyan, 

IV, 581;Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Ebibekir b. Fereh el-Ensârî, 

el-Cami’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, Dâru’l-Kutubi’l-Misriyye, Kahire, 1964, III, 137; Râzî, 

Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer b. Hasan b. Hüseyni et- Teymî, Mefâtîhu’l- Ğayb, 

I-XXXII, Dâru İhyâi et-Turâsi’l-A’râbî, Beyrut, 1420 h., VI, 448. 
52 Nisa, 4/128. 
53 Buhâri, Sulh 4, Mezâlim 11, Nikâh 95; Müslim, Tefsir, 14 (3021); Vâhidî, Esbâbu’n-

Nuzûl, 185. 
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özel hallerinden dolayı kadınlar ibadet konusunda muaf tutulmuş-

tur. Kadınlar; mal, mülk edinme, ilim tahsil etme gibi haklara sa-

hiptir. Kadınların miras hukukundaki oranları bazen erkeklerden 

az, bazen fazla bazen de erkeklerin hakkına eşittir. Şahitlikte bazen 

iki kadının şahitliği bir erkek şahitliği derecesinde kabul edilirken, 

bazen de şahitlikleri ile ilgili hususlarda erkeğin şahitliğinden daha 

muteber olmaktadır. Cahiliye dönemindeki anlayışlar kadını meta 

gibi görürken, modernitenin anlayışında ise kadın tamamen eşit 

şartlarda erkeklerle aynı statüye sahiptir. Halbuki erkekleri ve 

kadınları yaratan güç, onların yeteneklerine, kuvvetlerine, psikolo-

jik ve fizyolojik yapılarına göre sorumluluklar ve haklar yüklemek-

tedir. Asrı saadette olan Müslüman kadınlar, cahiliye dönemindeki 

zulûmlerden sonra tam özgür bir ortam bulmuşken kendi durum-

larıyla ilgili hususlarda vahiy destekli çözümler arama yoluna 

gitmişlerdir. Kadınlar genellikle medeni hallerine ilişkin konularda 

âyetlerin inmesini beklemişlerdir. Bazen kocasıyla yaşamış olduğu 

problem konusunda Allah’ın elçisiyle tartışmış, bazen Allah’ın 

elçisinin hanımları bir araya gelerek artan refah düzeyinden dolayı 

kendisinden nafakayı fazlalaştırmasını talep etmişlerdir. Tüm bu 

durumlar üzerine âyetler nazil olmuştur. Yani kadınlar, günlük 

hayata ilişkin temennileri ve istekleri neticesinde âyetlerin inme-

sinde rol oynamışlardır. Genellikle Hz. Peygamber efendimizin 

hanımları şahsında diğer kadınlara yönelik düzenlemeler genelleş-

tirilmiştir.  
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___________________________________________________________ 

KUR’AN PERSPEKTİFİNDEN KADININ ÇALIŞABİLİR-

LİĞİ 

ZEYNEP AKBUDAK 1 

 

Geçmişten günümüze İslam dünyasında kadınlara yönelik 

hal, davranış ve tutumlar içerisinde gelişen birçok konu arasında 

en çok tartışılan mevzu, kadının dışarda çalışabilirliği- çalışamaz-

lığı veya kadının görevinin sadece ev içindeki işleri halletmek mi 

olduğu gibi sorular/sorunlar sıkça gündeme gelmiştir. Günümüz-

de hala daha bu durumu kendi içinde sorgulayanlar veya bu soru-

lara/sorunlara cevap bulmaya çalışanlar olmuştur. Dışarda çalış-

mak, kendi hayatını idame ettirmek veya eşine, çocuğuna, evine 

maddi katkıda bulunmak gibi durumlar kadının asli görevleri 

arasında sayılabilir mi yoksa bizler toplumumuzda sadece evde 

oturan, ev işleriyle meşgul olan, sosyal hayatta silik bir şekilde 

yaşayan tek tip kadın mı istiyoruz gibi sorulara cevap niteliğindeki 

bu yazımız, az da olsa günümüzdeki bu soru işaretlerine cevap ve 

bulanıklığa ışık olacağını umut ediyoruz.  

        Ek olarak İslam’da kadının konumu, yeri, değeri, kadının 

görevleri, sorumlulukları, mükellefiyetleri, sosyal paylaşım nokta-

sında kadın-erkek gözüyle kadının durduğu nokta ve bunların 

içinde en önemli olan Kur’an’a göre kadının toplumdaki konumu 

çerçevesinde konuya açıklık getirmeye çalıştık. Ayet ve hadislerle 

destekleyerek açıklamaya çalıştığımız bu çok önemli mevzunun 

tüm sorularda karşılığını bulabilmesini ve faydalı olabilmesini 

ümit ediyoruz. 

 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
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I. İSLAM AKIL DİNİDİR 

Kur’an-ı Kerim perspektifinden yaklaşıldığında kadın-

erkekten önce insan vardır. Dolayısıyla insan olmanın gereği ihti-

yaçlar, karşılıklı hususi şartlar çerçevesinde belirir. Bu durum 

muktezay-ı hal prensibiyle değerlendirilir. Yani cinsiyet ayırımı 

güdülmeksizin nerede, kime, ne kadar ihtiyaç varsa o orada o mik-

tarda vazifelidir. Bu genel prensip çerçevesinde bazen erkek öne 

çıkar, bazen de kadın onun önünde yer alır. Bazen ihtiyaç farkı 

olmaksızın ikisi de vazifeli olur. Bu bağlamda kadın-erkek birlikte 

çalışma hayatında olabilir, olmalıdır. Gereği de budur. Kadın sos-

yal hayatın bir parçası olarak kendisine biçilen vazifeyi ifa eder.  

Bu arada üzülerek ifade etmek isterim ki kadının çalışıp çalı-

şamayacağı konusunu dile getirmek bile son derece Kur’an’ı anla-

yamamak anlamına gelmektedir. Zira Kur’an’daki dünya hayatını 

imar adına gelen emirler kadın erkeği içine alan yapıdadır. İnsan, 

yaratılışı, mahiyeti, şeref ve haysiyeti ve en önemlisi yaratıcının 

kendi ruhundan üflediği yeryüzündeki en değerli varlık olarak 

sunulmuştur. Ve insan kapsamında kadının konumu ayrı bir özel-

liğe sahiptir.  

İnsan yaratıldığından bu yana, kadın ve erkek birbirini ta-

mamlayan bir bütünün iki parçası olarak görülmüş ve bir elmanın 

iki yarısı gibi değil de bir yapboz parçalarının birbirini tamamla-

yan iki yönü olarak ele alınmıştır. Birbirini tamamlamak için yara-

tılan kadın ve erkeğin her hususta yan yana olup destek olduğu 

ortamlarda problemler daha iyi çözülür ve toplum da kalkınarak 

gelişir. Gerek kadın gerek erkek, insanların hayrı ve mutluluğu 

için iyi ve güzel işler yapmaya ve hayırlı salih ameller işlemeye 

teşvik edilmiştir. Karşılığında da cennetle müjdelenmişlerdir. Yüce 

yaratıcı fiziksel olarak farklı yarattığı kullarına değişik vazifeler 

yüklemiş ve her birini ayrı ayrı bulunduğu yeri en güzel hale ge-

tirmekle mükellef kılmıştır. Bu ayrılık eksiklik değil birer gerekli-

liktir ve tamamlayıcı unsurlardır. Kadın ve erkeğin yaşadığı ve bu 

yaşam alanlarında güç yetirebildiği durumlar fiziksel ve duygusal 

manada çok farklı olmasıyla birlikte duruşları ve tepkileri de 
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doğal olarak farklı olacaktır, olmalıdır da. Zira birbirini tamamla-

yan iki farklı insandır kadın ve erkek. 

II. İSLAM’DA MÜKELLEFİYET CİNSİYET FARKI GÖ-

ZETMEZ 

 Öncelikle kadın seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Kadınla-

rın da çalışma hakkına sahip olabildiğini ve ticaret yapabildiğini 

hatta şirket kurabilme yetkisi olduğunu hadis-i şeriflerden öğreni-

yoruz. Hz. Ömer (r.a) kendi halifeliği döneminde bir kadını dene-

tim görevlisi olarak tayin etmiştir. İmam Azam-ı Ebu Hanife’ye 

göre kadının hakimlik yapması caizdir. Bu örneklerden şunu anlı-

yoruz ki şartlara ve de yaşadıkları çağın ihtiyacına göre kadınların 

yaptıkları ve yapacakları işler değişebilir.  Burada asıl önemli olan 

nokta aile içi huzur ve güvendir. İhtiyaçların karşılanmasında aile 

bireylerine, kadına ve erkeğe imkanları nispetinde ve kabiliyetleri 

ölçüsünde sorumluluklar yüklenmesi gayet tabiidir. Allah katında 

kadın erkek insan olarak eşdeğerdir ama mükellefiyetleri elbette 

gücü, kuvveti mesabesinde farklıdır. Her iki cinsin de yapacağı ve 

yapamayacağı işler vardır. Kadın ev içinde ve dışında ailesinin 

ihtiyacını karşılamada eşine yardımcı olabilmektedir. Mesela Hz. 

Peygamber (Asm)’ in kızı hz. Fatma (r.a)’ ya evin iç işlerini, Hz. Ali 

(r.a)’ ye de dışarıdaki işleri yüklemesinin insanlığa örnek olabile-

cek bir durum ortaya çıkarmak için olduğu malumdur, yoksa birer 

kural mesabesinde değildir.  Amaç ihtiyaca, o anki şartlara ve du-

ruma göre tavsiye vermektir. Kaldı ki bunun yanında kadının ev 

işlerini bile idare etmesi hiç kimsenin küçümseyemeyeceği kadar 

önemli bir iştir.  

Kadının mali ve ticari açıdan erkeklerle eşit konumda olduğu-

nu, kadın olmasından dolayı herhangi bir kısıtlamaya maruz kal-

madığını, kalmaması gerektiğini ve erkeklerin sahip olduğu bütün 

haklara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şartlara ve duruma göre 

helal kazanç sağlayarak çalışabileceğini Hz. Peygamber (sav) za-

manındaki çeşitli örneklerle açıklamak mümkündür. Kaynakların 

da ışığında mesleklerini bildiğimiz 72 hanım sahabi vardır. Bahset-
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tiğimiz hanım sahabilerin arasında Zeynep bint Cahş, Esma bint 

Umeys gibi isimler mevcuttur. Zeynep bint Cahş’ın ve Esma bint 

umeys’in de deri tabakladığını ve ayrıca yine Esma bint Umeys’in 

eşine elbise yaptığını kaynaklardan öğreniyoruz.  

Çalışmanın dışında kadının yeri geldiğinde en ağır, en zorla-

yıcı durumlarda bile yapılması gerekeni en iyi şekilde ifa ettiğini 

görüyoruz. Hz. Peygamber (sav) döneminde yine birçok kadın 

sahabenin sağlık hizmetlerinde bulunsunlar diye erkeklerle birlikte 

savaşa katıldıklarını yaralıları tedavi edip hemşire görevi gördü-

ğünü, yemek yapıp askerlere dağıttığını, ayrıca yaralıların bakımı, 

beslenmesi gibi daha birçok görevi hakkıyla yerine getirdiğini 

biliyoruz.   

 Fakat ne yazık ki Hz. Peygamber (sav) zamanından sonraki 

devirlerde kadınlar uç denebilecek seviyede eve kapatılmış, özgür-

lükleri kısıtlanmış, eğitim, bilgi, kültür ve çalışmadan tamamen 

yoksun bırakılmışlardır. 

III- SOSYAL HAYAT PAYLAŞIMA DAYALIDIR 

Sosyal hayatta ne olursa olsun kadın erkek arasındaki payla-

şım yadsınamaz. Kadının kocasına kendi kabiliyetine ve yeteneği-

ne göre destek ve yardımcı olması dünya hayatının kolaylaşması-

na yardımcı olmaktadır. Yaşanılan ortamlarda da yerine göre rol 

değişiminin olduğunu ve hatta bazen bu rollerin değişmesinin 

gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Mesela tıp alanında kadınların 

hemcinslerine yardımda bulunmaları ve hemcinslerinin daha rahat 

hareket etmeleri açısından ön saflara geçmeleri ve gerektiği haller-

de yol göstermeleri daha yerinde ve makul olmaktadır. Özellikle 

kadın doğum alanında veya kadın hastalıkları alanında durum 

aşikardır. Kaldı ki sadece kadın hastalıkları alanında değil insan 

sağlığını etkileyebilecek veya insan sıhhatliyle ilgili her alanda 

kadınların bulunması ve mesleklerini en iyi, en mükemmel şekilde 

ve titizlikle icra etmelerinde bir sakınca yoktur hatta daha iyi bir 

yaşam için gereklidir de.  

 Şunu da ifade etmek gerekir ki topluma daha sağlıklı birey-
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ler yetiştirmek adına kadın her zaman en önde yer almıştır. Ebe-

veynlerin çocuklarını sevgi ile eğitme yeteneği bakımından maddi 

manevi daha iyi yetiştirmek adına önce kendilerinin en iyi şekilde 

yetişmesi sonra da çocuklarını bu şekilde yetiştirmeleri gerekmek-

tedir. Bir çocuğun ilk eğitimcisi her zaman annedir. Anne her ko-

nuda bilinçli olmalı ki çocuklarını da her anlamda topluma kazan-

dırabilsin. 

IV- KUR’AN’DA KADIN SOSYAL HAYATIN TAM MER-

KEZİNDEDİR 

Kur’an, kadının çalışmasına karşı çıkmadığı gibi çalışmaya 

teşvik etmiştir. Kadının evinde de evinin dışında da çalışarak aile-

sinin ihtiyacını karşılamada eşine yardımcı olması Kur’an ve sün-

net açısından uygundur. Konuyla ilgili birkaç ayet zikretmek gere-

kirse; 

Hiç kuşkunuz olmasın ki ben, sizden kadın-erkek çalışıp iş ve 

değer üreten hiç kimsenin ürettiğini zayi etmeyeceğim.2  

Erkek veya kadın, inanmış olarak kim toplumun faydasına 

yönelik güzel işler (salih amel) yaparsa, cennete girecektir. 3  

... İş yapıp değer üretin; Allah, O'nun Resulü ve iman sahipleri 

yaptıklarınızı göreceklerdir... 4  

            Erkek yahut kadın, her kim inanmış olarak barışa yönelik 

bir iş (salih amel) yaparsa, muhakkak ki onu güzel bir hayat ile 

yaşatacağız ve böylelerinin ücretlerini, işleyip ürettiklerinin en 

güzeli ile karşılarız. 5 

 Birbirinizle huzur ve sükûnet bulasınız diye, size kendi cinsi-

nizden eşler yaratıp, aranıza sevgi ve merhamet koyması, Allah’ın 

ayetlerindendir. 6 “Bu ayet kadın ve erkeğin birbirlerine destek 

olmaları gerektiğinden bahsetmiştir.” 

                                                           
2 (Ali İmran 3/195) 
3 Nisa 4/124 
4 Tevbe 9/105 
5 Nahl 16/97 
6 Rûm 30/21 
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 İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin veli (dost, 

yardımcı)sidir. İyiliği emreder, kötülükten menederler…7 “Bu 

ayette kadın erkek eşitliği vardır.” 

 Allah’ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyle-

ri (haset ederek) arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından 

bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Al-

lah’tan O’nun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah, herşeyi hakkıyla 

bilendir. 8 

“Bu ayette kadınlara kendi kazandıklarından bir hisse olduğu 

ve çalışmasının kesinlikle yasak olmadığı ifade edilmiştir.” 

 İman edip salih amel işleyenler, yaratılanların en hayırlıların-

dandır.9  “Bu ayette kadın erkek ayırımı yapılmadan herkesin eşit 

olarak salih amel işlerlerse varlıkların en hayırlısı en güzeli oldu-

ğundan bahsetmektedir. 

V- ASR-I SAADETTE KADIN 

Hz. Peygamber'in kendi ordusunda çoğu kez silâhlı olarak 

çarpışan kadınlar yer almıştır. Askeri seferler yapıldığı sırada ordu 

karargahında birçok kadın hastabakıcı bulunmuştur. Hatta Medi-

ne'de çoğu kez hemşire olarak Rufeyde'nin çadırından bahsedil-

mektedir. Bazen Rufeyde’nin çadırının Medine'de Büyük Cami'de 

kurulduğu olmuş ve buraya yaralılar nakledilmiştir. Rufeyde, ya-

ralıları tedavi etmiş ve gönüllü olarak bütün müslümanların hiz-

metine koşmuştur. (Ibn-i Hişam). 

 Ayrıca Hz. Peygamber (sav)’in hanımlarından Hz. Âişe (r.a), 

İslâm ordusunun birçok seferlerine katılmış, yemek pişirme, su 

taşıma ve yine hastabakıcılık gibi birçok hizmetlerde bulunmuştur. 

Kadınlar kendi işleri için sokağa çıkmışlar ve üstelik bu, Hz. Pey-

gamber'in örtünmeyi emretmesinden sonra da devam etmiştir. 

Bazı kadınlar ise satmak için veya kendi develerine vermek için 

sokak sokak gezip hurma çekirdeği toplamışlardır. Üstelik kadın-

                                                           
7 Tevbe 9/71 
8 Nisa 4/32 
9 Beyyine 98/7 
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lar erkeklerin de bulunduğu camilere namaza gitmişler, kadın 

arkadaş ve dostlarını ziyaret etmişlerdir. Hz. Peygamber (sav)’in 

mübarek zevceleri de dostlarını ve ebeveynlerini eve kabul etmiş-

ler ve evin diğer zaruri işlerini yapmışlardır. 

Keza yine Şifa bint Abdullah İslam’dan önce de okuma yazma 

bilen bir sahabiydi. Hz. Hafsa (r.a)’ya okuma yazmayı öğreten de 

kendisi olmuştur. Bazı rivayetlere göre Hz. Peygamber(sav), Hz. 

Hafsa (r.a)’yı pazar işlerinde görevlendirmiştir. Hz. Ömer (r.a) de 

Hz. Peygamber (sav)’in miras bıraktığı bu görevi devam ettirmiş-

tir. 

Görünen o ki ne Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetlerde ne de ha-

dis kaynaklarında kadınların çalışmasını engelleyecek bir ayet 

veya hadis bulunmamakla birlikte yeri geldiğinde savunulmuş ve 

teşvik edilmiştir. Çalışmayı teşvik eden ayet ve hadislerde, o gü-

nün coğrafi şartları, gelenek ve görenekleri ile kültürlerini de göz 

önünde bulundurarak bu çerçevede kadınların her daim hayatın 

tam ortasında olduğunu, olması gerektiğini görüyoruz. İslam dün-

yasında kadının hiçbir zaman arka plana atılmadığını, ikincil ko-

numa getirilmediğini, kadına dünyalık bir meta imiş gibi bakıl-

maması gerektiğini aksine tüm insanlığa ve de erkeklere yüce ya-

ratıcının nazenin birer emaneti olarak sahip çıkılması gerektiğini 

Hz. Peygamber (sav)’in sünnetinden anlıyoruz. Belki de dünya var 

olduğundan beri hiçbir devirde hiçbir kadın asr-ı saadette yaşayan 

kadınlar kadar rahat ve huzurlu yaşamamış, hiçbir toplumda ka-

dınlar bu devirdeki kadar el üstünde tutulmamıştır. Fakat Hz. 

Peygamber(sav) devrinden sonra her ne kadar kadınları eve kapa-

tıp her türlü imkanlarını kısıtlayan, eğitimlerini ve gelişmelerini 

engelleyen toplumlar olsa da daha sonra bu düşünce aşılmış ve 

günümüzde de artık kadınlara hakettikleri yaşam hakkı verilmiş-

tir.  

Sonuç 

Kur’an perspektifinden kadının çalışabilirliği konusu şu ana 

kadar tartışılagelmiş ve bu mevzuda değişik görüşler öne sürül-
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müştür. Cahiliye döneminden günümüze kadın birçok noktada 

geri plana atılmak istenmiş bazen ön plana çıkarılmış bazen de 

toplum nazarında yeri tam olarak belirlenememiş ve yeri geldiğin-

de de bir obje olarak görülmüştür. Bunun sebebi maalesef üzülerek 

belirtmek isterim ki Kur’an’ı tam olarak anlayamamaktır. Ayetle-

rin ne manaya geldiğini bilmeden ezbere yapılan yorumlardır. 

Çünkü kadın erkek ayırımından önce Yüce Yaratıcı insanı yarat-

mıştır. Allah-u Tealâ’nın öncelikle değer verdiği kadın veya erkek 

değil, insandır. Rabbimiz insanı en şerefli mahluk olarak ahsen-i 

takvim üzere yaratmıştır. Kur’an’da insanın onurlu bir varlık ola-

rak yaratılması ve diğer varlıklara üstünlüğü açıkça belirtilmiş ve 

insan onuruna yakışır biçimde yaşam hakkı verilmiştir. Cinsiyet 

ayırımı gözetmeden insana değer atfedilmiş hatta çoğu yerde ka-

dına daha çok önem verilmiştir.  

Kadının, toplumda yeri geldiğinde eşine maddi olarak yar-

dımda bulunması, evinin geçimine katkıda bulunması ve çoluk 

çocuğunun geleceğini bir nevi teminat altına alması onun görevle-

rinden biri haline gelmiştir. Bu da kadının atıl durumda bırakılma-

sını değil aktif durumda yaşamasını zorunlu kılmaktadır. Zaten 

Allah’ın emrettiği de kadın ve erkeğin birbirlerine her konuda 

yardımcı olmaları değil midir? Paylaşmak esas olmalıdır.  

Asr-ı saadette birçok kadın sahabinin kendi yaşamlarında ol-

sun, toplumun yardıma ihtiyacı olduğu zamanlarda veya savaş 

alanlarında birçok eksiği her anlamda kapattığını da belirtmek 

isterim. Bu manada ister geçmişte ister günümüzde kadının her 

alanda var olduğunu ve bundan sonra da daima kuvvetle var ola-

cağını ve artık kadınlara toplumda hakettikleri değerin verilmesi 

gerektiğine inanarak gelecekte de bu şekilde devam etmesi gerek-

tiğini umut ediyoruz. 

 

 

 

 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı 

Iğdır, 9 Haziran 2018: 593-605 

 
 

 

 

Uluslararası İslam 

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

593 

___________________________________________________________ 

TÜRKİYE'DEKİ BAZI KADINLARIN TEFSİR ÇALIŞMA-

LARI 

OSMAN BAYRAKTUTAN 1 & NİHAT DEMİRKOL 2 

 

Kadınlar tarih boyunca erkeğin gerisinde görülmüş bundan 

dolayı da ilmi çalışmalarda geri planda kalmışlardır. Erkekler nice-

lik bakımından ezici bir çogunlukla kadınların önündedirler. Bu-

nun birçok nedeni bulunmaktadır: Siyasi, ekonomik, kültürel, iç-

timaî, askeri vb. birçok nedeni sıralayabiliriz. Bu nedenlerin hepsi 

kadınların sosyal hayatta rol almalarını engellemektedir. 

İslam dünyasında olan bu nedenlerin benzerleri ülkemizde de 

bulunmaktadır. Türkiye'de uzun zaman kadınlar eğitimden uzak 

tutulmuş ve sosyal hayatta geri planda bırakılmışlardır. Ülkemiz 

de bu açığı kapatmak için zaman zaman okuma seferberliği başla-

tılmış ve bazı eğitim faaliyetlerine girişilmiştir. Toplumumuzda 

kadınların geri planda olmasından dolayı İslamî ilimlerde de ka-

dın geri kalmış ve bilgisinden az istifade edilmiştir. İlahiyat fakül-

telerinde okutulan tefsirlerin tamamına yakını erkekler tarafından 

yazılmıştır. Fakat azda olsa cesur kadınlar zaman zaman çalışma-

lar yapmışlar ve gündemi oluşturmaya çalışmışlardır. Hidayet 

Aydar'ın "Hanım Müfessirler" adlı çalışmasında toplamda 22 ka-

dının tefsir çalışması yaptığını tespit edilmiştir. Tefsir çalışması 

yapan kadınlardan 4 tanesi deTürkiye'de bulunmaktadır. Biz de 

buradan hareketle ülkemizde kadınların yapmış olduğu tefsir ça-

lışmalarına değinerek onların yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi 

vermeye çalışacaz.    

 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
2 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
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A. Kadınlar Tefsir Çalışmaları Yapabilirler mi? 

İslam ve Kur'an cinsiyet ayrımı gözetmeksizin erkeğe ve kadı-

na ilim öğrenmeyi farz kılmışken3, Müslüman toplumlarda genel-

likle kadınların okuma-yazma öğrenmeleri eğitim almaları, eser 

yazmaları hoş karşılanmamıştır. Kadınlar yazmadan ziyade din-

lemeye layık görülmüşlerdir.4 İşin garib tarafı ise kadının yazma-

sına ögrenmesine izin vermeyen erkek bir kadının elinde yetişmek-

tedir. Yani erkek bir nevi annesinin, eşinin, kızının geri kalmasına 

sebeb olarak kendi çocuklarının da eğitimsiz kalmasına dogrudan 

ve dolaylı olarak destek vermiş olmaktadır.  

Kadınlar her ne kadar eğitimden uzak tutulmuş ve geri bıra-

kılmışsa da kadınların insanlığa olan katkısı inkâr edilemez. Tarih-

te birçok müfessir, kadın olan anneleri tarafından yetiştirilmiştir. 

Mesela Ebu Yahya Zekeriyya el-Ensarî (926/1520) küçükken baba-

sını kaybedince annesi onu okumaya yönlendirmiş ve yetişmesin-

de büyük katkısı olmuştur. Ensarî'nin "Fethu'r-Rahmân bi Keşfi ma 

Yeltebisu fi'l-Kur'an" adında bir tefsiri mevcuttur.5 Diğer önemli 

müfessirlerden biri ise Seyyid Kutub'tur (1394/1974). Yetişmesinde 

anne ve babasının etkisi büyüktür. Zaten bunu kendsi de ifade 

etmektedir. Meşhur tefsirinin adı ise "Fi Zilâli'l-Kur'an"dır.6  Daha 

                                                           
3 İbn Mâce Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, Mukaddime, İstanbul 1992, 

17/224; İbn Abdilber Ebû Ömer Yusuf b. Abdillah,   Câmiû Beyâni’l‐İlm ve Fadlihi ve 

ma Yenbaği min Rivâyetihi ve Hamlihi, nşr. Ebu’l-Eşbâl ez-Züheyrî, Mektebetü’t- 

Tev‘ıyyeti’l-İslâmiyye, Mısır, 1426, 9-12; Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr 

Suyûtî, el-Leâli’l-Masnûa Fi’l Ahadisi’l-Mevzûa, (I-II), Dâru’l-Ma’rife, Beyrut 1983, I, s. 

193; Fahri Kayadibi, “Kur’an’ın Eğitim, Bilim ve Araştırmaya Verdiği Önem”, İÜİFD, 

2006, S. 14, s. 2-3; Seyfullah Kara, Tarihi Süreç, Kur'an ve Hz. Peygamber Açısından 

Kadın, Ekev Akademi Dergisi, I, sayı: 3, Kasım 1998, s. 261-280; Hanefi  Palabıyık,  

“Cahiliye  Dönemi  ve  İslam’ın  İlk  Yıllarında  Okuma-Yazma  Faaliyetleri”, AÜİFD, 

Erzurum 2007, s. 27. 
4 Hidayet Aydar, Hanım Müfessirler, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2015, s. 18. 
5 Ahmed b. Muhammed el-Ednevi, Tabakatu'l-Müfessirin, Mektebetu'l-Ulum ve'l-

Hikem, 1997, s. 363. ;Aydar, Tarih Perspektifinden Örnek Tarih Metinleri ,Yeni 

Zamanlar Yay. İst. 2014, s. 511-512.  
6 Seyyid Kutub, Meşahidu'l-Kiyameti fi'l-Kur'an, Kahire, Dâru'ş-Şuruk, 2002, s.5. ; 

Aydar, Tarih Perspektifinden Örnek Tarih Metinleri, s. 640. 
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pek çok müfessir varki yetişmelerinde annelerinin etkisi olmuştur.7  

Tefsir alanında kadın müfessirlerin yazmış oldukları tefsirler 

erkeklere nispeten yok denecek kadar azdır. Hz. Aişe dışında ta-

bakat kitaplarında eser yazmış olan müfessirlerin hayatlarını anla-

tan eserlere baktığımızda tefsir yazmış ve bu tefsiri günümüze 

ulaşmış herhangi bir kadın müfessir bulunmamaktadır.8 Halbuki 

Kur'an'ın değişik yerlerinde kadından bahsedilmiş ve haklarında 

önemli bilğilere yer verilmiştir. Örneğin; Kur'an, Hz. İbrahim'in 

eşinden (Sare),9 Hz. Musa'nın annesinden ve kız kardeşinden,10 

Firavun'un yanında yaşayan Asiye'den,11 sebe melikesinden,12 ve 

Hz. Meryem'den13 bahsetmektedir. Bunun yanında zaman zaman-

da olumu ve olumsuz kadın tipolojilerinden de örnekler vermek-

tedir.14 Kur'an bu kadar kadından bahsederken kadının ise top-

lumdan geri kalması ikinci sınıf olarak görülmesi ve ilmi çalışma-

lar yapmaması kabul edilecek bir durum değildir. Fakat son dö-

nemlerde ülkemizde kadınlar toplumda daha fazla rol olmaya 

başlamışlar aynı durum İslamî alanlar için de söylemek mümkün-

dür. İlahiyat, Dini İlimler, İslamî İlimler, Din Bilimleri Fakülteleri, 

Külliyatu’ş-Şeri'a ve Külliyatu Usuli'd-Din olmak üzere eğitim de 

kadınların sayısı oldukça artmış bulunmaktadır. Bunun neticesi de 

kadınların telif edeceği eserler de kısa vade de artış olacaktır.15   

Aynı durum tefsir alanında da geçerlidir. Kur'an erkeğe veya 

kadına değil insana hitab eden bir kitaptır. Kur'an'ın beyanı ve 

açıklaması olan tefsir çalışmalarını kadınlarında yapmaları ve bu 

alanda daha çok ugraş vermeleri beklenmektedir.   

                                                           
7 Bkz. Aydar, Hanım Müfessirler, s. 20-22. 
8 Aydar, Hanım Müfessirler, s. 25.  
9 Hud 11/71. 
10 Taha 20/7-13.  
11 Kasas 28/9. ;Tahrim 66/21. 
12 Neml 27/20-44. 
13 Al-i İmran 3/35-37, 42-47.; Nisa 4/171. ;Meryem 19/16-29. 
14 Ummad el–Hilalî, Mu'cemu A'lami'n-Nisaî fi'l-Kur'an'il-Kerim, Dâru'l-Kutub'il-

İlmiyye, Beyrut, 2010, s.21-269.  
15 Aydar, Hanım Müfessirler, 26.  
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Türkiye'de tefsir alanına katkı yapmış olduğunu tespit ettiği-

miz dört kadının kısaca hayatları ve eserleri hakkında bilği verilip 

tefsir çalışmaları hakkında bilği verilecektir. 

B. Türkiye’de Bazı Kadınların Tefsir Çalışmaları 

Ülkemizde kadınların tefsir alanında yaptıkları çalışmalar bir 

elin parmaklarını geçmemektedir. Bunlar Semra Kürün Çekmegil, 

Necla Yadsıman, Cemalnur Sargut ve Zehra Eriş'tir.  

1. Semra Kürün Çekmegil ve Tefsiri 

a) Hayatı  

Semra Kürün, 1947 yılında Malatya'da dogmuştur. Yazar ilko-

kul mezunu olup ailenin dördüncü çocuğudur. Kendisi evli ve 

dört çocuk sahibidir. Yazarımız kitaba değer veren, okuyan bir aile 

ortamında yetişmiştir. Gençlik yıllarında dini sohbetlere katılmış 

ve başta ilmihal olmak üzere küçük sureler ve cihatla iliği ayetlerin 

üzerinde ciddi okumalar yapmıştır. Müellif tefsirini 60 yaşlarında, 

2004 yılında yazmaya başlamış ve tamamladığı bazı ciltleri de 

bastırmıştır.16  

b) Tefsiri  

Türk kadınları arasında ilk Kur'an tefsiri yazmış hanımlar-

dandır. Tefsirinin adı "Okuyucu Tefsiri" (Tefsiru'l-Karî)'dir. 2004 

yılında tefsirini yazmaya başlayan müellifimiz 2006 yılında 8 cilt 

halinde bastırmıştır. Tefsiri roman boyutundadır. Yazar yazdığı 

"Okuyucu Tefsiri" adlı tefsirini merhum babası Said Çekmeğil, kızı 

Ferda Kılınç, Fatih bütüne ve Mehmet Çelen'e ithaf etmiştir.17 Ya-

zarın telif ettiği bu eserin ilmi çalışmalar sonucunda telif ettiği bir 

eser olmadığı kadınlar arasında yaptıkları sohbetleden, Malatya 

Birlik Vakfı, Akabe Kültür ve Eğitim Vakfı ve Radyo Nida'da veri-

le sohbetlerin kaleme alınması ile başka tefsirlerden yararlanılarak 

                                                           
16 Aydar, Hanım Müfessirler, 192-193. "Ömrünü Tefsire Vermiş Bir Anne" 

http:/www.dünyabizim.com.   01.06.2018.   
17 Semra Kürüm Çekmegil, Okuyucu Tefsiri (Tefsiru'l-Kari), Malatya, 2006, I, 6. ; 

Aydar, Hanım Müfessirler, 193. 
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elde edilen bir eser olduğunu ifade etmiştir.18 

Müellif eserini hazırlarken Celal Yıldırım'ın "Kur'an'ı Kerim 

Meal ve Tefsiri", Elmalılı'nın "Hak Dini Kur'an Dili", Hasan Basri 

Çantay'ın "Kur'an'ı Hakim ve Meal'i Kerim", Mevdûdî'nin "Tefhi-

mu'l-Kur'an'ı", Muhammed Esed'in "Kur'an Mesajı", Hicazî'nin 

"Furkan Tefsiri", el-Muvahhidî'nin "Davetçi Tefsiri", Seyyit Ku-

tub'un "Fi zilali'l-Kur'an'ı", Nevevî'nin "Riyazü's-Salihîn" gibi eser-

lerden istifade ederek hazırlamıştır.19  

Yazara göre; Kur'an'ı anlamadan okumanın pek de faydası 

yoktur.  Ona göre Kur'an sadece ölülere okunmak için indirilme-

miştir. Kur'an'ı yaşayanların okuması gerektiği aksi halde toplum 

olarak hatalardan kurtulamayacağımızı ifade etmiştir.20 Müellif 

esere "okuyucu" ismini vermesinin nedeni olarak ilk inen ayet olan 

"oku" emrinden hareketle verdiğini belirtmiştir. Ayrıca tefsirinin 

dirâyet ve rivâyet tefsirlerini cem ettiğini aralarında bir uyum ol-

duğunu söylemiştir. Muhatab kitle olarak da öncelikle kadınlar ve 

kızlar olduğunu bunun yanında tüm insanlara da hitab ettiğini 

ifade etmiştir.21    

Esere yazılan önsözlerden bir tanesi de Fatih Bütün tarafından 

kaleme alınmıştır. Bütün, belki özgün değil fakat samimi, fedakar-

lıkla hazırlanmış bir tefsir olduğunu söylemiştir.22  

        Yazar Fatiha'ın girişine dua ağırlıklı olarak başlamakta ve 

besmelenin önemine vurgu yapmıştır.23 Bakara'nın girişinde ise 

Kur'an'ın anlaşılması gerektiğine vurgu yaparak tefsirine başlamış-

tır. Huruf-u mukatta harflerinin Kur'an'ın hikmetlerine degindiğini 

ifade etmiştir.24 Yazara göre erkekler kadınlardan üstün degiller-

dir. Kadınların erkeğin ege kemiğinden yaratıldığını kabul etme-

                                                           
18 Çekmegil, Okuyucu Tefsiri, I, 9. Aydar, Hanım Müfessirler, s.193. 
19 Aydar, Hanım Müfessirler, s.194. 
20 Çekmegil, Okuyucu Tefsiri, I, 15.  
21 Çekmegil, Okuyucu Tefsiri, I, 19. 
22 Çekmegil, Okuyucu Tefsiri, I, 19. 
23 Çekmegil, Okuyucu Tefsiri, I, 27. 
24 Çekmegil, Okuyucu Tefsiri, I, 40. 
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mektedir.25 Ayrıca müellif çok eşliliği savunmakta ve faydalarına 

deginmekle birlikte ortamın uygun olduğu halde kadının çalışabi-

leceğini de söylemiştir.26  

Kadınlar adına yapılan bu girişim birçok çalışmanın öncüsü 

olmuş, bu bağlamda çalışma yapacak kadınlar için de bir cesaret 

örneği oluşturması yönüyle degerli bir eserdir.  

2. Necla Yadsıman ve Tefsiri 

a) Hayatı ve Eserleri 

Necla Yadsıman 1962 yılında Bursa ilimizde dünyaya gelmiş-

tir. İlkokulu Bandırma'da liseyi ise İzmit Derince'de bitirdikten 

sonra 1984 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 

mezuniyetini aldı. 1994 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde 

doktoraya başladı. Doktora eğitimi için Mısır'a gitti. 1995 yılında 

ise Diyanet İşleri Başkanlığının irşat görevlisi olarak Avustural-

ya'ya gitti. Avusturulyadan döndüğünde ise "Aile Hukuku ile ilgili 

Hadislerin Tahlili ve Mezhep İmamlarının Anlayışları" adlı dokto-

rasını tamamlayarak doktor ünvanını aldı. 1999 ile 2004 yılları 

arasında İzmir il müftülüğünde Din Hizmetleri Uzmanlığı görevi-

ni yerine getirdi. 2004-2006 yılları arasında ise İzmir il vaizesi ola-

rak görev yaptıktan sonra 2006 yılında emekli oldu. Yazar evli ve 

iki çocuk annesidir.27 

Necla Yadsıman'ın eserleri şunlardır. 

- Kur'an-Sünnet-Fıkıh Baglamında Kadının Evlilikteki Hak-

ları,28 

- Adım Adım Kur'an Dili,29 

- Kur'an Tahlili (Arapça Gramer Işığında, Sözlük-Meal-İ'rab-

                                                           
25 Çekmegil, Okuyucu Tefsiri, II, 345. 
26 Çekmegil, Okuyucu Tefsiri, II, 424. 
27 Aydar, Hanım Müfessirler, 219. ; "Necla Yadsıman Kimdir?", 

http://www.neclayadsiman.com. (02.06.2018). 
28 Necla Yadsıman, Kur'an-Sünnet-Fıkıh Baglamında Kadını Evlilikteki Hakları, 

Kanyılmaz, İzmir, 2003.   
29 Yadsıman, Adım Adım Kur'an Dili, Tibyan Yay. İzmir, 2001. 

http://www.neclayadsiman.com/
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Tefsir),30 

- Kur'an'dan Seçme Sureler Tahlili,31 

- 30.cüz Tahlili32  

b) Tefsiri 

Necla Yadsıman'ın hazırlamış olduğu tefsirin adı "Kur'an Tah-

lili"dir. Eser 2006 yılından ititbaren basılmaya başlanmış 2014 yı-

lında ise biten kısımları 6 cilt halinde basılmıştır.  

Eserin I ve II. ciltleri Fatiha ve Bakara surelerini ele almakta-

dır. III. cildinde ise Al-i İmran, Nisa, Maide ve En'am surelerini 

işlemektedir. IV. cildi ise A'raf suresiyle başlayıp Hud suresi ile 

bitmektedir. V. ciltde de Yusuf ve Kehf surelerini ele alırken şu ana 

kadar basılmış olan VI. ciltte ise Meryem ve Furkan surelerini ele 

almaktadır.33    

Yadsıman takip etteği metotda önce tam metin halinde Kur'an 

sayfasını vermektedir. Sonrasında ise, o sayfadaki ayetleri teker 

teker incelemektedir. Her ayetin öncelikle Arapça metnini verdik-

ten sonra pek çok mealden yaptığı araştırma sonucunda sözlük, 

tefsir ve dilbilgisine uygun Türkçe mealini vermektedir. Sonrasın-

da ise üç aşamalı olarak tahlil yapmaktadır. Yadsıman, daha sonra 

bu aşamaların sözlük, dilbilgisi tahlili ve açıklama olduğunu be-

lirtmektedir.  

Sözlükçe de fiillerin mazi, muzari ve masdarını, isimlerin ise 

tekil ve çoğullarını vermektedir. Dilbilgisi tahlili başlığı adı altında 

yukarıdan aşagıya dogru bir bütün olarak ayet ve meali kalın ve 

siyah yazılarla ve ayetin içindeki kısa anlamlarıyla verilmektedir. 

Dilbilgisi ve sözlük tahlilleri çerçeve kutu içerisinde verilmektedir. 

Açıklama kısmında ise son dönemde yazılmış tefsirlerden hareket-

le açıklamalar yapılmaya çalışılmakta ve ayetten alınması gereken 

                                                           
30 Yadsıman, Kur'an Tahlili, Anadolu Yay. İzmir, 2006.   
31 Yadsıman, Kur'an'dan Seçme Sureler, Kanyılmaz, İzmir, 2007. 
32 Yadsıman, 30.cüz Tahili, Kanyılmaz, İzmir, 2007. 
33 Aydar, Hanım Müfessirler, s. 220.  
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mesajlar verilmektedir.34   

Müellif eserinde yer verdiği tefsirleri karşılaştırmalı olarak 

vermekte ve özellikle de son dönemde Türkçe'ye tercüme edilmiş 

eserler kullanılmaktadır. En çok yararlandığı tefsirlerin başında 

Bayraktar Bayraklı'nın "Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Tefsiri", 

Mahmut Topbaş'ın "Şifa Tefsiri", Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 

"Kur'an Yolu" adlı eserler gelmektedir.   

3. Cemalnur Sargut 

a) Hayatı  

Sargut, 1952 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kimya mühendis-

liği dalında üniversiteyi bitirmiş ve 20 yıl boyunca kimya ögret-

menliği yapmıştır. Tasavvufçu bir aileden yetişen Sargut felsefeye 

ilgi duymuş ve felsefecilerin hayatlarını incelemiştir. Sargut 

Mevlâna’ya yönelmiş ve hocasının da isteğiyle Kur'an-ı Kerim ve 

karşılaştırmalı Mesnevi çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca 24 yaşın-

da gençlerle başladığı Mesnevi çalışmalarına halen devam etmek-

tedir. Türk Kadınlar Kültür Derneği İstanbul şube başkanlığı göre-

vini yürütmektedir. Sargut Almanya, Amerika ve Hindistan’da 

çeşitli üniversitelerde, kilise ve kuruluşlarda İslam Tasavvufu ko-

nularında düzenli seminerler vermektedir.35 2000 yılından beri 

ABD'nin Nort Carolina Üniversitesinde dersler vermektedir. Araş-

tımacı yazar Sadık Yalsızuçanlar, Sargutu "bir modern zamanlar 

Rabia’sı" olarak tanımlamaktadır. Sargut tasavvuf alanına hâkim 

birisidir.  

b) Eserleri 

Sargut tasavvufla ilğilenmesinden dolayı tefsir çalışmalarında 

tasavvufi yorum hâkim olmuştur. Kur'an-ı Kerim çalışmaları adı 

altında şu tefsir çalışmalarını yayınlamıştır.  

- Ey İnsan Yasin Suresi'nin Şerhi,36 

                                                           
34 Yadsıman, Kur'an Tahlili, I-VI. ; Aydar, Hanım Müfessirler, s. 221.  
35 Aydar, Hanım Müfessirler, s. 231. 
36 Cemalnur Sargut, Ey İnsan Kur'an-ı Kerim Çalışmaları 1 Yasin Suresinin Şerhi, 

Nefes Yay. İstanbul, 2011.  
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- Bakara Suresi I, Ayet 1-10 Bakara Şerhi,37 

- Bakara Suresi II, Ayet 11-29 Bakara Şerhi,38 

- Yaratılışın Sırrı Meryem Suresi 1 (1-15. Ayetler),39 

- Ayetü'l-Kürsi,40 

- Mülk "Tebareke" Suresi,41 

Biz tefsire yönelik eserlerini yazdık Sargut'un yukarıda belitti-

ğimiz eserlerden başka birçok telifi bulunmaktadır.42 

Sargut "Ey İnsan Yasin Suresi'nin Şerhi" adlı eserinden anla-

şılmaktadır ki Yasin suresinin ilk ayetine "Ey İnsan" anlamını ver-

mektedir. Sargut eserlerinde Kur'an'ın zahiri anlamının yanında 

batıni anlamlarda kendince vermektedir.43 Zaten tasavvuf da bunu 

gerektirmektedir. Sargutun tasavvufi olarak Kur'an'a yaklaşması 

dikkat çekicidir. Türkiye'de tarikatçılara ve tasavvufçulara olan 

bakış pek de iyi olmamakla beraber son dönemlere kadar başörtü-

sü sorunu vardı. Sargut'un bu yaklaşımı örnek olmakla beraber 

birçok ön yargıyıda kıracağını umuyoruz.    

4. Zehra Eriş 

a)  Hayatı  

Eriş, 1964 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Hacı Şahin Sayın 

"Ayaklı Kütüphane" lakabıyla tanınan biriydi. Babası İktisat Fakül-

tesinde öğretim görevliliğini yapmış olup yıllarca İlim yayma ce-

miyetlerinde hizmet etmiş birisidir.44 Eriş, 1974 yılında Fazilet Kız 

Kur'an kursuna başladı. Ortaokul ve liseyi açıkögretimden vererek 

bitirdi. Asıl İslamî eğitimi ise Fazilet Kur'an kursundan aldı.45  

                                                           
37 Sargut, Bakara Suresi Ayet 1-10 Bakara Şerhi, Nefes Yay. İstanbul, 2009. 
38 Sargut, Bakara Suresi II, Ayet 11-29 Bakara Şerhi, Nefes Yay. İstanbul, 2011. 
39 Sargut, Yaratılışın Sırrı Meryem Suresi 1 (1-15. Ayetler), Nefes Yay. İstanbul, 2012. 
40 Sargut, Ayetü'l-Kürsi, Nefes Yay. İstanbul, 2013. 
41 Sargut, Mülk "Tebareke" Suresi, Nefes Yay. İstanbul, 2014. 
42 Bkz: Aydar, Hanım Müfessirler, s. 232. 
43 Aydar, Hanım Müfessirler, s. 233-244. 
44 Halime Demireşik, "Zehra Eriş Hocahanım İle Hasbihal Şifa-i Şerif Bir Hazine" 

Şebnem Kadın ve Aile Dergisi, İstanbul, 2014, sayı:110.  
45 Aydar, Hanım Müfessirler, s. 337.  
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Tefsir ile alakalı ilk dersini Cumhuriyet dönemi alimlerinden 

Ali Fikri Yavuz Hoca'dan almıştır. Ayrıca manevi babası Mahmut 

Bayram Hoca ile Ezher Üniversitesi Hocalarından Hüseyin Suudi 

Erdogan'dan tefsir metinleri derslerini almıştır. Eriş 1981 yılında 

Marmara Üniversitesi Yüksek İslam Enstitüsüne girdi ve 1985 yı-

lında mezun oldu.  Evlendikten sonra eşinin de desteğiyle "Hale 

Hanımlar" derneginde tefsir dersleri vermeye devam etti. Tefsir 

derslerine ek olarak Kadı İyaz Hazretlerinin "Şifa-i Şerif" eserini 20 

yıldır okutmaya devam etmektedir.  

b) Eserleri  

Tefsir alanında çalışma yapan diger bir müellifimiz ise Zehra 

Eriş'tir. Eriş ilk eserini 2010 yılında "Namazı Anlamak İçin Kısa 

Surelerin Tefsiri" adlı çalışmasını bastırdı. Eseri fotokopi halindeki 

notlardan oluşmaktadır. Bir sonraki yıl ise "Kur'an'î Ahlak ve Ede-

bi Anlamak İçin Hucurat Suresi Tefsiri" adlı çalışmayı yaptı. Yasin 

Suresi ve namazların ardından okunan aşr-ı şeriflerin tefsirlerini 

yayına hazırlamak için gayret etmektedir.46  

Eriş'in "Namazı Anlamak İçin Kısa Surelerin Tefsiri" adlı ça-

lışması Fatiha Suresi ile Duha-Nas arası sureleri kapsamaktadır. Bu 

eser önemli müfessirlerin görüşlerinin derlenmesinden ibarettir.47 

Diğer bir eseri olan "Kur'an'î Ahlak ve Edebi Anlamak İçin Hucu-

rat Suresi Tefsiri" ise ruhu olgunlaştıran ve dünyevi hayatı huzurlu 

kılan bir sure olduğu için seçtiğini ifade etmektedir.48 Müellif sure 

hakkında genel bilgiler verdikten sonra surenin nuzul sebebine, 

önceki sureyle baglantısına ve surenin muhtavasına değinmekte-

dir. Suredeki ayetler tek tek ele alınmakta ve hassasiyetle üzerinde 

durulmaktadır. Ayrıca ayetlerdeki tabirler üzerinde durulmakta ve 

daha iyi anlaşılması için Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri baglamında 

diger ayetlerden faydalanmaktadır. Aynı zamanda müellif Kur'an 

ayetlerini anlamlandırmada hadislerden çokca yararlanmaktadır.49 

                                                           
46 Aydar, Hanım Müfessirler, s. 239. 
47 Zehra Eriş, Namazı Anlamak İçin Kısa Surelerin Tefsiri, İstanbul, Erkam Yay. 2010.  
48 Eriş, Hucurat Suresi Tefsiri, İstanbul, Erkam Yay. 2013. s.6. 
49 Aydar, Hanım Müfessirler, s. 341. 
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Sonuç 

Türkiye'de çalışma yapmış olan 4 kadının tefsir çalışmaları 

göstermektedir ki Kur'an'ı anlayıp yorumlamak sadece erkeklere 

has bir iş degildir. Zaten müfessir olmanın şartları arasında "erkek 

olmak" diye bir şart da yoktur. Hz. Peygamber'den bu yana kadın-

ların az tefsir yazmış olmalarını toplumsal kalkınma babında bir 

eksiklik olarak görüyoruz.  

Türkiye'deki kadınların yapmış oldukları tefsir çalışmalarına 

kadın bakış açısıyla bakmak ve yeni kadınların çalışma yapmaları-

nın önünü açmak için onları kıymetli çalışmalar olarak görmek 

gerektiğine inanıyoruz. Bu çalışmalar tefsir ilmine bir renk ve zen-

ginlik katacaktır. Çekmegil, bir kadın olarak gösterdiği gayretten 

dolayı takdire şayandır. Yadsıman ise kadınlar arasında ki en iyi 

çalışma yapanlardandır diyebiliriz. Ciddi bir Arapça'ya sahip ol-

ması bunda etkili olmuştur. Diğer tefsirlerden de istifade etmekle 

beraber fikirlerini ifade etmesi bakımından güzel bir çalışma yap-

mış ve insanların istifadesine sunmuştur. Sargut, daha çok tasav-

vufi olarak ayetlere yaklaşmış ve farklı bir bakış açısını ortaya 

koymuştur. Sargut, modern zamanların Rabi'a'sı olarak isimlendi-

rilmesi dikkat çekicidir. Eriş ise kısa sureler üzerine yaptığı çalış-

malarıyla öne çıkmaktadır. Fazilet Kur'an kursu başta olmak üzere 

diger Kur'an kurslarında verdiği derslerin sonucunda alınan not-

lardan kitabını oluşturmuş ve güzel bir çalışma olarak toplumun 

istifadesine sunmuştur. Ayrıca Hucurat suresi üzerine çalışması 

önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmalar kadınların tefsir çalışma-

larına yönelmeleri için birer örnek niteliğindedir. Temenni ediyo-

ruz ki kadınlar daha fazla tefsir çalışmalarına yönelir ve bu alana 

etki ve katkı baglamında birçok eser vermeye muvaffak olurlar.   
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___________________________________________________________ 

 المرأة في اإلسيالم

 صالح أحمد سراء أحمدإ

 

 مقدمة: 

قال تعالي: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
 (1مودة ورحمة إن في ذلك آلياٍت لقوٍم يتفكرون")

أن المرأة خلقت من جنس الرجل ومن مائه، وجعل اهلل  لقد ذكر لنا القرآن الكريم
تعالي سكينة الرجل في كنف هذه المرأة، وال يستطيع أحد كان أن ينفي مكانة المرأة في 

حاولت تقليص دور المرأة والتقليل  ةالمجتمع إال أن هنالك بعض المجتمعات المستبد
إلي استعبادها في تلك  يمن شأنها إرضاًء لغرور الرجل في تلك المجتمعات مما أد

المجتمعات وإهدار حقوقها وهضمها فباتت المرأة في تلك المجتمعات أقل شأنًا من 
 الرجل ليس إال لكونها امرأة.

بل ذهبت بعض المجتمعات إلي التخلص من هذه المرأة بعد أن وصفوها بالعار 
بعض قبائل  الذي ال بد أن يقضي عليه قبل أن يدنس شرف البيت كما ساد الحال عند

 الجزيرة العربية. هالعرب في شب

وذهبت مجتمعات أخري إلي تحجيم دور المرأة الذي ال يعدو عن كونها مخلوقاً 
لخدمة الرجل مكانها البيت وال مكان لها في المنابر اإلجتماعية وال أهمية لها في بناء 

أنها  يعلالمجتمع وتقدمه، وقدمت بعض الحضارات والمجتمعات إلي تقديم المرأة 
وسيلة إلشباع الجنس فقط وتغافلت عن جوانب المرأة األخري الفكري منها والثقافي 

 التي تميزها كثيراً.

ويدفع بها في خضم المجتمع لتقدم  ةفجاء اإلسالم ليرد للمرأة مكانتها المسلوب
ي أرقي ما عندها ولتساهم في بناء الحضارات واألجيال التي ال تقوم إال بصالح المرأة ف

                                                           

(.21سورة الروم:اآلية) 1 



 إسراء أحمد صالح أحمد 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

608 

 المقام األول. فمنحها الكثير مما أخذ منها من حقوق وكرمها أيما تكريم.

 مكانة المرأة في اإلسالم:

من المعلوم أن ديننا اإلسالمي الحنيف كرم المرأة وأنصفها ووضعها في المكانة 
الالئقة بها كإنسان كرمه اهلل تعالي. وهذا ما بينه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـرضي اهلل 

"وهلل ما كنا في الجاهلية نعد النساء شيئًا  حتى أنزل اهلل لهن ما أنزل، وقسم  نه حين قال:ع
 لهن ما قسم ".

وهذه العبارة وصف دقيق من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـرضي اهلل عنه 
ـلموقف المرأة قبل اإلسالم وحالها، ليس ذلك في جزيرة العرب فحسب بل أكدت الظلم 

ع عليها في كثير من المجتمعات والشعوب، فجاء اإلسالم وبين قدر المرأة الذي كان واق
مجتمع كانت وصان لها حقوقها وبين ما عليها من واجبات، فرفع  يودورها الكبير في أ

 جتث جذور الجاهلية التي كانت تكبلها. قال تعالي:ابذلك الظلم الذي كان واقعًا عليها، و
 .2""ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

في صحيحه  يوكذلك حديث الرسول صلي اهلل عليه وسلم الذي أخرجه البخار
صلي اهلل عليه وسلم قال:)استوصوا بالنساء خيراً  يعن أبي هريرة رضي اهلل عنه، عن النب

فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعاله فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن 
 . 3النساء خيراً( تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا ب

للمرأة واستضعافها، لكن ال يوجد دليل واحد من الكتاب أو  هاتهم اإلسالم بإهانت
زالي فالقرآن بين أيدينا لم يتغير منه حرف كما قال اإلمام محمد الغ السنة ما يؤكد ذلك.
د أن اإلنسانية تطير بجناحين، الرجل والمرأة علي ح يوهو قاطع عل .4في كتابه عن المرأة

. وكما قال اإلمام آية اهلل السيد محمد 5السواء إن انكسر أحد الجناحين يعني الهبوط

                                                           

(.228سورة البقرة اآلية)  (2) 
باب ، يح البخارى صح، ه(256-194البخارى:اإلمام أبى عبدهللا محمد بن إسماعيل البخارى) 

-ه142ت)، بيروت، ب:دمشق، ن: دارابن كثير، (1ط)، (5186رقم الحديث)، الوصاه بالنساء
(1321ص)، م(2002 3  

د الراكدة والوافدة.إلىكتاب قضايا المرأة بين التق 4(  
، نسخة إلكترونية، ن:دار الشروق ، د الراكدة والوافدةإلىقضايا المرأة بين التقإلى، محمد الغز 

. (6ص) 5  
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د الييضًا عن المرأة، "أن الرجل إذا كان يمثل العين أو أالحسيني الشيرازي في كتابه 
  6سري له"الي اليدمني للمجتمع فالمرأة بمثابة العين أو يلا

، 7" ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"وللمرأة حقوق في اإلسالم كما قال تعالي:
 ثبتت حق المرأة وحفظت مكانتها في المجتمع.أوغيرها العديد من اآليات التي 

عليها،  اوبالرغم من تحرير المرأة من قبل الشريعة التي رفعت الظلم الذي كان واقع
دت إال أن بعض المجتمعات في القرون التي تلت عهد النبي صلي اهلل عليه وسلم قد قي

 د واألعراف فوقع عليها الظلم مرة أخري.قاليالمرأة مرًة أخري بالت

تها ومشاركتها في الحياة العامة من بعض علماء اوقد طرحت قضية المرأة وتحدي
نحصر في تداول النصوص ومضي اكثر إنفعاالً االمسلمين ومفكريه، إال أن كثيراً مما كتب 

نصوص ليبرر بها منهاج الغرب في تحرير بواقع معين يحاصر المرأة أو يسخر تلك ال
 المرأة. 

 م الدين:يالمرأة في تعال

واذا كان إسالم المرأة عينًا فكذلك عملها في اإلسالم، وتقع منها العبادات بنيتها 
ذ إالذاتية ويحسب لها كسبها الشخصي في الدين، وهذا من مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة 

ستجاب ا"ف قال تعالي: .8لعبادات وفي التكليف والثوابنه ساوي بينها وبين الرجل في اإ
بعضكم من بعض فالذين  يلهم ربهم أني ال أضيع عمل عامٍل منكم من ذكٍر أو أنث

هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ألكفرن عنهم سيئاتهم 
، 9اهلل عنده حسن الثواب"وألدخلنهم جناٍت تجري من تحتها األنهار ثوابًا من عند اهلل و

وهو مؤمن فلنحيينه حياًة طيبة ولنجزينهم  يأنث "من عمل صالحا من ذكٍر أو وقال تعالي:
 10أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون"

                                                           

، نسخة إلكترونية، المرأة في ظل اإلسالم، آية هللا العظمى اإلمام السيد محمد الحسينى الشيرازي 
(.2ص) 6  

(.228سورة البقرة:اآلية ) 7  
، تاريخ النشر:الجمعة، مكانة المرأة في اإلسالم، معالجات إسالمية، جريدة اإلتحاد

م.2017مارس3 8 
(.195اآلية)، سورة آل عمران 9  

(.97نحل:اآلية)سورة ال 10  
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عليه، ألن  ةويتعين عليها من عملها ثواب أو عقاب ال شفاعة فيه لرجل وال حول
"وكلهم آتيه يوم  امرأة، قال تعالي:مبدأ الفرد رجالً كان أو  يالحساب في الشرع قائم عل

"لكل امرئ منهم يومئذ شأن  فال أب يغني عنها وال زوج، قال تعالي: 11القيامة فردا"
 .12يغنيه"

العقيدة، فالنساء فيها شقائق الرجال وال  يليس شريعة العمل إال تعبيراً عن مقتض
لرجل والمرأة ليتمكن يتميزون من دونهم بشريعة خاصة إال أحكامًا فرعية محدودة ميزت ا

كل منهما من التعبير األصيل عن تدينه انطالقًا من طبيعته البشرية. لكن األصل هو 
اإلتحاد وعموم الخطاب، وال يتبين تخصيص أو تميز إال بدليل. فعلي المرأة مثل ما يقع 

كالذكر والصالة  –ف العينية في الشعائر الشخصية المسنونة اليعلي الرجل من التك
كالصدق والعدل والبر واإلحسان  –ج والصيام، وكذلك في األخالق والمعامالت والح

كالهجرة في سبيل اهلل والصبر اذا الكافرين  –والتقوي واألدب. وكذلك في الحياة العامة 
"إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين  والمواالة والطاعة للمؤمنين، قال تعالي:

لصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والمؤمنات والقانتين والقانتات وا
والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم 

وفي اآلثار  13والحافظات والذاكرين اهلل كثيراً والذاكرات أعد اهلل لهم مغفرًة وأجراً عظيمًا"
 فنزلت اآلية.يا رسول اهلل يذكر الرجال وال نذكر،  قالت أم سليمة:

وعلي المرأة كذلك نصيبها من التكليف الكفائي الذي يحرس الكيان العام للدين 
وقد خفف اهلل  ولها أن تتصدي للوفاء بواجباته وعليها الوزر إذا عطله سائر المسلمين.

عنها أمر الوجوب األولي في بعض الشؤن العامة كالنفقة علي األسرة وصالة الجماعة 
فليس عليها وزر إذا كفاها الرجل، ولكن لها أن تشارك في كل ذلك  تال.والنفير إلي الق

وليس ألحد أن يسد أمامها  وإن تواجد الرجال. وعليها ذلك وجوبًا إذا لم يِف الرجال.
 14العامة ةأبواب العمل الصالح في الحيا

في صحيحه عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال شهدت الفطر مع  يوقد روي البخار
وأبي بكر وعثمان يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد...." لي اهلل عليه وسلم ي صالنب

                                                           

(.95سورة مريم:اآلية) 11  
(.37سورة عبس:اآلية) 12  

(.35سورة األحزاب:اآلية) 13  
(.6ص)، مرجع سابق، دإلىالمرأة بين األصول والتق 14  
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ه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم  حتى يصلي اهلل عليه وسلم كأني أنظر إل يخرج النب
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علي أن ال يشركن  يأيها النب ا"ي أتي النساء ومعه بالل فقرأ:

يزنين وال يقتلن أوالدهن وال يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن  وال يسرقن وال باهلل شيئاً 
ثم  .15وأرجلهن وال يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن اهلل إن اهلل غفور رحيم"

اليدري –نعم  فقالت امرأة منهم لم يجبه غيرها: أنتن علي ذلك؟ قال حين فرغ منها:
مي، فيلقين أهلم لكن فداء أبي و م قال:فتصدقن، فبسط بالل ثوبه ث حينها من هي، قال:

 .16القراط والخواتيم في ثوب بالل"

صلي اهلل عليه وسلم يشهدن صالة الجماعة كلها  حتى  وكانت النساء في عهده
إني صلي اهلل عليه وسلم  "قال الرسول في صحيحه قال: يالعشاء والفجر، روي البخار

فأتجاوز في الصالة كراهية أن  يء الصبأقوم في الصالة أريد أن أطول فيها فأسمع بكا
"إذا  قال:صلي اهلل عليه وسلم  ، وروي مسلم في صحيحه أن الرسول17أشق علي أمه "

 قالت:–استأذنكم نساؤكم إلي المسجد فأذنوا لهن" وعن السيدة عائشة رضي اهلل عنها 
روطهن ما "كان رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بم

 يعرفن من الغلس" رواه البخاري.

يد قيام المرأة بعباداتها في اإلسالم الواجب منها ؤوهنالك العديد من الشواهد التي ت
 والمباح وكانت للنساء أدوار بطولية في شهود المغازي وسنذكر ذلك الحقاً.

 عالقة الرجل والمرأة في ضوء الشريعة اإلسالمية:

ما فضل اهلل به بعضكم علي بعض للرجال نصيب مما  "وال تتمنوا قال تعالي:
 .18عليماً" يءاكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا اهلل من فضله إن اهلل كان بكل ش

للمرأة في اإلسالم مكانة مساوية لمكانة الرجل في جميع الحقوق والواجبات واألصل 
لحة الرجل والمرأة، فالرجل هو التساوي في ذلك، إال بعض المستثنيات التي هي في مص

هو األب، والمرأة هي األم، وهذا اليعني أبداً ظلم ألحدهما. بل هو المناسب لخلقتهما 

                                                           

(.12اآلية)، سورة الممتحنة 15  
رقم ، باب موعظة االمام النساء يوم العيد، كتاب صالة العيدين، مرجع سابق، صحيح البخارى 

(.238ص)، (979الحديث) 16  
، (707رقم الحديث)، باب من أخف الصالة عند بكاء الصبي، كتاب األذان، المرجع السابق

(.176ص) 17  
(.32اآلية)، سورة النساء 18  
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 .19"وللرجال عليهن درجة" وعواطفهما وكذلك في درجة القوامة حيث قال تعالي:

، ودرجة القوامة هذه 20"الرجال قوامون علي النساء..." فإن الرجال كما قال تعالي:
نه ال بد أنقصًا للنساء بل هي شيء ال بد منه لتيسير الحياة بصورة منظمة. فكما  ليست

 .21للناس من حاكم أو أمير يقودهم فكذلك األسرة 

والناظر بعين سليمة إلي الشريعة بأصولها السوية سيجد أن الشريعة أنصفت بين 
ي كثير من األمور المرأة والرجل تمام اإلنصاف. فقد منحتها الحرية مثلها مثل الرجل ف

التي تتعلق بعالقتها مع الرجل فأقرت لها الشريعة الكثير من الحقوق في معامالتها مع 
تخطب الرجل مشافهة أو كتابة، ولها الحق في أن تختار الزوج  الرجال، فلها الحق في أن

 يذا شاءت، ولكن يباشر العقد ولإأو ترفضه، بل وأعطاها حق أن تفارق الزوج وهو راغم 
 .22ويباشر تطليقها القاضي

ومن النماذج علي ذلك فمن الخاطبات شفاهة ما ورد في الكتب الصحاح عن سهل 
جاءته امرأة فقالت :"إني وهبت نفسي لك صلي اهلل عليه وسلم بن سعد أن الرسول 

"يارسول اهلل فزوجنيها إن لم يكن لك  فقامت طويالً فصعد فيها النظر وصوبه، فقال رجل:
إلي آخر الحديث المشهور. ومن الخاطبات  تصدقها..." هل عند شيء فقال: بها حاجة،

كتابة أمامة بنت أبي العاص حين أرسلت إلي المغيرة بن نوفل إن كان لك بنا حاجة 
 . 23فخطبها إلي الحسن وزوجها منه  فأقبل.

 "وإن طلقتم النساء وفي خيار المرأة أكد القرآن علي عدم إعضال المرأة قال تعالي:
فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وال تمسكوهن ضراراً لتعتدوا 
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وال تتخذوا آيات اهلل هزوا واذكروا نعمت اهلل عليكم وما 

عليم" "وإذا طلقتم النساء  يءأنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به إن اهلل بكل ش
أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ فبلغن أجلهن فال تعضلوهن 

هلل يعلم وأنتم ال الكم وأطهر و ياآلخر ذلكم أزكواليوم به من كان منكم يؤمن باهلل 

                                                           

(.228اآلية)، سورة البقرة 19  
(.34اآلية)، سورة النساء 20  

(.8ص)، مرجع سايق، المرأة في ظل إلسالم 21  
(.8ص)، سابقمرجع ، دإلىالمرأة بين األصول والتق 22  

  23اإلصابة
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 .24تعلمون"

صلي اهلل عليه ذنها قال إأن ال تزوج المرأة إال بصلي اهلل عليه وسلم  وأمر النبي
، 25نكح البكر  حتى تستأذن وإذنها الصمت""ال تنكح الثيب  حتى تستأمر وال ت :وسلم

 وقد رد في السير أن النبي صلي اهلل عليه وسلم قد رد زواج المكرهات.

وللمرأة حق التشاور مع زوجها في أمور األسرة من تربية األبناء  حتى بعد الطالق، 
"والوالدات يرضعن أوالدهن حولين  وذلك كما ورد في القرآن الكريم، قال تعالي:

لين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ال تكلف كام
 .26نفس إال وسعها..."

كما أن للمرأة في الشريعة اإلسالمية حق التملك ولها أهلية التصرف في مالها. وقد 
فتحت لها الشريعة أبواب المشاركة اإلجتماعية مثلها مثل الرجل في األمور التي تخص 

باحت لها الشريعة أن تشهد مجتمعات المسلمين عامة ومهرجاناتهم أع وتحميه، فالمجتم
فكانت النساء في عهد النبي صلي اهلل عليه وسلم يخرجن لصالة العيدين  حتى الحائض 
منهن. وكذلك للمرأة في اإلسالم أن تعبر عن رأيها في المجتمع، فكانت السيدة عائشة 

صلي اهلل  ان النساء يجادلن برأيهن بين يدي الرسولللفتوي. وك يرضي اهلل عنها تتصد
 عليه وسلم وبين يدي خلفائه.

فقد روي ابن الجوزي في مناقب عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه أن عمر نهي  
تزيدوا في مهور النساء  "ال الناس عن زيادة المهور علي أربعين أوقية، فخطب فيهم قائالً:

بالزيادة في بيت المال، ثم نزل، فقامت امرأة من صف  لقيتأعلي أربعين أوقية فمن زاد 
 قالت: ألن اهلل تعالي يقول: ذلك لك، قال: ولم؟ ما النساء طويلة في أنفها فطس فقالت:

خذونه أ"وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطاراً فال تأخذوا منه شيئًا أت
ابت ورجل أخطأ كل الناس أفقه من عمر، ثم صأامرأة  ، فقال عمر:27هتانًا وإثما مبينا"ب

أيها الناس كنت نهيتكم أال تزيدوا النساء في صدقات مهورهن  رجع فركب المنبر وقال:
 أن يعطي من ماله ما أحب وطابت به نفسه فليفعل. ءعلي أربعمائة درهم فمن شا

                                                           

(.232-231اآلية)، سورة البقرة 24  
(.1310ص)، (5136رقم الحديث)، مرجع سابق، صحيح البخارى  25  

(.233اآلية)، سورة البقرة 26  
(.20اآلية)، سورة النساء 27  
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 وللمرأة أن تشارك في تنصيب القائمين علي أمر الدولة والمجتمع باإلنتخاب
"ثم نهض  بعد عمر وإشراك النساء فيها، قال ابن كثير: يوالنصح كما ورد في قصة الشور

بن أبي  يعثمان بن عفان وعل–عبد الرحمن بن عوف رضي اهلل عنه يستشير الناس فيهما 
شتاتًا مثني وفرادي أروؤس الناس وأخيارهم جميعًا و يالمسلمين برأ ييجمع رأ –طالب 

 .28حتى خلص إلي النساء مخدرات في حجابهن" ومجتمعين سراً وجهراً 

وال إختصاص للرجال علي النساء بشيء في الشريعة إال في أمور تجب عليهم 
. وال يوجد ةوتجوز لها هي جوازاً كما ذكرنا ذلك الحقًا فيما يختص بأمور الحياة العام

 أساسها تنشفي الشريعة سلطان للرجل علي المرأة إال في إطار الزوجية وهي عالقة في أ
وتنحل برضي الطرفين وتقوم في األصل علي الشوري واإلحسان وليس للرجل فيها إال 
قوامة اإلنفاق واألمر والتأديب بالمعروف، أما سلطان الوالدين فهو سواء علي األبناء 

 .29والبنات

وفي إطار العالقة بين الرجل والمرأة التي نظمها اإلسالم لهما، فقد حرمت الشريعة 
ه من فعل، قال تعالي:" وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء يا وكل ما يقرب إلالزن

فحرم اإلسالم خلو الرجل بالمرأة تجنبًا لوقوع الفتن، أما ما يتقابل فيه النساء  .30سبيال"
والرجال جماعًة من أعمال الخير واألعمال العامة وما ينفع الناس ووفق لضوابط الشرع 

محرم  ي"أال ال يخلون رجل وامرأة إال مع ذ :صلي اهلل عليه وسلمل فال حرج في ذلك قا
 " رواه البخاري ومسلم.

