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EBÜ'L-FÜTÜH RAzİ'NİN TEFSİRİNDE KADlN KONULU 
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Seyfullah EFE* 

ÖZET 

Kur'an-ı Kerim, tüm insanlığa gönderilmiş ilıilıi bir mesajdır. Bu yönüyle birçok konuya 
değinmesi ve problemlere çözüm üretmesi zorunludur. Y aradılıştan bugüne kadın 
konusu da bunlardan biri ve önemlilerindendir. Kur'an-ı Kerim'de kadın konusunu 
işleyen ayetlerin miktan da hiç kuşkusuz bu ayetleri yorumlayan müfessirin bakış açısına 
ve içinde bulunduğu ortam şartlarına göre değişiklik arzedecektir. 
Bu makalede amacımız, Kur'an-ı Kerim'i Şii-İmam.ı anlayışa göre ve Farsça ilk tefsiri 
yazan ve henüz fazlaca tanınmayan Ebıl'l-Füt:Uh Razi (ö. 554/1159)'nin hayatı hakkında 
kısa bir bilgi verdikten sonra onun Kur'an'da kadın konulu ayetleri nasıl işlediğini 
örnekleriyle ortaya koymaktır. Başlıca değineceğimiz konular ise kadırun yaratılışı, 

erkeğe göre konumu, şahitliği, örtünmesi, olumlu ve olumsuz olarak çizilen kadın 
portreleri dir. 
Anahtar Kelimeler: Kur'an-ı Kerim, Ebı1'1-Füt:Uh Razi, Kadın, Ayet . ... 

VERSES ABOUT WOMEN IN COMMENTARY OF ABU AL-FOTOUH 
RAZİ 

ABSTRACT 

Holy Quran is the Divine Message for all humanity. In this view, it is necessary to deal 
with many subjects and solve the problems emerged. From creation to nowadays, the 
woman issue is one of the important matters. The amount of verses on women in the 
Quran varies no doubt according to perspective of commentator, his environment and 
histarical conditions. 
In this article, we aimed to give brief information about Abu al-Fotouh Razi, who is stili 
much unrecognized, and his biography. He is the first Persian commentary writer of 
Irnarniyyah. After the introduction, we demonstrate examples that how he interpreters 
the verses on women in his commentary. The major issues that we discuss at this point 
are her creation, her place according to men, veiling, testimony and her positive and 
negative features. 
Keywords: The Qur'an, Abu al-Fotouh Razi, Woman, Verses. 
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Giriş 

Bir elmanın iki yansı olan kadın ve erkek çeşitli eseriere ve incelemelere 
konu olmuştur. Bu ikiliden biri olan erkek asırlar boyu ataerkil sistemin başında 
bulunduğu için bütün nizarnlan kendine göre düzenlemesini bilmiş, çoğu defa 
kadını ikinci plana atarak onu görmezden gelme ve hatta varlıktan bile sayınama 
fikrine kapılmıştır. Antik Yunan ve Roma'da bir meta olarak kabul edilen kadın, 
kölelerle birlikte pazarda satılırdı. Mi.rasta payı olmadığı gibi medeni haklardan 
da yoksundu.1 Yahudi dini söyleminde de kadın pek farklı olmamış ve ikinci 
sınıf insan muamelesine maruz kalmıştır.2 Hıristiyanlık açısından yılan
kılığındaki şeytan-ın aldatması sonucu Adem'i kandıran kadın, "asli günah"ın 
işlenme sebebi olarak görülmüş ve lanetlenmiştir.3 C:ilıiliye dönemi Arap 
toplumlarında kadın, yüz kızartıcı bir unsur olarak telakki edilmektedir. Bunun 
yansıması olarak, kızlar diri diri toprağa gömülmüş4 ve kız çocuğu dünyaya 
geldiğinde verilen tepkiye Kur'an müdahale etmiştir.s 

İslam'ın kadına ve insan onuruna verdiği değer tartışma götürmez bir 
gerçektir. Bu bağlamda tarih boyunca İsl:lmi ilimler sahasında yadsınamayacak 
derecede konuya eğilim sağlanmış ve pek çok eser ortaya konulmuştur.6 

Konulan itibariyle bakıldığında ise Kur'an'da kadına yer veren ayetlerin önemli 
bir yekün tuttuğu açıktır. Cennet'ten yeryüzüne inişten başlayarak doğum, 
evlenme gibi yaşamın çeşitli evrelerinden kadının haklan ve vazifeleri ilgili 
ayetlerin ~yanında Cennet'te kadın imgesine vurgu yapan ayetler tefsirlerde 
önemli ölçüde işlenmiştir. Bunun yanında akademik anlarnda bu konuyla ilgili 

Necla Arat, Kadm Sonmr1,. Say Yayınları, İstanbul, 1986, s. 19; Komisyon, İslam'da Kadm 
Hak/an, Rehber Yayınları, Istanbul, 1993, Cilt: I, s. 17. 

2 Hakkı Şah Yasdıman, "Yahudi Kutsal Metinlerinde Kadın Karşıtı Söylemler", Dokuz Ey/ii/ 
Üniversitesi İlahfyat Fakiiliesi Dergisi, Yıl: 2002, Sayı: 15, ss. 100-103; Salime Leyla Gürkan, 
"Yahudilikte Kadın Algısı", Biitiin Yönlerfyle Yahudilik, Ankara, 2012, ss. 636-8. 

Yeni Ahit, Romalılara Mektııp, V /12-21. 

Tekvir Suresi 81/8-9: "Dili diri giJi;;iileıı kız çoCIIk/amıa "hangi giinahtaıı ötiirii goilliildiiğii" 
somlduğmıda. 

~alıl Suresi 16/58-9: Onlardan birisine ktif olduğu miijdesi verildiğinde, yiiifi simsfyah kesilir. 
U ifintiideıı kaskatı olur. Kendisine verilen mi!Jdeııin kötiiliiğiindeıı dolqyı kavJJJindm giifenir. Onu alçakça 

yamnda 1111 bifyiitsiin yoksa giifice toprağa 1111 gömsiin dfye dii[ii!ıiir. Dikkatle bakm ne kötii hiikii111 
verfyorlar! 

Bu alanda yazılan eserlerin bir listesi için bkz. Rıza Savaş, ''İslam Dünyasında I<adınlarla İlgili 
Olarak Yazılmış Önemli Kaynak Eserler", DokuzEy/iii Üniversitesi İlahfyat Fakiiilesi Dergisi, Yıl: 
1998, Sayı: 11, ss. 101-111. Aynca aynı yazann konuya daha derirı olarak yaklaştığı başka 
eserleri de vardır. Hai[Ctİ Muhammed Devrinde Kadm, Ravza Yayınları, İstanbul, 1992; Rafid 
Hal!foler Devrinde Kadm, Ravza Yayınları, İstanbul, 1996; İlk Doiıe111 İsiaiii Toplumlamıda Kadmm 
Ko111111111, Tibyan Yayıncılık, İzmir, 2004. 
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olarak kaleme alL.'1tillş bazı çalışınalar da vardır.? İçerikleri farklı olsa da ortak 
obje olarak kadın, kimi zaman bir romanın başrolünde kimi zaman ise sqsyoloji, 
psikoloji, edebiyat vb. bilim dallarında araştırınaların odağında yer alınıştır.8 

Müfessiriıniz Ebıl'l-Fütılli Razi de tefsiri boyunca ilgili ayetlere değimünasip 
yerlerde konuya değinıneye çalışmıştır. Ancak konuya geçmeden önce Razi'nin 
hayatı ve tefsiri hakkında kısa bir bilgi vermek istiyoruz. 

A- Ebu'l-FütUh Razi 

Kudvetü'l-Müfessirin, Tercüman-ı Kelfunullah, Ceınruüddin gibi 
lakaplarla anılan ınüfessirin adı, Ebıl'l-Fütılli el-Huseyn b. Ali b. Muhammed b. 
Ahmed b. Huseyn b. Ahmed el-Huzru en-Nişabılri er-Rizi'dir9• Doğum tarihi 
kesin olarak bilinmemekle birlikte takriben 480/1087 yılı civarıdır. 

Şeyh Ebu'I-Vefa Abdülcebbar b. Abdilialı b. Ali el-Mukri' er-Rizi (v. 
503/1109)10, Şeyh Ebu Ali Hasen b. Muhammed Tılsi (v. 500/1106)11, ayru 

Bu konuda modern dönem tefsirleri açısından yapılmış bir çalışma olarak dikkat çeken 
çalışma şudur: İbrahim Hilmi Karslı, K11r'a11 Yonmı/amıda Kodm, Rağbet Yayınlan, İstanbul, 
2003. Aynca bu konuya ilişkin yapılan diğer akademik çalışmalara örnek olarak şunlar 

zikredilebilir: Hülya Söylemez, Kı1r'ôıı'da Kodm Kıssalan, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezı), 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006; Safiye Gürlevik, 1\tfekkf S11relerde Kadm, 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezı), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006; 
Hafsa Fidan, Kı1r'a11'da Kodm İIJJgesi, Ankar:l'Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005 (Bu 
çalışma aynı adla Vadi Yayınlan tarafindan 2006 yılında basılmıştır). 

Bu konuda son yıllarda yapılmış toparlayıcı bir çalışma olarak 13-16 Ekim 2009 tarihinde 
düzenlenmiş olan ''Uluslarası Multidisipliner Kadın Kongresi" bünyesinde sunulan bildirilerin 
beş ciltlik kitap haline getirildiği kongre yayınını dile getirmekte fayda vardır. Burada edebiyat, 
felsefe, din, sinema, basın ve daha bir çok başlıkta kadın imgesi masaya yatın!arak 

tart1şılmıştır. Ayrıonlar için bkz. Dok-uz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fak-ültesi, 21. Yii:v•ılm 
Epği11de Kodm/ar Deği{i!JJ ve Giiçletmıe, edt. Füsun Çoban Döşkaya vdğr., İzmir, 2010. Diğer 
taraftan İslami ilimler alanında da İslallıf)'af, Yıl: 2000, Cilt: III, Sayı: 2 Kadın Özel Sayısı; İsliimf 
Ara[hnllalar, Yıl: 1991, Cilt: V, Sayı: 4 Kadın Özel Sayısı olarak yayınlanmıştır. 

Ebu'l-Füt:Uh Razi, Hüseyin b. Ali b. Muhammed b. Ahmed el-Huzru, Rav!(p'l-Ciuall ve Ravhu'l
Cmau, (thk. Muhammed Mehdi Nasıh, Muhammed Cafer Yahıki), Bunyad-ı Pejıilieşhayı 
İsl:lmi, Meşhed, 1408/1987; Muhammed b. Ali İbn Şehraşub, Mealimri'/-U/eiJJa fi Fihrist-i 
Kiifiibi'[-Şfa, Haydariyye, Necef, 1380, s. 141; Müntecebüddin Ali b. Ubeydullah b. Babeveyh 
er-Rizi, el-Fihıist, (thk. Seyyid Celrueddin Muhaddis Urrnevı), Kum, 1366, s. 48; Abdülkecim 
b. Muhammed er-Rafii el-Kazvini, et-Tedvf11 fi Ahbiiri KotJ!fll, (thk. Azizullah Utandı), Daru'l
Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1987, Cilt: II, s. 293; Hamdullah b. Ebibekr b. Ahmed el-Müstevfi, 
NiiiJıetii'l-Kıilrlb, (thk. Guy le Strange), Dünyayı Kit:lb, Tahran, 1362, s. 45; Ahmed b. 
Muhammed Mukaddes ei-Erdebili, Hadfkatii'[-Şfa, Tahran, 1340, s. 336; Kadi Nurullah b. 
Şerifüddin Şüşteri, Mecalisii'I-Mii'minftı, Daru't-Tıbaati Ali Ku!i Han, Tahran, 1299, s. 211; 
Mirza Abdullah Efendi, R!J'iiifi'l-Uiema ve H!J'Ôifi'I-FHdala, Matbaatu'l-Hayy:irn, 1401, Cilt: II, s. 
156. 

10 Müntecebüddin, el-Fibıist, s. 75; Abdülcelil Rizi, Nakz, Cilt I, s. 48; Muhammed b. Hasen 
Hurr ei-A.mili, Emelll'l-Anıi/, (thk. Seyyid Ahmed Huseynı), Mektebetü'l-Endülüs, Cilt: II, s. 
142; Mustafa b. Huseyn Tefi:eşi, Nakdii'r-Rical, (thk. Müessesetü Aıi'l-Beyt), Kum, .1376, Cilt: 
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zamanda müfessirin babası olan Şeyh Ali b. Muhammed b. Alımed Nişabılci 
Razi (v.?)12, Kadi İmadüdclin EbU Muhammed b. Hasen Esterabadi (v.?)B ve 
Cfu:ullah Ebu'I-Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşeri (v. 538/1144)14 gibi 
alimlerden ders almıştır. 

