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KLÂS K FIKIH L TERATÜRÜNDE
KADININ CEMAATLE BADET KONUSUNDAK
YAKLA"IMLARDA F TNE SÖYLEM N N ROLÜ
-ELE"T REL B R BAKI"-

Abdullah KAHRAMAN*

THE ROLE OF SEDITION PRONUNCIATION IN THE APPROACHES OF THE
CLASSICAL FIQH LITERATURES TO THE WOMAN’S WORSHIP IN CONGREGATION (A Critical Approach)
During the Islamic history there have been formed some pronunciations. It is
very significant to determine these pronuncuiations because of the fact that they influenced social and religious life of human beings. One of these pronuncuiations is sedition
(fitne). The term of sedition is used often in the f qh books as a negative concept. But it
has not been defined correctly. The Muslim jurists based on sedition justification in their
some convictions. Especially in the process of determining the relations between the
man and women sedition had an important role. In this article we dealt with the role of
sedition on the hindrance worship of women and man in the mosque together. We also
compared the period of prophet with the following periods in this issue. Concurrently we
dealth with the opinions of the Islamic jurists with a critical point of view.

GR
slâm’da hak ve yükümlülükler bak@m@ndan erkekle kad@n aras@nda genel olarak
fark gözetilmediAi bilinmektedir. Nitekim Kur’ân insan olma bak@m@ndan kad@n ve
erkeAin e<it olduAunu ifade etmi<1 ve üstünlüAün takvada olduAunu belirtmi<tir.2
Kur’ân’da insan@n yarat@l@< serüveni anlat@l@rken, kad@n ve erkekler farkl@ farkl@ ele al@nmalar@na raAmen, kad@nlara ve erkeklere atfedilen deAer konusunda önemli bir fark
yoktur. Yani yarat@l@<la ilgili âyetlerde, kad@nlar@n erkeklerden daha fazla veya daha az
k@s@tlanmaya tâbi tutulduAuna dair herhangi bir imâ yer almamaktad@r. Kur’ân ana
konular@n@ sunarken, kad@n@ erkeAin bir türü olarak mütalâa etmez. Aksine erkek ve
kad@n, kendilerine ayn@ veya e<it itibar verilmi<, ayn@ veya e<it potansiyelle teçhiz
edilmi< insan türünün iki kategorisidir. O halde Kur’ân, yarat@l@<, Kitâb’@n gayesi ve
vadettiAi mükâfat aç@s@ndan kad@n ve erkek aras@nda hiçbir ay@r@m yapmam@<t@r.3
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Kur’ân’da kad@nlar@n ve erkeklerin yapt@klar@ i<lerin kar<@l@klar@n@ görecekleri ve yapt@klar@n@n mükâfat@n@ alma konusunda kad@nlar@n erkeklerle ayn@ haklara sahip olduklar@
zikredilmi<tir.4
Arap diliyle inzal edilmi< olan Kur’ân anlat@mlar@nda tabiî olarak bu dilin özellik
ve üslûplar@n@ kullanm@<t@r. Dilin özelliklerinden dolay@ Kur’ân’da bazen kad@n-erkek
kendilerine ait özel kal@plarla zikredildiAi halde, zaman zaman da ortak bir ifade olmak
üzere, müzekker ço ul kal@b@ kullan@larak hem kad@nlar hem de erkekler kastedilmektedir. Buna göre, Kur’ân’daki müzekker çoAul kal@p, sadece erkekleri kastettiAine dair
belirgin bir i<aret olmad@kça, hem erkekleri hem de kad@nlar@ e<it derecede ifade etmektedir. Meselâ, Kur’ân’da s@kça tekrarlanan “Ey inananlar” ifadesi yap@ olarak müzekker
çoAul olduAu halde inanan kad@nlar@ da kapsamaktad@r.5 Yine kaynaklar@n verdiAi bilgiye göre, Hz. Peygamber devri kad@nlar@, yapt@klar@ ibadetlerin kabul edilmemesi endi<esiyle Hz. Peygamber’e ba<vurarak, neden Kur’ân’da, yapt@klar@ iyiliklerden bahsedilmediAini sormu<lard@r. Bunun üzerine onlar@n iyiliklerini sayan ve bu iyiliklerin
kabul edildiAini ifade eden uzun bir âyet6 nazil olmu<tur.7
Kur’ân’@n kad@nlarla erkeklere ayn@ haklar@ verdiAi alanlar@n ba<@nda iman ve ibadet konular@ gelmektedir. Buna göre kad@n ve erkek aras@nda inan@lacak hususlar ve
inanma keyfiyeti bak@m@ndan hiçbir fark yoktur. badetler konusunda ise –kad@nlar@n
fizyolojik yap@lar@ndan ya da f@tratlar@ndan kaynaklanan baz@ geçici k@s@tlamalar hariçyine erkek ve kad@nlar aras@nda fark gözetilmemi<tir. Buna göre kad@nlar erkeklerin
yapt@A@ her ibadeti yapabilmekte hatta erkekler gibi namazlar@n@ camide cemaatle k@labilmektedirler.8 Ancak kad@nlar@n cemaate kat@lmas@ hususunda Hz. Peygamber dönemi ile daha sonraki dönemler aras@nda baz@ farkl@l@klar@n meydana geldiAi ve kad@nlar@n
cemaat namaz@ndan, ba<ta fitne olmak üzere, bir tak@m gerekçelerle engellendikleri
görülmektedir. Bu makalede Hz. Peygamber döneminde kad@nlar@n cemaate kat@lmas@,
daha sonra da bu yönde getirilen k@s@tlamalar üzerinde duracaA@z. Ancak önce kad@n@n
cemaate kat@lmas@na engel kabul edilen fitne söylemi üzerinde k@saca durmak istiyoruz.

F TNE KAVRAMI VE SÖYLEM HÂL NE GEL
Fitne kavram@ gerek Kur’ân’da gerekse hadislerde s@kça kullan@lan ve geçtiAi yere
göre anlam kazanan bir özelliAe sahiptir.9 Bu kelimenin en belirgin anlamlar@, imtihan
4

lgili ayetler için bk. Âl-i mrân, 3/195, en-Nisâ, 4/124, et-Tevbe, 9/72, en-Nahl, 16/97; el-Ahzâb, 33/
35,73; el-Mü’min, 40/40, Muhammed, 47/19; el-Feth, 48/5; Hadîd, 57/12. Hukuk bak@m@ndan kad@n ve
erkeAin e<it olduAunu gösteren bir deAerlendirme için bk. Carullah, Musa, Hatun (trc. Mehmet Görmez),
Ankara 1999, 97; eltut, Mahmûd, el-2slâmu akîdetün ve erîatün, Kahire 2001, 201, 218, 220, 223-228, 231235.
5
Âmine Vedûd Muhsin, 23.
6
el-Ahzâb, 33/35.
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el-Vâhidî, Ebu’-Hasen Ali b. Ahmed, Esbâbu’n-nüzûl, Beyrut 1982, 204. Ayr@ca bk. Sava<, R@za, Hz. Muhammed (sav) Devrinde Kad n, stanbul 1991, 110.
8
Konuyla ilgili rivâyetler için bk. Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, Salât, 2, ydeyn, 15, 21; Ahmed b. Hanbel,
Müsned, VI, 436; Müslim, Sahîh-i Müslim, Cum’a, 50-52; Abdurrezzâk, el-Musannef, Beyrut 1970, III, 191,
V, 298; bnu’l-Cevzî, Cemâlüddîn, Ebu’l-Ferec, Ahkâmu’n-nisâ’, Beyrut 1996, 65. Geni< bilgi için bk. Yavuz, Yunus Vehbi, Kur’ân’da Kad n Hak ve Özgürlü ü, stanbul 1999, 65 vd.; Sava<, 110 vd.
9
Fitne kelimesinin çe<itli ayetlerde kazand@A@ farkl@ anlamlardan bir k@sm@ <öyledir: S nama, deneme ve imtihan (Bakara, 2/102; Tâhâ, 40/85, 90, 131), irk, küfür, irke döndürmeyi amaçlayan bask lar (Bakara, 2/191,
193, 217; Nisâ, 4/91), sap kl k, sapma, sapt rma (Mâide, 5/41, 49; Sâffât, 37/162), eytan n hile ve tuza (A-
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etme, maddî ve manevî s@k@nt@ ve belâ ile s@nama, kand@rma, gönlü çelme, <a<@rtma ve
büyülemedir. Buradan hareketle insan@n içine a<k ate<i dü<ürdüAü veya gönlünü çelip
mant@kl@ dü<ünmesini engellediAi için kad@na fettân denilmi<tir.10 Kavram@n bu kadar
çok anlama sahip olmas@, <er’î manas@nda da belli bir kar@<@kl@k olu<mas@na yol açm@<t@r.11
slâm tarihinde fitne kavram@, net olmayan bu sebeple de baz@ suiistimallere yol
açacak <ekilde ve olumsuz bir anlam ta<@yarak yayg@n olarak kullan@lagelen bir tabir
olmu<tur. Özellikle siyasî alanda özgürlüklerin k@s@tlanmas@nda ve me<ruiyet <art@
aranmaks@z@n mutlak itaatin saAlanmas@nda fitne hep araç olarak kullan@lm@<, fitne
itham@ ile muhaliflere gözdaA@ verilmesi yoluna gidilmi<tir. Fitnenin katilden (öldürmeden) daha kötü bir <ey olduAu zihinlere nak<edildiAinden, insanlar fitneci damgas@n@ yememek için çoAu kez çekingen davranmay@ tercih etmi<lerdir.12
F@k@h kitaplar@nda fitne kavram@ yer yer kullan@lmakla birlikte,13 görebildiAimiz
kadar@yla net bir tan@m@ yap@lmam@<t@r. el-Mevsû’atu’l-f khiyye’de14 fitne kavram@n@n
imtihan ve deneme gibi anlamlara geldiAi ve f@k@h kitaplar@nda da terim olarak bu anlamlarda kullan@ld@A@ ifade edilmektedir. Ancak özellikle kad@nlarla ilgili hükümler
baAlam@nda kullan@lan fitne kavram@n@ tam olarak bu anlamlarla örtü<türmek mümkün deAildir.
F@k@h kitaplar@nda yabanc@ erkeklere göre kad@n@n avreti belirlenirken ayaklar@ ve
yüzü hariç, her taraf@n@n avret olduAu ifade edilmi<, fitneden emin olunduAu sürece,
yabanc@ kad@nlar@n yüzlerine ve ellerine bak@labileceAi belirtilmi<15 ancak fitnenin ne
olduAu izah edilmemi<tir. Fukahân@n bu gibi hükümleri belirlerken fitneyi <ehvetle

