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Modern Dönemde Kur’an’ın Temel 
Konularından Biri Olarak Kadın Hakları: 
Mısır ve Re!îd Rızâ Üzerinden Bir 
De"erlendirme
Women’s Rights as One of the Fundamental Issues 
of The Qur’an in the Modern Period: An Evaluation 
of Egypt and Rashid Rida

Gülnur KÜLÜNKOĞLU* 1

Özet
Modernle!me ile "slâm dünyasında kadınla ilgili meseleler, önce-
ki dönemlere göre daha yo#un bir vurguyla gündeme gelmi!tir. 
Mesele, genel olarak "slâm’da kadının hakları ve Müslüman ka-
dının modern dünyadaki konumu ile irtibatlı olarak tartı!ılmı!-
tır. Bu dönemde Batı’dan gelen ele!tirilerde do#u insanının "slâm 
kaynaklarının etkisinden kurtarılması gerekti#i iddia edilmi!tir. 
Modern "slâm dü!ünürleri, problemin "slâm’ın temel kaynakla-
rında olmadı#ı, "slâm’ın yorumlanma biçiminde oldu#u üzerin-
den ele!tirilere cevap vermi!tir. Bu dönemde Mısır, siyasi, kültü-
rel ve e#itimle ilgili ıslah faaliyetlerinin merkezi olmasının yanı 
sıra kadın konusundaki ıslah fi kirlerinin öncüsü olan isimler ba-
kımından velûd bir co#rafyadır. Mısır bölgesinin önemli isimle-
rinden olan Muhammed Abduh ve ö#rencilerinin "slâm’ın kadın 
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haklarını kısıtlamadı#ını Batı kar!ısında ispatlama çabasında 
önemli bir rolü oldu#u görülmektedir. Re!îd Rızâ ise Abduh’un 
en önemli takipçisi olmakla öne çıkmaktadır. Bu bakımdan mo-
dernle!me döneminde kadın hakları meselesinin Re!îd Rızâ’nın 
görü!leri çerçevesinde ele alınması önem ta!ımaktadır. Çalı!ma-
da Rızâ’nın kadın hakları konusundaki görü!lerinin hangi ba#-
lamda ve hangi saiklerle ortaya çıktı#ı sorusuna cevap aranmı!-
tır. Bu ara!tırma sorusundan hareketle modern ba#lamın etkisi 
göz önünde bulundurularak Rızâ’nın kadın hakları konusundaki 
fikirleri analiz edilmi!tir. Bu analiz sonucunda Rızâ’nın konu 
hakkındaki görü!lerinin modernle!me ba#lamında ya!anan ge-
li!melerin ve "slâm’da kadın hakları konusunda Batı’dan gelen 
ele!tirilerin etkisiyle !ekillendi#i görülmektedir. Bu çerçevede 
çalı!mada Rızâ’nın kadın hakları konusundaki görü!leri ortaya 
konulacaktır. Çalı!manın modern "slâm dü!ünürlerinin önemli 
isimlerinden olan Re!îd Rızâ’nın kadın hakları konusundaki söy-
leminin aydınlatılmasına katkı sunaca#ı dü!ünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Tefsir, Mısır, Re!îd Rızâ, Kadın 
Hakları 

Abstract
With modernization, issues related to women in the "slâmic world 
have come to the fore with a more intense emphasis than in pre-
vious periods. The issue was generally discussed in relation to 
the rights of women in "slâm and the position of Muslim women 
in the modern world. In these discussions, it was claimed that 
the eastern people should be saved from the influence of "slâmic 
sources in the criticisms coming from the West. Modern "slâmic 
thinkers have responded to the criticism asserting that the prob-
lem is not in the basic sources of "slâm, but in the interpretation 
of "slâm. During this period, Egypt was the center of political, 
cultural and educational correctional activities, and it was a fer-
tile geography in terms of the names who were the pioneers of 
the reformation of ideas relating to women. Mohammad Abdoh, 
one of these important names of the Egyptian region, and his stu-
dents appear to have a particularly important role in the efforts 
to prove against the West that "slâm does not restrict women’s 
rights. However, Rashid Rida stands out as the most important 
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follower of Abdoh. In this respect, it is important to consider the 
issue of women’s rights in the period of modernization within the 
framework of Rashid Rida’s views. In the current study, an an-
swer was sought to the question in which context and with what 
motives Rida’s views on women’s rights emerged. Based on this 
research question, Rida’s ideas on women’s rights were analyzed 
by considering the effect of the modern context. As a result of 
this analysis, it is seen that Rida’s views on the subject have been 
shaped by the developments in the context of modernization and 
by the influence of criticism from the West on women’s rights in 
"slâm. Rida aims to reveal the “true” view of "slâm, centered on 
the Qur’an, between complete westernization that would alienate 
women from their nature and, the interpretations that emerged 
after the first periods of "slâm. It is believed that the study will 
contribute to the enlightenment of the discourse of Rashid Rida, 
one of the most important names of modern "slâmic thinkers, on 
women’s rights.

Keywords: Quran, Tafsir, Egypt, Rashid Rida, Women’s rights

Extended Abstract
Egypt, one of the first geographies that springs to mind in the 
"slâmic world when women’s rights are mentioned, has a fruitful 
history of improvement and reformation activities. During the 
course of reformation activities accelerated by modernization, 
there were various discussions, with several dimensions, on wom-
en’s rights, and various studies emerged. In these studies, it can 
be seen that the aim has been to interpret the Qur’an in a way 
that addresses the reader of the modern period with a correct ap-
proach. In these studies, it was generally aimed to enlighten the 
issue of women, which is one of the criticisms against the West.

The study is shaped within the scope of the region of Egypt and 
the views of Rashid Rida. The primary purpose of the study is 
to determine, having been brought to the agenda in the modern 
"slâmic world, which problems regarding the issue of women’s 
rights emerged as an extension of this, and why it was considered 
one of the fundamental issues of the Qur’an. Rashid Rida emerg-
es as one of the names that should be emphasized since he is 
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one of the students of Mohammed Abdoh, one of the outstanding 
names of the modernist approach, and one of the notable repre-
sentatives of the reformation-based approach. Although various 
aspects of Rida’s thought have been explored in the literature, 
it is clear that his views on women’s rights have not been suffi-
ciently addressed. Rida’s views on women’s rights have appeared 
in various studies, yet, nevertheless, these studies only briefly 
discuss Rida’s views in a descriptive method and amongst oth-
er modernist thinkers. In this study, besides repeating Rizda’s 
views on the subject, benefitting from the qualitative document 
analysis and discourse analysis methods, an answer was sought 
to the question in which context his views on women’s rights in 
his related articles in al-Menar journal and in his works Tefsîrü’l- 
Menar, el- Vahyü’l-Muhammedî and !slâm’da Kadının Hukuku: 
Kadınlara Ça"rı works emerged. At the first stage, information 
was given related to the context in which the issue of women’s 
rights emerged in modern "slâmic thought and emphasized the 
example of Egypt. The context in which Rida’s views emerged was 
analyzed by considering whether the changes brought about by 
modernization transformed the approach to the Qur’an. 

The "slâmic World has experienced a multidimensional crisis 
against the West through modernization and the efforts to solve 
this crisis gave birth to modern "slâmic thought. The efforts to 
solve this crisis led to the emergence of modern "slâmic thought. 
In turn, these modern "slâmic philosophers have sought a way to 
overcome this crisis. Orientalist critics, who think "slâm’s prima-
ry sources as inadequate in answering modern problems, claimed 
that "slâm cannot address the modern world. On the other hand, 
the understanding of science, which was generated with the effect 
of the enlightenment, opened the issue of seeing revelation as a 
source of knowledge up for discussion. In relation to these criti-
cisms, the reformist approach, which emerged under the leader-
ship of names such as Abdoh and Rashid Rida, claimed that the 
trouble was not in the sources, but in the way they were interpret-
ed. It presented the return to the Qur’an as a solution method by 
rescuing from the influence of classical sources with the consid-
eration that the knowledge transferred in classical sources in un-
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derstanding the Qur’an is a curtain between the Qur’an and the 
reader. The idea of reformation, which emerged being Egypt-cen-
tered, spread to the "slâmic world. Modern "slâmic thinkers ad-
vocated renewal in education, culture, and politics, as well as in 
women’s rights. Although various reactions have aroused among 
modern "slâmic philosophers on this issue, the approach of seek-
ing women’s rights through the Qur’an text by ignoring their 
practice and independence from classical sources comes forward. 
The fact that the matter of women’s rights became a part of co-
lonial policies in the region also gave rise to a conservative atti-
tude, and the nationalist approach clings to traditions with the 
concern of alienation from their identities. While the nationalist 
approach holds on to the traditions, the efforts to unveil the true 
view of the Qur’an on women’s rights in Egypt commenced with 
names such as Faris Shidyaq and Tahtawi, gained acceleration 
with Qasim Amin, and made significant progress with the ideas 
of Rashid Rida.

It has been seen that the debates and troubles that arose dur-
ing the period in which Rashid Rida lived had a large share of 
his women’s rights discourse. In this regard, he opposed the 
comments which aimed to realize the idea of reformation Qur’an 
centered that opened the door to the claims that the primary re-
sources of "slâm cannot address the modern world, and opposed 
the approaches that the Qur’an could not find a solution to the 
problems on women’s rights and even as the source of the solu-
tion, and to full westernization. On the other hand, informing the 
"slâmic society related to the rights that the Qur’an endowed to 
women and instilling self-confidence in the society opposing the 
conflicting ideas spreading in the society is the point in question. 
With this approach, it is seen that Rida has tacitly matched the 
West with the period of ignorance, despite all its claims of de-
velopment. What’s more, his approach to women’s rights can be 
interpreted as a search for a Qur’an-centered balance between 
orientalist criticism and conservatism.
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Giri!
"slâm dünyasında kadın hakları denilince ilk akla gelen 

co#rafyalardan biri olan Mısır, ıslah ve reform faaliyetlerinin üretken 
oldu#u bir tarihe sahiptir. Modernle!me ile hızlanan ıslah faaliyetle-
ri esnasında kadın hakları konusunda çe!itli boyutları olan tartı!ma-
lar ya!anmı! ve çok sayıda çalı!ma ortaya çıkmı!tır. Bu çalı!malarda 
Kur’an’ın modern ça#ın okuruna hitap edecek !ekilde yorumlanması ve 
Batı’nın ele!tiri konularından biri olan "slâm’da kadın konusunu aydın-
latmak amaçlanmı!tır. Modern "slâm dü!üncesinin yenilenme amacın-
da oldu#u alanları birbirinden kesin çizgilerle ayırmak zor olsa da bu 
çalı!ma temel olarak kadın hakları meselesini konu edinmi!tir.

