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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 
her fert için önemli ve anlamlı bir 

gün olan 16 Nisan 2017 Pazar günü, yapılan 
referandumda “Evet” oyu kullanan her insa-
nın mutlu ve umutlu olduğu tarihî bir gündür. 
Bugün, vatandaşların oylarıyla onayladıkları 
Anayasa değişikliğiyle, dünyaya duyurduk-
ları haklı haykırış, batı baskısı, vesâyet ve 
darbe girişimlerine karşı direnişin yükselişi 
ve vatanperver insanların düşmanlarına “Ye-
ter Artık, Durun!” diye yükselen gür sesinin 
dünyayı dize getirişiydi.

Yönetim sisteminde devrim niteliğinde 
olan bu değişiklik, yeni Türkiye’nin inşasında 
etken olacak önemli adımlardan biri olmanın 
yanında, iç ve dış düşmanlarımıza ders ve-
recek güçlü bir gelişme de oldu. Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 
Nisan 2017 Pazartesi günü Çorum’da yaptığı 
konuşmasında ifade ettiği gibi: “Yurt dışında-
ki Türkler, bütün Avrupa ülkelerine insanlık 
ve demokrasi dersi verdiler.”

Öte yandan 16 Nisan’da sağlanan bu 
başarı, ülkemize umut bağlayan mazlum 
milletlere sahip çıkıp, haklarını arama ve 
dertlerine derman olmada, sözü geçer ve 
hatırı sayılır bir ülke hâline gelmesine de 
vesîle oldu. 

30 Mart 2017 tarihli Yeni Akit Gazete-
si’nin manşetten verdiği haberde dile geti-
rildiği gibi, Filistinli Siyaset Bilimci Seyyid 
Naser Hidmi yaptığı açıklamada: “Ümmet 
adına, İslam dünyası adına, mazlumlar 
adına beklentimiz, 16 Nisan’da Evet denil-
mesidir” demişti. Bu açıklamada: “İsrail’in 
Filistinlilere yönelik alçak saldırısı ve işgalini 
dünyaya duyuran, sesimiz ve kulağımız olan 
tek lider Erdoğan’dır.” diyen Hidmi, 16 Ni-
san’da “Evet” denilmesinin anlamının Filistin 
ve ümmetin mazlumları için öneminin büyük 
olduğunu söylemişti. 

Türkiye’nin güçlenmesinin Filistin’in, 
Kudüs’ün ve bütün İslam dünyasının güçlen-
mesi anlamına geldiğinin altını çizen Hidmi, 
“Türkiye’de yaşayan bütün kardeşlerimize 
liderlerine, Erdoğan’a sahip çıkmaya çağı-
rıyorum. Bizler de dualarımızda Erdoğan’ın 
yanındayız.” diyen Hidmi, sözlerine şöyle 
devam etmişti:

“Türkiye’de AK Parti’nin iktidar olmasıyla 
birlikte büyük bir değişimin farkına vardık. 
AK Parti’den önceki hükümetlerin İsraille 
olan çok samîmî ve yakın işbirlikleri bizleri 
rahatsız ediyordu ama çok şükür bu durum 
Erdoğan’ın liderliğinde değişti. Erdoğan’ın 
liderliğindeki AK Parti, ilk olarak Türkiye’yi 
yönetmeye başlayınca, Türk kardeşlerimizin 
gerçek duygularını ve hissiyatını öğrenebil-
dik. Bu nedenle mevcut hükümetin ve Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi yönetmesinden 
bizler son derece memnunuz.”

Hidmi ve O’nun gibi düşünenlerin dile-
ği yerine geldi ve duaları kabul oldu. Yüce 
milletimiz, liderinin yanında yer aldı, dava-
sına destek verdi ve beklenen mutlu sonuç 
sağlandı. Tabii 16 Nisan sadece Filistinlilerin 
değil, dünyanın dört bir yanındaki mazlum, 
mağdur ve muhtaç Müslümanların tümünün 
umudu idi. Allah’a şükürler olsun beklenen 
oldu, Referandum başarıyla sonuçlandı. 

Allah’ın inâyeti, yöneticilerimizin yönlen-
dirmesi, milletimizin sağduyusu ve gayretiyle 
gerçekleştirilen sonuç, halkımızı mutlu ettiği 
kadar, yeryüzündeki Müslümanların tamamı-
na mutluluk vesîlesi oldu.

Başta Cumhurbaşkanımız ve Başba-
kanımız olmak üzere, milletimizin dirâyet 
ve duyarlılığının göstergesi olan bu başarılı 
sonucun sağlanmasında emeği geçen ve 
katkısı olan herkesi gönülden kutluyor, mil-
letçe Hakk’ın himâyesinde, hidâyetinde ve 
inâyetinde dâim olmamızı diliyorum.

On Altı Nisan ve
Umutlu İnsan

Dr. İbrahim ATEŞ
YOYAV Genel Başkanı



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, 16 Nisan 2017 Pazar akşamı 

Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü’nde, Anayasa 
oylaması neticesinin belli olmasından sonra basın 
mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

“Bizleri televizyonları ve radyoları başında 
dinleyen değerli vatandaşlarım. Sizleri en kalbi 
duygularımla saygıyla selamlıyorum. 

Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oy-
lamasının sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için 
hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir kez daha 
gerçekten çok çok müstesna, farklı bir olgunluk içe-
risinde sandık başına gitmiş, hür iradesiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen Anaya-
sa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir.

Resmi olmayan sonuçlar yaklaşık 25 milyon 
“Evet” oyuyla ve 1 milyon 300 bin farkla Anayasa 
değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir.

Öncelikle oyununun rengi ne olursa olsun san-
dık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimi-
zin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

 Türkiye demokrasisine, milletin tercihlerine, 
sandığına sahip çıktığı sürece Allah’ın izniyle önü-
müze çıkan her türlü sorunu, sıkıntıyı,  krizi aşabi-
lecek güçte ve kabiliyettedir. Bunun son örneğini 15 
Temmuz darbe girişiminde açık, net olarak gördük. 
16 Nisan halk oylaması, milletimizin geleceğine 
sahip çıktığının önemli bir göstergesidir.

Değerli basın mensupları, ekranları başında 
bizi izleyen sevgili milletim!

Bugün Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma 
konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihî bir 
karar vermiştir.  Bu karar sıradan bir olay değildir. 
Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim-

dönüşüm kararının verildiği gündür bugün.  Her za-
man olduğu gibi bu halk oylamasında da mevcudu 
savunmak kolay, değişimi savunmak zor olmuştur. 
Hamdolsun bu zoru başardık ve milletimizin tevec-
cühüyle tarihimizin en önemli yönetim reformunu 
hayata geçiriyoruz.

Bilindiği gibi Anayasa değişikliği sadece 18 
maddeden oluşmasına rağmen içeriği itibariyle 
köklü bir değişim arz etmektedir. Bu mesele ülke-
mizin gündeminde aslında uzun zamandır konu-
şuluyor. Örneğin, Büyükşehir Belediye Başkanı 
olduğum dönemden bu yana sürekli medyanın 
bana sorduğu sorulardan bir tanesi olmuştur. 
Daha sonra birçok panellerde karşılaştığım soru-
lardan bir tanesi olmuştur. Başbakan olduğumuz 
dönemde yine aynı şekilde bu soruyla her zaman 
karşı karşıya olduk. Şimdi ise yapılan kamuoyu 
araştırmaları 2015 yılı başında başkanlık sistemine 
geçiş konusuna verilen desteğin yüzde 25-30’lar 
düzeyinde olduğunu gösteriyordu. Burası özellikle 
çok büyük önem arz ediyor. İşte böyle zor bir süreç 
sonunda bugün Türkiye 25 milyon evet oyuyla ka-
rarını vermiştir.

Halk oylaması boyunca ‘evet’ için çalışan, bu 
yönde kararlı bir duruş ve yoğun bir çaba gösteren 
AK Parti Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım’a, Mil-
liyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet 
Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sa-
yın Mustafa Destici’ye, sivil toplum kuruluşları ve 
bütün kurumlara teşekkür ediyorum. 

Verilen tüm oylar elbette önemlidir. Ama özel-
likle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki 
oyların ayrıca önemi olduğunu da burada vurgu-
lamak isterim. Partilerin halk oylamasındaki pozis-
yonlarını dikkate aldığımızda Güneydoğu Anadolu 
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Huber Köşkü’nde
Basın Mensuplarına
Yaptığı Konuşma



Bölgesindeki tüm illerde 10 ila 20 puanlık artışlar ol-
duğunu görüyoruz. İnşallah bu sonuçlar ülkemizin 
önünde yeni bir dönemin başladığının da müjdecisi 
olacaktır. Buradan ülkemizin tamamıyla birlikte bu 
Bölgelerimizdeki vatandaşlarımıza tercihlerini ül-
kemizin birliğinden, beraberliğinden, kardeşlikten 
yana kullandıkları için hassaten şahsım,  milletim 
adına teşekkür ediyorum.

Gerek halk oylaması sürecinde gerekse san-
dık başında tercihini ‘evet’ yönünde ortaya koyan 
herkese, şahsıma gösterdikleri güven ve teveccüh 
için ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

Bu iradenin evet yönünde çıkmış olması, Cum-
hurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin milletimiz tara-
fından kabul gördüğünü ifade etmesi bakımından 
bizim için ayrıca değerlidir.

Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaş-
larım!

Bugün oyumu kullanırken de ifade ettiğim 
gibi, bu Anayasa değişikliği herhangi bir değişik-
lik değildir. Bu farklıdır ve bu çok çok anlamlıdır. 
Türkiye tarihinde ilk defa tamamen Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ve milletimizin iradesiyle böylesi-
ne önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. 
Geçmişte anayasalarımızın ve onunla biçimlenen 
yönetim sistemimizin belirlenmesi ya Kurtuluş Sa-
vaşımız ve sonrası gibi olağanüstü şartlarda veya 
darbe dönemlerinde olmuştur. Cumhuriyet tarihi-
mizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim 
sistemimizi değiştiriyoruz, bu bakımdan bu çok çok 
önemli. Bu değişim elbette Anayasa değişikliğiyle 
gerçekleşiyor. Ama 16 Nisan bugüne kadar yapılan 
Anayasa değişikliklerinin çok ötesinde bir anlama 
sahiptir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle 
birlikte yürütme, yasama ve yargı erkleri arasındaki 
ilişkiler birbirlerinden tamamen ayrılmıştır. Bu üç 
organ kendi alanlarında yapacakları çalışmalarla 
aynı ortak hedefe, yani ‘tek millet, tek bayrak, tek 
vatan, tek devlet’ amacı doğrultusunda hizmet ve-
recektir.

Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaş-
larım!

16 Nisan, ‘evet’ veya ‘hayır’ diyen herkesin, 80 
milyon nüfusu, 81 vilayeti, 780 bin kilometrekare 
toprağıyla tüm Türkiye’nin zaferidir. Yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarımız da bu zaferin önemli bir 
parçasıdır.  Bu süreç içerisinde özellikle yurt dı-
şındaki vatandaşlarımızın ne çileler çektiğini hep 
birlikte yaşadık. Ve onlar demokrasi mücadelesini 
gurbette verdiler. Ama asla demokrasiden taviz 
vermeden bu mücadeleyi verdiler. Ve şimdi nihai 
neticeler açıklandığında verdikleri bu mücadelenin 

ne kadar verimli, ne kadar bereketli olduğunu da 
gördük, görüyoruz.

Halk oylaması bitmiş ve o süreçte yaşanan 
tartışmalar geride kalmıştır.  Ama önümüzde yep-
yeni bir dönem vardır. Bilindiği gibi Anayasa deği-
şikliğinin tüm maddeleri hemen yürürlüğe girmiyor. 
Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile 
ilgili değişiklikler 3 Kasım 2019 tarihinde yapılması 
öngörülen seçimlerle birlikte yürürlüğe girecektir. 
Önümüzde bu tarihe kadar yapılması gereken pek 
çok iş var. Çünkü 3 Kasım 2019 tarihinde bu ül-
kenin yönetimine talip olacak herkesin milletimizin 
karşısına çok güçlü bir hazırlıkla çıkması gerekiyor. 
Artık sadece sloganlarla, sadece belirli değerle-
rin istismarıyla bu ülkede cumhurbaşkanı seçilip 
yönetimi üstlenmek mümkün değildir. Milletimizin 
gönlünü kazanmanın, özellikle bu tür bir tavrın ya-
nında geleceği için de söyleyecek sözünüz, hayata 
geçirecek projeniz veya projeleriniz, projelendiril-
miş yatırımlarınız olmak zorundadır. Başka türlü 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neticeye ulaşmak 
mümkün değildir. Ülkemizin yönetimine talip olmak 
isteyen herkes için hazırlık yapmak üzere 2019 yı-
lına kadar önemli bir zaman vardır.

Bakınız, bugüne kadar bizim ülkemiz, yedi 
halk oylaması geçirmiştir.  Bu, sekizinci halk oyla-
masıydı. Ve bütün bu halk oylamalarını şöyle bir 
masaya yatırıp ne getirmiştir, ne götürmüştür diye 
baktığımızda bu halk oylamasının, bu referandu-
mun çok çok anlamlı olduğunu göreceksiniz. Çün-
kü bu gerçekten Türkiye’nin geleceğine, istikbâline 
hem inşa, hem ihya adımı olarak büyük önem arz 
etmektedir.

 Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartış-
malarla yormak yerine herkesin bu hedefe odak-
lanmasında fayda görüyoruz. Aynı şekilde diğer 
ülkelerin ve kurumların da milletimizin kararına 
saygı duymalarını istiyoruz. Özellikle müttefik ola-
rak kabul ettiğimiz devletlerin ülkemizle ilişkilerini, 
terörle mücadelemiz başta olmak üzere hassasi-
yetlerimize uygun şekilde geliştirme yönünde çaba 
göstermelerini bekliyoruz. 

Bir kez daha halk oylaması sonuçlarının ül-
kemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Ve yine özellikle başta Yüksek Seçim 
Kurulu olmak üzere, bunun yanında tüm sandıklar-
da görev alan vatandaşlarıma, -memur olur, siyasi 
partilerin temsilcileri olur- çok çok teşekkür ediyo-
rum. Sandığa giderek demokrasisine, iradesine, 
geleceğine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma kalbi 
şükranlarımı bildiriyorum.

