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TARİHSEL VE TEOLOJİKAÇILARDAN 

KADININ ÖRTÜNMESİ SORUNU 

Bedriye Özçelik YILMAZ" 

Abstract 

The Woman's Veiling Issue From A Histarical And Theological Pers
pective 

The traditlon ofwoman's veliing !ncluding headscarfbases upon along his
tory. In ancient civillzatlons, for example in Mlddle Assyıia. a wıitten law 
was ın force that obllge free woman to vell and slaves to unvell. JeWish and 
Chrtstlan iradition has followed sinıllar practlces. Additlvely Woman's vel
IIng has symbollzed the obedlence to Gad and man in Chrtstlan tradltlon. 
According to statements of Quran. woman who have to be veiled is free 
women and Quran does not assign an additlve meanlng to veliing such as 
obedience to man. Headscarf, symbollzes that a women is free (esteemed) 
and gıves her a social statue and implles her pıivacy. 

Key Words: hermeneutıcs, descıiptlve method, veillng, headscarf, freedom, 
classical hermeneutlcs, textual cıitlcism, histalical context. the reason of 
existence of the verses of the Quran. 

1. Giriş 

Özellikle son yanın asırlık süreçte, gert1imli tartışmalann odağı haline gelen 
örtünrne olgusu, uzun tarihinde taşımadığı kadar çok anlam yüklenmiştir. Bu 
süreçte anlamlandırma eylemi örtünıneden bahseden Kur'an ayetleri üzerinde 
de gerçekleşmektedir. Bu anlamlandırma, ayetlerin tarihsel bağlamırım ve bu 
bağlamda kullanılan dilin dikkate alırımayıp, yarumcunun içinde bulunduğu 
şartıann itici gücü ve niyetiyle ayetin metni üzerinde gerçekleştiğinde, birbiri
ne taban tabana zıt anlamlar ortaya çıkmaktadır. Yaşanılan süreçte örtünrne 
ile ilgili ayetler bu durumdan fazlaca nasibini almıştır. Bu yazı, örtünrnenin 
Kur'an öncesi dönemlerdeki durumuna bir göz attıktan sonra, söz konusu 
Kur'an ayetlerinin kendi tarihsel şartlannda gerçekleşen anlamOar)ını ortaya 
çıkartına, bir anlamda döneme ait bir resim çizebilme çabasının bir sonucu
dur. Bu çabada, özellikle ayetlerin indigi dönemi, ayetlerle ilişkisi çerçevesin
de deskriptif yöntemle ele alan klasik tefsirlerden, bir ölçüde de hadis eserle
riyle şiirlerden istifade edilmiştir. Tefsir disiplini çerçevesinde hazırlanan bu 
yazının, yaşanılan süreçteki mevcut sorunu çözme gibi bir amacı yoktur. Bu 
görev Fıkıh disiplinine ait olmalıdır. 

• Ankara Üni. Sosyal Billmler Enst. ffemel İslam Billmleıi ffefsir)) doktora öğrencisi . 
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2. Eski Uygarlıklarda Örtünme 

Örtünmenin insanlık tarthi kadar eski bir gelenek olduğu gerek birçok ta
rihi veride gerekse kutsal kitaplarda ve yaşanan gelenekte görülmektedir. Ar

keolojik kazılar ve bilimsel veriler de buna işçı.ret etmektedir.' Başörtüsünün 
tüm ilahi dinlerin mensuplarınca kullanıldığı, İslam'dan önce İran, Bizans, 
Hint medeniyetlerinde yaygın bir uygulama olduğu, bunlara ait dinsel ve ta
rihsel metinlerden açıkça anlaşılmaktadır.2 

Kadının örtünınesi (başörtüsü) kadim bir gelenek olarak Sümer, Urartu 
ve Hitit uygarlıklarının örf ve adetlerinde, hürlük3 sembolü olarak kabul edil
miştir. Hürlük-kölelik ile dış görünüş arasında birebir ilişki kuran en erken 
hukuki düzenleme, Hammurabi kanunlarında yer almıştır.4 Ayrıca Sami hu
kuk geleneğinin gelişmiş bir örneği olan ve M.Ö. ikincibinin ikinci yarısına 
denk düşen Orta Asur kanunları, örtü ile hür olma arasında sıkı bir bağ kur
muştur. Aşağıda metnini vereceğimiz kanun maddeleriyle, başörtüsü, sokağa 
çıkan, yani kamusal alana giren hür kadınların bir sembolü olarak tanım
lanmış ve hukuki güvence altına alınmıştır. Bunun yanı sıra, kanuna göre, 
köle kadınlar/esirtu'lar ve fahişeler, hiçbir surette başlarını örtmeyecekler, 
bu kuralı ihlal edenler ve/veya kanunun ihlaline göz yuman hür kişiler, söz 
konusu kanun hükmüne göre, belirlenen cezalarla cezalandırılacaklardır. Ka
nun maddeleri şöyledir: 

Madde 40: İster evli kadınlar, ister dulicadınlar veya Asurlu Icadınlar olsW1, so

kağa çıkarlee n başlarını açmamış olacaklardır. Adamın lazlan... ya bir ş al. ya 
bir giysi veya bir gulinu ile örtülü olmalıdırlar. Başlan açık olmayacaletır ... (Evin 
içinde) örtünmeyecelcler, yalnız olarale sokağa gittiiclerinde örtünecelclerdir. Sahibi 
ile sokağagiden esirtu'lar örtülüdür/er. Kocaya varangadistu'lar (cariye), solcaleta 
örtünmelidirler. Kocaya varmamış olanların solcaleta başlan açıktır, örtünmemeli
dir. Fahişe örtülü değildir, başı açıktır. Örtülü bir fahişeyi gören olursa, onu tutuk
layacale, şahitler çılearacale, saray mahleemesine onu götürecek, ziynetlerini alma
yacalclar, onu yalcalayan elbisesini alacalctır. Ona elli so pa vuracalelar, başına zift 
dölcecelcler. Eğer bir adam örtülü bir fahişeyi görür, onu serbest bıralcır (yaleala
maz) ve saray mahkemesine götürmezse. o adama elli sopa atılacaletır. Onu ihbar 
eden elbisesini alacale, lculalclarını deleceleler, ip geçirecelcler, arkasına bağlaya
calclar. Bir ay süreyle leralın haberciliğini yapacalctır. Kadın ~sirtu'lar örtünmeye
celcler, örtülü esireyi gören, yalcalayacak ve onu saray mahkemesine götürecek, 
kulaldarını kesecekler. onu yakalayan elbisesini alacaletır. Eğer bir adam, örtülü 
bir esire görür ve onu serbest bıralcır(da) o, yalealanamaz ve saray mahkemesine 

1 Meral Akkent-Gaby Franger. Ba.şörtü. Dağyell Yay .. Frankfurt 1987. s. 62-66, 85-87, 95-97, 
Eyüp Ay, "Örtünmenln Tarihsel Görünümlerl ve Sembollk Anlam(lar)ı", İsliimiyiit Dergisi. Arıka
ra 2001. vı. sayı: 2, 1 ı. Aynca yazann makalesinde ele aldıgı dönemlere alt konuyla ilgili sun
muş oldugu arkeolojlk resim ve heykeller Için bkz. s. 16-18. Bedriye Yılmaz. Tarihten Günümüze 
ÖrtünmeninAnlamlan. İz Yay .. İstanbul2008, 23. 

2 Akkent-Franger, a.g.e .. s. 67-71. 87-88. Mutahharl. Hicab. Örtünmenin Felsefesi. çev. Mücteba 
Mir, Şura Yay .. İstanbul 1999. s. 12-16. Yılmaz. a.g.e., 24. 

3 Köle olmama. şeref sahibi olma, ayrıntılı bilgi içtn bkz. Yılmaz. a.g.e .. 225-226. 
4 Aynnblı bilgi içtn bkz. Mebrure Tosun. I<addye Yalvaç. Sümer. Bab U, Asur Kanunlan ve Ammi

ŞaduqaFerman~ ITKB. Ankara 1975, 181-217. 
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götürülemezse, onu{ adamı) suçlayıp ispat ettikten sonra. ona 50 sapa atacaklar, 
lculalclarını delecekler, ip geçirecelcler, ensesine bağlayacalclar. Onu ihbar eden 
elbisesini alacak, adam bir ay süreyle leralın haberciliğini yapacaktır. 