Çalı!ma, Mısır bölgesi ve Re!îd Rızâ’nın görü!leri çerçevesinde 
!ekillenmektedir. Çalı!manın temel amacı, kadın hakları meselesinin 
ortaya çıktı#ı zemine odaklanarak modernle!me sürecinde "slâm 
dünyasında yo#un olarak gündeme gelen bu meselenin hangi sorunların 
uzantısı olarak ortaya çıktı#ını ve niçin Kur’an’ın temel konularından 
biri olarak ele alındı#ını tespit etmektir. Bu ba#lamda Re!îd Rızâ, mo-
dernist yakla!ımın önemli isimlerinden olan Muhammed Abduh’un 
ö#rencilerinden ve ıslah temelli yakla!ımın önemli temsilcilerinden 
olması sebebiyle üzerinde durulması gereken isimlerden biri olarak 
kar!ımıza çıkmaktadır. Yapılan literatür taramasında Rızâ’nın 
dü!üncesinin çe!itli yönleri ara!tırma konusu edilmesine ra#men 
kadın hakları konusundaki görü!lerinin yeterli düzeyde ele alınmadı#ı 
anla!ılmı!tır. Bu çalı!malar, Rızâ’nın görü!lerini betimleyici bir 
yöntemle ve di#er modernistler arasında kısaca ele almaktadır. Bu ça-
lı!mada ise Rızâ’nın konu hakkındaki görü!lerini tekrar etmekten öte 
el-Menar dergisindeki ilgili makaleleri, Tefsîrü’l-Menâr, el-Vahyü’l-Mu-
hammedî ve !slâm’da Kadının Hukuku: Kadınlara Ça"rı adlı eserlerin-
de yer alan kadın hakları konusundaki görü!lerinin hangi ba#lamda 
ortaya çıktı#ı sorusuna cevap aranmı!tır. Ara!tırmada bu soru çerçeve-
sinde nitel doküman analizi ve söylem analizi yöntemlerinden istifade 
edilmi!tir.

Amaç-Yöntem ve Bulgular
Belge incelemesi olarak ifade edilebilecek olan doküman analizi 

yöntemi, nitel bir ara!tırma yöntemidir. Yazılı belgeleri sistematik ola-
rak analiz etmek için kullanılmaktadır. Verilerden anlam çıkarmak ve 
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incelenen konu hakkında bir anlayı! olu!turmak gibi amaçlarla verile-
rin incelenmesini ve yorumlanmasını hedeflemektedir (Kıral, 2020, s. 
173). Doküman analizi, verilerin gözden geçirilmesi, dikkatli bir !ekilde 
okunması, yorumlanması ve temaların ortaya çıkarılması süreçlerini 
içermektedir (Kıral, 2020, s. 181-182). Söylem ise metni ve sözü içe-
ren ancak sözün sahibine ve muhatabına göre de#i!ebilen, di#er söy-
lemler ve ba#lamlarla ili!kisi olan bir kavramdır (Sözen, 1999, s. 25, 
26). Söylem analizi, dahili ve harici olmak üzere iki boyuta sahiptir. 
Dahili boyutu ile metnin gramer ve semantik analizi yapılmaktadır. 
Harici boyutu ile metinlerin dı! ili!kileri tespit edilmeye çalı!ılmakta-
dır (Fairlough, 2003, s. 122-133). Rızâ’nın kadın hakları konusundaki 
görü!lerinin hangi ba#lamda, hangi saiklerle ve hangi amaçlarla !ekil-
lendi#ini ortaya koymak açısından doküman analizi ve söylem analizi 
yöntemlerinin birlikte kullanılması uygun görülmü!tür. Söylem analizi 
yönteminde semantik ve gramerle ilgili tahliller ihmal edilerek Rızâ’nın 
ilgili metinlerinin ba#lamsal analizine odaklanılmı!tır. 

Bu çalı!mada doküman analizi, ilgili eserleri çerçevesinde 
Rızâ’nın görü!lerinin kadın hakları odaklı olarak tahlil edilmesinde 
kullanılmı!tır. Söylem analizi yöntemi ise Rızâ’nın kadın hakları ko-
nusundaki görü!lerinin ortaya çıktı#ı ba#lamın tahlilini sa#layarak 
Rızâ’nın konu ile ilgili görü!lerinin hangi saiklerle ortaya çıktı#ını ve 
söz konusu eserlerinin hangi ihtiyaçlara cevap verdi#ini tespit etmeye 
yardımcı olmu!tur. Bu kapsamda çalı!ma, modern "slâm dü!üncesinde 
kadın hakları meselesinin ortaya çıktı#ı ba#lamın analizine odaklana-
rak Rızâ’nın kadın hakları konusundaki söyleminin karakteristik özel-
liklerini tespit etmeyi amaçlamı!tır. Bu çalı!ma çerçevesinde Rızâ’nın 
kadın hakları konusundaki söyleminin modernle!menin getirdi#i de-
#i!imlerle !ekillendi#i görülmü!tür. Rızâ, kadın hakları konusundaki 
Batılı ele!tiriler kar!ısında "slâm’ın kadına verdi#i hakları açıklama ve 
toplumu bilgilendirme amacındadır. Bu amaçla "slâm’ın kadına verdi#i 
hakları Kur’an merkezli olarak ele aldı#ı görülmektedir.

Modern #slâm dü!üncesinde Kadın Hakları
Meselesinin Ortaya Çıktı"ı Ba"lamın Analizi
Modern "slâm tarihi, önce askeri ve siyasi meydan okumalarla ba!-

layan, sonra dini ve fikri saldırılara evrilen Batı’nın "slâm toplumu üze-
rindeki etkisinin tarihi olarak yorumlanabilir (Fazlurrahman, 2018, s. 



48 MODERN DÖNEMDE KUR’AN’IN TEMEL KONULARINDAN BİRİ OLARAK 
KADIN HAKLARI: MISIR VE REŞÎD RIZÂ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

316). Modernle!me ile "slâm dünyası, Batı kar!ısında yenilginin ortaya 
çıkardı#ı bir kriz ile kar!ıla!mı!tır. Osmanlı’nın son yüzyılında gerçek-
le!en modern kriz, daha önce "slâm dünyasında ya!anan yenilgilerden 
farklı bir !ekilde çok boyutlu olarak ya!anmı!tır (Kara, s. 1997, XIX). 
Modernle!me ile meydana gelen krize çözüm bulmak amacıyla ortaya 
çıkan çabalar, "slâm co#rafyasında modern "slâm dü!üncesini do#ur-
mu!tur. Modern "slâm dü!üncesi, fikri, siyasi ve ekonomik sömürgele!-
tirme hareketlerine kar!ı 18. yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl ba!larından 
itibaren ivme kazanan olu!umların tahlili olarak tanımlanmı!tır. Bu 
dönemde "slâm toplumunun iç bozulmalarına kar!ı da ıslah faaliyetleri 
ortaya çıkmı!tır. Modern dönemde ortaya çıkan bu krize "slâm toplu-
munda üç tür tepki olu!tu#u beyan edilmektedir; Müslümanların sonu 
gelmi!tir, yapacak bir !ey yoktur, Batı kar!ısındaki yenilgi, "slâm’ın aslî 
haliyle uygulanmamasından kaynaklanmaktadır, bu sebeple "slâm’ın 
özüne yani saf haline dönülmelidir, "slâm, ancak modern !artlara uyum 
sa#layarak varlı#ını sürdürebilir (Uyanık, 2016, s. 23- 25). Öze dönü! ya 
da modern uyumlamayı öneren dü!üncelerde siyasi, ekonomik, sosyal 
yönleri olan kriz, ıslah ve reform giri!imleri ile a!ılmaya çalı!ılmı!tır. 

"slâm dünyasında Arap ülkelerinde ortaya çıkan siyasi ve kültürel 
pek çok yönü olan reform fikrinin dini meselelerde yaygınlık kazanma-
sında Kur’an ve sünnetten ba!ka otorite tanımama ve "slâm’ın özüne dö-
nü! fikirleri ile selefilik e#ilimi, Mısırlı ve Lübnanlı aydınlar vasıtasıyla 
Batılı fikirlerin "slâm ülkelerinde yayılması, 19. yüzyılın ba!larından 
itibaren Avrupa’ya giden Müslüman kesimin etkisiyle "slâm dünyası-
nın Avrupâî fikirlere a!inalık kazanması gibi olgular etkili olmu!tur. 
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ıslah akımları, Mısır merkezli 
olarak Cemâleddin Afgânî, Muhammed Abduh, Re!îd Rızâ gibi isimle-
rin fikirleri vasıtasıyla "slâm dünyasına yayılmı!tır (Merad, 1999).

Yenilenme taleplerinin temel motivasyonu, Batı’dan gelen "slâm’ın 
mani-i terakki oldu#u yönündeki ele!tirilerin (Renan, s. 1946, 183-206) 
ve Batı’nın bilim anlayı!ının esas alınması ile "slâmi ilimlerin yeni 
dönemde sınırlı bir konuma dü!mesinin (Paçacı, 2013) neticesinde "s-
lâm’ın temel kaynaklarının modern dünyaya hitap edebilme kabiliye-
tini ispatlama zaruretidir. Bu süreçte Batı’dan gelen oryantalist ele!-
tirilerde Do#u’nun geri kalmasının temel sebebi olarak "slâm’ın temel 
kaynaklarının sorumlu tutuldu#u görülmektedir. Üstün niteliklerine 
ra#men despotik idareler altında cahil bırakıldı#ı iddia edilen “Do#u-
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lu”nun, bu kaynakların ba#layıcılı#ından kurtarılması gerekti#i vurgu-
lanmaktadır (Bulut, s. 2016, 87-88).

