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ÇOKANLAMLI KELİMELER İÇEREN AYETLERDE BAĞLAM VE ANLAM
İLİŞKİSİ: NİSÂ SURESİ 34’ÜNCÜ AYETİN ANLAMI
Abdulkadir KARAKUŞ*
Öz
Bu makalede, bütün dillerde çokanlamlı kelimelerin mevcut olduğu, Kur’an’ın lisanı
olan Arapçada da hayli fazla bulunduğu gerçeğinden hareketle Kur’an’daki
çokanlamlılık olgusu üzerinde durulacak ve bunun önemli bir örneği olan “darabe”
kelimesi ele alınarak onun farklı anlamları tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda,
kelimeyi içinde bulunduran ve üzerinde asırlardır farklı görüşler ileri sürülerek
anlaşılmaya çalışılan Nisâ suresi 34’üncü ayeti incelenecektir. Bu ayetteki “darabe”
kelimesine klasik tefsirlerimizde “dövmek” anlamı verilmesi nedeniyle İslam âlimleri
tarafından da aynı şekilde anlaşılmasının sebepleri üzerinde durularak gerek Kur’ân
ayetleri ve gerekse Hz. Peygamber’in uygulamaları çerçevesinde bu anlayışın doğru
olup olmadığı ortaya konmaya çalışılacaktır. Bunu yaparken ayetin bağlamı tespit
edilecek ve kelimenin anlamıyla ayetin bağlamı arasındaki ilişki incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kur’ân, Bağlam, Çokanlamlı kelimeler, Nisâ suresi.
RELATIONSHIP BETWEEN CONTEXT AND MEANING IN THE VERSES
CONTAINING POLYSEMY WORDS: 34TH VERSE OF SURAH NISA
Abstract
In this article, we will focus on the fact that there are many meaningful words in all
languages, and in the Arabic language, which is the language of the Qur'an, is also very
much. An important example of this is the word “darabe” and its different meanings
will be tried to be determined. In this context, the 34th verse of Surat an-Nisâ, which
contains the polysemy words and has been tried to be understood through different
views for centuries, will be examined. The word “darabe” in this verse is given the
meaning of “beating” in our classical exegesis. That will be tried to reveal whether this
understanding is correct within the verses of the Qur'an and the practices of the Prophet
as well as the reasons why it is understood by Islamic scholars in the same way. In
doing so, the context of the verse will be determined and the relationship between the
meaning of the word and the context of the verse will be examined.
Keywords: Exegesis, Qur’an, Context, Polysemy words, Surah Nisa.
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mucizelerden bir tanesidir. Dilin temel unsuru harflerden meydana gelen kelimelerdir.
“Kelime” ise eski dönemlerden bu yana dil üzerine çalışmalar yapan ilim ehli tarafından
farklı tartışmaların konusu olmuş, bunun bir sonucu olarak da sözcüklerdeki
“çokanlamlılık” hususunda müspet menfi pek çok görüş ortaya çıkmıştır.1 Bu makalede
de Kur’ân’daki çokanlamlı kelimelerin ihtiva ettiği anlamın ortaya çıkarılabilmesinde
anlam ve bağlam ilişkisi üzerinde durulacaktır. Kur’ân’daki çokanlamlı kelimelerden
““ ”ﺿﺮبdarabe” sözcüğünün Kur’ân’daki kullanımı ele alınarak bu sözcüğün Nisâ
suresi 34’üncü ayetindeki anlamı, bağlam ilişkisi üzerinden tespit edilmeye
çalışılacaktır.
Çokanlamlılık kavramı, “Bir kelimenin temel anlamını yitirmeden, çeşitli yollardan
temel anlamıyla mutlaka ilişkili olan yeni kavramları anlatır duruma gelmesidir.”
şeklinde tarif edilmiştir.2 Arap dil bilimcilerinden Sîbeveyhi3 (ö. 180/796) ve İbn Fâris4
(ö. 395/1004) de bu kavramı: “Bir kelimenin birden fazla manaya gelmesi” şeklinde
tarif etmişlerdir.5 Arap dilbilimciler de bu kavrama genel olarak “Bir kelimenin iki veya
daha fazla manaya delalet etmesidir.” şeklinde anlam vermişlerdir.6
Çokanlamlılık hemen her dilde bir dil sorunu olarak ortaya çıkmış olmakla beraber
Arapçada bu sorunun daha çok tartışıldığını, bu meselenin üzerinde diğer dillere göre
çok daha fazla durulduğunu ve bu hususta onlarca kitap yazıldığını söylemek
mümkündür. 7 Çünkü Kur’ân Arapça bir kitaptır ve bu kitap anlaşılıp hayata aktarılmak
için indirilmiştir.8 Kur’ân’da da çokanlamlı kelimeler oldukça fazladır. Bu kelimeleri
ele alıp araştırmak üzere el-Vücûh ve’n-Nezâir başlığı altında müstakil bir ilim dalı
oluşmuştur.9
Çokanlamlı kelimeler, Kur’ân özelinde ele alındığında bağlama uygun olarak
anlamlandırılması gereklidir. Nitekim müfessirlerin çoğu bu tür kelimelerin sözlük veya
terim anlamıyla yetinmeyip, kelimenin ayetteki özel anlamını ortaya koymaya
çalışmışlardır. Çünkü genel anlamla yetinildiğinde ayetin bir kısmının kapalı kalma

1

Emrullah İşler, “Çokanlamlılık, Anlam Daralması ve Kur’ân’ın Türkçe Çevirilerinde Yapılan
Yanlışlar”, Kur’ân ve Dil - Dilbilim ve Hermenötik - Sempozyumu (Van, 17-18 Mayıs 2001), ed. Ömer
Kara (Erzurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, ts.), 387.
2
Doğan Aksan, Anlambilimi ve Türk Anlambilimi (Ankara: Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları,
1987), 76; Doğan Aksan, Türkçenin Sözvarlığı (Ankara: Engin Yayınları, 1996), 65.
3
Tam adı Ebû Bişr (Ebû Osmân, Ebü’l-Hasen, Ebü’l-Hüseyn) Sîbeveyhi Amr b. Osmân b. Kanber elHârisî olup Arap dili gramerine dair zamanımıza ulaşan ilk hacimli eserin yazarı ve Basra nahiv
mektebinin en önemli temsilcisidir. Hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Mehmet Reşit Özbalıkçı,
“Sîbeveyhi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 37: 130-134.
4
Tam adı Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ b. Muhammed er-Râzî el-Kazvînî el-Hemedânî
olup Kûfe dil mektebine mensup dil ve edebiyat âlimidir. Hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Hüseyin Tural,
“İbn Fâris”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1999), 19: 479-481.
5
Muhammed Nureddin el-Müneccid, el-İştirâku’l-lafzî fi’l-Kur’âni’l-Kerîm beyne’n-nazariyyeti ve’ttatbîk (Beyrut: Dâru’l-fikri’l-muâsır, 1419/1999), 29.
6
Abdulaziz b. Ahmed b. Muhammed el-Buhârî, Keşfü’l-esrâr şerhu usûli’l-Pezdevî (b.y.: Dâru’lkitâbi’l-İslâmî, ts.), 1: 103; Abdü’l-‘Âl Sâlim Mükrim, el-Müşterekü’l-lafzî fi’l-hakli’l-Kur’ânî, 2. Baskı
(Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1417), 9.
7
Bu konuda yazılmış eserler için bk. Ahmet Suphi Furat, Arap Edebiyatı Tarihi (İstanbul: İstanbul
Üniversitesi Yayınları, 1996), 63-104.
8
“Bu mübarek bir kitaptır ki onu sana, insanlar ayetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl izan sahipleri
ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik.” (Sâd 38/29); “Aydınlatan kitaba yemin olsun ki, iyice
anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça bir Kur’ân yaptık.” (ez-Zuhruf 43/2-3).
9
Vücûh ve’n-Nezâir konusuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bk. M. Suat Mertoğlu, “Vücûh ve Nezâir”,
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2013), 43: 141-143.
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ihtimalinin ortaya çıkması kaçınılmazdır.10 Bu yüzden ayetlerde geçen bu tür lafızların
tamamının bulundukları her yerde aynı anlama delalet ettikleri düşünülmemeli ve
kullanıldığı her yerde aynı anlamı ifade etmeyen lafızlar bir başka dile tercüme edilirken
daima aynı kelime/karşılık ile tercüme edilmemelidir. Aksi halde, bu tür kelimelerin yer
aldığı ayetlerin bir kısmının yanlış anlaşılma riski ortaya çıkar.
Bu durum Kur’ân çevirilerinde de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira
çokanlamlı bir kelime Türkçede bu anlamlarından sadece birini ifade edecek şekilde
Türkçeleşmiş olabilir. Ya da delalet ettiği manaların tamamının Türkçede de
kullanıldığı varsayılsa bile mütercim kelimenin çokanlamlılığına dikkat etmeyerek o
kelimeyi birebir Arapçadan Türkçeye geçen lafzıyla tercüme ettiğinde, kelimenin
Arapçadaki çokanlamlılık boyutu kaybolmakta, daha çok Türkçede yaygın olarak
kullanıldığı mana anlaşılmakta ya da akla gelmektedir.11 Böylece Kur’ân lafzına
kastetmediği bir anlam yükleme durumu da söz konusu olabilmektedir.
Şu hususu da ifade etmek gerekir ki, çokanlamlılık terimi aynı zamanda yok
sayılmaması gereken; aksine bulunduğu edebî metinlerin değerini artıran bir olgudur.
Çünkü bu sayede çokanlamlı kelimeler içeren edebi bir metin, ait olduğu dönemi, ihtiva
ettiği anlamlardan biriyle etkilerken başka bir dönemi de diğer bir anlamıyla
etkilemektedir.12 Zira kelimeler zaman içinde asıl anlamlarıyla birlikte yan anlamlar
kazanmaktadırlar. Dilin zenginliğini yansıtan bu durumun anlam karmaşasına yol
açmaması için uygun bağlamlarda kullanılması önemlidir. Çünkü kelimeler bağlamları
içerisinde bir anlam ifade ederler. Nitekim John Lyons’ın çokanlamlılıkla ilgili olarak
söylediği “Bana sözcüğün bağlamını verin, size anlamını söyleyeyim.” sözü ve aynı
şekilde Wittgenstein'in (ö. 1951) “Sözcüğün anlamını değil kullanımını araştırın.” sözü
bu hususu çok veciz bir şekilde ifade etmektedir.13 Hâsılı çokanlamlı lafızlarda anlamın
doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için kelimenin lügat ve terim anlamlarının yanında
bağlamının tespit edilmesi büyük bir önem taşımaktadır.
Bu tespit yapıldıktan sonra Arap dilinde çokanlamlılıkla ilgili en önemli örneklerden
biri olan ““ ”ﺿﺮبdarabe” kelimesinin anlamları üzerinde durulabilir. Böylece bu
sözcüğün anlam zenginliği ortaya konularak konunun daha iyi anlaşılmasına katkı
sağlanmış olur.
1.

DARABE KELİMESİNİN ANLAMLARI

1.1.

