






● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel

bir yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefe-

nin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n›

inkar eden Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesi-

ne ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin

bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani gö-

revdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zo-

runludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan›

bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm

ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir.

Yazar›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda

anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet

edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda

hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitap-

lar›n yediden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤la-

maktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta

okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme ko-

nusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan

gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edeme-

mektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat oku-

nabilece¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu

kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› bira-

rada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbir-

lerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n

tan›nmas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet

olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son

derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yön-

tem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik

edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenme-

sinin ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yuka-

r›da söz etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu-

¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu göre-

cektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak

birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine,

flüpheli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba

ve sayg›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüphe-

ci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.





Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda Anka-
ra'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stan-
bul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversi-
tesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel
ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcile-
rin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojiler-
le olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 say-
fal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygambe-
rin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden
oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün
kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mü-
hür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de
hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmala-
r›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, in-
karc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl›
yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir.
Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söy-
leme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›r-
mak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konu-
lar üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve
sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindis-
tan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonez-

ya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹span-
ya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya,
Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar

dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle
okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca,

‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca,
Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca,
Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgar-

ca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›-
yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kulla-

n›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›-



yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda genifl
bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok in-
san›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r.
Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r
ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler sü-
ratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri ta-
fl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen insanlar›n, ar-
t›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini sa-
mimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da an-
cak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür.
Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤-
lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynak-
lanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yal-
n›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›n-
da ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini gör-
melerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etme-
nin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri kar-
mafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü
ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek
ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n
edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›k-
t›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n
dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, ba-
flar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlaya-
bilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çek-
tikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtul-
man›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya
konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anla-
t›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fe-
sat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve et-
kili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n
izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤-
ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.



Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›

"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.
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üm insanlar›n yegane yol göstericisi

Kuran'd›r; Allah, Kuran ayetleri ile in-

sanlara yaflamlar› boyunca karfl›laflabi-

lecekleri her konuda, ihtiyaç duyacakla-

r› her türlü bilgiyi, do¤ruyu ve yanl›fl›

bildirmifl, ayr›ca Peygamber Efendimi-

zin sünnetini de tüm inananlar için bir

yol gösterici k›lm›flt›r. Ancak bunun ya-

n› s›ra, Allah Kuran'da peygamberlerin

ve salih müminlerin hayatlar›ndan örnekler vererek, insanla-

r›n Kuran ahlak›n› günlük hayatta nas›l yaflayacaklar›n› göre-

bilmelerini sa¤lam›flt›r. 

"Andolsun, onlarda sizlere, Allah'› ve ahiret gününü

umud edenlere güzel bir örnek vard›r. Kim yüz çevirecek

olursa, art›k flüphesiz Allah, Ganiy (hiçbir fleye ihtiyac› ol-

mayan), Hamid (övülmeye lay›k olan)d›r." (Mümtehine Sure-

si, 6) ve "Andolsun, size aç›klay›c› ayetler, sizden önce gelip

geçenlerden bir örnek ve takva sahipleri için bir ö¤üt indir-

dik." (Nur Suresi, 34) ayetleriyle, Allah bu kimselerin ahlakla-

r›nda, ahireti umut eden takva sahibi müminler için güzel ör-

nekler ve ö¤ütler oldu¤unu hat›rlatm›flt›r. 
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Örnek Müslüman Kad›n; Hz. Meryem

Kuran'da bahsi geçen ve müminlerin, güzel ahlak› üzerinde düflü-

nüp kendilerine örnek almalar› gereken salih müminlerden biri de Hz.

Meryem'dir. Hz. Meryem, "Allah, iman edenlere de Firavun'un kar›s›-

n› örnek verdi... ‹mran'›n k›z› Meryem'i de. Ki o kendi ›rz›n› korumufl-

tu. Böylece Biz ona Ruhumuz'dan üfledik. O da Rabbinin kelimeleri-

ni ve kitaplar›n› tasdik etti. O, (Rabbine) gönülden ba¤l› olanlardan-

d›." (Tahrim Suresi, 11-12) ayetleriyle, Allah'›n güzel ahlaklar›yla Ku-

ran'da tüm insanlara örnek verdi¤i iki kad›ndan biridir. Dolay›s›yla Hz.

Meryem'in bu güzel ahlak›n›, her konuda bizlere en do¤ru bilgileri ve-

ren Kuran'dan ö¤renmek ve bu ahlak seviyesine ulaflmak için çaba har-

camak tüm iman eden insanlar için önemli bir sorumluluktur. 

Allah, Hz. Meryem'in flahs›nda "ideal Müslüman kad›n karakte-

ri"ni tan›tmaktad›r. Kuran'da bildirilen ideal kad›n karakteri, bugün ca-

hiliye toplumlar›nda yayg›n olarak yaflanan kad›n karakterinden çok

farkl›d›r. Cahiliye toplumlar›nda yaflayan kad›nlar, genellikle toplum ta-

raf›ndan kendilerine uygun görülen ve nesilden nesile aktar›larak günü-

müze kadar gelen ortak bir karakteri yaflamaktad›rlar. Cahiliye toplu-

mu, kad›n için ayr›, erkek için ayr› ahlak özellikleri belirlemifltir. Erke¤in

göstermesi gereken karakter ve ondan beklenen kiflilik, kad›n›nkinden

tümüyle farkl›d›r. Ayn› flekilde erke¤in idealleri, hayata bak›fl aç›s›, ya-

flam tarz›, olaylar› de¤erlendirifl flekli de kad›n›nkilerden ayr› özellikler

gösterir. 

Kuran'a göre ise kad›n ve erkek ayn› sorumluluklara sahiptir. Allah,

Kuran'da "ideal bir Müslüman karakteri"nden bahsetmifltir. Bu karak-

terde erke¤in sorumlu tutuldu¤u tüm ahlak özelliklerinden ayn› flekilde

kad›n da sorumludur. Allah bir ayetinde Müslüman kad›n ve Müslüman

erke¤in yaflamakla yükümlü oldu¤u bu ortak ‹slam ahlak›n› flu flekilde

tan›mlamaktad›r:
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Örnek Müslüman Kad›n; Hz. Meryem

fiüphesiz, Müslüman erkekler ve Müslüman kad›nlar, mü'min erkekler

ve mü'min kad›nlar, gönülden (Allah'a) itaat eden erkekler ve gönülden

(Allah'a) itaat eden kad›nlar, sad›k olan erkekler ve sad›k olan kad›nlar,

sabreden erkekler ve sabreden kad›nlar, sayg›yla (Allah'tan) korkan er-

kekler ve sayg›yla (Allah'tan) korkan kad›nlar, sadaka veren erkekler ve

sadaka veren kad›nlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kad›nlar, ›rzla-

r›n› koruyan erkekler ve (›rzlar›n›) koruyan kad›nlar, Allah'› çokça zik-

reden erkekler ve (Allah'› çokça) zikreden kad›nlar; (iflte) bunlar için

Allah bir ba¤›fllanma ve büyük bir ecir haz›rlam›flt›r. (Ahzab Suresi, 35)

Görüldü¤ü gibi Kuran'a göre kad›n›n ve erke¤in karakteri, toplu-

mun de¤er yarg›lar›na ya da süregelen gelenek ve gö-

reneklere göre de¤il, Allah'›n bildirdi¤i "ideal

Müslüman ahlak›na" göre flekillenmek-

tedir. Bu ahlak› yaflayan Müslüman

kad›n son derece güçlü ve sa¤lam

bir kiflili¤e sahiptir. Ve bu kifli-

li¤i toplum nezdinde bir

üstünlük elde edebil-

mek için de¤il, sadece

Allah'›n r›zas›n› ve

sevgisini kazanabil-

mek için yaflamak-

tad›r. 

Bu kitapta cahi-

liye toplumlar›nda

yerleflik olan kad›n karak-

terinin yanl›fll›¤›na de¤inecek

ve bu karakterin toplum içe-

risinde nas›l kabullenildi¤i-

ne dikkat çekece¤iz. Ayr›ca
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Allah'›n, tüm alemlerin kad›nlar›na

üstün k›ld›¤›n› bildirdi¤i Hz. Mer-

yem'in ahlak›na de¤inerek, bu

yolla "örnek bir Müslüman

kad›n"›n sahip olmas›

gereken üstün ahlak an-

lay›fl›n› ve "ideal Müslü-

man kad›n karakterini"

ortaya koyaca¤›z. Allah Ka-

t›nda üstünlü¤ün ancak iman,

Allah korkusu ve güzel ahlaka gö-

re oldu¤unu ve Allah'›n "Erkek ol-

sun, kad›n olsun inanm›fl olarak kim

salih bir amelde bulunursa, onlar cenne-

te girecek ve onlar, bir 'çekirde¤in s›rt›n-

daki tomurcuk kadar' bile haks›zl›¤a u¤ra-

mayacaklard›r." (Nisa Suresi, 124) ayetiyle bil-

dirdi¤i gibi, salih amellerde bulunan her insan›n,

kad›n ya da erkek olsun, hiçbir fark gözetilmeksizin

Allah'›n r›zas›, rahmeti ve nimeti ile karfl›l›k görece-

¤ini hat›rlataca¤›z.

Kitab›n bir di¤er amac› da, bir yandan ideal

Müslüman karakterini anlat›rken, bir yandan da

cahiliye toplumlar›nda görülen kad›n karakte-

rinin çarp›k yönlerini ortaya koyarak, bu kifli-

likten s›yr›lmak isteyen kimseleri, hem

dünyada hem de ahirette kendilerine

onur, sayg›nl›k ve üstünlük kazand›racak

bir ahlaktan ve yaflam fleklinden haberdar

etmektir.

Harun Yahya
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z. ‹sa'y› dünyaya getirme göre-

viyle Allah'›n flereflendirdi¤i

Hz. Meryem, tarihi kaynaklara

göre bundan yaklafl›k 2000 y›l

önce yaflam›fl, Allah'›n dünyada

ve ahirette seçkin k›ld›¤› kad›n-

lardan biridir. 

Hz. Meryem, tarihi kay-

naklara göre, o dönemde Roma

‹mparatorlu¤u'nun egemenli¤i alt›nda bulunan Filistin top-

raklar›nda do¤mufltur. Yahudi bir toplum içerisinde ve o

soydan biri olarak dünyaya gelmifltir. 

O dönemde Roma ‹mparatorlu¤u'nda yayg›n olan din

ise "Putperestlik"tir. Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i gibi, bir za-

manlar "alemlere üstün k›l›nm›fl" (Bakara Suresi, 47) bir

topluluk olan Yahudiler ise, kendi ç›kard›klar› birtak›m hu-

rafelerle flekilcili¤e sapm›fl, Allah'›n kendileri için seçip be-

¤endi¤i dinlerini tahrif etmifllerdir. Allah'›n  emirlerine isyan

etmifl ve O'nun kendilerine verdi¤i nimetlere karfl› flükredici

olmam›fllard›r. Baz›lar› ise, nefislerinin hofluna gitmeyen

emirlerle geldikleri için, Allah'›n kendilerine bir rahmet ola-

rak gönderdi¤i peygamberleri öldürecek kadar ileri gitmifl-

Hz. Meryem'in Yaflad›¤› Toplumun Özellikleri



lerdir. Kuran'da ‹srailo¤ullar›'n›n bu sapk›n tav›rlar› flöyle bildirilmekte-

dir:

Andolsun, Biz ‹srailo¤ullar›'ndan kesin söz alm›fl (misak) ve on-

lara elçiler göndermifltik. Onlara ne zaman nefislerinin hofluna

gitmeyen bir fleyle bir elçi geldiyse, bir bölümünü yalanlad›lar,

bir bölümünü de öldürdüler. (Maide Suresi, 70)

‹flte Hz. Meryem, tüm bu kar›fl›kl›klar›n hüküm sürdü¤ü ve Yahu-

dilerin tüm ümitlerini, bekledikleri Mesih (Kurtar›c›)'in gelifline ba¤la-

d›klar› bir dönemde dünyaya gelmifltir. Allah, ‹srailo¤ullar›'n›n tüm bek-

lentilerinin odak noktas›n› oluflturdu¤undan tamamen habersiz olan

Hz. Meryem'i, bu kutlu görev için özel olarak seçmifl ve yetifltirmifltir.

Allah'›n "... Onun ad› Meryem o¤lu ‹sa Mesih'tir. O, dünyada ve ahi-

rette 'seçkin, onurlu, sayg›nd›r' ve (Allah'a) yak›n k›l›nanlardand›r...

Ve o salihlerdendir." (Al-i ‹mran Suresi, 45-46) sözleriyle övdü¤ü Hz.

‹sa'y› dünyaya getirme görevini Allah Hz. Meryem'e vermifltir.

Hz. Meryem, Allah'›n seçti¤i bir kimse olarak, bu insanlar›n sapk›n

ve cahilce inan›fllar› aras›nda güzel ahlak›, hak dini temsil etmifltir. 

Allah, Kuran'da ailesinden, do¤umuna, Hz. ‹sa'y› dünyaya ge-

tiriflinden, yaflad›¤› toplumun iftiralar›na karfl› koyufluna

ve gösterdi¤i üstün ahlak özelliklerine kadar, Hz.

Meryem'in hayat›na dair pek çok konuyu

bizlere bildirmektedir.
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Allah'›n 
Alemlere Üstün 
K›ld›¤› ‹mran Ailesi
Allah Kuran'›n "Gerçek flu ki, Allah,

Adem'i, Nuh'u, ‹brahim ailesini ve ‹mran ailesini alemler üzerine seç-

ti; Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir..." (Al-i ‹mran Sure-

si, 33-34) ayetleriyle, ‹mran ailesinin, Hz. Adem, Hz. Nuh ve ‹brahim ai-

lesi ile ayn› soydan geldiklerini ve alemler üzerine seçilmifl kimseler ol-

duklar›n› bildirmektedir. ‹flte Hz. Meryem de bu soydan, seçkin k›l›nm›fl

‹mran ailesinden gelmektedir. 

‹mran ailesi, Allah'a samimi bir kalple iman eden, her ifllerinde

O'na yönelip dönen ve Allah'›n s›n›rlar›n› koruyan bir aileydi. 

Hz. Meryem'in Dünyaya Gelifli
‹man sahibi bir kimse olan ‹mran'›n han›m›, Hz. Meryem'e hamile

kald›¤›n› ö¤rendi¤i zaman, hemen Allah'a yönelip dua etmifl, O'nun fla-

n›n› yüceltmifl ve do¤uraca¤› çocu¤u Allah'a adad›¤›n› söylemifltir. Bir

k›z çocu¤u do¤urdu¤unu gördü¤ünde ise ona, 'âbide' yani, 'Allah'a sü-

rekli ibadet eden kimse' anlam›na gelen Meryem ismini koymufltur.

Allah Kuran'da ‹mran'›n han›m›n›n bu duas›n› bize flöyle haber vermek-

tedir:

Harun Yahya
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Hani ‹mran'›n kar›s›: "Rabbim karn›mda olan› 'her türlü ba¤›ml›l›ktan

özgürlü¤e kavuflturulmufl olarak' Sana adad›m benden kabul et. fiüphe-

siz ifliten bilen Sen'sin Sen" demiflti. Fakat onu do¤urdu¤unda -Allah

onun ne do¤urdu¤unu daha iyi bilirken- dedi ki: "Rabbim do¤rusu bir

k›z (çocu¤u) do¤urdum. Erkek ise k›z gibi de¤ildir. Ona Meryem ad›n›

koydum. Ben onu ve soyunu o tafla tutulmufl (kovulmufl) fleytandan Sa-

na s›¤›nd›r›r›m." (Al-i ‹mran Suresi, 35-36)

Allah, Hz. Meryem'in annesinin onu 'her türlü ba¤›ml›l›ktan özgür-

lü¤e kavuflturulmufl olarak Allah'a adad›¤›n›' bildirmektedir. Bu ifade-

nin Arapças›nda geçen 'muharreren' kelimesi, 'sadece ahiret iflleriyle

u¤raflan, dünya ile ilgisi bulunmayan, Allah'a sürekli ibadet eden,

Allah'›n mabedinin hizmetinde olan, ihlasl› bir flekilde ibadet eden,

ibadetinde dünya amac› bulunmayan kifli' anlamlar›na gelmektedir.1

Gerçek anlamda özgürlük, insan›n yaln›zca Allah'a kulluk edip,

O'na teslim olmas›, varl›klara ya da birtak›m de¤erlere kulluk etmekten

tamamen kurtulmas›yla elde edilebilir. ‹flte ‹mran'›n han›m› da, Hz. Mer-

yem'i her türlü ba¤›ml›l›ktan kopmufl olarak Allah'a adad›¤›n› söyleye-

rek Allah'a dua etmekle, onun yaln›zca Allah'a kulluk eden, insanlar›n

r›zas›ndan tümüyle uzaklaflm›fl bir insan olmas›n› dilemifltir.

Hz. Meryem dünyaya geldi¤inde, annesinin tavr› yine Allah'› raz›

etmeye yönelik olmufltur. Hemen Allah'a yönelmifl, hem Hz. Meryem'i,

hem de onun soyunu fleytan›n flerrinden korumas› için Allah'a içtenlikle

dua etmifltir.

Allah ‹mran'›n han›m›n›n bu samimi duas›n› kabul etmifl ve "Bu-

nun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir

bitki gibi yetifltirdi..." (Al-i ‹mran Suresi, 37) ayeti ile bildirdi¤i gibi, Hz.

Meryem'i en güzel flekilde yetifltirmifl, onu üstün bir ahlak ile ahlaklan-

d›rm›flt›r.

Hz. Meryem'in annesinin Allah'a olan bu samimi iman›, her iflinde

kendisine yaln›zca Allah'› vekil edinmifl olmas›, yard›m›, nimeti daima
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Allah'tan istemesi, O'na ihlasla ve derin bir teslimiyet ile ba¤lanm›fl ol-

mas› tüm iman edenler için çok önemli ve üzerinde düflünülmesi gere-

ken bir örnektir. 

Allah'›n Hz. Zekeriya'y›, Hz. Meryem'i 
Yetifltirmekle Görevlendirmesi
Hz. Zekeriya Allah'›n hidayete erifltirdi¤ini, salihlerden oldu¤unu,

alemlere üstün k›ld›¤›n› ve dosdo¤ru yola yöneltip iletti¤ini bildirdi¤i

peygamberlerdendir. Allah Kuran'da Hz. Zekeriya'dan övgüyle bahset-

mifl, onun Kendisi'ne olan ba¤l›l›¤›n›, takvas›n› ve güzel ahlak›n› flöyle

haber vermifltir:

Zekeriya'y›, Yahya'y›, ‹sa'y› ve ‹lyas'› da (hidayete erifltirdik.) Onlar›n

hepsi salihlerdendir. ‹smail'i, Elyasa'y›, Yunus'u ve Lut'u da (hidayete

erifltirdik). Onlar›n hepsini alemlere üstün k›ld›k. Babalar›ndan, soyla-

r›ndan ve kardefllerinden, kimini (bunlara katt›k); onlar› da seçtik ve

dosdo¤ru yola yöneltip-ilettik. (Enam Suresi, 85-87)

Allah, Al-i ‹mran Suresi 37. ayetiyle, Hz. Meryem'in yetifltirilmesin-

den Hz. Zekeriya'y› sorumlu k›ld›¤›n› bildirmifltir.

Hz. Zekeriya, Hz. Meryem ile yak›ndan ilgilenmifl, onun hayat›n-

daki mucizevi olaylara bizzat tan›k olmufl ve onun di¤er insanlardan üs-

tün k›l›nm›fl bir kimse oldu¤unu fark etmifltir. Hz. Meryem'in bafl›na ge-

len baz› olaylar ile, Allah'›n onu rahmetiyle destekledi¤ine ve çeflitli ve-

silelerle onu Kendi fazl›ndan nimetlendirdi¤ine flahit olmufltur. Allah,

bu olaylardan birini Al-i ‹mran Suresi'nde bizlere flu flekilde bildirmifltir:

... Zekeriya'y› ondan sorumlu k›ld›. Zekeriya her ne zaman mihraba gir-

diyse, yan›nda bir yiyecek buldu: "Meryem, bu sana nereden geldi?" de-

yince, "Bu, Allah Kat›ndand›r. fiüphesiz Allah, diledi¤ine hesaps›z r›z›k

verendir" dedi. (Al-i ‹mran Suresi, 37)
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Hz. Zekeriya'n›n bu sorusuna verdi¤i cevap ile, Hz. Meryem de,

Allah'›n kendi üzerindeki fazl›n› ve rahmetini dile getirmifltir. 

Allah, Hz. Meryem'i Tüm Alemlerin
Kad›nlar›na Üstün K›lm›flt›r
Hz. Meryem, hayat›n›n her an›nda, yapt›¤› her iflte Allah'a yönelen,

Allah'›n ismini yücelten, Rabbimiz'e yürekten ba¤l›, samimi bir mümin-

dir. Allah, ‹mran ailesini alemlere üstün k›ld›¤› gibi, bu aileye mensup

olan Hz. Meryem'i de seçmifl, onu en güzel flekilde yetifltirerek tüm kö-

tülüklerden ar›nd›rm›fl ve onu alemlerin kad›nlar›na üstün k›lm›flt›r.

Allah Kuran'da Hz. Meryem'in bu üstünlü¤ünü flöyle bildirmektedir:

Hani melekler: "Meryem, flüphesiz Allah seni seçti, seni ar›nd›rd› ve

alemlerin kad›nlar›na üstün k›ld›," demiflti. "Meryem, Rabbine gönül-

den itaatte bulun, secde et ve rüku edenlerle birlikte rüku et." (Al-i ‹m-

ran Suresi, 42-43)

Allah Hz. Meryem'in ‹ffetini Müslümanlara
Örnek Göstermifltir
Hz. Meryem de ailesi gibi, yaflad›¤› toplumda Allah'a olan ba¤l›l›¤›,

ihlas› ve samimiyeti ile tan›nan bir kiflidir. Allah, onun Kendisi'ne 'gö-

nülden ba¤l› olanlardan' oldu¤unu bildirmektedir. 

Hz. Meryem'in çevresindeki insanlar aras›nda bilinen bir baflka

özelli¤i ise, '›rz›n› korumufl olmas›' yani iffetine olan düflkünlü¤üdür.

Allah, Hz. Meryem'in bu üstün ahlak›n› Kuran'da flöyle haber vermek-

tedir:
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‹mran'›n k›z› Meryem'i de (Allah örnek verdi). Ki o kendi iffetini koru-

mufltu. Böylece Biz ona Ruhumuz'dan üfledik. O da Rabbinin kelimele-

rini ve kitaplar›n› tasdik etti. O (Rabbine) gönülden ba¤l› olanlardand›.

(Tahrim Suresi, 12)

‹ffetini koruyan (Meryem); Biz ona Kendi Ruhumuz'dan üfledik, onu ve

çocu¤unu insanl›¤a bir ayet k›ld›k. (Enbiya Suresi, 91)
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Hz. Meryem'in Cebrail ile Görüflmesi
Hz. Zekeriya'n›n da flahit oldu¤u gibi, Allah, Hz. Meryem'in haya-

t›n›n çeflitli dönemlerinde pek çok mucizevi olay yaratm›flt›r. Bunlardan

biri de, Hz. Meryem'in Cebrail ile görüflmesi olmufltur. Hz. Meryem, ha-

yat›n›n belirli bir döneminden sonra yaflad›¤› toplumdan ve ailesinden

ayr›larak do¤u taraf›nda bir yere çekilmifltir. ‹flte Cebrail ile görüflmesi

de bu dönemde burada gerçekleflmifltir. Allah Kuran'da Cebrail'in, Hz.

Meryem'in karfl›s›na 'düzgün bir insan' görünümü içerisinde ç›kt›¤›n›

bildirmifltir:

Kitap'ta Meryem'i de zikret. Hani o ailesinden kopup do¤u taraf›nda bir

yere çekilmiflti. Sonra onlardan yana (kendini gizleyen) bir perde çek-

miflti. Böylece ona Ruhumuz (Cibril'i) göndermifltik, o da düzgün bir be-

fler k›l›¤›nda görünmüfltü. (Meryem Suresi, 16-17)

Hz. Meryem, karfl›s›ndaki kiflinin Cebrail oldu¤unu bilmedi¤i için,

yabanc› biriyle karfl›laflmas›ndan dolay› hemen Allah'a s›¤›nm›fl ve "Ger-

çekten ben senden Rahman (olan Allah)a s›¤›n›r›m. E¤er takva sahi-

biysen (bana yaklaflma)." (Meryem Suresi, 18) sözleriyle, kendisinin

Allah'tan korkan, iman eden bir mümin oldu¤unu ifade etmifltir. Söyle-

mifl oldu¤u bu sözler, Hz. Meryem'in güçlü Allah korkusunu, iffetine

olan düflkünlü¤ünü ve ne kadar takva sahibi bir insan oldu¤unu aç›kça

ortaya koymaktad›r. 

Hz. Meryem bu konuflmas›yla, sadece kendisinin Allah'tan sak›nan

bir kimse oldu¤unu ifade etmekle kalmam›fl, 'e¤er takva sahibiysen ba-

na yaklaflma' sözleriyle, ayn› zamanda karfl›s›ndaki kifliyi de Allah'tan

korkup sak›nmaya davet etmifltir.