râf, 7/27). Kur’ân’da fitne kelimesinin kullan@ld@A@ diAer anlamlar ve ilgili ayetler için bk. bn Kayy@m elCevziyye, 2 âsetü’l-lehfân fî lesâyidi’ - eytân, Riyad ts., II, 578584; <ler, Emrullah, “Fitne Katilden Beter
Mi?”, 2slâmiyât, c. 2, sy. 2, Nisan-Haziran 1999). Hadislerde fitne, dînî, ahlâkî, ilmî ve toplumsal çökü<ü
içine alacak kadar kapsaml@ kullan@lm@<t@r. (Bk. Buhârî, Fiten, 4, 5; ÇaAr@c@, Mustafa, “Fitne” md., D2A,
XIII, 156; Ate<, 41 vd.; Keskin, Hasan, Kur’ân’da Fitne Kavram , stanbul 2003, 36-134.
10
bn Manzûr, Lisânu’l-Arab, Beyrut ts., “f.t.n” md. XIII, 317-319; ÇaA@r@c@, Mustafa, “Fitne” md., D2A, XIII,
156-158; Kemâlî, Muhammed Hâ<im, “ slâm’da fade Hürriyeti: Fitne Kavram@n@n Tahlili”, 2slâmî Sosyal
Bilimler Dergisi, c. I, sy. 2, K@< 1414/1993, 40-41; ErdoAan, Mehmet, F k h ve Hukuk Terimleri Sözlü ü, stanbul 1998, “Fitne” md., 114-115.
11
Kemâlî, 41.
12
ErdoAan, 114-115; ÇaA@r@c@, XIII, 158-159.
13
Meselâ f@k@h kitaplar@nda bu kavram, siyasî, ticarî ve ahlâkî içerikli baz@ hükümlerin tespitinde kullan@lm@<t@r. Fitne zaman@nda silâh satmak, fitne endi<esiyle devlet ba<kan@na isyan etmek yasaklanm@< ve yabanc@ kad@nlar@n yüz ve ayaklar@na bakabilme fitneden emin olma <art@na baAlanm@<t@r. ( irbînî, Muhammed el-Hatîb, Mu ni’l-muhtâc, M@s@r 1958, III, 125; Zeylaî, Fahruddîn Osman b. Ali, Tebyînü’l-hakâik
erhu kenzi’d-dekâik, M@s@r 1313, I, 96, 97; el-Mevsû’atu’l-f khiyye, XXXI, 44).
14
el-Mevsû’atu’l-f khiyye, Kuveyt, 1982-, XXXII, 18.
15
Kâsânî, Alâuddîn Ebû Bekir b. Mes’ûd, Bedâyi’u’s-sanâi’ fî tertîbi’ - erâi’, Beyrut 1982, V, 121-122; irbinî,
III, 128; Desûkî, Hâ iyetü’d-Düsûkî ale’ - erhi’l-kebîr, Beyrut ts., I, 213-214; bn Kudâme, Muvaffakuddîn
Ebû Muhammed, el-Mu nî, Beyrut 1994, VII, 453-454. Fukahâ, yabanc@ erkeklerin kad@nlara göre avretini
belirlerken de farkl@ görü<ler ileri sürmü<lerdir. Hanefîlere göre yabanc@ bir kad@n fitneden emin olabilirse
yabanc@ bir erkeAin göbek ve diz kapaA@ hariç bütün vücuduna bakabilir (Kâsânî, V, 122). Mâlikîlere göre,
yine fitneden emin olma <art@yla, bir erkek mahremi olan kad@n@n nerelerine bakabilirse, yabanc@ kad@n da
erkeAin sadece oralar@na bakabilir (Desûkî, I, 215). âfiîler, sebepsiz yere yabanc@ bir kad@n@n kendisine
nikâh@ helâl olan erkeAin hiçbir yerine bakamayacaA@n@ savunurken ( irbînî, III, 132), Hanbelîler yabanc@
erkeAin avret say@lmayan yerlerine kad@nlar@n bakabileceAi görü<ündedirler ( bn Kudâme, VII, 465).
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baAlant@l@ olarak kulland@klar@ dikkatten kaçmamaktad@r.16 Buna göre fakihlerin, fitne
kelimesini kad@nla baAlant@l@ olarak kulland@klar@nda, söz konusu kelimeye, kad@n@n,
ehevî duygular harekete geçirmek suretiyle erke i ba tan ç karmas gibi bir anlam yükledikleri anla<@lmaktad@r. Bir ba<ka ifadeyle, fukahân@n vurgu yapt@A@ fitne, daha çok,
kad@nlar@n erkeklere kar@<mas@ ve bunun sonunda olu<acak gayri me<ru cinsel ili<kiye
varacaA@ tahmin edilen olumsuz davran@<lard@r. Fitneyi iki k@sma ay@ran bn Kayyim
el-Cevziyye (751/1350)’nin fitneye verdiAi anlamlardan biri de yukar@da belirtilen
anlama yak@nd@r. bn Kayyim’e göre iki çe<idi bulunan fitnenin biri <üphe kaynakl@
(fitnetü’ - übhe), diAeri ise <ehvet kaynakl@ (fitnetü’ - ehve)d@r. Birincisi, çoAunlukla fiilî
ve sözlü müstehcenlik ve fesat olarak deAerlendirilen ikinci tür fitneden daha önemli
ve daha kapsaml@d@r.17 En az@ndan mütekaddimûn fukahâs@n@n eserlerinde durum böyledir.18 MüstehcenliAi, <ehvâniyeti ve nefse dü<künlüAü körükleyen <ehvet kaynakl@
fitne çe<idinin temel özelliAi, <ehvet ve fesada dalmak suretiyle günah i<lemek (f sku’la’mâl), böylelikle aklen zay@f ve cahil insanlar@n dü<ünce ve fiillerini ifsat etmektir. Bu
tür bir fitne, çoAunlukla nefse dü<künlük, hevâ ve hevesten kaynaklan@r ve akabinde
fâilin ve mefûlun zihninde, iman@nda ve karakterinde büyük bir çöküntüye yol açar.
Sonuçta ya bât@la inan@l@r, ya müfsit bir amel i<lenir ya da her ikisi birden yap@l@r.19
Fukahân@n fitneyi <ehvet kaynakl@ olarak deAerlendirdiklerini baz@ hükümleri
gerekçelendirirken kulland@klar@ ifadelerden de anlamak mümkündür. Nitekim yabanc@ kad@na bakma yasaA@n@ gerekçelendiren fukahâ <u ifadelere yer vermi<tir: Fitne endi<esi bulunduAu zaman nikâh@ helâl olan kad@n@n yüz ve ayak topuklar@na bakmak da
haramd@r. Zira böyle bir fitne endi<esi cinsel ili<ki ya da onun ön haz@rl@A@ say@lan bir
tak@m davran@<lar için kad@n ve erkeAin ba< ba<a kalmas@ gibi bir sonuca götürür.20 Bu
sebeple fitne kelimesinin sözlük anlam@ da dikkate al@n@rsa yabanc@ kad@nlarla kar<@la<ma ve bir arada bulunma durumlar@n@n özellikle erkekler için imtihan vesilesi olarak
görüldüAü söylenebilir. Nitekim bn Hacer el-Askalânî (852/1448), Hz. Peygamber’in,
ölü ve dirilerin fitnesinden Allah’a s nd n bildiren hadiste21 geçen dirilerin fitnesi ifadesini, “insana hayat@ boyunca âr@z olan dünya, <ehvetler ve cehaletlerle imtihan...” <eklinde aç@klam@<t@r.22 evkânî (1250/1834) de, kad@nlar@n saftaki en uygun yerlerinin
arka saf olduAunu ifade eden rivâyetleri gerekçelendirirken, “çünkü kad@nlar@n erkeklere kar@<mas@n@ ve erkeklerin kalplerinin onlara tak@lmamas@n@ en iyi saAlayan arka saft@r”23 <eklinde bir yorum yapm@<t@r.

16

Meselâ Hanefî fakîh Kâsânî, birbirine nikâh@ helâl olan genç erkek ve bayan@n birbirine bakmamas@n@n
daha faziletli olduAunu gerekçelendirirken <öyle bir ifade kullanm@<t@r:
(
), V, 122.
17
bn Kayyim el-Cevziyye, 2 âsetü’l-lehfân, II, 584.
18
Kemâlî, 49.
19
bn Kayyim el-Cevziyye, 2 âsetü’l-lehfân, II, 584-586; Kemâlî, 50.
20
Kâsânî, V, 119-124; Desûkî, II, 215; bn Kudâme, VII, 460; irbinî, III, 128-129. Ayr@ca bk. Bâcî, elMüntekâ, I, 342.
21
Hadis için bk. Buhârî, Ezân, 149, Cenâiz, 88, Dea’vât, 38; Müslim, Mesâcid, 127, 130, 132.
22
bn Hacer, Fethu’l-bârî, II, 319. bnül-Hümâm, Fukahâ, kad@nlar@n koku sürünerek camiye gelmemeleri
hükmünü gerekçelendirirken, kokunun <ehveti tahrik etmesini sebep olarak göstermi<lerdir. (Bk. bnü’lHümâm, Fethu’l-kadîr, M@s@r, 1970, I, 366).
23
evkânî, Muhammed b. Ali, Neylü’l-evtâr min ehâdîsi seyyidi’l-ahyâr, Beyrut ts., III, 184.
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Kad@n-erkek ili<kilerinin k@s@tlanmas@na gerekçe gösterilen fitne kavram@n@n <ehevî duygular anlam@nda kullan@ld@A@n@n bir delili de, yabanc@ kad@nlara dokunma yasaA@n@n <ehvetle gerekçelendirilmi< olmas@ ve fitne endi<esi ortadan kalkt@A@ için ya<l@
kad@nlar@n ellerinin tutulabileceAine hükmedilmesidir.24
Kad@n@n fitne unsuru olduAunu vurgulayan hadislerin,25 fakihlerin fitne kavram@n@n içini, <ehevî duygular <eklinde doldurmalar@nda etkili olduAu anla<@lmaktad@r.
Ancak kad@n@n fitne unsuru olduAunu ifade eden söz konusu rivâyetlerin belirtmek
istedikleri psikolojik gerçeAi kabul etmekle birlikte, bunlar@ mecras@ndan ç@kar@p bütünüyle kad@n aleyhtarl@A@na ve onu baz@ haklar@ndan mahrum b@rakmaya gerekçe göstermek isabetli bir yakla<@m olmasa gerektir. Kald@ ki söz konusu rivâyetler üzerinde
incelemelerde bulunan bir hadis ara<t@rmac@s@n@n vard@A@ sonuca göre, “kad@n@n fitneci
olduAunu ifade eden rivâyetler kabul edilemez ve bunlar önceki kültürlerin ürünü olup
slâm’a sonradan sokulmu< ve günün anlay@<@n@ beslediAi için de hadisle<tirilmeye
çal@<@lm@<t@r.”26 Bu sonuç, a<@r@ genellemeci ve kad@n@n kad@ns@ özelliAinden kaynaklanan bir tak@m gerçekleri göz ard@ etmektedir. Ancak söz konusu sonucun ayn@ zamanda, belirtilen rivâyetlerin slâm toplumlar@nda kad@na olumsuz yakla<@mlar@n temelini
te<kil etmesi gerçeAini vurgulad@A@na da dikkat etmek gerekmektedir. Hz. Peygamber’in baz@ hadislerinde kad@n fitnesine dikkat çektiAi ve Müslüman erkekleri olumsuz
bir durum olan fitneye kar<@ uyard@A@ bir gerçektir. Nitekim Kur’ân’da da mal ve evlâtlar@n fitne olduAuna dikkat çekilmi<tir.27 Ancak bu uyar@lar mecras@ndan sapt@r@larak
kad@n aleyhtarl@A@na, kad@n@n d@<lanmas@na ve fitne unsuru ta<@mas@ sebebiyle baz@
haklar@ndan mahrum edilmesine vard@r@lacak <ekilde yorumlanmamal@d@r. Zira mal ve
evlâtlar@n fitne olduAu bildirildiAi halde âyeti tefsir eden hiçbir müfessir mal edinmenin ve evlât sahibi olman@n caiz olmad@A@ yönünde ya da bunlardan uzak kal@nmas@
tarz@nda bir yorum yapmam@<t@r. nsanlar her an meydana gelmesi muhtemel potansiyel baz@ tehlikelerle birlikte ya<amaya al@<t@klar@ gibi, vahyin belirlediAi ölçüler dahilinde,28 kad@nlar@n da i<tirak ettiAi sosyal hayatta iffetlice ya<ayabilmelidirler. Kad@n@n
fitneciliAini vurgulayan hadislerin vurgulamak istediAi de herhalde, kad@nlarla ili<kileri
bütünüyle koparmak yerine, onlarla giri<ilen ili<kilerde fitne tehlikesinin hesaba kat@lmas@, ili<kilerin düzeyli olmas@ ve ihtiyatl@ davran@lmas@d@r. Nitekim Hz. Peygamber
döneminde, Müslüman erkek ve kad@nlar@n belli ölçülere riayet ederek sosyal hayat@
beraber ya<ad@klar@n@ ve kad@n@n sosyal hayat@n içinde olduAunu gösteren yay@nlanm@<
baz@ ara<t@rmalar bulunmaktad@r.29
Yukar@daki izahlardan da anla<@lacaA@ üzere, fitne kavram@, özellikle kad@nlarla
baAlant@l@ kullan@mlarda gayri me<ru cinsel ili<kiye götüren <ehevî duygular <eklinde
24

Kâsânî, V, 121-122; Zeylaî, Tebyîn, VI, 18; bn Kudâme, VII, 461; Kad@zâde, emsüddîn Ahmed, Netâicü’lefkâr fî ke fi’r-rumûzi ve’l-esrâr (Tekmiletü Fethi’l-kadîr), M@s@r 1970, X, 25.
25
Bu hadisler için bk. Buhârî, Nikâh, 18; Müslim, Zikr, 97, 98; Tirmizî, Edeb, 31; bn Mâce, Fiten, 19;
Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 200, 210.
26
Bk. Ate<, Ali Osman, Hadis Temelli Kal p Yarg larda Kad n, stanbul 2000, 41-65.
27
el-Enfâl, 8/28; et-TeAâbun, 64/15.
28
Söz konusu ölçüler için bk. Ebû ukka, Tahrîru’l-mer’e, II, 79-103.
29
Örnek olarak Abdulhalîm Ebû ukka’n@n, Tahrîru’l-mer’e fî asri’r-risâle (Kuveyt 1990) adl@ be< ciltlik eseri
(özellikle 3. cilt) ile R@za Sava<’@n Hz. Muhammed (sav) Devrinde Kad n, stanbul 1991 adl@ eserine bak@labilir.
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bir anlam ta<@maktad@r. Kad@n@n fitnenin sembolü olarak gösterilmesinin sebebi ise,
onun, kontrol edilemeyenin <ahikas@, cinselliAin tehlikelerinin ve s@n@r tan@mayan y@k@c@ potansiyelinin canl@ bir temsilcisi olmas@d@r.30 Kelimenin bu <ekilde kullan@l@<@na dair
ilk tarih kesin olarak bilinmemekle birlikte,31 belirtilen anlam@yla fitnenin f@k@hta bir
söylem hâline geldiAi ve baz@ hükümlerin gerekçesi olarak kullan@ld@A@ görülmektedir.
Böylece fitne kavram@ zaman zaman kad@nlar aleyhine olarak da kullan@lan bir terim
olmu< ve kad@n “fitne” korkusu ile baz@ haklar@ndan mahrum b@rak@lm@<t@r. Halbuki bu
kavram eAer bir gerçekliAi ifade etmek için kullan@lacaksa erkekler için de uygulanmal@
idi. Zira tek tarafl@ fitne kayg@s@ yanl@< sonuçlar doAurmu< ve kar<@ a<@r@l@klar@n doAmas@na zemin haz@rlam@<t@r.32

II. HZ. PEYGAMBER DÖNEM VE SONRASINDA KADININ CEMAATE KATILMASI
A. HZ. PEYGAMBER DEVR VE HZ. PEYGAMBER’ N TUTUMU
Kaynaklar@n verdiAi bilgilerden, Hz. Peygamber devrinde ya<ayan mümin kad@nlar@n, onunla beraber namaz k@lmaya çok istekli olduklar@ anla<@lmaktad@r. Hatta
Hz. Peygamber, hava karard@ktan sonra k@l@nan namazlar için mescide gitmek izni
isteyen kad@nlara bunun saAlanmas@n@ istemi<tir.33 Konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber’den nakledilen rivâyetlerin bir k@sm@ kad@nlar@n cemaate kat@lmas@n@ te<vik ederken, diAer bir k@sm@ kad@nlar@n evlerinde k@ld@klar@ namaz@n daha faziletli olduAunu
belirtmektedir.34 Meselâ Hz. Peygamber: “Allah’ n (kad n) kullar n mescitlerine gitmekten al koymay n, (fakat) mescide koku sürünmeden gelsinler.”35 buyurarak kocalar@ veya
evde bulunan ba<ka erkekler taraf@ndan engellenmek istenen kad@nlar@n cemaate kat@lmalar@n@ te<vik etmi<tir. Bunun yan@nda Hz. Peygamber’in: “Kad n n özel odas nda
k ld namaz (evin) salonunda k ld namazdan, (e yalar n n gizlendi i) daha özel odada
k ld namaz da özel odada k ld ndan daha faziletlidir.” buyurduAu nakledilmi<tir.36
30