LÜGAT ANLAMLARI

Muhtelif lügatlerde “ ”ﺿﺮبkelimesinin “bir şeyi bir şeye vurmak” anlamı temel
alınarak Kur’ân’da kullanılan anlamları ön plana çıkarılmış ve pek çok anlamı olduğu
bildirilmiştir. Arap lügatinde yağmur yağmasını ifade etmek “”ﺿﺮب اﻻرض ﺑﺎﻟﻤﻄﺮ
şeklinde bir ifade kullanılır ki, bu ifadenin vurmakla bir ilgisi yoktur. Arapçada para

10

Davut Şahin, “Kur’ân’da Genel Anlamlı Bir Kelime: Nimet”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20/ 2
(Aralık 2016): 212.
11
İşler, “Çokanlamlılık, Anlam Daralması ve Kur’ân’ın Türkçe Çevirilerinde Yapılan Yanlışlar”, 387388.
12
Doğan Özlem, “Hermeneutik ve Şiir Sanatı”, Cogito Yapı Kredi Yayınları Üç Aylık Düşünce Dergisi Şiir, 38 (2004): 148-149.
13
Jhon Lyons, Kuramsal Dilbilime Giriş, trc. Ahmet Kocaman (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları,
1983), 367.
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basmayı ifade etmek üzere ““ ”ﺿﺮب اﻟﺪراھﻢpara darp etmek” şeklinde bir kelime
vardır ki bu kelime Türkçeye “darphane” olarak geçmiştir. Ancak kelime Arapçada
“dayak atılan yer manasını” taşımaya müsait olmakla beraber böyle bir anlamla hiç
alakası yoktur. Yine iki kişinin karşılıklı darplaşmasını ifade eden “ ”ﻣﻀﺎرﺑﺔkelimesi,
aynı zamanda emek ve sermaye ortaklığı yapılması anlamına da gelmektedir.14
Bunların dışında daha pek çok örnekte “ ”ﺿﺮبkelimesinin farklı anlamlarını görmek
mümkündür. Bunlar toplu olarak verilecek olursa şu manalarla karşılaşılır: “Rızkın
hayırlısını aramak, yolculuğa çıkmak, yerine getirmek, hızlı yürümek, yüz çevirmek, bir
yönden başka bir yöne döndürmek, engel olmak, mahrum etmek, kazanmak, istemek,
yüzmek; yaratılıştaki şekil, herhangi bir şeyin bir türü, çeşidi, bölümü, benzeri, her
şeyin uzun olanı, sık ağaçlı vadi, katı beyaz bal, çise, zayıf cüsseli kişi”15 anlamlarına
geldiği gibi “Tutmak, terk etmek, zaman geçmek, yürümek, karıştırmak, dikmek,
dokumak için ip eğirmek, mühür kazımak, müddet belirlemek, hisse ayırmak, vergi
koymak, alçaltmak, bozguna uğratmak, ayırmak, meyletmek, alıştırmak, tekrarlamak,
vurmak, çarpmak, atmak, ateşe vermek, buğdayı başağından ayırmak, bombardıman
etmek, müzik aleti çalmak, müzik yapmak, yazmak, akrebin sokması, incitip harekete
geçirmek, ayırmak, ayrılmak, zorla kabul ettirmek, kovmak, defetmek, bırakmak, terk
etmek, vazgeçmek, iptal etmek, kaçınmak, hareket etmek, hareket ettirmek ve sefere
çıkmak” gibi anlamlara da gelmektedir. Ayrıca darabe kelimesinin “namaz” kelimesiyle
birlikte kullanımında “kılmak”; “çadır” kelimesiyle kullanımında “dikmek”; “gece” ile
kullanımında “uzamak”; “soğuk” ve “rüzgâr” ile kullanımında “isabet etmek, zarar
vermek”; “yol” ile kullanımında da “yol açmak” gibi anlamları mevcuttur.16
1.2.

KUR’ÂN’DAKİ KULLANIMLARI VE ANLAMLARI

Çokanlamlı kelimelerin en belirginlerinden olan ““ ”ﺿﺮبdarabe” kelimesi Kur’ân’da
türevleri ile birlikte 58 yerde geçer ve geçtiği bu yerlerde bağlamına göre ve aldığı harfi
cerlere veya bitiştiği kelimelere göre farklı anlamlar kazanır. Bu ayetlerde bulunan
“ ”ﺿﺮبmenşeli kelimeler ve bu kelimelerin anlamları üzerinde durulacak olursa
karşımıza farklı anlamlar çıkar. Kelimenin farklı anlamları ayetler üzerinde
incelendiğinde daha görünür hale gelecektir. Bu yüzden “darabe” kelimesinin geçtiği
ayetlerin incelenmesi kelimenin anlamının kavranması için önem arz etmektedir.
1.2.1. ÖRNEK VEREREK ANLATMA
Allah Kur’ân’da buyurur ki:

ْ ﺴﺎَﻟ
ﺴْﯿُﻞ َزَﺑﺪًا َراِﺑﯿﺎً َوِﻣﱠﻤﺎ ﯾُﻮﻗُِﺪوَن َﻋَﻠْﯿِﮫ ﻓِﻲ اﻟﻨﱠﺎِر
َاْﻧَﺰَل ِﻣَﻦ اﻟ ﱠ
ﺖ َاْوِدَﯾﺔٌ ِﺑَﻘَﺪِرَھﺎ ﻓَﺎْﺣَﺘَﻤَﻞ اﻟ ﱠ
َ َﺴَٓﻤﺎِء َٓﻣﺎًء ﻓ
ٰ
ٰ
ّ ب
ﷲُ اْﻟَﺤ ﱠ
ُ طَﻞ ﻓَﺎَﱠﻣﺎ اﻟﱠﺰَﺑُﺪ ﻓََﯿْﺬَھ
ﺐ ُﺟَٓﻔﺎًۚء َوَاﱠﻣﺎ َﻣﺎ َﯾْﻨَﻔُﻊ
َ اْﺑِﺘَٓﻐﺎَء ِﺣْﻠَﯿٍﺔ َاْو َﻣَﺘﺎعٍ َزَﺑٌﺪ ِﻣْﺜﻠُﮫُ َﻛﺬِﻟ
ْ َﻚ ﯾ
ُ ﻀِﺮ
ِ ﻖ َواْﻟَﺒﺎ
ٰ
ّ ب
ُ س ﻓََﯿْﻤُﻜ
ﷲُ ا ْ َﻻْﻣﺜَﺎَل
َ ض َﻛٰﺬِﻟ
ْ َﻚ ﯾ
ُ ﻀِﺮ
َ اﻟﻨﱠﺎ
ِ ﺚ ﻓِﻲ اْﻻَْر

14

Bu anlamlar için bk. Râgıp el-İsfahânî, “Drb”, el-Müfredât fî garîbi’l-Kur’ân, thk. Safvân Adnân edDâvûdî (Dımeşk: Dâru’l-Kalem 1412), 506; Ebü’l-Fadl Cemâlüddin İbn Manzûr, “Drb”, Lisânü’l-Arab,
3. Baskı (Beyrut: Dâru Sâdır, 1414), İbn Manzûr, 1: 543-547.
15
İsfahânî, “Drb”, el-Müfredât, 505-506; İbn Manzûr, “Drb”, Lisânü’l-Arab, 1: 543-551; Mecdüddin Ebû
Tâhir Muhammmed b. Ya‘kûb el-Fîrûzâbâdî, “Drb”, el-Kâmûsü’l-muhît, thk. Muhammed Naîm, 8. Baskı
(Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1426/2005), 107-108; Mehmet Okuyan, “Kadına Yönelik Şiddete Kur’ân’ın
Bakışı”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 23 (2007): 120.
16
Bk. İsfahânî, “Drb”, el-Müfredât, 505-506; Bayraktar Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’ân
Tefsîri (İstanbul: Bayraklı Yayınları, 2001), 5: 135-136; Okuyan, “Kadına Yönelik Şiddete Kur’ân’ın
Bakışı”, 120.
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“Allah yağmur yağdırdığında, dereler ve vadiler alabildiğine su ile dolup taşar. Sel
suyu, üzerinde oluşan köpükleri taşıyıp sürükler. İnsanlar ziynet eşyası veya alet edevat
yapmak için ateş yakıp madenleri erittiklerinde de aynı şekilde bu gibi köpükler oluşur.
Allah hak ile batılı işte size böyle örneklerle anlatıyor. Köpükler yok olup gider,
insanlara fayda veren kısım ise toprakta kalır. İşte Allah gerçekleri böyle örneklerle
anlatmaktadır.” (er-Ra'd 13/17).
Bu ayette hak ve batıl örnekleme yoluyla anlatılmıştır.17 Hak, suya ve cevhere, batıl ise
köpüğe ve cürufa benzetilmiştir. Su kalıcıdır, yerde kalır ve canlılara hayat olur, köpük
ve çerçöp ise bir işe yaramaz toplanıp atılır. Saflaştırılıp süs eşyası veya kap kacak
yapmak için ateşte eritilen madenlerin üzerindeki cüruf da bir işe yaramaz ve çöpe atılır
ama yararlı olan cevherlerden pek çok süs eşyaları ve faydalanılacak eşyalar yapılır. İşte
bu ayette batılın bir süre için hakkın önüne geçmiş olabileceği, hatta üstüne yükselmiş
de olabileceği ama sonunda gerçeğin ortaya çıkıp hakkın bâki kalacağı, batılın ise
köpük ve cüruf gibi yok olup gideceği örnekler verilerek anlatılmıştır.18 Bu ayette
ّٰ ب
açıkça görüldüğü şekilde “ ”ﺿﺮبkelimesi iki kez kullanılmıştır. İkincisinde ُﷲ
ُ ﻀِﺮ
ْ َﯾ
 اْﻻَْﻣَﺜﺎَلşeklinde “emsâl” kelimesiyle birlikte kullanılırken, ilk kullanımda ise herhangi
bir ek kelime olmaksızın yalnız başına kullanılmış ve her iki kullanımda da “örnekleme
yoluyla anlatmayı” ve “örnek vererek konuyu anlaşılır kılmayı” ifade ettiği
görülmüştür.
Mekke müşrikleri, Kur’ân’ın, çevrelerindeki Hristiyanların inanç ve ibadetlerinin tahrif
edilmiş olduğundan bahsetmesi sebebiyle yaygara yapmaya başlamışlar, Kur’ân’ın
açıklamaları çerçevesinde kendi yanlışlarını düzeltmek yerine, Hristiyanların yaptıkları
yanlışlara sığınarak Kur’ân’a karşı çıkmışlar ve “Onlar İsa’ya tapıyorlardı, biz de
putlarımıza tapıyoruz, hem bizimkiler ondan daha iyi” demeye başlamışlardı.19 Bu
durum Kur’ân’da şöyle anlatılır:

ﺼُﻤﻮَن
َ ﺿَﺮﺑُﻮهُ َﻟ
َ َوﻗَﺎ ٓﻟُﻮا َءٰاِﻟﮭَﺘَُﻨﺎ َﺧْﯿٌﺮ َاْم ھَُﻮ َﻣﺎ
ِ ﻚ ِاﱠﻻ َﺟَﺪﻻً َﺑْﻞ ھُْﻢ ﻗَْﻮٌم َﺧ
“Bizim tanrılarımız mı iyi yoksa o mu? diyorlar. Bu sözü sırf sana karşı çıkmış olmak
için söylüyorlar. Onlar gerçekten inatçı bir topluluktur.” (ez-Zuhruf 43/58). Ayette
“ ”ﺿﺮبkelimesi “örnek ortaya koymak üzere söz söylemek”20 anlamında
kullanılmıştır.
Bu ayetten başka dokuz yerde21 daha “ ”ﺿﺮبkelimesinin örneklerle anlatmak, darbı
mesel getirmek ve misal vermek gibi anlamları ön plana çıkarılmıştır.
1.2.2. VURMAK
Kur’ân’da “ ”ﺿﺮبkelimesi “vurmak” anlamında farklı iki bağlamda kullanılmaktadır.
Bunlardan bir tanesinde, ölümleri esnasında meleklerin inanmayanların yüzlerine ve
17

Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Camiu'l-beyân fî te’vîli’l-Kur’ân, thk. Ahmed Muhammed Şâkir (b.y.:
Müessesetü’r-risâle, 1420/2000), 16: 408.
18
Hayreddin Karaman v.dğr., Kur’ân Yolu Türkçe Meal ve Tefsir (Ankara: DİB Yayınları, 2007), 3: 282.
19
Bk. Karaman v.dğr., Kur’ân Yolu, 4: 781.
20
Bk. Taberî, Câmiu’l-beyân, 21: 628.
21
Diğer ayetler için bk. el-Bakara 2/26; İbrâhim 14/24, 25, 45; en-Nahl 16/74, 75, 76, 112; el-İsrâ 17/48;
el-Kehf 18/32, 45; el-Hacc 22/73; en-Nûr 24/35; el-Furkân 25/9; 39; el-Ankebût 29/43; er-Rûm 30/28,
58; Yâsîn 36/13, 78; ez-Zümer 39/27, 29; ez-Zuhruf 43/17, 57; Muhammed 47/3; el-Haşr 59/21; etTahrîm 66/10, 11.
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arkalarına vurmasını ifade etmektedir. Bu anlamı karşılamak üzere Kur’ân’da şöyle
buyrulur:

