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Giriş  

2018 de ilk kadın Müftü yardımcısı Bid’ası çıkartıldı! Ne 
dünyada ne de İslam tarihinde olmayan böyle bir uyduruk 
makamı (Kadın Müftü Yardımcısı) icad eden Kişi ve 
Kurumlar, bu bid‘atin vebalini de üzerine almış oldu.  
 

Bu sapıklık ciddi bir muhalefet görmeyince ilk kadın 
Fatih Müftülüğünde erkeklerden oluşan bir topluluğa 
konşmasını yaptı!  Böyle bir kepazeliği "Hz. Aişe'de 
Sahabe'nin sorduğu Sorularını cevaplıyordu"diye tevil 

edenlere değil, onlara aldanan Müminlere deriz: 
 

Hz Aişe r.a. Ayet ile müminlerin annesi olduğu sabittir. 
Ve Efendimizin yanında olması hasebi ile çoğu 
duyulmayan Mes‘elelere vakıftır. Onu normal bir kadın 
gibi örneklendirmek abestir, çünkü o duyulmayan 

Hadisleri ravilere nakletti. Eğer hadisleri nakletmeseydi 
vebal altında kalacaktı. 
 

Hz Aişe r.a. Validemiz halka değil Ravilere PERDE 
ARKASINDA (Ahzab 53; bkz S.11) hadis anlatırdı Hem 
Efendimizin (asm) zamanında ve vefatından sonra böyle 
bir mecburiyet vardı! Bu mecburiyet olmasa elbette Aişe 
validemize sormazlardı. Şimdi her yer erkek hoca dolu. 
Bunlar tükendi koca memlekette de kadın vaizleremi kaldı 
adamlar! 
 
Hem Aişe annemiz, ümmetin erkeklerine ebediyyen 
haram; diğer hanımlar öyle değil. 



 
3  

Bugünki ictimaiyatta aşırı dereceye varan nisa ve erkek 
ihtilatı ve yaşanan karma hayat ve açık-saçıklık, millî 
ahlakı ve diyanet hislerini çok fena darbeleyip anarşiliğe 
yol açmıştır. Resmî ve gayr-ı resmî şahsiyetler ve hamiyet-
perverler birleşerek kuvvet kazanıp ciddi tedbirler 
alınması zaruridir. Aksi halde tarihî şahsiyete sahib 
milletimizin akıbeti, felakettir. 

 

 

Resul-i Ekrem (A.S.M.) «Nakl-i sahih-i kat’i ile ferman 

etmiş ki:  
  

 

deyip “Ne vakit size Fars ve Rum kızları hizmet etti; o 
vakit belanız, fitneniz içinize girecek, harbiniz dahilî ola-
cak, şerirleriniz başa geçip, hayırlılar ve iyilerinize 
musallat olacaklar!” haber vermiş. Otuz sene sonra, haber 
verdiği gibi çıkmış.» (M: 107) 
 

  Ayet ve hadisler, umum zamanlara bakan ders ve ikazları 
verirler.  
            Rivayetlerde dikkat çekilen, kadın - erkek ihtilâtı yani 

beraberce aynı mahallerde arayı ayırmadan bulunmanın fecî 
neticeleri gösterilmiş oluyor. Asrımızda ise, bu durum en 
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dehşetli şekliyle tahrik olunmuş ve milleti  istila etmesine 
kapılar açılmıştır.  
            Müslüman ailelerin bu afetten uzak durma gayretinde 

olmaları zarurîdir.  
            Evet, bilhassa âhirzaman fitnesinde kadınların cemi-
yete çıkıp, erkekler arasında karışık bulunmalarının mahzur-
larını anlatan Bediüzzaman Hazretleri bir eserinde veciz bir 

ifadeyle şöyle der:  
‘’Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış; 
yuvalarına dönmeli’’ 
  

            Netice olarak, bu Mes’elede en ehemmiyetli bir 
husus da şudur ki:  
            Müslüman erkek ve kadınların ihtilat noktasında 
kusurları olsa da düşünceleri, tam şer’î hükümleri tasvib 
etmeli ve Avrupaî hayat alışkanlıkları ile tam riayet 
edemedikleri dini hükümleri hafife alır tarzda bir anlayış 
olmamalı ve azimet ve takvaya uygun yaşamayı ve böyle 
yaşayanları sevmelidirler. Kendi noksanlarına karşı da 
istiğfar edip noksanlarını zamanla tekmil etme gayreti 
içinde olmalıdırlar. Bu husus asgari bir hudud olarak 

mü’minler için şarttır.  
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Kadınlar ile Erkeklerin Bir Arada  
Bulunmasının Hükmü 

   
 

“Evlerinizde oturun, eski cahiliye âdetinde olduğu gibi açılıp 
saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a ve Resûlüne 
itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı 
gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Evlerinizde okunan 

Allah'ın âyetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah, her 
şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberi olandır.” 

(Ahzab 33-34) 

 

İslam, Hicap Ayetlerinin nüzulünden beri ihtilatı yasak-

lamıştır. Rasulullah aleyhissalatu vessselam, Sahabeleri, 

Tabiîn’in bu yasağı uygulamaya devam ettikleri sabittir.  
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Sure-i Celile Ahzab ile inen hicab (örtünme) ayetinde; Açık-

saçıklık, nehiy (haram) ve kadınlar erkekle ihtilattan 
(karışık bulunmaktan) men olunarak örtü altında siyanet 
kılındılar. (yani;süs eşyası kabul edilen evde giydikleri 
elbiseleri) dahi erkeklerden  örtünmeye mecbur olarak bürgü 

ve çarşaf içinde bulundular ve yüzlerine peçe çekip yalniz 

gözlerini açık bulundurdular.  
(Nimetül islamdan)        

 

Ümmetin alimleri ve muhakkikleri, Allah Teala’nın;  
  

 

“Vakarınızla evleriniz de oturun. Önceki Cahiliye açılıp 
saçılması gibi açılmayın.” (Ahzab 33) Ayetinden, Müslüman 
kadının evinde oturup zaruret haricinde dışarı çıkmamaları 
gerektiği ve onların yabancı erkeklerle ihtilatının haram 

olduğu hükmünü çıkarmışlardır. 
 

