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Kur'ân-ı Kerim'e göre insan neslinin yeryüzündeki 
varoluş sebebi, Yaratıcıya halifelik yapmak 1 , veya O'na 
lâyık kul olmaktır.2 

insanın başlangıcından bahseden Kuran âyet
lerinde, kadın ile erkek cinsiyet farklılığına herhangi bir 
fazilet tanınmış değildir. Önce tek nefis yaratan Tanrı, 
sonra ondan eşini yaratmış, müteakiben bu ikisinden pek 
çok erkek ve kadın türetmiştir. 3 Bir kimsenin kendi cinsi
ni seçme hürriyeti yoktur. Dilediğine kız, dilediğine erkek 
çocuk veren Allah'dır. 4 Bir kimseyi akîm=kısır kılan da 
Allah'ın iradesidir. 5 Allah'ın seçimine rızâ göstermekden, 
şükretmekden başka yapılacak da yoktur. 

Kur'ân-ı Kerim kadın ve erkek cinsi için: u " L i " 
"insanlar" ismini kullanır. Bunların hidayeti için, adedini, 
yerlerini ve zamanlarını ancak kendisinin bildiği peygam
berler göndermiş, son peygamberlerden bahsederken, 
ona, insanları karanlıklardan nura çıkarması için Kur'ân 
verdiğini beyan etmiştir. 6 

islâm Peygamberi kadını ve erkeğiyle bütün beşerin 
peygamberidir, 7 bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı 
olarak gönderilmiştir.8 Onun getirdiği aydınlıkta dünyâ 
hayatını tamamlayan kadın ve erkeğe cennet vardır: 
"...ister erkek, ister kadın olsun, Allah'a inanmış olarak 
kim hayırlı iş yapmışsa...". 9 Allah, erkek veya kadın olsun 

(hayırlı) iş görmüş kişinin emeğini boşa çıkarmayacağını 
bildirmekte, 1 0 hayırlı işlerde yarışılması emrini vermekte
dir. 1 1 Çünkü ebedî hayatta, dünyada iken yapılmış hayır
lı işin faydası vardır. Herkes ancak bu dünyâdaki amelini 
bulacakdır öteki dünyada. 1 2 

Kur'ân vahyinin kadın ve erkeğe müşterek mesajı 
kısaca budur. Prensip mahiyetindeki bu âyetlerin aydın
lattığı ilk müslümanlar, her iki cins olarak, dünyada em
salini bilmediğimiz bir cehdin temsilcisi oldular, ve acâib-
dir, ilk müslüman hanımların, islâm tarihinde şeref 
sayılan imtiyazlarda erkeklere öncelik sağladıkları 
görüldü. Bilindiği gibi, ilk müslüman olan, islâm yolunda 
ilk şehid düşen kimse kadındır. Kocasından önce müslü
man olmuş hanımlar tanıyoruz. Müşrik aile ocağını terk 
edip İslâm uğruna çöllere düşen genç kızlar biliyoruz, is
lâm kitâbîyatında ebedileşmiş böyle bir genç hanımı bu
rada bilmeyenlere tanıtmak yerinde olacaktır. 

Bu hanım kızın ismi Ummu Kulsûm'dur. Babası, 
Peygamberin ve arkadaşlarının azılı düşmanlarından, 
Kureyş'in ileri gelenlerinden Ukbe ibn Ebî Muayt. 2/624 
senesi Bedr gazvesinde müslümanlara esir düştü, Hz. 
Peygamberin emriyle katledildi. Genç kız bir gün islâm 
oldu. Hudeybiyye sulhundan faydalanarak 7/629 sene
sinde yaya olarak Medine'ye kaçtı. Arkasından iki bi-
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raderi çıka geldiler, onu geri götürmek için. Zîra adı 
geçen anlaşmanın kendilerine böyle bir hak tanıdığı 
inancındaydılar. Hz. Peygamber, onun hakkında nazil 
olan bir âyete dayanarak taleblerini reddetti. 60. 
Mumtehine Sûresi'nin 10. âyetinde, bu şekilde iltica eden 
hanımların îmân imtihanından geçirilmeleri emrediliyor
du. Soru şu idi: 

"Geliş sebebiniz Allah ve Peygamber ve İslâm 
sevgisidir, mal veya evlilik değil, değil mi?" 