مر الشريعة في عالقتهما ببعضهما والبعد أفعلي الرجال والنساء أن يتحروا تطبيق 
إلي الفسوق، فال ينبغي أن ينظر الرجل إلي المرأة وال المرأة للرجل  يعن كل أمر يؤد

الفتنة بل ينبغي كف البصر متي ما وقع في النفس شيء قال  يبإسترسال يزكي دواع
"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إن اهلل خبير  تعالي:

 .31"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن..." بما يعملون"

ن نظرة الفجأة صلي اهلل عليه وسلم ع ي"سألت النب اهلل عنه، قال: يوعن جابر رض
التتبع النظرة النظرة فإن  يعل " رواه مسلم، و في الحديث يا يفأمرني أن أصرف بصر

                                                           

  28انظر كتاب البداية والنهاية.
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 األولي لك وليست لك األخري. كما ورد في سنن أبي داود. 

. أما ما كان ةويجد فيه الفتن ةوليس كل النظر محظور بل يحظر ما يلتمس فيه الفتن
 .32الطاهر ةمع الصحابتفيه كما كان في مجفيه التالقي والتخاطب العام، فال بأس 

كما يجب علي النساء والرجال الزحام بحيث تتقارب األنفاس واألجساد إال 
أما ما عدا ذلك كما يكون في الطرقات  لضرورة عملية كما يكون الحال في الحج.

ولذلك كانت الحكمة من تميز  والبيوت والمناسبات العامة فيجب التميز قدر اإلمكان.
تخذ للنساء اصلي اهلل عليه وسلم  ين النبإالنساء عن الرجال في صفوف الصالة،  حتى 

 بابًا خاصًا في المسجد تجنبًا لإلختالط والمزاحمة.

وال ينبغي لرجل أو امرأة أن يتكشف في ملبسه عن عورة أو يتعمد فتنة اآلخر 
ك فرض الحجاب علي المرأة  حتى تصون المرأة ولذل بمظهر أو حديث أو حركة معينة.

 مفاتنها وتكون أبعد عن فتنة الرجل والفتنة هي مدار الحكم.

ومن ذلك نهي النبي صلي اهلل عليه وسلم عن تطيب المرأة والمرور علي الرجال. 
ريعة إلي الفتنة، وهذا هو المعيار ذبين الرجل والمرأة تفتح  ةوال تجوز أي عالقة أو حال

 بط لعالقة الرجل والمرأة في االسالم.الضا

رائع فال يجب أن ينسخ أصل النظام اإلسالمي العام الذي ذلكن مهما كان سد ال
يقتضي بإشراك الرجال والنساء واشتراكهم في الحياة العامة وقضاء حوائجهم بعفة 

م فالعالقة بين الرجل والمرأة أصلها في اإلسال وطهارة تحفظ لكل منهما دينه وخلقه.
قال  متي ما توافرت فيها الضوابط الشرعية المنصوصة والمبينة في القرآن والسنة. ةاإلباح
"والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر  تعالي:

ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون اهلل ورسوله أولئك سيرحمهم اهلل إن اهلل عزيز 
 33حكيم"

 د المجتمع وأصول الشريعة:اليالمرأة في مجتمع المسلمين المعاصر بين تق واقع

علي الرغم من النصوص الشرعية الكثيرة التي جاءت لتكريم المرأة ورد حقوقها 
التي سلبت منها في كثير من المجتمعات المستبدة والتي هضمتها حقوقها وقللت من 

من وجود تلك النصوص الشرعية في حق  وبالرغماليوم مكانتها، إال أن واقع المسلمين 
                                                           

(.16ص)، مرجع سابق، دإلىالمرأة بين األصول والتق 32  
(.71اآلية)، سورة التوبة 33  
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د الوضعية الجائرة علي المرأة في كثير من المجتمعات اليالمرأة بين أيديهم إال أن التق
التي تستبد فيها أهواء الذكورة كالمجتمع العربي والفارسي والهندي، فلما انتشر اإلسالم 

اإلسالم والتربية  ميفي تلك المجتمعات في أول عهده ولم تكن حركة التوعية بتعال
وهام واألوضاع وتقواه مواكبة لحركات التوسع التبشري. فبقت بعض األ هبحدود

 الجاهلية عبر سيادة المظاهر اإلسالمية العامة.

"المرأة بين  هالدكتور حسن الترابي في كتاب هوترتب علي ذلك أمر خطير هو ما بين
ما قبل اإلسالم من حيث المبدأ "إن المجتمع الجديد ل د"، حيث قال:قالياألصول والت

د القديمة إلي الدين ليضفي اليمعيارا لتوجيه حياته أخذ ينسب كثيراً من تلك األوهام والتق
وقد أخذت كثيراً من الحيل  عليها حجية شرعية ويستبقي نفوذها علي نفوس الناس.

ا ببعض منها ضرب النصوص بعضه الفقهية لتكيف الشريعة بما يناسب األعراف القديمة.
عض النصوص التي تتسع علي المرأة منها إطالق النصوص المقيدة بألدعاء نسخ 

والمخصوصة ومن ذلك التوسع في تفسير األحكام المتعلقة بمظهر المرأة ومسلكها 
والتشديد في تقديرها، بينما يقع التخصيص والحصر في حكم يثبت لها حقًا أو حصانة 

صلي اهلل عليه  عزائم التي وردت في شأن النبيفي وجه رجل، ومنها سحب النصوص وال
 . 34ونسائه علي سائر النساء برغم خصوصية تلك األحكاموسلم 

في واقع حياتهم قد ضيعوا كثيراً من تعاليم اإلسالم. اليوم والحقيقة أن المسلمين 
فليس عجيبًا أن يضيعوا كثيراً من هدي الدين في شأن المرأة. ونجد أن أحكام القرآن في 

الرجال لتمنعهم من اإلعتداء، وقليل منها  ىحق المرأة جاءت حدوداً موضوعة عل
ماخوطبت فيه المرأة بحدود، فنجد أن آيات الطالق والميراث جلها جاءت لتضع حداً 

 ليد التي كانت تظلم المرأة.اللتق

النساء وضربهن  ىساءة إلوكذلك األحاديث الكثيرة التي تمنع الرجال من اإل
 ىفي بعض مجتمعات المسلمين يدل علاليوم المرأة  ىوهذا الظلم الواقع علوحجرهن. 

 ىاإلعتداء عل ىإل ىضعف اإللتزام الديني عند المسلمين ألن ضعف اإللتزام الديني أد
شيء من الضعف والرقة والرحمه وحب الخصوصية  ىالمرأة ألنها بطبيعتها مخلوقة عل

ائفها الطبيعية وال بمساعي الحياة العامة وظبألغراض األمومة ال تضاهي قوة الرجل 
 35بعض" ى"بما فضل اهلل بعضهم عل :ىالقرآن، قال تعال هوتجاربها. وذلك بتفاضل يقدر

                                                           

(.21-20ص)، مرجع سابق، دإلىالمرأة بين األصول والتق 34  
(.34اآلية)، سورة النساء 35  
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وقد استغلت بعض الحجج الفقهية من بعض الجهلة في المجتمعات المسلمة 
اب النساء إستغالل ب ىق عليالنساء، ومن أوسع تلك الحجج الفقهية للتضي ىيق عليللتض

رات مفرطة في الحيطة يرائع بفرض قيود مفرطة بحجة خشية الفتنة وبتقدذسد ال
 والتحفظ.

تغير جل األحكام المتصله بالمرأة  ىفكر المسلمين وواقعهم المشهود إل ىوقد انته
التخاطب به بدعوة وال تكلف بتربية إال -ما كان أصله في العقيدة أو الشريعة العملية–

وال حق لها في  هوال في فراق زوج تقلي هلهما في إختيار زوج تحب تبعًا لرجل، ال حرية
المشورة وال مجال لها في كثير من األحايين للتملك أو اإلتجار أو التصرف في أموالها، 

دورها في المجتمع  ىأثر ذلك بشكل مباشر عل ىمن الميراث حت ىوربما تظلم بحيل شت
مجتمعات المسلمين من حقها تمامًا في  وتقلص، فقد حرمت المرأة اليوم في كثير من

 اإلسهامات األدبية والثقافية والفكرية  حتى حد من دورها في إعمار الحياة وتقويمها.

المرأة اليوم هو عزلها من المجتمع. فجعل ظهورها كله  ىعل ىماجر ىولعل أقس
 الدين إال هوامسكت في البيت بذات الوجه الذي لم يشرع كشف عورة  حتى صوتها.

تجريدها لتربية األبناء وخدمة الزوج، مع العلم أنها لم تهيأ  ىبدعو عقابًا إلتيان الفاحشة.
ذن ستكون المرأة المسلمة مربية لألجيال في ظل هذا إلرعاية بيت بعلم وال تجربة فكيف 

 العزل الواقع عليها.

وفي الجانب اآلخر نجد نساء في المجتمع المسلم حاولت مناهضة هذا الظلم 
الواقع عليها ولكن لألسف كثير منهن وقعن في شباك الغزو الفكري الحضاري الذي 

 إجتاح العالم اإلسالمي من الغرب.

فقد بسط الغرب علينا تسلطًا فكريًا زعزع ثقة مجتمعنا في تصوراته الموروثة 
 لنسائنا المقهورات. ةوضاع المرأة شكلت فتنة حادوتشربنا أنماطًا حضارية تحررية أل

أوضاع دينية مريضة شبيهة بأوضاعنا  ىلفكر الحضاري الغربي فكر مرتد علوا
الدينية التقليدية. فأصبحت المرأة المسلمة ضحية للفكر الحضاري الغربي والفكر 
التقليدي الجاهلي وال مناص لها وال نجاة إال يإقامة الحدود الشرعية التي نصتها لها 

والتعجيل باإلصالح اإلسالمي  كريم أو السنة.الشرعية اإلسالمية. سواء في القرآن ال
 لحقوقها. 

 نماذج مضيئة إلسهامات المرأة في المجتمع اإلسالمي:
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 في مجال الدعوة:

حتى   هنجد في التاريخ اإلسالمي إسهامات المرأة الكثيرة في نشر اإلسالم وتعزيز
راتب لم يبلغها بعض الرجال وبلغت م ىبه وتفوقت أحيانًا كثيرة عل ىأصبحت مثالً يحتذ
سلمت النساء في عهد اإلسالم األول وصبرت علي كثير من أفقد  رجال في زمانها.

المشقات التي واجهتها في طريق تمسكها بدينها، فهناك من أسلمت من النساء وأخوها 
 .36ها عمر بن الخطاب يكافر كفاطمة بنت الخطاب والتي أصبحت سببًا في إسالم أخ

جها كزينب بنت رسول اهلل التي هاجرت مع الرسول وأسلمت المرأة دون زو
سر زوجها مرتين فكانت هي من تفديه وتجيره أألجل اإلسالم و ةوتركت زوجها في مك

حسنت إليه حتى دخل في اإلسالم. وكذلك أم سليم بنت ملحان أسلمت دون زوجها أو
يرة بن مالك بن النضر، وكذلك أم هانئ بنت أبي طالب التي أسلمت دون زوجها هب

ومن النساء من أسلمن وصبرن علي مضايقات أزواجهن كحواء بنت يزيد وزوجها  عمرو.
 قيس بن الحطيم.

سلمت بعض النساء وهاجرن دون أهلهن كأم كلثوم بنت عقبة وزوجها أبي أو
 سلمت بعض الموإلي من النساء وعذبن في سبيل دينهن كالحارثة بنت المؤمل.أو معيط.

بنت عبد  ىم بقوة عقيدتها بين أهلها وبلسانها، كأروومنهن من نصرت اإلسال
مناصرة النبي صلي اهلل عليه وسلم  ىالمطلب فكانت تعضد النبي بلسانها وتحض إبنها عل

 .37والقيام بأمره

كأم  ومنهن من كانت تدعو النساء سراً  حتى ظهر أمرها فعذبها أهل مكة فطردوها:
 ىإسالم خاطبها كأم سليم التي اشترطت علشريك القرشية. ومنهن من كانت سببًا في 

 خاطبها أبا طلحة أن يدخل في اإلسالم وكان ذلك مهرها.

 في مجال المغازي والجهاد:

وكانت للمرأة المسلمة وقائع مشهودة في ساحات القتال والمغازي فكن يقمن بأمر 
أم سليك و ة الجرحي ومنهن عائشة بنت أبي بكر الصديق وأم سليم.اسقاية القوم ومداو

 ىإل ىالغفارية التي كانت تخرج وترد القتل ىوحمنة بنت جحش وليل 38.وأم أيمن

                                                           

  36انظر القصة في طبقات ابن سعد.
 37اإلصابة.

  38انظر طبقات ابن سعد.
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اهلل عليه وسلم  ىصل وأم الضحاك بنت مسعود التي شهدت خيبر مع الرسول المدينة.
وصفية بنت عبد المطلب، ونسيبة بنت كعب التي شهدت أحداً  فأسهم لها بسهم رجل.

ود عنه عندما تفرغ ذاهلل عليه وسلم وهي ت ىول اهلل صلبلت بالًء حسنًا حتى مدحها رسأو
مع خالد  ةليماماعشر جرحًا. وشهدت كذلك  يالمسلمين وجرحت في تلك المعركة إثن

 اهلل وقطعت يدها. بنها عبدابن الوليد فقتل 

اهلل عليه وسلم فكانت مع المسلمين الذين  ىصل لها النبي اوهناك أم حرام التي دع
 تة نصراً لدين اهلل.بواتي جاهدن مع النبي وصحاغيرهن من النساء االركبوا البحر. و

 واألدبي: يفي المجال العلمي والفكر

الرغم من األمية المتفشية في العالم اإلسالمي بين النساء اليوم إال أن التاريخ  ىعل
هن في عدد من المجاالت الفكرية والعلمية ؤيخبرنا بأسماء لرائدات مسلمات برزت أسما

ولكن  واإلجتماعية، واألمثلة كثيرة خصوصًا في القرون الذهبية للعصور اإلسالمية.
 أبرز تلك األسماء. ىسنحاول أن نشير بإختصار إل

في عهد المسلمين األول خصوصًا الفترة المدنية منه، كانت عدد من أمهات 
جرات بعض المؤمنين والصحابيات الجليالت من رواد الحركة العلمية النسائية وكانت ح

الصحابيات منارات لإلشعاع العلمي والثقافي واألدبي وكانت أم المؤمنين عائشة رضي 
ت باألنساب واألشعار ااهلل عنها في مقدمتهن، فكانت من الفصيحات والبليغات والعالم

ومن أغزر النساء علمًا وفقهًا في عصرها  حتى أن الصحابة كانوا يقصدونها لطلب العلم، 
مة رضي اهلل عنها فكما وصفها الذهبي أنها من فقهاء الصحابة، وغيرهن وكذلك أم سل

بي بكر الصديق، وأسماء بنت أممن اشتهروا برواية الحديث والعلم الشرعي كأسماء بنت 
 وغيرهن عميس، وجويرية بنت الحارث، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت جحش.

سالمية في تشكيل العديد مر العصور اإل ىوقد ساهمت المرأة المسلمة العالمة عل
من كبار علماء المسلمين والذين كان لهم دور كبير في نشر اإلسالم وعلومه في الشرق 
والغرب، فالمؤرخ الشهير الخطيب البغدادي قد سمع من الفقيهة والمحدثة طاهرة بنت 

وكانت أمه الواحدة بنت الحسين بن  .39ه(436) سنةى أحمد بن يوسف التنوخية المتوف

                                                           

شبكة األبوكة ، مقال بعنوان)دور المرأة المسلمة في النهضة العلمية(، أبو زيد أحمد محمود 
ه(.1429م()2008-7-29ت)، اإلجتماعية 39  
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علم  ى، وكانت عل40لشافعياه( من أفقه الناس في المذهب 377عيل المتوفاة سنة)إسما
بالفرائض والحساب والنحو، كما تفردت زينب بنت يحي بن العز بن سالم المتوفاة 

ه( فقد تفردت برواية المعجم الصغير بالسماع المتصل، وزينب بنت أحمد 735سنة)
الب العلم طت السند ورحل إليها عدد من الدمشقية والتي برعت في رواية األحاديث ذا

 .41لينهلوا من علمها

وكان ألم هاني بنت الهوريني شيخة االمام جالل الدين السيوطي دور بارز في 
 تكوينه العلمي.

وفي المجال األدبي برزت الخنساء تلك الصحابية الجليلة بشعرها القوي والذي 
، وهناك عائشة الباعونية والتي 42ويةالمسلمين ورفع روحهم المعن ةكان له دور في نصر

 كانت من الصوفيات والشاعرات والمجيدات وهنالك رابعة العدوية وغيرهن. 

 خاتمة:

أي شكل كان من أشكال الظلم، أما من  ىلم يكن اإلسالم يومًا ظالمًا للمرأة عل
م إلسالم أو ممن يكنون عداًء متأصل لإلسالايدعون ذلك فإما لقلة معرفتهم األصيلة ب

 ويريدون مهاجمته بأي شكل كان.

فاإلسالم كرم المرأة بشهادة كثير من النساء أنفسهن وحفظ حقوقهن في شتئ 
ضف لذلك أذلك  ىكبر دليل علأوالنصوص الوارده في الكتاب والسنة  مجاالت الحياة.

 .النماذج التي وردت في التاريخ والسير عن نساء المسلمين

مرأة المسلمة مكانتها التي كرمها بها القرآن وندفع اليوم لنرد لل هوكل ما نحتاج
 ةبالشبهات التي القيت حول اإلسالم فيما يخصها هو انه البد من مراجعة النصوص الوارد

في حقها في الشريعة وإعادة النظر في فهمها بشكل صحيح، وإال لن يتغير حال المرأة 
 يد أو ضحية للفكر المستغرب.لاالمسلمة التي أصبحت كما ذكرنا حبيسة العادات والتق

 المراجع:

 القرآن

                                                           

  40المرجع السابق.

  41المرجع السابق.
م(.1970ت)، ب: مصر، ن:دار المعارف، (1ط)، الخنساء، د:عائشة عبد الرحمن 42  
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 صحيح البخاري

 صحيح مسلم

 سنن ابي داوؤد

 سنن ابن ماجه

 طبقات ابن سعد

 كتاب اإلصابة

ليد: د:حسن عبدهلل الترابي، مركز دراسات المرأة، نسخة اكتاب المرأة بين األصول والتق
 إلكترونية 

 مد الحسيني الشيرازي، نسخة إلكترونية.آية اهلل السيد مح كتاب المرأة في ظل اإلسالم:

-)مكانة المرأة في اإلسالم(، ت)الجمعة جريدة اإلتحاد: معالجات إسالمية، مقال بعنوان
 (.2017-مارس-3

لي:قضايا المرأة بين التقإليد الراكدة والوافدة، دار الشروق، نسخة اكتاب محمد الغز
 إلكترونية.

)دور المرأة المسلمة في  أبو زيد، مقال بعنوان أحمد محمود شبكة االلوكة اإلجتماعية:
 النهضة العلمية(.

 (.1970(، ن)دار المعارف(، ب:مصر، ت)1كتاب الخنساء: د:عائشة عبد الرحمن، ط)
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 الحقوق الواجبات: لهي في رفع مكانة المرأةمعالم العدل اإل

 أمل محمد حسين النبهان

 

 المقدمة:
 أما بعد : ،الحمد هلل والصالة والسالم على سيد االنبياء والمرسلين

لعادل، ه ا. وجوهره القويمةيم تعاليملقد اهتم اإلسالم بالمرأة اهتماما نابعا من صم
َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإِنِّي َجاِعٌل ِفي اْْلَْرِض  ))لذي يرفع تعالى على هذه االرض. ا

 (30)سورة البقرة، آية  ((َخِليَفة  

ورفع شانها  ا اإلسالمالمستخلف فقد كرمه ر للمجتمعنصف االخو المرأة هي ال
ها مكانة ساميه، بعد ان وأومكانتها كثيرا، وهو الدين الوحيد الذي اعطى المرأة حقوقها وب

 اهدرت القوانين اْلرضية هذه الحقوق.

حيث وهبها االسالم نفسها واعطاها حرية الكلمة والشعور واالختيار والتعبير عن 
 رأيها.

 وكرمها مولودا حيث حرم وأدها.

رفع مكانة المرأة اإلنسانة واعطائها الكثير من  يمن باب العدل االله اءوقد ج
 الحقوق والواجبات التي حرمت منها في ظل الثقافات الغير اسالميه.

  -مشكلة البحث :

 تتمحور مشكلة الدراسة في السؤال المحوري التالي :

 مكانة المرأة ؟ ما معالم العدل االلهي في رفع

 تية :ويتفرع عن السؤال المحوري االسئلة الفرعية اآل

 ما مكانة المرأة في الثقافات غير اإلسالمية ؟؟ -1

 ما مكانة المرأة في االسالم ؟ -2

 ما هي واجبات المرأة في االسالم ؟ -3

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya30.html
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 ما هي حقوق المرأة في االسالم ؟ -4

 أهداف البحث :

 لهي في رفع مكانة المرأة :يهدف هذا البحث الى بيان معالم العدل اال

 بيان مكانة المرأة في الثقافات غير اإلسالمية. -1

 بيان مكانة المرأة في االسالم. -2

 توضيح واجبات المرأة في االسالم. -3

 معرفة حقوق المرأة في االسالم. -4

 أهمية البحث :

تكمن أهمية البحث في توضيح مكانة المرأة في االسالم، ورفع الظلم الواقع عليها، 
ا جاء هذا البحث ليعالج الخلل المعرفي في التمييز بين الحقوق والواجبات التي كم

 أعطيت للمرأة.

 منهجية البحث :

ليل النصوص حتتبعت الباحثة المنهج االستقرائي التحليلي المعتمد على استقراء وت
 المتعلقة بالبحث.

 مخطط البحث :

 قامت الباحثة بتقسيم البحث كاآلتي :

 : مكانة المرأة في االسالم والثقافات االخرى.المبحث االول 

 المطلب االول : مكانة المرأة في الثقافات االخرى.

 المطلب الثاني : مكانة المرأة في االسالم.

 المبحث الثاني : واجبات المرأة وحقوقها في االسالم.

 المطلب االول : واجبات المرأة في االسالم.

 السالم.المطلب الثاني : حقوق المرأة في ا

 المبحث االول : مكانة المرأة في االسالم والثقافات اآلخرى.

 : مكانة المرأة في الثقافات اْلخرى. المطلب اْلول

ْلخرى بالكثير من المظالم وإنقاص القد مرَت المرأة قبيل اإلسالم وعبر الثقافات 
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ض للحقوق وتأرجح بذلك ميزان العدل في انصافها. فالبعض هوى بها الى الحضي
 فكانت متاعا فحسب. والبعض اخذ من هذه الحقوق والواجبات ما يوافق هواه و رغباته.

وفي هذا المطلب تسلط الباحثة الضوء على مكانة المرأة عند بعض الثقافات غير 
 -االسالمية ومنها :

 -:المرأة وحياتها عند ثقافة االغريق   -

الختالف اْلوضاع االجتماعية  اختلفت مكانة المرأة واحوالها في بالد االغريق تبعا
 السائدة في المدن والدويالت اإلغريقية.

فقد كانت المرأة في )إسبارطه ( تشترك مع الرجل في السباقات الرياضية، وتتمتع 
صح نموذجا للتقاليد الشائعة عند أيمكن اعتبارها  بقسط كبير من الحرية.. أما في ) أثينا (

الثينية على االقل أيادي هو البيت، وكان نصيب الفتاة االغريق، فكان مكان المرأة االعت
ها دمن التربية كما نفهمها االن قليال معدوما، وأما ما تتعلمه من امها فيقتصر على اعدا

 للقيام بالواجبات االعتيادية التي تقوم بها ربه البيت.

المرأة  ن في اغلب االحيان وال يتناول القانون حياةاأما الزواج كان يقرره الوالد
المتزوجة، إال فيما يخص ملكية المهر، فهو يحدد رسميا  في الخطبة من قبل والدها، 
وكان آنذاك قيودا  على نقل الملكية فلم يكن يسمح المرأة باْلدالء بالشهادة في المحاكم 

 1او التوقع على العقود كطرف ثان اال اذا كانت النقود بمبلغ زهيد.

فلم يعتبر القانون الروماني ذات شخصيه مستقله لها كيان اما المرأة عند الرومان : 
مستقل، بل اعتبرها ومالها في حكم المملوكة للرجل، ال يسال عما يفعل بشأنها، ولقد 
عبر بعض الكتاب االجتماعيين عن ذلك بان عقد الزواج عند الرومان كان عقد رٍق 

كل حياتها تعيش عيشه الرقيق  ة، وهي قبل ذلك كانت في رق ابيها، فهي فيأبالنسبة للمر
 تنتقل من رق االب الى رق الزوج.

فلم تكن العالقة بين الرجل والمرأة ذات حقوق وواجبات متبادلة بل للرجل 
 2الحقوق كلها، وعلى المرأة الواجبات كلها.

وتعرج الباحثة الى ذكر حياة المرأة العربية قبل االسالم حيث وجدت مهضومة 

                                                           
1 -70م،ص2،1977آبتري، مدخل الى تاريخ االغريق وادبهم واثارهم ؛ ترجمه د. يوئيل يوسف عمريز، د. م، د.ق،ط 

.)بتصرف(79  
2 .7ابو زهره محمد، تنظيم االسالم للمجتمع، بيروت دار الفكر العربي، د.ط، د.ت، ص   
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هل الجاهلية تطير من المرأة وقد ورد دحض هذه المظالم والعادات الحقوق، فكثير من ا
 ت في حق المرأة.بالسيئة التي ارتك

ا يَْشَتُهونَ  تعالى " هومنها قول ِ اْلَبنَاِت ُسْبَحانَُه ۙ َولَُهم مه  (.57")النحل َويَْجَعُلوَن هلِله

َر أََحُدُهم ِباْْلُنثَٰى ظَله وَ  ومنها ايضا "  (. 58")النحل ْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم َوِإَذا بُشِِّ

مة وهي وأد البنات، خوفا من واالناث ادى الى العادة المشؤ هفهذا اللغو في كر
 4 3الفقر والعار والفضيحة.

وهذا الذي يركب الخيل ويحمل السالح ويرد العدو، ويحوز الغنيمة ويدافع عن 
نكيل بالمرأة من قبل الرجل فانحطت منزلتها شرف القبيلة، وقد ترتب على هذه النظرة الت

 5وهضمت حقوقها 

 حيث سادت النظرة الى انها حمل ثقيل على كاهل الرجل. 

وتذكر الباحثة في هذا المقام ومن باب الشفافية، بعض الجوانب المشرقة التي تتميز 
واصبح بها المرأة في العصر الجاهلي وهي العفة، والفصاحة، وحسن التربية البنائها، 

اختيار االمهات اول ما يفكر به الرجل اذا ابتغى النجابة الفصاحة ْلبنائه، حتى ما يمن 
 6ياره المهم. تعليه الرجل على ابنائه اذا كبروا هو حسن اخ

عن مكانة المرأة وحياتها، يرى ويميز كمية الظلم وهدر  هوالمتتبع لما سبق ذكر
 افات المغايرة لإلسالم. الثقوانسانية المرأة عند كثير من الشعوب 

وبقيت المرأة تصارع هذه المظالم الى ان سطع نور االسالم بمبادئه االلهية العادلة 
التي اعطت كل ذي حق حقه، ورفعت من مكانه االنسان بشكل عام ومكانة المرأة بشكل 

 خاص وهذا ما سوف تتكلم به الباحثة في الطلب التالي.

 .في االسالمالمطلب الثاني : مكانه المرأة 

لقد رفع االسالم المرأة ومكانتها التي كانت منحطة لدى بعض الشعوب كما ذكرنا 
ان الكثير من السور واآليات القرآنية  آنفا  ومن خالل تتبع الباحثة لآليات القرآنية، تستنج

                                                           
3 .22م، ص1970، 3ي، سعيد، االسالم والمرآة، بيروت، دار الفكر، طاالفغان   
4 .12/ ص ھ 1401، 1راجع : المسلم، اقبال، االسالم والمرآة، الكويت، دار السلفية، ط   
5 الرفاعي، جميلة عبد القادر ؛ محمد رامز عبد الفتاح العزيزي، حقوق المرأة في االسالم، االردن، دار المامون للنشر،  

.43-42م، ص 2006، 1ط  
6 . )بتصرف(.42المرجع نفسه. ص   
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تناولت مواطن عادلة في ذكر المرأة ومكانتها، وال يتسع المقام لذكرها، وتكتفي الباحثة 
 كر مواطن العدل االلهي في القضايا العامة التي ذكرها القران الكريم بهذا الشأن.بذ

 7واول قضية واهمها هي مساواة الرجل المرأة في االصل والخلقة 

اَعِة َشْيٌء َعِظيمقال تعالى   ( 1)النساء  يَا أَيَُّها النهاُس اتهُقوا َربهُكْم ۚ ِإنه َزْلَزلََة السه

ا هُ وقال ايضا    ن نهْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها ِلَيْسُكَن ِإلَْيَها ۖ َفَلمه َو الهِذي َخَلَقُكم مِِّ
اَها ا  تََغشه َ َربهُهَما لَِئْن آتَْيَتنَا َصالِح  َعَوا اهلله ا أَْثَقَلت ده ْت ِبِه ۖ َفَلمه ا َفَمره َحَمَلْت َحْمال  َخِفيف 

 (.189)االعراف  ناِكِريلهنَُكونَنه ِمَن الشه 

ا وفي قولة تعالى :  نَساَن ِمن نُّْطَفٍة أَْمَشاٍج نهْبَتِليِه َفَجَعْلنَاُه َسِميع  )ِإنها َخَلْقنَا اإْلِ
ا  (2 اإلنسان(َبِصير 

فخلق االنسان على هذا النحو ال يتبدل باختالف المكان والزمان واللغة والعرق 
 او انثى. اوالجنس سواء كان ذكر

ن معالم العدل االلهي في رفع مكانة المرأة ايضا مساواة المرأة بالرجل باالعتبار وم
البشري والغاء اية فروق بينهما. حيث نفى افضلية الرجل على المرأة  في أي شيء وفي 

ن َذَكٍر َوأُنثَٰى َوَجَعْلنَاكُمْ  ذلك يقول اهلل تعالى ُشُعوب ا َوَقَبائَِل  : )يَا أَيَُّها النهاُس ِإنها َخَلْقنَاُكم مِِّ
ِ أَْتَقاُكْم ۚ ِإنه اهللهَ   (.13) َخِبيرٌ  َعِليمٌ  ِلَتَعاَرُفوا ۚ ِإنه أَْكَرَمُكْم ِعنَد اهلله

 8فهذه اآلية تقرر المساواة في النشأة واالصل بين االفراد وبين الذكر واالنثى 

ِذيَن آَمنُوا ُكِتَب َعَلْيُكُم : )يَا أَيَُّها اله  ومنها ايضا القصاص في االنثى لقوله تعالى
 (.178)البقره اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى ۖ اْلُحرُّ ِباْلُحرِِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواْْلُنثَٰى ِباْْلُنثَٰى ۚ( 

وهنا يستنبط من اآلية الكريمة العدل االلهي المطلق في القصاص الذي يطمئن به 
 .9القلب وتستقيم معه اقضية الحياة 

ما رفع االسالم من مكانة المرأة من خالل وضع اسس لحياتها الزوجية حيث وثق ك
الميثاق وجعلها سكن الرجل، ورفع من مكانة هذه العالقة فجعل فيها المودة والرحمة 
والتعامل. وجعل المرأة هي العنصر االساسي في بناء االسرة المسلمة، ومن هذه اْلسرة 

 ت أمم ودول. تفرعت بيوت وقامت مجتمعات وظهر

                                                           
7 ، مصدر سابق30االفغاني، االسالم والمرآة، ص   
8 .) مصدر سابق(72الرفاعي، حقوق المرأة في االسالم، ص    
9 .16،ص1،1984الجميلي، سيد، احكام المرأة  في القران، بيروت، دار الكتاب العربي، ط   
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وبمجيء االسالم أبطلت الكثير من العادات التي كانت سائدة مثل تحريم الكثير من 
وزواج الولد من زوجة ابيه بعد وفاته، والجمع بين  10انواع الزواج، كزواج )االستبضاع (

 االختين، وغيرها من العادات التي من شانها ان تحط من كرامة وانسانية المرأة انذاك. 

عطى االسالم كرامات عده المرأة لم تكن تحظى بها دون االسالم العادل أيضا أ
ة مخطوبة أمرومنها التكافؤ االجتماعي بينها وبين زوجها، والغاء ظاهرة خطبة الرجل ال

 ْلخر غيره.

ومعالم العدل االلهي كثيره في حق النساء منها فسح المجال في ميدان العلم 
 11الم معدله لحياة الرجل.والمعرفة، فحياة المرأة في االس

وقد اناط االسالم المرأة هذه الواجبات بما يتناسب مع طبيعتها وقدرتها، كما 
حظيت بالحقوق التي لم تكن لتحظى بها في ظل أي ثقافة اخرى غير االسالم. وهذا 

 المبحث سيتم تفصيله كاالتي : 

 واجبات المرأة وحقوقها في االسالم. -المبحث الثاني :

 .المطلب االول : واجبات المرأة في االسالم

ان االسالم لم يغل يد المرأة ولم يقيدها، وقد أعطاها من الكرامة ما أعطى، ومن 
عدل اهلل تعالى أن وضع على المرأة  بعض من الواجبات التي تتناسب مع فطرتها 

اة المجتمع، وتكوينها، وهذه الواجبات انما هي كفة الميزان العادل التي توازن بها حي
ا تأدية الواجبات اْلسرية هومن اهم لكونها شقيقة الرجل في اعمار هذه البسيطة.

والزوجية الموكلة اليها للحفاظ على الكيان االسري والمجتمعي، كحفظ النفس في حال 
 .12غياب الزوج وحفظ ماله وعرضه، وأوالده، والخروج بأذنه 

ات المرأة ال تقل أهمية عن واجبات وتنوه الباحثة في هذا السياق الى ان واجب
 الرجل المناطة اليه من امور دينية ودنيوية.

والتقوى وتجنب المعاصي واآلثام وتجنب المنكر والفواحش من اهم واجبات 
ِ أَْتَقاُكْم ۚ (المرأة المسلمة لقوله تعالى :   (.13)الحجرات  )ِإنه أَْكَرَمُكْم ِعنَد اهلله

الفاضلة وصدق العقيدة واالعمال الصالحة، فاإلنسان اذا ومنها التحلي باْلخالق 
                                                           
10 .16رأة ، القاهره، دار المعارف، د ز ط، د. ت، ص بن الشريف، محمود، القران دنيا الم   
11 .40نفس المصدر السابق ص    
12 .73و ص71م، ص 1978، 3الحامد. محمد علي، رحمة االسالم للنساء، مصر، دار االنصار، طبعه    
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امن باهلل تعالى وعمل االعمال الصالحة كان من الصادقين مع اهلل تعالى وهذا واجب الهي 
 13للذكر واالنثى.

ذكر يحيطها شيء من الوترى الباحثة ان واجب المرأة  تجاه االمور اْلنفة 
وعليها يقع كاهل التربية وسياسة البيت الخصوصية اذ ان المرأة هي االم والزوجة 

واالوالد، فعليها الحذر كل الحذر واالنتباه والتحلي بها كما امرها اهلل تعالى لتكون قادره 
 على حمل هذه المسؤولية.

ومن واجبات المرأة أيضا القيام بواجبها في االستحالف في االرض فعليها االلتزام 
ن َذَكٍر أَْو أُنَثٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحِيَينهُه ) في االوامر والنواهي، يقول تعالى : ا ِمِّ َمْن َعِمَل َصاِلح 

  (. 97َحَياة  َطِيَِّبة( )النحل

السعي، ان هي عملت الصالحات في حدود ما فعليه فأن المرأة كالرجل مشكوره 
 .14تطبق انوثتها، وطبيعة تكوينها الجسماني والنفسي 

ومن هنا يتبين لنا مظاهر العدل االلهي في الواجبات والمطلوبات، حيث تاتي هذه 
الواجبات من التكاليف واالعمال التي تطيقها المرأة وتمكنها االستمرار عليها، وقد تجنب 

 ماال تطيق المداومة عليه.

واجبات مع ما هو مشروع دون ان يقرن فيها ما ليس وكذلك قد تناسب فعل هذه ال
 .15بمطلوب مما يسبب لها المشقة واالرهاق 

 حقوق المرأة في االسالم. -المطلب الثاني :

وفي هذا الجانب تقف الباحثة وقفة حيره من امرها لما سوف تضيفه هنا، وما سوف 
يتها على جميع الجوانب تذكره من حقوق انصف االسالم بها المرأة وجعلها تستعيد انسان

واْلصعدة، حيث يضيف المقام لذكرها جميعا فتكتفي الباحثة بذكر ما رأته مناسبا لوضعه 
 في هذا البحث.

وأول ما تستهل ذكره الباحثة هو حق المرأة في الحياة بعد ما كانت تمارس عليها 
 اشكال الظلم من الواد والحرمان.

                                                           
13 .201الرفاعي، حقوق المرأة في االسالم، مصدر سابق، ص   
14 عض حقوق النساء في االسالم، الرباط، مطبعة المعارف، د. ط، يشو، ميمون، وكمال اسماعيل، الدليل المختصر لب 

.15م، ص  1998  
15 . )بتصرف(27م، ص  2004، 1زيدان، عبد الكريم، حقوق و واجبات، المرأة في االسالم، بيروت، مؤسسة الرساله، ط   

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura16-aya97.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura16-aya97.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura16-aya97.html
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ال بالحق، كما منع قتل االوالد وواد البنات فمنع االسالم قتل النفس منعا مطلقا ا
 (.8)َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت()التكوير ص 16ودفنهن مهما كان السبب

ويترتب على حق الحياة جميع ما يقتضي من حقوق لضمان استمرار حياتها، وتوفير 
اهر لها حياة كريمة وهذه الحقوق التي شرعها االسالم المرأة هي من اهم معالم ومظ

 17العدل االلهي لها ومنها حق االرث، فالمرأة حق ثابت في التركة.

وكذلك حقها في التعليم فالعلم يسمح لإلنسان بان يعرف ما له وما عليه، ويسمح 
بالتأمل في الكون بقصد اكتشاف اسراره، بهدف زيادة درجة االيمان والتعليم وان كان 

 18رائض الدينية عليها.حقا المرأة والرجل على السواء فإنه من الف

وقد ضربت لنا امهات المؤمنين _ رضي اهلل عنهن _ مثال مشرفا في العلم فكانت 
مرجعيه فريده في رواية االحاديث واإللمام بالسيرة  –رضي اهلل عنها  –السيدة عائشة 
 النبوية الشريفة.

 .19ومن هذه الحقوق أيضا حق التعبير عن الرأي 

المرأة الهامة الذي من شانه ان يحررها من اي نوع من وحق الحرية أيضا من حقوق 
انواع العبودية، حيث كان االسترقاق منتشرا بشكل واسع عند العرب ولم يكتف االسالم 

حث على تحرير وبالتأكيد على وجوب معاملة الرقيق بطريقة عادله وانسانية فقط بل 
م باعتبار ان االنسان ذكر وانثى هو العبيد، وبناء عليه فقد اعطى االسالم المرأة حق االحترا

ْمَنا َبِني آَدَم( 20مكرم عن باقي المخلوقات ويستحق االحترام  . لقوله تعالى : )َوَلَقْد َكره
 (. 7)االسراء 

ة، مثل حق أومن الحقوق الهامة أيضا الحقوق الزوجية التي فرضها االسالم للمر
ا في الرعاية الصحية ضحقها ايالسكن والمعاملة بالرفق، وعدم الضرب والتقبيح، و

 .21والجسدية والنفسية للزوجة 

ن لكل رجل وامرأة إن الكريم، فآومنها أيضا حق العمل وهذا الحق تبعا لتعليم القر

                                                           
16 19يشو، الدليل المختصر، مصدر سابق، ص    
17 .87م، ص  1985، 1اء، الكويت، دار الدعوة، ط عبد، محمد يوسف، قضايا المرآة، في سورة النس   
18 .31يشمو، الدليل المختصر، مصدر سابق، ص   
19 .83م، ص 2007رضوان، زينب، المرأة بين الموروث والتحديث، مصر، الهيئة المصرية للكتاب، د. ط،    
20 .43م، ص1998، 1احسان، رفعت، االسالم وحقوق النساء، سوريا، دار الحصاد، ط    
21 )بتصرف ( 63_ ص 61م، ص 2016. 1موسى، حقوق المرأة في االسالم، االردن، دار جرير، ط  حجيرات،   
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ا اْكَتَسْبَن( )  مه َساِء َنِصيٌب مِِّ ا اْكَتَسُبواۖ  َوِللنِِّ مه َجاِل َنِصيٌب مِِّ لرِِّ
الحق في العمل، لقوله تعالى )لِِّ

 (.32النساء 

ومنها أيضا حق الخصوصية و كحق انساني، ويضع احكاما وقوانين سماوية تحمي 
لقوله تعالى : )َيا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اْجَتِنُبوا) )الحجرات  22حياة الفرد من تطفل غير مالئم 

12 .) 

ة، واعتبر هذا المال حق المرأة ليس أوحق المهر من اهم الحقوق الزوجية للمر
 .23فيه سواء االهل او الزوج الحد حق

أيضا حق المرأة في التصرفات المدنية حيث سوى االسالم بينها وبين الرجل في 
 .24حق التملك ومباشرة عقود التصرفات بجميع انواعها. وجعل لها ملك خاصا 

هذه الحقوق هي منحه من اهلل تعالى ْلنه كرمهم على سائر المخلوقات، ومن 
هم الحقوق الالزمة لتكريمه، وخاصة المرأة. فعدل اهلل تعالى في مقتضيات التكريم ان منح

تسطير هذه الحقوق وتثبيتها انما هو من باب تكريمها ورفع مكانتها، اذ ان هذه الحقوق 
 .تسهم في تحصيل المصالح لها ودرء الفساد عنها

 الخاتمة

 من خالل هذا البحث توصلت الباحثة الى النتائج التالية :

 لم كثيره وقعت على المرأة ال سيما في الثقافات المغايرة لإلسالم._ وجود مظا

_ استنتجت الباحثة ان استرجاع مكانة المرأة وكرامتها ال يكون اال في الدين 
 االسالمي.

 _وضع الواجبات العادلة على المرأة للقيام بالتكليف االلهي ومن هذه الواجبات.

 التحلي باْلخالق الفاضلة  -1

 المعروف والنهي عن المنكر.واجب االمر ب -2

 والواجبات الزوجية، مثل الحفاظ على البيت، واستئذان الزوج وغيرها. -3

 _ فرض االسالم المرأة الحقوق التي أعادت لها كرامتها، ومنها 

                                                           
22 .52احسان، االسالم وحقوق النساء، ص    
23 .50م.ص2000ابو فارس، محمد عبد القادر، حقوق المرأة المدنية والسياسية في االسالم، االردن، دار الفرقان.   
24 .20م، ص1993كندرية، دار المعرفة د، ط، شلتوت، محمود، القرآن والمرأة، اإلس   
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 من حقها داخل اسرتها.ضق الزوجية التي تنظم حياتها وتححق الحياة و -1

 حق الحرية والتعليم  -2

 من حقها داخل اسرتها.ضم حياتها وتوق الزوجية التي تنظ الحق -3

 التوصيات :

ومن خالل هذا البحث المتواضع توصي الباحثة زيادة البحث واثراء المكتبة العلمية 
 بالدراسات الميدانية والنظرية التي تضمنت المرأة حقوقها وتعيد لها مكانتها.

كان خطأ فهو  _ هذا ما وفقني فيه ربي، فإن كان صحيحا فإنه من اهلل وتوفيقه، وان
 مني ومن الشيطان واهلل ورسوله بريئان منه.

 

 

 

 

 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı 

Iğdır, 9 Haziran 2018: 633-642 

Doi: 10.29355/iuif.2018uikc45851 
 

 

 

Uluslararası İslam 

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

633 

___________________________________________________________ 

 سؤال المرأة في المنظومة العقدية اإلسالمية المضامين واألبعاد 
 رؤية النبي ربَّه ليلة اإلسراء نموذجا

 1 خالد محجوب

 

جاء دين اإلسالم بالمبادئ والقيم التي تعلي من شأن اإلنسان وتحفظ له كرامته 
كما شرع له من األحكام ما به تصلح حياته في الدنيا وينال الفوز يوم القيامة، وإنسانيته، 

وجعل هذه األحكام مراعية لحال المكلف من حيث الجنس والعمر والصحة والمرض 
 وما يطرأ على حياته من متغيرات تؤثر على األحكام الشرعية وجودا وعدما.

وجدناه متوجها في أغلب نصوصه ثم إننا إذا ما رجعنا إلى خطاب القرآن الكريم 
وقد  إلى ضمير المذكر المخاطب "يا أيها الناس" "يا أيها اإلنسان" "يا أيها الذين ءامنوا"...

فهم بعض من ال حظ له من علوم اللسان العربي أن في هذا االختصاص إهمال لشأن 
وسفهاء المرأة وإغفال لها، حتى عّدها بعض العلماء من سقط المتاع وجنس الصبيان 

األحالم، وجعلوها مضرب المثل في قلة الفهم وخفة العقل كقول أحدهم: "يَُقاُل ِلَهَذا 
ْبَياِن َوَمْن َلْيَس ِعْنَدُه َبَياٌن، َواَل ِلَمْذَهِبِه  َساِء َوالّصِ اْلُمَعاِرِض: َوَهَذا أَْيًضا ِمْن ُحَجِج النِّ

بُْرَهاٌن"
2  

اإلسالم شقيقة الرجل، بل شأنها في قضية والحق الذي ال مرية فيه أن المرأة في 
التعليم أعظم، ألن الوظيفة االجتماعية للمرأة تتطلب، بسبب اتصالها الدائم والمباشر 
باألوالد في البيت، بخالف الرجل الذي فرضت عليه الوظيفة االجتماعية الخروج من 

ان األمر هكذا على البيت البتغاء الرزق وتحمل تكاليف الحياة المادية لألوالد، وإذا ك
سبيل الفطرة والسنة الكونية، فال جرم أن كان تعليم المرأة في اإلسالم بهذه األهمية 

                                                           
1 Cezayir Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi 

المريسي الجهمي العنيد فيما افترى عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني، نقض اإلمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على  2
هـ( الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع المحقق: رشيد بن حسن األلمعي 280على اهلل عز وجل من التوحيد، )المتوفى: 

 214ص 1م ج1998 -هـ 1418الطبعة: الطبعة األولى 
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والخطورة، وتزداد خطورة هذا التعليم كلما ارتبط بوظيفة اإلنسان في الدنيا ومصيره في 
 اآلخرة، وهو ما تكفل درس العقيدة ببيانه وكشف مبهماته وحل غوامضه.

ا إلى التراث المعرفي المتعلق بدرس علوم الشريعة وجدنا للمرأة ثم إذا ما جئن
حضورا في درس الحديث ودرس الفقه وعلوم القرآن، وأما حضورها في درس األصلين 
) أصول الدين وأصول الفقه( ال نكاد نجد له أثرا يذكر، مما يدفعنا إلى التساؤل عن سبب 

بالمرأة وتمنعها من الخوض  ة تتعلقذلك، وهل هذا الغياب راجع إلى خصوصية تشريعي
في أمثال هذه المواضيع؟ أم أنه محض توافق مع السنة الكونية القاضية بأن كل مخلوق 
ميسر لما خلق له؟ أم أن سبب ذلك متعلق بالعرف االجتماعي وخصوصية المرحلة 

 التاريخية؟

نا لإلجابة على هذه التساؤالت وغيرها من نقاط الظل في هذا الموضوع آثر
الحديث عن هذا الموضوع الشائك والشائق انطالقا من نموذج معرفي )سلفي( ناصع 
يتمثل في أم المؤمنين السيدة عائشة بنت الصديق رضي اهلل عنها وعن أبيها، وقد قسمته 

 بما يوافق المقام واالختصار إلى مبحثين:  

 المبحث األول: المرأة في مصادر التشريع اإلسالمي

 : المرأة وسؤال الجدل حديث الرؤية نموذجاالمبحث الثاني

 المبحث األول: المرأة في مصادر التشريع اإلسالمي

 المطلب األول: المرأة في القرآن الكريم

ْكر، وقد تجلى هذا  احتفى القرآن الكريم بالمرأة وأعطاها نصيبا من االهتمام والّذِ
كان هذا الحديث مختصا بنساء  االهتمام في اآليات الكثيرة التي تحدثت عن المرأة، سواء

مخصوصات ُذكرن بأسمائهن وأشخاصهن وما تركنه من أثر إيجابي أو سلبي في الحياة، 
أو تعلق بالمرأة كأنثى لها من الخصائص ما يميزها عن الرجل، وسوف نحاول من خالل 
هذا المطلب أن نقدم صورة مختصرة ومركزة عن صورة المرأة في القرآن الكريم، من 

أن نأخذ تصورا إجماليا عن مدى احتفاء القرآن بالمرأة خالفا لما يروج له أدعياء  أجل
 الباطل من شبهات تتهم اإلسالم بالتقصير في حق المرأة وظلمها وقهرها!

/ أنزل اهلل عز وجل سورة كاملة من الطوال سماها سورة النساء، وما وجدنا في 1
سمى سورة أخرى باسم أنثى وهي سورة القرآن ذكرا لسورة سميت باسم الرجال، كما 

مريم، وأخرى باسم المجادلة وهي المرأة التي جادلت النبي صلى اهلل عليه وسلم في 
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 طالق زوجها لها.

/ ذكر القرآن الكريم أسماء عدد كبير من النساء في مقامي المدح والذم، من أجل 2
اللواتي امتدحهن القرآن  أن تتعظ المرأة المسلمة، وتعمل بما يؤهلها لتكون من النساء

الكريم وأشاد بهن وبمواقفهن، وتبتعد عن أفعال ومواقف النساء اللواتي ذمهن القرآن 
الكريم وأعاب أفعالهن وأخالقهن وقد جمع لنا القرآن الكريم نماذج من الصنفين في 

ُ َمَثاًل ِللَِّذيَن َكَفرُ  وا اْمَرأََت نُوٍح أواخر سورة التحريم فقال عز من قائل: } َضَرَب اهللَّ
 َشْيًئا َواْمَرأََت لُوٍط َكاَنَتا َتْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا َصاِلَحْيِن َفَخاَنَتاُهَما َفَلْم يُْغِنَيا َعْنُهَما ِمَن اهللَِّ 

اِخِليَن ) ُ َمَثاًل ِللَِّذيَن آَمنُوا اْمَرأَ 10َوِقيَل اْدُخاَل النَّاَر َمَع الدَّ َت ِفْرَعْوَن ِإْذ َقاَلْت ( َوَضَرَب اهللَّ
ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمينَ  ِني ِمْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوَنّجِ  َرّبِ اْبِن ِلي ِعْنَدَك َبْيًتا ِفي اْلَجنَِّة َوَنّجِ

َقْت ِبَكِلَماِت ( َوَمْرَيَم اْبَنَت ِعْمَراَن الَِّتي أَْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخنَا ِفيِه ِمْن ُروِحَنا َوَصدَّ 11)
َها َوُكُتِبِه َوَكاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتيَن{ ]التحريم   [12..10َربِّ

/ صّدق القرآن الكريم ملكة سبأ في كالمها بالرغم من كفرها ألنها نطقت بالحق، 3
وفي هذا داللة واضحة على عدالة القرآن وإنصافه } َقالَْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا َقْرَيًة 

َة أَْهِلَها أَِذلًَّة َوَكَذِلَك َيْفَعُلوَن { ]النمل أَ   [34ْفَسُدوَها َوَجَعُلوا أَِعزَّ

/ ذكر القرآن الكريم مواقف لنساء غّيرت مسار األحداث، منها موقف امرأة 4
فرعون من موسى حيث حالت بين فرعون وقتله لموسى الرضيع فقال عز وجل: } 

ُت َعْيٍن ِلي َوَلَك اَل َتْقُتُلوُه َعَسى أَْن َيْنَفَعَنا أَْو َنتَِّخَذُه َولًَدا َوُهْم اَل َوَقالَِت اْمَرأَُت ِفْرَعْوَن  ُقرَّ
 [ 9َيْشُعُروَن { ]القصص 

/ ما ذكر اهلل تعالى منزلة من الفضل إال وقرن النساء مع الرجال فيها كقوله تعالى: 5
اِدِقيَن }ِإنَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤمِ  ِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقاِنِتيَن َواْلَقاِنَتاِت َوالصَّ

َقاِت  ِقيَن َواْلُمَتَصّدِ اِبَراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمَتَصّدِ اِبِريَن َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ َوالصَّ
اِئَماِت َواْلَحاِفِظيَن ُفُروَجُهْم َوالْ  اِئِميَن َوالصَّ اِكَراِت َوالصَّ َ َكِثيًرا َوالذَّ اِكِريَن اهللَّ َحاِفظَاِت َوالذَّ

ُ َلُهْم َمْغِفَرًة َوأَْجًرا َعِظيًما { ]األحزاب  [ وقوله عز وجل: }َواْلُمْؤِمنُوَن 35أََعدَّ اهللَّ
 [71َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء َبْعٍض{ ]التوبة 

 يةالمطلب الثاني: المرأة في السنة النبو

سيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم شاهد حي على احتفاء السنة النبوية بالمرأة سواء 
أكانت أما أو أختا أو بنتا أو زوجة، ومن مظاهر احتفاء السنة النبوية المطهرة بالمرأة ما 



 خالد محجوب 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

636 

 يلي:

/ كانت آخر ما أوصى به النبي صلى اهلل عليه وسلم قبل وفاته، ففي مسند أحمد 1
ِ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحيَن َحَضَرُه اْلَمْوُت: َعْن أََنٍس قَ  ُة َوِصيَِّة َرُسوِل اهللَّ اَل: َكانَْت َعامَّ

اَلَة َوَما َمَلَكْت أَْيَمانُُكمْ » اَلَة َوَما َمَلَكْت أَْيَمانُُكْم الصَّ ِ َصلَّى اهللُ « . الصَّ َحتَّى َجَعَل َرُسوُل اهللَّ
بل كان كثير الوصية بالمرأة في  3ْرِغُر ِبَها َصْدُرُه، َوَما َيَكاُد يُِفيُض ِبَها ِلَسانُُه.َعَلْيِه َوَسلََّم يُغَ 

ُ َعْنُه، َقاَل:  حياته لما لها من أهمية في استقرار المجتمع ورقيه فعن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللَّ
ِ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َساِء، َفِإنَّ الَمْرأََة ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع، َوِإنَّ اْسَتْوُص »َقاَل َرُسوُل اهللَّ وا ِبالنِّ

َلِع أَْعالَُه، َفِإْن َذَهْبَت تُِقيُمُه َكَسْرَتُه، َوِإْن َتَرْكَتُه َلْم َيَزْل أَْعَوَج،  أَْعَوَج َشْيٍء ِفي الّضِ
َساءِ    4«َفاْسَتْوُصوا ِبالنِّ

لمسند عن أبي سعيد الخدري، قال: / الحث على إكرام المرأة واحترامها ففي ا2
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " ال يكون ألحد ثالث بنات، أو ثالث أخوات، أو 

 5ابنتان، أو أختان، فيتقي اهلل فيهن ويحسن إليهن إال دخل الجنة "

وروى ابن عبد البر َعْن ُعَمر ْبن اْلَخطَّاِب أنه خرج ومعه الناس، فمر بعجوز، 
ه، فوقف، فجعل يحدثها وتحدثه، َفَقاَل له رجل: َيا أمير المؤمنين، حبست الناس فاستوقفت

َعَلى هذه العجوز! َفَقاَل: ويلك! تدري من هي؟ هذه امرأة سمع اهللَّ شكواها من فوق سبع 
ُ َقْوَل الَِّتي تُجاِدلَُك  سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة التي أنزل اهللَّ ِفيَها: في  َقْد َسِمَع اهللَّ

واهلل لو أنها وقفت ِإَلى الليل َما فارقتها إال للصالة ثم  1: 58َزْوِجها َوَتْشَتِكي ِإَلى اهلل. 
 6أرجع إليها.

/ التحذير الشديد من اإلساءة إليها أو ظلمها َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبّيِ َصلَّى اهللُ 3
ِعيَفْيِن: اْلَيِتيِم َواْلَمْرأَِة " قال السندي: من َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: "اللَُّهمَّ ِإنِّي أُ  ُج َحقَّ الضَّ َحّرِ

التحريج، بمعنى التضييق، أي: أضيقه وأحرمه على من ظلمهما، ولعل المراد بيان التشديد 

                                                           
مرشد، وآخرون الناشر: مؤسسة الرسالة عادل  -أحمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد بن حنبل المحقق: شعيب األرنؤوط  3

 إسناده صحيح على شرط الشيخين.و 12169رقم م  2001 -هـ  1421الطبعة: األولى، 
يَِّتِه. 4 ِ َعَلْيِه َوُذّرِ  البخاري َباُب َخْلِق آَدَم َصَلَواُت اهللَّ
حديث صحيح لغيره، وهو  476ص 17ج 11384أحمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق رقم   5

وهذا إسناد ضعيف لجهالة سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل، فقد روى عنه اثنان، ولم يوثقه غير ابن حبان، ثم إنه قد 
 اختلف في إسناده كما سيأتي في التخريج. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

البجاوي الناشر: دار الجيل، بيروت الطبعة: ابن عبد البر القرطبي االستيعاب في معرفة األصحاب المحقق: علي محمد  6
 1831، 1830ص 4م ج 1992 -هـ  1412األولى، 
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قال المناوي: " ووصفهما بالضعف استعطافا وزيادة في التحذير  7في حقهما والتغليظ"
 8كان أضعف كانت عناية اهلل به أتم وانتقامه من ظالمه أشد"والتنفير فإن اإلنسان كلما 

 المبحث الثاني: المرأة وسؤال الجدل حديث الرؤية نموذجا

حين نرجع إلى التراث المعرفي المتعلق بدرس العقيدة اإلسالمية ال نكاد نجد فيه 
علمية،  ذكرا للمرأة كعالمة كالم أو مجادلة في مسائل علمية عقدية أو طرفا في مناظرة

فهل هذا الغياب راجع إلى خصوصية تشريعية تتعلق بالمرأة وتمنعها من الخوض في 
أمثال هذه المواضيع؟ أم أنه محض توافق مع السنة الكونية القاضية بأن كل مخلوق ميسر 

 لما خلق له؟

الواقع أننا إذا رجعنا إلى مجتمع الرعيل األول لم نعدم نماذج من نساء جادلن 
لرجال في مسائل عقدية محدودة، وكفى بأم المؤمنين عائشة بنت الصديق غيرهم من ا

رضي اهلل عنها وعن أبيها مثاال واضحا لما نقول، فقد جادلت في قضية رؤية النبي صلى 
اهلل عليه وسلم ربه ليلة المعراج، كما جادلت في قضية تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. فما 

امين المعرفية المستفادة منها على مستوى الدرس حيثيات هذه المجادلة؟ وما المض
 الكالمي النسوي إن جاز هذا التعبير؟

 المطلب األول: عائشة وسؤال الرؤية دراسة في الروايات

للبعثة، نزلت في  الثانية عشرة حين أسري بالنبي صلى اهلل عليه وسلم في السنة
لََقْد َرآُه َنْزلًَة أُْخَرى { ]النجم أعقاب هذه الحادثة سورة النجم، وفيها قوله عز وجل: } وَ 

13] 

 وقد اختلف الصحابة في عود ضمير الغائب هذه اآلية على قولين مشهورين:

، 9األول: يرى أنه يعود على جبريل وبه قالت عائشة وآخرون كابن مسعود ومجاهد
مرتين  وبهذا فمعنى اآلية أن النبي صلى اهلل عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية

                                                           
 -السندي نور الدين حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه الناشر: دار الجيل  7

 393ص 2بيروت، بدون طبعةج

القدير شرح الجامع الصغير المؤلف: الناشر: المكتبة التجارية  المناوي زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف فيض 8
 128ص 1ج 1356مصر الطبعة: األولى،  –الكبرى 

أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: األولى،  9
 511ص 22م ج 2000 -هـ  1420



 خالد محجوب 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

638 

 هذه إحداهما

الثاني: يرى أنه يعود على اهلل عز وجل وبه قال ابن عباس وآخرون كعكرمة وكعب 
، وبهذا فمعنى اآلية أن النبي صلى اهلل عليه وسلم رأى ربه مرتين هذه 10األحبار والربيع

 إحداهما

والذي يهمنا في هذه الحادثة جدال عائشة البن عباس وتوجيهها للمسألة بصورة 
 ية، وبمنهجية محكمة، كما روى ذلك الشيخان البخاري ومسلم.علم

ففي صحيح مسلم عن مسروق، قال: كنت متكئا عند عائشة، فقالت: يا أبا عائشة، 
ثالث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على اهلل الفرية، قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن 

الفرية، قال: وكنت متكئا محمدا صلى اهلل عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على اهلل 
فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني، وال تعجليني، ألم يقل اهلل عز وجل: }ولقد رآه 

[؟ فقالت: أنا أول هذه 13[، }ولقد رآه نزلة أخرى{ ]النجم: 23باألفق المبين{ ]التكوير: 
، لم أره على إنما هو جبريل»األمة سأل عن ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقال: 

صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما 
، فقالت: أو لم تسمع أن اهلل يقول: }ال تدركه األبصار وهو يدرك «بين السماء إلى األرض

 [، أو لم تسمع أن اهلل يقول: }وما كان لبشر103األبصار وهو اللطيف الخبير{ ]األنعام: 
أن يكلمه اهلل إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي 

 11[؟51حكيم{ ]الشورى: 

وقد وردت مسألة رؤية النبي صلى اهلل عليه وسلم ربه ليلة اإلسراء في أحاديث 
صلى اهلل عليه وسلم، هل أخرى منها حديث أبي ذر عن أبي ذر، قال: سألت رسول اهلل 

 12«نور أنى أراه»رأيت ربك؟ قال: 

 المطلب الثاني: المضامين واألبعاد المعرفية

ومن خالل قراءتنا الستدالل عائشة في هذا الحديث نجدها قد بنته على جملة من 
 المضامين المعرفية:

                                                           
 513ص 22المرجع السابق ج 10

 مسلم باب قوله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى  11

 مسلم باب قوله صلى اهلل عليه وسلم "نور أنى أراه" 12
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: / َذَكر سبب ورود حديث عائشة جملة من األئمة منهم ابن حجر في الفتح قال1
"عن مسروق في رواية الترمذي زيادة قصة في سياقه فأخرج من طريق مجالد عن الشعبي 
قال لقي بن عباس كعبا بعرفة فسأله عن شيء فكبر كعب حتى جاوبته الجبال فقال بن 
عباس إنا بنو هاشم فقال له كعب إن اهلل قسم رؤيته وكالمه هكذا في سياق الترمذي وعند 

ه فقال بن عباس إنا بنو هاشم نقول إن محمدا رأى ربه مرتين عبد الرزاق من هذا الوج
فكبر كعب وقال إن اهلل قسم رؤيته وكالمه بين موسى ومحمد فكلم موسى مرتين ورآه 

 13محمد مرتين قال مسروق فدخلت على عائشة فقلت هل رأى محمد ربه الحديث"

ش في أمور العقيدة وِذكر العلماء لهذه القصة فيه داللة على أهمية السؤال والنقا
حتى ترسو على قدم اليقين، وتستقر في القلب استقرار الجبال الشامخة، وهو ما قد أغفله 
كثير من المشتغلين بدرس العقيدة، بل منهم من حذر منه وعد الخوض فيه من البدع 

 المنكرة، وقد نسي هؤالء أمرين مهمين:

حول بعض المسائل العقدية،  األول: ما دار بين الصحابة والسلف الصالح من نقاش
 كهذه المسألة التي نحن بصدد الحديث عنها.

الثاني: أن عقيدة التوحيد ال تخش من السؤال والجدال والنقاش ألنها قائمة على 
الحق المبين، الذي ال تزيله الشبهات بل تزيده رسوخا، كما تزيد المنازالت األبطاَل 

 المعركة أو حلبة المصارعة. رسوخا وقوة كلما هزموا أقرانهم في أرض 

/ أن انتفاء رؤية اهلل عز وجل في الدنيا تُعد من القضايا المعلومة من الدين 2
بالضرورة التي يعد المخالف فيها من أعظم الناس كذبا وافتراء على اهلل عز وجل! ولذلك 

 تعجبت السيدة عائشة ممن يجهل أمرا كهذا. 

رسول اهلل مباشرة، بعد سؤال مباشر منها إلى / أن علمها بهذه المسألة مستمد من 3
رسول اهلل حول ما إذا كان قد رأى ربه؟ فكان الجواب منه بالنفي وبيان متعلق الرؤية الذي 
هو جبريل عليه السالم، بصريح العبارة مما بعد تفسيرا واضحا لما انبهم من أمر الضمير 

 في اآلية من سورة النجم

مة، وفقا للقاعدة الذهبية التي أصلها العلماء فيما / االستدالل بالنصوص المحك4

                                                           
 606ص 8ج 1379بيروت،  -ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الناشر: دار المعرفة  13
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حيث استدلت رضي اهلل عنها بآيتين  14بعد وهي قاعدة "رد المتشابه إلى المحكم"
محكمتين من كتاب اهلل وهما قوله تعالى: }اَل تُْدِرُكُه اأْلَْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك اأْلَْبَصاَر{ ] 

ُ ِإالَّ َوْحًيا أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب أَْو [ وقوله أيضا: } َوَما َكا103األنعام  َمُه اهللَّ َن ِلَبَشٍر أَْن يَُكّلِ
 [51يُْرِسَل َرُسواًل َفُيوِحَي ِبِإْذِنِه َما َيَشاُء{ ]الشورى 

وقد دلت هذه القصة على أمر بالغ األهمية، يتعلق بتعامل السيدة عائشة مع السنة، 
على القرآن، فما وافق ظاهر القرآن قبلته وما خالف وقد كان منهجها عرض السنة النبوية 

ظاهر القرآن ردته ولم تأبه به، وبهذا المنهج رفضت كثيرا من األحاديث التي رواها 
 الصحابة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

/ أن مذهب عائشة واحد ال اختالف فيه، ومذهب المخالفين لها في المسألة ممن 5
 ى ربه قد انقسموا إلى فريقين: قالوا بأن النبي رأ

الفريق األول: رأى ربه بفؤاده دون عينيه وهو منسوب إلى ابن عباس وأبي ذر 
 15وإبراهيم التيمي

الفريق الثاني: قالوا رآه بأم عينه رؤية حقيقية ليس دونها حجاب وهو منسوب إلى 
  16أنس وعكرمة والحسن والربيع

ؤية ونفي عائشة لها، بأن يحمل نفيها على / يمكن الجمع بين إثبات ابن عباس للر6
رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب، ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب ال مجرد حصول 
العلم ألنه صلى اهلل عليه وسلم كان عالما باهلل على الدوام بل مراد من أثبت له أنه رآه 

الرؤية بالعين لغيره والرؤية ال بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق 
 17يشترط لها شيء مخصوص عقال ولو جرت العادة بخلقها في العين

/ يرى محقق مسند اإلمام أحمد أنه ليس في األدلة ما يقتضي أن النبي صلى اهلل 7
عليه وسلم رآى ربه بعينه؛ بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في "صحيح مسلم" 

ت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: "نور، أنى عن أبي ذر قال: سأل

                                                           
لجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية ابن قيم الجوزية، إعالم الموقعين عن رب العالمين الناشر: دار ابن ا 14

 58ص 4هـ ج 1423الطبعة: األولى، 
بيروت الطبعة: الثانية،  –أبو زكريا النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج الناشر: دار إحياء التراث العربي  15

 6ص 3ج 1392
 المرجع السابق الموضع نفسه 16

 608ص 8ج 1379بيروت،  -ي شرح صحيح البخاري الناشر: دار المعرفة ابن حجر العسقالني، فتح البار 17
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 أراه".

واستدل هذا المحقق بقوله تعالى: )سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد 
الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا( ، وقال تعليقا على اآلية: 

 ذلك في اآلية أولى.لو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر 

كما استدل بقوله عز وجل: )أفتمارونه على ما يرى( ، )لقد رأى من آيات ربه 
الكبرى( ، وقال تعليقا على اآليتين: لو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. قال المحقق: 
 وهذه رؤيا اآليات، ألنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج، فكان ذلك فتنة لهم، حيث
صدقه قوم وكذبه قوم، ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه وليس في شيء من أحاديث 

 18المعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه.

/ لإلمام ابن حجر تعليق لطيف على اإلمام النووي الذي تابع اإلمام ابن خزيمة 8
ث إثبات الرؤية إليها حيث قال في الفتح: في تعليله لموقف عائشة وربطه بعدم بلوغ حدي

" قال النووي تبعا لغيره لم تنف عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع، ولو كان معها لذكرته 
وإنما اعتمدت االستنباط على ما ذكرته من ظاهر اآلية وقد خالفها غيرها من الصحابة 

جة اتفاقا والمراد والصحابي إذا قال قوال وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول ح
باإلدراك في اآلية اإلحاطة وذلك ال ينافي الرؤية انتهى وجزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية 
بحديث مرفوع تبع فيه ابن خزيمة فإنه قال في كتاب التوحيد من صحيحه النفي ال يوجب 

ولت علما، ولم تحك عائشة أن النبي صلى اهلل عليه وسلم أخبرها أنه لم ير ربه وإنما تأ
ثم قال ابن حجر متعجبا من ابن خزيمة ومتابعة النووي له: "وهو عجيب  19اآلية انتهى"

فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم الذي شرحه الشيخ فعنده من طريق داود بن أبي 
هند عن الشعبي عن مسروق في الطريق المذكورة قال مسروق وكنت متكئا فجلست 

خرى فقالت أنا أول هذه األمة سأل رسول اهلل صلى اهلل فقلت ألم يقل اهلل ولقد رآه نزلة أ
، وهنا ينبغي التنبيه ألمر مهم وهو عدم تقليد 20عليه وسلم عن ذلك فقال إنما هو جبريل"

قول المعظم في النفس من غير دليل، فقد ظهر من تعقب ابن حجر على النووي أن 
قام بشرحه في كتابه " النووي على تبحره وجاللة قدره في العلم قد ذهل عن حديث 

 شرح النووي على مسلم" فكيف بمن دونه في العلم والحفظ؟
                                                           

 353ص 4أحمد بن حنبل، المسند، مرجع سابق ج  18
 607ص 8ابن حجر، فتح الباري مرجع سابق ج 19

 المرجع السابق الموضع نفسه 20
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/ هذه الحادثة دليل قاطع على أن مسائل العقيدة ليست على درجة واحدة من 9
قطعية الداللة، بل فيها الظني الذي يتجاذبه الفهم، ويطاله اختالف التنوع المفضي إلى 

 الرحمة ال إلى التشاكس واالضطراب.