İlginiz ve iştirakiniz için de sizlere çok çok te-
şekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.”
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan, 16 Nisan 2017 Pazar akşamı Ana-

yasa oylaması neticesinin belli olmasından sonra 
Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü önünde toplanan 
vatandaşlara hitap ederek şunları söyledi: 

“Kardeşlerim sizleri bu anlamlı buluşmada en 
kalbi duygularla selamlıyorum. 

Gerçekten bir olduk, iri olduk, diri olduk, kar-
deş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Ve adeta yedi 
düvel saldırdı. Batının nasıl saldırdığını gördünüz. 
Ama bütün bunlara karşı milletim dik durdu. Eğil-
medik, parçalanmadık. Yurtiçi-yurtdışı sandıkları 
siz patlattınız.  

Sizlerle beraber yapacağımız çok iş var. Ama 
bilesiniz ki bu, bizim yola çıkışımızın ilk anı değil, 
biz şu anda zaten yoldaydık. Şimdi vites değişti-
rerek daha hızlı bir şekilde gideceğiz. Bunlar hep 
bize patinaj yaptırdılar. Artık Türkiye’nin kitabında 
Allah’ın izniyle patinaj olmayacak. Ve her alanda 
Türkiye çok daha önemli adımları, çok daha büyük 
adımları atmak üzere muasır medeniyetler seviye-
sinin üstüne çıkacak, hiç endişeniz olmasın.

Kardeşlerim, işte şurada bir saat içinde toplan-
dınız. Bu ne muhabbettir, bu ne büyük bir aşktır, bu 
nasıl bir sevdadır. Bu millete hizmetkâr olmaktan 
daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Biz hep söy-
ledik, efendi olmaya değil bu millete hizmetkâr 
olmaya geldik. 

Kardeşlerim, bugüne kadar projesi olmayanlar 
bizim karşımızda konuştu; ama biz projelerimizle 

konuştuk, uygulamalarımızla konuştuk. Bundan 
sonra da projelerimizle yol almaya devam ede-
ceğiz. Bugün çıkan neticeyle dikkat edin, dünya 
yüzde 50’lerle, yüzde 55’lerle, bazı yerlerde yüz-
de 35’lerle seçim yapıyor. Bakın biz bugün yüzde 
86’yla bir seçim gerçekleştirdik, böyle bir katılım 
var mı? Ve bunun yüzde 51,5’ini ‘evet’ aldı. Şimdi 
bazı televizyonlarda, aç tavuk kendini buğday am-
barında sanarmış ya, bu neticeyi küçümsemeye 
gayret edenler var. Boşuna uğraşmayın, atı alan 
Üsküdar’ı geçti, haberiniz yok.

Kadeşlerim bundan sonra birlikte yapacağımız 
çok iş var değil mi? Beraber yapacağımız çok iş 
var.

Biliyorsunuz bu işin iki safhası oldu. Birincı saf-
ha Parlemento. Anayasa Komisyonunda biliyorsu-
nuz pet şişeler nasıl fırlatıldı.  Engellemek istediler.  
Başaramadılar. Genel Kurul’a geldi. Hamdolsun 
339’la parlementodan geçti. 

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin millet-
vekillerinin dayanışmasıyla. 

Tabii ben buradan öncelikle Başbakan Sayın 
Binali Yıldırım’a ve MHP Genel Başkanı Sayın 
Devlet Bahçeli’ye özellikle teşekkür ediyorum.  “Dik 
durdular, gruplarına sahip çıktılar ve böylece Mec-
lis’ten geçti.

Ne dedik? Şimdi sıra millette. Millette görevini 
yaptı mı? Yaptı. Millete sopa gösterilmez. Göste-
renler cevabını sandıkta aldı mı? Aldı.

4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
Huber Köşkü’nde Vatandaşlara Hitabı
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Şimdi ben diyorum ki, AK Parti’ye gönül ve-
renler kardeşlerime teşekkür ediyorum.  Milliyetçi 
Hareket Partisi’ne gönül verenler kardeşlerime 
teşekkür ediyorum. Büyük Birlik Partisi’ne gönül 
verenler kardeşlerime teşekkür ediyorum. Özellikle 
Güneydoğu’da HÜDA-PAR’a gönül verenler kar-
deşlerime teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim, 
Tabii Güneydoğu’da çok ciddi bir değişim, dö-

nüşüm yaşandı. İnşallah bundan sonrası daha da 
iyi olacak. Fakat bu demek değildir ki diğer siyasi 
partilere gönül verenlerden destek gelmedi. İnanı-
yorum ki onlardan da geldi ve böylece bu neticeyi 
yakaladık. Ama şimdi bundan sonra -dedim ya- vi-
tes büyüteceğiz ve yola öyle devam edeceğiz.

İşimiz çok. Yapacağımız çok şey var bu ülkede. 
İnşallah ilk iş, (kalabalıktan idam sesleri) hemen bu 
konuyu Sayın Başbakan ve Sayın Bahçeli ile gö-
rüşeceğim. Meydanlarda hep bununla karşılaştım 
diyeceğim. Zaten Sayın Bahçeli ‘ben desteklerim’ 
dedi. Sayın Yıldırım aynı şekilde, fakat Kılıçdaroğlu 
da destekleyeceğini söylemişti. Eğer gerçekten 
destekler de önüme gelirse ben bunu onaylarım. 
Ha desteklemedi, o zaman yapacağımız şey ne? 
Bir halk oylaması da onun için yaparız.  Hiç endişe 
etmeyin.

Şimdi diyorum ki, sevgili kardeşlerim,
Bugüne kadar hakikaten dik durdunuz, siz 15 

Temmuz’da adeta bir diriliş destanı yazdınız. Ve 
şu Borsa İstanbul’da şehidimiz oldu, gazilerimiz 
oldu; ama siz yılmadınız, kararlı bir şekilde yürü-
dünüz. Onun için Sarıyer hakikaten farklı bir diriliş 
hareketine imza attı. Ama dün Sarıyer Meydanında 

ne dedim? Şu kalabalık dedim bir işaret fişeğidir, 
anladınız mı ne demek istediğimi? Ona göre çok 
çalışacağız, çok çalışacağız ve işaret fişeğinin ge-
reğini de halledeceğiz.

Kardeşlerim, Ben bu muhabbetinize, bu sev-
ginize gerçekten aynı karşılığı verememenin mah-
zuniyeti içerisindeyim. Ama şunu unutmuyoruz. Ne 
diyoruz:  Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek dev-
let. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bitmedi: 
Az önce siz söylediniz, şimdi beraber söyleyelim 
bakalım. 

Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıs-
landık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şar-
kılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey 
Sarıyer’i hatırlatıyor, İstanbul’u hatırlatıyor. 

Burdan Kısıklı’ya sesleniyorum. Orda da evi-
mizin önünde bekleyen kardeşlerim var. Sizleri 
de kucaklıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyo-
rum.”



6

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, 16 
Nisan 2017 Pazar akşamı Anayasa oyla-

ması neticesinin belli olmasından sonra AK Parti 
Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap 
ederek şunları söyledi: 

“Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun, karde-
şiz, tek vücut, tek bir milletiz. Bölücü hainler aklına 
koysun; kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz.

Aziz vatandaşlarım; Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemini öngören halkoylaması gayri resmi 
sonuçlara göre “evet” ile neticelenmiştir. Cenabı 
Mevla’m hayırlı, uğurlu eylesin.

Yüksek bir katılımla sandık başına giderek 
tercihini yapan, demokrasimize sahip çıkan bütün 
vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum, teşek-
kür ediyorum.

Halkoylamasının güvenliğini sağlayan bütün 
güvenlik teşkilatımıza ve bütün kamu görevlilerine 
milletim adına teşekkür ediyorum. Sandık görevlile-
rine, müşahitlere teşekkür ediyorum.

Bugün ilk kez bu halk oylamasında sandığa 
giden 1 milyon 269 bin gencimizi özellikle kutlu-
yorum.

Huzur içinde neticelenen bu oylama demok-
rasi tarihimizde milletin kendi kararıyla verdiği bir 
seçimdir. Demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni 
bir sayfa açılmıştır.

Herkes emin olsun ki çıkan bu sonucu halkı-
mızın refahı, huzuru için en güzel şekilde değer-
lendireceğiz.

Teşekkürler Türkiye, teşekkürler aziz milletim.
Yurt dışında yaşayan ve Türkiye’nin demok-

rasisine sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza da 
özellikle teşekkür ediyorum.

Bir özel teşekkür ve bir selam, Kurucu Genel 
Başkanımız, Liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Ken-

disini buradan, defalarca bu balkon konuşmasını 
yaptığı yerden sevgiyle, saygıyla bütün teşkilatım 
adına selamlıyorum.

Demokratik tercihin ortaya çıkması için hepi-
miz çok çalıştık, çok gayret ettik. Bu sürede sahaya 
çıkan herkese ülkem adına, milletim adına, demok-
rasi adına şükranlarımı sunuyorum.

Heyecanınızla, coşkunuzla kampanya boyun-
ca bizi bir an bile yalnız bırakmayan siz yol arka-
daşlarıma teşekkür ediyorum.

Bu anayasa değişikliğinin hazırlanmasında 
beraber çalıştığımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve Partisinin bütün 
teşkilatlarına teşekkür ediyorum.

Ayrıca bu süreçte diğer partilerimize de hal-
koylaması sürecinde yaptıkları olumlu katkılardan 
dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Evet değerli yol arkadaşlarım, şimdi ne yapıyo-
ruz? Durmak yok, yola devam. Kaldığımız yerden 
yola devam ediyoruz.

Elbette farklı düşüncelerimiz, farklı çözüm 
önerilerimiz olacak, ama neticede birliğimizi, be-
raberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Demok-
rasimizin güzelliği de budur. Farklı fikirlere sahip 
olmak, hiçbir şekilde birbirine üstünlük sağlamak 
demek değildir. Meydanlarda farklı şeyler söyledik, 
millete farklı şeyler anlattık. Ama son sözü millet 
söyledi, evet dedi, noktayı koydu. Yola çıkarken 
söylediğimiz gibi, halkın iradesi nasıl tecelli ederse 
o sonuç başımızın tacıdır dedik. Halkımız seçimini 
yapmış, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine olur 
vermiştir. Bu ülke, bu millet artık hiçbir vesayete, 
hiçbir harici müdahaleye, hiçbir tehdide boyun eğ-
meyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bu seçimlerle 
15 Temmuz alçak girişimini yapan terör örgütüne, 
bölücü terör örgütüne, Türkiye’ye düşmanlık yapan 
dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz sandıkta 
vermiştir.

Başbakanın Balkon Konuşması
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Bu seçimler Türk demokrasisinin olgunluk 
düzeyini bütün dünyaya göstermiştir. Bizler Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin birinci derece eşit vatan-
daşlarıyız. Meşru siyasi alandaki rekabet, birlik ve 
bütünlüğümüzü asla bozamaz, bozamayacaktır. 

Vatandaşlarımızın tercihi doğrultusunda gele-
ceği güven içinde inşa edeceğiz. Açıkça söylüyo-
rum; bu halkoylamasının kaybedeni yoktur, kaza-
nan Türkiye’dir, kazanan aziz milletimdir.

Şimdi artık dayanışma, bir olma, beraber olma, 
birlikte Türkiye olma zamanıdır. Sandıktan bizim 
tercihimiz evet çıktığı için mutluyuz. Milli iradeyle 
aynı yönde olmak büyük bir şereftir. Bu büyük 
mutluluğa gölge düşürecek her türlü davranış ve 
yorumdan elbette kaçınacağız. Demokratik olgun-
luğumuzu bize yakışan vakarla anlatmaya devam 
edeceğiz. Bizim nezdimizde öteki yoktur, beriki 
yoktur. Kimsenin kalbi kırık olmasın, kimse mahzun 
olmasın.

26 Şubat’ta Kahramankazan’da başlattığımız 
bu maraton bugün başarıyla sonuçlandırılmıştır.

Cumhurbaşkanımız bu süreçte birçok ilde, 
Anadolu’da vatandaşlarımızla kucaklaştı. Kampan-
ya bütün şehir meydanlarında bir bahar şölenine 
dönüştü. Toplumun bütün renkleri, tercihleri ifade 
ederek meydanlara döküldü. Şükürler olsun huzur 
içinde bu oylamayı gerçekleştirdik, hiçbir olumsuz-
luk yaşamadık.

Süreç boyunca yurt dışındaki vatandaşlarımız 
da görülmemiş bir heyecanla milliyetseverlik ve 
vatanseverlikle ülkemize, Türkiye’mize, birliğimize, 
beraberliğimize sahip çıktılar. Yine bu süre içerisin-
de Türkiye’ye müdahil olmak isteyenler, Türkiye’nin 
ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti 
yaşamışlardır. Onların dediği değil Türkiye’nin de-
diği oldu. Onların dediği değil milletin dediği oldu. 
Şimdi önümüze bakacağız. Şimdi işimize bakaca-
ğız, şimdi milletimizin aydınlık yarınları için uzak 
ufuklara bakacağız. 2019 seçimlerine kadar gerekli 
hazırlıkları yapıp çalışarak yeni yönetim sistemini 
yapılacak ilk genel seçimde hayata geçireceğiz.

Bugün demokrasi kazandı, bugün millet ka-
zandı, bugün hukuk devleti kazandı. Bugün yurt 
içinde, yurt dışında yaşayan 83 milyon vatandaşı-
mız kazandı.

Değerli kardeşlerim; bu sistem değişikliğiyle 
beraber birliğimizi-beraberliğimizi daha çok güçlen-
direceğiz. Ekonomimizi daha da büyüteceğiz. Kal-
kınmamızı çok daha hızlı hale getireceğiz. İç ve dış 
düşmanlarla mücadelemiz daha da şiddetlenecek 
ve Türkiye’yi terörden arınmış, birliğini, beraberli-
ğini, kardeşliği sağlamlaştırılmış örnek lider ülkeler 
arasına inşallah birlikte sokacağız.