Bu soruya evet diyen hanımlar ailelerine i ade 
edilmeyip islâm'ın himayesine giriyorlardı. 

Kaynaklarımızın bildirdiğine göre, Kureyşli hanımlar 
içinde, evini ailesini bırakıp Medine'ye hicret etmiş ilk ve 
tek hanım işbu Ummu Kulsûm'dur. 1 3 

Müslümanlara etmediğini bırakmamış bir kâfirin 
kızını hiçbir maddi çıkar düşünmeden yaya olarak 
Medîne'ye gönderen kuvvet, tabiatiyle yukarıda belirt
meye çalıştığımız Kur'ân hidâyetiydi, Câhiliyyenin ezilmiş 
kadınına haysiyetini i ade etmiş Peygamber risâletiydi. 

Ondan daha önceleri de, yurdlarından ayrılıp 
Habeşistanlara kadar giden hanımlar vardı. Bunlar turis
tik gezinin değil, hür islâmî hayâtın peşinde olan hanım
lardı, islâm nimetinin erkeklerle birlikde kendilerine de âid 
olduğunun şuurunda idiler. Bu noktada, Endülüslü devlet 
adamı ve İslâm kültürünün en büyük isimlerinden İbn 
Hazm'ın (0. 456/1064) sözlerini nakletmek istiyorum. 

Şöyle diyor: 

"Hz. Peygamber hem erkeklere, hem kadınlara eşit 
şekilde gönderilmiştir. Al lah Teâlâ'nın hitabı, 
Peygamberinin hitabı, aynı şekilde hem erkeklere, hem 
de kadınlara yöneliktir. Bu hitabları, açık bir nass veya 
icmâ olmadıkça, erkeklere tahsîs edip kadınları dışarıda 
bırakmak caiz değildir". 1 4 

ibn Hazm'ın bu tesbîti gerçeğin ifadesidir. Arab dili
nin bir özelliği olarak müzekker ifâde edilmiş Kur'ân emir
lerine, hanımlar kendilerine de muhâtab saymakta en 
ufak tereddüd göstermiş değillerdir. 1 5 Ve böyle anladık
ları içindir ki, Peygamber devri hanımı, tabiatiyle kudret 
ve iffetinin sınırları içinde kalarak, erkeklerle birlikte islâm 
dâvetine koşmuş, hicreti göze almış, harbden kork-
mamış, yaralıların imdadına koşmuş, icab etmiş kâfir te
pelemiş, ibâdet hayatının her çeşidinde erkeklerle bir ol
muş, beş vakit namaza, Cuma'ya, bayram ve cenaze na
mazlarına katılmış, Arafat'a çıkmış, Kabe ' y i birlikte tavaf 
etmiş, zaruret duyulmuş erkeklere imamlık yapmış, çarşı 

pazar teftişinden kaçınmamış, imkân bulmuş erkek âlim
leri önünde diz çöktürtmüş v.s. v.s. 

Burada, yine Endülüslü bir büyük adamı konuştur
madan geçemiyeceğim: ibn Rüşd (O. 595/1198). Bu çok 
yönlü filozof islâm fakîhinin, bundan 800 sene önce, is
lâm hanımı hakkında sahip olduğu görüşleri, müdekkik 
âlimimiz Ord. Prof. İsmail Hakkı izmirli'nin (1869-1946), 
60 sene önce kaleme alınmış bir incelemesinden 
naklediyorum. 1 6 

"ibn Rüşd, kadın hakkında, fıkhı ve felsefesi netice
si olarak, hukukunu vâsî surette beyan ediyor. Fıkıh, 
kadını fazîletkâr kılıyor, uzvî teşekkülât ve onunla 
mütenâsib olan hâlât-ı rûhiyyeden neş'et hususlarından 
mâadasında müsavat ilân ediyor, fıtrata muvafık bir 
surette hukukunu veriyor, yüksek vazifelerini tâyin eyliyor 
idi. Kadın, erkek gibi, istiklâl-i efkâr, istiklâl-i irâde 
sahibidir, biri diğerine mütehâkim değildir. Herbiri, fikir
lerinde, irâdelerinde ve fiillerinde serbesttir. Bir kadın, 
erkek gibi, ilim tahsil eder, alelıtlak âlim olur, müftü olur, 
velî olur, müderris sahibidir, tamâmiyle hukûk-i 
medeniyyeye malik olur. Ukûdde, muamelatta erkekten 
hiçbir farkı yokdur. Malında dilediği gibi tasarruf eder. 
Şâhid olur, vekîl olur, kefîl olur, şerîk olur, dâva açar, 
ticâret eder, Vasî olur. Umûmî hayata atılabilir. Nikah 
umûmî bir akiddir. Hukûk-i asliyyeleri asla tahavvül et
mez. Hudûd mahkemesinin maddesinde hâkim olur, 
tâbir-i fıkhî üzere, emr-i bilma'ruf, nehy-i anilmünker va
zifesi ile muvazzaf olur. Fıkıh, yalnız aile ocağını kurut
mağa müncer olan vâsıtaları men eder. 