Cebrail ise onun bu sözleri üzerine, "... Ben yaln›zca Rabbinden

(gelen) bir elçiyim; sana tertemiz bir erkek çocuk arma¤an etmek için

(buraday›m)." (Meryem Suresi, 19) diyerek Hz. Meryem'e kendisini ta-

n›tm›flt›r. Kendisinin Allah'›n bir elçisi oldu¤unu ve ona Allah'tan bir

müjde ile geldi¤ini bildirmifl ve flöyle demifltir: 
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Hani Melekler, dediler ki: "Meryem, do¤rusu Allah Kendisi'nden bir ke-

limeyi sana müjdelemektedir. Onun ad› Meryem o¤lu ‹sa Mesih'tir. O,

dünyada ve ahirette 'seçkin, onurlu, sayg›nd›r' ve (Allah'a) yak›n k›l›-

nanlardand›r." (Al-i ‹mran Suresi, 45)

Hz. Meryem ise, "Benim nas›l bir erkek çocu¤um olabilir? Bana

hiçbir befler dokunmam›flken ve ben azg›n utanmaz (bir kad›n) de¤il-

ken" (Meryem Suresi, 20) sözleriyle Cebrail'e kendisine bir insan dokun-

madan nas›l çocu¤u olabilece¤ini sormufltur. Cebrail, Allah'›n gücünün

herfleye yetece¤ini, bir fleye sadece 'Ol' demesiyle onun hemen oluvere-

ce¤ini bildirmifltir:

"Rabbim bana bir befler dokunmam›flken nas›l bir çocu¤um olabilir?"

dedi. (Fakat) "Allah neyi dilerse yarat›r. Bir iflin olmas›na karar verirse

yaln›zca ona "Ol" der o da hemen oluverir." (Al-i ‹mran Suresi, 47)

"‹flte böyle" dedi. "Rabbin dedi ki: -Bu Benim için kolayd›r. Onu insan-

lara bir ayet ve Biz'den bir rahmet k›lmak için (bu çocuk olacakt›r)." Ve

ifl de olup bitmiflti. Böylelikle ona gebe kald› sonra onunla ›ss›z bir ye-

re çekildi. (Meryem Suresi, 21-22)

Hz. Meryem, kendisine hiçbir insan eli de¤meden, Allah'›n dileme-

siyle Hz. ‹sa'ya hamile kalm›flt›r. Onun hamileli¤i dünyadaki sebepler-

den ba¤›ms›z olarak gerçekleflmifltir. Bu hamile kal›fl flekli, Hz. ‹sa'n›n

mucizelerinden biri olmufltur. 

Hz. Meryem'in Iss›z Bir Yere Çekilmesi
Allah Kuran'›n "Böylelikle ona gebe kald› sonra onunla ›ss›z bir

yere çekildi." (Meryem Suresi, 22) ayetiyle, Hz. Meryem'in Allah'›n dile-

mesiyle hamile kalmas›n›n ard›ndan ›ss›z bir yere çekildi¤ini bildirmek-

tedir. 

Allah, hayat›n›n her an›nda oldu¤u gibi, bu dönemde de Hz. Mer-

yem'i rahmeti ve korumas›yla desteklemifl, Hz. Meryem'e hamilelik dö-

nemi boyunca psikolojik ve fiziksel aç›dan ihtiyac› olabilecek her türlü

imkan› yaratm›flt›r.
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Kuflkusuz Hz. Meryem'in hamileli¤inin

gerçekleflti¤i bu dönemi ›ss›z bir yerde geçir-

mifl olmas›n›n pek çok hikmeti vard›r. Allah

bu flekilde Hz. Meryem'i, içerisinde bulundu-

¤u mucizevi durumu kavrayamayacak insan-

lar›n rahats›z edici tav›rlar›ndan uzak tut-

mufltur. Onun bu dönemi en rahat ve en hu-

zurlu flekilde geçirmesini sa¤lam›fl, sonras›n-
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da ise onun bu durumunu insanlara bir baflka mucizevi olayla aç›klaya-

rak, Hz. Meryem'in kendisine yöneltilecek tüm iftiralardan en güzel fle-

kilde temize ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r.

Hz. ‹sa'n›n Do¤umu ve Allah'›n 
Hz. Meryem'e Olan Yard›m›
Allah, hamileli¤i s›ras›nda Hz Meryem'i her aç›dan en güzel flekil-

de desteklemifltir. Çok iyi bak›m gerektiren ve hayati riskler içeren bir

olay olan do¤um esnas›nda, t›bbi malzemeleri, tecrübeli bir yard›mc›s›

olmayan bir kiflinin, yaln›z bafl›na bu iflin üstesinden gelebilmesi çok

zordur. Buna ra¤men bu konuda hiçbir tecrübesi olmayan Hz. Meryem,

Allah'a olan ba¤l›l›¤› ve güveni ile bu zor ifli tek bafl›na baflarabilmifltir.

fiiddetli do¤um sanc›lar› içerisinde bir hurma dal›na do¤ru ilerledi¤i s›-

rada Allah vahiy ile ona yard›m›n› iletmifltir. Allah ona hüzne kap›lma-

mas›n›, alt yan›nda onun için bir su ark› k›ld›¤›n› bildirmifltir. Allah, he-

nüz oluflmufl taze hurmalar›n dökülmesi için, hurma dal›n› kendine

do¤ru sallamas›n›, yiyip içmesini ve gözünün ayd›n olmas›n› buyur-



mufltur. Görüldü¤ü gibi Allah, ihtiyaç duydu¤u her konuda yapmas› ge-

reken herfleyi bildirerek Hz. Meryem'e yard›m etmifl ve bu zor flartlar al-

t›nda do¤umunu en iyi flekilde gerçeklefltirmesini sa¤lam›flt›r. Allah Ku-

ran'da Hz. Meryem'in bu durumunu bize flöyle bildirmektedir:

Derken do¤um sanc›s› onu bir hurma dal›na sürükledi. Dedi ki: "Kefl-

ke bundan önce ölseydim de, haf›zalardan silinip unutuluverseydim."

Alt›ndan (bir ses) ona seslendi: "Hüzne kap›lma, Rabbin senin alt
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(yan)›nda bir ark k›lm›flt›r." Hurma dal›n› kendine do¤ru salla, üzerine

henüz oluflmufl-taze hurma dökülüversin." Art›k, ye, iç, gözün ayd›n ol-

sun. E¤er herhangi bir befler görecek olursan, de ki: "Ben Rahman (olan

Allah)a oruç adad›m, bugün hiç kimseyle konuflmayaca¤›m." (Meryem

Suresi, 23-26)

Allah'›n Hz. Meryem üzerindeki rahmeti ve korumas›, hayat›n›n

her safhas›nda oldu¤u gibi, bu olayda da aç›kça görülmektedir. Bunun

yan› s›ra Allah'›n, Hz. Meryem'e 'hüzne kap›lmamas›n›', 'hurma yemesi-

ni' bildirmesinin ve onun yan›bafl›nda 'bir su ark› yaratm›fl olmas›n›n'

pek çok hikmeti vard›r. Tüm bu ayetler, do¤umu kolaylaflt›ran pek çok

iflaret içermektedir. Nitekim Allah'›n Hz. Meryem'in do¤umunu kolay-

laflt›rmak için sundu¤u bu nimetlerin, özellikle hamile ve do¤um yapan

kad›nlar için önemi ve faydalar›, bugün bilimsel olarak da bilinmektedir.

Bunlardan baz›lar›n› flöyle s›ralayabiliriz:

Allah'›n Hz. Meryem'e Hüzne Kap›lmamas›n› Bildirmesi
Önceki sat›rlarda de¤inildi¤i gibi Hz. Meryem hamileli¤i s›ras›nda

ailesinden ve yaflad›¤› toplumdan ayr›larak do¤u taraf›nda ›ss›z bir böl-

geye yerleflmifl ve do¤um gerçekleflene kadar da burada kalm›flt›r. Hz.

Meryem, bu flekilde hamilelik dönemini Allah'›n yaratt›¤› bu mucizeyi

anlayamayabilecek insanlar›n yanl›fl tav›rlar›ndan uzaklaflarak psikolo-

jik aç›dan rahat bir ortamda geçirmifltir. 

Allah, bu dönemde de Hz. Meryem'i desteklemifl, yard›m› ve rah-

metiyle müjdelemifl ve ona 'hüzne kap›lmamas›n›' bildirmifltir. Kuflku-

suz Hz. Meryem'in ›ss›z bir yere çekilmesinde oldu¤u gibi, Allah'›n bu

emrinin de pek çok hikmeti vard›r. Hüzne kap›lmamak herfleyden önce

mümin ahlak›n›n bir gere¤idir. ‹man sahibi bir insan nas›l bir zorluk içe-

risinde olursa olsun Allah'a güvenmeli ve O'nun kendisine kesin olarak

yard›m edece¤ini bilmenin rahatl›¤›n› yaflamal›d›r.
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Bu, tüm müminlerin göstermesi gereken bir ahlakt›r ancak bunun

yan› s›ra günümüzde modern t›bb›n elde etti¤i bilgilere bak›ld›¤›nda,

hamile olan ya da do¤um yapmakta olan bir kad›n›n hüzne kap›lmama-

s›n›n, stresten uzak bir ruh hali içerisinde olmas›n›n son derece önemli

oldu¤u görülmektedir. 

Allah Kuran'da, Hz. Meryem'e yiyip içmesini ve 'art›k gözünün

ayd›n olmas›n›' haber vermifltir. Ayr›ca, ayetlerde hüzne kap›lmaktan

sak›n›p kendisine müjdeledi¤i nimetin sevincini yaflamas›n› da bildir-

mifltir.  

Allah'›n Hz. Meryem'e Hurma Yemesini Bildirmesi
Allah, Hz. Meryem'e hurma dal›n› sallayarak, 'henüz ol-

gunlaflm›fl taze hurmalardan yemesini' bildirmifltir. Hur-

ma, günümüzde hem g›da hem de bir ilaç oldu¤u düflünü-

len bir besindir. Günümüzde elde edilen bilgiler, hurman›n

insan vücudunun sa¤l›kl› ve zinde kalabilmesi için ha-

yati önem tafl›yan 10'dan fazla element içerdi¤ini

ortaya koymaktad›r.

Hurmada insan vücuduna bol miktar-

da hareket ve ›s› enerjisi kazand›ran, özüm-

lemesi kolay olan fleker bulunmaktad›r.

Üstelik bu fleker kan flekerini h›zla yük-

selten glikoz de¤il, meyve flekeri

(fruktoz)dir. Hurma hem enerji

verir hem de kaslar›n ve sinir-

lerin geliflmesini sa¤lar.

Kalori de¤erinin çok

yüksek olmas› sebe-

biyle hastal›ktan

güçsüz düflmüfl ya
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da yorgun olan kimselere çok fayda verir.

Hurman›n 100 gram›nda, 1.5 gram prote-

in, 50 gram karbonhidrat bulunmaktad›r.

Kalori de¤eri ise 225 kcal.'dir. Taze hur-

malarda %60-65 oran›nda fleker ve %2

oran›nda da protein vard›r.

Yine modern t›bb›n bulgular›na gö-

re, hurma özellikle de do¤um yapan ka-

d›nlar için de son derece faydal› görül-

mektedir. Doktorlar, hamile kad›nlara

do¤um yapt›klar› gün meyve flekerli yi-

yecek verilmesi gerekti¤ini belirtmekte-

dirler. Bunun amac›, annenin zay›f düflen

vücuduna enerji ve canl›l›k kazand›rmak,

ayn› zamanda da yeni do¤an bebe¤e ge-

rekli olan sütü oluflturabilmesi için, süt

hormonlar›n› harekete geçirmek, anne

sütünü ço¤altmakt›r. 

Bu bilgiler, Allah'›n Hz. Meryem'e,

hem kendisine enerji ve canl›l›k verecek

hem de bebe¤in tek g›das› olan sütün

meydana gelmesini sa¤layacak 'hur-

ma'dan yemesini bildirmesindeki

baz› hikmetleri ortaya koy-

maktad›r. Burada üzerin-

de düflünülmesi gere-

ken hikmetlerden bir

di¤eri ise, Allah'›n Hz.

Meryem'e hurma ile

38



39

Harun Yahya



Örnek Müslüman Kad›n; Hz. Meryem

birlikte bir su ark› k›lmas› ve ona yiyip içmesini bildirmifl olmas›d›r. Gü-

nümüzde bilim adamlar›, bir insan›n ihtiyaç duyabilece¤i tüm element-

leri içerdi¤i için, hurman›n önemli bir besin kayna¤› oldu¤unu belirt-

mektedirler.2

Bu konuda tan›nm›fl uzmanlardan biri olan V. H. W. Dowson ise, bir

hurma ve bir bardak sütün bir insan›n günlük besin ihtiyac›n› karfl›lama-

ya yetece¤ini söylemektedir.3

Hurma içerik olarak çok çeflitli vitamin ve minerallere sahiptir. Lif,

ya¤ ve proteinler aç›s›ndan da çok zengindir. Hurmada sodyum, potas-

yum, kalsiyum, magnezyum, fiber, demir, kükürt, fosfor ve klor da bu-

lunmaktad›r. Hurma ayr›ca A vitamini, betakaroten, B1, B2, B3 ve B6 vi-

taminlerini de içerir. Hurmada bulunan vitamin ve minerallerin hamile-

likteki faydalar›ndan baz›lar›n› flöyle s›ralayabiliriz:

Hurman›n besleyici oran›n›n gücü, içerdi¤i uygun mineral denge-

sinden kaynaklanmaktad›r. Hamilelikte meydana gelen uzun süreli bu-

lant› ve fiziksel tepkimeler nedeniyle potasyum eksikli¤i aç›¤a ç›kar ve

bu durumda da potasyum takviyesi yap›lmas› gerekir. Hurmada bol

miktarda bulunan potasyum bu aç›dan büyük önem tafl›d›¤› gibi, vücut-

taki su dengesinin korunmas›nda da son derece etkilidir.

‹çerdi¤i demir, k›rm›z› kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sen-

tezini kontrol eder ve bu da hamilelikte kans›zl›¤›n engellemesini ve be-

be¤in geliflimi için hayati önem tafl›yan kandaki RBC dengesinin uygun

hale gelmesini sa¤lar. Çok fazla demir içermesi sebebiyle, bir insan gün-

de 15 tane hurma yiyerek vücudunun demir ihtiyac›n› karfl›layabilir ve

demir eksikli¤inden kaynaklanan rahats›zl›klardan kurtulmufl olur. 

Hurmada bulunan kalsiyum ve fosfat ise, iskelet oluflumu ve vü-

cudun kemik yap›s›n›n dengelenmesi için çok önemli elementlerdir.

Hurma içerdi¤i bol fosfor, kalsiyum, demir ve g›da maddeleri ile kan-

s›zl›¤a ve kemik zay›fl›¤›na karfl› bünyeyi korur ve bu hastal›klar›n azal-

t›lmas›na yard›m eder.
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Allah, Hz. Meryem'e hurma
yemesini vahyederek, hur-
mada bulunan faydal› vita-
min ve minerallere dikkat
çekmifl olabilir.
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Bilim adamlar› hurman›n stres ve gerginli¤i giderici

etkisine de dikkat çekmektedirler. Berkeley Üniversitesi uz-

manlar›n›n yapt›¤› araflt›rmalar, sinirleri güçlendiren B6 vi-

tamininin ve magnezyum mineralinin hurmada yüksek

miktarda bulundu¤unu ortaya koymufltur. Sinir vitamini

olarak adland›r›lan B6 ile kaslar›n çal›flmas›nda önemli rol

oynayan magnezyum hurmada bol miktarda mevcuttur.

Hurma ayr›ca içerdi¤i magnezyum ile de, böbrekler için

son derece önemlidir. Bir insan günde 2-3 tane hurma yiye-

rek vücudunun magnezyum ihtiyac›n› karfl›layabilir.4

Bunlar›n yan› s›ra, hurmada hamilelikte kad›nlar›n al-

mas› gereken bir B vitamini olan folik asit de bulunmakta-

d›r. Folik asit (B9), vücutta yeni kan hücresi yap›m›nda,

aminoasit yap›m›nda ve hücrelerin yenilenmesinde önemli

görevler üstlenen bir vitamindir. Bu yüzden hamilelikte fo-

lik asit ihtiyac› belirgin flekilde artar ve günlük ihtiyaç iki

kat›na ç›kar. Folik asit seviyesi yetersiz oldu¤unda yap›sal

olarak normalden büyük, ancak ifllevleri düflük alyuvar

hücreleri meydana gelir ve kans›zl›k belirtileri ortaya ç›kar.

Özellikle hücre bölünmesinde ve hücrenin genetik ya-

p›s›n›n oluflmas›nda önemli rol oynayan folik asit, hamile-

lik s›ras›nda gereksinimi iki kat›na ç›kan tek maddedir.

Hurma da, folik asit aç›s›ndan çok zengin bir besin türüdür.

Hamilelikte A vitaminine olan ihtiyaç ise, günlük ola-

rak 800/ug'e kadar yükselmektedir. Hurma da, A vitaminin

öncüsü olan betakaroten aç›s›ndan son derece zengindir.5

Ayr›ca di¤er meyveler genellikle protein aç›s›ndan ye-

tersizdir, ancak hurma proteinleri de içermektedir.6
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Do¤um s›ras›nda olu-
flan kan kayb› vücut fle-

kerinin düflmesine se-
bep olur. ‹çerdi¤i

%50'den fazla fleker ile
çok besleyici olan hur-
ma vücudun bu ihtiya-
c›n› fazlas›yla karfl›lar. 



Yine hurmada bulunan oksitosin maddesi de, modern t›pta do¤u-

mu kolaylaflt›r›c› bir ilaç olarak kullan›lmaktad›r. Oksitosin, do¤umu ko-

laylaflt›r›c› etkisi nedeniyle pek çok kaynakta "rapid birth" yani "h›zl› do-

¤um" sözleriyle tan›mlanmaktad›r. Do¤um sonras›nda ise anne sütünü

art›r›c› etkisiyle bilinmektedir.7

Hurma ile ilgili tüm bu bilgiler, Allah'›n sonsuz ilmini ve Hz. Mer-

yem üzerindeki rahmetini ortaya koymaktad›r. Hz. Meryem, Allah'›n il-

ham›yla yedi¤i hurma sayesinde, belki de o s›rada ihtiyaç duydu¤u her

türlü besini karfl›lama imkan› bulmufl, do¤umunu kolaylaflt›racak bir

imkan elde etmifltir (kuflkusuz en do¤rusunu Allah bilir). 

Peygamber Efendimiz de "‹çinde hurma bulunan evin halk› aç

kalmaz'' hadis-i flerifiyle, modern t›bb›n ancak günümüzde tespit ede-
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bildi¤i hurman›n faydalar›na dikkat çekerek, hikmetli bir tavsiyede bu-

lunmufltur.8

Allah'›n Hz. Meryem'in 
Yan›nda Bir Su Ark› K›lmas›
Allah, Hz. Meryem'e, 'onun hemen alt yan›nda bir su ark› k›ld›¤›-

n›, art›k yiyip içmesini ve gözünün ayd›n olmas›n›' bildirmifltir.

Suyun da ayn› hurma gibi, kas hareketlerini düzenleyerek do¤um

sanc›s›n› hafifletici özellikleri bulunmaktad›r. Öncelikle suyun sadece

görülmesi veya sesinin iflitilmesi bile otonom olarak kaslar›n hareketini



Örnek Müslüman Kad›n; Hz. Meryem

46



47

düzenlemektedir. Nitekim modern do¤um klinikleri do¤um ifllemini ha-

vuz içerisinde gerçeklefltirerek bu durumdan faydalanmaktad›rlar. 

Bunun yan› s›ra bilindi¤i gibi su, yaflam›n devam› ve sa¤l›¤›n koru-

nabilmesi için  mutlaka gerekli olan hayati bir maddedir. ‹nsan vücu-

dunda gerekleflen hemen hemen her fonksiyonda; vücut s›cakl›¤›n›n

ayarlanmas›, besin maddelerinin ve oksijenin tafl›nmas›, at›k maddelerin

hücrelerden uzaklaflt›r›lmas›, eklemlerin düzgün ifllev görmesinin sa¤-

lanmas›, cildin nem ve elastikiyetinin sa¤lanmas›, sindirimin kolaylaflt›-

r›lmas›, organ ve dokular›n korunmas›n›n sa¤lanmas›nda su büyük

önem tafl›maktad›r. Günümüzde suyun tedavi amaçl› kullan›m› giderek

yayg›nlaflmaktad›r. Suya dokunmak, su ile temas halinde olmak ba¤›fl›k-

l›k sistemini uyarmakta, stres karfl›t› hormonlar›n üretimini h›zland›r-

makta, kan dolafl›m›n› ve metabolizmay› canland›rmakta, a¤r›lar› hafif-

letmektedir.9

Hamilelikte ise, suyun çok fazla aç›dan önemi vard›r. Hamilelik s›-

ras›nda, hem artan kan miktar› hem de geliflmekte olan bebek nedeniy-

le, süt veren kad›nlarda ise süt üretimi nedeniyle suya özellikle ihtiyaç

vard›r. Anne sütünün %87'sinin sudan olufltu¤u göz önünde bulunduru-

lacak olunursa, suyun do¤um sonras›nda da oldukça önemli oldu¤u an-

lafl›lmaktad›r.

Harun Yahya
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Bunlar›n yan› s›ra, hem annenin hem de bebe¤in kan›ndaki elekt-

rolit dengesinin sa¤lanabilmesi için de suya ihtiyaç vard›r. Hamilelikte

salg›lanan hormonlar vücudun s›v›lar› kullan›m fleklini de¤ifltirir. Ha-

mileli¤in sonlar›na do¤ru annenin kan›n›n hacmi yaklafl›k 1,5 kat›na ç›-

kar.  Hamilelik döneminde kad›n›n solunum yolu ile kaybetti¤i su mik-

tar› da hamilelik öncesine göre çok daha fazlalafl›r. Bebe¤in içinde bu-

lundu¤u amniyon s›v›s› her üç saatte bir kendini yenilemektedir. Yeter-

siz su al›m›na ba¤l› dehidrasyon durumunda amniyon s›v›s›n›n mikta-

r› da azalabilmektedir.

Hamilelikte dehidrasyonun bir baflka olumsuz etkisi de erken do-

¤um a¤r›lar›d›r. Dehidrasyon durumunda salg›lanan baz› hormonlar

do¤um kas›lmalar›n› bafllatan hormonu taklit ederek erken do¤um kas›l-

malar›na neden olabilirler. Erken do¤um tehdidine karfl› uygulanan te-

davi ifllemi, damar yolunun aç›larak s›v› verilmesidir. Bu ise s›v› al›m›-

n›n önemini belirtmek aç›s›ndan dikkat çekicidir. Ço¤u zaman hafif ka-

s›lmalar sadece s›v› verilmesi ile kaybolur gider. 

Su ayr›ca vücudun tafl›ma sistemidir. Besin maddelerini ve oksijeni

kan yolu ile bebe¤e tafl›yan da yine sudur. Su ayn› zamanda hamilelikte

s›k görülen ve erken do¤um ya da düflüklere neden olabilen baz› enfek-

siyonlar›n önlenmesinde de aktif rol al›r. Yeteri kadar su içildi¤inde, en-

feksiyon riski azal›r.10

Doktorlar hamile kad›nlar›n, su ihtiyaçlar›n›n hamile olmad›klar›

döneme oranla en az %50 miktar›nda art›fl gösterdi¤ini, bu nedenle de

yeterli su içilmemesi durumunda vücudun harcad›¤› s›v›lardan tasarruf

yoluna giderek çeflitli rahats›zl›klara yol açaca¤›n› belirtmektedirler.11

Bilimin ortaya koydu¤u tüm bu gerçekler Allah'›n Hz. Meryem için

bir su ark› k›lmas›n›n ve yiyip içmesini bildirmesinin ne kadar hikmetli

oldu¤unu bir kez daha gözler önüne sermekte ve Allah'›n sonsuz ilmi-

nin delillerini oluflturmaktad›r.
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Hz. Meryem'in Hurma Dal›n› 
Kendisine Do¤ru Sallamas›
Allah, do¤um sanc›s› içerisinde bir

hurma dal›na ilerledi¤i s›rada Hz. Mer-

yem'e 'hurma dal›n› kendisine do¤ru

sallamas›n›' (Meryem Suresi, 25) bildir-

mifltir. 

Günümüzde doktorlar do¤um s›-

ras›nda insan›n bir fleyi tutup kendisine

do¤ru çekmesinin kaslar üzerinde fay-

dal› etkileri olabilece¤ini ifade etmekte-

dirler. Bu amaçla do¤um s›ras›nda ka-

d›nlara, sanc›y› giderebilmek ya da ço-

cu¤un rahatl›kla do¤abilmesini sa¤la-

mak için çeflitli hareketler yapt›r›rlar. Bu

hareketlerin vücutta oluflan bask› hissi-

nin ve do¤um s›ras›nda ortaya ç›kabile-

cek sorunlar›n azalmas›n› ve do¤umun

daha k›sa sürmesini sa¤layaca¤› düflü-

nülmektedir.12

Doktorlar, do¤umun, ilk sanc›la-

r›ndan hemen sonra gerçekleflen ikinci

evresinde, kad›n›n bafl›n›n hafif yukar›-

da olmas›n›n yerçekimi gücünden de

faydalanmak aç›s›ndan oldukça önemli

oldu¤unu belirtmektedirler. Bunun yan›

s›ra hastanelerde bulunan do¤um ma-

salar›na, kad›nlar›n rahat do¤um yapa-
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bilmeleri amac›yla güç almalar›n› sa¤layan tutacak saplar ya da ayak pe-

dallar› yerlefltirilmektedir. 