Demokrasi ve hukuk devletimizi daha da 
sağlam temellere oturtacağız. Bütün vatandaş-
larımızın, hakkını, hukukunu gözümüz gibi koru-
yacağız. Bu halk oylamasında hayır diyenler de, 
evet diyenler de birdir, aynı şekilde değerlidir. Evet 
diyen, hayır diyen bütün vatandaşlarımıza bir kez 
daha şükranlarımı sunuyorum. Hepsini sevgiyle, 
muhabbetle selamlıyorum.

Biz biriz, beraberiz, biz birlikte Türkiye’yiz. Bü-
tün farklılıklarımızla bir bütünüz. Demokrasi bizim 
ortak değerimizdir.

Buradan, bu uzun meşakkatli kampanya dö-
neminde her an yanımda olan destek veren değerli 
eşim Semiha Hanımefendiye ve aileme de çok 
teşekkür ediyorum.

Bu sonuç milletimiz için, geleceğimiz için ha-
yırlı uğurlu olmasını diliyor, bütün milletimize, yol 
arkadaşlarımıza, kadın teşkilatlarımıza, gençlik 
teşkilatımıza, bütün AK Parti teşkilatına ve milleti-
me sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Allah’a emanet olun.
Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıs-

landık yağan yağmurda, şimdi söylediğim tüm şar-
kılarda bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey 
sizi hatırlatıyor, bana her şey milletimi hatırlatıyor, 
bana her şey Türkiye’yi hatırlatıyor.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun değerli 
kardeşlerim.
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İnsanlar, yeryüzündeki yaratıkların en güzeli 
(Tîn, 4), en mükemmeli ve en mükerremi (İsrâ, 

70)dirler. Babaları Hz. Âdem (a.s.), anneleri de Hz. 
Havva’dır. Allah Teâlâ yeryüzünde halife olarak 
yarattığı Hz. Âdem (a.s.)’i (Bakara, 30) yalnız bırak-
mamış, O’na eş olarak Hz. Havva’yı (Nisa, 1) yarat-
mıştır. Bu ikisinden de diğer insanları var etmiştir.

İnsanlar, yaratılışlarındaki güzelliklerle büyük-
babaları Hz. Âdem (a.s.) ve büyükanneleri Hz. 
Havva’dan tevârüs ettikleri özellikleri koruyup, 
güzel bir varlık olarak güzel bir hayat yaşamaya 
ve ataları Hz. Âdem (a.s.) ile Hz. Havva’dan intikal 
eden özellikleri devam ettirerek, Onlara layık torun-
lar olmaya çalışmalıdırlar.

Allah Teâlâ’nın yeryüzündeki halifesi olarak 
yaratıp ilim, irfan, idrâk, iz’ân, akıl, fikir, irade, iman, 
ihlâs, ibâdet ve itaat gibi müstesnâ meziyetlerle do-
nattığı Hz. Âdem (a.s.) gibi adam ve eşi Hz. Havva 
gibi hanım olmaları için, onların özellik ve güzel-
liklerini öğrenip, benzeri meziyetleri kazanmanın 
gayreti içinde olmalıdırlar.

Beşeriyetin babası Hz. Âdem (a.s.), anası da 
Hz. Havva olduğuna göre, onları örnek alıp, er-
keklerin Hz. Âdem (a.s.)’in, kadınların da Hz. Hav-
va’nın özellik ve güzelliklerini taşımaya çalışmaları 
gerekir.

Bu inanç ve bilinçle Hz. Âdem (a.s.) ile eşi Hz. 
Havva’nın yaratılışlarıyla ilgili ayet-i kerîmelerle, 
Hz. Âdem (a.s.)’e verilen ilk emirleri içeren ayet-i 
kerîmeleri incelediğimizde, Allah Teâlâ’nın O’na 
verdiği ilk emrin (Bakara, 33) eşyanın isimlerini me-
leklere anlatmak, ikincisinin de eşi Hz. Havva ile 
cennete yerleşmek olduğunu görürüz. Dolayısıyla 
neslinin de ilim öğrenip öğretmeye ve aile hayatı-

na özen göstermeye yönelme zorunda olduğunu 
anlarız.

Herkes için hayatî ehemmiyet arz eden bu iki 
noktadan hareketle insanların mutlu ve müreffeh 
olmaları için bilgi alışverişinde bulunup, yaptıkları 
her şeyi bilerek yapmalarının ve huzurlu bir hayat 
yaşamaları için karşılıklı sevgi, saygı, şefkat ve 
merhamete dayalı bir aile birlikteliği kurmalarının 
zaruretini idrâk ederiz.

Öte yandan her insanın edindiği bilgi birikimini 
ondan yoksun olanlarla paylaşmasının toplum için 
ne kadar önem arz ettiğinin, eşlerin yekdiğerine 
dünya hayatını cennet hayatına dönüştürecek ve 
cennete birlikte girmelerine vesîle olacak duyarlı, 
dirâyetli davranışlarda bulunmalarının zarûretini 
idrâk ederiz.

Evet, her insan, Hz. Âdem (a.s.) ile Hz. Hav-
va’nın torunlarından biridir. Ama onların torunu 
olmak, onlar gibi değerli insan olmak için yeterli 
değildir. Çünkü torunları arasında onların inanç 
ve hayat anlayışını benimseyip, izlerinde olan iyi 
insanlar da var, şekli insan olmakla birlikte şeytanî 
davranışlarda bulunanlar da vardır. Hem fizik, hem 
de fikir olarak Âdem ve Havva’nın meziyetlerine 
sahip olanlar, onlara layık torunlardır. Fizikî yönden 
onlara benzemekle birlikte, fikrî yönden şeytana 
uyanlar da şeytan gibi kötülüğe yönelenlerdir.

Kadını ve erkeğiyle tüm Müslümanların, bü-
yükbabaları Hz. Âdem (a.s.) ile büyükanneleri Hz. 
Havva vâlidemize layık torunlar olmaları için, Kâi-
nâtın Efendisi sevgili Peygamberimiz Hz. Muham-
med (s.a.v.) ile müminlerin anneleri olan muhterem 
eşlerini örnek almaları samîmî dilek ve temennile-
rimiz arasındadır. Bilhassa, Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla düzenlediğimiz bu program vesîlesiyle 

Asr-ı Saadette Kadın
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bilumum hanım kardeşlerimizin, Efendi-
miz (s.a.v.)’in mübârek eşleri ile ashâb-ı 
kirâm’ın muhterem eşlerini örnek alma-
larını temenni ve tavsiye ediyoruz. Zira, 
hepimiz çok iyi biliyoruz ki, Müslüman 
hanımın örnek alacağı kadın, ne İngilte-
re’nin kraliçesi, ne Fransa’nın föst laydisi, 
ne de başka bir ülkenin bir numaralı hanı-
mefendisidir. Hz. Âdem (a.s.)’in Havva’sı, 
Hz. İbrahim (a.s.)’in Hâcer ve Sâresi, Hz. 
Muhammed (s.a.v.)’in Haticesi, Aişesi ve 
diğer zevcât-ı tâhirâtı (mübârek eşleri) ile ashâb-ı 
kirâmın muhterem eşleri olan hanım sahâbelerdir. 
Zira onlar, insanlık semasının yıldızlarındandırlar.

Hz. Peygamber (s.a.v.)’i canından çok sevip, 
gözü gibi koruyan Hz. Hatice (r.a.), Hz. Peygamber 
tarafından kendisi hakkında: “Dininizin yarısını bu 
kırmızı kadından öğrenin.” diyecek kadar bilgin 
olan Hz. Aişe (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.v.)’in 
birçok özellik ve güzelliğini taşıyan ve Efendimiz 
(s.a.v.) tarafından “Fâtıma benden bir parçadır.” 
buyrulan Hz. Fâtıma (r.a.) ile imanında sebat edip 
akıl almaz işkencelere göğüs gererek Mekke müş-
riklerine baş kaldıran İslam’ın ilk şehidi Hz. Sümey-
ye (r.a.) ile benzeri binlerce kahraman asr-ı saadet 
kadını varken, batının ne idüğü belirsiz sıradan 
kadınlarına imrenilir mi?

Her biri hârika bir örnek olan Peygamber ve 
sahâbe eşleri muhterem annelerimizin bazı özellik 
ve güzelliklerini günümüze yansıtmayı hedefleyen 
YOYAV, bu yıl Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
düzenlediği programda “Asr-ı Saadette Kadın” ko-
nusunu gündeme getirdi.

21 yıldır Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
1996 yılından bu yana her yıl kadınlarla ilgili ayrı 
bir konuyu ele alarak birbirinden güzel 21 kut-
lama programı gerçekleştirdi. Bu programlarda: 
“Kur’ân’da Kadın”, “Kur’ân Penceresinden Kadına 
Bakış”, “Kadının Ülke Kalkınmasındaki Rolü”, “Ça-
lışan Kadınların Sorunları”, “2000 Yılında Kadın”, 
“Dünyada ve Bizde Kadın”, “Kadının Toplum Ha-
yatındaki Yeri”, “Siyaset, Sanat ve Sosyal Hayatta 
Kadın”, “Geçmişte ve Günümüzde Türk Kadını”, 
“Hayırsever Hanımlar”, “Türk Vakıf Medeniyetinde 
Kadınların Yeri”, “Bilim ve Teknolojide Kadınların 
Yeri”, “Ülke Eğitiminde Kadınların Yeri”, “Kadın ve 
Kariyer”, “Kadın ve Şiddet”, “Kadın ve Kalkınma”, 
“Rol Modeli Olarak Hz. Hatice”, “Kadın ve Manevi-
yat”, “Kadınlara Kalkan Eller Kırılır”, “İmanda Öncü 
ve Örnek Kadınlar” ve “Kadın Toplumun Yarısıdır, 
Yarası Değil” gibi önemli konularda değerli düşün-
celer dile getirildi.

Bu yıl 77 kişinin katılımıyla 8 Mart 2017 Çar-

şamba günü gerçekleştirilen “Asr-ı Saa-
dette Kadın” konulu 22. Kadınlar Günü 
programına katılan konuklar arasında 20. 
Dönem Adana Milletvekili Dr. İ. Ertan Yü-
lek, 24. Dönem Ankara Milletvekili Ülker 
Güzel, Özel Çağrı Okulları Kurucu Genel 
Müdürü Nuran Altunbaş, Çırak Eğitim ve 
Öğretim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç, 
S.Ü. Fikiz Ana Bilim Dalı Başkanlığından 
Emekli Prof. Dr. Gürcan Yülek, YOYAV 
Mütevelli Heyet Üyelerinden Nurçin Sa-

yan, Kadriye Baratalı, Onur Kurulu Üyelerinden 
Nimet Boyacıoğlu da vardı.

“Asr-ı Saadette Kadın” konusunda konuşan 
YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş’ten sonra, 
24. Dönem Ankara Milletvekili Ülker Güzel “Sahâbî 
Hanımların Ferâseti” konulu, S.Ü. Fizik Ana Bilim 
Dalı Başkanlığından Emekli Prof. Dr. Gürcan Yülek 
“Kadının Dünü-Bugünü” konulu, Özel Çağrı Okulla-
rı Kurucu Genel Müdürü Nuran Altunbaş “Asr-ı Sa-
adetteki Kahraman Kadınlardan İki Örnek” konulu 
birer konuşma yaptılar.

Katılan davetlilere takdir ve teşekkürleriyle 
hürmet ve muhabbetlerini arz ederek başladığı 
konuşmasında değerli düşünceleri dile getiren 
YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş şunları 
söyledi:

 “Saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli konuk-
lar, değerli dostlar, sevgili kardeşlerim, basınımızın 
güzîde temsilcileri!

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği-
miz toplantıların 22.sinde siz kıymetli konuklarımız-
la bir araya gelmenin haz ve huzuru içinde hepinizi 
hürmet ve muhabbetle selamlıyor, şerefli varlığı-
nızla törenimizi taçlandırmanızdan dolayı takdir ve 
teşekkürlerimizi arz ederek hoş geldiniz diyorum.

Gününüzün kutlu, yaşantınızın mutlu ve ge-
leceğinizin umutlu olması temennisiyle sözlerime 
başlarken, gösterdiğiniz ilgi ve sağladığınız katkı-
dan dolayı şükranlarımızı sunuyor, sağlık ve saa-
dette dâim olmanızı diliyorum.

İnsan, Allah’ın yeryüzünde en üstün, en say-
gın ve en onurlu varlığıdır. İsrâ Suresi’nin: “Yemin 
ederim ki, biz insanoğlunu şerefli bir varlık yaptık. 
Onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine en 
temiz ve en iyi şeylerden rızıklar verdik ve onları 
yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” mealin-
deki 70. ayeti bunu ifade etmektedir.

İnsan, doğuştan gelen bu konumunu, inanç, 
söz, eylem ve davranışlarıyla devam ettirir veya 
düşürür. Dünya ve ahirette iyi veya kötü bunun 
karşılığını insanın kendisi görür. Bu husus kutsal 
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kitabımız Kur’ân-ı Ke-
rîm’in Tîn Suresi’nin 4-6. 
ayetlerinde şöyle bildiril-
mektedir: “Biz gerçekten 
insanı en güzel biçimde 
yarattık, sonra onu aşa-
ğıların aşağısına indirdik, 
ancak iman edip sâlih amel işleyenler başka, onlar 
için devamlı bir mükâfat vardır.”

İnsan ancak inancı ve iyi işleriyle itibarını, de-
ğerini ve onurunu koruyabilir; ahlâk ve edep dışı 
kötü işleriyle değerini düşürür.

Özelikle kadının insan cinsi içinde ayrı bir yeri 
vardır. Çünkü kadın fiziksel, ruhsal ve duygusal 
yapısıyla erkekten farklıdır, daha güzel ve daha câ-
ziptir (Âl-i İmrân, 14). İşte kadının bu farklılığı ve câzi-
besi, gözlerini dünya hırsı bürümüş bir takım insan-
lar tarafından cinsellik, reklâm, televole programları 
ve eğlencelerde öne çıkarılıp kullanılmaktadır. Bu, 
kiminin annesi, kiminin eşi, kiminin bacısı, kiminin 
de kardeşi olan kadını sömürmek, onun şeref ve 
onurunu çiğnemektir. İslam’ın ilkelerine de insan ve 
kadın haklarına da aykırı bir durumun önüne geçil-
mesi insanlık görevidir.