Madde 41: Eğer bir adam, esirtu'sunu örtme/c isterse, beş veya altı arkadaşını 
oturtup. onların önünde onu örtecelc ·o benim karımdır." diyece/c ve o, onun /carısı 
olacalctır. Adamların önünde örtünmeyen ve kocası "Bu lcarımdır." demeyen esir
tu. zevce değildir, esirtu'dur. Eğer adam ölürse, örtülü karısının evlatları yolcsa 
esirtu'nun evlatları evlattırlar ve hisselerini alacalclardır.5 

3. Yahudilikte Örtünme 

Tevrat'ta örtünme ile ilgili geçen anlatımlarda da örtünmenin saygın/hür 
kadınlara ait bir özellik olduğu görülmektedir. Tevrat metinlerinde başörtü
sü ve peçeye atıfta bulunulduğu görülür. Haber niteliğiilcteki bu anlatımların 
kutsal kitaptaki varlığı Yahudi geleneğinde daha sonra (Rabbinik literatürdel 
örtünmenin tamamen dinsel bir özellik kazanıp katı kurallara bağlarımasına 
yetmiştir. Örneğin sokağa başörtüsüz çıkan bir kadının. kocası tarafından 
mehir ödenmeksizin boşanabileceği bir kanun olarak yer almıştır.6 Zira tarih 
boyunca, kutsal metinlerin atıfları bir çeşit kabul. hatta ilahi bir buyruk ola
rak telakki edilmiştir.7 

Yahudi geleneğinde başörtüsünün dini bir hüküm olmasında Rabbillik lite
ratürün (bir anlamda sözlü Tevrat) etkili olduğu söylenebilir. Zira bu gelenekte 
bir hükmün dini olabilmesi için Tevrat metninde yer alması şart olmayıp. dinin 
en önemli kaynakları olan Rabbillik literatürde bulunması yeterlidir. Örneğin 
Hz. Musa'nın Allah ile konuşmasıyla yüzünün parlaması, yüzünü insanların 
yanında bir peçeyle örtüp Allah'ın huzuruna geldiğinde açmasının anlatıldığı 
Tevrat metni8 Yahudilikte tarih boyunca bazı dinsel gelenekiere kaynaklık et
miş ve çeşitli sembolik yorumlara neden olmuştur. Bu olayın İncil'de9 de farklı 
şekilde yorumlandığı görülebilir. 10 

Kadınların örtüleri (başörtüsü-peçe) ile ilgili atıfların bulunduğu Tevrat 
metinleri de farklı yorumlara tabi tutulmuştur. Hz. İshak'ın hanımı ve Hz. 
Yakub'un arınesi Rebeka'nın bir köle yanında kullanmadığı örtü-peçeyi, o kö
lenin efendisinin (bu kişi damat adayı İshak'tır) yanında kullandığı anlatıl
mıştır.11 Rebeka'nın bu davranışı Yahudi geleneği içerisinde farklı yorumlara 
tabi tutulmuştur. Bazıları Rebeka'nın geldiği Mezopotamya geleneklerine göre 
örtündüğü, bazıları yüzü ve başı açık olarak yolculuk yapıp İshak'ı görünce 

5 Tosun ve Yalvaç, a.g.e .. s. 252-253, Akkent-Franger. a.g.e., 65. 
6 Bkz .. M. Menachem Brayer. 17ıe Jewish Woman in Rabbinic Literature: A Psychosocial Perspec· 

tive. Hoboken, N.J.: Ktau Publishing House. 1986, 239, 316, Görmez, a.g.m., 23, bkz. Yılmaz, 
a.g.e., 26-29. 

7 Görmez. "İlahi Diniere Göre Başörtüsü", İslamiyat Dergisi. Ankara 2001, VI. sayı: 2, 23. 
8 Bkz. Çıkış. 34:29-35, Kitabı Mukaddes. Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul2006, 94. 
9 Bkz. Pavlus'un Korintlilere gönderdigl İkinci Mektup. 3:13-18, KitabıMulcaddes, 184-185. 
10 Görmez. a.g.m.. s. 20, ayrıca bkz. Bak! Adam. Yahudi Kaynalc/arına Göre Tevrat. 8-14. 
ll Bkz. Tekvln, 24:65, Kitabı Mukaddes, 23. 
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Kenanlıların geleneklerine göre örtünme ihtiyacı hissettiği yorumunu yapmış, 
bazılan ise Rebeka'nın bu davranışınıevlilik ile ilişkilendirmişlerdir. ı2 

Yahuda'nun gelini Tarnar ise kayınpederine tanınmamak için yüzünü de 
örterek iyice sarırup yol üzerinde oturmuş, Yahuda yüzünün örtüsü nedeniyle 
Tarnar'ın fahişe olduğunu düşünerek onunla birlikte olmayı teklif etmiş ve bir
likte olmuşlardır. Metinde anlaWanlara göre Tarnar bunu bir nedenden ötürü 
kayınpederinden intikam almak amacıyla yapmıştır. ı3 Bazılan tarafindan bu, 
Yahudi geleneğinde başörtüsünün asaJet ve statü ifadesi olduğu, bazı fahişe 
kadınların asil görünebilmek için zaman zaman başörtüsü ve peçe kullanma 
yoluna gittikleri, bu durumun Yahuda'nın yüzünü örttüğü halde Tamar'ı fahi
şe zarınetmesinin nedeni olduğu şeklinde yorumlanmıştır. ı4 

Tevrat'ın İşa'ya bölümünün 47. babında Babil kızı ve Kildaniler kızına hi
tap edilmiştir: "Ey sen, ere varmamış Babil kızı. aşağı in de topraleta otur; ey 

KUdanil.er kızı, taht yok, yere otur; çünkü artıle sana nazik ve nazlı demeyecek

ler. İki değirmen taşı al da un öğüt; peçeni aç, eteğini kaldır, baldırını aç, ırmale

lardan geç. Çıplaklığın açılacak, evet, görülecek ve ben öç alacağım ve kimseyi 

esirgemeyeceğim. " 15 Bu metne göre önceden birer kraliçe olan Babil kızı ve 
Kildaniler kızlannın asil (hür) oluşları, örtülerinin açılması ve hizmetçi (köle
cariye) yapılmalanyla ortadan kaldırılmaktadır. Buna göre örtünme ile sosyal 
üstünlük, açılma ile kölelik arasında bir bağ kurulmuştur. ıs 

Ayrıca Tevrat'ta başörtüsü ve peçe dahil olmak üzere giyim ve takılarını 
bir kibirlenme unsuru yapan bazı kızların Rab tarafından tüm giyim ve ta
kılannın çıkanlması ve saçlannın kesilmesiyle cezalandınlacaklarından söz 
edilmiştir. Metne göre bu kızlar halhallarını da şıkırdatarak kendilerine dikkat 
çekmekte ve kibirle kıntarak yürümektedirler. 17 

Tevrat'ta hikayeler içerisinde yer alan ve başörtülertyle betimlenıniş olan bazı 
kadınların örtünme nedenleri açıkça aynı kitapta yer almadığı halde, daha son
ra ortaya çıkan Rabbillik literatürün de etkisiyle başörtüsü, Yahudi geleneğinde 
çok farklı anlamlan üzerinde taşımaya başlamıştır. Kimilerine göre saygınlık 
ve soyluluk göstergesi olan başörtüsü, kimilerine göre iffet, kimilerine göre de 
pag~ kültüre karşı tavır almak için, bir simge olarak kullanılmıştır. Özellikle 

12 Bkz. John L. McKenzle, S.J., Dictionaıy of the Bible, Collier Books, Macmillan Publishing Com
pany, New York 1965, 912, akt., Görmez, a.g.m., 21. 

13 Bkz. Tekvin, 38:13-16, Kitabı Mukaddes, 40. 
14 McKenzle, a.g.e., 912, akt., Görmez, a.g.m., 22, bkz. Yılmaz, a.g.e., 27. Benzer bir durum Cahiliye 

döneminde savaşlarda yenllmek üzere olan hür kadınlann cephesinde yaşanmıştır. Onlann da 
caliye zannedildikleıinde kend!leıine tenezzül edilmez düşüncesiyle başlannı açarak kaçmaya 
hazırlandıklan nakledllrniştır. Muhammed ei-Hüfi, el-Mer'e.fi'ş-şi'ri'l-côlıi/L Kahtre 1977, 373. 

15 İşaya, 47: 1-3, Kitabı Mukaddes, 704. 
16 Yılmaz, a.g.e .. 28. 
17 Bkz. İşaya, 3:16-24, Kitabı Mukaddes, s. 669, bu Tevrat metninde yer ;ılan kıntarak, ayaklan 

vurup ses çıkararak klblrle yürümek, Kur'an'ın Nur: 31. ve Ahzab: 33. ayetleıinde de inanan 
kadınlardan yapılmaması istenen davranışlardandır. 
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daha sonra Hristiyanlıkta böyle bir anlam kazanmıştır. 18 Bir diğer yoruma göre 
ise, başörtüsü, kadının kocasına olan kutsal aidiyetinin simgesidir. Bu görüşte 
olanlar, başörtüsünü sadece evli kadınlar için gerekli görmüşlerdir. 19 

4. Hıristiyanlıkta Örtünme 

Hıristiyanlıkta, Yahudilikte bir kanun haline getirilen başörtüsü uygula
masının devam ettiği görülür. Bütün Hristiyan ilcanalarında görüldüğü üzere, 
Meryem Ana'nın başı örtülüdür.20 Reformasyon öncesine kadar hiçbir kadın 
dini töreniere başı açık olarak katılmamıştır. Başörtüsü, Hristiyanlıkta dini 
bir içeriğe bürünmüştür. Hatta sözlükte 'veil', "Hristiyanlığın başörtüsü" diye 
tarif edilmiştir.21 

Hristiyanlıkta yalnız rahibelerin değil bütün kadınların başlarını örtme
leri emredilmiştir. Kitabı Mukaddes'in, Mektublar bölümünde Pavlus'un 
Korintoslular'a yazdığı birinci mektubun 11. bölümü baş örtme konusundadır 
ve şöye denilmektedir: 