 مراجع البحث:

  1379بيروت،  -ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري الناشر: دار المعرفة  -

عادل مرشد،  -ابن حنبل أحمد ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل المحقق: شعيب األرنؤوط  -
 م  2001 -هـ  1421وآخرون الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: األولى، 

االستيعاب في معرفة األصحاب المحقق: علي محمد البجاوي الناشر: ابن عبد البر القرطبي   -
 م  1992 -هـ  1412دار الجيل، بيروت الطبعة: األولى، 

ابن قيم الجوزية، إعالم الموقعين عن رب العالمين الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع،  -
 هـ  1423المملكة العربية السعودية الطبعة: األولى، 

حمد بن إسماعيل الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل البخاري م -
عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: 

الطبعة:  (دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
 هـ.1422األولى، 

ي عثمان بن سعيد السجستاني، نقض اإلمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الدارم -
هـ( الناشر: مكتبة 280الجهمي العنيد فيما افترى على اهلل عز وجل من التوحيد، )المتوفى: 

 -هـ 1418الرشد للنشر والتوزيع المحقق: رشيد بن حسن األلمعي الطبعة: الطبعة األولى 
 م 1998

الدين حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن السندي نور   -
 بيروت، بدون طبعة -ماجه الناشر: دار الجيل 

الطبري أبو جعفر ، جامع البيان في تأويل القرآن المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة  -
 م  2000 -هـ  1420الرسالة الطبعة: األولى، 

الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل مسلم بن الحجاج، المسند  -
 بيروت –عليه وسلم المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي 

المناوي زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف فيض القدير شرح الجامع الصغير المؤلف:   -
  1356لطبعة: األولى، مصر ا –الناشر: المكتبة التجارية الكبرى 

 –النووي أبو زكريا ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج الناشر: دار إحياء التراث العربي  -
 1392بيروت الطبعة: الثانية، 
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___________________________________________________________ 

 دراسة نقدية :بين أهل الفقه وأهل التفسير حقوق المرأة  المسلمة

  1يوسف محمد بناصر

 

 تقديم:

تعيش المرأة المسلمة في العصر الحاضر أوضاعا متخلفة عما ما بادر الوحي 
سما  بحي  اان  الققافة المحلية بتقديمه من حلول وتصورات في الصدر األول لإل

والتقاليد المرابة مؤثرة بشكل غط  على اقير من المفاهيم اإلسمامية المرتبطة بالمرأة أو 
 وأدوارها الريادية في المجتمع ومختلف المجاالت التي ينشط فيها اإلنسان. 2األنقى

افة على فهم ومما زاد من تعميق سوء الفهم لقضايا المرأة ولحقوقها هو تأسس القق
ديني يستمد قوته من اجتهاد الفقهاء والمفسرين للنص المؤسس مما جعل المجتمع 

                                                           
1 Prof. Dr., Fas Krallığı, Agadir, Araştırmacı- Yazar. 

نحيل هنا إلى التفكيك المفاهيمي والققافي الواقع على لفظتي "األنقى" و"الذار" والذي عمل  الحراة النسوية على بناء   2
ن أجل  مشروعهن اإلصماحي  والحقوقي الخاص بحراتهن. وفي بحقنا للتعريف بها وجدنا أن تصورهن على نتائجه م

:"الحراة النسوية هدفها تحرير المرأة من أجل المرأة، وهي حراة ذات تاريخ طويل، ولهن ثماث مواقف أساسية خمال 
ء؛ والمعارضة الجدلية لكره النساء، ، األول:موقف واع في معارضة االفتراء الذاوري وإساءة معاملة النسا1400-1789

والقاني :االعتقاد بأن الجنسين قد يُتكَونا ثقافيا، وليس فقط جنسيا، واالعتقاد بأن النساء ان فئة اجتماعية تشكل  لتناسب 
األفكار الذاورية عن جنس ناقص، والقال :وجهة نظر تسمو على أنظمة القيم المقبولة آنذاك عن طريق اشف اإلجحاف 

تضييق ومعارضتهما، والرغبة في مفهو  عا  حقا لإلنسانية". وعموما فيمكن القول أن الحراة النسوية من أبرز أهدافها وال
هو إعطاء ال امرأة الفرصة لتحقيق أفضل ما تجعلها ملكاتها الطبيعية قادرة على أن تحققه". ينظر في لمزيد تفصيل :بوال 

ة من قاموس الحراة النسوية"، ضمن  أعمال اتاب:النظرية النسوية مقتطفات تريكلر وشيري اراماراي،" الحراة النسوي
مختارة،تأليف:ويندي ايه اولمار، وفرنسيس بارتكوفيسكي، ترجمة عماد ابراهيم، مراجعة وتدقيق عماد عمر، طبعة األهلية 

ت سيمون دي بوفوار النسوية . بتصرف. اما نشير أيضا لكتابا18 ، ص 2010للنشر والتوزيع، الطبعة العربية األولى، 
الفرنسية التي  فصل  في مفهو  المرأة ومفهو  األنقى في أهم اتاب لها "الجنس اآلخر"، وقد قال  عنها األستاذة نوال 

هذه العبارة التي أصبح   1949السعداوي ما يلي:" ولعل أهم عبارة اتبتها سيمون دي بوفوار في اتابها:"الجنس اآلخر" 
نسائية السائدة في أمريكا اليو .." المرأة ال تولد امرأة بل تصبح امرأة"، معنى ذلك أن المجتمع هو الذي  مقل الحكمة ال

يصنع شخصية المرأة وصفاتها األنقوية وليس الطبيعة أو البيولوجيا.ينظر:نوال السعداوي، المرأة والغربية، دار المعارف، 
 94القاهرة،مصر، دون تاريخ،، ص:
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المسلم يتقبل هذه القراءات والتأويمات بالقبول الحسن ويكيفها مع الواقع الققافي 
 واالجتماعي والنفسي الذي تعيشه المرأة.

مرأة" تح  عنوان وهنا نشير إلى أن االنشغال اما االشتغال على موضوع "حقوق ال
"مشكلة المرأة" أو "إشكالية المرأة"سواء في ظل موجة ما بعد الحداثة أو في سياق تراثنا 
ونسقنا الحضاري يعد في عيون البعض شيئا غريبا ومقلقا، لكون الموضوع يجب أن 
يكون متجاوزا لغيره من اإلشكاالت األخرى، خصوصا بعد ال هذه القورات التنويرية 

والتقنية التي شهدها عالمنا، ولكون المرأة والرجل ال يكتمل المجتمع إال بهما والنهضوية 
والحضارات لم تقم على اتف جنس دون آخر، أما في نسقنا فلقد قاد الدين اإلسمامي 
ثورة هامة ضد ال فكر تقليدي يحط من ارامة الكائن اإلنساني المستخلف من قبل اهلل 

ما يحط من ارامة األنقى،وهنا أنقل استغراب  في األرض عموما وعلى وجه الخصوص
الباح  محمد حسن زراقط حينما قال:"من الغريب بحسب مقاييس اإلنسانية واإلسما  
أن تولد في الفكر البشري مشكلة اسمها مشكلة المرأة وحقوقها أما غرابتها بمقاييس 

أة.وبالتالي من الطبيعي اإلنسانية فألن اإلنسانية مدينة بوجودها لكما الجنسين:الرجل والمر
أن يكونا بمنزلة واحدة، وتكون المشكلة هي مشكلة اإلنسان نفسه ال الرجل وال المرأة. 
أما غرابتها، بمقاييس اإلسما ؛ فألن النص اإلسمامي األول، وهو القران الكريم، أعطى 

ونظن ، 3للمرأة مكانة مساوية للرجل في تشكيل اإلنسانية وخروجها إلى  عالم الوجود"
أنه لمعرفة منحنيات تطور حضارة ما البد لنا من تتبع إشكاالت دقيقة وقضايا جزئية ال 
تستقر على حال، وتدور مع مدار الدورات الحضارة اإلنسانية لكي نستشف منها مدى 
سمامة منظومة القيم التي يستمد منها الكائن اإلنساني وما يحتكم إليه، اأننا نُْعمل وحدة 

ه نبض الضمير ويقظة الوعي وسمامة الوجهة، و"قضية المرأة" وحدة من قياس نتتبع ب
 وحدات ذلك المقياس، باإلضافة إلى قضايا أخرى.

 _المرأة في المعرفة الدينية بين الفقهاء والمفسرين 1

 جدل التأويمات وجدران الققافة

فهو  بادر الكقير ممن وعى خطورة سوء فهم دور المرأة في المجتمع لزعزعة هذه ال

                                                           
اقط،"مشكلة المرأة مأزق فكر أ  مأزق مفكر"، ضمن اتاب جماعي:المرأة وقضاياها:دراسة مقارنة بين محمد حسن زر 3

النزعة النسوية والرؤية االسمامية.مجموعة مؤلفين، مراجعة وتقويم:فريق مراز الحضارة لتنمية الفكر اإلسمامي، طبعة ثانية 
 .11 ،ص2013بيروت 
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والتقاليد وإستعادة المفاهيم الصحيحة التي صاغها النص الشرعي ودافع عنها في مقابل 
ما تسعى الققافة االجتماعية والفهم البشري النسبي لتأايده وترسيخه. فكتب الشيخ عبد 

 ( مقما موسوعته المشهورة بـــ:"تحرير المرأة في عصر 1995الحليم أبو شقة )توفي سنة 
ي اشتغل عليها سنوات بعد ااتشافه أنه أساء فهم منطوق ومقصد وتطبيق الرسالة" الذ

النصوص الشرعية الخاصة بالنساء، واان سبب اتابته لموسوعته أنه أثناء استعراضه 
لألحادي  وتصنيفها فوجئ بأحادي  عملية تطبيقية تتصل بالمرأة وبأسلوب التعامل بين 

ة، وبل زاد اندهاشه لكون هذه األحادي  الرجال والنساء في مجاالت الحياة المختلف
بحسب بقوله:"تغاير تما  ما ان  أفهمه وأطبقهن بل ما تفهمه وتطبقه جماعات من 
المتدينين الذين اتصل  بهم وهم من اتجاهات مختفلة.ولم يقف األمر عند المفاجأة بل 

المرأة إلى  تصحيح تصوراتنا عن شخصية  -لخطورتها وأهميتها–شدتني تلك األحادي  
المسلمة ومدى مشاراتها في مجاالت الحياة في عصر الرسالة، رسالة محمد صلى اهلل 

هذه الشهادة فتح  أبوابا واسعة أما  األستاذ أبو شقة ليقد  لنا موسوعته  4عليه وسلم".
المهمة حول المرأة المسلمة ويضيف جديدا إلى المكتبة اإلسمامية. وهنا نورد شهادة 

اان الفكر اإلسمامي الحدي  وهو الشيخ محمد الغزالي المصري )ت أخرى لران من أر
( الذي أشار في أحد اتبه إلى ضرورة تأمل المسلم فيما تزخر به السيرة من مواقف 1996

تعلي من قدر المرأة، حي  يقول _رحمه اهلل_:"الما رجع  إلى السيرة النبوية ازددت 
اإلسما  لها من حقوق، لقد اان  لها شخصية معرفة بما اان للمرأة من مكانة، وبما افله 

، فأبو شقة والغزالي ساهما في اقير من أعمالهما في تجلية المنهج 5مقدورة وأثر يحسب"
الصحيح والكشف عما علق بالفهو  من سيء األفكار وغبش التصورات، خصوصا في 

 مسألة دقيقة امسألة المرأة.

من جهة التأثير في صيرورة وعيهم إن التغيرات الققافية حاامة على المفسرين 
على  6وأفهامهم وتمقلهم للقضايا التي تعرض عليهم، ولو أخذنا آية من سورة آل عمران

سبيل المقال والتي تتحدث عن والدة السيدة مريم العذراء عليها السما ؛ لظهرت لنا تلك 
                                                           

ة في عصر الرسالة دراسة جامعة لنصوص القران الكريم وصحيحي البخاري ومسلم، عبد الحليم أبو شقة، تحرير المرأ- 4
 .28، ص 1 ،الجزء1999دار القلم الكوي ، الطبعة الخامسة 

 06 ،  ص: 1991محمد الغزالي، المرأة في االسما ، مطبوعات أخبار اليو ، قطاع الققافة، سنة   5
ن سورة آل عمران في بح  سبق نشره بعنوان:"جدران الوعي في السياق لقد سبق وأن قمنا بدراسة حول هذه اآليات م  6

المعرفي اإلسمامي تفسير آية:"ربي إني وضعتها أنقى أنموذجا"، على صفحات مجلة الملتقى الفكري  لإلبداع ، ستة 
  /:almultaka.org/site.php?id=359http/ ، يمكن مراجعته لمزيد تفصيل:2006
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قافة في وعي التحوالت التي شهدتها المعرفة الدينية من جيل إلى جيل، وايف تبصم الق
وآراء الفقهاء والمفسرين، قال تعالى:"رب إني وضعتها أنقى وليس الذار ااألنقى واهلل 

فقد اختلف المفسرون على مراد أ  مريم هل يحتمل تفضيل المولد  7أعلم بما وضع "
الولد على األنقى، وما هي أسباب ذلك التفضيل واجتهد الكقيرون في الوقوف على أوجه 

   آراؤهم بحسب خماصاتهم منها االيجابية والسلبية ونوردها االتالي:ذلك،  فانقسم

هجرية[ في قوله َعزَّ 310فقد ورد عند أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ]ت
ن ِّي َوَضْعُتَهآ أُْنَقٰى{؛ مفسرا  لها في تفسيره:"جامع البيان  ا َوَضَعْتَها َقالَْ  َرب ِّ إِّ :}َفَلمَّ َوَجلَّ

ها ذاراً؛ فلما 8في تفسير القران" ، ما يلي: وذلك أنَّها اان  تظُنُّ وقَ  النَّذر أنَّ ما في بطنِّ
ن ِّي َوَضْعُتَهآ أُْنَقٰى{، واان هذا القوُل  م  أن ال تُْقَبَل منها؛ فـ}َقالَْ  َرب ِّ إِّ ولَدت أنقى توهَّ

 ُ أَْعَلُم بَِّما  منها على وجهِّ االعتذار؛ ألنَّ َسْعَي األُنقى أضعُف وعقَلها أنقُص، } َوٱهللَّ
فاسِّ  رون النساَء لِّخدمة البي ِّ لَِّما يلحقُهنَّ من الحْيضِّ والن ِّ ثم .َوَضَعْ  {، واانوا ال يحر ِّ

؛ معناُه:  َاُر َاٱألُْنَقٰى{؛ هو من قولِّ المرأةِّ :}َوَلْيَس ٱلذَّ قال الطبري رحمه في قوله َعزَّ َوَجلَّ
؛ ألن األُ   .9نقى عورةٌ فما تصُلح لِّما يصلُح له الذارُ ليَس الذاُر ااألنقى في خدمةِّ البي ِّ

وإذا تتبعنا نظرته لألنقى وفق سياقه المعرفي ونسقه الققافي واالجتماعي فسنماحظ أنه 
انسجم مع بيئته ونسقه بشكل سيمتنع عند القراء إدراك حقيقة حدود تأويل الشيخ الطبري 

حق بمفرداته ودالالته معاني والمعاني الذاتية للنص الشرعي والفصل بينهما، بعدما أل
مكقفة تنتمي لعصره، وهو بتعبير  األستاذ  عبد الكريم سروش التمييز بين الذاتي 
والعرضي في الشريعة اإلسمامية وفي مجال فهم وتفسير النصوص الدينية، بحي  يعتقد 
الباح  اإليراني المعروف أن المؤثرات اللغوية والحضارية قد ساهم  في تشكيل فهمنا 
للدين، ويميز بذلك بين نمطين من المعرفة: قبلية وبعدية، ويعتقد أن المعرفة الدينية تنتمي 
إلى  المعرفة الَبعدية، لها هوية تاريخية فهي نسبية، فيستخلص من هذا المنطلق مبدأ بشرية 

                                                           
 .36سورة آل عمران اآلية   7
ينظر موقع ، 36ابو جعفر الطبري،  جامع البيان في تفسير القران، سورة ال عمران اآلية  8

التفسير:
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=0&tSoraNo=1&tAyahNo=1&tDis

play=no&LanguageID=1 
، ينظر موقع 36جامع البيان في تفسير القران، تفسير سورة "آل عمران" اآلية  أبو جعفر محمد بن جرير الطبري،  9

التفسير:
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=0&tSoraNo=1&tAyahNo=1&tDis

play=no&LanguageID=1 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam 

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

647 

المعرفة الدينية، هذه األخيرة  متغيرة من بيئة ومن وضع ثقافي إلى  آخر، بخماف ذاتية 
 10ن والقاب  الجوهري فيه.الدي

[على منوار الطبري 460وسار الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي]توفي  
عند تفسيره لآلية الكريمة ]وليس الذار  11إذ أورد في تفسيره:"التبيان في تفسير القرآن"

م ااألنقى[،التالي:"هو اعتذار بأن األنقى ال تصلح لما يصلح له الذار، وإنما اان يجوز له
التحرير في الذاور دون اإلناث ألنها ال تصلح لما يصلح له الذار من التحرير لخدمة 

 المسجد المقدس لما يلحقها من الحيض والنفاس و الصيانة عن التبرج للناس". 

ه[ في تفسيره ]تفسير مفاتيح الغير أو 606اما فصل الشيخ فخر الدين الرازي ]ت 
ت أخرى عند وقوفه عند نفس اآلية؛ مذارا  لنا تفصيما 12المعروف بالتفسير الكبير[

بمميزات الذار وأفضليته على األنقى، من أهمها قوله:"من اتصاف الذار بالقوة والخلو 
من العيوب والقدرة على االختماط بالناس دون شبهة"، اما وقف على وجه تفضيل الذار 

ر الذاور دون اإلناث، بل على األنقى في شريعة أ  المولودة بكون شريعتهم ال تجيز تحري
تجاوز األمر إلى  اون أ  مريم عندما قال  "رب إني وضعتها أنقى" اان  خائفة أن نذرها 
لم يقع الموقع الذي يعتمد به، ومعتذرة من إطماق النذر المتقد ، فذارت ذلك ال على 

ل سبيل اإلعما  هلل، تعالى اهلل عن أن يحتاج إلى  إعمامها بل ذارت ذلك على سبي
 االعتذار.

الشيخ عبد اهلل بن أحمد األنصاري  13أما  صاحب تفسير "الجامع ألحكا  القران"
ه(، فقال:"أن الصالحة نذرت خدمة المسجد في ولدها، فلما رأته أنقى ال  671القرطبي )

                                                           
  .2002والبسط في الشريعة، ترجمة دالل عباس، دار الجديد،طبعة  ينظر لمزيد تفصيل:عبد الكريم سروش، القبض   10
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 تصلح وأنها عورة اعتذرت إلى  ربها من وجودها لها على خماف ما قصدته فيها". 

هؤالء المفسرين اانوا أميل لتفسير هذه الحادثة بما ينسجم  وفيما تقد  سنماحظ أن
مع الوعي الجمعي وما تفرضه الققافة االجتماعية، رغم أن بعضهم اان  له إشارات 
لطيفة قد تصل لدرجة مناقضة ما ذاروه سابقا من تفاصيل جزئية أو تأممات ترتبط بعمق 

الفردي والجماعي، وما قد ترسخه  اآلية، دون أن ينتبهوا لتأثير  خماصاتهم على الوعي
من قيم وتصورات تنعكس في السلواات والنفوس والعماقات االجتماعية. ونورد نموذجا 

في تفسيره وأوردها مع ما قرره من  14لتلك اإلشارات اللطيفة التي رتبها الشيخ الرازي
قى على استنباطات، ومنها ما يلي:"القول القاني:أن المقصود من هذا ترجيح هذه األن

الذار:أنها قال  الذار مطلوبي وهذه األنقى موهوبة اهلل تعالى، و ليس الذار الذي يكون 
مطلوبي ااألنقى التي هي موهوبة هلل وهذا الكما  يدل على أن تلك المرأة اان  مستغرقة 
في معرفة جمال اهلل عالمة بأن ما يفعله الرب بالعبد خير مما يريده العبد لنفسه". وهذه 

شارة اللطيفة تناقض ما برر به الشيخ تحسر زوجة آل عمران بعد معرفتها بكونها حاملة اإل
باألنقى من أمور تعترض النساء دون الذاور، فإيراد استنباطه من حدي  األ  بكون  األنقى 
التي هي موهوبة اهلل يمكن أن تتميز عن الذار وارجع األمر إلى ما تقرره األقدار للعبد 

  مستغرقة في اإليمان وإدراك الحقائق، مما يرفع حسرتها ويشرح صدرها، وأن األ  اان
وتعليق المفسر هنا ينم عن قدرة في رسم حدود أخرى للتأويل تكسر ما قررته الققافة 
حول النساء وأدوارهن وضعهن االجتماعي والديني، رغم أن عدد ما أورده من أقوال 

طوق المجتمع وليس منطوق النص الشرعي في وأوجه تتعلق بالمرأة يعد سلبيا وجردا لمن
 حقيقته.

وإذا انتقلنا لنصوص أخرى من المتن التفسيري الحدي ؛ والتي شهد اتابها 
تحوالت اجتماعية وثقافية وحقوقية، فإننا سنجد بعض التأويمات التي تنسجم مع روح 

التالية العصر وتساير ما طرأ من تطور للوعي وتحول في المدراات، ونأخذ النماذخ 
 امقال: 

؛ مقما يقول في تفسير 15ه[ في "تفسير المنار" 1354فالشيخ محمد رشيد رضا ]ت  

                                                           
 .الرازي، مرجع سابق 14
ينظر موقع ،  36مد رشيد رضا، تفسير المنار، سورة ال عمران اآلية مح  15
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آية:"فلما وضعتها قال  ربي إني وضعتها أنقى"قالوا :إن هذا خبر ال يقصد به اإلخبار 
بالتحسر والتحزن واالعتذار، فهو بمعنى اإلنشاء وذلك أنها نذرت تحرير ما في بطنها 

هلل و االنقطاع لعبادته فيه، واألنقى ال تـصلح لذلك عادة السيما في أيا  لخدمة بي  ا
الحيض، قال تعالى:"واهلل أعلم بما وضع " أي؛ بمكانة األنقى التي وضعتها وأنها خير 

ففيه دفع لما يوهمه قولها من خسة المولودة وإنحطاطها عن رتبة من اقير من الذاور،
الذي طلب  أو تمن  "ااألنقى"التي وضع  «يس الذاروقد بين ذلك بقوله: "ول الذاور،

مع أن اآلية ال بل هذه األنقى خير مما اان  ترجو من الذار "وليس الذار ااألنقى "، 
وهنا تشير إلى  األفضلية بل الغيرية أي أن ال ما في األمر اختماف الذار عن األنقى. 

لمتأخرين من المفسرين، نماحظ بعض التحوالت في الفهم والتأويل بين القدماء وا
فالمسألة تحول  من تبخيس إلى دفع للخسة عن المولودة األنقى باستعماله السياق العا  
لآلية والسياق التاريخي للحدث؛فرفع  بذلك أي شبهة قد تعلق بفهم طارئ وعرضي 
يمس جنس المولودة المباراة، وهو تفكيك ألي إشارة سلبية قد تربك الرؤية البنائية 

مية التي يقدما النص المقدس للمؤمنين.اما ختم الشيخ مقولته بأن اآلية تحيل على والقي
الغيرية ال على األفضلية، وهذه نقلة ابيرة تكسر ما سيج به الفهم السلفي التاريخي 
المفردات والقصص القرآني من فهو  مقيدة بالبيئة الققافية والتقاليد االجتماعية وال 

 تتجاوزها.

ت الققافية والمعرفية الكقيرة التي دخل  على عصرنا الحدي  فهذا ال فرغم التحوال
يعني بالضرورة  وقوع تحول في الوعي اإلسمامي وفي الققافة والمدراات الجماعية 

ه[ فجمع غالب ما  1332بالضرورة، بحي  عاد مقما الشيخ  محمد جمال الدين]توفي 
فه المعنون ب تفسير:"محاسن أورده الرازي من نقائص تخص النساء وضمنه في مصن

، وأضاف في تفسيره  أن اآلية:"ليس الذار ااألنقى قد تكون من امامها والقصد 16التأويل"
حينئذ تأايد االعتذار ببيان أن الذار ليس ااألنقى في الفضيلة والمزية، وصماحية خدمة 

قوله:" قيل المتعبدات  فإنهن بمعزل عن ذلك". وأضاف جملة مما عده لطيفة من لطائفه ب
فإن مقصودها تنقيص األنقى بالنسبة «قياس اونه من قولها أن يكون "وليس األنقى االذار

 إلى  الذار".
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التفسير:
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=0&tSoraNo=1&tAyahNo=1&tDis

play=no&LanguageID=1 



 يوسف محمد بناصر 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

650 

والغريب أن النموذج المعرفي والنهائي الذي تستمد منه أغلب الطوائف اإلسمامية 
ال يختلف في شيء وال ينفرد برؤية متقدمة عن بعضها، فمقما ال تختلف الرؤية السنية 
عما قررته المنظومة الشيعية حول تصوراتهم حول المرأة، فقد وردت نفس التفاصيل 
واألوصاف في سياق تفسير نفس اآلية في  اتاب "الميزان في تفسير القران" للشيخ السيد 

،  ففسر اآلية الكريمة "وليس الذار ااألنقى"،بأنها مقولة 17ه[1401حسين الطباطبائي]ت 
ان، ولو اان مقوال لها لكان حق الكما  أن يقال:"وليس األنقى له تعالى ال إلمرأة عمر

االذار" ال بالعكس، وهو ظاهر فإن من اان يرجو شيئا شريفا أو مقاما عاليا ثم رزق ما 
هو أخس منه وأردأ؛ إنما يقول عند التحسر ليس هذا الذي وجدته هو الذي ان  أطلبه، و 

قول ليس ما ان  أرجوه اهذا الذي رزقته أبتغيه أو ليس ما رزق  االذي أرجوه وال ي
 البتة. 

ونماحظ أن األوصاف القدحية ال تزال ترد في بنية الققافة التفسيرية والفقهية رغم أن 
اإلسما  غير الكقير من أنماط التفكير في الجزيرة العربية وسورة آل عمران ومريم إنما 

ية أو رؤى خاطئة تتعلق بعماقة نزلتا لتصحيح ما تراام من فهومات ضيقة تقليدية وذاور
 األنقى بالدين والمجتمع.

وسنماحظ بعض التحوالت في بعض التفاسير األخرى التي أدرا  لطائف في 
الفهم وأبدت القدرة على التأويل بشكل يتماء  مع روح العصر، وما تفرضه ثقافة التكريم 

ال ما أورده الشيخ  الشيخ القرآنية لألنقى وتنص عليه صراحة، فنعيد إيراد على سيبل المق
محمد رشيد رضا في تفسيره "المنار" لمزيد تأمل، فالشيخ استفاد من السياق التاريخي 
للحادثة لفهم أفضل لآلية وإيراد ما توفر من أقوال ومفردات أقل تجريحا، وألفاظه 
 المنتقاة بعناية تنتمي لحقل داللي يظهر مدى انفتاحه واستيعابه لتحوالت عصره، وقد
وظف مجموعة من تلك األلفاظ واللمعات في أاقر من خمس مناسبات، حي  يقول في 

 اآلية:"فلما وضعتها قال  ربي إني وضعتها أنقى"، مايلي: 

قالوا:إن هذا خبر ال يقصد به اإلخبار بالتحسر والتحزن واالعتذار، فهو بمعنى -1
 واالنقطاع لعبادته اإلنشاء، وذلك أنها نذرت تحرير ما في بطنها لخدمة بي  اهلل
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 فيه،واألنقى ال تـصلح لذلك عادة السيما في أيا  الحيض.

أي؛ بمكانة األنقى التي وضعتها وأنها خير من «قال تعالى:"واهلل أعلم بما وضع -2
 اقير من الذاور،ففيه دفع لما يوهمه قولها من خسة المولودة وإنحطاطها عن رتبة الذاور.

 التي وضع .«الذي طلب  أو تمن  "ااألنقى«يس الذاروقد بين ذلك بقوله: "ول -3

 بل هذه األنقى خير مما اان  ترجو من الذار "وليس الذار ااألنقى ". -4

مع أن اآلية ال تشير إلى  األفضلية بل الغيرية أي أن ال ما في األمر اختماف  -5
 الذار عن األنقى.

على الجنس إلى  فهم دقيق  فانتقاالت الشيخ محمد رضا من التمييز السلبي القائم
وعميق لآلية يحسب له، اإشارته أن السياق ال يتعلق باألفضلية إنما هو إشارة للغيرية بل 
أشار إلى  اون األنقى الموهوبة مكرمة ومباراة، على خماف ما قد تكون عليه أمنية امرأة 

 عمران لو أنها رزق  مولودا ذارا.

تنوير، انتقاالته اللطيفة وإشاراته المهمة موظفا واستمر الشيخ في تفسيره التحرير وال
قدراته اللغوية وما توفره القراءات القرانية المتعددة من إمكانات تأويلية، لينتقل لتفصيمات 
هامة أخرى متما اآليات من سورة آل عمران ففسر اآلية الكريمة"واهلل أعلم بما وضعْ " 

فيكون الضمير راجعا  –بسكون التاء –ْ  قائما:بأنها جملة معترضة و قرأ الجمهور وضع
إلى  إمرأة عمران، وهو حينئذ من اما  اهلل تعالى  وليس من امامها المحكي، والمقصود 
منه؛ أن اهلل أعلم منها بنفاسة ما وضع  وأنها خير من مطلق الذار الذي سألته، فالكما  

 ينبغي أن يتعقـب تدبيره. إعما  ألهل القرآن بتغليطها، وتعليم بأن من فوض أمره هلل ال 

والحظنا أن الشيخ رضا والشيخ ابن عاشور انتقما للحدي  عن نفاسة وقيمة ما 
وضع  زوجة عمران بدل الحدي  عن أوصاف تقلل من قيمة األنقى باالستناد إلى  ثقافة 
عصر من العصور ،وهذا ما لم ينتبه إليه إال قلة من المفسرين، ومنهجهما ينسجم مع ما 

ه سياق التكريم القرآني لإلنسان بغض النظر عن جنسه أو أصله، وما سطره الوحي يقتضي
 للناس عموما من قيم عليا ومن رؤية اونية مهيمنة على اافة النماذج والفلسفات. 

المشهور بتفسير الشعراوي، توقف  18وفي تفسير "خواطر حول القران الكريم"
                                                           

ينظر موقع ، 36محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، سورة ال عمران اآلية    18
التفسير:

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=0&tSoraNo=1&tAyahNo=1&tDis
play=no&LanguageID=1 
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[ بدوره عند اآلية الكريمة "ربي إني ه 1419الشيخ  محمد متولي الشعراوي ] توفي  
وضعتها أنقى"؛ يقول إن الحق يقول لها: ال تظني أن الذار الذي ان  تتمنيه سيصل إلى  
مرتبة األنقى إن هذه األنقى لها شأن عظيم، أو أن القول من تما  امامها "إني وضعتها 

يكون تما  امامها أنقى" ويكون قول الحق :"واهلل اعلم بما وضع "هو جملة إعتراضية و
"وليس الذار ااألنقى" أي أنها قال :يا رب إن الذار ليس ااألنقى إنها ال تصلح لخدمة 
البي ،وليأخذ المؤمن المعنى الذي يحبه وستجد أن المعنى األول فيه إشراق أاقر، إنه 
تصور أن الحق قد قال أن  تريدين ذارا بمفهومك في الوفاء بالنذر، وليكون في خدمة 

ي ، ولقد وهب  لك المولود أنقى،ولكني سأعطي فيها آية اابر من خدمة البي ، وأنا الب
أريد باآلية التي سأعطيها لهذه األنقى مساندة عقائد ال مجرد خدمة رقعة تقا  فيها 

 الشعائر. 

إن الشيخ ولج أبعادا أخرى فهما وتبحرا غفل عنها غيره، ففي تفسيره لآلية  فكك ما 
ا  تقليدية، وبسط رؤيته لمهمة األنقى منبها ألهميتها وأدوارها اان من رؤى وأحك

االشيخ رضا  -ومكانتها الجليلة، ونرى أن الشيخ الشعراوي تأثر ابعض المشاييخ 
بما تميز به عصرنا من انفتاح على القيم والفلسفة والققافة  -والشيخ ابن عاشور مقما

ديقة من رؤى، وما قدمته من مفاهيم، وما المدنية، وما أورثته أفكار النهضة العربية الح
قام  به من مراجعات للتراث إجماال.اما نفهم أن ما تنبه إليه الشيخ الشعراوي من 
خواطر وتأممات حول والدة العذراء مريم؛ هو إشارات من الوحي لنا لما يجب أن يقع 

ة التأسيس من انتقال إنساني من ثقافة متخلفة ماضوية وإحداث انفصال عنها إلى حال
لوضع جديد؛ يتجاوز  فيها األوضاع السلبية االجتماعية والدينية التي تعيشها األنقى. إن 
النص القرآني يكسر بذلك ما راامه الناس من تقاليد صلبة قيدت هذا الكائن بكقير من 
األحكا  واالعتبارات، وما رسمته من حدود وقررته لها أوصافا تحط من قيمتها وتضرب 

عرض الحائط، متجاوزة اينونتها  اإلنسانية والتكريم اإللهي لها. إنه انتقال بنمط بحقوقها 
التفكير من المؤسس تاريخيا إلى  أفق قيمي ومعرفي جدلي مفتوح، وهو ما بادر الوحي 
برسمه في الواقع العربي منذ تنزله األول بعد تفكيكه للجدران الققافية الجاهلية التي تحد 

لوجود والمصير اإلنساني، ليكون هو القاعدة الصلبة النطماق أي من انطماق رؤيته ل
فلسفة تتعلق بتصوراتنا حول أنفسنا ومجتمعاتنا وغيرها، ليرسم في األخير، ما يجب أن 
يتحقق لألنقى من إارا  وتقدير ورفعة، فموضوعها عتبة من عتبات الرسالة المحمدية 

 لتحقيقها بالتدريج. -ماة والسما عليه الص-االصماحية التي سعى الرسول األار  
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 من القراءة للتراث اإلسمامي حول قضايا المرأة -2

 إلى  تفكيك النسق وإعادة بناء القيم والتصورات

إن استعادة التراث التفسيري بكل تفاصيله في العصر الحاضر ومراجعته وفق 
ية صلبة، وذلك من منظومة قيم قرآنية شمولية يحتاج منا قوة منهجية ومعرفية وإرادة نفس

أجل تفكيك نسقه العا  الذي يؤطر اقيرا من تصوراتنا وتفاصيلنا اليومية،اما نحتكم إليه 
في سلوااتنا وأنفسنا، وبداية القيا  بهذا الواجب هو الوعي به أوال، والتمتع بالجرأة 

وثانيا  المازمة القتحامه إلعادة فهمه وبنائه، وتجاوز التحديات التي تتعلق بهذه الخطوة،
أظن أن خطورته علينا ستبقى مهددة نسقنا بما يتضمنه من ورؤى وتصورات تناقض النص 
األصلي، تهديد يأتي من المتن التفسيري الذي يعمل على تقديم فهم واحدي لنص 
الوحي؛ اأنه يستولي على معانيه ويصادر أي حقيقة خارج زمانه وصيرورته، إشكالية لها 

وقضية المرأة خير مقال ضمن ما سطر في هذه المتون  تمقل واقعي في ال قضية،
الضخمة. وفي هذا الصدد نسترجع ما قاله األستاذ عبد الهادي عباس في مقدمة ترجمته 
لكتاب السوسيولوجية المغربية فاطمة المرنيسي:"الحريم السياسي النبي والنساء" حي  

جوب توقفنا للتأمل مرة يؤاد بناء على تجربته على بعض المؤشرات التي تدعو إلى و
أخرى، قال:"ومن إطماعي على عدد من المصادر وجدت أن اقيرا من اآلراء التي تؤدي 
إلى تكريس دونية المرأة في المجتمع اإلسمامي ال تم  لحقيقة اإلسما  بصلة..، اما 
تبين لي أن اقيرا من الفقهاء والمتشددين اان  آراؤهم تتغير حسب المواقع واألزمان..، 

أن اقيرا من المأثورات والمواقف التقليدية تتحكم بها نظرة سلفية تفسرها تفسيرا ذاتيا و
قابما للتبديل والتغيير حتى من قبل هؤالء المفسرين ومدارسهم...، وأن اقيرا من األفكار 
والمفاهيم السائدة في ذهنية الرجل عن المرأة عبارة عن تراامات وترسبات تاريخية 

العصور األخيرة للجاهلية وما قبلها في بعض األحيان وحتى الوق  طويلة، تمتد من 
الحاضر، مرورا بما مر به المجتمع اإلسمامي من أحداث وفوضى ونزاعات دامية وتخلف 

هذه التفاصيل الجزئية والتاريخية ال نلتف  إليها في  19وافتقار إلى األمن والحرية.
دسية مطلقة، قدسية تنهي أي تشكك أو تساؤل قراءاتنا لكقير من تراثنا الذي ننظر إليه بق

يرد إلى الذهن؛ للتفكير في حقيقة ما قد  إلينا ضمن دفتي أي اتاب تراثي من المصادر 
 التي نعيد ال مرة الرجوع إليها للتأاد من معتقداتنا.

                                                           
م السياسي، النبي والنساء،تقديم :عبد الهادي عباس،مطبعة ألف باء األديب، دار الحصاد، دمشق فاطمة المرنيسي، الحري  19

 06 -05سوريا،دون تاريخ،ص:
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لقد سبق وأن قمنا بجرد لنماذج من مختلف التفاسير التي تنتمي لحقب زمانية 
عدة، ولمشارب مذهبية وفكرية وبيئة ثقافية متفرقة، قدم  تفسيرات مختلفة، بل ومتبا

آليات معدودة من سورة آل عمران واختلف  السياقات والتوصيفات واالشكاالت حول 
قضية واحدة لدى المفسرين، وهي قضية األنقى، ونعود لنفس القضية، لنورد تأمما لألستاذ 

ة النقد الذاتي للحراات اإلسمامية"حول خالص جلبي  في اتابه:"في النقد الذاتي ضرور
نفس اآلية السابقة، حي  يرى أن القرآن ذار هذه الفقرة أي اآلية:"وليس الذار ااألنقى" 
في قصة امرأة عمران وهو ينقل على لسانها، لعلها تتساءل عن أثر ضغط المجتمع في 

محاولة منه للتوضيح استقبال المولود )الجديد( األنقى...ثم يتابع القرآن السياق، وفي 
 أاقر رتب فقرات اآلية القرآنية في هذا الصدد بحسب التالي:

 السياق مكون من خمس فقرات: -

 قال  ربي إني وضعتها أنقى –1}

 و اهلل أعلم بما وضع . - 2

 و ليس الذار ااألنقى  - 3

 و إني سميتها مريم  - 4

 و إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم {. -5

وهي بكل  5 -4-3-2-1لق بقوله:إن السياق مكون من خمس فقرات: جملة وع
تأايد المرأة عمران الفقرة أو الجملة القانية هي جملة اعتراضية أو تعقيب من القرآن على 
امامها، الفقرة القالقة فيها احتماالت أي أن تكون تابعة للتعقيب أو من قولها، و يتابع 

للتقرب من المفهو  أو المعنى المحيط بالنص من خمال الداتور خالص جلبي محاوالته 
مراجعته لقماث تفاسير، واحد قديم وهو للقرطبي واثنان حديقان هما تفسير القاسمي 
والمنار لرشيد رضا، فينتهي بخماصة مفادها؛ وجود فروق في فهم النصوص، فوضع 

ير واضح على فهم المرأة في المجتمع والمفاهيم المسيطرة على ثقافة الناس لها تأث
النصوص،ويشير إلى  أن مدرسة رشيد رضا التي حررها بشكل واضح في جريدة المنار 
وفي تفسيره المنار، تختلف فيه نظرته للمرأة عن غيره من المفسرين والتفاسير األخرى 
فهو لم يفهم من النص األفضلية بل فهم االختماف.  ويخلص األستاذ  خالص جلبي إلى  

الحدث في تراثنا يستدعي مراجعة اومة التراث من أجل عملية ]التصفية[ أي أن مقل هذا 
النقد الذاتي التاريخي، ثم االنتقال إلى  مرحلة ] التربية[ أو التربية في جو التصفية فليس 
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فاألستاذ  جلبي انتبه اذلك لخطورة غياب   20هناك انفصال وانتظار بل حراة جدلية.
ة ومفاهيمها، ويدعو إلى تأسيس منهج نقدي ينقلنا من حالة الوعي التاريخي بقضايا األم

التقبل الكامل لكل ما ورد من تراث إلى مرحلة اختيار ما ينفع بعد تصفيته وهو ما سيؤثر 
 على سلوااتنا وتربيتنا وتصوراتنا.

وقد عمل الشيخ راشد الغنوشي بدوره على إعادة قراءة النصوص التراثية 
حي   21ية المرأة في اتابه:"المرأة بين القرآن وواقع المسلمين"ومراجعتها، وراز على قض

انتهى في تأمماته في اآلية السابق ذارها إلى أن الجملة المختصرة"وليس الذار ااألنقى"، 
ال عماقة لها البتة بالمعنى الذي حمل  عليه تعسفا من تفضيل الذار على األنقى فهي ال 

 لداللة على أحد المعنيين:تخرج في السياق الذي وردت فيه عن ا

االختصاص؛فليس يصلح أحد الجنسين لكل ما يصلح له األخر فقد يكون  – 1
أحدهما مؤهما لوظائف لم يؤهل لها األخر مما يندرج ضمن قاعدة تقسيم العمل في 

 مرحلة من مراحل تطور المجتمع.

وقد نذرت  الـتسرية؛ على امرأة عمران وإذهاب ما بداخلها من غم بوالدة أنقى -ب
وليدها لمهمة دينية اان  العادة تقتضي أن يكون ذارا فجاء التصحيح اإللهي لتلك 
المعتقدات االجتماعية البالية من خمال توجيه الخطاب اإللهي إلى  تلك األ  األسيفة، 
وما اان لك أن تأسي و تحزني، فقد أنعم اهلل عليك بخير مما ان  تأملين و تتمنين معيدا 

 . 22ال لهذه المولودة فحسب بل لألنقى ال أنقى من خمال ذلكاالعتبار 

فيه إبعاد وبشكل  -الذي أوردناه سابقا-ونظن أن ما ورد في تفسير الشيخ الشعراوي 
لطيف الحتماالت الدونية التي قد ترد إلى  الذهن بسبب األنماط الققافية المكبلة للوعي 

ذي اان  تتمناه سيصل إلى  مرتبة األنقى عند أول قراءة لآلية، حتى ال تظن أن الذار ال
التي لها شأن عظيم، وهذه محاولة نبيهة من الشيخ للتحرر من بعض الققافة التي قد تحدد 
مسبقا وجهة فهم النص وتؤطره، فلو اان أسس لمفهو  تحرر المرأة األنقى من ال 

، أما بالنسبة معيقاتها وأغمالها على ضوء قصة مريم العذراء لكان شيئا جميما وفريدا
لإلما  الطاهر بن عاشور فهو حاول أن يتحرر بدوره من ثقل الموروث الققافي بحي  
                                                           

،  90-89خالص جلبي،في النقد الذاتي ضرورة النقد الذاتي للحراات اإلسمامية، نسخة موقع "مكتبة العلم" صفحة   20
https://sites.google.com/site/lobnaelkhchoubi/lobnaelkhchoubi 

ينظر :راشد الغنوشي، المرأة بين القران وواقع المسلمين، الحلقة القالقة "وليس الذار ااألنقى"، المراز المغاربي   21
  25 ، لندن بريطانيا ص 2000للبحوث والترجمة،الطبعة القالقة  سنة 

 سابق. ،  مرجع35راشد الغتوشي،المرأة بين القران وواقع المسلمين، ص:  22
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أشار إلى  أن اهلل أعلم من أ  مريم بنفاسة ما وضع ، وأن وضعها خير من مطلق الذار، 
واان   -عليها السما   -فكماهما نظر لآلية الكريمة من شق واحد وهو أن مريم مكرمة

فاة على نساء العالمين، وتم التوافق على أنها ظاهرة نسائية غير مسبوقة مختارة ومصط
قلب  في ظل مجتمعها ال التوقعات، ألن الناس اانوا يؤمنون بتقد  الذار على األنقى 

ة البي  المقدس، وعلى أي فالحضارة القديمة في أمور اقيرة أبسطها وأعقدها خدم
قارب  أفضلية المخلوق البشري حسب النوع والجنس واألدوار االجتماعية التي يقو  

 بها، ومكانة اإلنسان تقاس في ظل انتمائه لجماعته بما تاسس  عليه الققافة الجماعية.

لطاهر بن عاشور أما الجانب الذي لم ينتبه إليه ال من الشيخ الشعراوي والشيخ ا 
فهو أن والدة مريم وما أحاط بها من تحوالت في أحداث قصتها إنما اان أنموذجًا لقورة  
أقد  عليها الوحي ضد المعتقدات الفاسدة في المجتمعات اإلنسانية، وال تزال تلك القورة 

لزمان، مهما امتد التاريخ وا -ما شاء اهلل-االعتقادية والقيمية في جدلية مستمرة بما توقف
ومهما بلغ  الحضارات والققافات أوج تقدمها، ومهما حصل من تغيرات في الوعي 

 اإلنساني وبلغ  اجتهاداته االعتقادية والدينية.

بصيغة أخرى فاألنقى يجب أن تولد ال مرة على شكل والدة السيدة العذراء، لتزداد 
و  المتحيزة لنوع دون آخر المرأة بهاء وصمودا وتحديا أما  زحف التقاليد الراادة والفه

ولققافة دون غيرها، تلك الوالدة المنتظرة للمرأة اإلنسانة المكرمة ستحدث زلزاال 
متماحقا، ستصل بين والدة مريم الرمزي في عمق التاريخ القديم ووالدة المرأة المسلمة 

نص في بداية الدعوة اإلسمامية لتهد  حصونا أسستها التقاليد الجاهلية، حي  منح ال
المقدس المرأة ال التكريم ووجه ال العناية لها، وصاغ القران الكريم تصورا جديدا 
للتكريم الذي تستحقه المرأة وفق اإلرشاد اإللهي، لكي تكسر ما ابل  به من تقاليد بالية 
وترتقي إلى  المكانة التي يجب أن تكون عليها، وهي تتمتع  بالمساواة والتكريم 

ى نظرة إسمامية ال تلغي أي جانب من جوانبها اإلنسانية، وال تحط واالحترا  المبني عل
من قدرها أو أي دور من األدوار االستخمافية المواولة لها قياما بواجبها إلى جانب أخيها 

 الرجل، بما استعماء أو تشييء لها و بما مصادرة لحقوقها أو تهميش لمكانتها.

من حدود تسيج حقوق المرأة بسبب ويجب علينا  أن نتجاوز ما رسمته الققافة 
التقاليد واألعراف والعقليات الذاورية التي تستفيد من التأويمات الشاذة  ثقافيا واجتماعيا 
واقتصاديا ونفسيا، وال يفوتنا أن نذار هنا ببعض ما رسمه بعض الفقهاء والمشاييخ للمرأة 

و حامد الغزالي الفقيه من أوصاف قدحية، ولنتأسف على هفوتهم، ونأخذ امقال الشيخ أب
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ه[ الذي استول  عليه تقاليد عصره البالية ليسقط سقطة التزال  505والفيلسوف ]توفي 
بعض مؤلفاته تشهد بها عليه، وإيرادنا لها  في هذا المقا  ال يلغي مكانة الغزالي ولكن ينبه 

رانا في ال التي تتسرب إلى  مدا 23لخطورة االنصياع للققافة واألفكار الميتة والقاتلة
عصر، وضدا عن رغبتنا في غالب األحيان وبما وعي منا بها، خصوصا إذا اان  وافدة، 
وأن علينا أن نُعمل النقد الذاتي باستمرار وال نؤجله أو نتخوف منه مهما اان  المبررات 
والظروف، حتى ال نقع ضحية ما استقر في أذهاننا من سوء فهم ومن تأويمات مجحفة، 

ان  متشابكة مع النص الديني وتستمد قوتها منه، ففي اتاب الغزالي و خصوصا إذا ا
بابا في ذار النساء،  -رحمه اهلل-المعنون بـ:"التبر المسبوك في نصيحة الملوك"، خصص 

واعتبرهن رمزا للهماك والشر يستعين بهن الشيطان لمانتصار على اإلنسان وشواة في 
المرأة وأغلبها حكايات إسرائيلية  أو فارسية رمحه، وأورد حكايات تخص عماقة الرجل ب

وتحمل بين طياتها تعبيرات قدحية وقتما رمزيا لدور األنقى في المجتمع، وناصر الموقف 
الذاوري بشكل جلي فيما ينشأ من عماقات بينهن وبين الرجل، واعتبرهن اائنات هامشية 

وال يلتف  لقولها، وأن ال  أسيرات للرجل، وبذلك فالمرأة ال تستشار، وال يعمل برأيها،
البماء والهماك يأتي من قبلها وما على الرجال إال مداراتها لنقص في عقولها.. وغير 

، هذه االشارات السلبية من الشيخ الغزالي ال يمكن أن تصدر عن إما  في حالة 24ذلك
" وعي الي يراقب أفكاره وألفاظه وتصوراته، وهو المشهور بكتابه:"المنقذ من الضمال

واقير من الكتابات النقدية والمنهجية، إنه هنا حين تحدث عن األنقى؛ يتحدث من خلف 
مرآة تحكي عن ثقافة محلية سلبية، ويقف خلف جدران  تنمو عليها أفكار مشوهة، 
ويتنفس هواء بيئة غط  روافدها الجاهلية المنابع الصافية للشريعة،إن الشيخ اان يتحدث 

 وانسل من جبة العالم المتبصر. بلسان عمو  عوا  مجتمعه،

هذه األفكار التي طرأت على الفكر اإلسمامي اان  بسبب تقاطع اقير من روافد 
الققافات المحلية والمجاورة معه، واان تداخل الققافي مع الديني أثر  ابير اذلك على 

لغزالي العلماء المسلمين الذين اشتغلوا بمختلف المباح  الدينية أو الفلسفية، والشيخ ا
الذي أشرنا إلى تأثره ببيئته ليس بدعا من الجهابذة الذين أثروا المكتبة اإلسمامية 
بكتاباتهم، ويورد األستاذ  محمد حسن زراقط في دراسة له نماذج أخرى لتأثير الروافد 

                                                           
" في مهب المعراةهذا التعبير من منحوتات األستاذ  مالك بن نبي رحمه اهلل، حي  أشارا إليها في اتابه  المعنون:"   23

 ؛ حي  ناقش مشكمات الحضارة في سلسلة من اتبه المهمة والمقيرة.9،الطبعة 2010ينظر دار الفكر المعاصر طبعة  
ي نصيحة الملوك، راجعه سامي خضر، مكتبة الكليات االزهرية، حسين محمد _ أبو حامد الغزالي، التبر المسبوك ف 24

 وما بعدها. 125امبابي واوالده ميدان االزهر، دون تاريخ،  ينظر:الباب السابع، ص 



 يوسف محمد بناصر 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

658 

الققافية الوافدة على نسقنا الحضاري وتصوراتنا، وايف علق  تلك  األفكار بفهو  
آخرين،حي  يقول:"وتسرب  إلى  الفكر الفلسفي اإلسمامي صورة عن فماسفة إسماميين 

المرأة موروثة من الفكر اليوناني، عبر عنها بعض فماسفة المسلمين؛ فيرى صدر الدين 
الشيرازي المعروف بمما صدرا، أن المرأة يمكن تصنيفها ضمن دائرة الحيوانات بشكل أو 

فكرة بقوله:"اسهن )اهلل(  صورة اإلنسان آخر، ويعلق مما هادي السبزواري على هذه ال
لئما يشمئز الرجل عن صحبتهن ويرغب في نكاحهن". ويشبه الباح  موقف هؤالء 
الفماسفة المسلمين بموقف الفيلسوف األلماني نيتشه من المرأة، الذي يشبهها بالقطط 

مع المرأة والطيور واألبقار على أحسن تقدير، ويرى أن الشرقيين محقون عندما يتعاملون 
. اما قد  األستاذ  نجف علي ميرزائي دراسة في منهج البماغة  25اقطعة من األثاث

 26بعنوان:"إشكالية في قراءة قضايا المرأة إسماميا ] المرأة في نهج البماغة نموذجا["
وجمع ما ورد فيه من اآلثار عن اإلما  علي ار  اهلل وجهه ليجد عددا من الصور  القدحية 

سلبية المتعلقة بالرؤية الققافية واالجتماعية والدينية للنساء. وخرج  األستاذ  والصفات ال
ميرزائي باستنتاجات من بينها قوله:"إن تعددا وتنوعا متراميين في ما تم النص عليه حول 
قضية المرأة ومتعلقاتها الفكرية، قد أنتج تشكيلة واسعة، وطيفا مختلف األلوان من 

التيارات الفكرية الرئيسية في اإلسما ، تمقل هذا التنوع، فعلى  االستنتاجات. وأحسب أن
سبيل المقال، باإلمكان أن نلف  انتباهكم إلى موقعية المرأة المرموقة لدى محيي الدين 

إذن إن موروثنا الققافي  27بن عربي وقراءته الفذة عن المرأة، وعن األنوثة والجنس".
خالص أو أنه إنتاج حرص أصحابه على  والحضاري ال يمكن أن ندعي بأنه إيجابي

االسترشاد في طرقه الوعرة  ومباحقه الشائكة بالوحي الخالص أو اانوا جميعا متجردين 
وموضوعيين بإطماق، بل اان منهم من اختلط  عليه ثقافته بققافة غيره بل غط  في 
بعض األحيان األصل وهمشته. فقد ظهرت النزعات الشعوبية وتماقح  الحضارة 

إلسمامية مع غيرها، وتعددت المصالح وتنوع  المذاهب واألذواق واختلف  اآلراء ا
والرؤى، فتنوع  االستنتاجات والخماصات والشطحات، مما يضع على األجيال 

                                                           
.محمد حسن زراقط،"مشكلة المرأة مأزق فكر أ  مأزق مفكر"، ضمن اتاب جماعي:المرأة وقضاياها:دراسة مقارنة بين 25

سوية والرؤية االسمامية.مجموعة مؤلفين، مراجعة وتقويم:فريق مراز الحضارة لتنمية الفكر اإلسمامي، طبعة ثانية النزعة الن
 . بتصرف.13 ،ص:2013بيروت 

ينظر:نجف علي ميرزائي،" اشكالية في قراءة قضايا المرأة اسماميا، المرأة في نهج البماغة نموذجا"، ضمن مؤلف   26
 .43دراسة مقارنة بين النزعة النسوية والرؤية اإلسمامية، مرجع سابق، صجماعي:المرأة وقضاياها:

 47_46نجف علي ميرزائي، مرجع سابق، ص   27
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المتعاقبة مسؤولية ضخمة لتصفية ونخل ما تراام من متون ونتاج معرفي من ال تلك 
 الشوائب الزائدة.

سي بدورها تتبع بعض التحوالت التي أحدثها الوحي لقد حاول  األستاذة المرني
في الواقع العربي الجاهلي وخصوصا في الصدر األول من اإلسما ، فتمكن  من جمع 
مماحظات واستنتاجات مهمة، فتلك  الفترة اان  البدايات األول التي فكك فيها الوحي 

تفاصيل عدة قضايا من  الكقير من االعتقادات المرتبطة باألنقى. لقد حفرت األستاذة في
أهمها الحجاب وعماقة نساء النبيء صلى اهلل عليه وسلم ببعضهن البعض وزوجهن، 
وايف تحول  النساء من متاع في اإلرث الجاهلي يرثهن الذاور إلى ذوات حظوظ 
ونصيب في اإلسما ، وتحدث  الباحقة عن النساء والغنيمة والعبودية والعنف وتأمل  في 

نها أحادي  معادية للنساء احدي  أن الصماة يقطعها الكلب والحمار بعض ما تعتقد أ
والمرأة، وناقش  مسألة نجاسة  المرأة الحائض وايف صحح  زوجات النبي عليه  
الصماة والسما  ذلك للمحدثين به، اما أوردت حدي  أن الشؤ  يكون في ثماث البي  

استعرض  مدى مقاومة بعض  والمرأة والفرس وقابلته بغيره مع إيراد سياقه..، و
العقليات الذاورية في مجتمع المسلمين لكل هذه التغييرات التي أحدث  زعزعة لكل ما 
سطرته الققافة االجتماعية  المتوارثة منذ قرون، اما علق  على اآليات التي تناقش مسألة 

محمد وربه ميراث النساء جنبا إلى جنب الرجال قائلة:"لقد أفهم   هذه اآلية الرجال أن 
لم يعمما دائما في اتجاه مصالحهم، وأن الدين الجديد لم يكن وعدا بالفتوحات فحسب، 
وإنما اان أيضا نظاما أخماقيا فرض بعض التضحيات، لقد أصبح الخماف بين اهلل 

والداتورة فاطمة المرنيسي عمل  على تتبع  28والصحابة من المسلمين مفتوحا ورسميا".
لمسلمين لترى مدى استعداد بعض الفئات لمانخراط في تنزيل ردود الفعل في وسط ا

أحكا  الوحي وبناء واقع جديد؛ لتخلص إلى أنه ليس ال المجتمع اإلسمامي منخرطا 
بتلقائية في هذا المشروع الجديد، بل اان  هنالك جيوب مقاومة له،بحي  تطلب األمر 

اإلرث، هذا األخير جاءت نزول آيات متتابعة تحمل خطابا صارما وقطعيا في موضوع 
أحكامه لبناء عماقات مالية واجتماعية مخالفة لما عليه التقاليد العربية، وقا  ضدا على 
مصالح الكقير من الناس، فعلق  األستاذة  على ذلك قائلة:"مع وجود مقاومة القوانين 
الجديدة حول اإلرث، سوف يضاعف اهلل من االحتياطات، وتكرس سورة النساء جزءا 
ابيرا من آياتها لتفصل بدقة الجانب الذي يعود إلى ال واحد في اافة أحوال القضايا 

                                                           
 .150فاطمة المرنيسي، مرجع سابق، ص   28
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القابلة للتصور، فالمرأة بصفتها أما، وبصفتها ابنة وحيدة، أو مجتمعة مع أشقائها إلخ..، 
 29ال حالة من هذه الحاالت مقبتة بدقة بهدف منع ال غموض".

من العماقات السلطوية التي تجعل لقد جاءت األحكا  الجديدة لتقطع مع اقير  
الرجال يصادرون حقوق النساء، تلك السلطة المبالغ فيها التي اان  تمنح لهم القدرة 
على استفادة أابر ومساحة تحكم أاقر في مصير اإلناث بلغ حد الوأد لهن حيات، وهو ما 

َذا اْلَمْوُءوَدُة  )اعترض عليه القران بشدة وأنكره لقوله تعالى:  َلْ ، َوإِّ َلْ  ُسئِّ ، 30(بِّأَي ِّ َذنٍب ُقتِّ
اما شن القران الكريم حربا شديدة على العقلية الذاورية العربية التي اتصف  بتناقض 

في التعامل مع المنطق في ميلهم للمواليد الذاور وجعل اإلناث هلل، وانتقد بحدة جمافتهم 
ا يَْشَتُهونَ )اإلناث، ويتجلى ذلك في قوله تعالى:  ِّ اْلَبنَاتِّ ُسْبَحانَُه َولَُهم مَّ َّ َذا َويَْجَعُلوَن هللِّ ،َوإِّ
ا َر أََحُدُهم بِّاأْلُنقَٰى ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ يٌم،  بُش ِّ َر َوُهَو َاظِّ ن ُسوءِّ َما بُش ِّ َن اْلَقْو ِّ مِّ َيَتَواَرٰى مِّ

ِۗأاََل َساَء َما يَْحُكُمونَ  ُه فِّي التَُّرابِّ ُكُه َعَلٰى ُهوٍن أَْ  يَُدسُّ ِۚأَيُْمسِّ  . 31(بِّهِّ

وي فقد تحدث  عن قضية حقوق النساء المصادرة من أما األستاذة نوال السعدا
طرف الرجال واعتبرت األمر متعلقا بغياب الحرية والعدالة عن المجتمع  العربي، بحي   
تخاف المرأة من أن تطالب بحقوقها وتحتاج في اقير من المواقف والقضايا لسلطة أابر 

أهدر من ارامتها وحقوقها،  من سلطة الرجل لتعيد افة الميزان لماعتدال وتمنح لها ما
والرجل بدوره يخاف من فقدان ما راامه من سلط ومصالح ومنزلة أاقر من خوف المرأة 
على نفسها منه، وال يملك القدرة على تحقيق العدالة والمساواة ورد الحقوق في نظرنا 
 إال سلطة عليا وتتجلى في سلطة الوحي المنزل. لذلك ناقش  األستاذة السعداوي ذلك
الخوف القائم بين الجنسين وهواجسهما المشتراة، وأدل  بمماحظات وانتقادات تؤاد 
فيها بأن المرأة لم تنل بعد أي حق سواء في ظل الدين أو الققافة، لتقول:"وخوف المرأة 
أشد من خوف الرجل، ألن حريتها أقل وحقوقها العامة والخاصة أقل، وبالتالي فإن 

وضعية، وفي القوانين اإللهية على السواء، ألن حقوقها أقل من عقابها أشد في القوانين ال
الرجل في الحياة الدنيا وفي الحياة اآلخرة أيضا. وهنالك من المفكرين في بمادنا من يرى 
أن هذا أمر طبيعي أو أن الطبيعة لم تمنح المرأة عقل الرجل.وتصبح "الطبيعة" أو الطبيعة 

الظلم االجتماعي والسياسي الواقع على النساء،  البيولوجية للمرأة هي المسؤولة عن

                                                           
 .151فاطمة المرنيسي، مرجع سابق، ص   29
 .9-8سورة التكوير اآلية  30
 .59-58-57سورة النحل اآلية:   31

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura81-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya57.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya59.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya59.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya59.html
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. فاألستاذة السعداوي  بتعليقها األخير قطع  32وبالتالي فما سبيل للتخلص من هذا الظلم
األمل من وقوع  أي تغيير لوضع المرأة سواء من مشاريع المقدمة من الفكر الديني أو 

ادر على منعه. ولقد وجدنا الفكر المدني، واعتبرت أن الظلم قائم ومستمر وال شيء ق
عند األستاذ محمد لغنهاوزن مقوالت مهمة في هذا الصدد اأنه  يرد بها على النزعة  
والتوجه النسوي  المشتدد الذي يشكك في النوايا االصماحية للمقدس، حينما 
يقول:"وبالنظر إلى  القرآن الكريم يتبين لنا أن المسألة ليس  مسألة تاريخ فحسب، 

مليء بدعواته المرأة للقيا  بدورها االجتماعي والسياسي، ويضمن لها األجر فالقرآن 
والقواب على ذلك، ويجعل المعيار والدافع إلى  القيا  بالعمل هو رضا اهلل ال المنفعة 

وما قدمناه من رؤى مختلفة سابقا حول موضوع آيات من سورة آل  33الشخصية المؤقتة.
معنى الذاتي للنص، يوضح أن مكر التاريخ وسطوته عمران بين التأويل اإلنساني وال

يهيمنان على اقير من الرؤى التي تعلق بالمعرفة الدينية المحدودة والنسبية، وقد تصل 
تلك العماقة المتداخلة إلى درجة التناقض مع جوهر النص الشرعي المتصف بالتعالي 

 والمطلق.

ق المرأة، والمساهمة بقسط إن األستاذة السعداوي المدافعة  منذ سنوات عن حقو
وافر من األبحاث حول النسوية العربية، ترجع التخلف واإلسفاف الذي أصاب النساء إلى 
ما ورثته الحضارة اإلسمامية عن األسماف؛ من بعض الهزال والخوف من الحرية 
والخوف من المستقبل ومن ال تجديد، وتقول إن:"الفكر ال ينمو بغير حرية، والحرية هي 

جه اآلخر من العدالة وإذا غاب  الحرية غاب  العدالة.ولهذا يضمر الفكر العربي، الو
وتصيبه أمراض الهزال من شحوب وراود وجحود أو تراجع إلى  الوراء،]...[ إنه 
انكماش مطرد في الفكر العربي، وهروب إلى  الماضي واألسماف، أو الخوف من 

. 34مولود الطبيعي لمجتمعات الماحرية"الجديد والمستقبل، إنه الخوف. والخوف هو ال
ويشارك المرحو  األستاذ نصر حامد أبو زيد األستاذة السعداوي في نقدها الماذع 
والشديد لكل الخطاب المنتج في نسقنا العربي اإلسمامي حول قضية المرأة، إذ يعتبره 

نقى اال /خطابا:" في مجمله طائفي عنصري، بمعنى أنه خطاب يتحدث عن مطلق المرأة
الذار. وحين تحدد عماقة ما بأنها بين طرفين /ويضعها في عماقة مقارنة مع مطلق الرجل

                                                           
 51لمرأة والغربية، دار المعارف، القاهرة،مصر،  دون تاريخ، ص نوال السعداوي، ا  32

محمد لغنهاوزن،"اإلسما  في مواجهة النسوية تقابل في الرؤية واالهداف"، ضمن مؤلف جماعي،المرأة   33
 84وقضاياها:دراسة مقارنة بين النزعة النسوية والرؤية اإلسمامية، مرجع سابق، ص:

 .51-50ص: نوال السعداوي، مرجع سابق،  34
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متقابلين أو متعارضين، ويلز  منها ضرورة خضوع أحدهما لآلخر واستسمامه له ودخوله 
طائعا منطقة نفوذه، فإن من شأن الطرف الذي يتصور نفسه مهيمنا أن ينتج خطابا طائفيا 

ي األلفاظ القماثة وداللتها. ليس هذا ِّشأن الخطاب الديني وحده، بل عنصريا بكل معان
. وقد قا  األستاذ أبو زيد بتتبع 35شأن الخطاب العربي السائد والمسيطر شعبيا وإعماميا"

مستفيض للتحيزات اللغوية التي انتصرت لكقير من القواعد واأللفاظ اللغوية؛ ألن الذي 
أقوال بعض المفسرين في اقير اآليات المتعلقة بالنساء، صاغها هو الذار نفسه، اما ناقش 

وتطرق لرؤية الشيخ ابن عربي للوجود وردَّ ما فسر به البعض العماقة الناشئة بين الذار 
واألنقى في فلسفة ابن عربي، بحي  تكون األنقى ندا للذار، واون "الحب االنساني" هو 

االلهي وأن"حب النساء" يعد من صفات  الخبرة األولى التي البد أن يتأسس عليها الحب
الكمال اإلنساني، ويعتبر الحب في نظرية ابن عربي نافذة تطل على وحدة الوجود. وبين 

موقفه من هذه االستنتاجات التي خرج بها بعض الباحقين، واعتبر أن -رحمه اهلل-أبو زيد 
في مقابل سلبية األنقى تجربة الحب عند ابن عربي تقو  على توهم ايجابية الذار وفاعليته 

وانفعاليتها، بمعنى أن العماقة ال تقو  على التفاعل المستند إلى التكافؤ، بقدر ما تقو  
على "إلقاء" من جهة و"تلقي" من جهة ثانية. واشف نصر حامد عن عناصر الهيمنة 
الذاورية التي يختزنها الخطاب الصوفي في تجربة ابن عربي سواء على المستوى اللغوي 

. لقد أبدى األستاذ أبو زيد حرصا شديدا على رفع الحجب عن 36واألنطولوجي والروحي
أي تستر يضر بقضية المرأة، فهاجم حصنا اان اقير من الباحقين يستنجدون به إلظهار 
مدى تقد  رؤية بعض أقطاب الفكر اإلسمامي في نظرتهم لمسألة األنقى، فزعزع ما علق 

قة بن  لسنوات قناعات الكقيرين، بعدما اطمأنوا إليها، بمتن ابن عربي من إشارات عمي
 فتم تأويلها إيجابيا لخدمة صورة المرأة اما وردت في المتن الصوفي.

 الخاتمة:

إن إعادة إنتاج معرفة دينية تتمتع بالقدرة على النظر لذاتها بكونها عرضية ونسبية 
س وللمعرفة التي نسعى سيحتاج منا التسلح بخلق التواضع، أوال: خدمة للنص المقد

لتشكيلها، وثانيا: خدمة لألجيال المتعاقبة والتي قد تجد جسارة وقوة في ذاتها من أجل 

                                                           
ينظر: نصر حامد أبو زيد، دوائر الخوف، قراءة في خطاب المراة،المراز الققافي العربي الدارالبيضاء،،الطبعة القالقة   35

 .29 ،ص:2004
ينظر:نصر حامد أبو زيد، دوائر الخوف، قراءة في خطاب المراة،المراز الققافي العربي الدارالبيضاء،،الطبعة القالقة  36

 . بتصرف.36الى  32 ، من ص2004
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التقب  فيما يردها من متون تتعلق بالتفسير والتأويل ومباح  الفقه وال تتقبل أي شيء بما 
ي وبين نقد أو استيعاب، فما يقع الناس في إشكال ظهور تناقضات بين جوهر دعوة الوح

ما يتم إقحامه فيه من تفصيمات وجزئيات يتدخل التاريخ والققافة والمصالح في ترايبها. 
هذه التناقضات التي نكتشفها الما عمقنا النظر في القضايا التي تعترض أمتنا اليو  
وباستمرار، ونجد أن لها جذورا ضاربة في التاريخ وتستمد قوتها وحيويتها من فهم 

س، لتستعاد تفصيليا وفهما ظاهريا دون إدراك بسياقات إنتاجها مشوش للنص المقد
وتوظيفها، وليتم العمل على تنزيلها مرة أخرى وفق شروط وسياقات ال تنسجم مع 

 العصر.

إن مسار االصماح الققافي والديني في عالمنا اإلسمامي اليو  يتطلب منا الكقير من 
ي فكك  قناعاتنا التاريخية وشوش  علينا اإلرادة والجهد في ظل التحوالت الطارئة؛والت

مفاهيمنا التي لم تؤسس على أرض صلبة وال على عقل حكيم. فالعقل المسلم البد أن 
يستمد التوجيه والتأييد من الوحي الصافي، دون أن يقع في التناقض مع روح النص وأال 

 يقع في استماب المظاهر الققافية التي يتحرك في ظمالها.