Buna kar!ılık modern "slâm dü!ünürleri, "slâm kaynaklarının 
ça#a hitap edece#ini ispatlamak amacıyla yenilenmeyi hedeflemi!tir. 
Yenilenme hedeflenirken yapılacak giri!imlerde ise !er’i hukuk ile mo-
dern dünyanın de#erleri arasında uyum sa#lama çabası ve modern-
le!irken pratikte yok olma tehlikesine kar!ı "slâm’a uygunluk kriteri 
öne çıkmı!tır (Azmeh, 2003, s. 183-186). "slâm’a uygunluk kriterinin 
belirlenmesinde ise "slâm’ın temel kaynaklarının klasik usul yöntem-
leriyle modern ça#a hitap edip edemeyece#i tartı!ılmı!tır. "slâm dü!ü-
nürlerinin Kur’an’ın modern ça#ın sorunlarını çözebilme kabiliyetini 
ispatlama zarureti neticesinde, "slâm’ın temel kayna#ı olan Kur’an yo-
rumunun Kur’an’ın do#rudan modern hayata verdi#i mesajları ortaya 
çıkarmaya dönü!tü#ü görülmektedir (Çalı!kan, 2010, s. 93). Modern 
dönem öncesinde Kur’an’ı anlama çabalarının murad-ı ilahiyi anlama 
noktasında yo#unla!tı#ı görülürken modern dönemde modern problem-
lerin cevaplanmasında Kur’an’dan do"rudan çözüm bulma amacı öne 
çıktı#ı için “insan ve toplum merkezli bir tefsir” anlayı!ına e#ilim ivme 
kazanmı!tır (Gökkır, s. 2012, s. 616-617).

Bunun yanı sıra Aydınlanma dü!üncesi, genel olarak vahyin bir 
bilgi kayna#ı olarak görülmesinde olumsuz bir etkiye sahip olmu!tur. 
Aydınlanma dü!üncesinde bilginin sadece akıl, deney ve gözlem gibi 
kriterler göz önünde bulundurularak elde edilece#i yönündeki anlayı-
!ın hakimiyeti neticesinde vahiy bir bilgi kayna#ı olarak sorgulanmaya 
ba!lamı!tır (Özde!, 2010, s. 26-27). Aydınlanma dü!üncesinin yaygın-
la!ması sonucunda genel olarak dinî bilginin hayata yön verebilmesi 
için;

….aydınların hepsinin ortak hedefi, iki temel yolla rasyonalizm ve rasyo-
nalite sayesinde dinlerinin evrenselliğini göstererek ayakta kalmasını sağ-
lamaktı. Birincisi, dinlerinin teorik yapılarının, genel olarak bilim denen 
rasyonalizmin eseri modern bilgiye, ikincisi dinlerinin pratik yapılarının 
rasyonalitenin eseri medeniyet denen modern hayat tarzına uyabilirliğini 
göstermek. (Gencer, 2008/2, s. 8-9).

Modern "slâm dü!ünürlerinden Muhammed Abduh, Re!îd Rızâ 
gibi isimler de dinlerinin modern bilgi ve prati#e uygunlu#unu göster-
mek amacıyla Kur’an yorumunda esas alınan klasik yorum yöntemleri-
ni ve klasik tefsir kaynaklarını ele!tirmi!tir. Bu ele!tirilere göre tefsir 
kaynakları, okuyucunun Kur’an’ın asıl maksatlarını anlamasına engel 
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olmaktadır. Geleneksel yöntem ve kaynaklarda yer alan dil ilimleri, ke-
lami ve fıkhi tartı!maların çoklu#u, sahih olmayan ve "srailî rivayetle-
rin yo#unlu#u, okuyucu ile Kur’an’ın hedefleri arasında perde addedi-
lerek ele!tirilmi!tir. Onlara göre Kur’an, klasik kaynakların etkisinden 
kurtarılmalı ve ba#ımsız bir !ekilde yorumlanmalıdır. Ancak bu yakla-
!ımla "slâm’ın geli!ime engel olmadı#ı ortaya konulabilir (Rızâ, 1947,  
s. 1/9). Bununla birlikte modern "slâm dü!üncesinin Kur’an’ı yeniden 
yorumlama önerileri, genellikle Batı’dan gelen ele!tirilerin etkisiyle 
belirli konular çerçevesinde kalmı!tır (Paçacı, 2010, s. 559). Yenilenme 
odaklı olarak ortaya çıkan çabaların kültürel yenilenme, politik reform, 
bilim ve e#itim reformu ve kadın hakları olmak üzere dört konuda yo-
#unla!tı#ı dile getirilmektedir (Kurzman, 2002, s. 16-24). 

Modern "slâm dü!üncesinin yenilenme hedefleri arasında olan ka-
dın hakları meselesi, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
daha yo#un bir !ekilde gündemi me!gul etmi!tir. Bu dönemde Batı kar-
!ısındaki yenilgide toplumsal sorunları a!manın bir yolu olarak ıslaha 
yönelmi! olan yenilenme taraftarlarının kadın konusunun ıslahını gör-
mezden gelmeleri mümkün de#ildir ("!can, 2001, s. 40-41). Modernist 
yakla!ımın kadın üzerinde odaklanmasında Batı’da ortaya çıkan Do#u-
lu kadın imajının ve ele!tirilerinin de payı söz konusudur. Batı, "slâm 
toplumundaki kadını güçsüz ve zayıf olarak tanımlamı!tır. Oryantalist 
kadın söylemi, Müslüman kadını harem ve cariye kavramları üzerinden 
de#erlendirmi!tir. Batıdaki kadını kurtarılmı# kadın, Do#ulu kadını ise 
kurtarılmayı bekleyen kadın olarak yansıtmı!tır. Do#u kadınının zayıf-
lı#ının sorumlulu#unu ise hayat tarzını belirlerken hala "slâm kaynak-
larını dikkate alan Müslüman toplum üzerine yüklemi!tir (Ba!, 2018,  
s. 41-42). 

Modernle!me döneminde yenilenme, reform ve ıslah ça#rıları, bel-
li konular çerçevesinde kalırken kadın meselesinde de en çok tesettür, 
çok e!lilik, kadının miras hakkı ve !ahitli#i gibi konular tartı!ılmı!tır. 
"slâm’ın kadını sosyal hayattan soyutladı#ına dair iddialar da öne çıkan 
tartı!ma konularından olmu!tur (Büyükkara, 2016, s. 234). "slâm dü-
!ünürleri, Batı kar!ısında "slâm toplumunda belli konular çerçevesinde 
kadının konumuna yönelik ele!tirileri cevaplandırırken farklı tepkiler-
de bulunmu!lardır; 

Bu dönemde İslâm entelektüellerinin kadın mevzuunda öne çıkan yakla-
şımları üç noktada toplanmaktadır; birincisi, taklit ve taassuptan uzakla-
şıp aklın ve özgür düşüncenin esas alınmasının gereği, ikincisi, Kur’ân’ın 
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gelenekten moderne bütün müşküllerimizde asıl kaynak olarak görülmesi, 
üçüncüsü ise İslâm’ın temel öğretileri ile onun tarihten günümüze anlaşıl-
ma ve yaşanma biçimlerinin birbirinden ayrılmasının lüzumu olarak özetle-
nebilir (Terzioğlu, 2016, s. 92).

Modern dönemde ortaya çıkan "slâm ve kadın konulu eserler üslup 
olarak de#erlendirildi#inde; üslubun ya “"slâm erkek egemen bir toplu-
mu öngörmektedir.” fikrine dayanan suçlama diline, ya “kadının tarih 
boyunca süren mahrumiyeti ve insanlık dı!ı muameleye maruz bırakıl-
dı#ı makûs talihi "slâm’la birlikte son bulmu!tur” görü!üne dayanan 
savunmacı dile ya da “Kuran ve Sünnet’in kadına sa#ladı#ı hakların 
erkek egemen bir toplum tarafından geçersiz kılındı#ı ve bu hakların 
uygulanmasının gereklili#i dü!üncesi”ne dayanan idealist dile dayalı 
olarak olu!turuldu#u dile getirilmektedir (A#çoban, 2016, s. 17-19). 

Çe!itli üsluplarla ve tepkilerle ortaya çıkan modernist yakla!ım, 
kadın hakkında tartı!ma konusu haline gelen hükümleri ya hadis mal-
zemesine dayandırarak bu birikimin ba#layıcılı#ını tartı!maya açmı! 
ya da tarihselci yakla!ımla Kur’an’ın üslubunun ataerkil bir topluma 
hitap etmesi sebebiyle ataerkil a#ırlıklı olarak !ekillendi#ini iddia et-
mi!tir. Kaynakların bu sebeple yanlı! anla!ıldı#ı temelinde yorumlar 
yapılmı!tır (Büyükkara, 2016, s. 234 vd.). Her iki yakla!ım biçiminde 
de geleneksel kaynaklardan ba#ımsızla!ma ve Kur’an metni üzerinde 
yo#unla!manın öne çıktı#ı görülmektedir. 

"slâm dünyasında modernist fikirlerin ne!et etti#i önemli co#raf-
yalardan biri olan Mısır, genel olarak reform ve yenilenme taleplerinin 
merkezi oldu#u gibi kadın hakları konusunda da öncü co#rafyalardan 
biri olmu!tur. Mısır’ın Asya ve Avrupa arasında stratejik bir konumda 
yer alması, gerçekle!en ıslah hareketlerinin ve yeni fikirlerin merkezi 
olmasını kolayla!tırmı!tır. Özellikle Fransızlar ile kar!ıla!ma netice-
sinde Mısır’da yeni fikirlerin yayılması hız kazanmı!tır. Mısır, 1517 yı-
lında Osmanlı Devleti’nin bir vilayeti haline gelmesine ra#men Avrupa 
devletleri ile ticari ili!kilerini koparmamı! ve bir dereceye kadar müs-
takil bir tutum takınmı!tır. Napolyon’un 1798 yılındaki i!gali de Mısır 
ve Fransa arasındaki ba#ları güçlendirme amacındadır. Üç yıl süren 
i!gal, Mısır’da modernle!menin ba!langıcı olarak görülmektedir. Bu 
dönemde Fransız askerlerin Mısırlı hanımlarla nikahlanması, Fransız 
ahlakının ve tutumunun Mısır’da kadınlar arasında yayılmasına sebe-
biyet vermi!tir. Bu durum kar!ıt kesim tarafından Mısırlı kadınların 
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bozulması olarak nitelendirilmi!tir. 1805 yılında Mehmet Ali Pa!a’nın 
yönetime gelmesiyle Mısır’da modernle!me faaliyetleri hız kazanmı!tır. 
Sonrasındaki süreçte ise "ngiltere ve Fransa’nın iktisadi ve siyasi bas-
kısı, Mısır’da Avrupaî fikirlerin yayılmasında etkili olmu!tur (Kumari, 
2016, s. 105-112). Öyle ki Osmanlı’nın dü!ü!e geçti#i bu dönemde bas-
kın ve üstün kültür olan Fransız giyim ve ya!am tarzı, Mısırlı kadınlar 
vasıtasıyla Osmanlı seçkin ve saray erkanından olan kadınlar arasın-
da yayılmı!tır. Bu durum Ahmet Cevdet Pa!a tarafından taklid olarak 
ele!tirilmi!tir (Cevdet Pa!a, 1960, s. 131). 