Baz› hekimler ise bu evrede hastan›n do¤um masas›nda yatmas› ye-

rine çömelmesini veya özel sandalyelere oturmas›n› tercih ederler. Gü-

nümüzdeki teknolojik geliflmelerden k›sa bir süre öncesine kadar ise, ço-

¤u sa¤l›k merkezinde bu amaçla kullan›lan bir baflka yöntem de, anne-

nin tavandan sark›t›lan bir ipe as›larak kendisini yukar› do¤ru çekmeye

çal›flmas›d›r. Bütün bu tekniklerin teorik olarak do¤ru ve mant›kl› oldu-

¤u bilinmektedir.13

Günümüzde yap›lan tüm bu t›bbi uygulamalar, Allah'›n Hz. Mer-

yem'e hurma dal›n› kendisine do¤ru çekip sallamas›n› ilham etmesinin

bu yönde de hikmetleri olabilece¤ini  ortaya koymaktad›r (en do¤rusu-

nu Allah bilir).

Hz. Meryem'in Hz. ‹sa ile Birlikte 
Kavmine Geri Dönmesi
Hz. Meryem ailesinden uzaklafl›p çekildi¤i ›ss›z bölgeden Hz. ‹sa

ile birlikte geri döndü¤ünde, kavmindeki insanlar bu durumun Allah'›n

yaratt›¤› bir mucize oldu¤unu kavrayamam›fl ve Hz. Meryem'e yönelik

birtak›m çirkin iftiralarda bulunmufllard›r. Hem ‹mran ailesinin, hem de

Hz. Meryem'in Allah'tan korkan dindar kimseler olduklar›n›, güzel ah-

laklar›n› ve iffetlerine olan düflkünlüklerini bildikleri halde, ona bir-

tak›m iftiralar atm›fllard›r. Allah Kuran'da kavminin Hz. Meryem'e yö-

nelik bu iftiralar›n› flöyle bildirmifltir:

Böylece onu tafl›yarak kavmine geldi. Dediler ki: "Ey Meryem, sen ger-

çekten flafl›rt›c› bir fley yapt›n. Ey Harun'un k›z kardefli, senin baban kö-

tü bir kifli de¤ildi ve annen de azg›n, utanmaz (bir kad›n) de¤ildi." (Mer-

yem Suresi, 27-28)
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Kuflkusuz bu durum Hz. Meryem için Allah'tan gelen bir deneme-

dir. ‹ffetini koruyan, Allah'tan korkup sak›nan bir kimse olmas›na ra¤-

men, kavminin bu yöndeki iftiralar›na maruz kalm›flt›r. Bu kimseler as-

l›nda onun üstün ahlak›na ve flerefli yaflant›s›na çok yak›ndan flahit ol-

duklar› halde, yine de bu durumu görmezlikten gelmifllerdir. Hz. Mer-

yem ise, üstün ahlak›yla yine Allah'a s›¤›nm›fl ve onlar›n bu iftiralar›na

karfl› Allah'›n en güzel karfl›l›¤› verece¤ini bilerek tevekkül etmifltir. 
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Hz. Meryem'in Konuflma Orucu Tutmas›
Hz. Meryem, bafl›na gelen her olayda Allah'a yönelip dönmüfl, yar-

d›m›, deste¤i yaln›zca Allah'tan beklemifl ve her defas›nda da Allah'›n

genifl fazl› ve rahmetiyle karfl›l›k görmüfltür. Kavminin kendisine yönelt-

ti¤i iftiralarda da, yine Rabbimiz'in kendisini onlar›n tüm iftiralar›ndan

en güzel flekilde temize ç›karaca¤›n› bilmenin güvenini yaflam›flt›r. Nite-

kim Allah Hz. Meryem'e "... E¤er herhangi bir befler görecek olursan,

de ki: "Ben Rahman (olan Allah)a oruç adad›m, bugün hiç kimseyle

konuflmayaca¤›m." (Meryem Suresi, 26) fleklinde bildirerek, kavminin

karfl›s›na ç›kt›¤›nda onlara 'Allah'a konuflma orucu adad›¤›n›' söyleme-

sini vahyetmifltir.
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Hz. Meryem,

kavminin yan›na gitti-

¤inde, kendisiyle konufl-

mak isteyen ve suçlama-

larda bulunan kimselere, Allah'›n daha

önce kendisine Cebrail ile "Beflikte de, yetiflkin-

li¤inde de insanlarla konuflacakt›r. Ve O salih-

lerdendir." (Al-i ‹mran Suresi, 46) fleklinde müjdele-

di¤i, Hz. ‹sa'y› iflaret etmifltir.

Bu iflaretle Allah büyük bir mucize gerçeklefltir-

mifl ve Hz. ‹sa'y› henüz beflikte oldu¤u halde konufl-



turarak Hz. Meryem'e çok büyük bir yard›mda bulunmufltur. Allah, kav-

minin Hz. Meryem'den bekledi¤i aç›klamay›, Hz. ‹sa'ya söyletmifl, hem

onu at›lan iftiralardan temize ç›karm›fl, hem de bir mucize ile Hz. ‹sa'n›n

elçili¤ini ‹srailo¤ullar›'na müjdelemifltir:

Bunun üzerine ona (çocu¤a) iflaret etti. Dediler ki: "Henüz beflikte olan

bir çocukla biz nas›l konuflabiliriz?" (‹sa) Dedi ki: "fiüphesiz ben

Allah'›n kuluyum. (Allah) Bana Kitab› verdi ve beni peygamber k›ld›.

Nerede olursam (olay›m,) beni kutlu k›ld› ve hayat sürdü¤üm müddet-

çe, bana namaz› ve zekat› vasiyet (emr) etti. Anneme itaati de. Ve beni

mutsuz bir zorba k›lmad›. Selam üzerimedir; do¤du¤um gün, ölece¤im

gün ve diri olarak yeniden-kald›r›laca¤›m gün de. ‹flte Meryem o¤lu ‹sa;

hakk›nda kuflkuya düfltükleri "Hak Söz".

(Meryem Suresi, 29-34)

Allah'›n Hz. ‹sa'ya be-

flikte iken nutuk verip

konuflturmufl olmas›,

Hz. Meryem'e karfl›

çirkin iftiralarda bulu-

nan kavminde büyük

bir flaflk›nl›¤a neden

olmufltur. Bu olayla

birlikte, Allah'›n "Irz›-

n› koruyan (Mer-

yem); Biz ona Ken-

di Ruhumuz'dan

üfledik, onu ve ço-

cu¤unu insanl›¤a
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bir ayet k›ld›k." (Enbiya Suresi, 91) ayetiyle bildirdi¤i gibi, her ikisinin

de Allah'›n insanlar üzerine üstün k›ld›¤› kimseler oldu¤u anlafl›lmakta-

d›r. Hz. Meryem'in ne kadar üstün ahlaka sahip bir insan oldu¤u, onur-

lu ve temiz kiflili¤i bu konuflmayla ortaya ç›km›fl ve inkarc› kavmin tu-

zaklar› en güzel flekilde bozulmufltur. 

Allah "Biz, Meryem'in o¤lunu ve annesini bir ayet k›ld›k ve iki-

sini bar›nmaya elveriflli ve akarsuyu olan bir tepede yerlefltirdik."

(Müminun Suresi, 50) ayetiyle, bu olaylar›n ard›ndan Hz. Meryem ve

Hz. ‹sa'n›n hayatlar›n› yine Allah'›n rahmeti alt›nda devam ettirdiklerini

bildirmifltir. 

Allah'›n Hz. Meryem Aleyhinde
Konuflanlara Verdi¤i Karfl›l›k 
‹srailo¤ullar›, Allah'›n göstermifl oldu¤u bu mucizelerle Hz. Mer-

yem'in ve Hz. ‹sa'n›n Allah'›n üstün k›ld›¤› kimseler olduklar›na aç›kça

flahit olmufllard›r. Allah, kendilerine gösterilen bu mucizevi olaya ra¤-

men, hala Hz. Meryem'e iftirada bulunmay› sürdüren kimseler için bü-

yük bir azap oldu¤unu flöyle bildirmifltir:

(Bir de) ‹nkâra sapmalar› ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar

söylemeleri... nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik)... (Nisa Su-

resi, 156-157)

Hz. Meryem'in Üstün Ahlak›
Hz. Meryem hayat› boyunca gösterdi¤i üstün ahlak ile tüm Müslü-

man kad›nlar için önemli bir örnek olmufltur. Allah Hz. Meryem'e dün-

yada önemli bir sorumluluk yüklemifl ve bu flerefli görev için onu Ku-

ran'›n ifadesiyle 'güzel bir bitki gibi' yetifltirmifltir. 

Allah, onu ‹mran ailesi gibi seçkin k›lm›fl, güçlü ve samimi iman sa-

hibi kimselerin soyundan k›larak, onun bu üstün ahlakl› insanlar
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taraf›ndan yetifltirilmesini sa¤lam›flt›r. Bunun yan› s›ra

Allah, Hz. Zekeriya'n›n e¤itimiyle, Hz. Meryem'i üstün ve

seçkin bir peygamberin ahlak›yla ahlakland›rm›flt›r.

Allah'›n rahmeti sayesinde, do¤du¤u andan itibaren bu

kutlu insanlar›n e¤itimiyle flereflenen Hz. Meryem, güçlü bir

iman ve üstün bir ahlak seviyesine ulaflm›flt›r. Bu olgunlu¤a

erifltikten sonra ise Allah mucizelerini göstererek, Hz. Mer-

yem'in üzerindeki rahmetini, korumas›n› ve merhametini

yakinen görmesini sa¤lam›flt›r. Hz. Meryem'in ibadet eder-

ken mihrapta sürekli olarak yiyecek bulmas›, Allah'›n ona

olan deste¤inin ve rahmetinin aç›k bir göstergesidir. Allah

daha sonra Hz. Meryem'i Cebrail ile görüfltürerek, ona olan

bu rahmetini Cebrail'in sözleriyle de bildirmifltir. 

Hz. Meryem hayat›n›n her an›nda Allah'a karfl› gös-

termifl oldu¤u güzel ahlak›yla, Allah'a olan içten ba¤l›-

l›¤›n› ve sadakatini en güzel flekilde ortaya koymufl-

tur. Allah'›n kendisini denedi¤i tüm zorlu olaylardaki

kararl›l›¤›, tevekkülü, kay›ts›z flarts›z teslimiyetiyle de,

Allah'a ne kadar gönülden ve samimiyetle ba¤l› oldu¤u-

nu en güzel flekilde ifade etmifltir. 

Hz. Meryem'in yaflad›¤› tüm zorlu anlarda tek bafl›na

olmas›, onun için bafll› bafl›na önemli bir deneme konusu ol-

mufltur. Zira insanlar zorluk anlar›nda daima kendilerine

yard›m edecek, destek olacak yol gösterecek birilerine ihti-

yaç duyar ve olmad›¤›nda da kimileri yaln›zl›klar›ndan do-

lay› bir zay›fl›k ve üzüntü hissine kap›l›rlar. Hz. Meryem'de

ise asla böyle bir durum söz konusu olmam›flt›r. O, herfleyi

yaln›zca Allah'tan beklemifl, yaln›zca Allah'a güvenmifltir. 

Deste¤i, yard›m› ancak Allah'tan istemifl ve O'nun gös-

terece¤i yola uyman›n, O'nun sözüne itaat etmenin kendisi-
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ne yetece¤ini bilmifltir. En zor an›nda bile ümitsizli¤e, karamsarl›¤a ka-

p›lmam›fl, Allah'›n tüm yaflad›klar›n› mutlaka hayra dönüfltürece¤ini,

zorluklar›n her birini en güzel flekilde giderece¤ini bilerek Allah'a gö-

nülden teslim olmufltur. Nitekim Allah, yaflad›¤› her zorlukla beraber,

onun için bir kolayl›k k›lm›fl, onu daima yard›m› ve rahmetiyle destek-

lemifl ve karfl›laflt›¤› zorluklar› çok büyük hay›rlara ve güzelliklere dö-

nüfltürmüfltür.

Bunun yan› s›ra karfl› karfl›ya kald›¤› olaylar› nas›l çözebilece¤i ko-

nusunda hiçbir tecrübesinin olmamas› da Hz. Meryem için önemli bir

imtihan sebebi olmufltur. Hamile kalm›fl ve tek bafl›na bir çocuk dünya-

ya getirmek durumunda kalm›flt›r. Bu konuda hiçbir tecrübesi yoktur.

Ancak hayat›n›n her safhas›nda oldu¤u gibi, bu olayda da hiçbir flekilde

bir y›lg›nl›¤a kap›lmam›flt›r. Çok güçlü, iradeli ve kararl› bir kiflilik ser-

gilemifl ve Allah'›n yard›m›yla tüm bunlar›n en güzel flekilde üstesinden

gelebilece¤ini bilmenin huzurunu ve güvenini yaflam›flt›r. Nitekim bu

konuda da Allah onu olabilecek en mükemmel nimetlerle desteklemifl,

iflini kolaylaflt›rm›fl ve gösterdi¤i güçlü karakterden dolay› onu baflar›l›

k›lm›flt›r.

Hz. Meryem'in ahlak›ndaki üstünlü¤ün bir baflka göstergesi ise

onun üstlendi¤i zor sorumlulu¤u yerine getirirken yaflad›¤› s›k›nt›lar

karfl›s›nda güzel bir sab›r gösterebilmifl olmas›d›r. Hz. Meryem çok

önemli ve flerefli bir görev üstlenmifltir. Ancak bu üstün ve flerefli duru-

mun, kavmi taraf›ndan gere¤i gibi anlafl›lamamas›, inkar içerisinde olan

halk›n›n kendisine haks›z bir bak›fl aç›s›yla yaklafl›p iftiralarda bulunma-

s›, Hz. Meryem için önemli bir sab›r ve deneme konusu olmufltur. Bu

aflamada da Allah'a olan güveninde sab›r ve kararl›l›k göstermifltir. Güç-

lü, iradeli ve dirayetli kiflili¤inden hiçbir flekilde taviz vermemifltir. Her

olay›n Allah'›n kontrolünde oldu¤unu ve Allah'›n kendisini tüm bu ifti-

ralardan en güzel flekilde temize ç›karaca¤›n› bilerek, bu olaylara ve in-
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sanlar›n cahilce tav›rlar›na karfl› güzel bir sab›r ile sabretmifltir. 

Hz. Meryem'in bu olaylar s›ras›nda dikkat çeken bir baflka özelli¤i

ise, insanlar›n r›zas›ndan tamamen s›yr›lm›fl olmas›d›r. Allah'a kat›ks›z

bir iman ile teslim olmufltur. Bu nedenle de insanlar›n yorumlar›ndan,

k›namalar›ndan hiçbir flekilde etkilenmemifltir. Samimi iman› ve ihlas›n-

dan dolay› onun için as›l önemli olan Allah'›n r›zas›na uygun hareket

edebilmifl olmakt›r. 

Görüldü¤ü gibi Hz. Meryem her iflinde daima kat›ks›z olarak

Allah'a yönelmifl, iman›ndaki ve Allah'a olan teslimiyetindeki bu sami-

miyet sonucunda da, her zaman için Allah'›n rahmetiyle karfl›l›k gör-

müfltür. 

Unutulmamal›d›r ki, güzel ahlak› baflkalar›na da anlatman›n iki yo-

lu vard›r. ‹nsan kimi zaman güzel ahlak› sözleriyle, kimi zaman da tüm

bunlar› insanlar için güzel bir örnek oluflturarak davran›fllar›yla anlat›r.

Bu iki yol aras›nda, en makbul ve asl›nda en etkili olan›, insan›n tav›rla-

r›yla yapt›¤› tebli¤dir. Çünkü bu en samimi oland›r. Taklit edilmesi

mümkün de¤ildir. Ancak iman›n kalpte samimi olarak yaflanmas›yla, in-

san›n inand›klar›n› en samimi flekilde hayata geçirip tav›rlar›na yans›t-

mas›yla gerçekleflebilir. 

Hz. Meryem bu üstün ahlak› gösterebilmifl, iman›yla, tav›rla-

r›yla ve ahlak›yla tüm insanl›k için önemli bir örnek ve tebli¤

vesilesi olmufltur. Onun insanlara olan bu samimi tebli¤i,

Allah'›n dilemesiyle en güzel flekilde karfl›l›k görmekte,

iman edenlerin imanda derinleflip, Hz. Meryem'in örnek

ahlak›n› yaflamalar› ve Hz. Meryem karakterini kazanmala-

r› için önemli bir vesile olmaktad›r.
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z. ‹sa di¤er tüm peygamberler gi-

bi Allah'›n insanlar› do¤ru yola

ça¤›rmakla görevlendirdi¤i, dün-

yada ve ahirette seçkin k›ld›¤› el-

çilerindendir. Allah, Kuran'da Hz.

‹sa'n›n do¤umundan Allah'›n Ka-

t›na yükselifline kadar her konu-

da, di¤er insanlardan büyük fark-

l›l›klar gösterdi¤ine dikkat çekmifltir. Herfleyden önce Hz.

‹sa, bilinen sebeplerin d›fl›nda bir yarat›l›flla do¤mufl ve ba-

bas›z olarak dünyaya gelmifltir. Allah, Hz. ‹sa do¤madan ön-

ce, birçok özelli¤ini ve insanlar için bir Mesih olarak gönde-

rildi¤ini melekleri arac›l›¤›yla annesi Hz. Meryem'e bildir-

mifltir. Hz. ‹sa'n›n Kuran'da haber verilen bu seçkin özellik-

lerinden biri "Allah'›n bir kelimesi" olmas›d›r:

... Meryem o¤lu Mesih ‹sa, ancak Allah'›n elçisi ve  kelime-

sidir. Onu ('OL' kelimesini) Meryem'e yöneltmifltir ve

O'ndan bir ruhtur... (Nisa Suresi, 171)

Hani Melekler, dediler ki: "Meryem, do¤rusu Allah Kendin-

den bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun ad› Meryem

o¤lu ‹sa Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette 'seçkin, onurlu,

sayg›nd›r' ve (Allah'a) yak›n k›l›nanlardand›r. (Al-i ‹mran

Suresi, 45)

65



66



Kuran'da "Allah'›n kelimesi" ifadesi yal-

n›zca Hz. ‹sa için kullan›lm›flt›r. Allah, Hz.

‹sa henüz dünyaya gelmeden onun ismini

bildirmifltir. Bu, Hz. ‹sa'n›n di¤er insan-

lardan daha farkl› bir yarat›l›flla yarat›l-

d›¤›n› gösteren ifadelerden biridir. 

Hz. ‹sa hakk›nda do¤rulu¤u ke-

sin olan bilgiye ulaflabilece¤imiz kaynak,

Allah'›n k›yamete kadar koruyaca¤›n› vaat etti-

¤i Kuran-› Kerim'dir. Allah Kuran'da, Hz.

‹sa'n›n ölmedi¤ini, gö¤e yükseltildi¤ini haber

vermifltir.  Hz. ‹sa  'ahir zaman' ad› verilen k›ya-

met öncesinde yaflanacak olan dönemde ikinci

kez dünyaya gelecektir. Ayr›ca Peygambe-

rimiz (sav) de Hz. ‹sa'n›n yeryüzü-

ne geri gelece¤ini pek çok ha-

dis-i flerifinde bildirmifltir. Bu

konuya iliflkin bilgiler Ku-

ran'da flöyle yer almaktad›r:
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Hz. ‹sa Öldürülmemifl, Allah Kat›na Yükseltilmifltir
Hz. ‹sa'y› tutuklayan Romal›lar ve Yahudi din adamlar› onu çarm›-

ha gerdiklerini ve böylelikle onu öldürdüklerini iddia etmifllerdir. Nite-

kim, tüm H›ristiyan alemi de olay› bu flekilde kabul etmekte, fakat Hz.

‹sa'n›n öldükten sonra dirilerek gö¤e yükseldi¤ine inanmaktad›r. Ancak

Kuran'a bakt›¤›m›zda olay›n asl›n›n böyle olmad›¤›n› görürüz: 

Ve: "Biz, Allah'›n Resulü Meryem o¤lu Mesih ‹sa'y› gerçekten öldür-

dük" (katelna) demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oy-

sa onu öldürmediler (ma katelehu) ve onu asmad›lar (ma salebehu).

Ama onlara (onun) benzeri gösterildi (flubbihe). Gerçekten onun hak-

k›nda anlaflmazl›¤a düflenler, kesin bir flüphe içindedirler. Onlar›n bir

zanna uymaktan baflka buna iliflkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin

olarak öldürmediler (ma katelehu). (Nisa Suresi, 157)

Ayn› ayetin devam›nda Hz. ‹sa'n›n öldürülmedi¤i ve Allah Kat›na

yükseltildi¤i flu flekilde bildirilmektedir:

Hay›r; Allah onu Kendine yükseltti (refea). Allah üstün ve güçlüdür, hü-

küm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 158)
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Ayette geçen "ama onlara (onun) benzeri gösterildi" ifadesi Hz.

‹sa'n›n öldürülmedi¤ini ve Allah Kat›na yükseltildi¤ini ortaya koymak-

tad›r. Allah, bu iddiada bulunanlar›n gerçe¤e dair bir bilgilerinin olma-

d›¤›n› da haber vermektedir. Allah insanlara Hz. ‹sa'n›n bir benzerini

göstermifl ve onu Kendi Kat›na yükseltmifltir. 

Kuran'da Peygamberlerin Ölümleri
Kuran'da peygamberlerin ölümlerinin aktar›ld›¤› k›ssalarda geçen

kelimeler ile, Hz. ‹sa'n›n öldürülme girifliminin anlat›ld›¤› ayetlerde ge-

çen kelimelerin incelenmesi, Hz. ‹sa'yla ilgili önemli bir gerçe¤i ortaya

ç›karmaktad›r. Kuran'da peygamberlerin ölmesi veya öldürülmesiyle il-

gili olarak kullan›lan kelimeler "katele (öldürmek), mate (ölmek), haleke

(helak olmak), salebe (asmak)" ya da birkaç özel kelime ile ifade edilmifl-

tir. Oysa Hz. ‹sa için, Kuran'da çok aç›k bir ifadeyle, "Onu öldürmediler

(ma katelehu) ve asmad›lar (ma salebuhu)" ifadesi kullan›larak hiçbir

öldürme flekliyle öldürülmedi¤i vurgulanmaktad›r. ‹nsanlara Hz. ‹sa'n›n

bir benzerinin gösterildi¤i ve onun Allah Kat›na yükseltildi¤i bildiril-

mektedir. Al-i ‹mran Suresi'nde ise Hz. ‹sa'y› Allah'›n vefat ettirece¤i ve

onu Kendi Kat›na yükseltece¤i bildirilmifltir:
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Hani Allah, ‹sa'ya demiflti ki: "Ey ‹sa, do¤-

rusu seni Ben vefat ettirece¤im (mütevef-

fiyke), seni Kendime yükseltece¤im (rafi-

uke), seni inkar edenlerden temizleyece¤im

ve sana uyanlar› k›yamete kadar inkara sa-

panlar›n üstüne geçirece¤im..." (Al-i ‹mran

Suresi, 55)

Kuran'da geçen ölüm anlam› içeren keli-

melerin Arapça karfl›l›klar›n›n incelenmesi,

Hz. ‹sa'n›n bildi¤imiz manada ölmedi¤ini

aç›kça ortaya koyar. Al-i ‹mran Suresi'nde ge-

çen "vefat ettirme" kelimesinin kullan›m fle-

killeri flöyledir:

Vefea: Vefat Ettirme
Maide Suresi'nin 117. ayetinde ölüm ola-

y› flu flekilde anlat›lmaktad›r:

"Ben onlara bana emrettiklerinin d›fl›nda

hiçbir fleyi söylemedim. (O da fluydu:) 'Be-

nim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan

Allah'a kulluk edin.' Onlar›n içinde kald›-

¤›m sürece, ben onlar›n üzerinde bir flahi-

dim. Beni vefat ettirdi¤inde (teveffeyteni),

üzerlerindeki gözetleyici Sendin. Sen her-

fleyin üzerine flahid olans›n." (Maide Sure-

si, 117)

Bu ayette geçen ve Türkçe meallerde öl-

dürme ya da vefat ettirme olarak çevrilen ke-

lime (teveffeyteni) Arapçada "vefea" kökün-

den türemifltir ve bu kelime ölüm manas›na
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de¤il, "can›n al›nmas›" manas›na gelmektedir. Nitekim Arapça tefsirler-

de de ölüm manas›nda kullan›lmaz. ‹slam alimi Kurtubi'nin tefsiri bu-

nun örneklerinden biridir. Kurtubi tefsirinde söz konusu kelime için "ne-

fislerin ele al›nmas›" tabiri kullan›lm›flt›r. ‹nsan›n can›n›n al›nmas›n›n

her zaman ölüm anlam›na gelmedi¤i yine Kuran'da bize bildirilmekte-

dir. Örne¤in "vefea" kelimesinin geçti¤i bir ayette insan›n ölümünden

de¤il, uykuda can›n›n al›nmas›ndan bahsedilmektedir:

Sizi geceleyin vefat ettiren (yeteveffakum) ve gündüzün "güç yetirip et-

kilemekte olduklar›n›z›" bilen, sonra ad› konulmufl ecel doluncaya ka-

dar onda sizi dirilten O'dur... (Enam Suresi, 60)

Bu ayette "vefat ettirme" olarak tercüme edilen kelime ile, Al-i ‹m-

ran Suresi'nin 55. ayetinde kullan›lan kelime ayn›d›r, yani her iki ayette

de "vefea" kelimesi geçmektedir. 

