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Nureddin Yıldız’ın 24.03.2019 tarihli (353.) Hayat Rehberi dersidir. 



ٍد وَ  ِحیِم اَْلَحْمدُ � َرِبّ اْلعَالَِمیَن. َوَصلّى ُ� َوَسلََّم َعلَى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ ْحٰمِن الرَّ اَْجَمِعیَن.َعلَى ٰاِلِھ َوَصْحبِِھ بِْسِم ِ� الرَّ  

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselama, ailesine, ashabına salat 
ve selam olsun. 

Aziz kardeşlerim, 

Bir insan “ben sadece babam ve onun babalarının çocuğuyum” dese yani annesi ve anneannelerini 
yok kabul edip dünyaya yalnızca erkeklerden geldiğini söylese bu iddia hayatın içinde ne kadar yankı 
bulabilir? 

Bu mümkün değildir. Hayat kadın ve erkek ile devam eder. Sadece erkeği veya sadece kadını aldığımız 
hayat, hayat değildir. Tek ayakla yürümek veya koşmak belki mümkün olur ama sadece erkek veya 
sadece kadın ile bu âlemde hiçbir şey olmaz. Allah Teâlâ yalnızca İsa aleyhisselamı -bir mucize olarak- 
babasız yaratmış ve babasız var olabilmek yalnızca ona nasip edilmiştir. Onun dışında hepimiz bu 
hayata anne ve babanın yani bir kadın ile bir erkeğin ortak çalışmasının ürünü olarak geldik. 

Yukarıdaki ‘tek’li iddia ne kadar komik ve anlamsız ise dinimiz İslamiyet’in bugüne yalnızca erkekler 
sayesinde geldiğini söylemek de aynı oranda anlamsız ve tutarsızdır. Ashab-ı kiram, Allah onlardan 
razı olsun, erkeklerden oluşmuyordu; erkekler ve kadınlardan oluşmuş büyük bir iman volkanıydı 
onlar. 

Bugün biz Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali -radıyallahu anhüm- gibi mübarek simalar etrafında sözümüzü 
yoğunlaştırınca sanki Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in sadece erkek sahabileri 
varmış da kadınlar meydanda değillermiş gibi bir anlayışın zihnimize girmesi mümkün olabiliyor. 
Fazileti ve gayreti ashabın erkekleri üzerine yığıp kadınları çocuk doğurmak ve ekmek pişirmek 
vazifelerini yapmaktan ibaret bir profille bilmek, yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi, “ben anne 
olmadan, sadece baba ile yaratıldım” demek kadar anlamsızdır. 

Şüphesiz ki Ebu Bekir radıyallahu anhın yeri bir başkadır, erkeği ve kadını ile bütün müminlere ağır 
basacak bir isimdir ancak diğer yandan Efendimiz aleyhisselama en çok kimi sevdiği sorulunca “Aişe” 
cevabını vermiştir. O büyük gönülde Aişe, Ebu Bekir’den daha çok yerleşmişti. Biz de bugün ashabın 
kadınlarının ya da ashaptan sonra gelen hanım simaların İslamiyet’i bize taşımakta gösterdikleri hakkı 
vermezsek yarışta tek ayakla koştuğumuzu söylemek kadar gülünç iş yapmış oluruz. 

Fakat bu vurguyu salt bin dört yüz sene önceki neslin kadınlarının kıymetini bilmek için de öne 
çıkarıyor değiliz. Ashab-ı kiramın yaşadığı Müslümanlığı bugün yaşamak iddiasındaysak ki 
Müslümanlık budur, o günkü neslin erkekler ile kadınlardan oluştuğunu bilmek ilk adımdır ve 
bugünün kadınlarını İslam’ın ilk şehidi Sümeyye radıyallahu anha seviyesine getirmedikçe de 
camilerimizin büyüklüğü, Kur’an kurslarının çokluğu, kahramanlık edebiyatı ve şehitlik temennileri 
İslam’ı bir nesil bile öteye götüremez. İnsan neslini rahminde kadın taşıdığı gibi İslam’ı da hiçbir 
erkeğin cesaret edemediği bir günde haykıran Hatice radıyallahu anha bugüne taşımıştır. 