Şeyh Müntecebüddin Ali b. Ubeydullah İbn Babeveyh el-Kummi er-Razi 
(v. 585/1189)15, Reşidüddin Muhammed b. Ali İbn Şehraşılb el-Mazenderaru (v. 
588/1192)16, Nasiruddin Abdullah b. Hamza et-Tılsi (v. 573/1177)17, aynı 
zamanda müfessirin oğlu olan Tacudclin Muhammed b. Huseyn (v. ?)18, Şerif 
Şerefşah b. Muhammed Eftasi (v. ?)19 ve Ali b. Kutb Ravendi (v. ?)20 gibi alimler 
de talebderi arasında zikredilmektedir. 

Sadece Tefsir alanında değil Hadis ve İmamiyye fıkhı konusunda da eser 
telif eden Ebıl'l-Fütılh Razi'nin eserleri şunlardır: 

1- Ravzu'l-Cinan ve Ravhu'l-Cenan: İlk Farsça tefsir değil ama Şu akidesi 
ve geleneğiyle yazılmış olan ilk farsça tefsirdir.21 1905 yılından 1987 yılına kadar 

m, s. 31; Huseyn Keriman, Rry-i Biistôn, İntişirat-ı D:lııişg.ili-ı Şelıid Beheşti, Tahran, 1371, 
Cilt: I, s. 536. 

11 Müntecebüddin, ei-Fihristı I, 46; i?n Şehraşılb, Me!ilimii'I-U/em!i, s. 73; İbn Hacer, Lis!inu'I
Miz!in, Cilt: II, s. 250; Hurr el-Amill, Emelu'!-Anii/, Cilt: II, s. 73; Seyyid Ali Asğar el
Burılcerdi, Tar!iifli'I-Mak!il fl Tabak!iti'r-Ric!il, (thk.Mehdi Redı), Mektebetü Ayetullah el-Uzma 
Mar'aşi, Kum, 1410, s. 119. 

12 H~ el-.Amili, Emelu'I-Amil, Cilt: II, s. 73; Burılcerdi, Tar!iifii'I-Mak!i/, s. 120; Ağa Büzürg et
Tahr:ini, ez-Zeria, Cilt: VIII, s. 234. 

13 Müntecebüddin, ei-Fihristı s. 107. 
14 Zemahşeri'nin hayatı hakkında bilgi için bkz.: İbn Hallilcin, Vefry!itii'I-Ay!in, Cilt: V, s. 168; 

Yakut el-Hamevi, Mu'cemii'I-Üdeb!i, Cilt: V, s. 489; İbn Kuduboğa, T!icii't-Ter!icim, Cilt: IV, s. 
447; Davıldi, Tabak!itii'I-Mi!fessirin, Cilt: II, s. 314. 

15 İbn Şehraşılb, Me!ilimii'I-U/em!i, s. 28; Burılcerdi, Tar!iifli'I-Mak!i/, s. 115; Abbas el-Kummi, 
Hed!YJ•etii'I-Ahb!ib fl Zikri'I-Ma'nlfln bi'I-Kiin!i ve'I-Eik!ib ve'I-Ens!ib, Müessese-i Matbuat-ı Emir 
Kebir, Tahran, 1329, Cilt: m, s. 209; Ağa Büzürg et-Tahr:ini, ez-Zena, Cilt: XVI, s. 395. 

16 İbn Hacer, Lis!itiii'I-Miz!in, Cilt: V, s. 310; Hurr el-Amın, Emelu'!-Ailli/, Cilt: II, s. 286; Ağa 
Büzürg et-Tahraru, ez-Zeria, Cilt: XXI, s. 201. 

17 ~Iüntecebüddin,_ ei-Fihristı s. 87; Abbas el-Kummi, Hed!xyetii'I-Ahb!ib, Cilt: I, s. 268; Hurr el
Amili, Elllelu'I-Anii/, Cilt: I, s. 161; Muhammed b. Huseyn el-Keyderi, Had!iiht'I-Hak!iik fi 
Şerhi Nehci'!-Bel!iga, (thk. Azizullah Ucir:idı), Tahran, 1416/1375, Cilt: m, s. 1233. -

18 Müntecebüddin, ei-Fihristı s. 85; Hurr el-.Amili, Emelu'I-Anii/, Cilt: I, s. 59; Tefreş~ Nakdii'r
Ric!il, Cilt: IV, s. 187; Ağa Büzürg et-Tahr:ini, Tabakli/ii A'!Jmi'f-Şia, thk. Ali Nakl Münzevi, 
Daru'l-Kiclbi'l-Arabi, Beyrut, 1972, Cilt: VI, s. 79. 

!9 Meclisi, Bih!im'I-Env!ir, Cilt: CVI, s. 47. 
20 Müntecebüddin, ei-Fihristı s. 87; Hurr el-Amın, Emelu'I-Anii/, Cilt: I, ss. 188-9; Tefreşi, Cilt: 

m, s. 290. 
21 Farsça olarak yazılan ilk tefsirler konusunda bkz. Muhammed Jafar Yahaglıi, "İlk Dönem 

Farsça Kur'an Tefsirlerine Giriş", çev. Mustafa Özel, Cu!IJbliTfyet Üniversitesi İlahfyat Fakiiliesi 
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beş farklı tahkikle günümüze ulaşmış hacimli bir eserdir. Rivayet ve elirayet 
türünün harmanlandığı bir üslupla yazılmıştır.zz 

' 
2- Ravhu'l-Ahbab ve RUhu'I-Elbab fi Şerhi'ş-Şihab: Muhammed b. 

Selfune el-Kudru'ı:ıin (v. 454/1062) Müsnedü'ş-Şihab23 adlı eserine yazdığı Farsça 
bir şerhtir.24 

3- Ris:ile-i Hüsniyye: Çok kıymetli ve meşhur bir eser olan bu risale, 
Şia'!ll!l imarnet meselesi miliverinde yazılmıştır. Harun Reşid döneminde 
sonradan islama giren Büsniye adındaki bir cariyeı:ıin ehl-i sünnet alimleriyle 
imarnet ve diğer konulan tartışıp galip gelmesini anlatır.zs 

4-- Ris:ile-i Yuhanna: Evvelen Hıristiyan olup sonrada islama giren 
Yuhanna'!ll!l ağzından anlatılan bir kurgudur. Yuhanna, Müslüman olduktan 
sonra dört Sünni mezhebi ve sonrasında İm:imiyye'yi inedeyip hak mezheb 
olarak İm:imiyye'yi tercih etmiştir.26 Bu kitabı Radıyyüddln b. Tavfıs'un (ö. 
664/1266), zirnml Abdulharnid'in diliyle imarnet meselesini anlattığı eseri et
Tar:iif fi Ma'rifeti Meziliibi't-Tav:iif'in üslubuyla yazılmıştırP 

5- Tebsıratü'l-Avfun fi'l-Milel ve'n-Nihal: Milel ve Nihai türü eseriere bir 
örnektir. Müfessire :iidiyyeti hakkında bazı sıkıntılar olsa da28 rical :ilirnleri aynı 
eserin aynı adla başka birine nisbet edilmesinin mümkün olduğunu 

belirtmektedirler. 

6- Tefsir-i Arabi: Müfessir, tefsirinin mukaddimesinde bir topluluğun 
kendisinden tefsir yazmasını istediklerini söyledikten sonra onlara biri farsça 
diğeri Arapça olmak üzere iki tefsir yazmayı söz verdiğini söylemekteclir.29 

Ancak bu Arapça olanı ile ilgili kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur. 

Dergisi, Yıl: 2010, Cilt: XIV /1, ss. 399-403; Seyfullah Efe, "Kur':in'ın Farsça'ya Tercümesi ve 
İlk Farsça Tefsirler", Dokıtz Ey/iii Üniversitesi İlah!Jat Fakiiliesi Dergisi, Yıl: 2013, Sayı: 37, ss. 
221-237. 

22 Ya'sub Abbas! Ali Kemer, ''Nuhustin Tefsir-i Ffu::isi yi Şia", Bryyin!it, Tahran, Yıl: 11, Sa}~: 47, 
s. 180. Muhammed Mehdi Hakki, Revet-i Ebii'I-Fiifllh Rôif der Tejrfr-i Rovift'I-Cin!in, İnıişirat-ı 
D:lnişgih-ı İmam Sadık, Tahran, 1383, s. 107. 

23 Müntecebüddin, ei-Fihrist, s. 48; Kehhrue, Mu'cenıii'I-Musamıifin, Cilt: II, s. 1684; Ağa Büzürg 
et-Tahrirıi, ez-Zetfa, Cilt: XI, s. 261. 

24 Müntecebüddln, ei-Fihrist, s. 48; Tebriz!, ~ıh!inetii'I-Edeb, Cilt: VII, s. 226; Ağa Büzürg et
Tahrirıi, ez-Zeria, Cilt: XIII, s. 343; Muhsin el-Emin, Cilt: VI, s. 126. 

23 Meclisi, Bih!in;'I-Eııv!ir, Cilt: XCVII, s. 192; Bağdatlı, Hed!JJ,etii'I-Arifin, Cilt: I, s. 312; Muhsin 
el-Emin, A 'llillıiij-Şfa, Cilt: VI, s. 126. 

26 Efendi, Riy!iift'I-Uielllli, Cilt: II, s. 173; Ağa Büzürg et-Tahrirıi, ez-Zeria, Cilt: XXV, s. 296. 

27 Ağa Büzürg et-Tahr:lni, e:çZeria, Cilt: XXV, s. 296. 

2s Efendi, R!J!iiJt'I-Uielllli, Cilt: II, s. 175; Ağa Büzürg et-Tahrini, e:çZeria, Cilt: III, s. 318. 

29 Ebı1'1-Fütı1h Rizi, Rovift'I-Cin!in, Cilt: I, s. 2. 
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Vefat tarihi tam olarak belli olmasa da 554/1159 yılında olması 
gerektiğini ileri sürenler çoğunluktadır.30 Müfessirin kabri şu an Tahran'abağlı 
bir belde olan Rey'de31 ve Şab Abdulazim Külliyesi'nin İmamzade Hamza 
Sahru'nda bulunmaktadır.32 

B- Ravzu'l-Cinan Tefsirinde Kadın KonuluAyetlere Yaklaşım 

Kur'an'ın kadına bakış açısını doğru tespit etmek, ayetleri doğru 

yorumlamaya ve konu hakkındaki her bir ayeti, cımbızlayarak değil, Kur'an 
bütününde ele almak suretiyle mümkün olacaktır. Aksi takdirde subjektif 
yaklaşımlarla konuyu ortaya koymak, adaletten uzak olacağı gibi mevzu, marjinal 
taraflara kayacaktır. Kimine göre mevcut ayetlerden Kur'an'da erkeğin üstün 
tutulduğu, kadının hürriyetinin elinden alındığı ve onurunun çiğnendiği 
sonucuna ulaşılabilirken; kimine göre ise Kur'an kadına geniş bir alan sağlamış, 
haklarını vermiş ve erkekle aynı derecede muhatap almıştır. Şimdi tefsirimizde 
bu konuların nasıl işlendiğine sırasıyla bir göz atalım. 

1- Kadının Yaratılışı 

I<:adının yaratılışı konusunda tefsirlerde değişik yorumlar mevcuttur. Bu 
farklılığın nedeni, müfessirlerin yaşadıkları çağlardaki kadına bakış açısından ve 
müfessirin beslendiği damarlardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Söz konusu 
tefsirlere göre kadın, topraktan, Adem'in nefsinden ve yine onun sol kaburga 
kemiğinden yaratılmıştır. Bu çeşitliliğin nedeni, tefsirlerin hangi kaynağı esas 
aldıklarıdır. Bunlar arasında Tevrat, İncil, Kur'an ayetleri, hadisler ve israili 
nitelikteki halk söylencelerini sayabiliriz. 

Ebıl'l-FütıTh Razi ise bu konuya tefsirinde altı yerde33 değinirken; kadının, 
erkeğin sol kaburga kemiğinden yaratıldığı yönünde görüş bildirir. Konuyu 
Bakara Suresi 35. ayetinin34 tefsirinde ağırlıklı olarak ele alan ve iliınlerin bu 
konuda görüş birliğine/ittifaka varamadikıarını dile getiren Razi, -kendince zayıf 
olan-bir görüşe göre, Allah'ın Havva'yı Adem'den geri kalan özden yani 

30 Abdülcelil b. Ebu'l-Huseyn Kıızvini Razi, Nakzyii Ba'i!' Mesiilibi'11-Neviisıb .ft Nak'(j Ba''(j 
Feziiibi'r-Raviifıiı thk. lvfu Celaleddin Hüseyni Muhaddis Urmevi, Encümen-i Asir-ı lv!illi, 
Tahran, 1358, Cilt: I, s. 212; Henri Masse, "Le Tafsir d'Abu'l-Futuh Razi", Melmıges offirts a 
Williall1 1\tfarcais, İnstitut d'Etudes İslaıniques de !'U niversite de Paris, 1950, s. 244. 

31 Abmed b. İshak el-Ya'k:ubi, ei-Biildiiıı, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1422, s. 89. 

32 Efendi, Rıjiiift'I-Uiell1ii, Cilt: II, s. 156; Muhsin el-Emin, Cilt: VI, s. 124; Dehhoda, Cilt: II, s. 
709. 

33 Bu ayetler, Bakara Suresi 2/35, Nisa Suresi 4/1, A'r:lf Suresi 7/189, Nahl Suresi 16/72, 
Zümer Suresi 39/6 ve Rum Suresi 30/21 ayetleridir. 