Allame İbnul Cevzi r.a. der ki; “Müfessirler, bu Ayetin 
anlamının, vakar ve sükun ile evlerinde oturmalarının 
kadınlara emredildiğini, dışarı çıkmaktan yasaklandığını 
belirttiğini söylediler.”1                                                            1 Zadul Mesir(6/379) 
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İbni Cerir et Taberî; “Ayetin manası; vakar ve sukunetle 
evlerinde otursunlar demektir.” 2 

 

İbni Kesir r.a. der ki; “Yani evlerinde oturmaya devam 
etsinler, zaruret haricinde çıkmasınlar.”3 

  

Kadı Ebubekir İbnul Arabî r.a. der ki; “Evlerinde sükûn ile 

otursunlar, oradan başka yere hareket edip çıkmasınlar 
demektir.”4  
“Bütün kıraatler gösteriyor ki, Peygamber hanımları ve diğer 
kadınlar evlerinde oturmakla emrolunmuşlardır.”  

 

   
 

“Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin 
kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman başlarını ve 
yüzlerini kapatacak şekilde) dış örtülerinden (çarşaflarından 
bir kısmıyla) üzerlerine örtmelerini söyle. Onların tanınıp ta                                                            2 Camiül Beyan(22/3) 3 Tefsiru Kur’a il Azi /  4 Ahka ul Kur’a /  
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incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, 
esirgeyendir.” (Ahzab 59) 

   
 

“(Resûlüm!) Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikme-

melerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri 
için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların 
yapmakta olduklarından haberdardır. 

 

Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) 
korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen 

kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. 
Baş örtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler.” 

 

(Nur 30-31) 
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“Ey peygamber kadınları, siz, kadınlardan herhangi biri gibi 

değilsiniz. Eğer (Allâh'ın buyruğuna karşı gelmekten) 
korunuyorsanız, sözü yumuşak bir edâ ile söylemeyin ki, 
kalbinde hastalık bulunan kimse tamah etmesin; güzel, 
(kuşkudan uzak bir biçimde) söz söyleyin.”(Ahzab 32) 
 

  
“Peygamber'in hanımlarından bir şey istediğiniz zaman 

perde arkasından isteyin. Bu, hem sizin kalpleriniz, hem de 

onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır.” 
(Ahzab 53) 
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Kadın Erkek İhtilatı Haramdır 
 

 
Bunun sünnetten delilleri şunlardır; 

 
Rasulullah aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki;  
  

 
Namus gayreti (kıskançlık) imandan, Kadın-erkek bir arada 

bulunmak münafıklıktandır."5 
 
Ebu Hureyre r.a.’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
buyurdu ki; 

 
"

"                                                            5  Ma’ er Bi  Raşid Ca i /  Bezzar Keşful Estar-1490) Beyhaki(10/225,226) 
Deyle i  Kudai Müs edi Şiha /  Beyhaki Şua /  Heyse i Me auz Zevaid /  Suyuti Ce ül Ceva i  İ i Kesir Ca iül Mesa id /  İ i Nasr Tazimu Kadris Salat(1/469,470) Zehebi Mizan(4/338) Semerkandi Bustanul 
Arifi s.  Suyuti Ca iüs Sağir  İ i Ha er Züherül Firdevs /  Kurtu i Tefsiri(12/227) Acluni Keşful Hafa /  Sa’dî Nevafihul Atira  Suyuti Dürerül 
Mü tasıra  Ne ha i Fethul Ke ir  Gı ari Fethul Vahha  Mu avi 
Ku uzül Hakayık  El a i Daiful Ca i  Hase dir.   
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“Erkeklerin en hayırlı safları ön sıralar, en şerli safları ise arka 
sıralardır. Kadınların en hayırlı safları arkalar, en şerli safları 
da ön sıralardır.”6 

 
 
Abdullah Bin Mes’ud r.a.’den; Rasulullah aleyhissalatu 

vesselam buyurdu ki; 

 

"

" 
 

“Kadın avrettir. Dışarı çıktığı zaman şeytan, bakışları ona 
çevirtir. Kadının Rabbine en yakın olduğu yer, evinin 
ortasıdır.”7 

 

Tıybî der ki; “Hemen anlaşılıveren odur ki; kadın evinde 
olduğu müddetçe, şeytan, insanlara vesvese vererek tamaha 
düşüremez. Evinden çıktığında ise, hem tamah eder, hem ona 

tamah edilir. Zira şeytanın en önemli tuzak kapısı 
kadınlardır.”8                                                            6 Müslim(4/159) 7 hase , sahih  kaydıyla Tir izi  8 Münavi Feyzul Kadir(6/266) 
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Münziri der ki; “Şeytan bakışları kadına çevirtir ve vesvese 
verir. Çünkü evinden çıkmakla kendisine musallat olunmasına 
sebep olmuştur.”9 

 
  

 
Rasulullah aleyhissalatu vesselam, kadınların yanına 

girmekten ve onlarla yalnız kalmaktan sakındırmıştır. 
 