Bunun içindir ki bir kız çocuğunun İslam şuuruna sahip olması -ki bu diploma alması ya da hafız 
olması demek değil, şeriatı sahiplenmesi anlamına gelir- kırk mı seksen mi erkeğe denktir, bilinmez. 
Kadın yüreği, doğurmaya ve büyütmeye müsait bir beşiktir. Bu yüzden Cebrail aleyhisselamdan 
başkasının henüz haberdar olmadığı İslam’ı sahiplenen ve Peygamber aleyhisselamı 
cesaretlendiren, Hatice radıyallahu anha olmuştur. 

Allah bilir ya Nuh ve Lut aleyhimesselamı destekleyen birer saliha kadın arkalarında dursa o kadar 
yorulmazlardı. Peygamber Efendimiz aleyhisselama nasip olduğu gibi “yürü Muhammed, ben 
arkandayım” diyen bir saliha kadın onlara da nasip edilse davalarını daha bir azimle 
sırtlanabileceklerdi. 



Herkes kadını ürkek bilir ama İslam ilk şehidini, Allah diyenlerin Allah’a sunduğu ilk kurban olarak, 
kadınlar arasından vermiştir. Bir aileyi anne ayakta tuttuğu gibi İslamiyet de Allah diyen, şeriatı bilen, 
modernizme kurban olmamış, kendi aralarında kurulmuş gıybet denizinde batıp mahvolmayan anaları 
sayesinde ayakta durur ve bir sonraki nesle taşınır. 

Allah insanlığı ameller planında erkekler ve kadınlar olarak ayırmaz, kul olarak bakar ve Müslüman 
olmadıktan sonra erkek veya kadın olmak bir işe yaramaz. Dünyada Allah’ın dinini yüceltmek ve 
yeryüzünde secdeler çoğalsın diye çalışmak kimin hesabına yazılıyorsa onun kadın mı erkek mi olduğu 
artık o kadar önemli olmaz. Bu saç uzunluğu-kısalığı konusu değildir. 

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Uhud, Hudeybiye ve Huneyn seferlerine katılıp 
sonraları yalancı peygamberlere karşı savaşırken kolunu kaybeden Nesibe radıyallahu anha, ümmet-i 
Muhammed’in bugünkü milyon erkeğinden daha büyük iş başarmıştır. 

Ümmü Süleym radıyallahu anha da doğum günü yaklaşmış bir hamile olduğu hâlde Resûlullah’ı 
korumak için elinde bir hançerle etrafında dolaşıyordu. 

Resûlullah aleyhisselama hicret yolundaki güvenliği sağlayan, kılavuzluk ve malzeme tedarikini 
üstlenen Esma radıyallahu anhadır. 

Kadın denip geçildiği, kadın hatırlanınca başörtüsü, ferace, geniş şalvar ve şal dışında bir şey 
hatırlanmadığı zaman Âdem aleyhisselamdan beri bir dava olarak süren İslam’ı anlamakta büyük 
eksiklik yaşanır. Cami denince secdenin, Allah’ın adını yüceltmenin, tekbirin, kelime-i tevhidin içinde 
toplandığı namazı değil de tuğla yığını bir binayı anlamak kadar basit bir anlayıştır bu. 

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında dolaşan kadın sahabiler kadın olduklarını değil 
mümin olduklarını hatırlamışlardır. Bizim bugünkü derdimiz de başörtüsü veya tesettür derdi değildir, 
kadınların ayakkabısına veya feracesine takılıp kalacak kadar kısır gündemli bir ümmet olmadığımızı 
ve ümmetimizin bir sonraki nesle Allah’ı, Peygamber’i, Kur’an’ı ve şeriatı taşıma mecburiyetini 
hatırlamalıyız. Bu mecburî görevi kadınlar da erkekler kadar üstleneceklerdir, üstlenmelilerdir. Ashab-
ı kiram üzerinde bu böyle gerçekleşmiştir. 