"Ben Mesih'i örnek aldığun gibi, siz de beni örnek alın. Her dımunda beni hatırla
dığınız ve size ilettiğim öğretileri olduğu gibi koruduğunuz için sizi övüyorum Ama 
şunu da bilmenizi isterün: Her erkeğin başı Mesih, kadının başı erkek ve Mesih:in 
başı Tanrı'dır. Başı örtülü olarale dua eden ya da peygamberlik eden her erkek, 
başını küçük düşürür. Ama başını örtmeden dua eden ya da peygamberille eden 
her kadın, başını küçük düşürür. Böylesinin, başı traş edibniş bir kadından (fa
hişe) farkı yolctur. Eğer kadın örtünmüyorsa, saçını kestirsin. Ama kadının saçını 
kestinnesi ya da traş etmesi ayıpsa, başını örtsün. Erkek başını örtmemelidir. 
Çünkü erkek Tanrı'nın benzeyişinde olup Tanrı'nın yüceliğini yansıtır. Kadın ise 
erkeğin yüceliğini yansıtır. Çünkü erkek kadından değil, kadın erkeleten yaratıldı. 
Erkele kadın için değil, kadın erkele için yaratıldı. Bu nedenle ve melekler ıığrıına 
kadın, bir yetki işareti olarak başını örtmelidir. Ne var ki, Rab'de ne kadın erkek
ten, ne de erkek Icadından bağımsızdır. Çünkü kadın erkeleten yaratıldığı gibi, 
erkek de kadından doğar. Ama her şey Tanrı'darıdır. Siz kendiniz karar verin. 
Kadının örtüsüz başla Tanrı'ya dua etmesi uygun mu? Doğa bile size erkeğin uzun 
saçlı olmasının kendisini küçük düşürdüğünü, ama Icadının uzun saçlı olmasının 
kendisini yücelttiğini öğretmiyor mu? Çünkü saç kadına örtü olarak verilmiştir. Bu 
konuda çekişmek isteyen biri varsa, şunu bilsin ki, bizim ya da Tanrı'nın topluluk
larının başka bir geleneği yoktur. "l2 

Buna göre örtünmenin (başörtüsünün) dinsel sembolizmirı bir unsuru olu
şunun Hıristiyanlık ile pekiştiği söylenebilir. Yukarıdaki mektuba göre Hıris-

18 Xav!er Leon-Dufour, DictiDnary ofThe New Testament. Harper and Row Publlshers, San Francls-
co1983, 418, Görmez. a.g.m.. 23-24. 

19 Brayer, a.g.e .. 139. Görmez. a.g.m., 23-24, akt. Yılmaz, a.g.e., 29-30. 
20 Roger Garaudy. Entegrizm. çev. Kamil Bilgin Çileçöp. Pınar Yay., İstanbul 1995, 109. 
21 The Oxford Dictionary of the Chiistian Church. ed. F.L. Cross. Oxford Unv. Press, 1985, 1430, 

Görmez. a.g.m., 24. Yılmaz, a.g.e .. 30. 
22 İncil, "Pavlus'un Korintlilere Biiinci Mektubu", Yen! Yaşam Yay., istanbul1995, 11. Bölüm. 1-16, 

369-370, Pavlus'un bu mektubu M.S. 55 elvarında yazdığ;ı bellrtilmiştır, bkz. a.g.e .. 355. 
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tiyanlıkta kendinden önceki tarihe paralel olarak fahişenin başı açıktır, ayrıca 
saçı kısa kesilmiştir. Bu mektupta örtünme ilk kez farklı bir sebebin, kadının 
yaratılış olarak erkekten aşağıda oluşunun sembolü olmuştur. Örtünmenin 
İncil'deki bu yer alış biçiminin bugün tüm dünyada dillendirilen kadın üze
rindeki "ataerkil baskı" ve "kadının ikincilliği"ni sembolize ettiği, bu nedenle 
de bir "esaret" sembolü olduğu şeklindeki söylem üzerinde etkili olmuş olsa 
gerektir. Buna göre Hıristiyan dünyasında Pavlus'un söz konusu mektubu ile 
örtünmenin anlamında bir tersine evrilmenin gerçekleştiği söylenebilir. 

5. Cahiliye Arap Toplumunda Örtünme 

Cahiliye Arap toplumunda genel olarak, h ür ler ve earlyeler olmak üzere iki 

sınıf olan kadınlardan h ür olanların toplum içindeki konuınları, diğerlerinden 
çok farklıdır. Cariyeler birçok alanda hizmetçi olarak çalışmaktadırlar. Arap
lar zina suçu işleyen hür kadınları ölüınle cezalandırdıkları halde earlyeler 
için böyle bir uygulamada bulunmazlar. H ür kadınlardan beklenınediği halde 
cariyelerin gayri ahlaki tutuınları normal karşılanabilmektedir. Çeşitli kay
naklarda İslam öncesi Arap toplumunun belli kesiınlerinde bugün zina sayıla
bilecek birlikteliklerin çeşitli nikah usulleri altında gerçekleştiği, bazı cariye
lerin isteyerek, bazılarının zorla fuhuş yaptı(rıldı)ğı, fahişelerin fuhşunun ise 

. geleneksel ritüeller içerisinde yerini bulan uygulamalarla herkesçe bilindiği ve 
bu uygulamaların nesebin karışmasına neden olduğu aktarılmıştır.23 

Bundan dolayı nüzülünün ilk yıllarından itibaren Kur'an, fuhşun önlen
mesi, ilietin korunması üzerinde sıklıkla durmuştur. Örtünme ile ilgili ayetle- · 
rin gelişi ise 23 yıllık nüzül sürecinin 17-18. yıllarında gerçekleşıniştir.24 Bu 
kronoloji, örtünmenin cinsel ahiakın yerleşmesinin yegane garantörü olmadı
ğını göstermektedir. Çünkü Kur'an nüzül süreci boyunca insanlar arasında 
ahiakın her yönüyle yerleşmesinde ısrarla durmuştur.25 

Dönemle ilgili çalışmalar incelendiğinde başörtüsü geleneğinin bu dönem
de uygulandığı, cariyelerin başlarını örtmedikleri ve toplumun cariyelerden 
ziyade hür kadınlara değer atfedip, onlarla ilgilendikleri görülmektedir.26 Ca
hiliye telakkisinde kadının saçı. dini bir boyutun ötesinde özel bir anlam ifade 

23 Bkz. Ali Osman Ateş, İslwn'a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitap Öifve Adetleri. Beyan Yayınlan, İstan
bul 1996, 331-346. Ali Bardakoglu, "Cahiliye Döneminde Kadın", Sosyal HayaUa Kadın. Ensar 
Neşıiyat. İstanbul 1996, 12-13. M. Asım Köksal. İslam Tarihi. Köksal Yayınlan, İstanbul 2005, 
VI, 443, RamazanAltıntaş. "CahlliyeArapToplumundaKadın", DiyanetİlmiDergL c. 37, sayı: 1, 
Ankara 2001. 62. Nur: 33.ayette caıiyeleıin fuhşa zorlanmaması konusunda uyan gelmiştir. 

24 Bkz. Mehdi Bazergan, Kur'an'ın Nüzul Süreci. çev. Yasin Demirkıran, Muhammed Feyzullah, 
Fecr Yay .. Ankara 1998, 226-235. 

25 Yılmaz, a.g.e., 288. 
26 Bkz. Ahmed Muhammed ei-Hüft. a.g.e .. 369-376, Altıntaş, a.g.m.. 64-66, Ebu'! Ferec el-İsfeharu, 

el-Egiini, Daru'l Fikr. Beyrut t.slz. c. 22. 60, Neşet Çagatay. İslam Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye 
Çağı. Ankara 1982. 132, İsmail Hakkı Ünal, "Hadisiere Göre Kadının Örtünmesi", İslfuniyii.t Der
gisi. VI, sayı: 2. Ankara 2001. 61. 
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ettiği için özenle korunup gözetilmesi gerekmektedir. 27 Cahiliyede baş ve yüz 

örtüsünü kullanıp özel durumlarda açanlann yanı sıra, güzelliğiili teşhir için 
yüzünü, boynunu, gerdanını ve kollannı sürekli açan kadınlar da mevcuttur. 
Nitekim Kur'an, Nur süresi 31. ayetle buna işaret etmektedir.28 

6. Klasik Dönem Tefsirlerinde Örtünm.e 

Tefsir. söz halindeki ilahi hitabın metin haline gelerek bağımsızlaşması sü
recinde, onunla birlikte yazıya geçirilemeyen, olay olarak ilahi hitap ile ilişkili 
unsurlara ulaşmayı ve hitabı bu unsurlarla tekrar buluştunnayı amaçlar. Baş
ka bir ifadeyle Tefsir. Kur'an'ın cümlelerinin. sözlü söylem halinde iken sahip 
olduğu özelliklerine tekrar ulaşmak üzerine kurgulanmış betimleyici bir disip
Iindir. Tefsir, Kur'an ayetlerindeki ifadeleri. Peygamber'in ve Ashabın nasıl an
ladığına ve uyguladığına dair nakillerle ve ayet hakkındaki kıraat, linguistik ve 
gramer bilgilerini vererek ele almıştır. Ancak onları bağımsızlaşmış ve umum 
ifade eden bir lafız kabul ederek. ondan yeni durumlar için normatif sonuçlar 
üretmek Fıkıh tarafından gerçekleştirilmiştir. Böylece İslam bilimleri geleneğin
de Kur'an'ın yorum süreci, Tefsir ile ilk neslin tarihsel bağlarnından başlatılmış 
olmaktadır.29 İlk müfessirler ayetin tefsirine sebeb-i nüzülünü zikrederek baş
lamayı adet edinmişlerdir.30 Tefsir tarihi incelendiğinde müfessirlerin esbab-ı 
nüzüle tedvin çağından bu yana çok önem verdikleri görülecektir.31 