Utbe Bin Amir r.a.’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
buyurdu ki; 

 

"

" 
 

 
"Sizleri kadınların yanına girmekten sakındırırım." Ensar’dan 
biri dedi ki; 

 
"Ya Rasulullah! Kocanın akrabalarına ne dersin?" Buyurdu ki;  

 
"Kocanın akrabaları ölüm (gibi kaçınılması gereken bir 
durum)dur." 10                                                            9 Tergib ve Terhib(1/306) 10 Buhari(9/330 no; 5232) Müslim(14/153) Tirmizi(1171) 
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İbni Abbas r.a.’dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
buyurdu ki; 

 

" " 
 

 
“Bir erkek, bir kadın ile yanlarında mahremleri olan bir kimse 
bulunmadan yalnız kalmasın.”11 

 
 
Amir Bin Rabia r.a.’den; Rasulullah aleyhissalatu vesselam 
buyurdu ki; 

 
 

" " 
 

 
“Bir kadınla erkek yalnız kaldığında üçüncüleri şeytan olur."12 

 
 
 
Cerir radıyallahu anh der ki;                                                            11 Buhari(9/331 no; 5233) Müslim(9/109) Tirmizi(2779) 12 Müslim(hac 1341) Tirmizi(2165, 2254) Nesai(3898) 
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"

" 
 

"Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a aniden (yabancı kadına) 
bakışın hükmünü sordum; gözümü derhal başka tarafa 

çevirmemi emretti.13 
 

Büreyde r.a.’den; Rasulullah aleyhissalatu vesselam, Ali 
radıyallahu anh'e buyurdu ki; 

 
" " 

 
"Ya Ali! bir bakışına bakış ekleme zira birincisi lehine ise de 
ikincisi aleyhinedir."14 

 
 
İbni Abbas r.a.’dan; 

 

"                                                            13 Müslim(14/138) Ebu Davud(2148) Tirmizi(2776) Hakim(2/396 14 E u Davud  Tir izi  Ah ed / ,  İ i Kesir /   
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" 
 

"Rasulullah aleyhissalatu vesselam kurban gününde Mina'da 

Fadl Bin Abbas radıyallahu anh’ı bineğinin arkasına almıştı. 
Bu esnada bir kadın fetva sormaya gelmişti. Fadl bu kadına 
bakmaya başladı. Bunun üzerine Rasulullah aleyhissalatu 
vesselam Fadl'ın başını başka tarafa çevirdi."15 

 

Ümmü Seleme radıyallahu anha der ki; 
 

"

" 
 

"Rasulullah aleyhissalatu vesselamın yanındaydım. Yanında 
Meymune radıyallahu anha da vardı. İbni Ümmü Mektum 
radıyallahu anh çıkageldi. Bu hicab Ayetinden sonra idi. 

Rasulullah aleyhissalatu vesselam ;                                                            15 Müslim(9/97) Buhari(Hac,1, Megazi, 77) Malik(841) 
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"Haydi ikinizde perde arkasına geçin" buyurdu. Dedik ki; 
"Ya Rasulullah! o âmâ değil mi? Bizi ne görür ne tanır?"  

Buyurdu ki, 

"Siz de mi körsünüz? Onu görmüyor musunuz?"16 
 

Hz. Aişe radıyallahu anha âmâ’dan örtünürdü. Ona; “O 
âmâ’dır seni görmez” denilince; 
“Lakin ben onu görüyorum” demiştir.17 
 

Sahabeler r.anhum, şer’î delillerin kadın erkek ihtilatını haram 
kıldığını bildikleri için, bundan sakındırmış ve engel 
olmuşlardır; 
 
Ali Bin Ebi Talib r.a., kadınlar ile erkeklerin karışmasına karşı 
çıkarak dedi ki; 

 
  

 

 

“Hiç utanmıyor musunuz? Hiç kıskanmıyor musunuz?                                                            16 Ebu Davud(4112) Tirmizi(2778) Cem'ül Fevaid(4358) 17 Razi Tefsiri Kebir(17/44) Taberi(6/138) 
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Duyduğuma göre kadınlarınız çarşılara çıkıyor ve 
kalabalığın arasına giriyormuş!”18  

Ümmü Humeyd es Saidiye r.a., Rasulullah sallallah u aleyhi 
ve sellem’e gelip der ki; 

 

" 
 

 
“Ey Allah’ın Rasulü! Ben seninle beraber namaz kılmak 
istiyorum .” Bunun üzerine buyurdu ki; 

 

“Benimle namaz kılmak istediğini biliyorum . Lakin evinin 

ortasında kıldığın namaz, evinin avlusunda kıldığı 
namazdan hayırlıdır. Evinin avlusunda kıldığın namaz da, 
mahalle mescidinde kıldığın namazdan hayırlıdır. Mahalle                                                            18 İ ül Cevzi Ahka u  Nisa s.34) Hayatus Sahabe(3/1245) Kutul Kulub(4/327) 
Şara i Hukukil Uhuvvet  Se erka di Busta   
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mescidinde kıldığın namaz ise, senin için benim şu 
mescidimde kıldığın namazdan hayırlıdır.”19 

 

‚Kadınları mescidlerden men etmeyiniz. BUNUNLA 

BİRLİKTE EVLERİ(NDE NAMAZ) KEDNİLERİ İCN 
DAHA HAYIRLIDIR.‘20 

 

İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh sadece yaşlı kadınların 
FİTNEYE SEBEBİYET vermeyecek BAZI VAKİTLERDE 
camiye gitmelerine, İmam-ı Yusuf ve İmam-ı Muhammed ise 
yaşlı kadınların bütün vakitlerde camiye gidebileceğine cevaz 
vermişlerdir. İmam-ı Azam ve talebeleri genç kız/kadınların 
cemaate gitmelerinin mekruh olduguna İTTİFAK ETMİŞTİR. 
Buharişarihi Ayni ise ‚fesaddın yayılması sebebiyle BU 
ZAMANDA fetva, kadınların hiçbir vakitte mescide 
çıkmaması‘ şeklindedir. 