فاهيم جديدة تتعلق بقضية المرأة وغيرها من القضايا يحتاج منا بناء إن إنتاج م 
مدراات جماعية تتأسس على قيم الكرامة والحرية والعدالة، إن هذه المفاهيم تشكل 
منظومة قيم مرابة، فما أن تتعرض للزعزعة حتى تنهار الية بقية القيم التي تستمد منها 

يقع في هذا العصر من انكسار وتقهقر في صفوف األمة تصوراتها وقوتها وتماسكها، وما 
األمة العربية واإلسمامية إنما اان من انهيار تصوراتنا األنطولوجية والهوياتية، وهذا 
التفكك يبين مدى عمق مأزقنا الحضاري ليس فقط في قضية المرأة وإنما في جميع 

دد يتجاوز القضايا، ويؤشر هذا اله على مدى حاجتنا لمشروع نهضوي شمولي متج
 اإلعاقات التي أصاب  الذهن واإلرادة العربية اإلسمامية.
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___________________________________________________________ 

ي للمرأة في العهد الدور السياس: المرأة وسؤال السياسة في اإلسالم
 األول لإلسالم

 1 عبد الرحمن طيـبـي

 

عرفت الساحة الفكرية المعاصرة جملة من اإلشكاليات المعرفية التي لم تكن ذات 
يخنا، ليس لعدم أهميتها بقدر ارتباطها بأولويات سؤال حظوة في فترة من فترات تار

المرحلة، ولعّل أبرز العوامل في تصدر تلك اإلشكاليات التحول الذي أصاب فاعلية 
األمم والحضارات على المستوى اإلنساني والتغير على مستوى األداء، فتحولت األمة 

فكار يروم من لالل  اإلسالمية لألسف الشديد إلى سوق استهالكي كبير ومفتوح لأل
أصحاب  المساهمة في إعانة األمة على استعادة دورها المفقود بغض النظر عن صوابية 
الطريق من عدم ، مما أسهم في زيادة منسوب تلك اإلشكاليات المتعلقة بكل جوانب 

 الحياة اإلنسانية وموقع الرؤية الدينية منها.

ل األصالة والمعاصرة، العقل فطفح إلى السطح الحديث عن الثنائيات من قبي
والنقل، الدين والسياسة، المرأة والرجل، اإلسالم والغرب، الدين والعلم، وغيرها...، 
فضال عن مواضيع إشكاليات فرعية ألرى مرتبطة بها على شاكلة الحقوق والحريات، 
ومكانة المرأة في اإلسالم والسيما مع مقارنة وضعها في واقع المسلمين مع النصوص 
الدينية لإلسالم، وهو ما يهمنا في هذا السياق بالبحث عن مكانة المرأة وموقعها من 
الرؤية الدينية اإلسالمية عبر بوابة السياسة، لاصة وأن المرأة من حيث مكانتها وأداورها 
المختلفة عرفت قفزة نوعية معتبرة على مستوى المجتمعات والحضارات األلرى 

دور ثقافي وال »قع المجتمعات اإلسالمية إذ ليس للمرأة عندنا المعاصرة، بالمقارنة مع وا
سياسي، ال دلل لها في برامج التربية وال نظم المجتمع، ال مكان لها في صحون 
المساجد وال ميادين الجهاد. ذكر اسمها عيب، ورؤية وجهها حرام، وصوتها عورة، 

                                                           
1 Cezayir, Wadi Üniversitesi 

 



 عبد الرحمن طيـبـي 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

666 

ين اإلجابة عن اإلشكالية ، محاول2«وظيفتها األولى واألليرة إعداد الطعام والفراش
الرئيسة اآلتية: هل من دور سياسي للمرأة في المجتمع اإلسالمي باإلضافة إلى أدوارها 
األسرية واالجتماعية؟ وذلك من لالل النظر إلى النصوص الدينية المؤسسة من جهة 
وإلى واقع المسلمين من جهة ألرى مستلهمين من التجربة اإلسالمية في عهودها األولى 

 القريبة من عصر النبوة.

ولإلجابة عن اإلشكالية الرئيسة ومتعلقاتها يحسن بالبحث التطرق إلى لمحة 
مقتضبة عن مكانة المرأة في اإلسالم عموما، ثم اإلشارة إلى أهمية الشأن السياسي في 
اإلسالم، وأليرا الوقوف مع جملة من النماذج الخيرة للعهد األول ودورها السياسي في 

 ع اإلسالمي.المجتم

 :التوحيد روح مكانة المرأة في اإلسالم .1

يكفي في هذا المقام الوقوف عند فكرة مركزية قمينة بالتصار المكانة الرفيعة للمرأة 
، والفكرة مرتبطة بمْسألة التكليف، فاهلل عّز وجّل لما -ال في واقع المسلمين–في اإلسالم 

األرض ]َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ألبر المالئكة بأن  ُمْقدم على جعل لليفة في 
ُح ِبَحْمِدَك  َماَء َونَْحُن نَُسّبِ ِفي اأْلَْرِض َلِليَفًة َقالُوا أََتْجَعُل ِفيَها َمْن يُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الّدِ

ُس َلَك َقاَل ِإنِّي أَْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن ) [ لم يقصره على ذكر أو أنثى 30([]البقرة:30َونَُقّدِ
، بغض النظر عن 3بقدر ما نب  إلى كون  إنسانا مكلفا فهو آدم وذريت  إلى قيام الساعة

والحق سبحان  وتعالى »الجنس واللون فالحديث تشريف آلدم وذريت  ذكرانهم وإناثهم 
لم يقل للق الجنان بما فيها، والعرش بما هو علي  من انتظام األجزاء وكمال الصورة، و

إني لالق عرشا أو جنة أو ملكا، وإنما قال تشريفا وتخصيصا آلدم إني جاعل في األرض 
َماَواِت 4«لليفة ، وكفى ب  تشريفا متعلقا بأداء أمانة التكليف ]ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلََماَنَة َعَلى السَّ

ْنَساُن ِإنَُّ  َكاَن َظُلوًما َجُهواًل َواأْلَْرِض َواْلِجَباِل َفأََبْيَن أَْن َيْحِمْلَنَها َوأَْشَفْقَن مِ  ْنَها َوَحَمَلَها اإْلِ

                                                           
  .33، دار الشروق، مصر. د.ت. ص قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدةهـ(، 1416ي، محمد )ت الغزال 2

، تحقيق: مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، 1، طتأويالت أهل السنةهـ(، 333ينظر: الماتريدي، محمد أبو منصور )ت  3

 .417، ص 1م. ج:2005-هـ1426بيروت، لبنان، 

، تحقيق: إبراهيم 3، طلطائف اإلشارات المعروف بتفسير القشيريهـ(، 465لكريم بن هوازن )ت القشيري، عبد ا 4

 .75، ص 1البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر. د.ت. ج:
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ويقال: األمانة القيام بالواجبات أصولها وفروعها. ويقال: األمانة  [ »72([]األحزاب: 72)
الطاعة، ألنها الزمة الوجود، »، ويقال المراد باألمانة 5«التوحيد عقدا وحفظ الحدود جهدا

، فهي عامة لجميع وظائف الدين باعتباره شامال لجميع 6«داءكما أن األمانة الزمة األ
  7مناحي الحياة.

ك افالمتأمل للقرآن الكريم عموما ولبعض آيات  على الخصوص يدرك تمام اإلدر
سريان الروح التوحيدية في النظر إلى المرأة والرجل معا باعتبارهما إنسانا، من حيث 

ناطة بهما من أجل عمارة األرض وتحقيق التكاليف الشرعية، ومن حيث المهام الم
العبودية هلل عّز وجّل، واإلشارة إلى هذه الروح التوحيدية أو التصريح بها أكثر من مرة في 
القرآن الكريم تحمل أكثر من داللة تختزل معاني التشريف والتكريم وعلو المنزلة، من 

ًة َواحِ  ِريَن َوُمْنِذِريَن ذلك قول اهلل عّز من قائل: ]َكاَن النَّاُس أُمَّ يَن ُمَبّشِ ُ النَِّبّيِ َدًة َفَبَعَث اهللَّ
ِذيَن َوأَْنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب ِباْلَحّقِ ِلَيْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِفيَما اْلَتَلُفوا ِفيِ  َوَما اْلَتَلَف ِفيِ  ِإالَّ الَّ 

َناُت َبْغًيا بَ  ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِلَما اْلَتَلُفوا ِفيِ  ِمَن اْلَحّقِ أُوتُوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبّيِ ْيَنُهْم َفَهَدى اهللَّ
ُ َيْهِدي َمْن َيَشاُء ِإلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ) ًة 213([]البقرة: 213ِبِإْذِنِ  َواهللَّ ُتُكْم أُمَّ [، ]ِإنَّ َهِذِه أُمَّ

ًة َواِحَدًة َوأََنا َربُُّكْم 92بياء: ([]األن92َواِحَدًة َوأََنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن ) ُتُكْم أُمَّ [، ]َوِإنَّ َهِذِه أُمَّ
[، ]َياأَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َلَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة 52([]المؤمنون: 52َفاتَُّقوِن )

َ الَِّذي تََساَءلُوَن ِبِ  َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ َوَلَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثيًرا َونِ  َساًء َواتَُّقوا اهللَّ
َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا )  [.1([]النساء: 1اهللَّ

والمالحظ من اآليات المستشهد بها التصريح بأهمية األسرة كوحدة تأسيسية لكيان 
من النفس مرورا باألسرة األمة المطلوب منها أن تكون شاهدة على النّاس، وذلك انطالقا 

وانتهاء باألمة، على أن ضابط العالقة في صياغة هذا الدور مرتبط بمفهوم األمانة وهو 

                                                           
 .173، ص 3المرجع نفس ، ج:  5

دار الكتاب العربي،  ،3، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلهـ(، 538الزمخشري، أبو القاسم محمود جار اهلل )ت  6

 .564، ص 3هـ.ج:1407بيروت، لبنان، 

، 2، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، طالجامع ألحكام القرآنهـ(، 671ينظر: القرطبي، أبو عبد اهلل محمد )ت  7
 . 253، ص 14م. ج:1964-هـ1384دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، 
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شّتان »، ألنّ  8القيام بجميع الوظائف الدينية وتحت سلطتها دون تمييز بين الرجل والمرأة
عنصري بينهما، بين القول بتمايز دور الرجل عن دور المرأة، والقول بالتمييز أو الفصل ال

فدور المرأة كدور الرجل لاضع على قدم المساواة مع نظيره لألحكام الدينية واألعراف 
األلالقية، ويستدعي كالهما من صاحب  استخدام كل ما أوتي من الذكاء والموهبة 
والطاقة والقدرة على العطاء من أجل القيام ب . ومن جهة ألرى فإن التمايز في األدوار ال 

بمجاالت النشاط اإلنساني التي يتشابك فيها كل من دور الرجل والمرأة بالمجالت يتعلق 
األلرى التي ال تتشابك فيها أدوارهما. ومن الممكن أن تقوم المرأة بأنشطة ذكورية في 
األصل أو العكس... لو توفرت قابليات فطرية تجعل ذلك أمرا مستحبا، او طرأت ضرورة 

لالل بالتمايز الرئيس الذي أودع  اهلل تعالى فيهما بفطرة تجعل  مفيدا، شريطة عدم اإل
، فالواجب على كل امرأة مسلمة من لالل استقراء النصوص الشرعية النهوض 9«لْلقهما

بفريضة عبادة اهلل تعالى التي ال تقتصر على شعائر بعينها، بقدر انسحابها على كل ما من 
ر الخالق وتجسيدا لعبوديت ، بما يحقق شأن  المساهمة في عمارة األرض تحقيقا ألوام

، وما الشأن 10النفع لألمة الشاهدة على الناس، وللمرأة دور فعال في سبيل إنجاز ذلك
السياسي إال بوابة من البوابات، وهذا أيضا من تجليات الروح التوحيدية المعبرة عن 

لمسلمين في مكانة المرأة الحقيقية في اإلسالم ال كما روجتها بعض مخرجات واقع ا
 التاريخ. 

 : موقع المرأة من سؤال السياسة في اإلسالم .2

حديث القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عن وحدة األّمة وضرورة تماسكها 
تلميح إلى تحقيق تلك الوحدة والحفاظ عليها في سبيل أداء الدور الموكول لها )أي: 

، الذي جعل من النبي صلى اهلل علي  األمة(، وأبرز سبيل لتحقيق ذلك التدبير السياسي
وآل  وسلم ينشئ دولة ومؤسسات ويعمل على تعزيز أركانها وبسط سلطانها ونشره في 

فاألمة منظومة من البشر يربط بينهم إجماع ثالثي في العقل والقلب واليد، وهذه »األرض 

                                                           
، ترجمة: سيد عمر، مدارات لألبحاث والنشر، توحيد مضامين  على الفكر والحياةالينظر: الفارقي، إسماعيل راجي،  8

 .217م. ص 2014-هـ1435القاهرة، مصر، 

 .223المرجع نفس ، ص  9

 .228: المرجع نفس ، ص  ينظر 10
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قية، والبشر في األلوة عامة وعالمية وال تعرف التمييز على أساس اللون وال الهوية العر
منظورها سواسية، والمعيار الوحيد للتفاضل هو التقوى... والنظام السياسي اإلسالمي في 
ضوء ذلك هو نظام جماعة من البشر التاروا أن يحكموا حياتهم، وأن يسعوا إلى حكم 

، فتشريف اإلنسان بالخالفة في األرض باعتبار 11«غيرهم من البشر بقيم األمة ومبادئها
ة هي الوظيفة الوجودية لإلنسان بالوقف عن األوامر أداء وعند النواهي اجتنابا، وما الخالف

الوظيفة السياسية أو الخالفة السياسية ومتعلقاتها إال جزئية من جزئيات الوظيفة الوجودية 
الكلية لإلنسان رجال وامرأة، فالجانب السياسي مسهل من مسهالت أداء هذه الوظيفة 

 سان في الحياة.المطلوبة من اإلن

ألن السياسة في مفهومها اللغوي الذي ل  ارتباط بالمعاني االصطالحية ال تخرج 
ْغَبة والرهبة » ، وهي 12عن الترويض والعناية والتدبير والتسيير استحفاظ طاعتها َوِإَقاَمة الرَّ

الِ  َحة َفِإن َذِلك فهيا وإفاضة المعدلة َعَلْيَها من غير أَن يحدث َنفس  إلزامها اآْلَداب الصَّ
ة يجب أَن يعتني بإصالح ألالقها وتهذيب آدابها لتقوى على  عسير اَل يرام، َلِكن اْلَخاصَّ
ُحُقوق اْلخدَمة الَِّتي تلزمها. َوِإذا َكاَن للرئيس َفِهَي كاألعضاء للبدن َفَمَتى لم تكن اأْلَْعَضاء 

و َبْعضَها َعن فعل  اأْلَْصِلّي الموظف لَُ  على اْلَهْيَئة الفاضلة أَو عرض َلَها أَمر يثني كلَها أَ 
قيام من ل  السلطة العامة »، وهي بلغة المعاصرين 13«َوقع ااِلْضِطَراب ِفي جمَلة اْلبدن

بتدبير شؤون الرعية والدولة، بما يصلح وفقا لما جاء ب  الشرع، أو موافقة ل ، بمقتضى 
في الجواب عن سؤال السياسة في  ،  وموقع المرأة14«النظر العقلي إن لم ينطق ب  شرع

اإلسالم مرتبط أشد االرتباط ابتداء بعمل المرأة والموقف من ، والمسألة أجاب عنها 
الفقهاء في بابها بالتفصيل، لكن المحصل جواز عمل المرأة لارج البيت وفق شروط 

                                                           
 .232المرجع نفس ، ص  11

ومي، إبراهيم السامرائي، دار ، تحقيق: مهدي المخزالعينهـ(، 170ينظر: الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل )ت  12

 .336، ص 7م. ج:1985ومكتبة الهالل، بغداد، العراق، 

، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، «مجموع في السياسة»رسالة ضمن هـ(، 418الوزير المغربي، أبو القاسم الحسين )ت   13

 .49، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مصر. د.ت. ص 1ط

-هـ1417، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، 1ود، المرأة والحقوق السياسية في اإلسالم، طأبو حجير، مجيد محم 14

 .22-17م. ص 1997
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لذي ، وا15وضوابط معينة، وااللتالف في المسألة نابع من فهم القوامة وشروطها من جهة
أدى بدوره إلى التالف مواقف الفقهاء من توليها بعض المناصب السياسية واإلدارية 

، مع العلم أن العمل السياسي للمرأة ليس مرتبطا فقط 16كاإلمامة العظمى والقضاء
 باإلمامة العظمى أو رئاسة الدولة والقضاء فقط بالتسليم جدال لهؤالء.

العمل باالستقالل واالنفراد أو مع في »ويعني العمل السياسي بلغة المعاصرين 
ضمن أشخاص أو هيئات أو تجمعات في مجال الحكم وتكوين  بتشكيل السلطات 
)تشريعية وتنفيذية وإدارية(، وتولي موقع من مواقع الحكم والسلطة، في رئاسة الدولة أو 

 -أو المشاركة في وضع–مجالس الشورى )النيابية( أو الحكومة أو اإلدارة، ووضع 
السياسات العامة والخاصة للدولة في الدالل والخارج، ومراقبة سياسات وقرارات 

، 17«وأعمال السلطات، ونقدها أو تأييدها، وتكوين الجمعيات السياسية واالنخراط فيها
ول  مظاهر عديدة من قبيل متابعة أعمال الحكومات وتأييدها أو نقدها ومعارضتها، وإبداء 

والمبايعة أو المشاركة في االنتخابات باللغة المعاصرة، والترشح الرأي في الشأن العام، 
 18للمناصب السياسية والتمثيلية.

ورغم االلتالف الفقهي في المسألة، إال أن االلتالف في حد ذات  دليل على 
قراءات متباينة للنص الديني، وعلى األقل دالل في باب االحتماالت مما يجعل من أمر 

احد بعيد المنال، وهو ما يجعل من المرأة شقيقة الرجل كما جاء الحسم بحكم وموقف و
في األثر النبوي فضال عن اآليات القرآنية المستشهد بها سابقا على األهلية الدينية للمرأة 
حالها كحال الرجل، وما السياسة إال باب من أبوابها، فاإلسالم أكد على أهلية المرأة 

ي فيها إلى أعلى المراتب، فأهليتها للترقب من اهلل تعالى الكاملة للحياة الروحية والتسام»
، والسياسة باب من أبواب عمارة األرض وعبادة 19«بالطاعة والعبادة كأهلية الرجل تماما

                                                           
، أطروحة لنيل درجة الماجستير بإشراف: دور المرأة السياسي في اإلسالم دراسة مقارنة: بدارن، إيمان رمزي،  ينظر 15

 53-30م. ص 2006ين، محمد علي الصليبي، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسط

 وما بعدها. 61ينظر: المرجع نفس ، ص  16

 .11م. ص 1995، مؤسسة المنار، بيروت، لبنان، أهلية المرأة لتولي السلطةشمس الدين، محمد مهدي،  17

  .12-11ينظر : المرجع نفس ، ص  18

 .14المرجع نفس ، ص  19
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 اهلل تعالى فيها.

 :نماذج من العلم السياسي للمرأة في العهد األول.3

على جانب واحد  لعّل في تعدد جوانب العمل السياسي في اإلسالم وعدم اقتصاره
هو جانب الوالية العظمى )رئاسة الدولة( أو رئاسة القضاء على رأي من يرى ذلك، إجابة 

[، إما 4425على من يرى صحة حديث ]َلْن يُْفِلَح َقْوٌم َولَّْوا أَْمَرُهْم اْمَرأًَة[ ]رواه البخاري: 
قريش في الزمن رابطا ل  بسياقات  الكسروية في فارس، أو بتخصيص الوالية العظمى ب

األول، وهذا لم يمنع كثيرا من الصحابيات من ممارسة شتى أوج  العمل السياسي في 
 بدايات الدولة اإلسالمية، ويمكن اإلشارة إلى نماذج من ذلك:

 :أم سلمة رضي اهلل عنها ورأيها السياسي في حل أزمة عمرة الحديبية . أ

ح الحديبية الذي سماه القرآن يعرف الكثير منا قصة أم سلمة رضي اهلل عنها مع صل
الكريم فتحا، فبعد توقيع وثيقة الصلح الذي نص على عدم دلول المسلمين مكة لالل 
هذا الموسم والرجوع إلى دياره في المدينة مع المسلمين مع ، أمر النبي صلى اهلل علي  

حيث وآل  وسلم الصحابة بالنحر والحق  لالستحالل من نية العمرة، فلم يُستجب ل ، 
]قام رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم فقال: "يا أيها الناس، انحروا واحلقوا" قال: فما قام 
أحد، قال: ثم عاد بمثلها، فما قام رجل، حتى عاد بمثلها، فما قام رجل، فرجع رسول اهلل 
صلى اهلل علي  وسلم فدلل على أم سلمة، فقال: "يا أم سلمة، ما شأن الناس؟" قالت: يا 

اهلل، قد دللهم ما قد رأيت، فال تكلمن منهم إنسانا، واعمد إلى هديك حيث كان رسول 
فانحره واحلق، فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. فخرج رسول اهلل صلى اهلل علي  
وسلم ال يكلم أحدا حتى أتى هدي  فنحره، ثم جلس، فحلق، فقام الناس ينحرون 

ينة في وسط الطريق، فنزلت سورة الفتح[ ويحلقون. قال: حتى إذا كان بين مكة والمد
[، وفي الحديث دليل على والية المرأة من لالل 18910]رواه أحمد في مسنده: 

استشارة النبي صلى اهلل علي  وآل  وسلم لها، وسداد رأيها في توجي  الرأي العام وجعل  
منهيا عن  أو  يستجيب لقيادت ، ولو كان تدلل المرأة في الشأن السياسي أو الشأن العام

مذموم شرعا لما أقدم سيد الخلق صلى اهلل علي  وآل  وسلم على استشارتها، ولما أقدمت 
هي على عصيان لالقها حاشاها رضي اهلل عنها وأرضاها، وهذا نموذج حي من نماذج 

 الصدر األول الدال على فق  المرأة لدورها في جميع مناحي الحياة.

 :المواقف السياسيةفاطمة رضي اهلل عنها واتخاذ  . ب
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التلف المسلمون حول مبايعة فاطمة رضي اهلل عنها ألبي بكر رضي اهلل عن  
الخليفة األول للمسلمين من عدم ، بين مثبت لذلك أو ناف ل ، مع تألر زوجها علي بن 
أبي طالب رضي اهلل عن  عن المبايعة أيضا طيلة فترة حياتها بعد النبي صلى اهلل علي  وآل  

ُ وسلم وه اَلم ِبْنَت النَِّبّيِ َصلَّى اهللَّ ي ستة أشهر فقد جاء ]َعْن َعاِئَشَة أَنَّ َفاِطَمَة َعَلْيَها السَّ
ُ َعَلْيِ  َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى اهللَّ ا أََفاَء َعَلْيِ  َوَسلََّم أَْرَسَلْت ِإَلى أَِبي َبْكٍر َتْسأَلُُ  ِميَراَثَها ِمْن َرُسوِل اهللَّ  ِممَّ

ُ عَ  ِ َصلَّى اهللَّ َلْيِ  ِباْلَمِديَنِة، َو"َفَدٍك"، َوَما َبِقَي ِمْن ُلُمِس "َلْيَبَر"، َفَقاَل أَبُو َبْكٍر: ِإنَّ َرُسوَل اهللَّ
ُ َعَليْ  ٍد َصلَّى اهللَّ ُ َعَلْيِ  َوَسلََّم َقاَل: )اَل نُوَرُث، َما تََرْكَنا َصَدَقٌة، ِإنََّما َيْأُكُل آُل ُمَحمَّ َم ِ  َوَسلَّ اهللَّ
ُ َعَلْيِ  َوَسلََّم  ِ َصلَّى اهللَّ ُر َشْيًئا ِمْن َصَدَقِة َرُسوِل اهللَّ ِ اَل أَُغّيِ َعْن َحاِلَها ِفي َهَذا اْلَماِل( َوِإنِّي َواهللَّ

ُ َعَلْيِ  َوَسلََّم، َوأَلَْعَمَلنَّ ِفيَها ِبمَ  ِ َصلَّى اهللَّ ا َعِمَل ِبِ  َرُسوُل الَِّتي َكاَن َعَلْيَها ِفي َعْهِد َرُسوِل اهللَّ
ُ َعَلْيِ  َوَسلََّم، َفأََبى أَبُو َبْكٍر أَْن َيْدَفَع ِإَلى َفاِطَمَة ِمْنَها َشْيًئا، َفَوَجَدْت َفا ِ َصلَّى اهللَّ ِطَمُة َعَلى اهللَّ

َيْت، َوَعاَشْت َبْعَد  ْمُ  َحتَّى تُُوّفِ ُ َعَلْيِ  أَِبي َبْكٍر ِفي َذِلَك، َفَهَجَرْتُ ، َفَلْم تَُكّلِ النَِّبّيِ َصلَّى اهللَّ
َيْت َدَفَنَها َزْوُجَها َعِليٌّ َلْياًل َوَلْم يُْؤِذْن ِبَها أََبا َبْكٍر، َوَص  ا تُُوّفِ لَّى َعَلْيَها، َوَسلََّم ِستََّة أَْشُهٍر، َفَلمَّ

َيْت: ا تُُوّفِ اْسَتْنَكَر َعِليٌّ ُوُجوَه النَّاِس، َفاْلَتَمَس  َوَكاَن ِلَعِلّيٍ ِمْن النَّاِس َوْجٌ ، َحَياَة َفاِطَمَة، َفَلمَّ
ِتَنا َواَل ُمَصاَلَحَة أَِبي َبْكٍر، َوُمَباَيَعَتُ ، َوَلْم َيُكْن يَُباِيُع ِتْلَك اأْلَْشُهَر، َفأَْرَسَل ِإَلى أَِبي َبْكٍر "أَْن ائْ 

ِ اَل َتْدُلُل َعَلْيِهْم َوْحَدَك"، َفَقاَل  -َكَراِهَيًة ِلَمْحَضِر ُعَمَر  -َيْأِتَنا أََحٌد َمَعَك"  ُعَمُر: "اَل َواهللَّ
ِ آلِتَينَُّهْم، َفَدَلَل َعَلْيِهْم أَُبو َبْكٍر، َفتَ  َد َعِليٌّ َفَقاَل أَبُو َبْكٍر: َوَما َعَسْيَتُهْم أَْن َيْفَعُلوا ِبي؛ َواهللَّ َشهَّ

ُ ِإَلْيَك، َوَلِكنََّك َفَقاَل: "ِإنَّا َقْد َعَرْفَنا َفْضَلَك َوَما أَْعَطاَك  ُ، َوَلْم َنْنَفْس َعَلْيَك َلْيًرا َساَقُ  اهللَّ اهللَّ
ُ َعَلْيِ  َوَسلََّم َنِص  ِ َصلَّى اهللَّ يًبا"، َحتَّى اْسَتْبَدْدَت َعَلْيَنا ِباأْلَْمِر، َوُكنَّا َنَرى ِلَقَراَبِتَنا ِمْن َرُسوِل اهللَّ

ُ َفاَضْت َعْيَنا أَِبي َبْكٍر، َفَلمَّ  ِ َصلَّى اهللَّ ا َتَكلََّم أَبُو َبْكٍر َقاَل: َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَقَراَبُة َرُسوِل اهللَّ
ا الَِّذي َشَجَر َبْيِني َوَبْيَنُكْم ِمْن َهِذِه اأْلَ  ْمَواِل : َعَلْيِ  َوَسلََّم أََحبُّ ِإَليَّ أَْن أَِصَل ِمْن َقَراَبِتي، َوأَمَّ

ُ َعَلْيِ  َوَسلََّم َيْصَنُعُ  ِفيَها  َفَلْم آُل ِفيَها ِ َصلَّى اهللَّ َعْن اْلَخْيِر، َوَلْم أَْتُرْك أَْمًرا َرأَْيُت َرُسوَل اهللَّ
ا َصلَّى أَبُو َبْكٍر الظُّهْ  َر َرِقَي ِإالَّ َصَنْعُتُ ، َفَقاَل َعِليٌّ أِلَِبي َبْكٍر: َمْوِعُدَك اْلَعِشيََّة ِلْلَبْيَعِة، َفَلمَّ

َد َوَذَكَر َشْأَن َعِلّيٍ َوَتَخلَُّفُ  َعْن اْلَبْيَعِة َوُعْذَرُه ِبالَِّذي اْعَتَذَر ِإَلْيِ ، ثُمَّ َعلَ   اْسَتْغَفَر، ى اْلِمْنَبِر َفَتَشهَّ
َث أَنَُّ  َلْم َيْحِمْلُ  َعَلى الَِّذي َصَنَع َنَفاَسةً  ، َفَعظََّم َحقَّ أَِبي َبْكٍر، َوَحدَّ َد َعِليٌّ َعَلى أَِبي  َوَتَشهَّ

ُ ِبِ ، َوَلِكنَّا َنَرى َلَنا ِفي َهَذا اأْلَْمِر َنِصيًبا، َفاْسَتَبدَّ عَ  َلُ  اهللَّ َلْيَنا، َبْكٍر، َواَل ِإْنَكاًرا ِللَِّذي َفضَّ
َلى َعِلّيٍ َقِريًبا َفَوَجْدَنا ِفي أَْنُفِسنَا، َفُسرَّ ِبَذِلَك اْلُمْسِلُموَن، َوَقالُوا: أََصْبَت، َوَكاَن اْلُمْسِلُموَن إِ 

 [1759/ مسلم: 3998ِحيَن َراَجَع اأْلَْمَر اْلَمْعُروَف. ]البخاري: 

فبغض النظر من حيثيات القصة الواردة في الصحاح، والتالف المذاهب اإلسالمية 
حولها إال أن  ما يهمنا في هذا السياق إيالء أهمية كبيرة من قبل الصحابة والمجتمع 
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مبايعة فاطمة رضي اهلل عنها من عدم  للخليفة الراشد األول، وهذا  اإلسالمي آنذاك من
دليل قوي على مكانة المرأة في اإلسالم وأهمية دورها في الشأن السياسي والشأن العام، 
ودليل على فق  فاطمة رضي اهلل عنها ذاتها لهذا الدور وأن  مكفول شرعا وال مزية ألحد 

 ريم والتشريف اإللهيين.من الخلق في ، فهو دالل ضمن التك

 :عائشة رضي اهلل عنها والمشاركة السياسيةج. 

لم يتفق الباحثون اتفاقهم على الدور السياسي الذي لعبت  أم المؤمنين عائشة رضي 
اهلل عنها في لالفتي عثمان وعلي رضي اهلل عنهما، فلو كان تدللها في الشأن السياسي 

عية ما كان لها أن تلج هذا الباب، فولوجها وولوج ابتداء عيب أو ممنوع من الناحية الشر
غيرها من نساء الصحابة عليهم الرضوان كان من باب التزام قول اهلل عز وجل في محكم 

َكِر تنزيل : ]َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنْ 
َ وَ  ُ ِإنَّ اهللَّ َ َوَرُسوَلُ  أُوَلِئَك َسَيْرَحُمُهُم اهللَّ َكاَة َويُِطيُعوَن اهللَّ اَلَة َويُْؤتُوَن الزَّ َعِزيٌز يُِقيُموَن الصَّ

[، وفي اآلية إشارة إلى الوالية الروحية المرتبطة بالدين واأللوة 71([]التوبة: 71َحِكيٌم )
األنفس، وكالهما صورة من صور االهتمام بالشأن في ، ووالية نفسية متعلقة باألموال و

، وهو ما جعل هؤالء النسوة يشاركن 20العام والفاعلية إزاءه إللراج  وفق مراد اهلل تعالى
في بيعة العقبة األولى والثانية، ويشاركن بفعالية في الهجرتين، هجرة الحبشة والهجرة إلى 

 سالمية الحديثة الوالدة.المدينة المنورة، بل ويسهمن في لدمة الدولة اإل

وقد روي أن اهتمام أمنا عائشة رضي اهلل عنها بالسياسة سبق  اشتغالها بالفتوى زمن 
، ولعل 21أبي بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم أجمعين، بل إلى أن ماتت رضي اهلل عنها

وسلم، المكانة التي وصلت إليها بسبب قربها ومالزمتها لسيد الخلق صلى اهلل علي  وآل  
حتى أنها كانت من أوائل من تزعم المطالبين بالقصاص لدم الخليفة المغدور عثمان بن 

، وفي الوقت نفس  جاءت الروايات مؤكدة مبادرة أمنا عائشة رضي 22عفان رضي اهلل عن 

                                                           
 .427ص  ،5، مرجع سابق، ج: تأويالت أهل السنة: الماتريدي،  ينظر 20

، دار الكتب 1، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طالطبقات الكبرىهـ(، 230: ابن سعد، أبو عبد اهلل محمد )ت  ينظر 21

 .286، ص 2م. ج:1990-هـ1410العلمية، بيروت، لبنان، 

رابي، دمشق، ، مكتبة الفاعائشة أم المؤمنين أيامها وسيرتها الكاملة في صفحاتينظر: البوطي، محمد سعيد رمضان،  22

 .110-109-108م. ص 1997-هـ1418سورية، 
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اهلل عنها إلى مبايعة علي بن أبي طالب رضي اهلل عن  بعد مقتل الخليفة الراشد الثالث 
وقد التلط على البعض لروجها على علي في مسألة الصلح والقصاص رضي اهلل عن ، 

،  وال نريد الوقوف عند الروايات التاريخية 23فيما يسمى بموقعة الجمل رغم مبايعتها ل 
بقدر ما تهمنا مبادرة أم المؤمنين لتوجي  العمل السياسي واتخاذ المبادرات في سبيل ذلك 

با، وهذا من صميم فقهها لدور المرأة في فيما تراه من وجهة نظرها صحيحا وصوا
اإلسالم وأهميت  في الشأن السياسي، وهي ليست بدعا في ذلك، ففي عهد عمر بن 
الخطاب رضي اهلل عن  ولّى الشفاء بنت عبد اهلل رضي اهلل عنها الحسبة في السوق، 

فات وأنكرت أسماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنهما على الحجاج ظلم ، فإن لم تكن تصر
 هؤالء الجيل الذهبي من الصحابيات سياسة، فما السياسة إذن؟.

وفي لتام هذه الورقة يتضح للمتفحص في تاريخنا اإلسالمي أن الدور السياسي 
للمرأة في اإلسالم من صلب فقهها لوظيفتها في الوجود من أجل تحقيق العبودية هلل عّز 

إال زاوية من زوايا هذه الوظيفة وجل، وما مجال الشأن العام ومن  الشأن السياسي 
 الوجودية لإلنسان مهما كان جنس  وانتماؤه.

 :قائمة المصادر والمراجع

، مكتبة الرشد، الرياض، 1أبو حجير، مجيد محمود، المرأة والحقوق السياسية في اإلسالم، ط .1
 م. 1997-هـ1417السعودية، 

، أطروحة لنيل درجة سة مقارنةدور المرأة السياسي في اإلسالم درابدارن، إيمان رمزي،  .2
 م. 2006الماجستير بإشراف: محمد علي الصليبي، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

، مكتبة عائشة أم المؤمنين أيامها وسيرتها الكاملة في صفحاتالبوطي، محمد سعيد رمضان،  .3
 م. 1997-هـ1418الفارابي، دمشق، سورية، 

، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلهـ(، 538جار اهلل )ت الزمخشري، أبو القاسم محمود  .4
 هـ. 1407، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 3ط

، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الطبقات الكبرىهـ(، 230ابن سعد، أبو عبد اهلل محمد )ت  .5
 م. 1990-هـ1410، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1ط

، مؤسسة المنار، بيروت، لبنان، ية المرأة لتولي السلطةأهلشمس الدين، محمد مهدي،  .6
 م. 1995

                                                           
 وما بعدها. 112ينظر: المرجع نفس ، ص  23
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، دار الشروق، مصر. قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدةهـ(، 1416الغزالي، محمد )ت  .7
 د.ت

، ترجمة: سيد عمر، مدارات التوحيد مضامين  على الفكر والحياةالفارقي، إسماعيل راجي،  .8
 م. 2014-هـ1435مصر،  لألبحاث والنشر، القاهرة،

، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم العينهـ(، 170الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل )ت  .9
 م. 1985السامرائي، دار ومكتبة الهالل، بغداد، العراق، 

، تحقيق: أحمد البردوني الجامع ألحكام القرآنهـ(، 671القرطبي، أبو عبد اهلل محمد )ت  .10
 م. 1964-هـ1384دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، ، 2وإبراهيم أطفيش، ط

، لطائف اإلشارات المعروف بتفسير القشيريهـ(، 465القشيري، عبد الكريم بن هوازن )ت  .11
 ، تحقيق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر. د.ت 3ط

تحقيق: مجدي ، 1، طتأويالت أهل السنةهـ(، 333الماتريدي، محمد أبو منصور )ت  .12
 م.2005-هـ1426باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

، «مجموع في السياسة»رسالة ضمن هـ(، 418الوزير المغربي، أبو القاسم الحسين )ت  .13
 ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مصر. د.ت 1تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، ط
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___________________________________________________________ 

 األصول التشريعية لحقوق المرأة في اإلسالم

 1 عبد العالي المتقي

 

إن تشابك قضايا المرأة وتعقيدها، وتعدد مستويات النظر إليها وزوايا مقاربتها، وما 
أشد أنواع االصطدام  فتحته هذه القضايا من معارك فكرية وسياسية، شكلت واحدة من

بين المنظومات الفكرية في العالم اإلسالمي فكانت مثار تنازع واختالف بين أهل الفكر 
والنظر، يستدعي منا التعامل مع هذه القضايا تعامال منهجيا يراعي التمييز بين الديني 

غيرات، والثقافي، وبين األعراف الطارئة والنصوص الشرعية الثابتة ، وبين الثوابت والمت
وبين األصول والفروع، وهذا النوع من التعامل يجعل الفكر اإلسالمي المعاصر قادر على 

 االشتباك العلمي والمنهجي مع تحديات العصر وابتالءاته.

وتأتي هذه الورقة لتقدم تصورا متواضعا حول األصول التشريعية لحقوق المرأة في 
ية، أصل الكرامة، أصل المساواة، اإلسالم وقد حددتها في خمسة أصول: أصل الزوج

أصل االستقاللية، أصل الوالية. وهي أصول عامة كلية مستخلصة من نصوص الشريعة 
 اإلسالمية تحدد خط التشريع اإلسالمي العام في تناوله لحقوق المرأة.

 أصل الزوجية. -أوال

 يرد مفهوم الزوجية في الخطاب القرآني في سياقات متعددة تبدأ من المستوى
الكوني العام بنظامه الفيزيائي الدقيق وتنسحب إلى المخلوقات الحية من نبات وحيوان 
وبشر، ثم تجد صورتها الفريدة في العالقة بين الذكر واألنثى البشريين التي تقع في القلب 

 2منها عالقة الزواج.

 هذا ما تنبئ عليه اآليات القرآنية :

َض َوَجعَ  - َرأ ِ الثََّمَراِت َجَعَل ِفيَها "َوُهَو الَِّذي َمدَّ األأ َهاًرا َوِمنأ ُكل  َل ِفيَها َرَواِسَي َوأَنأ

                                                           
1 İbn Zuhr Üniversitesi, Şeriat Fakültesi 

هند مصطفى، الفضاء المعنوي للزوجية في البيان القرآني، العالقة بين الزوجين بين المنظور القرآني والقراءة الفقهية،   2
 .59م، ص2002هـ/1423، 3مجلة المرأة والحضارة العدد 
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ٍم َيَتَفكَُّروَن"}الرعد: َل النََّهاَر ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِلَقوأ ِشي اللَّيأ ِن يُغأ َنيأ ِن اثأ َجيأ  {.3َزوأ

ِن لََعلَُّكمأ َتَذكَُّرونَ " - َجيأ َنا َزوأ ٍء َخَلقأ ِ َشيأ  {49ذاريات:}ال "َوِمنأ ُكل 

َعاِم َثَماِنَيَة  - َنأ َزَل لَُكمأ ِمَن األأ َجَها َوأَنأ َها َزوأ ٍس َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمنأ "َخَلَقُكمأ ِمنأ َنفأ
ُ َربُُّكمأ  ٍق ِفي ظُُلَماٍت َثاَلٍث َذِلُكُم اَّللَّ ِد َخلأ ًقا ِمنأ َبعأ َهاِتُكمأ َخلأ ُلُقُكمأ ِفي بُطُوِن أُمَّ َواٍج َيخأ َلُه  أَزأ

َرُفوَن" }الزمر:ا ُك اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفأَنَّى تُصأ ُملأ  {.6لأ

ِض َرَواِسَي أَنأ َتِميَد ِبُكمأ َوَبثَّ  - َرأ َقى ِفي األأ َنَها َوأَلأ ِر َعَمٍد َتَروأ َماَواِت ِبَغيأ "َخَلَق السَّ
َنا فِ  َبتأ َماِء َماًء َفأَنأ َنا ِمَن السَّ َزلأ ِ َدابٍَّة َوأَنأ ٍج َكِريٍم"}لقمان:ِفيَها ِمنأ ُكل  ِ َزوأ  {.10يَها ِمنأ ُكل 

ُنأَثى"} النجم :  - َكَر َواألأ ِن الذَّ َجيأ وأ  {.45"َوأَنَُّه َخَلَق الزَّ

إن إثبات الزوجية لسائر المخلوقات في الكون، فضال عن النظام الفيزيائي المادي 
بذلك  للكون، يعبر عن انسجام بين الحياة البشرية والطبيعة بشكل عام ، ويستبعد

التصورات التي تضع البشر في مواجهة الطبيعة، ويؤكد ضبط معناها في الحدود اإلنسانية، 
َياأَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا  رغم وجود اختالف يعكس وحدة األصل، وتنوع الفروع. قال تعالى :"

َجَها وَ  َها َزوأ ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنأ ُهَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَساًء َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمأ ِمنأ َنفأ َبثَّ ِمنأ
ُكمأ َرِقيًبا"}النساء: َ َكاَن َعَليأ َحاَم ِإنَّ اَّللَّ َرأ َ الَِّذي َتَساَءلُوَن ِبِه َواألأ { وهذه الوحدة 1َواتَُّقوا اَّللَّ

ٍض"} النساء: ُضُكمأ ِمنأ َبعأ {، تأكيدا 25يعبر عنها القرآن الكريم في أكثر من موضع "َبعأ
شائج اإلنسانية التي تربط بين الجنسين، وتؤطر أي رباط قانوني أو اجتماعي للو

 مستحدث، وبذلك يصبح االختالف تكامال وتعاونا.

فما دامت الزوجية تعني وحدة األصل وتعدد الفروع، فال بد من التكامل الوظيفي، 
هي ايجاد  فال يستغني أي من الجنسين عن اآلخر. وبذلك يصبح لالنقسام النوعي وظيفة؛

وسيلة استمرار النوع البشري وبقائه، والتكاثر من خالل التزواج بين الذكر واألنثى، 
ثَى  لتحقيق التكاثر واإلعمار  المادي قال تعالى :" َناُكمأ ِمنأ َذَكٍر َوأُنأ ياأَيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلقأ

َناُكمأ ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ أَ  َ َعِليٌم َخِبيٌر َوَجَعلأ َقاُكمأ ِإنَّ اَّللَّ  أَتأ
ِ َد اَّللَّ َرَمُكمأ ِعنأ كأ

 {.13"}الحجرات:

وهو عكس ما تزعمه وتدعو إليه الحركات النسوية من التفرد الجنسي و الصراع بين 
 االثنين.

إن منظومة حقوق المرأة في اإلسالم ال يمكن فهمها واستيعاب خصوصيتها دون 
القائم على االختالف النوعي والتكامل الوظيفي، إذ ال يتمنى استحضار مبدأ الزوجية 
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الرجل أن يكون امرأة، وال المرأة أن تكون رجال. فلكل نوع من الجنس مهمة يؤديها، 
يجب أن يقف عندها دون تعارض، بل بتساو وتعاطف، والذي يفسد األمر أن نوعا يريد 

  3الفساد في نظام الكون.أن يغير على حقوق نوع آخر أو على واجباته، فيحدث 

وتعد األسرة التجسيد العملي لهذا المبدأ؛ ففيها تترجم الزوجية من مفهوم عام إلى 
رابطة محددة بين أفراد معينين تجمعهم عالقة الزواج فيتم توزيع الوظائف واألدوار بين 

قد الطرفين عبر منظومة محددة وملزمة من الحقوق والواجبات المترتبة على الزواج. و
تكفل الخالق بتوفير الدوافع الذاتية لالرتباط بين االثنين من خالل الرغبات الطبيعية، 
كرغبة الجنس، واألمومة، واألبوة، وحب التملك، وحب الذرية ... لتتكون بذلك األسرة 

 4اإلنسانية.

فقضية في المرأة في اإلسالم ليست قضية المرأة فقط، ولكنها قضية األسرة، بل 
أسره، ألنها تدخل ضمن منظومة قيمية وأخالقية دينية، لها مرجعية حضارية هي المجتمع ب

حصيلة سلسلة من التراكمات التاريخية الموروثة، فبدون االنطالق من هذه المرجعية ال 
يمكن تبين مواقع التغيير المقبولة، ورسم األهداف السليمة المالئمة للمجتمع والمنسجمة 

تماعية في سالسة، بعيدا عن فكرة الصراع المرير الذي يقوم مع الفطرة والصيرورة االج
 5على أساس التناقض بين الجنسين.

 ثانيا :أصل الكرامة.

لإلسالم منهجه وأسلوبه في تقرير كرامة اإلنسان عموما والمرأة نوع منه، ويتأسس 
قرر هذا التكريم على عقيدة التوحيد التي حرر بها اإلسالم اإلنسان من كل المخاوف، و

أن ال شيء يمكن أن يتحكم في مصير اإلنسان أو في رزقه أو في أجله، فمن ثم ال تعنو 
 جبهته إال لمن خلقه.

 :6والكرامة كما هي في التصور اإلسالمي كرامتان 

كرامة يستوجبها اإلنسان بمجرد كونه إنسانا له ذمة تقبل االلتزام واإللزام بصرف 
لونه، وهذه الكرامة هي التي أصلها قولها تعالى" َولََقدأ  النظر عن أصله أو جنسه أو دينه أو

                                                           
 .536 -535، ص1987محمد متولي شعرواي، القرآن الكريم معجزة ومنهاج، بيروت، دار الندوة الجديدة،   3
زينب العلواني، األسرة في مقاصد الشريعة اإلسالمية: قراءة في قضايا الزواج والطالق في أمريكا، المعهد العالمي    4

 .82ص ،م 2012هـ/1432، 1للفكر اإلسالمي ، واشنطن، ط
 51م، ص2006هـ/1427، 1عبد اَّلل بن بيه، حوار عن بعد حول حقوق اإلنسان في اإلسالم، مكتبة العبيكان الرياض،ط   5
 .180م، ص2010هـ/1431، 1مصطفى بن حمزة، بحوث فقهية، دار األمان، الرباط، ط   6
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َناُهمأ َعَلٰى كَ  لأ َباِت َوَفضَّ َن الطَّي ِ َناُهم م ِ ِر َوَرَزقأ َبر ِ َوالأَبحأ َناُهمأ ِفي الأ َنا َبِني آَدَم َوَحَملأ مأ نأ َكرَّ مَّ ِثيٍر م ِ
ِضياًل" }اإلسراء اآلية : َنا تَفأ  .{70َخَلقأ

عاني التي ينبغي أن ننتبه إليها أن آية التكريم من سورة اإلسراء ولعل من دقائق الم
جاءت بصيغة العموم، فاآلية تشير إلى تكريم اَّلل لبني آدم وليس لجماعة المؤمنين أو لفئة 
دون غيرها من الناس، فالتكريم هنا هو تكريم مطلق المعنى يشمل البشر كافة وينسحب 

 7مستقبل ويمتد إلى أن يرث اَّلل األرض ومن عليها.هذا المعنى إلى الماضي والحاضر وال

وثاني الكرامتين : كرامة كسبية خاصة هي رهينة بالعمل الذي ينجزه اإلنسان، وإليه 
يرجع أمر تحقيقها أو إهدارها حسبما يأتيه من صالح األعمال أو سيئها، وهذه الكرامة هي 

َناُكمأ ُشُعوبًا  التي عبر عنها قوله تعالى :" َيا أَيَُّها النَّاُس  َثى َوَجَعلأ َناُكمأ ِمنأ َذَكٍر َوأُنأ ِإنَّا َخَلقأ
َ َعِليٌم َخِبيٌر" }الحجرات اآلية  َقاُكمأ ِإنَّ اَّللَّ  أَتأ

ِ َد اَّللَّ َرَمُكمأ ِعنأ  .{.13َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ أَكأ

قرآن قد جمع وال مدخل في الكرامة للذكورة أو األنوثة، وقد أكد هذا المعنى أن ال
يََم  المرأة إلى الذكور جمع مذكر سالم إشعارا بتساوي الرتب عند اَّلل تعالى فقال: َوَمرأ

َها َوُكُتِبِه  َقتأ ِبَكِلَماِت َرب ِ وِحَنا َوَصدَّ َنا ِفيِه ِمن رُّ َجَها َفَنَفخأ َصَنتأ َفرأ َراَن الَِّتي أَحأ َنَت ِعمأ ابأ
َقاِنِتيَن"} سورة ا  {.12لتحريم:َوَكانَتأ ِمَن الأ

إن المفاضلة بين الرجل والمرأة على أساس الجنس ألغاها اإلسالم وصرف النظر 
 عنها، وذهب أبعد من ذلك إذ جعل المرأة جزءا من الرجل وشقا منه فقال الحق سبحانه :

َها َوَجَعَل  ُكنُوا ِإَليأ َواًجا ل َِتسأ نأ أَنُفِسُكمأ أَزأ َمًة "  َوِمنأ آَياِتِه أَنأ َخَلَق لَُكم م ِ ًة َوَرحأ َودَّ َنُكم مَّ َبيأ
 .{20}سورة الروم اآلية 

َها" " وقال أيضا : ُكَن ِإَليأ َجَها ِلَيسأ َها َزوأ ٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنأ ن نَّفأ ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم م ِ
 {.189}سورة األعراف اآلية 

عن عدم والتفرقة بين المرأة والرجل في بعض الحقوق في اإلسالم ليست ناشئة 
المساواة في مبدأ الكرامة، فالكرامة والتكريم للرجل والمرأة معا، والخطاب في الشريعة 

ِمٌن"}سورة النحل: َثى َوُهَو ُمؤأ  {.97لالثنين دون تمييز " َمنأ َعِمَل َصاِلًحا ِمنأ َذَكٍر أَوأ أُنأ

 ثالثا: أصل المساواة.

 يجوز معاملة أحدهما فالرجل والمرأة في نصوص الشرع متساويان، شقيقان ال

                                                           
نشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم عبد العزيز التويجري، الكرامة اإلنسانية في ضوء المبادئ اإلسالمية، م  7

 14م ، ص2015، 2والثقافة، ط 



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam 

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

681 

بالتمييز أو التفضيل أو المحاباة. وأهمية توضيح هذا المبدأ يظهر في أن مساواة الجنسين 
في مجال أو أمر أو حكم ال يحتاج إثباته إلى دليل ألنه األصل. والذي يحتاج إلى البحث 

في ، وأدلة هذا األصل 8عن الدليل هو عدم المساواة وتخصيص النساء بأحكام مميزة
 الشريعة كثيرة منها :

: فالنساء والرجال في اإلنسانية سواء، يقول تعالى :" المساواة في اإلنسانية  -أ    
ُهَما َجَها َوَبثَّ ِمنأ َها َزوأ ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنأ  َياأَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمأ ِمنأ َنفأ

َناُكمأ ِمنأ َذَكٍر  { ويقول اَّلل تعالى: "1"}سورة النساء:ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَساءً  َياأَيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلقأ
َ َعلِ  َقاُكمأ ِإنَّ اَّللَّ  أَتأ

ِ َد اَّللَّ َرَمُكمأ ِعنأ َناُكمأ ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ أَكأ َثى َوَجَعلأ يٌم َوأُنأ
 {.13َخِبيٌر"}سورة الحجرات:

الناس تفاضال في اإلنسانية ال فرق في ذلك بين أنثى وأنثى وبين ذكر  فليس بين
 وذكر وبين ذكر وأنثى .

: فقد أكدت كثير من اآليات على هذا المعنى   المساواة في المسؤولية والعمل - ب
 ومنها ما يلي :

ِمٌن َفأُوَلئِ  - َثى َوُهَو ُمؤأ اِلَحاِت ِمنأ َذَكٍر أَوأ أُنأ َملأ ِمَن الصَّ َجنََّة "َمنأ َيعأ ُخُلوَن الأ َك َيدأ
َلُموَن َنِقيًرا"}سورة النساء من اآلية   {.124َواَل يُظأ

َقاِنَتاِت  - َقاِنِتيَن َوالأ ِمَناِت َوالأ ُمؤأ ِمِنيَن َوالأ ِلَماِت َوالأُمؤأ ُمسأ ِلِميَن َوالأ ُمسأ "ِإنَّ الأ
اِبَراِت َوالأ  اِبِريَن َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ اِدِقيَن َوالصَّ ِقيَن َوالصَّ ُمَتَصد ِ َخاِشِعيَن َوالأَخاِشَعاِت َوالأ

َ َكِثي اِكِريَن اَّللَّ َحاِفِظيَن ُفُروَجُهمأ َوالأَحاِفظَاِت َوالذَّ اِئَماِت َوالأ اِئِميَن َوالصَّ َقاِت َوالصَّ ُمَتَصد ِ ًرا َوالأ
ًرا َعِظيًما"} سورة األح ِفَرًة َوأَجأ ُ َلُهمأ َمغأ اِكَراِت أََعدَّ اَّللَّ  {.35زاب َوالذَّ

ِزَينَُّهمأ  - َبًة َولَنَجأ ِيَينَُّه َحَياًة َطي ِ ِمٌن َفَلنُحأ َثى َوُهَو ُمؤأ "َمنأ َعِمَل َصاِلًحا ِمنأ َذَكٍر أَوأ أُنأ
َمُلوَن ".}سورة النحل اآلية  َسِن َما َكانُوا َيعأ َرُهمأ ِبأَحأ  {.97أَجأ

َلَها َومَ  - َزى ِإالَّ ِمثأ َئًة َفاَل يُجأ َثى َوُهَو "َمنأ َعِمَل َسي ِ نأ َعِمَل َصاِلًحا ِمنأ َذَكٍر أَوأ أُنأ
ِر ِحَساٍب".}سورة غافر اآلية  َزُقوَن ِفيَها ِبَغيأ َجنََّة يُرأ ُخُلوَن الأ ِمٌن َفأُوَلِئَك َيدأ  {.40ُمؤأ

ًرا أَنأ َيُكوَن َلُهُم  - ُ َوَرُسولُُه أَمأ ِمَنٍة ِإَذا َقَضى اَّللَّ ِمٍن َواَل ُمؤأ ِخَيَرُة ِمنأ "َوَما َكاَن ِلُمؤأ الأ
َ َوَرُسولَُه َفَقدأ َضلَّ َضاَلاًل ُمِبيًنا".}سورة النحل اآلية  ِص اَّللَّ ِرِهمأ َوَمنأ َيعأ  {.36أَمأ

                                                           
سعد الدين العثماني، قضية المرأة بين الخصوصية والكونية، جامعة الصحوة اإلسالمية الدورة الخامسة حقوق المرأة   8

 .2/12م، 1999وواجباتها في اإلسالم، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، مطبعة فضالة، 
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من األصول المقررة عند علماء المسلمين أن الخطاب المساواة في التكليف :  - ج
أكان ذلك الخطاب أحكاما أم أخبارا، وسواء أتضمن ذلك الخطاب حقوقا الشرعي سواء 

أم واجبات، فإنه يعد خطابا موجها لعموم المكلفين بغض النظر عن كونهم رجاال أو 
 نساء.

وقد أفاض كثير من أهل العلم في تأصيل هذا األصل وعدوه من كبرى المقررات 
بل ال يصح ألحد الخروج عليها وفي هذا  الشرعية اليقينية التي ال يسع امرؤ مخالفتها،

يقول اإلمام ابن رشد :" المرأة والرجل سواء، ألن األصل أن حكمهما واحد، إال أن يثبت 
.وذهب اإلمام الخطابي إلى مثل هذا القول عند تعليقه على 9في ذلك فارق شرعي"

نصه "إن  فقال ما 10إنما النساء شقائق الرجال"" حديث النبي صلى اَّلل عليه وسلم:
الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابا للنساء، إال مواضع الخصوص التي قامت أدلة 

، وكذلك ذهب اإلمام ابن حجر العسقالني إلى تقرير هذا األمر فقال ما 11التخصيص فيها"
 .12نصه:".. والنساء شقائق الرجال في األحكام إال ما خص"

تي نص عليها الشرع صراحة أو ضمنا، وبناء على هذا، فإن الحقوق والواجبات ال
تعد حقوقا وواجبات للرجال والنساء معا ما لم ينص الشرع على اختصاص أحد الجنسين 
ًضا َحَسًنا"  َ َقرأ ِرُضوا اَّللَّ َكاَة َوأَقأ اَلَة َوآتُوا الزَّ بها، مما يعني أن قوله تعالى:" َوأَِقيُموا الصَّ

ُه" }البقرة:{. وقوله تعالى :" َفَمنأ َش 20}المزمل: َيُصمأ َر َفلأ هأ ُكُم الشَّ {  وقوله عز 185ِهَد ِمنأ
َناُهمأ  شأنه :" ا َرَزقأ َنُهمأ َوِممَّ ُرُهمأ ُشوَرى َبيأ اَلَة َوأَمأ َتَجابُوا ِلَرب ِِهمأ َوأََقاُموا الصَّ َوالَِّذيَن اسأ

َتِصُروَن"}ا ُي ُهمأ َينأ َبغأ ِفُقوَن َوالَِّذيَن ِإَذا أََصاَبُهُم الأ { وغيرها من اآليات 38-37لشورى :يُنأ
الكريمة الواردة في الذكر الحكيم كلها تدل داللة صريحة  على كون هذه األفعال 
واجبات على جميع المكلفين رجاال ونساء، وال يمكن تخصيص أي منها بالرجال أو 

 13النساء استنادا إلى صيغة التذكير التي استخدمها الخطاب الشرعي.

ستثناءات حددتها الشريعة انطالقا من طبيعة كل من الرجل وككل قاعدة هناك ا

                                                           
 .1/251م، 2004هـ/1425ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة،   9

، والترمذي في سننه، كتاب 236رواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الرجل يجد البله في منامه، رقم الحديث   10
 .113الطهارة، باب فيمن يستيقظ فيرى بلال، رقم الحديث 

 .1/79هـ ، 1351، 1أبو سليمان الخطابي، معالم السنن، المطبعة العلمية، ط  11
 .1/254هـ، 1379ابن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت،   12
لمؤتمر ، في منهجية التعامل الرشيد مع قضايا المرأة تنظيرا وتطبيقا معالم وضوابط، ضمن أعمال اقطب مصطفى سانو  13

العالمي "وضع المرأة المسلمة في المجتمعات المعاصرة حقائق وآفاق" المعهد العالمي لوحدة األمة اإلسالمية ماليزيا، 
 .14ص م.2007هـ/1428، 1ط
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والمرأة لكنها استثناءات ال تعني التقليل من شأن طرف دون آخر يقول تعالى :" َواَل 
َساِء َنِصيٌب مِ  َتَسُبوا َوِللن ِ ا اكأ َجاِل َنِصيٌب ِممَّ ٍض ِللر ِ َضُكمأ َعَلى َبعأ ُ ِبِه َبعأ َل اَّللَّ ا َما َفضَّ ا َتَتَمنَّوأ مَّ

ٍء َعِليًما" }النساء:  ِ َشيأ َ َكاَن ِبُكل  ِلِه ِإنَّ اَّللَّ َ ِمنأ َفضأ أَلُوا اَّللَّ َن َواسأ َتَسبأ  {.32اكأ

أي ال تتمنوا ما فضل اَّلل به رجالكم على نسائكم أو ما فضل به نسائكم على 
رجالكم في أوضاع أو مواقف معينة. لكل طبيعته وشخصيته في تلك األوضاع 

 والمواقف.

وهكذا فال يستثنى من أصل المساواة إال أحكام محدودة، شرعت مراعاة 
لخصوصيات المرأة، وهي أحكام ال تثبت إال بالنص، وال يجوز التوسع فيها أو القياس 

 14عليها إال بدليل.

إن اإلسالم ينظر إلى إنسانية المرأة والرجل بمنظار واحد في مسألة التكوين، وفي 
هما معا إلى صنع حركة الحضارة اإلسالمية في حياة الناس.. مسألة المسؤولية ويدعو

ويحملهما معا مسؤولية االنحراف واالستقامة بالمستوى نفسه، ويوزع بينهما األدوار 
والمهمات على أساس علمية التكامل اإلنساني الذي يضيف كل فريق من الذكر واألنثى، 

إلنسانية على مستوى النتائج في شيئا من خصائصه إلى الفريق اآلخر لتتحد الخصائص ا
 15تكامل األدوار والمسؤوليات.

 رابعا:أصل االستقاللية.

وهو نتيجة طبيعية لألصل السابق. فما دام حكم المرأة وهو حكم الرجل، فإن 
المرأة بالتالي مستقلة عن غيرها استقالل الرجل عن غيره، وهي ليست تابعة بالضرورة 

 للرجل .

اللية اتفاق جمهور فقهاء اإلسالم على أن للمرأة كامل ومن مظاهر هذه االستق
الحرية واالستقاللية في إدارة أموالها واستثمارها وسائر التصرفات دون أي سيطرة عليها 

 .16في شيء من ذلك

فالشريعة اإلسالمية أبطلت ما كانت عليه كثير من األمم من حرمان النساء من 
التصرفات فيما يملكن واستبداد األزواج بأموال التملك والميراث أو التضييق عليهن في 

                                                           
 .16ص قضية المرأة بين الخصوصية والكونية، سعد الدين العثماني،  14
 . 25م ، ص1992، 1المالك، طمحمد حسين فضل اَّلل، تأمالت إسالمية حول المرأة، دار   15
 .17ص،  قضية المرأة بين الخصوصية والكونية سعد الدين العثماني،  16
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المتزوجات منهن فأثبت لهن حق الملك بأنواعه وفروعه وحق التصرف بأنواعه 
المشروعة فشرع الوصية واإلرث لهن كالرجال، وأعطاهن حق البيع والشراء واإلجارة 

عمال فشرع والهبة واإلعارة والوقف والصدقة والكفالة والرهن وغير ذلك من العقود واأل
 17لها ذلك كالرجال.

 خامسا: أصل الوالية .

وسع القرآن الكريم معاني مفهوم الوالية في مجال العالقة بين المؤمنين 
والمؤمنات، ليسع جميع مجاالت التفاعل اإلنساني وليخرج به من إطار عالقة أفراد إلى 

ِمَناُت َبعأ  ُمؤأ ِمنُوَن َوالأ ُمؤأ ُروِف تكوين أمة قال تعالى:" َوالأ َمعأ ٍض يَأأُمُروَن ِبالأ ِلَياُء َبعأ ُضُهمأ أَوأ
َ َوَرُسولَُه أُوَلِئَك َسَيرأ  َكاَة َويُِطيُعوَن اَّللَّ تُوَن الزَّ اَلَة َويُؤأ َكِر َويُِقيُموَن الصَّ ُمنأ َن َعِن الأ َهوأ َحُمُهُم َوَينأ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم. } التوبة: ُ ِإنَّ اَّللَّ  {. 71اَّللَّ

ية تحمل معاني التعاون على تفعيل المعروف، ومعالجة المنكر والوالية في اآل
 18وهذه المعاني تعد أهم المحاور التي تؤسس لبناتها معالم األمة الخيرة.

فهذه اآلية أثبتت للمؤمنات الوالية المطلقة مع المؤمنين، فيدخل فيها والية األخوة 
 دعوية والسياسية.والتعاون العلمي والمالي واالجتماعي، ووالية النصرة ال

َكِر" حق المرأة في  ُمنأ َن َعِن الأ َهوأ ُروِف َوَينأ ويتضمن قوله تعالى: "َيأأُمُروَن ِبالأَمعأ
المشاركة في الحياة السياسية، ويدخل فيه االنتقاد على الحكام من الخلفاء والملوك 

 19واألمراء فما دونهم.

ًئا  َياأَيَُّها النَِّبيُّ ِإَذا َجاَءكَ  قال تعالى :" ِ َشيأ َن ِباَّللَّ ِركأ َنَك َعَلى أَنأ اَل يُشأ ِمَناُت يَُباِيعأ ُمؤأ الأ
ِديِهنَّ  َن أَيأ َتِريَنُه َبيأ َتاٍن َيفأ اَلَدُهنَّ َواَل َيأأِتيَن ِبُبهأ َن أَوأ ُتلأ ِنيَن َواَل َيقأ َن َواَل َيزأ ِرقأ ُجِلِهنَّ َواَل َيسأ  َوأَرأ

ُروٍف َفَبايِ  ِصيَنَك ِفي َمعأ َ َغُفوٌر َرِحيٌم" }سورة َواَل َيعأ َ ِإنَّ اَّللَّ ِفرأ َلُهنَّ اَّللَّ َتغأ ُهنَّ َواسأ عأ
 {.12الممتحنة:

ففي المبايعة معان كثيرة تؤكد على واقع المرأة الحضاري في اإلسالم، فالمبايعة 
إرادة وعهد وإلتزام، ودعوة المرأة لذلك فيه تصريح وتأكيد على مكانتها ودورها 

                                                           
الحقوق وااللتزامات المالية للمرأة داخل األسرة في ظل المتغيرات االقتصادية واالجتماعية،  عبد السالم فيغو،  17

 .37-36م، الرباط،ص2003هـ/1،1424ط منشورات  الجمعية المغربية للتربية ورعاية األسرة، طوب بريس،
 .78زينب العلواني، ص  18

محمد رشيد رضا، حقوق النساء في اإلسالم وحظهن من اإلصالح المحمدي العام، المكتب اإلسالمي بيروت،   19
 13م ، ص1984هـ/1404
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امل المعطيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية في وإحاطتها كإنسان بك
 20المجتمع.

إن الحقوق والواجبات التي تكفل الشرع ببيانها وتحديدها ال يسع المكلفين رجاال 
ونساء سوى االلتزام التام بها، إذ ال يجوز لهم الخروج عليهم، كما ال يجوز لهم تعطيلها 

التقاليد أو األعراف أو سواها. فمن تلك الحقوق الثابتة  أو إلغاؤها استنادا للعادات أو
، وحق 21بنصوص الكتاب والسنة حق التعلم "طلب العلم فريضة على كل مسلم "

َن "، وحق البيعة " االكتساب والتملك " َتَسبأ ا اكأ َساِء َنِصيٌب ِممَّ َياأَيَُّها النَِّبيُّ ِإَذا َجاَءَك  َوِللن ِ
ِمَناُت يَُبايِ  ُمؤأ َنَك " وغيرها من الحقوق الواضحات، فقد ورد في شأن هذه الحقوق الأ عأ

 نصوص صريحة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

ولئن كانت تلك الحقوق منصوصا عليها نصا صريحا، فإن ثمة حقوقا لم ينص 
عليها الشرع مطلقا، ويغلب على هذه الحقوق كونها حقوقا متجددة بتجدد األزمة 

مكنة واألحوال، ومن تلك الحقوق، حق المواطنة، وحق الجنسية، وحق تولي العديد واأل
من المناصب والوظائف اإلدارية المستحدثة، وغيرها، فهذه الحقوق حقوق مستحدثة في 
الملة لم ينص عليها الشرع، ولم يرد في شأنها نص من الشارع، وهذه الحقوق كما تثبت 

 22وال فرق بينهم في الغالب األعم. للرجال فإنها تثبت كذلك للنساء

وختاما فإن منظومة حقوق المرأة في اإلسالم مبنية على أصول عامة تتفرع عليها 
مجموعة من الحقوق الجزئية، حددتها الورقة في خمسة أصول جامعة مانعة ، ووضعت 

 اإلطار النظري والمنهجي الذي  -في نظر الباحث-تصورا أوليا حولها، وهي أصول تمثل 
 يمكن أن يؤطر النقاش حول قضايا حقوق المرأة في اإلسالم.