34 Bakara Suresi 2/35: "Ey Ademi Sen ve eşin cennette biı:lil-ı:e oturun": .::Jl 0-~1 fST ~ lillj 
ili,ı .!.lhj)j 
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topraktan yarattığını da ileri sürer. Ancak kendisince salıili olan görüşe göre 
durum şöyledir: 

"Adem Cennet'te otururken yalnızlıktan sıkılıyordu. Allah, Adem'e bir 
uyku verdi ve o iyice dalınca onun sol kaburga kemiklerinden birinin 
alınmasını emretti. O kemikten de Adem'in fiziki özelliklerine benzer 
şekilde tam bir güzellik ve cennet ziynetleriyle Havva'yı yaratıp onu 
giydirerek Adem'in yanına oturttu. .Adem, uykudan uyanınca ona 
dokunmak istedi. Fakat melekler ona mehrini vermeden dokunmamasını 
söylediklerinde Adem mehrini sordu. Melekler de mehrin üç defa 
Muhammed ve Ali'ne salavat gönderilmesi olduğunu söylediler . .Adem 
de, "Muhammed kim ki?" diye sorunca, "Senin çocuklanndan olup o 
olmasa sen yaratılmazdın" cevabını alclı. Soruasında melekler, Adem'i 
sınamak istediler ve, ''Ey Adem! Bu kimdir?" diye sordular. Adem cevap 
olarak, ''Bu kadındır" deyince adını sordular. O da, "Aclı, Havva" deyince 
neden bu ismin konulduğunu sorduklannda, onun canlı bir şeyden 

yaratılclığı gerekçesini öne sürmüştür. Yaratılış sebebi sorulunca da 
''Birbirimizle sükô.n bulmamız için yaratıldı" cevabını vermiştir. Hz. 
Peygamber de bir hadisinde "I(adın eğri bir kaburga kemiğinden 

yaratılmıştır. Eğer onu düzeltmeye kalkışırsan onu kırarsın. Onu. eğri 
olarak kabul edersen ondan istifade edersin"35 buyurmuştur. Bu durumda 
Kur'an'ın zahirine göre "ve ondan da eşini yarattı"36 ayetinde geçen 

minha/l.p daki zamir de .Ade'fn'in nefsine racidir".37 

Rizi, kaclının/Havva'nın kaburga kemiğinden yaratılclığını isbat etmek 
adına şu rivayeri nakleder: 

"Kadi Şüreyh, Hz. Ali döneminde kaclılık yaparken bir kankoca gelir. 
Kadi Şüreyh şikayetlerini sorduğunda ise kan koca meselenin gizli olduğu 
gerekçesiyle meclisin boşaltılmasını isterler. Meclis boşaltılınca Kadi 
Şüreyh onlara şikayetlerini sorduğunda adam kansında hem erkek hem de 
kadın uzvunun bulunduğunu söyleyerek kansının erkek mi yoksa kadın 
mı sayılacağını sorar. Kadi Şüreyh bu soruya cevap vermek için 
bevlederken hangi organını kullanclığını; hangisinden şehvet duyduğunu 
sorduğunda her ikisini de kullanclığı yanıtını alır. Bu konuya çok şaşıran 

35 EbiiBekir Abdullah b. Muhammed İbn Ebi Şeybe, ei-Kitôbu'I-M11Samıefft'I-Ehiidfs ve'I-Asar, thk. 
Kemal Yusuf el-Hiit, Mektebetü'r-Rüşd, Riyad, 1409, Cilt: IV, s. 197; Ahmed b. Hanbel eş
Şeybaru, ei-Miisned, thk. Şuayb el-Arnaiit, Müesseseili Kurtuba, trs., Cilt: V, s. 8; Ebii Abdillab 
Muhammed b. İsmail el-Buhan, ei-Cômiu's-Sahfh, thk. Mustafa Deyb el-Boğa, Daru İbn Kesir, 
Beyrut, 1987, Enbiy:i, 2. 

36 Nisa Suresi 4/1: ... 4h-jj ~ .Jl;:. j ... 

37 Ebii'l-Fütiib Rizi, Rovift'I-Cinôıı, Cilt: I, s. 216. 
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ve daha önce böylesi bir problemle hiç karşılaşmamış olan Kadi 
Şüreyh'in hayreti kaduun kocasına çocuk doğurduğunu ve cariyesiyle 
girdiği ilişki neticesi onun da kendisine çocuk verdiğini söyleyince artar. 
Bu işle başa çıkamayan kadı, konuyu Hz. Ali'ye götürür. Durumu ona 
anlatınca halife, kaduun kocasına, "Sendeki bu cesaret aslan 
terbiyecisinde dahi yok. Durum böyle olana kadar neredeydin?" dedi ve 
Kanber adındaki adarrum çağtrarak "güvendiğin dört kaclınla birlikte boş 
bir odaya girin ve edep çerçevesinde kaduun kaburgalannı sayın!" 

şeklinde emir verdi. I<aburgaların sayımından sonra sağ tarafta sekiz 
solda yedi kaburga çıkınca Hz. Ali onun erkek olduğuna hükmederek 
kadın elbiselerinin çıkanlıp erkek kıyafetlerinin giydirilmesini emrederek 
kan kocayı boşadı."3B 

Rılzi tarafından kullanılan, kaduun kaburgadan yaratılmış olması rivayeri 
müfessirin peygamber kıssaları konusunda ana kaynaklarından biri olan 
Sa'lebi'nin Arı1isü'l-Mecı1lis adlı eserinden bire bir alıntıdır.39 Bu argüman, 
aslında hem onun kendi görüşünü hem de mezhebi temayülü açısından Hz. 
Ali'yi ön plana çıkarmak arzusunu ifade eder. Zaten bu rivayerin Ehl-i Sünnet 
kaynaklı kitaplarda olmayıp sadece Şii kökenli bazı müelliflerin eserlerinde yer 
alması bize, rivayerin sılılıari konusunda düşündürücü gelmektedir.40 

Öte yandan müfessire göre bu nakil, kaduun maddi anlamda kaburga 
kemiğinden yaratıldığının doğruluğunu ortaya koyan bir kanıttır. Genelde 
müfessirlerin konuyu işlemeleri beklenen yer olan Nisa Suresi 1. ayetinde41 

özetle işleyerek önceki ayete atıfta bulunmuştur.42 Konunun ele alındığı bir diğer 
yer olan "O'd11r, siif tek bir mjisten yaratıp otJdan da efitJi var ede11'~3 ayeti, Adem'in 
eşinin kendisinden yaratıldığını ifade ederken müfessire göre burada da ayetin 
zahiri Havva'nın, kaburga kemiğinden yaratıldığını göstermektedir.44 Nahl 
Suresi 16/72 ayetinde Allah, insanlara nimetlerini tadad ederken kendi 

38 Ebu'l-Füt:Uh Razi, Rovifli-Ciııiin, Cilt: I, ss. 216-8. 

39 Ebu İshak İbrahim b. Ahmed es-Sa'lebi, Ariiisii'I-Meciilis ft Kasasi'I-Eııbfyii, Mektebetü'l
Cumhuriyyeti'l-Arabiyye, Kalıire, trs., s. 28. 

40 Bu rivayerin geçtiği yerler için bkz.: Şeyh Sadılk EbU Cafer İbn Babeveyh el-Kummi, lvle11 U 
Yahdumhu'I-Fakfh, thk. Ali Ekber Gıffu:i, Menşılrat-ü Cemaati'l-Müderrisin, Kum, 1404, Cilt 
IV, ss. 327-8; Şeyh Müfid Muhammed b. Muhammed b. Nu'man el-Ukberi, ei-İr[iidft Ma'rijeti 
Hucedlliihi ale'J-Ibiid, Daru'l-Müfid, Beyrut, 1414, Cilt: I, ss. 213-4; Reşidüddin Muhammed b. 
Ali İbn Şehraşub, Mmakıbu Al-i Ebi Tiilib, yrs., trs., Cilt: II, ss. 196-7. 

41 Nisa Suresi 4/1: Ey İnsanlar! Siif tek bir 11eftste11 yaratan ve o11da11 da qi11i )'arafa11 Robbi11if{fim 
sakımn ... 

42 Ebu'l-Füt:Uh Razi, Rovifli-Ciniin, Cilt: V, s. 234. 

' ?-. " • • ' ' ~ 
43 ArafSuresi 7/189: ... ~1&~ IŞ.-jj ~ ~j ~~~~:X~ ı;:;i.JI ~ 

44 EbU'l-Füt:Uh Razi, Rovifli-Ciniin, Cilt: IX, s. 37. 
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nefislerinden eşler yarattığını ve onlardan gerek şehevi anlamda gerekse çocuk 
sahibi olmada yararlandıklanru dile getirmekte ve arada ünsiyet peyda olması 
açısından kendi cinslerinden birini var ettiğini ifade etınektedir.45 Müfessir yine 
burada ve Rum Suresi 30/21 ayetinde46 Allah'ın yarattığı varlığın Havva 
olduğunu ve Adem'in sol kaburgasından yaratıldığını belirtınektedir.47 Bununla 
birlikte "hep birbirinizdensiniz'~8 ayetinde de insanların yaratılış bakımından aynı 
olduklarını farklılığın diğer bazı konularda meydana geldiğini belirtıniştir.49 

Her ne kadar bazı kaynaklarda "kaburga" rivayeri işlenmese de Tevrat'ta 
bu yönde ifadelerin olınası50 müfessirin mu?temel kaynakları arasında Tevrat'ın 
da olduğu sonucuna bizi götürmektedir. Ote yandan bu kaynaktan esinlenen 
hadis ya da hadis olduğu ileri sürülen malzemenin de varlığı ortadadır. Ancak bu 
rivayetlerdeki lafız farklılığı da konuyu farklı mecralara çekmektedir. Burada 
aslolan sanki maddi bir eğriliğe sahip olan kaburga kemiği değil de kadının her 
an kırılınaya müsait psikolojik yapısıdır.sı Bu farklılığı da hadislerde geçen 
"kadın, kaburga kemiğinden yaratılmıştır"52 ve "kadın, kaburga gibi eğri 

yaratılmıştır"53 ifadelerinde görmekteyiz. 54 

45 Ebu'l-Fütı1h Razi, Rav~/1-Ciııiin, Cilt: XII, s. 66. 

46 Rum Suresi 30/21: Sizin için kendilerinde huzur bulacağınız eşler yaratması da Allah'ın 
. ,, ? ~" :,-, ' ·- ' 

ayetlerindendir.: L;,.!jjı r-~ı &! r.---u .:-;ı;:. 01'"i~ı .YJ 
47 Ebu'l-Fütı1h Razi, Rav~/1-Ciııiiıı, Cilt: XII, s. 66; Cilt: XV, s. 250. 

48 Al-i İnıran Suresi 3/195: ... ~ ./ r-~ ... 
49 Ebu'l-Fütı1h Razi, Rav~/1-Ciııiin, Cilt: V, s. 217. 

50 Kutsal Kitap, Tekvin, II/21-24: ''RAB Tann Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken, 
RAB Tarın onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. Adem'den aldığı 
kaburga kemiğinden bir kadın Yaratarak onu Adem'e getirdi. Adem, "İşte, bu benim 
kemiklerimden alınmış kemik, erirnden alınmış ettir" dedi, "Ona 'Kadın denilecek, Çünkü o 
adamdan alındı." Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp kansına bağlanacak, ikisi tek 
beden olacak". 

51 Sadık Kılıç, "Kadın Erkeğin Kaburga Kemiğine İndirgenecek Bir Fenomen Değildir!...", 
EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 27,2006, s. 8. 