Mısır’da kadın hakları konusundaki özgürlük talepleri, ço#unluk-
la sömürgeci bölge siyasetiyle ve sömürgecili#e kar!ı geleneksel olanı 
sürdürme tepkisiyle birlikte yürümü!tür. Sömürgeci söylemin bir par-
çası haline gelen kadın meselesi kar!ısında modern milliyetçilik, aile ve 
kadın konusunda geleneklere tutunmu!tur. Modern yapısıyla çekirdek 
aile, tek e!lilik ve kadın hakları gibi olgular, Batılı olmaktan öte Mısır 
milli kültürünün de#eri olarak takdim edilmi!tir. Mısır için modern ka-
dın ve aile konusunda referans olan milli kültür, Firavunlar dönemine 
kadar götürülmü!tür (Bora, 2008, s. 57-58, 62). Mısır özelinde de#er-
lendirmek gerekirse bu kaygı sonucunda Mısırlı kadınlar, sömürgeci 
yazında ortaya çıkan iddiaları milliyetçi bir tepkiyle reddetmi! ve sö-
mürgecili#e kar!ı mücadelede milliyetçi tarafın yanında yer almı!lardır 
(Hatem, 1989, s. 185-187). Mısır toplumunda yükselen Avrupa de#er-
lerine kar!ı Mısırlıların kendi de#erlerini yitirmemek adına kadınlar 
konusunda daha tutucu bir tavır içerisine girmeleri de dikkat çekicidir 
(Cole, 1981, s. 390; Paçacı, 2010). Di#er taraftan Cole tarafından belir-
tildi#i gibi Mısır’da Batılıla!ma sebebiyle eski kurumsal ve toplumsal 
yapının de#i!mesinin ba#ımsız aile yapısını da etkilemesi sonucunda 
20. yüzyıl ba!larında alt sınıf kadının ekonomik güvenli#ini sa#lamak 
için orta sınıf bir feminist hareket ortaya çıkmı!tır (Cole, 1981, s. 390; 
Paçacı, 2010). Bu süreçte Mısır, bir taraftan modernle!menin getirdi#i 
yeniliklere, di#er taraftan ise yeniliklerin tepki ve !üpheyle kar!ılan-
ması sonucunda özellikle Avrupâî ya!am tarzına kar!ı tutucu bir yakla-
!ıma ev sahipli#i yapmı!tır. 

Modernist "slâmcı kesim ise çözümü "slâm’ın ilk dönemleri ve 
Kur’an’a giderek bulmaya çalı!maktadır. Mısır’da ortaya çıkan kadın 
hakları konusundaki "slâmcı söylemin üç temel özelli#i dikkat çekmek-
tedir: Bunlar; Kur’an merkezli olması, Batı ve "slâm gelene#i hakkında 
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bir ayrım yapılması ve ailenin toplumsal bir yapı olarak görülmesidir 
(Ghada, 2006’dan akt. Güç, 2008, s. 660). Mısır’da "slâmcı dü!ünürler 
arasından kadın hakları meselesi, özellikle Ahmed Faris $idyak, Tah-
tâvî gibi isimler vasıtasıyla gündeme gelmi!tir. Bu isimlerin temel fikri, 
"slâm’ın temel kaynaklarında kadın haklarına aykırı bir içerik olmadı#ı 
ancak dinin hatalı yorumlarının kadın haklarını kısıtladı#ı yönündedir. 
Bu süreçte etkili olmu! önemli isimlerden biri de Re!îd Rızâ’nın hoca-
sı olan Muhammed Abduh’tur. Abduh, kadın hakkındaki görü!leri ile 
kendisinden sonraki süreci ve takipçilerini etkilemi!tir (Kumari, 2016, 
s. 116 vd).

Mısır bölgesinin kadın hakları savunucularından ve Muham-
med Abduh’un ö#rencilerinden olması sebebiyle Kasım Emin’in konu 
hakkındaki eser ve fikirleri de önem ta!ımaktadır. Konu ile ilgili olarak 
Kasım Emin, 1899 yılında Tahrîrü’l-mer’e adlı kitabını kaleme almı!tır. 
Abduh ile ortak yazdıkları söylenen eser, !iddetli tepkilere yol açmı!tır. 
Emin, Tahrîrü’l-mer’e adlı eserinde Kur’an ve sünnette açık nas bu-
lunmayan konuların sosyal maslahat gere#i ve !eriatın genel ilkeleri-
ne uygun olarak de#i!ebilece#inden bahsetmektedir (Hourani, 1994, s. 
189). Tepki çeken kitabında Emin, kadının toplumun nüfusunun yarısı-
nı olu!turdu#unu bu sebeple e#itiminin de son derece önemli oldu#unu 
ifade eder. "slâm kaynaklarında Mısırlı Müslüman kadının Batılı ka-
dınlar gibi sanat, edebiyat, ticaret ve ilimle me!gul olmasını engelleye-
cek hiçbir delil yoktur (Emin, ty, s. 22). Allah gönderdi#i !eriatte erkek-
lere hitap etti#i gibi kadına da hitap etmi!tir. Ayrıca Allah, erke#e akıl 
ve idrak melekeleri verdi#i gibi kadın da bu yeteneklere sahiptir. Fakat 
yazar, kadının bu yeteneklerini kullanamamasından toplumu sorumlu 
tutar. Toplumsal olarak kadının görev yerini ev sınırları içinde gören ve 
onu cahil bırakan anlayı!ı reddeder (Emin, ty, s. 26-27). Kadın ve erkek 
arasında e#itimde tam bir e!itli#i savunmamakla beraber en azından 
ilk ö#retimde e!it seviyede olmaları gerekti#ini savunmaktadır. Erkek 
çocukların e#itimine nasıl önem veriliyorsa kız çocuklar için de aynı 
hassasiyet gösterilmelidir (Emin, ty, s. 53). Ona göre "slâm toplumları-
nın bozulmasının sebebi, "slâm’dan kaynaklanmaz, daha sonra "slâm’a 
eklemlenmi! fikirler ve uygulamalardan kaynaklanır. Esasında "slâm, 
kadın-erkek e!itli#ini ortaya koyan ilk hukuk sistemidir. "slâm’ın bo-
zulmasının sebebi toplumsal ahlak esaslarının yok olmasıdır. Bu bozul-
manın da toplumun en küçük birimi olan ailede ba!ladı#ını ifade eder. 
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Kadın-erkek, anne-çocuk ili!kilerinin önemine de i!aret ederek kadının 
toplumun ahlakını !ekillendirmedeki önemli konumuna dikkat çeker 
(Hourani, 1994, s. 186). Emin, kadının daha fazla sosyal haklara, e#i-
tim ve özgürlü#e sahip olması gerekti#ini savunmu!tur. Böylece kadın, 
toplumsal görevlerini yerine getirebilecektir. Kadının toplum hayatında 
aktif olması topluma yarar sa#layacaktır. Kadın haklarının teminatı, 
kadının kendi hayatını idame ettirebilmesi için güçlenmesidir. Kadın, 
hayatını sürdürebilmek için erke#e muhtaç oldu#u sürece onun zulmü-
ne de engel olamayacaktır (Emin, ty., s. 16 vd.). 

Emin, kadını toplumsal hayattan soyutladı#ı dü!üncesiyle kadının 
peçe takmasına kar!ı çıkar. "slâm’ın özünde böyle bir emir olmadı#ını 
bu konuda a!ırıya gidildi#ini savunur. Peçeyi "slâm kültürünün özünde 
olmayan ve Müslümanların ba!ka kültürlerden edindi#i bir uygulama 
olarak görmektedir (Emin, ty, s. 64 vd.). Batılı kadının açıklıkta a!ırı ol-
du#unu Müslüman kadınların da örtünme biçimleriyle a!ırıya kaçtı#ını 
ifade ederek Batılı kadını da örnek göstermez. Bu konuda "slâm’ın iti-
dalli emrine uymak gerekmektedir (Emin, ty, s. 65). Bu konunun di#er 
kültürlerdeki ve "slâm’daki yerine geni!çe yer ayırarak sosyal yönünü 
de de#erlendirir (Emin, ty, s. 64-113). Çok e!lili#e kar!ı çıkarak bunun 
zararlarına de#inir, bo!anma konusunda kadının da erkek gibi bo!an-
ma hakkına sahip olması gerekti#ini ifade eder (Emin, ty, s. 151- 185). 
Abduh ekolünün önemli isimlerinden olan Emin’in kadın konulu eserle-
rinde temel olarak Kur’an’ın merkeze alındı#ı ve Batılı ele!tirilere kar!ı 
"slâm’ın kadına haklarını verdi#ini ispatlamaya çalı!tı#ı görülür.

Re!îd Rızâ’nın Dü!üncesinde Kadın Hakları
Re!îd Rızâ, 1865-1935 yılları arasında ya!amı! olup selefi akılcı 

yöntemi benimseyerek "slâm’ın saf haline dönü!, "slâmi ilimlerin yeni-
lenmesi, dinin taklit ve mezhep taassubundan kurtarılarak güncel me-
selelere cevap verecek !ekilde yorumlanması gibi modernist görü!leri 
ile bilinmektedir. Batı medeniyetinin ilerlemesinin ilkelerini edinmek 
gerekti#ini sıklıkla vurgulamaktadır (Özervarlı, 2008, 35, s. 14-18). 
Rızâ’nın ya!adı#ı dönemde Batı kar!ısındaki krizin etkisi "slâm top-
lumlarında yo#un olarak hissedilmektedir. Afgani ve Abduh’un temel 
dü!ünceleri Re!îd Rızâ ve arkada!larının fikirlerinde bir zemin olu!-
turmu!tur. Bu noktada modern ça#da Müslümanların Batı kar!ısında 
çok boyutlu olarak geri kalmı!lı#ının sebeplerine cevap bulmak onların 
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temel amacı olmu!tur. Genel olarak "slâm’ın temel ö#reti ve ilkelerinin 
ilk dönemlerden sonra do#ru anla!ılmadı#ını ve "slâm’ın do#ru ya!an-
madı#ını iddia etmektedirler. Batı kar!ısındaki bu geri kalmı!lı#ın an-
cak "slâm’ın do#ru anla!ılması ve do#ru prati#i yoluyla a!ılaca#ını bir 
çözüm yöntemi olarak sunmu!lardır (Hourani, 1994, s. 151 vd). 