Fat@ma Mernissi, “ slâm’da Aktif Kad@n CinselliAi Anlay@<@” (Müslüman Toplumlarda Kad n ve Cinsellik
kitab@ içinde, derleyen, P@nar lkkaracan, çev. Ebru Salman), stanbul 2003.
31
Ahmed b. Hanbel hicrî üçüncü asr@n ortalar@nda kad@n@n bir parmaA@n@n bile fitne say@ld@A@n@ ifade etmi<tir. Bk. bn Hanbel, Ahkâmu’n-nisâ, Beyrut 1986, 46 (nakleden: R@za Sava<, Hz. Muhammed Devrinde Kad n,
114, 337. dipnot). bn Mes’ûd da kad@nlar@n namazlar@n@ evlerinde k@lmalar@n@n mescitte k@lmalar@ndan
efdal olduAunu belirtirken bu görü<ünü fitne gerekçesine baAlam@<t@r. Bk. Kal’ac@, Muhammed Revvâs,
Mevsû’atu f kh 2bn Mes’ûd, Beyrut 1986, 328.
32
ErdoAan, 115. Fitne kavram@n@n yanl@< bir mecrada kullan@ld@A@na dair bir deAerlendirme için bk. Ebû
ukka, Abdulhalîm, Tahrîru’l-mer’e fî asri’r-risâle, Kuveyt 1990, 191-196.
33
Buhârî, Ezân,163.
34
Söz konusu hadisleri tahric eden müellifler, kad@nlar@n mescide gelmelerinin engellenmemesini ifade eden
rivâyetlerin, kad@n@n namaz@n@ evinde k@lmas@n@n daha faziletli olduAunu bildiren rivâyetlerden daha sahih
olduAu sonucuna varm@<lard@r. Hattâ bn Hazm, kad@n@n cemaate devam@ ile ilgili rivâyetlerin mütevatir
olduAunu belirtmi<tir. (Bk. bn Hazm, III, 113). Hadislerin geni< bir tahrici için bk. el-Adevî, Mustafa,
Câmiu ahkâmi’n-nisâ, el-Memleketü’l-Arabiyyetü’s-Suûdiyye, 1992, I, 275-276, 296-298.
35
"# $ %&'
%(
! Buhârî, Cum’a, 13; Müslim, Salât, 136; Ebû Dâvûd, Salât, 52; Mâlik b. Enes, elMuvatta’, 139; Buhârî, Nikâh, 116; bn Hanbel, Müsned, stanbul 1982, II,76. Ayr@ca bk. bnü’l-Cevzî,
Cemalüddîn, Ebu’l-Ferec, Ahkâmu’n-nisa, Beyrut 1996, s. 64.
36
Ebû Dâvûd, Salât, 53. Daha detayl@ bir ba<ka rivâyete göre Ümmü Humeyd adl@ bir han@m sahâbî Hz.
Peygamber’e müracaat edip “Yâ Resulallah! Seninle birlikte namaz k@lmay@ çok istiyorum” demi< Hz. Peygamber de ona <öyle cevap vermi<tir: “Biliyorsun ki, yatak odanda (beytinde) namaz k lman, evinin dam ndaki
odada (hücrende) k lmandan, evinin dam ndaki odada k lman evinin arsas nda (dâr) k lmandan, evinin arsas nda k lman kavminin mescidinde k lmandan, kavminin mescidinde k lman ise cemaatle namaz k l nan mescitte na-
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Hatta baz@ rivâyetlerde, kad@nlar@n mescide gitmesinin engellenmemesi istenirken
hemen pe<inden evlerinde k@ld@klar@ namaz@n daha faziletli olduAu bildirilmi<tir.37
Bu rivâyetler birlikte deAerlendirildiAi zaman <öyle bir sonuca var@labilir: Hz,
Peygamber kad@nlar@n cemaatle namaz k@lmas@na engelleme getirmek isteyen erkeklere
böyle bir haklar@ olmad@A@n@ ifade etmek istemi<, kad@nlara bu konuda ruhsat vermi<
ancak, namazlar@n@ evlerinde ifa etmelerinin daha faziletli olacaA@n@ belirtmi<tir. Bu
rivâyetlerde kad@n@n cemaatten engelleneceAini gösteren bir ifade mevcut deAildir.
Nitekim han@m@na bu konuda yasak getirmek isteyen Hz. Ömer için <öyle bir yorum
yap@lm@<t@r: Hz. Ömer’in k@skançl@A@ han@m@n@n mescide gitmesini ho< görmüyor ancak f@k@h bilgisi Hz. Peygamber’in “Allah’ n kad n kullar n mescitlerden engellemeyin”
tarz@ndaki emrine muhalif davranmaktan onu koruyordu.38
Kad@n@n evinde k@ld@A@ namaz@n daha faziletli olacaA@n@ bildiren rivâyetler, kad@n@n olabildiAince özel bir mekânda ve mümkün oldukça yabanc@ erkeklerden uzak bir
ortamda namaz k@lmas@n@ önermektedir. Bu gibi hadisler kad@n@n gözlerden @rak olmas@ndan ziyade, namaz@n@n ba<kalar@ndan gizlenmesi üzerinde durmaktad@r. Bu rivâyetler esas al@narak kad@n@n evinde namaz k@lmas@n@n mescitte k@lmas@ndan mutlak olarak
faziletli olduAuna dair bir hüküm ç@kar@lamaz. Zira k@l@nan namaz@n fazileti kad@ndan
kad@na deAi<ebileceAi gibi, namaz vakitlerine göre de farkl@l@k arz edebilir. Camiye,
cemaat âdab@na uygun ve vakarl@ bir <ekilde gelen kad@nla bu hususlara riayet etmeyeni ayn@ kefeye koymak doAru olmaz. Yine imam@n k@raati sessiz okuduAu, öAle ve ikindi namazlar@ ile, k@raatin aç@ktan okunduAu, sabah, ak<am ve yats@ namazlar@n@ bu
bak@mdan ayn@ seviyede tutmak mümkün deAildir. Zira k@raatin aç@ktan okunduAu
namazlara kad@nlar@n da kat@lmalar@, okunan sureleri öArenmeleri gibi önemli faydalar
saAlayacaA@ için, bu gibi namazlar@ evde k@lmalar@ndan ve k@raatin gizli okunduAu namazlara kat@lmaktan daha faziletli olabilir.39 Ayn@ <ekilde bu gibi rivâyetleri kad@nlar@n
erkeklerden uzak durmas@ ve namaz@n@ sürekli evinde k@lmas@n@n daha faziletli olacaA@na mutlak delil saymak, Hz. Peygamber’in, kad@nlar@n mescitte itikafa girmelerine,
cenaze namaz@na, güne< tutulmas@ (küsûf) namaz@na, nafile hac yapmalar@na, bayram
namaz@na kat@lmalar@na, ilim meclislerine i<tirak etmelerine cevaz vermesiyle telif
etmek de mümkün olmaz. Çünkü belirtilen ibadet ve etkinliklerin ifas@ esnas@nda
kad@nlar@n yabanc@ erkeklerle bir arada bulunmas@ cemaat namaz@ndaki beraberliklerinden daha az deAildir.40
Kad@n@n evinde namaz k@lmas@, mescitte k@lmas@ndan her hâlükârda daha faziletli olsayd@, önde gelen sahâbî han@mlar cemaat namaz@na kat@lmakta @srar etmez ve
bilfiil cemaatle namaz k@larak bu faziletten mahrum kalmazlard@. Nitekim, Hz. Ebû
Bekir’in k@z@ Esmâ, Ümmü Fadl, Fât@ma binti Kays, bn Mes’ûd’un han@m@ Zeyneb,

maz k lmandan daha hay rl d r.” evkânî, III, 132. Benzer rivâyetler için bk. Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III,
187-188.
37
Müslim, Salât, 135, 138, 140; Ebû Dâvûd, Salât, 52; bn Mâce, Mukaddime, 2.
38
Ebû ukka, III, 14.
39
bn Hazm, III, 117; Ebû ukka, III, 27.
40
Ebû ukka, III, 29.
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Ümmü Derdâ, Atike binti Zeyd (ki Hz. Ömer’in han@m@d@r) ve Rebi b. Muavviz gibi
han@m sahâbîler cemaate devam eden kad@nlar aras@nda zikredilmektedir.41
Kad@nlar@n namazlar@n@ evlerinde ifa etmelerinin daha faziletli olmas@ ise,
fukahân@n yorumlad@A@n@n aksine, sadece fitne gerekçesiyle izah edilemez. Nitekim
Hz. Peygamber kad@nlar@n cemaate kat@lmalar@ baAlam@nda böyle bir gerekçe ileri sürmediAi gibi, kad@n@n fitnesi ile ilgili rivâyetler de cemaat namaz@yla ilgili olmay@p geneldir. Durum böyle olunca, ayn@ zamanda evinin i<leriyle me<gul olan kad@n@n bunlar@ aksatmamak için namaz@n@ evinde k@lmas@n@n daha faziletli olacaA@ tavsiye edilmi<
olabilir. Nitekim kad@n@n çocuAuna bakmas@ ve evinin i<lerini yapmas@n@n cihada kat@lmas@ndan üstün tutulduAunu bildiren rivâyetler de vard@r.42 Bu durumda kad@n@n
evinde k@ld@A@ namaz@n mescitte k@ld@A@ndan mutlak anlamda üstünlüAünden ziyade,
fazilet meselesini kad@n@n durumuna göre yorumlaman@n daha isabetli olduAu söylenebilir. Zira evinin i<lerini aksatmayan, cami âdâb@na riayet eden bir kad@n@n camide
k@ld@A@ namaz@n, bu <artlara riayet edemeyip namaz@n@ evinde k@lan kad@na göre daha
faziletli olduAu da söylenebilir.43 Hz. Peygamber’in kad@n@n namaz@n@n evinde daha
faziletli olacaA@ yolundaki tavsiyesinin sadece fitne gerekçesine dayanmad@A@n@ Hz.
Âi<e’den gelen bir rivâyetten de anlamaktay@z. Buna göre Hz. Âi<e, Hz. Peygamber’in
vefat@ndan sonra camiye gelen kad@nlar@n bir tak@m olumsuz davran@<lar@n@ görüp <öyle demi<tir: “Aayet Peygamber kad nlar ( n bu durumunu) görseydi onlar n d ar ya ç kmas n engeller ya da ç kmalar n yasak (haram) k lard ”,44 “Rasulullah kad nlarda bizim gördüklerimizi görseydi, 2srailo ullar n n kad nlar n engelledikleri gibi, onlar n mescitlere ç kmalar n engellerdi.”45 Bu ifadeden, Hz. Peygamber’in kendi döneminde kad@nlar@n cemaate kat@lmas@n@ tamamen yasaklamay@ gerektirecek bir fitne gerekçesi olu<mad@A@n@
göstermektedir. Böylece Hz. Peygamber devri kad@nlar@n@n Peygamberce tayin edilen
âdâba riayet ederek ve ölçülü davranarak cemaate devam ettikleri, en az@ndan o dönemde bir yasaklama bulunmad@A@ söylenebilir. O halde Hz. Peygamber’in yapt@A@ bir
öneriden ibarettir.
Hz. Peygamber devirde, onun verdiAi ruhsattan hareketle ve gösterdiAi âdâba
riayet ederek, kad@n ve k@zlar@n, vakit namazlar@46 ve Cuma namazlar@ndan ba<ka bayram namazlar@na da kat@ld@klar@ görülmektedir.47 Vahiy meleAi Cebrail’den abdest almay@ ve namaz k@lmay@ öArenen Hz. Peygamber’in, bunlar@ e<i Hz. Hatice’ye öArettiAi48 ve onun Hz. Peygamber’le beraber Kâbe’de ve Kâbe d@<@nda namaz k@ld@A@ rivâyet
edilmektedir.49 Bunun yan@nda, Amre binti Abdurrahmân ve Ümmü Hi<âm binti el41

Ebû ukka, III, 29.
Örnek olarak bk. Heysemî, Mecmau’z-zevâid, IV, 304.
43
Ebû ukka, III, 28-30.
44
Buhârî, Ezân, 163; Müslim, Salât, 144; Mâlik b. Enes, K@ble, 15; bn Hacer, Fethu’l-bârî, Beyrut 1996, II,
623.
45
Buhârî, Ezân,163 ; bn Hacer, Fethu’l-bârî, II, 623-624; bn Receb, Ebu’l-Ferec el-Hanbelî, Fethu’l-bârî erhu
Sahîhi’l-Buhârî, Medine 1996, VIII, 41, bnü’l-Cevzi, Ahkâmu’n-nisâ, 72.
46
Hz. Âi<e, sabah ve yats@ namaz@na kat@lan kad@nlardan bahseder. Bk. Buhârî, Salât, 13, Mevâkît, 22, 27;
Müslim, Mesâcid, 218, 230; âfiî, Muhammed b. dris, er-Risâle, Beyrut, ts., s. 283.
47
Buhârî, Salât, 2, ydeyn, 15, 21.
48
bn Hi<âm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, Beyrut 1986, I, 261.
49
bn shâk, Sîre (thk. M. Hamidullah), Konya 1981, 119; Taberî, Muhammed b. Cerîr, Târîhu’l-ümem ve’lmülûk, Beyrut 1967, II, 311.
42