ﻀِﺮﺑُﻮَن ُوُﺟﻮَھﮭُْﻢ َوَاْدَﺑﺎَرھُْﻢ
َ ﻓََﻜْﯿ
ْ َﻒ ِاَذا َﺗَﻮﻓﱠْﺘﮭُُﻢ اْﻟَﻤ ٰ ٓﻠِﺌَﻜﺔُ ﯾ
“Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak onların canlarını alırken durumları nasıl
olacak bakalım!” (Muhammed 47/27). Bundan başka “ ”ﺿﺮبkelimesi Enfâl suresi
50’nci ayette de aynı bağlamda meleklerin vurması anlamında kullanılmıştır.
İkinci bir bağlamda da bu kelime “bir nesneyle başka bir nesneye vurmak” anlamında
kullanılmıştır. Bu anlamı ifade etmek üzere de Kur’ân’da şöyle buyrulur:

ْ ك اْﻟَﺤَﺠَﺮ ﻓَﺎْﻧَﻔَﺠَﺮ
ت ِﻣْﻨﮫُ اْﺛَﻨَﺘﺎ َﻋْﺸَﺮَة َﻋْﯿﻨﺎً ﻗَْﺪ َﻋِﻠَﻢ ُﻛﱡﻞ
َ ﺼﺎ
ْ َوِاِذ اْﺳَﺘْﺴٰﻘﻰ ُﻣﻮٰﺳﻰ ِﻟَﻘْﻮِﻣ۪ﮫ ﻓَﻘُْﻠَﻨﺎ ا
َ ﺿِﺮْب ِﺑَﻌ
ّٰ ق
ض ُﻣْﻔِﺴﺪﯾَﻦ
ٍ اَُﻧﺎ
ِ س َﻣْﺸَﺮَﺑﮭُْﻢ ُﻛﻠُﻮا َواْﺷَﺮﺑُﻮا ِﻣْﻦ ِرْز
ِ ﷲِ َوَﻻ َﺗْﻌَﺜْﻮا ﻓِﻲ اْﻻَْر
“Mûsâ kavmi için su istemiş, biz de ona, ‘Asânı taşa vur!’ demiştik. Bunun üzerine
taştan on iki göz pınar fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. ‘Allah’ın rızkından
yiyin için; yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın’ (dedik).” (el-Bakara 2/60).
Bu ayetten başka bu kelime yedi yerde22 daha aynı bağlamda bir şeyi bir şeye veya bir
yere vurmak anlamında kullanılmıştır. Fakat bunlardan hiçbir tanesinde bir insanın
diğer bir insana vurması, yumruk atması veya onu dövmesi anlamında kullanılmamıştır.
1.2.3. ZİLLETE MAHKÛM OLMAK
İsrailoğulları Allah’ın kendilerine çölün ortasında kudret helvası ve bıldırcın ikram
etmesine23 şükretmek yerine;

ُ ﻚ ﯾُْﺨِﺮْج َﻟَﻨﺎ ِﻣﱠﻤﺎ ﺗُْﻨِﺒ
ُ ﺼِﺒَﺮ َﻋٰﻠﻰ طََﻌﺎٍم َواِﺣٍﺪ ﻓَﺎْد
ض ِﻣْﻦ َﺑْﻘِﻠﮭَﺎ
ْ َوِاْذ ﻗُْﻠﺘُْﻢ َﯾﺎ ُﻣﻮٰﺳﻰ َﻟْﻦ َﻧ
ُ ﺖ اْﻻَْر
َ ع َﻟَﻨﺎ َرﺑﱠ
ﺼﺮًا ﻓَﺎِﱠن َﻟُﻜْﻢ
ْ ﺼِﻠﮭَﺎ ﻗَﺎَل َاَﺗْﺴَﺘْﺒِﺪﻟُﻮَن اﻟﱠ ۪ﺬي ھَُﻮ َاْدٰﻧﻰ ِﺑﺎﻟﱠ ۪ﺬي ھَُﻮ َﺧْﯿٌﺮ ِاْھِﺒﻄُﻮا ِﻣ
َ َوﻗِ ٓﺜﱠﺎِﺋﮭَﺎ َوﻓُﻮِﻣﮭَﺎ َوَﻋَﺪِﺳﮭَﺎ َوَﺑ
ٰ
ِٰﷲ
ّ ﺐ ِﻣَﻦ
ّ ت
َ ﷲِ ٰذِﻟ
ٍ ﻀ
ْ ﺿِﺮﺑَْﺖ َﻋﻠَﯿِْﮭُﻢ اﻟﱢﺬﻟﱠﺔُ َواﻟَْﻤ
َ َﻣﺎ
َ ﺴَﻜﻨَﺔُ َوَٓﺑﺎُؤ ِﺑَﻐ
ُ ﺳﺎَْﻟﺘُْﻢ َو
ِ ﻚ ِﺑﺎَﻧﱠﮭُْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا َﯾْﻜﻔُُﺮوَن ِﺑٰﺎَﯾﺎ
۟ﺼْﻮا َوَﻛﺎﻧُﻮا َﯾْﻌَﺘُﺪوَن
ٰ
ْ
ّ َوَﯾْﻘﺘُﻠُﻮَن اﻟﻨﱠِﺒّﯿَﻦ ِﺑَﻐْﯿِﺮ اﻟَﺤ
َ ﻖ ذِﻟ
َ ﻚ ِﺑَﻤﺎ َﻋ
“Hani siz, ‘Ey Mûsâ! Biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için rabbine dua et
de bize toprağın mahsullerinden; sebzelerinden, kabakgillerinden, sarımsağından,
mercimeğinden, soğanından bitirsin’ demiştiniz. Mûsâ ise, ‘İyiyi kötü ile değişmek mi
istiyorsunuz? Şehre inin; istedikleriniz orada var’ dedi. Zillete, fakru zarûrete
mahkûm oldular; Allah’ın gazabına uğradılar. Bu durum, Allah’ın ayetlerini inkâr
etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bütün bunlar da isyan etmeleri ve
haddi aşmalarının sonucuydu.” (el-Bakara 2/61) ayetinde de vurgulandığı gibi bu
duruma başkaldırıp başka yiyecekler istemeleri üzerine onların zillete mahkûm
oldukları ifade edilirken yine “ ”ﺿﺮبkelimesi kullanılmış ve Allah’ın verdiklerine
şükretmeyenlere önemli bir mesaj verilmiştir. Kur’ân’da bu kelime Âl-i İmrân suresi
112’nci ayette iki kez daha aynı anlamda kullanılmıştır.
1.2.4. YOLCULUĞA ÇIKMAK
“ ”ﺿﺮبkelimesi Kur’ân’da:

22

İlgili ayetler için bk. el-Bakara 2/73; el-A‘râf 7/160; el-Enfâl 8/12; en-Nûr 24/31; eş-Şuarâ 26/63; esSaffât 37/93; Sâd 38/44.
23
“Ve sizi bulutlarla gölgeledik; size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik; ‘Verdiğimiz güzel
nimetlerden yiyin’ (dedik). Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı.” (el-Bakara 2/57);
“Ey İsrâiloğulları! Böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tûr’un sağ tarafında sizinle sözleştik; size
kudret helvası ve bıldırcın gönderdik.” (Tâhâ 20/80).
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ﺼٰﻠﻮِة ِاْن ِﺧْﻔﺘُْﻢ َاْن َﯾْﻔِﺘَﻨُﻜُﻢ اﻟﱠﺬﯾَﻦ َﻛَﻔُﺮوا
ﺼُﺮوا ِﻣَﻦ اﻟ ﱠ
ُ ﺲ َﻋَﻠْﯿُﻜْﻢ ُﺟَﻨﺎٌح َاْن َﺗْﻘ
َ َوِاَذا
َ ض ﻓََﻠْﯿ
ِ ﺿَﺮْﺑﺘُْﻢ ﻓِﻲ اْﻻَْر
ً
ًِاﱠن اْﻟَﻜﺎﻓِﺮﯾَﻦ َﻛﺎﻧُﻮا َﻟُﻜْﻢ َﻋُﺪوّا ُﻣﺒﯿﻨﺎ
“Yeryüzünde yolculuğa çıktığınız zaman kâfirlerin sizi gafil avlamalarından
korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık
düşmanınızdır.” (en-Nisâ 4/101) ayetinde olduğu gibi savaş veya başka gayeler için
yolculuğa çıkmak anlamında kullanılmıştır. Bu kelime bundan başka altı ayette daha
aynı manada kullanılmıştır.24
1.2.5. KULAĞINA PERDE ÇEKİP UYKUYA DALDIRMAK
Kur’ân’da Ashâb-ı Kehf’in uzun süre mağarada kaldıkları anlatılırken “ ”ﺿﺮبkelimesi
kullanılarak kehf ehlinin “kulaklarına perde çekilip derin bir uykuya daldırıldıkları”
şöyle anlatılır:

ﻒ ِﺳﻨﯿَﻦ َﻋَﺪدًا
َ َﻓ
ِ ْﻀَﺮﺑْﻨَﺎ َﻋٰﻠٓﻰ ٰاَذاﻧِِﮭْﻢ ﻓِﻲ اْﻟَﻜﮭ
"Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca kulaklarına perde çekip derin bir
uykuya daldırdık." (el-Kehf 18/11).
1.2.6. ENGEL KOYMAK
Kur’ân’da “Ahiret hayatına ait önemli bir sahneye yer verilen ayetlerde, kalabalık bir
insan kitlesinin, etrafı uçurumlar ve tehlikelerle dolu bir ortamda karanlıklar içinde yol
almaya çalışırken”25 müminler ve münafıklar arasında cereyan edecek olan bir
hadiseden şöyle bahsedilir:

ُ َﯾْﻮَم َﯾﻘُﻮُل اْﻟُﻤَﻨﺎﻓِﻘُﻮَن َواْﻟُﻤَﻨﺎﻓَِﻘﺎ
ﺴﻮا
ُ ﺲ ِﻣْﻦ ﻧُﻮِرُﻛْﻢ ﻗﯿَﻞ اْرِﺟُﻌﻮا َوَٓراَءُﻛْﻢ ﻓَﺎْﻟَﺘِﻤ
ْ ت ِﻟﻠﱠ ۪ﺬﯾَﻦ ٰاَﻣﻨُﻮا اْﻧﻈُُﺮوَﻧﺎ َﻧْﻘَﺘِﺒ
ب
ُ طﻨُﮫُ ﻓﯿِﮫ اﻟﱠﺮْﺣَﻤﺔُ َوظَﺎِھُﺮهُ ِﻣْﻦ ﻗَِﺒِﻠِﮫ اْﻟَﻌَﺬا
ٌ ﺴﻮٍر َﻟﮫُ َﺑﺎ
ُ ب َﺑْﯿَﻨﮭُْﻢ ِﺑ
َ ﻀِﺮ
ُ َﻧُﻮرًا ﻓ
ِ ب َﺑﺎ
“O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler: ‘Bizi
bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım.’ Onlara şöyle denecek: ‘Geriye dönün
de başka bir nur arayın!’ Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir; duvarın iç
tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafında ise azap vardır.” (el-Hadîd 57/13). Bu
ayette de “ ”ﺿﺮبkelimesi hem “be” harfi cerri hem de “sûr” kelimesiyle birlikte
“araya engel koymak” anlamında kullanılmıştır.
1.2.7. ÖRTMEK
Kur’ân’da kadınların başlarını örtmeleri ile ilgili ayette de “ ”ﺿﺮبkelimesi hem “be”
harfi cerri hem de “humur” kelimesi ile birlikte “örtmek” anlamında kullanılır ve şöyle
buyrulur:

ْ ﺼﺎِرِھﱠﻦ َوَﯾْﺤَﻔ
ﻈَﻦ ﻓُُﺮوَﺟﮭُﱠﻦ َوَﻻ ﯾُْﺒﺪﯾَﻦ زﯾَﻨَﺘﮭُﱠﻦ ِاﱠﻻ َﻣﺎ ظَﮭََﺮ ِﻣْﻨﮭَﺎ
ْ ﻀ
ُ ت َﯾْﻐ
َ ﻀَﻦ ِﻣْﻦ َاْﺑ
ِ َوﻗُْﻞ ِﻟْﻠُﻤْﺆِﻣَﻨﺎ
ﻀِﺮْﺑَﻦ ِﺑُﺨُﻤِﺮِھﱠﻦ َﻋٰﻠﻰ ُﺟﯿُﻮِﺑِﮭﱠﻦ
ْ َوْﻟَﯿ
“Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar.
Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden
itibaren örtsünler…” (en-Nûr 24/31).