Malumunuz olduğu üzere İslam’ın ortaya 
çıktığı Arap toplumunda kadınlar, eşya gibi alınıp 
satılıyor, horlanıp hakir görülüyorlardı.

Câhiliye döneminde kız çocuğuna sahip ol-
mak, nefislere ağır geliyordu. Bir kız çocuğunun 
doğumu kendilerine müjdelenenler, belli bir zaman 
kavminin yanına çıkamıyorlardı. Masum yavruları 
diri diri toprağa gömüyorlardı. Kur’ân-ı Kerîm bu il-
kel davranışları, Nahl Suresi’nin 57-59. ayetlerinde 
şu şekilde haber vermektedir: “Onlar, kızları Allah’a 
nispet ediyorlar –ki O bundan uzaktır- kendilerine 
ise, canlarının istediğini. Onlardan biri, kız ile müj-
delendiği zaman içi öfke ile dolarak yüzü simsiyah 
kesilir! Kendisine verilen kötü müjde (!) yüzünden 
halktan gizlenir. Şimdi onu, aşağılanmış olarak 
yanında tutacak mı, yoksa toprağa mı gömecek? 
Bak, ne kötü hüküm veriyorlar!”

Nitekim Hz. Ömer (r.a.): “Vallâhi câhiliye döne-
minde bizim yanımızda kadınlar, hiçbir kıymet ifade 
etmezlerdi. Ne zaman ki Allah Teâlâ kadınlar hak-
kında indireceğini indirdi ve Allah Resûlü (s.a.v.) de 
bu konuda gerekli açıklamaları yaptı, işte o zaman 
kadınlar, gerekli hak ve paylaşımlara kavuşmuş 
oldular.” demiştir.

İşte bu ilkel ve sakat görüşlerin hüküm sürdü-
ğü devirde, İslam Dini, kadınlara; insanî, ahlakî, 
hukukî, sosyal, eğitim ve ekonomik alanlarda yeni 
düzenlemeler ortaya koyarak gerekli değeri vermiş, 

onları onurlandırmış-
tır. Asırlardır büyük bir 
özlem içinde beklenen 
“herkese insanca mu-
amele” dönemi başla-
mıştır.

Hanım sahâbîler, İslam’ın gelişiyle birlikte câ-
hiliye döneminde uğradıkları haksız uygulamalar-
dan kurtulmakla kalmamışlar, aynı zamanda sosyal 
hayatta daha aktif bir rol oynamaya başlamışlardır.

Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde kadınlar, 
toplumsal hayatın pek çok sahasında rahatlıkla yer 
alabiliyorlardı. Kimi hanımlar ticaretle, kimi eğitim 
öğretimle, kimi sağlık hizmetleriyle uğraşıyordu. 
Ancak Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde kadınla-
rın toplum içindeki değerini ve önemini ortaya ko-
yan belki de en önemli uygulama, Allah Resûlü’nün 
hanımlardan biat almasıdır. Şehir devletinin başı ile 
halkı arasında bir nevi bağlılık sözleşmesi anlamı-
na gelen biatlerde, sahâbe hanımların yer alması, 
onlara önemli bir toplumsal yer ve siyasî katılım 
hakkının verildiğini gösterir.

Hz. Peygamber (s.a.v.), bir yandan hanımlara 
aile ve toplum hayatında değer kazandırırken, öte 
taraftan onları her zaman korur kollar, haklarının 
gasp edilmesine ve eziyete uğramalarına müsaade 
etmezdi. Kadınlara kibar ve anlayışla davranmak, 
Efendimiz (s.a.v.)’in hayat ilkelerinden biriydi.

Sahâbî hanımların, Peygamberimiz (s.a.v.)’e 
yakın olmaya çalışmalarının ve O’na sorular sor-
malarının temelinde Kur’ân’ı ve Sünnet’i en doğru 
biçimde öğrenmek ve yaşamak arzusu vardı. Onlar 
Kur’ân’ı ve Sünnet’i öğrenmede erkek sahâbîler-
den geri kalmak istemiyorlardı.

Güzel konuşmasıyla bilinen ve bu yüzden 
“Kadınların Hatibi” olarak tanınan Medineli hanım 
sahâbî Esmâ binti Yezîd, bazı hanımların sözcüsü 
olarak Allah Resûlü (s.a.v.)’e gelerek, sürekli erkek-
lerin eğitim aldıklarını söylemiş ve hanımlara da bir 
gün ayırması talebinde bulunmuştu.

Kalabalık bir sahâbe topluluğu Hz. Peygamber 
(s.a.v.)’in yanında iken Resûlullah (s.a.v.)’ın huzu-
runa çıkmış ve şöyle demişti:

“Ey Allah’ın elçisi, ben kadınları temsilen Sana 
geldim. Canım Sana feda olsun. Doğuda ya da 
batıda benim şimdi söyleyeceklerimi duysun ya da 
duymasın, benimle aynı kanaatte olmayacak hiçbir 
kadın yoktur. Allah Seni hem erkeklere ve hem 
de kadınlara Peygamber olarak gönderdi. Biz de 
Sana ve  Senin Rabbine iman ettik. Ancak kadınlar 
olarak biz, siz erkeklerin evlerinde kapanıp kaldık. 
Çocuklarınızı doğurduk. Oysa siz erkekler, Cuma 
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namazı kılıyor, camiye gidiyor, cemaate katılıyor, 
hastaları ziyaret edip cenazelerde bulunuyorsu-
nuz. Ardı ardına haccediyorsunuz. Bütün bunların 
en önemlisi Allah yolunda cihâda gidiyorsunuz. 
Böylece işlediğiniz güzel amellerle bizden üstün 
oluyorsunuz. Siz erkeklerden biri, hac veya umre 
için ya da düşmanla savaşmak üzere evinden çıktı-
ğı zaman mallarınızı biz koruyoruz. Yün eğirip size 
elbise yapıyor, çocuklarınıza bakıyoruz. Peki, bu 
durumda biz de sizin kazandığınız hayır ve sevap-
larda size ortak olamaz mıyız?”

Resûlullah (s.a.v.), Esmâ’nın bu sözlerini tak-
dir etmiş ve ashâbına dönerek: “Siz bir kadından, 
dinî meseleler konusunda bundan daha güzel söz 
işittiniz mi?” buyurmuştu. Esmâ yine bir başka gün, 
Resûlullah (s.a.v.)’in yanına gelerek:

“Senin hadislerini hep erkekler öğreniyor. Al-
lah’ın Sana öğrettiklerini bize de öğretmen için biz 
hanımlara da bir gün ayırır mısın?” demiş, eğitim 
ve öğretim için hanımlara bir gün tahsis edilmesini 
istemişti. Peygamberimiz (s.a.v.) de Esmâ’nın bu 
teklifini olumlu karşılamış, hanımlara özel bir gün 
ayırarak, o gün onlarla sohbet etmişti.

Bu özel günün hâricinde de hanımlar, Mescid-i 
Nebevî’ye gelerek sabah namazı dâhil, vakit na-
mazlarına katılır, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hutbe 
ve vaazlarını dinlerlerdi.

“Allah’ın kadın kullarının Allah’ın mescidlerine 
gelmelerine engel olmayınız.” buyuran Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.), hanımlar ile mescid arasına en-
gel olunmasına bizzat müdâhale etmişti.

Asr-ı Saadet kadınları, Hz. Peygamber 
(s.a.v.)’in sohbetlerine katılıp söylediklerini dinle-

meye, İslam’ı O’nun ağzından duyup öğrenmeye, 
peyderpey indirilen ayetleri anında ezberleyip 
uygulamaya, Mescid-i Nebevî’ye devam edip, ce-
maatle namaz kılmaya, Hz. Peygamber (s.a.v.)’den 
duyduklarını aile bireylerine, yakınlarına ve komşu-
larına aktarmaya, zaman zaman eşleriyle birlikte 
savaşa katılıp onlara yiyecek, içecek hazırlamaya, 
yaralıları tedavi etmeye, yaptıkları konuşmalar ve 
okudukları şiirlerle mücâhitleri teşvik edip yüreklen-
dirmeye, psikolojik ve lojistik destek vermeye özen 
göstermişlerdir.

Esma binti Yezîd’in Hz. Peygamber (s.a.v.)’e 
arz ettiği taleplerin benzeri talepler, diğer bazı sa-
hâbî hanımlar tarafından da Efendimiz (s.a.v.)’e arz 
edilmişti. Bir rivayete göre Ahzâb Suresi’ndeki Hz. 
Peygamber (s.a.v.)’in eşleriyle ilgili ayetler nâzil 
olduğu zaman, bazı sahâbe hanımları: “Bizim hak-
kımızda bir şey nâzil olmadı.” demişlerdi. Bunun 
üzerine Ahzâb Suresi’nin aşağıda meali arz edilen 
35. ayeti nâzil oldu.

Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber 
(s.a.v.)’in hanımları: “Yâ Resûlallah! Allah Teâlâ 
Kur’ân-ı Kerîm’de erkekleri zikrediyor, demek ki, 
bizim zikrolunacak hiçbir iyiliğimiz yok. Bizden 
hiçbir itaat kabul buyrulmayacak diye korkuyoruz.” 
demişlerdi. Ahzâb Suresi’nin 35. ayeti bunun üze-
rine nâzil oldu. Hanım sahâbîlerin her iki rivayette 
dile getirilen endişelerine yer olmayıp, yapılacak 
ibâdet, ta’at ve sergilenecek diğer güzelliklerle kar-
şılığında ihsân edilecek ecir ve mükâfat hususunda 
kadınla erkek arasında hiçbir ayrım olmadığını 
vurgulayan bu ayet-i kerîmenin mealini buyurun 
birlikte okuyalım:

Programa katılanlardan bir grup.
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“Şüphe yok ki Müs-
lüman erkeklerle Müs-
lüman kadınlar, mümin 
erkeklerle mümin kadın-
lar, itaat eden erkeklerle 
itaat eden kadınlar, 
sâdık erkeklerle sâdık 
kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, 
mütevazi erkeklerle mütevazi kadınlar, sadaka 
veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan 
erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan 
erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah’ı çok 
zikreden erkeklerle Allah’ı çok zikreden kadınlar 
var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir 
mükâfat hazırlamıştır.”

Ayet-i kerîmenin incelendiğinde de anlaşılaca-
ğı üzere kadınlarla erkekler arasında hiçbir ayrım 
gözetilmemiş, ayet-i kerîmede belirtilen on ayrı 
özellikte ikisi de birlikte zikredilmiş, her ikisine de 
aynı mağfiret ve aynı mükâfatın lütfedileceği vur-
gulanmıştır.

Benzeri bir vurgulamada Tevbe Suresi’nin: 
“Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin ve-
lileridirler. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar-
lar; namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah 
ve Resûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet 
edecektir. Şüphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir.” 
mealindeki 71. ayet-i kerîmesinde de dikkatimize 
getirilmiştir.

Bu ayet-i kerimenin de incelendiğinde anlaşı-
lacağı üzere, içtimaî şuur, fertlerin dinî ve ahlakî 
kusurları ve kötülükleri karşısında da duyarlı olmak 
zorundadır. Nitekim bu ayet-i kerîmede, kadın 
olsun erkek olsun müminlerin, birbirlerine iyiliği 
emredip kötülükten alıkoymalarının, aralarındaki 
velayet bağı ve kardeşliğin zarûrî bir sonucu oldu-
ğuna işaret edilmiştir. Bu görev yetki, cinsiyet farkı 
gözetmeden İslam toplumunun bütün fertlerine 
verilmiştir.

Günümüzden 1365 yıl önce böyle bir 8 Mart 
gününde Arafat’ta binlerce insana hitap ederek 
ünlü Vedâ Hutbesi’ni îrâd edip, İslam’ın ilkelerini 
özetleyen sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), bu tarihî 
hutbesinde dile getirdiği konular arasında kadınlar-
la ilgili olarak:

“Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi 
ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. 
Siz kadınları Allah’ın emâneti olarak aldınız. Sizin 
kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üze-
rinizde hakkı vardır.” demiştir.

Bu tarihî uyarıya uymak, her erkek ve kadın 
müslümanın özen göstermesi gereken İslamî bir 

vecîbedir. Müslüman-
lar, bu vecîbeye riayet 
etmedikleri müddetçe, 
huzurlu bir hayat yaşa-
yamazlar.

Sohbetimizin so-
nuna yaklaşırken, kadınlara karşı nazik, ince ve 
yufka yürekli davranışlarda bulunulmasını tavsiye 
ve telkin eden sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in 
hadîs-i şerîflerinden bir buketi tetkîkinize takdim 
ederek üzerinde dikkatle ve dirâyetle durup düşün-
menizi diliyorum:

“En iyi Müslüman, hanımına en iyi davranan-
dır. İçinizde hanımına en iyi davranan benim.”

“En üstün mümin, hanımına en iyi, en lütufkâr 
davranan güzel ahlaklı kimsedir.”

“Hanımına güler yüzle bakan erkeğin defteri-
ne, bir köle âzâd etmiş sevabı yazılır.”

“Sizler, kadınlar hakkında birbirinize iyilik ve 
hayır tavsiye ediniz.”

“Hanımlarınızı üzmeyin. Onlar, Allah Teâlâ’nın 
size emanetidir. Onlara yumuşak olun, iyilik edin!”

“Hanımı ile iyi geçinip şakalaşanı Allah Teâlâ 
sever, rızıklarını artırır.”

“Kadınlara ancak asâlet ve şeref sahibi kimse 
değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler 
hor görür.”

“Hanımlarınıza yediğinizden yedirin, giydi-
ğinizden giydirin, onları dövmeyin, onlara ‘çirkin’ 
demeyin, fena söz söylemeyin.”

“Hanımını döven Allah’a ve Resûlüne âsî olur. 
Kıyamette onun hasmı ben olurum.”