Re!îd Rızâ, ba#lı bulundu#u ıslah ekolünün Müslümanların geri 
kalmasının sebebi olarak "slâm’ın ilk dönemlerden sonra do#ru anla-
!ılıp ya!anmadı#ı konusundaki temel fikrine ba#lılı#ını sürdürerek 
Batı kar!ısındaki krizi a!mak için çe!itli yöntemler önermi!tir. Islah 
ekolünün temel fikrinin Rızâ’nın kadın konusundaki fikirlerini de !e-
killendirdi#i söylenebilir. Re!îd Rızâ, el-Menar dergisindeki ilgili maka-
leleri ile Tefsîrü’l-Menâr, el-Vahyü’l-Muhammedî ve !slâm’da Kadının 
Hukuku: Kadınlara Ça"rı adlı eserlerinde kadın hakları konusundaki 
görü!lerini ortaya koymu!tur. 

Rızâ, "slâm dünyasının özellikle siyasi, ekonomik, sosyal geli!me-
ler açısından Avrupa’nın gerisinde oldu#unu ifade ederken "slâm dün-
yasını cehalet içinde, da#ılmı!, parçalanmı! ve ba!arısız addetmektedir 
(Rızâ, 1905, s. 759). Ona göre Batı medeniyetinin geli!iminin ilkeleri-
ni edinmek gerekmektedir. Örne#in, Almanya’nın Fransa’ya üstünlük 
sebebini “varlı#ın ve toplumun yasalarını bilmek” olarak açıklamı!tır. 
Bismark, “e#itimle galip olduk” derken bunu kastetmektedir (Rızâ, 
1906, s. 58). Rızâ, Avrupa’nın yükseli!inin sebeplerinden birinin de ka-
dınların e#itimi oldu#unu belirtmi!tir. Ancak Fransa’da ve "ngiltere’de 
verilen e#itimin sosyal istikrarı bozan yönleri de vardır. Bu ülkelerde 
kadın, erkekle aynı e#itimi aldı#ı zaman hayatını sürdürmek için ken-
disinden ba!ka kimseye ihtiyacı kalmamı!tır. Bu da kadının ev i!lerin-
de ve çocuk bakımında sahip oldu#u yetenekleri köreltmi!tir. Batı’da 
kadınların birço#u bekarlı#ı ve bir kısmı geç evlili#i tercih ederken evli 
olan kadınlar da kariyerlerinde ilerlemek için çocuk sahibi olmak iste-
memektedir. Di#er taraftan kadın ve erkek arasındaki özgür etkile!im, 
ahlaka aykırı ili!kileri te!vik etmi!tir. Bu konuda Rızâ, Batılı gazeteci-
lerin kadınların zina gibi yollara sürüklenmesi ve fıtratlarından uzak-
la!ması konularındaki isyanlarına da yer verir. Geli!im ve güçlenme 
adı altında kadının fıtratından uzakla!masını onaylamaz (Rızâ, 1901, 
s. 485-488). Ona göre kadınların e#itiminde Müslümanlar Avrupalıları 
taklit etmemelidir. Bu sebeple kadını fıtrî özelliklerinden uzakla!tır-
mayacak bir e#itimi önermi!tir. Bu konuda kızların dil, tarih, sa#lık, ev 
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ekonomisi gibi pek çok alanda e#itilmesinin faydalarına i!aret etmi!-
tir (Rızâ, 1905, s. 183-190). Rızâ, Batı’nın üstün yönlerine de#inmekle 
birlikte "slâm dünyasındaki kadınları özünden uzakla!tıracak derecede 
Batı’dan etkilenmeye kar!ı çıkar. "çerdeki Batılıları ele!tirerek onları 
Batılı bir ya!am tarzını, tüketim !eklini edinmekle, ulusun varlı#ını is-
raf etmekle ve Mısır’ın Batı’ya ba#ımlılı#ını sürdürmeye katkı sunmak-
la ele!tirmektedir. Ayrıca Rızâ’ya göre batılıla!ma taraftarları, yabancı 
de#erleri benimseyerek sosyal ve kültürel ba#ların çözülmesinde etkili 
olmu!lardır (Rızâ, 1915, s. 229). 

Re!îd Rızâ, Batı’nın üstün geli!inin temel ilkelerini benimsemek 
gerekti#ine dikkat çekmekle birlikte tam batılıla!maya kar!ıdır. Bu tav-
rı, Kasım Emin’in Mer’etü’l-cedide adlı ikinci kitabını ele aldı#ı maka-
lesinde de hissedilir. Emin’i temel fikrinde desteklemi! ancak Batı tarzı 
e#itimin "slâm toplumuna uymayaca#ını da eklemi!tir (Rızâ, 1901, s. 
850-854). Nitekim Emin, ilk kitabına gelen tepkilere aldırmadan ka-
leme aldı#ı ikinci eserinde kadın hakları konusunda üslubunu ve kay-
naklarını de#i!tirmi!tir. Emin, Mer’etü’l-cedide’de özgürlük, ilerleme ve 
medeniyet gibi kavramları sıklıkla kullanarak Batı dü!üncesini temel 
almaktadır (Hourani, 1994, s. 189).

Re!îd Rızâ’nın kadın hakları konusunda içerden gelen Batıcı ele!-
tirilere kar!ı çıktı#ını gösteren önemli örneklerden biri de Zehâvizade 
hakkındaki satırlarıdır. Iraklı bir aydın olan Zehâvizade Cemil Efendi 
(1863-1936), müderrislik, gazetecilik mesleklerinin yanı sıra aynı za-
manda !airdir. Makalelerinde sosyal adaletsizlik, kadın hakları, "slâm 
dünyasının gerilemesinin sebepleri gibi meseleler üzerinde durmu!tur. 
el-Müeyyed gazetesinde kadın haklarını savunarak peçeye kar!ı çıktı#ı-
nı beyan etti#inde dönemin "slâm alimleri ve tasavvuf ehli tarafından 
ele!tirilmi!, hatta küfürle itham edilmi!tir. Bu sebeple Ba#dat Hukuk 
Mektebi’ndeki görevine son verildi#i, fakat daha sonra görevinin kendi-
sine iade edildi#i ifade edilmektedir (Zehâvî, 2013, s. 177-179). el-Müey-
yed gazetesindeki makaleleri Re!îd Rızâ’nın da tepkisine yol açmı!tır. 
Rızâ, el-Menar dergisindeki yazısında Zehâvî’nin ilgili makalelerinden 
alıntılarla konu hakkındaki görü!lerini beyan etmi!tir. Zehâvî’ye ait 
olan a!a#ıdaki satırlar yazarın konu ile ilgili görü!lerini yansıtması ba-
kımından önem arzetmektedir;

Kadın yalnız bir cihetten değil, birçok cihetten mazlumdur. Bir kere maz-
lumdur. Çünkü talâk yalnız erkeğin elindedir. Bilemem nikâh için kadının 
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rızâsı aranıyor da neden ayrılırken hiç onun muvâfakati sorulmuyor. Sonra 
mazlumdur: Zîrâ erkek kardeşinin aldığı mirasın ancak yarısına vâris ola-
biliyor. Daha sonra mazlumdur. Çünkü kendisi yarım insan, şehâdeti yarım 
şehâdet addolunuyor. Evet mazlumdur; çünkü kocası kendisi üzerine üç 
karı daha alabildiği halde o bir başka kocaya daha varamıyor. Mazlumdur; 
çünkü yaşadığı müddetçe bî-çâreyi hava almaktan, erkeklerle ihtilât ederek 
o sâyede hayat denilen mektepte öğrenilecek hakīkatlere muttali’ olabil-
mekten men’ edecek bir kesîf örtü altında gömülmüş bulunuyor. Müslüman 
kadını yalnız dünyada mazlum değil, âhirette de böyledir. Çünkü namaz kı-
lan erkek âhirette yetmişten yetmiş bine kadar hûriye nâil olabileceği halde 
namaz kılan kadın yalnız kocasıyla kalabilecek. Halbuki  sûre-
tinde tasvîr ettikleri cennette kocası kendisini istemeyip de başka hûrîlerle 
vakit geçirdiği bir sırada elbette kadın da başkalarını isteyebilir... (Rızâ, 
1910, s. 261-263).