24

İlgili ayetler için bk. el-Bakara 2/273; Âl-i İmrân 3/156; en-Nisâ 4/94; el-Mâide 5/106; el-Müzzemmil
73/20.
25
Karaman v.dğr., Kur’ân Yolu, 5: 243.
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1.2.8. YOL AÇMAK
Kur’ân, Hz. Mûsâ’nın Allah’ın lütfuyla İsrâiloğullarını Firavunun zulmünden
kurtarması ve bunun için denizin ortasından yol açılması hadisesine muhtelif
ayetleriyle26 dikkat çekmektedir. Bir ayette de aynı konuya şu şekilde temas eder:

ُ ﺿِﺮْب َﻟﮭُْﻢ طَﺮﯾﻘﺎً ﻓِﻲ اْﻟَﺒْﺤِﺮ َﯾَﺒﺴﺎً َﻻ َﺗَﺨﺎ
ف َدَرﻛﺎً َوَﻻ َﺗْﺨٰﺸﻰ
ْ َوَﻟَﻘْﺪ َاْوَﺣْﯿ َٓﻨﺎ ِاٰﻟﻰ ُﻣﻮ ٰ ٓﺳﻰ َاْن َاْﺳِﺮ ِﺑِﻌَﺒﺎدي ﻓَﺎ
“Mûsâ’ya şöyle vahyetmiştik: Kullarımı geceleyin yola çıkar, yetişecekler diye korku
ve endişe duymaksızın onlara denizde kupkuru bir yol aç.” (Tâhâ 20/77). Bu ayette
“ ”ﺿﺮبkelimesi “tarîk” kelimesi ile birlikte kullanılarak “yol açmak” anlamında
kullanılmıştır.
1.2.9. VAZGEÇMEK
Kur’ân insanları uyarmak için gönderilmiştir. Fakat insanlar her zaman kendileri için
büyük bir nimet olan bu uyarıların kıymetini bilmeyip onlardan gerektiği gibi istifade
etmeyebilmektedirler. Ancak insanlar Kur’ân’ın kıymetini bilmeseler onun çağrısına
kulak vermeyip ondan uzak dursalar da Allah kullarını peygamberleri vasıtasıyla
uyarmaya devam etmiştir. Bu husus ayette şöyle dile getirilmiştir:

ﺻْﻔﺤﺎً َاْن ُﻛْﻨﺘُْﻢ ﻗَْﻮﻣﺎً ُﻣْﺴِﺮﻓﯿَﻦ
ْ َاَﻓَﻨ
ُ ﻀِﺮ
َ ب َﻋْﻨُﻜُﻢ اﻟﱢﺬْﻛَﺮ
“Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye biz de sizi Kur’ân ile uyarmaktan vaz mı
geçelim?” (ez-Zuhruf 43/5). Burada da “ ”ﺿﺮبkelimesi “an” harfi cerriyle
kullanılarak “vazgeçmek” anlamında kullanılmıştır.
1.2.10. BOYUN VURMAK
Enfâl suresi 67’nci ayette düşmana öldürücü darbeyi vurup savaş güçlerini
çökertmedikçe ganimet ve esir alma gibi işlerle meşgul olunmaması emredilmişti.
Muhammed suresinde de yine savaşla ilgili hususlardan bahsedilmekte ve savaş
meydanında düşmanla karşı karşıya gelme durumunda Müslümanların nasıl davranacağı
açıklanmakta ve şöyle buyrulmaktadır:

ُ َب َﺣ ٰ ّٓﺘﻰ ِآَذا َاْﺛَﺨْﻨﺘُُﻤﻮھُْﻢ ﻓ
ق ﻓَﺎِﱠﻣﺎ َﻣﻨﺎًّ َﺑْﻌُﺪ َوِاﱠﻣﺎ ﻓَِٓﺪاًء َﺣّٰﺘﻰ
َ ﺸﱡﺪوا اْﻟَﻮَﺛﺎ
َ ﻀْﺮ
َ َﻓَﺎَِذا َﻟﻘﯿﺘُُﻢ اﻟﱠﺬﯾَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ﻓ
ِ ب اﻟﱢﺮﻗَﺎ
ٰ
ّ ﺸﺎُء
َٓ ﻚ َوَﻟْﻮ َﯾ
ﺾ َواﻟﱠ ۪ﺬﯾَﻦ ﻗُِﺘﻠُﻮا ﻓﻲ
ُ ﻀَﻊ اْﻟَﺤْﺮ
َ ب َاْوَزاَرَھﺎ ٰذِﻟ
َ ﷲُ َﻻْﻧَﺘ
َ َﺗ
َ ﺼَﺮ ِﻣْﻨﮭُْﻢ َوٰﻟِﻜْﻦ ِﻟَﯿْﺒﻠَُ۟ﻮا َﺑْﻌ
ٍ ۜ ﻀُﻜْﻢ ِﺑَﺒْﻌ
ٰ
ّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ﻀﱠﻞ اﻋَﻤﺎﻟﮭُْﻢ
َ
ِ ُﺳﺒﯿِﻞ ﷲِ ﻓﻠﻦ ﯾ

“Kâfirlerle savaşa girdiğinizde hemen boyunlarını vurun, nihayet onları çökertince
esirleri sağlam bağlayın (kaçmamaları için tedbir alın). Sonra ya karşılıksız bırakırsınız
yahut bedel alarak; ta ki savaş ağır yüklerini indirsin (sona ersin). İşte böyle; Allah
dileseydi onları bizzat cezalandırırdı, fakat sizleri birbirinizle denemek istiyor. Allah,
yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkarmayacaktır.” (Muhammed 47/4). Bu
ayette de “ ”ﺿﺮبkelimesi “rikâb” kelimesinin de desteğiyle “boyun vurmak /
öldürmek” şeklinde kullanılmıştır.
2.

NİSÂ SURESİ 34’ÜNCÜ AYETİ

Yukarıda verdiğimiz ve içerisinde “ ”ﺿﺮبkelimesinin veya türevlerinin geçtiği
ayetlerin yanında bir ayet daha vardır ki bu ayette “ ”ﺿﺮبkelimesine özellikle

26

Bk. el-A‘râf 7/136; Yûnus, 10/90.
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günümüzde farklı yaklaşımlarla değişik anlamlar verilmiş ve her devirde ayet hakkında
sürekli tartışmalar yapılagelmiştir.27 Bu ayet şudur:

ّ ٰ ﻀَﻞ
ُ ﺼﺎِﻟَﺤﺎ
ت
ﺾ َوِﺑَﻤﺎ َاْﻧَﻔﻘُﻮا ِﻣْﻦ َاْﻣَﻮاِﻟِﮭْﻢ ﻓَﺎﻟ ﱠ
ﺴﺎِء ِﺑَﻤﺎ ﻓَ ﱠ
َ ﷲُ َﺑْﻌ
َ َاﻟﱢﺮَﺟﺎُل ﻗَﱠﻮاُﻣﻮَن َﻋَﻠﻰ اﻟﱢﻨ
ٍ ﻀﮭُْﻢ َﻋٰﻠﻰ َﺑْﻌ
ٰ
ٰ
ّ َﺐ ِﺑَﻤﺎ َﺣِﻔﻆ
ُ ُﷲُ َواّﻟﺘﻲ َﺗَﺨﺎﻓُﻮَن ﻧ
ٌ ت َﺣﺎﻓِﻈَﺎ
ٌ ﻗَﺎِﻧَﺘﺎ
ﻀﺎِﺟِﻊ
َ ﺸﻮَزھُﱠﻦ ﻓَِﻌﻈُﻮھُﱠﻦ َواْھُﺠُﺮوھُﱠﻦ ﻓِﻲ اْﻟَﻤ
ِ ت ِﻟْﻠَﻐْﯿ
ٰ
ّ ﺳ۪ﺒﯿﻼً ِاﱠن
ًﷲَ َﻛﺎَن َﻋِﻠﯿﺎًّ َﻛﺒﯿﺮا
ُ
َ
ْ َوا
َ ﺿِﺮﺑُﻮھُﱠﻦ ﻓَﺎِْن َاطْﻌَﻨﻜْﻢ ﻓََﻼ َﺗْﺒُﻐﻮا َﻋَﻠْﯿِﮭﱠﻦ
“Allah’ın, (iki cinse) birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından
harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınlar üzerinde kavvâm / kayyumdur. Saliha
kadınlar Allah’a itaatkârdır; Allah’ın korumasına uygun olarak, kimsenin görmediği
durumlarda da kendilerini korurlar. (Evlilik hukukuna) başkaldırmasından endişe
ettiğiniz kadınlara öğüt verin, yataklarından ayrılın ve onları darp edin. Eğer size itaat
ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.”
(en-Nisâ 4/34).
Bu ayette, kadınların “nüşûz” etmeleri ihtimali ortaya çıktığında öğüt vermek,
yataklarında yalnız bırakmak ve “ﺮﺑُﻮھُﱠﻦ
ْ  ”َواsözcüğü ile ifade edilen “darp etmek” gibi
ِ ﺿ
ﱠ
ُ
tavsiyeler yapılmıştır. Bu ayetteki “ﺮﺑُﻮھﻦ
ْ  ”َواsözcüğüne ilk dönemlerden itibaren “o
ِ ﺿ
kadınları dövün” anlamı verilmiştir.28 Ancak bu anlam, Kur’an’ın ortaya koyduğu kesin
bir anlam değildir. Bu sonuca ulaşmayı sağlayan bir takım etkenler vardır ve bunlar;
devrin genel anlayışı, kültürü ve kadın algısıyla alakalıdır. Yaşadığımız çevrede de şahit
olduğumuz gibi, çokanlamlı bir kelime olan “darabe” kelimesine “dövmek” anlamının
verilmesi uzun yıllar benimsenmiş; hatta özellikle kadınların pek çoğu bu anlama,
kocalarından dayak yiyerek Allah’ın rızasını kazanacakları inancıyla hiç ses
çıkarmamışlardır. Bu tavrın benimsenmesinde ayetin başındaki “kavvâm” kelimesinin,
yönetici ve idareci olarak algılanmasının böylece erkeklerin kadınlar üzerinde yönetici
ve onların üstünde bir yerlerde kabul edilmesinin de etkisi olmuştur.
Aslında erkeklerin kadınlara kavvâm olması cinsiyetle alakalı bir durum değil evin
işlerini üstlenme ile / kayyum olma ile ilgili bir durumdur. Zira kavvâm kelimesi “görev
alma, hizmet üstlenme” gibi anlamlara da gelmektedir.29 Dolayısıyla bu ifadenin
“yönetici” anlamı öne çıkarılarak “erkeğin kadın üzerindeki hâkimiyeti” veya “kadının
yönetilmeye namzet bir varlık” şeklinde algılanması cahiliye dönemindeki erkeğin
sosyal konumu ve statüsü ile alakalıdır. Burada erkek, cinsiyetinden dolayı değil
statüsünden dolayı kavvâm olarak nitelendirilmiştir. Ayetteki “mallarından harcama
yapmaları sebebiyle” ifadesi de bu durumu ortaya koymaktadır. Bu durum, kadının
dövülmesinin mübahlığı da dâhil olmak üzere erkeğe pek çok ayrıcalık ve üstünlüğün
sağlandığı gibi bir algı ve anlayışı öne çıkarmıştır. Ancak zamanla bu durum değişmiş