Kad n n Cemaatle Hbadetinde Fitne Söyleminin Rolü

67

Hâris b. Nu’mân el-Ensâriyye adl@ han@m sahâbîler, Kaf suresini, insanlara Cuma günü
hutbe irad ederken Hz. Peygamber’in aAz@ndan öArendiklerini söylerler.50 Bir kad@n râvî
de, Hz. Peygamber’in han@mlar@ndan olan Safiyye binti Huyey’in Cuma namaz@n@
cemaatle k@ld@A@n@ nakletmektedir.51
Bu rivâyetlerden anla<@ld@A@na göre, Asr-@ saadette ya<ayan kad@nlar@ndan baz@lar@, Cuma namazlar@na kat@l@r ve hem Cuma günü, hem de diAer günlerde Hz. Peygamber’in yapt@A@ konu<malar@ dinlerlerdi.52 Kaynaklarda yer alan baz@ rivâyetlerden,
mahalle mescitlerinde veya baz@ evlerde cemaatle namaz k@l@nd@A@ zaman kad@nlar@n da
erkeklerin arkas@nda saf tuttuklar@ ve cemaatle namaz k@ld@klar@ anla<@lmaktad@r.53
Bunlar yan@nda Hz. Peygamber’in, kad@nlar@n mescide rahat gidip gelmelerini
saAlamak için tedbirler ald@A@ ve mescidin bir kap@s@n@ kad@nlara tahsis etmeyi teklif
ettiAi de nakledilmi<tir.54 Hattâ baz@ kaynaklarda, Hz. Peygamber devrinde kad@nlar@n,
gece mescitten ç@kmalar@ için ayr@lm@< bir kap@dan bahsedilmektedir.55 Ayr@ca Hz. Peygamber’in namaz k@ld@r@rken kad@nlar@n durumunu dikkate ald@A@ ve namazda çocuk
aAlarsa uzatmay@ dü<ündüAü namaz@, annenin durumunu göz önüne alarak k@saltt@A@
rivâyet edilmektedir.56
Hz. Peygamber, mescitte farz namaz bittiAi zaman kad@nlar@n mescitten ayr@lmalar@ için biraz bekler; önce kad@nlar, sonra Hz. Peygamber ve daha sonra da erkekler
mescitten ayr@l@rlard@.57 EAer Hz. Peygamber namazdan sonra konu<acaksa kad@nlar da
onu dinlemek için mescitte beklerlerdi. Nitekim Fât@ma binti Kays, Hz. Peygamber’in
bir gün namazdan sonra neler yapt@A@n@ ve neler konu<tuAunu rivâyet etmektedir.58
unu da ifade etmek gerekir ki, kad@nlar@n mescide gitmelerine taraftar olan ve
bunu te<vik eden Hz. Peygamber, mescide giden kad@n ve erkeklerin hareketlerine
dikkat etmelerini, kar<@ cinsin dikkatini çekmek için tutum ve davran@<lar@n@ deAi<tirmemelerini59 ve yats@ namaz@na gelen kad@nlar@n güzel koku sürünmemelerini istemektedir.60 Yine kad@nlar@n cemaate kat@l@p mescitte erkeklerle beraber ibadet etmelerinde
hiçbir sak@nca görmeyen Hz. Peygamber, her iki cinsin tabiat@ndan kaynaklanacak
muhtemel olumsuzluklar@ bertaraf etmek için de önlemler alm@<t@r. GörebildiAimiz
kadar@yla onun döneminde kad@nlar@n mescide gelip cemaate kat@lmas@, özel durumla50

bn Hanbel, VI, 436; Müslim, Cum’a, 50-52; bnu’l-Esîr, VII,406; bn Kayyim el-Cevziyye, Zâdu’l-meâd,
Kuveyt 1981, I, 425.
51
bn Sa’d, Ebû Abdullah Muhammed, et-Tabakâtü’l-kübrâ, Beyrut 1968, VIII, 491. Geni< bilgi için bk.
Abdurrezzâk, el-Musannef, Beyrut 1970, III, 191, V, 298; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, II, 34; bnu’l-Cevzî,
65.
52
bn Sa’d, II, 216, 252, 255; bnü’l-Cevzî, Ahkâmu’n-nisâ, 63-64.
53
bn Sa’d, I, 243, VIII, 406; Buhârî, Ezân, 78; bnu’l-Esîr, VII, 44; Ebû ukka, III, 28. bn Sa’d da, Medîne’de
bulunan bir kad@n gölgeliAinden bahseder. Bk. bn Sa’d, III, 29.
54
Abdullah b. Ömer’in bu kap@dan ölünceye kadar girip ç@kmad@A@ ifade edilmektedir. Bk. Ebû Dâvûd, Salât,
571; bn Hazm, el-Muhallâ, III, 114.
55
es-Semhudî, Nûreddîn Ali b. Ahmed, Vefâ’ul-Vefâ bi ahbâri dâri’l-Mustafâ, Beyrut 1971, II, 693.
56
Bk. Buhârî, Ezân, 65, 163; Müslim, Salât, 191; Ebû Dâvûd, Salât, 122, 123; Tirmizî, Salât, 159; bn Kayyim
el-Cevziyye, I, 265.
57
Buhârî, Ezân, 163, 167; bn Huzeyme, Ebû Bekir Muhammed b. shâk, Sahîh, ts., III, 108.
58
Ebû Dâvûd, Melâhim, hadis no: 4326.
59
Vâhidî, 186. Kad@n ve erkek saflar@n@n tertibi için bk. Müslim, Salât, 132.
60
Mâlik b. Enes, K@ble, 12, 13; Müslim, Salât, 141-143; Beyhakî, III, 190-192; bn Sa’d, VIII, 290; bn
Hanbel, VI, 363.
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ra i<aret eden bir iki ferdî örnek d@<@nda61 kesin olarak engellenmemi<, Medîne’ye hicretten vefat@na kadar kad@nlar@n cemaate kat@lmalar@na onay vermi<tir.62