 

 

                                                           
قوق المرأة وواجباتها في سمية بن خلدون، المرأة والتنمية رؤية إسالمية، جامعة الصحوة اإلسالمية الدورة الخامسة ح  20

 .2/113م، 1999اإلسالم، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، مطبعة فضالة، 
 .224رواه ابن ماجة في سننه، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ، رقم الحديث   21
 .19ص معالم وضوابط،في منهجية التعامل الرشيد مع قضايا المرأة تنظيرا وتطبيقا  سانو،قطب مصطفى   22
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___________________________________________________________ 

بن مقارنة بين شعر امرؤ القيس وعنترة  :المرأة في الشعر الجاهلي
 شداد

 1 عدنان يوسف

 

 المقدمة: 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين وبعد:

فهو المنهل الذي  نبعا ال ينضب ينهال منه كل باحث، الجاهلي كان ومازال الشعر
سجل حركات وسكنات الشعراء في الجاهلية فكان أشبه بموسوعة لغوية وتاريخية 

 وفكرية 

فنجد  ‘ الجاهلية ‘ الكالم عن الشعر الجاهلي يرشدنا إلى البحث في أصل الكلمةو
ث قال اهلل تعالى في سورة أن القرآن الكريم أطلق هذه الكلمة بلفظ الجاهلية األولى حي

  33األحزاب / 

 . { وقرن في بيوتكن وال تبرجن تبرج الجاهلية األولى }

والجاهلية األولى أو العصر الجاهلي أي الفترة التي سبقت اإلسالم ، ومنه سّمي 
 . الشعر الجاهلي بهذا المسمى 

والغضب كما والجاهلية ال تعني الجهل الذي هو عكس العلم ، بل يقصد بها السفه 
وينبغي أن نعرف أن كلمة الجاهلية التي :"  حيث قال وضحها لنا الدكتور شوقي ضيف 

أطلقت على هذا العصر ليست مشتقة من الجهل الذي هو ضد العلم ونقيضه ، إنما هي 
 2".مشتقة من الجهل بمعنى السفه والغضب

ة وزين أغلب قصائدة أما من ناحية المرأة والنساء فإن الشاعر الجاهلي تغزل بالمرأ

                                                           
1 Öğr., Gör., Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim 

Dalı 
 39،ص22تاريخ األدب العربي العصر الجاهلي ،الدكتور شوقي ضيف دار المعارف القاهرة ،ط - 2
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بمقدمات غزلية فنسجت قريحته ديباجة تحوي أرق األبيات وأجودها ، مع العلم أن 
، وهذا ما دفعني إلى المقارنة الغزل كان عفيفا في بعض جوانبه وماجنا في البعض اآلخر

 . بين شاعرين جاهليين مختلفين كل اإلختالف في النظر إلى المرأة 

بن  ز النظرة الجاهلية للمرأة من خالل مقارنة بين عنترةالبرا الدراسة هذه تسعى
 اتجاهها، مشاعر من نفسهما تضمره وما الشاعر، ذات القيس بإظهار كوامن أوامر شداد 

تركته المرأة سواء كانت  الذي النفسي األثر عند الوقوف ونظرة كال الشاعرين لها ، بغية
القصائد  من جملة رصد خالل من شعرهما، زوجة أو عشيقة أو جارة أو جارية  في

 .نظرة الشاعر ومشاعره عكست التي واألبيات الشعرية،

 وقد جاء بحثي على الشكل التالي: 

 الباب األول: المرأة عند العرب

 الجاهلي العصر: المرأة ومكانتها في الفصل األول: 

 الفصل الثاني: وصف المرأة في الشعر الجاهلي

 لشاعرينالباب الثاني : التعرف على ا

 القيس ئالفصل األول : التعريف بامر

 الفصل الثاني: التعريف بعنترة بن شداد

 الباب الثالث : المقارنة

 الفصل األول: النظر للمرأة بشكل عام

 الفصل الثاني: النظر للمرأة كأم

 الفصل الثالث: وصف المحبوبة )العشيقة(

 الخاتمة 

 المصادر

 الباب األول : المرأة عند العرب 

 ر الجاهلي:عصلفصل األول: المرأة ومكانتها في الا

متاع من األمتعة  نظرة دونية ويعتبرونهاكان العرب في الجاهلية ينظرون إلى المرأة 
ويحمي البيضة،  إال من يحمل السيف يقولون: ال يرثناو هاالتي يمتلكونها ، ال يورثون
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ت ويدفنونهن في التراب وليس لهاعلى زوجها أي حق، وكذلك كان العرب يكرهون البنا
أحياء خشية العار كما يزعمون، وقد ذمهم اهلل بذلك وأنكر عليهم فقال اهلل تعالى في 

 3.}َوِإَذا اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَلْت* ِبأَّيِ َذنٍب ُقِتَلْت{ :9سورة التكوير/

وتجد في المقابل أعالًما استنقذوا البناِت من الوأد؛ ألنَّه لم يخُل مجتمع ِمن 
ْيم، وترفضه، أصح حيمة، والنفوس الزكيَّة األبيَّة التي تأَبى الظلم والضَّ اب القلوب الرَّ

وهؤالِء الذين فَعلوا ذلك، يُحمد لهم ِفْعلهم، و َصنيعهم، بخالِف هؤالء الذين مات 
اإلحساُس فيهم، وِمن بْين هؤالء األعالم َمن بَذل ماله لصوِن البنات عِن الوأد، وسَعى 

 :ا لذلكسعًيا حثيثً 

المخاض، فيغدو إليها،  يتحسس من جاءهاَصْعصعة بن ناجية التَّميمي، فقْد كان  
ويستوِهب الرجَل حياَة مولودة إْن كانت بنًتا، و َزْيد بن عمرو بن نَُفيل القرشي، كان 
َيضِرب بْين مضارب القوم فإذا بُصر برجل َيُهمُّ بوأِد ابنته، قال له: ال تقتْلها، أنا أكفيك 

 4ؤونتها، فيأخذها.م

اسٍة وأذواق لطيفة، إذا رأى أحدهم الجمال  أصحابوالشعراء عمومًا  نفوٍس حسَّ
أخذ بمجامع قلبه، وملك عليه مشاعره، وشغل نفسه عّما سواه، فإذا فارق من أحبَّ 
جاشت مراجل الحّبِ في نفِسه، وقذفت على فيه ما يختلج بداخلها من آالم البعد، 

خذ يبكي ويترنَّم بوصف من أحبَّ بالصفات التي تثير في نفِسه كوامن وتباريح الشوق، فأ
مون الغزل في فاتحة أشعارهم  .5الشوق ولذلك كانوا يقّدِ

 الفصل الثاني: وصف المرأة في الشعر الجاهلي                                            

خارجي للمرأة كالوجه ت أغلب القصائد الغزلية في الشعر الجاهلي الجمال التناول
ها تمشيمن المرأة وسكون حركة  وصفواوالشعر والعينين والثغروالطول... وكذلك 

عنصرا من عناصر الفتنة واإلغراء وجاذبية بخالف السكون الذي ربما يقلل ووقوفها 
ويحدد مفاتن الجسد عندها ، لذا جاء الشعر مشوبا بأوصاف تُمجد الحركة في  ،اإلثارة

وصفوها بغصن البان والمها أوالبقرة الوحشية وبحقف النّقا، ومشيها بمسير األنثى حيث 
 . الغمام وخطى القطا تمشي الهوينا

                                                           
مجلة جامعة افريقية العالمية المؤتمر الدولي األول للسيرة النبوية الدكتور بابكر رحمة اهلل محمد أحمد علي الكتاب  - 3

 141السادس ص
 www.alukah.net/social/0/27386المرأة العربية في العصر الجاهلي، عبد الرحمن الطوخي  - 4
 www.eremnews.com/culture/462011مهند الحميدي ، إرم نيوز  - 5
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هذه هي الصفات التي وجدت في شعر الغزل عند الجاهليين والتي أحّبها الرجل في 
 .6 المرأة في ذلك العصر

 الباب الثاني : التعرف على الشاعرين

 القيس ئمراالفصل األول : التعريف ب

مرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن عمرو بن ا 
الحارث بن معاوية بن يعرب بن ثور وينتهي به النسب إلى قحطان. وامرؤ القيس هو 
لقب.. أما االسم الحقيقي فهو حندج ومعنى حندج: الرملة الخصبة التي يكون فيها النبات 

هو )رجل الشدة( والمرئ القيس ألقاب أخرى مثل )ذو مرؤ القيس االطيب. ومعنى 
 .القروح( و)الملك الضليل(. كما كنّي امرؤ القيس بأبي وهب وأبي زيد وأبي الحارث

ملكًا بل إن المؤرخين تناولوا حياته من حيث  كونهالتاريخ بامرئ القيس  يتناوللم 
 :كونه شاعراً فحالً. وهو صاحب المعلَّقة األولى التي مطلعها

خـول َفَحـْوَملِ   ِقفـا َنْبِك ِمْن ذكـرى حبيـٍب َومـنزِل              بسـقط الّلِوا بيـَن الدُّ

 525ميالدية.. أما مقتل أبيه الملك حجر فيرجع إلى  500القيس عام  ؤامر ولد
القيس شابًا في الخامسة والعشرين من عمره، عاش امرؤ القيس  وقتها امرؤ كان ميالدية.. 

فنظم  تطفوا على لسانهلك حياة اللهو والترف.. ومنذ طفولته كانت موهبة الشعر كابن م
بعبارات عزبة ندية في غاية المتانة قصصه الغرامية ومغامراته العاطفية  فيه وأسردالشعر 

 . والبالغة بإسلوب درامي يكاد يكون صورة واقعي 

وتركه ليضيع مع  ولدة الصغير كان الملك حجر منشغالً بأمور المملكة فأهمل
لم يكن المرئ القيس هّم إال الشعر والمرأة  ..الضائعين من بني قومهمن أقرانه  عصبة

أن الملك حجر لما طعنه بعض بني أسد قام بكتابة رسالة إلى أبنائه..  ىومما يرو والخمر
 خذ هذا الكتاب ومّر به على جميع أوالدي واحداً  :وأعطى الرسالة لواحٍد من رجاله قائالً 

واحداً فإن رأيته جزع وبكى وانتحب فاتركه إلى غيره، وإن رأيت واحداً من أبنائي تقبل 
 الخبر دون أن يجزع فادفع إليه سالحي وخيلي ووصيتي.

إلى أوالده بدءاً بأكبرهم وانتهاًء بامرئ القيس  دفعهاأخذ الرجل رسالة الملك و
دفع إليه والبكاء إالّ امرؤ القيس.  بالجزع مقتل والدهماألبناء استقبلوا  معظمأصغرهم.. 

                                                           
 /http://elsada.net/41439الدكتور فالح الكيالني ، الصدى نت  - 6
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 ..له يالعبه النرد ويشاركه الخمر صديقوكان مع  الرسول الرسالة

 .:أنا رسول أبيك إليك لمرئ القيسقال 

 .واستمر في اللعب والشراب له باال امرؤ القيس يلقلم 

 .تل: أبوك الملك حجر قُ فتابع الرسول كالمه قائال

ما سمع إال أنه أصر على عدم االنصاط للرسول توقف صديقه عن اللعب من هول 
  .وبعد حين من الزمن قال للرسول: حدثني كيف قتل والدي ومن قتله

دفع الرجل سالح الملك حجر وخيله والرسالة إلى امرئ القيس.. أخذ امرؤ القيس 
امرؤ  ضّيعني صغيراً وحّملني دمه كبيراً.. اليوم خمر وغداً أمر.. وعاد :قائالً  رسالة والده

أقسم أالّ آكل لحماً  :قال في اليوم التالي وكان قد صحا تماماً ولهوه، والقيس إلى شرابه 
وال أشرب خمراً وال أدهن بدهن وال ألهو بلهو وال أصيب امرأة وال أغسل رأسي حتى 

 أثأر له بقتل مائة من بني أسد وجز نواصي مائة آخرين. 

إال والتجأ إليه ليصل إلى مراده حتى  -نهلطلب العون م -ملجأ لم يترك امرؤ القيس 
 ساقه القدر قيصر الروم ويضع عنده رحاله.

ده بجيش كبير يزوتبعدالة قضيته وامرئ القيس استطاع اقناع القيصر يؤكد الرواة أن 
رجل من بني أسد يدعى غير أنه لسوء الحظ استطاع الستعادة ملكه وقهر بني أسد.. 
األخبار ضده لدى القيصر.. وكان امرؤ القيس قد قتل  الطماح بن قيس األسدي بتلفيق

فأثار فتنة تمس شرف شقيق ذلك الرجل فأراد االنتقام منه ونجح في إثارة القيصر ضده. 
أن امرئ القيس التقى بابنة القيصر وهام بها ونظم فيها الشعر مما أساء إلى أبيها القيصر ب

ها امرؤ القيس بعد وصولها إليه وكان فقام بإرسال حلة مسمومة منسوجة بالذهب فارتدا
 7.ميالدية 540ال يزال دون أنقرة، فسرى السم إلى جسمه وتناثر لحمه. وذلك سنة 

هذه الرواية ينكرها بعض الدارسين مثل شوقي ضيف وفؤاد البستاني الذي ال 
يستبعد أن يكون امرؤ القيس قد أصيب بمرض يشبه الجدري وتركت في جسده البثور 

 .ولذلك جاء لقبه: ذو القروح والقروح

دفن امرؤ القيس في أنقرة إلى جانب امرأة من بنات الملوك في سفح جبل اسمه 
 8.عسيب

                                                           
 19ديوان امرئ القيس ضبطه وصححه مصطفى عبد الشافي دار الكتب العلمية بيروت ط الخامسة ص -  7
جريدة االتحاد ،الدكتور عارف الكنعاني  - 8
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 الفصل الثاني: التعريف بعنترة بن شداد

عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن مخزوم بن ربيعة، وقيل بن عمرو بن شداد، 
الرواة، ويعود نسبه إلى قبيلة عبس العربية، وقيل بن قراد العبسي، وذلك على اختالف بين 

حيث إّن والده شداد رفض االعتراف به في البداية ألّن أمه جارية تدعى زبيبة، ويعتبر 
عنترة من أشهر فرسان العرب ومن شعراء الطبقة األولى فيها؛ حيث إنّه من أصحاب 

 وذلك لتشّقق شفتيه.  المعّلقات المشهورة عن العرب، وقد لُّقب عنترة بعنترة الفلحاء؛

شد أأصبح ساعده كبر اشتد  غير أنه كلمافي قبيلة بني عبس، بن شداد عنترة  نشأ
والده ضاق به  حتى أنأحد أذاقه الويل،  قاتله، فإذا ا فلم يعد يجاريه أحد في المنازلةبطش

وم من ، وفي يليرعاها بعيدا عن القوم من شدة شكاية القوم له، فأعطاه قطيعًا من األغنام
األيام بينما كان عنترة يسقي غنمه في غدير يقال له ذات اآلصاد، وقد اجتمع على الغدير 
األرامل واأليتام والرعاة لسقاية غنمهم، وجاء عبيد الملك زهير لسقاية غنهم وكان على 
رأسهم رجل شديد البأس يقال له راجي، كان يمنع الناس من الغدير، فتقّدمت منه عجوز 

ينقض كي يسقي لها غنمها فما كان منه إال أن لطمها على وجهها، فإذا بعنترة  هفاستأذنت
رغم اصرار أخو  زهير بالقصة عفا عن عنترة علم، وعندما صريعا ويلقيه على األرضعليه 

  9.زهير على قتله

 عنترة وعبلة

، وقد تقدم إلى وأنشد فيها أعزب وأرق األشعارابنة عمه عبلة بحب عنترة  شغف 
، وقد طلب لسواده ولكونه من أم غير حرة ه، ولكنه رفض أن يزوجمرارا يخطب ابنتهعمه 

عمه عاد  غير أنالنوق، ه قدم له ألف من تعجيزه، ولكن بغرضمنه ألف ناقة مهراً البنته، 
 والتي مطلعها:  تهيماطله، وبقي عنترة يتغّزل بعبلة وقد كتب فيها معلق

 أم هل عرفت الدار بعد توهم                     هل غادر الشعراء من متردم

 عنترة بن شداد نهاية

تتعّدد الروايات حول وصف نهاية عنترة بن شداد؛ ومنها أنه بعد كبر سنه بقي  
فارسًا مقدام، حيث إنّه أغار على بني نبهان من طيء، وساق لهم طريدة؛ وهو زر بن جابر 

؛ فرماه الشيخ حتى قطع مطاه، فتحامل النبهاني وهو رجل كبير في السن يكّنى بأبي سلمى

                                                                                                                        
http://www.alittihad.ae/details.php?id=13344&y=2013&article=full 

 12ص 1908كتاب عنترة بن شداد الجزء األول مكتبة الكمال بيروت ط - 9
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 عنترة بالرمية حتى وصل أهله فقال وهو ينزف: 

  وهيهات ال يُرجى ابن سلمى وال دمي              وإن اَبن سلمى عنده فاعلموا دمي

 10عّشية حلوا بين ْنعق ومَخرم                 رماني ولم يدهش بأزرق له َذٍم  

أّن عنترة خرج في غزو قبيلة  حيثألسد الرهيص، في رواية قتله شخص يلقب با
أن  وقيلطيء مع قومه عبس، فانهزمت قبيلته، فشاهده ربيعة طيء، فنزل إليه ورماه فقتله، 

عنترة عجز في كبره عن اإلغارة، وأن عنترة كان له بكرًا عند رجل من غطفان فخرج 
ن ماء لبني عبس بعالية يتقاضاه إياه، فهجمت عليه رياح من صيف وهو في مكان يقع بي

  .11نجد يسّمى شرج ومكان آخر يسّمى ناظرة، فأصابته وقتلته

 

 الباب الثالث : المقارنة

 الفصل األول: نظر امرؤ القيس للمرأة 

 الفاضح مع نساء عصره حتى ُعرف بشعره مجونالهو وللاب حياته امرؤ القيس قضى
على العادات اإلجتماعية  ئر والمتمردفهو الشاعر الثا، ولقبه بعض الباحثين بزير النساء

فقد كان يحاول جاهدا ، فقد كان يطمح في إشباع رغباته الجنسية بتمردهلمجتمعه ، 
قف عائقًا بينه وبين ملذاته والتي فثار على العادات ، للوصول إلى المرأة والستمتاع بها

ى إلى أي أنه سع آنذاك، خلقيةالشخصية، ولو على حساب المفاهيم اإلجتماعية والقيم ال
غير أن طموحه في الوصول إلى ، انحالل خلقي بعيد كل البعد عن القيم االجتماعية

مما ادى إلى أن ، من فرط مجونه بامرأة أبيه أنه تغزل، حتى ملذاته ال ساحل له والحدود 
كبداية  ،والجبالأصحابه في البوادي  بعض فساح مع ، طرده والده بسبب شعره الفاضح 

تعزز عند الشاعر مفاهيمه وقيمه البالية وتعظمت . وبذلك حياة الضياع والمجونجديدة ل
لوصول إلى المرأة ل في نفسه أكثر فأكثر في التمرد على قيم وعادات مجتمعه كردة فعل 

 وال ذمة، وحريته في التلذذ والعبث واللهو والمجون من ناحية أخرى، دون أن يرعى إاّلً 
لنساء وأسرتهم فيصف أجسمهن بادق التفاصيل مستخدما فراح يقتحم بشعره هوادج ا

كل ، خياله العجيب بكلمات لم يسبق ألحد من الشعراء أن تخطى ما تخطاه امرؤ القيس 
 هبه كامللوصول إلى مجتمع تحكمه العبثية واإلباحية والمجون، أي مجتمع يذلك بغية ا

                                                           
 6ص4،1893ديوان عنترة بن شداد مكتبة الجامعة بيروت ط - 10
 253ص 8مجلد 2األغاني ألبي الفرج األصفهاني تحقيق سمير جابر دار الفكر بيروت ط - 11
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رس فحولته وذكوريته الطاغية الحرية ، للوصول إلى المرأة لعناقها والتمتع بها، وليما
  ا، ومن هذا القبيل يقول:عليه

 َتَمتَّْعُت ِمْن لهٍو بها غيَر ُمْعَجـلِ                   وِبيَضِة ِخْدٍر ال يُراُم ِخَبـاُؤها

ْت لَنوٍم ثياَبها لِ                     فجئُت وقد نضَّ ْتِر إالّ ِلْبسَة اْلُمتفّضِ  لدى الّسِ

 علّي هضيَم الكْشِح َريَّا اْلُمَخْلَخلِ                ْي رأِسها فتمايَلْت هَصْرُت بَفْودَ 

، وال حَسبها، وال نسبها، ولكن الذي يعنيه فقط هو لم يلق اهتماما إلىفالشاعر 
، كيف وال وهو الذي تغزل بزوجة طلب الّتمتّع بجسمها وجمالها، فهو ينساق وراء لّذاته

مجون، الالجنس والعبث ، والهوى وفي  منصباتفكيره كان  ومن هنا يمكن القول: أنأبيه 
 . 12نساء، وشيء من الفروسية والشيء آخر سواهاالخمر، واللعب،  ثم وال

 الفصل الثاني: نظرة عنترةبن شداد للمرأة

المرأة، على غرار أكثر جمال  من خالل وصفْصف شجاعته يكان عنترة ابن شداد 
شجاعته وال رجولته إالّ من  يجدلقيس الذي لم على عكس امرئ اشعراء الجاهلية و

خالل عالقته بالمرأة واالستمتاع بجسمها. وذكر عنترة جمال المرأة في مطلع معّلقته، 
كمعظم الّشعراء األقدمين، فلم يزد على قول أبيات قليلة ودون تركيز على جمال المرأة 

 :مثِل قوله

 

عد ـــت الدار بـــأم هل عرف                  هل غادر الشعراء من متردم 
 توهم

 

وعمي صباحًا دار عبلة و                   لة بالجواء تكلمي ــــيا دار عب
 اسلمي

تكلم عن فهذه المرأة ال تختلف عن أيّة امرأة في المعّلقات السبِع األخرى، فالشاعر 
تعّرْض في معلقته كما كان فعل امرؤ القيس وطرفة. غير أّن عنترة لم يَ  محبوبته ودارها،

لتفاصيل جمال المرأة ليظّل بذلك امرؤ القيس هو زعيم شعراء المعّلقات في وصف 
 .المرأة األنثى، والبراعة في الّتغّزل بها

كان عنترة بن شداد العبسي: من أشهر فرسان العرب في الجاهلية، فضال عن فلقد 
وهو واحد من أصحاب أنه كان من أهم شعرائها، فهو من شعراء الطبقة األولى، 

                                                           
 12 -المصدر نفسه
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ولم يكتسب عنترة ، المعلقات التي بقيت في التاريخ، وتوارثتها األجيال حتى يومنا هذا
هذه المنزلة الشعرية والسيرة الحميدة في قوة األخالق وسمو النفس من فراغ: فأشعاره 

 ومخالفة الهوى. تدعو لمجاهدة النفس تعج بالقيم األخالقية الحميدة، التي

وتعرف المعّلقات ـ التي يعد عنترة أبرز شعرائها ـ: بأنها القصائد الطويلة التي كتبها 
شعراء العصر الجاهلي، وقد سميت بالمعلقات للعديد من األسباب، منها: أنها كانت 

مية هو أّن تعّلق على ستار الكعبة؛ وذلك ألهميتها، ومنهم من قال: إّن سبب التس
 المعّلقات كانت تعّلق في نفوس الناس وعقولهم.

ويعد عنترة أبرز شعراء هذه المعلقات، وأكثرهم تناوال في اإلبداعات األدبية 
 13والروائية، لثراء شخصيته، وسعة تجربته، واحتوائها على الكثير من التفاصيل اإلنسانية.

سن العرب شيمة، ومن أعزهم باإلضافة إلى سماته النفسية والجمسية، فهو من أح
 نفسا، ويوصف بالحلم رغم قدرته وشدة بطشه، وفي شعره رقة وعذوبة.

هذه السمات كانت مغرية للكتاب والمبدعين والباحثين العرب وحتى للمستشرقين، 
واإلضافات التي نقلته لقراء اآلداب الغربية، 14ولثراء شخصية عنترة دخلت عليها األخيلة

 ة اإلبداعية والشخصية إلى األلمانية والفرنسية.فترجمت قصته وحيات

وإنسانيته،  ، وقوة شعرهبن شداد ولعل المعاناة والظروف القاسية التي نشأ فيها عنترة
الطاغية، كانت وراء ذيوع صيته وشهرته عبر األزمان، فقد ُولد عنترة ألب  وفروسيته

ء مختلفًا عن بقية أقرانه، في ضخامة خلقته وعبوس وجهه وَشعره عربّي، وأّم حبشّية، فجا
المفلفل، وطول قامته، وقد ذاق عنترة مرارة الحرمان، وشظف العيش والمهانة؛ ألن أباه 

 لم يلحقه بنسبه في بادئ األمر.

 ويصف عنترة أمه السوادء مفتخرا بها قائال في قصيدة له:

 َضُبٌع َترْعَرع في ُرسوِم المْنزل                            اوأَنا اْبُن سْوداِء الجبين كأَنَّه

عُر منها مْثُل َحّبِ                               الساق منها مثُل ساق نعامةٍ  والشَّ
       الُفْلُفل

  بْرٌق تأْلأْل في الظّالم الُمسَدل                              والثغر من تحِت اللثام كأنه

يار َتَقْلُقلي                             نازلين على الِحَمى وِدياِرهيا   َهالَّ رأيُتْم في الّدِ

                                                           
-http://mawdoo3.com/ 13اعداد عرين طبيشات  السبع_المعلقات_شعراء_هم_من 

 جمع خيال - 14

http://www.lahaonline.com/articles/view/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8
http://www.lahaonline.com/articles/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D8%B9%D9%92%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8E%D8%B5%D8%B5%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D9%258
http://www.lahaonline.com/articles/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D8%B9%D9%92%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8E%D8%B5%D8%B5%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D9%258
http://www.lahaonline.com/articles/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D8%B9%D9%92%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8E%D8%B5%D8%B5%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D9%258
http://mawdoo3.com/
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ُكم وُذلِّي في الهَوى كم وتَذلُّلي                           قد طال عزُّ  ومن الَعجائِب عزُّ

 لعزَّ كاس الحنظلبل فاسقني با                               ال تسقيني ماَء الحياة ِ بذلةٍ 

 وجهنم بالعزَّ أطيُب منزل                                    ماُء الحياة ِ بذلة ٍ كجهنم

ويفخر بنفسه وبسواده الذي يشيبه أمه قائال، ويدعو لمكارم األخالق، وأن يختار 
خير  المرء لنفسه المنزل الذي يسمو بنفسه ويبعده عن االزدراء، معتبرا أن الموت في عزة:

من أن يبت الشاب أسير رغبة، أو يفكر في فتاة بطريق غير طريق الزواج، الذي تعارف 
 عليه الناس، معتبرا أن ذلك جرحا لمرؤءته وكرامته.

 .، فلم يذكر األم بشيء من هذا القبيل أبداً أما امرؤ القيس 

 الفصل الثالث: وصف المحبوبة )العشيقة(

 اللوى بين الدخول فحوملقفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط 

 

 -، قفاكلمات لطيفة الشاعريستعمل هنا أن رى ي مقدمة المعلقة المرئ القيسالتأمل في 
وهي كلمات ذات أصوات خفيفة، دالة  -فحومل -سقط اللوى -ثم منزل -بين -ذكرى

استهل قصيدته بالوقوف على األطالل ساراًبذالك على الكثيرمن الحميمية والرقة، فالشاعر
يستوقف صاحبيه على أطالل الحبيبة التي رحلت مع أهلها  هج أقرانه في الجاهلية حيثمن

، وليستعيد ذكراها بعدما أصحابه ويستبكي عليها كعادة البدو في الحل والترحال، ليبكي
وراءهم تثيرفي الشاعر المحب حنينًا  الحبيبة وأهلها، وكانت اآلثارالتي تركتها هغابت عن

اليبكي  الشاعرى كبيرين، ولكن الشيء الذي يجب أن نعلمه، هو أن جارفًا ولوعة وأس
حبيبته ألنه يحبها أويأمل في الزواج منها وتكوين أسرة، بل هو حب شاعرماجن مستهتر، 

، متحسرًا على لذة افتقدها، بمحبوبته التي فارقته  وقف ليستعيد ساعة ذكرى لهوه ومجونه
كيف يعبر عن استهتاره بالمرأة وعن لهوه ، ولنسمعه لمسها توارى عن ناعم وجسد 

 :واستمتاعه بها فيقول

 تمتعت من لهو بها غير معجل                           وبيضة خدر اليرام خباؤها 

 

 فقالت سباك اهلل إنك فاضحي                            سموت إليها بعدما نام أهلها

 

، وأن وما أكثر النساء التي خال وتمتع بهن رة أي ابتدأ الشاعرهنا بواو رب التي تفيد الكث
في  -بيضة خدر -متعته تقع خارج السياق اإلجتماعي المألوف، حيث جاءت جملة 
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الشطر األول من البيت األول نكرة، أي أن هؤالء النسوة اليمتن إليه بصلة، وفيه 
إلنتباه يبرزالشاعروصف وأهمية وجمال من في الخدور، مستخدمًا في ذلك إسلوب ا

في بداية الشطر، ومبينًا منعتهن  -الواو -واإللتفات باإلبتداء بالحرف الصوتي اللين 
ليمهد لما سيقوله في الشطر  -اليرام–وحصانتهن وجمالهن معبراًعن ذلك بحرف النفي 

الثاني، مبينًا من خالل ذلك مغامراته العاطفية المثيرة، وجاذبيته لدى نساء الحي 
 -دون سائر الرجال –ظهر نفسه الرجل الوحيد الذي بدأ يلهو ويتمتع عمومًا،أي أنه ي

أي بفتيات الخدورالجميالت  -تمتعت -باستخدام تاء الفاعل العائدة للشاعر
  .والحصينات، وبكل هدوء واطمئنان، دونما خوف أووجل

، راسالحكما يذكر الشاعر هنا تسلله إلى مخادع صويحباته بليل، متحاشيًا أعين الرقباء و
ليأتي بعدها بالعبارة الشعبية ذات الجاذبية  -قالت -باسلوب دراميواصفًا مغامرته 

فمعشوقته تدعو أن يسبيه اهلل  -سباك اهلل إنك فاضحي -الجنسية والكثيرمن الغنج والدالل 
ألنه فاضحها، بذكرها في أشعاره واقتحامه الصفيق لمأواها ومخدعها. وقد نرى ومن 

المتصلة باألفعال الماضية التي تعود للشاعر، ومن خالل الجمل ذات  خالل ضمائرالفاعل
الدالالت المعبرة عن النرجيسية الفردية والذاتية المتضخمة، مدى الخصوصية والفردية 

 –تمتعت  -سموت  -التي يسبغها الشاعر على نفسه، في تعامله مع معشوقاته في كلمات 
الكثيرات، كانت العزباء، والثيب، والمرضع إنك.... ونشير إلى أن من بين معشوقاته 

المطفل، كأم الحويرث، وجارتها أم الرباب، وعذارى دارة جلجل، وبيضة الخدر، وعنيزة، 
 وفاطمة...الخ. 

بينما يتجلى استهتارامرؤ القيس بالمرأة أيضًا، باعتبارها مجرد أنثى يهفو إليها الغير، 
متضخم، وإخضاع جسدها لرغباته وشهواته، ليحقق ملذاته ونرجيسيته ووجوده الذاتي ال

فوصفها وصفًا يطفح بالفحش والفجور، وبذلك أسلس الشاعرلنفسه القياد لتحوم في 
فضاءات التهتك والمجون، متخذاً المرأة ضالته، أينما وجدها تغزل بها، اليريم منها سوى 

أوبغرض الزواج منها، حبًا عذريًا  -كما قلنا -متعة عابرة ولذة بائرة، فهو اليحب المرأة 
  .بل هي لذة الترتوي، وفحولة التنتهي، ورغبة عارضة ونشوة جسدية تتبعها أخرى

 

ونرى الشاعريرد على بسباسة التي عيرته بكبرسنه وكهولته، وأنه اليجيد اللهو مع النساء، 
معبراً لها  -كذبت -زعمت -وأن رونق أيامه قد مضى وانقضى، فيفند أقوالها بـ عبارات 

ومن خالل السياقات الداللية للعبارات اآلنفة الذكر، أنه اليزال يتألأل بنضارة الشباب، 
 :وعلى سمائه تبدو عالمات القوة والفحولة فيقول
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 كبرت وأال يحسن اللهو أمثالي                      اال زعمت بسباسة اليوم أنني 

 

 15ُع ِعرسي أَن يَُزنَّ ِبها الخاليَوأَمنَ              كذبت، لقد أصبي على المرء عرسه 

 

  :وفي موضع آخر يقول

 

لِ                 َويُضِحي َفِتيُت الِمْسِك َفْوَق ِفَراِشَها حى َلْم َتْنَتِطْق َعْن َتَفضُّ  َنُؤوُم الضُّ

 

ـْت ِلـَنـْوٍم ِثـَيـاَبـَهــا ـْتـِر إالَّ               َفـِجـْئـُت َوَقـْد َنـضَّ لِ َلـَدى الـِسّ   ِلـْبـَسـَة الــُمـَتـَفـِضّ

 

 َوَمـا ِإْن أََرى َعـْنـَك الـَغـَواَيـَة َتـْنـَجِلي                 َفـَقـالـْت:َيـِمـْيـَن اهلِل، َمـا َلـَك ِحـْيـَلةٌ 

 

 َريَّا الُمَخْلَخـلِ  َعـلـيَّ َهـِضـْيـَم الـَكـْشـحِ             َهـَصـْرُت ِبَفـْوَدْي َرْأِسـَهـا َفـَتـَمـاَيـَلـْت 

 

ويظهرهنا أن الشاعرباغت خدر معشوقته وهي تنهض من فراشها في الصباح متململة 
متكاسلة، فبدا يالعبها وهي تميس عليه ذات اليمين وذات الشمال بقامتها الهيفاء 

المسك  -وخصرها النحيل! نستطيع أن نقرأ ذلك من الكلمات التي وصفها بها ومخدعها
لبسة المتفضل. حيث درجت  -الستر -ثيابها  -لنوم -جئت -طق تلم تن -فراشها -

محبوبته أن تغير ثيابها وتتأنق في مظهرها، قبل أن تأوي إلى فراشها ليالً، فال تلبس سوى 
قميص نومها الفضفاض وترسله عن جسدها إرساالً، حتى تظهر ناعمة مهفهفة ليلفها 

تغنون بجمال الفتاة البكر، التي تتغنج في نومها الكثير من الفتنة والجمال. وكان العرب ي
وتتأخر في النهوض من فراشها صباحاً، فراقتهم طباعها ومنظرها الناعم، وهي مستغرقة 
في نومها الضحوي بكل رفق وتدلل، ونهوضها متكاسلة بثياب نومها التي التخفي البارز 

صوربصرية فاتنة للمرأة  من معالم جسمها، ثم تضوع روائح فتيت المسك من فراشها، هي
  16.المتدللة، التي تسحرعيون العشاق والناظرين إليها عن قرب

                                                           
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/117153.ht-  المرأة في شعرامرؤ القيس وغازي

 15الجندلي، خالص مسور. 
 د. عبد الملك مرتاضجريدة االتحاد،  - 16.  

http://www.alittihad.ae/details.php?id=63073&y=2010&article=full 
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يغض طرفه بعيداً عن جارته وال ينظر إليها رغم عدم وجود قواعد **ونرى عنترة 
 :أخالقية، تنظم هذا الشي وتحذر منه، وهو القائل

 تي مْأواها حتى ُيواري جار           وأَُغضُّ طرفي ما بَدْت لي جاَرتي 

 ال أتبُع النفَس اللَّجوَج هواها               إني امرٌؤ َسْمُح الخليقة ِ ماجٌد 

 أن ال أريُد من النساِء سواها                  ولئْن سأَْلَت بذاَك عبلة َ َخبََّرْت 

، رغم إن اإلسالم لم يؤكد تلك مجدته في الجاهليةتلك هي روعة عنترة بأخالقه التي 
م إال بعد تأسيس الدولة اإلسالمية في مكة المكرمة، في فترة لم تكن تلك القيم لها القي

  الدستور، الذي ينظم عملها بين البشر فكانت العادات هي الطاغية في تلك الفترة

 : عنترة بن شداد حيث يقولبعدم زيارة الجارة وبعلها غائب  عنترةوكذلك التزم 

 .17ال أغشاها  وإذا غزا في الجيِش                         أغشى فتاَة الحي عند حليلها  

من هذا يتضح لدينا نظرة الشعراء الجاهليين للمرأة من خالل شاعرين مختلفين في 
النظر إليها فمرؤ القيس ال يراها إال أداة للمتعة واللهو ويغازلها بغزل فاضح وصريح وأما 

ويغازل حبيبته بغزل عفيف ويغض الطرف عن  عنترة فيراها أّما وحبيبة وجارة فيفتخر بأّمه
جارته إذا خرجت، رغم أن األول كان أميرا إال أنه سقطت منه نخوت األمراء في أميراتهم 
فلم يرِس على بر ولم يتفرد بحبيبة واحدة بل جعل من المرأة أيما كانت عشيقة له يتغزل 

ال بعد أن أجبره بشجاعته بجمالها وبينما الثاني كان ابن عبدة ولم يعترف به والده إ
ونخوته فقد تفرد اسمه مع عبلة ابنة عمه ولم يتغزل إال بها بغزل لم يخرج من آداب 

 مجتمعه .

 الخاتمة :

ليست الجاهلية كما يراها قاصرو الرؤية ظلما ومتعة وجهال وانحالال خلقي فلقد 
من خالل هذه كان مجتمعا فيه ما فيه من القيم وجاء اإلسالم متمما ومكمال لها، ف

الدراسة التي أظهرت نظرتين متناقضتين في المجتمع الجاهلي للمرأة من خالل شعرهما 
فالمرأة تشكل نواة المجتمع سواء كانت أّما أو زوجة أو حبيبة وال يضر أن جعلها بعضهم 

 لهوا وزينة فلقد ُزيّن لناس حب الشهوات من النساء .

محاسنها وصب جم أشعاره في مفاتنها فمرؤ القيس جعل المرأة زينة وتشبب في 
بغزله الصريح الفاضح بكلمات عزبة وقوية وصور وتشابيه ال يجاريه أحد من شعراء 
                                                           

األعالم من األدباء والشعراء ، عنترة بن شداد حياته وشعره ،إعداد محمد علي الصباح طبعة دار الكتب العلمية بيروت  -
 17 54ص
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 عصره من حيث الدقة والمتانة في الشعر.

بينما سلك عنترة دور المتحفظ بقيم مجتمعة رغم أن والدته كانت عبدة ووالده من 
بغزل عفيف وزين  -ابنة عمه-بحبيبته  األحرار فسخر الغزل في وصف شجاعته وتغزل

 شعره بعفافه وخلقه بقصائد ال تخلو من قوة والمتانه على غرار قصائد امرئ القيس.

وقد بينت بدوري شيئا من المفارقة بين الشاعرين في النظر إلى المرأة من خالل 
غة أشعارهما ومواقف من حياتهما ليكون بحثي قطرة تضاف إلى البحوث التي تخدم الل

 العربية والحمد هلل رب العالمين . 

 المصادر:

 األعالم من األدباء والشعراء ، عنترة بن شداد حياته وشعره ،إعداد محمد علي الصباح  -1

 األغاني، ألبي الفرج األصفهاني . -2

 تاريخ األدب العربي العصر الجاهلي ،الدكتور شوقي ضيف. -3

 ديوان امرئ القيس ضبطه وصححه مصطفى عبد الشافي . -4

 ديوان عنترة بن شداد . -5

 كتاب عنترة بن شداد، الكمال . -6

مجلة جامعة افريقية العالمية المؤتمر الدولي األول للسيرة النبوية الدكتور بابكر رحمة اهلل  -7
 محمد أحمد علي.

المرأة العربية في العصر الجاهلي، عبد الرحمن الطوخي  -8
27386www.alukah.net/social/0/ 

 /culture/462011www.eremnews.comإرم نيوز، مهند الحميدي   -9

 /http://elsada.net/41439الصدى نت، الدكتور فالح الكيالني   -10

،الدكتور عارف الكنعاني  جريدة االتحاد -11
http://www.alittihad.ae/details.php?id=13344&y=2013&article=full 

 د. عبد الملك مرتاضجريدة االتحاد،  -12
http://www.alittihad.ae/details.php?id=63073&y=2010&article=full 

 /http://mawdoo3.com-طبيشات  من هم شعراء المعلقات السبع عرين -13

 المرأة في شعرامرؤ القيس وغازي الجندلي، خالص مسور. - -14

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/117153.ht 

 

http://www.alukah.net/social/0/27386
http://www.alukah.net/social/0/27386
http://www.eremnews.com/culture/462011
http://elsada.net/41439/
http://www.alittihad.ae/details.php?id=13344&y=2013&article=full
http://www.alittihad.ae/details.php?id=13344&y=2013&article=full
http://www.alittihad.ae/details.php?id=63073&y=2010&article=full
http://www.alittihad.ae/details.php?id=63073&y=2010&article=full
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/117153.ht
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___________________________________________________________ 

 عنوان المقال: القيم األسرية في القرآن الكريم ومقصدية تكريم المرأة

 1قول معمر

 

شغل موضوع المرأة حيزا كبيرا في الدراسات الغربية واإلسالمية على حّد سواء في 
 مختلف العلوم والفنون من حيث مكانتها ووظيفتها ودورها االجتماعي والسياسي،
وقدمت مفاهيم متعددة إلبراز تلك المكانة اختلفت فيما بينها باختالف السياقات المعرفية 

ة والعرقية، وظهرت كثير من الرؤى النقدية في الفكرين الغربي والسياسية واألطر الجغرافي
واإلسالمي يرى أصحابها أن الصورة التي رسمت للمرأة في الفكر اإلسالمي أساءت 
للمرأة وقللت من مكانتها وجعلت منها رمزا للمتعة واللذة الجسدية فقط وإنجاب النسل 

اسية والمعرفية ويرصد البعض صورة والذرية مع تغييب كلي ألدوارها االجتماعية والسي
 المرأة في اإلسالم بقوله:

"والمرأة مدعاة خطيرة للهو، ولذلك يجب استعمالها لتحقيق أهداف محددة 
تتلخص في تزويد األمة اإلسالمية بالذرية والنسل وإطفاء الرغبات التي توقدها الغريزة 

تمام مفرط ألن العاطفة الجنسية، وال يجب أن تغدو المرأة مثار عاطفة أو محط اه
 .2واالهتمام يُسخران هلل وحده ويتخذان شكل البحث عن المعرفة والتأمل والعبادة "

فهل هذه الفرضية صحيحة؟ وما موقع المرأة في النظام األسري الذي شرعه 
وما هي أبعاده المقاصدية؟ وإلى أي مدى يمكن التأسيس  اإلسالم؟ وما صلته بالمرأة؟

 وكرامتها من خالل القيم األسرية التي أرساها القرآن الكريم؟لمكانة المرأة 

 المرأة في النظام األسري: مفهوم األسرة في القرآن الكريم ومركزية1-

األسرة في اللغة الدرع الحصينة، وهي أيضا عشيرة الرجل وأهل  أ/ المعنى اللغوي:

                                                           
1 Şehit Hama Lakhdar Üniversitesi, İslami İlimler Enstitüsü, Dini Usul 
فاطمة المرنيسي، ما وراء الحجاب الجنس كهندسة اجتماعية، ترجمة فاطمة الزهراء أزرويل، المركز الثقافي العربي، الدار 2

.35، ص 2005، 04البيضاء، المغرب، ط   
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قرابة الرجل األقارب وهذا المعنى بمعناه الواسع يشمل  3،بيته ورهطه ألنّه يتقوى بهم
عليه  –واألباعد وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم حكاية عن نبي اهلل شعيب 

ا تَُقوُل َوِإنَّا َلَنَراَك ِفيَنا َضِعيًفا  في قوله تعالى: -السالم َقالُوا َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُه َكِثيًرا ِممَّ
ْهُط ِإَذا أُِضيَف ِإَلى َرُجٍل أُِريَد  جاء في تفسيرها:و ،91هود / َوَلْواَل َرْهطَُك َلَرَجْمَناكَ  "َوالرَّ

 .4ِبِه اْلَقَراَبُة اأْلَْدَنْوَن أِلَنَُّهْم اَل َيُكونُوَن َكِثيًرا " 

في القرآن الكريم وإنما جاء ذكر أفرادها  -األسرة  –ولم يرد ذكر هذا المصطلح 
اء ( وتارة بذكر ما يدل عليها إجماال ) األبن –الزوج  -)الزوجة وأجزائها بالتفصيل تارة

 السكن ( –البيوت 

 ب/ المعنى االصطالحي:

، وهي familleيرد مصطلح األسرة في الدراسات االجتماعية ويطلق على العائلة 
نقطة التقاء بين علماء االجتماع والديموغرافيين والمؤرخين وعلماء االنثربولوجيا، وعلى 

فمنها ما اعتنى بتكوين وبنية المجموعة العائلية، ومنها ما هذا تعددت اتجاهات دراستها 
اهتم بتطور األنظمة العائلية تنوعها وال سيما عالقة النسب في األسرة، واتجاه آخر اهتم 

 .5بالعالقات بين الزوجين 

 ومركزية المرأة: ج/ األسرة في القرآن الكريم

ء المجتمع ومقصدا هاما من يُعتبر النظام األسري في اإلسالم عامال مهما في بنا
مقاصد الشريعة اإلسالمية، وقد اعتنى القرآن الكريم بهذه المؤسسة االجتماعية من حيث 
تأسيس وإرساء مختلف العالقات والقيم التي تساهم في ترابط أفرادها وتحول دون 

) تفككها وانحالل عراها، ونجد حضورا كبيرا في القرآن الكريم لألسرة بمعناها الواسع 
السكن ...(، كما نجد  –وهو ما عّبر عنه القرآن الكريم بصيغ مختلفة ) بيوتكم  المؤسسة (

األمهات ...( وهو أكثر  -اآلباء –النساء  –البنات  -توظيفها أيضا بمعناه الضيق ) األبناء
الصيغ تداوال وحضورا في النص القرآني، ولما كانت األسرة هي مجموع هؤالء األفراد 

بطة األم بينهم جميعا هي هذه المؤسسة التي نصطلح عليها باألسرة والتي كانت الرا
                                                           
3 .وانظر:  مختار الصحاح، الرازي، المكتبة 19،ص 04ه، ج 1441، ابن منظور، دار صادر، بيروت،ط انظر: لسان العرب 

.18،ص 1999، 05العصرية، صيدا، بيروت، ط  
4 149،ص 12، ج 1984التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر،    
5 ، 2011، 1د األسعد، دار ومكتبة الهالل، بيروت، ط معجم مصطلحات علم االجتماع، جيل فيريول، ترجمة:أنسام محم 

وما بعدها بتصرف. 88ص   
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تتطلب في قيامها واستمرارها تشارك جميع أفرادها ليس تشاركا بيولوجيا وحاجيا فقط 
وإنما هو تشارك قيمي وإيماني وأخالقي، من خالل إرساء مجموعة من القيم األسرية 

ئرة، وتتأكد من خاللها مكانتها وكرامتها وتُصان تشكل فيها المرأة قطب الرحى ومركز الدا
 حقوقها .

تظهر مركزية المرأة في النظام األسري في نظام الخلق اإللهي حين خلق له من 
َوِمْن آياِتِه أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَْنُفِسُكْم أَْزواجاً   نفسه زوجا ليسكن إليها في قوله تعالى:

 21الروم/ ِلَتْسُكنُوا ِإَلْيها

"ألن حواء ُخلقت من ضلع آدم، والنساء بعدها ُخلقن من  وجاء في تفسيرها:
أنفسكم وجنسها، ال ِمْن جنس آخر، وذلك لما بين  أصالب الرجال. أو: من شكل

 .6من األلفة والمودة والسكون"  -ِإْذ َكاَنا من جنس واحد -االثنين

اجة الجزء إلى كّله، وهو فانظر كيف جعل القرآن الكريم حاجة الرجل إلى المرأة ح
"َهِذِه آيَةٌ  ، يقول العالمة ابن عاشور:ِلَتْسُكنُوا ِإَلْيهاما يؤكده التعليل الوارد في السياق 

اْلَعاِئَلِة َوأََساِس  َثاِنَيٌة ِفيَها ِعَظٌة َوَتْذِكيٌر ِبِنَظاِم النَّاِس اْلَعاّمِ َوُهَو ِنَظاُم ااِلْزِدَواِج َوَكْيُنوَنةِ 
اُذ ".التَّ  ذَّ ُ ُمْرَتِكًزا ِفي اْلِجِبلَِّة اَل َيِشذُّ َعْنُه ِإالَّ الشُّ  َناُسِل، َوُهَو ِنَظاٌم َعِجيٌب َجَعَلُه اهللَّ

وهذه اآلية من القرآن المكي من سورة الروم التي تحدث اهلل فيها عن مواثيق الفطرة 
انية المستقيمة وهو حركة وأكد اهلل فيها أن اإلسالم هو الفطرة السليمة والطبيعة اإلنس

وتحرر العقل من  7،العقل المتحرر من التقاليد الباحث عن الحق المتجرد من األهواء
التقاليد واألهواء هو الثورة على كل الفهوم والتقاليد البالية في مختلف القضايا المتعلقة 

التاريخ باهلل والكون واألسرة والحياة، وال يخفى على أحد تلك الفهوم الضيقة عبر 
البشري التي اختزلت المرأة في الشهوة المحرمة وجعلتها من سقط المتاع واعتبرها 
البعض نجاسة، ففي االدب الصيني تعتبر المرأة مزلّة للرجل وليس لها أي حّق من 
الحقوق وبإمكان الرجل أن يسلبها إرادتها وحريتها، أما عند الهندوس فال يمكن للرجل 

ف مالم يتخّل عن جميع الروابط العائلية، وفي الفكر اليهودي تحصيل العلوم والمعار
تهتبر المرأة لعنة، أما الفكر المسيحي فرغم أن الشريعة المسيحية ساوت بين الجنسين إال 
أن القانون الكنسي أعطى للزوج الحّق في اإلشراف والنيابة القانونية عن الزوجة في إدارة 

                                                           
6  -البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ابن عجيبة، تحقيق: أحمد عبد اهلل القرشي رسالن، الناشر حسن عباس زكي 

.332،ص 4هـ، ج 1419القاهرة، ط   
7 .312، ص 2000، 04دار الشروق، ط نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم، محمد الغزالي،  
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 8.أموالها

العرب صّور لنا القرآن الكريم مأساة المرأة وما كانت وفي العصر الجاهلي عند 
َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت ِبأَّيِ َذْنٍب تعانيه من ضيق وعنت وتسلط وظلم، منها قوله تعالى 

، وجاء في تفسيرها: "قتلوا البنات خوف العار والفقر والزواج من 09-08التكوير / ُقِتَلْت 
األوالد يقربهم إلى اهلل، كما فعل عبد المطلب حين نذر وأوهموهم أن قتل غير كفء، 

 9."قتل ابنه عبد اهلل

وفي موضع آخر يقدم لنا القرآن الكريم تصويرا فنيا في قمة البالغة في السياق 
ا َوُهَو َكِظيٌم َيَتَواَرى نفسه، قال تعالى:  َر أََحُدُهْم ِباأْلُْنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ ِمَن  َوِإَذا بُّشِ

ُه ِفي التَُّراِب أاََل َساَء َما َيْحُكُمونَ  َر ِبِه أَيُْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن أَْم َيُدسُّ  اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما بُّشِ
 .59-58النحل/ 

فانظر كيف كانت المرأة عارا على الرجل وقومه في الجاهلية، وتأمل في تعقيب اهلل 
"أي: أُخبر بوالدتها عنده، َظلَّ أي:  ء في تفسيرها:، وجاَساَء َما َيْحُكُمونَ على حكمهم 

ا: متغيًرا تغير مغتم من الكآبة والحياء من الناس، َوُهَو َكِظيٌم: ممتلئ  صار َوْجُهُه ُمْسَودًّ
َر ِبِه من ُقِبح  غيًظا، َيَتوارى يختفي ِمَن اْلَقْوِم أي: من قومه حياء منهم، ِمْن ُسوِء ما بُّشِ

 10ا في نفسه " المبشر به، متفكرً 

وليس واقع المرأة في المجتمعات الغربية بأقل ما كان عليه، فقد كان للتطور 
االقتصادي والتكنولوجي والثورة الرقمية أثرا بالغا في انحالل الرابطة األسرية في أوروبا 
الغربية وامريكا الشمالية نتيجة النزوح الى التجمعات الحضرية الكبرى للبحث عن فرص 

نتج عنه من اختالط بين الجنسين وتسيب خلقي وشيوع الفجور والفاحشة وما  عمل وما
نتج عن ذلك من أطفال غير شرعيين، وسعي اإلنسان الى تلبية حاجاته المادية المختلفة 
والكثيرة مما اضطر الوالدان الى االنشغال بالعمل عن تربية األبناء، وهو ما أفرز ضغوطا 

شباع العاطفي خارج األسرة، كما ساهمت الدراسات اضطرت الطرفين إلى تلمس اإل
األنثروبولوجية بدورها في تحطيم األسرة إذ حاول أصحابها غسيل أدمغة البشر بإسقاط 

                                                           
8 وما بعدها بتصرف. 42، ص 1981انظر: تطور المرأة عبر التاريخ، باسمة كيال، مؤسسة عزالدين للنشر، ط   
9 .59، ص 08هـ، ج 1418التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الزحيلي، دار الفكر المعاصر، دمشق،   
10 .183، ص 03البحر المديد، ج   
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 11نتائج أبحاثهم في عالم الحيوان على التجمعات البشرية 

وإن كانت هذه صورة المرأة في الحضارات القديمة والمجتمعات الجاهلية، نجد 
ريم يرسم لها صورة يتجلى فيها البعد المقاصدي في النظام األسري، إذ القرآن الك

اقتضت حكمة اهلل ومراده من البشر أن يتناكحوا ويتكاثروا ويعيشوا معا ويوفروا بذلك 
مسرح العالقات الذي يحقق الشق االخالقي من اإلرادة اإللهية، هذا المسرح الذي تعتبر 

 .12سية األسرة أحد مقوماته وأركانه األسا

وإن كانت بعض الدراسات حاول أصحابها تقديم مقاربة بين موقع المرأة في الفكر 
الغربي والفكر اإلسالمي )نظرية فرويد ونظرية أبي حامد الغزالي( فهي مقاربة تفتقر إلى 
استحضار السياقات االجتماعية والثقافية واالنتماءات الملّية، وهو ما ذهبت إليه الباحثة 

"إنه لشيء باعث على السخرية أن تصل  نيسي في كتابها ما وراء الحجاب:فاطمة المر
النظريتان اإلسالمية واألوروبية إلى نفس الخالصة، فالمرأة قوة هدامة للنظام االجتماعي، 
إما لكونها فعالة تبعا لإلمام الغزالي أو سلبية حسب رأي فرويد، لقد أفرخ النظامان 

هما كل من فرويد والغزالي أشكاال مختلفة من التوتر بين االجتماعيان اللذان ينتمي إلي
 13الهندسة االجتماعية والحياة الجنسية ..." 

إن الحياة الجنسية التي أشارت إليها الباحثة هذبها اإلسالم وقّصدها بتشريع الزواج 
والنكاح حماية للمرأة وعمارة للكون وتحقيقا للعبودية وال يمكن مقاربة الفكر اإلسالمي 
بما فيه من وحي وربانية بالفكر الغربي "وال يُدين اإلسالم العالقة الجنسية بين الزوجين 
بل يعتبرها من الحالل الطيب الضروري، وال يقف اإلسالم عند حد إباحتها، بل يوصي 

 14األزواج رجاال ونساء بالوفاء بحق بعضهم لبعض فيها ..." 

خطبة  –لنصوص التي وصلت إلينا في أصح ا-صلى اهلل عليه وسلم -ويؤكد النبي 
هذا البعد المقاصدي والمضمون التوحيدي اإليماني الذي يجعل من المرأة  -حجة الوداع

وصية السماء إلى األرض وأمانة في عنق الرجل يبني معها أسرة وبيتا وال يتخذها لهوا 
: "اَل - صلى اهلل عليه وسلم –ولعبا ومالذا لشهواته المحّرمة وهن كما وصفهن النبي 

 قواَيْمِلْكَن أِلَْنُفِسِهّن َشْيًئا، َوِإنَّما أََخْذتُُموُهّن ِبأََماَنِة اهلِل، َواْسَتْحَلْلُتْم ُفُروَجُهّن بكلمة اهلل، فاتّ 
                                                           
11 توحيد مضامينه على الفكر والحياة، اسماعيل راجي الفاروقي، ترجمة: السيد عمر،مدارات لألبحاث والنشر، ط ال

بتصرف. 216، ص 2014  
12 بتصرف. 217-216التوحيد مضامينه على الفكر والحياة، ص   
13 .33ما وراء الحجاب الجنس كهندسة اجتماعية، مرجع سابق، ص  
14 .218ياة، مرجع سابق، ص التوحيد مضامينه على الفكر والح  
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 15اهلَل ِفي النَّساِء َواْسَتْوُصوا ِبِهّن َخْيًرا، أاََل َهْل َبّلْغت " 

الكريم مجموعة من القيم صونا لها وتأكيدا على هذه القيمة والمكانة أرسى القرآن 
وحفظا لحقوقها وتأكيدا لمكانتها وفاعليتها في الحياة االجتماعية والمعرفية واالقتصادية 

 فما هي أبرز هذه القيم وما مدى إسهامها في إبراز مكانة المرأة وتكريمها؟  والسياسية،

 القيم األسرية في القرآن الكريم:-2 

بر المودة والرحمة من القيم األسرية التي أرساها القرآن تعت المودة والرحمة: 1-2
َوِمْن آَياِتِه أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَْنُفِسُكْم قال تعالى:  الكريم وبنى عليها العالقة بين الزوجين

ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت  الروم  ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ  أَْزَواًجا ِلَتْسُكنُوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ
وفي  .16"أي: جعل بينكم التوادد والتراحم بسبب الزواج"  وجاء في معنى اآلية: 21

 الكشاف للزمخشري بعد مقاصدي للعالقة الشرعية بين الرجل والمرأة:

"َوَجَعَل َبْيَنُكْم التواّد والتراحم بعصمة الزواج، بعد أن لم تكن بينكم سابقة معرفة، 
 .17ال لقاء، وال سبب يوجب التعاطف من قرابة أو رحم..." و

والموّدة والرحمة ليس بين الزوجين فقط وإنما بين أفراد األسرة جميعا تحقيقا 
الستمرارها وحماية لها من التفكك واالنحالل، باعتبارها مقصد عظيم من مقاصد 

يره قائما عليه ومستمرا به الشريعة اإلسالمية يقوم عليه غيره ) مجتمعا ودولة ( ومادام غ
إذ بقيام المجتمع كان وجوده ضروريا، وعليه فهو مقصد عظيم لتحقيق مقاصد مختلفة، 

 والدول تتحقق الشرائع والقوانين.

وعليه فالذين يبحثون عن الحب عليهم أن يتلمسوه في الحياة الزوجية وليس وراء 
أسوار الشهوة واللذة المحرمة، فالزواج تشريع يُثمر المحبة ويُبنى على األلفة والموّدة 

 –رضي اهلل عنها  –ه لخديجة يقّر بحب –صلى اهلل عليه وسلم  –والرحمة، ونجد النبي 
اَة، َفَيُقوُل: »فيما روته عائشة أم المؤمنين  َكاَن َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َذَبَح الشَّ

ُل اهللِ َقاَلْت: َفأَْغَضْبُتُه َيْوًما، َفُقْلُت: َخِديَجَة َفَقاَل: َرُسو« أَْرِسُلوا ِبَها ِإَلى أَْصِدَقاِء َخِديَجةَ »
، ويصور لنا نص نبوي آخر هذه الرابطة 18«ِإنِّي َقْد ُرِزْقُت ُحبََّها»َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم 

                                                           
15 .1112، ص 03، ج1989، 03المغازي، الواقدي، تحقيق: مارسدن جونس، دار األعلمي، بيروت، ط   
16 .332، ص 04البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، مرجع سابق، ج   
17 .473، ص 03هـ، ج 1407، 03الكشاف، الزمخشري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط   
18 َحاَبِة َرِضَي اهللُ َتَعالَى َعْنُهْم، بَاُب َفَضاِئِل َخِديَجَة أُّمِ اْلُمْؤِمِنيَن َرِضَي اهللُ أخرجه مسلم عن   َتَعاَلى عائشة، كتاب َفَضاِئِل الصَّ

.2435َعْنَها، رقم:  
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رضي  –المقدسة المفعمة بالمحبة والمودة بين الرجل وزوجته فيما ترويه السيدة عائشة 
َقاَلْت: َفُقْلُت: ِمْن أَْيَن « ُكْنِت َعَليَّ َغْضَبىِإنِّي أَلَْعَلُم ِإَذا ُكْنِت َعنِّي َراِضَيًة، َوِإَذا »اهلل عنها 

ٍد، َوِإَذا ُكْنِت  ا ِإَذا ُكْنِت َعنِّي َراِضَيًة، َفِإنَِّك َتُقوِليَن: الَ َوَرّبِ ُمَحمَّ  َتْعِرُف َذِلَك؟ َفَقاَل: " أَمَّ
ِ، َما أَْهُجُر ِإالَّ  َعَليَّ َغْضَبى، ُقْلِت: الَ َوَرّبِ ِإْبَراِهيَم " َقالَْت: ُقْلُت: أََجْل  ِ َيا َرُسوَل اهللَّ َواهللَّ

 .19«اْسَمَك 

إن محبة الرجل للمرأة هو محبة الزوج لزوجته واألب البنته محبة مثمرة للطهر 
والعفاف وقائمة على حدود رسمها الشارع الحكيم وجعل من ورائها مقاصد عظيمة 

فؤاد اإلنسان بمثابة السراج  وجليلة أجلها حفظ النسل والعرض: "وإنما يكون الحب في
المضيء، إذا كان اإلسالم قد هّذب كيانه وأقامه على صراط من االعتدال الذي شرعه اهلل 
له، فال هو يضرب على نفسه نطاقا من الحرمان والقسوة المتجانفتين عن هدي اإلسالم، 

ويُذهب نفسه  وال هو يمد اليد والعين إلى كّل ما يلوح أمامه من مظاهر المتعة واألهواء
 .20حسرات وراءها " 

إن محبة المرأة تكريم لها ورفعة وصون لها من المتعة المحّرمة والمسؤولية ملقاة 
على عاتق الرجل، والمودة والرحمة قيم نبيلة تتجاوز عاطفة المحبة لتشمل كل المعاني 
 والقيم السامية من وفاء وعطف وشفقة ولين جانب وإحساس بااللم والذنب، وعلى
المرأة أن تعي دورها وواجبها ووظيفتها اإلجتماعية: "ومما ال شك فيه أن الواجب 
األساس لألغلبية العظمى من المسلمات هو التفرغ لمهمتهن الدائمة بصفتهن ربات بيوت 
وأمهات، ومن نافلة القول، التذكير هنا بأن هذه المهنة تتطلب تأهيال يوازي أو يزيد عن 

أي مهنة خارج البيت، ومن التشويه للمهمة النبيلة للمرأة بالبيت التأهيل الذي تقتضيه 
تصويرها على أنها تختص بمجرد الطبخ والقيام باألعمال المنزلية الروتينية، فهذه المهمة 

 21تتعلق برعاية البشر كبارا وصغارا..." 

وثة يمكن أن نتلمس مكانة المرأة وتكريمها في تعاليم اإلسالم وشرائعه فاحتقار األن
يعتبر جريمة، كما أن دفعها إلشباع المتع واللذات الحيوانية جريمة أخرى واإلسالم 

يأبى تقاليد أمم حبست المرأة وضيقت عليها  -وليست الفهوم المغلوطة–الصحيح 
الخناق ويأبى في الوقت نفسه تقاليد أمم أخرى جعلت العرض كأل مباحا ومشاعا عاما 

                                                           
19 ، رقم:  َساِء َوَوْجِدِهنَّ .5228أخرجه البخاري عن عائشة، كتاب النكاح، َباُب َغْيَرِة النِّ  
20 .229القلب، محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفقيه للنشر والتوزيع، بدون تاريخ ص من الفكر و  
21 .227التوحيد مضامينه على الفكر والحياة، مرجع سابق، ص   
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فى على أحد ما آل إليه حال المرأة في المدنية المعاصرة وال يخ 22،بدعوى إشباع الغرائز
إذ أصبحت وراء كل إعالن وصفقة وموضة تبيع جسدها بثمن بخس دراهم معدودة، فال 
كرامة للمرأة إال في ضوء القرآن الكريم وال حماية لها إال في بيت الزوجية الذي تتحّول 

بعض الرؤى عقد تمليك: "إن عقد فيه المرأة إلى ربّة بيت، وليس الزواج كما تصوره 
لنفسها وتسلمها للزوج، وفي ظل  الزواج ليس إال عقد تمليك تفقد فيه المرأة ملكيتها

 .23أطفالها أيضا "  قوانين الزواج يملك الرجل ال المرأة فحسب، ولكنه يملك

ليس الزواج تمليكا ولكنه تحقيق ألمانة العبودية واالستخالف وصون لكرامة المرأة 
ظ لحقوقها، وهو فوق هذا رابطة مقدسة، واألبناء ثمرة ورابطة بين الزوجين، بل إن وحف

اَل تَُضارَّ َواِلَدةٌ ِبَوَلِدَها َواَل َمْولُوٌد القرآن الكريم ينهى أن تضار امرأة بولدها، قال تعالى: 
  ها بسببه بأن تكره علىوجاء في تفسيرها: "ال تَُضارَّ واِلَدةٌ ِبَوَلدِ  .223البقرة / َلُه ِبَوَلِدهِ 

 .24إرضاعه إذا امتنعت" 

فاإلسالم يمنع كل صور اإلكراه والتسلط الممارسة على المرأة، بل نجد القرآن 
َساَء الكريم يمنع الرجل أن يأخذ شيئا من مال زوجته دون رضاها وموافقتها  َوآتُوا النِّ

سبب ب، و04النساء / ٍء ِمْنُه َنْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا َمِريًئاَصُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلًة َفِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشْي 
"كان الرجل إذا زّوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم اهلل عن ذلك،  نزول هذه اآلية:

 .25"فأنزل: َوآتُوا النِّساَء َصُدقاِتِهنَّ ِنْحَلةً 

في اإلسالم : تكتسي هذه القيمة األسرية أهمية كبيرة المعاشرة بالمعروف 2-2
فيها طرفا رئيسا، وهو ما يُستفاد من نصوص الوحي  -الزوجة  -وتُعتبر المرأة فيها 

 19النساء/ َوَعاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروِف الشريف، فمن القرآن الكريم قوله تعالى: 

ْضَراِر ِبِهنَّ بِ "وجاء في تفسيرها:  َساِء َواإْلِ اأْلَْمِر ِبُحْسِن أْعَقَب النَّْهَي َعْن ِإْكَراِه النِّ
... َواْلُمَعاَشَرُة ُمَفاَعَلٌة ِمَن اْلِعْشَرِة َوِهَي اْلُمَخاَلطَُة... َواْلَمْعُروُف ِضدُّ  اْلُمَعاَشَرِة َمَعُهنَّ

َي اأْلَْمُر اْلَمْكُروُه ُمْنَكًرا أِلَنَّ النُُّفوَس اَل َتْأَنُس ِبِه، َفَكأَنَُّه َمْجُهوٌل عِ  ْنَدَها َنِكَرةٌ، اْلُمْنَكِر َوُسّمِ
ْأُن أَنَّ اْلَمْجُهوَل َيُكوُن َمْكُروًها ثُمَّ أَْطَلُقوا اْسَم اْلُمْنَكِر َعَلى اْلَمْكُروِه، َوأَْطَلُقوا ِضدَّ  ُه ِإِذ الشَّ

                                                           
22 ، ص 1990، 01انظر: السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث، محمد الغزالي،دار الصديقية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط 

بتصرف. 52  
23 .133، ص 2017هي األصل، نوال السعداوي، مؤسسة هنداوي، ط  األنثى  
24 . 358-357، ص 02التفسير المنير، الزحيلي، مرجع سابق، ج   
25 .233التفسير المنير، مرجع سابق، ص   
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ْرُع َوَوَصَفُه ا َدُه الشَّ  .26ْلُعْرُف " َعَلى اْلَمْحُبوِب أِلَنَُّه َتْألَُفُه النُُّفوُس. َواْلَمْعُروُف ُهَنا َما َحدَّ

َخْيُرُكْم » -صلى اهلل عليه وسلم  -وفي السنة ما يؤكد هذه القيمة األسرية في قوله 
، وجاء في شرحه: "أَْي ِلِعَياِلِه َوَذِوي َرِحِمِه َوِقيَل 27«َخْيُرُكْم أِلَْهِلِه َوأََنا َخْيُرُكْم أِلَْهِلي

َعَلى ُحْسِن اْلُخُلِق )َوأَنَا َخْيُرُكْم أِلَْهِلي( َفأََنا َخْيُرُكْم ُمْطَلًقا أِلَْزَواِجِه َوأََقاِرِبِه َوَذِلَك ِلَداَللَِتِه 
 .28َوَكاَن أَْحَسَن النَّاِس ِعْشَرًة َلُهْم َوَكاَن َعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم " 

إن المعاشرة بالمعروف هي المعاملة الحسنة للمرأة وإكرامها وخدمتها ونفقتها 
لها في القول والفعل ومناداتها بأحب االسماء والكنى وهو ما  والقيام على شؤونها واللين

ويالطفها  عائشةفقد كان ينادي  –صلى اهلل عليه وسلم  –تجسده سيرة سيدنا محمد 
الَمَ »بالقول   29«َيا َعاِئَش، َهَذا ِجْبِريُل يُْقِرئُِك السَّ

سالم من هذه بعض الجوانب التي حاولنا من خاللها تجلية مكانة المرأة في اإل
خالل الحديث عن القيم األسرية وأبعادها المقاصدية المتمثلة في صون المرأة وحفظ 
حقوقها وصون كرامتها وتذكيرها بواجبها ووظيفتها ومسؤوليتها االجتماعية باعتبارها أما 
وزوجة وربّة بيت تُناط بها مسؤولية تربية األجيال، كما تُناط بالرجل مسؤولية حمايتها 

وعاشرتها بالمعروف وتأسيس األسرة على المودة والرحمة تفعيال للقيم التي  وتكريمها
أرساها القرآن الكريم حماية لها من الدمار وصونا لألبناء من التشّرد والضياع، وفي هذه 
القيم أيضا رد على تلك الرؤى التي تحاول أن تجد مقاربة بين مكانة المرأة في الفكرين 

لرغم من المفارقات والتباينات الملية واالجتماعية والخصائص الغربي واإلسالمي على ا
الثقافية والموروثات االجتماعية واألعراف والعادات والتقاليد، وختاما نؤكد على نقاط 
جوهرية ومحورية لموضوع القيم األسرية في القرآن الكريم ومقصدية تكريم المرأة 

 واألسرة في اإلسالم 

 إبراز أهمية التفسير الموضوعي في معالجة المشكالت المعاصرة  -

 إبراز البعد القيمي واألخالقي للقرآن الكريم -

إبراز القيم األسرية في القرآن الكريم وتفعيلها في واقع األسرة في  -
 ضوء التحديات المعاصرة

                                                           
26 .286،ص 04التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج   
27 ِحيحٌ ، وقال عنه َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َص 3895أخرجه الترمذي عن عائشة تحت رقم   
28 .269، ص 10بيروت، ج  –تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية   
29 ُ َعْنَها رقم:  3768أخرجه البخاري عن عائشة كتاب المناقب، َباُب َفْضِل َعاِئَشَة َرِضَي اهللَّ  
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 إبراز البعد المقاصدي للقيم األسرية في القرآن الكريم -

لمقاصدي في بناء األسرة وحمايتهاإبراز دور النظر ا  
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___________________________________________________________ 

 إشكالية دور المرأة في الحياة

1 رحاب نذير محمود & نور سهيل مهدي  

 

 مقدمة

كانت النظرة للمرأة بأنها تمثّل الشّق األضعف من بين شّقي اإلنسانية، لذلك 
فلح الديانات المحّرفة، وال تعرضت للظلم الشديد عبر عصور اإلنسانية المتعاقبة، ولم ت  

 القوانين األرضية جميعًا في إعطائها المكانة التي تليق بها، أو إنصافها على أقل تقدير.

ولّما جاء اإلسالم الحنيف أحدث تغييراً شامالً في النظرة إلى المرأة، وكيفية 
درجات معاملتها، فقد عّدها الشق الذي ال قيام للشق اآلخر بدونه، وأكرمها بأعلى 

التكريم، ووّضح مكانتها في الحياة بوصفها عنصرًا مساويًا للرجل في جملة األعمال 
ألي من الذكر واألنثى، وأن ال سبيل إلى نهضة  الصالحة التي ال يضيعها اهلل عز وجل

 األمة وإعزازها إال بالجهود المبذولة من الجانبين.

من أزمة كبيرة؛ كانت من جملة  لكن واقع المرأة في العالم اإلسالمي اليوم يعاني
األزمات الخطيرة التي أركست األمة، وأبعدتها عن البناء والشهود الحضاري، وذلك 
بسبب إساءة فهم النصوص الشرعية الخاصة بالمرأة، أو العامة للرجل والمرأة، والتي 
بموجب الفهوم الخاطئة تلك أصبحت المرأة مجرد جسد؛ وليس للعقل أو الفكر أو 

 كانيات اعتبار في كثير من قضايا الحياة.اإلم

لذلك فقد حاولنا في هذا البحث أن نبين الفهم الصحيح لمكانة المرأة التي وضعها 
بها وفق النصوص الشرعية، وأقوال العلماء، وقد تناولناه في مبحثين؛ األول  عز وجل اهلل

اشكالية دور المرأة  هو تحديد اإلشكالية وبيان أسبابها، فجاء المطلب األول في تحديد
في الحياة والذي تمثل في: حصر دور المرأة داخل البيت؛ وإلغاء مبدأ المساواة بين 
الرجل والمرأة؛ وعدم التفريق بين االختالط المشروع والمذموم، أما المطلب الثاني فهو 
في أسباب اإلشكالية التي تمثلت في: إساءة فهم النصوص الشرعية وتطبيقها، االستناد 
                                                           
1  Bağdat İmamı Azam Üniversitesi 
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الى بعض الروايات الضعيفة، غلبة بعض القصص االسرائيلية على تفسير اآليات القرآنية، 
 والعادات والتقاليد االجتماعية.

أما المبحث الثاني فجاء في الحلول المعالجة لإلشكالية، الذي اندرج تحت مطالب 
وج المرأة ثالث: األول في تأكيد مبدأ مساواة المرأة بالرجل، والثاني في فهم مسألة خر
 من البيت واختالطها مع الرجال، والثالث في مسألة عمل المرأة خارج البيت.

 ثم ختم البحث بخاتمة مع أبرز النتائج.