Kur'an, örtünme konusunda Arap toplumunda daha önce olmayan. bilin
meyen bir uygulamayı getirmemiştir. Örtünme milattan önceki devirlerden 
Nur ve Ahzab sürelerinde geçen söz konusu ayetlerin gelişine kadar çeşitli 
toplumlarda olduğu gibi İslam öncesi Arap toplumunda da var olan bir uygu
lama olmuştur.32 

27 Bu dönemde kadının saçı çok değerli bulunduğu Için. kadın saçının bakırnma çok önem ver
mekte. ölüm ve savaş gibi bir durum olmaksızın saçını kesmemektedir. Cahiliye örfüne göre 
kadın. kocası veya btr yakını öldüğünde üzüntüsünü ortaya çıkarmak ve fedakarlığın zirVesinde 
olduğunu kanıtlamak adına başörtüsünü çıkartıp büyük değer aifedilen saçlannı tıraş etttr
mekte. başına toprak ve kül dökerek. ayağından ayakkabılannı çıkanp başına vurmaktadır. 
Belirtlldlğlne göre bu durum, kadının başına gelen felaketin de ilanı sayılmaktadır. Kadının saçı 
ile ilgili benzer anlayışı Orta Asur kanunlannda, Yahudiliktc Babil ve Kildanller kızına yapılan 
hitapta ve İncil'de Pavlus'un başörtüsü ile ilgili mektubunda da görmüştük Aynca kadınların 
saçlan dönemin şiirlerine büyük ölçüde konu olmuştur, Yılmaz, a.g.e .. s. 40, aynca bkz. İmıiü'l 
Kays, Muallalcô.t/Yedi As/c~ çev. Nurettin CeViz ve dğr .. Ankara Okulu Yay .. Ankara 2004. s. 
33, Cevad All. el-Mufassalji Tarihi'! Arab Kable'l İslam. Bağdat, 1993, c. 4. s. 62 l. Muhammed 
Murtaza Zebidi, Tô.cu'lArüs, Beyrut. 1306, c. 4, s. 408, Altıntaş, a.g.m. s. 69-70. 

28 Ünal. a.g.m. s. 55. aynca bkz. Altıntaş, a.g.m.. s. 67-72. Hamidullah. İslam Peygamberi. çev. 
Salih Tuğ, İrfan Yay., İstanbul 1990. c. 2, s. 1062. 

29 Mehmet Paçacı, "Klasllc Tefsir Neydi?", Çağdaş Dönemde Kur'an'a ve Tefsire Ne Oldu?, Klaslle 
Yay., İstanbul2008, s. 117-118, bkz. Zerkeşi. el-Burhan, ı. 16, 23, 34, 148. 

30 Zerkeşi. el-Burhan, ı. 34. 
31 Ahmet Nedim Seıinsu. Kur'an ve Bağlam. Şule Yay., İstanbul2008, s. 122. 
32 Bkz. Eyüp Ay, a.g.m., s. 11-18, M. Görmez, a.g.m., s. 19-26, Ahmed Muhammed el-Hüfı. el-Mer'efi'ş

şi'ri'l-cahili. Kahtre 1977. s. 369, Ünal, a.g.m., s. 54. Altın taş. a.g.m., s. 67-72, Hamldullah. a.g.e., c.2, 
s. 1062, Rıza Savaş, Hz. Muhammed Devrinde Kadın, Ravza Yayınlan, İstanbul 1991. s. 210. 
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Örtünineyle ilgili ayetler Hendek Savaşı ve sonrasında nazil olan Ahzab ile 
ondan yaklaşık bir yıl sonranazil olan Nur süresi içinde yer alır. Bu dönem 
Mekke müşriklerinin, askeri düzeyde, yeni kurulan Medine İslam toplumu
na tam olarak maglup oldukları, Medine'deki münafıklarla Yahudilerin bazen 
anlaşma yoluna da giderek İslam toplumunu çeşitli şekillerde yıldırma, boz
ma çabası içinde bulundukları bir dönemdir. Öyle ki Hz. Peygamber'in evleri 
gözlenıneye başlamış, Müslümanların özel yaşamlarından negatif durumlar 
yakalanmaya çalışılmıştır.33 Aynca Hz. Peygamber ve ailesi oluşturulmaya ça
lışılan Müslüman toplum tarafından model alınmaktadır. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber ailesinin örnekliginde erdemli bir toplum oluşturmayı hedefleyen 
ayetler nazil olınuştur. Örtünineyle ilgili ifadeler, Müslümanların adab-ı mua
şeretle ilgili davranışlarını düzenleyen söz konusu ayetler içerisinde yer alır. 
Süredeki sosyal düzenlernelerin tümü olayların meydana gelişiyle eşzamanlı 
şekilde gerçekleşmiştir. 

"Ey peygamber kadınları! Siz, kadınlardan herhangi biJigibi değilsiniz. Eğer koru
nuyorsanız, sözü ywnuşak/ cilveli söylemeyin ki, kalbinde hastalık bulunan kim
se tamah etmesin; maruf/uygun söz söyleyin." (Ahzab:32) 

Katade, ayetin ·siz Icadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz." kısmı için "bu 
ümmetin kadınlarından herhangi biri gibi degilsiniz, siz Hz. Peygamber'in eş
lerisiniz ve onunla berabersiniz, Hz. Peygamber' e ve O'na semadan gelen vahye 
tanıksınız ve siz diger kadınlardan daha fazla takvalı almalısınız." demiştir.34 

Müfessirler, Peygamber eşlerinin ayette belirtildigi gibi takva sahibi alınakla 
(emir ve yasaklara itaat etmekle) ümmetin herhangi bir kadını alınaktan çıkıp 
özel bir statüye sahip olacaklarını söylemişlerdir.35 F. Razi ise kadınlar arasın
da bir kıyaslamaya gitmektedir. Ona göre cariyelere nispetle hür kadınların 
durumu neyse hür kadınlara nispetle Peygamber eşlerinin durumu da odur. 
Razi, "Sizlerde, diger kadınlarda bulunmayan özellikler var. Örnegin siz, mü
minlerin arınelerisiniz ve peygamberlerin en hayırlısının hanımlarısınız. Hz. 
Peygamber'in 'Ben sizden biriniz gibi degilim.' buyurarak ifade ettigi gibi, Hz. 
Peygamber'in herhangi bir mürnin gibi olınayışı şeklinde, tıpkı onunla şeref 
bulan akrabaları da, başkaları gibi degildir. Bu çiftler arasında, bir tür denklik 
söz konusudur." demektedir. İbn Kesir de daha kısa olarak benzer ifadeleri 
kullanmıştır. 36 

33 Bkz. İbn Kesır. Büyük İslam Taıilıi. çev. Mehmet Keskin. Çağrı Yayınlan, İstanbul 1994, c. 4. s. 
163-164. 206, 254. 266. H. Tahsin Eın!roğlu. Esbab-ıNüzul. Ülkü Basıınev:l. Konya 1976. c. 9; 
s. 175. Mehdi Bazergan. Kur'an'ın Nüzul Süreci, s. 154. Asım Köksal. İslam Taiihi. c. 4, s. 266. 

34 İbn Ebi Hatım, Tefsiru'l Kur'an'U Azim. Nezzar Mustafa el-Baz Yayınlan, Mekke 1997, c. 9, s. 
3130, Taberi. Muhammed b. Cer!r, Cômi'u'lBeyiin.fi.Te'vili'lKur'an. Dar'ul-Kutub'll İlm!ye, Bey
rut 1999, c. 10, s. 293, Kurtubi, e!-Cômiu li Ahkô.m'U Kur' an, Daru'l Kutubi'l İlm!yye. Beyrut 
1988. c. 14, s. 115. 

35 Bkz. Zemahşeri, Muhammed b. Ömer, el-Keşşô.J, Am!ratu'ş-Şerefiyye, Mısır H.1307, c. 2, s. 212, 
Taberi, a.g.e., c. 10, s. 293, Kurtubi, a.g.e., c. 14. s. 115. 