52 İbn Ebi Şeybe, ei-M11samıej, Cilt: IV, s. 197; Alımed b. Hanbel, ei-Miisııed, Cilt: V, s. 8; Buhfu:i, 

es-Sahih, Enbiya, 2: IJ§ ~ !j,).:J ,~ ~ \j,,ıı.lı .)....<:J ~ı ~tj~ ~~S~ .!..G13 '~ &! ~ ~!;_Jı .)~ 

53 Abdurrezzak . b. Hernınarn es-San' :ini, ei-M11samıej, thk. Habibürralırnan el-A'zami, el

Mektebü'l-İslfuni, Beyrut, 1403, Cilt: IV, s. 302; Alımed b. Hanbel, ei-Miisııed, Cilt: II, s. 428; 

Buhfu:i, es-Sahih, Nikah, 39: bf 4Jj \J§ ,-:.~<:<·.ı \J§ ,-:. !<;<•.ı <?!3 ,~_;.::S~ S~ ,~\S'ff;J.ı 
54 Bu konuyla ilgili varid olan rivayetlerin sened ve merin tahlili için bkz.: Cemal Ağırman, 

Kadıımı Yaratılıp (İlgili Rivqyetler Bağlammda Ymi Bir Yaklapnı), Rağbet Yayınlan, İstanbul, 2001. 
Yirıe aynı rivayet hakkında değerlendirmeler için bkz. Hidayet Şefkatli Tuksal, Kadm Karptı 
Sijylemin İsla/JJ Gelmeğindeki İzdiifiinıleri, Kicibiyat, Ankara, 2000, ss. 51-65. 
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Yukanda zikredilen hususlar ışığında müfessir, kadının fiziki anlamda 
erkeğin/ Adem'in sol kaburga kemiğinden yaratıldığı karusındadır. Ancak bilimin 
ileriediği şu günlerde röntgen filmi yoluyla ya da kadavralardan incelemek 
suretiyle ortaya konan veriler, gerek kadın gerekse erkekte 12 çift kaburgarun 
bulunduğunu bize apaçık göstermektedir. ss 

2- Erkeğin Kadına Üstünlüğü/Kavvamlığı 

Tefsirinde "Erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece iistiinliiğii vardır. '56 ayetini 
işlerken Razi, bu üstünlük olan "derece"nin ne olduğu konusuna dair on 
ihtimalden bahseder. Bu ihtimaller, fazilet, mehir, nafaka, akıl, miras, cihad, 
talak yetkisi, kadınların iddetlerini saymalan, şahitlik ve ibadette kuvvet olarak 
sıralanmıştır. Ayrıntıya girmek gerekirse Ebu'l-Fütı1h Razi şunları söylemektedir: 

"Erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece üstünlüğü vardır. Abdullah b. 
Abbas'a göre erkek kadına mehir verdiğinden ve malını onun için 
harcadığından/infak ettiğinden ötürü üstündür. Kimine göre erkek akıl 
yönünden üstün tutulmuş iken kimine göre ise miras konusunda erkek 
üstün tutumuştur. Katade ise erkeğin cihad görevinden dolayı üstün 
olduğu yorumunu yapmaktadır. 

Haccık b. D1nar, Muhammed Bakır'dan o da Cabir b. Abdilialı el
Ensan'den şu rivayette bulunuyor: ''Bir gün Resıllullah'ın huzurundaydık. 
Derken bir kadın geldi ve O'nun yaruna oturarak "Selam sana olsun Ey 
Allah'ın Elçisi! Ben, sana kadınların elçisiyim. Benim sana söylediğimden 
razı olmayacak hiçbir kadın yoktur. Ey Allah'ın Peygamberi! Allah, hem 
erkeklerin hem de kadınların ilahıdır. Adem, hem erkeklerin hem de 
kadınların babası Havva da hem erkeklerin hem de kadınların anasıdır. 
Erkekler evlerinden çıkarak cihad etmekte ve Allah yolunda canlarını 
vermekteler ve bunun sonucu bırakın ölmeyi diri kalıp 
nzıklandınlıyorlar.s? Biz ise hem cihadın sevabmdan hem de şehitlik 
derecesinden mahrum kalmaktayız. Aynca evlerde kapalı kalmakta ve 
onların hizmetine koşmak durumundayız. Hiç erkeklerle kadınların 

mük;Matlan eşit olur mu?" deyince ResUluilah "Evet! Onlara selanunu ilet 
ve kocalarına itaatin cihad ve şehadet ile eşdeğer olduğunu müjdele. Şu 

.. 
55 Eva Lurie Weinreb, A11aton!Y a11d PI!Jsiology, Addison Wesley Publication, California, 1984, s. 

345. 

56 Bakara Suresi 2/228: ... ~jS ~ ~1.>.-J.lj ... 

57 Al-i İnıran Suresi 3/169: ıSJ.ij~ rJ_;~~~~ Ji ... 
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kadan var ki, çok az kadın bu vazifeyi yenne getirebilmektedir" 
buyurmuşlarclır."58 

Enes b. M:ilik ise şu rivayeri aktarır: "Kaclınlar, Resillullah'a gelerek 
'Erkekler cihadın faziletinden pay sahibi oluyorlar. Peki bize ne var?' diye 
sorduklarında Allah'ın Elçisi cevaben 'Sizden birinizin evinde görmüş 
olduğu ev işi, Allah yolunda savaşanların arneliyle eşdeğerdir.' 
buyurdular."59 

Razi, yine nakilde bulunarak açıklamaya çalışttğı üstünlük meselesine 
İmran b. Husayn'ın, Resulullah'a kaclınlara cihadın farz olup olmadığını sorması 
üzerine Hz. Peygamber'in, bir rivayette "Evet! Onların cihadı da namuslarını 
korumalanclır. Eğer bunu, inanarak yerine getiriderse mücahid ve nöbet 
bekleyen asker (mun1bıt) sevabı olmak üzere iki kat ecir alıdar."60 demesi diğer 
bir nakilde ise "Allah, cihadı erkeklere namuslu bir şekilde otutınayı da kaclınlara 
farz kılmışttr. Kaclınlardan kim bu konuda sabır gösterir de sevabını beklerse 
kendisine şehit sevabı verilir."61 şeklindeki ifadeleri cevap olarak yerini 
bulmuştur. 

Bu rivayetlerde üzerine vurgu yapılan husus, erkeğe verilen cihad 
vazifesinin kadına verilmemiş olması ve bunun kaclınlar tarafından eksiklik 
olarak telakki edilmesidir. Hz. Peygamber tarafından onların gönüllerinin 
alınması da bunun dışa yansıyan sonuçlarındanclır. Fakat müfessirin bu 
rivayetleri burada serdetmesi de onun ~u görüşte olduğunu göstermektedir. 

Müfessire göre diğer bir üstünlük konusu, boşama yetkisinin erkeğe 
verilmiş olmasıdır. Bunun dışında kaclınların iddet bekleyip erkeklerin bu açıdan 
serbest olmalan ve yine iki kadının şehadetinin bir erkeğin şahitliği ile eşit 

olması ve ibadet yönünden erkeklerin daha ağır ibadetleri yerine getirebilmeleri 
gibi konular bu bağlamda örnek verilebilir. Ancak yukanda saymış olduğu 
konuların tamamını örneklendirmeden geçmesi en azından ifadenin geçtiği 

ayetlere referansta bulunmaması uygun düşmemiştir. 

58 Bu rivayet sahih hadis kitaplannda yer almanıakla birlikte müfessirin önemli kaynaklanndan 
olan Sa'lebi tefsirinde bulunmaktadır. Bkz. Sa'lebi, ei-Kelf ve'/-Bryii11 ft Tefsiri'I-Kıtr'iill, D:iru 
İhyiii't-Türasi'l-Arabi, Beyrut, 1404, Cilt: II, s. 173. 

59 Ebu'I-Kılsım Süleyman b. Ahmed et-Taberaru, ei-Mu'ce!Jiii'/-Evsat, thk. Tank b. Avzullah b. 

Muhammed vdğr., D:iru'l-Harameyn, Kal:ı.ire, 1415, Cilt: II, s. 163; Ebu Bekr Ahmed b. 

Huseyn el-Beyhaki, Şuabu'I-Jmiin, thk. Alıdulali Abdulhamid H:lmid, Mektebetü'r-Rüşd, 

Bombay, 2003, Cilt: XI, s. 177; Sa'lebi, ei-Keifve'/-Bryôıı, Cilt: II, s. 173. 

60 Sa'lebi, e/-Kelf ve'/-Bryiiıı, Cilt II, s. 73. 
61 Abdurrezzak, e/-Musamıif, Cilt: VII, s. 302; et-Taberaru, ei-Mu'cemii'/-Kebfr, thk. Harndi b. 

Abdilmecid es-Selefi, Mektebetü'l-Ulılm ve'l-Hikem, Musul, 1983, Cilt: X, s. 87. 
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Aynı konuyu işlediği diğer bir yer ise "erkekler, kadınlar üzerinde hakim1 

i;lerini yiiriitiiciidiirler"62 ayetidir. 'Xavvam" kelimesinin işleri çekip çevirmek ve 
üstün olmak ve hakimiyet kurmak anlamlanna geldiğini belirterek erkeğin 13 
yönden kadından üstün olduğunu açıklayan Razi, bu yönleri şöyle sayar: 1-Akıl 
2-Din 3-Şahitlik 4-Ticaret ve Tasarruf 5-Cihad 6-Cuma Namazı ve Cemaate 
Katılma 7-Nafaka/Geçim Temin Etme S-Birden Fazla Kaclınla Evlenebilıne 9-
Boşama Yetkisi 1 O-Miras 11-Erkeğin Diyetinin Fazla Oluşu 12-Nübüvvet, 
imarnet ve Hilafet 13-Kadının Güçsüzlüğü. 

Ayetin, Medine'de naklblerden63 olan Sa'd b. Rebi' ve eşi Babibe bt. 
Zeyd hakkında indiği belirtilmektedir. Kansının ona saygısızlık etmesi üzerine 
Sa'd da ona vurdu. Sonrasında Resulullah'a gelen babasının, ''Ben kızımı ona 
verdim, o ise tokat atmış" demesi üzerine Hz. Peygamber, kadınin da kocasına 
tokat atmasını yani kısas uygulamasını söyledi. Bu sözünün üzerinden fazla 
geçmemişti ki Cebrail bu ayeti getirdi. Resuluilah da ''Biz, bir şey istedik. Allah 
da bir şey murad etti. Allah'ın muradı şüphesiz daha hayırlıdır. Kankoca 
arasında te' dlp amacıyla kısas kaldınldı" buyurdu.64 

Müfessir, buradan yola çıkarak, kocaya yani erkeğe kısasın kaldınlmasını 
bir üstünlük olarak telakki etmiş ve ayetin devamındaki "A//ah'm insanlardan 
kimini kimine iistiin tuflnası sebebfyle"65 kısmını açıklarken bundan muraclın, bir 
görüşe göre akıl; diğer bir görüşe göre ise kadının ayda birkaç gün namazını 
kılarnayıp omeunu tutamadığı için eksik akıllı ve dini yanın olduğu ileri 
sürüldüğündeii veya din ve ilim sahasında üstünlüğün erkeğe verildiğini belirtir. 
Yine bir görüşe göre "bir erkek ve iki kadım şahit lttltm't56 ayeti mucibince kadının 
şahitlikteki eksikliği ve erkeğin üstün oluşu ön plana çıkarılmıştır. Kimi alimler, 
bu üstünlüğün akdi tasarruflarda ve ticarette de ortaya çıktığını 

belirtmektedirler. Bazı :ilimler, erkekler hakkında "Gerek hcifif gerekse ağırlıklarımil 

62 Nisa Suresi 4/34: ... ~Uı Js- 0f JJ jt;>..JI 
63 Nakib: Kendisİl'le danışılan, sözü dinlenen kabile reisierine verilen bir sıfat olup Hz. 

Peygamber tarafından dokuz Hazrecli üç Evsli olmak üzere Medine'de on iki nakib 
görevlendirilmişti. Bkz. Halil b. Ahmed, Kitiibu'/-Ay11, tbk. İbrahim es-Sfu:nerr:ll-Me?di 
Mahzfuni, Mektebetü'l-HilaJ., yrs., trs., Cilt: V, s. 179; Ebu Muhammed Abdülmelik Ibn 
Hişfu:n el-Meafiri, es-Sfretii'11-Nebevfıye, tbk. Mustafa es-Sekk:1 vdğr., Matbaatü Mustafa el-Babi, 
Mısır, 1955, Cilt I, s. 443; Muhammed İbn Sa'd el-Basô, et-Tabakiitii'/-Kiibrii, tbk. İbsan 
Abbas, Dam Sadır, Beyrut, 1968, Cilt Il, ss. 602-622. 

64 Ayetin iniş sebebi için bkz. Mukatil b. Süleyman, Tejsfm Mukiitil, tbk. Ahmed Feôd, D:1ru'l
Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 2003, Cilt: I, s. 227; Ebu'I-Hasen Ali b. Ahmed el-V:1hıdi, Esbiibii'ıı
Niiifil, tbk. Kemal BesyUni Zağlill, D:lru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1411, s. 155. 

65 N. S . 4/34· · '' h. ' "· '' W ı -ı":..i U: ısa uresı .... ~ ..s-~ ı..r- , ... 

66 Bakara Suresi 2/282: ... .;ıtı;..G Y,.) ... 
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kttfanmıJ olarak savtifa çıkın. Allah yolunda canlarımz ve mallarını:Ja cihad edin't-ı7 

buyurulurken kadınlara da "evleriniz de oturım 't-ıB emredilmesinin arka pl~da bu 
farklılığın bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Ebı1'1-Fütffiı Razi yukandaki görüşlerine ilaveten, kimi bilginiere göre 
kadınların Cuma narnazına gidernemelerinin onlara eksiklik erkeğe üstünlük 
olarak yansıclığıru vurgulamıştır. Yine ona göre nafaka temininin de erkeğe bir 
vazife olup kadına yüklenmemesi; erkeğin dört kadınla evlenebilme durumu söz 
konusu iken kadının tek bir eşle evli kalma mecburiyeti, ''boşama erkeklere, 
iddet kadınlara ait bir haktır"69 sözünde olduğu üzere kadının boşanınası için 
erkeğe muhtaç olması da üstünlük olarak sayılabilecek hususlardandır. 