 تحديد اإلشكالية وبيان أسبابها: المبحث األول

 المطلب األول: تحديد اإلشكالية

 أوالً: حصر دور المرأة داخل البيت

ة بأمور معينة، وتحديد طاقاتها بمجاالت يحاول هذا التيار تكريس دور المرأ
محددة، هي: االعتناء بالبيت وطاعة الزوج وتربية األوالد، واذا تعلمت فإن تعليمها 

 .(2)وعلومها تقف عند حدود هذه المجاالت ال تعدوها

وحجتهم في ذلك أن المرأة خلقت لوظيفة معينة هي األمومة وخدمة الزوج وإدارة 
عمل المرأة داخل البيت هي وظيفتها األولى، ألنه من مقتضيات ، وال شك أن (3)البيت

الفطرة ومن ضروريات الحياة، ولكن تبدأ األزمة عندما تحبس المرأة في البيت، وتحصر 
وظيفتها وأساس وجودها في الحياة بالزواج وانجاب األطفال وأعمال المنزل، وجعله 

قع المسلمات في عهد النبي صلى اهلل غاية عظمى ليس بعدها غاية، فهذا أمٌر مخالٌف لوا
وعصور الحضارة اإلسالمية، الالتي لم  رضي اهلل عنهم عليه وسلم والخلفاء الراشدين

تكن حدود طاقتهن تتوقف عند البيت والزوج واألطفال؛ ولم يفهمن اإلسالم كذلك، بل 
المية نحو شاركن في قضايا األمة المصيرية، وحققن انجازات عظيمة، ودفعن باألمة اإلس

قّي.  التقدم والر 

ن أهل الغلو والفهم السقيم منعوا المرأة من الخروج من البيت سواء كان خروجها إ
للدين أم للدنيا، وسواء كان للتعّلم أم للعمل، أم أي نشاط يخدم المجتمع، حتى صّور 

                                                           
.13م( ص2002ير اإلسالمي للمرأة_ الرد على شبهات الغالة )القاهرة: دار الشروق، ينظر: محمد عمارة، التحر (2)  
ينظر: عبد الحميد بن صالح الكراني، خدمة المرأة زوجها_ دراسة فقهية ووقفات تربوية )الرياض: مكتبة الملك فهد  (3)

م( 2010بغداد: مطبعة أنوار دجلة، ) 2. رشيد نعمان يوسف، المرأة في شريعة اإلسالم، ط131-23هـ( ص1425الوطنية، 
.45-15ص  
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بيت  بعضهم المرأة الصالحة بأنها ال تخرج من بيتها إال مرتين: مرة من بيت أبيها إلى
زوجها، ومرة من بيت زوجها إلى قبرها، في حين أن القرآن الكريم جعل الحبس في 
البيت عقوبة لمن تأتي الفاحشة ويشهد عليها أربعة من المسلمين، وذلك قبل استقرار 

ِتي َيْأِتيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئك ْم (4)التشريع على حد الزنى المعروف ، قال تعالى: ﴿َوالالا
نا اْلَمْوت  أَ َفاْس  نا ِفي اْلب ي وِت َحتاى َيَتَوفااه  وا َفأَْمِسك وه  وا َعَلْيِهنا أَْرَبَعًة ِمْنك ْم َفِإْن َشِهد  ْو َتْشِهد 

نا َسِبيالً﴾  .(5َيْجَعَل اهلل  َله 

وأقوى دليل يستدلون به على منع خروج المرأة من البيت قوله تعالى: ﴿َوَقْرَن ِفي 
َج اْلَجاِهِلياِة األ وَلى﴾ب ي وِتك نا  ْجَن تََبرُّ ، فأخذوا األمر بالقرار في البيت على اطالقه (6) َوالَ َتَبرا

دون النظر في األدلة األخرى والشواهد من العصر النبوي وعصور االزدهار االسالمي في 
 مسألة خروج المرأة.

سلوة األزواج، ما وقالوا: )ما هو هدفكم من إخراج ربات البيوت ومربيات البنين و
هو هدفكم من إخراجهن لالختالط بالرجال في المصانع والكليات وطالبتم لهن بمجلس 
شيخات وصنعتم منهن عسكريات، وكل هذه األمور من فواحش األعمال وإن قال بعض 
أدعياء العلم وكذبه المتصدرين بغير ذلك، فإنما هي الخيانة في أمانة العلم والتضليل 

ينة، فيزخرفون لها أنهم يعطونها حقها ويفكونها من أسرها ويساوونها ببعلها بالمرأة المسك
 .(7)وينشؤون لها حضارتها(

وهذا الكالم يخلط األوراق بعضها ببعض ويجعل المباح فاحشة والحالل حرام، 
وسيتبين لنا في المطلب الثالث من هذا المبحث الحدود الفاصلة في مسألة خروج المرأة 

 لها واختالطها بالرجال وحد الحالل والحرام في ذلك.من البيت وعم

مبينًا حال المرأة في واقعنا المعاصر، ونظرة  رحمه اهلل يقول الشيخ محمد الغزالي
الغالة إليها: )المرأة عندنا ليس لها دور ثقافي وال سياسي، وال دخل لها في برامج التربية 

وال ميادين الجهاد، ذكر اسمها عيب  وال نظم المجتمع، ال مكان لها في صحون المساجد

                                                           
)الكويت: دار القلم،  5ينظر: يوسف القرضاوي، تقديم كتاب: تحرير المرأة في عصر الرسالة، عبد الحليم أبو شقة، ط (4)

.10، ص1م( ج1999  
(.15سورة النساء، اآلية ) (5)  
(.33سورة األحزاب، اآلية ) (6)  
لحجوري، حشد األدلة على أن اختالط النساء بالرجال وتجنيدهن من الفتن المضلة أبو عبد الرحمن يحيى بن علي ا (7)

.40-39م( ص2003)صنعاء: دار اآلثار،   
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 .(8)ورؤية وجهها حرام وصوتها عورة، وظيفتها األولى واألخيرة إعداد الطعام والفراش(

 ثانياً: إلغاء مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة

لقد شنّع كثير من أصحاب هذا التيار على مسألة مساواة المرأة بالرجل؛ ودعا إلى 
ست من اإلسالم في شيء، ولسنا نقصد بالمساواة تلك المساواة إلغائها، ووصف أنها لي

الغربية التي تزيل الفوارق الطبيعية والفطرية بين الرجل والمرأة، وإنما قصدهم المحافظة 
على وضع يجعل المرأة مجرد تابع من توابع الرجل، وأن الرجل أفضل من المرأة ألنها 

﴿َيا أَيَُّها النااس   :تعالى تفسيراً لقول اهللخلقت من ضلع من أضالعه اليسرى وهو نائم، 
َما ِرَجاالً َكِثيًرا  وا َرباك م  الاِذي َخَلَقك ْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثا ِمْنه  اتاق 

، ومن ذلك ما قاله (10)وذلك استناداً إلى تفسير درج عليه معظم المفسرين (9) َوِنَساًء﴾
: )ومن األدلة على أفضلية الذكر على األنثى أن رحمه اهلل ب تفسير أضواء البيانصاح

المرأة األولى خلقت من ضلع الرجل األول، فأصلها جزء منه، فإذا عرفَت من هذه األدلة 
أن األنوثة نقص َخلقي وضعف طبيعي فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الحكم 

ف بخلقته وطبيعته يلزم أن يكون تحت نظر الكامل واألسرار، يقضي بأن الناقص الضعي
: )ولو لم يكن رحمه اهلل وما رواه صاحب تفسير فتح القدير (11)في خلقته القوي بطبيعته(

من فضيلة الرجال على النساء إال كونهن خلقن من الرجال لما ثبت أن حواء خلقت من 
من ذلك لم يرد ال في  ، فهذه التأويالت وردت، على الرغم من أن شيئاً (12)ضلع آدم(

اإلسرائيليات، أو عدم الدقة في فهم نصوص  نصوص القرآن وال في السنة، وإنما هي من
 القرآن والسنة بهذا الخصوص.

المرأة وجدت لصالح الرجل منذ البداية، وأي تطور ويقول أحد رواد هذا التيار: )

                                                           
.33محمد الغزالي، قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة )القاهرة: دار الشروق، د.ت( ص (8)  
(.1سورة النساء، اآلية ) (9)  
. محمود بن عمر الزمخشري 194، ص23ري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، جينظر: محمد بن جرير الطب (10)

الخوارزمي، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، تحقيق: عبد الرزاق المهدي )بيروت: دار إحياء 
قرآن )القاهرة: دار الشعب، . محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، الجامع ألحكام ال479، ص3التراث العربي، د.ت( ج

. إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تفسير ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيم )بيروت: دار الفكر، 302، ص1د.ت( ج
. عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور )بيروت: دار 449، ص1هـ( ج1401
. وغيرهم.128-127، ص1م( ج1993الفكر،   

.25، ص3محمد األمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج (11)  
محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير )بيروت: دار الفكر،  (12)

.236، ص1د.ت ( ج  
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 .(13)(جل سعادتهحاصل ال يغير من دورها األساسي؛ فهي ضلع آدم وجدت ألجله وأل

ِلَق مباشرة؛ إلى مجرد تابع  وبناًء على هذه االعتبارات تحولت المرأة من مخلوق خ 
على قدم  تعالى من توابع آدم وضلع من أضالعه، وتحولت من متلٍق كفء يخاطبه اهلل

َك اْلَجنا المساواة مع الرجل في قوله تعالى:  ْلَنا َيا آَدم  اْسك ْن أَْنَت َوَزْوج  َة َوك الَ ِمْنَها ﴿َوق 
َسَنا َوِإْن َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمنَا  وقوله تعالى: (14) َرَغًدا َحْيث  ِشْئت َما﴾ ﴿َقاالَ َرباَنا َظَلْمَنا أَْنف 

إلى مصدر وحيد لإلغواء والفتنة وأحبولة للشيطان، ألنها  (15) َلَنك وَننا ِمَن اْلَخاِسِريَن﴾
ة، وبذلك ي نتقص من قدر المرأة وتهون في عين نفسها، فال أغوت آدم باألكل من الشجر

تنظر إلى نفسها سوى أنها جسد ليس لها من هّم إال أن تعكف على صقله وتنميقه 
وتطييبه، وبتأثير التربية المستندة إلى تلك التوجهات أبعدت المرأة عن كونها شريكة في 

ترويض طبيعتها والوجود من مهمة الخالفة في األرض؛ عن طريق النضال المتواصل ل
 .(16)حولها، من أجل الدفع الذاتي واالجتماعي واإلنساني نحو أقصى الكماالت اإلنسانية

 ثالثاً: عدم التفريق بين االختالط المشروع والمذموم

لقد أجمع هذا التيار من المسلمين على تحريم االختالط بجملته من غير قيٍد أو 
أم في الجامعات أم في الدوائر الحكومية أم األندية  شرط، سواء كان ذلك في األسواق

وتجريم  (17)العامة، وسواء كانت المرأة ترتدي األزياء المحتشمة أم األزياء الغربية المثيرة
 كل من يتعرض لالختالط من النساء والرجال في أي وضع أو ظرف كان ذلك.

جتمع اإلسالمي مجتمع فهم يباعدون بين الرجال والنساء إال بالزواج، ويعّدون الم
انفرادي ال مجتمع مشترك، فللرجال مجتمعاتهم وللنساء مجتمعاتهم، وأن اإلسالم أباح 
للمرأة شهود العيد وحضور الجماعة والخروج في القتال عند الضرورة الماسة ووقف 

 .(18)عند هذا الحد

نا َمَتاًعا َفاْس  ودليلهم في ذلك قوله تعالى: وه  نا ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب ﴿َوِإَذا َسأَْلت م  أَل وه 

                                                           
(13 .11ل بن سليم القرشي، دعاة تحرير المرأة )المملكة العربية السعودية: دار القاسم، د.ت( صعبد اهلل عز وج (  

(.35سورة البقرة، اآلية ) (14)  
(.23سورة األعراف، اآلية ) (15)  
م( 2000)لندن: المركز المغاربي للبحوث والترجمة،  3ينظر: راشد الغنوشي، المرأة بين القرآن وواقع المسلمين، ط (16)

.24ص  
ينظر: فتاوى النظر والخلوة واالختالط، لمجموعة من العلماء، جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند )الرياض:  (17)

هـ(.1415دار القاسم،   
.36-35ينظر: عبد الحليم أبو شقة، تحرير المرأة في عصر الرسالة، ص (18)  
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﴾ ل وِبك ْم َوق ل وِبِهنا دون النظر إلى سياق اآلية وعن أي نهي دلت، وأيضاً  (19) َذِلك ْم أَْطَهر  ِلق 
 .(20)حديث: )إياكم والدخول على النساء(

وال ننكر أن في الحياة من ممارسات خاطئة شجعت على سريان هذه النظرة 
اإلثم وسوء الظن على مفاهيم الحياة الشخصية والتطور وسيطرت نظرية الخيانة و

اإليجابي لحركة الحياة، األمر الذي أدى إلى قناعة الكثير من الناس بهذه األحكام التي 
تحاول أن تعطل نصف طاقة المجتمع، وإهدار هذه المساحة الهائلة من الحركة في بناء 

 الحياة وعمارة األرض.

 إلشكاليةالمطلـب الثــاني: أسـباب ا

 أوالً: إساءة فهم النصوص الشرعية وتطبيقها

إن إساءة فهم النصوص الشرعية وتطبيقها يكاد يكون السبب المباشر لجميع أزماتنا 
الفكرية، فاألخذ بالنصوص دون النظر في سياقها أو المناسبة التي وردت فيها، ودون 

عن الواقع التطبيقي لها  النظر في بقية النصوص التي تعرضت للموضوع نفسه، والتغافل
وعصور االزدهار االسالمي من شأنه أن يشكل أزمة  صلى اهلل عليه وسلم في عصر النبي

 تهدد كيان المجتمع اإلسالمي، ومن ذلك أخذ آية القرار في البيت في قوله تعالى:
َج اْلَجاِهِلياِة األ ولَى﴾ ْجَن َتَبرُّ على اطالقها بمنع المرأة من   (21) ﴿َوَقْرَن ِفي ب ي وِتك نا َوالَ َتَبرا

الخروج من البيت ألي عمل مشروع كان، والتغافل عن واقع النساء العملي في العصر 
 النبوي وعصر الخلفاء الراشدين. 

وكذلك تنزيل النصوص في غير مضانها وإغالق أبواب كثيرة للخير بدليل نصوص 
نا ِمْن ﴿َوِإذَ  وردت في حاالت مخصوصة كاألخذ بقوله تعالى: نا َمَتاًعا َفاْسأَل وه  وه  ا َسأَْلت م 

﴾ ل وِبك ْم َوق ل وِبِهنا    ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋفيتم اقتصاص قوله تعالى: ) (22)َوَراِء ِحَجاٍب َذِلك ْم أَْطَهر  ِلق 
( ليعمم ذلك على منع اختالط الرجال مع النساء تمامًا في األماكن ائائ  ى  ى  ې  ېې  ې

من الطرفين ملتزم بحدود الشرع، مع إن سياق اآلية ورد في الدخول  العامة، وإن كان كالً 
 على النساء في البيوت أو األماكن الخاصة بهن.

   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋومثال ذلك ما ذكره أحد دعاة هذا التيار بعد أن أورد قوله تعالى: )
                                                           

(.53سورة األحزاب، اآلية ) (19)  
ِغيَبِة، ج صحيح البخاري، كتاب النكاح، (20) ول  على اْلم  خ  ٌل ِباْمَرأٍَة إال ذ و َمْحَرٍم َوالدُّ .2005، ص5َباب اَل َيْخل َونا َرج   
(.33سورة األحزاب، اآلية ) (21)  
(.53سورة األحزاب، اآلية ) (22)  
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في غاية الصراحة ( دليالً مطلقًا لتحريم االختالط، يقول: )هذه اآلية   ائائ  ى  ى  ې  ېې  ې
نهيًا وردعًا وزجراً عن االختالط، فإذا كان سؤال المتاع البد أن يكون من وراء حجاب 
مانع لمجرد النظر، فكيف يسوغ االختالط والجلوس على مقاعد متجاورة في المدارس  

 .(23)والجامعات وأماكن العمل في الدوائر والوزارات؟!(

، والرغبة الشديدة في المحافظة على فالحرص على التمسك باألحكام الشرعية
، ونبالغ في الفهم والتطبيق، فذلك عز وجل المرأة ال يستلزم منا أن نضّيق ما وّسعه اهلل

يقود إلى التشدد والتطّرف الذي نهى عنه الشرع الحنيف، لما له من نتائج سلبية على الفرد 
 والمجتمع. 

 ثانياً: االستناد إلى بعض الروايات الضعيفة 

قد استند بعض أصحاب هذا التيار بروايات ضعيفة وموضوعة تدعو إلى منع المرأة ل
 من الخروج وإلغاء أي تعامل بينها وبين الرجل. 

صلى اهلل عليه  أنه كان عند رسول اهلل كرم اهلل وجهه وذلك مثل ما ورد عن علي
للنساء؟  : )أي شيء خير للمرأة؟ فسكتوا, فلما رجعت قلت لفاطمة: أي شيء خيروسلم

فقال: إنما فاطمة بضعة  صلى اهلل عليه وسلم قالت: أال يراهن الرجال، فذكرت ذلك للنبي
 .(24)مني(

صلى اهلل عليه  قالت: )قال رسول اهلل رضي اهلل عنها ومن ذلك رواية عن عائشة
 .(25)ال تنزلوهن الغرف وال تعلموهن الكتابة، وعلموهن المغزل وسورة النور(وسلم 

                                                           
(23 )المملكة رياض بن محمد المسيميري؛ محمد بن عبد اهلل عز وجل الهبدان، االختالط بين الجنسين أحكامه وآثاره  (

.77هـ( ص1431العربية السعودية: دار ابن الجوزي،   
(24 مسند البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، البحر الزخار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين اهلل عز وجل  (

). وقال هذا الحديث ال نعلم له إسناد عن علي160، ص2هـ( ج1409)بيروت: مؤسسة علوم القرآن،    هذا اإلسناد. إال (
. وهو حديث حسن 255، ص4وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه من لم أعرفه وعلي بن يزيد أيضا. ينظر: مجمع الزوائد، ج

غريب من حديث حسن البصري عن علي تفرد به أبو بالل األشعري عن قيس بن الربيع. ينظر: كنز العمال، عالء الدين 
كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، تحقيق: محمود عمر الدمياطي )بيروت: دار علي المتقي بن حسام الدين الهندي، 

.253، ص16م( ج1998الكتب العلمية،   
عبد  المعجم األوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض اهلل عز وجل بن محمد؛  (25)

رواه الطبراني في األوسط وفيه . قال الهيثمي: 34، ص6هـ( ج1415المحسن بن إبراهيم الحسيني )القاهرة: دار الحرمين، 
. وقال الشوكاني: كان يضع الحديث. 93، ص4محمد بن ابراهيم الشامي قال الدارقطني: كذاب. ينظر: مجمع الزوائد، ج

يحيى ينظر: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة، تحقيق: عبد الرحمن 
.268، ص10. وينظر: العظيم آبادي، عون المعبود، ج126، ص1هـ( ج1407)بيروت: المكتب اإلسالمي،  3المعلمي، ط  
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لى  االستناد إلى روايات ضعيفة من أجل التضييق على المرأة له نتائج فاإلصرار ع
فينعكس ذلك  صلى اهلل عليه وسلم خطيرة، إذ تظلم المرأة وفق كالم لم يقله رسول اهلل

سلبًا على السنة النبوية الشريفة، فإن كان ذلك االستناد عن جهل بدرجة الرواية فينبغي 
 و إصدار أحكام بناًء على روايات غير ثابتة الصحة. التثبت من ذلك قبل التحدث به، أ

 ثالثاً: غَلَبة بعض القصص اإلسرائيلية على تفسير اآليات القرآنية

وذلك مثل قصة خلق حواء من ضلع آدم، وقصة إغواء حواء آلدم بأكله من الشجرة 
المنهي عنها، والتي وردت في كتب اليهود والنصارى، فقد جاء في سفر التكوين؛ 

الصحاح الثاني والثالث من العهد القديم: )فأوقع الرب اإلله  سباتًا على آدم فنام فاستل ا
إحدى أضالعه وسّد مكانها بلحم، وبنى الرب اإلله الضلع التي أخذها من آدم امرأًة فأتى 
بها آدم، فقال آدم ها هذه المرة عظٌم من عظامي ولحٌم من لحمي هذه تسمى امرأة ألنها 

، (26)خذت.. فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت(من امرٍئ أ
ولم ترد تلك القصص والروايات ال في القرآن وال في السنة، ومع ذلك فقد وردت في 
كتب البعض من المفسرين للقرآن والسنة أقوال تشير إلى ذلك، مما كان له األثر الكبير 

مسلمة، وأصبحت بيد المغرضين أداة تحقير وهدم في في التصورات الخاطئة عن المرأة ال
 .(27)بنائها الحضاري بأكمله

لَُّك َعَلى َشَجَرِة  ْيَطان  َقاَل َيا آَدم  َهْل أَد  فمثالً جاء في تفسير قوله: ﴿َفَوْسَوَس ِإَلْيِه الشا
ْلٍك الَ َيْبَلى﴾  ْلِد َوم  ي في فم الحية، )وكان دخوله إلى الجنة )أي الشيطان( فيما رو (28)اْلخ 

وكان آدم )عليه السالم( قد قال اهلل عز وجل تعالى له ال تأكل من هذه الشجرة، وعين له 
شجرة قد تقدم الخالف في جنسها، فلما وصفها له إبليس بأنها شجرة الخلد وملك ال 
يبلى، أي: من أكلها كان ملكًا مخلداً عمد آدم إلى غير تلك التي نهي عنها من جنسها، 

ها، بتأويل أن النهي كان في تلك المعينة، .. وسارعت إلى ذلك حواء وكانت معه في فأكل
 .(29)النهي فلما رآها آدم قد أكلت أكل(

                                                           
.12-11م( ص1986الكتاب المقدس، )بيروت: دار المشرق،  (26)  
.23-22ينظر: راشد الغنوشي، المرأة بين القرآن وواقع المسلمين، ص (27)  

(28 (.120سورة طه، اآلية ) (  
(29 بو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السالم عبد أ (

. أبو 127، ص1. وينظر أيضًا: السيوطي، الدر المنثور، ج67، ص4م( ج1993الشافي محمد )بيروت: دار الكتب العلمية، 
سير القرآن، تحقيق: عبد الرزاق المهدي )بيروت: دار إحياء التراث محمد الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل في تف
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فورود تلك الروايات اإلسرائيلية في كتب التفسير وشروحات الحديث قد ثّبتت 
 عز وجل قضية خلق المرأة من ضلع الرجل، وغوايتها له باألكل من الشجرة التي نهاه اهلل

عن األكل منها، وكان لذلك األثر الكبير في تكريس مبدأ أفضلية الرجل على المرأة 
 وتبعيتها له.

 رابعاً: العادات والتقاليد االجتماعية

هناك كثير من العادات والتقاليد في التعامل مع المرأة وضعها الناس ليست من  
في واالجتماعي للمرأة، فكانت التشريع اإلسالمي، كانت السبب في تدهور الوضع الثقا

نتائج ذلك أن هبط مستوى التربية ومال ميزان األمة كلها مع التجهيل المتعمد للمرأة 
 .(30)واالنتقاص الشديد لحقوقها

وكثير من مظاهر اجحاف المرأة وتحجيم دورها في الحياة ليست منضبطة بمعايير 
ى عادات وتقاليد وأعراف موروثة اإلسالم، وإنما يتخذ الموقف من المرأة باالحتكام إل

عن الجاهلية األولى، والتي سادت قطاعات من المجتمعات اإلسالمية وخاصة حقبة 
التراجع الحضاري لألمة، فالمرجعية المعيارية في الحكم على المرأة عند كثيٍر من 

، وإن القيم المتحكمة في (31)المسلمين هي العادات والتقاليد واألعراف وليس اإلسالم
وضع المرأة في كثير من بلدان العالم اإلسالمي هي التقاليد االجتماعية وليس التعاليم 
والقيم الشرعية في األعم األغلب، وإن هذه التقاليد مشبعة بصور من الوأد الثقافي أو 
المعنوي بشكل عام، مما أحدث فراغًا ثقافيًا واجتماعيًا مّكن المتداد الثقافات واألفكار 

 . (32)األخرى

وتكثر مظلومية المرأة االجتماعية كلما تقدمنا نحو الريف أو المناطق األقل تحّضراً، 
أو حتى بعض العائالت التي تسكن في المدينة إال أنها ال تسمح للفتاة بممارسة التعليم 
أو إكماله حتى الجامعة، وتعد المرأة مجرد خادمة ألبيها وإخوتها أو لزوجها حين تتزوج، 

لعائالت في األرياف ال توّرث المرأة، وهناك مسألة متجذرة في مجتمعاتنا، كما أن بعض ا
وهي أن المرأة اذا وقعت في الخطأ فإن المجتمع ال يغفر لها، وقد تعاقب بالموت، أما 

                                                                                                                        
. نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي، بحر العلوم، تحقيق: محمود مطرجي 106، ص1هـ( ج1420العربي، 

. وغيرها71، ص1)بيروت: دار الفكر، د.ت( ج  
.16ة والوافدة، صينظر: محمد الغزالي، قضايا المرأة بين التقاليد الراكد (30)  
.4-3م( ص2008ينظر: محمد عمارة، شبهات وإجابات حول مكانة المرأة في اإلسالم )القاهرة: نهضة مصر،  (31)  

(32 .74م( ص2000ينظر: عمر عبيد حسنة، من فقه االستطاعة )بيروت: المكتب اإلسالمي،  (  
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الرجل فيمضي حراً ال أحد يستطيع أن يمّسه بسوء، فتعاقب المرأة وي ترك الرجل، مع أن 
والمرأة في العقوبة، فاالحتكام األول واألخير ينبغي أن الشرع الحنيف ساوى بين الرجل 

يكون للشريعة اإلسالمية ال لألعراف والتقاليد، والتي بفهمها الفهم الصحيح وحسن 
تطبيقها تنعم المرأة بالحرية الحقيقية واإلنصاف، فتسير عجلة الحياة البشرية باستقامة 

 واتزان.

 اليةالحلول المعالجة لإلشك: المبحث  الثاني

 المطلب األول: تأكيد مبدأ مساواة المرأة بالرجل

لقد ساوى اإلسالم بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، مساواة ال تلغي 
تمايز الجنسين في الطبيعة أو االختصاص، قال تعالى: ﴿َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر أَْو أ ْنَثى 

ْؤِمٌن َفَلن ْحِيَيناه  َحيَ  َو م  ْم ِبأَْحَسِن َما َكان وا َيْعَمل وَن﴾َوه  ْم أَْجَره  اًة َطِيَّبًة َوَلَنْجِزَيناه 
وفي تفسير  (33)

: )الحق تبارك وتعالى يعطينا قضية عامة، هي رحمه اهلل هذه اآلية الكريمة يقول الشعراوي
قضية المساواة بين الرجل والمرأة.. فالفعل الصالح مقبول من الذكر واألنثى، على حد 

يقرر مبدأ المساواة  صلى اهلل عليه وسلم ، والنبي(34)سواء، شريطة أن يتوفر له اإليمان(
َجاِل( َساء  َشَقاِئق  الّرِ : )أي: نظائرهم وأمثالهم رحمه اهلل ، قال بن األثير(35)فيقول: )إنما النِّ

 .(36)كأنهن شققن منهم(

التشريع اإلسالمي ويمكن أن نتلمس أبرز مظاهر المساواة بين الرجل والمرأة في 
 في النقاط اآلتية:

وا َرباك م  الاِذي المساواة في أصل الخلق والنشأة 1 ، قال تعالى: ﴿َيا أَيَُّها النااس  اتاق 
وا اهلَل الا  َما ِرَجاالً َكِثيًرا َوِنَساًء َواتاق  ِذي َخَلَقك ْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثا ِمْنه 

فدلّت هذه اآلية الكريمة على أن أصل  (37) َتَساَءل وَن ِبِه َواألَْرَحاَم ِإنا اهلَل َكاَن َعَلْيك ْم َرِقيًبا﴾
البشر زوجان مخلوقان من جنس واحد أو مادة واحدة، وفي ذلك ابراز لفكرة التماثل 

                                                           
(.97النحل، اآلية ) (1)  

(34 .8195-8194ص محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، (  
ِل يَِجد  اْلِبلاَة في َمَناِمِه، ج (1) ج  . سنن الترمذي، كتاب أبواب الطهارة، 61، ص1سنن أبي داود، كتاب الطهارة، َباب في الرا

ذا الحديث عبد اهلل عز . قال أبو ِعيَسى: َوِإناَما َرَوى ه190، ص1َباب ما جاء ِفيَمْن َيْسَتْيِقظ  َفَيَرى َبَلاًل وال يَْذك ر  اْحِتاَلًما، ج
ِل يَِجد  اْلَبَلَل وال َيْذك ر  اْحِتاَلًما َوعَ  ج  َمَر َحِديَث َعاِئَشَة في الرا َبْيِد اهلل عز وجل بن ع  َمَر عن ع  ْبد  اهلل عز وجل بن وجل بن ع 

َفه  يحيى بن َسِعيٍد من ِقَبِل ِحْفِظِه في الحديث. َمَر َضعا  ع 
(36 .275، ص1بود، جالعظيم آبادي، عون المع (  

(.1سورة النساء، اآلية ) (3)  
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مفاضلة العنصرية والتساوي بين شقي اإلنسانية؛ الرجل والمرأة، وتحطيم لفكرة التمييز وال
 .(38)سواء بالجنس أم الشعب أم اللون اعتماداً على هذا الوصف )من نفس واحدة(

أما ما درج عليه كثير من المفسرين من تفسير هذه اآلية الكريمة بأن حواء خلقت 
من ضلع آدم فإنها قصة اسرائيلية، وتناقض مبدأ المساواة في أصل النشأة بين الرجل 

أة خلقت من بعض الرجل فكيف تساويه، وقد رد بعض المفسرين والمرأة، ألن المر
في تفسيره: )وأقول هذا  رحمه اهلل تفسير اآلية الكريمة على هذا النحو، يقول الرازي

الكالم مشكل، ألنه تعالى لما كان قادراً على أن يخلق آدم ابتداًء، فما الذي حملنا على 
زاء آدم، وِلَم ال نقول: إنه تعالى خلق حواء أن نقول: إنه تعالى خلق حواء من جزء من أج

أيضًا ابتداًء، وأيضًا الذي يقدر على خلق إنسان من عظم واحد فلم ال يقدر على خلقه 
 .(39)ابتداًء(

وذكر الرازي قوالً ألبي مسلم األصفهاني: )أن المراد من قوله )َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها( 
ِسك ْم أَْزَواًجا﴾أي: من جنسها، وهو كقوله تعالى: ﴿وَ  وكقوله:  (40) اهلل  َجَعَل َلك ْم ِمْن أَْنف 

ِسِهْم َيْتل و َعَلْيِهْم آَياِتِه َوي َزكِّ  والً ِمْن أَْنف  ْؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرس  يِهْم ﴿َلَقْد َمنا اهلل  َعَلى اْلم 
م  اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكان وا ِمْن قَ  ه  ِبيٍن﴾َوي َعِلّم  وقوله: ﴿َلَقْد َجاَءك ْم  (41)ْبل  َلِفي َضالٍَل م 

وٌف َرِحيٌم﴾ ْؤِمِنيَن َرء  ِسك ْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيك ْم ِباْلم  وٌل ِمْن أَْنف  قال  (42)َرس 
القاضي: والقول األول _أن النفس الواحدة آدم_ أقوى لكي يصح قوله: )َخَلَقك ْم ّمن 

ٍس واِحَدٍة( إذ لو كانت حواء مخلوقة ابتداًء لكان الناس مخلوقين من نفسين ال من نافْ 
نفس واحدة، ويمكن أن يجاب عنه بأن كلمة )ِمن( البتداء الغاية، فلما كان ابتداء التخليق 

صح أن يقال: خلقكم من نفس واحدة، وأيضًا فلما ثبت  عليه السالم وااليجاد وقع بآدم
على خلق آدم من التراب كان قادراً أيضًا على خلق حواء من التراب، وإذا أنه تعالى قادر 

 .(43)كان األمر كذلك فأي فائدة في خلقها من ضلع من أضالع آدم(

رأيين في قوله تعالى)خلق منها زوجها(:  رحمه اهلل ويورد صاحب البحر المحيط

                                                           
.9ينظر: راشد الغنوشي، المرأة بين القرآن وواقع المسلمين، ص (4)  
.72، ص15فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج (1)  
(.72سورة النحل، اآلية ) (2)  
(.164سورة آل عمران، اآلية ) (3)  
(.128سورة التوبة، اآلية )( 4)  
.131، ص9الرازي، التفسير الكبير، ج فخر الدين( 1)  
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 .(44))إما كون حواء خلقت من ضلع آدم، وإّما من جنسكم ونوعكم(

فقد أنكر تمامًا تفسير اآلية الكريمة بأن حواء  رحمه اهلل أما اإلمام محمد عبده
خلقت من ضلع آدم، فقال: )ليس المراد بالنفس الواحدة آدم بالنص وال بالظاهر... وإن 
المتبادر من لفظ النفس بصرف النظر عن الروايات والتقاليد والمسّلمات أنها هي الماهية 

بها اإلنسان هو هذا الكائن الممتاز على غيره من الكائنات، أي  أو الحقيقة التي كان
م من نفس واحدة هي خلقكم من جنس واحد وحقيقة واحدة... إن جميع الناس ه

اإلنسانية التي كانوا بها ناساً، وهي التي يتفق الذين يدعون إلى خير الناس وبرهم ودفع 
األذى عنهم على كونها هي الحقيقة الجامعة لهم، فتراهم على اختالفهم في أصل 
اإلنسان يقولون عن جميع األجناس واألصناف إنهم إخوتنا في اإلنسانية، فيعدون 

 .(45)مناط الوحدة وداعية األلفة والتعاطف بين البشر(اإلنسانية 

وما ورد في األحاديث النبوية الشريفة، فليس فيها ما يدل على خلق حواء من ضلع 
آدم، فلم ي ذَكر آدم في جميع األحاديث الصحيحة، ولم ترد أي إشارة لتلك القصة 

عامل مع النساء بالرفق اإلسرائيلية، )بل كل ما تضمنته توجيهات تربوية للرجال في الت
والمودة بعيداً عن العنف والعجرفة، وقد جرت على عادة أسلوب العرب في التمثيل 

 .(46)وتقريب المعاني المجردة في صياغتها في صور حسّية(

فاإلصرار على تفسير أن المرأة خلقت من ضلع الرجل، رغم عدم وجود دليل 
هي فكرة األفضلية للرجل وتبعية صريح على ذلك، من شأنه أن يثبت فكرة واحدة و
 المرأة له، وذوبان شخصيتها فيه، وأنها خلقت ألجله.

ا المساواة في المعصية األولى 1 َما ِمما ْيَطان  َعْنَها َفأَْخَرَجه  َما الشا ، قوله تعالى: ﴿َفأََزلاه 
وٌّ َوَلك ْم ِفي ا ك ْم ِلَبْعٍض َعد  ْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحيٍن﴾َكاَنا ِفيِه َوق ْلَنا اْهِبط وا َبْعض   .(47) ألَْرِض م 

لقد ترسخت في أذهان بعض المسلمين أن حواء هي التي أغوت آدم باألكل من  
الشجرة، استناداً إلى القصص اإلسرائيلية الواردة في ذلك، وربما استند بعضهم إلى 

 الحديث الشريف الوارد في ذلك.

                                                           
محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي، تفسير البحر المحيط، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود؛ علي محمد  (2)

.162، ص7م( ج2001معوض )بيروت: دار الكتب العلمية،   
هـ( 1367)مصر: دار المنار،  3مد عبدة، طمحمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار لإلمام مح (3)

.327-323ص  
.13راشد الغنوشي، المرأة بين القرآن وواقع المسلمين، ص (1)  
(.36سورة البقرة، اآلية )( 1)  



Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası İslam 

ve Kadın Çalıştayı 

9 Haziran 2018 

723 

َرْيَرةَ  اء   صلى اهلل عليه وسلم رسول اهللاِ  عن رضي اهلل عنه فعن أبي ه  قال: )َلْواَل َحوا
ْهَر( ْن أ ْنَثى َزْوَجَها الدا  .(48)لم َتخ 

وهذا التفسير  (49)فسره بعض العلماء بـ)أنها دعت آدم إلى األكل من تلك الشجرة( 
يخالف صريح اآليات التي ذكرت في مواضع أن آدم وحواء سواء في المعصية، كقوله 

َما ِمْن َسْوآِتِهَما َوَقاَل َما َنَهاك َما تعالى: ﴿فَ  وِرَي َعْنه  َما َما و  ْيَطان  ِلي ْبِدَي َله  َما الشا َوْسَوَس َله 
َجَرِة ِإالا أَْن َتك ونَا َمَلَكْيِن أَْو َتك وَنا ِمَن اْلَخاِلِديَن﴾ َربُّك َما َعْن َهِذِه الشا
وخصصت في   (50)

لَُّك مواضع أخرى آدم في ارتكاب المع ْيَطان  َقاَل َيا آَدم  َهْل أَد  صية: ﴿َفَوْسَوَس ِإَلْيِه الشا
ْلٍك الَ َيْبَلى﴾ ْلِد َوم   : )مع أن المراد بآدمرحمه اهلل يقول محمد عبده (51)َعَلى َشَجَرِة اْلخ 

النوع اآلدمي للتنبيه على الشمول، وعلى أن استعداد المرأة كاستعداد الرجل  عليه السالم
 . (52)الشؤون البشرية(في جميع 

وأقرب تفسير لهذا الحديث إلى نصوص القرآن الكريم ما ذكره صاحب كتاب 
هي ترك النصيحة له في األكل من  عليه السالم حسن األسوة بأن )خيانة حواء آلدم

 .(53)الشجرة ال في غيرها(

مرأة يجعل النظرة الملصقة بال عليه السالمفتثبيت فكرة أن حواء هي التي أغوت آدم 
أنها مصدر إلغواء الرجل، وهذا هو دورها في الحياة ما إن تطأ قدمها باب البيت لتخرج 

 ألي عمٍل مشروٍع كان وحتى وإن كانت محتشمة.

فالمرأة  المساواة في الخطاب القرآني بين الرجل والمرأة إال ما ثبت اختصاصه، (1
ي التشريع أصٌل ال مخاطبة بهذا الدين على قدم المساواة مع الرجل )فالمساواة ف

يتخلف إال عند وجود مانع، فال يحتاج إثبات التساوي في التشريع بين األفراد أو 
األصناف إلى البحث عن موجب المساواة، بل يكتفى بفقدان مانع من اعتبار 
التساوي، ولذلك صرح علماء األمة بأن خطاب القرآن بصيغة التذكير يشمل النساء، 

الكتاب والسنة في إجراء أحكام الشريعة على النساء إلى وال تحتاج العبارات من 

                                                           
ْهَر، ج (2) ْن أ ْنثَى َزْوَجَها الدا اء  لم َتخ  .1092، ص2صحيح مسلم، كتاب الرضاع، بَاب َلْواَل َحوا  
.211، ص15عيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، جبدر الدين محمود ال (3)  
(.20سورة األعراف، اآلية، ) (1)  
(.120سورة طه، اآلية ) (2)  
.282، ص1محمد عبدة، تفسير المنار لإلمام محمد عبدة، محمد رشيد رضا، ج (3)  

)محمد صديق حسن خان القنوجي، حسن األسوة بما ثبت من اهلل عز وجل تعالى ورسوله (4)  في النسوة، تحقيق:  (
.454، ص1م( ج1985)بيروت: مؤسسة الرسالة،  5مصطفى الخن؛ ومحي الدين ستو، ط  
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 .(54)تغيير الخطاب من تذكير إلى تأنيث وال عكس ذلك(

فكل خطاب في القرآن الكريم عام للرجال والنساء، ما لم يخصص، واألمثلة من 
اآليات الكريمة على ذلك تشمل كل ما أمر به القرآن الكريم أو نهى عنه أو حث عليه، 

معًا اآليات الكريمات من سورة آل عمران التي توضح الدور الكبير للرجل  ولنتأمل
والمرأة في الحياة والذي يرتبط بالذكر والعبادة والدعاء والتفكر في خلق السموات 
َماَواِت َواألَْرِض َواْخِتالَِف اللاْيِل  واألرض والعمل الصالح، قال تعالى: ﴿ِإنا ِفي َخْلِق السا

وَن ِفي  َوالناَهارِ  ن وِبِهْم َوَيَتَفكار  وًدا َوَعَلى ج  وَن اهلَل ِقَياًما َوق ع  آَلَياٍت أل وِلي األَْلَباِب الاِذيَن َيْذك ر 
ْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النااِر َرباَنا ِإناَك مَ  َماَواِت َوْاألَْرِض َرباَنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطالً س  ْن َخْلِق السا

َناِدًيا ي َناِدي ِلإِليَماِن  ت ْدِخلِ  أَْن النااَر َفَقْد أَْخَزْيَته  َوَما ِللظااِلِميَن ِمْن أَْنَصاٍر َرباَنا ِإناَنا َسِمْعَنا م 
ْر َعناا َسِيَّئاِتَنا َوَتَوفاَنا َمَع األَْبَرارِ  ن وَبَنا َوَكِفّ  َرباَنا َوآِتَنا َما آِمن وا ِبَرِبّك ْم َفآَمناا َرباَنا َفاْغِفْر َلَنا ذ 

مْ  ْم َربُّه  ِلَك َوالَ ت ْخِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإناَك الَ ت ْخِلف  اْلِميَعاَد َفاْسَتَجاَب َله  س  أَِنّي  َوَعْدَتَنا َعَلى ر 
ك ْم ِمْن َبْعٍض َفالاِذيَن َها وا الَ أ ِضيع  َعَمَل َعاِمٍل ِمْنك ْم ِمْن َذَكٍر أَْو أ ْنَثى َبْعض  وا َوأ ْخِرج  َجر 

ْم َجنا  ْم َسِيَّئاِتِهْم َوأَل ْدِخَلناه  َرنا َعْنه  اٍت ِمْن ِدَياِرِهْم َوأ وذ وا ِفي َسِبيِلي َوَقاَتل وا َوق ِتل وا أَل َكِفّ
ْسن  الثاَواِب﴾ فابتدأت اآليات ، (55) َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَْنَهار  َثَواًبا ِمْن ِعْنِد اهلِل َواهللا  ِعْنَده  ح 

الكريمات بلفت انتباه أصحاب العقول الراجحة إلى آيات اهلل عز وجل في السموات 
واألرض وذكر صفاتهم من العبادة والتفكر والدعاء، وهذا الخطاب يشمل النساء 
والرجال، ويؤكد ذلك قوله تعالى في اآلية األخيرة )إني ال أضيع عمل عامل منكم من 

: )إنه ليس مجرد التفّكر رحمه اهلل ن بعض(، يقول صاحب الظاللذكر أو أنثى بعضكم م
ومجرد التدبّر، وليس مجرد الخشوع واالرتجاف، وليس مجرد االتجاه إلى اهلل عز وجل 
لتكفير السيئات والنجاة من الخزي ومن النار، إنما هو "العمل" العمل اإليجابي الذي 

هذه الحساسية الممثلة في هذه االرتجافة، ينشأ عن هذا التلقي وعن هذه االستجابة، وعن 
العمل الذي يعتبره اإلسالم عبادة كعبادة التفكر والتدبر والذكر واالستغفار والخوف من 
اهلل عز وجل والتوجه إليه بالرجاء، بل العمل الذي يعتبره اإلسالم الثمرة الواقعية المرجوة 

ًا بال تفرقة ناشئة من اختالف الجنس لهذه العبادة والذي يقبل من الجميع: ذكرانًا وإناث
 .(56)فكلهم سواء في اإلنسانية _بعضهم من بعض_ وكلهم سواء في الميزان(

                                                           
)عّمان: دار  2محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، تحقيق ودراسة: محمد الطاهر الميساوي، ط (1)

.331-330م( ص2001النفائس،   
(.195-190سورة آل عمران، اآليات ) (1)  
.548، ص1سيد قطب، في ظالل القرآن، ج (2)  
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فالتفّكر والتدبّر والنظر في ملكوت السموات واألرض والعمل الصالح وفق النتائج 
ند التي توصل إليها من هذا التفكر يحتاج امرأة ال تقف حدود طاقاتها العلمية والعملية ع

حدود البيت واألعباء المنزلية، بل كيف ستربي أوالدها وهي ال تعلم من أمور الدنيا 
 والدين إال القليل.

 المطلب الثاني: فهم مسألة خروج المرأة من البيت واختالطها بالرجال

إن النهي المباشر الوارد في مسألة خروج المرأة من البيت جاء في قوله تعالى: 
َكاَة َوأَِطْعَن ﴿َوَقْرَن ِفي ب ي و الََة َوآِتيَن الزا َج اْلَجاِهِلياِة األ وَلى َوأَِقْمَن الصا ْجَن َتَبرُّ ِتك نا َوالَ َتَبرا

َرك ْم َتْطِهيًرا﴾ ْجَس أَْهَل اْلَبْيِت َوي َطِهّ وَله  ِإناَما ي ِريد  اهلل  ِلي ْذِهَب َعْنك م  الِرّ ويكفيني  (57) اهلَل َوَرس 
 رضي اهلل عنها في معرض حديثه عن السيدة عائشة رحمه اهلل ل ابن تيميةهنا أن أورد قو

لم تتبرج تبرج  رضي اهلل عنها قال: )فهي رضي اهلل عنه وخروجها للمطالبة بقتلة عثمان
 . (58)الجاهلية األولى، واألمر باالستقرار في البيوت ال ينافي الخروج لمصلحة مأمور بها(

 ، فعن َعاِئَشةَ صلى اهلل عليه وسلم راحًة في قول النبيوورد إباحة الخروج للنساء ص
ِرَب اْلِحَجاب  ِلَحاَجِتَها، َوَكانَْت اْمَرأًَة  رضي اهلل عنها قالت: )َخَرَجْت َسْوَدة  بعد ما ض 

َمر  بن اْلَخطااِب فقال: يا َسْوَدة ، أََما واهلل ع ز َجِسيَمًة اَل تَْخَفى على من َيْعِرف َها، َفَرآَها ع 
ول  اهللاِ  ِجيَن. قالت: َفاْنَكَفأَت  َراِجَعًة َوَرس  صلى اهلل  وجل ما َتْخَفْيَن َعَلْيَنا َفاْنظ ِري َكْيَف َتْخر 

ى وفي َيِدِه َعْرٌق  عليه وسلم وَل اهلل عز وجل (59)في َبْيِتي َوِإناه  َلَيَتَعشا ، َفَدَخَلْت فقالت: يا َرس 
َمر  َكَذا َوَكَذا، قالت: َفأَْوَحى اهلل عز وجل إليه ث ما إني َخَرْجت  ِلَبْعِض َحاَجِتي  فقال لي ع 

) ْجَن ِلَحاَجِتك نا ِفَع عنه َوِإنا اْلَعْرَق في َيِدِه ما َوَضَعه ، فقال إنه قد أ ِذَن َلك نا أَْن َتْخر  ر 
(60). 

ه: في بيان معنى الحديث ونص رحمه اهلل (61)قول ابن بطال رحمه اهلل أورد ابن حجر
)فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن، وفيه 
مراجعة األدنى لألعلى فيما يتبين له أنه الصواب وحيث ال يقصد التعنت، وفيه منقبة 

                                                           
(.33سورة األحزاب، اآلية ) (1)  

ابن تيمية، عائشة ) (2) g .44-43م( ص1989جمع وتقديم وتحقيق: محمد مال اهلل عز وجل )مكتبة ابن تيمية، ، (  
(59 يها لحم رقيق فيكسر العرق بفتح العين وسكون الراء: قطعة لحم، أو هي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم ويبقى عل (

.129، ص2ويطبخ ويؤكل. ينظر: ابن حجر، فتح الباري، ج  

چ ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چكتاب التفسير، باب قوله صحيح البخاري،  (4) .1800، ص4ج،    
(61 ني بالحديث عناية  ( ابن بطال علي بن خلف بن بطال القرطبي، شارح صحيح البخاري، كان من أهل العلم والمعرفة، ع 

شرح الصحيح في عدة أسفار ورواه الناس عنه، توفي في صفر سنة تسع وأربعين ومائة. ينظر: شمس الدين الذهبي، تامة، 
.47، ص18م( ج1985)مؤسسة الرسالة،  3سير أعالم النبالء، تحقيق: مجموعة من المحققين، ط  
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لعمر، وفيه جواز كالم الرجال مع النساء في الطرق للضرورة، وجواز االغالظ في القول 
ه جواز وعظ الرجل أمه في الدين ألن سودة من أمهات المؤمنين، لمن يقصد الخير، وفي

كان ينتظر الوحي في األمور الشرعية ألنه لم يأمرهن  وفيه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم
 .(62)بالحجاب مع وضوح الحاجة إليه حتى نزلت اآلية، وكذا في إذنه لهن بالخروج(

لنساء في مكان واحد كان ذلك وبذلك ي علم أن ليس كّلما اجتمع الرجال مع ا
اختالطًا محّرماً، فاألمر بالحجاب وعدم التعطّر وعدم ابداء الزينة على نحو ما ذكره 
القرآن الكريم والسنة النبوية في مواضع عديدة، واألمر بغض البصر وعدم الخضوع 

ت بالقول، والقول المعروف، كل تلك التوجيهات دليل على اباحة خروج المرأة من البي
كي تنتشر  عز وجل وأنها ستختلط بالرجال فعليها المحافظة على الحدود التي حّدها اهلل

 الفضيلة والعمل الصالح في المجتمع.

 المطلب الثالث: فهم مسألة عمل المرأة خارج البيت

إن دور المرأة في األسرة هو المهمة األساسية األولى، ولكن هذا ال ينفي أن لها 
مع تفرضها المصلحة العامة، ليمضي المجتمع المسلم في طريق مهام أخرى في المجت

 .(63)النهوض والتقدم

صلى اهلل  وخروج المرأة للعمل ملتزمة بحجابها قد أباحه اإلسالم، وفي عهد النبي
لم تتخلف المرأة عن الرجل في الظهور في المجتمع في طلب العلم والعمل  عليه وسلم

ة واألمة اإلسالمية، فالجميع يشعرون بمسؤوليتهم والسعي في سبيل الدفاع عن العقيد
أمام دينهم ومجتمعهم، والمرأة المسلمة اليوم ليست بأقل حماسًا لخدمة دينها ومجتمعها 

صلى اهلل عليه  من المرأة في عصر النبوة، ولكنها لم تعَط هذا الدور الذي منحه النبي
ومما  .(64)ئها لإلسالم دون خجلللمسلمات األوائل، وعندها ستفخر المرأة بانتما وسلم

أباحه اإلسالم للمرأة هو العمل عند الضرورة االقتصادية والحاجة المادية في التكّسب من 
يعولها في كسبه، وأباح لها أن تعمل لضرورة اجتماعية تفرضها ظروف المجتمع الذي 

أة يتطلب العمل المضاعف والجهد المتواصل من أجل البناء والترقي، فتعمل المر
 .(65)وتساهم مع الرجل في البناء، بشرط أن تعمل األعمال التي تناسب طبيعتها

                                                           
.250، ص1ابن حجر، فتح الباري، ج (2)  
.48-47رأة في عصر الرسالة، صينظر: عبد الحليم أبو شقة، تحرير الم (2)  
.38-37م( ص1996ينظر: سعيد هاشم، دور المرأة الرسالية في دولة النبوة )لندن: مؤسسة الفجر،  (2)  

.47ينظر: محروس سيد مرسي، الفكر اإلسالمي وتربية المرأة في القرن التاسع عشر )القاهرة: دار المعارف، د.ت( ص (3)  
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 الخاتمة

وفي ختام بحثنا هذا تبين: أن اإلسالم قد قرر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في 
هو  عليه السالم أصل النشأة؛ ورأينا أن التفسير القائل بأن حواء خلقت من ضلع آدم

لق  تفسير خاطئ فلم تخلق المرأة من جزء من الرجل، بل خلقت بالهيئة نفسها التي خ 
عليها، وقرر مبدأ المساواة في المعصية األولى حيث اشترك فيها حواء وآدم على السواء، 
وقرر مبدأ المساواة في الخطاب القرآني العام، فكل أمر أو نهي يشمل الرجال والنساء إال 

 ما ثبت اختصاصه.

ختالط المحرم ليس مجرد التقاء الرجال بالنساء في مكان وقرر اإلسالم: أن اال
واحد بالتزام كال الطرفين بالعفة واالحتشام واالجتماع على قضايا نافعة، وأوردنا في ذلك 

 الحدود الشرعية الواجب التزامها حتى يكون االختالط مشروعا.

بيت كما أن المرأة لم تكن في عصر من عصور االزدهار االسالمي حبيسة ال
واالقتصار على أعماله ووصف ذلك بالغاية التي خلقت المرأة من أجلها، بل إن المرأة 

واالستخالف في  تعالى خلقت لنفس الغاية التي خلق ألجلها الرجل وهي عبادة اهلل
 األرض من أجل إقامة الحضارة اإلسالمية.

 لفة لشريعة اهللوأخيراً نقول: ال سبيل إلى رّد دعوات تحرير المرأة الغربية المخا
، إال بانتهاج المنهج الوسطي في الحكم على المرأة والتعامل معها، القائم على تعالى

النظر الصحيح في األدلة الشرعية، وتخليص الفكر والنفس من رواسب الجاهلية 
 والعنصرية، وسوء التبعية.
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___________________________________________________________ 

سمات المرأة المسلمة كما جاءت في األمثال الشعبية األردنية وأثرها 
 على العالقة األسرية من منظور تربوي إسالمي

 1 سوزان نبيل الشرايري&  محمد أحمد الزعبي

 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

في األمثال الشعبية األردنية المتعلقة بسمات المرأة يلحظ أنها ترتكز إّن المتأمل 
على المنحى السلبي في أغلبها، وبالتالي إّن شيوع مثل هذه األمثال المشبعة بالتحّيز ضد 
المرأة وتناقلها قد يؤثر على العالقة األسرية عموماً، وعلى النساء أنفسهن على وجه 

لتربية التي تظهر آثارها على منظومة العالقات الخصوص، مما يؤثر على عملية ا
االجتماعية، ال سيما أّن دور المرأة التربوي محوري ال محالة؛ لذا ال بّد من تناول مثل 
هذه األمثال، والكشف عن أثرها على العالقة األسرية، ومن ثّم توجيه الشرع لها، وبيان 

لى اإلجابة عن السؤال الرئيس كيفية التعامل معها، وبشكل محدد فقد سعت الدراسة إ
ما سمات المرأة المسلمة كما جاءت في األمثال الشعبية األردنية وأثرها على اآلتي: 

 والذي يتفرع عنه األسئلة اآلتية: العالقة األسرية من منظور تربوي إسالمي؟

 ما سمات المرأة المسلمة كما جاءت في األمثال الشعبية األردنية؟ -

المسلمة كما جاءت في األمثال الشعبية األردنية على  ما أثر سمات المرأة -
 العالقة األسرية؟

ما التوجيه اإلسالمي لسمات المرأة المسلمة كما جاءت في األمثال الشعبية  -
 األردنية؟ 

 أهداف الدراسة:  

 بيان سمات المرأة المسلمة كما جاءت في األمثال الشعبية األردنية. -

                                                           
1 Yermuk Üniversitesi, Ürdün 



 محمد أحمد الزعبي & سوزان نبيل الشرايري 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

730 

ة كما جاءت في األمثال الشعبية األردنية على توضيح أثر سمات المرأة المسلم -
 العالقة األسرية.

الكشف عن التوجيه اإلسالمي لسمات المرأة المسلمة كما جاءت في األمثال  -
 الشعبية األردنية.

 المبحث األول: سمات المرأة المسلمة كما جاءت في األمثال الشعبية األردنية

المرأة المسلمة كما تُظهرها األمثال في هذا المبحث يتناول الباحثان أبرز سمات 
الشعبية األردنية، والمتمثلة بالسمات: الجسمية، والعقلية، واالجتماعية، والنفسية، وإيضاح 

 ذلك من خالل اآلتي:

 أوالً: سمات المرأة الجسمية 

وتركز هذه السمات على المظهر الخارجي لجسم المرأة كعنصر فاعٍل في تقييمها، 
مدة لقبولها كزوجة، على اعتبار أّن الجمال هو أحد العوامل الرئيسة وفي الشروط المعت

 المؤثرة في الزواج، ومن أبرز تلك السمات ما يأتي: 

يا ماخد البيض يا مقضي الزمان )السمات التي تتعلق بلون البشرة، يقول المثل: 
ضا قولي بي. وفي المثل اآلخر: )2(فرحان، ويا ماخد السود يا مقضي الزمان حزين

؛ للداللة على أّن البشرة البيضاء معيار كاف لالستدالل 3(واسكتي وقولي سمرا ووصفي
على جمال صاحبته، في حين أّن سمراء اللون تحتاج إلى المزيد من المقومات لكي 

؛ لذلك يتكرر النهي واالستخفاف بها، في أكثر من موضع كقول تستحق وصف الجميلة
 .  4ك فيها، يا رمل البحر تنو يجليها(يا ماخد السمرا، شو بدالمثل: )

ما تبان البضاعة إال بعد ) والسمات التي تتعلق بالصحة اإلنجابية، يقول المثل:
. أي أّن أنوثة المرأة ووظيفتها الحيوية ال تبرز إال عندما تكون ولوداً، 5الحبل والرضاعة(

)شجرة بال ثمر ل: وإال فالُعقم عامل نقٍص يفقدها حقها بأن تكون زوجة، يقول المث

                                                           
2 ، دراسة مقدمة للمؤتمر العلمي التاريخ الشفوي يّة الفلسطينيةصورة المرأة في األمثال الشعبنجم، منور و علي، عزيزة،  

.14م(، ص2006مايو  16-15الواقع والطموح، فلسطين: الجامعة اإلسالمية، )  
3 م.9/3/2017مريم محمد طوالبة. محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية:    
4 م.15/3/2017حسن كناكري. محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية:    
5 :أمثال المرأة عند العرب   

م، 30/4/2017  faculty.ksu.edu.sa/hujailan/418 . )البضاعة كناية عن المرأة في هذا الموضع، وتعني أن 11، ص
 مكانة المرأة ال تظهر إال بعد اإلنجاب والرضاعة(.
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. لذا فإّن المرأة العربية تُفاخر بمعدالت اإلنجاب كسمة تفضيلية، ويزداد 6قطعها حالل(
بخير، وأم البنت  7أم الولد)تُنجب الذكور على وجه التحديد، يقول المثل:  فخرها عندما

لمثل . بل إّن إنجاب الذكور كفيٌل بإدخالها مرحلة األمان، وهذا ما أشار إليه ا8بويل(
 .9)أم البنت مسنودة بخيط وأم الولد مسنودة بحيط(القائل: 

. ألّن 10)البنت الحلوة نص مصيبة(: يقول المثل ،تتعلق بجمال الوجهوالسمات التي 
)خد الحلو واقعد جمالها يغني عما سوى ذلك من نواقص، وهذا ما بينه المثل القائل: 

 . 11قباله، وإن جعت شاهد جماله(

)جوز القصيرة تعلق بهيئة الجسم من طول وقصر، يقول المثل: والسمات التي ت
. فالبعض من الناس يميل للقصر بوصفه طريقة تُظهر صغر سن المرأة، 12يحسبها صغيرة(

وفي المقابل يرى البعض اآلخر أّن الطويلة أفضل من القصيرة؛ ألنها أقدر على تلبية 
تقضي حاجتها، والقصيرة تنادي  )الطويلةاحتياجاتها باستقاللية، كما أشار المثل: 

 . 13جارتها(

 ثانياً: سمات المرأة العقلية 

وهي السمات التي تتعلق بملكات اإلدراك والتفكير عند المرأة، والتي تَُمّكنها من 
تحصيل المعرفة، والقدرة على اتخاذ القرارات والتخطيط لها، وتوضح األمثال الشعبية 

جملة من السمات العقلية، والتي من أهمها: ضعف األردنية أّن شخصية المرأة تتسم ب
. لذا فهي ممن ال يُعتمد عليه في مجال 14(المره بنص عقل) قدراتها العقلية، يقول المثل:

                                                           
6 . 65م، ص2003، د. ن، عمان، د. ط، ردنالحكمة األردنيّة في األمثال الشعبيّة في شمالي األالصويركي، محمد علي،  
 )إشارة إلى المرأة التي ال تنجب؛ فالتي تنجب تعتبر كالشجرة المثمرة والعكس صحيح(.
7 معجم اللغة "َوَلد )مفرد(: ج أَْوالد وُوْلد وِوْلَدان وِوْلدة: ُكّل ما ُوِلد ويُطلق على الذكر واألنثى والمثنى والجمع" مختار، 

. ولكنها في الُعرف الشعبي لفظ يُطلق على الذكر خاصة.2493، ص3ج ،العربية المعاصرة  
8 (، األكاديمية للدراسات االجتماعية 7، العدد )صورة المرأة في األمثال الشعبيّة األردنيّةالشرفات، صالح سويلم،  

.38م، ص2011واإلنسانية،   
9 م، 4/5/2017، لم العربيمقال أمثال شعبية تكّرس دونية المرأة في العاجمال الدين، نهى،  
http://www.shomosnews.com . 
10 .38صصورة المرأة في األمثال الشعبيّة األردنيّة، الشرفات، صالح سويلم،    
11 م.10/3/2017علي سلم الخطيب، محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية:    
12 المقابلة السابقة.   
13 المقابلة السابقة.    
14 .501، صاألمثال الشعبيّة ومناسباتها، أحمد إبراهيمالزعبي،    

http://www.shomosnews.com/
http://www.shomosnews.com/
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)طاعة النسا ؛ ألّن 15)اسمع للمره وال تاخذ برايها(اإلدارة والتخطيط، كما أشار المثل: 
إال من خالل مخالفتهن، يقول . فالوصول إلى الرأي الصواب ال يكون 16بتورث الندم(

. ولكن من يخالف معتَقد هذه األمثال ويقوم باالستماع 17شاوروهن وخالفوهن(المثل: )
إلى المرأة واألخذ بمشورتها يوصف بأدنى الخصال، حيث يجرده المجتمع من وصف 

رد ). و19)ِشِلح عقاله ولبسه مرته(. و18()مره ابن مره إلي بطاوع مرهالرجولة، يقول المثل: 
 .20(عالمره يا قليل الحيلة

فضالً عن ذلك يُلحظ أّن األمثال الشعبية قد اتجهت إلى إطالق مسميات الحيوانات 
على المرأة مخالفين بذلك التكريم اإللهي لإلنسان، باإلضافة إلى ما في مسمياتهم من 

اخذ )ال تاعتراف ضمني بقبول سلوكيات العنف اللفظي ضّد المرأة، كما في قول المثل: 
كما أبدت األمثال الشعبية النهي المباشر عن تعليم الفتاة، . 22وأمها بالحارة( 21حماره

؛ لظنهم بقصور قدراتها 23)بنتك ال تعلمها حروف وال تسكنها غروف(يقول المثل: 
العقلية على التعلم واالكتساب، أو ربما ألنه من باب الدالل واالهتمام الذي ال تعد البنت 

)الولد بيجي بالمدح والبنت بتيجي . و24بنتك تعّرك ودلع ابنك يعزك(دلع أهالً له، )
)ثالثة إن إكرمتهم هانوك الزوجه . فالمرأة تستحق اإلهمال وعدم التكريم 25بالردح(

 .26والدابه والمملوك(

 سمات المرأة االجتماعية ثالثاً: 

                                                           
15 م، 4/5/2017. مقال أمثال شعبية تكّرس دونية المرأة في العالم العربيجمال الدين، نهى.  
http://www.shomosnews.com. 
16 .73، صي األردنالحكمة األردنيّة في األمثال الشعبيّة في شمالالصويركي، محمد علي،    
17   .64المرجع السابق، ص 
18 .21، صاألمثال الشعبيّة ومناسباتها أحمد إبراهيم،الزعبي،    
19 .12، صصورة المرأة في األمثال الشعبيّة الفلسطينيةنجم، منور و علي، عزيزة،    
20 م.9/3/2017مريم محمد طوالبه. محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية:    
21 اللي ألمثال التي تصف المرأة بمسميات الحيوانات لإلشارة إلى قضايا معينة مثل قول المثل الشعبي: "هناك بعض ا 

" )عبد العزيز يا مأمن للحريم يا مأمن للمعزه وسط البرسيم"، إضافة إلى قول المثل "يرضع لبن الحماره بصير مخه حجاره
م(. 11/3/2017 أحمد الشرع، محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية:  

22 .104، صالحكمة األردنيّة في األمثال الشعبيّة في شمالي األردنالصويركي، محمد علي،    
23 م.11/3/2017عبد العزيز أحمد الشرع، محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية:    
24 لك العار(.. )تعّرك أي تفضحك وتجيب202، صاألمثال الشعبيّة ومناسباتها، أحمد إبراهيمالزعبي،    
25 م. )الردح أي الصوت العالي 119/3/2017عبد العزيز أحمد الشرع، محافظة إربد في شمال األردن.  مقابلة شخصية:  
 والكالم الُمهين(.
26 م: 30/4/2017. أمثال المرأة عند العرب  faculty.ksu.edu.sa/hujailan/418 .47، ص  
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ات، من المرأة في قالب اجتماعي يقرر لها جملة من السمفاألمثال الشعبية تضع  
حطته في الجربان وحامت فيه كل أبرزها: سمة الثرثارة التي ال تستر خبراً، يقول المثل: )

. وهي 28()ال تآمن للمرة إذا صلّت وال للشمس إذا ولّت. وهي أيضًا المحتالة: 27(العربان
)كيد الحريم كيد . و29()آمن للحية وال تآمن للمرهالمتسمة بالغدر والكيد والمكر: 

. وهي 31()حكي ثنتين ضرب بيتينهي النمامة المتسببة بكل خالف عائلي: . و30(مقيم
. وهي العجولة: 32()المره مثل العدس ما بتعرفلها وجه من ظهرمتقلبة المزاج أيضًا: 

. وهي المتطرفة والمتجبرة في أحكامها: 33(بدعي على ابني وبكره كل من قال آمين)
)الدراهم مثل الحريم ما عليهن نة: . وهي الخائ34()حكم اإلعدام وال حكم النسوان

 . 36()النسوان حبال إبليس. وهي الخبيثة: 35أمين(

وبالتالي إّن مثل هذه السمات التي تقررها األمثال الشعبية تستوجب في نظرها 
. 37(المرة مثل الحصيرة إن ما كتيتها برغثتالعنف لتقويم سلوكيات المرأة، يقول المثل: )

أّن إلى . كما تشير األمثال 38(رتك تلين، عليك بحطب التينوإذا بدك مويقول أيضًا: )
)الشيطان بلع المره وما قدر الشيطان نفسه يقف أمام المرأة موقف عجز وركون: 

. وبما أّن المرأة أساس البالء من وجهة نظر األمثال فال حاجة للرأفة بحالها: 39(يهضمها
. فاألمثال الشعبية ترى أّن 40يكم()إْن جبت عشر ازالم يكتلون مره قول عالم هالمره عل

                                                           
27 م.11/3/2017ردن. مقابلة شخصية: عبد العزيز أحمد الشرع. محافظة إربد في شمال األ   
28 ، 33، دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد صورة المرأة في األمثال الشعبيّة األردنيّةالعمد، هاني صبحي،  

.280م، ص2000(، 2العدد)  
29 .296، صموسوعة األمثال الشعبيّةطاهر، داليا جمال،  -طاهر، جمال   
30 م، 24/5/2017. أة في المثل الشعبيالمرأبو فرده، عايد محمد.  
http://turathmo5ayam.ahlamuntada.net/t1806-topic. 
31 م.15/3/2017حسن كناكري. محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية:    
32 م.9/3/2017المقابلة السابقة:    
33 م، 30/4/2017.أمثال المرأة عند العرب  faculty.ksu.edu.sa/hujailan/418 .67: ص  
34 ، 33، دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد صورة المرأة في األمثال الشعبيّة األردنيّةالعمد، هاني صبحي،  

.270م، ص2000(، 2العدد)  
35 م، 30/4/2017.أمثال المرأة عند العرب  faculty.ksu.edu.sa/hujailan/418 .67: ص  
36 .295، صالشعبيّةموسوعة األمثال طاهر، داليا جمال،  -طاهر، جمال   
37 م.9/3/2017مريم محمد طوالبه. محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية:    
38 م، 30/4/2017. أمثال المرأة عند العرب  faculty.ksu.edu.sa/hujailan/418 .43، ص    
39 .61، صالمرجع السابق   
40 ، 33ات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد ، دراسصورة المرأة في األمثال الشعبيّة األردنيّةالعمد، هاني صبحي،  

.280م، ص2000(، 2العدد)  



 محمد أحمد الزعبي & سوزان نبيل الشرايري 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

734 

تقويم المرأة بضربها حق لكل أحد يرى فيها اعوجاجًا يستحق التعديل، فقد أشارت إلى 
. وعلى َمن يتولى أمر تأديبها بالضرب أن 41()البنت مثل مدقة الباب مين ما كان بيدقهاأّن: 

. ومع 42(حواضر دموع الفواجرال يرأف بحالها حتى وإن كانت دموعها حاضرة؛ ألّن: )
اكسر للمرة ضلع بيطلعلها كل هذا تؤكد األمثال الشعبية على استمرارية فساد طباعها: )

 .44()المرة مخلوقة من ضلع أعوج؛ بسبب أّن: 43(أربعة وعشرين

 رابعاً: سمات المرأة النفسية 

لقد تنوعت سمات المرأة النفسية )االنفعالية( التي تناولتها األمثال الشعبية، ومن 
سمات المتعلقة بانفعال الحب، حيث أشارت األمثال الشعبية إلى تزويج الفتاة الأهمها: 

)إن كان بدك تصون العرض وتلمه، جوز بنتك  ممن تختاره حبيبًا؛ للمحافظة على عفتها
يزيد الحب من قدرة المرأة على تحمل المصاعب والمشقات التي قد . ف45للي عينها منه(

. وهناك سمات 46)ضرب الحبيب زبيب(وب، يقول المثل: تتعرض لها من قبل المحب
فالرجال يحسدون أفضلهم، والنساء يحسدن أجملهن، يقول المثل:  تتعلق بانفعال الحسد،

–والنسوان ما يريدون كل بيضة غريرة  -فالح –)الرجال ما يريدون كل رجل فليح 
بينت ضرورة عدم  فاألمثال الشعبية تتعلق بالقلق والتردد،. وهناك سمات 47(-جميلة

الركون إلى مشورة المرأة؛ ألّن قلقها المستمر من نتائج األمور يدفعها للتردد في خياراتها، 
)شور المره شورين  وبالتالي ال يوثق بكفاءتها في الوصول إلى قرار حاسم، يقول المثل:

لق تتعوهناك سمات  .49)اسمع للمره وال تاخذ برايها(. 48(وشور النذل من الصبح لليل
العالقة الزوجية؛ بسبب بعض تصرفات الرجل، يقول ، ال سيما في بانفعال الشك والغيرة

                                                           
41 م، 4/5/2017. مقال أمثال شعبية تكّرس دونية المرأة في العالم العربيجمال الدين، نهى.  
http://www.shomosnews.com. 
42 رتهن على التباكي وقت الحاجة(.. )للداللة على قد198-197، صاألمثال الشعبيّة ومناسباتها، أحمد إبراهيمالزعبي،    
43 م، 4/5/2017. -مثل شعبي حول العالم يهين النساء 15 -المرأة في الموروث الشعبي مظلومةالشاذلي. رضوى.  
http://www.youm7.com/story/2016/12/3. 
44 .134، صالحكمة األردنيّة في األمثال الشعبيّة في شمالي األردنالصويركي، محمد علي،    
45 م.16/3/2017سى طوالبه. محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية: منى مو   
46 م. 15/3/2017حسن كناكري. محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية:    
47 م.16/3/2017منى موسى طوالبه. محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية:    
48 المقابلة السابقة.    
49 م، 4/5/2017. ل شعبية تكّرس دونية المرأة في العالم العربيمقال أمثاجمال الدين، نهى.  
http://www.shomosnews.com. 
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يا مآمنة . ولعل هذا يُعطي للمرأة مبررات لشّكها )50(مرته حوريه وعينه عالنوريةالمثل: )
وهذا الشك تلحق به سمة أخرى تظهر في مضمون . 51(للرجال يا مآمنه للمي بالغربال

. حتى أّن 52(إللي ما بتغار من جارتها بتنشق مرارتهاهي سمة الغيرة، )األمثال الشعبية، و
)لوال الغيرة ما غيرتها تدخل كواحدة من مسببات الزيادة في معدالت اإلنجاب عندها 

  .53حبلت األميرة(

المبحث الثاني: أثر سمات المرأة المسلمة كما جاءت في األمثال الشعبية األردنية 
 على العالقة األسرية

تناول هذا المبحث أثر سمات المرأة المسلمة كما جاءت في األمثال الشعبية ي
األردنية على العالقة األسرية، من خالل الحديث عن مرحلتي: اإلعداد والتعايش مع 

 العالقة الزوجية، وإيضاح ذلك من خالل اآلتي:

 أوالً: مرحلة اإلعداد للعالقة الزوجية: 

التي يشكل فيها كل من الرجل والمرأة صورته عن المرحلة السابقة للزواج، ووهي 
ويظهر أثر سمات المرأة المسلمة كما جاءت في األمثال الشعبية نفسه، وعن اآلخر، 

 األردنية على العالقة األسرية في هذه المرحلة من خالل العديد من األمور، من أهمها: 

بية التي تنّفر الرجَل تحريف مفهوم الزوجية والنفور النفسي منه: ومن األمثال الشع
)الزواج أوله تدليل وأخره . و54(المرة ال تخليها حاللك وال ِتخليها من بالكمن الزواج: )

وفي المقابل هناك أيضًا جملة من األمثال تنفر المرأة من الزواج، منها: أّن  .55تذليل(
ته حوريه مر)الرجل يبحث عن العالقات النسائية خارج إطار الزوجية، كما يقول المثل: 

 . 56(وعينه عالنورية

واإليمان بموروثية التجارب: فالبنت تؤمن بأّن حياتها سوف تكون شبيهة بحياة 

                                                           
50 م. 12/3/2017عائشة على الطوالبة. محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية:    
51 م.11/3/2017عبد العزيز أحمد الشرع. محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية:    
52 ة.المقابلة السابق   
53 المقابلة السابقة.    