“Eşinizi üzmeyin. O, Allah Teâlâ’nın size emâ-
netidir.”

“Bir mümin, kötü huylu diye hanımına kız-
masın! İyi huyu da mutlaka vardır. İyi huylarına 
baksın.”

“Hanımının haklarını îfâ etmeyenin; namazları, 
oruçları kabul olmaz.”

Hanımlar hakkında böylesi güzel tavsiye ve 
talimatta bulunan sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’e 
hangi hanım “Sana canım fedâ olsun yâ Resûlal-
lah!” demez. Ümmetinin erkeklerine de kadınlarına 
da böylesi güzellikleri sergilemelerini emrederek 
karşılıklı sevgi ve saygı havası içinde cennet hayatı 
yaşamalarını dileyen bu Peygambere hepimizin 
canı fedâ olsun.

Allah bizi O’nun yolundan ayırmasın. Dünyada 
ziyareti, ahirette şefaatiyle şereflendirsin. Salât ve 
selamımızı sürekli rûh-u Resûlullah’a ulaştırarak, 

“
k
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ervâh-ı âcizânelerimizi ömür boyu rûh-u şerifleriyle 
iletişim içinde eylesin.

Kardeşlerim!
Müslüman Türklerde erkek “hân veya hâkan”, 

kadın da “hâtun veya sultân”dır. Hân, Sultân’a 
hizmetkâr, Sultân da Hân’a hürmetkârdır. Diğer 
bir ifadeyle Hân, Sultân’a hayran, Sultân da Hân’a 
canândır. Ben, bu düşünceyi bugün için yazdığım 
“Ulu Hâkan ve Hanım Sultân” başlıklı dört dörtlük 
bir şiirimle dile getirdim.

Biz Türküz, gerçek Müslüman.
Kalpte iman, elde Kur’ân.
Erkeğimiz ulu Hâkan,
Kadınımız hanım Sultân.

Hânı Sultânına hayran,
Sultânı Hânına cânân,
Çocukları cân ve civân.
Tanıktır buna tüm cihân.

Birçok büyük devlet kuran,
Düşmanları yere vuran,
Diklenmeyen hep dik duran,
Namazda ayakta duran.

Her zaman hakkı haykıran,
Haksızlara karşı duran,
Kalpte iman, dilde Kur’ân,
Hakk’ın huzurunda duran.
Bu duygu ve düşüncelerle 

gününüzü tekrar tebrik ediyor, 
Asr-ı Saadetteki sahâbî hanımları örnek almanız 
temennisiyle sözlerimi noktalarken, sağlık ve sa-
adette dâim olmanızı diliyorum. Nasip olursa biz 
inşallah yarın bu saatlerde umre ziyareti için yola 
çıkacağız. Cennet-ül bakî’de medfûn olan Hz. Aişe 
(r.a.) vâlidemizle, Cennet-ül Muallâ’da medfûn olan 
Hz. Hatice (r.a.) vâlidemize selamlarınızı ileteceği-
mizi, sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’e de sevgi ve 
saygılarınızı arz edeceğimizi ifade ediyor, hepinizi 
hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.”

Yapılan konuşmalardan sonra davetlilere birer 
karanfil sunuldu.   

Dr. İbrahem Ateş, programa katılan bayanlara birer karanfil takdim etti.

Dr. İbrahem Ateş, programa katılan bayanlara birer karanfil takdim etti.

Dr. İbrahem Ateş, programa katılan bayanlara birer karanfil takdim etti.Dr. İbrahem Ateş, programa katılan bayanlara birer karanfil takdim etti.

Dr. İbrahim Ateş, (soldan sağa) Nuran Altunbaş, Sunucu Yasemin Aras ve
Prof. Dr. Gürcan Yülek’e birer buket takdim etti.
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Sahabe kelimesi sözlük anlamında, “Bir kişi 
ile birlikte bulunmak, onun ile dost ve arka-

daş olmak” demektir. Sohbet kökünden türeyerek 
sahip kelimesinin çoğulu olarak ifade edilmektedir. 
Kur’ân-ı Kerim’in “insanlık için ortaya çıkarılmış en 
hayırlı ümmet” olarak tanıttığı sahabeler, ümmet 
içinde en hayırlı ve faziletli nesil olarak kabul dil-
mektedir. 

Sahabe neslinin önemi, Resulü Ekrem’e gös-
terilen bağlılık ve teslimiyet, ona verdiği destek, 
hem hayatında hem vefatından sonra İslam’ın 
yayılması ve doğru anlaşılması için yaptığı olağan 
üstü çalışmalardan gelmektedir. 

Sahabe nesli, bizzat Hz. Peygamberimizden 
öğrendikleri İslam’ı güzel bir şekilde yaşamak su-
retiyle kendilerinden sonra gelen ümmete örnek 
olmuşlardır. Bundan dolayı Resûlü Ekrem, ümme-
tin onları örnek almasını tavsiye etmiş ve sahabe 
çizgisini İslamiyet’in ve kurduğu sistemin devamı 
olarak göstermiştir. 

Ashabın, İslam’ı yayma ve koruma uğrunda 
yaptığı fedakârlıklar kendilerinden sonra gelen ne-
silleri imrendirecek ve hayrette bırakacak nitelikte-
dir. İslamiyet onların bu davranışları sayesinde kök 
salmış, yayılmış ve sonraki nesillere ulaşmıştır. Hz. 
Peygamberimizi kendilerinden sonra gelen nesille-
re tanıtmada önemli rol üstlendikleri bilinmektedir.

Hanım Sahabeler, ümmetin en üstün kadın-
lardır. Onların bu üstünlüğünü hem ahlaklarında 
hem de ferasetlerinde görmek mümkündür. Ken-
dilerinden sonra hiçbir kadının sahip olamayacağı 
manevî makamlara erişmiş olan hanım sahabiler, 
Hz Peygamberimizin saadetli huzurlarında bulun-
manın hürmetine, karşılaştıkları hadiselerin hikme-
tini kavrar ve iç yüzünü görürlerdi. Âlimlerin feraset 
dedikleri bu özelliklerine örnek olabilecek bazı ha-
diseleri sizler ile paylaşmak istiyorum.

Hz. Halime’nin Resûlullah’ı Emzirmek Üze-
re Seçmesi

Siyer kitaplarında anlatıldığına göre Hz. Hali-
me (r.a.) Sadiyye beldesindeki kadınlarla beraber 
Mekke’ye, çocuklara sütannelik yapmaya gelmiş-
lerdi. Mekkeliler, 

Mekke’nin havası sıcak ve sıkıntılı olmasından 
dolayı küçük çocuklarını daha. sağlıklı ve güzel 
büyümeleri, fasih konuşmaları için adetleri gereği 
çölde yaşayan kabilelerdeki sütannelere verirlerdi. 

Halime bu olayı şöyle anlatır: 
Bizler Mekke’ye, yeni doğmuş çocuklara sü-

tanneliği yapmak için gelmiştik. Herkes kendisine 
zengin ailelerin çocuklarından birer çocuk bulmuş, 
Âmine’nin oğlunu yani Resûlullah (s.a.v.)’ı yetim 
olduğu söylendiği vakit orada bulunan hiçbir ka-
dın kabul etmemişti, ben de kabul etmedim. Biz 
ücreti ancak çocuğun babasından bekliyorduk. Bu 
sebeple, “O yetim, O’nun annesi ve dedesi ne ve-
rebilir ki?” diyorduk.

Nihayet toplanıp gitme vakti gelmiş ve ben 
emzirecek çocuk bulamamıştım, elim boş dönmek 
istemedim ve o yetimi almak için eşime söyledim. 
O’da bana, “Git al, umulur ki Allah, O çocuğun adı-
na bizi bereketlendirir” dedi. 

Hz. Halime, Peygamberimiz kucağında olduğu 
halde, kocasının yanına geldi. Sonra sağ memesini 
Peygamberimize, sol memesini de oğluna verdi. 
Emdiler ve uyudular. Bundan böyle Resûlullah hep 
sağ memeden emecek, sol memeyi hiç almaya-
caktı. Daha sonra bereket ve bolluğa kavuşunca 
kocası Hz. Halime’ye, “Allah’a yemin olsun ki sen, 
çok mübarek bir çocuk almışsın” diyerek memnuni-
yetini ifade etmiştir.

Süte Su Karıştırmayan Kız ve Annesi 
Siyer ve tarih kitaplarında şöyle nakledilir:
Hz. Ömer (r.a.) halife iken bir gece bir arka-

daşı ile birlikte Medine’yi teftişe çıkmıştı. Medine 
sokaklarında dolaşırken bir evin içinden bir kadınla 
kızının şu konuşmasını işitti.

Sahabe Kadınlar

Ülker GÜZEL
24. Dönem Ankara Milletvekili



Kadın kızına:
- Kızım, kalk şu süte biraz su kat da çoğalsın. 

Hem bu saatte Ömer bizi nereden görecek ve ne 
bilecek dedi. 

Kız:
- Anne! Ben halkın içinde: Ömer (r.a.)’e itaat 

edeceğimi söyleyip kendi başıma kalınca ona isyan 
edemem, dedi. Kız, Allah’a isyan konusunda anne-
sine itaat etmekten yüz çevirdi. 

Hz. Ömer (r.a.)  bütün konuşulanları dinledi. 
Yanındakine, “Bu yere bir işaret koy, bak ba-

kalım, bu kadınla kızı kimdir? Kocaları var mıdır? 
Dedi. Yanındaki kişi araştırınca kızın bekâr olduğu-
nu öğrendi. Hz. Ömer oğullarından Âsım’ı o kızla 
evlendirdi. Bu kızdan bir kız çocuğu oldu. Ondan 
da Emevî halifesi Ömer b. Abdülaziz  doğdu.

Ümmü’d-Derdâ’nın Kalp Katılığına Karşı Bir 
Nasihati

Adamın biri Ümmü’d-Derda (r.a.)’ya gelerek, 
- Benim gönlümde bir hastalık var ve ben bu-

nun çaresini de bilmiyorum. Benim rahatsızlığım 
kalp katılığı ve uzun emeldir, dedi. Ürnrnü’d-Derda 
ona, 

- Cenaze namazlarına katıl, bir de kabir ziya-
retlerinde bulun. Böylece uzun emellerden kurtulur 
ve kalbin de yumuşar, diye nasihatte bulundu. 

Medine valisi Ümmü’d-Derda’ya bir gün şöyle 
söyledi: “En güçlü amelin nedir?” Ümmü’d-Derda, 
“Allah için sevmektir.” Diye cevap verdi.

Ümmü Hâni
Resûlullah’ın amcası Ebû Talib’in kızıdır. Mek-

ke’nin fethinde Müslüman olmuştur. 
Mekke’nin fethinde, hâlihazırda müşriklerden 

olan iki akrabası, Hz. Ümmü Hâni’nin evine sığınır-
lar ve ondan canlarını korumasını isterler. Çünkü 
bu kimseler müşrik olduklarından kardeşi Hz. Ali 
(r.a.) onları öldürmek istiyordu. 

Hz. Ümmü Hâni onların 
üzerine kapıyı kilitler ve duru-
mu haber vermek üzere Allah 
Resûlü’nün yanına koşar. 
Hane-i saadete vardığında 
onu Peygamber Efendimizin 
kızı Hz. Fatıma (r.a.) karşı-
lar, hoş geldin diyerek buyur 
eder. O sıra ResûI-i Ekrem 
(s.a.v.) abdest almaktadır. 

Hz. Peygamber abdesti-
ni bitirip kuşluk namazını kıl-
dıktan sonra Hz. Ümmü Hâni, 

Hz. Peygamber (s.a.v.)’e evinde müşriklerden iki 
kişinin bulunduğunu, kendisine canlarını korumak 
için sığındıklarını bildirir. Resûlullah (s.a.v.) ona 
cevaben, “Ey Ümmü Hâni, senin koruma altına 
aldıklarını biz de koruma altına aldık” der. 

Böylelikle Hz. Ümm Hâni imâni zekâsıyla iki 
kişinin hayatını kurtarmış, daha sonra bu ikisinin 
İslâm’ı kabul etmesine ve güzel birer Müslüman 
olmalarına vesile olmuştur.

İlk Deniz Şehidi Ümmü Haram binti Milhân
Ümmü Haram binti Milhân, Ümmü Süleym bin-

ti Milhân’ın kardeşiydi. Dolayısıyla da Resûlullah 
Efendimizin süt teyzelerinden biriydi. Allah Resûlü 
onun yanına gider, orada yemek yerdi. Ümmü Mil-
hân, sahabeden Ubâde b. Sarnit ile evliydi.

Bir gün. Hz. Peygamber (s.a.v) Ümmü Haram 
binti Milhân’ın evinde yatıyordu. Birden kalkarak 
güldü. Ümmü Haram, “Ey Allah’ın Resûlü! Niçin 
gülüyorsun?” dedi. Resûl-i Ekrem, “Benim ümme-
timden bir kavim Akdeniz’e inecek, Allah yolunda 
cihada gidecektir. Onların manzarası, tahtı üzerin-
deki kral manzarası gibidir” dedi. Ümmü Haram, 
“Ey Allah’ın Resûlü! Allah’a yalvar ki beni onlar-
dan kılsın” dedi. Hz. Peygamber de, “Ey Allah’ım! 
Ümmü Haram’ı onlardan kıl!” diye dua etti. 

Sonra Hz. Peygamber tekrar uyudu, gülerek 
uyandı. Ümmü Haram da (r.a.) tekrar sorduğunda 
Allah Resûlü, daha önceki cevabı verdi. Ümmü 
Haram, “Beni onlardan kılması için Allah’a yalvar” 
dedi. Fahr-i Kâinat da, “Sen daha öncekilerdensin, 
son gelenlerden değilsin” dedi. 

Peygamber Efendimizin verdiği bu müjde, Hz. 
Muaviye zamanında İslamiyet’te yapılan ilk deniz 
savaşında gerçekleşti. Dönüşte bindiği hayvan ürk-
tü. Ümmü Haram düştü ve şehit oldu. O, İslam’da 
deniz savaşında şehit olan ilk kadındır. 

