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Soru:
İslâm'da kadının bir mescitte imam olma (imamlık
yapma) hakkı var mıdır?
Kadının imam olabilmesi için gerekli şartlar
nelerdir? Vereceğiniz cevap için şimdiden çok teşekkür
ederim.
Cevap:
Hamd, yalnızca Allah'adır.
"Kadının, namazda erkeklere imamlık yapması
câiz değildir.
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellembu konuda şöyle buyurmuştur:
ُ اا َخيْي ُ أَ َّخّخ َر ُو َّخو
َ ((أَ ِّخ ُروا اللِ َس
ا﵀)) [ رواه عبد الرزاق يف مصنفه

ً
] موقوفا ىلع عبد ا﵀ بو مسعود

"Allah'ın sonraya bıraktığı gibi, siz de kadınları
sonraya bırakın (Allah'ın; zikir, hüküm ve mertebede
erkeklerden sonra zikrettiği gibi siz de kadınları
3

sonraya bırakın.Zikir, hüküm ve mertebede onları öne
almayın)."1
Ayrıca mescitteki imamlık, velâyet (hükümranlık
ve hâkimiyet)tir. Velâyet ise, ancak erkekler için
geçerlidir.
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellembu konuda şöyle buyurmuştur:
َ َ ُ ْي
ً َ َّخ َ ْي ُ ْي
] ((ل ْيو ف ِل َح ق ْيو ٌ َول ْيوا أم َرو ُم ام َرأة)) [ رواه ابلخاري
"İşlerini bir kadının idâresine bırakan bir
topluluk asla iflah olmaz."2
Çünkü kadının imâmeti, bazı Hanbelî âlimlerince
istisnâî bir meseledir.Bazı Hanbelîlerin; kadın,Kur'an-ı
Kerim'i güzel okuyorsa ve onun dışındaki erkekler de
ümmî iseler, kadın erkeklerin arkasında, erkekler de
kadının önünde olacak şekilde, kadın, Terâvih
namazında erkeklere imamlık yapabilir (imam olarak
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namaz kıldırabilir), diye söyledikleri bu görüş, zayıf
bir görüştür ve bu görüşün hiçbir delili yoktur.
Sözün özü; kadının, erkeklere imamlık yapması
câiz değildir.
Evet, bir kadın,kendisi gibi olan kadınlara imamlık
yapabilir. Bunda bir beis yoktur.Eğer bir kadın kadınlara
imam olur da onlara namaz kıldırırsa, bunda bir engel
yoktur. Nitekim Ümmü Varaka hadisinde olduğu gibi
o, mahremlerine (ev halkına) namaz kıldırmıştır.
Bir kadının, yabancı erkeklere idârecilik veya
umumî velâyet (hükümdarlık veya devlet başkanlığı)
yapması onusuna gelince, kadın bunu yapamaz.
Mescitte imamlık yapması da bunun gibidir."1
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