 م.11/3/2017عبد العزيز أحمد الشرع، محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية:  54
55 االمقابلة السابقة.   
56 م. 12/3/2017عائشة على الطوالبة. محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية:    
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. ومع محاولة 57)طب الجرة على ثمها ترجع البنت مرجوع أمها(أمها، يقول المثل: 
ات التكرار تُقتل الرغبة في التجديد واالبتكار في الحياة الزوجية، لذا يُلحظ أّن اإلشكالي

واحدة، والواقع العملي لتجارب األهل في حل مشكالت أبنائهم يُثبت قولبة المشكالت 
وحلولها بذات النمط السابق الذي عاشه الوالدان سلفاً، وأي خروج عن هذه النمطية هو 

 بمثابة هجران لخبرة األهل واستهانة بجدوى تجاربهم.

حساب آخر: كترجيح  وتربية النفس على تفعيل جانب من جوانب الشخصية على
العقل على حساب العاطفة عند الرجال، وترجيح العاطفة على حساب العقل عند النساء، 
واعتبار الميل في أحد االتجاهين وفق المعيار المجتمعي ضعفًا في الشخصية، فالرجل 

. والمرأة ليس من حقها أن تناقش 58)الُبكى للنسوان(مثالً ال يبكي، كما في المثل القائل: 
أو تعبر عن رأيها؛ لذا فاألمثال الشعبية تهاجم الرجل الذي يستشير زوجته، يقول المثل: 

 .59يخسا اللي شويرته مره()

وتشويه معادلة الوعي بالذات والوعي باآلخر: والنتيجة المتحققة بسبب هذا التشويه 
ي فإن نظرة اآلخر تقع في اتجاهين، األول: عندما ال تُدِرُك المرأة ما لها وما عليها، وبالتال

لها والمتصفة بالدونّية إنما هي فرع عن تصورها لذاتها ابتداًء، والثاني: من خالل سيادة 
مفهوم الضحية والجالد، "فاإلحساس بالمظلومية يعطي انطباعًا سيئًا عن الذات، ويحمل 

ي اآلخر في كل األحوال تبعات الحالة المعيشة، ويعفي الذات عن أي دور أو مسؤولية ف
صناعة الواقع، فضالً عن الشعور في كل حين بترصد اآلخرين وكيدهم الدائم، وينسحب 
ذلك حتى على مستوى العالقات في الداخل، لتتحقق حالة الشعور بالمظلومية، وإن كان 

. فُيلحظ أّن المرأة مقتنعة 60من ذوي القربى، الذين هم منهم، وإليهم يعودون وينتمون"
من قبل الزوج واألهل والمجتمع، لذا يصيبها الجمود دون أدنى  بفكرة أنها مجني عليها

 محاولة لتغيير الواقع أو تحسينه.

 مرحلة التعايش مع العالقة الزوجيةثانياً: 

وهي المرحلة التي تبدأ بالزواج، وينتقل فيها الرجل والمرأة من المرحلة الفردية إلى 
                                                           
57 م. ويقال أيضًا: كم البنت كمها ترجع 12/3/2017ة شخصية: عائشة علي الطوالبة. محافظة إربد في شمال األردن. مقابل 
.مرجوع أمها  

58 م. 11/3/2017عبد العزيز أحمد الشرع، محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية:    
59 المقابلة السابقة.    
60 ( 36ة فكرية، العدد )فصلية اسالمي–، مجلة البصائر نظام التفكير في المجتمع المحلي )قراءة أولية(العليوات، محمد،  

م، 2005هـ/ 1426 - 16السنة  http://albasaer.org/index.php/post/231 
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ويظهر أثر سمات المرأة المسلمة ها، المرحلة التشاركية، وهي مرحلة معتمدة على سابقت
كما جاءت في األمثال الشعبية األردنية على العالقة األسرية في هذه المرحلة من خالل 

 العديد من األمور، من أهمها: 

الفتور العاطفي بين الزوجين: من خالل إحالل مفهوم التلقي بدالً من مفهوم 
عبير عما في نفسه، فضالً عن ظهور الخلل المبادرة، فكل من الزوجين ينتظر من اآلخر الت

في أساليب المعاملة بين الزوجين، ال سيما القائمة على أسلوب التسلط والقسوة أو النبذ 
واإلهمال، فالقسوة والتسلط تدفع الزوج إلى استخدام الضرب أو التهديد المستمر 

ر، وعدم االكتراث بالطالق، أما النبذ واإلهمال فيتضح من خالل ترك أحد الزوجين لآلخ
)قال شو . وقد أشارت األمثال الشعبية إلى مثل هذه األساليب، كالمثل القائل: 61بوجوده

. حيث 63و)المره عمرها هدد والزلمه عمره مدد( .62بريحك من اليتيم؟ قال طالق أمه(
تُعاير المرأة بتقدم العمر، وكأنه ناقوس خطر يهز تقديرها لذاتها، ويقول المثل أيضًا: 

. وهذا التسلط المعنوي 64وزك وانت قوية وأهلك وانت غنية وجيرانك وانت سخيه()ج
)إذا بدك  مرتك تلين عليك بحطب ليس بأقل حدة من التسلط الجسدي، يقول المثل: 

"المره مثل السجاد كل ما بتكتها . و66(المره مثل مدقة الباب مين ما كان بدقها. و)65(التين
التي تعتبر اإلهمال سبيالً وقائيًا لحفظ هيبة الرجل وفرض  . أما األمثال الشعبية67بتجود"

 .68)المره مثل الكندره بتشلحها وبتلبس غيرها(قوامته، فتتضح في المثل القائل: 

وإحالل مفهوم العيب بدالً من مفهوم الحالل والحرام: أي: إعالء الرقابة 
ى ذلك: مسألة التعدد، المجتمعية مقابل خفض الرقابة الدينية، ومن الصور التي تدل عل

حيث شرع اهلل تعالى لعباده تعدد النساء إذا استطاع الزوج ذلك، ولم يخف الظلم، قال 
َن النَِّساء َمْثنَى َوثاُلََث تعالى: }َوِإْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُْقِسطُوْا ِفي اْلَيَتاَمى َفانِكُحوْا َما طَاَب لَُكم ّمِ

ِدلُوْا َفَواِحَدًة أَْو َما َمَلَكْت أَْيَمانُُكْم َذِلَك أَْدنَى أاَلَّ َوُربَاَع َفِإْن ِخْفتُْم أاَلَّ تَعْ 

                                                           
61 ، رسالة ماجستير، كلية منهج التربية اإلسالمية في التعامل مع الفتور العاطفي في العالقة الزوجيةأبو اجميل، نيروز،  

.69-67م، ص2013الشريعة، قسم الدراسات اإلسالمية،   
62 م.9/3/2017طوالبة، محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية:  مريم محمد   

63 م. 12/3/2017عائشة علي الطوالبة، محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية:    

64 المقابلة السابقة.    
65 م، 30/4/2017. أمثال المرأة عند العرب  faculty.ksu.edu.sa/hujailan/418. 
66 م. 12/3/2017فظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية: عائشة على الطوالبة. محا   

67 م. 15/3/2017حسن كناكري. محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية:    

68 المقابلة السابقة.    
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. ولكن تتبنى األمثال الشعبية اتجاهًا معارضًا، حيث ترى أّن التعدد [3تَُعولُوا{]النساء:
يمنع تحقيق السكينة والرحمة المبتغاة من الزواج، لذا تحّرض األمثال المرأة على عدم 

)جوز و. 69(شعر الصبا ال تلويه، وجوز النسا ال توخذيه)يقول المثل:  قبول هذه الفكرة،
. إضافة إلى تنفير الزوج من اإلقبال على التعدد، كقول المثل: 70(النسا ماله صباح من مسا

 . 71(إذا بدك تجيب غراب البين تزوج ثنتين)

لى وتجدر اإلشارة إلى أّن المثل الشعبي المعارض للتعدد هو في مضمونه يشير إ
. فإذا كان 72عكس ذلك، فهو يؤكد أّن المرأة "ال تكتسب الفعالية االجتماعية إال بالزواج"

الزواج هو الطريق لتقبل المرأة واالعتراف بمكانتها االجتماعية وفاعليتها، فلماذا يضع 
المثل العقبات الُعرفية نحو التعدد فضالً عن أنه حل للمرأة نفسها، كغلبة عدد النساء على 

الذكور، ولعّل هذا التناقض يؤكد اضطراب األمثال الشعبية في تناولها لمسألة التعدد؛  عدد
ألنها تارة تعارض التعدد، وتارة أخرى تشير إلى أّن المرأة ال تكتس فاعليتها االجتماعية 

 إال بالزواج.

المبحث الثالث: التوجيه اإلسالمي لسمات المرأة المسلمة كما جاءت في األمثال 
 ية األردنيةالشعب

يتناول هذا المبحث التوجيه التربوي اإلسالمي لسمات المرأة المسلمة كما جاءت 
 وذلك كاآلتي:في األمثال الشعبية األردنية، 

 أوالً: سمة الجمال

يُعد الجمال من المعايير المهمة في اختيار الزوجة، ولكن االعتماد عليه كمحور 
َ َعِليٌم }ِإنَّ أَْكَرمَ أساس يخالف قوله تعالى:  ِ أَْتَقاكُْم ِإنَّ اهللَّ ُكْم ِعنَد اهللَّ

فلم يقل أبيضكم، وال أسودكم، وال أجملكم، وال أقبحكم، "ألنهم [.13َخِبير{]الحجرات:
لّما تساووا في أصل الِخلقة كان الشأن أْن ال يفُضل بعضهم بعضًا؛ لذلك أناط التفاضل 

–. كما أنه يخالف قول النبي 73ال يعبأ اهلل به"في الكرم بما عنَد اهلل، إذ ال اعتداد بكرم 
تُْنَكُح الَمْرأَُة  أِلَْربٍَع: ِلَماِلَها َوِلَحَسِبَها َوَجَماِلَها َوِلِديِنَها، َفاْظَفْر صلى اهلل عليه وسلم: )

                                                           
69 م.9/3/2017مريم محمد طوالبه. محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية:    

70 المقابلة السابقة.   

71 م.15/3/2017إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية: حسن كناكري. محافظة    
72 .111، صالذات وعالقتها بالنشاط المعرفي )سلبية التفكير لدى عينة من الفتيات المتأخرات عن الزواج(نوار، شهرزاد،    
73 .262، صالتحرير والتنويرابن عاشور،    
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يِن، تَِربَْت يََداَك(   .74ِبَذاِت الّدِ

سمة الجمال كمحور وتجدر اإلشارة إلى أّن شيوع األمثال الشعبية باعتمادها على 
نة لسمات على حساب  أساس يؤدي إلى ضغوطات نفسية عبر قوالبها اللفظية الُمحِسّ
سمات أخرى، ومن هنا فاعتماد السمات الظاهرية كمعيار أوحد للسلوك يعد سبيالً إلى 
إنتاج نمط شخصية متعالية؛ العتقادها بتوافر امتيازات خاصة بها مقارنة بغيرها، وفي 

يظهر النمط التجنبي، فتجد صاحبه ال يختلط باآلخرين؛ ألنه دائم الخوف من مقابل هذا 
 .75النقد واالنتقاص وعدم الكفاءة

 ثانياً: سمة الولود

ُجوا اْلَوُدوَد اْلَولُوَد، ِإنِّي ُمَكاِثٌر اأْلَْنِبَياَء يَْوَم  :-صلى اهلل عليه وسلم-قال النبي  )تََزوَّ
. لذلك إّن في إباحة التعدد حل لمسألة العقم 77د: مظنة الوالدةبالولووالمراد . 76اْلِقَياَمِة(

التي قد تُبتلى فيها الزوجة من غير أن يكون هناك داٍع لطالقها، وفيما يتعلق بالولود التي 
َر  فقد صور القرآن األب في استقبال نبأ مولد األنثى بقوله تعالى:تنجب األنثى  }َوِإَذا بُّشِ

َر ِبِه أََحُدُهْم ِباألُنثَى  ا َوُهَو َكِظيم * يََتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُسوِء َما بُّشِ ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ
ُه ِفي التَُّراِب أاَلَ َساء َما يَْحُكُمون{]النحل: فتلك  [.59-58أَيُْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن أَْم يَُدسُّ

عتراف بمسؤولية األب في تحديد جنس المولود، الحالة االنفعالية، باإلضافة إلى عدم اال
ومن هنا فإّن شيوع األفكار السلبية في التعامل محاولة إلسقاط المسؤولية على الزوجة، 

مع الزوجة يؤدي إلى إعداد نمط شخصيٍة قلقٍة تشعر بالنقص واالنهزام، "يرى روجرز أّن 
ه لذاته، مما يدفعه إلى العجز القلق يحصل حينما يتحسس الفرد بأن شيئًا ما يهدد مفهوم

. وكلما زادت مظاهر 78واالستسالم والنظر إلى العالم من حوله على أنه مصدر للتهديد"
 . 79العدوان على الشخصية وسماتها، كلما زاد توجهها نحو النمط الفصامي

 :-صلى اهلل عليه وسلم-ومن هنا حفظ السالم كرامة المرأة منذ والدتها، َقاَل النَِّبُي 
                                                           
74 (.4802في الدين، حديث رقم: ) ، كتاب: النكاح، باب: األكفاء1958، ص5، جصحيح البخاريالبخاري،    
75 م، 2008، 1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، طاضطرابات الشخصية )أنماطها، قياسها(يُنظَر: مجيد، سوسن شاكر،  

.193ص  
76 ، صحيح لغيره، حديث 245، ص3القاهرة، د. ط، ج –، مؤسسة قرطبة مسند اإلمام أحمد بن حنبلابن حنبل، أحمد،  

(.13594رقم: )  
77 ، 3م، ج1994لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروتفيض القدير شرح جامع الصغيرالمناوي، زين الدين محمد،  

.318ص  
78 .181، صقياسها(-اضطرابات الشخصية)أنماطهامجيد، سوسن،    

 79 .93-92المرجع السابق، ص  



 محمد أحمد الزعبي & سوزان نبيل الشرايري 

 

 

Int. Workshop on 

Islam and Woman 

June 9th, 2018 

740 

وهذا "دليل أّن أجر . 80)َمِن اْبتُِلَى ِمَن اْلَبنَاِت ِبَشْيٍء َفأَْحَسَن ِإلَْيِهنَّ ُكنَّ لَُه ِسْتًرا ِمَن النَّار(
القيام على البنات أعظم من أجر القيام على البنين؛ ألنهن ال يباشرن أمورهن، وال 

هلل عليه صلى ا-. وفي ذلك مزيد حرص وترغيب من النبي 81يتصرفن تصرف البنين"
لعلمه بطبيعة النفس اإلنسانية من جهة، وبحال المجتمع القائم من جهة أخرى،  -وسلم

)َمِن لذلك لجأ إلى التعزيز الذي يرافقه بشرى تُرّغب الوالدين بمزيد رعاية لألنثى، فقوله: 
من باب مجاراة النفس التي تنظر إلى البنات من هذه الزاوية، وصوالً بها إلى  اْبتُِلَى(

الرضى بقضاء اهلل للمخلوق، واستبشاراً بعظيم األجر المقّدر على ِعظَم المشقة، والّتِبعة 
 في تربية البنت على تربية الذكر.

 ثالثاً: سمة ضعف القدرات العقلية 

إّن وصف النساء بناقصات عقل إنما يَُعَلل بأّن شهادة المرأة تعد نصف شهادة 
َجاِلُكْم َفِإن لَّْم يَُكونَا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل  }َواْسَتْشِهُدواْ الرجل، قال تعالى:  َشِهيَدْيِن من ّرِ

َر ِإْحَداُهَما  َهَداء أَن تَِضلَّ ْإْحَداُهَما َفتَُذّكِ ن تَْرَضْوَن ِمَن الشُّ َواْمَرأَتَاِن ِممَّ
صلى -وفيما يتعلق بمشورة المرأة واألخذ برأيها، فقد كان النبي [. 282األُْخَرى{]البقرة:

رضي اهلل -أول من التزم بذلك حين امتثل لمشورة أم المؤمنين أم سلمة  -هلل عليه وسلما
ِ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَْصَحاِبِه:  يوم الحديبية -عنها ُقوُموا َفاْنَحُروا ثُمَّ ») .. َقاَل َرُسوُل اهللَّ

ِ َما َقاَم ِمْنُهْم َرُجٌل « اْحِلُقوا ا لَْم يَُقْم ِمْنُهْم أََحٌد  ، َقاَل: َفَواهللَّ اٍت، َفَلمَّ َحتَّى َقاَل َذِلَك ثَالََث َمرَّ
ِ، أَتُِحبُّ   َذِلَك، َدَخَل َعَلى أُّمِ َسَلَمَة، َفَذَكَر لََها َما لَِقَي ِمَن النَّاِس، َفَقالَْت أُمُّ َسَلَمَة: يَا نَِبيَّ اهللَّ

ِلَمًة، َحتَّى تَْنَحَر بُْدنََك، َوتَْدُعَو َحاِلَقَك َفَيْحِلَقَك، َفَخَرَج َفلَْم خرْج ثُمَّ الَ تَُكّلِْم أََحًدا ِمْنُهْم كَ ا
ا َرأَْوا َذِلَك َقاُمو ا، يَُكّلِْم أََحًدا ِمْنُهْم َحتَّى َفَعَل َذِلَك نََحَر بُْدنَُه، َوَدَعا َحاِلَقُه َفَحَلَقُه، َفَلمَّ

صلى -. ولو كانت المرأة ناقصة عقل لكان النبي 82ْعًضا..(َفنََحُروا َوَجَعَل بَْعُضُهْم يَْحِلُق بَ 
أول من أعرض عنه نافراً، ولما كان هناك حاجة لتعليمها حالها كحال  -اهلل عليه وسلم

. كما أجاز 83)طََلُب اْلِعْلِم َفِريَضةٌ َعَلى ُكّلِ ُمْسِلٍم( :-َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َقالَ ، الرجل
المرأة البالغة العاقلة من عقود "كالبيع والتجارة والقرض والهبة  الشرع ما يصدر عن

                                                           
80 (.6862ِإَلى اْلَبَناِت، حديث رقم: ) ، كتاب البر والصلة واألدب، باب َفْضِل اإِلْحَسانِ 38، ص8ج، صحيح مسلممسلم،    
81 .213، ص9، جشرح صحيح البخاريابن بطال،    
82 ُروِط، صحيح البخاريالبخاري،   ُروِط ِفي الِجَهاِد َوالُمَصالََحِة َمَع أَْهِل الَحْرِب َوِكَتاَبِة الشُّ ، كتاب: الصلح، َباُب: الشُّ

(.2731حديث رقم: )  
83 ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د. ط، د. سنن ابن ماجهبن يزيد، أبو عبد اهلل محمد ابن ماجه،  

(.224ت، أبواب: السنة، َباُب: َفْضِل اْلُعَلَماِء َواْلَحّثِ َعَلى طََلِب اْلِعْلِم، حديث رقم: )  
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. فاالعتراف بالكفاءة العقلية للمرأة كفيالً بمنحها حق 84والوقف والحوالة، وغير ذلك"
ثَُهْم: أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللُ َعلَ  اختيار شريك حياتها ْيِه َوَسلََّم )فَعْن أَِبي َسَلَمَة: أَنَّ أَبَا ُهَرْيَرَة، َحدَّ

 ،ِ َوَكْيَف َقاَل: الَ تُْنَكُح األَيُِّم َحتَّى تُْسَتْأَمَر، َوالَ تُْنَكُح الِبْكُر َحتَّى تُْسَتْأَذَن َقالُوا: يَا َرُسوَل اهللَّ
وكفيالً بحضانة األبناء وتربيتهم، فهي "نوع والية وسلطة، لكن  .85ِإْذنَُها؟ َقاَل: أَْن تَْسُكَت(

 .86ها؛ ألنهن أشفق، وأصبر على القيام بها، وأشد مالزمة لألطفال"لإلناث أليق ب

 رابعاً: سمات الثرثرة والمكر واالحتيال والظلم 

جملة من السمات المتعلقة بالمرأة، فهي الثرثارة التي ال تستر يقرر المثل الشعبي 
رة إذا )ال تآمن للم. وهي المحتالة 87(حطته في الجربان وحامت فيه كل العربانخبراً )

. 89")آمن للحية وال تآمن للمره. وهي المتسمة بالمكر 88(صلّت وال للشمس إذا ولّت
. وهي الظالمة 91(المرة بتدق على ركبتها وبطلع حيلتها. )90("كيد الحريم كيد مقيم

 . 92()حكم اإلعدام وال حكم النسوانالمتجبرة في أحكامها 

عبي استحقاق المرأة للعنف إّن مثل هذه السمات وغيرها قد تشكل في المثل الش
اللفظي والبدني المفضي إلى وجود النمط المتصف بالضعف واالنهزام، ومن هنا فقد 

اإلسالم كريمة ُمَكّرَمة، واعتماد هذه يؤذي المرأة، فصورتها في حرم اإلسالم كل ما 
فقد كرم  األمثال السلبية كصورة ممثلة للدين الذي شرعه اهلل إنما هو تقّوٌل وافتراٌء عليه،

 اإلنسان عمومًا بموجب إنسانيته، ثم جاء التفضيل بين اإلنسان على أساس التقوى.

 خامساً: سمات االنسياق وراء عاطفة الحب والشك والغيرة والحسد
                                                           
84 ، 1ناشرون، لبنان، ط-، كتابلمينالمرأة المسلمة بين اجتهادات الفقهاء وممارسات المسالقيسي، مروان إبراهيم،  

.125م، ص2014  
85 (.5136، كتاب: النكاح: َباُب الَ يُْنِكُح األَُب َوَغْيُرُه الِبْكَر َوالثَّيَِّب ِإالَّ ِبِرَضاَها، حديث رقم: )صحيح البخاريالبخاري،    
86 م، 1994، 5ب العلمية، د. ط، ج، دار الكتمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني، محمد بن أحمد،  

.191ص  
87 م.11/3/2017عبد العزيز أحمد الشرع، محافظة إربد في شمال األردن. مقابلة شخصية:    
88 ، 33، دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد صورة المرأة في األمثال الشعبيّة األردنيّةالعمد، هاني صبحي،  

.280م، ص2000(، 2العدد)  
89 .296، صموسوعة األمثال الشعبيّةطاهر، داليا جمال،  -مالطاهر، ج   
90 م، 24/5/2017. المرأة في المثل الشعبيأبو فرده، عايد محمد.  
http://turathmo5ayam.ahlamuntada.net/t1806-topic. 
91 .134، صالحكمة األردنيّة في األمثال الشعبيّة في شمالي األردنالصويركي، محمد علي،    
92 ، 33، دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد صورة المرأة في األمثال الشعبيّة األردنيّةني صبحي، العمد، ها 

.270م، ص2000(، 2العدد)  
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لقد تعامل المنهج التربوي اإلسالمي مع هذه السمات االنفعالية من خالل 
-قال ينها وتقويمها، فسمة الحب مثالً، االعتراف بوجودها ابتداًء، ومن ثم العمل على تقن

أما سمة الغيرة فقد نظر إليها النبي  .93)لم يُّر للمتحابين اال النكاح( :-صلى اهلل عليه وسلم
نظرة معتدلة، كما حصل مع السيدة عائشة عندما كسرت صفحة  -صلى اهلل عليه وسلم-

إال أن راعى مشاعر  -وسلمصلى اهلل عليه –فما كان منه  -رضي اهلل عنهما-السيدة حفصة 
ُكْم" ثُمَّ َحَبَس الَخاِدَم َحتَّى أُِتَي ِبَصْحَفٍة ِمْن ِعْنِد الَِّتي ُهَو ِفي االثنتين بقوله:  )َغاَرْت أُمُّ

ِحيَحَة ِإلَى الَِّتي ُكِسَرْت َصْحَفتَُها، َوأَْمَسَك الَمْكُسوَرَة ِفي بَْيِت  ْحَفَة الصَّ َبْيِتَها، َفَدَفَع الصَّ
أما سمة الحسد فكان االعتراف بها مرهونًا بمعرفة أسبابها الدافعة لها،  .94ِتي َكَسَرْت(الَّ 

. والحسد سمة مركبة من 95"بغض نعمة اهلل على المحسود، وتمني زوالها"فأصل الحسد 
انفعاالت متعددة؛ كالخوف من فوات المقصد المحبوب مما يولد حسداً للمكتِسب، من 

ف حسداً من عند أنفسهم لفوات مقصدهم في االستئثار بمحبة ذلك ما فعله أخوة يوس
أبيهم، يضاف إلى ذلك الكبر الذي جعل إبليس يحسد اإلنسان ويمتنع عن االستجابة 
لمراد الخالق في السجود له، لذلك وجه اإلسالم النفس إلى التحرز من ُعَقد الحاسدين 

[. 5ِمن َشّرِ َحاِسٍد ِإَذا َحَسد{]الفلق:}وَ باللجوء إلى االستعاذة باهلل في كل يوم وليلة من 
في مقابل أنه حذر من االتصاف بها؛ لما فيها من الطباع التي تدفع الحاسد إلى أنماط 

 .96سلوكية عدوانية 

 

 

 

 

 

                                                           
93 ، كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح، 593، ص1، جسنن ابن ماجهأبو عبد اهلل محمد بن يزيد، ابن ماجه،  

(.1847حديث رقم: )  
94 (.5225، كتاب النكاح، باب الغيرة، حديث رقم: )36، ص7، جيح البخاريصحالبخاري،    
95 .233. 233، ص2، دار الكتاب العربي، بيروت، د. ط، د. ت، جبدائع الفوائدابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،    
96 /https://yasermetwaly.wordpress.com/2009/10 أنواعها واضطراباتها،…الشخصيةمتولي، ياسر،   ، 
 م.10/12/2015
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___________________________________________________________ 

تعدد الزوجات رأيه في مسألة  :الشيخ مصطفى صبري وقوله في المرأة
 سفورحجاب والوال

 1 الحفيضي موالي الحسن

 

 مقدمة

المرأة من وجهة نظر الشيخ  بعض المسائل التي تمسوفي هذا البحث سأتناول 
الشيخ عالم جليل كتب في هذا الموضوع وأبدع فيه، وسأجعل  ومصطفى صبري، فه

 "قولي في المرأة؛ ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب"من خالل كتابه: أساسيا مرجعا الجليل 
سألة التعدد وحجاب المرأة وسفورها وأتى بآراء بعض معاصرين من أوَضح فيه رأيه في م

الكتاب المصريين في تلك اآلونة، وسأكتفي به دون العودة إلى مصادر أو مراجع أخرى، 
 على كتابه معتمداموضوعي هذا من منظور الشيخ مصطفى صبري ل يتناول وبهذا فسيكون

 .وحده دون غيره

الم عثماني باعتباره آخر من تقلد وظيفة شيخ وأنا هنا أريد أن أستبين رأي ع
كان كيف اإلسالم في الدولة العثمانية، وقد ألف كتابه هذا وهو في بالد مصر، وسأظهر 

مقارنا فيها بين رأي اإلسالم وما يراه المجتمع الغربي، وإلى لون  مسألة التعدد ينظر إلى
إليها اإلسالم ويدعو إليها اليوم في  نوع الحرية التي دعاوالحرية التي منحها الغرب للمرأة 
من خالل مستمدين  كيف يجب أن نفهم حرية المرأةوظل الحضارة والمدنية المتطورة، 

وكيف نستوعب تكريم اإلسالم للمرأة؟ وهل  أصولنا من القرآن مواكبين العصر الحديث،
منعها  خل فييديتناقض تحرير المرأة مع عدم مساواتها مع الرجل أو قوامة الرجل عليها 

الكتاب هذه األسئلة وغيرها مما سأحاول اإلجابة عنها من خالل  حقوقها؟من ممارسة 
 السابق الذكر.

 المرأة بين مطرقة التحرير الزائف وسندان غمط الحقوق

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
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ساوى اإلسالم بين الرجل والمرأة في كثير من الحقوق لكن العقلية المسلمة قبل 
 نصا  ولم تستس  هذا االمتيااات فمنعتها المرأةَ قرون إلى عصرنا لم تستوعب هذا اإل

بمبررات تافهة، لذلك فالحقوق موجودة في مصادرنا اإلسالمية؛ حيث إن اإلسالم قد 
ر المرأة من أغالل الجاهلية، ورفع من شأنها وأكرمها بالقرآن والسنة، وجعلها في كثير  حرَّ
  من اآليات مثالً يقتدى وسيرة تحتذى.

فبقيت من غير تنفيذ لها، فالمرأة لها نفس حقوق الرجل، بل  ،م يطبق واقعياإال أن ذلك ل 
التي يتمتع بها الرجل في الشهادة واإلرث وتسنم الوظائف  ها عن تلكالتقل عن حقوق

العالية، وعصر النبي والخلفاء الراشدين يظهر لنا كيف أن المرأة كانت تتمتع بكافة 
ي كانت مألوفة ذلك الوقت مثل التجارة والقدرة على حقوقها كحق االشتغال باألعمال الت

 الرأي والدفاع عن وجهة النظر وغيرها.إبداء التملك وإدارة األعمال وحق السفر و

وقوم نظرة  فأنصفهاجاء اإلسالم فالحقوق  أيضا منعدمةة قبل ذلك أوكانت المر
في كثير من شؤون  المرأة عند الناس وبين منزلتها الالئقة بها، وجعلها مكافئة للرجل

 اليوم حياته، غير أن مسألة سد الذرائع والخو  من الفتنة وغيرها من الحجج الواهية
وتبع أذيال  من أطرا  متعددة منعت المرأة حقوقها، وجلب هذا على اإلسالم النقد

ا؛ حيث إن الذين الذين ظنوا فعال أن اإلسالم لم يهب للمرأة حقوق ذلك الغرب في
وهبوا للمرأة الحقوق وحرروها من األغالل التي قيدها بها اإلسالم أو  يتبجحون بأنهم

الكالم الجميل المنمق المجتمع اإلسالمي ال يكادون يخرجون عن الشعارات الجوفاء و
بل يزيد من الطين بلة، حيث يُظن أنها  ال يغير شيئا من واقعها البئيس ، وهذاعن حقوقها

رغة واستغالل رهيب، فقبعت المرأة بين مطرقة تمتلك حقوقا ولكنها مجرد صرخات فا
 مسلمي العصر وسندان الغرب.

ة ووعدوها بمنحها الحقوق التي هضمت منها، أولذلك خرج علينا دعاة تحرير المر
ولكننا نرى أن تلك الحقوق هي مجرد غال  يغطون به على مشروعهم المسموم الذي 

ت وبيع منتوجاتهم باستثمار جسدها في ستغالل هذه المرأة في اإلعالنات واإلشهارااهو 
استفادت من الحمالت التي تثار من هي حقوقها الحقيقية وال  حصلت علىذلك، فال هي 

أجل ذلك، إنما هو استغالل بشع اسُتثمرت فيه المرأة فظنت بذلك أن نزع حجابها بل 
 ،عينهاهو الحرية ب هاجمال حولتعريها هو الحرية المطلقة، وحسبت أن عقد مباريات 

حريتها في تثقيفها ومشاركتها الرجل في  حيث إن ولكن ذلك ال يعدو أن يكون بهرجة
األعمال المفيدة والقضاء على التميز الجنسي بينها وبين الرجل في كثير من المواضيع 
والسماح لها باالشتغال في كثير من المجاالت الحيوية التي ال تصلح إال للمرأة ويتالءم 
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ة اختال  البنية الجسدية والنفسية. فهذا هو احترام المرأة وتقديرها معها مع مراعا
 2وإعطاؤها القيمة المعنوية.

 بين يدي الكتاب

 سنة ككتاب معا نشرتا ثم صحيفة الفتح، في نشرتا مقالتين الكتاب هو نص هذا

 هاتان وتمثلويقع في ست وسبعين صفحة،  ة،بالقاهر السلفية المطبعة في م 1935

 وهي تعدد الزوجات، أحكام عن والمدافعين بالحجاب المنادين نظر وجهة انالمقالت

 حيث من إن اآلن يريد إلى ما يعرض اآلخر الطر  وأن خاصة بالبحث جديرة نظر وجهة

 في الحياة تشغالن هاتان المسألتان االت ما إذ والكالم؛ القول حيث من أو والفعل العمل

 ي.واإلسالم العربي العالم

واضحة،  ورؤية إسالمية، عقيدة من يكتبه ما في ينطلق صبري مصطفى والشيخ
في  رآه ما خالل من عاناها مريرة تجربة بعد يقول ما ويقول قوية، وشخصية وكرامة وعزة
 جميع األحوال، في كالمه، خالل من ظاهر وإخالص صدق بكل وينبه يحذر فهو ،بلده

 3.والسفور وجاتالز تعدد قضيتي حول إسالمية نظر وجهة فالكتاب

 نظرتان متباينتان للمرأة

 ففي نظره ينقسم الرأي في المرأة إلى قسمين:

النظرة الشرقية التي أهانت المرأة ومنعتها من كثير من حقوقها ونظرت إليها نظرة 
، وال مانع هنا من أن نوضح أنه في امن الشيخ تعرض الدين لهجمة شرسة حيث ناقصة

 واآلداب األخالق حتى واإلسالم، الشرق إلى بصلة متي ما كل إلى وبالنظريقول: 

 4.األسباب بأتفه والتبديل للنبذ عرضة أصبح العلماء وعمائم النساء وخدور الحياء وأستار

مضطهدة مقهورة خصيمة  عند هؤالء الموقف تجاه المرأة كانولألسف الشديد فقد 
هم األمر إلى وجوب عزلها بل وصل ب ،للرجل خادمة عنده غير مستقلة بمواقفها وآرائها

ليس لها موقف وعن الحياة العامة ويجب جلوسها في البيت وال دور لها في الحياة العامة 
سياسي وال ثقافي وال تملك حرية فعل أي شيء، والعجيب في األمر أن كل ذلك 

 بعد لي أعناقها. من نصوص شرعية يستدلون بها على ذلك ونهستمدي

                                                           
 .6مصطفى صبري، قولي في المرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب، ص:   2
 .10قولي في المرأة، ص:   3
 .68قولي في المرأة، ص:   4
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لت المرأة إلى سلعة، ونزعت حجابها بحجة المدنية والنظرة الغربية التي حو  
والتطور، وظنت بذلك أنها تمنحها حقوقها وحريتها وجعلتها مساوية للرجل في كافة 

 نوهؤالء الظاهر، الحقوق والواجبات؛ في حين أنها ظلمتها من حيث تظن أنها تنصفها
موقف مضاد . وهذا رواالهتمام للمرأة هم من يضرونها في حقيقة األم الرعاية بمظهر
وهو أن المرأة شريكة الرجل في كل شيء حتى أصبحت في تلك  للشرع تماما

المجتمعات الغربية مستغلة إلى درجة أنها أصبحت أداة للهو فأصبحت في حالة مزرية 
 وصارت مضطهدة من غير أن يشعروا.

حيث فالغرب جعل من المرأة العصرية بذلك عدوا له عندما ظنت أنها تحررت من 
في المقابل نجد أن الرجل الغربي حريتها،  هو من سلبعلى أنه  يهأصبحت تنظر إلإنها 

مارس استطاعت أن ت، وبعدما كانت ممنوعة منه إلى العمليقول إن تحررت وخرجت 
 ،، حينئذ فقد حصلت على حريتها المزعومةالكثير من الحقوق التي كانت محرومة منها

بما  نها ما االت غير راضيةإوبالرغم من ذلك كله ف ولكن لم تحصل لهم بغيتهم بل
الغرب يتطلع إلى أن اكتسبته من حقوق مدنية ألنها خارجة عن الشريعة. في حين أن 

أعباء الحياة، وأن تدخل  هتشاطرو تنافس الرجل في كل شيء تكون المرأة عاملة كادحة
الرجل ماله وعمله، فتهمل غمار الحياة بعنفوان وبال تؤدة وهوادة، تصارع الوقت وتقاسم 

 .بذلك أوالدها وتضيع تربية جيل المستقبل

لحل هذه المعضلة البد من تغيير بعض األفكار السائدة عند الرجل وعند المرأة 
أفكار تضر كال منهما، فيجب  توليد التي تؤدي بكليهما إلى فهم سيئ يؤدي بدوره إلى

ن عملها في بيتها والقيام بتربيتها ألبنائها أوال على المرأة أن تغير فكرتها التي مفادها أ
كما ينبغي على الرجل أن يغير الفكرة التي مفادها  ،ليس احتقارا لها وال تقليال من شأنها

بأن المرأة التي ال تعمل وال تشتغل خارج البيت ناقصة وأن المرأة العاملة أفضل منها، 
فكار مغايرة تماما؛ حيث أب فهذه أسباب جعلت الفكر المخالف يقلب الطاولة ويخرج

ة ال يغير شيئا من أإنهم أرادوا بذلك تخطئة تلك الفكرة وأرادوا كذلك إثبات أن عمل المر
 األمر.

فالشيخ مصطفى صبري إذن يجمل ما سيذكره في كتابه هذا في كون استمرار 
 النقاش حول موضوع المرأة فيما يخص حريتها وحقوقها بين فئتين: فئة تتمسك بدينها

 بأبدانهم العائشون وفئة أخرى وهم، وتقاليدها الشرعية ترى وجوب احترام شخص المرأة

الغرب، والذين لهم موقف آخر تجاه المرأة حيث يرون منحها  في وقلوبهم الشرق في
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 ، كما أوضحناه فيما سبق.الحرية التامة أمر حتمي البد منه

األولى؛ أي التي ترى  ئةالف تؤيد كلها والفضيلة والنقل ويخلص إلى أن العقل
 أبصارهم على الثانية أن الفئة إال وجوب احترام المرأة وإعطائها حقوقها وفق الشرع،

 الغربيين وقبلتا قدوتنا إنا وجدناة القائل التقليد أغالل أعناقهم وفي الشهوات، من غشاوة

 .5نمهتدو آثارهم على وإنا أمة، على

 مسألة التعدد عند الشيخ مصطفى

، فبغض النظر كتابهفي مستهل تعدد الزوجات  ة مسألةناقشصطفى صبري ميبدأ م
عن جوااه شرعا وثبوت اآليات فيه ووروده في صحيح السنة وفعل النبي له يتحدث 
الشيخ عن ضرورته وينافح عنه ويرد آراء من يدعي أنه مخالف للفطرة ويعطي أمثلة 

سلمة وماهو واقع في الحياة الغربية من لذلك، ويقارن بين ماهو رائج في الحياة العامة الم
انحالل خلقي وتعدد الخليالت، وكذا ترجيح القانون الغربي والمجتمع والمرأة نفسها أن 

 يخادن الزوج اوجته على أن يتزوج عليها امرأة ثانية.

لتعدد عنده ليس فيه إهانة للمرأة كما يدعي أهل الضاللة، بل فيه مصالح اجتماعية وا
عارضون لإلسالم ومن حذا حذوهم يفضلون اتخاذ األخدان المتعددة للرجل كثيرة، فالم

فينبري الشيخ للدفاع عن هذه القضية  ،على الزوجة الثانية أو الثالثة. وهذا مخالف للفطرة
ويعري ما تنطوي عليه من خبث، ويستغرب انطالءها على من يجعلها سببا في الدفاع عن 

 تاب الكريم.حقوق المرأة، هي مما جاء في الك

أضرارا متعددة كلها ناجمة عن عدم  غير المشروع في نظر الشيخ التعدد إن في
 عفتها، بفقد بها اقترن التي المرأة وضرر عفته، بفقد الزوج ومنها ضرر ،التزام الشرع

 حيث من أيضا وضررها العفة، المفقود الرجل اوجة كونها حيث الزوجة من وضرر

 اوج وضرر الجهة، هذه من الزوج وضرر اوجها، من قاماانت تفقد عفتها أن احتمال

 الزوجة بزوجها تقترن التي الزوجة وضرر متزوجة، كانت إن الزوج اقترن بها التي المرأة

في حين  6وقريناتهم... المقترنين بين المضاعين األوالد وضرر كان متزوجا، إن المنتقمة
 تزوج اوجها كون وهو بالزوجة، خاص واحد ضرر هذه العشر مقابل الزوجات أن تعدد

 استعمل اوجها ألن بشرفها، يُخل لم بزوجها باستئثارها أخل ضرر إن وهو، أخرى بامرأة

                                                           
 بتصر . 16 قولي في المرأة، ص:  5
 بتصر . 19 – 18أة، ص: قولي في المر  6
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 .بأبويه باستئثاره فأخل شقيقه الولد بعد ولد لو كما قانون اإلسالم أعطاه الذي حقه

ي الوقت ففغير أن تعقيد القوانين ساهم في ايادة األامة، ولذلك ينبه الشيخ ويقول: 
 سهلة أصبحت معقدة، وباعتبار أنمثال الذي يجب أن تكون فيه إجراءات الطالق 

 الزوجات مع األاواج معاملة في وخطته المعامالت، في اليسر بنا يريد يُسر، اإلسالم

 كان وإن والنكاح القرآن، به كما عبر بإحسان، تسريح أو بمعرو  كإمسا على تدور

 ال اهلل وكان اهلل، إلى الحالل أبغض الطالق وكان أيضا، القرآن به عبر كما غليظا اميثاق
 وذاك هذا من شيء فليس النبوي؛ الحديث في وردا كما والذواقات، الذواقين يحب
 في الحرية وهذه، االفتراق من يتمكنان ال بحيث باآلخر الزوجين أحد يلصق وذلك

 التوسط في اإلسالم بصددهما، جعلت الزوجان يالقيها التي والسهولة والطالق، النكاح

 االشتراكية وفوضى ،حيث إن موضوع الطالق فيهما معقد فيهما المسيحية مبدأ ضيق بين
 7حيث ال اواج وال طالق.

ثم يخلص في النهاية إلى أن عدم التشابه وال التساوي من حيث الذكورة أو األنوثة 
هو الذي ول د هذه الفوارق، وليس ذلك من حيث تفاضل شخصية أحدهما على اآلخر: 

 ال يساوي فالرجل الجنسين، بمساواة أخل   إن الزوجات تعدد فإن ذلك، عن الوفض

بتعدد  الزوجات تعدد تجااي أن تأبى المرأة فطرة كون المساواة بعدم دييُنا المرأة،
قوة  أن مع واحدة مرة إال واحد عام في تلد أن تستطيع ال إنها ثم ذكرنا، كما األاواج
أيام  الرجل عن تستغني والمرأة شاغل، يشغلها وال يوم كل تتجدد الرجل في اإلنتاج

قبل  القدم ويعتريها الوالدة، عن فتنقطع الرجل، قبل وتهرم ونفاسها، ومخاضها محيضها
األدوار،  هذه من دور عليها مر   كلما طراوتها من فتفقد ووالدة، وثيبا بكرا فتكون الهرم،

 في الفائق الرجل ظلمنا لكنا للمرأة إنصافا المساواة حد في والمرأة الرجل وقفنا فلو

ل المولود أن يرى فطرته، أال  اعترا  على هذا يدل ال وهل أمه، عند حتى ذكرا كونه يَُفض 
 من البغاء، ُجنةً  الزوجات تعدد في نوخالصة القول إ الرجل؟ بفضل المرأة من جانب

 8.به العاملة لألمة وقوة

 مسألة السفور والحجاب في رأي شيخ اإلسالم

فوضعها  ،في قضيتهاوفي مسألة المرأة هو انعدام الوسطية في حالتها  المثيريء شوال
كانت في عين  حيثفي إفراط أو تفريط، فقد كانت فيما مضى مهضومة الحقوق،  إما

                                                           
 .23 – 22قولي في المرأة، ص:  7
 .27 - 25قولي في المرأة، ص:   8
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حس وال شعور لها، وال يمكن أن تشارك في  ال ناقصة عقل ودين،سلبية و الرجل آنذاك
الحياة  بمحاسن تحفلتستطيع أن  والأي شيء في الحياة االجتماعية إلى جانب الرجل، 

يصفها بأنها في أروع مقاماتها، ويظن  المزرية لةمن يرضى لها هذه الحاوكل  ومباهجها،
أن اإلسالم هكذا أراد لها، سلبية ضعيفة ال وان لها وال هم لها إال إنجاب األوالد والقرار 

للصورة األولى فهاهي  افي البيت، في حين إذا وصفنا صورتها الثانية المناقضة تمام
بل نافسته في كل مجاالت خرجت من بيتها واشتغلت وصارت لها حقوق مثل الرجل 

 ؟إما إفراط أو تفريطهل ال يمكن أن يكون هناك هذا كنا نب  أيضا، ف لكن ماالحياة، 

 هدى، غير على انطلقت وهاهي االنفجار، تسبب الضغط كثرة إن األمر حقيقةو
ممقوت،  حجاب فمن والجهل، المدنية بمعاول الفضيلة سياج فهدمت اندفاعا واندفعت

المدنية  لها وسوست عارية،شبه  مكشوفة الشارع إلى العيون، تراه ال مكنون خدر ومن
 !لألداب الهادمة الحياء، على الخارجة الحرية هي المرأة حرية أن فحسبت وخدعتها،

وتخويفها  إرهابها في يفكروا ولم وتسامحوا، الشأن، أولو وغفا واألاواج، اآلباء وغفا
 9ومنعها.

دافعوا عنها دفاعا مهوال، فهم إنما دعاة سفور  هكذا أراد لها أنصارها الذين
 وانحالل خلقي بالغوا في تمجيدها واالنتصار لها على حساب الفضيلة والعفا .

إننا نبحث فالشيخ مصطفى صبري ليس ضد عمل المرأة أو خروجها حيث يقول: 
يث نريد مساواتها بالرجل من ح ،عن الوسطية عن عمل المرأة وخروجها لكن بعفة وتستر

التعلم وكبح الضغط عليها وتسويتها به في الثقافة والعلم ونظرة المجتمع وغيرها من 
األمور الحيوية واستخدام عقلها وتوسيع خبراتها واالستمتاع من فضاء العالم الرحب، 

 الطوال مكاتبهن السنين إلى يجلسن اللواتي ونمجد الفضائل صور في ننفخ أن يجب فإننا

 المجتمع يحضرن هذا اللواتي هن فهؤالء المجتمع، خدمة في نشبابه ويبذلن يدرسن

 10األاياء. آخر يقتبسن اللواتي ال الكريمة، الراينة العاقلة للحرية

إن وهو ينكر الحرية المزيفة التي تتخبط فيها المرأة اليوم ظانة أنها في كامل حريتها: 
ثمن، حرية مزيفة، حرية  غير من اشترين الحرية المسلمات؛ والسيما الشرق، نساء بعض

 فهي قد أسرفت في المقلدة مبتذلة، إن حرية المرأة الشرقية ،مبنية على التكشف

األوربية والغربية، حيث إن  إنها حرية مبنية على التقليد، تقليد المرأة والخالعة، االنكشا 

                                                           
 بتصر . 35قولي في المرأة، ص:   9

 .37قولي في المرأة، ص:   10
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ال تهيم التقليد في صلبه ليس حرية، وإنما الحرية هي النابعة من اإلرادة الشخصية التي 
 11وراء تقاليد وعادات اآلخر.

ويرد مصطفى صبري على من يدعي أن السفور مع العلم والحرية ال يضر، فيكفي 
 نساءنا بأن أن تكون المرأة عالمة محررة مثقفة وال يهم إن كانت سافرة، فهذه فكرة موهمة

 إساءة يف وإنما السفور، الذنب في وليس أيضا، السفور يضرهن فال مثلهن ارتقين إذا

 من ستار سدل بها إنما يقصد السفور دعاة من االستدراكات هذه فيرد بأن أمثال استعماله؛

 أصحاب من بها  ينخدع من ال يندر أنه والعجب الفاضحة، السفور جناية على التضليل

 وصل إليه حال المرأة. عما به ويعتذرون المرأتين، بين بالفرق فيؤمنون الصافية، القلوب

ة إلى كائن مسلوب اإلرادة والفكر، فال هي أل المرفالغرب اليوم حو  ول: ولذلك يق
 دعاة يسمي كما وهذا، حرية كما تعتقد في قرارتها والهي مختارة لما تفعل كما تظن

 أو األنصار هم من يعلم واهلل خصومها، الحجاب ودعاة المرأة، أنصار أنفسهم السفور

 12.المصلح من المفسد يعلم كما األعداء،

 المسلمون إليها يحتاج التي النهضة لواام من المرأة سفور إن يقولونويرد على من 
 يأباه وال اإلسالم أن الناس كل يعر  أوضحناه الذي العصري بمعناه السفور إنقائال: 

 يدعون له، المسلمين بأسماء المتسمين الكتاب من كثيرا ترى ذلك من بالرغم ثم ه،يقبل

ويعتبرونهم  باللوائم، يخالفونهم من على وينحون عليه، ةالمسلم المرأة ويشجعون
 13المخالفين. نقاش في يستمرون األقل على وهم ومخالفتهم، بقولهم يعبأ ال رجعيين؛

وينظر الشيخ إلى المسألة عقائديا، فهو بارع في هذا، وله كتاب تحت عنوان: 
" أدرج فيه مقالته هاته، "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين

 أهل ومذهب ذنوبا، بل ذنبا ويقتر  يخطئ قد المسلم بأن علي يعترض والحيث يقول: 

 اهلل معصية ألن هذا، بمثل علي يعترض ال الدين؛ عن اإلنسان تخرج ال الكبائر أن السنة

 في ورسوله هلل معارضا المسلم يكون أن يمكن والال فع بمعصيتهما تقاس قوال ورسوله

 عن المثا له نذكر به، ورسوله اهلل أمر ما طبق أفعاله تكون ال أن أمكنه وإن أقواله

 الحفالت بعض في وتشترك العصري، السفور الفع المسلمة المرأة تسفر كأن موضوعنا،

 ما على ماشية الحديث، السفور في عمرها طول تعيش بل الكاسي، الغير بثوبها الساهرة

                                                           
 .40قولي في المرأة، ص:   11
 بتصر . 56قولي في المرأة، ص:   12
 .61قولي في المرأة، ص:   13
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 أن فيمكن النفساني؛ هواها ذلك كل في ومماشية واالختالط، االنكشا  فنون من يقتضيه

 بقائها احتمال جدا يُضعف عليه استمرارها كان وإن إسالمها على المرأة هذه تبقى

 !مسلمة

 من إليه يدفعها دافع وله الدين، من مروًقا بمجرده يعتبر ال المعصية فعل فهذا

 بها، المختلط الرجل موقف وكذلك أجله، من لها يغفر اهلل فلعل الجنسية، الطبيعة

 فهو النساء، بستر اآلمرة القرآن لصراحة المعارض القول أما ال،فع سفورها من المستفيد

 عدم غير طبيعي دافع له ليس إذ اإلسالم، من ُمروًقا ذلك قائل وحسب الفعل، من أشد

 14.بالقرآن اإليمان

 خالصة وخاتمة

ين منعه وعدم موافقته إلى أال يُظن يدعو الشيخ مصطفى صبري إلى عدم الخلط ب
فهذا شيء وذاك شيء آخر،  سفورها، على يوافق ال كما المرأة على تعليم يوافق أنه ال

 تعليم نصرة ألنفسهم يحتكرون السفور فهذا حالل وذاك منهي عنه، حيث إن أنصار

 التعلم، نع المرأة أمنع ال إني !وفي ذلك يقول: "نعم، المرأة، ويجعلون ذاك مبررا لهذا

 التعلم من كل يكون أن بشرط لكن النبوغ، منها يستشعر لمن العلوم في التبحر من وال

 فإن منهن، ومدرساتهن الذكور، الطالب يخالطهن ال بالنساء خاصة مدارس في والتبحر

 يلقون الرجال من العلماء ينتدب العالية، الدروس لتدريس يكفي من فيهن يوجد لم

 بعث طبًعا أجيز وال خمرهن، رؤوسهن وعلى الشباب الممتلئات مطالباته على الدروس

 أمام الدروس تلقيهن من البد كان وإذا مدارسها، في ليتعلمن الغرب بالد إلى الفتيات

 من وأسلم أسهل بمدارسنا وتوظيفهم بالدنا إلى منهم عدد فاستجالب البالد، تلك علماء

 لم سنوات بعد ويعدن اإلفرنج، بنات عيشة افيه يعشن بالدهم إلى بناتنا من أفواج إرسال

 15.لغتها إال قوميتهن ومن اسمه، إال اإلسالم من معهن يبق

الحجاب وإفساحها المجال للتبرج يناقض الفطرة غرب وأتباعه رفع مدنية ال إن
اإلنسانية. وأن أمر القرآن الكريم بالحجاب يصون النساء من المهانة والسقوط، ومن الذلة 

 معنوي ومن الرذيلة والسفالة.واألسر ال

 فرض فلو ذلك، عن الوفض ويرد الشيخ على الداعين لمساواة المرأة للرجل أنه:

                                                           
 .63قولي في المرأة، ص:   14
 .65لي في المرأة، ص: قو  15
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 حد في تقف ال فهي له، يصلح ما لكل تصلح أن مبل  الرجل مساواة من المرأة بلوغ

 على يقدر ال فهو المرأة، له تصلح ما لكل يصلح ال الرجل ألن تفوقه، بل به المساواة

 والحنان وخدمته، ومحبته، وحضانته، وإرضاعه، الولد، ووالدة بطنه، في الجنين حمل

 المساواة فدعوى عليه؛ وتشفق وتحن وتخدمه وتحبه المرأة تحضنه كما عليه؛ والشفقة

 بطالن منه ويستبين باطل، وهو المفروض، خال  تستلزم عليه تفوقها إلى المنتهية للمرأة

 16.أيضا الدعوى

بة سد أفواه المدعين لمساواة المرأة بالرجل، فيا من يدعي أن المرأة فهذا إذن بمثا
مهضومة الحقوق، ويا أيها الذين يظنون أن اإلسالم ظلمها ويا من تظن أنها مقموعة إن 
اهلل تعالى ساواها معك بقوانينه الكونية بل جعلها أفضل منك بتحملها أعباء أنت لست 

تساويها معك في الحقوق وكأنها هبة منك إليها، إن  قادرا عليها، فال تدعي أنك تريد أن
الشرع قد منحها تلك الحقوق فال تحاول أن تخدعها وتسلب منها حقوقها ثم تدعي أنك 
تمنحها إياها وكأنك أنت المانح، فرب العالمين هو من أعطاها الحقوق التي غمطتها أنت 

 بقوانينك الجديدة.

 

 

 

 

 

                                                           
 .69قولي في المرأة، ص:   16
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 تعقيب على فتوى اإلمامة: الحقوق الدينية للمرأة الناقصة

 1 بن الِغيـاثيـةيوسف 

 

 مقدمة

نود أن نستشرف قضية هامة، وهي موقع موطإ اإلمام  -هذه  -في مقالتنا الصغيرة 
ذلك أن الفتوى المتعلقة بإمامة المرأة،  -ه رحمه اهلل تعالى، ونفع بعلمه وسيرت -مالك 

والتي أصدرها المجلس العلمي األعلى في المملكة المغربية أثارت لدينا تساؤالت كثيرة. 
ومن أهم تلك اإلشكاليات ما هو موقع األصل من الفرع، وكيف هيمن الفرع على األصل 

ـر ب  بعض األمور.؟ إال أننا قبل الدخول إلى هذا الموضوع، نود أن نَُذك ِ

 المذهب المالكي: حصن المغاربة

إن المغاربة احتموا طيلة قرون خلت بالموطإ. بل، إن المغرب يعد المالذ اآلمن 
للمدرسة المالكية، أو ما تعوِرف على تسميته بـ"المذهب المالكي" وقلعتها الحصينة. ويعد 

جانس المغربي ثقافيا هذا المذهب من أهم عناصر الوحدة المغربية، ومن أقوى عناصر الت
ودينيا. كما ينبغي التذكير بالجهود التي بذلتها السالالت التي تعاقبت على حكم المغرب 
األقصى، منذ األدارسة، وصوال إلى األشراف العلويين الذين يواصلون بجدية حمل 
 هالرسالة للمحافظة على الوحدة الوطنية والمذهبية للمغرب األقصى، حتى يواصل إشعاع

 قافي في أعماقه االستراتيجية بإفريقيا والمغرب الكبير.الث

تذكيرا  -وانطالقا من هذا الدور الذي دأب المغرب األقصى على تأديته، فإننا ننبه 
إلى هذه الرسالة الحضارية التي بل غها المغرب إلى العالمين. وال نرى ما الذي يمنع  -

ب يُعتَبر مركزيًة داخل المغرب الكبير المغاربة من مواصلة أداء مهمتهم، علما أن المغر
وإفريقيا؛ خاصة الساحلية منها. هذه الربوع التي تدين باإلسالم دينا، وبمالك مذهبا، 
وورش قراءًة. بعبارة أخرى فهي تتبع ثقافيا للمغرب. ونحن لم نطرح هذا األمر تعاليا أو 

                                                           
1 Dr. II. Hassan Üniveritesi, Karşılaştırmalı Dinler ve Dini Reformlar Araştırmacısı. 
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ات المغربية بما ينتظرها تزكية للنفس أو تفضيال على اآلخرين. لكن، طرحناه لتوعية الذ
 من استحقاق، وما يلزمها أخالقيا ودينيا تجاه هذه الربوع.

 فتوى المجلس العلمي

ونحن نطالع موقع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، إذ تراءت لنا فتوى المجلس 
العلمي األعلى الموقَّر والتي تتعلق بمنع إمامة المرأة للصالة. وبعد قراءات ومطالعات، 

جدنا أنفسنا وسط ركام من اإلشكاليات التي يثيرها نص الفتوى. ذلك أن هذا النص و
يكاد ينص صراحة على منع إمامة المرأة. لكن هل استند المنع إلى القرءان )الكتاب 
المجيد، والمكنون والكريم(؟ أم أنه استند إلى حديث من المروي ثقة سندا ومتنا ؟ أم أنه 

وموطئه الشهير )دستور المذهب ووثيقته  -رضي اهلل عنه  -استند إلى اإلمام مالك 
َسة(؟ لم نجد ألي من هذه األصول الكبرى وجودا في نص الفتوى. وقد اعترانا  المؤس ِ
الحرج الكبير ونحن نرى إزاحة لهذه الثوابت المعتَبرة لنجد أن المعتمد للفصل في هذا 

ت في المستقبل المتوسط والبعيد الموضوع الذي سيثير الكثير من المناقشات والتساؤال
هو أقوال ال يمكن أن تؤدي دورا إذا ما أريد للدليل أن يكون قويا. وحتى إذا ما سل منا 

فذلك ال يحل  -خصوصا عند مالك )ض(  -للعرف باعتباره مصدرا من مصادر التشريع 
 إشكالية مستعصية مثل هذه.

فهذه مسألة وقت  -تُِجـْز إمامة المرأة وتعتري المـرَء خيبُة أمـل، ليس ألن الفتوى لم 
ولكن ألن القرءان الكريم أضحى مهجورا مرة أخرى وإن أشير في نـص  الفتوى أن  -فقط 

المتبع في المغرب هو الكتاب والسنة. إال أننا ال نجد في نص الفتوى كتابا وال سنة 
ب في األرض" صحيحة. وإننا ال نعني هنا أنه لو أجازت الفتوى هذه إمامة "اإلنسا ن المعذ 

 سيكون ذلك تمسكا بالكتاب والسنة. القضية أعقد من إجازة أو منع.

 حقوق المرأة الدينية

وسنحاول أن نثير مالحظات أَْلقـى بظاللها النص )نص الفتوى( إثراء للنقاش إذا 
ذلك وجدنا من يصغي إلى آراء مخالفة. والحقيقة أننا إذا أثرنا الحقوق الدينية للمرأة فإن 

ال يعني مسايرة ألحد خارج منظومتنا اإلسالمية. ومعلوم أيضا أن "اإلمامة" الدينية أثيرت 
قد عرفت هي األخرى مثل هذه  2[Catharesفي المسيحية وكانت طائفة "الكاثار" ]

                                                           
طائفة انتشرت جنوب أوروبا وخاصة بفرنسا في القرنين الثاني والثالث عشر، أبادها الكاثوليك باعتبارها طائفة مهرِطقة، 2 

التي كان معتنقوها  يتحصنون فيها. وكان مما يميزها أنها كانت تتعامل ونك لوا بها تنكيال شديدا. ولم يبق منها غير الحصون 
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روا" األرض من هذه الطائفة في حرب  القضية وجلب عليها حنق الكاثوليك الذين "طهَّ
غير الحصون والقالع التي كان هؤالء يتحصنون فيها، أما هم فلم إبادة جماعية لم تبق 

يعودوا سوى أثـٍر بعد عين. وإذا أثرنا أسئلة وإشكاليات فإن ذلك من باب تنمية حاسة 
 النقد التي غيبتها ظروف وأزمنة وأشخاص وأفكار...

نا أن " في هذه النازلة. ولقول فصلإننا نخشى أن تكون الفتوى المذكورة عبارة عن "
ْكـر  ْرف من أهل الذ ِ نتساءل هل استفتى المجلس الموقَّر من هم خارج الوسط الفقهي الص ِ
من الوسط االجتماعي )السوسيولوجي( والوسط النفساني )السايكولوجي(، وغيره من 
األوساط الثقافية؛ خاصة وأننا ال نتوفر على دراسات معَتَمدة تبي ن ما هو الوقع النفسي 

تماعي واالنطباع الذي يمكن أن يؤول إليه فعل الصالة خلف إمام من جنس واألثر االج
المرأة. وبهذا ستتاح فرص أكبر للجامعات وأهل الدراسات في الميادين التي ذكرناها 
وأخرى غيرها إن توفر لها أن تساهم في هذا الورش الكبير، وسيكون للفتوى قيمة علمية 

قيقيا. كما أنه سيظهر عالمنا اإلسالمي بمظهر وسوسيوثقافية أكبر، وستحقق إجماعا ح
علمي سيدخله الحضارة من بابها الواسع، وستكون انطالقة جديدة نحو التقدم، دو أن 

الذي ننشده بما  3ننسى أن المغرب سيكون حقق سبقا وريادة على مستوى التجديد الديني
نود لو استنجد فقهاء  يعزز خصوصية بالدنا في الوسط العربي واإلسالمي واإلفريقي. كنا

المجلس العلمي األعلى الموقَّر بمثل هذه الدراسات حتى يتسنى لنا أن نقرأ الكتاب 
المسطور وننظر في الكتاب المنظور وهو آيات اهلل في اآلفاق واألنفس. لكن، ربما تنبه 

لين إلى هذا البعد الهام في مستقبل األيام وهم ينظرون ف ي أعضاء هذا المجلس المَبجَّ
 قضايا من هذا القبيل.

                                                                                                                        
بتساهل مع المرأة مقارنة بالمذاهب النصرانية األخرى، إذ أتاحت لها فرصة للوعظ والخطابة في القداسات الدينية. أما عداء 

بالعقائد وما كانت تدعيه من أنها  الكاثوليك لهذه الطائفة لم يكن بسسب مواقفها من المرأة، ولكن ألسباب أخرى تتعلق
تمتلك أسرارا ووثائق تتعلق بالمسيح )ع( نفسه وعالقاته اإلنسانية. وفي أيامنا هذه، عاد البحث مجددا حول هذه الطائفة، 

 [ التي تحولت إلى فيلم سينمائي.Da Vinci Code" ]شفرة دافينتشيخاصة بعد ما أثارته رواية "

من جعل نساءا في المجلس العلمي األعلى، فضال عن السماح  -حسب علمنا  -مية الوحيدة  يعد المغرب الدولة اإلسال 3
للمرأة العالمة بإلقاء الدروس الحسنية بحضرة أمير المومنين. وتكوين مرشدات وواعظات. وهي خطوات وجب أن تتعدى 

م للناس، هو التحدي األكبر الذي سيالزم أي خطوة إصالحية إذا أريد لها  الشكل، ألن أزمة المضمون الديني ؛ أي ما يَُقدَّ
النجاح فعال حماية لوحدة البالد وإقالعها الثقافي. ألنه بدون مضمون ديني ينبني على عالمية القرءان ستبقى كل الخطوات 

 اإلصالحية حبيسة أشكال بجوهر قديم انتهت صالحيته منذ قرون.
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 ما جديد هذه الفتوى؟

إن الفتوى التي أصدرها المجلس الموقَّر ليست سوى تحصيِل حاصل. أوال، ألنها 
لم تستفِت من هم خارج الوسط الفقهي الضيق ؛ وثانيا، ألنه ال يوجد اهتمام كبير بهذه 

إصدار فتوى من  القضية في األوساط العامة. فهل تُشك ِل قضية مثل هذه حيزا يستحق
قبيل ما أصدره المجلس ؟ إن الوسط العام ال يُِقـر  إمامة المرأة للصلوات. إال أننا نعتقد 

التي يعمل بها الفقه المالكي. وفي حاالت مثل هذه ال  سدا للذرائعأنها صدرت )الفتوى( 
الحتواء يمكن لهذه القاعدة أن تعمل ألن استعمالها هو بمثابة هروب إلى األمام ومحاولة 

أي نقاش جاد يمكنه أن يفضي إلى أن تنال المرأة الحقوق الدينية التي لم تتمتع بها بعد 
را  بسبب ظروف تاريخية ومنها العرف وهيمنته على المبدإ. واتخاذ سد الذرائع مطية ومبر ِ
هي ضريبة يدفعها المجتمع الجاهل وغير العلمي، مجتمع ال مكان فيه إال للهوى أو 

سري. وهذه من ميزات مجتمعات الرعية وليست ميزة مجتمعات المواطنية الحظر الق
الذي يتمتع فيها الفرد بكامل كرامته ومنها "البيان"، وحرية التعبير والنظر في األمور، حتى 
ما إذا نضج موضوع النقاش ُحِسم بواسطة القنوات الالزمة للحسم. أما حسم الوصاية 

ـَي منها طيلة قرون من التاريخ التي مضت على األمة. ذلك والُمصادرة، فما رأينا خيرا ُرجِ 
 ...أن إساءة تطبيق مبدإ ما ال يجب أن تلغي المبدأ نفَسه

، نرى أن الفتوى غلبت عليها صفة السرعة، إن لم نقل التسرع. وبذلك  ومن َثـم 
تكون قد جانبت الصواب من بعض النواحي، ولو أن مضمونها لم يكن ليفاجئ أحدا. 

ى جانب عامل السرعة، نجد أن موضوعها غير جوهري بالمقارنة مع القضايا التي من فإل
شأن المجلس أن يبدي فيها رأيا. وال ندري هل من صالحياته أن يقول رأيا أو يصدر 
فتوى بغير إذن من أحد أم أن له حرية المبادرة. بمعنى آخر هل هو يفتي تحت الطلب أم 

فتعليم المرأة ومشاركتها السياسية وتوليها القضاء  -فقط  -أن األمر غير ذلك؟ وللتذكير 
را قبل عقود، بل، كان بدعًة ومحرما بل ربما وردت فيه  ونزع النقاب لم يكن متصوَّ
أحاديث أو لُِوَيت أعناق آي من القرءان المجيد، وبات اليوم كل ذلك من قبيل السخرية 

الف المفتين سمحوا بمثل تلك في بعض األحيان من قبل هاته األجيال وكيف أن أس
الفتاوى في ذلك العصر... وها هي إمامة المرأة تجد لنفسها موطئ أقدام في الساحة 
ليتبين أن حقوق المرأة لم تكتمل بعد ألنها لم تنل حقوقها الدينية، والسبب هو التمييز 

ة وهي الذي يكرسه العرف وال عالقة للدين به. والزمن كفيل بالبت في مثل هذه القضي
مكافحة التمييز بين المرأة والرجل في ممارسة المهام الدينية ومن ذلك اإلمامة. وسيكون 
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مصير هذه "النازلة" شبيها بمصير تعليمها وتوليها القضاء وإمامتها السياسية. فالقرءان 
أخلد من قول ورد هنا أو هناك، وهو أعلى من أزمنة األعراف مهما كانت ضاربة في عمق 

عي اإلحاطة بكل ما جاء فيه أو  التاريخ. والقرءان ليس كتابا متعجال، وال أحد يمكنه أن يد 
ماضية في الخلق وفي اآلفاق وسيعلمها الناس ولو  -تعالى  -تدبره كما ينبغي. وسنن اهلل 

، ال نرى أن ننظر إلى هذه الفتوى باعتبارها رأيا نهائيا، أو على أنها  بعد حين. ومن ثَم 
 "قول فصل".