Rızâ, Zehâvî’nin yukarıdaki satırlarını önce çok ciddiye almadı#ını 
ancak artan tepkiler üzerine ilgili makalesini kaleme almak zorunda 
kaldı#ını ifade eder. Rızâ, Zehâvî’nin herhangi bir dine mensubiyeti ol-
madı#ını daha önce duymu!tur; ancak bu konuda yorum yapmamı!tır. 
Hakkında herhangi bir delil bulunmadan kimsenin tekfi r edilmesini 
onaylamamakla birlikte ona göre Zehâvî’nin yukarıdaki satırları sahi-
binin Müslüman olmadı#ını göstermeye yeterlidir. Rızâ’nın, makalesini 
bir reddiye olarak kurgulaması beklenirken o, bu fi kirlere zaman ayır-
mayaca#ını ifade eder. Çünkü Rızâ, hem tefsirinde hem de ilgili ma-
kale ve eserlerinde kadın konusundaki görü!lerini ortaya koymu!tur. 
Aslında genel karakteri özgürlükçü olmasına ra#men Rızâ, bu makaleyi 
Müslüman halkın hassasiyetlerine aykırı gördü#ü için fi kir hürriyeti 
çerçevesinde de#erlendirmez. Zehâvî’nin kadın hakkında konu etti#i 
meselelerin hepsinin Kur’an’da sabit oldu#unu ifade eder. Bunlardan te-
settür-burada peçeyi kastediyor olmalı- ve huri meselesini istisna eder. 
Rızâ’ya göre Zehâvî’nin hûri ve tesettür/peçe meselelerini Kur’an’a nis-
bet etmesi, bu konunun cahili oldu#unu göstermektedir. Rızâ, özellikle 
huri meselesinin mevzu rivayetlerde geçti#ini söyleyerek bu konunun 
Kur’an’a nispetini reddeder. O, Zehâvî ile ilgili iki alternatif dü!ünür; 
Zehâvî, ya dinlerinin Müslümanları ıslah edemeyece#i fi krine sahip-
tir ki bu da milleti ilhada ya da ba!ka bir dine sevk etmekten ba!ka 
bir anlama gelmez. Ya da "slâm’ın Müslümanları ıslaha sevk edece#i-
ni dü!ünüyordur ki o zaman iyili#i emredip kötülü#ü nehy etmelidir. 
Bu durumda ona göre Zehâvi ya "slâm’a mensubiyetine uygun bir tavır 
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takınmalıdır ya da dinden çıktı#ını ilan etmelidir (Rızâ, 1910, s. 263). 
Rızâ’nın Zehâvi’nin söz konusu etti#i miras, nikah, bo!anma, çok e!li-
lik, !ahitlik gibi konuların Kur’an’da sabit oldu#unu ifade etmesi onun 
yorumlarını kabul etti#i anlamına gelmez. A!a#ıda üzerinde durulaca#ı 
üzere Rızâ, eserlerinde Kur’an’ın ilgili konulardaki hükümlerini geni! 
bir !ekilde yorumlamı!tır.

Rızâ, kadın hakları meselesinde Kur’an’ın problemlerin kayna#ı 
olarak gösterilmesine ve Kur’an’ın problemlere çözüm bulamayaca#ı id-
diasına kapı aralayan Batıcı yakla!ımlara kar!ı çıkmı!tır. Bu sebeple "s-
lâm’ın kadına verdi#i hakları Kur’an merkezli olarak ele almı!tır. Re!îd 
Rızâ, kadın hakları konusunda Kur’an’ın sundu#u ıslahı el-Vahyü’l-Mu-
hammedî adlı eserinde özetlemi!tir (Rızâ, 1985, s. 318-326). Bu konuda 
"slâm’ın üstünlü#ünü vurgulayarak Avrupa’nın bütün geli!mi!li#ine 
ra#men özgürlükçü yakla!ıma çok sonra eri!ti#ini ifade eder. Halbuki 
"slâm, kadına dini ve medeni haklarını asırlar öncesinden vermi!tir. 
Bunu anlamak için "slâm öncesi cahiliye toplumuna bakmak yeterlidir. 
"slâm’dan önce kadınlar zulme u#ruyor, kölele!tiriliyor ve de#er görmü-
yordu. Bu durum sadece "slâm öncesi Arap toplumunda de#il, bütün 
toplumlarda bu !ekildeydi. Hatta ehlikitap için de durum farklı de#ildi. 
Kadının fiziksel ve duygusal farklılıklarını gözetmekten kaynaklanan 
hususlar dı!ında "slâm, kadına erke#e verilen hakların tamamını ver-
mi!tir. Sahabe, "slâm’ın cahiliye dönemindeki zulüm ve haksızlıktan 
"slâm’ın adaletine geçi!te gerçekle!tirdi#i ıslahı Hz. Peygamber’in nü-
büvvetinin delillerinden biri olarak yorumlamaktadır. Hz. Ömer: “"s-
lâm’da cahiliyyeyi bilmeyen insanlar yeti!meye ba!ladı#ında "slâm’ın 
kulpları teker teker dökülür.” diyerek "slâm’ın getirdi#i ıslahı anlama-
da "slâm öncesi dönemi bilmenin önemine i!aret etmi!tir (Rızâ, 1985, s. 
318). Rızâ’ya göre "slâm’ın ilk dönemi, kadının güçlenmesinin en üstün 
dönemidir. Hz. Peygamber (s.a.v), kadına ve erke#e fıtratlarına uygun 
rolleri vererek Müslüman toplumun kalkınmasını amaçlamı!tır (Rıza, 
1947, s. 5/58; Çelik, Mollaibrahimo#lu, 2019, s. 350).

Re!îd Rızâ, kadın hakları konusunda müstakil çalı!ması olan 
!slâm’da Kadının Hukuku: Kadınlara Ça"rı adlı eserini ise Hindistan 
Nedvetü’l-Ulema Cemiyeti’nin kendisinden talebi üzerine 1932 yılında 
tertiplenen mevlid programı vesilesiyle kaleme almı!tır. Bu eserde Rızâ, 
Kur’an ve sünnete dayalı olarak kadın için gerekli olan ıslahı açıklamak 
amacında oldu#unu beyan etmektedir. Eserin ba!ka dillere çevrilerek 
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bütün dünyaya yayılmasını istemektedir (Rızâ, 2008, s. 14). Kendisin-
den böyle bir eser talep edilmi! olması ve eserin ba!langıcındaki ça#rısı, 
"slâm’ın kadına bakı!ı konusunda tartı!maların devam etti#ini ve "s-
lâm toplumunda !üphelerin var oldu#unu göstermektedir. 

Rızâ, esere ba!larken hedefinin "slâm’da kadının hakları konusun-
da hem kadınları hem erkekleri bilgilendirmek oldu#unu ifade eder. 
Esere “Kadına Ça#rı” ba!lı#ında bir sesleni!le ve “Kayna!manız için 
size kendi (cinsi)nizden e!ler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet pey-
dâ etmesi de O’nun (varlı#ının) delillerindendir. Do#rusu bunda, iyi 
dü!ünen bir kavim için ibretler vardır.” (Rûm Sûresi 30/21) ayeti ile 
ba!lamaktadır. Kadınlara “Ey kadınlar toplulu#u! Do#uda, batıda, ku-
zeyde, güneyde bulunan Havva (a.s.)’nın kızları” !eklinde seslenerek 
"slâm gelmeden önce cahiliye devrinde evlilik kurumunun durumuna 
dikkat çeker. "slâm peygamberi (s.a.v), getirdi#i mesajda insanlı#ı tev-
hide ve -taklidin, asabiyetin, ırkçılı#ın bozdu#u nefislerini- ıslaha davet 
ediyordu. "slâm’ın kadın konusundaki ıslahı, hiçbir dinin ve sistemin 
ula!amadı#ı bir üstünlü#e sahiptir (Rızâ, 2008, s. 15-17). Aynı zamanda 
Rızâ’nın dü!üncesinde Kur’an’ın kadına on dört asır öncesinde verdi#i 
haklar, Kur’an’ın ilahi bir vahiy oldu#unu ispatlayan temel delillerden 
biridir (Rıza, 1947, s. 11/ 147 vd; Rızâ, 1985).

Her konuda oldu#u gibi kadın hakları konusunda da Kur’an’ın in-
sanlı#ın en geli!mi! sistemini sundu#unu ifade eden Rızâ, Kur’an’ın 
kadın haklarında hedefledi#i ıslahı !u !ekilde açıklamaktadır;

Rızâ, Hz. Peygamber (s.a.v)’in insanlığa gönderilmesinden önce 
kadının konumuna dair açıklamalarda bulunmaktadır. Batılılar kadı-
nı insan türünden saymazken Hz. Peygamber (s.a.v), kadının erkekten 
farkı olmadığına dair Kur’an’dan deliller getirmiştir. İslâm gelmeden 
önce kadın, bütün inanç mensupları arasında zulüm altında yaşamak-
taydı. Dahası bir eşya gibi alınıp satılıyor, mülk edinme hakkı bulun-
muyordu. Kadının ruhu var mıdır? Dine muhatap olur mu olmaz mı? 
İbadeti sahih olur mu olmaz mı? soruları tartışılıyordu. Rızâ, bazı top-
luluklarda kadının ağzına gülmesini ve konuşmasını engellemek için 
boyunduruk takıldığından bahsederek kadının konumunun düşüklüğü-
ne işaret etmektedir. Rızâ’nın aktardığına göre Avrupa’da Fransızlar 
Hz. Peygamber (s.a.v)’in doğumundan on beş yıl sonra 586 yılında uzun 
tartışmalardan sonra “Kadın, insandır, ancak o erkeklere hizmet için 
yaratılmıştır” kararını almıştır. Rızâ ilgili karara işaret ederek insan-



60 MODERN DÖNEMDE KUR’AN’IN TEMEL KONULARINDAN BİRİ OLARAK 
KADIN HAKLARI: MISIR VE REŞÎD RIZÂ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

lığın Hz. Peygamber (s.a.v)’in getirdiği ıslahın seviyesine ulaşmasının 
mümkün olamayacağını beyan etmektedir (Rıza, 1947, s. 11/ 284; Rızâ, 
2008, s. 16). Kaynaklarda bu kararın kadının insan olup olmadığının 
tartışıldığı bir konsilde Hristiyan din adamları tarafından alındığı açık-
lanmaktadır (Kaval, 2016, s. 319-320). 

Kur’an’da ise kadın ve erke#in aynı cinsten oldu#u (Hucurat 49/13; 
en-Nisâ 4/1), kadının imanının erke#in imanından farksız oldu#u (Ah-
zab 33/58), ahiretteki mükafat ve ceza bakımından e!it oldukları (en-
Nahl 16/97), kadınların biatının erkeklerden farklı olmadı#ı (Mümte-
hıne 60/12) açıklanmı!tır. Ayrıca kadınlar siyasi bir hak olarak sava! 
durumlarında himaye yetkisine sahiptir (Rıza, 1947, 11/284; Rızâ, 2008, 
s. 17-26). "slâm, kadının mali tasarrufları bakımından özgür olmasını 
sa#layan hükümler getirmi! ve kendi mülkünde tasarrufunu engelle-
yen hükümleri kaldırmı!tır. Bu ba#lamda Rızâ, Fransız kadınının hala 
kendi mülkünde e!inin iradesine ba#lı oldu#una ve Avrupa’nın bütün 
geli!mi!lik iddialarına ra#men "slâm’ın getirdi#i düzeyde özgürlü#ü ka-
dına veremedi#ine i!aret etmektedir (Rızâ, 2008, s. 28).