 

İmam-ı Nevev, kadınların camiye gitmesi bazı şartlara 
bağlidir demektedir. Buna göre: 1- Kadın, süslenmemiş 
olmalıdır, 2- Kadın koku sürmemiş olmalıdır, 3- Sesi 

duyulacak şekilde ziynet eşyası (biezik ü halhal v.s.) takmamış 
olmalıdır, 5- Genç olmamalıdır, 6- Kibir alameti olan bir 
elbise giymemiş olmalıdır, 7- Yolda korkulacak bir fitne 

bulunmamalıdır                                                             19 İ i Huzey e /  İ i Hi a /  Me auz Zevaid /  İ i E i 
Şey e /  Ah ed /  20 Müslim, Salat 135, Ahmed ibn Hanbel,II 43,90.140. 
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Zübeyr Bin el Avam r.a., Atike Binti Zeyd ile evlenirken, 

onun; “Mescide çıktığında mani olmamasına dair” şartını 
kabul etmişti. Hanımının yatsı namazı için çıkması 
kendisine zor gelmeye başlayıp sabredemez hale gelince, bir 

gece ondan önce çıkıp onun yolu üzerinde bir yere gizlendi. 
Hanımı oradan geçerken arkasına vurdu ve kayboldu. Bundan 
sonra hanımı bir daha çıkmadı.”21 

 

 

" 
 
7- Ebu Ömer Şeybani’den; “İbni Mesud r.a. kadınların Cuma                                                            21 İ i Esir Üsüdül Ga e /  İ i Sad /   
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günü mescide çıktıklarını görünce dedi ki; “Evlerinize 
dönmeniz sizin için daha hayırlıdır.”22 
 
 
İbni Mesud r.a., kadınların evlerinde vakarla oturmalarını 
teşvik ederek dedi ki; 

 

"

" 
 

“Şüphesiz kadın avrettir. Kadın dışarı çıkmada sakınca 
görmezse, şeytan bakışları ona çevirtir ve denilir ki; “Sen bir 
kimseden hoşlanmasan ona uğramazsın.” Kadın dış elbisesini 
giyince ona denilir ki; “nereye gidiyorsun?” o da; “Hasta 
ziyaret etmeye veya cenazeye katılmaya ya da mescitte namaz 
kılmaya” der. Halbuki kadın, evinde yaptığı ibadet gibisiyle 
Rabbine ibadet edemez.”23  
 

Rasulullah aleyhissalatu vesselam, kadınların erkeklerle 
ihtilat etmemesi için mescidinde kadınlara özel bir kapı tahsis 
etmiştir. Ebu Davud, Sünen’inde;                                                            22 Taberani(9/294 no; 9475) Mecmauz Zevaid(2/35) 23 Taberani(9/294 no; 94  Heyse i; Ri ali güve ilirdir  dedi 



 
23  
 

( )  
“Kadınların Mescitler de Erkeklerden Ayrı Tutulması” diye 

bir başlık koymuş ve İbni Ömer r.a.’dan şu rivAyeti 
kaydetmiştir;  

" " 
 

“Rasulullah aleyhissalatu vesselam; “Şu kapıyı kadınlara 
ayırsak” buyurdu.” Nafi der ki; “İbni Ömer r.a. ölünceye 

kadar bir daha o kapıdan girmedi.”24 
  

Kadınlarla erkeklerin yolda karşılaşmamaları için erkekler, 
namaz bitişinde kadınlar mescidi terk edene kadar beklemekle 

emrolunurlardı. 
 

Hind Bintul Haris r.a.’dan; Ümmü Seleme r.a. dedi ki; 
 

"                                                            24 E u Davud  Şeyh El a i r.a. sahih olduğu u elirtti; Sahihu Ca iis Sağir /  no; 5134)  
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" 
 

“Rasulullah aleyhissalatu vesselam namazı bitirip selam 
verince, kadınlar derhal kalkarlar, Rasulullah ise 
kalkmadan önce bir müddet beklerdi.” Zührî dedi ki; 
 

“Bunun sebebi, kadınların erkekler ile karşılaşmamaları 
içindir. Allahu a’lem.”25 

 

Diğer rivAyetin metni şu şekilde; “Peygamber aleyhissalatu 
vesselam namazı kılıp selam verince, kadınlar derhal evlerine 
dönmek üzere kalkarlardı.”26 

 

İbni Kudame der ki; “Erkekler ve kadınlar bir imamın 
arkasında namaz kıldıkları zaman, selamdan sonra kadınlar 
çıkıncaya kadar erkeklerin beklemesi müstehaptır. Aksi 
halde kadın erkek ihtilatına sebep olunur.”27 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki; “Gece 
mescide gitmeleri için kadınlara izin veriniz.”28 

 
Aişe r.a. diyor ki;                                                            25 Buhari(2/350 no; 870) 26 Buhari(2/334 no; 850) 27 El Muğ i /   28 Müslim(4/162) 
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"

" 
“Kadınlar Rasulullah aleyhissalatu vesselam ile beraber 
namaz kılmak için sabah namazına koku sürünmeden ve 
yüzlerini de örterek katılırlar, namazı kıldıktan sonra, 
kimsenin onları tanıyamayacağı karanlıkta evlerine 
dönerlerdi.”29 