Miras yönüyle de eksik sayılan kadının diyeti de erkeğin diyetinin yansı 
olarak belirlendiğini7° dile getiren Razi, nübüvvet, imarnet ve hilafet için de aynı 
şeyleri söylemenin mümkün olduğunu belirtmekte ve Allah'ın hiç kadın 

peygamber göndermediğine ve hiçbir kadının da imam ve halife olarak idarecilik 
yapmaclığına dikkat çekmiştir. Son cümle olarak müfessir bir rivayeri dolayısıyla 
çeşitli rivayetler arasından tercihini ihsas ettirmiştir: "Hz. Peygamber, "kocası 
olmaclığı sürece kadın miskindiri fakirdir" huyurunca sahabeden kimileri "malı 
olsa/ zengin olsa da durum aynı mıdır?" diye sorduklan zaman onlara cevaben 
"evet mal sahibi/ zengin olsalar dahl" buyurmuş ve üzerine de "erkekler, kadıtılar 
üzerinde koruyucu, if lerini yüriitüciidürler" ayetini okumuştur.71 

... 
Aslında burada yatan anlam üzerinden gidilecek olursa "kavv:lm" erkek 

kadının Allah yolunda itaatini sağlayan ve malını onun için harcayan erkektir. 
Ancak ilk zamanlardan günümüze toplumun da ona biçtiği role uygun olarak 
erkeğin her alanda kadına bilim olması anlamı değişik müfessirler tarafından 
ayete yüklenmiştir.72 

3- Kadın-Erkek Eşitliği 

Ebı1'1-Fütffiı Razi, tefsirinde kadın-erkek eşitliği konusuna da yer 
vermiştir. Kur'an'da üstünlüğün cinsiyette değil ilim ve takvada olduğu vurgusu 

67 Tevbe Suresi 9/41: ... Jıı ~ ~ r--Y~ r--<:Jıy~ ~~l>.j :İt.Zj (j~ ~\ 
?. ' -

68 Ahzab Suresi 33/33: ... .)-~ ~ 0_;:!j 

69 Müfessir, bu sözü merfı1' hadis olarak naklettiyse de karşımıza İbn Abbas, Zeyd b. Sabit, Şa'bi 
ve Said b. Müseyyeb' e izafe edilen bir mevkuf ya da makt:U' hadis olarak çıkmaktadır. İlgili 
sözü geçtiği yerler için bkz.: Abdurrezzak, el-M11samıif, Cilt: VII, s. 236; İbn Ebi Şeybe, el
MIIsannif, Cilt iv, s. 101. 

70 Abdurrezzak, el-M11samıif, Cilt: IX, s. 393; İbn Ebi Şeybe, el-M11samıif, Cilt: V, s. 411. 

1ı Ebı1'1-Füt:Uh Razi, Ravif/1-Ciniin, Cilt: V, ss. 348-349. 

72 Bu anlamda tefsirlerde hangi görüşlerin yer aldığını görmek için bkz.: Karslı, Kıtr'iin 
Yon111ılannda Kodm, ss. 141-163; Fidan, Kıtr'iiıı'da Kodm İnıgesi, ss. 175-179. 
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yapılırken toplumsal bilinçte böyle bir algı henüz yerleşmemişti. Müfessirimiz de 
bu algıyı kırmak isteyen Hz. Peygamber'in çabasl!ll ayetler ve hadisler eşliğinde 
tefsirine yansıtmaya çalışmıştır. "ŞiiphesiiJ siifn en iistiin olammz Allah'tan en çok 
sakmammzdır''73 ayetinin tefsirinde en değerli insanın cinsiyete bakmaksızın 
takva sahibi olan kişi olduğunu belirten Razi, değerlerin en yüc~sinin takva; 
kötülüklerin en kötüsünün ise günahkarlık olduğunu dile getirir. ''Insanların en 
değeriisi olmak kimi sevindiritse o kişi Allah'tan korksun, takvalı olsun"74 hadisi 
ile değerin Allah korkusunda olduğunu vurgulayan müfessir yine Hz. 
Peygamber tarafından dile getirilen "İnsanlar iki gruptur; Allah katında değerli, 
doğru, müslüman kişi ve Allah tarafından hor görülen isyankar ve inanmayan 
kişi. Bütün insanlar Adem'in çocuklarıdır ve o da topraktandır"75 ifadesine yer 
vererek cinsiyet ayrımının değil de insanlığın önemli olduğunu 
vurgulamaktadır.76 

Ebu'l-Füt:Uh Razi, kadınların Kur'an'da pek zikredilmediği ve hemen her 
yerde erkeklerin zikredildiği konusuna yönelik olarak "Miisliinıan erkekler ve 
JJJiisliinıan kadın/mj JJJii'JJJin erkekler ve JJJii'JJJin kadınlar, ta'ate devaJJJ eden erkekler ve 
td'ate devaJJJ eden kadmlar, doğrtt erkekler ve doğm kadmlar,· sabreden erkekler ve sabreden 
kadınlar, (AIIah'a) sqygılı erkekler ve sqygılı kadmlar, sadaka vereti erkekler ve sadaka 
veren kadınlar, ontç tutan erkekler ve omç ttttan kadınlar, ı1ifanm komyan erkekler ve 
(ı1ifannı) kort!Jan kadınlar, Alldh'ı çok ifkreden erkekler ve ifkreden kadınlar,· (İ{te) 
Allah btmlar için bağı{ ve bi!Jiik bir JJJiikijdt haifrlaJm{tzr"77 ayetinin tefsirinde 
öncelikle sebeb-i nüzul rivayetleriyle konuyu açar. 

Bir rivayette eşlerinin, Hz. Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Elçisi! 
Kur'an'da hep erkekler zikrediliyor. Bizim ibadetlerimiz, yaptığımız hayr-u 
hasenatlarımız makbul değil mi? Niçin bize hitap eden ayetler gelmiyor?"78 

73 Hucurat Suresi 49/13: ... ~~ı~ r--~Ji 0ı ... 
74 Abd b. Humeyd, Miimedii Abd b. Rllnll!)'d, thk. Subhi el-Bedri es-S:imerdi, Mektebetü's-Sünrie, 

Kahire, 1988, Cilt: I, s. 225; el-Hlliın en-Nisabılri, ei-Miistedrek ale's-Sahfhqyu, thk. Mustafa 

Abdulkadir Aci, D:iru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1990, Cilt: XVII, s. 84; Ebıl Abdillah 

Muhammed b. Sel:ime el-Kudru, Miimedii'[-Şihiib, Müessesetü'r-Ris:ile, tbk. Harndi b. 

Abdilmecid es-Selefi, Beyrut, 1986, Cilt: I, s. 234: iiıı ~ ' <..I"L:Jı iP '-'.r<. <.ıi •.r- .:r· 
1s İbn Ebi Şeybe, ei-Mr1samıif, Cilt: VII, s. 405; Abd b. Humeyd, Miisued, Cilt: I, s. 253; Tirmizi, 

Tefsir, 49: 'iıj .X fST Wı .:_J;:.j ,fST p .fG~ ,~ı Js. ::J,;. &? };tij ,~ı Js. {-jef}. :</:>lh:J .fGı 
76 Ebıl'l-Futılb R:izi, Ravifi'I-Cilliill, Cilt: XVIII, ss.43-45. 

n Ahzab Sılresi 33/35: -ru~t.:aı~ ~~t.:aı~ -rslii~ 0:2\ii~ -rs~w~ ~~w~ -r~~ Z:d' dı 0ı 
~P ~li~ -r~t.:aı~ ~t.:aı~ -ruL,~d~ ~~-"~d~ -r~d.~ ~d.~ -r~~;t.:aı~ ı:r-~;ı:..ı~ 
~ ı··J g,.,- •'1 Wı ~ ._:.,!J?!JJı- !J>?Wı < · <1JJı- ._:.,ili.;t;lı--- ır-~ ~ r , , ~ -- .:.r~, ~ , , ~ 

78 Ahmed b. Hanbel, Miimed, Cilt: VI, s. 301; Tirmizi, Tefsir, 34. 
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şeklinde soru yöneltmeleri üzerine bu ayetin geldiğini belirten Razi, Ümmü 
Seleme'nin, "aradan bir namaz vakti bile geçmeden bu ayet indi" nqtunu da 
eklemektedir. Diğer bir rivayette ise Esma bt. Umeys, Habeşistan bicreti sonrası 
Medine'ye döndüğünde Peygamber eşierine Kur'an'da kadınların niçin 
zikredilmediğini sorması ve bunun Resulullah'a iletilmesini müteakiben cevap 
niteliğinde bu ayet gelmiştir.79 

Ayetin devamında müfessir, kadın ve erkeğin eşitliğinin buradan 
anlaşılabileceğini vurgulayarak onların bu arnelleri işlernek suretiyle ecir olarak 
cenneti kazanacaklan müjdesine işaret etmektedir. Ona göre burada önemli olan 
kadınlık ya da erkeklik değil, bu amellerin, yararlı işlerin hakkıyla yerine 
getirilebilmesidir. Yani her iki cinse de istenen fiilieri yerine getirmeleri 
durumunda yüksek bir mükafat vaat edilmektedir.BO Burada şunu belirtmeliyiz 
ki, günümüzde söylenınesi normal sayılan bazı kavramların, müfessirin yaşadığı 
dönemdeki erkek-egemen toplumda dile getirilmiş olması da gayet önemlidir. 

4- Kadının Şahirliği 

Kur'an'da değişik ayetlerdeBI şabitlik konusuna değinilmektedir. Bu 
şabitlikle beraber unutkan bir yapıya sabip oluşları Müdayene Ayeti'nde şöyle 
zikrolunur: "Erkeklerinizden ikisini de fahit tutun! Eğer iki erkek bulamai!amz 
fahitliğini kabul edeceğiniz bir erkek ve iki kadm fahitlikte bulunsun ki iki kadından biri 
tmtlfursa diğeri ona hatırlatsm'fl2• Ebı1'1-FütCıh Razi, burada geçen "dalal/ j')\..,;:ı " 

kelimesinin iki ihtimalli bir sözcük olduğunu söylemesine rağmen lafzın 

unutmak/ nisyan anlamını tercih etmiş, ancak diğer ihtimali de göz ardı 

etmemiştir. Bu ihtimal de erkek anlamına gelen _;f.) kelimesinin kökeninden yola 
çıkarak _;f'JJ fiilinin iki kadının şabitliğini tek bir erkek haline 
getirme/ erkekleştirme anlamına geldiğidir. Ancak bu görüş yine müfessir 
tarafından makul görülmemiştir. 

Dalal kelimesinin bu ayette unutmak anlamının olduğunu çeşitli dil 
ilimlerine göre açıklayan Razi, amacın, birinin unutınası halinde diğerinin 

hatırlatması olduğunu belirtir. Bununla birlikte amacın unutmak değil de 
hatırlatma/ .;lf.)l olduğu ileri sürüise de müfessire göre hatırlatmanın olduğu 
yerde unutmanın da vaki olacağı muhakkaktır ve burada unutma anlamında 

79 Ebıl'l-Hasen .fJi b. Ahmed el-V:iliıdi, Esbôbii'ıı-Nii~14 thk. Kemal Besyılni Zağlıll, Daru'l-
Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1411, s. 370. 

80 Ebıl'l-Fütılh Razi, Rov~t'J-Ciııii11, Cilt X:V, ss. 421-424. 

81 Bakara Sılresi 2/282, Maide Sılresi 5/106-108. 

82 Bakara Suresi 2/282: ... &! 0j.:.;.J j_ .;ılf!;ı, Y.) .;.lh.J t;)::~ ~ s~ ~l>.-.,ı .X .;Y ı,v·:·.ı, 
ı.>.)-fJ1 d-1.1;..! f'.ill d-1.1;..! ~ Sf~~~~... . 
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kullanılan dalili kelimesi, ((Beni111 Rabbim ftifmnaz ve tmutmaz'133 ayetinde de 
şaşıroıa ve unutma anlamına gelmektedir. Ancak hem nisyan hem de. dalili 
lafizlannın yan yana kullanılması her iki lafzın da birebir aynı anlama 
gelmeyeceğirıi gösterir. Kaldı ki diğer bazı tefsir ve mealler, dalal kelimesine 
şaşıroıa anlamı; nisyana da unutma anlamını uygun görmektedirler. 

Ebıl'l-Füt:Uh Razi, ayetin tefsirinde Süfyan b. Uyeyne'ye atıfta bulunarak 
z-k-r kökünün hatırlamak anlamındaki zikr/ }'~ lafzından değil de erkek 
anlamına gelen zeker/ _;f.) lafzından türediğini ifade eder. Buna göre anlamın 
şöyle olacağını belirtir: iki kadın şahitlik ettiğinde tek bir erkeğin şahitliğine eşit 
oluyorsa tek bir kadının şahitliğinin hükmü yoktur. Zira bir kadın diğerine 
hatırlatacak ve diğeriyle birlikte müzekker/tek bir erkek olacak ve şahitlikleri bu 
sayede erkeklerin şahitliğiyle aynı derecede olacaktır. Ancak Razi zikrolunan 
görüşün akla uzak bir yorum olduğunu ve buradaki tezkir/erkek yerine 
geçmenin unutma anlamındaki nisyanla bir ilgisinin bulunmadığını dile getirerek 
aynı zamanda eleştirisirıi de yöneltmiştir.84 

Kadının şahitliği konusunda fakihlerin görüş ayrılığında olduklarını ileri 
süren Rizi, mal dışındaki hususlarda ihtilaf olduğunu belirtir. İmam Malik, 
Evzai, Şafii, Ebu Sevr ve Ahmed b. Hanbel'e göre sadece mili alanda şahitliği 
kabul edilmez iken; Ebu Hanife ve Süfyan es-Sevri'ye göre hadler ve kısas 
konusu dışında kadın ve erkek her alanda eşittir. 