Avrupa’da ve ba!ka ülkelerde kadının dini olup olmayaca#ı tartı-
!ılırken ve kadınların kutsal kitabı okuması haram olarak görülürken 
Hz. Peygamber (s.a.v)’e ilk iman eden Hz. Hatice olmu!tur. Ayrıca Al-
lah, Kur’an’da kadınlardan beyat almayı emretmi!tir (Rızâ, 1985, s. 
320). Buna kar!ın 1567 yılında "skoçya Parlamentosu kadının hiçbir 
!eye sahip olmaması gerekti#ini onaylarken "ngiltere Parlamentosu 
VIII. Henry döneminde kadının Ahd-i cedid’i okumasını yasaklamı!tır. 
Halbuki "slâm tarihinde ilk mushaf bir kadının evinde muhafaza edil-
mi!, kadınlar her zaman Kur’an’ı okuyabilmi! ve edinebilmi!tir (Rızâ, 
2008, s. 65).

Bir di#er görü! ise kadının ebedi bir ruha sahip olmadı#ı için er-
keklerle birlikte cennete gidemeyece#i görü!üdür. Bunun temelinde ka-
dının dini olmayaca#ı görü!ü vardır. Kur’an ise kadın ve erke#i dine 
muhatap olmak bakımdan farklı görmemi!tir (Rızâ, 1947, s. 285; Rızâ, 
1985, s. 321); 

Erkek olsun, kadın olsun her kim iman etmiş olarak dünya ve âhiret 
için yararlı iyi işler yaparsa işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar 
haksızlığa uğratılmazlar. İşini güzel yaparak kendini Allah’a veren ve hanîf 
olarak İbrâhim’in dinine uyan kimseden kimin dini daha güzel olabilir! Ve 
Allah İbrâhim’i dost edinmiştir. (en-Nisâ 4/123-124) 
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Rableri onların dualarına şöyle karşılık verir: “Şüphesiz ben, erkek olsun 
kadın olsun -ki birbirinizden meydana gelmişsinizdir- sizden bir şey yapa-
nın emeğini asla boşa çıkarmam. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanla-
rın, benim yolumda eziyete uğratılanların, savaşanların ve öldürülenlerin, 
işte onların günahlarını elbette sileceğim. Andolsun ki, Allah katından bir 
mükâfat olarak onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Şüphe 
yok ki nimetin güzeli Allah’ın katındadır! ( Âl-i İmran 3/195)

Rızâ, Batılı görü!ün kadını, erkeklerle birlikte dini ve sosyal faa-
liyetlere katılmaya yeterli görmemesini ele!tirmi!tir. Kur’an’da kadın 
ve erke#in, sosyal ve siyasi i!lerde ortak oldukları, cuma ve bayram na-
mazı, hac farizası gibi sosyal ortamlarda ve kadına farz kılınmamasına 
ra#men sava! durumunda bile birbirlerine destek oldukları beyan edil-
mi!tir. (Rızâ, 1985, s. 321) “Müminlerin erkekleri de kadınları da bir-
birlerinin velîleridir; iyili#i te!vik eder, kötülükten alıkoyarlar, namazı 
kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve resulüne itaat ederler. "!te onları Allah 
merhametiyle ku!atacaktır. Ku!kusuz Allah mutlak güç ve hikmet sa-
hibidir.” (Tevbe 9/71) ayetinde belirtildi#i gibi kadın ile erkek arasında 
“mutlak velâyet” oldu#u vurgulanmaktadır (Rızâ, 2008, s. 20).

Ba!ka sistemlerde kadına miras hakkı verilmezken Kur’an’da 
“Anne babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere pay vardır; 
yine anne babanın ve akrabanın bıraktıklarından kadınlara da pay var-
dır; azından ço#undan, belli pay.” (Nisa 4/7) ayeti ile her iki cins içinde 
miras hakkı oldu#u beyan edilmi!tir. Nisa Suresi’nin ilgili ayetlerinde 
(en-Nisâ 4/10, 11, 12, 176) kadının miras hakkının ölçüleri açıklanmı!-
tır. Rızâ, modern dönemde tartı!ma konularından biri olan mirasta 
kadına erkekten daha az hisse verilmesinin sebeb-i hikmetini erke#in 
kadına kar!ı geçimini temin etme yönünden sorumlu olması ile açık-
lamaktadır. Bazen kadının hissesi erke#inkine e!it, bazen daha fazla 
olmaktadır. Çünkü erkek evlendi#inde hanımına mehir vermekte, ya!a-
yacakları evi hazırlamakta ve nafakasını temin etmektedir. Kadın ise 
bu sorumluluklarla yükümlü de#ildir, kadın e!inden mehir alır, geçimi 
de e!inin sorumlulu#undadır. Ayrıca aldı#ı mirası tasarruf etmekte öz-
gürdür (Rızâ, 2008, s. 29-30). Rızâ’ya göre Amerika, kadına bu hakları 
yeni verirken Fransa, kadının ilgili haklarını kocasının tasarrufuna 
ba#lı kılmı!tır. Halbuki Müslüman kadına bu haklar, asırlar öncesinde 
verilmi!tir (Rızâ, 1985, s. 323).
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Rızâ’ya göre "slâm’ın gelmesinden önce evlilik, kadının köleli#i 
!eklindedir. "slâm’ın gelmesiyle evlilik, kadına dini ve medeni haklarını 
veren bir sözle!me halini almı!tır. Rum Suresi’nin 21. ayetinde “Onlara 
ısınıp kayna!asınız diye size kendi türünüzden e!ler yaratıp aranıza 
sevgi ve !efkat duyguları yerle!tirmesi de O’nun kanıtlarındandır. Do#-
rusu bunda iyi dü!ünen kimseler için dersler vardır.” !eklinde evlili#in 
amaç ve hikmetleri beyan edilmi!tir (Rızâ, 1985, s. 325). Rızâ, "slâm ön-
cesindeki !igar, muta ve mübadele gibi nikah !ekillerinden bahsederek 
cahiliye döneminde kadına zulmeden nikah !ekillerine "slâm’ın son 
verdi#ini ifade etmektedir. Kadını zorla evlendirmek, evlenmesine en-
gel olmak, mehrine el koymak, e! sayısında hiçbir sınır tanımamak, 
maslahat kaygısı gözetmemek gibi uygulamaları “katıksız zulüm” ola-
rak niteleyerek "slâm’ın ortaya koydu#u hükümlerle zulme kar!ı ada-
leti, fesada kar!ı maslahatı getirdi#ini vurgulamaktadır (Rızâ, 2008, s. 
32-33).

Kur’an, kadın ve erkek arasında dengeyi gözeterek kanunlar vazet-
mi!, sorumlulukları buna uygun bir !ekilde taksim etmi!, ailenin geçi-
mini temin ve himaye etmeye daha uygun oldu#undan evlilikte reisli#i 
erke#e vermi!tir (Rızâ, 1985, s. 323). Ayrıca "slâm’da kadın zengin olsa 
bile ailenin geçimini sa#lama gibi bir görevi yoktur (Rızâ, 1985, s. 323).

Kadınların, mâkul ve meşrû ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır; er-
keklerin ise onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet 
sahibidir. (Bakara 2/228).

Allah’ın, (iki cinse) birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mal-
larından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve ko-
ruyucusudurlar. (en-Nisâ 4/34).

Rızâ’ya göre bu ayetler, kadına !iddet ve baskı uygulayan erkeklerin 
kendilerini kadına kar!ı üstün gören bütün görü! ve nazariyelerini 
yıkmaktadır. Rızâ, kadının bir husus hariç erkek ile e!it olmasını açık-
layan Bakara Sûresi 228. ayeti Kur’an’ın açık külli bir prensibi olarak 
nitelemektedir (Rızâ, 2008, s. 37). Onun dü!üncesinde bir derece üstün-
lük durumu ise erke#in kadına kar!ı sorumluluklarının fazla olması ile 
ilgili görülmektedir. Rızâ bu dereceyi, yöneticilik ve maslahatları yürüt-
me derecesi olarak ifade etmektedir. Bunlara dayanarak "slâm’da kadı-
nın konumunun dü!üklü#ü ile ilgili Avrupa medeniyetinin ithamlarını 
iftira olarak de#erlendirmi!tir (Rızâ 2008, s. 39-43). 
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Rızâ, çok e!lilik konusunda da açıklamalar yaparak "slâm önce-
sinde Araplar ve "srail o#ullarında, çok e!lili#in adalet !artı ve sayı sı-
nırlaması olmaksızın yaygın oldu#unu belirtir. "slâm ise bu konularda 
!artlar ortaya koyarak adaleti sa#lama endi!esine sahip kimselerin bir 
kadınla yetinmesi gerekti#ini beyan etmi!tir. "slâm, çok e!lili#i çok a#ır 
!artlarla mübah görmü! ve kadınlara e!lerinin tekrar evlenmelerini 
kabul edip etmemekte serbestlik vermi!tir. Hatta kadın istedi#inde 
kullanmak üzere bo!anma hakkını nikah akdi sırasında alabilir (Rızâ, 
1947, s. 11/286; Rızâ, 1985, s. 324). 

Di#er taraftan Rızâ, çok e!lili#i esirlik ve kölelik konusunun kap-
samı altında de#erlendirmektedir. Ona göre insanlık çok e!lili#i çe!itli 
!ekillerde ya!amı!tır. Bunun en eski sebebi ise köleliktir (Rızâ, 2008, 
s. 141). Rızâ, çok e!lilik durumunun tarihteki uygulamalarından bah-
sederek kadının köle gibi muamele gördü#üne de#inmektedir. Geçmi!-
te birden fazla kadın ile evlilik; hükümdar, emir ve zenginlere mahsus 
bir durumdur. Bu evliliklerden amaç ise ço#unlukla !ehvet, hizmet ve 
kölelik gibi kadının de#erini dü!üren durumlar olmu!tur. Rızâ, bu du-
rumun Hz. Peygamber’in "slâm’ı tebli#ine kadar sürdü#ünü vurgula-
maktadır. Örneklerle çok e!lili#in ve zinanın kadının de#erini dü!üren 
durumlar olarak Batı’da hala yaygın oldu#una i!aret etmektedir (Rızâ, 
2008, s. 64).