 

Aynı şekilde kadınlardan, fitnenin davetçisi olan güzel koku 
ve süs bulundurmaktan sakınmaları istenmiştir. Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki; 

 

" " 
“Siz kadınlardan biriniz, mescide geldiği zaman koku 

sürünmesin.”30 
 

 

" "                                                            29 Buhari(2/54 no; 578) Müslim(5/143) 30 Müslim(4/163) 
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“Herhangi bir kadın üzerine koku sürünmüşse bizimle yatsı 
namazına da gelmesin.”31 

 

" 

 

Aişe r.a. kadınların bu konuda gevşek davrandıklarını 
görünce şöyle uyarmıştır; “Rasulullah aleyhissalatu vesselam, 
kadınların neler çıkardığını görseydi, İsrailoğullarının 
kadınlarının yasaklandığı gibi, bunları da mescide çıkmaktan 
yasaklardı.”32 

 

 

Peygamber aleyhissalatu vesselam kadınları, yolu 

ortalamaktan yasaklar, kenardan gitmelerini, erkeklerle 

ihtilat etmemelerini emrederek, yolda gidiş esnasında 
birbirlerine dokunmalarıyla fitneye sebep olmaktan 
sakındırırdı. 

 
                                                            31 Müslim(4/163) 32 Buhari(2/349 no; 869) Müslim(4/163-164) 



 
27   

Ebu Useyd el Ensarî r.a.’den; Rasulullah aleyhissalatu 
vesselam kadınlarla erkeklerin karışık bir halde yürüdüklerini 
görünce buyurdu ki;  

“Kadınlar geri tarafa geçsin! Kadınların yol ortasından 
yürümeye hakları yoktur. Onlar kenarlardan yürümelidirler.” 
Bunun üzerine kadınlar kenardaki duvarlara o kadar yakın 
yürürlerdi ki, bazılarının elbisesi duvara takılırdı.”33 
 

Selef alimleri Ali radıyallahu anh’ın şu sözünü ikrar 
etmişlerdir; 

  
 

“Hakkı, kişilerle tanıyamazsın. Önce hakkı tanı, hak ehlini de 
tanırsın.”34                                                            33 E u Davud  Ta era i /  Beyhaki Şua /   34 Bu söz, Ali r.a.’e is et edil ektedir. Bkz.: Kurtu i /  Feyzul 
Kadir / , /  Sıddık Hase  Ha  Ka u i E edil Ulu /   
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Bütün bu Rivayetlerden sonra İslam’ın ihtilata mani olmadığı 
ve Rasulullah aleyhissalatu vesselam’ın Ashabını bundan 
yasaklamadığı nasıl söylenebilir? 
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Hac ve Tavaf’da İhtilat Mes‘eselsi 
 

" 
 
Azatlı bir cariyesi, Aişe r.a.’nın yanına girmiş ve demiştir ki; 
 
“Ey müminlerin annesi! Beyt’i yedi defa tavaf ettim ve 
Rükn’ü iki ya da üç kez selamladım.” 
 
Aişe r.a. ona dedi ki; “Allah sana karşılık vermesin! Allah 
sana karşılık vermesin! Erkeklerin arasına mı girdin!? 
Tekbir getirip geçemez miydin?”35 
 

 

"                                                            35 İ a  Şafii Müsned(s.127) el Ümm(2/172) Beyhaki(5/81  
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Ömer Bin el Hattab r.a., kadınlara karşı çok kıskanç idi. Bu 
yüzden Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e hicabı 
emretmesini işaret etmiş, bunun üzerine Kur’an’ın hicap emri 
buna muvafık gelmiştir. 

Enes r.a.’den; Ömer r.a. dedi ki; “Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’e; 

 
“Ey Allah’ın Rasulü! Senin yanına iyiler de, kötüler de giriyor. 
Müminlerin annelerine hicabı emretsen” dedim. Bunun 

üzerine Allah Azze ve Celle hicap Ayetini indirdi.”36 
 

" 
 

Ömer radıyallahu anh erkeklerin mescide kadınlara ayrılmış 
kapılardan girmesini yasaklardı.37 

 
Hafız İbni Hacer r.a. der ki; “el Fakihî – Zaide’den, - o da 
İbrahim en Nehaî’den naklediyor;                                                            36 Buhari(8/527 no; 4790) 37 Ebu Davud(464) Buhari Tarihul Kebir(1/6) 
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" 
 

“İmran r.a., erkeklerin kadınlarla beraber tavaf etmesini 
yasakladı ve bir adamı onlarla beraber görünce onu 
kamçısıyla dövdü.”38 

 

1089/1- Hac seferlerinde ve makamlarında haccın şart ve 
âdâbı ifa edilirken kadın-erkek karışık bulunmamaları 
lâzımdır. Hele Mescid-i Haram’da ve kılınan cemaat 
namazlarında kadınların muhazatı namazı bozar.  