27

Ayet hakkında sürekli tartışmaların yaşandığı TDV İslâm Ansiklopedisinde dile getirilmiştir. Bk.
Mehmet Akif Aydın, “Kadın”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları,
2001), 24: 86-94.
28
Bk. Taberî, Camiu'l-beyân, 8: 310-315; Râzî b. Ebî Hâtim, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm li’bni Ebî Hâtim,
thk. Es‘ad Muhammed et-Tayyib, 3. Baskı (Suud: Mektebetü Nezzâr Mustafa el-Bâz, 1419), 3: 943;
Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Amr b. Ahmed ez-Zemahşerî, el-Keşşâf an hakâiki gavâmizi’t-tenzîl, 3. Baskı
(Beyrut: Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, 1407), 1: 507; Ebû Abdillah Şemsüddin el-Kurtubî, el-Câmiu li ahkâmi’lKur’ân, thk. Ahmed el-Berdûnî – İbrahim Etfîş, 3. Baskı (Kahire: Dâru’l-kütübi’l-Mısriyye, 1384/1964),
5: 172.
29
Râgıb el-İsfahânî, Müfredâtü elfâzi’l-Kur’ân, thk. Safvân Adnân Dâvûdî, 4. Baskı (Beyrut: ed-Dâru’şŞâmiyye, 1430/2009), 690.
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ve özellikle günümüzde kadın da statü olarak erkekle aynı hatta bazı ailelerde daha
öncelikli bir konuma gelmiştir. Böylece kavvâmlık tarifi de erkeği ifade eden bir kavram
olmaktan çıkmış, evin işlerini ve geçimini sağlayan kişiyi tanımlayan bir kavram haline
gelmiştir.30 Hâsılı erkeğin kadın üzerinde tahakküm edici bir varlık olarak algılanmasına
müsait olan ve gerçek hayatta da buna benzer örneklerin çokça görülmesine zemin
hazırlayan kavvâmlığın ailenin hizmetini üstlenen kişi olarak anlaşılması daha
uygundur. Bu anlam, kavvâm olmanın verdiği statüyle, yöneticisi olduğu kadını dövme
yetkisinin erkekte olduğu şeklindeki algının ortadan kalkmasına katkı sağlayacaktır.
Belirtmek gerekir ki “darabe” kelimesi, yukarıda ele aldığımız ayetlerde de görüleceği
üzere Kur’ân’ın hiçbir ayetinde “bir insanın diğer birini dövmesi veya tokat atması”
anlamında kullanılmamıştır. Kur’ân’da kişilerin dövülmesi veya insanlara vurulması ile
ilgili olarak farklı kelimeler tercih edilmiştir. Zina ettikleri tespit edilmiş olan kişilere
tatbik edilecek “dayak atma” cezasını ifade etmek üzere ““ ”ﻓﺎﺟﻠﺪواsopa atınız” (en-Nûr
24/2) sözcüğü kullanılmıştır. Hz. Mûsâ’nın bir soydaşına sataşan kişiye yumruk
atmasını anlatmak üzere ““ ”ﻓﻮﻛﺰهyumruk attı” (el-Kasas 28/15), Hz. İbrâhim
peygamberin eşi Hz. Sâre’nin kendi yüzüne tokat atmasını anlatmak üzere de “”ﻓﺼﻜﺖ
“yüzüne vurdu” (ez-Zâriyât 51/29) ifadeleri kullanılmıştır. Hâsılı Kur’ân’da insan
bedenine vurmak, değişik lafızlarla ifade edilmiştir.
Kur’ân’ın “ ”ﺿﺮبfiilini “vurmak” manasında kullandığı yerlerde; “Asan ile taşa vur.”
(el-Bakara 2/60, 160), “Asanı denize vur.” (eş-Şuarâ 26/63) ve “(Putlara) sağ eliyle /
güçlü bir şekilde vurdu.” (es-Sâffât 37/93) şeklinde insan dışında bir takım varlıklara
vurulduğu, bu vurmanın da ne ile ve nereye olacağı belirtilmiştir. Ancak Nisâ suresi
34’üncü ayette durum farklıdır ve burada insanın insana vurması söz konusu edilmiştir.
Böylece bu ayetteki “ﺮﺑُﻮھُﱠﻦ
ْ  ”َواsözcüğüne Bakara, Şuarâ ve Sâffât surelerinde olduğu
ِ ﺿ
gibi “dövme” manası vermek hem bağlama hem de Kur’ân’ın bu kelimeyi kullanma
ölçütlerine tam olarak uymamaktadır.
Kadınların dövülmesi konusunda Kur’ân’da açık hüküm olmamasına rağmen ayetteki
“ﺮﺑُﻮھُﱠﻦ
ْ  ”َواsözcüğüne “dövün” anlamı veren müfessirler muhtemelen bu kanaate,
ِ ﺿ
yaşadıkları devrin kadın algısının da etkisiyle Kur’ân dışındaki bazı hadis
rivayetlerindeki beyanlara dayandırmışlardır.31 Hâlbuki Hz. Peygamber pek çok
hadisinde kadınların dövülmesini yasaklamıştır:
“ﺮ اﻟَﯿْﻮِم
ِ  ﺛُﱠﻢ ﯾَُﺠﺎِﻣُﻌﮭَﺎ ﻓِﻲ آِﺧ،”ﻻَ َﯾْﺠِﻠﺪ َأَﺣُﺪُﻛُﻢ اْﻣَﺮَأَﺗﮫُ َﺟْﻠَﺪ اﻟَﻌْﺒِﺪ
“Sizden hiç kimse karısını köleyi döver gibi dövmesin. Sonra da (nasıl olacaksa) o
akşam onunla aynı yatakta yatacaktır.” buyurmuş32 ve kadınların dövülmesini kesin bir
dille yasaklamıştır. Hz. Âişe’nin (ö. 58/678) rivayet ettiği; “Hz. Peygamber hayatı
boyunca hiçbir hizmetçiyi dövmemiş, hiçbir hanımına tokat atmamış, hiçbir kimseye
eliyle vurmamıştır.” hadisinde33 ve “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu
en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.” hadisinde34 de işaret
edildiği gibi Hz. Peygamber kadınlara hiçbir zaman el kaldırmamıştır. Hanımlarına

30

Konuyla ilgili ayrıntılı bir değerlendirme için bk. Yunus Vehbi Yavuz, Kur’ân’da Kadın Hak ve
Özgürlüğü (İstanbul: Bayrak Yayınları, 1999), 16.
31
Bk. Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 42; Taberî, Câmiu’l-beyân, 8: 310-315.
32
Buhârî, “Nikâh”, 1, 92; Müslim, “Cennet”, 49; Tirmizî, “Tefsîru’l-Kur’ân sûre 91”, 79; İbn Mâce,
“Nikâh”, 51.
33
İbni Mâce, “Nikâh”, 51.
34
Tirmizî, “Radâ‘”, 11; İbni Mâce, “Nikâh”, 50.
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karşı son derece nazik davranmış ve kadınlara karşı nezaketli olmanın asalet alameti,
katı davranmanın ise kabalık göstergesi olduğunu bildirmiştir.35 Zaten Allah’ın
“Kadınlarla iyi geçinin…” (en-Nisâ 4/19) emrinin olduğu bir iklimde Hz. Peygamber’in
bu emre uymaması mümkün değildir. Tüm bu rivayetler ortada iken Hz. Peygamber’in
kadınların dövülmesine izin verdiği ile ilgili rivayetlere ihtiyatla yaklaşılması gerektiği
açıktır. Bu konuda yapılan araştırmaların birinde, Hz. Ömer’den (ö. 23/644) nakledilen
ve kadınların dövülebileceğine dair ruhsat olarak algılanıp “darabe” sözcüğüne
“dövmek” anlamının verilmesine zemin hazırlayan “Erkeğe, karısını niçin dövdüğü
sorulmaz.” şeklindeki rivayetin merfû‘ hadis36 olmayıp mevkûf37 olarak Hz. Ömer
tarafından söylendiği ortaya konmuştur.38
Yine aynı şekilde Ebû Hüreyre’den (ö. 58/678) rivayet edilerek hadis kaynaklarımızda
yer alan ve kadının dövülmesini meşrulaştırma görevi üstlenen: “Üç şey uğursuzluk
getirir; ev, kadın ve at” şeklindeki ifade39 Hz. Peygamber’in söyleyebileceği bir söz
değildir ama hadis kaynaklarımızda onun sözü olarak yer almıştır. Ancak bu rivayet, en
başta Hz. Peygamber’in “İslâm’ın uğursuzluğu asla kabul etmeyeceğini belirten”
ifadeleriyle40 uyuşmamaktadır. Ayrıca Ebû Hüreyre’nin böyle bir hadis naklettiğini
duyan Hz. Âişe’nin onun bu sözlerine şiddetle karşı çıkması ve: “Ebû Hüreyre hadisi
tam olarak anlayıp kayıt altına alamamıştır. Çünkü o Hz. Peygamber şöyle derken içeri
girmiştir: ‘Allah Yahudilerin layığını versin! Onlar uğursuzluğun evde, kadında ve atta
olduğunu söylerler’. Ebû Hüreyre sözün sonunu duymuş, fakat başını duymamıştır.”
demesi de rivayetin tutarsızlığını ortaya koymaktadır.41 Aynı zaman da bu rivayet, Hz.
Peygamber’in “ev, at ve kadını uğursuz varlıklar olarak değil insanoğlunun saadetinin
veya bedbahtlığının sebebi” olarak gösterdiği hadisleriyle de çelişmektedir.42
Hz. Peygamber’in veda hutbesinde43 “kadınlara iyi davranılmasını” öğütlediği sonra da
karı koca haklarını vurgulamak üzere “yataklarını herhangi bir kimseye
çiğnetmemeleri”nin yani zina etmemelerinin kocaların eşleri üzerindeki hakkı olduğunu
söylediği, aksi takdirde kadınların hafifçe dövülebileceklerinden bahsettiği haber