36 Bkz. Er- Razi. Fahruddin, Tefsir-iKebir, çev. Suat Yıldırım ve dğr .. Akçag Yayınlan. Ankara 1994, 
c. 18, s. 258, İbn Kesir. Tefsiru'lKur'ani'lAzim. Darun Tayyibetun, Riyad 1997, c. 6, s. 408. 
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Ayette geçen jelii tehda'ne bi'l-qavli" (sözü yumuşak/ cilveli söylemeyin) ifa
desi ile ilgili olarak ilk dönem ve klasik dönem müfessirleri genel olarak, 'Pey
gamber eşlerinin, münafıklann ve/veya kötü niyet sahiplerinin beklentilerine 
firsat verecek tarzda konuşmamalan gerektigi' şeklinde yorumlamışlardır. İbn 
Zeyd. 'sözün ywnuşaklığı'm kadınlann erkeklerle konuşurken erkeklerin görr
Iüne hoş gelen (yol bulan) tondave üslupta konuşmaları olarak tammlamıştır.37 

Süddi ve başkalan ise bu ifadenin erkeklerle konuşurken kadmm ağzını, yüzü

nü eğip bükmesi ve müstehcen konuşması demek olduğurlu belirtmişlerdir.38 

" .. .Id. kalbinde hastalık bulwıan lcimse tamah etmesin (111T1Uilanmasın)" Katade, 
burada kastedilen kalp hastalığım "nifak" olarak yorumlamıştır. İkrime ise 
bunu "zina şehveti", Mücahid "zina beklentisi" olarak yorumlamaktadır.39 "gü

zel (maruj) söz söyleyin" ile ilgili olarak İbn Zeyd, güzel, iyi ve hayırlı sözün kas
tedildiğini söylenıiştir.40 Taberi, bu ifadeleri, "Erkeklerle konuşurken, kötülük 
düşünen erkeklerin beklentileri doğrultusunda sesinizi inceltıneyin. Zira bu er
keklerin, İslam'a ilişkin şüphelerinden veya münafıklıklanndan ötürü Allah'ın 
koyduğu sırurlara saygı duymayıp onları hafife aldıkları veya günah işlernekten 
çekimnedikleri için kalplerinde zaaf vardır, bu nedenle sizinle ilgili bir beklenti 
içine girebilirler. O halde, Allah'ın size mübah kıldığı ve izin verdiği şeyleri söy
leyin." şeklinde açıklamıştır.41 İlk dönem ve klasik dönem rivayet tefsirlerinde 
kadının sesinin erkeğe duyurulmamasına dair bir açıklama yapılmamış, ilk. dö
neme ait uygulamada da kadınlar, alçak veya yüksek sesle erkeklerle iletişimde 
bulurınıuşlardır. Ancak bir tür fikıh eseri olan Cassas'ın alıkarn tefsirinde bu 
tip kısıtlayıcı açıklamalara rastlarıır.42 

"Evlerinizde oturun.jvalearlı olun (ve qame.fi buyütilcunne), ille cô.hiliyyenin açılıp 
saçılması gibi açılıp saçılarale yürümeyin. Namazı lcılzn, zeicatz verin, Allah'a ve 
Rasülüne itaat edin. Ey ehl-i beyt, Allah sizden ldri giderme le ve sizi tertemiz yap
malc istiyor. n (Ahzab:33) 

Türkçe mealierin hemen hepsinde "oturun" olarak verilen "qame" ifadesi 
ile ilgili ilk dönem müfessirleri, doğal olarak anlaşılmış olacak ki, herhangi bir 
açıklamada bulurınıamışlardır. Kadınlann sosyal yaşamıyla ilgili bu döneme 
ait hadis rivayetlerine ve çalışmalara baktığınıızda ifadenin "oturun" şeklinde 
anlaşılınadığı açıkça görülmektedir.43 Taberi, ifadenin "qarne" ve "qırne" şek-

37 Tabeıi, a.g.e .• c. 10. s. 293:73,74. . 
38 İbn Ebi Hii.tim. a.g.e., c. 9, s. 3130:67. İbn Keslr. a.g.e .. c. 6. s. 409, Cassii.s, a.g.e., c. 3, s. 

528. 
39 Tabeıi, a.g.e., c. 10, s. 293, İbn Ebi Hii.tim, a.g.e .. c. 9, s. 3130. Kurtubi, a.g.e., c. 14, s. 115. 
40 Tabeıi, a.g.e .. c. 10. s. 293:77, İbn Keslr, a.g.e .. c. 6, s. 409. 
41 Tabeıi, a.g.e., c. 10, s. 293. 
42 Cassii.s, a.g.e., c. 3, s. 528-529, bkz. Yılmaz. a.g.e., s. 107. 
43 Bkz. Buhaıi, Temenni 9, İlim 36, Genaiz 6, İ'tisam 9. Hac 81, İydeyn 7, Zelcô.t 33, Müslim. Sallı.t 

30, İydeyn 2, İbn Keslr. Tefsir, c. 6, s. 409, Ebu Davud. Sallı.t 245, Daıirnl, Sallı.t 223, Ağırman 
Mustafa, Hz.Mulıammed Devrinde Mesci.d ve Fonksiyonlaıı. Ravza Yayınlan, İstanbul 1997, Tay
yib Okiç, İslam!yette Kadın Öğretimi. DİBY. Ankara 1979, Rıza Savaş, Hz.Peygamber Döneminde 
Kadın, s.223-225, Mehmet Blrekul, Fatih M. Yılmaz, Peygamber Günlerinde Sosyal Hayat ve 
Aile, Yediveren Yay .. Konya 2001. 
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linde iki okunuşundan söz etmektedir. İkinci görüşü tercih ettiğini bildiren 
Tabeıi, görüşünü Arap Dili'nin kurallan-kullanımı çerçevesinde örneklendire
rek delillendirmektedir. Buna göre "vekar"dan "qırne" şeklinde okunan kelinıe 
"oturun" değil, "vakarlı olun" anlamındadır.44 İbn Abbas, bu ayetin, özellikle 
Hz. Peygamberin hanımlan hakkındanazil olduğunu söylemiştir.45 

Örnek bir toplum inşa etme yolunda, kadını erkeği ve çocuğuyla hepsinin 
sosyal hayatın merkezinde tutulduğu Hz. Peygamber uygulamalarından (ve
fatından) kısa bir süre sonra, güvenliğin azalması gibi farklı tarihsel şartların 
ortaya çıkınasıyla kadının gerekmedikçe evinden çıkınarnası gereği dillendiril
meye başlanmıştır.46 Örneğin, Hz. Peygamber tüm kadınların hayırlı işler için 
çıkınalarını, fakir olup elbise bulamadığı için çıkamayanlan da diğerlerinin 
giydirmesi gerektiğini söylediği halde47 Hz. Ömer'den "kadınlara karşı çıplak
lıktan yardun isteyin (fazla elbise almayın ki, dışarı çıkıp .ft.tneye düşmesinler). 

Onlara çokça 'hayır· deyin. 'Evet, olur' demek. onları daha çok istemeye teşvüc 

eder." şeklinde bir rivayet nakledilebilmiştir ki bu kadınlan evlere hapsetme
ye yönelik olan anlayışı yansıtmaktadır. Birçok hadis :ilimi bu haberi mevzü 
olarak nitelendirse de Müstedrek sahibi Hakim sahih sayabilmiştir. Yine Hz. 
Ömer' e atfedilen "kadınlar avrettir, onları evlerle örtünüz ... ", "onları etrafı. göre

bileeelderi yüksek odalarda attırtmayın ve onlara yazı öğretmeyin. " gibi benzer 
rivayetlerin uydurma olduğunu belirten :ilimler olduğu gibi doğru kabul eden
ler de olınuştur.48 Rıza Savaş, Hz. Ömer'e atfedilen bu rivayetlerin, doğru dahi 
olsa, yalnızca bazı sahabilerin tamamen şahsi tecrübe ve anlayışlannı yansıt
tığını, İslam'a mal edilemeyeceğini belirtmiştir. Zira raşid halifeler döneminde 
yeni toplumlarla tanışan İslam toplumu onlardan etkilenmiş ve bazı tatsız 
olaylar da meydana gelmiştir. Örneğin hicıi 38 yılında Hariciler, mezhebi tar
tışmalar nedeniyle dört kadını öldürmüşlerdir. Bu dönemde her ne kadar bazı 
şahsi tutumlar ve cahiliye alışkanlıklarına dönüşler nedeniyle kadınlar, Hz. 
Peygamber dönemindeki kadar toplumun içinde olmasa da onlardan ticaret 
ve çeşitli mesleki alanlarda meşgul olanlan mevcuttur.49 

"ld teberrecne" (açılıp saçılmaym) ifadesiyle Hz. Peygamber eşierine hitap edil
miş, yaklaşık bir yıl sonra Nur:3l'de açıkta kalan bazı bölgeler için "örtünün" 

44 Taberi. a.g.e .. c. 10. s. 294. aynca bkz. Kurtubi. a.g.e .. c. 14. s. 116. Razi, a.g.e .• c. 18, s. 260. 
Zemahşeıi. a.g.e .. c. 2, s. 212. Keşşafta bu açıklamanın yanı sıra, sözcügün bır de "karra
yukiinu" :"bir arada olmak"tan geldlginden de söz edilmektedir ki buna göre "birlik olun yani 
evlerinizde lıep beraber olun· anlamı da verilmiştir. 

45 Abdul Fettah el-Kadi. Esbôb·ı NCızül. çev. Salih Akdemlr. Fecr Yay .. Ankara 1986, s. 31 l. 
46 Bkz. Müsllm. Saldt. 30, Muvatta. Kıble. 6. Buhar!, Ezan. 162, İbn Keslr. Tefsir, c. 6, s. 409. 
47 Bkz. Buhar!. Hac BI. İydeyn 7, Zelcdt 33, Muslim, İydeyn 2, Ebu Davud, Saldt245. 
48 Bkz. Mehmet Sald Hatipoglu. "Kadına Dlnln Verdlginl Fazia Bulanlar", İsliimiydt Dergisi. C. 3, S. 

2. Ankara 2000, s. 10, yararlandıgırnız klasik tefslrlerln çogunda. özelllkle onların en kıdemllsl 
olan Tabeli'de bu tür rivayetler kullanılmamıştır. 