 

Merhum Ömer Nasuhi Efendi Büyük İslâm İlmihali’nde 
kadının namazda muhazatı bahsinde şöyle der:  

“Cemaat muhtelif zümrelerden ibaret olunca, imamın 
arkasında evvela erkekler, sonra erkek çocuklar, sonra da 
kadınlar saf bağlarlar. Bu tertibe erkekler ile erkek çocukların 
riayeti sünnettir; erkekler ile kadınların riayetleri ise farzdır. 
Binaenaleyh bir kadın veya müştehat olan bir kız çocuğu, 
bir erkeğin önünde veya tam hizasında aynı namazı 
cemaatla kılacak olsa, erkeğin namazı fasid olur. Buna                                                            38 Fakihi Ahbaru Mekke(1/252) Fethul Bari(3/480) 
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“Muhazat-ı nisa = kadınların erkeklerle bir hizada bulunması” 
meselesi denir.” (B.İ.İ.136) 

Aynı bahsin devamında, bu muhazattan dolayı namazın 
fasid olması için gerekli olan on şartın izahatı verilir ve 
sonunda şu netice bildirilir: “Bu on şart toplanınca, muhazat 
erkeklerin namazını bozar.” B.İ.İ.138) 

Bu bahsedilen on şart ise, ekser cemaat namazlarında 
bulunur. Buna göre hac zamanında Mescid-i Haram’da 
kılanan cemaat namazında, kadınların erkeklerin arka 

saflarında bulunmaları lâzımdır. Aksi halde yani ihtilat 
halinde, mezkûr hüküm tahakkuk eder. Aynı eser, bahsin 
sonunda şu ikazı veriyor: 

“Erkeklerin namazlarını böyle fesada uğratan, huzurlarını 
ihlal eden kadınlar ise şüphe yok ki bundan dolayı günahkâr 
olmuş, Hak Teala’nın azabına lâyık bulunmuş olacaklardır. 
Binaenaleyh böyle fesada sebebiyet vermekten kaçınmalı, 
İslâm terbiyesine riayet etmeli, yalnız yaşlı kadınlar cemaate 
devam edecek olurlarsa mescidlerde kendilerine tahsis 
edilecek yerlerden ileri geçmemelidirler. Ve illâ bekledikler 
sevab, kazanacakları günaha tekabül edemez. Zaten alelıtlak 
kadınların cemaate devam etmeleri, kerahatten hâlî 

görülmemektedir. Kadınların mescidleri, hanelerinin 
içerisidir. ... 

1089/2- Cemaatlerde kadınların muhazatı meselesinin 
hükmü, hadislere isnad eder. Ezcümle; Ebu Davud 2. Kitab-üs 
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Salat 17. babı, mescidlerde kadınların erkeklerden ayrı 
bulunması hakkındadır. Bu babın “Şu kapıyı kadınlara 
ayırsak” mealindeki 462. hadisin izahında şu bilgi verilir: 

“Peygamber Efendimiz’in bu arzusundan, camilerde 
sadece kadınların girip çıkacakları hususi bir kapının 
bulunmasının gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Yine bu 
hadisten anlaşılıyor ki; kadınların camiye cemaate 
gelmelerinin cevazı, fitneden emin olunması şartiyle 

kayıtlıdır.” (Ebu Davud Tercümesi 2. cild. 226.sh.) 
Aynı kitabın 52. ve 53. babları da, kadınların mescidlere 

çıkıp çıkamıyacakları hakkındadır. Verilen hükümlerde, genç 
ve süslü ve koku sürünerek ve fitne ihtimali veya fitne varsa 
kadınların camiye çıkmaları, erkekler arasında bulunmaları 
yasaklanır. Zamanımızda fitne ihtimali şöyle dursun, 

âhirzaman fitnesi müstevlidir. 
İbni Mace 1000. ve 1001. hadislerin izahında. “Kadınların 

saflarına gelince: Eğer erkeklerle beraber namaz kılarlarsa, 
sevabı en çok olan kadın saffı, en geridekidir. Çünki 
erkeklerden en uzak olanıdır. Sevabı en az olan kadın saffı ise, 
en öndekidir. Çünki erkeklerin saffına en yakın olanıdır.” 
hükmü vardır. 

Resulullah’ın (A.S.M.) arkasında iki erkek ve bunların da 
arkasında Hz. Enes’in (R.A.) annesi Ümmü Süleym 
bulunduğu halde namaz kıldırdığını bildiren bir hadisin 
izahında şöyle deniliyor: “Bu hadiste kadının erkeklerle bir 
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safta duramıyacağına, kadınların (arkada) ayrı saf teşkil 
etmesi gerektiğine delâlet vardır. Erkekler safında kadın 
bulunursa, bazılarına göre hem kadının, o saftaki erkeklerle 
arkasın-daki erkeklerin namazı bozulur. Hanefilere göre de 
öyle ise de, yalnız erkeklerin namazı bozulur, kadınlarınki bo-
zulmaz. Tafsilat fıkıh kitablarındadır.” (B.M.2. cild 85.sh.) Tavaf 

Tavafın bir çeşit namaz olduğu ve kadınların tavafta 
erkeklerle karışık bir arada değil, arkada bulunacaklarına dair 
hadisler vardır.  

... 

Bir hadiste, Atâ İbni Ebî Rebah, İbni Hişam’ın hac emirliği 
sırasında, kadınların erkeklerle beraber tavaf etmelerini 
menettiğini haber verir ve bundan önce kadınların ve bu arada 
Hz. Peygamber hanımlarının erkeklerle beraber fakat 

karışık halde değil, ayrı yerde tavaf ettiklerini gördüğünü 
anlatır ve bu sebeble hac emirliği yapan ibni Hişam’ın 
yasağına itirazda bulunduğunu ifade eder. Bu haberi dinleyen 
İbni Cüreyc, Atâ İbni Ebî Rebah’a sorar: “Kadınlar erkeklere 
nasıl karışırlar?” (*) 