35

Bk. Abdurrahman b. Muhammed b. el-Hasen b. Mansûr b. Asâkir, Kitâbü’l-erbeîn fî menakıbı
ümmehâti’l-mü’minîn rahmetüllahi aleyhinne ecmeîn, thk. Muhammed Mutî‘ el-Hâfız – Gazve Bedîr
(Dımeşk: Dâru’l-fikr, 1406), 109.
36
Merfû‘ hadis, senedi nasıl olursa olsun, Hz. Peygamber’e açıkça veya hükmen nispet edilen hadistir.
Ayrıntılı bilgi için bk. Talat Koçyiğit, , Hadis Istılahları (Ankara: Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları,
1980), 217; Abdullah Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü (İstanbul: İFAV Yayınları, 2009), 175.
37
Mevkûf hadis, isnadı ister muttasıl ister Munkatı‘ olsun söz, fiil veya takrir olarak sahâbeden rivayet
edilen haberlerdir. Detaylı bilgi için bk. Koçyiğit, Hadis Istılahları, 224; Aydınlı, Hadis Istılahları, 181.
38
Bk. İsa Akalın, “Erkeğe, Karısını Dövdüğü Sorulmaz Rivâyetinin Merfû‘ Hadis – Mevkûf Hadis
İltibası Açısından Tahlili”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 26 (2015): 143-159.
39
Buhârî, “Cihâd ve’s-siyer”, 47; Müslim, “Selâm”, 115-120; Ebû Dâvûd, “Ṭıb”, 24.
40
Bk. Buhârî, “Ṭıb”, 43; Müslim, “Selâm”, 110-114; Ebû Dâvûd, “Ṭıb”, 24: Ahmed b. Hanbel, Müsned,
thk. Şuayb el-Arnaût v.dğr. (b.y.: Müessesetü’r-risâle, 1421/2001), 3: 92.
41
Ebû Dâvûd Süleymân b. Dâvûd b. el-Cârûd et-Tayâlisî, Müsnedü Ebî Dâvûd et-Tayâlisî, thk.
Muhammed b. Abdülmuhsin et-Türkî (Mısır: Dâru Hicr, 1419/1999), 3: 124.
42
Bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3: 55.
43
Hz. Peygamber Vedâ haccı (10/632) sırasında Arafat, Mina ve Akabe gibi yerlerde ashaba hitap etmiş,
kısa ve veciz bir şekilde tavsiyelerde bulunmuştur. Bu hitabeler, Câhiz’in el-Beyân ve’t-tebyîn (2: 22-24)
adlı eseri başta olmak üzere bazı tarih kitaplarında derlenerek uzunca bir Vedâ hutbesi metni teşkil
edilmiştir. “Hutbetü’l-vedâ” ifadesini ilk defa Câhiz kullanmış, bu ifade daha sonraki müelliflerce de
benimsenmiştir. Detaylı bilgi için bk. Bünyamin Erul, “Vedâ Hutbesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2012), 42: 591-593.
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verilmektedir.44 Bu rivayette hem kadınlara iyi davranılması öğütlenmekte hem onların
Allah’ın emaneti olduğu bildirilmekte hem de eğer zina ederlerse dövülecekleri
belirtilmektedir. Hâlbuki zinanın cezası bizzat Kur’ân’da belirlenmiş ve açıklanmıştır.45
Dolayısıyla bu rivayetin hem Allah’ın emaneti olarak nitelenen bir varlığı dövmeyi
öğütlemesi hem de zinanın cezası belli olmasına rağmen zina eden kadınların dövülmesi
gerektiğini tavsiye etmesi sebebiyle kabul edilmesi mümkün değildir.
Eğer Nisâ suresi 34. ayette “kadınların dövüleceği” belirtiliyorsa bu hükmün üzerine
kimsenin bir başka hüküm koyamayacağı açıktır. Allah’ın dövün dediği bir yerde Hz.
Peygamber “kadınlarınızı dövmeyin” diyebilir mi? Zaten Hz. Peygamber de böyle bir
işe cüret etmez ve Kur’ân’ın hükmünün aksine bir söz söylemezdi. Böyle bir durumda
Hz. Peygamber Allah’ın emrine uymamış ve sözünü dinlememiş olurdu. Bu durumda;
“Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalar
ve şah damarını keserdik.” (el-Hâkka 69/44-46) ayetinin sonuçlarıyla da karşı karşıya
kalırdı.
İslâm toplumlarındaki kadın anlayışının şekillenmesinde ve ilgili ayetlerin
yorumlanmasında toplumların kökleşmiş kültürleri ve hayat anlayışları etkili olmuştur.
O günün kadınlara bakışını ortaya koymak açısından Hz. Ömer’in İslâm öncesi
dönemde kadınların bireysel ve toplumsal olarak hemen hiçbir değerlerinin olmadığını
ifade eden şu cümlesi oldukça önemlidir: “Biz cahiliye döneminde kadına hiç değer
vermezdik. İslam gelip de Allah’ın onlardan söz ettiğini görünce onların da üzerimizde
bir takım hakları olduğunu anladık.”46 Abdullah b. Ömer (ö. 73/692) de o günün kadına
bakışını ve onlara karşı takınılan tavrı şöyle açıklar: “Biz Peygamber zamanında
hakkımızda vahiy indirilir korkusuyla hanımlarımıza karşı söz söylemekten ve
istediğimiz gibi davranmaktan çekinirdik. Ancak Hz. Peygamber vefat ettikten sonra
istediğimizi söylemeye ve rahat davranmaya başladık.”47
Abdullah b. Ömer Hz. Peygamber’in; “Allah’ın kadın kullarının mescide gitmelerine
engel olmayın” dediğini aktarmıştı. Bunun üzerine oğlu, kadınların mescide gitmeleri
durumunda fitne çıkacağı düşüncesiyle: “Vallahi onları engelleriz!” diye yemin ederek
onların namaz kılmak için mescide gitmelerine karşı çıktı. Hz. Peygamber’in en
yakınlarından olan İbn Ömer ise oğlunu şiddetle azarlayarak: “Ben sana Allah’ın
Peygamber’i şöyle buyurdu diyorum, sen hâlâ ‘Biz onlara müsaade etmeyiz’ diyorsun!”
demiştir.48 Bu rivayetlerden açıkça anlaşılmaktadır ki kadınların dövülmesi meselesi,
zamanın kadına bakışının bir yansımasıdır. Bu durumun bir sonucu olarak rivayetlere
yansıyan haberlerin bizzat Hz. Peygamber tarafından söylenmesi kabul edilebilir bir
husus değildir.
Nitekim klasik dönemdeki bazı âlimler de rivayetlerdeki “dövme” ifadesine ihtiyatla
yaklaşmışlar, Hz. Peygamber'in, Müslümanların en hayırlılarının eşlerine en iyi
davrananlar olduğunu ve kendisinin bu konuda örnek teşkil ettiğini, eşlerini ancak kötü

44

Bk. Müslim, “Hac”, 147; Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 56; Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Kinânî el-Câhiz, elBeyân ve’t-tebyîn (Beyrut: Dâru ve mektebetü’l-hilâl, 1423), 3: 23.
45
Zina edenlerin cezası ile ilgili şöyle buyrulur: “Zina eden kadın ile zina eden erkeğin her birine yüz
sopa vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı
merhamet duygusuna kapılmayın.” (en-Nûr 24/2).
46
Buhârî, “Libas”, 31; Müslim, “Talâk”, 31.
47
Buhârî, “Nikâh”, 80.
48
Bk. Müslim, “Salât”, 135-140.
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kimselerin döveceğini ifade ederek onların dövülmemesi gerektiğini beyan eden
emirlerini göz önünde bulundurarak kadının dövülemeyeceğini belirtmişlerdir.49
Müfessirlerden bir kısmı da tamamen zamanın anlayışını yansıtan rivayetlerden
etkilenerek ayetteki “ﺮﺑُﻮھُﱠﻦ
ْ  ”َواifadesine “dövün” anlamı vermişlerdir. Bu anlam
ِ ﺿ
içlerine çok fazla sinmemiş olmalı ki, bu sefer de Hz. Peygamber’in kadınlara ve
eşlerine karşı olan davranışlarındaki nezaketin ve onun kadınlara iyi davranılması ile
ilgili sözlerinin tesirinde kalarak “dövün” şeklinde tercüme ettikleri bu anlamı
yumuşatarak “azıcık dövün”, “acıtmadan dövün” şeklinde ifade etmişlerdir.50 Hatta
ayete, “misvak gibi ince bir çubukla hafifçe ve acıtmadan dövün” olarak mana verenler
de olmuştur.51 Hâlbuki ayetteki “ﺮﺑُﻮھُﱠﻦ
ْ  ”َواlafzına “acıtmadan dövün” şeklinde bir
ِ ﺿ
anlam verme imkânı yoktur. Çünkü Hz. Peygamber kadınların dövülmesini yasak
etmiştir. Bu yasağı koyan bir kişiden “onları dövün” şeklinde bir tavsiyenin gelmesi
mümkün olmadığı gibi “hafifçe dövün” şeklinde bir rivayetin gelmesi de mümkün
görünmemektedir.
3.

NÜŞUZ

Nisâ suresi 34’üncü ayetindeki “ ”ﺿﺮبsözcüğünün anlamını tespit edebilmek için darp
etmenin gerekçesi olan “nüşûz” kelimesinin ne manaya geldiğini ortaya koymak da
önemli bir gerekliliktir. Kur’ân’da karı koca arasındaki nüşûzden bahsedilirken hem
Nisâ suresi 34’üncü ayetinde olduğu gibi kadının nüşûzünden hem de;

ْ ََوِاِن اْﻣَﺮَاةٌ َﺧﺎﻓ
ُ ُﺖ ِﻣْﻦ َﺑْﻌِﻠﮭَﺎ ﻧ
ﺼْﻠُﺢ
ﺻْﻠﺤﺎً َواﻟ ﱡ
ُ ﺼِﻠَﺤﺎ َﺑْﯿَﻨﮭَُﻤﺎ
ْ ُﺸﻮزًا َاْو ِاْﻋَﺮاﺿﺎً ﻓََﻼ ُﺟَﻨﺎَح َﻋَﻠْﯿِﮭَﻤﺎ َاْن ﯾ
ٰ
ّ ﺲ اﻟﱡﺸﱠﺢ َوِاْن ﺗُْﺤِﺴﻨُﻮا َوَﺗﺘﱠﻘُﻮا ﻓَﺎِﱠن
ﷲَ َﻛﺎَن ِﺑَﻤﺎ َﺗْﻌَﻤﻠُﻮَن َﺧﺒﯿﺮًا
ُ ُت اْﻻَْﻧﻔ
ِ ﻀَﺮ
ِ َﺧْﯿٌﺮ َواُْﺣ
“Eğer bir kadın kocasının nüşûzünden yani hırçın ve geçimsiz davranışları veya
kendisine karşı ilgisizliği sebebiyle aile ocağının söneceğinden endişe ederse aralarında
bir uzlaşmaya varmalarında onlara günah yoktur ve sulh hayırlıdır. Nefisler de cimriliğe
meyillidir. Eğer güzel davranır ve Allah’a itaatsizlikten sakınırsanız bilin ki Allah
yaptıklarınızdan haberdardır.”
(en-Nisâ 4/128) ayetinde olduğu gibi erkeğin
nüşûzünden bahsedilir. Erkeğin nüşûzü ayette de vurgulandığı gibi eşine karşı hırçınlık
yaparak kötü muamele etmek ve ondan ayrılmayı düşünmek, nefret, uzaklaşma, normal
evlilik ilişkilerini aksatma, söz ve fiille incitme, sert davranma52 şeklinde anlaşılabilir.
Bunun sonucunda tavsiye edilen şey “kadının hemen ayrılmayı düşünmesi ve evi terk
etmesi” değil barış yollarının aranmasıdır. Bundan dolayı da bu ayetteki nüşûz
sözcüğünün yüz kızartıcı bir suçun karşılığı olma ihtimali hemen hemen yok gibidir.
Nüşûz kelimesi başka ayetlerde de yer alır ve bu ayetlerden biri olan, “Ey iman edenler!
Size, ‘Meclislerde yer açın’ denildiği zaman açın ki, Allah da size genişlik versin. Size,
‘Nüşûz edin’ / ‘ayağa kalkın’, denildiği zaman da buna uyun ki, Allah içinizden
inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah

49

Bk. Abdülkerim Zeydân, el-Mufassal fî ahkâmi’l-mer’e ve’l-beyti’l-müslim fi’şerîati’l-İslâmiyye
(Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1993), 7: 316-317.
50
Bu tür rivayetler için bk. Taberî, Câmiu’l-beyân, 8: 310-315.
51
Bk. Taberî, Câmiu’l-beyân, 8: 315; İbn Ebî Hâtim, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, 3: 944; Kurtubî, el-Câmiu
li ahkâmi’l-Kur’ân, 5: 173.
52
Taberî, Câmiu’l-beyân, 9: 269; İbn Ebî Hâtim, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, 4: 1080; Zemahşerî, el-Keşşâf,
1: 571;Fahruddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb - Tefsîru’l-kebîr, 3. Baskı (Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî,
1420), 11: 235; Kurtubî, el-Câmiu li ahkâmi’l-Kur’ân, 5: 403.
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yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (el-Mücâdele 58/11) ayetinde “ayağa kalkın”
anlamını ifade eder.
Nüşûz kelimesi sözlük anlamı itibarıyla “yüksek yer, yüksek bir yere çıkmak ve
bulunduğu yerden ayrılmak” gibi manalara gelmektedir.53 Râgıp el-İsfahânî (ö. 502) bu
kelime hakkında: “Kadının nüşûzü, kocasını itici görmesi, ondan hoşlanmayıp nefret
etmesi, ona itaati kendine yediremeyip gözünün başkasında olmasıdır.” demektedir.54
İbn Manzûr55 (ö. 711/1311) da bu kelime hakkında şu açıklamayı yapmaktadır:
“Kadının nüşûzü, kocasına karşı isyankâr davranmasıdır. Erkeğin nüşûzü ise karısını
dövmesi, ona eza cefa etmesi ve zarar vermesidir. Hadislerde de eşler arasındaki
nüşûzden bahsedilerek bu kelime, eşlerin birbirinden nefret etmesi ve birbirlerine kötü
davranması şeklinde tarif edilir.”56 Bunlara ilave olarak Zebîdî57 (1205/1791) ise
kadının nüşûzünü: “Kadının kocasına üstünlük taslaması, ona kin gütmesi, kocasına
itaatten uzaklaşması ve sözünden çıkması” şeklinde açıklamaktadır.58
Bütün bu açıklamalar ışığında nüşûzü erkek ve kadın arasındaki geçimsizlik hali
şeklinde tarif edebiliriz. Böyle bir durum, her iki taraftan veya eşlerden sadece birinden
kaynaklanan bir duygu ve davranış sebebiyle aile hayatının tehlikeye düşmesi ve evlilik
bağının kopması ihtimalinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.59 Erkek ve kadın arasında
böyle bir durum söz konusu olduğunda eğer bu geçimsizlik erkekten kaynaklanıyorsa
Nisâ suresi 128’inci ayetin tavsiye ettiği şey, sulhun hayırlı olduğu gerekçesiyle erkek
ve kadının barışmasıdır. Kadından kaynaklı bir geçimsizlik olduğunda da barışa
ulaşmak için Nisâ suresi 34’üncü ayetin tavsiye ettiği şeyler üç öneri olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu öneriler öğüt vermek yani karşılıklı konuşmak, kadını yatağında yalnız
bırakmak yani erkeğin onu sadece bir cinsel menfaat objesi olarak görmediğini
hissettirerek düşüneceği bir süre tanımak ve darp etmektir. Bu üç tavsiyenin gayesi
kadınla erkeğin barışması, kadından kaynaklı geçimsizliğin giderilmesidir. Ayetin
sonunda da: “Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın;
çünkü Allah yücedir, büyüktür.” (en-Nisâ 4/34) denilmekte ve itaat durumunda
meselenin çözüleceği bildirilmektedir.
“ ”ﻓَﺎِْن َاطَْﻌَﻨُﻜْﻢsözcüğüyle ifade edilen itaat sözlükte zorlama olmaksızın “isteyerek boyun
eğmek” anlamına gelmektedir.60 Kur’ân’da, “Dahası O, duman halinde olan semaya
iradesini yöneltti; ardından semaya ve arza, ‘İsteyerek veya istemeyerek (varlık
sahnesine) gelin!’ buyurdu. ‘İsteyerek geldik’ dediler.” (Fussilet 41/11) ayetinde aynı
kökten olan “ً  ”طَْﻮﻋﺎkelimesi “isteyerek gelmek” anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla

53

Bk. İsfahânî, “Nşz”, el-Müfredât, 806; İbn Manzûr, “Nşz”, Lisânü’l-Arab, 5: 417; Muhammed b.
Muhammed b. Abdirrezzâk ez-Zebîdî, “Nşz”, Tâcü’l-arûs min cevâhiri’l-kâmûs, Heyet (b.y.: Dâru’lhidâye, ts.), 15: 353.
54
İsfahânî, “Nşz”, el-Müfredât, 806.
55
Tam adı Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfiî olup
isânü’l-‘Arab adlı ansiklopedik sözlüğüyle tanınan dil âlimi, edip ve Şâfiî fakihidir Ayrıntılı bilgi için bk.
Hulusi Kılıç, “İbn Manzûr”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1999),
20: 171-172.
56
İbn Manzûr, “Nşz”, Lisânü’l-Arab, 5: 418.
57
Tam adı Ebü’l-Feyz Muhammed el-Murtazâ b. Muhammed b. Muhammed b. Abdirrezzâk el-Bilgrâmî
el-Hüseynî ez-Zebîdî olup lügat, hadis, tasavvuf, tefsir, fıkıh, tarih ve biyografi âlimidir. Ayrıntılı bilgi
için bk. İsmail Durmuş, “Zebîdî, Muhammed Murtazâ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
(İstanbul: TDV Yayınları, 2013), 44: 168-171.
58
Zebîdî, “Nşz”, Tâcü’l-arûs, 15: 354.
59
Karaman v.dğr., Kur’ân Yolu, 2: 154.
60
İsfahânî, “Tva”, el-Müfredât, 529; İbn Manzûr, “Tva”, Lisânü’l-Arab, 8: 240.
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ayetin bağlamı, geçimsizlik durumunda “isteyerek geçimsizliği sonlandırmaya ikna
etmek” şeklinde ifade edilebilir. Bu durumda ayetin önerdiği ve erkeğin eşini ikna
etmeye yönelik teklifleri olan üç hususun da barışmaya yarayacak öneriler olması icap
eder.
Burada üzerinde durulması gereken noktalardan bir tanesi de Nisâ suresi 34’üncü
ayetine: “Fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince: Önce
kendilerine öğüt verin. Sonra uslanmazlarsa, kendilerini yataklarda yalnız bırakın. Yine
dinlemezlerse dövün.” şeklinde;61 sanki Kur’ân’da öncelik ve sonralığı olan üç öneri
sunulmuş gibi verilen anlamlardır. Hâlbuki ayette öncelik ve sonralık belirten “ ”اوgibi
herhangi bir bağlaç yoktur; aksine bu üç önerinin hepsinin aynı anda da yapılabileceğini
gösteren “ ”وbağlacı vardır. Yani anlaşmazlığın çözümü için tavsiye edilen bu üç
eylemin aynı anda yapılabileceği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla ayette belirtilen
eylemler aynı anda yapılabilecek eylemler olmalıdır yoksa önce nasihat et eğer fayda
vermezse yataktan ayrıl yine fayda etmezse darp et gibi bir anlamı ayetin cümle
yapısından çıkarmak uygun olmasa gerektir.
Nisâ suresi 34’üncü ayette tavsiye edilen ilk iki husus; karşılıklı konuşmak ve erkeğin
kadını sadece bir cinsel meta olarak görmediğini de hissettirecek şeklide yataklarından
ayrılıp erkeğin ayrı bir odada veya yatakta yatması; böylece kadının da erkeğin de
aradaki problemi yeniden düşünmesine, her ikisinin de barışmasına, isteyerek itaatin
gerçekleşmesine ve aralarının düzelmesine katkı sağlayacaktır. Üçüncü tavsiye olan
darp etmeye dövmek anlamı verildiğinde bu anlamın barışmaya katkı sağlayacağını
söylemek zordur. Dolayısıyla bu üçüncü ilkenin barışmaya ve gönüllü olarak itaate
vesile olacak bir anlam içeriğine sahip olması zorunludur. Bu gönüllü itaati döverek
sağlamanın mümkün olmadığı da açıktır.
Bu durumda ayeti yeniden ele alacak olursak, kadının başkaldırma ihtimalinin belirdiği
ailede erkek ve kadının yaşadıkları problemi karşılıklı olarak konuşmaları gerektiği
anlaşmazlığın çözümü için zaruridir. Aynı zamanda erkeğin kadını sadece cinsel bir
obje olarak görmediğini açıkça hissettirecek şekilde her iki tarafın da yaşanan
olumsuzluklar üzerinde düşünüp karar vermesini sağlayacak bir imkânın, erkeğin kadını
yatağında yalnız bırakarak ortaya konmasının önemi de açıktır. Bunlarla birlikte bir şey
daha yapılabilir o da, anlaşmazlığın çözüme ulaşmayıp devam ettirilmesi durumunda
ailede meydana gelecek olumsuzluklara dikkat çekmek üzere daha önce benzer
olumsuzlukları yaşayan başka ailelerin durumunun göz önüne alınmasıdır. Bu durumda
ayetin tavsiyeleri arasında üçüncü sırada zikredilen darp etmeye, “anlaşmazlığın
giderilmemesi durumunda ortaya çıkması muhtemel problemlerin örnekleme yoluyla
anlatılması” şeklinde bir anlam verilebilir. Bu üç önerinin ailede baş gösteren
geçimsizliği ve anlaşmazlığı çözmeye katkı sağlayacağı açıktır. Bu tür bir anlam,
“ ”ﺿﺮبkelimesinin başka ayetlerde bu manada kullanılmış olması münasebetiyle,
Kur’ân’ın kendi dil yapısına da uygundur. Çünkü pek çok ayette söz konusu kelime,