Kadın denince anlaşılması gereken, küfrün zirve yaptığı bir zamanda tek başına ayakta duran ve Musa 
yetiştiren Âsiye’dir. Yahudiler’in ellerindeki Allah’ın kitabı Tevrat’ı oyuncağa çevirip haramları Mescid-
i Aksa’nın içlerine kadar sokabildikleri bir zamanda bütün rezaletleri ortadan kaldırmak için Allah’a 
adanan Meryem’dir kadın. Rabbimiz Kur’an’ında bize bu isimleri örnek verirken gece yatmadan önce 
okunacak hikâye yerine geçsinler diye anlatıyor değildir. İmanın ayağa kalkması için bir Âsiye, bir 
Meryem’in yeteceğini anlatmak maksadıyladır bu örnek isimler. 

Ümmetimizin hangi genç kızı aradığını, ‘genç kız’ denince başörtüsünden ve feraceden önce neyin 
anlaşılması gerektiğini daha iyi kavrayabilmek adına bir örneği faydalı buluyoruz. Ümmetimizin dört 
büyük imamından biri olan Malik bin Enes, Allah’ın ona nasip ettiği ilmi Muvatta ve diğer kıymetli 
eserleri vesilesiyle mezhebe dönüşmüş ve bugüne dek milyonlarca Müslüman onun sayesinde 
dinimizin güzelliklerine muhatap olmuş bir isimdir. Muhammed, Hammad ve Yahya isimli üç erkek 
ile bir de Fatıma adında kız çocuğu olan ve ‘Medine imamı’ olarak anılan bu büyük muhaddisin üç 
erkek çocuğunun babalarından bir hadislik nasipleri olmamış da babanın bütün ilmi bugüne Fatıma 
üzerinden intikal etmiştir. 

İmam Malik gibi büyük bir âlime bakar da babasının bütün ilmini bize taşıyan bir köprü vazifesindeki 
kızını görmezden gelebilir ya da bir kızın yeri geldiğinde üç erkekten daha değerli olabileceğini 
itiraftan geri kalabilir miyiz? Allah ona ve babasına rahmet etsin. Demek ki mesele cinsiyetle alakalı 
değil, bir yürek sahibi olma meselesidir. Kadınlık ve erkeklik başörtüsü ve sarık arasında bir fark 
değildir. 



Allah’ın yücelttiklerini yüce görmek zorundayız, nankör olamayız. Sevde binti Zema’yı, Ebu Bekir’in 
kızı Aişe’yi, Ömer’in kızı Hafsa’yı, Zeyneb binti Huzeyme’yi, Ümmü Seleme’yi, Zeyneb binti Cahş’ı, 
Cüveryriye’yi, Safiye binti Huyey’i unutmak onlarla aynı cennete girebilme ümidimizle çelişir. Rukiye, 
Ümmü Gülsüm, Fatıma -radıyallahu anhüm- unutulabilecek isimler midir hiç? Bu isimler ehl-i beytin 
kadınlarıdır, mübarek isimlerdir. 

* 

Bu cümleleri ve isimleri hatıramızı tazelemek için değil güzergâhımızı belirlemek için zikrediyoruz. 
Müslüman bir erkek tarikat dersine gideceği zaman eşine “sen evde çocuklara bak, senin gelmen çok 
da önemli değil” derken ümmetimizin yukarıda adları geçen ilk kadınlarını bir nevi yok saydığını 
bilmelidir. Efendimiz aleyhisselam, Hatice annemize aynı tavrı gösterse şimdi bizim hâlimiz ne olurdu? 
Gelin görün ki vefatından önce bile Resûlullah aleyhisselama “o kadın öleli kaç sene oldu, hâlâ onun 
adını anıyorsun” dendiğinde, “kimse yokken o vardı” diyerek yine adını yaşatma çabası göstermiştir. 