Allah Kuran ayetlerinde Hz. ‹sa'n›n öldürülmedi¤ini, as›lmad›¤›n›,

insanlara onun bir benzerinin gösterildi¤ini, onu vefat ettirdi¤ini (yani

uykudaki gibi can›n› ald›¤›n›) ve Kendi Kat›na yükseltti¤ini bildirmifltir.

Hz. ‹sa için "can›n› almak" anlam›na gelen "vefea" fiili kullan›l›rken, di-

¤er peygamberler için normal ölümü ifade eden "katele" ya da "mevt" gi-

bi ifadeler kullan›lmaktad›r. Bu bilgiler do¤rultusunda, Hz. ‹sa'n›n uy-

kudakine benzer bir duruma sokularak Allah Kat›na yükseltildi¤ini, ola-

y›n bildi¤imiz ölüm olmad›¤›n›, sadece bu boyuttan bir ayr›l›fl oldu¤u-

nu söyleyebiliriz. (Do¤rusunu en iyi Allah bilir.) 

Hz. ‹sa'n›n Yeryüzüne Dönüflü
Bu bölüme kadar anlat›lanlardan Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤i ve Allah Ka-

t›na yükseltildi¤i aç›kça anlafl›lmaktad›r. Kuran'da dikkat çekilen bir

baflka konu ise Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne yeniden dönece¤idir.

Kuran'›n pek çok ayetinde Hz. ‹sa'n›n ikinci kez yeryüzüne dönece-

¤ine iliflkin kesin ifadeler bulunmaktad›r. Bunlardan baz›lar›n› flöyle s›-

ralayabiliriz:



1) Hani Allah, ‹sa'ya demiflti ki: "Ey ‹sa, do¤rusu seni Ben vefat etti-

rece¤im ve seni Kendime yükseltece¤im, seni inkar edenlerden te-

mizleyece¤im ve sana uyanlar› k›yamete kadar inkara sapanlar›n üs-

tüne geçirece¤im. Sonra dönüflünüz yaln›zca Bana'd›r, hakk›nda an-

laflmazl›¤a düfltü¤ünüz fleyde aran›zda Ben hükmedece¤im. (Al-i

‹mran Suresi, 55)

Yukar›daki ayette k›yamete kadar inkar edenlere üstün ge-

len ve Hz. ‹sa'ya gerçekten tabi olan bir insan toplulu¤undan

söz edilmektedir. Bu ifadeye göre 'Hz. ‹sa'ya tabi olan' ve 'k›-

yamete kadar yaflayacak' olan bir topluluk olmas› gerek-

mektedir. fiu anda yaflayan H›ristiyanlara bakt›¤›m›zda, H›-

ristiyanl›¤›n özünün bozuldu¤unu, Hz. ‹sa'n›n anlatt›¤› hak

dinden farkl› bir din olufltu¤unu görürüz. Hz. ‹sa'n›n (hafla)

Allah'›n o¤lu oldu¤u fleklindeki sapk›n inanç benimsenmifl

ve teslis inanc› (üçleme; Baba, o¤ul, kutsal Ruh) kabul edil-

mifltir. Bu durumda, dinin asl›ndan iyice uzaklaflm›fl olan

günümüz H›ristiyanlar›n› Hz. ‹sa'ya uyanlar olarak ka-

bul edemeyiz; çünkü Allah, Kuran'›n birçok

ayetinde "üçleme"ye inananlar›n inkar içeri-

sinde olduklar›n› bildirmifltir:

Andolsun, "Allah üçün üçüncüsüdür"

diyenler küfre düflmüfltür. Oysa tek

bir ‹lah'tan baflka ‹lah yoktur...

(Maide Suresi, 73)

Dolay›s›yla Hz. ‹sa'ya tabi

olan böyle bir topluluk

kuflkusuz ki onun

tekrar yeryüzüne

gelifliyle ortaya

ç›kacakt›r. Ve bu
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kimseler k›yamete kadar inkar edenlere üstün k›l›nacaklard›r.

2) Andolsun, Kitap Ehli'nden, ölmeden önce ona inanmayacak

kimse yoktur. K›yamet günü, o da onlar›n üzerine flahit olacakt›r.

(Nisa Suresi, 159)

Yukar›daki ayette yer alan "ölmeden önce ona inanmayacak

kimse yoktur" ifadesinde geçen "o" zamiri Hz. ‹sa için kullan›lm›fl-

t›r. Bu ayetin öncesinde yer alan Nisa Suresi'nin 157. ve 158. ayet-

leri bu zamirin Hz. ‹sa için kullan›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r:

Ve: "Biz, Allah'›n Resulü Meryem o¤lu Mesih ‹sa'y› gerçekten

öldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza ver-

dik.) Oysa onu öldürmediler ve onu asmad›lar. Ama onlara

(onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakk›nda anlafl-

mazl›¤a düflenler, kesin bir flüphe içindedirler. Onlar›n bir

zanna uymaktan baflka buna iliflkin hiçbir bilgileri yok-

tur. Onu kesin olarak öldürmediler. (Nisa Suresi, 157)

Hay›r; Allah onu Kendine yükseltti. Allah üstün ve güç-

lüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 158)

Baz› kimseler ayette geçen "ölümünden ön-

ce" ifadesinin, "Kitap Ehli'nin kendi ölüm-

lerinden önce" inanmas› anlam›nda ol-

du¤unu düflünmektedirler. Bu yo-

ruma göre, Kitap Ehli'nden olan

her kifli kendisine ölüm gelmeden

Hz. ‹sa'ya mutlaka iman edecek-

tir. Oysa Arapça dilbilgisi, bu

iddian›n do¤ru olmad›¤›-

n› göstermektedir.

Kuran'da Kitap

Ehli ile ilgili tüm

ayetlerde, ço¤ullu-
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Örnek Müslüman Kad›n; Hz. Meryem

¤u ifade eden "hum" eki kullan›lm›flt›r. (Beyyine Suresi, 1 ve 6; Hadid Su-

resi, 29; Haflr Suresi 2 de oldu¤u gibi.) Bu ayette ise tekilli¤i ifade eden

"h" eki kullan›lm›flt›r. Bu durumda, ayette haber verilen, Hz. ‹sa'n›n ölü-

münden –yani yeryüzüne ikinci kez gelip biyolojik olarak ölümünden-

önce Kitap Ehli'nin kendisine inanaca¤›d›r. (En do¤rusunu Allah bilir.)  

Ayr›ca Hz. ‹sa döneminde Kitap Ehli tan›mlamas›na dahil olan Ya-

hudiler ona iman etmemekle kalmam›fl onu öldürmek için tuzak kur-

mufllard›r. Hz. ‹sa'dan sonra yaflay›p ölen Yahudi ve H›ristiyanlar›n ise

Hz. ‹sa'ya -Kuran'da bildirildi¤i flekilde- iman etmifl olduklar›n› iddia et-

mek gerçek d›fl› bir yaklafl›m olacakt›r. 

Bunun yan› s›ra ayetin devam›nda geçen 'k›yamet günü, o da onla-

r›n üzerine flahit olacakt›r' ifadesi de yine Hz. ‹sa'n›n gelece¤ine iflaret et-

mektedir.

Sonuç  olarak, ayetlerin bizlere gösterdi¤i gerçek fludur: "Hz. ‹sa öl-

meden önce tüm Ehli Kitap ona iman edecektir".

Öncelikle, ayette gelecekten bahsedildi¤i aç›kt›r, çünkü Hz. ‹sa'n›n

ölmesi söz konusudur. Oysa Hz. ‹sa ölmemifl sadece Allah Kat›na yük-

seltilmifltir. Hz. ‹sa dünyaya yeniden gelecek ve her insan gibi yaflay›p

ölecektir. ‹kinci olarak ise Hz. ‹sa'ya tüm Ehli Kitab›n iman etmesi söz

konusudur. Bu da henüz gerçekleflmemifl ancak kesin olarak gerçeklefle-

ce¤i bildirilen bir olayd›r. 

Dolay›s›yla buradaki "ölümünden önce" ifadesinin iflaret etti¤i kifli

Hz. ‹sa'd›r. Kitap Ehli onu görüp bilecek, ilerleyen sat›rlarda detayl› ola-

rak anlat›laca¤› gibi, yaflad›¤› s›rada ona Müslüman olarak itaat edecek

ve Hz. ‹sa da onlar›n durumlar›yla ilgili ahirette flahitlik edecektir. (Do¤-

rusunu en iyi Allah bilir.)

3) Hz. ‹sa'n›n yeniden yeryüzüne dönece¤i ile ilgili bir baflka ayet de

Zuhruf Suresi'nin 61. ayetidir. Bu surenin 57. ayetinden itibaren Hz. ‹sa'dan

bahsedilir:
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Meryem o¤lu (‹sa) bir örnek olarak verilince, senin kavmin hemen on-

dan (keyifle söz edip) kahkahalarla gülüyorlar.

Dediler ki: "Bizim ilahlar›m›z m› daha hay›rl›, yoksa o mu?" Onu yaln›z-

ca bir tart›flma-konusu olsun diye (örnek) verdiler. Hay›r, onlar 'tart›fl-

mac› ve düflman' bir kavimdir. O, yaln›zca bir kuldur; kendisine nimet

verdik ve onu ‹srailo¤ullar›'na bir örnek k›ld›k. E¤er Biz dilemifl olsay-

d›k, elbette sizden melekler k›lard›k; yeryüzünde (size) halef (yerinize

geçenler) olurlard›. (Zuhruf Suresi, 57-60)

Bu ayetlerin hemen arkas›ndan gelen 61. ayette Hz. ‹sa'n›n k›yamet

saati için bir ilim oldu¤u belirtilmektedir: 

fiüphesiz o, k›yamet-saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiçbir

kuflkuya kap›lmay›n ve Bana uyun. Dosdo¤ru yol budur. (Zuhruf Sure-

si, 61)

Bu ayet Hz. ‹sa'n›n ahir zamanda yeryüzüne dönüflüne aç›k bir ifla-

ret içermektedir. Çünkü Hz. ‹sa, Kuran'›n indiriliflinden yaklafl›k alt› as›r

önce yaflam›flt›r. Dolay›s›yla bu ilk hayat›n› "k›yamet saati için bir bilgi"

yani bir k›yamet alameti olarak anlayamay›z. Ayetin iflaret etti¤i anlam,

Hz. ‹sa'n›n, ahir zamanda, yani k›yametten önceki son zaman diliminde

yeniden yeryüzüne dönece¤i ve bunun da bir k›yamet alameti olaca¤›-

d›r. (En do¤rusunu Allah bilir.)

4) Hz. ‹sa'n›n ikinci gelifline iflaret eden baflka ayetler de flöyledir:

Hani Melekler, dediler ki: "Meryem, do¤rusu Allah Kendinden bir keli-

meyi sana müjdelemektedir. Onun ad› Meryem o¤lu ‹sa Mesih'tir. O,

dünyada ve ahirette 'seçkin, onurlu, sayg›nd›r' ve (Allah'a) yak›n k›l›-

nanlardand›r. Beflikte de, yetiflkinli¤inde de insanlarla konuflacakt›r. Ve

O salihlerdendir. "Rabbim, bana bir befler dokunmam›flken, nas›l bir ço-

cu¤um olabilir?" dedi. (Fakat) Allah neyi dilerse yarat›r. Bir iflin olmas›-

na karar verirse, yaln›zca ona "Ol" der, o da hemen oluverir. Ona Kitab›,

hikmeti, Tevrat'› ve ‹ncil'i ö¤retecek. (Al-i ‹mran Suresi, 45-48)

Ayette, Allah'›n Hz. ‹sa'ya, Tevrat'›, ‹ncil'i ve bir de "Kitab›" ö¤rete-
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ce¤i haber verilmektedir. Bu kitab›n

hangi kitap oldu¤u kuflkusuz önemlidir.

Ayn› ifade Maide Suresi'nin 110. ayetin-

de de yer almaktad›r:

Allah flöyle diyecek: "Ey Meryem o¤lu

‹sa, sana ve annene olan nimetimi ha-

t›rla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile des-

tekledim, beflikte iken de, yetiflkin

iken de insanlarla konufluyordun. Sa-

na Kitab›, hikmeti, Tevrat'› ve ‹ncil'i

ö¤rettim..." (Maide Suresi, 110)

Her iki ayette de geçen "kitap" ifa-

desini inceledi¤imizde, bunun Kuran'a

iflaret etti¤ini görürüz. Ayetlerde Tevrat

ve ‹ncil'in ard›ndan gönderilen son hak

kitab›n Kuran oldu¤u bildirilmektedir.

(Hz. Davud'a verilen Zebur da Eski

Ahit'in içindedir) Bunun yan›nda, yine

Kuran'›n bir baflka ayetinde, "kitap" keli-

mesi, ‹ncil ve Tevrat'›n yan›nda Kuran'›

ifade etmek için kullan›lm›flt›r: 

Allah... O'ndan baflka ‹lah yoktur. Di-

ridir, kaimdir. O, sana Kitab› Hak ve

kendinden öncekileri do¤rulay›c› ola-

rak indirdi. O, Tevrat ve ‹ncil'i de in-

dirmiflti. (Al-i ‹mran Suresi, 2-3)

Bu durumda, Hz. ‹sa'ya ö¤retilecek

olan üçüncü "Kitab"›n Kuran oldu¤unu

ve bunun da ancak Hz. ‹sa'n›n ahir za-

manda dünyaya dönüflünde mümkün
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olabilece¤ini düflünebiliriz. Çünkü Hz. ‹sa Kuran'›n indirilmesinden

yaklafl›k 600 sene önce yaflam›flt›. Peygamberimiz (sav)'in hadislerine

bakt›¤›m›zda Hz. ‹sa'n›n dünyaya ikinci kez geliflinde ‹ncil ile de¤il Ku-

ran'la hükmedece¤ini anl›yoruz. (Detayl› bilgi için bkz Harun Yahya, K›-

yamet Alametleri) Bu da ayetteki manaya tam olarak karfl›l›k gelmektedir.

(fiüphesiz en do¤rusunu Allah bilir.)

5) Tüm bunlar›n yan›nda "fiüphesiz, Allah Kat›nda ‹sa'n›n durumu,

Adem'in durumu gibidir..." (Al-i ‹mran Suresi, 59) ayeti de Hz. ‹sa'n›n dö-

nüflüne iflaret ediyor olabilir. Tefsir alimleri genellikle bu ayetin her iki pey-

gamberin de babas›z olma özelli¤ine, Hz. Adem'in Allah'›n "Ol" emriyle top-

raktan yarat›lmas› ile Hz. ‹sa'n›n yine "Ol" emriyle babas›z do¤mas›na iflaret

etti¤ine dikkat çekmifllerdir. Ancak ayetin bir ikinci iflareti daha olabilir. Hz.

Adem cennetten nas›l yeryüzüne indirildiyse, Hz. ‹sa da ahir zamanda

Allah'›n Kat›ndan yeryüzüne indirilecek olabilir. (En do¤rusunu Allah bilir.)

Görüldü¤ü gibi Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne yeniden dönece¤ine iliflkin olarak

Kuran'da geçen ayetler çok aç›kt›r. Kuran'da di¤er peygamberler için bunla-
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ra benzer ifadeler kullan›lmam›flt›r. Ancak tüm bu ifadeler, Hz. ‹sa için ku-

lan›lm›flt›r. Bunun anlam› ise oldukça aç›kt›r. 

6) Allah, Hz. ‹sa'n›n ölümünü bir di¤er ayette flöyle haber vermektedir: 

(‹sa:) “Selam üzerimedir; do¤du¤um gün, ölece¤im gün ve diri olarak

yeniden-kald›r›laca¤›m gün de.” (Meryem Suresi, 33)

Bu ayet Al-i ‹mran Suresi'nin 55. ayetiyle birlikte incelendi¤inde

çok önemli bir gerçe¤e iflaret etmektedir. Al-i ‹mran Suresi'ndeki ayette

Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na yükseltildi¤i ifade edilmektedir. Bu ayette ölme

ya da öldürülme ile ilgili bir bilgi verilmemektedir. Ancak Meryem Su-

resi'nin 33. ayetinde Hz. ‹sa'n›n ölece¤i günden bahsedilmektedir. Bu

ikinci ölüm ise ancak Hz. ‹sa'n›n ikinci kez dünyaya gelifli ve bir süre ya-

flad›ktan sonra vefat etmesiyle mümkün olabilir. (En do¤rusunu Allah

bilir.)

7) Hz. ‹sa'n›n tekrar dünyaya gelece¤i ile ilgili bir baflka delil ise Maide

Suresi'nin 110. ayetinde ve Al-i ‹mran Suresi'nin 46. ayetinde geçen "kehlen"

kelimesidir. 
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Allah flöyle diyecek: "Ey Meryem o¤lu ‹sa, sana ve annene olan nimeti-

mi hat›rla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile destekledim, beflikte iken de, ye-

tiflkin (kehlen) iken de insanlarla konufluyordun…" (Maide Suresi, 110)

Beflikte de, yetiflkinli¤inde (kehlen) de insanlarla konuflacakt›r. Ve o sa-

lihlerdendir. (Al-i ‹mran Suresi, 46)

Bu kelime Kuran'da sadece yukar›daki iki ayette ve sadece Hz. ‹sa

için kullan›lmaktad›r. Hz. ‹sa'n›n yetiflkin halini ifade etmek için kullan›-

lan "kehlen" kelimesinin anlam› "otuz ile elli yafllar› aras›nda, gençlik

devresini bitirip ihtiyarl›¤a ayak basan, yafl› kemale ermifl kimse" fleklin-

dedir. Bu kelime ‹slam alimleri aras›nda ittifakla "35 yafl sonras› döneme

iflaret ediyor" fleklinde aç›klanmaktad›r. 

Hz. ‹sa'n›n genç bir yafl olan otuz yafl›n›n bafllar›nda gö¤e yükseldi-

¤ini, yeryüzüne indikten sonra k›rk y›l kalaca¤›n› ifade eden ve ‹bni Ab-

bas'tan rivayet edilen hadise dayanan ‹slam alimleri, Hz. ‹sa'n›n yafll›l›k

döneminin, tekrar dünyaya geliflinden sonra olaca¤›n›, dolay›s›yla bu

ayetin, Hz. ‹sa'n›n nüzulüne dair bir delil oldu¤unu söylemektedirler.14

‹slam alimlerinin bu yorumunun isabetli oldu¤u, söz konusu ayetlere

bak›ld›¤›nda kolayl›kla anlafl›lmaktad›r. 

Kuran ayetlerinde bu ifadenin, yaln›zca Hz. ‹sa için kul-

lan›ld›¤›n› görürüz. Tüm peygamberler insanlarla konu-

flup, onlar› dine davet etmifllerdir. Hepsi de yetiflkin

yafllar›nda tebli¤ görevini yerine getirmifllerdir. An-

cak Kuran'da di¤er peygamberler için bu flekilde

bir ifade kullan›lmamaktad›r. Bu ifade sadece

Hz. ‹sa için kullan›lm›flt›r ve mucizevi

bir durumu ifade etmektedir. Çün-

kü ayetlerde birbiri ard›ndan ge-
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len "beflikte" ve "yetiflkin iken" ke-

limeleri iki büyük mucizevi zamana

dikkat çekmektedirler. 

Nitekim ‹mam Taberi, Taberi Tefsiri isimli

eserinde bu ayetlerde geçen ifadeleri flu flekilde

aç›klamaktad›r:

Bu ifadeler (Maide Suresi, 110), Hz. ‹sa'n›n ömrünü

tamamlay›p yafll›l›k döneminde insanlarla konufla-

bilmesi için gökten inece¤ine iflaret etmektedir. Çün-

kü o, genç yafltayken gö¤e kald›r›lm›flt›… 

Bu ayette (Al-i ‹mran Suresi, 46), Hz. ‹sa'n›n hayatta

oldu¤una delil vard›r ve ehl-i sünnet de bu görüfltedir.

Çünkü ayette, onun yaflland›¤› zamanda da insanlarla

konuflaca¤› ifade edilmektedir. Yafllanmas› da ancak, se-

madan yeryüzüne inece¤i zamanda olacakt›r."15

"Kehlen" kelimesinin aç›klamalar› da, Kuran'da yer

alan di¤er bilgiler gibi, Hz. ‹sa'n›n tekrar yeryüzüne gelifline

iflaret etmektedir. (Do¤rusunu en iyi Allah bilir.)

Tüm bu anlat›lanlar Hz. ‹sa'n›n ahir zaman ad› verilen

dönemde yeryüzüne tekrar gelece¤ini ve insanlar› hak din

olan ‹slam'a yöneltece¤ini ortaya koymaktad›r. Kuflku-

suz bu, Allah'›n iman edenlere büyük bir müjdesi,

rahmeti ve nimetidir. ‹man edenlerin sorumlulu-

¤u ise, Hz. ‹sa'y› en güzel flekilde savunup

desteklemek ve onun insanlar› ça¤›rd›¤›

Kuran ahlak›n› en güzel flekilde

yaflamakt›r.

Harun Yahya
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nsanlara yaflamlar› boyunca ihtiyaç du-

yabilecekleri her konuda gerekli tüm

bilgileri Allah Kuran'da aç›klam›flt›r.

Dünya hayat›n›n gerçek yüzünü, in-

sanlar›n yarat›l›fl amaçlar›n›, güzel bir

hayat yaflayabilmelerinin s›rlar›n›, in-

san f›trat›na en uygun olan ahlak anla-

y›fl›n› insanlara bildirmifltir. Allah'›n

bildirdi¤i bu gerçeklere iman edip, ha-

yatlar›n› bu do¤rultuda yönlendiren insanlar dünyada ve

ahirette gerçek mutlulu¤u elde etmifl olurlar.

Cahiliye toplumlar›nda ise insanlar›n hayatlar›n› yön-

lendiren, mutlak do¤ru oldu¤undan emin olabilecekleri bir

güç yoktur. Tam tersine peflinden gittikleri kurallar›n büyük

ço¤unlu¤unun, ne zaman, kim taraf›ndan ve hangi bilgilere

dayanarak konuldu¤u dahi belirsizdir. Bu ad› konulmayan,

ama tüm cahiliye insanlar›n›n y›llar boyu topluca uyduklar›

kurallar, atalar›ndan kalan bir gelenek olarak yaflan›r. Cahili-

ye insanlar›n›n yaflay›fl amaçlar›, idealleri, de¤er yarg›lar›, k›-

sacas› toplum düzeninin üzerine bina edildi¤i tüm temeller

hep bu anlay›fl ile oluflturulur. Toplumdaki her bireyin, içeri-

sinde bulundu¤u konuma, sahip oldu¤u sosyal statüye, cin-
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Örnek Müslüman Kad›n; Hz. Meryem

siyetine, inançlar›na ve yaflam tarz›na göre önceden belirlenmifl bir yeri

vard›r. 

Kad›n›n toplumdaki yeri de, insanlar›n büyük bölümünün etkisi al-

t›nda kald›¤› bu sabit bak›fl aç›lar› ve de¤er yarg›lar› do¤rultusunda be-

lirlenmifltir. Kimi toplumlarda kad›n›n, bedenen erkekten daha güçsüz

olmas› nedeniyle, ruhen de onlardan daha zay›f bir yap›ya sahip olma-

lar› gerekti¤i fleklinde yanl›fl bir inanç hakimdir. Kad›n›n kiflili¤i, ahlaki

özellikleri ve yeteneklerinin de, fiziksel yap›s›yla orant›l› olarak daha s›-

n›rl› oldu¤una inan›l›r. Örne¤in toplumda "erkek ifli" ya da "kad›n ifli" di-

ye ay›rt edilen konular vard›r. Elbette ki fiziki güçleri ve yap›lar› bak›-

m›ndan kad›n›n yapabilecekleriyle erke¤in yapabilece¤i ifller birbirin-

den farkl›d›r. Ancak cahiliye toplumlar›ndaki bu ayr›m, bunun d›fl›nda,

kad›n›n ak›l ve beceri yönünden de daha güçsüz görülmesine dayal› bir

ön yarg›dan kaynaklanmaktad›r.