49 Bkz. Rıza Savaş, Raşid Halifeler Devrinde Kadın. Ravza Yay .. İstanbul 1996. s. 68-69. 73-77, 
İlgili ayetler çerçevesinde kadıniann sosyal hayata katılımıyla Ilgili modern dönem yorumlan ve 
bunların Ilk dönem yorumlanyla karşılaştırılmasılçin bkz. Yılmaz, a.g.e .. s. 214-221. 
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ifadesi kullanılarak tüm mürnin hanımlara seslenilmiştir. Mukatil İbn Hayan, 
teberrüc ile ilgili "teberrüc, örtüyü başın üzeline atıp bağlamamaktır. Böylece 
hanımlann boynu, gerdanı, küpesi ve diğer süs eşyalan görünürdü. İşte ayette 
geçen açılıp saçılınaktan maksat budur. Bilahare bu yasak bütün mürnin ka
dınlara da teşmil edilmiştir." diyerek Nur:3l. ayete işaret etmiştir.50 

"Ey inanantari Yemeğe çağınlmadan peygamberin evlerine girmeyin. yemele valc
tini gözetlemeyin. Davet edildiğiniz zaman girin, yemeği yeyince dağılın, söze dal

mayın. Çünlcü bu peygambere eziyet ediyor.jalcat o utanıyordu. Ama Allah, haletan 
utanmaz. Onlardan (hanımlarından) bir şey istediğiniz zaman perde arkasından 
isteyin. Bu, hem sizin lcalpleriniz, hem de onların lcalpleri için daha temizdir. Sizin, 

Allah'ın Rasülüne eziyet etmeniz ve leendisinden sonra onun eş lerini nilcdhlama
nız asla olamaz. Çünlcü bu, Allah katında büyülc(günalı)tür." (Ahzab:53) 

Bu ayette Hz. Peygamber ile Zeynep'in düğün davetinde rahatsız edici dav
ranışlar sergileyenler için gelen adab-ı muaşeret kurallan üzelinde durulmuş
tur. Birbiiine bağlı üç durumdan bahseden bu ayetle ilgili sebeb-i nüzullersı 
şöyledir: Hz. Peygamberin Zeynep ile evlendiği gün bazı misafırler rahatsızlık 
verecek kadar uzurı otururlar ve ayetin ilk bölümü nazil olur. 

Hz. Peygamber, kızı Fatıma'yı eşi ve çocuklanyla Medine'de Yahudilerden 
boşalan evierden biiine yerleştirinceye kadar misafırlerini hangi eşinin oda
sında (eVinde) bulunuyarsa o odada kabul etmektedir ve hanım(lar)ı misafir
lerle birlikte odada bulunabilınektedir. Ayrıca Hz. Peygamberin eşlerinin oda 
kapılan genellikle kurutulmuş deriden perde şeklindedir, bazı münasebetsiz 
kişiler geldiklerini bildirmeksizin kapıyı açarak içeriyi görebilmektedirler. Bu
nun üzeline "onlardan bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin" kıs

mı nazil olur.52 Bir rivayette Hz. Ömer'in, bazı konulardaki beklentilerini Hz. 
Peygamber' e bildirmesi ve bunlar hakkında ayet gelınesi ile ilgili olarak, "Rab
bimle üç-dört noktada birleştim." dediği geçmektedir. Bu noktalardan biri, Hz. 
Ömer'in Hz. Peygamber'in evleline gelen çok sayıdaki kişinin içinde iyilerin 
yanı sıra kötülerin de bulunması nedeniyle Hz. Peygamber'den hanımlan ile 
gelenlerin arasına bir perde çekmesini istemesiyle bu ayetin gelişidir.53 Misa-

50 İbn Kes ır. a.g.e .. c. 6. s. 410. Bu görüşe dayanarak mürnin kadınlann Nur:3 1. ayetle gelen ör
tünme emrtne bu ayetle hazırlandıklan söyleneb!l!r. Bir anlamda Allah. önce bu ayetle Peygam
ber hanımianna "açılıp saçılmayın!" derken, bir yıl sonra Mukatil b. Hayyan'ın belirttiği şekilde 
açılıp saçılan hanımlar Için Nur:31 ile "örtünün!" demiş olmaktadır. 

51 Tabeıi, a.g.e .. c. 10. s. 323-325. İbn Kesir. Tefsir, c. 6, s. 454-455, İbn Ebi Hatlm. a.g.e .. c. 9, s. 
3148-50. Cassas, a.g.e .. c. 3. s. 543, Kurtubi. a.g.e., c. 14. s. 144-147. Vahidi. Esbdbu'nNüzul. 
Daru'l Mektebeli'l İlm!ye. Beyrut 1991. s.374, el-Kadi, a.g.e .. s. 318-319, Buhar!, Nikah 68, 
İsti'zan 10. 33, Tefsir (Aiızab} 8, Zemahşeıi. a.g.e .. c. 2. s. 220, Razi. a.g.e .. c. 18. s. 287. 

52 Buhaıi. NUcah 23, ıivayettc "hicabın Inişinden sonra Eflah Aişe'nin yanınma girmeye Izin Isti
yordu" şeklinde geçmektedir. bkz. Tirmizi, İsti'zan ve Adiili 16, Örtünıneden bahseden Nur:31. 
ayetten önce 27. ayetten itibaren de evlere giıiş adabı üzerinde durulınaktadır. Peygamber ha
rumlannın odalan lle ilgili aynntılı bilgi için bkz. Hamidullah. a.g.e., c. 2, s. 1052-1060. 

53 Tabeıi. a.g.e .. c. 10. s. 324, 326. İbn Ebi Hatlm. a.g.e .• c. 9. s. 3148, İbn Kesir, Tefsir, c. 6. s. 
450-451, Zemahşeıi. a.g.e .. c. 2. s. 220. Buhaıi, Tefsir (Ahzab} 8, Salô.t 32. Kurtubi, a.g.e .. c.l4. 
s.I44. 
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firlerin ağırlanmasıyla birlikte yeme, içme, dinlenme, hatta yıkanma ve cinsel 
beraberlik54 gibi eve dair yaşamın tüm yönleriyle tek bir odada gerçekleşmesi 
ayette ifade edilen 'hicab'ın ne kadar insani bir ihtiyaç olduğunu ortaya koy
maktadır. Buna göre buradaki lıicabın, mutlak bir haremlik-selamlık veya yüz 

örtüsüyle açıklanması, ayetin sözü edilen tarihsel bağlarnından koparılması 
anlamına gelecektir. 55 

Bazı erkekler Hz. Peygamber öldüğü takdirde eşlerinden bazılarıyla evlen-
mek istediklerini söylerler ve ayetin son kısmınazil olur.56 

·Ey Peygamber! Eş !erine, lcızlanna ve inananıann Icadınianna söyle, örtülerini (cil
bciblannı) üstlerine salsmlar, onlann tanınması ve incililmemesi için en elverişli 
olan budur. Allah çok bağışlayan. çok esirgeyendir." (Ahzab:59) 

Ayette hem Hz. Peygamber'in eşleri ve kızları, hem de mürnin hanımların, 
cariyelerle karıştınlarak kötü niyetlilerin tacizine uğrarnamaları için geçmiş
ten beri var olan bir geleneğe uyarak (cilbabları ile örtünerek dışarı çıkma) 
korunmaları istenmiştir. Süddi bu ayet ile ilgili şöyle demiştir: "Medineli fa
sık:lardan bir topluluk geceleyin karanlık bastığı zaman, Medine sokaklarına 
çıkar ve kadınlara sataşırlardı. Medine'nin evleri çok dardı. Kadınlar akşam 
olunca ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkarlardı. İşte o fasık:lar bu zamanı 
gözlerler ve üzerinde cilbab bulunan kadın görürlerse; bu hürdür, diyerek on
dan kaçınırlardı. Üzerinde cilbab bulurımayan kadın görürlerse; bu cariyedir, 
derler ve ona sataşırlardı. "57 

Buna göre hür kadınlar cariye olmadıklarının bilinmesi için üzerlerine cil
bab58 denilen bir örtüyü alacaklar, böylece herhangi bir taciz veya ahlaksız 

54 Nur:58. ayet lle liglll olarak İbn Abbas'ın kendisine sorulan soruya verdiği cevap bu konuda 
açıklayıcı görünmektedir. Ayet şöyledir: Ey ınananlar. malik olduğunuz köle ve earlyeler ile he
nüz ergenli/c çağına erişmemiş çocuklar. şu üç vakitte yanınıza girme/c için sizden izin istesinler. 
Sabah namazından önce. öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız valcit ve yatsı namazından sonra. Bu 
üç vakit, sizin soyunup dölcündüğünüz valcitlerdir. Bu vakitler dışında birbirinizin yanına girip 
çıkmadane sizin ne de onlar için bir salcınca söz konusu değildir. İşte Allah. ayetlerini size böylece 
açıklamaktadır ... • İbn Abbas, bu ayetin nazll olduğu sıralarda halkın evlerinde perdeler ve özel 
hazırlanmış odaların bulunmadığını. bazen hizmetç!ler, çocuklar yahutta adamın yanında kalıp 
başkasından olan öksüz kız çocuğunun, adam hanımı lle cinsel beraberilk halinde iken girlver
diğlni, ayetin Işte bu nedenle geldiğini söylemiştir. Ebu Davud, Edeb 129, 130. 

55 Ayrıntılı bilgi için bkz. Yılmaz. a.g.e .. s. 221-225, 232-236. 
56 Taberi. a.g.e .. c. 10. s. 323-325, İbn Keslr, Tefsir, c. 6, s. 454-455, İbn Ebi Ha tim, a.g.e .. c. 9, 

s. 3148-50, Cassas, a.g.e .. c. 3. s. 543, Kurtubi, a.g.e .. c. 14, s. 144-147. Vahidl, a.g.e .. s.374. 
el-Kadi, a.g.e .. s. 318-319, Buhar!. NUcah 68. İsti'zan 10, 33, Tefsir (Ahzab) 8, Zemahşeri, a.g.e., 
c. 2. s. 220. Razi. a.g.e .. c. ıs. s. 287. 