Kur’an ise zina ve zina anlamı ta!ıyan bütün nikah çe!itlerini ve 
kadını bir meta gibi gören bütün uygulamaları yasaklamı!tır. Ancak 
birden fazla kadınla evlili#i mutlak olarak yasaklamamakla birlikte 
belli !artlarla sınırlandırmı!tır (Rızâ, 2008, s. 66). Hatta Rızâ, zarara 
dönü!tü#ü görüldü#ünde çok e!lili#in ulu’l-emr veya cumhur tarafın-
dan yasaklanabilece#ini beyan etmektedir. Nitekim maslahat gere#i 
kıtlık zamanında Hz. Ömer’in hırsızlık cezasını uygulamaması bu yak-
la!ımın önemli bir delili olarak sunulmu!tur (Rızâ, 2008, s. 78).

Rızâ’ya göre bo!anma, kar!ılıklı evlilik hukukunun gereklerini 
yerine getirme konusunda imkânsız bir hal ortaya çıktı#ında zaruret 
haline gelebilir. "slâm bu konuda da kadının haklarını düzenlemi! 
ve önceki dönemde mevcut olmayan bir ıslah ortaya koymu!tur. 
Yahudilikte kadının fiziksel ya da ahlaki kusurları sebebiyle bo!anma, 
erkek için bir hak olarak görülürken kadına böyle bir hak verilmemi!tir. 
Hristiyanlık ise zina sebebiyle bo!anmayı kabul etmektedir (Rızâ, 
2008, s. 150). Batılılar, önceleri bo!anmayı katı bir !ekilde yasaklamı! 
sonra ise Batı’da bo!anma hususunda ileri gidilmi!tir. Batılı hakimler 
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kadının saçı, erke#in dergi ve gazetelere dalarak e!ini ihmali, kadının 
telefonda çok konu!ması gibi basit durumları bo!anma sebebi olarak 
görmü!tür (Rıza, 1947, s. 11/186-187; Rızâ, 1985, s. 325):

"slâm ise bo!anmada her iki cinse de ortak hak verirken yetkiyi 
erke#e vermi!tir, çünkü erkek nafakayı sa#ladı#ı için evlili#in 
sürdürülmesinde daha isteklidir. Allah kadınlarda gördükleri kötü 
muameleye ra#men evlili#in sürdürülmesi konusunda erkeklerin 
kendilerini kontrol etmelerini istemi!tir. “Ey iman edenler! Kadınlara 
zorla vâris olmanız size helâl de#ildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadık-
ça, onlara verdi#inizin bir kısmını ele geçirmek için -evlenme ve bo!an-
ma konusunda- engel çıkarmayın. Onlarla iyi geçinin. E#er onlardan 
ho!lanmazsanız, Allah’ın hakkınızda çok hayırlı kılaca#ı bir !eyden de 
ho!lanmamı! olabilirsiniz.” (4/19) "slâm, erke#in nafakayı temin konu-
sunda zayıflık göstermesi durumunda veya davranı!sal-bedensel hasta-
lıkları söz konusu oldu#unda kadına mahkemeye ba!vurarak bo!anma 
talebinde bulunma hakkını vermi!tir (Rıza, 1947, s. 11/186-187; Rızâ, 
1985, s. 325). "slâm öncesinde ise Araplar, kadını sayı sınırı olmadan 
bo!ayabiliyordu, "slâm buna iki bo!ama sınırını getirmi!tir. Cahiliye dö-
neminde uygulanan erkek tarafından verilen mehrin tamamı veya bir 
kısmının iadesi ve bo!anan kadının iddetinden sonra alıkonulması gibi 
durumlar "slâm’ın gelmesiyle yasaklanmı!tır. E!ine dönmeyi istemesi 
durumunda kadının veliler tarafından engellenmesi de kaldırılmı!tır. 
Böylece "slâm’ın gelmesiyle kadın için zulüm olan pek çok uygulama 
son bulmu!tur (Rızâ, 2008, s. 152-153).

"slâm, ebeveyne iyi davranmayı tavsiye ederken anneye öncelik 
vermi!tir. "slâm kızların e#itimi, kız karde!lerin güvenceye alınması, 
kadın için i!lerini üzerine alan bir kayyım atanması ve kadının velisi 
yoksa ulu’l-emrin velili#i üzerine alması gibi meselelerde hükümler or-
taya koyarak kadının haksızlı#a u#ramasını engellemi!tir (Rıza, 1947, 
11/187; Rızâ, 1985, s. 326).

Rızâ, kadın hakları konusundaki görü!lerini aktarırken "slâm ön-
cesi cahiliye dönemini ve Batı’nın içinde bulundu#u durumu Kur’an 
merkezli olarak "slâm’ın ilk dönemleri ile mukayese etmektedir. Bu 
mukayeselerle Rızâ’nın kadın konusundaki Batılı ele!tirilere kar!ı 
Kur’an’ın Batı’nın ortaya koydu#u modern sistemden üstün bir sistem 
ortaya koydu#unu ispatlama amacında oldu#u görülmektedir. Bu yolla 
Kur’an’ın kadın ile ilgili hükümlerini gözetilen maslahat çerçevesinde 
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açıklayarak Kur’an’ın modern ça#a hitap etmedi#i yönündeki ele!tiri-
ye ve "slâm’ın kadının haklarını kısıtladı#ı yönündeki ithamlara cevap 
vermi! olmaktadır. 

Sonuç
Modernle!me ile kadın hakları meselesi, modern "slâm dü!ünür-

lerini yo#un olarak me!gul etmi!tir. Bu mesele, genel olarak "slâm’ın 
temel kaynaklarında kadının tesettürü, !ahitli#i, miras hakkı ve çok 
e!lilik gibi hükümler çerçevesinde tartı!ılmı!tır. Bu çalı!mada kadın 
hakları meselesi, Mısır merkezli olarak Re!îd Rızâ’nın fikirleri ile sınır-
landırılarak ele alınmı!tır. Re!îd Rızâ’nın konuyu ele aldı#ı belli metin-
ler üzerinden doküman analizi ve söylem analizi yöntemlerini birlikte 
kullanarak Rızâ’nın görü!lerini hangi ba#lamda ortaya koydu#u tespit 
edilmeye çalı!ılmı!tır. Rızâ, Batı kar!ısındaki krizin yo#un olarak his-
sedildi#i dönemde ya!amı!tır. Bu dönemde oryantalist söylem tara-
fından "slâm’ın genel manada geli!ime mâni oldu#u iddiasıyla "slâm 
ülkelerindeki geri kalmı!lıktan "slâm’ın temel kaynakları sorumlu tu-
tulmu!tur. Aynı zamanda aydınlanma dü!üncesinin etkisi ve Batılı bi-
lim anlayı!ının yayılması ile vahyin bilgi kayna#ı olu!u sorgulanmı!tır. 
"slâm’ın modern ça#a hitabını ispatlama zarureti içinde olan modern 
"slâm dü!ünürleri, "slâm’ın kaynakları ile yorumunun arasını ayıra-
rak Batılı ele!tirileri cevaplamı!tır. Batı’dan gelen ele!tiriler, "slâm’ın 
yorum ve ya!anma biçimini aktaran klasik kaynakların ba#layıcı ol-
madı#ı fikri temelinde metin merkezli olarak do#rudan Kur’an üzerin-
den "slâm’ın ilk dönemi esas alınarak cevaplanmaya çalı!ılmı!tır. Bu 
süreçte "slâm co#rafyasının önemli merkezlerinden biri olan Mısır’da 
ıslah fikirleri ortaya çıkmı! ve "slâm dünyasına yayılmı!tır. Bu ıslah 
faaliyetleri içinde kadın hakları meselesi önemli bir yer tutmaktadır. 
Bölgenin önemli isimlerinden olan Rızâ’nın kadın hakları konusunda-
ki eserlerinin te’lif sebeplerinden ve eserlerinde kullandı#ı üsluptan 
hem Batılı ele!tirilere cevap vermek hem de "slâm toplumunu bilgi-
lendirmek amacıyla "slâm’ın kadına verdi#i hakları açıklamak istedi#i 
anla!ılmaktadır. Rızâ’nın Abduh ekolünün Batılı ele!tiriler kar!ısında 
"slâm’ın de#il, "slâm’ın ilk dönemlerinden sonraki yorumlarının prob-
lemli oldu#u yönündeki temel fikrini sürdürdü#ü görülmektedir. Bu 
amaçla "slâm’ın konu hakkındaki “gerçek” görü!ünü ortaya koymak 
istemektedir. Bu yakla!ımında Kur’an’ın kadın konusunda ilk dönem-
de gerçekle!tirdi#i ıslahın üstünlü#ünü ispatlamak amacıyla cahiliye 
dönemi kadının durumuna dair açıklamalarda bulunmaktadır. Kur’an, 
modern dönemde ele!tiri konusu olan kadının miras hakkı, !ahitli#i, te-
settürü, nikah ve bo!anma gibi çe!itli konularda hiçbir be!eri sistemin 
ula!amadı#ı üstünlükte bir sistem ortaya koymu!tur. Di#er taraftan bu 
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yakla!ımıyla Re!îd Rızâ, "slâm vahyinin sorgulanması ve modern prob-
lemlere cevap vermede yetersiz görülmesine kar!ı çıkarak Kur’an’ın 
asırlar önce kadına sunmu! oldu#u seviyenin üstünlü#ünü açıklamı!-
tır. Kadın hakları konusunu Kur’an merkezli olarak ele alan Rızâ’nın 
Kur’an’ın kadın ile ilgili hükümlerini maslahat çerçevesinde açıkladı#ı 
görülmektedir. Rızâ, kadın hakları konusunda Batı’nın bütün geli!mi!-
lik iddiasına ra#men "slâm’ın sundu#u seviyeye eri!emedi#ini Batı’daki 
örnek uygulamalarla ispatlamaktadır. Kadın hakları konusunda batı-
lıla!manın temel ilkelerini edinmek gerekti#i dü!üncesinde olmasına 
ra#men onun dü!üncesinde kadını fıtratından uzakla!tıracak derecede 
batılıla!ma do#ru de#ildir. Onun konu hakkındaki görü!lerinin kadı-
nı fıtratından uzakla!tıracak derecede tam batılıla!ma ile "slâm’ın ilk 
dönemlerinden sonra ortaya çıkan yorumlar arasında Kur’an merkezli 
bir denge sa#lamak amacına yönelik !ekillendi#i söylenebilir.
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