Atâ cevab verir: “Kadınlar erkeklere karışmazlardı. 
Aişe (R.A.) erkeklerden ayrı bir yerde tavaf eder ve                                                            *)İbni Cürey bu sorusu ile, kadınların tavafta erkeklerle beraber bulunmalarının kabul 
edilemezliğini ifade eder. 
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erkeklere karışmazdı. Aişe ile beraber tavaf eden bir kadın 
Aişe’ye: “Ey mü’minlerin anası! Haydi yürü de Hacer-i 
Esved’e el sürüp istilam edelim” dedi. Aişe ona: “Benden 
ayrıl” dedi ve (Hacer-i Esved’e el sürmek suretiyle) istilamdan 

çekindi.(**) (Sahih-i Buhari Kitab-ül Hacc Bab: 64 Kadınların 
erkeklerin beraberinde tavafları babı, hadis:99) 

Ve bu hadisin devamı olan 100. hadis mealen şöyledir: 
“Ümmü Seleme (R.A.) şöyle demiştir: (Esna-yı hacda) hasta 
olduğumu Resullullah’a (A.S.M.) arzettim. “Halkın 
arkasında binekli olarak tavaf et” buyurdu. (Öylece) tavaf 
ettim.” 

Bu hadisin izahında şu açıklama yapılıyor: “Bu lafızdan şu 
istifademiz oluyor ki; kadınlar erkeklerin arkasından tavaf 
etmek gerektir. Tavaf, namaza şebih (benzer) bir ibadettir. 
Namazda nasıl erkeklerin arkasında durulursa, tavafta da öyle 
olmaları lâzım gelir.” Bu hadis Buhari 25. Kitab-ül Hacc 64. 
babda ve Nesei Kitab: 24 bab: 136 ve 137’de zikredilir. 
 

 
Sevde r.a.’ya; “Kızkardeşlerinin yaptığı gibi hac ve umre 
yapsan olmaz mı?” denilince dedi ki; 

 

                                                             **)
Hacer-i Esved'e yaklaşsa, erkekler arasında kalacağı ihtimaline binaen bu teklifi red-

dettiği anlaşılıyor. 
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“Ben hac ve umre yaptım. Bunun üzerine Allah bana vakarla 
evde oturmamı emretti.” Ravi der ki; “Allah’a yemin olsun, o 

(Sevde r.a) cenazesi çıkarılana kadar evinden çıkmadı.”39 
 Sonuç: 
Evet,  aile hayatında kavvam ( bak: Kur’an 4/34) yani aile 

idaresinde sorumlu olan erkek, ailesini günah ve 
kötülüklerden korumada gayet hassas ve gayretli olmalıdır. 
Günün umumileşen moda ve fantaziyeleriyle yabancı 
erkeklere  görünme pek çok ailelerde adeta bir medenî hayat 
sayılıyor. Bu hale karşı vicdanen  rahatsız olmayan bir erkeğin 
vasfı Rivayetlerde "deyyus" tabiriyle tavsif edilir. (Bak: 
Ahmed İbn-i Hanbel, 2/69, 128) Bir hadis-i şerifte de mealen 
şöyle buyurulur: “kadınlardan erkek kılığına, erkeklerden 

kadın kıyafetine girene Allah lanet etsin.” (Ramuz-ül 

Ehadis, sh: 347) 
 

5839 - Ibnu Ömer R.A. anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu 
vesselâm buyurdular ki:                                                            39 İ i Sa’d / ,  Kurtu i Ca iul Ahka il Kur’â /  Şevka i Fethul Kadir(4/281) 
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"Üç kişi vardır, Kıyamet günü Allah onlara nazar etmez 
(merhametiyle bakmaz): Anne ve babasının hukukuna riayet 
etmeyen kimse, erkekleşen kadın ve deyyûs kimse." 

 

Bunun içindir ki, Sahih-i Buhari 67. Kitab-ün nikah l7. 
babında; İbn-i Mace 36. kitab-ül fiten l9. babında ve Sahih-i 
Müslim 8. cild. 228 sh. ve 97,98,99. hadislerinde ve sair hadis 
kitablarında en zararlı fitne kadın fitnesi olduğu beyan 
edilmiştir. Bediüzzaman Hazretleri bu manadaki hadislere 
istinaden diyor ki: Âhirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü 
oynayan, taife-i nisaiye ve onların fitnesi olduğu hadîsin 
Rivayetlerinden anlaşılıyor.(Gençlik Rehberi:23) 

Evet hayalı kadın hem böyle fitnelere alet olmaz, hem aile 
hayatında merkez olan kadın, emniyet ve şahsiyet kazanır. 
İşte bu gibi hikmetler içindir ki, bir hadis-i şerifte de: 
(Elhayaü hasenün velâkinnehü finnisai ahsenü)  Yani: Haya 
(utanmak duygusu) güzeldir, fakat haya, kadınlarda daha 
güzeldir." buyurulur. (Hikmet Gonceleri, hadis no: l53) 

Allah İslâm ümmetine feraset versin. Âmîn.      
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Âhirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan, taife-i 

nisaiye ve onların fitnesi olduğu hadîsin rivayet-lerinden 
anlaşılıyor.  

Gençlik Rehberi ( 25 )  
Bir meclis-i ihvanda güzel karı girdikçe riya ile rekabet, 

hased ile hodgâmlık debretir damarları! 
Yatmış olan hevesat, birdenbire uyanır. Taife-i nisada 

serbestî inkişafı, sebeb olmuş beşerde ahlâk-ı seyyienin 
birdenbire inkişafı. 