Günümüzde kad›nlar pek çok alandaki bilgi ve becerileriy-

le bu ön yarg›n›n geçersizli¤ini ortaya koymaktad›rlar. Ancak

yine de, toplumun bir k›sm›nda kad›n›n belirli iflleri yapama-

yaca¤› ya da en az›ndan erke¤in bu iflleri daha ak›lc› ve daha

pratik bir flekilde çözüme kavuflturaca¤› fleklinde bir inanç

hakimdir.

Yetene¤in yan› s›ra, kimi insanlarda kiflilik konusun-

da da kad›n›n erke¤e göre daha zay›f bir yap›ya sahip ol-

du¤una dair bir kanaat vard›r. Örne¤in erke¤in so¤uk-

kanl›l›kla karfl›lad›¤› bir olay karfl›s›nda, kad›n›n pani¤e

kap›l›p kontrolünü kaybetmesi ya da erke¤in irade kulla-

narak karfl› koyabildi¤i bir zorluk karfl›s›nda, kad›n›n ira-

desiz ve güçsüz davranmas› cahiliye toplumlar›nda baz›

kifliler taraf›ndan ola¤an bir tav›r olarak kabul edilir. Ve

bu kabul, çocukluk y›llar›ndan itibaren, verilen e¤itim ile
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k›z çocuklar›na da afl›lan›r. Erkek çocuklar›n› olabildi¤ince güçlü bir ka-

raktere sahip olacak flekilde yetifltiren aileler, k›z çocuklar›na da tam tersi

bir telkin verirler. Herhangi bir zorlukla karfl›laflt›klar›nda erkek çocukla-

r›na 'erkekler a¤lamaz, erkek gibi davran, cesur ol' derken,

çocuklar› aksi  bir tav›r gösterdi¤inde bu durumu onlara

'k›z gibi korkakl›k yapma', 'k›z gibi a¤l›-

yorsun', 'k›z gibi ürkek davran›-

yorsun' gibi sözlerle

Harun Yahya



anlatmaya çal›fl›rlar. Ayn› flekilde k›z çocuklar›n› yetifltirirlerken de onla-

ra sürekli olarak erkeklerden farkl› olduklar›, tav›rlar›n› bu do¤rultuda

düzenlemeleri gerekti¤i yönünde telkinler verirler. 

Cahiliye ahlak›n›n yafland›¤› toplum içerisindeki kad›n›n tüm gö-

rev ve sorumluluklar› bu bak›fl aç›s› do¤rultusunda, sadece belirli konu-

larla s›n›rland›r›lm›flt›r. Günümüz toplumlar›n›n büyük bir k›sm›nda ka-

d›n›n pek çok alanda erke¤e göre daha geri planda olmas› hep bu sabit

de¤erlendirmenin bir sonucudur. 

Kad›nlara yönelik bu çarp›k bak›fl aç›s›, tarihin farkl› dönemlerinde

de çeflitli flekillerde ortaya ç›km›flt›r. Özellikle geçmiflte yaflam›fl olan, ca-

hiliye inançlar›n› benimsemifl toplumlarda bu düflünce son derece yan-

l›fl uygulamalara yol açm›flt›r. Allah Kuran'da bu toplumlarda, insanla-

r›n k›z çocuklar›n› de¤ersiz görerek do¤ar do¤maz, diri diri topra¤a

gömdüklerini bildirmektedir:
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"Ve 'diri diri topra¤a gömülen k›zca¤›za' soruldu¤u zaman: "Hangi suç-

tan dolay› öldürüldü?" (Tekvir Suresi, 8-9)

Baflka ayetlerde ise Allah, "Onlardan birine k›z (çocuk) müjdelen-

di¤i zaman içi öfkeyle-taflarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine veri-

len müjdenin kötülü¤ünden dolay› topluluktan gizlenir; onu afla¤›la-

narak tutacak m›, yoksa topra¤a gömecek mi? Bak, verdikleri hüküm

ne kötüdür?" (Nahl Suresi, 58-59) sözleriyle, k›z çocu¤u olaca¤›n› ö¤re-

nen kimselerin yüzlerinin öfkeyle doldu¤unu, içerisinde bulunduklar›

bu durumdan dolay› çevrelerindeki insanlardan utan›p gizlendiklerini

bildirmektedir. Allah ayr›ca bu kimselerin k›z çocuklar›n› "süs içinde ye-

tifltirilmifl ve mücadeleye aç›k olmayan kimseler" olarak de¤erlendirdik-

lerine de dikkat çekmektedir:
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"Oysa onlardan biri, O, Rahman (olan Allah) için verdi¤i örnek ile (k›z ço-

cu¤unun do¤umuyla) müjdelendi¤i zaman, yüzü simsiyah kesilmifl ola-

rak kahr›ndan yutkundukça yutkunur. Onlar, süs içinde büyütülüp de

mücadelede aç›k olmayan (k›zlar)› m› (Allah'a yak›flt›r›yorlar)?" (Zuhruf

Suresi, 17-18) 

Allah, ‹slam ahlak›ndan habersiz olan bu toplumlara gönderdi¤i

peygamberleri ve indirdi¤i hak kitaplar› ile, k›z çocuklar›na karfl› olan bu

bak›fl aç›s›n›n yanl›fll›¤›n› bildirmifltir. Peygamberlerin tebli¤i ve ‹slam ah-

lak›n›n insanlar taraf›ndan ö¤renilmesiyle birlikte, k›z çocuklar›n› bir

utanç vesilesi olarak görme düflüncesi ve cahiliye toplumlar›nda var olan

bu uygulama büyük ölçüde ortadan kalkm›flt›r. 

Allah Kuran'›n "Göklerin ve yerin mülkü Allah'›nd›r. Diledi¤ini

yarat›r. Diledi¤ine difliler arma¤an eder, diledi¤ine de erkek arma¤an

eder. Veya erkekler ve difliler olarak çift (ikiz) verir. Diledi¤ini k›s›r b›-

rak›r. Gerçekten O, bilendir, güç yetirendir." (fiura Suresi, 49-50) ayetle-

riyle, insanlara ulaflan her türlü nimeti onlara verenin Allah oldu¤unu ha-

t›rlatmaktad›r. Erkek çocu¤u gibi, k›z çocu¤u da Allah'›n insanlara lütuf

olarak verdi¤i bir nimetidir. ‹nsan›n sorumlulu¤u ise, Allah'›n nimetine

karfl› nankörlük etmeden en güzel flekilde flükredebilmektir.

Görüldü¤ü gibi, tarihin çeflitli dönemlerinde kad›nlar hakk›nda fark-

l› flekillerde ortaya ç›kan yanl›fl bir bak›fl aç›s› hakim olmufltur. Ancak bu

noktada göz ard› edilmemesi gereken önemli bir gerçek de

vard›r. Cahiliye toplumlar›nda görülen kad›n karak-

teri, bu bak›fl aç›s›n› bir anlamda desteklemekte ve

do¤rulamaktad›r. Cahiliye ahlak›na sahip kimi

kad›nlar gösterdikleri karakter, ortaya koyduk-

lar› tav›rlar ve benimsedikleri ahlak anlay›fl› ile,

kendileri hakk›ndaki bu sabit bak›fl aç›s›n›n

yanl›fl olmad›¤›n› ortaya koymaktad›rlar.

Harun Yahya
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Oysa gerçekte kad›n olsun erkek olsun mümin

olan kimseler, keskin bir akla, derin bir kavray›fl yete-

ne¤ine, güçlü bir kiflili¤e sahip olabilen, üstün bir ahlak

sergileyebilen kimselerdir. Allah'›n Kuran'da örnek ver-

mifl oldu¤u Hz. Meryem ve Firavun'un han›m› kad›nla-

r›n en güzel örneklerindendir. Ancak kimi kad›nlar›n

din ahlak›ndan uzak bir hayat› benimseyerek cahiliye

kurallar›na göre yaflamalar›, onlar›n bu üstün yönleri-

nin körelmesine neden olmaktad›r. 

‹lerleyen sat›rlarda kad›nlar›n bu üstün ahlak› ya-

flamalar›na engel olan cahiliye karakterine k›saca de¤i-

nerek, ideal Müslüman kad›n karakteri ile bu karakter

aras›ndaki çarp›c› farkl›l›klar› ortaya koyaca¤›z.

Cahiliye Toplumlar›nda Kad›n Karakteri
Cahiliye toplumlar›nda görülen kad›n karakteri,

hangi kültür seviyesinden olursa olsun, toplumun he-

men her kesimi taraf›ndan çok iyi bilinmekte ve kimi

kad›nlar taraf›ndan titizlikle uygulanmaktad›r. Bunun

önemli bir sebebi ise, toplumun tüm üyelerinin, bu ka-

rakteri k›z çocuklar›na küçük yafllardan itibaren olabil-

di¤ince cazip gösterip özendirmeleridir. Çocukluk y›l-

lar›ndan itibaren çevrelerindeki tüm insanlardan ayn›

telkinleri alarak yetifltirilen k›z çocuklar›, toplum tara-

f›ndan kendileri için uygun

görülen bu karakteri ço¤u

zaman hiç sorgulamadan

kabullenirler. Annelerini ve

çevrelerindeki di¤er ka-
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d›nlar› gözlemleyerek, yetiflkin bir insan olduklar› zaman nas›l bir ka-

rakter sergileyecekleri ve yaflamlar›n› hangi idealler üzerine kuracaklar›

konusunda belirli bir kanaat edinirler. Çevrelerindeki bu insanlardan

duyduklar› sözleri tekrarlar, onlardan gördükleri tav›rlar› sergiler, onlar

gibi olabilmek için çaba harcarlar. Sonuç olarak da, daha farkl› bir mo-

delle karfl›laflmad›klar› için kendileri için en ideal kimli¤in bu oldu¤unu

sanarak, büyüklerinden gördükleri ayn› kad›n karakterinin kusursuz bi-

rer kopyas› haline gelirler.

Elbette, önceki sat›rlarda da de¤inildi¤i gibi, cahiliye toplumunda

yayg›n olarak yaflanan bu karakterin yanl›fll›klar›n› gören ve bu karakte-

ri benimsemeyen kad›nlar da vard›r. Ancak bu çarp›kl›¤› görebilmifl  ol-

malar›, yine de bu kimseleri temelde cahiliyenin kad›n karakterinden

uzaklaflt›rmaya yetmemektedir. Belki bu tav›r bozukluklar›n›n bir k›s-

m›ndan kurtulabilmektedirler ama kifliliklerini belirleyen ölçüler yine

Kuran ahlak›n›n d›fl›nda ve cahiliye kurallar›na dayal› oldu¤u için, yafla-

d›klar› karakter de yine kendi içerisinde çeflitli çarp›kl›klarla doludur.

Dolay›s›yla bu kimselerin cahiliye toplumunda yayg›n olarak yafla-

nan kad›n karakterinden farkl›l›klar›, temelde onlar› küçük

görüp kendilerini bu s›n›fland›rman›n d›fl›nda tutmalar›y-

la s›n›rl› kal›r. Çünkü Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i Müslü-

man kad›n karakteri yaflanmad›¤› takdirde, ortaya ç›ka-
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cak olan her kiflilik kesin olarak çarp›kl›klarla ve yanl›fll›klarla dolu ola-

cakt›r.

Cahiliye toplumlar›ndaki kad›n karakterinin genel özelliklerini in-

celedi¤imizde, ad› her ne kadar "ifl kad›n›" ya da "ev kad›n›" olarak de-

¤iflse de, bu kiflilerin temelde ortak bir karakterin çat›s› alt›nda birlefltik-

lerini görürüz. Öyle ki, erkek ya da kad›n küçük ya da büyük, toplumun

herhangi bir bireyine sorulacak olunsa, kad›n karakteri hakk›nda dile

getirecekleri izlenimler hemen hemen birbirinin ayn› olacakt›r. Bunlar

aras›nda en belirgin olanlar›ndan biri ise, kad›nlar›n bir erkek gibi güç-

lü ve dayan›kl› bir kiflilik gösteremeyeceklerine olan inançt›r. Toplumun

erkek bireyleri kadar, kad›nlar›n baz›lar› da kendilerine yap›lan bu ya-

k›flt›rmay› kabullenmifllerdir. Kendilerine yak›flt›r›lan "korunup kolla-

nan" karakter nedeniyle hiçbir zaman "koruyan, kollayan" kimseler ko-

numunda olabileceklerini düflünmemifllerdir. Erkekten daha aciz ve da-

ha beceriksiz olduklar› fleklindeki inançlar› nedeniyle, genellikle maddi

manevi anlamda kendilerine bakabilecek, insanlar›n kendilerini ezme

ihtimaline ve di¤er tehlikelere karfl› onlar› koruyup kollayacak biri-

lerine s›¤›nma ihtiyac› duyarlar. Gerek evliliklerinde efllerine,

gerekse de daha ilerleyen yafllar›nda o¤ullar›na olan yakla-

fl›mlar›nda hep bu düflünceyle hareket eder, çevrelerinde de

kendilerine bu imkanlar› sa¤layabilecek birilerini ararlar. 
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Bu zay›f karakter bu kimselerin "duygusall›k, a¤lama, küsme,

al›nma, k›skançl›¤a kap›lma, yak›nma" gibi tav›r bozukluklar›na yat-

k›n bir ahlak gelifltirmelerine neden olur. Bunlar genellikle cahiliye top-

lumlar›nda kad›n kavram› ile özdeflleflmifl ve "kad›nlar›n özünde olan

özellikler" olarak kabul edilen tav›rlard›r. Örne¤in kad›n›n olaylar kar-

fl›s›nda afl›r› hassasiyet göstererek a¤lamas› da son derece ola¤an bir ta-

v›r olarak kabullenilmifltir. 

Erkek karakterinde genel olarak hakim olan tav›r kalenderlik ve

mertlik olarak bilinirken, kad›n›n da al›ngan, duygusal ve k›r›lgan bir

yap›s› oldu¤una inan›l›r. Bunlar›n yan› s›ra, olaylar karfl›s›nda hemen

"ümitsizli¤e düflmek, telafla kap›lmak, flikayetçi bir üslup kullanmak

ya da tart›flmac› bir tav›r sergilemek" de kimi cahiliye kad›nlar›nda s›k-

ça görülebilen Kuran ahlak›na ayk›r› özelliklerdendir.

Kad›n karakterine dair tüm özelliklerin ortak olan yan› ise, her biri-

nin, bu kiflilere sadece s›k›nt› ve mutsuzluk getiriyor olmas›d›r. Göster-

dikleri ahlak nedeniyle bu kimseler yaflamlar›n› sürekli gerilim, s›k›nt›

ve zorluk içerisinde geçirirler. Yaflad›klar› ahlak›n ve mutsuzluklar›n›n

temel nedeni ise, dünya hayat›na bak›fl aç›lar›n›n, yaflama amaçlar›n›n,

kendileri için seçtikleri ideallerin yanl›fll›¤›nda gizlidir. 

Cahiliye toplumunun di¤er bireyleri gibi kad›nlar da tüm yaflamla-

r›n› "dünya hayat›" ve "bu hayat›n süsleri" üzerine kurmufllard›r. Dün-

ya hayat›n›n insanlara sundu¤u menfaatlerden olabilecek en fazlas›yla

yararlanabilmek, sürekli olarak yaflam standartlar›n› yükseltecek imkan-

lar elde edebilmek, toplum nazar›nda iyi bir isim, iyi bir itibar elde ede-

bilmek, sahip olduklar›yla çevrelerinin hayranl›¤›n› ve övgüsünü kaza-

nabilmek bu kimselerin önde gelen ideallerindendir. 

Tasaland›klar› konular ise, bu idealleriyle ba¤lant›l› olarak, gelecek

endiflesi, mal ve can kayg›s› gibi temel konular üzerine kuruludur. Top-

lum taraf›ndan kendilerine telkin edilen görev gere¤i, amaçlar› genellik-
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le sadece "iyi bir ev kad›n›, iyi bir anne ve iyi bir efl olabilmek"tir. Bunun

d›fl›nda kendilerinden en fazla beklenen ise, maddi ba¤›ms›zl›klar›n› el-

de edebilecekleri bir meslek ve iyi bir kariyer sahibi olmalar›d›r. 

Elbette 'iyi bir anne, iyi bir efl, iyi bir ev kad›n› olmak ya da kifliye

maddi anlamda fayda sa¤layacak bir yetenek kazanmak' gibi isteklerin

hiçbirinde bir yanl›fll›k yoktur; bunlar insanlar›n dünya hayat›nda elde

etmek isteyebilecekleri meflru isteklerdir. Yanl›fl olan, kad›n›n böylesine

k›s›tl› bir dünyada yaflamaya teflvik edilmesi, ideallerinin sadece bu

amaçlarla s›n›rland›r›lmas›d›r. Tüm insanlar, ölümden sonra karfl›lafla-

caklar› hesap gününde, dünya hayat›nda Allah'›n r›zas›n› kazanmaktan

yana gösterdikleri çabalar›na göre sonsuza dek mükafatland›r›lacak ya

da cezaland›r›lacaklard›r. 

‹flte di¤er cahiliye karakterlerinde oldu¤u gibi, kad›n karakterinde

de as›l hatal› olan yön, bu kimselerin sadece dünya hayat›n› kazanmaya

yönelik bir kiflilik göstermeleri, bu hayata göre bir yaflam tarz› gelifltir-

mifl olmalar›d›r. Çünkü insan›n dünya hayat›nda sahip oldu¤u mallar

da, kazand›¤› itibar da, yak›nlar›, ailesi ya da çocuklar› da bir gün mut-

laka yok olacakt›r. Sonsuza kadar var olacak olan yaln›zca Allah't›r. Bu

nedenle insan›n kiflili¤ini, ahlak›n›, yaflam tarz›n›, ideallerini tümüyle

Allah'›n r›zas›n› kazanmay› amaçlayarak belirlemesi gerekmektedir. Ak-

sinde kifli, yaflam›n› sadece s›n›rl› ve küçük bir dünyada sürdürmekle

kalmayacak, ahirette de sonsuza dek büyük bir piflmanl›k ve s›k›nt›yla

karfl›laflacakt›r.

Bu noktada flunu da eklemek gerekir ki elbette toplum içerisinde

bulundu¤u konumdan memnun olmayan, bu karakteri sorgulayan ve

toplumdaki bu yayg›n kanaatin d›fl›na ç›kmak için çabalayan pek çok

kad›n vard›r. Hatta bu kimseler ço¤u zaman pek çok alanda elde ettikle-

ri baflar›larla ön plana ç›kmakta ve kad›nlar hakk›ndaki bu düflüncelerin

yanl›fll›¤›n› ortaya koymaktad›rlar. Ancak tüm bu baflar›lar› elde eder-
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ken dahi cahiliye ölçülerine dayal› bir karakteri yaflamaya devam ettik-

leri ve yine Allah'›n r›zas›na uygun bir karakter sergilemedikleri için, is-

tedikleri sonuca ulaflamamakta, toplum nazar›nda arad›klar› gerçek say-

g› sevgi ve güveni kazanamamaktad›rlar. Kimi zaman bu isteklerine

ulaflm›fl gibi görünseler de, tüm bunlar› gerçek ve kal›c› flekilde elde ede-

mediklerini bildikleri için yine de mutlu ve huzurlu olamazlar.

Kendilerinden beklenen karakteri sorgusuzca kabul eden kimsele-

rin ise, bu tav›rlar›n› dayand›rd›klar› baz› mazeretler vard›r. Öncelikle

insanlar›n kendi aralar›nda "toplum kurallar›" ad›n› verdikleri ölçülerin,

kad›nlar›n toplumun kendilerinden bekledi¤i karakterin d›fl›na ç›kmala-

r›n› engelledi¤ini düflünürler. Böyle bir durumda toplum taraf›ndan k›-

nanma, elefltirilme ve hatta d›fllanma tehlikeleriyle karfl› karfl›ya kalma

ihtimalinden çekinirler. Bu gibi bir risk alt›na girmek istemedikleri için,
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toplumun tüm bireyleri taraf›ndan y›llard›r tasdik gören bir karakteri

yaflamay› daha uygun görürler.

Kimi kad›nlar›n söz konusu ortak kad›n karakterinin d›fl›na ç›k-

maktaki çekimserliklerinin ikinci bir nedeni ise, böyle bir giriflimde bu-

lunduklar›nda kendi üzerlerinde etki ve otorite sahibi olan, yak›n çevre-

lerindeki insanlar›n bask›lay›c› tav›rlar›yla karfl›laflmalar›d›r. Bu bak›fl

aç›s›, bu kimselerin, yanl›fl yönlerini aç›kça gördükleri halde, bu karak-

terden uzaklaflmak için gere¤i gibi bir at›l›m yapmamalar›na neden ol-

maktad›r.

Ancak tüm bunlar aras›nda, bu kimselerin söz konusu cahiliye ka-

rakterinden kurtulamamalar›n›n en önemli sebebi ise, yaflad›klar› karak-

teri terk ettiklerinde, kendilerini topluma kabul ettirebilecekleri, yeni ve

ideal bir kiflili¤i nas›l kazanacaklar›n› bilmemeleridir. Bu bilinçsizlikleri

nedeniyle çözümü hep yanl›fl odaklarda ararlar. Örne¤in bir ev kad›n›

toplumda daha iyi bir yer edinebilmesinin, çevresindeki insanlardan da-
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ha çok sayg› ve sevgi görebilmesinin 'ev kad›n›'

kimli¤inden kurtulup, 'ifl kad›n›' kimli¤ini ka-

zanmas›yla mümkün olabilece¤ini san›r. Bir ifl

kad›n› ise, ayn› sonucu kariyerini art›rd›¤›nda

ya da daha itibarl› bir meslek edindi¤inde elde

edebilece¤ine inan›r. 

Oysa bu ve benzeri düflüncelerin tümü

yanl›flt›r. ‹nsanlar› hem dünyada hem ahirette,

gerek insanlar›n gözünde gerekse Allah Kat›n-

da onurlu ve üstün konuma getirebilecek tek

bir yaflam flekli, tek bir karakter ve tek bir ahlak

anlay›fl› vard›r. Kuran'a göre yaflamak insanlara

en güçlü karakteri ve en güzel ahlak› kazand›-

r›r. Bu da kiflinin hem Allah'›n r›zas›n› hem de

insanlar›n sevgisini ve sayg›s›n› kazanmas›n›

sa¤lar.

Dolay›s›yla, kad›n olsun erkek olsun her

insan›n as›l yapmas› gereken, kendisinden bek-

lenen kiflili¤e bürünmesi de¤il, do¤ru olan›

araflt›r›p bulmas› ve bu kiflili¤i benimsemesi ol-

mal›d›r. Allah, tüm insanlar›n yaflamas› gereken

en güzel kiflili¤i ve en do¤ru karakter özellikle-

rini Kuran ile bizlere bildirmifltir. Kuran'da gös-

terilen bu yol en sade, en kolay ve en mükem-

mel olan›d›r. Allah, bu gerçe¤i bizlere flu sözler-

le bildirmektedir:

Kim iman eder ve salih amellerde bulunursa,

onun için güzel bir karfl›l›k vard›r. Ona buy-

ru¤umuzdan kolay olan›n› söyleyece¤iz."

(Kehf Suresi, 88)
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az› insanlar ‹slam'da kad›na ne kadar

büyük bir önem ve de¤er verildi¤in-

den habersizdirler. Kuran hakk›nda

yeterli bilgiye sahip olmayan bu insan-

lar, hatta kad›nlar›n kendileri dahi bu

gerçe¤i bilmedikleri için, haklar›n› yi-

ne cahiliye ahlak›na dayal› yanl›fl yön-

tem ve uygulamalarla korumaya çal›-

fl›rlar. Nitekim bugün dünya genelindeki toplumlara bak›ld›-

¤›nda bu gerçek çok aç›k bir flekilde ortaya ç›kmaktad›r. Dün-

yan›n pek çok ülkesinde fliddete ve kötü muameleye maruz

kalan, iflsiz, bak›ma muhtaç, yafll›lar evinde terk edilmifl olan

pek çok kad›n vard›r ve bu durumlar›na kesin ve kal›c› bir çö-

züm bulamamaktad›rlar. 

Oysa bu açmaz tümüyle söz konusu kiflilerin çözümü

yanl›fl odaklarda aramalar›ndan kaynaklanmaktad›r. Cahili-

ye sistemi içerisinde, cahiliye mant›klar›na, cahiliye kurallar›-

na dayal› olarak al›nacak hiçbir çözüm, izlenecek hiçbir yol

insanlar› gerçek anlamda sonuca ulaflt›rmaz. 
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Allah Kuran'›n "E¤er hak, onlar›n heva (istek ve tutku)lar›na uya-

cak olsayd› hiç tart›flmas›z, gökler, yer ve bunlar›n içinde olan herkes

(ve herfley) bozulmaya u¤rard›. Hay›r, Biz onlara kendi flan ve fleref

(zikir)lerini getirmifl bulunuyoruz, fakat onlar kendi zikirlerinden

yüz çeviriyorlar." (Müminun Suresi, 71) ayeti ile bu önemli gerçe¤e dik-

kat çekmifltir. ‹nsanlar yaflamlar›n› kendi belirledikleri do¤rular ve yan-

l›fllar üzerine kurduklar› zaman, sonuç mutlaka hüsran olacakt›r. Yeryü-

zündeki herfley ve tüm insanlar bozulmaya u¤rayacakt›r. 