61

Ayette ailedeki nüşûzün sona erdirilmesi için yapılan tavsiyelerin öncelik sırasına göre olduğu ile ilgili
rivayetler için bk. Taberî, Câmiu’l-beyân, 8: 302; Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Tefsîru’l-Mâturîdî – Te’vîlâtü
ehli’s-sünne, thk. Mecdî Bâsellûm (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1426/2005), 3: 161; Zemahşerî, elKeşşâf, 1: 507; Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, 10: 72.
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“darbı mesel” yani örnekler vererek anlatmak ve örnekler üzerinden ders çıkarmak
anlamında kullanılmıştır.62
Ayetteki “ﺮﺑُﻮھُﱠﻦ
ْ  ”َواifadesini “örnekler vererek ikna yollu anlatım” manasında ele
ِ ﺿ
alarak ailenin kurtarılmasına vesile olacak bir anlayışın ortaya konması şeklinde
anlamak mümkündür. Bu durum, Hz. Peygamber’in hayatı ve tavsiyeleriyle birebir
uyum içerisinde olacağı gibi kadının gönüllü olarak itaatinin sağlanması açısından da
bağlama uygun düşecektir.
SONUÇ
İnsanlar aralarındaki iletişimi bir takım sesler ve işaretler vasıtasıyla sağlar. Sesli
iletişimin temeli harf ve kelimelerden oluşur. Bütün dillerde kelime kavramı
çerçevesinde ele alınan sözcükler içerisinde çokanlamlı kelimeler bulunmuştur. Ancak
bunların anlamının belirlenmesi hususu her zaman bazı tartışmaları beraberinde
getirmiştir.
Kur’ân’ın lisanı olan Arapçada dolayısıyla Kur’ân’da da bu tür kelimelerden oldukça
fazladır ve bunların anlamının tespit edilmesiyle ilgili olarak hemen her çağda bir takım
sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu kelimelerden bir tanesi de “darabe” kelimesidir. Bu
kelimenin geçtiği pek çok ayette anlamın tespit edilmesi sorun olmazken Nisâ suresi
34’üncü ayette geçen “darabe” kelimesi üzerinde ilk dönemlerden bu yana tartışmalar
eksik olmamıştır.
Nisâ suresi 34’üncü ayetindeki “ﺮﺑُﻮھُﱠﻦ
ْ  ”َواsözcüğüne klasik tefsirlerimiz başta olmak
ِ ﺿ
üzere daha sonraki dönemlerde de çoğu zaman “dövmek” anlamı verilmiştir. Kur’ân’ın
hiçbir ayetinde bu kelimeye “bir insanın bir diğerini dövmesi” anlamı verilmemişken
Müslümanların bu kelimeyi “dövmek” olarak algılamalarında Kur’ân dışı kaynakların
önemli etkisi olmuştur. Hz. Peygamber’e izafe edilen bu rivayetler aslında vahiy
dönemindeki insanların örf, adet ve kültürlerinden kaynaklanmış olan kadına bakışını
yansıtmaktadır.
Hz. Peygamber’den kadınlarla ilgili gelen rivayetler bir araya getirildiğinde bunlardan
bir kısmının gerek cahiliye döneminin gerekse başka milletlerden yeni Müslüman
olanların anlayışını yansıtır mahiyette olduğu görülecektir. Çünkü Müslümanların
kadınlara karşı tavrı Hz. Peygamber zamanı ile onun vefatından sonraki dönemde aynı
olmamıştır. Bu durumda Hz. Peygamber’in gerçekten söyledikleriyle o söylemediği
halde ona isnat edilen haberleri birbirinden ayırt etmenin yolu rivayetlerin Kur’ân
ayetlerine uyup uymadığının kontrol edilmesinden geçmektedir.
Hz. Peygamber’in kadınları dövmeyi yasakladığı ve ne kendi hanımlarından ne de diğer
hanımlardan köle ve cariyeler dâhil olmak üzere hiç kimseyi dövmediği göz önüne
alındığında, ayeti kadınların dövülebileceği şeklinde anlayanların, bunu Hz.
Peygamber’in uygulamalarına ve tavsiyelerine göre belirlediklerini söylemek mümkün
değildir.
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“ ”ﺿﺮبkelimesinin “darbı mesel” yani “örnekler üzerinden ders almak” anlamına kullanımları için bk.
el-Bakara 2/26; er-Ra‘d 13/17; İbrâhim 14/24, 25, 45; en-Nahl 16/74, 75, 76, 112; el-İsrâ 17/48; el-Kehf
18/32, 45; el-Hacc 22/73; en-Nûr 24/35; el-Furkân 25/9; 39; el-Ankebût 29/43; er-Rûm 30/28, 58; Yâsîn
36/13, 78; ez-Zümer 39/27, 29; ez-Zuhruf 43/17, 57; Muhammed 47/3; el-Haşr 59/21; et-Tahrîm 66/10,
11.
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Ayetin bağlamına bakıldığında da Allah’ın bu ayetle, kocalarına başkaldıran kadınların
gönüllü olarak itaatlerinin temin edilmesini ve aile yuvasının ayakta kalmasını
sağlayacak ilkeleri belirlemeye yönelik olarak üç tavsiye ortaya koymak istediği
görülecektir. Bunu sağlamanın yolunun “dövmek” olmayacağı açıktır. “Darabe”
kelimesinin Kur’ân’ın pek çok ayetinde “örneklerle anlatarak muhatabını ikna etmeye
çalışmak” şeklindeki anlamının bu ayetteki “ﺮﺑُﻮھُﱠﻦ
ْ  ”َواsözcüğüne uygulanması hem
ِ ﺿ
Hz. Peygamber’in kadınlarla ilgili uygulama ve tavsiyelerine hem de kelimenin
Kur’ân’daki kullanımına uygun düşeceği açıktır.
KAYNAKÇA
Ahmed b. Hanbel. Müsned. Thk. Şuayb el-Arnaût v.dğr. 45 Cilt. b.y.: Müessesetü’rrisâle, 1421/2001.
Akalın, İsa. “Erkeğe, Karısını Dövdüğü Sorulmaz Rivâyetinin Merfû‘ Hadis – Mevkûf
Hadis İltibası Açısından Tahlili”. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 26 (2015): 143159.
Aksan, Doğan. Anlambilimi ve Türk Anlambilimi. Ankara: Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
Yayınları, 1987.
Aksan, Doğan. Türkçenin Sözvarlığı. Ankara: Engin Yayınları, 1996.
Aydın, Mehmet Akif. “Kadın”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 24: 86-94.
Ankara: TDV Yayınları, 2001.
Aydınlı, Abdullah. Hadis Istılahları Sözlüğü. İstanbul: İFAV Yayınları, 2009.
Bayraklı, Bayraktar. Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’ân Tefsîri. İstanbul: Bayraklı
Yayınları, 2001.
Buhârî. Sahîh. Thk. Muhammed Züheyr b. Nâsır en-Nâsır. 9 Cilt. b.y.: Dâru tavki’nnecât, 1422.
Buhârî, Abdulaziz b. Ahmed b. Muhammed. Keşfü’l-esrâr şerhu usûli’l-Pezdevî. b.y.:
Dâru’l-kitâbi’l-İslâmî, ts.
Câhiz, Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Kinânî. el-Beyân ve’t-tebyîn. 3 Cilt. Beyrut: Dâru ve
mektebetü’l-hilâl, 1423.
Durmuş, İsmail. “Zebîdî, Muhammed Murtazâ”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi. 44: 168-171. İstanbul: TDV Yayınları, 2013.
Ebû Dâvûd Süleyman b. Eş’as es-Sicistânî. Sünenü Ebî Dâvûd. Thk. Şuayb el-Arnaût –
Muhammed Kâmil Karabelli. 7 Cilt. b.y.: Dâru’r-Risâleti’l-Âlemiyye, 1430/2009.
Erul, Bünyamin. “Vedâ Hutbesi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 42: 591593. İstanbul: TDV Yayınları, 2012.
Furat, Ahmet Suphi. Arap Edebiyatı Tarihi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları,
1996.
Fîrûzâbâdî, Mecdüddin Ebû Tâhir Muhammmed b. Ya‘kûb. “Drb”. el-Kâmûsü’l-muhît.
Thk. Muhammed Naîm. 8. Baskı. Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1426/2005.

1369

Abdulkadir Karakuş

İbn Asâkir, Abdurrahman b. Muhammed b. el-Hasen b. Mansûr. Kitâbü’l-erbeîn fî
menakıbı ümmehâti’l-mü’minîn rahmetüllahi aleyhinne ecmeîn. Thk. Muhammed Mutî‘
el-Hâfız – Gazve Bedîr. Dımeşk: Dâru’l-fikr, 1406.
İbn Ebî Hâtim, Râzî. Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm li’bni Ebî Hâtim. Thk. Es‘ad Muhammed
et-Tayyib. 3. Baskı. 13 Cilt. Suud: Mektebetü Nezzâr Mustafa el-Bâz, 1419.
İbn Mâce. Sünen. Thk. Şuayb el-Arnaût v.dğr. 5 Cilt. b.y.: Dâru’r-risâleti’l-âlemiyye,
1430/2009.
İbn Manzûr, Ebü’l-Fadl Cemâlüddin. “Drb”. “Nşz”. “Tva”. Lisânü’l-Arab. 3. Baskı. 15
Cilt. Beyrut: Dâru Sâdır, 1414.
İsfahânî, Râgıb. Müfredâtü elfâzi’l-Kur’ân. thk. Safvân Adnân Dâvûdî. 4. Baskı.
Beyrut: ed-Dâru’ş-Şâmiyye, 1430/2009.
İsfahânî, Râgıp. “Drb”. “Nşz”. “Tva”. el-Müfredât fî garîbi’l-Kur’ân. Thk. Safvân
Adnân ed-Dâvûdî. Dımeşk: Dâru’l-Kalem 1412.
İşler, Emrullah. “Çokanlamlılık, Anlam Daralması ve Kur’ân’ın Türkçe Çevirilerinde
Yapılan Yanlışlar”. Kur’ân ve Dil - Dilbilim ve Hermenötik - Sempozyumu (Van, 17-18
Mayıs 2001). Ed. Ömer Kara. 385-397. Erzurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Yayınları, ts.
Karaman. Hayreddin, – Çağrıcı, Mustafa. – Dönmez, İ. Kâfi. – Gümüş, Sadrettin.
Kur’ân Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Ankara: DİB Yayınları, 2007.
Kılıç, Hulusi. “İbn Manzûr”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 20: 171-172.
Ankara: TDV Yayınları, 1999.
Koçyiğit, Talat. Hadis Istılahları. Ankara: Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1980.
Kurtubî, Ebû Abdillah Şemsüddin. el-Câmiu li ahkâmi’l-Kur’ân. Thk. Ahmed elBerdûnî – İbrahim Etfîş. 3. Baskı. 20 Cilt. Kahire: Dâru’l-kütübi’l-Mısriyye, 1384/1964.
Mâtürîdî, Ebû Mansûr. Tefsîru’l-Mâturîdî – Te’vîlâtü ehli’s-sünne. Thk. Mecdî
Bâsellûm.10 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1426/2005.
Mertoğlu, M. Suat. “Vücûh ve Nezâir”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 43:
141-143. İstanbul: TDV Yayınları, 2013.
Mükrim, Abdü’l-‘Âl Sâlim. el-Müşterekü’l-lafzî fi’l-hakli’l-Kur’ânî. 2. Baskı. Beyrut:
Müessesetü’r-Risâle, 1417.
Müneccid, Muhammed Nureddin. el-İştirâku’l-lafzî fi’l-Kur’âni’l-Kerîm beyne’nnazariyyeti ve’t-tatbîk. Beyrut: Dâru’l-fikri’l-muâsır, 1419/1999.
Müslim b. Haccâc. Sahîh. Thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî. 5 Cilt. Beyrut: Dâru
ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, ts.
Okuyan, Mehmet. “Kadına Yönelik Şiddete Kur’ân’ın Bakışı”. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 23 (2007): 93-134.
Özbalıkçı, Mehmet Reşit. “Sîbeveyhi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 37:
130-134. İstanbul: TDV Yayınları, 2009.
Özlem, Doğan. “Hermeneutik ve Şiir Sanatı”. Cogito Yapı Kredi Yayınları Üç Aylık
Düşünce Dergisi - Şiir, 38 (2004): 117-150.
Râzî, Fahruddin. Mefâtîhu’l-gayb - Tefsîru’l-kebîr. 3. Baskı. 32 Cilt. Beyrut: Dâru
ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, 1420.

1370

Çokanlamlı Kelimeler İçeren Ayetlerde Bağlam ve Anlam İlişkisi: Nisâ Suresi 34’üncü Ayetin Anlamı

Şahin, Davut. “Kur’ân’da Genel Anlamlı Bir Kelime: Nimet”. Cumhuriyet İlahiyat
Dergisi 20/ 2 (Aralık 2016): 207-234.
Taberî, Muhammed b. Cerîr. Camiu'l-beyân fî te’vîli’l-Kur’ân. Thk. Ahmed
Muhammed Şâkir. 24 Cilt. b.y.: Müessesetü’r-risâle, 1420/2000.
Tayâlisî, Ebû Dâvûd Süleymân b. Dâvûd b. el-Cârûd. Müsnedü Ebî Dâvûd et-Tayâlisî.
Thk. Muhammed b. Abdülmuhsin et-Türkî. 4 Cilt. Mısır: Dâru Hicr, 1419/1999.
Tirmizî, Muhammed b. Îsâ. Sünen. Thk. Beşşâr Avvâd Ma’rûf. 6 Cilt. Beyrut: Dâru’lgarbi’l-İslâmî, 1998.
Tural, Hüseyin. “İbn Fâris”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 19: 479-481.
Ankara: TDV Yayınları, 1999.
Yavuz, Yunus Vehbi. Kur’ân’da Kadın Hak ve Özgürlüğü. İstanbul: Bayrak Yayınları,
1999.
Zebîdî, Muhammed b. Muhammed b. Abdirrezzâk. “Nşz”. Tâcü’l-arûs min cevâhiri’lkâmûs. Heyet. 40 Cilt. b.y.: Dâru’l-hidâye, ts.
Zemahşerî, Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Amr b. Ahmed. el-Keşşâf an hakâiki gavâmizi’ttenzîl. 3. Baskı. 4 Cilt. Beyrut: Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, 1407.
Zeydân, Abdülkerim. el-Mufassal fî ahkâmi’l-mer’e ve’l-beyti’l-müslim fi’şerîati’lİslâmiyye. 21 Cilt. Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1993.

1371