Bugün Kıbrıs Larnaka civarında, Tuzla denen 
yerde, Hala Sultan diye bilinen mezar, merhumeye 
aittir.
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Güney Kıbrıs Rum kesimi Larnaka’da bulunan Hala Sultan Camii ve Türbesi.



Kadının Dünü ve Bugünü

Prof. Dr. Gürcan YÜLEK
S.Ü. Fizik Anabilim Dalı Emekli Başkanı

Kıymetli konuklar, 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla YOYAV’ın 

düzenlediği önemli toplantılardan birinde daha 
sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içinde hepinizi 
hürmet ve muhabbetle selamlıyor, gününüzün kut-
lu olması dileğiyle sözlerime başlarken, sağlık ve 
saadette daim olmanızı diliyorum. 

Programa mütevazi bir katkıda bulunmak 
amacıyla, kadınla ilgili düşüncelerimi özet olarak 
sizlerle paylaşmak istiyorum.

 Kadının kendini ifade biçimleri sonsuzdur.
O, sevinci, mutluluğu ve aşkı yakalayıp, sımsı-

kı sarılmayı bilir. Haykırmak istediği vakit susabilir, 
sustuğunda çığlığını duyurabilir, öfkelendiğinde gü-
lümseyebilir, ağlamak istediğinde şarkı söyleyebilir, 
mutlu olduğunda ağlayabilir, korktuğunda gülebilir.

O, inandığı doğrular için sonuna kadar müca-
dele eder, haksızlığa karşı savaşır.

Arkadaşı doktora yalnız gidecekse ona refakat 
eder.

Korkan birisini gördüğünde,‘Tut elimi, korkma’ 
diye elini uzatır.

Her düğün her doğum haberine mutlu olur.
Tanıdığı ya da tanımadığı, ama kendine yakın 

hissettiği her ölüm haberine üzülür. Ama yine de 
yaşamı sürdürme gücünü kendinde bulur.

Çocukları daha çok yesin diye ‘ben zaten tok-
tum’ diyendir. Bir öpüş, bir sarılış, bir kucak açışla 
kırık ya da yaralı bir yüreğin onarılacağını bilendir.

Allah’ın özenerek yarattığı, çok değerli vasıfları 
olan kadın, erkeğine emanet olarak verilmiştir.

Kadın, Cenneti Hz. Âdem’le paylaşan Hz. 
Havva’dır.

Kadın, kutsal kitabımızdaki Nisâ Sûresi’dir.
Kadın, Hz. İsa’nın annesi Hz. Meryem’dir.

Programa katılanlardan bir grup.
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Kadın, Sevgili Pey-
gamberimizin annesi Hz. 
Âmine’dir.

Kadın, kendisi için âyet 
inmiş Sevgili Peygamberimi-
zin eşi Hz. Aişe’dir.

Kadın, Hz. Muhammed 
(s.a.v.)’in alnından öptüğü 
ve her gelişinde ayağa kalk-
tığı kızı Hz. Fatıma’dır.

Kadın, ticarette harama 
bulaşmadan, erkeklerle boy 
ölçüşen hatta onları geçen 
ilk Müslüman Hz. Hatice’dir.

Kadın, zalim diktatöre 
ve sahte ilahlara haddini 
bildiren Hz. Âsiye’dir.

Kadın, zalim putpe-
restlere direnip şahadeti, 
onursuzluğa yeğleyen Hz. 
Sümeyye’dir. 

Kadın, eştir, annedir, 
teyzedir, haladır, anneanne, 
babaanne, nene, abla, bacı, 
yenge, gelin ve görümcedir.

Kadın, ülke nüfusunun 
yarısıdır.

Kadın, öğretmen, doktor, mühendis, avukat, 
hakim, savcı, eczacı, dişçi, pilot, asker, bankacı. 
Yani erkeğin yaptığı her işi yapabilendir. Yapmasına 
müsaade edilmeyen tek iş müezzinlik, imamlıktır. 

Kadın, vefakârdır, nezakettir, sadakattir.
Kadın, güzelliktir, inceliktir, zarafettir.
Kadın, paramparça olsa bile kırılmamış gibi 

davranandır.
Kadın olmak zordur. Erkek gibi düşünmek, ha-

nımefendi gibi davranmak, genç kız gibi görünmek 
ve bir at gibi çalışmaktır.

Kadına dal verirsen ağaç eder, ekmek verirsen 
aş eder, ev verirsen yuva eder, sevgi verirsen ba-
şına taç eder.

Erkek devlettir, yönetir, korur, sahip çıkar. Ka-
dın milletir, devleti yalnız o ayakta tutar.

Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır.
Her başarılı kadının arkasında kendisi vardır.
Her başarısız kadının önünde bir erkek vardır.
Yemek pişirmek, evi temizlemek, çocuklara 

bakmak kadının görevi değil, erkeğine bir ikramıdır.
Kadın doğduğunda babasına cennet kapı-

sı açılır, evlendiğinde kocasının imanının yarısı 
tamamlanır, anne olduğunda cennet ayaklarının 
altındadır.

Cennette buluşmak ümidiyle her şey gönlü-
nüzce olsun. 

Programa katılanlardan diğer bir grup.

Programa katılan İbrahim Karakoç, Mehmet Delikeşoğlu ve iki misafir.

Dr. İbrahim Ateş, Prof. Dr. Gürcan Yülek’e bir buket takdim etti.
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Hz. Ömer’in kardeşi Fatıma binti Hattab
Darü’n-Nedve’de, Efendimiz’in Mekke’de 

oluşturduğu tesir konuşulurken, Ömer hiddetlenip, 
‘öldürelim Muhammed’i ve bu işi kökten bitirelim’ 
demiş. Kılıcını kuşanmış, nerde olduğunu bilmediği 
ama duyduğu Safa tepesindeki bir evde onu ara-
maya doğru çıkmıştı. Yolda akrabalarından Nuaym 
b. Abdullah onu görmüş, hiddetli halinden bir şeyler 
olduğunu anlamıştı. Müslüman olan Nuaym, Hz. 
Ömer’den nereye gittiğini sormuş, aldığı cevap 
üzerine Efendimiz’i korumak için hedefi değiştirmiş 
ve o ana kadar bilmediği bir şeyi ona söylemişti. 
Demişti ki: ‘Sen Muhammed’in peşine düşeceğine, 
önce enişten ve kız kardeşine bak!’ Hz. Ömer ilk 
kez duyduğu bu bilgiyi doğrulatmak için hemen 
kız kardeşi Fatıma binti Hattab ve eniştesi Said 
b. Zeyd’in evine doğru yönelmiş, oraya yaklaştı-
ğında, içeriden bazı sesler duymuştu. O anda da 
Habbab b. Eret, o evin sakinlerine yeni nazil olan 
Kur’ân ayetlerini okumaktaydı. Hz. Ömer hiddetle 
kapıyı çalmış, içeriye girmiş; Habbab hemen evin 
bir köşesine saklanmış, okunan ayetler de ortadan 
kaldırılmıştı. Hz. Ömer, ne okuduklarını sormuş, 
onların Müslüman olup olmadıklarını sorgulamış, 
önce eniştesine, sonra kız kardeşine birer tokat 
patlatmıştı. Kız kardeşinin yüzünden süzülen kan 
bir anda Ömer’i sakinleştirmiş ve o anda okunan 
ayetlerin ne olduğunu sormuştu. Önce Ömer’in za-
rar vermesinden korktukları için ayetler gizlenmiş, 
ama ısrar edince Taha Sûresi’ndeki ayetler geti-
rilmiş, orada okunmuş ve Hz. Ömer imana doğru 
yürümeye başlamıştı.

Sümeyye Hatun (r.a.)
İlk kadın şehit.
Ebu Cehil, bilhassa kölelerin Müslüman olma-

sını hiç hazmedemiyordu. Yasir yabancı, Sümeyye 
ise köle. Dışarıda sıcak şiddetlenip, çölün kumları 
yanmaya başlayınca, zincire vurdukları Yasir aile-
sini çöle çıkardılar. Bağladıkları zinciri çıkarmadan 

kızgın çöl kumlarında sürüklemeye başladılar. Hz. 
Sümeyye’yi ateş gibi yanan kumlara gömüyorlar, 
Ammar’ı durmadan taşlıyorlardı...

Yasir ailesi her şeye rağmen dinlerine sımsıkı 
sarılmışlardı. Bu arada Hz. Peygamber (s.a.v.) bazı 
ashabı ile Mekke’nin dışına çıkmıştı. O, Ebu Ce-
hil’in Yasir ailesine yaptığı işkenceyi gördü. Resû-
lullah efendimiz çok üzülmüştü. Yürek parçalayıcı 
bu durum karşısında onlara doğru dönerek;

Sabredin ey Yasir ailesi. Sabredin ey Yasir  ai-
lesi, sizin mükafatınız Cennettir, Sabredin ey Yasir 
ailesi…dedi.

Hz. Sümeyye, yapılan işkence, baskılar ve 
söylenen sözlere karşılık iman abidesi olarak müş-
riklere en ağır sözlerle karşılık vermiş, Ebu Cehil’in 
öfkesi ise daha da hiddetlenmiş ve elindeki mızrağı 
saplayarak Hz. Sümeyye‘yi şehit etmiştir. Allah yo-
lunda ilk defa şehâdet şerbetini içme mutluluğuna 
eren kadın Hz. Sümeyye olmuştu.

İslam dininde ilk iman eden Haticetül Kübra…. 
Rasulullah (s.a.v.)’ın davasına ilk katılma şerefi ona 
ait…

Hz. Sümeyye de bu yolda şehitlik mertebesine 
erenlerin en önde, ilk sırada yer almaktaydı…

Asr-ı Saadetteki
Kahraman Kadınlardan

İki Örnek

Nuran ALTUNBAŞ
Özel Çağrı Okulları Kurucu Müdürü

Dr. İbrahim Ateş, Nuran Altunbaş’a bir buket takdim etti.
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İbâdet ve tâ’atla hayırlı iş ve uğraşlarda de-
vamlılık esastır. “Bir vakit namaz kıldım ya 

da bir gün oruç tuttum, iş bitti veya bir gün çalıştım, 
haftanın diğer günlerinde yatayım” demek doğru 
olmaz. Yaşamak için belirli aralıklarla yemek ye-
mek ve yeterli gıdayı almak zorunlu olduğu gibi, 
kullukta kusur etmemek için iman, ibâdet ve isti-
kamette dâim olmak da zorunludur. “Dün yemek 
yemiştim, bugün yememe gerek yok” demek ne 
kadar yersiz olursa, “dün namaz kılmıştım, bugün 
kılmama lüzum yok” demek de o kadar yersiz olur. 
Her gün yapılacak bir iş, ibâdet ve uğraş vardır. 
Her şey vaktinde yapılmalıdır. Yükümlülükler ihmal 
edilmemelidir. Dünün işini bugüne, bugününkünü 
de yarına bırakmak doğru değildir.

Tabii işi ihmal veya temelli terk etmek doğru ol-
madığı gibi, durup dinlenmeden veya biraz uyuyup 
gerekli enerjiyi almadan, yirmi dört saat çalışmak 
da doğru değildir. İşe, ibâdete ve dinlenmeye yeteri 
kadar vakit ayırıp, ona uymak îcâp eder. Yirmi dört 
saat durmadan çalışan bir kimse yorulur ve ertesi 
gün işe gidemez. Yıpranmanın yanında, devamsız-
lık da olur. Devamsızlık dengesizliği doğurur. Dola-
yısıyla az da olsa ibâdet, iş ve uğraşta devamlılık 
esastır.

Öte yandan kişinin îfâ ettiği ibâdet ve tâ’atla, 
yaptığı iş ve uğraştan yılıp usanmaması ve soğuyup 
kopmaması için, mutedil olması ve aşırılıktan uzak 
durması lazım. Bu bakımdan yapılan iş ve uğraştan 
verim almak ya da seve seve ve içtenlikle yapılma-
sını sağlamak için itidal ve devamlılığı esas almak 
kadar, ifrat ve tefritten kaçınmak da önemlidir.

Bu gerçeği göz önünde bulunduran YOYAV 
Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, Vakfın yürüte gel-
diği kültürel etkinliklerden biri olan “Kur’ânî Birlikte-
lik ve Dua Günü” programının 5 Nisan 2017 Çar-

şamba günü gerçekleştirilen Nisan ayı halkasında 
yaptığı sohbette “İbâdet, İş ve Uğraşta Devamlılık” 
konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantıya katılan konukları hürmet ve mu-
habbetle selamlayıp, teşriflerinden dolayı takdir ve 
teşekkürlerini ileten Dr. Ateş, yaptığı konuşmada 
şu cümlelere yer verdi:

“Kıymetli konuklar, değerli dostlar, sevgili kar-
deşlerim!

Kullukta kusur etmemeniz ve üstlendiğiniz işle-
ri kesintiye uğratmadan yerine getirmeye özen gös-
termeniz temennisiyle sözlerime başlarken, sizleri 
sevgi ve saygıyla selamlıyor, hayat boyu Hakk’ın 
himâyesinde, hidâyetinde ve inâyetinde olmanızı 
diliyorum.

Malumunuz olduğu üzere İslâmî ilkelerden biri 
de ibâdet, tâ’at ve iyilik ile hayırlı iş ve uğraşlarda 
devamlılıktır. Bir süre ibâdet edip, bilahare bırak-
mak ya da başlatılan hayırlı bir işi bitirmeyip, yolun 
yarısında terk etmek doğru değildir. Müslüman, 
doğduğu günden hayata göz yumacağı âna kadar 
kullukta kaim, iman, ibâdet ve istikamette dâim ol-
malıdır. Başladığı işi bitirmenin gayreti içinde olma-
lı, bitirmeden bırakmamalı, başlayıp bırakanlardan 
değil, bitirenlerden olmalı ve boş kalınca yeni bir 
işe başlamalıdır.