B. HZ. PEYGAMBER’DEN SONRA
1. SAHÂBEN N TUTUMU
Hz. Peygamber devrinde mescide gidip erkeklerle birlikte ibadet hayat@na serbestçe kat@lan ve mescitte sohbet eden kad@nlar@n Hz. Peygamber’den sonra ayn@ serbestiye sahip olmad@klar@n@ görmekteyiz. Yani Hz. Peygamber döneminde kad@nlar@n
cemaate kat@lmas@na ve mescitte oturup sohbet etmelerine, belli ölçülere riayet etmeleri d@<@nda, bir yasak getirilmediAi hatta cemaate kat@lmalar@ için te<vik edildikleri
halde, müteakip dönemde baz@ k@s@tlamalarla kar<@ kar<@ya kald@klar@ görülmektedir.63
Zira kaynaklarda yer alan bilgilerden anla<@ld@A@na göre, Hz. Peygamber sonras@ dönemde baz@ gerekçelerle kad@nlara bu yönde bir tak@m k@s@tlamalar getirilmi<tir. Söz
konusu gerekçeler içerisinde, sahâbe döneminde çok net telâffuz edilmese de, fitne de
bulunmaktad@r. Meselâ sahâbenin ileri gelen âlimlerinden bn Mes’ûd’un görü<lerinde
fitne gerekçesini kullananlardan biri olduAu anla<@lmaktad@r. Ona göre, kad@nlar@n
camide namaz k@lmalar@ sünnet deAildir, sünnet olan namazlar@n@ evlerinde k@lmalar@d@r. Çünkü kad@n@n evinden ç@kmas@ pek çok fitneye sebebiyet vermektedir. Bu sebeple
evlerinde namaz k@lmalar@ mescitte k@lmalar@ndan efdaldir. Bu hükümden sadece evinden ç@kmas@nda fitneye sebebiyet verme durumu bulunmayan ya<l@ kad@nlar istisnad@r.64 leride görüleceAi üzere, bn Mes’ûd’un bu yakla<@m@n@n f@k@h mezheplerinin
görü<leri üzerinde önemli etkiler b@rakt@A@ anla<@lmaktad@r.65
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Meselâ, Ümmü Humeyd, Hz. Peygamber’e: “Ey Allah’@n Rasulü kocalar@m@z seninle beraber namaz k@lmam@za engel oluyorlar. Halbuki biz seninle namaz k@lmay@ çok istiyoruz.” der. Hz. Peygamber, Ümmü
Humeyd’e evinde namaz k@lmas@n@n daha iyi olacaA@n@ söyler. (Bk. Ebû Dâvûd, Salât, 53; evkânî, Neylü’levtâr, III, 132; bnu’l-Esîr, Üsdü’l- âbe fî ma’rifeti’s-sahâbe, Kahire 1970, VII, 323.) Bu örnekte Hz. Peygamber ailede huzursuzluk ç@kmamas@ gibi özel sebeplerle Ümmü Humeyd’e böyle söylemekle birlikte, genel
olarak erkeklere mescide gitmek için izin isteyen e<lerine müsaade etmelerini emretmi<tir. bn Hazm,
Ümmü Humeyd’den gelen rivâyetin senet aç@s@ndan tenkit edildiAini ifade etmi<tir. (Bk. bn Hazm, elMuhallâ, III, 115). Muhtemelen yukar@daki rivâyet baz@ deAi<ikliklere uArayarak kaynaklarda yer alm@<t@r.
(Bk. bn Hanbel, VI, 197, 297, 301, 371).
62
bn Hazm, III, 117; Ebû ukka, III, 29.
63
DoArudan cemaatle namaz k@lmakla alâkal@ olmasa da Hz. Peygamber döneminde kad@n-erkek ili<kileri ve
ibadet hayat@ndaki birlikteliklerini göstermesi bak@m@ndan önemli say@lan baz@ rivâyetler bulunmaktad@r.
bn Ömer’den gelen bir rivâyete göre, Hz. Peygamber devrinde, kad@nlar ve erkekler beraberce abdest ald@klar@ (Mâlik, Tahâre, 3; Buhârî, Vudû’, 43; Nesâî, Tahâre, 56, Miyâh, 10) halde Hz. Ömer, halifeliAi zaman@nda, Hz. Ali’nin de görü<ünü alarak bu beraberliAi yasaklam@< ve kad@nlar@n abdest alma yerlerini
ay@rm@<t@r (Abdurrezzâk, I, 76; Sava<, 111). Kad@nlar@n erkeklerle birlikte abdest almalar@n@ mahremiyet
ölçülerini de dikkate alarak yorumlayan Aynî, mezkûr uygulaman@n hicab âyetinden önce olabileceAi ya
da erkeklerin kendi mahremleriyle birlikte abdest alm@< olabilecekleri <eklinde yorumlar yapsa da, hadisin
s@hhati konusunda ve genel anlamda cevaza delâletinde <üphe bulunmad@A@n@ belirten görü<leri de kaydetmi<tir. (Bk. Aynî, Bedrüddîn Ebû Muhammed, Umdetü’l-kârî erhu Sahîhi’l-Buhârî, M@s@r 1972, II, 392,
394. Ayr@ca bk. es-Sindî, Ebu’l-Hasen Nûreddîn, Hâ iye alâ Süneni’n-Nesâî, Beyrut ts.I, 57). Hz. Peygamber
devrinde ya<am@< Cüheyne kabilesinden Havle (Ümmü Subeyye) binti Kays, abdest al@rken Hz. Peygamber’le beraber ayn@ kaptan elleriyle su ald@klar@n@ rivâyet eder. Bk. bn Hanbel, VI, 366-367; Ebû Dâvûd,
Tahâre, 39; Tirmizî, Tahâre, 46; bn Mâce, Tahâre, 36); bnu’l Esîr, VII, 97.
64
Bk. Abdurrezzâk, el-Musannef, III, 150; Taberânî, el-Mu’cemu’l-kebîr, IX, 293-294; Heysemî, Mecmau’zZevâid, II, 35 bn Hazm, III, 116; Kal’ac@, Muhammed Revvâs, Mevsû’atu f kh 2bn Mes’ûd, Beyrut 1986,
328. bn Mes’ûd’dan nakledilen ve ya<l@lar hariç, kad@nlar@n evlerinde k@lacaklar@ namaz@n daha faziletli
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Konuyla ilgili olarak Hz. Âi<e’den nakledilen iki rivâyet sahâbe döneminde kad@n@n ibadet hayat@na erkeklerle birlikte kat@lmas@n@n nas@l kar<@land@A@ hususunda bize
fikir vermektedir. Söz konusu rivâyetlere göre Hz. Âi<e <öyle söylemi<tir: “Aayet Peygamber kad nlar (n bu durumunu) görseydi onlar n d ar ya ç kmas n engeller ya da ç kmalar n yasak (haram) k lard ”, “Kad nlarda bizim gördüklerimizi Rasulullah görseydi,
2srailo ullar n n kad nlar n engelledikleri gibi, onlar n mescitlere ç kmalar n engellerdi.”66
Konuyu bu boyuta ta<@yan olay@n ne olduAu hususunda çe<itli görü<ler bulunmaktad@r. Hadis <ârihlerinin yorumlar@ndan anla<@ld@A@na göre, baz@ kad@nlar@n, erkeklerin cinsel yönden dikkatini çekecek ve onlar@ bir tak@m olumsuz tav@rlara sevk edecek
<ekilde, koku sürünerek ve al@ml@ elbiseler giyerek mescitlere gelmeleri Hz. Âi<e’nin bu
yorumuna kaynakl@k etmi< olabilir.67 Nitekim bn Abbâs (68/687)’@n konuyla ilgili bir
sözü engelleme tavr@ ve tarihi hakk@nda bize ip ucu vermektedir. bn Abbâs <öyle demi<tir: “Ya<l@ ve diAer kad@nlar Hz. Peygamber, Ebu Bekir, Ömer ve Osman zaman@nda
bayram namaz@na kat@l@rlard@. Said b. As (58/678) kendi zaman@nda bana kad@nlar@n
mescide ç@kmalar@ hususunu sordu, ben de genç bayanlar@n engellenmesi yönünde
görü< belirttim. Bunun üzerine bn As tellâllar@na genç bayanlar@n bayram namazlar@na ç@kmamalar@n@ ilân etmelerini emretti, ancak ya<l@lar ç@kmaya devam ediyorlard@.68
Sahâbenin kad@nlar@n cemaate kat@lma konusundaki k@s@tlay@c@ ya da ihtiyatkâr
yakla<@m@n@n ferdî bir tav@r olmay@p genel bir yakla<@m <eklini ald@A@ anla<@lmaktad@r.
Nitekim ah Veliyyullah Dehlevî (1176/1762) bu tavr@ sahâbenin çoAunluAuna mâl
etmektedir. Ayr@ca Dehlevî’ye göre hadiste yasaklanan husus, me<ru bir mesnede dayanmayan <ahsî k@skançl@k dolay@s@yla kad@nlar@n mescide gitmesinin engellenmesidir.
Fitne korkusu bulunduAu zaman ise yasaklama yap@labilir. Dehlevî bu konuda Hz.
Peygamber’in kad@nlar@n mescide gelmelerini yasaklamamalar@ yönündeki talimat@ ile
sahâbenin yasaklay@c@ tavr@n@n çeli<mediAini belirtmekte ve uzla<t@rmay@ <u <ekilde
yapmaktad@r:
“Cemaate kat@lmamaya cevaz veren engellerden biri de fitne korkusudur. Koku
sürünmü< kad@n@n mescide ç@kmas@ gibi. Hz. Peygamber, “Sizden biriniz, han m mescide
olduAunu ve kad@n@n evinden ç@kmas@n@n fitneye sebebiyet vereceAini ifade eden rivâyetlerden ikisinin
metni <öyledir:
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bnü’l-Cevzî, s. 64.
66
Mâlik, Muvatta’, K@ble, 15; Buhârî, Ezân, 163; Müslim, Salât, 144; Ebû Dâvûd, Salât, 53; Tirmizî, Cum’a,
36.
67
Bk. bn Hacer, Fethu’l-bârî, II, 623-624; bn Receb, Ebu’l-Ferec el-Hanbelî, Fethu’l-bârî erhu Sahîhi’l-Buhârî,
Medine 1996, VIII, 41, bnü’l-Cevzî, 72. Azîmâbâdî, Avnu’l-ma’bûd, Beyrut 1998, II, 193. el-Bâcî’nin yorumuna göre, Hz. Âi<e’nin böyle söylemesinin sebebi, kad@nlar@n mescide gelirken, güzel koku sürünmeleri,
süslenmeleri, tesettüre riayet etmemeleridir. Hz. Âi<e, Hz. Peygamber’in vefat@ndan sonra kad@nlar@n, erkekleri fitneye sürükleyecek elbiseler ve süslenme araçlar@ edinmelerini de kastetmi< olabilir. Zira Hz. Peygamber döneminde kad@nlar@n giydiAi elbiseler tesettüre daha uygun idi. (bk. Ebu’l-Velîd, Süleymân b.
Halef, el-Müntekâ erhu’l-Muvatta’, Beyrut 1983, I, 343). Hz. Âi<e’nin bu sözünün f@khî aç@dan baAlay@c@
olamayacaA@na dair geni< ve müdellel bir deAerlendirme için bk. bn Hazm, III, 115-116.
68
bnü’l-Cevzî, 72. bn Receb el-Hanbelî, Hz. Âi<e’nin söz konusu ifadesini yorumlarken <u görü<lere yer
vermi<tir: Bu sözüyle Hz. Âi<e, Hz. Peygamber döneminde fesat bulunmad@A@ndan onun kad@nlara mescide gitme vb. konularda ruhsat verdiAine i<aret etmektedir. Ancak Âi<e kendi döneminde kad@nlar@n içinde
bulunduAu fesat durumunu görünce dedi ki: ayet Peygamber bu durumu görseydi söz konusu ruhsat@
vermezdi. (Bk. bn Receb, Ebu’l-Ferec el-Hanbelî, Fethu’l-bârî, VIII, 41).
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gitmek üzere izin istedi inde, onu engellemesin.”69 hadisiyle, sahâbenin çoAunluAunun
kad@nlar@n mescitlere gitmemeleri doArultusunda hüküm vermeleri aras@nda bir çeli<ki
yoktur. Çünkü yasak olan, bir mesnede dayanmayan mücerred k@skançl@k sebebiyle
olan engellemedir. Fitne korkusunun bulunmas@ hâline yönelik deAildir. Caiz olan
k@skançl@k, fitne korkusunun bulunduAu hâle aittir. Nitekim hadiste buna i<aret edilmi< ve k@skançl@A@n iki türlü olduAu aç@klanm@<t@r. Hz. Âi<e’nin, “E er Rasûlullah kad nlar n bugün ihdas ettiklerini (giyim, ku am ve ziyneti) görseydi, 2srailo ullar n n kad nlar
nas l men edilmi se, o da bunlar camiye gitmekten men ederdi”70 <eklindeki sözü yasaA@n
gerekçesini göstermektedir.”71
Dehlevî’nin bu ifadelerine göre sahâbenin çoAunluAu fitne gerekçesiyle kad@nlar@n mescide gitmesine taraftar olmam@<t@r.
Esasen sahâbenin engelleyici tutumu daha Hz. Peygamber döneminde benimsedikleri, ancak Hz. Peygamber’e raAmen tam olarak uygulamaya koyamad@klar@ anla<@lmaktad@r. Meselâ Ümmü Humeyd adl@ bir han@m sahâbînin, Hz. Peygamber’e gelip:
“Ey Allah’@n Rasulü kocalar@m@z seninle beraber namaz k@lmam@za engel oluyorlar.
Halbuki biz seninle namaz k@lmay@ çok istiyoruz.”72 <eklindeki yak@nmas@ sahâbenin
kad@nlar@n cemaate kat@las@ konusundaki tutumu hakk@nda fikir vermektedir.
Hz. Ömer’in de kad@nlar@n cemaate kat@lmalar@na pek taraftar olmad@A@ anla<@lmaktad@r. Nitekim Atike adl@ bir han@m sahâbîye evlilik teklif ettiAinde, Atike, mescide
gitmesine engel olmamas@ ve dövmemesi <art@yla onunla evlenmeyi kabul edeceAini
söyler. Hz. Ömer bu <artlar@ istemeyerek kabul eder ve bu han@mla evlenir.73 Ancak
<unu hemen ifade etmek gerekir ki, Hz. Ömer’in tavr@, kad@nlar@n bütünüyle cemaate
kat@lmas@n@ engellemeye yönelik deAildir. Zira o, han@m@ Atike’nin cemaate devam
konusunda @srar etmesi üzerine buna engel olmam@<t@r.74 Anla<@lan o ki, Hz. Ömer’in
yasakç@l@A@ daha çok namaz d@<@nda mescidi mekân tutan kad@nlara yöneliktir. Zira o,
kad@nlar@n ev i<lerini ve çocuklar@n@ ihmal ederek s@k s@k mescide gelmelerine taraftar
deAildi. Hz. Ömer bu uygulamas@n@, Hz. Peygamber’in kad@nlar@n mescide gelmelerine
engel olunmamas@ <eklindeki talimat@na ayk@r@ bulmazd@. Hz. Peygamber’in söz konusu talimat@n@n vakit namazlar@na yönelik olduAunu dü<ünürdü. Kad@nlar@n namazlar@n@ evlerinde k@lmalar@n@n daha faziletli olduAunu dü<ünmekle birlikte vakit namazlar@na devam etmelerine engel olmazd@.75 Hz. Ömer’in namaz vakitleri d@<@ndaki uygula-
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Buhârî, Ezân, 166.
Mâlik, Muvatta’, K@ble, 15; Buhârî, Ezân, 163.
71
Dehlevî, ah Veliyyullah, Huccetu’llâhi’l-bâli a, Beyrut 1990, II, 66.
72
Ebû Dâvûd, Salât, 53; evkânî, Neylü’l-evtâr, III, 132; bnu’l-Esîr, VII, 323.
73
bn Sa’d, VIII, 267; bnü’l-Esîr, VII, 185; Sava<, 112.
74
bn Hazm, III, 117. bn Hazm’@n yorumuna göre <ayet kad@n@n mescitte namaz k@lmas@ndan evinde k@lmas@ mutlak anlamda efdal olsayd@, mezkûr han@m@na mescide gitmesi için müsaade etmezdi. Bunun yan@nda Hz. Ömer’in kad@nlar@n mescide gelmelerine taraftar olmamas@ ve kad@nlar@ mescitten engellemesinin hakl@ gerekçeleri de vard@r. Nitekim Havle binti Kays’@n naklettiAine göre, Hz. Peygamber, Hz. Ebû
Bekir devrinde ve Hz. Ömer döneminin ilk y@llar@nda kad@nlar mescitte birbirleriyle oturup sohbet eder,
hatta bazen ip eAirir, bazen de hurma dallar@ndan bir <eyler yaparlard@. Hz. Ömer: “Sizi serbest b@rakacaA@m” dedi ve kad@nlar@ mescitten ç@kard@. Bundan sonra kad@nlar sadece vakit namazlar@nda mescide gidebilirdi. ( bn Sa’d, VIII, 295-296; Sava<, Ra it Halifeler Devrinde Kad n, stanbul 1996, 81).
75
Kal’ac@, Mevsû’atu f@kh@ Ömer bni’l-Hattâb, Beyrut 1981, 782.
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mas@n@n belirtilen olumsuzluklar@ bertaraf etmeye yönelik olduAundan olumlu bile
kar<@lanmas@ mümkündür.
Sonuç olarak denilebilir ki, sahâbe, kad@n@n namaz@n@ evinde k@lmas@n@n mescitte erkeklerle birlikte k@lmas@ndan daha faziletli olduAunu dü<ünmelerine raAmen bu
konuda kesin bir yasak getirmemi<lerdir. Zira onlar@n kad@nlar@n vakit namazlar@na
gelmelerini engellemedikleri anla<@lmaktad@r. Kesin yasak getirmemelerinde ise Hz.
Peygamber’in sözlü talimatlar@n@n ve fiilî uygulamalar@n@n esas al@nd@A@ muhakkakt@r.
Zira “Hz. Ömer’in k@skançl@A@ han@m@n@n mescide gitmesini ho< görmüyor ancak f@k@h
bilgisi Hz. Peygamber’in “Allah’ n kad n kullar n mescitlerden engellemeyin” tarz@ndaki
emrine muhalif davranmaktan onu koruyordu.”76 <eklindeki yorum sahâbenin tavr@ ve
uygulaman@n ne durumda olduAu hakk@nda bir fikir vermektedir. Yine nakledildiAine
göre, Abdullah b. Ömer, Hz. Peygamber’in, “Kad nlara geceleyin mescitlere gitmeleri için
izin veriniz” dediAini naklettiAinde bn Ömer’in oAlu (Bilâl veya Vâkid), “Vallahi onlara
izin vermeyiz. Çünkü onlar bunu bir fitne ve fesat vesilesi yaparlar. Vallahi onlara izin
vermeyiz.” dedi. (Râvî Mücâhid dedi ki; ( bn Ömer) oAluna k@z@p azarlad@ ve “Ben
Rasûlüllah, “onlara izin veriniz” buyurdu diyorum, sen “onlara izin vermeyiz” deyip
duruyorsun” dedi.77 bn Ömer (74/693)’in bu tavr@ndan kad@nlar@n mescitlere gelmelerinin engellenemeyeceAine taraftar olduAu anla<@lmaktad@r. Fakih bir sahâbî tavr@ olarak bu önemlidir. Ancak oAlunun bu dönemde fitne gerekçesini kullanmas@n@ da en az
o kadar önemsemek gerekmektedir. Buradan hareketle denilebilir ki, sahâbe kad@n@n
vakit namazlar@na devam etmesine bütünüyle kar<@ ç@kmasa da, daha o dönemde fitne
gerekçesiyle bu konuda engelleme taraftar@ olanlar bulunmaktad@r. Sahâbenin nihaî
görü<ünün ise kad@nlar@n namazlar@n@ evlerinde k@lmalar@n@ tercih ettikleri <eklinde
olduAunu söylemek mümkündür. Fakat onlar@n kad@nlar@n namazlar@n@ evlerinde k@lmalar@n@ tercih etmelerinin daha sonraki fukahân@n, yasaklay@c@ ya da ihtiyatkâr
ictihâdlar@na zemin haz@rlad@A@ da söylenebilir. Zira fakîh sahâbî bn Mes’ûd
(32/652)’un yukar@da naklettiAimiz görü<leri ile f@k@h mezheplerinin konuyla ilgili
ictihâdlar@ aras@nda önemli paralelliklerin bulunduAu fark edilmektedir.

2. TÂB ÛN FAK HLER N N TUTUMU
Tâbiûn fakihlerinin önde gelenlerinden gelen rivâyetlerden ve aktar@lan görü<lerden anla<@ld@A@na göre bu dönemde de kad@nlar@n cemaate kat@lmamalar@ kat@lmalar@ndan daha iyi görülmü<, evlerinde k@lacaklar@ namaz@n daha üstün olduAu kabul
edilmi<tir. Efdaliyetin gerekçesi ise kad@nlar@n fitneden emin olmas@ olarak tespit edilmi<tir. Meselâ A’me<’ten gelen bir rivâyete göre, tâbiûn âlimlerinden brâhim enNehâî (96/714)’nin üç tane han@m@ vard@ ve bunlar@n hiçbirini ne cumaya ne de cemaat namazlar@na b@rak@rd@.78 Hatta onun han@mlar@n@n hiçbirisinin mahalle mescidinde
namaz k@lmad@klar@ bile kaydedilmi<tir.79 Ayr@ca en-Nehâî’nin özellikle genç bayanlar@n

76

Ebû ukka, III, 14.
Müslim, Salât, 138, 139; Ebû Dâvûd, Salât, 52; Tirmizî, Cum’a, 48. Yorumu için bk. Azîmâbâdî, Avnu’lma’bûd, IV, 163.
78
bn Ebî eybe, II, 277; Kal’ac@, Mevsû’atu f kh 2brâhim en-Nehâî, Beyrut 1986, II, 651-652.
79
Abdurrezzâk, III, 151.
77
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bayram namaz@na kat@lmalar@n@ mekruh gördüAü de nakledilmi<tir.80 Halbuki en-Nehâî
hastal@k ve korku gibi ciddî mazeretler d@<@nda cemaati terk etmeyi câiz görmemekte
idi.81
Dört mezhep imam@n@n da bu konuda k@s@tlay@c@ ya da ihtiyatkâr bir anlay@<a
sahip olmalar@ndan da tâbiûn fakihlerinin konuyla ilgili tutumu hakk@nda fikir edinilebilir. Zira dört mezhep fakihlerinin ilk üstatlar@ aras@nda tâbiûn fakihlerinin önemli
bir yeri vard@r. Meselâ, en-Nehâî’nin, Ebû Hanîfe’nin hocalar@ aras@nda yer ald@A@ hat@rlan@rsa tâbiûn fakihlerinin dört mezhep imam@na etkisi daha iyi anla<@labilir.