İbn Rüşd, kadını erkekle müsâvî tutar. Yalnız 
mâhiyet değil, derece îtibâriyle bir fark gösterir: Kadın 
erkeğin ehil olduğu her şeye ehildir. Harbe, felsefeye 
vesaire gibi, erkeklerin yapacakları her işe kadir olur, şu 
kadar ki, erkeklerden daha zayıf olur. Bununla beraber, 
mûsikîde olduğu gibi, bazı hususta erkeklere faik olur. 
Mûsikînin kemâli erkek tarafından bestelenmek, kadın 
tarafından çalınmak, nağmelenmek ile hâsıldır. 

İbn Rüşd, Afrika'daki bazı misaller ve haller ile, 
kadınların harbe pek ehil olduklarını isbat ediyor. 
Kadınların hükümeti ellerine almalarında bir beis, korku 
görmüyor. Şu sözleri de ilâve ediyor: 

"Bugünkü içtimaî ahvâlimiz, kadınlarda bulunan 
servet menbalarını, gizli gizli kudretlerini anlamağa bırak
mıyor. Gûyâ kadın yalnız çocuk doğurmak ve emzirmek 
için yaratılmıştır! Kadınlarımıza yüklettiğimiz bu 
hizmetkârlık, onlardaki büyük işlere olan bütün kuvvetleri, 
aklî melekelerini bitiriyor. Bundan nâşi, içimizde faziletli, 
şanlı kadınlar bulunmuyor. Hayatları nebatat hayatı gibi 
geçiyor. Kocalarına bâr (yük) oluyor, işte memleketimizi 
tahrib eden sefalet bundan ileri geliyor. Çünkü kadınlar 
burada erkeklerin iki mislidir, sa'yleri ile zarurî olan şeyi 

1 3 i b n Sa 'd : VIII, 230-; Isâbe VI, 618; VIII, 291. 
1 4 i h k â m , III, 81, Mısır 1927. 
1 5 K e z â Kilise Code de droit canonique' inde aynı hususiyet şöyle ifade 
edilmektedir: "Bien qu'en principe tout ce qui, dans le droit des religieux, 
est exprime au masculin, s'applique aussi aux rel igieuses (can. 490), 
plusieurs mesures speciales visent ces dernieres", Lumiere et V ie , nr. 43, 
1959, pp.60-61. 
1 6 i s t a n b u l Darülfünun ilahiyat Fak. Mecmuası, sayı 23, 1932. 
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tedarik edemiyorlar, iki sülüs (üçte iki) hayvân-ı tufeyli 
gibi, bir sülüsün (üçte birin) cismi üzerinde yaşıyorlar". 

izmirli merhumun takdîm ettiği bu İbn Rüşd görüş
leri, sanki bugün yazılmış gibi tazedir, öğreticidir, ibret ve
ricidir. Biz burada bu ifâdelerin tahlîline girmeyecek, ibn 
Rüşd'ün de işaret etmiş olduğu, Emr-i maruf meselesinin 
kadınlara da şâmil oluşu üzerinde duracağız. 

Kadın ve Emr-i Ma'ruf 
Bir toplumun istikrarını sağlayan temel unsurlardan 

birisi, toplum ferdlerinde bulunması gereken denetim 
şuurudur, nemelâzımcılığın terkidir. Doğru olanı tavsiye, 
yanlış olandan vazgeçirme vazifesidir. 

Müslümanların kurdukları ilk İslâm devleti fertlerinde 
bu zihniyet vardı. Kur'ân-ı Kerim bu örnek ilkleri şöyle an
latır: 

Yâni, müslümanlar, Allah kendilerine iktidar imkânı 
sağladığında, namaz kılan ve zekâtı veren, marufu em
redip münkerden alıkoyan insanlar olacaklardır. 