Sözler - 727 
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Aynen öyle de; bîçare nisa taifesinin gafil kısmını dahi 
yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir 

surette perde altında çalıştığını hissettim. Ve bildim ki: 
Bu millet-i İslâma bir dehşetli darbe, o cihetten geliyor. Ben 
de siz hemşirelerime ve gençleriniz olan manevî evlâdlarıma 
kat'iyyen beyan ediyorum ki: Kadınların saadet-i uhreviyesi 
gibi, saadet-i dünyeviyeleri de ve fıtratlarındaki ulvî seciyeleri 
de bozulmaktan kurtulmanın çare-i yegânesi, daire-i 
İslâmiyedeki terbiye-i diniyeden başka yoktur!.. 

Hanımlar Rehberi – 11 
 
 

Rivayette var ki: "Âhirzamanın müstebid hâkimleri, 
hususan Deccal'ın yalancı cennet ve cehennemleri bulunur." 

 bunun bir tevili şudur ki: Hükûmet dairesinde karşı 

karşıya kurulan ve birbirine bakan vaziyette bulunan 
hapishane ile lise mektebi, biri huri ve gılmanın çirkin bir 
taklidi, diğeri azab ve zindan suretine girecek diye bir işarettir. 

 
Şualar ( 583 - 584 ) 

 
 

kadınlarda ulvî seciyelerin inkişafının sebebi, yalnız 
daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyetle olabilir. 

 
Hanımlar Rehberi - 13 
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Şimdiki terbiye-i medeniye perdesi altındaki hay-

vancasına muvakkat bir refakattan sonra ebedî bir 
müfarakata maruz kalan o aile hayatı, esasıyla bozuluyor.  

Hanımlar Rehberi - 12 
 
Tesettür, kadınlar için fıtrîdir ve fıtratları iktiza ediyor.  

                                                              Hanımlar Rehberi – 51 
 
 
Kur'an'ın tesettür emri fıtrî olmakla beraber, o maden-i 

şefkat ve kıymetdar birer refika-i ebediye olabilen kadınları, 
tesettür ile sukuttan, zilletten ve manevî esaretten ve 

sefaletten kurtarıyor. 
 

Hem kadınlarda, ecnebi erkeklere karşı fıtraten korkak-lık, 
tahavvüf var. Tahavvüf ise, fıtraten tesettürü iktiza ediyor.  

 
Hanımlar Rehberi – 52 

 
Hattâ erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehavet 

kadınlarda bulunsa, bu emniyete ve sadakata zarar 
olduğu için, ahlâk-ı seyyiedendir, kötü haslet sayılırlar.   

Hanımlar Rehberi – 57 
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Hem Kur'an merhameten, kadınların hurmetini muha-faza 

için, hayâ perdesini takmasını emreder. Tâ hevesat-ı 
rezilenin ayağı altında o şefkat madenleri zillet çekmesinler. 
Âlet-i hevesat, ehemmiyetsiz bir meta' hükmüne geçmesinler. 

 
Sözler – 410 

 
 
Medeniyet ise, kadınları yuvalarından çıkarıp, 

perdelerini yırtıp, beşeri de baştan çıkarmıştır. 
  

Sözler – 410 
 

açık-saçıklık, samimî hürmet ve muhabbeti izale edip 
ailevî hayatı zehirlemiştir. Hususan suretperestlik, ahlâkı 
fena halde sarstığı ve sukut-u ruha sebebiyet verdiği 
şununla anlaşılır: Nasılki merhume ve rahmete muhtaç bir 
güzel kadın cenazesine nazar-ı şehvet ve hevesle bakmak, ne 
kadar ahlâkı tahrib eder. Öyle de: Ölmüş kadınların suretlerine 
veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan 
suretlerine hevesperverane bakmak, derinden derine hissiyat-

ı ulviye-i insaniyeyi sarsar, tahrib eder. 
 

Sözler – 410 
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Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış, 
yuvalarına dönmeli 

 

  
  

 
 
{(*): Tesettür Risalesi'nin esasıdır. Yirmi sene sonra 
müellifinin mahkûmiyetine sebeb gösteren bir mahkeme, 
kendini ve hâkimlerini ebedî mahkûm ve mahcub eylemiş.} 
Mimsiz medeniyet, taife-i nisayı yuvalardan uçurmuş, 
hürmetleri de kırmış, mebzul metaı yapmış. Şer'-i İslâm 
onları Rahmeten davet eder eski yuvalarına. Hürmetleri 

orada, rahatları evlerde, hayat-ı ailede.  
 

Sözler – 727 
 

Ben Isparta'ya geldiğim vakit, Isparta'da İmam-Hatib ve 
Vaiz Mektebinin açılacağını haber aldım. O mektebe 
kaydolacak talebelerin ekserisi Nurcu olmaları münasebetiyle 
o mektebin civarında gayr-ı resmî bir surette bir Nur 
Medresesi açılıp, o mektebi bir nevi Medrese-i Nuriye yapmak 
fikriyle bir hatıra kalbime geldi. Bir-iki gün sonra güya bir 
ders vereceğim diye etrafta şâyi' olmasıyla o dersimi dinlemek 
için rical ve nisa kafilelerinin etraftan gelmeleriyle 
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anlaşıldı ki, böyle nim-resmî ve umumî bir Medrese-i Nuriye 
açılsa o derece kalabalık ve tehacüm olacak ki, kabil 
olmayacak. Afyon'da mahkemeye gittiğimiz vakitki gibi pek 
çok lüzumsuz içtimalar olmak ihtimali bulunduğundan o 
hatıra terkedildi. 

Emirdağ Lahikası-2 ( 104 ) 
 
 

 n       Nurunbekcisi.com         
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Kaynaklar     
Kur’an-ı Kerim 
 
Risale-i Nur 
 
Nimet-ul İslam 
 
Muhtelif Derlemeler 
 
 