57 İbn Keslr. Tefsir, c. 6, s. 482, İbn Ebi Hatlm, a.g.e .. c. 9, s. 3155:88, aynca İbn Ebi Hatlm Ebi 
Malik'ten benzer bir rivayet zikreder. bkz. a.g.e .. c. 9, s. 3154:82, Taberi de benzer bir rivayet! 
Ebü Sa.Jih'den rivayetle vermiştir. Bkz. a.g.e., c. 10. s. 332:53, Cassas Hasan'den benzer bir 
rivayet! nüzul sebebi olarak zikreder, yalnız "fasıklar" yerine "sefihler" tabirini kullanmıştır. bkz. 
a.g.e., c. 3, s. 546, Kurtubi, a.g.e .. c. 14, s. 156. 

58 Cllbabın, başa alınan dış örtüsü (atkı, şal), mllhafe gibi bütün vücudu saran dış elbise, gömlek: 
belden yukansını örten elbise (ıida). hlmar'dan daha geniş nda'dan daha küçük. kadının sırtını 
ve göğsünü örten elbise (çar) gibi tanımlan vardır. Genel anlamda baştan itibaren giyilen ve çeşitli 
uzunluklarda olabilen bir dış örtüsü (şal) olduğu anlaşılmaktadır. Bkz. Yılmaz, a.g.e .. s. 41. 
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teklifle karşılaşmayacaklardır.59 Mürnin kadınlann saygınlığının korunmasına 
yönelik olarak mevcut gelenekteki cilbabın, h ür kadınlann bir anlamda doku
nulmazlığını sağlayan görevi, ayetin gelişiyle korunmuş görünmektedir. 

Mü'min /caduılara da söyle: 'Balcışlaruu salcmsuılar, ırzlarını /corusunlar. Süslerini 
göstennesinler. Aneale kendiliğinden görünenler hariç. Bcışörtülerini yalcalaruıuı 
üzerine /coysunlar. Süslerini kimseye göstermesinler. Yalnız kocalarma yahut ba
balarına yahut lcocalarınuı babalarma yahut oğullaruıa yahut /cocalaruıuı oğul
larına yahut kardeşlerine yahut kardeşlerinin oğullarına yahut 1cız kardeşlerinin 
oğullarına yahut lcaduılarına yahut ellerinin altmda bulunanlaruıa yahut /caduıa 
ihtiyacı bulunmayan ericelelerden tabi'lerine yahut henüz /caduılaruı mahrem yer
lerini anlamayan çocu/clara. Gizledilcleri süslerinin bilinmesi için aya/claruıı vur
masuılar'. Ey mü'minler, toplucaAllah'a tevbe edin /cifeliilıa eresiniz. (Nur: 31) 

Bu ayetin öncesinde 27. ayetten itibaren Ahzab'da olduğu gibi evlere izinli 
girmekten, giriş adabından söz edilmiştir. Buna göre örtünmenin Allah'ın bil
dirdiği adabı muaşeretten olduğu da söylenebilir. 

Cabir b. Abdullah anlattığına göre ayetin nüzüluyla ilgili geçen rivayet şu
dur: Esma binti Mürşide(Mersed) Hariseoğulları kabilesindeki yerinde (kendi
sine ait olan hurmalıkta) bulurımaktadır. Yeterince örtünınemiş bazı kadınlar 
onun yarıına girmeye başlarlar. Ayaklanndaki halhalları, gerdanları, göğüsleri 
ve zülü:Ueri görünmektedir. Esma: "Ne kadar çirkin!" der. Bunun üzerine Allah 
bu ay eti in dirmiştir. 60 

Klasik tefsirlerde "bakışların salcmılması" ile ilgili olarak Hz. Peygamber'den 
gelen rivayetler genellikle Allah'ın bu konuda erkeklere hitap ettiği Nur:30. 
ayetin tefsirinde nakledilmiş ve her iki ayette geçen balcışlannızı salcmm ifa
desinin gerek erkekler gerekse kadınlar için aynı anlamı taşıdığı belirtilmiştir. 
Burada kastedilen bakışın normal bir bakış olmayıp "arzulayıcı bakış" olduğu 
çoğunluğa ait olan görüştür.61 

Ayetin ırzlannı korusunlar (yehjazne .fu.rii.cehunne) kısmı için Ebu'! Aliye, 
Kur'an'da geçen bütün "jercleri koruma" ibarelerinin "zinadan sakınma" anla
mı taşıdığını, ancak Nur Süresi'nde kastedilenir). "edep yerlerini bakılmaktan 
korusunlar (göstermesinler)" anlamını taşıdığını söylemektedir. 62 

"Ziynetlerini görünenZerin dışmda göstermesinler" (ve ld yubdine ziynete

hımne illd ma zahara l11İ1111.ii.). Görünen ziynetler konusunda çeşitli görüşler 
zikredilmişse de, bütün görüşler toparlandığında, kadının eli ve bileğinden 

59 İbn Keslr, Tefsir, c. 6, s. 482, Tabeıi, a.g.e., c. 10, s. 332:52, Cassas, a.g.e .. c. 3, s. 546, ayrıca 
konuyla ilgili ıivayetler Için bkz. Buhaıi, Nikah 13, 61, Megôz!39, Muvatta, istı'2iin 17, Cassas, 
a.g.e .. c. 3, s. 546, Kurtubi. a.g.e .. c. 14, s. 155-156. 

60 İbn Ebi Hatlm. a.g.e., c. 8, s. 2573:89, İbn Keslr. Tefsir, c. 6, s. 44, el-Kadi, a.g.e .. s. 276. 
61 İbn Ebi Hatlm. a.g.e .. c. 8 s. 2572, İbn Kes!r, Tefsir, c. 6, s. 44-45, Zemahşeıi. a.g.e .. c. 2. s. 90, 

Rii.zi, a.g.e., c. 17, s. 44, Ebı1 Davud, Libas 37, Tirmizi, Edeb 29. 
62 İbn Ebi Hatlm, a.g.e., c. 8, s. 2573. İbn Keslr, Tefsir, c. 6, s. 45, Zemahşeri, a.g.e., c. 2, s. 90, 

Cassiis, a.g.e., c. 3, s. 459, Rii.zi, a.g.e., c. 17, s. 45, ayrıca bkz. Taberi, a.g.e .. c. 9, s. 303. 
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itibaren kolunun bir kısmını, yüzünü, ayaklarını ve bu organlarında mevcut 
olan takı, kına gibi süslerini göstermesinde bir mahzur görülmediği belirtil
miştir.63 Zemahşeıi, görünen ziynetlerin el, yüz. ayaklar ve bunlar üzerindeki 
takılar olduğunu belirtmiş ve bunların dışında kalan bölgelerin açılabiiirliği 
hakkında bir sözün bulunmadığını. bu konudaki örfün bu olduğunu, bu böl
gelerin örtülü olmasının önceden belirlendiğini söyleıniştir.64 Kaffal da benzer 
bir açıklamayla, ayetin "görünenler" (mii zahara) kısmının manası, "insanın 

yürürlükte olan adete göre gösterebildikleri şeyler müs~esna" şeklindedir ki 
bunlar da kadınlarda yüz ve eller; erkeklerde de yüz, eller, ayaklar gibi bede
nin uç uzuvlandır. Binaenaleyh insanlara, açık olması örfi (alişılmış) olan ve 
zorunlu olarak açılması gereken yerler hususunda ruhsat verilmiştir. Çünkü 
İslam şeriatı haniftir, kolaydır ve müsamahakardır." deıniştir.65 

"Başörtülerini yakalannın üzerine salsmlar" (ve'lyedribne bihumurihinne ala cu
yubihinne). 

Yukanda belirtilen sebeb-i nüzul olayı daha çok ayetin bu kısmı ile ilgili
dir. Dönemin kadınlan arasında örtünen kadınlar olduğu gibi başörtülerini 
arkalanna salıp, göğüs, boyun, kulak gibi kısımlarını açıkta bırakan hanını
lar mevcuttu. Müfessirlerin ifadesiyle ayet işte bu hanımların başörtülerini 
önlerine alarak bu kısımlarını örtmeleri için geldi. 66 Kıyafetler konusundaki 
döneme ait anlatırnlara göre, kadın giysilerinin, geniş yaka dekolteleri haricin
de genel olarak bol ve uzun olduklan anlaşılmaktadır.67 Belki de örtünmede
ki eksiklik başörtüsünün örtülüş şekliyle tamamlanabileceği için ayet yalnız 
bundan bahsetıniştir. 68 

Ayetin devamında kadınların yabancı erkeklere gösteremeyeceği ziynetlerini 
gösterebileceği yakınlan sıralanmıştır. Bunlar arasında sayılan köleler ve tarih
sel bağlama gitıneden aniaşılamayan tabi erkekler üzerinde durmak istiyoruz. 

63 Tabeıi. a.g.e .. c. 9. s. 303. 305-306. Ebi Hatlm. a.g.e .• c. 8, s. 2574-2575. İbn Keslr. Tefsir. c. 6, 
s. 45. Zemahşeıi. a.g.e .. c. 2. s. 90. Kurtubi. a.g.e .. c. 12. s. 152. Cassas. a.g.e .. c. 3. s. 460. Ebü 
Davud. Libas 34. 