ن مظاهر قصور هذه الفتوى كونها غي بت القرءان الكريم، واكتفت باالحتفاء وم
بأقوال لفقهاء ال نرى أنه يصح أن تتجاوز آراؤهم وفتاواهم زمانها لكن فما بالُنا والزمن 
تغير واألحوال والناس تغيروا وصاروا بعقليات جديدة، وأن السقف المعرفي أصبح أعلى 

وأقروا ما قرروه وقننوا ما قننوه انطالقا مما  -رحمهم اهلل  -مما كان عليه حينما أفتوا 
ر بهذه المعطيات ليس ذلك  ل لديهم من فهوم وما رجح لديهم من معارف ؟ وإذ نَُذك ِ تَحصَّ
للتقليل من شأنهم، ولكن لتوعية المعاصرين أن أسئلتنا ال يمكن أن يجيب عنها غيرنا. 

ـة قد خلت، لها ما كسبت، فهم أجابوا عن أسئلتهم واجتهدوا إليجاد أجوبة  فتلك أمَّ
عليها. لكن نحن لم نستطع أن نفرق بين الثابت والمتحول بل حتى خريطة الوحي لم 

 نستطع أن نحددها بدقة.

ولذا، فاعتمادنا على اآلخرين يجسد كسال في التعامل مع نصوص الوحي الحقيقية 
ول إننا أجبنا عن إشكاليات من قبيل واكتفاء بجهود اآلخرين وتدبيجها تدبيجا عصريا لنق

هذا التعقيد. كما أن اعتمادنا على أنفسنا ال يعني أن نضرب عرض الحائط كل ما نُِقل 
إلينا، فنحن ال ننطلق من الشيء. ومما أثار انتباهنا في نص الفتوى أنها لم تورد نصا 

شراحه. وكم واحدا من الموطإ الكتاب الرئيس للمذهب واكتفى النص بِذْكر بعض من 
 كان بودنا أن تصدر شروح حديثة للموطإ حتى نتمكن من تجديد المذهب.

ومما الحظناه على نص الفتوى كوَنـه تجاهل أمرا مهما ليس للتأويل فيه مجال، 
" )عليها السالم.( وما ال مريـموهو المرأة الوحيدة التي ُذِكَرت في القرءان باسمها : "

اكتفوا من مريم وقصتها بكونها أم عيسى )المسيح عليه  نرجوه هو أن يكون علماؤنا قد
السالم.( فاإلنجيل ال يذكر مريم كثيرا والكاثوليكية ال تتعدى من مريم كونها أمَّ اإلله 

أما مريم اإلمامة والتي عاشت بعد أن  -تعالى اهلل ومسيحه عن ذلك علوا كبيرا  -االبـن 
الم حتى تلج المعبد وتمارس كامل حقوقها نذرتها أمها لخدمته وناضل زكريا عليه الس

وواجباتها على الرغم من جنسها، والذي أنكره عليها القائمون عليه من بني إسرائيل، 
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 واشترطوا إلمامتها الذكورة، فال نجد لها أثرا في الثقافة والعرف.

ونخشى في هذا الصدد، أن يحسب علماؤنا أن قصة مريم عابرة. وندعوهم إلى أن 
ا عن جدوى إدراج مريم في القرءان المجيد ويخصص لها سورة من أطول سور يتساءلو

القرءان. وال نرضى أن يكون هذا اإلغفال من باب اتخاذ القرءان عضين أو اتخاذه 
مهجورا، ليقفزوا إلى أقوال أناس يتجاهلون سقفهم المعرفي وموقفهم من المرأة، فضال 

ضهم. إذن، فبدون استحضار تلك السياقات عن طابع البداوة والبساطة الغالب على بع
لن ننتج غير  -رحمهم اهلل وأحسن إليهم  -الحضارية التي عاش فيها أولئك العلماء 

نماذج متخلفة أخرى، ولن نزداد غير بُْعـد من الحضارة التي تكافح التمييز بين الجنسين 
 وتكرس تكافؤ الفرص يوما بعد يوم.

 القرءان أعلى سقفا من الفتوى ومن الثقافة التي أنتجتها

وفي نظرنا، المتواضع، فإن القرءان المجيد قد ألغى شرط الذكورة في اإلمامة 
، وألغى شرط الذكورة في اإلمامة الدينية حين أورد ملكة سبإالسياسية حين عرض نموذج 

ة أولئك وهؤالء حين لم يكتف ، عليها السالم. بل إنه أجهز على ذكورمريم البتولنموذج 
بتيسير ولوجها المعبد وإتمام نذر والدتها، بل تعداه إلى أن أكرمها بحمل روحه وكلمته 
، يعيد القرءان االعتبار لإلنسانية جمعاء  في أحشائها، فحبلت بغير رجل ذكر. ومن َثم 

ورة وبشكل أنبل من ممارسة المدافعين عن حقوق هؤالء وهؤالء، وأسقط شروط الذك
 واألنوثة وأعاد الكفاءة إلى الواجهة وقضى على التمييز بين اإلنسان على أساس الجنس.

لكن، وجب التنبيه إلى أن استيعاب هذه الحقيقة الكونية المبثوثة في الكتاب 
المكنون تحتاج إلى وقت وإلى زمن قد يطول أو يقصر حتى تتحقق هذه األهداف السامية 

م علماؤهم إلى القرءان الكريم. ولذا، قد يكون من التعجل ويعود المسلمون وعلى رأسه
في واقع من قبيل مجتمعاتنا اإلسالمية اإلقرار بأن إمامة المرأة في الصلوات العامة، على 
الرغم من أن اإلمامة السياسية تحققت )بيناظير بوتو، خالدة ضياء...( إال أنه ال يجب أن 

 تسقط اإلمامة الدينية من الحسبان.

ليه، فنحن ندعو المجلس الموقر وغيره أن يعيد دراسة الموضوع بعيداً عن وع
الضوضاء التي يمكن أن تصاحب مثل هذه المواضيع والقضايا، فما وقع في الواليات 
المتحدة حين رأست السيدة أمينة ودود صالة الجمعة وما ثار من ضجيج وعقم في 

ودود ال يشجع على السير ُقُدمـا وبهدوء النقاش، والتنابز باأللقاب كْيل التهم للسيدة 
الستيعاب المسألة بطريقة سليمة بالحوار الجاد الرصين ؛ فال ينبغي أن يُزايد أحد على 
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أحد سواء في التجديد أو ادعاء صيانة الثوابت. فالنيات موكولة إليه تعالى، وما عدا ذلك 
... وعلى هذا األساس، ليعالج بحسن نية وبكل روح إيجابية، وبكل تواضع وخفض جناح

ندعو إلى تضافر الجهود من ِقَبل القائمين على األمر لمزيد من دراسة القضية وتهييء 
الرأي العام لنتائج تلك الدراسات خاصة إذا جاءت عكس األعراف وما جرى به العمل، 

 قضية.بطريقة بيداغوجية وروح إيجابية. أما اليوم، فالنفوس ليست مهيَّأًة لتقبل مثل هذه ال

ومما أثاره نص الفتوى أن إمامة المرأة ال تجوز حتى بالنسبة للمرأة وهو أمر يثير 
استغرابا ودهشة، والعلة كانت أنه ال يراد خلق عالم للمرأة منفصل، والسؤال هو هل على 
كـر لكي يؤدين الصالة؟ أمر لم يُِجب عنه في نص الفتوى  هؤالء النساء انتظار اإلمام الذَّ

 الصادر.

 خاتمة

وختاما، فالفتوى جاءت استجابة للعرف الذي وجهها توجيها مباشرا، وليس هذا 
اكتشافا بل إنه اعتماد لمصدر من مصادر المذهب الجاري في المغرب. ومع ذلك لو أن 
الفتوى فتحت الباب أمام أعراف جديدة تقتضي المصلحة والتنمية اإلنسانية فإن الوضع 

ه األمور بهذه الفتوى. إذ لو تمَّ إعطاء فرص للبحث وطلب سيكون على غير ما ستؤول إلي
المشورة من أهل ِذْكٍر آخرين باإلضافة إلى الفقهاء سيجلب جوا مفتوحا بعيدا عن 
األعراف التي تخنق النصوص وتشل حركتها لرفع الواقع نحو النص وليس إنزال النص 

نية يهيمن النص على العرف. إلى الواقع. ففي األولى يهيمن العرف على النص؛ وفي الثا
ولما كان النص مطلقا والعرف نسبيا فالنتيجة هي أن العرف هيمن على النص في هذه 
النازلة. ونعتقد أنه إذا بُحَث بجدية في النص القرءاني الموصوف بالمكنون، فإن حقائق 

ه تعامل جلية ستتكشف شريطة تحرير إرادة اإلنسان وانقياده لهذا الكتاب والتعامل مع غير
، نرجو أن نصل إلى الهيمنة كما عبر عنها القرءان في سورة  تصديق وهيمنة. ومن ثَمَّ

 ، وليس بمعنى القهر والغلبة.4المائدة

ونقول في ختام مقالتنا هذه إنه بدون تجديد المذهب وإيجاد شروح اجتهادية لموطإ 

                                                           
ًقا ِلَما َبْيَن يََدْيِه ِمْن اْلِكتَاِب  َوأَنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكتَاَب ِباْلَحق ِ  4 ا َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما أَنَزَل  َوُمَهْيِمنًا َعَلْيهِ ُمَصد ِ ُ َواَل تَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َعمَّ اهللَّ

ُ لََجَعلَكُمْ  ٍ َجَعْلنَا ِمْنكُْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا َولَْو َشاَء اهللَّ ًة َواِحَدةً  َجاَءَك ِمْن اْلَحق ِ ِلكُل  َوَلِكْن ِلَيْبُلَوُكْم ِفي َما آَتاُكْم َفاْسَتِبُقوا  أُمَّ
ئُُكْم ِبَما ُكنتُْم ِفيِه َتْخَتِلُفونَ  ِ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفيَُنب ِ ُ َواَل تَتَِّبْع أَْهَواَءُهمْ َوأَْن اْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما أَنَزَل  (48) اْلَخْيَراِت ِإَلى اهللَّ  اهللَّ

ُ ِإلَْيَك  ُ أَْن يُِصيَبُهْم ِبَبْعِض ُذنُوِبِهْم َوِإنَّ َكِثيًرا ِمْن النَّاِس  َواْحَذْرُهْم أَْن يَْفِتنُوَك َعْن بَْعِض َما أَنَزَل اهللَّ َفِإْن َتَولَّْوا َفاْعَلْم أَنََّما يُِريُد اهللَّ
 .6 .المائدة / ج  –( 49) َلَفاِسُقونَ 
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نا اإلسالمي، لن يصمد ، مع انفتاح التحديات على بالدنا وعلى عالم-رحمه اهلل  -مالك 
المغرب كثيرا فسنوات التخلف الحضاري لها حكمها، فلم يعد المغرب كما كان أيام 

بل وجب  -قدس اهلل روحه  -المرابطين وال حتى أيام السلطان المصلح محمد الثالث 
جعل المذهب أكثر التصاقا بمصادره األساسية وعلى رأسها القرءان الكريم وموطأ مالك، 

بتعادا عن شروح انتهت صالحيتها الحضارية والثقافية. وإال فالمستقبل لن يُبِقَي وأكثر ا
من المذهب غير المصالح المرَسلة، وال ندري حينها مصالح من، وال إلى أية جهة هي 

 !!مرَسلة

ويبقى األمل معقودا على تفهم انشغاالتنا وأن تتجنب الفتاوى المقبلة ما وضعناه 
ن يهمهم أمر هذه البالد من أخطاء تعتري أي عمل إنساني، ليبقى بين أيدي المهتمين وم

الحوار موصوال، والحرية مكسبا ال ينبغي التفـريط فيه. ونرى أن الفتوى التي بين أيدينا 
ربما تكون حصلت أجرا وهلل الحمد باجتهادها المشكور هذا. ولو أن أمام المجلس 

جوهرية منها وأهمها قضية التواصل بين العلماء  الموقَّر قضايا أعقد من إمامة المرأة وأكثر
ة. أما الفتوى لم تكن أحسن تحية بل كانت ردا للتحية فقط.  والفئة العريضة من األم 

 فالمجلس طُِلَب منه الرأي، ومن اللياقة والواجب أن يبدي رأيا وقد أبداه.

 ربيةملحق: نص الفتوى التي صدرت عن المجلس العلمي األعلى، المملكة المغ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أما بعد: فمن المعلوم في الفقه المالكي أنه ال تجوز إمامة المرأة للنساء. فكيف 
من اهل العلم منهم ابن ايمن المالكي وجوزوا  اوقد خالف المالكية جمهور، بالرجال

هذا  واألدلة على جواز إمامة المرأة للنساء معلومة وليس قصدي في إمامة المرأة للنساء
 .الموضوع بيان ذلك إنما قصدي بيان موقف مجلسنا العلمي االعلى بالمغرب

جوابا على السؤال الوارد على الكتابة العامة للمجلس العلمي األعلى من وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية المتعلق بالحكم الشرعي في إمامة المرأة في الصالة، هل 

 تجوز أم ال تجوز؟

لة من هيئة اإلفتاء، واستعراض آراء الفقهاء المالكية في وبعد تدارس الناز
 :الموضوع، نجيب بما يلي

لقد اختار المغرب بمذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه اهلل تعالى منذ 
تأسيس الدولة المغربية وكان هذا االختيار مبنيا على أسس شرعية مستمدة من الكتاب 
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 .ربة ووحدتهم المذهبية عبر العصوروالسنة، وسببا في جمع كلمة المغا

وقد اتجه المذهب المالكي في المشهور والراجح الذي به العمل إلى عدم جواز 
من ذلك قول  .إمامة المرأة، كما يستفاد من أقوال أئمة المذهب من الفقهاء قديما وحديثا

ة وال نافلة ال وال تؤم المرأة في فريضالشيخ أبي محمد عبد اهلل ابن أبي زيد القيرواني: " 
.."، وقول اإلمام وال يجوز االئتمام بامرأة". وقول الحافظ ابن عبد البر : "رجاال وال نساء

". ال تصح إمامة المرأة عندنا، وليعد صالته من صلى وراءها وإن خرج الوقتالمازري : "
مام أقرب المسالك إلى مذهب اإل"، وقوله في وبطلت بمن بان امرأةوقول الشيخ خليل: " 

خلف امرأة،  –أي الصالة  –وشرط اإلمام إسالم، وتحقق ذكورة، فال تصح : "مالك
وما ذهب إليه المالكية من القول بعدم جواز "، فاشتراط الذكورية يحترز به عن األنوثة

 .إمامة المرأة يتأسس على اعتمادهم عمل أهل المدينة أصال لتقوية أخبار اآلحاد

اء ذلك حتما إلى استقالل عالم النساء وانفصاله، ولم ولو كان للمرأة أن تؤم النس
يعد بهن حاجة إلى أن يشاركن الرجال في المساجد، مع ما يتحقق لهن من حضور 
المواعظ والمشاركة في الخير، وقد كان مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مأهوال 

م كثيرا ما يخصهن بالنساء اللواتي كن يصلين مع الرجال، وكان عليه الصالة والسال
أما إمامة المرأة بالرجال فإن الفقه  .بالمواعظ ويأمرهن بالصدقة ويقبل منهن بيعة النساء

اإلسالمي مجمع على منعها، لما يترتب عنها من تغيير في هيأة الصالة، إذ أن صالة المرأة 
 .سرية بينما يعتبر السر في الصالة الجهرية نقصا في صالة الرجال

 .ة المرأة تقتضي حتما تقديمها وتغيير موقعها في مشهد صالة الجماعةكما أن إمام
ولم يثبت في تاريخ المغرب وال عند علمائه أن أمت امرأة الصالة في المسجد ال 
بالرجال وال بالنساء، في أي وقت من األوقات، وهذا ما دأب عليه أهل هذا البلد األمين 

 .وجرى به عملهم في مختلف العهود

مرأة ال تؤم في الصالة ال يحمل على أنه منقصة لها، وال حط من مكانتها، وكون ال
 .وإنما هو حكم راعى موجبات أخرى سبقت اإلشارة إلى بعضها

وإن المجلس العلمي األعلى إذ يصدر هذه الفتوى يحسم كل خالف فيما يثار 
 .سبيلحولها من تأويالت ومناقشات. واهلل الموفق للرشاد، والهادي إلى سواء ال
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___________________________________________________________ 

İSLAM DİNİ’NDE KADINLARIN SOSYAL HAKLARINA 

VE EĞİTİMLERİNE BİR BAKIŞ 

SİNAN ÖZYURT 1 

 

Bir barış dini olarak İslâm, kadınları gerçek saygınlıklarına 

eriştirmiş ve onlara erkeklerin sahip oldukları yasal, sosyal, eko-

nomik, manevi vb. bütün haklarını sağlamıştır. İslam Dini kadınla-

ra onurlu bir yaşam sağladığı gibi sosyal hayatta kişisel hak ve 

hürriyetlerine ışık tutmuştur. Yüce dinimiz İslamiyet öncesi bütün 

karanlık uygulamaları ortadan kaldırmakla kalmamış, cennetin 

annelerin ayakları altında olduğunu önemle vurgulamıştır. Bu 

hususun ne kadar önemli olduğunu da çocuklarını sevgi ve mer-

hametle büyüten anne ve babalara ve Efendimiz’in (S.A.V.) veda 

hutbesinde ifade ettiği “Kadınlar size Allah’ın bir emanetidir.” 

düsturuyla hareket edip eşlerine iyi davranan veya mirasta kız 

kardeşlerinin de hakkını gözeten erkeklere cenneti müjdelemekle 

göstermektedir. Hiç şüphe yoktur ki öncesi ve sonrasında kadınla-

ra İslam Dini’nden daha ziyade saygınlık, şeref ve güven vadeden 

başka bir dine, medeniyete ya da dini akıma insanlık tarihi boyun-

ca henüz rastlanmamıştır (Hamdan, 2005).  

Bu anlamda, İslam dini sosyal hayatta kadınların haklarını sa-

vunmanın yanısıra, onların haklarını erkeklerin haklarına eşit kılan 

yegâne din olagelmiştir. Bununla birlikte, bu eşitliğin kadın ve 

erkeklerin tamamen aynı veya benzer olduğu anlamına gelmedi-

ğini belirtmek gerekir. Sosyal yaşamda kadın ve erkeklere farklı 

roller verilmiş olmakla birlikte, onların bazen benzer yanlarının 

olduğunu bazen de biyolojik, psikolojik, fiziksel veya fizyolojik 

açıdan birbirinden ayrıldıklarını görmekteyiz. Sayyid (2014) tara-

                                                           
1 Gaziantep Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu 
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fından da belirtildiği gibi, İslam sayesindedir ki kadınlar toplumda 

sosyal farkındalığı, gerçek korumayı, saygıyı ve alçakgönüllülüğe 

erişebilmişlerdir. Bu nedenledir ki kadınlar ancak İslam’ın katkıla-

rıyla dürüstlük, refah ve sosyal birtakım haklar ile onurlandırıla-

bildiler.  

Yukarıda belirtilen hususun aksine, batı dünyasında kadınla-

rın özgürlüğüyle ilgili dile getirilen söylemler onları sadece fiziksel 

özelliklerinden ibaret görmekten, yani gizil bir beden sömürüsün-

den, onurlarını rencide etmekten ve ruhlarını aşağılamaktan öteye 

geçmez (Hoffmann, 2009). Esasen, böyle bir tutum da kadınların 

toplumda metres veya cariye gibi görülmesine veya seks pazarla-

macılarının ve zevk arayanların elinde basit birer meta olarak algı-

lanmasına neden olmuştur. Batı medyasının bu giderek artan 

olumsuz ve taraflı tutumundan dolayı, İslam’da kadın hakları 

tamamen ihlal ediliyormuş veya kadınlar bu haklarından mahrum 

bırakılıyormuş algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır (Tuncer, 2017). 

Fakat, Batı ülkelerinde gerek gün geçtikçe İslâm dinini kabul edip 

Müslüman olanların sayısındaki artış ve gerekse yüce dinimize 

yönelik olumlu bir tutumun gelişmesi Batı medyasının dünya ka-

muoyunda oluşturmaya çalıştığı yanlış algıyı ortadan kaldırmak-

tadır.   

İslam’da Kadın Hakları 

Cahiliyye döneminde, Araplar her türlü kötülüğü irtikab eden 

ve kadınları sosyal statülerinden ve haklarından yoksun bırakan 

oldukça cahil insanlardı. 1400 yıl önce, İslam Dini o dönemin bü-

tün karanlık uygulamalarını ortadan kaldırmış ve kadınlara o za-

mana kadar hiçbir dinin ve toplumun sağlamadığı temel insani 

hakları sağlamıştır (Schaeffer, 2016). Bu sayededir ki, kadınlar top-

lumda sosyal bir farkındalık, kendini koruyabilme, hak ettikleri 

saygınlık, alçakgönüllülük ve belli bir refah düzeyi gibi en tabii 

haklarına kavuşabilmişlerdir. Buradan hareketle, denebir ki İslam 

sadece erkekler için değil, kadınlar için de eksiksiz bir yaşam mo-

deli sunmuştur. Başka bir deyişle, yüce dinimiz hem erkeklere hem 

de kadınlara beşerî bütün haklarını teslim etmiştir. Yukarıda da 
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belirtildiği üzere, kadın ve erkeklere tanınan bu hak ve özgürlükler 

onların eşit olduklarını göstermekle beraber onların yaratılış bakı-

mından aynı olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle, “eşit” ve “ay-

nı” kelimelerinin farklı kavramlar olduğunu belirtmekte fayda var. 

Yani, İslam’da kadınlar ve erkekler haklar hususunda eşit iken, 

sahip oldukları bu hakların aynı olmadığı ise bilinmesi gereken 

önemli bir mevzudur. 

İslam’da Kadınların Sosyal Hakları 

İslam Dininde kadınların sosyal hakları iki alt kategori şeklin-

de incelenebilir. Bunlar, kız çocuklarının hakları ve annelerin hak-

ları şeklindedir. 

İslam’da Kız Çocuklarının Hakları  

Cahiliyye döneminde yeni doğan kız çocuklarının öldürülme-

si gayet normal karşılanırken, Kur’an bu ananeyi kaldırmış ve 

bunu da tıpkı diğerleri gibi büyük bir suç olarak kabul etmiştir. 

Cahiliyye dönemindeki bu elim davranışla ilgili Kur’an’da Tekvir 

suresinin 8. ve 9. ayetlerinde Cenab-ı Hak mealen şöyle buyurur: 

“Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürül-

düğü sorulduğu zaman.” Bu ayetlerden de anlaşılacağı üzere, Yü-

ce Kitabımız Kur’an-ı Kerim sadece masum kız çocuklarının hun-

harca öldürülmesini yasaklamamış aynı zamanda insanlardan 

herhangi birini öldürmenin büyük bir günah olduğunu defaetle 

beyan etmiştir (Callaway & Creevey, 1994). İnsanlığın Yüce Rehbe-

ri Hz. Muhammed (S.A.V.) de bu hususla alakalı şöyle buyurmuş-

tur: “Herkim ki bir kız çocuğu olduğu halde, onu diri diri toprağa 

gömmezse, onu aşağılamazsa ve erkek çocuğunu ondan üstün 

tutmazsa, Yüce Allah mükafat olarak onu cennetine koyacaktır.” 

Peygamberimiz (a.s.m.) başka bir zaman da kız çocuklarıyla ilgili 

şöyle buyurdular: “Kim ki iki kız çocuğunu, onlardan şefkat ve 

merhametini esirgemeden büyütürse, mahşer gününde ikimiz de 

böyle yan yana olacağız (iki parmağını bitişik şekilde göstererek).” 

Bir seferinde de Resul-i Ekrem (a.s.m.) sahabe-i kiramdan biri-
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siyle oturuyorlardı. Sohbet ettikleri sahabenin oğlu yanlarına geldi 

ve babası oğlunu öperek dizlerine oturttu. Kısa bir süre sonra, aynı 

sahabenin kızı da yanlarına geldi fakat o sahabe onu öpüp sevmek 

yerine yanına oturmasını söyledi. Bunun üzerine tüm insanlığın 

Rehberi (a.s.m.) sahabeye şöyle dedi: “Sen hak olanı yapmadın.” 

diye buyurarak o sahabenin, oğluna davrandığı gibi kızına da eşit 

şekilde sevgisini göstermesi gerektiğini hatırlatmıştır. Esasen, her 

ne zaman Efendimiz’in (a.s.m.) kızı Fatma O’nun yanına gelse, 

herkesin önünde Resul-i Ekrem ayağa kalkar, kızını öper ve kendi 

oturmakta olduğu yeri ona verirdi. Bu davranışı Peygamberimizin 

kız çocuklarına karşı ne kadar merhametli olduğunu ve onların 

toplumda hak ettikleri yerin ne olduğunu göstermesi açısından 

son derece güzel bir örnek teşkil eder bizler için (Tuncer, 2017). 

Yukarıdaki örnekten her kız çocuğunun iyi bir şekilde eğitilmek ve 

iyi muamele görmek gibi en temel haklarının olduğunu anlamak-

tayız. 

İslam’da Annelerin Hakları 

İslam Dini’nde Allah’a kulluktan sonra, en önemli şeyin anne-

babaya itaat edip onlara merhamet göstermek olduğu ifade edilir. 

Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Lokman Suresi’nin 14. Ayet-i celilesin-

de bu hususla ilgili şöyle buyurulur: 

“Gerçi insana anasına, babasına (itaat etmeyi) de tavsiye ettik. 

Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşıdı. (Onun) sütten ayrılması 

da iki yıl içindedir. Bana ve anana babana şükret diye de (tavsiye 

ettik). Dönüş ancak Banadır.” Bu ayetten de anlaşılacağı gibi, Ce-

nab-ı Hak insanlara, annelerine iyi davranması gerektiğini özellik-

le emrediyor. Allah (c.c.) annelerin evlatları üzerindeki haklarının 

ne denli fazla olduğunu şu ayetlerle de bize gösteriyor: 

Ahkaf Suresi ayet 15’te: “Biz insana, ana-babasına iyilik etme-

sini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğur-

du. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer. Nihayet insan, 

güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim! Bana ve ana-

babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş 
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yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam 

ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım.” 

diye buyurur Yüce Mevlamız. Yine Ankebut Suresi 8. ayette şöyle 

buyurur Cenab-ı Hak:  

“Biz, insana, ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. 

Bununla beraber, hakkında bilgi sahibi olmadığın (ilâh tanımadı-

ğın) bir şeyi bana ortak koşman için sana emr ederlerse, artık onla-

ra (bu hususta) itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. Ben de yap-

tığınızı (amellerinizin karşılığını) size haber vereceğim.” Peygam-

berimiz’in (S.A.V.) de “Cennet annelerin ayakları altındadır.” şek-

lindeki sahih hadisinde ve İbn Hanbel’in Efendimiz’den rivayetle 

“Anne cennet kapılarının ortasındadır." şeklindeki hadisinde ço-

cukların anne ve babalarına karşı hürmette kusur etmemeleri ge-

rektiği belirtilmektedir. Dahası, burada annelerden çok, evlatların 

annelerine karşı göstermeleri gereken saygıya işaret edilmektedir. 

Bu bağlamda, Allah’ın emirlerine aykırı olmadığı sürece, bütün 

annelere itaat etmek, saygı göstermek, cennetin önemli bir anahta-

rıdır ve bu nedenle cennet bütün annelerin ayakları altındadır. 

Sahih-i Buharideki başka bir hadiste şöyle rivayet edilir: Bir 

gün adamın biri Efendimiz’e gelip şöyle sordu: “Ey Allah’ın Elçisi, 

insanlar arasında sevgiye ve merhamete en layık kimdir?” Pey-

gamberimiz ise “Senin annendir.” diye cevap verdi. Adam “Peki 

sonra kimdir?” diye sordu ve Efendimiz “Senin annendir.” diye 

yanıtladı. Adam “Peki sonra kimdir?” diye tekrar sordu ve Efen-

dimiz “Senin annendir.” diye tekrar etti. Adam dördüncü kez “Pe-

ki sonra kimdir?” diye sorunca, Allah’ın (c.c) Resulü “Senin ba-

bandır.” Diye cevap verdi. Başka bir günse, adamın biri Efendi-

miz’e (S.A.V) gelip askeri bir sefere katılmak istediğini ifade etti. 

Bunun üzerine, Efendimiz onun bir annesi olup olmadığını sordu. 

Adam annesi olduğunu söyleyince, Efendimiz (a.s.) o adama: 

“Annenle beraber kal çünkü Cennet annelerin ayakları altındadır.”  

Diye tavsiyede bulundu.  

Anneliğin, bir kadının sahip olabileceği en kutsal ve en değerli 

görevlerden birisi olduğunu gösteren yukarıdakine benzer daha 
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pek çok örneğin olduğunu bilmemiz gerekir. Bu anlamda, Resul-ü 

Zişan Efendimiz de anneye itaatin ve annelerin saadetinin baba-

lardan önce geldiğini buyurmuşlardır. Cenab-ı Hakk’ın (c.c.), an-

nelerin kalplerine, çocuklarına karşı, karşılıksız olarak bu kadar 

şefkat ve merhamet koyması anneliğin ne denli önemli olduğunu 

gösteriyor bize (Hamdan, 2009). Nitekim, dinimizde annelerin 

doğum esnasında yaşadıkları doğum sancısı ve bu nedenle çekilen 

o büyük sıkıntı Allah yolunda yapılan hacca ve cihada denk tu-

tulmuştur. Konuyla alakalı olarak, adamın biri Efendimiz’e:  

“Ey Allah’ın Elçisi, eğer ben annemi günlerce sırtımda taşıya-

rak hacca götürürsem, ona karşı borcumu ödemiş olur muyum?” 

diye sordu. Efendimiz ise “Annenin seni dünyaya getirirken çekti-

ği bir sancının bile hakkını ödemiş olamazsın.” diye karşılık verdi.  

Yukarıda belirtilen hususlar ışığında, annelerin evlatları üze-

rinde çok büyük hakları olduğu ve anne hakkının babalardan bile 

önce geldiğini anlamaktayız.  

İslam Dini’nde Kadınların Eğitim Hakları 

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de insanlara kâinatta sürekli 

olarak cereyan edip duran hadiseleri, yani Allah’ın (c.c.) kozmik 

evrendeki ayetlerini, defaetle okumaları, okuduklarını anlamaları, 

düşünüp akletmeleri ve bunları iyi öğrenmeleri emredilir (Hof-

mann, 2009). Esasen, risaletinden kısa bir süre önce bile, Efendi-

miz’e vahiy yoluyla emredilen ilk şeyin öğrenmek ve akletmekle 

ilgili olduğunu unutmamak gerekir. Nitekim bu hususla ilgili 

Kur’an’da Alak Suresi ayet 1-5’te Rabbimiz şöyle buyurur: 

1,2: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı ‘alak’tan yarattı.” 

3. “Oku! Senin Rabbin en cömert olandır.” 

4,5. “O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğre-

tendir.” 

Bu âyetler Hz. Peygamber’e inen ilk vahiy olup ona ve onun 

şahsında bütün müslümanlara okumayı emretmiş, onları kalemle 

yazmaya ve ilimde gelişip yetkinleşmeye teşvik etmiştir. İlk vah-
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yin “oku” emriyle başlaması ve bu emrin iki defa tekrar edilmesi, 

okumanın ve bilmenin dinde ve insan hayatında ne kadar önemli 

olduğunu göstermektedir (Sayyid, 2014). Kur’an’ın, canlılar ara-

sında insanın farklı ve üstün yerini onun öğrenme özelliği ile ta-

nımlaması son derece manidardır. 

Bu bağlamda, kadınların ilim öğrenme veya tahsil görme hak-

larının erkeklerinkinden farklı olmadığını belirtmekte fayda var-

dır. Efendimiz’in (S.A.V.) de bu konuya ışık tutan şu veciz sözleri 

ilim öğrenmenin kadın ve erkekler için kaçınılmaz olduğunu ka-

nıtlar mahiyettedir. Yüce Peygamberimiz şöyle buyurur: “İlim 

öğrenmek kadın ve erkeklere farz kılınmıştır.” Asr-ı saadette, ilim 

öğrenmeye o kadar büyük bir önem verilirdi ki Efendimiz’in 

(a.s.m.) derslerine veya sohbetlerine hem erkekler hem de kadınlar 

katılırdı. Zaten, Efendimiz’in vefatına kadar çok sayıda ilim öğre-

nen kadın âlimin olduğu gerçeği eğitim ve öğrenmeye verilen 

önemle ilgili kanıtlardan sadece birisidir. “İlim Çinde’de olsa gidip 

alın.” şeklindeki hadisi de Efendimiz’in (a.s.m.) ilim veya modern 

dildeki tabiriyle bilime gösterilen değeri kanıtlamaktadır.  

Eğitime ve ilim öğrenmeye verdiği bu önemdendir ki Efendi-

miz (a.s.m.) anne ve babalara çocuklarını, özellikle de kız çocukla-

rını, eğitmelerini ehemmiyetle dile getirmiştir. Bunun da babaların 

asli görevlerinden birisi olduğunu; dolayısıyla, eğer böyle önemli 

bir hak yerine getirilmezse, babaların mahkemelerce sorgulanabi-

leceğini belirtmiştir Yüce Peygamberimiz. Burada, herhangi bir 

cinsiyet ayırımının ima edilmediğine ayrıca dikkat etmek gerekir. 

Diğer bir deyişle, eğer eğitimini uzak diyarlarda almak istiyorsa 

bir erkek, aynı şeyi bir kız da isteyebilir. Bu bağlamda, bir kız ço-

cuğunun gerek okul ortamında gerekse cami ortamında eğitim 

hakkının olduğu ve bu hakkından mahrum bırakılamayacağını 

unutmamak gerekir. Nasıl ki Asr-ı saadette ve dört halife döne-

minde kadınların camilere gidip eğitim almak ve namazlarını eda 

etmek gibi birtakım hakları varsa, aynı şeyin bu yaşadığımız mo-

dern çağda olmaması için hiçbir neden görülmemektedir. Buna en 

güzel örnek ise Hazreti Hatice’nin olduğu İslam tarihi ile ilgili 
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kaynaklardır. Bu kaynaklardan anlaşılıyor ki Hazreti Hatice, yaşa-

dığı dönem itibariyle, pek çok sohbet arkadaşının öğretmeni olmak 

bir yana, aynı zamanda O, tarih, tıp, Hadis, edebiyat, matematik ve 

hukuk gibi devrinin önemli alanlarında da saygın bir uzmandı. 

Hazreti Hatice’den bu yana ilimde ve bilimde öne çıkmış ve yaşa-

dıkları çağı ilim ve ferasetleriyle aydınlatmış daha nice Müslüman 

kadın vardır ki İslam’ın kadınların eğitimine ve öğrenmelerine ne 

kadar büyük önem verdiği ve kadınların her hakkının dinimizde 

teminat altına alındığı açıkça görülmektedir. 

Sonuç 

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, insanlık tari-

hi boyunca kadınların temel hak ve hürriyetlerini erkeklerinkine 

eşit kılan tek dinin İslam Dini olduğu açıkça görülmektedir. İs-

lam’ın bu özelliğindendir ki kadınlar özel ve değerli görülmekle 

birlikte, onların fıtraten en çok ihtiyaç duydukları toplumsal far-

kındalık, korunma, saygı, özgüven, tevazu ve varlık sahibi olabil-

mek gibi oldukça önemli haklar kendilerine gerçek anlamda ancak 

yüce dinimiz sayesinde sağlanmıştır (Afshar, 1989). İslam öncesi 

dönemlere dikkatle bakıldığında, kadınların günahkâr sayıldığı, 

kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, fuhuş ve zinanın çok yagın 

olduğu görülmektedir. Ayrıca, boşanma hakkının sadece erkekle-

rin elinde olduğunu ve miras hakkının da baskı ve gücü elinde 

bulunduranlarda olduğunu yazılı kaynaklardan açık bir şekilde 

görmekteyiz. İslam’ın gelişiyle birlikte, bu yanlış ve haksız uygu-

lamaların toplum hayatından çıkarıldığına şahit olmaktayız. Hatta 

bugünlerde bile, gelişmiş pek çok ülkede kadınlara gerekli saygı, 

itibar ve merhametin gösterilmediğini görsel ve yazılı birçok kay-

naktan öğrenmekteyiz (Afshar, 1993). 

Bu bağlamda, son zamanlarda özellikle Batı medyasının dün-

ya kamuoyunda oluşturmaya çalıştığı yanlış algı nedeniyle, İs-

lam’da kadınlara zorla boyun eğdirildiği, aşağılandığı ve hakla-

rından mahrum bırakıldıkları düşünülmektedir. Buna dayanak 

olarak da Ortadoğudaki bazı ülkelerde veya Müslüman bazı top-

lumlarda kadınlara yönelik haksız muameleler gösterilmektedir. 
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Hâlbuki bu tür yanlış davranış ve olumsuz tutumların İslam Di-

ni’nden değil de o yerlerdeki kültürel faktörlerden veya farklılık-

lardan kaynaklandığı gerçeği ne yazık ki her seferinde görmezden 

gelinmektedir. İslam’da kadınlara yönelik böyle tavır ve tutumla-

rın kesinlikle yasaklandığı gerek ayetlerle gerekse hadislerle teyit 

edildiğini unutmamak gerekir. 
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GÜNÜMÜZDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRLERİ 

VE BU ŞİDDETİ ORTADAN KALDIRMADA DİNİN RO-

LÜ: HZ. MUHAMMED (S.A.V)’İN SÖZ VE DAVRANIŞ-

LARI ÖZELİNDE 

MEHMET NURİ AYYILDIZ 1 & ALİ SEVDİ 2  

 

İnsanlığın ortak bir problemi haline gelen ve gün geçtikçe yay-

gın bir hale bürünen kadına yönelik şiddet, maalesef ülkemizde de 

gün geçtikçe toplumsal bir sorun haline gelmektedir. Modern ça-

ğın insanının kaybettiği merhamet duygularının yerini şiddet ve 

acımasızlık, gün geçtikçe kapsamaktadır. Bazılarının ölümle so-

nuçlandığı kadına yönelik şiddet olaylarına hemen hemen her gün 

yazılı ve görsel medyada karşılaşmak mümkündür. Böyle bir sü-

reçte insanların kendilerini modern çağın bataklıklarından kurta-

racak bir rol modele daha çok ihtiyacı vardır. Bu kişide son ilahi 

vahyi bizlere ulaştıran, sözleri ve davranışıyla bütün âleme örnek 

olan gerek yaratılış gerekse hak ve sorumluluklar yönünden ka-

dınların erkeklerle eşit konumda olduğunu, kadının Allah kulu 

olması bakımından dini hak ve sorumlulukları açısından da aynı 

düzeyde olduğunu bütün insanlığa bildiren Hz. Muhammed 

(s.a.v)’dir.   

İnanıyoruz ki günümüz insanı, Hz. Muhammed’i rol model 

olarak kabullendikleri vakit hayat tarzlarında değişimlerin olacağı 

ve bırakın bir insana karşı şiddet kullanmayı, bir karıncaya bile 

zarar vermeyeceği kanaatindeyiz. Zira Hz. Peygamber gerek aile 

hayatıyla gerek toplum içindeki tutum ve davranışıyla bizlere 

örnek alınacak pek çok hasletler/davranışlar bırakmıştır.  

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
2 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
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Hz. Muhammed’in bizlere ulaştırdığı İslam dini ve kültürü-

nün, kadının ferdi ve içtimai hayatında yaptığı reformları daha iyi 

değerlendirebilmek için İslam öncesi Arap toplumlarının (Cahiliye 

dönemi) kadına belirledikleri rolü iyi analiz etmek gerekir.  

1. İslamiyet Öncesi (Cahiliye dönemi) Kadına Verilen Değer 

İslamiyet öncesi cahiliye döneminde kadın toplumda uğursuz-

luk sebebi olarak görülürdü. Kişinin kız çocuğu sahibi oluşu ise 

onun için bir utanç vesilesiydi. O dönemde kişi, kendisine kız ço-

cuğu sahibi olduğu haberini alınca öfkelenir, yüzü kapkara kesilir-

di.3 Bu kötü psikoloji içerisinde cahiliye insanı utanç vesilesi olan 

kız çocuğundan kurtulmak için çoğu zaman çareyi kızını öldür-

mekte bulmuştur.4 Evlenme hususun da ise Nikahu’ş- Şiğar,5 Ni-

kahu’l-Makt6 vb. nikah türleriyle kadının onurunu zedeleyecek 

tutum ve davranışlar o dönemde yaygındı.7 Ayrıca sınırsız sayıda 

evlilik, velayetindeki kızı evlendirip mehrine el koyma ve iki kız 

kardeş ile evlenme gibi İslam dininin kabul etmediği davranışlarda 

o dönemde mevcuttu.8 Arap cahiliye dönemin kadına yönelik dav-

ranış ve tutumları sadece bunlarla sınırlı değil, bilakis kadın; sos-

yal, ekonomik ve hukuki alanlarda her zaman ikinci plana atılmış-

tır. Hz. Ömer'in, “Doğrusu biz Cahiliye devrinde kadınlara önem ver-

                                                           
3 Nahl 16/58. 
4 İsra 17/31. Ebu’l-Berakât Abdullah b. Ahmet b. Mahmut en-Nesefî, Medariku’t-

Tenzil ve Hakaiku’t-Tevil, Dâru İbni Kesir, Dımeşk, 2013. c.III, s.606.  
5 Nikâhu’ş- Şiğar: İki kadının biri diğerine mukabil olmak üzere iki erkeğe nikâh-

lanmasına denir. İki erkeğin bacılarını mehirsiz olarak değiş tokuş yoluyla birbirle-

rine nikâh etmeleri gibi. (Bkz. Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri, Ensar 

Neşriyat, İstanbul 2015, s.457.)   
6 Nikâhu’l-Makt: Ölen kişinin başka kadından olan en büyük oğlu, analığını mehir-

siz alaması yahut onu mehri mukabilinde başkasına vermesi, yahutta ölünceye 

kadar evlenmesine mâni olup mirasına konma hakkına denir. (Bkz. Hayrettin Ka-

raman, İslam Hukuku Tarihi İz Yayıncılık, İstanbul 2014, s.43) 
7 Muhammed b. İsmail, es-Senânî, Sebilu’s-Selam Şerhu Buluğu’l-Meram, I-III, Kahire, 

ts. c.III. s.161; Abdul Kerim Zeydan, el-Medhal Lidiraseti ‘ş-Şeriâti’l-İslamiyye, Mües-

sesetü’r-Risaleti Nâşirun, Lübnan 2010, s.27. 
8 Ali Özek, Kur’ân ve Sünnete Göre Temel İnsan Hakları, Kur’ân’da Kadın ve Kadın 

Hakları, Tartışmalı İlmi Toplantı 21-22 Aralık 2013 Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 

Merkezi Üsküdar/İstanbul 2014, s.125; Zeydan, s.28. 
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mezdik, nihayet Allah İslam ' ın gelişiyle kadınlar hakkında ayetler in-

dirmiş ve birçok hak tanımıştır”9 sözü, İslam öncesi dönemin kadına 

bakış açısını açıklamada gayet yeterlidir. 

Yukarıda bir kısmı belirtilen cahiliye dönemi kadına karşı 

davranışlar, Arap cahiliye toplumunda oldukça katı bir erkek 

egemenliğinin görüldüğü, bunun sonucu olarak kadınların gerek 

toplum gerek aile içindeki birtakım hak ve hukuklarının ihlal ol-

duğu gözlenmektedir.  

2. İslamiyet’in Gelişiyle Kadının Yükselen Değeri 

İslamiyet'in kadınının sosyal statüsünde köklü değişiklikler 

gerçekleştirmiştir. Hz. Peygamber’in bütün insanlara ulaştırdığı ve 

evrensel olan İslam dini, cinsiyete değil herzaman insana odaklı 

olmuştur. Hayatın her alanında adaleti emr ettiği gibi İnsanlık 

onuruna da saygıyı emretmiştir.10 Yüce Allah, insanların sükûnet 

bulması, daha huzurlu ve mutlu bir hayat sürmeleri için eşler ya-

rattığını11 ayrıca insan olması bakımından kadını erkekle eşit bir 

varlık olarak kabul etmeyle12 kadının sosyal ekonomik ve hukuki 

konumunda önemli değişiklikler gerçekleştirmiştir. İslam dini bu 

reformu gerçekleştirerek cahiliye Arap toplumundaki kadına karşı 

zihinlerde yerleşmiş olan yanlış örf ve adetleri ortadan kaldırmış-

tır. Bununla birlikte Kur ‘ani Kerîm’de diri diri gömülen kız çocu-

ğuna hangi sebepten öldürüldüğünün zamanı gelince sorulacağını 

bildirilmiştir.13 Ayrıca cahiliye döneminde evlilikle ilgili kadının 

aleyhine olan bütün örf ve adetlere de son verilmiştir. Kısacası 

İslam dini, cahiliye dönemin de kadının aleyhine olan bütün tutum 

ve davranışları yasaklayarak kadının gerek aile hayatında gerekse 

siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik alanlardaki konumunu dini 

                                                           
9 Buhârî, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail, el-Camiu’s-Sahih, el-Matbaatu’s-

Selefiyye, Kahire 1980, Tefsir, 66; Libas, 31; M. Akif Aydın, “Kadın”, DİA, TDV, 

Yayınları, İstanbul 2001. C.XXIV, s.91. 
10 Mehmet Emin Özavşar (Editör) v. dğr. “Hadislerle İslam”, Diyanet İşleri Başkanlığı 

Yayınları, Baskı Ofset, Konya 2015 c. IV, s.221. 
11 Rum 30/21. 
12 Nisa 4/1.  
13 Tekvir 81/8-9. 
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kurallar çerçevesinde belirlemiştir.14 Dinin kendilerine belirlediği 

birtakım hakları olmasına rağmen, maalesef günümüzde kimi 

kesimler tarafından bu hakalr ihlal edilmekte ve kadına karşı şid-

det uygulanmaktadır. Biz burada kadına yapılan şiddet ve bu şid-

det türlerinden bazılarını açıklamaya çalışacağız.   

3. Günümüzde Kadına Yapılan Şiddet Türleri  

Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açı-

dan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuç-

lanması muhtemel hareketleri içeren, toplumsal, kamusal veya 

özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya 

ekonomik her türlü tutum ve davranışlardır.15 Fakat günümüzde 

“şiddet” denildiğinde fiziksel olarak bir zorlama veya baskı anla-

şılmaktadır. Oysaki fiziksel olmayan şiddet türleri de son derece 

yaygındır. Örneğin alaya alma, küçümseme, meşru isteklerini kı-

sıtlama gibi fiziksel olmayıp şiddet içeren davranışlarda şiddetin 

bir kısmını oluşturmaktadır. Bizde bu şiddet türlerini Fiziksel, 

Psikolojik, Ekonomik ve Cinsel Şiddet olarak kategorize edip bun-

ların birey ve ailede sebep olduğu olumsuz sonuçları açıklamaya 

çalışacağız. 

 

                                                           
14 Aydın, “Kadın”, DİA, TDV, s.86-94. Örneğin Hz. Peygamberin Sahabi kadınları 

namazlara katılmaları hususunda teşvik ettiği, kadınların Hz. Peygember döne-

minde Mescid-i Nebevi'de aktif bir dini hayatlarının olduğu bilinmektedir. (Bkz. 

Buhari “İdeyn”,15, “Ezân”, 162.) Ayrıca İslam’da kadına miras hakkı tanınmış anne, 

nine, eş, kız çocuğu, kız kardeş olma durumuna göre alacakları pay naslarla belir-

lenmiştir. (Nisa 4/11- 12). Mirasta kendilerine verilen bu hak İslam öncesi dönem-

deki uygulamaya nisbetle önemli bir yeniliktir. Bununla beraber kadınların Hz. 

Peygamber zamanında bizzat biatlara iştirak ettikleri, savaşlarda da aktif rol üst-

lendikleri, yaralıların tedavisi, su ve yiyecek verilmesi gibi hizmetlerde bulunduk-

ları görülmektedir. 
15 T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, “Kadına 

Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı” (2016-2020), Uluslararası Pirireis Kültür 

Ajansı, Ankara, 2016, s.3. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 

(2016-2020) elektronik sürümüne aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. . 

http://kadininstatusu.aile.gov.tr/ulusal-eylem-planlari/kadina-yonelik-siddetle-

mucadele-ulusal eylem-planı 
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a. Fiziksel Şiddet 

Fiziksel şiddet, günümüzde kadına yönelik şiddet türlerinden 

en sık rastlanılanıdır.16 Başkasının vücut bütünlüğüne zarar veren, 

ona acı çektiren her türlü saldırı olarak tanımlanmaktadır.17 Kısa-

cası bireyin fiziksel olarak zarar görmesine neden olan her türlü 

eyleme fiziksel şiddet denir. Fiziksel şiddetin kadın üzerindeki 

olumsuz etkileri kadının kendini değersiz hissetmesi, kendine olan 

güvenini yitirmesi, korku ve toplumdan dışlanmışlık hissi olarak 

kendini göstermektedir18  

b. Psikolojik Şiddet 

Psikolojik şiddet; bağırmak, korkutmak, küfür etmek, tehdit 

etmek, hakaret etmek, eve kapatmak, küçük düşürmek, lakap tak-

mak, silah göstermek gibi eylemleri kapsamaktadır.19 Kadını küçük 

görerek, onun bir işi yapamayacağını belirten ithamlarda bulun-

ma, fikirlerini önemsememe, davranışlarını sürekli olarak eleştir-

me, emir yağdırma, surat asma, davranışlarını ve yaptıklarını sü-

rekli olarak kontrol etme, iş hayatında ve sosyal yaşamda kadının 

karşısına çıkan fırsatlara engel olma gibi pek çok davranış şekilleri 

de kadına yönelik birer psikolojik şiddettir.20 Ayrıca bir takım 

menfaetler uğruna velayetinde bulunan birini evliliğe zorlama da 

bir nev-i psikolojik şiddettir. Psikolojik şiddetin kadın üzerinde 

olumsuz etkisi fiziksel şiddette olduğu gibi kadının kendini değer-

siz hissetmesi, kendine olan güvenini yitirmesi, korku ve toplum-

dan dışlanmışlık hissi olarak kendini göstermektedir 

c. Ekonomik Şiddet 

Kadının ekonomik şiddete maruz kalma türleri çeşitlilik gös-

                                                           
16 Nurşen Adak, (Editör) v. dğr. Değişen Toplumda Değişen Aile, (Sosyolojik Tartışma-

lar) Siyasal Kitap Evi, Ankara, 2000, s.183-184 
17 T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, s.3. 
18 Gökhan Uluocak, v. dğr, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Ve Kadına Yönelik Şiddet, 

Paradigma Akademi Yayınları, Edirne, 2014, s. 19 
19 T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, “Kadına 

Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı” (2016-2020), s.5. 
20 Uluocak, v. dğr, s.20. 
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termektedir. Örneğin; kadının para harcamasının kısıtlanması, 

ekonomik konulardaki kararların erkek tarafından tek başına 

alınması, kadının parasının elinden alınması, ev ihtiyaçlarını karşı-

layacak maddi kaynaktan yoksun bırakılması, mülkiyet hakkını 

kadının değil sadece erkeğin kendi üzerine yapması, engelli kadını 

zorla dilendirme gibi yapılan her türlü eylem ve davranışlar birer 

ekonomik şiddettir.21 Ekonomik Şiddettede diğer şiddet türlerinde 

olduğu gibi kadının kendini değersiz hissetmesi, kendine olan 

güvenini yitirmesi, korku ve toplumdan dışlanmışlık hissi olarak 

kendini göstermektedir. 

d. Cinsel Şiddet 

Cinsel şiddet; birini istemediği yerde, zamanda veya şekilde 

cinsel ilişkiye zorlamak; kişinin rızası olmaksızın cinsel nitelikli 

eylemlerde bulunmak; cinselliği bir tehdit, sindirme ve kontrol 

etme aracı olarak kullanmaktır.22 Buna göre cinsel şiddet, kadına 

yönelik olarak gerçekleştirilen ve kadının iradesi dışında ilişki 

kurma, tecavüz, sözlü ve fiili olarak gerçekleştirilen bütün taciz ve 

istismar olaylarını kapsamaktadır. Ayrıca velayetinde bulunan 

küçük yaşta birini evliliğe zorlamada bir nev-i cinsel şiddettit. 

Cinsel şiddeti diğer şiddet türlerinden ayıran en temel özellik, 

toplumda mahrem bir alan, bir tabu olarak görülmesi ve bu neden-

le çoğu zaman şiddete maruz kalan tarafından gizlenilen ve tespiti 

oldukça zor bir olgu olmasıdır. Buna maruz kalan bir kadının ko-

nuşmakta en çok zorlandığı şiddet türünün cinsel şiddet olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır23  

Neyazıkki günmüzde bazı insanların modern dönemde cahi-

liye dönemi hayatını yaşadıklarını görmekteyiz. Üzerinden uzun 

yıllar geçsede insani değerlerden nasibini almamış birey ve top-

                                                           
21 T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, “Kadına 

Yönelik Şiddetle Mücale Ulusal Eylem Planı” (2016-2020), s.5; Uluocak v. dğr, s.22. 
22 T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, “Kadına 

Yönelik Şiddetle Mücale Ulusal Eylem Planı” (2016-2020), s.5. 
23 Adak, s.184-185. 
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lumlar, cahiliye döneminin karanlık izlerini idame etmekten kendi-

lerini alamamaktadırlar24 

Bu sebeple toplumsal bir sorun haline gelen kadına yönelik 

şiddet, bireyde ve toplumda telafisi mümkün olmayan sorunlara 

sebep olmaktadır. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aile 

Yapısı Araştırması, 2011 verilerine baktığımızda kadına yönelik 

şiddetin toplumda olumsuz sonuçları doğurduğunu görmekteyiz. 

Zira 2011 verilerine baktığımızda kadınların boşanma nedenleriyle 

ilgili şu rakamlar karşımıza çıkmaktadır. Sorumsuz ve ilgisiz dav-

ranmadan dolayı (Psikolojik şiddet) gerçekleşen boşanma oranları 

%27,1, dayak, kötü muameleden (Fiziksel şiddet) %20,7, evin eko-

nomik olarak geçimini sağlayamamadan (Ekonomik şiddet) %14,1, 

aile içi cinsel tacizden (Cinsel şiddet) %1,1 olarak görmekteyiz.25  

Aynı araştırmanın 2016 verilerine baktığımızda da kadınların 

boşanma nedenleriyle ilgili şu rakamlar karşımıza çıkmaktadır. 

Sorumsuz ve ilgisiz davranmadan dolayı (Psikolojik şiddet) ger-

çekleşen boşanma oranları %61,5, dayak, kötü muameleden (Fizik-

sel şiddet) %36,4, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamamadan 

(Ekonomik şiddet) %42,6, aile içi cinsel tacizden (Cinsel şiddet) 

%2,8 olarak görmekteyiz.26 Her iki araştırma verilerini karşılaştır-

dığımızda dört yıl gibi bir zaman zarfında rakamlar arasında ciddi 

artışlar olduğunu görmekteyiz.27 

Öte yandan bazı şiddet türleri neticesinde hayatını kaybedeb 

kadınlarda günümüzde azımsanmayacak rakamlara ulaşmıştır. Bir 

araştırma sonucuna göre sadece medyaya yansıyan son beş yıla ait 

kadın cinayetleri şu şekilde karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de 

01.01.2013- 01.06.2018 tarihleri (5 yılda) arasında şiddet / tehdih / 

taciz sonucu 257 kadın, maddi kaynaklı bahanelerle 75 kadın, cin-

                                                           
24 Osman Güner, İslam Düşüncesinde Kadına Yönelik Şiddet Söylemine Bir Bakış, Ondo-

kuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı:23, Samsun 2007, s.54. 
25 T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Aile Yapısı Araştırması, Taya 2011, 

Uzerler Matbaacılık San. Ltd. Şti. Ankara 2011, s.99-100. 
26 T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Aile Yapısı Araştırması, s.99-100. 
27 http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1068  (Erişim tarihi 14.05.2018) 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1068
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sel saldırı sonucu 28 kadın, tartışma kavga sonucu 217 kadın, baş-

ka sebeplerden de toplamda 1304 kadın öldürülmüştür.28 Bu se-

beplerden ötürü ülkemizde mevcut yönetimler tarafından değişik 

periyodlarda kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal eylem 

planları düzenlenmiştir. Bunlar sırasıyla yıllarına göre şunlardır;  

1.Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem 

Planı (2007-2010)  

2. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 

(2012-2015)  

3. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 

(2016-2020) 29 

Bu eylem planlarının temel felsefesi ülkemizde kadına yönelik 

yapılan şiddeti ortadan tamamen kaldırmak ya da mümkün mere-

tebe bu şiddeti minimize ettmektir. Şüphesiz insanoğlunun yaşa-

dığı bir dünyada hukuksuz bir totlum düşünülemez. Fakat hukuk-

tan daha önce insanlar ahlaki kurallar ile vicdanlarını tezkiye eder-

lerse toplum daha yaşanılır ve daha sağlıklı bir toplum olma vasfı-

nı kazanır.30 Zira bir toplumda ahlak problemi çözülmeden hiçbir 

problem çözülmez. Erdemli ahlak kurallarının insalığın sinesine 

yerleşmesi ise bizlere sözleri ve yaşantısıyla örnek olan Hz Mu-

hammed (s.a.v)’ e ittiba ile gerçekleşecektir. 

4.Hz. Muhammed’in Kadınlara Karşı Söz ve Davranışları 

Hz. Peygamber, toplumda kadının ezilmesine, şiddete maruz 

kalmasına her zaman karşı çıkmıştır. Kadınların haklarının elle-

rinden alınmasına elinden geldiği kadar engel olmuştur.31 Hayatı 

boyunca erkeklere eşlerine güzel davranmalarını öğütlemiş, kadın-

                                                           
28 http://kadincinayetleri.org (Erişim tarihi 14.05.2018) 
29 T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, “Kadına 

Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı” (2016-2020), s.35-36-37-38. 
30 Zeki Tan, Kur’ani Kerîm’de Müşrik Dindarlığı (Şekil Mana Bağlamında), ARK Kitap-

ları Özgü Yayıncılık Reklam ve Tanıtım Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti İstanbul 2016. 

s.457. 
31 Ali Osman Ateş, Hadis Temelli Kalıp Yargılarda Kadın, Beyan Yayınları, İstanbul 

2006, s.28 

http://kadincinayetleri.org/
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ların eşleri ile olan anlaşmazlıklarındada arabulucu olmuştur. Bu 

hususta kendiside her mümin için uyulması gereken mükemmel 

bir model olmuştur. Zira Resulullah’ın ailesiyle ilişkilerine baktı-

ğımızda bütün bir ümmeti etkileyecek konularda olsa bile eşlerine 

istişare eden,32 onlara değer verip yardım eden,33 eşlerine karşı 

nezaketli davranan, onlara karşı hoşgörülü olan,34 eşlerinin yakın-

larına karşı iyi davranan35 biri olduğunu görmekteyiz.36 Bu tutu-

munu hayatın her karesinde görmek mümkündür. Bütün inanan-

larında böyle davranmasını herzaman tavsiye etmiştir. Ebû Hürey-

re’nin rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü “Sizin en hayırlılarınız, 

                                                           
32 Allah Resülünün eşleriyle istişare ettiğine dair örnek: Hudeybiye antlaşmasında 

sahabeler Resulullahın “Kurbanlarını kesip ihramdan çıkmaları gerektiğini” söylediği 

sözlerini ağırdan alınca, Allah Resulü eşlerinden Ümm-ü Selem (r.a) ile istişare etti. 

Ümm-ü Seleme validemiz, Allah Resulüne kurbanını önce sen kes ve ihramdan çık 

deyince Allah Resulü Ümm-ü Seleme’nin tavsiyesine uyarak kurbanını kesip ih-

ramdan çıktı. Bunu gören sahabeler durumu anlayıp aynı şeyi yaptılar. (Bkz. İbn 

Kesir, Ebu’l Fida İsmâîl ed-Dımeşki, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azîm, Dârul Kahraman, 

İstanbul 1992, c.VII, s.330-331.Hz Peygamberin istişare örnekleri için Bkz. Recep 

Aslan, Resulullahın İstişareleri, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) UÜSBE, Bursa1996, 

s.46-50.) 
33 Allah Resülünün eşlerine değer verip yardım ettiğine dair örnek: Efendimizin 

hanımlarından biri Safiye validemize Yahudi soyundan geldiğini yüzüne söylemesi 

sonucu üzülen Safiye validemizi Allah Resulü şöyle teselli etmiştir: “Bir daha sana 

böyle bir şey diyecek olurlarsa, sende onlara şu cevabı ver: Benim babam Hz. Harun, amcam 

Hz. Musa, kocamda gördüğünüz gibi Hz. Muhammed Mustafa’dır. Siz bana karşı neyinizle 

övünüyorsunuz.” Bu duyan Safiye validemiz Resulullahın huzurundan ayrılırken, 

bütün üzüntülerini geride bırakarak ayrılmıştır. (Bkz. Hâkim Ebu Abdillah en-

Nisâbûrî, Müstedrek ala’s-Sahiheyn, Mektebetü’l-Matbuati’l-İslamiyye, Beyrut tsz. 

c.IV, s.31.) 
34 Allah Resülünün eşlerine nezaketli davranıp, onlara karşı hoşgörülü olduğuna 

dair örnek: Hz. Peygamber “Kadının eğe kemiğinden yaratıldığını” onun için erkeğin 

eşine karşı nezaketli olmasını tavsiye etmiştir. Bu hususta “En hayırlı olanın eşine 

karşı hayırlı olanın olduğunu, kendisinin ise bu konuda en hayırlı olduğunu” beyan etmiş-

tir. (Bkz. Buhari, Nikah, 79. Ayrıca Bkz. Tirmizi, Ebu İsa Muhammed b. İsail, el-

Cami’u-Sahih (Nşr. Ahmed Muhammed Şakir) el-Mektebetu’l-İslamiyye, tsz. Mena-

kıb 63.) 
35 Allah Resülünün eşlerinin yakınlarına karşı iyi davrandığına dair örnek: Evine 

uğrayan yaşlı bir kadına iltifat eder itibar gösterirdi. Bunun sebebini soran Hz. Aişe 

validemize, “Onun Hz. Hatice’nin arkadaşı olduğunu söylemiştir.” Ayrıca Resulullah 

(s.a.v) her koyun kesiminde Hz. Hatice’nin arkadaşlarına bir pay gönderirdi. (Bkz. 

İbnü’l-Esir, Üsdü’l-Ğâbe, Dar’u-Şab, Kahire tsz. c. VII. s.84.) 
36 Muhittin Akgül, Hz. Peyhamberin (s.a.v) Eşleriyle İlişkisi, Diyanet İlmi Dergi, Cilt 

47. Sayı:2 (Nisan, Mayıs, Haziran 2011) s.95-103. 
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hanımlarına karşı güzel davrananlarınızdır.” buyurmuştur.37  Başka 

bir hadisindede “Müminlerin iman bakımından en olgun, huy bakı-

mından en güzel olanı, hıyca kadınlarına karşı en güzel olanlardır.” 38Bir 

hadistede eşine karşı fiziksel şiddet uygulayan kişileri şu şekilde 

uyarmıştır. “Adam karısını köle döver gibi dövüp, sonrada hiçbir şey 

olmamış gibi günün sonunda onunla cinsel ilişkiye giriyor.39 buyurarak 

bu davranışın nekadarda kötü bir şey olduğunu dile getirmiştir. 

Ayrıca Allah Resülu kadınlar hakkında erkekelere “Kadınlar, erkek-

lerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır.”40 “Kadınlar hakkında 

Allah’tan korkun. Çünkü siz, onları Allah’ın emaneti olarak aldınız ve 

Allah’ın adını anarak (nikâh kıyıp) kendinize helâl kıldınız.”41 buyurarak 

kadının erkele bir bütün olduğunu ve erkeğe emanet edilmiş oldu-

ğunu vurgulamaktadır. Yaşadığı dönemde kadına pek fazla değer 

verilmezken Resulullah kadını “Enceşe, aman sakin ol! Kristallere 

dikkat et!”42 buyurarak kadını hayal dünyasında nereye yerleştirdi-

ğini göstermektedir. Bu teşbihle efendimiz, kadının kristal kadar 

narin ve hassas olduğunu belirtmektedir.  Böylesi bir benzetme, o 

gün olanları bize aktaran kişileri bile şaşırtmıştır. Olaya tanık olan 

Ebu Kılâbe; “Allah Resûlü öyle bir kelime söyledi ki şayet bunu birimiz 

söylemiş olsa diğerleri onu ayıplardı.” demekten kendini alamamış-

tır.43  

0, Allah resulü kadınlara karşı sonderece merhametli idi.  O 

Merhamet Elçisi, mescidini süpüren zenci bir kadını bir ara gör-

                                                           
37 İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd, es-Sünen, (Thk. Muhammed Fuâd 

Abdulbâki), Darû İhyâu’t-Turasi’l-Araîyye, Kahire tsz. Nikâh, 50. 
38 Tirmizî, Ebû İsâ Muhammed b. İsâ, es-Sünen, (Thk. Ahmed Muhammed Şakir), 

Darû İhyâu’t-Turasi’l-Araîyye, Beyrut tsz. Radâ, 11. 
39 Buhâri, Nikâh, s.93. 
40 Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eşâs es-Sicistânî, es-Sünen, Beytu Efkâru’d-Devliyye, 

Riyad 1999, Tahâret,94. 
41 Müslim, Ebu’l-Hüseyn b. El-Haccâc el-Kuşeyri, Sahîhu Müslim, Dâru Tayyibe, 

Riyad 2006, Hac, 147. 
42 Buhâri, Edeb, 111. Bu olay Veda Haccı yolunda gerçekleşmiştir. Annelerimizi 

taşıyan develer, kendilerini yönlendiren Enceşe’nin güzel sesine adımlarını uydura-

rak, kumlara bata çıka ilerleyince Allah Resûlü coşkulu şiirler okuyup develeri 

hızlandıran habeş asıllı kölesi Enceşe’yi uyarmıştır. 
43 Buhâri, Edeb, 90. 
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meyince merak edip sormuş, kadının ogece vefat ettiğini duyunca 

çok üzülmüş ve cenaze namazı için kendisini rahatsız etmek iste-

meyen ashâbınada sitem etmişti. Bir vefa örneği göstererek o kadı-

nın mezarının başına giderek namazını kılıp ona dua etmişti. 44    

Savaşta bile kadınların öldürülmesini yasaklamış, esir düşen ka-

dınlara karşı ise ayrıcalıklı bir muameleyi öngörerek, esir bir anne-

nin yavrusundan ayırt edilmemesini söylemiştir.45 Ayrıca Allah 

karşısında sorumlulukları olan bir kul olarak dinini öğrenmesi için 

kadının eğitimine özel zaman ayırıyordu. Nitekim bir sahabi ha-

nımın Resülullah’a gelerek, “Ya Resulallah! Senin sohbetinden hep 

erkekler faydalanıyor.” şeklindeki serzenişi hanımlara özgü bir eği-

tim programı na vesile olmuştur.46 Kadınların kendisine yaptıkları 

ikramı geri çevirmiyor,47 darda kalan kadınların sıkıntısını gideri-

yordu. 48 

Hz. Peygamber, insanların kadınlara karşı geçmişten gelen ve 

zihinlerde adeta kökleşmiş olan yanlış kanaatleri söküp atmak için 

risalet hayatı boyunca kadını koruyup kollamıştır. Kadının bir 

insan olarak taşıdığı değerin erkekler tarafında fark edilmesini her 

zaman arzu etmiştir. Kısacası Hz. Peygamber kadın erkek ayırt 

etmeksizin bütün muhataplarına eşit davranmış, kadınları hayatın 

doğal akışı içerisinde ayrıştırmamış, dışlamamış kadını hayatın 

içinde belli bir alana sıkıştırmamıştır. Fakat kadın haklarının pey-

gamber öğretisiyle kıyamete kadar korunması gerekirken, Allah 

Resulü’nün vefatından sonra kadın konusunda yaşanan gelişmeler 

durumun öyle olmadığını göstermektedir. Bu hususu Abdullah b. 

Ömer şöyle itiraf ediyor “Biz Hz. Peygambe zamanında hakkımızda 

vahiy iner de azarlanırız korkusuyla kadınlarımıza karşı kötü söz söleye-

mez ve istediğimiz gibi davranmazken Hz. Peygamber vefat ettikten sonra 

                                                           
44 Buhâri, Salât, 72. 
45 Tirmizî, Büyû’, 52 
46 Buhârı, l’tisam. 9. 
47 Buhâri, Hibe, 7. 
48 Müslim, Fedâil, 76. (Farklı örnekler için Bkz. Mehmet Eren, Hz. Muhammed’in 

Sünnetinde Kadına Verilen Değer, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyomu, 

İslami İlimler Dergisi Yayınları, Çorum 2007.) 
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kadınlara ağır konuşmaya ve rahatça dilediğimizi yapmaya başladık.49 Bu 

söz Hz. Peygamberden sonra toplumlarda kadına olan saygının ve 

değerin azar azar kaybolduğunun ıspatıdır. 

Sonuç 

Toplumsal bir sorun haline gelen ve gün geçtikçe yaygınlaşan 

kadına yönelik şiddet, sadece günümüz toplumlarında değil geç-

miş toplumlardada büyük bir sorun olmuştur. Bu şiddet her top-

lumda değişik şekillerde tezahür etmiştir. Günümüzdede toplum-

sal hayatın en önemli sorunlarından biri haline gelen, kadına yöne-

lik şiddet, beraberinde telafisi mümkünolmayan sorunları getir-

mektedir. Bundan dolayı ülkemizde mevcut yönetimler tarafından 

değişik periyodlarda kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal 

eylem planları düzenlenmiştir. Yönetimlerin ortaya koydukları bir 

takım yasal kanunlarla bu şiddetin önüne geçilmeye çalışılsada, 

islami prensip ve ahlak, insanların bünyesinde yer edilmedikçe bu 

şiddeti minimize etmek pekte mümkün görülmemektedir.  Günü-

müzde kadına toplumda verilmesi gerek değerin verilmememsi ve 

kadına yönelik şiddetin artmasının sebebi olarak Hz. Peygamberin 

öğretilerinden uzaklaşma ve o öğretileri hayatımızın merkezine 

almamaktadan kaynaklandığının kanaatindeyim. Öyle ise bu prob-

lemin engellenmesi ya da çözüme kavuşabilmesi için insanların 

Hz. Peygamberin yaşayış ve anlayış tarzını benimseyip onun hal 

ve davranışlarını örnek almaları gerekmektedir. Bu bilincin geliş-

mesi ve insanlarda yer tutması içinde irşad makamında olan kişi 

kamu ve kuruşlar ile birlikte kanaat önderleri ve sivil toplum ku-

ruluşlarına önemli vazifeler düşmektedir. Ayrıca ülkemizde bazı 

ilahiyatçılarında gündeme getirdiği gibi, yasama organının aile 

hukukuyla ilgili düzenlemelerde Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslam 

Hukukçularından destek alamaları bu şiddeti bir nebzede olsa 

hafifleteceği kanaatindeyim.  

 

                                                           
49 Buhâri, Nikah 81. 
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