3. FUKAHÂNIN KONUYA YAKLA IMI VE GEREKÇELER
F@k@h kitaplar@nda cemaatle namaz k@lma ve mescide gitme bak@m@ndan kad@nlar erkeklerden farkl@ hükümlere tâbi tutulmu<tur. Cemaatle namaz k@lman@n hükmünü âfiîler farz- kifâye82, Hanbelîler farz- ayn83, Hanefî ve Mâlikîler ise müekked
sünnet84 olarak belirlemi<lerdir. Cemaate kat@lman@n hükmü konusunda bir ay@r@ma
giden fukahâ, cemaatle namaz k@lman@n kad@nlara deAil, sadece erkeklere müekked
sünnet olduAu hükmünü benimsemi<tir. Baz@ fakihler cemaate kat@lman@n hükmü
konusundaki kad@n-erkek ay@r@m@n@, kad@nlar@n cemaate kat@lmas@n@n mekruh olduAunu aç@kça ifade ederek,85 baz@lar@ cemaatin sadece erkeklere müekked sünnet olduAunu,86 baz@lar@ kad@nlar@n cemaate kat@lmas@n@n fitne olduAunu,87 baz@lar@ da kad@n@n
namaz@n@ evinde k@lmas@n@n daha faziletli olduAunu88 söyleyerek gerekçelendirmi<lerdir.
Cemaate kat@lma konusunda fukahân@n diAer bir ay@r@m@ da kad@nlar aras@ndad@r. Buna göre ya<l@ kad@nlar@n cemaatle namaz k@lmak üzere mescide gitmeleri genel
olarak caiz görülürken, fitneye sebep olma endi<esiyle, genç kad@nlar@n gitmesi mekruh kabul edilmi<tir.89 Me<hur f@k@h mezheplerinin kad@n@n mescide gelmesi ve gençya<l@ ay@r@mlar@na dair yakla<@mlar@ özetle <öyledir:

80

Kal’ac@, Mevsû’atu f@kh@ brâhim en-Nehâî, II, 673.
Kal’ac@, Mevsû’atu f@kh@ brâhim en-Nehâî, II, 652.
82
irbinî, Muhammed el-Hatîb, Mu ni’l-muhtâc, I, 229. Bu , irbinî’nin tercihidir. Mezhep içerisinde farz-@
ayn ve müekked sünnet olduAunu söyleyenler de vard@r. (Bk. Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Muhyiddîn, Kitabu’lmecmû’ erhu’l-mühezzeb, Cidde, ts., IV, 84-91).
83
bn Kudâme, II, 176 vd.
84
bn Hümâm, Kemâlüddîn, Fethu’l-kadîr, M@s@r 1970, I, 243; bn Âbidîn, Muhammed Emîn, Hâ iyetü Reddi’l-muhtâr, stanbul 1984, I, 552; bn Rü<d, Bidâyetü’l-müctehid, Beyrut 1986, I, 136; ed-Derdîr, Ebu’lBerekât Sîdî Ahmed, e -Aerhu’l-kebîr alâ muhtasar Sîdî Halîl (Desûkî Hâ<iyesi ile), Beyrut ts., I, 319;
Zühaylî, el-F khu’l-2slâmî ve edilletühü, II, 150; Döndüren, Delilleriyle 2slâm 2lmihali, s, 292. bn Hazm’a göre
cemaat me<ru mazereti olmayan erkeklere farz, kad@nlara farz deAildir. (Bk. bn Hazm, el-Muhallâ,
III,104vd.). Hanefî fakihlerden Alâuddîn Semerkandî ve Kâsânî cemaatin hükmünün vâcip olduAunu belirtmi<lerdir. (Bk. Semerkandî, Tuhfetü’l-fukahâ, Beyrut 1984, I, 227; Kâsânî, I, 155).
85
Bk. MerAînânî, el-Hidâye, I, 57; Mavs@lî, Abdullah b. Mahmûd, el-2htiyâr lita’lîli’l-muhtâr, stanbul ts., I, 59.
Bu müelliflerin her ikisi de önce metin olarak yazd@klar@ kitaplar@nda mutlak bir ifade kullanarak bütün
kad@nlar@n cemaate kat@lmas@n@n mekruh olduAunu belirtmi< ancak daha sonra metinlerine yazd@klar@
<erhlerde genç kad nlar n cemaate kat lmas mekruhtur kayd@n@ dü<mü<lerdir.
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Nevevî, el-Mecmû’, IV, 86, 92-94; irbinî, I, 229; bn Âbidîn, I, 552.
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Kâsânî, I, 155.
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Nevevî, el-Mecmû’, IV, 92.
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MerAînânî, I, 57; Mavs@lî, 59; Nevevî, el-Mecmû’, IV, 94.
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Ebû Hanîfe’ye göre ya<l@ kad@nlar@n sabah, ak<am, yats@ ve bayram namazlar@ için cemaate ç@kmalar@nda bir sak@nca yoktur. Gündüz namazlar@ olan öAle ve ikindide
ise fâs@klar yollarda bulunduklar@ndan a<@r@ <ehvet, ya<l@ kad@nlara da ilgi uyand@rabilir
ve fitne meydana gelir. Sabah ve yats@da fâs@klar uyku hâlindedir, ak<am vaktinde ise
yemek ve içmekle me<guldürler. Bayram namazlar@nda sokaklarda fâs@klar kadar
sâlihler de bulunur ve âlim ve sâlihlerin heybeti fâs@klar@n günaha dü<mesine engel
olur. Ebû Yûsuf ile mam Muhammed, ya<l@ kad@nlar@n bütün vakitlerde cemaate devam etmesinde bir sak@nca görmemi< ve bunun cevaz@na fetva vermi<lerdir. Çünkü
kad@nlar@n camiye gitmelerinin engellenmesi fitne gerekçesine dayanmaktad@r, ya<l@
kad@nlar@n ise fitneye sebep olacak durumlar@ kalmam@<t@r. Ancak efdal olan kad@nlar@n
cemaate kat@lmamalar@d@r.90 Müteahhirûn91 Hanefî fakihlerine göre ise, zaman@n bozulmas@ ve fâs@kl@A@n aç@Aa ç@kmas@ sebebiyle cuma, bayram ve vaaz için bile olsa, ya<l@
da olsalar, kad@nlar@n cemaatle namaza kat@lmalar@ mekruhtur. Hatta bnü’l-Hümâm
(861/1457) kendi döneminde fâs@klar@n daha çok d@<ar@da bulunduklar@n@ gerekçe göstererek ya<l@ kad@nlar@n gece namazlar@na gitmelerinin de mekruh olduAu yönünde
kanaat belirtmi<tir.92
âfiî ve Hanbelîlere göre, ister genç, ister ya<l@ olsun, güzel ve gösteri<li kad@nlar@n erkeklerle birlikte cemaate kat@lmalar@ mekruhtur.93
Mâlikîler erkeklerin <ehvet duymayacaA@ ya<l@ kad@nlar@n bütün namazlara, fitneden sak@nan genç kad@nlar@n vakit namazlar@na ve yak@nlar@na ait cenaze namazlar@na kat@lmalar@n@ câiz görürler. Ancak fitneye sebep olacak genç kad@nlar@n hiçbir namaza gitmelerini câiz görmezler. bn Rü<d (595/1199) cemaate kat@l@p kat@lamamas@
bak@m@ndan kad@nlar@ dört k@sma ay@rm@<t@r: I. Erkeklerin hiçbir <ekilde <ehvet duymayacaA@ ya<l@ kad@nlar, namaz ve ilim meclislerine kat@lmakta erkekler gibidir. II. Erkeklerin tamamen ümidini kesmediAi ya<l@ kad@nlar, def-i hâcete fazla ç@kmamak kayd@yla, cemaatle farz namazlara ve ilim meclislerine kat@labilirler. III. Genç fakat fazla
al@ml@ olmayan kad@nlar, farz namazlar ile yak@nlar@n@n cenaze namaz@na kat@labilir,
bayram namazlar@na kat@lamazlar. IV. Genç, güzel ve al@ml@ kad@nlar@n asla cemaat
namaz@ için erkeklerle birlikte mescide ç@kmamalar@ tercih edilir.94
Nakledilen görü<lerden ve bunlar@n dayand@A@ gerekçelerden anla<@ld@A@na göre,
bu konudaki k@s@tlamalar namaz vakitleri ve cemaate kat@lacak kad@n@n özelliAi ile
ba<lam@<, fitneyi esas alan baz@ âlimlerin dü<üncesinde tamamen engellemeye kadar

90

Nat@fî, Ahmed b. Muhammed b. Ömer, Kitabu cümeli’l-ahkâm, Riyad 1997, 116-117; Kâsânî, Bedâyiu’ssanâyî’, Beyrut 1982, II, 697; Mavs@lî, I, 80; Tahtâvî, Ahmed b. Muhammed b. smâil, Hâ iye alâ Merâki’lfelâh erhi Nûri’l-îzâh, 205; bn Hümâm, Fethu’l-kadîr, I, 365; el-Meydânî, AbdulAanî el-Lübâb fî erhi’l-kitâb,
Döndüren, 293-294.
91
emsü’l-eimme el-Hulvânî ve Hâf@zuddîn el-Buhârî aras@nda yani 1056-1293 aras@nda ya<ayan Hanefî
âlimlerine denir. Serahsî, MerAînânî gibi âlimler bu gruptand@r. Bk. Muhammed brâhim, Hanefî ve Aâfiîlerde Mezhep Kavram (trc. Faruk Be<er), stanbul 1989, 10.
92
bnü’l-Hümâm, I, 365-366. Ayr@ca bk. Mavs@lî, I, 59; bn Âbidîn, I, 566; Meydânî, 91.
93
Nevevî, el-Mecmu’ erhu’l-Mühezzeb, IV, 93-95; irbinî, Mu ni’l-muhtâc, I, 230; Buhutî, Ke âfu’l-k nâ’, I,
456. Ahmed b. Hanbel’in, “Bu zamanda kad@nlar@n cemaate ç@kmalar@n@ mekruh görüyorum, zira onlar
fitnedir.” dediAi nakledilmi<tir. Bk. bn Receb, Ebu’l-Ferec el-Hanbelî, VIII, 42.
94
Desûkî, Ha<iyetü’d-Desûkî ale’<- erhi’l-kebîr, Beyrut ts., I, 335-336.
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varm@<t@r.95 Yani önce kad@nlar@n her namaza kat@lamayacaA@ ve erkeklerin onlar@ net
olarak görme ihtimalleri daha zay@f olan sabah, ak<am ve yats@ namazlar@na kat@labilecekleri ifade edilmi<tir. Genç bayanlar@n cemaate kat@lmamalar@ tavsiye edilip hatta
mekruh kabul edilirken, ya<l@lara genel olarak bütün namaz vakitleri için bir serbesti
tan@nm@<t@r. Fitne ve fesad@n yayg@nla<t@A@ baz@ zamanlarda ya<l@ kad@nlara da k@s@tlama getirilmi<tir.96 Bu anlay@< zaman içerisinde makul bir esneklik kazanacak yerde, ya
da fitne unsurunun olu<mad@A@ yer ve zamanlar istisna edilmesi gerekirken, olduAu
gibi devam etmi< ve en son yaz@lan f@k@h kitaplar@n@n konuya bak@<@ ilk dönemlerde
yaz@lanlardan pek farkl@ olmam@<t@r.97
Hz. Peygamber’in kad@nlar@n cemaatten engellenmemesi yönündeki sözlü talimatlar@na, fiilî uygulamalar@na, takrirlerine ve sahâbenin kesin yasakç@l@A@ benimsememesine raAmen daha sonra kad@nlar@n mescitlere gitmesinin engellenmesini hakl@
bulan fukahâ, görü<lerini ba<ta fitne olmak üzere çe<itli gerekçelere dayand@rm@<lard@r.
Buna göre kad@n@n cemaate kat@lmas@na ili<kin bu k@s@tlamay@ fitne gerekçesine98 dayand@ranlar ve f@kh@n, olu<um döneminde örflerin etkisi alt@nda kalm@< olmas@na baAlayanlar yan@nda,99 insanlar@n ahlâken bozulmalar@yla izah edenler de vard@r.100 ât@bî
(790/1388) ise bu hükmü, ‘kad@nlar@n kendilerini bir miktar gösteri<e kapt@rmalar@ ve
ç@k@<lar@ndan endi<e edilir hâle gelmi< olmas@’101 <eklinde gerekçelendirmi< ve uygulamaya me<ruiyet kazand@rmaya çal@<m@<t@r.
Kad@n@n cemaate gelmesi yönünde olu<an k@s@tlay@c@ yakla<@m@n en enteresan
gerekçesini Muhyiddîn bn Arabî (638/1240) dile getirmektedir. Zira o, bu k@s@tlamay@
erkeklerin a<@r@ k@skançl@A@na baAlamakta ve <u görü<lere yer vermektedir:
“Canl@lar içinde en k@skanç varl@k insand@r. EAer insandaki k@skançl@k akl@n ve
dinin s@n@rlar@ d@<@na ç@karsa zararl@ bir duyguya dönü<ür. Bilhassa erkekler a<@r@ k@skançl@klar@ gereAi hicap konusunda istenmeyen birtak@m hükümleri dine soku<turmaya kalk@<@rlarsa bu, Allah’a kar<@ i<lenmi< en büyük edepsizlik olur. Nitekim slâm’@n
ilk as@rlar@nda bile baz@ insanlar yakaland@klar@ k@skançl@k hastal@A@ gereAi <eriat@n câiz
ve mubah gördüAü bir tak@m davran@<lar@ yasaklama cihetine gitmi<tir. Meselâ Allah,
kad@nlar@n namaz için mescitlere gitmelerini mubah k@lm@<, Hz. Peygamber de buna
izin vermi< ve o hayatta olduAu müddetçe han@mlar Mescid-i Nebevî’ye devam etmi<lerdir. Ancak onun vefat@ndan hemen sonra, baz@ kimseler; “EAer Hz. Peygamber kad@nlar@n kendisinden sonra mescitlerde neler ihdas edeceklerini bilseydi mescitlere
gitmelerini yasaklard@”102 diyerek bu izne kar<@ ç@km@<lard@r. Oysa Allah bu ruhsat@
95