Daha sonra nazil olan 3.ÂI-İ imran, 104. âyetinde: 

"Sizden hayırlıya çağıran, marufu emreden, 
münkerden alıkoyan bir ümmet olsun" buyurulurken; 
birkaç âyet sonra, 110. ayette bu ilahi emrin gereğini yap
mış Peygamber toplumuna Cenâb-ı Hak şu şekilde 
taltifte bulunmuşdur: 

"Siz insanlığa örnek hayırlı bir ümmet oldunuz, 
marufu emredip, münkerden alıkoyuyorsunuz..." 

Burada tekrar belirtelim ki, bu örnek İslâm toplumu, 
kadını erkeğiyle bu ilâhi övgünün muhatabıdır. Kadının 
bundaki hissesini unutmaya, görmemezlikten gelmeye 
imkan yokdur. Böyle zihniyet sahihlerine kapıyı kapatmak 
isteyen ilâhî irade, son nazil olan sûrelerden birisinde 
aynı hususlara şu şekilde işarette bulunmuştur: 

Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velî
leridir. Mârufu emreder, münkerden alıkorlar, namazı 
kılar, zekâtı verir, Allah'a ve Peygamberine itaat eder
ler..." 

Görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim ısrarla bizi uyarmak
tadır, islâm toplumunu o örneklik ümmete lâyık kılacak en 
mühim içtimaî prensip, işbu emir-nehiy vecîbesidir. Her 
mü'mine kudreti nisbetinde terettüb edecek bu vazifede 
başarılı olabilmek için ise mâruf ve münkerin ne 
olduğunu bilen bir ümmet, kültürlü bir millet olmak, mut
lak şarttır, imân ve sâlih amelin bile kültürle kâim 
olduğunu bilmeyenlerdeki bedavacı müslümanlığın o ilk 
ümmetten ne kadar uzak olduğunu söylemeye lüzum 
yokdur. 

Yukarıda kaydettiğimiz âyetlerden açıkça ortaya çık-
mışdır ki, islâm toplum terazisinin iki kefesinden biri hâ
line gelmiş İslâm hanımı, günümüz Avrupalı hanımından 
bindörtyüz sene evvel, devletin oy hakkına sâhib 
vazgeçilmez uzvu durumdaydı. Önce, 9.2.1971 tarihli is
tanbul Bayram Gazetesi 'nden vaktiyle merhum Hocamız 
Tayyip OKİÇ'in kesip bize bıraktığı aşağıdaki haberi 
okuyalım: 

İsviçre'de, sâdece erkeklerin oy kullanabildiği bir 
referandum sonucunda, kadınlar da, bundan böyle 
seçme ve seçilme hakkına sahip olmuşlardır. 
Referandumda 621.483 erkek, kadınların seçme ve 
seçilme hakkına sahip olmalarına " E V E T " demiş, 
323.596'sı ise buna karşı çıkmış ve "HAYIR" oyu kullan-
mışdır." 

Şimdi Hz. Peygamberin devrine dönüyor ve Bey'at 
meselesine bakıyoruz: 

HZ. PEYGAMBER'E KADIN BEY'ATI 
Bey'at bir toplumda başkan durumunda olan kişiye 

toplum fertlerinin uyma taahüdünde bulunmalarıdır. İlk is
lâm toplumunu oluşturma çalışmalarında da Hz. 
Peygamber bu noktaya ehemmiyet vermiş, hem erkeği 
hem de kadını muhatab almıştır. Hz. Peygamber erkek
lerden bey'at (meşru emre uyma taahhüdü) alıyorken, 
hanımlardan da alıyordu. Bu bey'at alış, bizzat Kur'an-ı 
Kerim'in Hz. Peygamber 'e emri gereğiydi de. 60. 
Mumtehine sûresinin 12. âyetinde: Ey Peygamber! diyor 
Cenab-ı Hak, sana mü'min hanımlar bey'at etmiye 
geldiklerinde onlardan şu şartlar dahilinde bey'at al: 

1. Allah'a ortak koşmamak, 

2. Hırsızlık yapmamak, 

3. Zinâ etmemek, 

4. Çocuklarını öldürmemek, 

5. iftirada bulunmamak, 

6. Herhangi bir ma'ruf (meşru) emrine karşı 
gelmemek. 
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islâm hanımının devlette müstakil şahsiyete sâhib 
olduğunun Kur'ânî delîli olan bu âyetin husûsiyle son 
şartı, kadının, Hz. Peygamberin şahsında tecelli eden 
devlet reisine, ancak, meşru sahada itaatle vazifeli 
olduğuna işaret etmektedir ki, bu bakımdan ayrıca bir 
önemi hâizdir. 