İmamiyye fıkhına göre kadının şahitliğinde üç farklı nokta vardır: 
Birincisi, erkekler olsa da olmasa da asla sözlerine itibar edilmeyen talak ve 
ru'yet-i hilili gibi konulardan müteşekkildir. İkincisi, kadın vücudu veya benzeri 
konularda erkeklerin söz söyleyemeyecekleri yerlerde şahitlikleri kabul edilir. 
Üçüncüsü ise annesi hayatta iken ondan ayrılan çocuğun vasiyet ve mirası gibi 
konularda dört kadının şahitliği kabul edilir. Eğer dört değil de üç kadın ya da 
iki kadın şahitlik yaparsa o zaman onların mirasın ya da vasiyetin yarısına ya da 
çeyreğine olan şahitlikleri makbul sayılır. Tek kadın ise sadece çeyrek kısmı için 
şahitlik edebifu;. Çocuğu doğurtan ebe ise canlı doğan çocuğun sahip olduğu 
mirasın dörtte biri için makb.ul bir şahitlik yapabilir. Bu son sayılan dört husus 
erkeklerin olmadığı yerlerde geçerlidir. Son kısım ise erkeklerle birlikte yaptıkları 
şahitliktir. Mesela recm olayında üç erkeğin yanında iki kadının şahitliği ile_ 
muhsan kadına recm uygulanır. Eğer iki erkek dört kadın varsa şahitlikleri kabul 
olmakla birlikte recm uygulanmaz, had/yüz değnek cezası uygulanır. Eğer bir 
adam ve altı kadın varsa şahitlikleri kabul edilmez ve üstelik iftira/kazf cezasına 

83 Taha Suresi 20/52: ~ ':lj Jj ~ ':/ ... 
S4 Ebıl'l-Fütılh Razi, &ıvif/1-Ciııiin, Cilt: IV, s. 134. 
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·da çarptınlırlar. Öldürme, kısas ve mal davalannda erkek şahidin yanında kadın 
şahitler de dinlenir.85 

Aslında ayette vadeli borçlanmanın yazılmasına vurgu yapılırken bu 
esnada kadın tarafından meydana gelebilecek bir şaşırma ve unutmanın hayatm 
bütün alanlarına yayılması da gelenek tarafından oluşturulmuş olan bir yapıdır. 
Mesela fakiblerin çoğunluğu had ve kısas davalarında kadınların şahitliğini kabul 
etmemektedirler. 86 

5- Kadının Örtünınesi 

Razi, kadının örtünınesi konusuna birkaç ayette değinmektedir. İlk olarak 
"dtf elbiselerini üzerlerine ôitsiinler':S7 ayetince cilbab kelimesinin anlamının 
kadınların dışarı çıkarken üzerlerine aldıkları, başlarının üzerinden ayaklarına 
kadar inen bir elbise olduğunu söylemiştir. Cilbabı, hür kadınlarla cariyelerin 
ayrım alarneri olarak sunan ayetin indiği ortarnı resmeden Ebı1'1-Fütfıh Razi, 
önceleri hür kadın-cariye giyiminde ayrım olmadığını ve aynı tip elbiseler 
giydiklerini ancak ortaya çıkan problemler sonucu böyle bir ayrıma gidildiğini ve 
böyle örtünen kadınların toplumsal algıda88 zinakar kadın olmaktan çıktığını dile 
getirir.B9 

Diğer taraftan aynı konunun devamını " ... Kendiliğinden gôriinenler hariç 
ifynet.yer-lerini lefhir etmesinler ve btZfô.rtiilerini de sinelerine sarkıtsınlar .. . '-9° ayetinde 
ele almaktadır. Burada geçen humur/ /·lafzını yine Arap kültüründe kadının 
başını örttüğü başka bir örtü olan mıknaa/•~ olarak tanımlamıştır. Görünen 
ya da açıkta kalan ziynet yerlerini de kadının örtmesinin gerekınediği el, yüz ve 
ayaklar olarak açıklamıştır. 

85 Ebfı'l-Fütllh Razi, &vift'I-Ciııall, Cilt: IV, ss. 129-30. 

86 Bu konuda aynnttlı bilgi için bkz.: İsmail Acar, ''İslam Ceza Hukukunda Kadının Şahitliği", 
İslô!llfyat, Cilt: III, Sayı: 2, Yıl: 2000, s. 85. 

87 Ahzab Suresi 33/59: ... ~ ~ # ~~- ·· 
88 Toplumsal algı derken tarih boyu süregelen bir algıdan bahsetmekteyiz. Baş örtmenin tarihi 

kökenierini ilk olarak Assur kanunlannda görmekteyiz. Söz konusu kanunlarda zinakar 
kadının başının açık olması gerektiği ve evli ya da efendisinin yanında dışarı çıkan bir 
cariyenin başının örtülü olması gerektiği, uymayanın da değnek cezasına çarptırılrnası 
belirtiliyordu. Bu konuda ayrınttlı bilgi için bkz.: Mebrure Tosun-Kadriye Yalvaç, Siilller, Babil, 
Ass11r Ko11mılan ve Amnıi Şaduqa FerliJam, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1975, ss. 218-230. 
Diğer üç büyük dinde Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dinlerinde başörtüsünün konumu 
hakkında bkz.: Mehmet Görmez, "İlahi Diniere Göre Başörtüsü", İsla!llfyat, Cilt: IV, Sayı: 2, 
Yıl: 2001, ss. 19-33. 

89 Ebfı'l-Fütllh Razi, &vift'I-Ciııaıı, Cilt: XVI, s. 21. 

90 Nur Suresi 24/31: ... 0?,_,;?,. .P ~A J;43 ~ ~ lA -Jı ~j &-~ :ij ·· · 
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Aynca :llimler arasında kendiliğinden ortaya çıkan ziynet hakkında ihtilaf 
olduğunu belirter~k bu görüşleri sıralar. İbn Mes'ud'a göre bu ziynetin görünen 
kısmının, "Ey Aden1 Oğulları! !fer JJJescide gidifinizde siislii elbiseleriniif gjyin'!Jı 

ayetinde geçtiği üzere elbiseler; Ibn Abbas'a göre sfu:me, yüzük, bilezik ve kına; 
Dalıhak ve Evzai'ye göre yüz ve eller; Hasen Basri'ye göre yüz ve elbise 
olduğunu aktanrken Hz. Aişe kaynaklı "Allah'a ve ahiret gününe inanan bir 
kadının, yüzü ve şuraya kadar elleri dışında herhangi bir yerini göstermesi helai 
olmaz. Peygamber böyle derken kolunun yarısını da eliyle kavradı."92 rivayeriyle 
de konuyu destekler. Sonrasında bu rivayerin ne anlama geldiğini açıklayan 
müfessir, namaz kılarken açıldığı takdirde namazın bozulmadığı yerlerin 
kendiliğinden ortaya Çlkan ziynet olduğunu ifade eder . .Ona göre yüz, eller ve 
ayaklar kadının avreti değildir ve açıkta kalabilir. Burada sosyal şartlara göre 
ziynet mahallinin değiştiğini görmek mümkündür. Cilbab, başın üzerinden ayağa 
uzanan bir giysi iken; hırnir ise göğüslerin kapanması için var olan bir giysi 
çeşididir.93 

6- Ailede Kadın 

Bu başlığın altına kadının hane içinde kocasına karşı davranışlan 
bakımından Kur'an'ın deyimiyle "siliha kadın" ve "naşize kadın" konusunu 
yerleştirmeyi uygun gördük. Müfessirirniz, "Saliha kadınlar, itaat ederler ve Allah 
kendilerini nasıl komdt!JSa onlar da kocalarımn yokluklarında gö"riinmryeni komrlar''94 
ayetinde saliha kadını, Allah'a ve kocalarına itaat eden, kocalarının yokluğunda 
hem kendilerini hem de kocalarının sırlarını ve mallarını koruyan kadın şeklinde 
vasfetmektedir. Devarnında ise "Sen Allah'ın emir ve yasaklarını muhafaza 
et/ onlara uy ki, Allah da seni korusun"95 hadisi ile neyin korunacağını bize 
göstermiş hem de "Hafizat" lafzının hadisle tefsirine bir örnek vermiştir. 

Burada daha fazla açıklama yapmayan Razi, ayetin devarnındaki nüşılz 

kelimesini daha geniş işlemektedir. 

J. .. ;) ?.... J. -

91 A'r:ifSılresi 7/31: ... ~ jS' ..~..:!' (-~) ~$. f51 <i~ 

92 Abdurrezz:ik, Tefsim Abdirreil(fik, thk. Mahmud Muhammed Abduh, D:lıu'l-Kütübi'l-İlmiyye, 

Beyrut, 1419, Cilt IT, s. 433; Ebu Cafer Muhammed İbn Cerir et-Taberi, Côllliu'I-Bryiitr ft 
Te'vfli'I-Km'iin, tbk. Ahmed Muhammed Ş:llcir, Müessesetü'r-Risrue, Beyrut, 2000, Cilt: XIX, s. 

157. Muteber hadis kitaplannda bulamadığımız bu rivayerin metni şöyledir: 0--Y ~b':/ 3i: ':1 
ı-.ilı ... \;._-.-<-8,~~~~~! '.i!! ·'lı dı-Jıı., ~ ~lS"" <..)"'Yj • -- ..:r! q-- u .f': i~- !.l- ; 

93 Bu giysiletin mahiyeti · haklanda ayrıntılı bilgi için bkz. Musa Carullab, Hat1111, haz. Mehmet 
Görmez, Kicibiyat, Ankara, 1999, ss. 34-37. 

94 Nisa Sılresi 4/34: ... iliı ~ ~ '; :;.ij .:S~\5.. .:St:.!Li ~~t.:a.Jtj ... 

95 Ahmed b. Hanbel, Miisned, Cilt: I, s. 293; Tirmizi, Sıfetü'l-Kıyame, 59: ~ Wl ~i 
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'Vikbaflılığmdan, hırçınlığından korktıtğmmz kadmlara ögiit veniı ... "96 ayetinde 
geçen nüşılz kelimesinin asıl anlamının hareketlilik olduğunu söyleyen Ebıl'l
Fütılh Razi, rahat durmamak, düzgün durmamak gibi anlamlara geldiğiili ifade 
etmektedir. Yine müfessir, şer'! örfe göre kan koca arasında vuku bulan 
geçimsizliğin sadece kadına has bir özellik olmadığını vurgulamaktaclır. Her ne 
kadar bu ayette kadının nüşılzu ön plana çıkarılıyorsa da "Eğer bir kadm, kocasımil 
geçi!IJsiifiğinden, dikbafltlığmdan ya da kendisin~e~ y~z çe~i~p uzakla!nıasmdan korkarsa 
••• ":J7 ayetinde bu olumsuz vasıf erkekle de ilintilendirilrnektedir. 

Müfessir burada öğüt verilmesi aşamasının fayda etmemesi durumunda 
yatakların ayrılmasını veya aynı yatakta erkeğin kadına sırt dönmesini, şayet o da 
kfu: etrnezse te'dlb vechiyle kadının dövülrnesini dile getirmiştir. Bu darb 
eyleminin kadında herhangi bir yara, bere, ayıp ve noksanlık gibi bir şey 
oluşturmayacak derecede olması gerektiğini belirten müfessir, bunun kültüre 
yansımasını yani kadına şiddetin norrnalliğini göstermesi açısından, 
"Sopa/kırbacınızı hane halkının göreceği yere asın"98 hadisini kullanması 

ilginçtir. Aynı şekilde dövmenin norrnalliğini(!) göstermesi açısından Esma bt. 
Ebi Bekr'den de şu alıntıyı yapar: ''Ben (Esma), Zübeyr b. Avvam'ın dört 
karısının dördüncüsü idim. Bizden birine kızdığında kalın bir sopayla bize vurur, 
sopa kırılıncaya kadar da dövmeye devam ederdi".99 

Yok eğer kadınlar, bu huylarından baştan vazgeçederse bu yolları 

uygulamaya zaten gerek kalmadığını vıou:gulayan müfessir, aynı zamanda işin 
yokuşa sürülmemesi gerektiğini aynca şiddet ve zorluk çıkarmak için bahane 
arama yoluna gidilmemesinin önediğini belirtir.1oo 

Razi, Nisa Sılresi 128. ayette de aktardığı sebeb-i nüzuller yoluyla 
nüşılzun erkek taraflı bir fill olduğunu ortaya koymaktaclır. Zikredilen nüzul 
sebeplerinde bir kadın ve ondan uzaklaşmak ya da onu boşayıp başka bir 
kadınla evlenmek isteyen ve huysuzluk eden erkek portreleri yer almaktaclır. 
Örnek olarak Huveyle bt. Muhammed b. Mesleme ile kocası Esad b. Rebi' 
zikredilebilir. Kelbi'nin nakline göre Huveyle yaşlanınca, kocası daha genç bir 

96 Nisa Sılresi 4/34: ... c;j;:J ZJ_..j~ ~)l.lı j ... 

97 Nisa Sılresi 4/128: ... Lı;; jf h,:J 4-0 ~ ..:.Jt> f[;.:ı <?l j 

98 Ma'mer b. R.aşid, ei-Cô!lli: thk. Habiburrabman el-A'zami, el-Meclisü'l-İlmi, Pakistan, 1403, 

Cilt: ·XI, s. 133; Abdurrezzak, el-Musamıej, Cilt: IX, s. 447: .!.11if ~ı;. ~ .2.l1j.:- .:_ili, . Bazı hadis 

metinlerinde de "ancak o kırbaçla karına vurma/ "i ~~ ':i) " kaydı bulunmaktadır. 
99 Abdurrezzak, ei-Musamıej, Cilt: IX, s. 441; Sa'lebi, el-Keff ve'l-Bf!J•ÔJI, Cilt: 3, s. 303; Mahmud b. 