Kâsânî, fitne gerekçesine dayanarak, kad@nlara cemaatin sünnet olmad@A@n@ ifade ettikten sonra, genç
kad@nlar@n cemaate kat@lmas@n@n mubah olmad@A@n@ da belirtmi<tir. (Bk. Kâsânî, I, 155, 157).
96
bnü’l-Hümâm, I, 366.
97
Örnek olarak bk. Kâsânî, I, 157; bn Âbidîn, II, 552, 554, 565. lk dönem fakihlerinden Süfyân-@ Sevrî
(161/778)’nin, kad@nlar@n da cemaate kat@lmalar@n@ sünnet kabul ettiAi halde, kendi döneminde fitnenin
yay@lmas@ ve fâs@klar@n çoAalmas@n@ gerekçe göstererek kad@nlar@n bayram namazlar@na kat@lmalar@n@ mekruh gördüAü nakledilmi<tir. (bk. Kal’ac@, Mevsû’atu Süfyâni’s-Sevrî, Beyrut 1990, 580).
98
Kâsânî, I, 157; MerAînânî, I, 57; Mavs@lî, 59; irbînî, I, 230; bnü’l-Cevzî, 64.
99
Yavuz, Yunus Vehbi, Kur’ân’da Kad@n Hak ve ÖzgürlüAü, 95.
100
Mavs@lî, 80; bnü’l-Hümâm, I, 365-366; Meydânî, 92; elebî, Ta’lîlü’l-ahkâm, Beyrut 1981, 38-39, 74.
101
ât@bi, el-Muvâfakât, III, 235.
102
Mâlik, Muvatta’, K@ble, 15; Buhârî, Ezân, 163; Müslim, Salât, 144; Ebû Dâvûd, Salât, 53; Tirmizî, Cum’a,
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verirken kad@n kullar@n@n mescitlerde ne yapacaklar@n@ veya neler ihdas edeceklerini
bilmiyor muydu? O halde, Allah kad@nlar@n, f@trata uygun olarak, yüzlerini açmalar@na
izin verdiAi halde, gerek günlük hayatta gerekse ibadet esnas@nda kapat@lmas@ gerektiAini söyleyenler de k@skançl@k hastal@A@ gereAi Allah’@n mubah gördüAünü haram k@lmaya çal@<anlar cümlesindendir. Bunlar, Allah için k@skanmalar@ gerekirken Allah’@n
kendisini de k@skanmaya ba<lam@<lard@r.103

4. DE ERLEND RME
Buraya kadar verilen bilgiler deAerlendirildiAinde <unlar söylenebilir
(I). Hz. Peygamber kad@n@ sadece erkeAe baA@ml@, onun e<i olarak telâkki etmeyip hayat@ erkekle payla<an gücü nispetinde sosyal aktivitelere kat@lan ba<l@ ba<@na bir
varl@k olarak görmü<tür. Hz. Peygamber döneminde kad@n daha sosyal iken sahâbe
döneminde sosyalitesine baz@ k@s@tlamalar getirilmi<tir. Kad@n@n cemaate kat@lmas@na
getirilen k@s@tlaman@n ya da ihtiyatkâr yakla<@m@n kad@n@n diAer alanlarda sosyalle<mesine, üretime kat@lmas@na ve baz@ haklar@n@ elde etmesine engel olmad@A@ söylenemez.
badet için bile evinden ç@kmas@na olumlu bak@lmayan kad@n@n, i< kurmak, i<e gitmek
gibi aktivitelerine onay verilmeyeceAi ya da çok s@k@ <artlar alt@nda onay verileceAini
tahmin etmek güç deAildir. Nitekim klâsik f@k@h doktrininde kad@n@n evinde oturmas@
evinin d@<@nda faaliyet yapmas@na tercih edilmi<tir. Bir diAer ifadeyle, âdeta kad@nlar@n
evlerinde bulunmalar@ azimet, ev d@<@nda bir faaliyete kat@lmalar@ ise çe<itli zaruretlere
mebnî ruhsat hükmü gibi alg@lanm@<t@r.104 Böylece, pek çok kad@n hakk@n@n engellenmesinde olduAu gibi, ibadete kat@lma konusunda da fitne genel geçer bir gerekçe olmu<, fitneden korunmada kad@nlara aktif, erkeklere ise pasif rol dü<mü<tür.
Hz. Peygamber döneminde kad@nlar@n deAil erkeklerle birlikte ibadet hayat@na,
sosyal hayata kat@ld@klar@n@ gösteren örnekler ne enderdir, ne de zarurete mebnî olarak
gerçekle<mi<tir. Aksine bu kabil olaylar hem çoktur, hem de hayat@n normal ak@<@
sonucu geli<mi<tir.105 Fukahâ, kendi dönemlerinde fitnenin artt@A@n@, Hz. Peygamber
döneminin ise fitneden emin olunma bak@m@ndan daha elveri<li olduAunu söyleyerek
kad@n@n sosyalle<mesi yönündeki ictihâdlara me<ruiyet kazand@rmak ve dinî bir gerekçe olu<turmak istemi<tir. Ancak bu gibi argümanlara dayanarak kad@n@n ibadet hayat@na kat@lmas@na ve sosyalle<mesine engel getirmek pek de isabetli gözükmemektedir.106
(II). Hz. Peygamber sonras@ dönemde sahâbe, kad n n cemaate kat lmas caiz olmakla birlikte, evinde k lmas n n daha faziletli oldu u <eklindeki rivâyetleri ön plâna ç@karm@<, kesin yasaklamaya gitmemekle birlikte, kad@n için evde ibadetin daha faziletli
olacaA@ <eklindeki anlay@<@ benimsemi<tir. Hem ilgili rivâyetleri hem de sahâbenin
yakla<@m@n@ esas alan f@k@h bilginleri yorumlar@n@ bu yönde yapm@< ve tercihlerini genellikle bu doArultuda kullanm@<lard@r.107 Ancak fakihler, kad@n@n cemaate kat@lmas@
103

Bk. bn Arabî, Futuhât- Mekkiyye, M@s@r 1994, I, 741-744.
Örnek olarak bk. Dehlevî, II, 333.
105
Ebû ukka, 16.
106
Ebû ukka, 16-17.
107
Bu konudaki rivâyet ve görü<ler için bk. Ahmed b. Hanbel, VI, 297, 301; bn Hazm, II, 172-178; bnü’lCevzî, 68-74; Nevevî, Ebû Zekeriyyâ, el-Mecmu’ erhu’l-Mühezzeb, Cidde ts., IV, 93-95; evkânî, Neylü’levtâr, III, 130-132; bn Kudâme, Muvaffakuddîn, el-Mu nî, Beyrut 1994, II, 36-37.
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konusunda sahâbenin yakla<@m@n@ esas almakla birlikte, bir ad@m daha atarak kad@n@n
cemaate kat@lmas@n@n sünnet olmad@A@na, hatta mekruh olduAuna hükmetmi<lerdir.
Halbuki kad@n@n namaz@n@ evinde k@lmas@n@n daha faziletli olduAunu söyleyen sahâbenin, ortaya koyduAu gerekçelerin dînî olmaktan ziyade, toplumsal ve sübjektif ahlâkî
nedenlere dayand@A@ söylenebilir.108 Ba<ka bir ifadeyle, sahâbenin bu yöndeki tutumunun dînî bir zorunluluktan ziyade, onlar@n <ahsî tutumlar@ndan kaynakland@A@ anla<@lmaktad@r.109 Nitekim sahâbeden baz@lar@ Hz. Ömer’in sabah ve yats@ namazlar@na
devam eden han@m@na; Hz. Ömer ho< kar<@lamad@A@ ve k@skand@A@ halde neden namaza
devam ettiAini sormu<lar, o da: “Bana yasak getirmekten onu engelleyen nedir?” deyince, “Allah’ n kad n kullar n mescitlerden al koymay n” hadisidir, diye cevap vermi<lerdir.110 Bu ifadeler Hz. Ömer’in han@m@n@n camiye devam etmesini istememesinin dînî
deAil, daha çok <ahsî gerekçeye dayand@A@n@ göstermektedir. Buna raAmen sahâbenin
bu yakla<@m@n@n özellikle de bn Mes’ûd’un görü<lerinin daha sonraki fukahâ üzerinde
önemli etkisi olmu<, fakihler bu kabil hükümleri tespit ederken sübjektif ahlâkî gerekçelere daha çok aA@rl@k vermi<lerdir.
(III). Fakihler ortaya koyduklar@ ictihâdlar@yla, kad@nlar@n erkeklerle birlikte ibadet hayat@na kat@lmas@ konusunda oldukça kat@ ve s@k@ davranm@<lard@r. Bunu bir noktaya kadar ihtiyat olarak yorumlamak mümkündür. Ancak bu dü<ünce, kad@n@n tamamen toplumdan tecrit edilmesine yol açt@A@ zaman, dinin hedefleriyle ne derece
örtü<eceAi bir tarafa, pratik deAerini yitireceAi kesindir.
Baz@ fakihler kad@nlar@n cemaatten engellenmesinin gerekçesini fitne olarak tespit ettikten sonra, fitneden emin olunmas@ durumunda kad@nlar@n cemaate devam
edebileceklerine dair ruhsat verileceAini belirtmi<se de111 bu yakla<@m genel kabul görmemi<tir. Kad@nlar baz@ haklardan mahrum b@rak@lma pahas@na evlerine gönderilirken,
erkeklerin onlar@n bulunmad@A@ bir alanda fitneden emin olacaA@ dü<ünülmü<tür. Halbuki Kur’ân kad@n ve erkeklere birlikte hitap ederek her iki cinsin de gözlerini koruyup
iffetlerini muhafaza etmelerini ya da iffetli davranmalar@n@ istemektedir.112 Sadece bu
âyet bile kad@nlar@n sosyal hayat@n içinde olduklar@n@ göstermeye yetebilir. Zira kad@nlar devaml@ kapal@ kap@lar ard@nda ve yüzleri bile görülmeyecek bir halde bulunacaksa
gözleri haramdan koruma emrini anlamland@rmak zorla<acakt@r.
(IV). Hz. Peygamber döneminde çok net bir ay@r@m bulunmad@A@ halde, fakihlerin kad@nlar@n cemaate devam@ konusunda ya<l@-genç bayan ay@r@m@ yapt@klar@ görülmektedir. Onlar@n bu <ekilde bir ay@r@ma gitmelerinin dayanaA@n@ ara<t@rd@A@m@z zaman
<unlar@ görmekteyiz: Kad@n@n cemaate devam etmesi ile ilgili hadisler mütevâtir olup113
bu rivâyetlerde genç- ya<l@ ay@r@m@ yoktur.114 Tespitlerimize göre bu konudaki ay@r@m
bn Mes’ûd’a aittir. Zira hadis kaynaklar@nda kad@nlar@n camiye gelmeleri hükmünden
ya<l@ kad@nlar@n istisna edildiAini ifade eden rivâyetler bn Mes’ûd’un sözü olarak nak108