Ümmetimiz ya ilk nesil olan ashab-ı kiramın izinden giderek cennette onlarla buluşacak ya da ilk 
neslin çizgisi dışında bir rotada bulunacak ve nereye gideceğini ancak Allah bilecektir. Allah Teâlâ 
“iman edin” buyurduğunda erkekler de kadınlar da iman etmişler hatta Ömer radıyallahu anhtan 
önce ablası iman etmiştir. Bildiğimiz o Ömer bin Hattab’ı etkileyen ilk kişi ablasıdır, bunun ötesi var 
mı? Hicret etme emrini erkeklerden önce kadınlar uygulamak cüret ve fedakârlığını göstermişlerdir. 

Meselenin erkeği-kadını yok, secdede gözyaşı akıtanı vardır. Allah’tan bir ayet duyunca teslim olup 
hemen kabul eden vardır. Faiz kelimesini duyunca cin çarpmışa, yılan görmüşe dönen insan vardır; 
kadınsa odur, erkekse odur. İnfak edip sadaka verilmesi emrini duyunca kadınlar da ellerindeki mal ve 
mülkü getirmişlerdir. Efendimiz aleyhisselamın infak emrini uygulayan Bilal radıyallahu anh, 
kadınların verdikleri küpe ve bileziklerini toplamak için avucuyla dolaşmış ve avucu tamamen dolunca 
verilenleri elbisesinin eteğinde toplama yoluna gitmiştir. İşte bu, günümüzde mobilya esareti yaşayan 
kadınlar ile o kadınlar arasındaki farktır. 

Allah Teâlâ gönderdiği din konusunda erkek ve kadın ayrımı uygulamamış, tam aksine erkeği ve kadını 
yarıştırmıştır. Kim kazanırsa onun adı vardır. Allah’a giden yolda geri kaldıktan sonra ne erkekliğin 
faydası vardır ne de kadınlık paçayı kurtarır. Sadece bir tefekkür konusu olmak babından ve sırf kadın 
olması hasebiyle kıymeti bilinmezliğe mahkûm edilerek hor görülmesinin altını çizerek, Kur’an-ı 
Kerim’den iki ayette Allah’ın kadınları nerede gördüğünü örneklendirebiliriz. 

Âl-i İmran suresinin 33 ve 42. ayetleri sırasıyla şöyledir: 

َ اْصطَفٰ  نيَ َوٰاَل ِعْمٰرَن َعَلى اْلَعاَلمِ  يمَ ٰاَدَم َونُوًحا َوٰاَل اِبـْٰره ىِانَّ اهللّٰ  

“Allah âlemlere karşı Âdem’i, Nuh’u, İbrahim’in soyunu (çocukları Yakub, İshak, Yusuf) ve İmran’ın 
soyunu (Musa ile başlayan ve İsa’nın geldiği soy) seçti.” 

َ اْصطَٰفيِك َوَطهََّرِك َواْصطَٰفيِك َعٰلى ِنسَ  ِئَكةُ اْلَملٰ َوِاْذ قَاَلِت  نيَ اْلَعاَلمِ  اءِ َ� َمْرَميُ ِانَّ اهللّٰ  

“Melekler Meryem’e geldiler ve ‘ey Meryem, Allah seni seçti, tertemiz yaptı ve bütün insanlığın 
kadınlarının üzerine koydu’ dediler.” 

Seçmek ‘benden yana’ demektir, onu özel yapmaktır. 

İlk ayette peygamberlerini seçtiğini haber veren Allah, sonraki ayette ise Meryem’i seçtiğini ve özel 
kıldığını buyuruyor. Bu elbette Meryem’in o peygamberlerden daha değerli olduğunu gösteriyor 
değildir ancak ilk ayette on’a yakın peygamber için kullanılan seçmek tabiri, sonraki ayette tek başına 
Meryem için kullanılmaktadır. Bu dikkat edilesi bir husustur. 