Ömer ez-Zemalışeri, el-Kıwiif an Hakiiıkı GaviinJıf{(t-Ten:ifl, D:lı:u'l-Kicibi'l-Arabi, Beyrut, 1407, 

Cilt I, s. 507: ~ ~ ..5-~ ->_,-; L>:.? lil..~>-j J>-~ l.)k! 'iıy.ll ..:r. ft) ~ ö_,.....; (JJi ~~d 
100 Ebı1'l-Fütı1h Rizi, &v'?ft'l-Ciniin, Cilt V, s. 350. 
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haruınla evlenmek istemişti. Bunu kabul edemeyen kadın olayı Resulullah'a 
aktannca bu ayetin indiği rivayet edilir. Said b. Cübeyr kaynaklı diğer bir rivayete 
göre ayet, evli ve birkaç çocukları olan bir karıkoca hakkında nazil olmuştur. 
Kadın, kocasının kendisini boşarnayı dillendirmesi üzerine çocuklarından 

aynlmamak adına kocasının istediği kumayı getirebilmesine nza göstermişti. Bu 
olay üzerine ayetin indiği zikredilmektedir. Son olarak Peygamberimizin sevgili 
eşlerinden Sevde bt. Zem'a hakkında da bu durum anlatılmaktadır. Hz. 
Peygamber, kendisini boşamak isteyince o, buna razı olmayarak, ''Ne olur beni 
boşamal Senin nikahın altında öleyim. Benimle olman gereken günü istediğin 
eşinle geçir" şeklinde yalvarmıştır.ıoı Buradaki nüşılz, kocanın karısıyla ilişkiye 
girmek istememesi, aynı yatağı paylaşmak istememesi ve hatta aynı evde 
yaşamak istememesi olarak nitelendirilmektedir. Ayetin devamındaki "Ara/arını 

bu/n;ada1 sulh oiHf!tlmıada bir somn yoktttrnıoz ifadesi de zaten kadınların ya da 
erkeklerin bu durumu en az hasarla nasıl kapatabileceklerini veya nasıl 
davranmaları gerektiğini ortaya koymaktadır.t03 

7- Örnek Kadınlar 

Müfessir, kadınlardan bahseden ayetlerin yer aldığı Tahrim Sılresi'nde 
kadınların hem olumlu hem de olumsuz yönlerine işaret edildiğini dile 
getirmektedir. Olumsuz yönlerine diğer başlıkta değineceğimiz için burada 
örnek alınması gereken kadınları işleyeceğiz. "AIIah1 iffetini kommuf olan İmran 
ktif MeryeJJ/i de öi1ıekgösterir ... 1'~04 ayetini işlerken Hz. Peygamber'den nakledilen 
"Dünya kadınlanndan dördü örnek olarak sana yeter. Bunlar: Meryem bt 
İmran, Firavun'un hanımı Asiye bt. Müzahirn, Hacice bt. Huveylid ve F:hıma bt. 
Muhammed'dir"lOS rivayeri ile konuya başlar. Aynı rivayerin farklı bir 

101 Kaynaklarda Hz. Sevde tarafindan dile getirilen "istediğin eşinle birlikte ol" ifadesi ''benim 

günümde Aişe ile birlikte olabilirsin" şeklinde geçmektedir. Burada Şilierin Hz. Aişe'ye karşı 

önyargılannın yattığını tahmin etmek mümkündür. Onun için Razi, isim tasrih etmeden 

mübhem bir ifade kullanmıştır. Örnek olarak bkz.: İbn Sa'd, et-Tabakiitii'I-Kiibrii, Cilt: VIII, s. 

53; EbU DaVl!d Süleyman b. Eş' as es-Sicist:lni, Siilımii Ebi Davl/{1, thk. Muhammed Muhyiddin 

Abdulharnid, el-Mektebetü'l-Asriyye, Beyrut, trs., Nik:lh, 39; Ebu Mansur Muhammed b. 

Muhammed el-Matüridi, Te'viliitii Ehli's-Siimıe, thk. Mecdi Ba Sellılm, D:lru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 

Beyrut, 2005, Cilt: m, s. 376: ~ rl:-J ~ !.3ıl ~ ~~ jr.J .!.~:!~ jfl ,~~ ı,.s"J~ ,~1 Jr.J t. 

ıoı Nisa Sılresi 4/128: ... ~ ~~ ~ 1; ~::ı ~ 0'i 1; §jc. tG. Jt 
103 Ebı1'1-Fütı1h Razi, Ravif/1-Citılill, Cilt: VI, ss. 132-133. 

104 Tahcim Sılresi 66/12: ... 4>.-J .~ :-".:..\ J1 .S~~~ f._;;j 

1os Ma'mer b. R:lşid, ei-Ciillli', Cilt: XI, s. 430; İbn Ebi Şeybe, ei-Mt1samıej, Cilt: VI, s. 391; Ahmed 

b. Hanbel, Miimed, Cilt: m, s. 135: 4\jJ ~?- c_; ~,ı.;:.j ,.)~ c_; f._;; ~t;jl ~~ :X ~ .. ..~ .. :; .. . ::; ,.,.} ~ 
.:ı~·· ö1-·1 ..:....T- ,~1--- &~1 ı--~ c..:, 

J :t !1" --" r-' -- ı.s- • ; 



Ebii'I~Fiittlh Raif'nin Tejsirinde Kadın Konulu Ayetler _________ 149 

versiyonunu ise Ebu Musa kaynaklı şu rivayette görürüz: ''Erkeklerden kemale 
erenler çoktur. Ancak kaclınl~dan bu dereceye ulaşanlar şu dördüdür: Meryem 
bt. imran, Firavun'un harunu Asiye bt. Müziliim, Haclee bt. Huveylid ve Fatıma 
bt. Muhammed'dir."t06 

Bu isimleri zikreden müfessir, bunlardan Meryem ve Fattma'ya ayn bir 
ihtirrıam gösterir. Ancak Fatıma'nın yeri ayndtr. "Hani JJJelekle!j "Ey MeryeJJJ! 
Allah, seni seçti. Seni tertetJJi!{yaptı ve seni düi!Ja kadınianna iistiin kıldı" de!Jiijlerdi''I07 

ayetinin tefsirinde Ebu'l-Fütılh ıu:!, Meryem'e gelen meleğin Cebrail olduğunu 
söyleyen Razi, "seni tenıiifedi/ 4~" ibaresinden maksadın, ona erkek eli 
değiDediğini belirtmek olduğunu dile getirir. Müfessir, Süddl kaynaklı bir görüşe 
göre Allah'ın, Meryem'i kaclınlann başına gelen hayz, istihaze ve nifas gibi 
özürlerden temizlediğini ifade eder. Ayette geçen "seçme/ısttfa" kavramını da 
Yüce Yaratıcı'nın onu mabed hizmetine seçmesi olarak açıklar. Zira o zamana 
değin hiçbir kadın bu görevi üsdenmemişti. "Diii!Ja kadınlanndan üstün 
kıldı/ ~t;jı s-~ Js. 4~'3" ifadesini genelde tefsirler tüm zamanlan ve tüm 
kaclınlan kapsayıcı olarak yorumlarken Ebu'l-Fütılh Razi, bunu sadece 

·Meryem'in yaşadığı zamanla kısıdamış ve tüm zamanların kaclınlannın en 
üstünü olarak Hz. Fatıma'yı seçmiştir. Zira o, Hz. Peygamber'den bir parçadır. 
Halbuki Meryem'in babası İmran peygamber değildir. Nitekim Hz. Peygamber, 
"Fatıma, benden bir parçadır. Onu üzerı..beni de üzmüş olur"108 buyurarak onun 
değerine vurgu yapmıştır. 

Bu konuyu diğer bir ayet düzleminde farklı bir noktaya taşıyan Razi, Yüce 
Allah'ın sadece Meryem'in kendisini seçip temizlemesine karşın Fatıma'nın 

kendisini, kocasını ve sülalesini temizlediğini " .. . Siifı tertetJJiz kılJJJak ister''I09 

106 Bu hadis kaynaklarda değişik lafızlaı:la yer almaktadır. Ancak müfessirimiz şü eğilimli 

olduğundan Hz. Aişe'yi yukarıda olduğu gibi burada da zikretmemek için tashifte 

bulunmuştur. Hadisin metni temel Sünni kaynaklarda şöyledir: "Erkeklerden kemale erenler 

çoktur. Ancak kadınlardan bu dereceye ulaşanlar ise Asiye bt. Müzıilıim ve Meryem bt. 

İmran'dır. Aise'nin diğer kadınlara olan üstünlüğü ise tiridin diğer vemeklere olan üstünlüğü 

gibidir". Altı çizili kısım Razi tarafından alınmayarak yerine Hatice ve Fatıma isimleri 

konulmuştur. Bkz: İbn Ebi Şeybe, ei-Musamıif, Cilt: VI, s. 389; Alımed b. Hanbel, JVIiimed, Cilt: 

N, s. 394; Buhan, Enbiya, 33: ..:...:ı f.r'J cı_y) •!r-ı ..,._., ~~ ~uı .:rJ....<. tJ y;:S' Jt,.,.)ı .:r j..S' 
iWdl )L... ~ ..ı;.;JI ~ ~L:.ll ~ a...:J\.., ~ cıı_, cıı_,....., 

101 Al-i İnıran Suresi 3/42: ~l.Oiı "~~,;Ilik.:.~ .;\~j .;\Wwl Wı .)l f/ ~ L~~'t.Jı s-}~ 1!3 
108 Alımed b. Hanbel, Miismd, Cilt: 4, s. S; Müslim, Menakıb, 15; Tirmizi, Menakıb, 61: ~ LJ,.li 

~ı;T :.W LAI;T ;_;. ,.} 

109 Ahzab Suresi 33/33: 1:# r-5'"~ j ... 
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ayetinden istidhll etmekte ve onun da tıpkı Hz. Meryem gibi hayz, nifas ve 
istihaze gibi özürlerle karşılaşmadığıru söylemektedir. Bu vasıflan taşıyan kişiye 
de ''Betül" sıfatının verildiğini eklemektedir. 

Hz. Ali'den gelen bir rivayete göre kendisi Resulullah'a, "Ey Allah'ın 
Elçisi! Biz, senden müteaddid defalar 'Meryem, betüldür; Fatıma da betüldür' 
sözünü işitiyoruz. Ancak bu betül ne anlama gelmektedir?" sorunca Hz. 
Peygamber cevaben ''Betül, kadınlardan özür haline girmeyeniere ait bir sıfattı.r. 
Meryem ve Fatıma da böyledir. Zaten peygamber kızına da böyle haller 
mekruhtur" buyurmuşlardır.ııo 

7- Kadınların Olumsuz Özellikleri 

Kur'an'da kendisinden olumsuz anlamda bahsedilen kadınlar da 
mevcuttur. Eşler arası uyurnun her zaman için yakalandığı, elde edildiğini 
söylemek mümkün değildir. Kur'an, bu konuda yine Tahrim Suresi'nde iki 
kadını örnek vermiştir. "Allah, ktifiriere Nt~h't~n karısı ile Lttt'ım karısını örnek 
gösterir"111 ayetinde iki Peygamber eşini misal vererek bir uyanda bulurımuştur. 
Müfessirimiz Razi, başkalannın hidayet bulmasına vesile olan peygamberlerin 
eşlerinin bundan nasiplenmemesinin şaşılası bir durum olduğunu söyleyerek 
konuya başlar. Bunlardan Hz. Nuh'un kansının adının Vaile; Hz. Lut'un 
kansının adının ise Vahile olduğunu, ortaya koyduklan ihanetin ise zina değil de 
kocalannın düşmanlauna yardımcı olmak şeklinde meydana geldiğini belirtir. 
Mesela Hz.~ Nuh'un kansı, düşmanlauna kocası hakkında, "onun dediklerini 
kaale almayın! Ona sakın ola güvenmeyin! O, divanenin tekidir. Onun ne 
olduğunu ben bilirim" diyor aynca ona iman eden birini de düşmanlauna 
ispiyorıluyordu. Lut'un kansı ise kavminin misafulere ne eziyetler ettiğini 
bildiğinden kocasına gelen misafirleri düşmanlauna bildiriyor, onların bu 
misafulere eziyet/livata etmelerine sebep oluyordu.ıız 

Kadınların iyi yanlannın yanında kötü yanlannın da bulunduğunu, deyimi 
yerindeyse onların şeytanın hileleri, hatta ta kendisi olduklarını dile getiren Razi, 
bu konuyu "Kadpılara, çoct1klara ... olan düfkünlük insana süsliigösterildi'" 13 ayetinde 
çeşitli rivayet ve şiirler . eşliğinde ele almaktadır. Ayetin başında 
"müşteheyat/ arzu duyul~ şeyler" ifadesi mücmel bırakılmış; daha sonra bu 
icmil, beyan fonksiyonuna da sahip olan "min/~" harf-i ceriyle açıklanmıştır.-

ı ıo Müfessir, bu alıntı ya kaynak olarak d ed esi Hace İmam Said tarafından yazılmış olan er
Ravzarii'z-Zehra ft MC!!akrbi Fahfllati':s,-Zehra adlı eseri göstermiştir. Bkz: Müntecebüdclin, ·· 
Fihrist, s. 102; Hurr el-Amili, Enıelii'I-Amil, s. 240. 