64 Zemahşeıi. a.g.e .. c. 2. s. 90. Müfessiıin kullandıgı "önceden" ibaresi ile neyin kastedildiği hak
kında bır bilgi geçmemiştlr. Anladıgımız kadanyla Zemahşeıi bu ifadesiyle örtülülüği"ın kadim 
tarihine işaret etmektedir. Başka bir deyişle geleneksel olanın örtülülük olduğunu belirtmekte
dir. Bu Kurtubi"nln bakışların neden sakırulacağının "adeten" bilindiğini söylemesi gibidir. Yine 
bu ifade. dlnln gelenek Içinde yaşayageldiğini . başka bir deyişle geleneğin örtüomeyle b!rllkte 
birçok dinsel unsuru "örfler" halinde taşıdığını gösteıir niteliktedir. Tam da burada "gelenek" 
dedlğ;imlz kavramın dinden bağ;ımsız düşünülemeyeceği görülmektedir. Yılmaz. a.g.e .• s. 126. 

65 Razi. c. ı 7. s. 46. 
66 Bkz. Tabeıi. a.g.e .. c. 9. s. 306. İbn Kesir. Tejsir. c. 6. s. 46. İbn Ebi Hatlm. a.g.e .. C .8. s. 2575-

2576, Razi. a.g.e .. c. 17. s. 47-48. Zemahşeıi. a.g.e .. c.2. s. 91, Cassas. a.g.e .. c. 3. s. 461, Kur
tubi. a.g.e .. c. 12. s. 153. 

67 Yedi Asla. s. 47. Altıntaş. a.g.m. s. 68-69. Savaş. a.g.e., s. 32, Ünal. a.g.m. s. 56. 
68 Vücudun açıkta kalan bazı kısımlannın kullanılan başörtüsüyle örtülmeslnde esasen örtün

me vurgusu vücut üzeıinded!r. Ancak günümüzde vurgunun 'başörtüsü-saç' üzelinde yapılıp. 
vücudun örtüome konusunda ihmal ediliyor oluşunda. başörtünün (himar) kutsal metinde btr 
şekilde lsmen geçiyor olmasının (ayetln metinsel okunmasıyla) ve yasaklarla sürekli olarak bes
lenmesinin etkisi olsa gerektir. 
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..... yahut ellerinin altında bulunanlarına-yasal olarale sahip olduklan kimse
ler- (md melelcet eymô.nuhunne) yahut kadına ihtiyacı bulunmayan erkeklerden 
tô.bi'lerine(et-tô.b[uıe ğayri uli'l-irbeti min er-ricô.l) ... " 

"md melelcet eymô.nuhwme" ile ilgili ilk dönem müfessirlerinden iki farklı gö
rüş aktarılmıştır. Biri bu ifadeyle kastedilenin erkek olsun kadın olsun ailenin 
hizmetindeki köle olduğu; diğert gayrtmüslim caliye (kadın köle) olduğudur. 
Yarumcuların çoğunluğu birinci görüştedir ve bu görüşü destekleyen çok sa
yıda haber aktarılmıştır. 69 Ayetin bu kısmı ile ilgili olarak Türkçe'ye tercüme 
edilen eserlerin önemli bir kısmında söz konusu yorumların görülmemesi veya 
bu konudaki haberlerin bir kısmının yorumlanarak tercüme edilmesi dikkat 
çekicidir. Belki mütercimler yaşadıklan kültürün zihinlerinde oluşturduğu 
anlama kodlarını zorlayan bir durumla karşılaştıkları için durumu bu kodlar
la anlamlandırma çabası içinde olmuşlardır. Örneğin, babası Hz. Peygamber, 
kendisine hediye getirdiği bir köleyle çıkageldiğinde, Hz. Fatıma tedirgin olup 
örtünıneye çalışmış, bunun üzerine Hz. Peygamber: USenin için bir mnhzur yok, 

çünkü bWllardan birisi senin babandır, diğeri ise lcölendir." (innehu leyse aleyki 

be'sün innemd huve ebüld ve ğuliunulc(J70 demiştir. F. Razi tefsirinirı tercüme
sinde bu hadis "BWlda, seniri için bir beis yolc. Çünkü o (yaşlı olduğu için sanlci) 

baban gibidir ve Jcölendir." şeklinde vertlmiştir. 71 Belki, bu örnekte olduğu gibi, 
Müslüman bir kadının akrabası olmayan bir erkeğin yanında başı açık olması 
ve Hz. Peygambertn buna izin vermiş olması yakıştırılamaınıştır. Benzer bir du
rum Kurtubi tefsiri tercümesinde de görülmektedir. Tercümede ayetin "md me
leket eymdnuhWlne" kısmı yeline "cartyelert" şeklinde bir başlık atılmıştır. Oysa 
Kurtubi ayetin bu kısmı ile ilgili her iki görüşü de aktannış ve cartyelertn kaste
dildiğine dair bir tercihte bulunmamıştır. 72 Kurtubi mütercimi benzer bir tasar
rufu Ahzab:59'da geçen "en yu'rajne" (tanınmalan) ifadesini "tanınmamalan" 
olarak tercüme ederek ve yine "Tanınmamaya Çalışmaları" şeklinde bir başlık 
atarak gerçekleştirmiştir. Oysa Kurtubi tefsirinde bu tür başlıklar yer almaz. 
Sanki mütercim tercüme ettiği bir esere başlıklar kullanarak kendi yorumlarını 
katınaya çalışmıştır.73 Bu tür anlamlandırmalar, ayeti tarihi bağlarnından ko
pardığı gibi metnin zahirine de açıkça ters düşmekte ve tercüme bir esere not 
düşülmeksizin yazıldığından ahlaki açıdan sorun teşkil etınektedir. 

"Kadına ihtiyacı buZLUlmayan erkelelerden tabi'leri" (et-tdbüne ğayri uli'l-ir

beti mm er-rical). İlk dönem müfessirlertnin anlatımıarına göre bunlar, sokak-

69 Bkz. Ebu Davud. Ubas 33. 35. Nesa!. Taharet 83, İbn Keslr. Tefsir. c. 6, s. 48. Cassas. a.g.e .. c. 
3, s. 463. Razi. a.g.e .. c. 17. s. 49-50, Zemahşeıi. a.g.e., c. 2. s. 91. Kurtubi, a.g.e., c. 12, s. 155, 
Ebü Cafer et-Tahavi, Şerlıu Me'ô.ni'l·iisô.r. Beyrut 1987, c.4. s.331. İbn Ebi Şeybe, el-Musannef, 
Bombay 1979. c. 2. s. 182. 

70 Ebu Davud, Ubas35. İbn Keslr. Tefsir. c. 6, s. 48, Kurtubi. a.g.e., c. 12. s. 155. Razi, et-Tefsiru'l
Kebir, c. 23. s. 207, Kahlre 1934-1938. 

71 Razı. a.g.e., c. 17. s. 49. 
72 Bkz. Kurtubi, a.g.e., c. 12, s. 155, Kurtubi. el·Cdmiu li Alılcdmi'l Kur' an, çev. M. Beşir Eıyarsoy, 

Buruç Yay., İstanbul 2001. c. 12. s. 366. 
73 Bkz. Kurtubi. a.g.e., c. 14, s. 157. Kurtubi. a.g.tercüme, 2002. c. 14. s. 188. 
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larda dolaşıp karın doyurmak için insanların peşine düşerek evlerine giden, 
evlennıe ihtimali kalnıaınış erkeklerdir.74 Bu tür rivayetlere bakarak, ilk dö
nemde kişilerin evlerinde kalnıası gereken (köle v.d.) ve evlerine sıkça girip 
çıkan kişiler konusunda kadınların ev içindeki hallerini zorlaştırmayan dü
zenlemelerin esas alındığı söylenebilir. 

7.Sonuç 

Sonuç olarak, bu çalışmada, kadının örtünnıesiyle ilgili, Klır'an'ın gelişin
den önceki yaklaşık üç bin yıllık dönemin özellikle Ortadoğu coğrafyasındaki 
durunırma göz atılmış, ardından Kur'an'ın nüzülü döneminde örtünıneden 
söz eden ayetler ve bu ayetlerin İlk dönem ile Klasik dönem müfessirlerinin 
yorumları deskriptifyönteınle oldukça özeilenerek aktal1.lmıştır. Konuyla ilgili 
nüzül sebeplerinin belirgin oluşu, rivayetlerin çokluğu, döneme ait bir resim 
yakalayabilmeyi kolaylaştırmıştır. Buna göre dini metinlerde de yerini alınış 
olan örtünın e kadim bir gelenektir. Kölelerin varlığı, kadınların hür ve köle ka
dınlar olarak ikiye ayrılınası ve örtünün hür kadınlara has kılınması, ele alı
nan bu yaklaşık üç-dört bin yıllık sürecin bir gerçeğidir. Ayrıca ayette geçtiği, 
hadis ve tefsirlerde görüldüğü gibi hür kadınlar da erkek köle yanında saçını 
açabilmiştir. Bu durunı başörtüsünün doğrudan cinsellikle ilgili bir unsur 
olınadığını ve kadının örtünnıesinin erkeğin görme nedeniyle düşeceği günah
tan kurtulınasının yegane yolu olınadığını gösterir niteliktedir. Bu, daha çok 
örtünen kadına sosyal ortamlarda, dokunulınazlık sağlayarak ve onu muhte
rem kılarak, alan açan, ona sosyal statü sağlayan bir durunı olınuştur. 
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