Kutsal Kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’in İnşirâh Su-
resi’nin 7-8. ayetlerinde vurgulanan: “Boş kaldın mı 
hemen başka işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.” 
mealindeki ilahî uyarıya uymayı ilke edinmelidir. 
Merhum Elmalılı Hamdi Yazır “Hak Dini Kur’ân Dili” 
adlı ünlü eserinde bu ayetleri açıklarken şu cüm-
lelere yer vermektedir: “… Bir görevi, bir ibâdeti 
bitirip zorluktan kolaylığa geçtiğin, biraz dinlendiğin 
mesela farzlarını yerine getirdiğin vakit, yine yorul, 
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iş bitti diye rahata düşüp kalma, yine 
zahmeti tercih edip, diğer bir ibâdet 
için kalk, çalış, yorul; farz bittiyse nâfi-
leye geç, namaz bittiyse duaya geç ki, 
kolaylık da artsın, şükürde devam et-
miş olasın. Bilindiği gibi (ayette geçen) 
nasab yorgunluktur. Kolaylık tembel-
liğe sevketmemeli, çalışmaya teşvik 
edici olmalıdır ki, onun peşinden de 
bir kolaylık gelerek artma ve ilerleme 
durumu hâsıl olsun.”

İnşirâh Suresi’nin “ve Rabbine yönel” mealin-
deki 8. ayetinden ‘ancak Rabbini iste ve arzula, her 
ne umarsan O’ndan um. O’nun dışındaki sebep ve 
illetlerde veya gayelerde duraklayıp kalma. Başka 
maksada bağlanma, bütün çalışmalarında ancak 
O’na yönel, durmadan O’na doğru yürü.’ anlamı 
çıkarılmalıdır. Sadece nimete ve esere rağbet ile 
kalmamalı; nimetten, nimeti vereni görüp hep O’na 
doğru yürümeli, O’nun için çalışmalıdır.

Müslüman, dünya ve ahiret saadetine vesîle 
olacak çalışmalardan geri durmamalı, devamlı ha-
yırlı bir iş ve uğraş içinde olmalıdır. Hakk’a ibâdeti 
ve halka hizmeti ilke edinmeli, bunları gerçekleştir-
mek için durmayıp didinmelidir.

Ben bu inanç ve anlayışla yıllar önce yazdığım 
bir vecizede:

“Çalış, yardım et yaşa. Hayatın geçmez boşa.” 
demiştim. Bir diğerinde de:

“Durma çalış, şansla yarış, küsme barış, affe 
alış, öyle olur Hakk’a varış.” demiştim.

Tabii bunları derken merhum Yunus Emre’nin:
“Çalış, kazan, ye, yedir.
Bir gönül ele getir.
Yüz Kâbe’den yeğrektir.
Bir gönül ziyareti.” dörtlüğünden esinlenmiştim.

Yaradan’a yar ve yakin olmayı dileyen her 
Müslüman, farz ve nâfile ibâdetlerle, hayırlı iş ve 
uğraşlarda devamı düstur edinmeli ve yaptığı her 

iş ve ibâdete besmele ile başlayıp, 
başarıyla sürdürüp, hamdeleyle nok-
talamalıdır.

Hayatta Müslüman için boş dur-
mak yok, koşturmak vardır. Bir işi biti-
rince yan gelip yatmak doğru olmadı-
ğı gibi, “benim varlığım yedi neslime 
yeter. Çalışıp da ne yapacağım. Niye 
kendimi yorayım.” deyip tembelliğe 
tevessül etmek de doğru olmaz. Kişi 
kendisinin ihtiyacı olmasa da, çalışıp 
üretmeli, ülke ve insanlığın ihtiyaçla-

rını karşılamaya katkıda bulunmalıdır. Pasif kalıp 
pas tutanlardan olmamalıdır.

Allah’a kulluk görevlerini eksiksiz îfâ etmenin 
yanında, O’nun rızası için insanlara faydalı ola-
cak bir işle uğraşmalıdır. Ömrünü hayırlı şeylerle 
değerlendirmenin gayreti içinde olmalı, bir şeyi 
bir defa yapmakla yetinmemeli, gücünün yettiği 
nispette ibâdet ve tâ’atla, hayırlı iş ve uğraşlara 
devam etmelidir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in: 
“Amellerin Allah’a en sevimlisi, az da olsa devamlı 
olanıdır.” mealindeki uyarısını hayat boyu göz 
önünde bulundurmalı ve davranışlarını ona göre 
dizayn etmelidir.”

Dr. Ateş, yaptığı bu anlamlı konuşmasından 
sonra okunan 29 hatm-i şerîf, 1322 Yasîn-i Şerîf, 
17 bin 600 İhlâs-ı Şerîf, 770 Mülk Suresi, 763 Nebe 
Suresi, 1682 Fetih Suresi, 1201 Muhammed Sure-
si, 303 Fâtır Suresi, 205 bin 700 Fatiha-i Şerîfe, 67 
bin Ayet’el Kürsi, 373 bin Kelime-i Tevhid, 8 milyon 
673 bin 500 Salâvât-ı Şerîfe, 51 bin 200 İstiğfar, 
117 bin Lafza-i Celâl duasını yaparak, sevabını 
ebediyete göçen din ve devlet büyükleri, şehitler ve 
gazilerle toplantıya katılanların ölmüşlerinin ruhla-
rına armağan etti.

Hazırlanan ikramın alınmasıyla noktalanan 
programa katılan konuklar, yapılan bu hayırlı 
hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek 
gerçekleştirilmesine katkıda bulunanlara takdir ve 
teşekkürlerini ileterek salondan ayrıldılar.

Hatim duasına  katılanlardan bir grup.

Okunan hatm-i şeriflerin duasını
Dr. İbrahim Ateş yaptı.
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Kafa, kalp ve karın insan için 
hayatî ehemmiyet arz eden 

önemli uzuvların başında gelir. Onların 
korunmasına ve doyurulmasına özen 
göstermek gerekir. Karın, temiz ve helal 
gıda ile, kafa (beyin) faydalı bilgi ile, kalp 
de iman, ilgi ve sevgi ile doyurulmalıdır.

Midesi doymayan bünyenin ayakta 
kalması, bilgiyle beslenmeyen beyinin 
doğru düşünmesi, iman, ilgi ve sevgi-
den yoksun olan kalbin uzuvları iyiye, 
doğruya ve güzele yönlendirmesi dü-
şünülemez.

Bu gerçeği göz önünde bulunduran YOYAV, 
ayda bir defa düzenlediği kahvaltı programının 
akabinde tertiplediği sohbet toplantılarında, dile 
getirdiği doğru ve doyurucu bilgilerle, konukları-
nın karınlarını doyurmanın yanında, kafalarını ve 
kalplerini de bilgi, ilgi ve sevgi besiniyle doyurarak 
maddî ve manevî doyuma erdirmeyi hedeflemek-
tedir.

Bu cümleden olarak 13 Nisan 2017 Perşem-
be günü Vakıf Üyelerinden Gülten Bozbay, Lütfiye 
Bozbay ve Nimet Boyacıoğlu’nun birlikte ikram 
ettikleri kahvaltıdan sonra konferans salonunda 
yerlerini alan davetlilere önemli açıklamalarda 
bulunan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, 
kahvaltıyı ikram eden vakıf üyeleriyle, sohbet top-
lantısına katılan konuklara takdir ve teşekkürlerini 
ilettiği konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

“İbâdet, tilâvet, ziyafet ve ziyaretle hikmet, 
hizmet, sohbet ve bilgi birlikteliğini oluşturup, 
Hakk’ın rızası doğrultusunda halka hizmet yolun-
da buluşan bilinçli ve basîretli kardeşlerim!

Kahvaltı sofrasında bir araya gelip, 
sunulan ikramı almanın ardından ve-
rilecek ilim ve irfan ikramını da almak 
amacıyla, salondaki yerlerini alarak 
gördüğüm görkemli tabloyu teşkil eden 
güzîde heyetinizi gönülden ve samîmî 
duygularımızla selamlıyor, aranızdaki 
birlik ve beraberlik ruhunun ömür boyu 
devam edip, Cennet-i â’lâda, huzûr-u 
Hak’da noktalanması niyazıyla sözleri-
me başlarken, buraya gelmek için attı-
ğınız adımların sizleri Cennet’e götüren 

adımlar olmasını diliyorum. Kur’ân Denizi’nden bir 
damlayı daha sizlerle paylaşarak dudaklarınızı 
ıslatmaya ve gönüllerinizi rahatlatmaya katkıda 
bulunmak gayesiyle tertiplediğimiz bu toplantıya 
teşrif eden, siz saygıdeğer kardeşlerimizin ömür 
boyu adımlarınızın isâbetli, bakışlarınızın basîretli 
ve davranışlarınızın dirâyetli olmasını temenni 
ediyorum.

Kutsal Kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’in Ra’d 
Suresi’nin 16. ayetinde beş defa geçen “de ki” 
anlamındaki “kul” emri ile ilgili hususları, aklımın 
erdiği, dilimin döndüğü ve vaktimizin elverdiği nis-
pette sizlere anlatıp aktarmaya çalışacağım. Yüce 
Rabbimizden bana bu ayet-i kerimeyi anlayıp an-
latmada, sizlere de duyduklarınızı değerlendirip, 
edindiğiniz Kur’ânî bilgileri arttırıp, îcâbının îfâsı 
cihetine gitmenizde tevfîkini refîk etmesini niyaz 
ediyorum.

Kur’ân-ı Kerîm’i başından sonuna kadar okur-
ken dikkat ederseniz, birçok ayetin başında veya 
ortasında “de ki” anlamına gelen “kul” kelimesini 
görürsünüz. Ayrıca Kur’ân-ı Kerîm’in 72. Suresi 
olan Cin Suresi ile 109. Suresi olan Kâfirûn Sure-

Bilgimizin Kaynağı Kur’ân Olmalı

Dr. İbrahim Ateş



37

si, 112. Suresi olan İhlâs Suresi, 113. Suresi olan 
Felak Suresi ve 114. Suresi olan Nâs Suresi’nin ilk 
kelimesi de “Kul”dür.

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ümmetine Kur’ân-ı 
Kerîm’in tamamını tebliğ etmekle yükümlü olduğu 
halde, bazı ayetlerle söz konusu surelerin başın-
da “de ki” anlamına gelen “kul” kelimelerinin yer 
almasında mutlaka bir hikmet vardır. Dolayısıyla 
bu kelimelerin geçtiği ayetlerin üzerinde dikkatle 
durulması ve o hikmetlerin neler olabileceği husu-
sunda düşünülmesi gerekir.

Bugünkü sohbetimizin konusu olan Ra’d 
Suresi’nin: “(Resûlüm!) De ki: ‘Göklerin ve yerin 
Rabbi kimdir?’ De ki: ‘Allah’tır. O halde de ki: ‘O’nu 
bırakıp da kendilerine fayda ve zarar verme gü-
cüne sahip olmayan dostlar mı edindiniz?’ De ki: 
‘Körle gören bir olur mu hiç? Ya da karanlıklarla 
aydınlık eşit olur mu?’ Yoksa O’nun yarattığı gibi 
yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca 
birbirine benzer mi göründü? De ki: Allah her şeyi 
yaratandır. Ve O, birdir, karşı durulamaz güç sa-
hibidir.” mealindeki, metni yaklaşık dört satır olan 
16. ayetinde “de ki” anlamındaki “kul” kelimesinin 
beş defa geçmesinde de bir hikmet vardır. Zira 
Kur’ân-ı Kerîm’de gereksiz tekrarlama olmayacağı 
bilinen bir gerçektir.

Bu inanç ve anlayışla sohbetimize konu 
aldığımız söz konusu ayet-i kerîmenin üzerinde 
dikkatle ve dirâyetle durarak, bu hikmeti bulmanın 
gayreti içinde olacağız.

Biz Müslümanlar, inancımızda tevhîdi, anla-
yışımızda birliği, düşüncemizde dirliği, davranışı-
mızda dayanışmayı, ilişkimizde iyiliği esas alan 
yüce bir dinin mensuplarıyız.

Kaynağı Kur’ân, temeli tevhîd, tavanı takvâ 
olan bu dinin kapısı kulluk, anahtarı kelime-i şeha-
det (iman), adı da İslam’dır.

İbâdet, istikamet, itidal, ihsân, ihlâs, irfan, iz’ân 
ve insaf gibi müstesnâ meziyetlerle muttasıf olan 
bizler, Allah’a kul, Resûlüne ümmet ve müminle-
re kardeş olmayı davranışlarımızda esas alırız. 
Rabbimiz Allah, dinimiz İslam, kitabımız Kur’ân, 
Peygamberimiz de Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir. 
Bunu bilir, bunu söyler, buna inanır ve bunun 
îcâbını îfâya çalışırız. Kur’ân-ı Kerîm’in dediğine 
uyar ve Resûlullah (s.a.v.)’ı örnek alırız. Kullukta 
kusur etmemenin, yanlış yola gitmemenin, hak ve 
hakikatten sapmamanın gayreti içinde oluruz. Ro-
tamız Kur’ân, rehberimiz Peygamberimiz (s.a.v.), 
mabedimiz mescid, kıblemiz Kâbe’dir.

Ben, bu inanç ve anlayışla, yıllar önce yazdı-
ğım bir şiirimde şöyle demiştim:

“Yolumuz Kur’ân yoludur.
Kolumuz irfan koludur.
Kalbimiz iman doludur.
O’nunla yüceliriz biz.

Âlemi aydınlatan nur.
Ruhlara vermekte sûrur.
O’nla yaşar, O’nu okur.
O’nla bakar, görürüz biz.”
Kur’ân, bilgimizin kaynağı, düşüncemizin da-

yanağı ve kalbimizin nurudur. O’nu okur, içeriğini 
öğrenir, Rabbimizin uyarılarını O’ndan alır, O’nunla 
aydınlanırız. Bir ucu Allah’ın elinde, bir ucu da bi-
zim elimizde olan O habl-i metîne tutunur, bizleri 
Allah’ın rahmetine ve rızasına erdirecek olan irşa-
dı istikametinde davranışlarımızı dizayn etmenin 
gayreti içinde oluruz.

Bu arada “de ki” anlamına gelen “kul” kelime-
siyle başlayan ya da içinde o kelime geçen ayet-i 
kerîmelerin içeriklerini inceleyip irdelemeye ayrı 
bir özen gösteririz.