' . ' 
ııı Tahrim Suresi 66/10: ... ~_,ı ~~13 ç} ~~\'-'.%ı)!~~~ Wl.:,..._;:;, 

ııı Ebıl'l-Fütıllı Razi, Ravift'I-Ci11ii11, Cilt: XIX, s. 305. 

ıı3 AI-i İmran 3/14: ... ,uı ~so~' W. <.f'8l jj 
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Ancak bunlar arasında ilk kadınların zikredilmiş olması müfessire göre onların 
en büyük imtihan vesilesi olmalarındandır. Müfessir, her ne kadar merfu hadis 
olarak Resulullah'a izafe etse de kaynakların İbn Mesud'a nisbet ettiği, 
"Kadınlar, şeytanın kementleridir"114 sözü ile "Asla -yabancı- bir kadın ve erkek 
bir ortamda yalnız kalmasın. Zira üçüncüleri şeytandır"115 hadisilli zikrederek 
kadının kimi zaman şeytanın tuzağı, kimi zaman öncüsü, kimi zaman da 
şeytanın ta kendisi olduğunu dile getirir. Ardından da şiirlerle bu görüşünü 
desteklemeye çalışır. 

Kadınlar bizim için yaratılmış şeytanlardır 
w~~~~wı.Sı 

Şeytanların şercinden Allah'a sığınırız 
~t;;..ll;..;. ,y Jı~.; ~yU 116 

Bir diğer şiir ise A'şa b. Mazin'e aittir. Şiirirı hikayesi ise şöyledir: A'şa, bir 
kadınla evlenir ve sonraki günlerde ekmeğini kazanmak için çarşıya çıkıp eve 
döndüğünde bir de ne görsün karısı evi terk edip kaçmıştır. Buna canı sıkılan 
A'şa, şikayet amacıyla Hz. Peygamber'in huzuruna gelir ve şu şiiri okur: 

Ey Mülkün Sahibi ve Arab'ın efendisi! 
y _rJI 0~~ J ..!.illi dJL. 4 

Şikayetim sanadır bir derdim için"' 
Y.J.1Jı ,y 4.ıJ~ r<..;. i d.:) ı 

Receb ayında rızık umuduyla çıktım 
...,....,._) L) rl.J..ıı ~~ ..::->.-? 

114 İbn Ebi Şeybe, Musamıef, Cilt: VII, s. 106; Sa'lebi, ei-Keff ve'I-BryôiJ, Cilt: III, s. 23; Kud:ii, 

Miimedii'f-Şihôb, Cilt: I, s. 66: ,;ıık:~· h j!t;>- ~Uı 

115 Mamer b. R:lşid, Cami', Cilt: XI, s. 341; Ahmed b. Hanbel, Miisııed, Cilt: I, s. 26; Tirmizi, 

Rada', 16: ~ı; 0lk;iıı 0~ ,[i;~ ;Y-.J 0~ ~ 

116 Bu şiir, kaynaklarda Hz. Ömer'e nisbet edilmektedir. Bu şiirin geçtiği yerler için bkz: Ahmed 

b. Muhammed b. İshak İbnü'l-Fakilı, Kitôbii'I-Biildôll, tlık. Yusuf el-Hadi, :llemü'l-Kütüb, 

Beyrut, 1996, s. 101; Ebu Abdilialı Muhammed b. Ebi Bekr el-Kurtubi, e/-Cô1J1i' liAhkômi'I

Kur'ôiJ, tlık. Hişam Semir el-Buh:lri, Dam Aıemi'l-Kütüb, Riyad, 2003, Cilt: VII, s. 68. Hatta 

bir kadın şairin okuduğu şu şiire cevaben bunun inşad edildiği belirtilir: 

Kadınlar, sizin için yaratılmış güzel kokulu reylıanlardır *** r<ı ~ 0:=>-\;; ,L..:Jı 01 

Siz erkekler onlan koklamak için yanar tutuşursunuz *** 0;>-\;)\ r ~ r<:lsJ 
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Arkarndan niza' çıkarıp evden kaçmış 

Yr.J&~ 
Sözünde durınanuş ve k:uyruğunu yere vurmuş 
~.1J4 ..:..1.J J -4JI c..il>-f 

Karışık bir çağda bana iftira atmıştır. 

~y ~ 0::: ?liJ 

Onlar mağlup ettiklerine karşı galip bir kötülüktürler 
~ J. ._,JLÇ. _r;. d' )117 

Resulullab, bu şiiri dinledikten sonra A'şa'ya dönerek, ''Bana 'Mülkün 
sahibi' deme! Mülkün sahibi Allab'tır" diyerek şiirin son nusrasını tekrar 

etmiştir. 

Müfessirin naklettiği diğer bir şiir ise Akilü'l-Mürar'a aittir. O da kansının 
kendisine ihanet ettiğini öğrenince onu öldürür ve ardından da şu şiiri okur: 

Her ne kadar sana sevgisini gösterse de 
\.p .!lll..ı.ı 01 J ~1 jS' 

Hiçbir kadının sevgisi gerçek değildir, aldatır 

J~ \.?.>- .::,J-1 ~ 1 

Hind' den sonra bir kadının sevgisine kanan 
$y. ,.wı oJ- ,y Sı 

Muhakkak ki cahil ve aldanmıştır 

J)/-' j.Al.J:. ~.lı-ı 

Tatlı dil, güzel söz söyler de 
;.. j ..:ıUıı J .1..Jıı ö_,b-

Her şeyir: acısı insanın içindedir. 

~~ \.p ,y..i ,.~ js'us 

Razi, bir diğer şair Tufeyl el-Ganevi'den de şu şiiri kullanır: 

117 İbn Sa' d, et-Tabakôtii'I-Kiibrô, Cilt: VII, s. 53; Ahmed b. Hanbel, Miimed, Cilt: II, s. 201; Ebıl'I
Fida İsmail İbn Kesir, es-Siretii'II-Nebev!ıJ•e, Daru'l-Marife, Beyrut, 1971, Cilt: IV, s. 143. 

ııs AkiJü'I-Mür.lr, Kinde krallanndan biri olup, meşhur şair İmruulkays'ın arncasıdır. Bu ismi 
almasının sebebi ve şürin hikayesi için bkz: Halil b. Ahmed, Kitôbrt'I-Ay11, thk. Mehdi el
Mahzfımi, İbrahim es-Samerrai, Mektebetü'l-Hilil, yrs., trs., Cilt: I, s. 285; Muhammed b. 
Hasen İbn Düreyd, Cemheretii'l-Lrtğa, Remzi Mürıir Baalbekki, Daru'l-İlm li'l-Melayin, Beyrut, 
1987, Cilt: Il, s. 1221; İzz_üddin Ali b. Muhammed İbnü'l-Esir, ei-Kômilft't-Tôrih, thk. Abdullah 
el-Kadi, Daru'l-Kütübi'l-llmiyye, Beyrut, 1415, Cilt: I, ss. 396-397. 
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Kaclınlar, birarada yetişen acı ağaçlar gibidir 
~ ı ~~ ... w .:H )ı.,...;. iS' ~ı........:ı\ ı)\ 

Kimisinin tadı öyle acıdır ki çok azı yenebilir 

J~t.. ~\ ..}=! J / 0# 
Kaclınlar, bir huylarından dolayı engelienitse 

J-6:- .y .:;{i '~' ~wı 0ı 

"Yapmasınlar" dediğin herşeyi yapılmış bil! 
~ 'l ~ t.. jSJ ıl9 

Müfessirimiz, son olarak anonim bir şiirle bu konuyu sona erdirir: 

Sana uyduğu sürece ondan faydalan 
~ 'l J ~\.... t.. ~ e 

Senden ayrılınca da üzülme, zaten ayı:ılacaktı 
~ J_,_! ı.:.J\.ı \~\ l>:-J.r 

Her ne kadar sana cilveleniyorsa da 
~\.! .:ı l)ıı ı.!1:k.>-i ı5" .:ı 1 J 

Senden başkalarına da bunu yapacakıt:ıı: 
~~~if!.\~ 

Sen alıdini bozmayacağına dair yemin etsen de 
~~ <.>bl ~ 'l ..:....Ab- .:ıı J 

Elleri kınalı birinden bu vefayı bekleme! 
0!,-Ç. .:ıwı y ~ u-J.9 

Müfessirin burada aktarmış olduğu şiiriere bakarak söylediği ve naklettiği 
ifadeler, kadınlan kötü yönden genelleyici, vefasız ve ahlaksız kimseler olarak 
niteleyen ifadelerdir.ızo 

Sonuç 

Ebfı'l-Fütılh Razi, Fars dilinde İmfuni anlayışa göre tefsir yazan ilk 
müfessirdiı:. Bu üsluba göre yazdığı tefsiri, Ravzu'l-Cinan'da baştan sona Kur'an 
tefsiti ele alınmıştır. Makalemizde amaçladığımız kısım olan kadın hakkındaki 

119 Tufeyl el-Ganevi, Dfvônii't-Tliff!YI ei-Ganevi bi-Şerhi'I-Asmaf, thk. Hasan Fellahoğlu, Dam Saclır, 
Beyrut, 1997, s. 82. 

120 Ebıl'l-Fütıili Razi, Ravt~i'I-C!iıôn, Cilt: IV, ss. 205-207. 
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ayetlere onun gözünden bakmaya çalıştık. Gördüğümüz kadarıyla Razi, 
tefsirinde geleneksel bakış açısının hakim olduğunu görmek mümkündür. 
Burada kınanacak herhangi bir durum yoktur. Zira altıncı hicri asırda kadın 
konusunun günümüzdeki gibi tek başlık altında modern bir konu gibi 
işlenınesini beklemek erken bir temennidir. Zaten tarihi, çevresel şartlar ve en 
önemlisi Ehl-i Kitab'dan etkilenme meselesi bu yorumlarda temel 
unsurlardandır. Dolayısıyla o günkü yorumları, bilgi malzemesini bugünkü 
tenkid teknikleri ve bakış açısıyla eleştirrnek doğru olmasa gerektir. Eğer böyle 
bir uygulamaya giderek o günü yargılarsak tam anlamıyla anakronizme düşer, 
sağlıklı yorumlar yapamayız. 

Razi, kadının yaratılışı konusunda kendince bir anlayışı kabul etmiş ve 
onun maddi anlamda kaburga kemiğinden yaratılmışlığını savunmuştur. Bu 
konuda kullanmış olduğu kimi rivayetlerin sadece Şu kaynaklarda bulunması da 
kısmen erişilebilirliğine gölge düşüren bir konudur. Ka.vvam lafzının altında 

erkeğin kadına 13 farklı açıdan üstünlüğe sahip olduğunu ifade eden Razi, eşitlik 
anlamında kriterin insanlık olduğunu ve bu anlamda herkesin tarağın dişleri gibi 
eşit sayıldığını belirtirken üstünlüğün takvada olduğunu vurgulamıştır. 

Kadının örtünınesi konusunda Kur'an'ın yanında mahalli şartların da 
egemen olduğunu belirten müfessir, aile içinde kadını itaatkarl s:ilih kadın ve 
başkaldıran/ naşize kadın olarak iki grupta ele alır. Ancak bu başkaıdırıyı sadece 
kadına değil, erkeğe de izafe ederek aynı durumun erkek için de geçerli 
olduğunu dile getirir. 

Ka.dının şahitliğini İmamiyye fıkbına göre açıklayan müfessir, kadınların 
olumlu özelliklerini ve örnek kadınları anlatırken bilhassa Hz. Fatıma'ya atıfta 
bulunur. Kadınların olumsuz özellikleri başlığında ise kadınlar ve onların 

vefasızlıklarını, ahlaksızlıklarını şiirler ve rivayetler eşliğinde bize aktarır. 
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