Mü'minlerin Hz. Peygamber 'e bey'atinden 
bahseden âyet, görüldüğü üzere, kadınla ilgilidir, erkek
lere bu âyette işaret yoktur, fakat bu, erkeklerin aynı şart
larla mükellef olmadıkları mânâsına gelmemektedir. 
Cenâb-ı Hak kadınlara olan hitabına erkekleri de zımnen 
dâhil etmiştir. Umûmî prensiplerde kadın-erkek ayırımı 
yokdur. Bu noktaya işaretle yine Endülüslü muhaddis 
âlim İbn Abdi'l-Berr (Ö. 463/1071) şu ifâdeyi kullanır: 

"Hz. Peygamber'e bey'at meselesi, hicret etmiş 
hanımlara nasla bildirilmiş, erkeklerden 
bahsedilmemişdir, çünkü mânâ olarak onlar da dâhildir" 
(Temhîd, 12/225). 

"Erkeklerin bey'atı, Buhârî'nin zikrettiği Ubâde ha
disinde bildirildiği üzere, kadınların bey'atı gibiydi." 
(Temhîd, 12/247). 

Nitekim Medineli nakîblerden Ubâde İbnu's-Sâmit, 
Hz. Peygamberle yaptıkları Hicretten önceki Akabe 
bey'atını anlatırken, aynı şartları zikretmektedir, Buhârî 
1/10 (2. imân 10) 

Devletin başı durumundaki Hz. Peygamber 'e 
yapılan bu vatandaşlık akdini müteâkıb kadınlar da 
erkeklere eşit siyâsî haklara sahib oluyorlardı. 

Meselâ bir müslüman erkek, bir yabancıya sığınma 
hakkı (emân) veriyor, onun hayatını garanti altına ala
bil iyorsa, kadın da aynı şeyi yapabil iyordu. İslâm 
hanımının yaptığı anlaşmaya diğer müslümanların 
hürmet etmesi vazifeleriydi, (Şerhu's-Siyeri'l-Kebîr, I, 
252, 257). 

Toplumun islâmî ölçüler içinde hayatını devam et
tirmesinden, kadın da erkek gibi sorumluydu. 

ilk ümmetin kadını bu Kur'ânî şuurun sahib iyd i , 
inandığını tatbik etmeye muktedir olanlarına engel ola
bilecek kuvvet düşünülemezdi. Üçüncü islâm halifesi Hz. 
Osman'ın katlinden sonra ümmetin içine düştüğü siyâsî 
buhranda Hz. Peygamberin hanımının da ismi geçiyor
sa, bu, o büyük hanımın yukarıda belirtmeye çalıştığımız 
Kur'ânî zihniyete s ah ip oluşundandı. 

Hz. Âişe, Cemel harbine tekaddüm eden günlerde 
Basra'ya vardığında, kendisini bu harekete sevkeden 
âmilleri anlatırken: 

"Sadaka vermek, iyilikde bulunmak veya halkın 
arasını bulmak gayesinin dışında ...hayır yokdur" mealin
deki: 

4. Nisa/114 âyetini okumuş ve şöyle demişti: 

"Allah'ın ve Peygamber in , küçük büyük, erkek 
kadın herkese emrettikleri ıslah işi için harekete geçmiş 
bulunuyoruz. Gayemiz marufu emretmek, sizi ona teşvik 
etmek; münkerden sizi alıkoymak ve onu değiştirmeye 
sevketmekdir." 

Tarih-i Taberi, l(6), 3116. 

Şimdi bir nebze düşünelim: 

Kadın yaratılmamış olduğu için her sabah şükreden 
yahûdi erkeğinin; 1 7 "erkek kadın için değil, bilakis kadın 
erkek için yaratılmıştır" 1 8 diyen St. Pavlus hıristiyanlığın 
kafasındaki batı hanımı, Peygamber devri islâm 
hanımının o günkü seviyesine ulaşmaya çalışıyor!., bizim 
aydınımız da, Batı hanımına hayran hayran bakıyor!.. Bu 
aydın tipi, bizde gerçi hudâyî nâbit yetişivermiş değildir. 