Cahiliye toplumlar›nda insanlar›n s›k›nt› içerisinde yaflad›klar›n›

fark ettikleri halde, bu duruma kesin bir çözüm getirememeleri de iflte

cahiliye inançlar›na göre yaflamaktaki ›srarlar›ndan, kendilerini refaha

ç›karacak yoldan bile bile yüz çevirmelerinden kaynaklanmaktad›r. 

Tek çözüm her konuda oldu¤u gibi sadece Kuran'dad›r. Allah Ku-

ran ile insanlara en rahat, en huzurlu ve en güzel flekilde yaflayabilecek-

leri sistemi sunmufltur. ‹nsanlara hay›r ve kazanç sa¤layacak, onlar› do¤-

ru yola iletecek olan yegane yol, Allah'›n yoludur. Allah, Kuran ile insan-

lara 'flan ve flereflerinin getirildi¤ini' bildirmektedir. ‹slam ahlak›na

uyan, Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i yolu izleyen insanlar her konuda re-

faha ulafl›rlar. 

Kad›nlar›n maruz kald›klar› tüm s›k›nt›lar›n tek çözümü de yine

Kuran'dad›r. Allah'›n insanlar için bir hidayet rehberi olarak indirdi¤i ‹s-

lam dini kad›na büyük de¤er verir. Allah Kuran'›n pek çok ayeti ile ka-

d›n› ve kad›n haklar›n› koruma alt›na alm›fl, cahiliye toplumlar›nda ka-

d›nlara yönelik olarak hakim olan yanl›fl bak›fl aç›s›n› ortadan kald›rm›fl,

kad›na toplum içerisinde sayg›n bir yer kazand›rm›flt›r. Rabbimiz Kuran

ayetleriyle insanlara Allah Kat›nda üstünlük ölçüsünün cinsiyet de¤il,

Allah korkusu, iman, güzel ahlak, ihlas ve takva oldu¤unu bildirmifltir.

Allah kad›nlar›n toplum içerisinde korunup kollanmalar›, hak et-

tikleri sayg› ve sevgiyi görmeleri için toplumsal alanda al›nmas› gereken
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tedbirleri Kuran ayetleri ile bizlere bildirmifltir. Al›nan tüm bu tedbirler,

kad›nlar›n lehinedir ve onlar›n zarara u¤ramalar›n›, ezilip y›prat›lmala-

r›n› önleme amac›n› tafl›maktad›r. Allah insanlara Kuran ile en do¤ru yo-

lu göstermifl ve cahiliye inançlar›n› tafl›yan insanlar›n yanl›fl uygulama-

lar›n› ortadan kald›rm›flt›r.

‹lerleyen sat›rlarda Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i bu gerçe¤e, ‹slam

dininin tüm insanlara oldu¤u gibi, kad›na da hem dünya hayat›nda hem

de ahirette gerçek anlamda onur, fleref ve sayg›nl›k kazand›racak tek yol

oldu¤unu, kad›na nas›l de¤er verip yüceltti¤ini ortaya koyaca¤›z.

Allah Kat›nda Tek Üstünlük 
Ölçüsü Takvad›r
Kuran ahlak›ndan uzak yaflayan toplumlarda, insanlar›n çok önem

verdikleri ve elde edebilmek için hayatlar› boyunca büyük çaba harca-

d›klar› baz› de¤erler vard›r. Bu de¤erleri, insanlar için bu kadar önemli

ve k›ymetli hale getiren ise, toplumun bu yöndeki bak›fl aç›s›d›r. 

Yaflamlar›n› Kuran'da bildirilen do¤ru bilgiler üzerine kurmayan

insanlar, hayatlar›n› toplumun belirledi¤i bu de¤er yarg›lar›na göre yön-

lendirirler Bu de¤er yarg›lar›, insanlar›n kendi ak›llar› do¤rultusunda

yapt›klar› ç›kar›mlardan ibarettir. Dolay›s›yla hiçbir güvenilirli¤i yoktur. 

Allah, insanlar›n kendi ölçüleri do¤rultusunda koyduklar› bu ku-

rallara uymalar›n›n yanl›fll›¤›n› Kuran'›n bir ayetinde flu flekilde hat›rlat-

maktad›r:

Onlar hala cahiliye hükmünü mü ar›yorlar? Kesin bilgiyle inanan bir

topluluk için hükmü, Allah'tan daha güzel olan kimdir? (Maide Sure-

si, 50)

‹nsanlar›n cahiliye inançlar› do¤rultusunda ortaya ç›kan de¤er yar-

g›lar›ndan biri de, aralar›ndaki üstünlük anlay›fl›d›r. Yaflamlar›n› sadece

dünya hayat›n›n varl›¤› üzerine kuran kimi insanlar, kiflilere üstünlük ve
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ayr›cal›k kazand›racak olan nitelikleri, dünyevi birtak›m de¤erlerle s›-

n›rland›rm›fllard›r. Bir kimsenin mal mülk sahibi, itibarl› olmas›, belirli

bir kariyer ya da flöhret kazanm›fl olmas›, fiziksel anlamda daha dikkat

çekici olmas› bu bak›fl aç›s›n› benimsemifl olan insanlar için büyük önem

tafl›maktad›r. Tüm bunlar› bir insan›n hayat› boyunca elde edebilece¤i

en üst özellikler olarak düflünürler. E¤er kendileri bu kiflilerde olan özel-

liklere sahip de¤illerse, o kiflilere büyük sayg› duyar ve onlarla k›yasla-

d›klar›nda kendilerini onlara göre daha de¤ersiz bulurlar. 

Bu de¤er yarg›lar› do¤rultusunda, günlük hayatlar› içerisinde kar-

fl›laflt›klar› detaylara da büyük önem verir ve insanlar› bu ölçülere göre

de¤erlendirirler. Örne¤in bir kimsenin oturdu¤u semtin seçkinli¤i, kul-

land›¤› araban›n eskili¤i ya da son model oluflu, babas›n›n ne ifl yapt›¤›,

kendisinin hangi okulda okudu¤u, mesle¤i, giyim tarz›, akrabalar›n›n

konumu, kimi insanlar için son derece önemlidir. Arkadafl olacaklar›, be-

raber vakit geçirecekleri, evlenecekleri insanlar› seçerken genellikle bu

özellikleri önceden araflt›r›r ve tercihlerini ona göre yaparlar.

Dünyan›n pek çok ülkesinde, kimi insanlar için bir kimsenin deri-

sinin renginin, konufltu¤u dilin, hangi milletten oldu¤unun da büyük

önem tafl›d›¤›n› görürüz. Bu üstünlük ölçüleri çeflitli toplumlara göre

de¤ifliklik göstermekle birlikte genellikle ayn› çerçeve içerisinde kal-

maktad›r.

Kad›nlar hakk›nda on y›llard›r süregelen tart›flmalar›n kökeninde

de iflte yine bu yanl›fl bak›fl aç›lar› yer almaktad›r. ‹nsanlar kad›n› de¤er-

lendirirken de yine toplumun belirledi¤i ölçüleri esas almakta ve bunla-

ra göre bir kanaate varmaktad›rlar. Bu nedenle kimileri kad›n› ikinci s›-

n›f insan olarak nitelendirmekte ve hayat›n› bu izlenimi do¤rultusunda

yönlendirmektedir.

Oysa Allah Kuran'da, insanlar için en güzel ve en do¤ru hükmün

Allah'›n hükmü oldu¤unu bildirmektedir. Kuran'a bakt›¤›m›zda
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Allah'›n, insanlar aras›ndaki tek üstünlük ölçüsünün kiflilerin takvalar›

oldu¤unu haber verdi¤ini görürüz:

"Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir difliden yaratt›k ve bir-

birinizle tan›flman›z için sizi halklar ve kabileler (fleklinde) k›ld›k. fiüp-

hesiz, Allah Kat›nda sizin en üstün (kerim) olan›n›z, (›rk ya da soyca de-

¤il) takvaca en ileride olan›n›zd›r. fiüphesiz Allah, bilendir, haber alan-

d›r." (Hucurat Suresi, 13) 

Ey Ademo¤ullar›, Biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve size

'süs kazand›racak bir giyim' indirdik (varettik). Takva ile kuflan›p-do-

nanmak ise, bu daha hay›rl›d›r. Bu, Allah'›n ayetlerindendir. Umulur ki

ö¤üt al›p-düflünürler. (A'raf Suresi, 26)

Bir baflka ayette ise Allah, "... Siz, hay›r ad›na ne yaparsan›z, Allah,

onu bilir. Az›k edinin, flüphesiz az›¤›n en hay›rl›s› takvad›r. Ey temiz

ak›l sahipleri, Ben'den korkup-sak›n›n." (Bakara Suresi, 197) fleklinde

buyurarak, insanlara elde edebilecekleri en hay›rl› özelli¤in takva oldu-

¤unu bildirmifltir. Dolay›s›yla insanlar›n hedeflemeleri gereken, mal

mülk, flan flöhret gibi maddi de¤erler de¤il, kifliyi hem dünyada hem de

Allah Kat›nda as›l olarak de¤erli hale getirecek ve üstünlük kazand›ra-

cak olan 'takva' olmal›d›r. 

Allah bir baflka ayetinde de, kimi insanlar aras›nda bir üstünlük un-

suru haline gelmifl olan zenginlik yerine, Allah'›n fazl›n› istemenin daha

makbul oldu¤unu flöyle bildirmektedir:

Allah'›n kendisiyle kiminizi kiminize göre üstün k›ld›¤› fleyi (mal›) te-

menni etmeyin. Erkeklere kazand›klar›ndan pay (oldu¤u gibi), kad›nla-

ra da kazand›klar›ndan pay vard›r. Allah'tan onun fazl›n› (ihsan›n›) is-

teyin. Gerçekten, Allah herfleyi bilendir. (Nisa Suresi, 32)

Allah'›n bildirdi¤i tüm bu ayetlerden anlafl›ld›¤› gibi, üstünlü¤ü ka-

d›n ya da erkek olmakta, fiziksel güçte ya da baflka bir cahiliye k›stas›n-

da aramak büyük bir yan›lg›d›r. Tek üstünlük Allah'›n bize bildirdi¤i gi-

bi iman›n ve takvan›n üstünlü¤üdür. 

Harun Yahya
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Allah Kuran'da  "Gerçek flu ki, sadaka veren erkekler ile sadaka

veren kad›nlar ve Allah'a güzel bir borç verenler; onlar için kat kat ar-

t›r›l›r ve 'kerim (üstün ve onurlu)' olan ecir de onlar›nd›r. (Hadid Sure-

si, 18) fleklinde buyurmaktad›r. Bu ayet ile hem erkeklere hem de kad›n-

lara, as›l üstün ve onurlu olan karfl›l›¤›n Allah'›n bildirdi¤i ahlak› yafla-

makla kazan›laca¤› hat›rlat›lmaktad›r. 

‹slam Ahlak›nda Kad›n ve Erkek Eflittir
Kad›n›n toplumdaki yeri konusunda, dünyan›n hemen her ülkesin-

de as›rlardan bu yana süregelen tart›flmalar kuflkusuz her toplum için ta-
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n›d›kt›r. Kad›n›n toplumdaki statüsü, aile hayat›ndaki önemi, çal›fl›p ça-

l›flamayaca¤› gibi birtak›m sosyal konular y›llard›r dünya gündeminde

önemli bir yer tutmaktad›r. Oysa bir Müslüman için, kad›n›n toplumda-

ki yeri çok belirgindir ve gerçek ‹slam ahlak›n›n benimsendi¤i bir top-

lumda böyle bir tart›flman›n yaflanmas› mümkün de¤ildir. Çünkü ‹s-

lam'da kad›n ile erkek eflittir.

Kad›n ve erkek elbette ki fiziksel anlamda birbirlerinden farkl› ya-

p›lara sahiptirler. Ancak kad›n›n fiziksel olarak, erke¤e oranla daha güç-

süz olmas›, onun toplum içerisinde erkekten daha az de¤er görmesi için

bir sebep de¤ildir.
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‹slam ahlak›na göre, as›l önemli olan bir insan›n

kad›n ya da erkek olmas› de¤il, Allah'a derin bir iman

ve Allah korkusuyla ba¤lanm›fl olmas›d›r. Allah'›n emir

ve yasaklar›na titizlikle uymas›, Kuran ahlak›n› en gü-

zel flekilde yaflamaya çal›flmas›d›r. Allah Kat›nda as›l

de¤er görecek olan kiflinin bu özellikleri olacakt›r. Allah

Kuran'da kad›n olsun erkek olsun iman eden bir kimse-

nin sahip olmas› gereken özellikleri flöyle aç›klam›flt›r:

Mümin erkekler ve mümin kad›nlar birbirlerinin veli-

leridirler. ‹yili¤i emreder, kötülükten sak›nd›r›rlar, na-

maz› dosdo¤ru k›larlar, zekat› verirler ve Allah'a ve

Resulü'ne itaat ederler. ‹flte Allah'›n kendilerine rah-

met edece¤i bunlard›r. fiüphesiz, Allah, üstün ve güç-

lüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 71)

Allah'›n ayette bildirdi¤i gibi, mümin kad›nlar ve

mümin erkekler ayn› sorumluluklara sahiptirler. Allah'a

ibadet etmekle, Kuran ahlak›n› yaflamakla, insanlara

iyili¤i emredip kötülü¤ü engellemekle ve Kuran'da bil-

dirilen tüm emir ve tavsiyelere uymakla yükümlüdür-

ler. Allah Kuran'›n "Ey iman edenler, Allah'tan kor-

kup-sak›n›rsan›z, size do¤ruyu yanl›fltan ay›ran bir

nur ve anlay›fl (furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve

sizi ba¤›fllar. Allah büyük fazl sahibidir." (En-

fal Suresi, 29) ayetinde, Allah'tan korkup sa-

k›nan her insana, 'do¤ruyu yanl›fltan ay›-

ran bir nur ve anlay›fl' verece¤ini vadet-

mifltir. Bu kiflinin kad›n ya da erkek olma-

s› bu sonucu de¤ifltirmemektedir. Sa-

mimiyetine, ihlas›na ve iman›na

karfl›l›k, Allah bir insana hayat›n
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her alan›nda kendisini do¤ru yola ulaflt›racak, do¤ru kararlar almas›n›

ve isabetli tav›rlarda bulunmas›n› sa¤layacak bir ak›l vermektedir. Dola-

y›s›yla ak›l, kiflinin cinsiyetine göre de¤il, tümüyle Allah'a olan samimi

ba¤l›l›¤›na, yak›nl›¤›na ve korkusuna göre geliflmektedir. 

‹man›n kendisine kazand›rd›¤› ak›l ile hareket eden her insan, ka-

d›n olsun erkek olsun, hayata dair her konuda baflar› elde edebilir, pek

çok insana göre öne de geçebilir. Bu tümüyle kiflinin, iste¤ine, flevkine ve

azmine ba¤l›d›r. ‹man edenler ‹slam ahlak›n›n bir gere¤i olarak, kendile-

rini hiçbir zaman hiçbir konuda yeterli görmezler. Daima daha ak›ll›, da-

ha yetenekli, daha sorumluluk sahibi, daha kiflilikli, daha güzel ahlakl›

insanlar olabilmek için çaba harcarlar. Kendilerini her konuda güçlerinin

yetti¤i oranda gelifltirmeye çal›fl›rlar. Allah, iman edenlerin, çevrelerin-

deki tüm insanlara örnek olabilecek bir karaktere sahip olabilmek için

Kendisi'ne dua ettiklerini bildirmektedir: 

Ve onlar: "Rabbimiz, bize efllerimizden ve soyumuzdan, gözün ayd›nl›-

¤› olacak (çocuklar) arma¤an et ve bizi takva sahiplerine önder k›l," di-

yenlerdir. (Furkan Suresi, 74)

Hayat› boyunca her konuda elinden gelenin en iyisini yapmaya ve

kiflili¤iyle, ahlak›yla ve çabas›yla tüm insanlara örnek olmaya çal›flan

mümin bir kad›n da, -Allah'›n izniyle- toplum içerisinde de üstün bir ko-

numa gelir. Üstlendi¤i her türlü sorumlulu¤u en iyi flekilde yerine geti-

rir, en do¤ru kararlar› al›r, en güzel çözümleri ve en ak›lc› tedbirleri üre-

tir. 

Görüldü¤ü gibi, ‹slam ahlak›nda kad›n ile erke¤in toplumdaki yeri

tamamen eflittir. Kad›n ya da erkek olsun, bu tamamen kiflinin Allah'a

olan iman›n›n gücü do¤rultusunda, ahlak›yla, kiflili¤iyle ve üstlendi¤i

sorumluluklarla ön plana ç›kmas›na ba¤l›d›r. Bu nedenle de ‹slam ahla-

k›n› benimseyen kad›nlar için, erkeklere yönelik bir eflitlik mücadelesi

de¤il, bunun yerine 'hay›rlarda yar›flma' ahlak› söz konusudur. Hay›rlar-
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da yar›flmak, iman edenlerin, yaflamlar›n›n her an›nda Allah'›n r›zas›n›

kazanabilmek için ellerinden gelen çaban›n en fazlas›n› göstermeleridir.

Bu amaçlar› do¤rultusunda, Allah'›n en sevdi¤i, en raz› oldu¤u ve

Allah'a en yak›n kifli olabilmek için hay›rlarda yar›fl›rlar. Ancak bu yar›fl,

tümüyle Rahmani bir yar›flt›r. Allah müminleri dünyada ve ahirette öne

geçiren özelli¤in bu yönde gösterdikleri çaba oldu¤unu Kuran'da flöyle

bildirmektedir:

‹flte onlar, hay›rlarda yar›flmaktad›rlar ve onlar bundan dolay› öne geç-

mektedirler. (Müminun Suresi, 61)

Sonra Kitab› kullar›m›zdan seçtiklerimize miras k›ld›k. Art›k onlardan

kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yoldad›r, kimi de Allah'›n iz-

niyle hay›rlarda yar›fl›r öne geçer. ‹flte bu, büyük fazl›n kendisidir. (Fa-

t›r Suresi, 32)

Kad›n ve erkek aras›ndaki eflitlik, Allah'›n kad›na ve erke¤e dünya

hayat›ndaki imtihan sürecinde eflit haklar tan›mas›ndan da anlafl›lmak-

tad›r. "fiüphesiz Biz, yeryüzü üzerindeki fleyleri ona bir süs k›ld›k; on-

lar›n hangisinin daha güzel davran›flta bulundu¤unu deneyelim di-

ye." (Kehf Suresi, 7) ve "Her nefis ölümü tad›c›d›r. Biz sizi, flerle de, ha-

y›rla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz Bize döndürüleceksiniz."

(Enbiya Suresi, 35) ayetleriyle Allah, kimlerin daha güzel davran›fllarda

bulunaca¤›n›n ortaya ç›kmas› için, kad›n› da erke¤i de denemekte oldu-

¤unu bildirmifltir. Bir baflka ayette ise Allah "Andolsun, Biz sizi biraz

korku, açl›k ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksilt-

mekle imtihan edece¤iz. Sab›r gösterenleri müjdele." (Bakara Suresi,

155) fleklinde bildirerek, hayatlar›n›n sonuna kadar kad›n› da erke¤i de

çeflitli olaylarla deneyece¤ini, tüm bunlara sab›r gösterebilenlere ise rah-

metiyle karfl›l›k verece¤ini haber vermifltir.

Allah kad›na da erke¤e de belirli bir ömür süreci belirlemifl, her iki-

sini de Kuran'dan sorumlu tutmufl, her ikisine de hayatlar›n›n her an›n-
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da kendilerine do¤ruyu ilham edecek bir vicdan vermifl, nef-

si ve fleytan› her ikisine düflman k›lm›flt›r. Dünya hayat›ndaki

imtihan›n gere¤i olarak, tüm bu flartlar karfl›s›nda kad›n ya da

erkek olsun her kim güzel ahlak gösterip salih amellerde bu-

lunursa, Allah o kiflilerin dünyada ve ahirette en güzel karfl›-

l›¤› bulacaklar›n› bildirmifltir:

... fiüphesiz Ben, erkek olsun, kad›n olsun, sizden bir iflte bu-

lunan›n iflini bofla ç›karmam. Sizin kiminiz kiminizdendir.

‹flte, hicret edenlerin, yurtlar›ndan sürülüp-ç›kar›lanlar›n ve

yolumda iflkence görenlerin, çarp›fl›p öldürülenlerin, mutla-

ka kötülüklerini örtece¤im ve onlar›, altlar›ndan ›rmaklar

akan cennetlere sokaca¤›m. (Bu,) Allah Kat›ndan bir karfl›l›k

(sevap)t›r. (O) Allah, karfl›l›¤›n (sevab›n) en güzeli O'nun Ka-

t›ndad›r. (Al-i ‹mran Suresi, 195)

Bir baflka ayette ise Allah, "Erkek olsun, kad›n olsun, bir

mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç flüphesiz

Biz onu güzel bir hayatla yaflat›r›z ve onlar›n karfl›l›¤›n›,

yapt›klar›n›n en güzeliyle muhakkak veririz." (Nahl Suresi,

97) fleklinde buyurarak, erkek ya da kad›n, kim olursa olsun,

tüm insanlar›n dünyada ve ahirette hiçbir haks›zl›¤a u¤rat›l-

madan eksiksiz olarak karfl›l›k göreceklerini hat›rlatm›flt›r.

Kuran'da Kad›n ve Erke¤e Hitap Ayn›d›r
Kuran ayetlerinin geneline bak›ld›¤›nda, Allah'›n kad›n

ve erke¤e ortak bir hitap flekli kulland›¤› görülmektedir. Ön-

ceki bölümlerde de detayl› olarak üzerinde duruldu¤u gibi,

Allah Kuran'da bir kiflinin genç, yafll›, kad›n ya da erkek ol-

mas›n›n de¤il, samimi bir kalple iman etmesinin önemli oldu-

¤unu bildirmektedir. Bu do¤rultuda Allah Kuran ayetlerinde
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tüm hitaplar› kad›na ve erke¤e birarada yapmakta ve her ikisinin de ay-

n› sorumluluklara sahip olduklar›n› hat›rlatmaktad›r. Kuran'da bu flekil-

de pek çok ayet yer almaktad›r. Allah Kuran'da, "Erkek olsun, kad›n ol-

sun inanm›fl olarak kim salih bir amelde bulunursa, onlar cennete gi-

recek ve onlar, bir 'çekirde¤in s›rt›ndaki tomurcuk kadar' bile haks›z-

l›¤a u¤ramayacaklard›r." (Nisa Suresi, 124) ayetinde, samimi iman etti-

¤i sürece, kiflinin kad›n ya da erkek olmas›n›n hiçbir önemi olmad›¤›n›,

hiçbir haks›zl›¤a u¤ramaks›z›n, mutlaka Allah'›n rahmeti ve cenneti ile

karfl›l›k görece¤ini hat›rlatm›flt›r. 

Allah'›n kad›n ve erke¤e ortak hitapta bulundu¤u bir di¤er ayet ise

flöyledir: 

Kim bir kötülük ifllerse, kendi mislinden baflkas›yla ceza görmez; kim

de –erkek olsun, difli olsun- bir mü'min olarak salih bir amelde bulunur-

sa, iflte onlar, içinde hesaps›z olarak r›z›kland›r›lmak üzere cennete gi-

rerler. (Mümin Suresi, 40)

Allah, Kuran'da müminlere oldu¤u gibi, inkar edenler hakk›nda

bilgi verirken de kad›nlara ve erkeklere ayn› flekilde hitap etmektedir.

Allah, inkar eden kad›nlar ile inkar eden erkeklerin, münaf›k kad›nlar ile

münaf›k erkeklerin ve müflrik kad›nlar ile müflrik erkeklerin de ahiret

gününde ayn› flekilde karfl›l›k görece¤ini, cinsiyetlerinden dolay› farkl›

bir durum ile karfl›l›k görmeyeceklerini bildirmektedir. Bu ayetlerden

baz›lar› flöyledir:

Münaf›k erkekler ve münaf›k kad›nlar, baz›s› baz›s›ndand›r; kötülü¤ü

emrederler, iyilikten al›koyarlar, ellerini s›ms›k› tutarlar. Onlar Allah'›

unuttular; O da onlar› unuttu. fiüphesiz, münaf›klar f›ska sapanlard›r.

(Tevbe Suresi, 67)

Allah, erkek münaf›klara da, kad›n münaf›klara da ve (bütün) kafirlere,

içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateflini vadetti. Bu, onlara yeter.

Allah onlar› lanetlemifltir ve onlar için sürekli bir azap vard›r. (Tevbe

Suresi, 68)
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fiundan ki: Allah, münaf›k erkekleri ve münaf›k kad›nlar›, müflrik er-

kekleri ve müflrik kad›nlar› azabland›racak; mü'min erkeklerin ve

mü'min kad›nlar›n tevbesini kabul edecektir. Allah çok ba¤›fllayand›r,

çok esirgeyendir. (Ahzab Suresi, 73)

Bir de; kötü bir zan ile zanda bulunan münaf›k erkeklerle münaf›k ka-

d›nlar› ve müflrik erkeklerle müflrik kad›nlar› azapland›rmas› için. O

kötülük çemberi, tepelerine insin. Allah, onlara karfl› gazablanm›fl, on-

lar› lanetlemifl ve onlara cehennemi haz›rlam›flt›r. Varacaklar› yer ne kö-

tüdür. (Fetih Suresi, 6)

Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i gibi, hem dünya hayat›ndaki imtihan-

lar›, hem de ahirette alacaklar› karfl›l›k bak›m›ndan, kad›n ve erkek eflit

konumdad›r.