* 

Kadınları kenarda oturmak düzeyine mahkûm edenler de kız çocuklarını erkek çocuklarla denk 
tutanlar da bu ayetleri iyi tefekkür etmelidirler. Efendimiz aleyhisselamın üç kız çocuğu yetiştiren 
ebeveyne verdiği vaatler erkek çocuklar için verilmemiştir. Üç kız çocuğu yetiştirip kendini 
cennetteymiş gibi hissedemeyen anne ve baba ağlamalı, gözyaşları kuruyuncaya kadar ağlamalıdır. 
Ümmetimizin kadınları ve kızlarını Rabbimizin seçtiği konumdan başkasına layık gören ve yine onun 
örnek gösterdiği Meryem’den başkasına benzetip fabrikalarda, tekstil atölyelerinde çalıştıran ama 
şeriatın hizmetinde kullanmayanlar karanlık gündüzlerde yaşamaktadırlar. 

Allah putçuluğun ve şirkin dünyayı doldurduğu bir zamanda bütün insanlığın önüne örnek olarak 
konan bir kadından ruh alamayan ve ümmetimizin kadınlarını çocuk doğurup büyütmek vazifesinden 
ibaret zannedenler, erkeklerin yaptıkları faziletli işleri yapıp üstüne annelik görevini de kaçırmayan o 
kadınlık bakışını kaçırmış ve yanılmışlardır. İslamiyet’in kadın davasını başörtüsü zannedenler büyük 
yanılgılarıyla yüzleşmiş ve feminist, deist, ateist kızlarla karşı karşıya kalmışlardır. 

Ana vardır, diploma tapıcısı olmuş çocuk yetiştirir; ana vardır, Ammar’ı yetiştirir. Ana vardır ki 
yetiştirdiği çocuk Enes olmuş, Süfyan-ı Sevrî olmuştur. Dul bir kadın olduğu hâlde Şafiî’yi yetiştiren 
ana vardır. Ümmet-i Muhammed’in yetiştirdiği dört büyük imamın dördü de yetim büyümüştür. O 
büyük isimleri anaları yetiştirmişti çünkü Meryem kafalı kadınlardı. Fazilet bıyık, sakal, kravat ile 
olabilseydi Musa aleyhisselamın annesi kundağa sardığı yavrusunu nehre bırakamazdı.  

Kadınlarımız ya tuhafiye dükkânlarında ömür çürütecek kadar zaman geçirecek, hadis okumak için 
toplanılan meclislerde bile gıybete bulaşacak kadar lakayt olacaklar ya da ümmetimizin geçmişte 
örneği olmuş kadınların peşinden gideceklerdir. 

Allah’tan duyduklarını bize anlatmak için gelen Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle 
buyuruyor: “Bir Müslüman erkek, saliha bir kadınla nikâhlandığında dininin yarısını kurtarmış 
demektir. Kalan yarısı için de biraz takva göstersin ve cennete girsin.” 

Bu gerçeğin ışığında bir kadının İslam’ın yarısı ettiğini, kalan yarımın da bütün salih amellerimiz 
manasına geldiğini söylemek mübalağa olur mu hiç? Kadın davamızın bütün çalışmalarımız arasında 
en az yüzde elli anlamına geldiğini söylemek abartmak mıdır? Hayır. Bütün süslenmeleri, neşeleri, 
keyifleri ve zevkleriyle kadınlığını ve analığını koruyarak İslam şeriatını da üzerinde muhafaza ettiği 
sürece kadın, İslam davasının yarısıdır. 

Zaten kâfirler bunun için girdikleri İslam topraklarında işe hep ‘kadın’dan başlamışlar, ona ‘hürriyet’ini 
verme çabasına girişmişlerdir –Allah’tan kopararak. 

 

ٍد َوَعلَى ٰاِلِھ َوَصْحبِِھ اَْجَمِعیَن.  اَْلَحْمدُ � َرِبّ الْعَالَِمیَن. َوَصلّى ُ� َوَسلََّم عَلَى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselama, ailesine, ashabına salat 
ve selam olsun. 

 