Programa katılanlardan bir grup.
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Ra’d Suresi’nin meali arz edilen 16. ayetinde 
“De ki” anlamına gelen “kul” kelimesinin beş defa 
tekrar edilmesinin hikmetini anlamak amacıyla 
bazı tefsir kitaplarına başvurduğumuzda, bu hu-
susta sadra şifa olacak detaylı bir açıklama bu-
lamadık. Dolayısıyla bu hikmetin ne olabileceğini 
düşünerek Hakk’ın hidâyet ve inâyetine sığınarak, 
söz konusu ayetin metin ve mealini defalarca 
okuduk. Bu ayet-i kerîmede “kul” kelimesinin beş 
defa tekrarlanmasındaki hikmetin ne olduğunu 
Allah Teâlâ bilir ama acizâne bizim aklımıza gelen 
husus, insanları İslama davet ederken uyulması 
îcâp eden yöntemin öğretilmesidir. Şöyle ki, yanlış 
inanç, anlayış veya davranışta olan bir kimseyi 
doğru yola döndürmek amacıyla yapılacak çağ-
rıda takip edilecek yolun, tenkit ve yerme değil, 
ufkunu açacak ve doğruya yaklaşımını sağlaya-
cak sorular ve cevaplarla işe başlayarak akıl ve 
idrakine hitap etmenin yararlı ve yapıcı olacağına 
işaret edilmektedir.

Ayet-i kerîmede “kul” emriyle vurgulanan beş 
aşamalı ilahî buyruğun yerine getirilmesi hâlin-
de, aklı başında olup, doğruları görünce onları 
kabullenme istidadında olan kimse, Allah’ın birli-
ğine iman edip, sadece O’na kul olacak, yarattığı 
varlıklardan herhangi birini Allah’a ortak koşma 
davranışından kurtulacaktır.

Bu inanç ve bilinçle söz konusu ayet-i kerîme-
yi dikkatle ve dirayetle okuduğumuzda:

Birinci “de ki” emrinin ardından Allah Teâlâ 
Hz. Peygamber (s.a.v.)’e, Allah’dan başkalarını 
ilah edinenlere “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” 
sorusunu sormasını istiyor, O’nun akabinde gelen 
ikinci “de ki” emriyle de: “Allah’dır.” cevabını ver-
mesini emrederek, bu soruya aklı başında olan 
herkesin vermesi gereken cevabın bu olduğuna 
işaret ediyor.

Birincisiyle sorunun sorulması, ikincisiyle de 
cevabın verilmesi emredilen ilk iki “de ki” anla-

mındaki “kul” emrinden sonra gelen üçüncü “kul 
- de ki” emriyle de: “O halde de ki, O’nu bırakıp da 
kendilerine fayda ya da zarar verme gücüne sahip 
olmayan dostlar mı edindiniz?” sorusu sorularak 
Allah’ı bırakıp, kendilerine dahi herhangi bir fayda 
sağlamaktan ve kendilerini başkalarının vereceği 
zarardan korumaktan aciz olan yaratıkları ilah 
edinmenin hiç de akılcı bir davranış olmayacağı 
vurgulanmaktadır.

Dördüncü “de ki” den sonra gelen: “Körle gö-
ren bir olur mu hiç? Ya da karanlıklarla aydınlık eşit 
olur mu?” soruları sorularak, Allah’ın birliğine iman 
etmeyip, O’nun yarattığı varlıkları ilah edinenlerin 
gerçekleri görmeyen körler oldukları ifade edilerek 
bu körlerle iman ehli görenlerin bir olmayacakları 
belirtildiği gibi, inkârın karanlığı ile imanın aydınlı-
ğının da eşit olmayacağı vurgulanmaktadır.

Bunun ardından da: “Yoksa O’nun (Allah’ın) 
yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yarat-
ma onlarca benzer mi göründü?” sorusu sorularak 
ilah edindikleri varlıkları hâşâ Allah Teâlâ gibi ya-
ratıcı kabul edip, onları Allah’a mı benzettiler de, 
bu yaratma onlarca birbirine benzer mi göründü? 
denerek, yaratma özelliği olmayan aciz yaratıkla-
rı, yüce Yaradan Allah Teâlâ’ya ortak mı koştular 
vurgusu yapılmaktadır.

Son ve beşinci “de ki” emriyle de Hz. Peygam-
ber (s.a.v.)’in, Allah Teâlâ’nın her şeyi yaratan, bir 
ve karşı konulmaz güç sahibi olduğunu söylemesi 
emredilmiştir. Dolayısıyla Allah Teâlâ’nın bir ve ye-
gâne yaratıcı olduğu beyan buyurularak, O’ndan 
başka ilah olmayacağı uyarısında bulunulmuştur.

Bu ayet-i kerîmede dikkatimize getirilen İs-
lam’a davet ve tartışma yöntemini çok iyi öğrenip, 
inkâr ehli insanları İslam’a davette esas almamız 
temennisiyle sözlerimi noktalarken, hayatımızın 
her safhasında davranışlarımızı Kur’ânî bilgilerle 
dizayn etmemizi diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.”

Toplantı sonu ikramdan görüntüler.
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YOYAV Mütevelli Heyeti’nin 29. Yıllık Olağan 
Toplantısı 29 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 
11.00’de Vakfın Genel Merkezi’nde yapıldı. Top-
lantıya 29 kişiden oluşan YOYAV Mütevelli Heyet 
Üyelerinin 20’si fiilen, 6’sı da temsilen olmak üzere 
26 kişi katıldı. Açılış ve saygı duruşunun ardından 
divan teşkiline geçilerek, divan başkanlığına Ertan 
Yülek, başkan yardımcılığına Edip Geyik, katip 
üyeliğe de Ökkaş Dağlıoğlu getirildi.

Divan teşkil ettikten sonra divan başkanı Er-
tan Yülek, üyeleri selamlayarak söze başladı ve 
kendilerini divana seçtikleri için üyelere teşekkür 
etti. Yıllardır yürüte geldiği hayrî, sosyal ve kültürel 
faaliyetlerle toplumun takdirini toplayan YOYAV’ın 
mütevelli heyet üyelerinden biri olmanın mutlulu-
ğunu yaşadığını ifade ederek Vakıf Başkanı Dr. 
İbrahim Ateş ile Yönetim Kurulu üyelerine takdir ve 
teşekkürlerini iletti. Toplantıda alınacak kararların 
hayırlı olmasını dileyen Yülek, gelecekte gerçek-
leştirilecek hizmetlerin arttırılarak sürdürülmesi 
temennisinde bulundu.

Mütevelli Heyet Üyelerini selamlayarak söze 
başlayan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, 
Atatürk, 15 Temmuz şehitleri ve ebediyete göçen 
Mütevelli Heyet Üyelerinin ruhları için hazırunu 
birer Fâtiha okumaya davet ettiği konuşmasında, 
Vakfın 1.1.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 
gerçekleştirdiği faaliyet ve hizmetleri özet olarak 
anlattı. Yıl içinde 172 defa toplanarak 188 konuyu 
karara bağlayıp uygulama cihetine giden Genel 
Merkez Yönetim Kurulu’nun 49 maddeden oluşan 

hayrî, sosyal ve kültürel hizmetlerini özetleyen Dr. 
Ateş, yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi:

“Allah’a hamd-ü senâlar olsun. Hakk’ın rızası 
doğrultusunda, halka hizmet yolunda hızlı adım-
larla ilerleyerek, bir yılı daha faydalı faaliyetler ve 
hayırlı hizmetlerle değerlendirerek ülke ve insa-
nımızın yararına yönelik çaba ve çalışmalarımızı 
sürdürdük. Bazı insanlara bilgimiz, bazılarına da 
ilgimizle faydalı olmaya çalıştık. 

Yetişkinlere yönelik bilgi ve beceri kurslarımızı 
başarıyla sürdürerek, çok sayıda insana ilim irfan 
edinme imkânı sağladık. Burs tahsis edilen öğ-
rencilere verilen burslarını, her ay toplu halde ve 
düzenli bir şekilde takdim ettik. 

Öte yandan yıllardır yürütüle gelen sohbet 
toplantılarıyla, konferans, panel ve seminerlere de-
vam ederek, millî ve manevî konularda halkımızın 
aydınlatılması cihetine gittik. Böylece hedeflenen 

YOYAV’ın 29. Genel Kurulu Yapıldı

Toplantı, Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı.
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Hakkı duyurma ve halkı doyurma yolunda biraz 
daha mesafe katederek insanlar sevindirdik ve 
yüzlerini güldürme erdemine erdik.

Bu arada 24 yıldır organize ettiğimiz Yoksullar-
la Dayanışma Haftası’nın 24.sünü gerçekleştirile-
rek, 30 ayrı hizmet türünden 78 etkinlik sergiledik. 
Bu cümleden olarak millet ve memleketimize hayırlı 
hizmetlerle kıymetli katkılarda bulunan din ve dev-
let büyükleriyle, yurt ve yurttaşlarımızı teröristler ve 
diğer düşmanlardan korumak için canlarını feda 
eden şehitlerimize rahmet ve mağfiret niyazında 
bulunarak, okuttuğumuz 1251 hatm-i şerîfin duası-
nı yaptık ve sevabını ruhlarına armağan ettik. 

Dolayısıyla dirilere hizmet ve ölülere rahmet 
vesîlesi olan Vakıfların, misyon ve vizyonunu sergi-
leyerek tarihî Vakıf anlayışını yaşatma ve yansıtma 
cihetine gittik. 

Böylece devletin yanında, milletin emrinde 
ve yoksulun hizmetinde olduğunu devamlı dile 
getirdiğimiz Vakfımızın, yardımlarıyla yoksulun, ya-
yınlarıyla da devletin yanında olduğunu ispatlamış 
olduk. Dergilerimizde dile getirdiğimiz düşüncelerle 
devlet büyüklerine minnet ve şükran duygularını 
ifade etmenin yanında, devlet-millet elele, yoksul-
lukla mücadeleye devam dedik. 

15 Temmuz’da, ülkemize hain saldırıda bu-
lunan FETÖ terör örgütü başta olmak üzere, tüm 
teröristlere ve vatan hainlerine karşı birlik ve be-
raberlik çağrısında bulunduk ve milletçe devletin 
yanında olmanın önemini vurguladık. 

Okuyucularımızın istifadesine sunduğumuz üç 
ciltlik “Mikrofondan Müminlere” adlı kültür serisiyle 
vatandaşlarımızın millî ve manevî yönden aydın-
lanmalarına imkân sağladık ve her müslümanın 
alanında önde gelen, işinde örnek olan, düşüncesi 
değer gören, sözü dinlenen ve yaptıkları yâd edilen 
duyarlı, dirayetli ve dikkatli bir insan olması öneri-
sinde bulunduk. 

2016 yılı içinde Vakfımız Genel Merkez Yö-
netim Kurulu’nun aldığı 172 kararla 188 konuyu 
karara bağlayarak çalışmaları sürdürdük. Ittılaını-

za arz ettiğimiz faaliyet raporunda 
Genel Merkezimizle Kilis Şubemizin 
yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyet ve 
hizmetleri mütevelli heyetimiz ve 
tüm mensuplarımızla, ilgili kurum ve 
kuruluşların tetkik ve takdirine sun-
manın bahtiyarlığına erdik.

YOYAV’lı olmanın onurunu 
taşıyan herkesin alın akı ve öğünç 
vesîlesi olacağına inandığımız bu 
raporu tetkikinize takdim ediyor, 
çalışmalarımızda emeği geçen men-
suplarımızla, faaliyetlerimize katkıda 

bulunan dost ve kardeşlerimize takdir ve teşekkür-
lerimizi arz ediyoruz. Saygılarımızla.”

Dr. Ateş, açış konuşmasından sonra faaliyet 
raporunu da özetleyerek üyelerin bilgisine sundu. 
Bunu takiben Denetim Kurulu Raporu kurul üyele-
rinden Mehmet Evran tarafından okundu. Raporla-
rın okunmasından sonra, gündemin 5. maddesi ge-
reğince Bilanço ile Gelir-Gider hesapları da Yöne-
tim Kurulu Muhasip Üyesi Nurçin Sayan tarafından 
okundu ve detayları üyelere açıklandı. Gündemin 
6. maddesi gereğince Yönetim ve Denetim Kurulu 
raporları görüşmeye açıldı. Söz alan üyeler Vakfın 
çalışmalarını takdir ederek Yönetim Kurulu Başkan 
ve Üyelerine teşekkürlerini ilettiler. Gündemin 7. 
maddesi gereğince Yönetim ve Denetim Kurulları-
nın ayrı ayrı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan açık 
oylama sonucu, Yönetim ve Denetim kurulları ayrı 
ayrı oy birliğiyle ibra edildi. Gündemin 8. maddesi 
gereğince 2017 yılı teklif bütçesi de Sabit Erentürk 
tarafından okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 9. maddesi gereğince Vakfımız Mü-
tevelli Heyet Üyelerinden olup, yıllardır Mütevelli 
Heyetinin Yıllık Olağan toplantılarına katılmayan 
Alaeddin Yavaşça’nın, Vakıf Senedinin 11. madde-
si uyarınca Mütevelli Heyet Üyeliği sıfatının kaldırıl-
ması önerildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesi gereğince 5 kişinin 
Onur Kurulu Üyeliklerinin kaldırılmasıyla ilgili öneri 
görüşülerek kabul edildi.

Öte yandan Mehmet Bolluk, Muslihiddin Kar-
tal, Tülay Yetkin ve Fatma Özçelik, Vakıf Senedinin 
17. maddesi uyarınca Onur Kurulu Üyeliğine alın-
malarıyla ilgili öneri görüşülerek oy birliğiyle kabul 
edildi.

Yapılan önerilerin oy birliği ile kabul edildiği 
toplantı, Dr. İbrahim Ateş’in kendisi, Yönetim Ku-
rulu ve Denetim Kurulu üyeleri hakkında gösterilen 
güven, iyi görüş ve düşüncelerden dolayı Mütevelli 
Heyet Üyelerine teşekkürleriyle noktalandı.

Genel Kurul Divanı
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