Anneye verilen de¤er
Allah, ‹slam ahlak› ile, insanlar›n gerek sosyal gerekse kiflisel an-

lamda tüm haklar›n› güvence alt›na alm›fl ve onlara en rahat, en huzur-

lu ve en mutlu flekilde yaflayabilecekleri yolu göstermifltir. Kuran ahlak›

kad›n-erkek, genç-yafll›, zengin-fakir ayr›m› gözetmeksizin tüm insanla-

ra karfl› adaletli, hoflgörülü, merhametli ve yard›msever bir tav›r içerisin-

de olmay› gerektirir. Mümin, karfl›s›nda her kim olursa olsun, hayat›n›n

sonuna kadar bu ahlak› gücünün yetti¤i en güzel flekilde göstermekle

sorumludur. Çünkü iman eden bir insan tüm güzel ahlak özelliklerini,

Allah kendisine emretti¤i için yaflar. Bu nedenle de karfl›s›ndaki kiflinin

sosyal konumu, cinsiyeti, yafl› gibi faktörler, onun gösterece¤i tutum ve

davran›fllar›na etki etmez. 

Allah Kuran'da hem kad›na karfl› gösterilmesi gereken özenli tavra,

hem de bunun yan› s›ra 'anneye' karfl› gösterilecek olan güzel ahlak›n

önemine dikkat çekmifltir.

‹nsan›n anne ve babas›, çocuklar›n›n iyi bir e¤itim al›p güzel bir ah-

lak kazanabilmesi, hem kendisine hem de çevresindeki insanlara fayda
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getirecek hay›rl› bir insan olabilmesi için büyük çaba harcarlar. Y›llar bo-

yu bu amaçla maddi manevi pek çok fedakarl›k üstlenirler. ‹nsan›n, ken-

disine verilen bu eme¤i takdir edebilmesi ve bu özverili ahlaka, sayg› ve

hürmetle karfl›l›k vermesi gerekmektedir. Allah Kuran'da müminin bu

sorumlulu¤unu flöyle bildirir:

Biz insana, anne ve babas›na (karfl›) güzelli¤i (ilke edinmesini) tavsiye

ettik... (Ankebut Suresi, 8) 

Biz insana, 'anne ve babas›na' iyilikle davranmas›n› tavsiye ettik... (Ah-

kaf Suresi, 15)

De ki: "Gelin size Rabbinizin neleri haram k›ld›¤›n› okuyay›m: O'na

hiçbir fleyi ortak koflmay›n, anne-babaya iyilik edin, yoksulluk-endifle-

siyle çocuklar›n›z› öldürmeyin. -Sizin de, onlar›n da r›z›klar›n› Biz ver-

mekteyiz- Çirkin-kötülüklerin aç›¤›na ve gizli olan›na yaklaflmay›n.

Hakka dayal› olma d›fl›nda, Allah'›n (öldürülmesini) haram k›ld›¤› kim-

seyi öldürmeyin. ‹flte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki ak›l er-

dirirsiniz." (Enam Suresi, 151)

Kuran'›n bir baflka ayetinde ise Allah insana, anne babaya karfl› gü-

zellikle davran›lmas›n›, büyüklenip böbürlenmekten kaç›n›lmas›n› flöy-

le bildirmektedir:

Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir fleyi ortak koflmay›n. Anne-babaya,

yak›n akrabaya, yetimlere, yoksullara, yak›n komfluya, uzak komfluya,

yan›n›zdaki arkadafla, yolda kalm›fla ve sa¤ ellerinizin malik olduklar›-

na güzellikle davran›n. Çünkü, Allah, her büyüklük taslay›p böbürlene-

ni sevmez. (Nisa Suresi, 36)

Tüm bu ayetlerden anlafl›laca¤› gibi, Allah insanlara, anne babaya

karfl› daima hoflgörülü, anlay›fll›, flefkatli ve sayg›l› bir tav›r içerisinde ol-

malar›n› ö¤ütlemektedir. Bunun yan› s›ra Allah, annenin çocu¤u dünya-

ya getirebilmek ve büyütebilmek için büyük zorluklara gö¤üs gerdi¤ini

hat›rlatarak, onun üzerindeki eme¤ine de dikkat çekmektedir:

Biz insana anne ve babas›n› (onlara iyilikle davranmay›) tavsiye ettik.
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Annesi onu, zorluk üstüne zorlukla (karn›nda) tafl›m›flt›r. Onun (sütten)

ayr›lmas›, iki y›l içindedir. "Hem Bana, hem anne ve babana flükret, dö-

nüfl yaln›z Bana'd›r." (Lokman Suresi, 14)

Biz insana, 'anne ve babas›na' iyilikle davranmas›n› tavsiye ettik. Anne-

si onu güçlükle tafl›d› ve onu güçlükle do¤urdu. Onun (hamilelikte) ta-

fl›nmas› ve sütten kesilmesi, otuz ayd›r. Nihayet güçlü (erginlik) ça¤›na

erip k›rk y›l (yafl›n)a ulafl›nca, dedi ki: "Rabbim, bana, anne ve baba-

ma verdi¤in nimete flükretmemi ve Senin raz› olaca¤›n salih bir

amelde bulunmam› bana ilham et; benim için soyumda salah› ver.

Gerçekten ben tevbe edip Sana yöneldim ve gerçekten ben Müs-

lümanlardan›m." (Ahkaf Suresi, 15)

Gerçekten de her anne, çocu¤unu dünyaya getirebilmek

için aylar boyunca büyük fedakarl›klara katlanmaktad›r.

Allah'›n ayette bildirdi¤i gibi, zorluk üstüne zorlukla çocu¤unu

karn›nda tafl›makta ve ard›ndan da onu güçlük içerisinde dün-

yaya getirmektedir. Ve sonra yine büyük bir özveride bulunarak

çocu¤un beslenmesini de üstlenmektedir. Allah bu gerçekleri in-

sana hat›rlatmakta ve annenin çok de¤erli bir varl›k oldu¤una

dikkat çekmektedir.

Bunun yan› s›ra Allah, insan›n anne ve babas›n›n kendisine göster-

mifl oldu¤u bu özverileri unutmamas›n›, onlar muhtaç konuma geldik-

lerinde de, anne ve babaya karfl› ayn› güzel ahlak ile davran›lmas›n›

ö¤ütlemektedir:

Rabbin, O'ndan baflkas›na kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikle

davranmay› emretti. fiayet onlardan biri veya ikisi senin yan›nda yafll›-

l›¤a ulafl›rsa, onlara: "Öf" bile deme ve onlar› azarlama; onlara güzel söz

söyle. Onlara ac›yarak alçakgönüllülük kanad›n› ger ve de ki: "Rabbim,

onlar beni küçükken nas›l terbiye ettilerse Sen de onlar› esirge." (‹sra

Suresi, 23-24)

Bilindi¤i gibi yafll›l›k, insan›n pek çok aç›dan güç kaybetmesine ne-

den olmaktad›r. ‹nsan gençlik y›llar›ndaki güçlü, dinamik, sa¤l›kl› ve
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enerji dolu halinin aksine, korunup kollan-

maya, baflkalar›n›n bak›m›na  ve yard›m›na

muhtaç hale gelmektedir. Bununla beraber,

zihinsel anlamda da pek çok konuya eskisi

gibi güç yetirememekte, unutkanl›k ya da

benzeri zorluklarla karfl› karfl›ya kalabil-

mektedir. Müminler Allah'›n emri gere¤i,

yafll›l›¤a ulaflt›klar›nda da anne ve babalar›-

na karfl› son derece flefkatli, anlay›fll›, hür-

metkar ve hoflgörülü bir tav›r içerisinde

olurlar. 

Allah Kuran'da müminlerin anne ba-

baya karfl› gösterecekleri bu hürmetkar tav-

r›n ölçüsünü de belirlemifl ve "... Onlara öf

bile deme, onlar› azarlama, güzel söz söy-

le" (‹sra Suresi, 23) fleklinde buyurmufltur.

Allah bu ayet ile anne babaya karfl› yap›la-

bilecek en küçük bir flefkatsizli¤i ya da say-

g›ya uygun olmayacak bir tavr› dahi yasak-

lam›flt›r. Allah, içerisinde bulunduklar› du-

rumun zorlu¤un göz önünde bulundurarak

onlara karfl› daima güzel söz söylenmesini

ve 'öf' bile demeyecek kadar hürmetli dav-

ran›lmas›n› emretmifltir. Bu nedenle mü-

minler yafllanarak, kuvvetten düflmüfl olan

anne ve babalar›na karfl› son derece itinal›,

ince düflünceli ve halden anlayan bir tav›r

içinde olurlar. Onlar› rahat ettirmek için el-

lerinden geleni yapar, sayg›da ve sevgide

kusur etmemeye çal›fl›rlar. Yafll›l›¤›n getir-
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di¤i zorluk ve s›k›nt›lar› göz önünde bulundurarak, onlar daha dile ge-

tirmeden tüm ihtiyaçlar›n› hissettirmeden gidermeye gayret ederler. Her

ne olursa olsun gönül al›c› ve alttan alan bir üslup kullan›rlar. 

Müminler, anne ve babalar›n›n manevi aç›dan oldu¤u kadar maddi

aç›dan da herhangi bir eksiklik hissetmemeleri ve s›k›nt› çekmemeleri

için ellerindeki imkanlar› seferber ederler. Allah, "Sana neyi infak ede-

ceklerini sorarlar. De ki: "Hay›r olarak infak edece¤iniz fley, anne-ba-

baya, yak›nlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalm›flad›r. Hay›r ola-

rak her ne yaparsan›z, Allah onu flüphesiz bilir." (Bakara Suresi, 215)

ayetiyle, müminlerin hay›r olarak infak edecekleri mallar›nda anne ve

baban›n da hakk› oldu¤unu bildirmifltir. ‹man sahipleri, Allah'›n bu aye-

ti gere¤i, ihtiyaç içerisinde olduklar› takdirde, anne babalar›n›n bu yön-

deki ihtiyaçlar›n› da en güzel flekilde gidermeye ve onlar› bu yönde de

güvence alt›na almaya çal›fl›rlar.

Hz. Yusuf'un anne babas›na karfl› göstermifl oldu¤u güzel ahlak, bu

konuda tüm insanlar için güzel bir örnek oluflturmaktad›r. Hz. Yusuf,

M›s›r hazinelerinin bafl›na geçmesinin ard›ndan anne ve babas›n› en gü-

zel flekilde a¤›rlam›fl, sayg›s›n› ve hürmetini ifade etmek amac›yla onla-

r› tahta ç›kar›p oturtmufltur. Allah Kuran'da Yusuf Peygamberin bu tav-

r›n› flöyle bildirmektedir:

Böylece onlar (gelip) Yusuf'un yan›na girdikleri zaman, anne ve babas›-

n› ba¤r›na bast› ve dedi ki: "Allah'›n dilemesiyle M›s›r'a güvenlik için-

de giriniz." Babas›n› ve annesini tahta ç›kar›p oturttu; onun için secdeye

kapand›lar. Dedi ki: "Ey Babam, bu, daha önceki rüyam›n yorumudur.

Do¤rusu Rabbim onu gerçek k›ld›. Bana iyilik etti, çünkü beni zindan-

dan ç›kard›. fieytan benimle kardefllerimin aras›n› açt›ktan sonra, (O,)

çölden sizi getirdi. fiüphesiz benim Rabbim, diledi¤ini pek ince düzen-

leyip tedbir edendi. Gerçekten bilen, hüküm ve hikmet sahibi O'dur."

(Yusuf Suresi, 99-100)

Kuran'da iman edenlerin dualar›nda da anne babalar›n› gözettikle-
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ri, onlar için Allah'tan ba¤›fllanma ve rahmet diledikleri haber verilmifl-

tir. Ayr›ca Kuran'da yer alan ayetlerden, peygamberlerin de Allah'a bu

konuda dua ettikleri anlafl›lmaktad›r. Allah, Hz. Nuh'un, "Rabbim, be-

ni, annemi, babam›, mü'min olarak evime gireni, iman eden erkekleri

ve iman eden kad›nlar› ba¤›flla. Zalimlere y›k›mdan baflkas›n› art›r-

ma." (Nuh Suresi, 28) sözleriyle annesi ve babas› için bu yönde dua etti-

¤ini bildirmifltir. 

Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i tüm bu ayetlerden anlafl›laca¤› gibi, ‹s-

lam ahlak›, anne-babaya büyük önem ve de¤er vermektedir. Gençli¤in-

de de yafll›l›¤›nda da Allah, anneye karfl› gösterilmesi gereken sayg›n›n

ve güzel ahlak›n önemli bir mümin özelli¤i oldu¤una dikkat çekmifltir.

Ancak Allah, "Bununla birlikte, onlar›n ikisi (annen ve baban) hakk›n-

da bir bilgin olmayan fleyi Bana flirk koflman için, sana karfl› çaba har-

cayacak olurlarsa, bu durumda onlara itaat etme ve dünya (hayat›n) da

onlara iyilikle (ma'ruf üzere) sahiplen (onlarla geçin) ve Bana 'gönül-

den-kat›ks›z olarak yönelenin' yoluna tabi ol. Sonra dönüflünüz yal-

n›zca Bana'd›r, böylece Ben de size yapt›klar›n›z› haber verece¤im."

(Lokman Suresi, 15) ayetiyle, Kendisi'ne karfl› isyan yolunu seçtikleri ve

kifliyi de bu do¤rultuda hareket etmeye teflvik ettikleri takdirde anne ve

babaya itaat edilmemesini ö¤ütlemifltir. Ancak ‹slam ahlak›n›n gere¤i

olarak, Allah, bu durumda da yine onlara karfl› sayg›da kusur etmeden,

dünya hayat›na ait konularda onlara iyilikle davranacak bir ahlak göste-

rilmesini emretmifltir.

Evlilik Hayat›nda Kad›na Verilen De¤er
‹nsanlar›n dünyevi de¤erler üzerine kurduklar› birliktelikler çok k›-

sa sürede yerini b›kk›nl›¤a  b›rakabilmektedir. Evlilik kurumunda da bu

duruma s›k s›k rastlanabilmektedir. ‹nsanlar, sayg› ve sevgilerini dünye-

vi de¤erler üzerine kurduklar›nda, bu de¤erlerde herhangi bir de¤ifliklik
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oldu¤unda, bu duygular›n› da hemen yitirebilmek-

tedirler. Sevgi, sayg›, sadakat gibi kavramlar, güzel-

lik, zenginlik, sa¤l›k, makam ya da itibar gibi ölçü-

lere dayand›r›ld›¤›nda, bu sonuç neredeyse kaç›n›l-

maz hale gelmektedir. E¤er insan sevgisini karfl›s›n-

daki insan›n yaln›zca güzelli¤ine dayand›rm›flsa,

bu kifli elbette zaman içerisinde gençli¤ini, sa¤l›¤›-

n›, güzelli¤ini yitirecek, dolay›s›yla sevgi, sayg› ve

sadakat de bununla beraber yok olacakt›r. Ayn› fle-

kilde zenginlik, itibar ya da makam gibi de¤erler

de, kolayl›kla elden gidebilecek özelliklerdir. Ken-

disine bu de¤erleri ölçü alan bir insan, bunlar›n

kaybedilmesi durumunda art›k karfl›s›ndaki kifliyi

sevebilmek, ona sayg› duyabilmek için kendince

hiçbir sebep bulamayacakt›r.

Sevgiyi, sayg›y› ve sadakati kal›c› k›lan, iman,

Allah korkusu ve güzel ahlakt›r. Bir insan›, iman›

ve ahlak› için seven kifli, evlilik konusunda da kar-

fl›s›ndaki kifliye karfl› son derece sayg›l›, sad›k ve

güzel ahlakl› olacakt›r. Ne gençli¤ini, sa¤l›¤›n› ya

da güzelli¤ini zaman içerisinde yitirmesi, ne de

zenginlik, itibar gibi özelliklerini kaybetmesi, bu ki-

flinin sevgisine ve karfl› tarafa verdi¤i de¤ere bir et-

ki edemeyecektir. Bu kifli, iman› ve Allah korkusu

nedeniyle flartlar her ne olursa olsun, hiçbir zaman

için karfl› taraf› huzursuz edecek, s›k›nt› duymas›na

neden olacak bir tav›r içerisine girmeyecektir. Ku-

ran ahlak›na uygun olarak her koflulda, flefkat, mer-

hamet, adalet ve hoflgörüyle yaklaflacak, bunun
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Allah'›n kendisine yükledi¤i önemli bir sorumluluk oldu¤unun bilinciy-

le hareket edecektir. Allah Kuran'da evlilikte kad›n ve erke¤in birbirleri-

ne karfl› olan sorumluluklar›n› "... Onlar, sizin örtüleriniz, siz de onlara

örtüsünüz..." (Bakara Suresi, 187) ayetiyle bildirmektedir. Allah bu ayet-

le birlikte, insanlara kad›n ve erke¤in evlilikte birbirlerine karfl› eflit yü-

kümlülükte olduklar›n› da hat›rlatmaktad›r. Allah'›n ayette bildirdi¤i

'örtü' ifadesi, taraflar›n birbirleri üzerindeki koruyucu ve gözetici vas›f-

lar›n› ortaya koymaktad›r. Bu ayetle, ayr›ca kad›n ve erke¤in birbirlerini

tamamlay›c› özelliklerine de dikkat çekilmektedir.

Bunun yan› s›ra Allah bir baflka ayette de "Onda 'sükun bulup du-

rulman›z' için, size kendi nefislerinizden efller yaratmas› ve aran›zda

bir sevgi ve merhamet k›lmas› da, O'nun ayetlerindendir. fiüphesiz

bunda, düflünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vard›r." (Rum Su-

resi, 21) ifadesiyle, evlilikte 'sevgi ve merhamet' kavramlar›n›n önemine

dikkat çekmifltir. ‹man edenler evlilikte, karfl›l›kl› olarak, birbirlerini

Allah'›n kendilerine olan bir nimeti ve emaneti olarak görür, bundan do-

lay› da birbirlerine büyük de¤er verirler. Her türlü ek-

siklik ya da hata karfl›s›nda sevgiyi ve merhameti

esas alarak hareket ederler. Kuran'a uygun bir tav›r

göstermenin her zorlu¤un üstesinden gelmelerini

sa¤layaca¤›n› ve karfl›laflt›klar› sorunlar› çözüme ka-

vuflturaca¤›n› bilirler. Bu da, Allah'›n ayette belirtti¤i

gibi, evlili¤in mümin kad›n ve mümin erkek için bir-

birlerinde 'huzur ve sükun bulmalar›n›' sa¤layan bir

nimete dönüflmesine neden olur.

Allah Kuran'›n, "... birbirinize kat›l-

m›fl (birleflerek içli-d›fll› olmufl)t›-

n›z..." (Nisa Suresi, 21)

ayetiyle, evlili¤in kifliler
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aras›nda sa¤lad›¤› samimiyete ve yak›nl›¤a da dikkat çekmifltir. ‹man

edenlerin evlilikteki bu samimiyetlerini, yak›nl›klar›n› ve birbirlerine

de¤er vermelerini sa¤layan, bu kimselerin ahirette de sonsuza kadar sü-

recek bir birlikteli¤i amaçlam›fl olmalar›d›r. Gerçek sadakat bu düflünce-

yi gerektirir. Aralar›nda, menfaatlere dayal› geçici bir sevgi söz konusu

olmad›¤› ve ahirette sonsuza kadar beraber olmay› hedefledikleri için,

birbirlerine karfl› çok sad›k, yak›n, dürüst ve samimi olurlar.

Görüldü¤ü gibi, Kuran ahlak› esas al›nd›¤›nda, her iki taraf›n da

Allah'tan korkan, vicdanl› kifliler olmas› sebebiyle güzel bir birliktelik

yaflan›r. Böyle bir birliktelikte sadakat, vefa, sayg›, sevgi, samimiyet, dü-

rüstlük, hoflgörü, tevazu gibi önemli ahlak özelliklerinin yaflanmas› so-

nucunda evlilikte süreklilik ve istikrar olur. Bu özelliklerden yoksun

olan insanlar›n evlilikleri genellikle k›sa süreli olmaktad›r. 

Dolay›s›yla ‹slam ahlak›nda evlilik, kad›n için büyük bir rahatl›kt›r.

Sevgiyi, sayg›y›, sadakat ve vefa duygular›n› en iyi flekilde yaflayabilece-

¤i bir birlikteliktir. Karfl›s›ndaki kifliden sürekli olarak sayg›, sevgi ve ih-

timam görür, el üstünde tutulur, onore edilir. Çekiflme, menfaat çat›flma-

s›, üstünlük aray›fl›, kibir, yalan gibi kötü ahlak özelliklerinin olmamas›,

kad›n›n evlilikten Allah'›n ayette bildirdi¤i gibi, 'huzur ve sükun bulma-

s›n›' sa¤lar.

Peygamber Efendimiz de kendi yaflant›s›yla bu konuda tüm mü-

minler için önemli bir örnek olmufltur. Allah, "Andolsun, sizin için,

Allah'› ve ahiret gününü umanlar ve Allah'› çokça zikredenler için

Allah'›n Resûlü'nde güzel bir örnek vard›r." (Ahzab Suresi, 21) ayetiy-

le bu duruma dikkat çekmifltir. Peygamber Efendimiz birçok sözünde

mümin kad›nlar›n ne kadar de¤erli varl›klar olduklar›n› belirtmifltir. Bu

sözlerinden birinde "Dünya bir meta›d›r. Dünya meta›n›n en hay›rl›s›

saliha kad›nd›r"16 fleklinde buyurmufllard›r. Bir baflka sözünde ise, evli-

likte kad›na gösterilmesi gereken ihtimam› ve verilmesi gereken de¤eri,
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"En olgun imana sahip mümin, huyu en güzel ve ailesine karfl› en nazik,

lütufkar olan›d›r."17 sözleriyle ifade etmifltir. Ayr›ca Peygamberimiz

(sav), bu yönde gösterdi¤i güzel ahlak› ile, tüm Müslümanlar için güzel

bir örnek olmufltur. Bir hadis-i flerifinde evlilikte kad›nlara karfl› gösteri-

lecek olan güzel ahlak›n önemini flöyle hat›rlatm›flt›r:

En hay›rl›n›z, han›mlar›na en hay›rl› olan›n›zd›r. Ben han›mlar›na karfl› siz-

lerin en iyisiyim.18

Bunun yan› s›ra, Peygamberimiz (sav) Veda Hutbesi'nde; "Kad›nlar

size Allah'›n bir emanetidir."19 fleklinde buyurarak, kad›nlara karfl› nas›l

bir ihtimam içerisinde olunmas› gerekti¤ini bir kez daha hat›rlatm›flt›r. 

Tüm yaflant›s›yla oldu¤u gibi, aile hayat›yla da iman edenler için

güzel bir örnek oluflturan Peygamberimiz (sav), han›mlar›na karfl› da-

ima flefkat, merhamet ve güzellikle davranm›flt›r. Nitekim Hz. Aifle

(ra)'den rivayet edildi¤ine göre, Peygamber Efendimiz,"Han›mlar›na kar-

fl› insanlar›n en yumufla¤›, en kerimi, güler yüzlüsü ve mütebessim olan› idi."20

Kuran'da Kad›nlar›n Koruma Alt›na Al›nmas›
Allah, "Kuran'dan mü'minler için flifa ve rahmet olan fleyleri indi-

riyoruz..." (‹sra Suresi, 82) ayetiyle, ‹slam ahlak›n›n insanlar› daima hay-

ra yöneltece¤ine dikkat çekmifl ve Kuran ayetlerinin insanlar için bir

rahmet oldu¤unu hat›rlatm›flt›r. Allah'›n insanlar aras›nda huzur ve ada-

leti sa¤lamas› için bildirdi¤i Kuran ahlak› ile, kad›n›n gerek toplumsal

yaflant›s›ndaki gerekse aile hayat› içerisindeki tüm haklar› koruma alt›-

na al›nm›flt›r. Allah'›n bir ayette "... Biz (ona karfl›) sana hakk› ve en gü-

zel aç›klama tarz›n› getirmifl olmayal›m." (Furkan Suresi, 33) sözleriyle

bildirdi¤i gibi, Allah tüm insanlar›n hayatlar›n›n her safhas›nda hak et-

tikleri de¤eri, sevgiyi ve sayg›y› görebilmeleri için gereken her türlü bil-

giyi Kuran'da eksiksiz olarak bildirmifltir.
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Kuflkusuz bu, kad›nlar için de çok büyük bir rahmet, büyük

bir kolayl›k ve nimettir. Allah'›n bildirdi¤i ahlaka göre hareket

edildi¤inde, hiç kuflku yok ki, Kuran bilgisinden uzak ya-

flayan kimi toplumlarda oldu¤u gibi bir karmafla söz ko-

nusu olmayacak, kad›n›n toplumdaki yeri konusunda

süregelen tüm tart›flmalar son bulacakt›r.