Bk. Dehlevî, II, 66.
Ebû ukka, 15.
110
bn Ebî eybe, el-Musannef, II, 276-277.
111
bn Receb, el-Hanbelî, VIII, 43.
112
Nûr, 24/30, 31.
113
bn Hazm, el-Muhallâ, III, 113.
114
Bu konuda ay@r@m yapan ve Hz. Peygamber’e nispet edilen bir rivâyeti kaydeden Nevevî, bunun garîb,
zay@f ve mevkûf olduAunu ifade etmektedir. (bk. IV, 92, 94).
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ledilmektedir.115 bn Mes’ûd’dan nakledilen sözlerin genel ifadesi: “Kad@n evinin d@<@nda daha faziletli bir namaz k@lmam@<t@r, ancak <ehvetten kesilmi< ya<l@ kad@nlar hariç”
<eklindedir.116 Bir rivâyette, bn Mes’ûd’un Cuma günü kad@nlar@ “Ç@k@n ve evlerinize
gidin, evleriniz sizin için daha hay@rl@d@r.” diyerek camiden kovduAu belirtilmektedir.117
Bu rivâyetler sahîh, râvîleri ise sika olarak nitelendirildiAinden fakihler bunlar@ delil
olarak alm@<lard@r. Dolay@s@yla fakihlerin bu konudaki görü<lerini bn Mes’ûd’dan nakledilen rivâyetlerin etkilediAi anla<@lmaktad@r. Zira kad@nlar@n cemaate devam konusunda k@s@tlamaya tâbi tutulmalar@nda veya serbesti elde etmelerinde genç-ya<l@ kriterinin kullan@lmas@n@ ifade eden rivâyetlerin rivâyet zincirinde yer alan birinci <ah@s bn
Mes’ûd’dur.118
(V). Fakihler toptanc@ davranarak hükümlerini neredeyse bütün kad@nlar, zamanlar ve mekânlar için vazetmi<lerdir. Halbuki kad@nlar@n mescide gelmemesini tavsiye eden baz@ rivâyetler ve bu doArultuda yorum yapan sahâbîler, ayet kad n n cemaate gelmesinde fitne bulunacaksa gibi <artl@ ifadeler kullanm@<lard@r.119 Nitekim sahâbe
döneminde kad@nlar@n mescide gelmelerine iyi bak@lmamas@na, baz@ kad@nlar@n, Hz.
Peygamber’in talimatlar@na ayk@r@ olarak, mescide güzel koku sürünerek ve erkeklerin
dikkatini çeken al@ml@ elbiseler giyerek gelmelerinin sebep olduAunu daha önce belirtmi<tik. Fakihlerin bu a<@r@ korumac@ anlay@<lar@, özellikle de kendi dönemlerinde genel
ahlâk@n bozuk olu<una dikkat çekmeleri dü<ünüldüAünde as@rlar boyu slâm toplumlar@nda ahlâkî ilkelerin sanki hiç hâkim olmad@A@, olmayacaA@ ve bu potansiyel fitne
tehlikesinin hep devam ettiAi ve edeceAi endi<esi uyanmaktad@r. Fakihlerin bu <ekildeki anlay@<lar@n@n olumsuz yönlerinden biri de <udur: Bu anlay@< bir taraftan fitne kar<@s@nda yenilginin ba<tan kabul edildiAi izlenimini verirken, bir taraftan da fitnenin
bertaraf edilmesi yönünde yap@lmas@ gereken zihnî ve ahlâkî haz@rl@klar@n âdeta önünü
kesmektedir.
(VI). Fakihlerin bu a<@r@ korumac@ anlay@<lar@n@ ele<tiren bn Hazm da kad@n@n
ihtiyac@ için çar<@ya ç@kmas@na cevaz veren fukahân@n ibadet için cemaate kat@lmas@na
getirdikleri k@s@tlamaya <a<maktad@r. Görülen o ki, fakihlerimiz kendi dönemlerinin
özel <artlar@n@ da dikkate alarak, uzun vadeli, zamana dayan@kl@, insan f@trat@na ve
dinin toplumsal taleplerine daha elveri<li olan ahlâk eAitimi yerine, bugüne göre eskimi< kabul edilecek, kolayc@ ve birinci derecede erkekleri korumay@ hedef alan, evlere
kapama, kad@nlar@ tecrit etme gibi a<@r@ ihtiyatkâr bir yöntemi esas alm@<lard@r. Halbuki Müslüman fertlerin, Kur’ân hitab@n@n da gereAi olarak, birlikte ya<ayarak iffetli
kalma yöntemi takip edilseydi kad@n@n sosyalle<mesine engel olunmayacak, mevhum
korkularla kad@n toplumdan kovulup daima erkeklerin ilgisini çeken arada bir göründüAünde i<tahlar@n@ kabartan bir nesne olmayacak, ayn@ mekân@ payla<@rken, kar<@l@kl@
haklara riayet edilecek, fitneden korunmak için taviz veren hep kad@n olmayacak,
115

bn Mes’ûd’a ait olan bu ifadeleri Hz. Peygamber’e ait k@lanlar da vard@r. Örnek olarak bk. bn Hazm, elMuhallâ, III, 116.
116
Bk. Taberânî, Süleymân b. Ahmed, el-Mu’cemu’l-kebîr, Musul 1983, IX, 293 Hadis No: 9471-73.
117
Taberânî, IX,294, Hadis No: 9477; el-Heysemî, Ali b. Ebû Bekir, Mecmau’z-zevâid, Beyrut 1407, II, 35
(Heysemî, yukar@daki rivâyetleri aynen alm@<, senetlerinin sahîh, râvîlerinin sika olduAunu belirtmi<tir).
118
Bu konuda doArudan Hz. Peygamber’e atfen sadece bir iki rivâyet vard@r. (Bk. Heysemî, II, 35).
119
Bk. bnü’l-Cevzî, 68, 72.
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erkekler eline, beline ve diline hâkim olmay@ öArenecek, kad@nlarla ya<arken ölçülü ve
iffetli olmas@n@ bilip kalp eAitimini bu <ekilde gerçekle<tirecekti. Nitekim fitneyi iki
k@sma ay@ran bn Kayyim <üpheye dayanan <ehvet kaynakl@ fitneden korunma yolunun sab@r olduAunu bildirmi<tir.120
Hz. Peygamber döneminde kad@n@n potansiyel olarak fitne unsuru ta<@makla
birlikte, yine de sosyalle<mesine engel olunmad@A@n@, Hz. Peygamber’in belirlediAi
ölçüler çerçevesinde kad@n@n hep sosyal hayat@n içinde olduAunu savunan bir ara<t@rmac@ da bu <ekildeki fitneden korunma yollar@n@ aç@klarken k@saca <u görü<lere yer
vermektedir: Fitneden kurtulman@n yolu, toplumdan el etek çekmek, Allah’@n helâl
k@ld@klar@n@ helâl k@lmak ve O’nun emretmediAi <ekilde engeller koymakla olmaz.
Aksine fitne insan@n içinde olduAundan, onun içine tesir edecek yöntemler geli<tirmek
gerekir. Bu <ekildeki yöntemler geli<tirilmedikçe insan ibadet esnas@nda ve ilimle me<gul olurken bile fitneye dü<ebilir. Bunun için belli ölçülere riayetle birlikte bir arada
ya<ayarak ve kalp eAitimi yoluyla fitneden kurtulmak mümkün olur. Kal@c@ olan budur.121
Son dönem slâm mütefekkirlerinden Musa Cârullah’@n konuyla ilgili bir yorumu da, abart@l@ ifadeler ta<@makla birlikte, meseleye aç@kl@k getirici mahiyette olup
<öyledir:
“ slâmiyet’te örtünmenin esas@ han@mlar@n haklar@, sayg@nl@klar@ ve <erefleridir.
Mukallit fakihlere göre ise, örtünmenin esas@ fitne korkusudur. Ahlâkl@ ve dindar erkekleri fitneden korumak için han@mlar@ ve k@zlar@ hapsettiler; bütün haklar@ndan,
<ereflerinden tamamen mahrum b@rakt@lar. EAer han@mlar iffetsizliAe meylediyorlarsa
hicab@n bir paral@k önemi yoktur. Ancak hicab@, terbiyeden, ilimden, maariften ve
hukuktan men edecek bir <ekilde kullanmak yanl@< olur.”122

SONUÇ
Yap@lan bu ara<t@rmadan elde edilen verilere dayan@larak denilebilir ki, Hz. Peygamber döneminde kad@nlar@n genç-ya<l@ ay@r@m@ yap@lmadan mescide gelmelerine
engel olunmad@A@ gibi gelmeleri konusunda te<vik bile edilmi<lerdir. Ancak Hz. Peygamber, kad@n@n kad@ns@ özelliklerinden kaynaklanabilecek potansiyel baz@ olumsuzluklar@n meydana gelmemesi için, mescide devam eden kad@nlar@n riayet etmeleri gereken baz@ ölçüler vazetmi<tir. Kad@nlar@n mescide gelirken koku sürünmemeleri, al@ml@ elbiseler giymemeleri, erkeklere kar@<mamalar@ gibi hususlar bunlardan baz@lar@d@r.
Bunun yan@nda Hz. Peygamber, büyük ihtimalle toplumsal yap@y@ ve aile yap@s@n@
dikkate alarak, kad@n@n evdeki i<lerini, kocas@na kar<@ yükümlülüklerini ve çocuklar@na
bakma görevlerini aksatmamas@ için kad@nlar@n namazlar@n@ evlerinde k@lmalar@n@n
daha faziletli olacaA@n@ da ifade etmi<tir. Fakat Peygamber’in söz konusu tavsiyesi
han@m ve erkek sahâbîler taraf@ndan kesinlikle bir yasaklama olarak alg@lanmad@A@ gibi,
mescitte k@ld@klar@ namaz@n fazilet bak@m@ndan daha az olacaA@ <eklinde de deAerlendirilmemi<tir. Zira bu tavsiyeye raAmen, han@m sahâbîler mescitte namaz k@lmaya devam etmi<, erkek sahâbîler de onlara engel olmam@<t@r. Peygamber’in mescide gelmek
120

bn Kayyim el-Cevziyye, 2 asetü’l-lehfân, II, 586.
Ebû akka, III, 154-155.
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Cârullah, Musa, 2slâm Aeriat n n Esaslar (yay. haz. Hatice Görmez), Ankara 2002, 42.
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isteyen kad@nlar için ölçü getiren hadisleri de dikkate al@nd@A@nda Peygamber’in kad@n@n evinde k@ld@A@ namaz@n daha faziletli olacaA@ yolundaki tavsiyeleri sanki söz konusu ölçülere riayet edemeyen kad@nlara mahsus kabul edilmi<tir. Bunlar yan@nda Hz,
Peygamber döneminde fitne söylemi ile kad@nlar@n mescitlerden engellenmesi gibi bir
durum söz konusu deAildir.
Sahâbe dönemine bak@ld@A@nda, sahâbenin genel tavr@n@n kad@nlar@n namazlar@n@
evlerinde k@lmalar@ndan yana olduAu anla<@lmaktad@r. Ancak Hz. Peygamber’in kad@nlar@n mescide gelmesine engel olunmamas@n@, onlara namaz için izin verilmesini ifade
eden hadisleri dikkate al@narak kad@n@n cemaatle ibadetine kesin bir yasak da getirilmemi<tir. Sahâbenin kad@nlar@n mescide devam etmelerine taraftar olmamalar@nda
<ahsî k@skançl@klar@ yan@nda, o dönemde baz@ kad@nlar@n Hz. Peygamber’in koyduAu
ölçüleri ihlâl etmelerinin etkili olduAu anla<@lmaktad@r. Sahâbe kad@nlar@n mescide
gelmesini kesin olarak yasaklamamakta, fakat bn Mes’ûd gibi baz@ sahâbîler daha
sonra ad@ fitne <eklinde netle<ecek bir gerekçe ile kad@nlar@n mescide devamlar@n@ engelleyici görü<ler ortaya koymu<lard@r. Genel olarak sahâbenin kad@nlar@n mescide
gelmemesini tercih edici ihtiyatkâr tutumlar@n@n özellikle de bn Mes’ûd’un görü<lerinin daha sonraki fukahan@n ictihâdlar@ üzerinde önemli etkiler b@rakt@A@ da görülmektedir.
Sahâbenin ihtiyatkâr tutumu fukahân@n anlay@<@nda, kendi zamanlar@n@n <artlar@ da dikkate al@narak, daha yasaklay@c@ hâle gelmi<tir. Ayr@ca fukahâ sahâbenin ad@n@
tam olarak telâffuz etmediAi, ancak alt yap@s@n@ haz@rlad@A@ yasaklama gerekçesini de
olu<turmu< ve çokça kullanm@<lard@r ki, bu gerekçenin ad@ fitnedir. Fitne gerekçesi
kad@nlar baAlam@ndaki hükümler için öyle bir söylem hâline gelmi<tir ki, <ah@s, yer ve
zaman ay@r@m@ yap@lmadan, âdeta bütün kad@nlar hakk@nda kullan@lagelmi<tir. Bir
ba<ka ifadeyle, kad@n erkek ili<kilerinde ya da kad@n@n erkeklerin bulunduAu ortamlarda baz@ haklar@n@ kullanmalar@n@n yasaklanmas@nda en kolay gerekçe fitne olmu<tur.
Fitne genel geçer bir gerekçe olunca, yine bn Mes’ûd’un görü<lerinin etkisiyle, baz@
dönemler genç kad@nlar@n fitneye daha çok sebep olduAu söylenerek, cemaatle ibadetten önce onlar men edilmi<, daha sonra bu yasak, zaman@n fesad@ ve fâs@klar@n çoAalmas@ gibi ilâve gerekçelerle ya<l@ kad@nlar@ da kapsayacak kadar geni<letilmi<tir.
Tarih boyunca slâm toplumlar@nda kad@n@n erkeklerle birlikte ibadet hayat@na
kat@l@m@n@ gösteren grafiAin eksi yönde ya da a<aA@ya doAru seyrettiAi ve bunun da
fitne gerekçesine dayand@r@ld@A@ görülmektedir. Ancak bu gerekçeyi bütünüyle, her
zaman, her yerde ve her kad@n için toptan kullanman@n slâm toplumlar@nda ve Müslümanlar nezdinde baz@ olumsuz sonuçlar@ da beraberinde getirdiAini dü<ünmekteyiz.
Zira fitne kolay bir gerekçe olmas@n@n yan@nda, tek tarafl@ dü<ünülerek sadece kad@nlar@n hal ve hareketlerini k@s@tlay@c@ bir vecheye dönü<mü<tür. Bunun sonucu olarak da,
kad@nlar yeterince sosyalle<ememi<, siyaset, ticaret, sanat gibi i< kollar@na aktif bir
biçimde kat@lamam@< ya da çok s@k@ <artlar alt@da kat@lmaya çal@<m@<t@r. Halbuki, Hz.
Peygamber’in kad@n@n fitnesine dikkat çekmesi potansiyel ve muhtemel bir olumsuzluAa i<aret etmekten ba<ka bir <ey deAildir. Bu potansiyel olumsuzluk kad@n@n kad@ns@
özelliAinden kaynaklanmakta, birbirine yabanc@ olanlar ili<kilerinde daha dikkatli ve
seviyeli davranmaya davet edilmektedir. Hz. Peygamber’in bu yöndeki uyar@lar@n@
kad@n@ d@<lay@c@, fitne özelliAini onun tamamen aleyhine kullan@c@ bir tav@r haline getirmek doAru bir yakla<@m olmamal@d@r. Bunun için de Müslüman erkek ve kad@nlar
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birbirinden tamamen kaç@p gizlenmek yerine, Peygamber’in koyduAu ölçüler içerisinde, seviyelerini koruyarak ve en önemlisi birlikte ya<ayarak fitne tehlikesini a<ma
yolunu denemelidirler. Zira Hz. Peygamber döneminde kad@n@n durumu böyledir.
Yani o dönemde kad@n sosyal hayat@n içerisindedir.