Erbabınca bilindiği gibi, ilk iki kitabî dinde, yâni 
Yahudîlik ve Hıristiyanlıkda görülen kadın aleyhdarlığına 
karşı, hususiyle geçen asırda Batı'da, sosyalist-marksist 
çevrelerin açtıkları haklı mücâdele, islâm kültürüyle 
uğraşan kendi ilim adamlarını da etkilemiş, onlardan 
bazılarını üçüncü kitabî din islâmiyetin de, hattâ Yahûdi-
Hıristiyan tavrından daha ileri bir kadın düşmanı din 
olduğu iftirasında bulunmaya sevketmişti. Gerçi, is-
lâmiyeti, sömürge haline düşürdükleri ülkelerin müslü-
manlarıyla aynîleştiren ve bâzı islâmî denen kitaplarda 
kendilerini destekleyici görüşleri okumuş olan bu is-
lamologları fazlaca suçlayacak değiliz. Devrimiz 
Türkiyesi'nin İslâmiyeti ingilizce, Fransızca v.s. eserler
den öğrenme seviyesinde kalmış bazı aydınlarının 
batılıları fersah fersah geçen islâm düşmanlıklarını da 
ciddiye almak istemeyiz. Zira hak ve hakikat mağlub 
edilebilecek değildir, yeter ki onu bilenler bulunabilsin, 
öğretme imkanına sahip olunabilsin. 

Biz bu noktada, iğneyi kendimize batırmak istiyoruz. 

Herhangi bir coğrafi bölge, zaman dilimi ve ırkî 
endişe gözetmeksizin, beşer varlığını zulmetten nura 
kavuşturma davetinin sahibi olan islâm dinine men-

7 Vocabula i re de Theologie Biblique, s.441. 
8 l n c i l , Korintoslulare Mektub, XI. fasıl. 
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sûbiyet iddiasındaki bizler, asırlardır gayr-ı müslimlerin 
mahkûmu durumunda isek, İslâm ile günümüz müslü-
manının aynı şey olmadığını kabullenip, hatamızı düzelt
mek zorunda olduğumuzu lütfen kabul etmeliyiz. 

Asırlardır çöküntü içinde ayakta kalmaya çalışan is
lâm dünyası kabahati islâm'da değil de kendisinde bu
luyorsa, tabîidir ki İslâm'a dönmeye herkesden önce ken
disiyle başlamak durumundadır. Ama bunu hangi ilimle 
yapacak, gerçek islâm'ı nerede ve nasıl öğrenecektir. 

Günümüz müslüman aydınını zihnini kaplayan bu 
suallerin cevabı, hiç şüphesiz en azından on üç asırlık bir 
islâm kültür hazinesinin tahlil ve tenkidine bağlıdır. 

Halen üzerinde dünya müslümanlarının birleştikleri 
bir İslâm düşüncesinden söz edilemiyor oluşu, bu tarihi 
vazifenin, henüz yerine getirilememiş olmasından kay

naklanmaktadır. Gerçi dünya hayâtının her safhasını 
kendi meselesi olarak görmüş bir dinin elimizde mevcud 
engin kültür mahsûllerini kısa zamanda değerlendire
bilmek, hiç de kolay bir iş değildir. Zira bu iş beynelminel 
çapta devamlı ve müşterek bir ilmî çalışmayı gerekli kıl
maktadır. Fakat buna rağmen, herkesi kudreti dâhilinde 
mes'ul tutan Kurânî prensipten kuvvet alarak, bu ihtişam
dan korkmamalı, herkesi müşterek malı olması gereken 
İslâmî değerleri gerçek muhtevâlarıyle anlayıp anlatma 
gayretine katkıda bulunmaya çalışmalıdır ki, gelecek ne
sillerin mukadder itabından az çok kurtulunabilsin. 

Bu düşünceden hareketle önümüzdeki sayılarda 
Peygamber devri kadınını daha genişçe ele almaya 
çalışarak kudretimiz ölçüsünde sorumluluğumuzu yük
lenmek istiyoruz. 

Tevfik Cenab-ı Hakdan. 
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