‹lerleyen sat›rlarda Allah'›n Kuran ayetleri ile bil-

dirdi¤i, kad›n› ve sahip oldu¤u sosyal haklar› güvence

alt›na alan ayetlerden baz›lar›na de¤inecek ve ‹slam ah-

lak›nda kad›na ne kadar de¤er verildi¤ini ve nas›l bir ih-

timam gösterildi¤ini ortaya koyaca¤›z.

Kad›nlardan, Gönülleri Al›narak 
ve Hoflnut B›rak›larak Boflan›lmas›

‹man ve Allah korkusu, insanlar›n hayatlar›n›n her

an›nda vicdanlar›na ve Kuran ahlak›na uygun flekilde hareket

etmelerini sa¤lar. Aksinde ise insan› yönlendirecek olan, nefsinin

bencil tutkular› ve fleytan›n telkinleri olur. Bu da, insanlar› do¤ru

ve güzel olan tav›rlardansa, nefislerini memnun edecek, flahsi

menfaatlerini koruyacak davran›fllarda bulunmaya iter. Bu bak›fl

aç›s›, boflanma gibi iki insan aras›ndaki birtak›m maddi iliflkilere

son veren durumlarda da aç›kça ortaya ç›kabilmektedir. 

Boflanma, nefislerinin kendisini yönetmesine izin veren ki-

mi insanlar için, karfl› taraf ile olan tüm ç›kar iliflkilerini sona er-

dirmeleri anlam›na gelir. Bu kimseler ç›kar iliflkisinin bitti¤i yer-

de, karfl› tarafa art›k ihtimam ve ilgi göstermeleri için bir gerekçe

kalmad›¤›na inan›rlar. Ço¤u zaman, ayr›ld›klar› insanlara karfl›
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olan tüm sevgi ve sayg› hislerini de yitirdikleri için, onlara karfl› iyilikte

bulunabilmek için herhangi bir sebep bulamazlar. Bundan dolay› sadece

kendi menfaatlerini koruma alt›na alacak flekilde hareket eder, karfl› ta-

raf›n içinde bulundu¤u durumu, zorluk ve s›k›nt›lar›, ihtiyaç içerisinde

olduklar› konular› görmezlikten gelebilirler.

‹man edenlerin böyle bir durum karfl›s›nda gösterecekleri ahlak ise

çok farkl› olur. Onlar, yapt›klar› her iflte as›l olarak Allah'›n r›zas›n› ka-

zanabilmeyi hedefledikleri için, flahsi isteklerine ya da nefislerinin ben-

cil telkinlerine göre hareket etmezler. Allah'›n raz› olaca¤› tavr›n, flartlar

ne olursa olsun, Kuran ahlak›na ve vicdanlar›na uygun bir ahlak göster-

meleri oldu¤unu bilirler. Bu nedenle, boflanma söz konusu oldu¤unda

da gösterecekleri tav›r yine güzel ahlaka en uygun olan tav›rd›r. Allah

Kuran'›n "Kad›nlar› boflad›¤›n›zda, bekleme sürelerini tamamlam›fl-

larsa, onlar› ya güzellikle tutun ya da güzellikle b›rak›n..." (Bakara Su-

resi, 231) ayetiyle, insanlara bofland›klar› efllerini güzellikle b›rakmalar›-

n› bildirmifltir. Müminler bu konuda son derece titiz davran›rlar. Güzel

ahlak› Allah'›n r›zas›n› kazanabilmek amac›yla yaflad›klar› için, boflana-

caklar› kifliye karfl› da ayn› hoflgörülü, merhametli, nezaketli, sayg›l› ve

ince düflünceli tavr› gösterirler. Evlenirken ya da sonras›nda birbirlerine

karfl› nas›l sevgi, sayg› dolu bir tav›r içindelerse, bu ahlaklar›n› boflanma

s›ras›nda da korurlar. Boflanmay› aralar›nda bir tart›flma ya da k›rg›nl›k

sebebi yapmazlar. Karfl› taraf› zorluk ve s›k›nt› içerisine sokacak, rahat-

s›zl›k verecek, huzursuz edecek bir tav›r göstermekten itinayla kaç›n›r-

lar. Allah Kuran'›n bir baflka ayetinde boflan›lan kad›nlara karfl› gösteril-

mesi gereken ahlaka flöyle dikkat çekmifltir:

Ey iman edenler, mü'min kad›nlar› nikahlay›p sonra onlara dokunma-

dan boflarsan›z, bu durumda sizin için üzerlerine sayaca¤›n›z bir iddet

yoktur. Art›k (hemen) onlar› yararland›r›n (onlara yetecek bir miktar ve-

rin) ve güzel bir salma tarz›yla onlar› sal›verin. (Ahzab Suresi, 49)
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Kad›nlar›n, Bofland›ktan Sonra Maddi 
Olarak Güvence Alt›na Al›nmas›

Allah Kuran'da, boflanan kad›n›n geçimini sa¤lamas› amac›yla, mad-

di aç›dan güvence alt›na al›nmas›n›n, Kendisi'nden korkup sak›nan her

mümin erke¤in üzerine bir yükümlülük oldu¤unu bildirmifltir: 

(Kocas› taraf›ndan) Boflanan (kad›n)lar›n maruf (meflru) bir tarzda yarar-

lanma (ve geçim pay)lar› vard›r. Bu, sak›nanlar üzerinde bir hak (borç)

t›r. (Bakara Suresi, 241)

Kuran ahlak›na göre müminlerin, hayatlar›n›n her an›nda oldu¤u

gibi, bu konuda da Allah'›n r›zas›n› kazanmay› hedefleyerek hareket et-

meleri gerekir. Sa¤lanacak yard›m›n miktar› belirlenirken, kad›n›n içeri-

sinde bulundu¤u sosyal konumu ve ihtiyaçlar›n› göz önünde bulundu-

rarak son derece vicdanl› hareket etmek mümin ahlak›n›n bir gere¤idir.

Allah müminlerin bu konudaki yükümlülüklerini Kuran'da flöyle bildir-

mifltir:

... Onlar› yararland›r›n, zengin olan kendi gücü, darda olan da kendi gü-

cü oran›nda, maruf (meflru ve örfe uygun) bir flekilde yararland›rs›n.

(Bu,) iyilik edenler üzerinde bir hakt›r. (Bakara Suresi, 236)

Genifl-imkanlar› olan, nafakay› genifl imkanlar›na göre versin. R›zk› k›-

s›tl› tutulan da, art›k Allah'›n kendisine verdi¤i kadar›yla versin. Allah,

hiçbir nefse ona verdi¤inden baflkas›yla yükümlülük koymaz. Allah, bir

güçlü¤ün ard›ndan bir kolayl›¤› k›l›p-verecektir. (Talak Suresi, 7)

Ayetlerden de anlafl›laca¤› gibi, Allah genifl imkanlara sahip zengin

bir kifliyi de, k›s›tl› maddi gücü olan fakir kifliyi de bu konuda sorumlu

tutmufl, her birine kendi imkanlar› oran›nda yard›mda bulunmalar›n›

bildirmifltir. Kuran ahlak›ndan uzak yaflayan kimi insanlar, bofland›klar›

ve art›k hiçbir beklentilerinin kalmad›¤› kiflilere maddi yard›m yapma-

n›n, bofla gidecek bir harcama olaca¤›n› düflünürler. Çünkü ahirete inan-

mamakta ve yapt›klar› ifllerde Allah'›n r›zas›n› kazanma amac› tafl›ma-
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maktad›rlar. Amaçlar› sadece menfaatlerini korumak

oldu¤u için, kendilerine art›k hiçbir ç›kar sa¤lamaya-

cak, yabanc› konumuna gelmifl birisi için özveride

bulunman›n bir anlam› olmad›¤›n› düflünürler. Bu

nedenle de genellikle bu sorumluluktan bir flekilde

kurtulmaya ya da karfl› taraf›n içerisinde bulundu¤u

durumu hiç göz önünde bulundurmaks›z›n, müm-

kün oldu¤unca az bir yard›m ile konuyu kapatmaya

çal›fl›rlar.  

‹man eden kimseler ise, tüm davran›fllar› ile

Allah'›n r›zas›n› kazanmay› amaçlad›klar› için hiçbir

zaman bu tarz düflüncelerle hareket etmez; tam ter-

sine, olabilecek en fazla hassasiyeti ve titizli¤i göste-

rirler. Hayat›n›n sonuna kadar bofland›¤› kifliyi bir

daha hiç görmeyecek ve ondan maddi manevi hiçbir

menfaat elde etmeyecek de olsa, mümin bir kimse

samimiyetle bu kiflinin ihtiyaçlar›n› kendi maddi

imkanlar› do¤rultusunda en iyi flekilde karfl›lamaya

çal›fl›r.

Bunun yan› s›ra, bir ibadeti yerine getirirken,

insanlara Allah'›n r›zas›n› as›l kazand›racak olan›n,

yapt›klar› bir iflin mahiyeti de¤il, bunu yerine getirir-

ken kalplerinde tafl›d›klar› niyetleri oldu¤unu

bilirler. Allah kesilecek
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olan kurbanlar

için bir ayette "Onla-

r›n etleri ve kanlar› ke-

sin olarak Allah'a ulaflmaz,

ancak O'na sizden takva ula-

fl›r..." (Hac Suresi, 37) fleklinde bu-

yurarak bu konuyu müminlere aç›klam›flt›r.

Bu nedenle Allah'›n bir ayette "Kad›nlara mehirle-

rini gönülden isteyerek (ve bir hak olarak) verin, fa-

kat onlar, gönül hofllu¤uyla size ondan bir fleyi ba¤›fllarlarsa,

onu da afiyetle, iç huzuruyla yiyin." (Nisa Suresi, 4) sözleriyle bildirdi-

¤i gibi, kad›nlara yönelik olan bu sorumluluklar›n› da 'gönülden isteye-

rek' yerine getirirler. Kad›nlar›n da yine bu yard›m› 'gönül hofllu¤uyla'

ba¤›fllamalar› durumunda ise, bu konuda herhangi bir flekilde sorumlu

olmazlar.

Kad›na Verilen Mallar›n Bofland›ktan
Sonra Geri Al›nmamas›
Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i, kad›nlar›n korunmas›na yönelik ted-

birlerden bir di¤eri ise, boflanan kad›nlar›n sahip olduklar› mal varl›kla-

r›na iliflkindir. Allah "Bir efli b›rak›p yerine bir baflka efli almak isterse-

niz, onlardan birine (öncekine) yüklerle (mal ve para) vermiflseniz bi-

le ondan hiçbir fley almay›n. Ona iftira ederek ve apaç›k bir günaha gi-

rerek verdi¤inizi alacak m›s›n›z? Onu nas›l al›rs›n›z ki, birbirinize ka-

t›lm›fl (birleflerek içli-d›fll› olmufl)t›n›z. Onlar sizden kesin bir güven-

ce (kuvvetli bir ahid) de alm›fllard›." (Nisa Suresi, 20-21) ayetleriyle, bo-

flanma durumunda erke¤in, evli oldu¤u süre içerisinde efline vermifl ol-

du¤u hiçbir fleyi geri almamas›n› bildirmifltir. 

Allah, öncesinde evlilik ile kad›na bir söz ve güvence verilmifl oldu-
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¤unu hat›rlatm›fl, bu nedenle de kad›na 'yüklerle mal ve para' verilmifl

olsa da, yine de erke¤in bunlar› geri alma yönünde bir talep içerisinde

olmamas›n› bildirmifltir. ‹man eden, Allah'tan korkan ve her ifli Allah'›n

r›zas›n› kazanabilme umuduyla yapan bir insan, verilen sözün Allah'a

karfl› verilmifl oldu¤unu bilir. Bundan dolay› bu konudaki sorumlulu¤u-

nu en güzel flekilde yerine getirir. 

Allah, insanlar› Kuran ile bildirmifl oldu¤u s›n›rlara titizlikle uyma-

lar› konusunda uyarm›fl ve kad›nlara verilen bir fleyin geri al›nmas›n›n

helal olmayaca¤›n› bildirmifltir:
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... Onlara (kad›nlara) verdi¤iniz bir fleyi geri alman›z size helal de¤ildir;

ancak ikisinin Allah'›n s›n›rlar›n› ayakta tutamayacaklar›ndan korkmufl

olmalar› (durumu baflka). E¤er ikisinin Allah'›n s›n›rlar›n› ayakta tuta-

mayacaklar›ndan korkarsan›z, bu durumda (kad›n›n)

fidye vermesinde ikisi için de günah yoktur. ‹flte

bunlar, Allah'›n s›n›rlar›d›r; onlara tecavüz et-

meyin. Kim Allah'›n s›n›rlar›na tecavüz

ederse, onlar zalimlerin ta kendileridir.

(Bakara Suresi, 229)



Görüldü¤ü gibi ‹slam ahlak›nda kad›na büyük bir ihti-

mam gösterilmekte, hayat›n›n herhangi bir aflamas›nda bir

s›k›nt› veya zorluk ile karfl› karfl›ya kalmamas› için ge-

rekli olan tüm ahlaki tedbirler daha en bafl›ndan al›n-

maktad›r. Müminler her ifllerinde daima Allah'tan kor-

karak hareket ettikleri için, bofland›klar› bir kad›n›n da

haklar›n› en güzel flekilde korur ve olabilecek en vic-

danl› tavr› gösterirler.

Bofland›ktan Sonra Kad›nlar›n
Bar›nmalar›n›n Sa¤lanmas›
Allah, Kuran'›n "(Boflad›¤›n›z) Kad›nlar›, gü-

cünüz oran›nda oturmakta oldu¤unuz yerin bir ya-

n›nda oturtun, onlara 'darl›k ve s›k›nt›ya düflürmek

amac›yla' zarar vermeyin. E¤er onlar hamile iseler,

yüklerini b›rak›ncaya (do¤umlar›n› yap›ncaya) ka-

dar onlara nafaka verin. fiayet sizler için (çocu¤u)

emzirirlerse, onlara ücretlerini ödeyin. (Durum ve

iliflkilerinizi) Kendi aran›zda maruf (güzellikle ve ‹s-

lam'a uygun bir tarz) üzere görüflüp-konuflun. E¤er

güçlük içine girerseniz, bu durumda (çocu¤u) onun

(babas›) için bir baflkas› emzirebilir." (Talak Suresi,

6) ayetiyle, boflanma sonras›nda kad›nlar›n gerek

maddi gerekse manevi anlamda tüm ihtiyaçlar›n›n

güvence alt›na al›nabilmesi için gösterilmesi gereken

ahlak özelliklerini insanlara bildirmifltir. O ana kadar,

maddi manevi her türlü ihtiyac›n› eflinin ya da evlilik

ortam›n›n sa¤lad›¤› imkanlar ile karfl›layan kad›n, bo-

flanmayla birlikte pek çok aç›dan zorluk içerisinde ka-
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labilecektir. Mümin ahlak› böyle bir durumda kiflinin ola-

bildi¤ince anlay›fll› olmas›n› ve karfl› taraf›n ihtiyaçlar›n›

kendi ihtiyaçlar› gibi tüm detaylar›yla düflünüp yar-

d›mc› olmaya çal›flmas›n› gerektirir. Öncelikle, evlilik

sonras›nda kendisine kalabilece¤i uygun bir yer bu-

lana kadar bu konuda kad›na bir imkan  sa¤lanma-

s›, ona herhangi bir flekilde zarar gelmesine izin ve-

rilmemesi, mümin için, vicdan› aç›dan önemli bir

sorumluluktur. Bunun yan› s›ra kad›n e¤er hamile

ise, do¤um olay› gerçekleflinceye kadar, maddi aç›-

dan tüm sa¤l›k ve bak›m ihtiyaçlar›n›n karfl›lanma-

s› güzel ahlaka uygun bir tav›r olacakt›r. Tüm bu ih-

tiyaçlar, kiflilerin içinde bulunduklar› koflullara göre

de¤iflkenlik gösterebilir. Ancak önemli olan, iman ve

vicdan sahibi insanlar›n flartlar ne olursa olsun ince

düflünceli ve anlay›fll› bir tav›r içerisinde hareket etme-

leri, kad›n›n zor durumda kalmamas›, maddi ve mane-

vi aç›dan güvenli¤inin sa¤lanabilmesi için gerekli olan

tüm önlemleri alabilmeleridir. Ve tüm bu konular› çö-

zümlerken de, Allah'›n ayette bildirdi¤i gibi, her türlü ko-

nunun kifliler aras›nda güzellikle ve Kuran ahlak›na uy-

gun bir flekilde halledilmesidir.

Kad›na Zorla Mirasç› Olunmamas›
Allah Kuran'da kad›nlar›n toplumsal yaflam›n her

aflamas›nda en güzel flekilde korunup kollanmalar›na

yönelik pek çok tavsiyede bulunmufltur. Bunlardan bi-

ri de, kad›nlar›n mallar›na zorla mirasç› olunmaya ça-

l›fl›lmamas›d›r. Allah Kuran'›n "Ey iman edenler, ka-
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d›nlara zorla mirasç› olmaya kalk›flman›z

helal de¤ildir. Apaç›k olan 'çirkin bir ha-

yas›zl›k' yapmad›klar› sürece, onlara ver-

diklerinizin bir k›sm›n› gidermeniz (ken-

dinize alman›z) için onlara bask› yapma-

n›z da (helal de¤ildir.) Onlarla güzellikle

geçinin..." (Nisa Suresi, 19) ayetiyle, mü-

minlere bu konuyu hat›rlatm›flt›r.

Yetim Kad›nlar›n Haklar›n›n 
Korunma Alt›na Al›nmas›
Kad›nlara gösterilmesi gereken ihti-

mama ve güzel ahlaka dikkat çekilen ayet-

lerden birinde, Allah 'yetim kad›nlara kar-

fl› adaletin ayakta tutulmas›' gerekti¤ini

haber vermifltir:

Kad›nlar konusunda senden fetva ister-

ler. De ki: "Onlara iliflkin fetvay› size

Allah veriyor. (Bu fetva,) Kendilerine ya-

z›lan (haklar› veya miras)› vermedi¤iniz

ve kendilerini nikahlamay› istedi¤iniz

yetim kad›nlar ve zay›f çocuklar (hak-

k›nda) ile yetimlere karfl› adaleti ayakta

tutman›z konusunda size Kitap'ta okun-

makta olanlard›r. Hay›r ad›na her ne ya-

parsan›z, flüphesiz Allah onu bilir. (Nisa

Suresi, 127)

Allah korkusu olmayan kimi insanlar,

zay›f konumda oldu¤unu, çevresinin güçlü

olmad›¤›n› ya da arkas›nda haklar›n› koru-
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yup sahip ç›kacak kimsesi olmad›¤›n› dü-

flündükleri insanlar›n haklar›n› kolayl›kla

çi¤neyebilmektedirler. Yetim olan kimseler de,

kimi zaman bu kötü niyetli insanlar›n adalet-

siz ve ç›karc› tav›rlar›na hedef olabilmekte-

dirler. Hatta kimi insanlar, bazen bir ki-

fliyle, sahip oldu¤u imkanlar›ndan ya-

rarlanma düflüncesiyle, sadece zengin

oldu¤u için evlenebilmektedirler. Bu ki-

fli yetim biri oldu¤unda ise, bu ç›karc›

yaklafl›mlar›n› çok daha rahat bir flekilde

uygulamaya geçirebileceklerini düflünebil-

mektedirler. ‹flte Allah bu gibi insanlar›n ah-

lak›ndan sak›nmalar› konusunda müminleri

uyarm›fl ve onlara daima hay›rdan yana hareket et-

melerini hat›rlatm›flt›r.

‹man eden kimseler, Allah'›n, yapt›klar› herfleyi gör-

dü¤ünü ve ahirette tüm bunlar› ortaya ç›karaca¤›n› bilirler. ‹n-

sanlar› aldatman›n, haks›z yollarla menfaat elde etmeye çal›flman›n,

adaletsiz ve merhametsiz tav›rlar sergilemenin, ahirette insanlar› mutla-

ka kayba u¤rataca¤›n›n bilincindedirler. Dünya hayat›nda haks›z yere

kazan›lacak az bir menfaatin, insanlara Allah'›n r›zas›n› kaybettirece¤ini

ve ahirette sonsuz bir azaba neden olabilece¤ini düflünerek böyle bir ah-

laka asla yanaflmazlar. Yetim bir insan›n hakk›n› herkesten önce onlar

kendileri koruyup kollamaya çal›fl›r, kötü niyetli insanlar›n yaklafl›mla-

r›na karfl› önce kendileri tedbir al›rlar. Ayn› flekilde evlenmek istedikleri

yetim bir kimsenin haklar›na karfl› da büyük bir titizlikle yaklafl›r, evlili-

¤i hiçbir zaman için karfl› taraf›n sahip oldu¤u imkanlardan istifade edi-

len bir birliktelik olarak görmezler.
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man›n bir kad›n› ne kadar hay›rl› bir insan

haline getirdi¤ine Allah Kuran'›n "Müflrik

kad›nlar›, iman edinceye kadar nikahla-

may›n; iman eden bir cariye, -hoflunuza

gitse de- müflrik bir  kad›ndan daha ha-

y›rl›d›r. Müflrik erkekleri de iman edince-

ye kadar nikahlamay›n; iman eden bir

köle, -hoflunuza gitse de- müflrik bir er-

kekten daha hay›rl›d›r.  Onlar, atefle ça¤›r›rlar, Allah ise

Kendi izniyle cennete ve ma¤firete ça¤›r›r. O, insanlara

ayetlerini aç›klar. Umulur ki ö¤üt al›p-düflünürler." (Ba-

kara Suresi, 221) ayetiyle dikkat çekmektedir. Bir insan›n

kiflili¤ini güzellefltirip üstün hale getiren, karakterini sa¤-

lamlaflt›ran, ahlak›n› güzellefltiren, tav›rlar›n› etkileyici k›-

lan as›l olarak o kiflinin iman›, Allah korkusu ve takvas›d›r.

‹nsan›n sahip oldu¤u tüm özelliklere anlam kazand›racak

olan, iman›d›r. Bu Allah'›n, Kuran ile bildirdi¤i önemli bir

s›rr›, insanlar›n dikkatle düflünüp ö¤üt almalar›n› gerekti-

ren önemli bir bilgidir. 
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Kuran ahlak›, tüm insanlara oldu¤u gibi, kad›nlara da olabilecek en

güçlü, en sa¤lam ve en güzel kiflili¤i kazand›r›r. Allah'›n,

"... Hay›r, Biz onlara kendi flan ve fleref (zikir)lerini ge-

tirmifl bulunuyoruz..." (Müminun Suresi, 71) ayetiyle

bildirdi¤i gibi, Kuran ahlak› insanlara 'flan ve fleref' ka-

zand›rmaktad›r. Dolay›s›yla bu ahlak› yaflayan bir kad›n,

sayg› duyulacak, onurlu ve vakarl› bir karaktere sahip

olur. 

Önceki bölümlerde dikkat çekildi¤i gibi, Allah Kuran'da

kad›n ve erkek için ayr› birer karakter belirtmemifl, tüm insanlar›

tek bir Müslüman karakterine uymaya ça¤›rm›flt›r. Müslüman, Allah'tan

korkan, her iflinde Allah'›n r›zas›n› arayan, dünya hayat›n›n geçici, ölü-

mün ise yak›n oldu¤unu bilip, ahireti hedefleyen insand›r. Kad›n ya da

erkek olsun, tüm Müslümanlar Kuran ahlak›n› en güzel flekilde yaflama-

ya gayret ederler. Bu ahlak› yaflayan kad›nlar ise, cahiliye toplumlar›nda

kad›n ya da erkek karakterinde görülen tüm zaaflardan, zay›fl›klardan,

saplant›lardan ve tav›r bozukluklar›ndan kurtulmufl, bunlar›n yerine

iman›n getirdi¤i güçlü bir karakter gelifltirmifllerdir. ‹man sahibi insan-

lar, yaflad›klar› toplumdan, ailelerinden ya da arkadafl çevrelerinden al-

d›klar› telkinler her ne olursa olsun, bunlar› bir kenara b›rak›r ve Ku-

ran'da belirtilen Müslüman karakterini yaflarlar. ‹flte mümin bir kad›n da

karakterini Allah'›n be¤endi¤i ve hoflnut olaca¤› ahlak› ölçü alarak, Ku-

ran'a göre belirler.

Hz. Meryem, bu kiflili¤i yaflayan kad›nlar›n en güzel örneklerin-

dendir. Kitab›n önceki bölümlerinde daha detayl› olarak de¤inildi¤i gi-

bi, Hz. Meryem cahiliye ahlak›n› yaflayan bir toplum içerisinde pek çok

zorlu imtihanla karfl› karfl›ya kald›¤› ve tüm bunlara tek bafl›na karfl›

koymak durumunda oldu¤u halde, çok güçlü ve dirayetli bir karakter

sergilemifltir. ‹slam ahlak›n›n, Allah'a gönülden bir iman›n, derin bir te-
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vekkül ve teslimiyetin kendisine verdi¤i güç ile her iflinde daima üstün

gelmifltir. Karfl›laflt›¤› tüm zorluklara ra¤men onurunu ve vakar›n› koru-

mufl, bu özellikleriyle insanlar aras›nda dikkat çeken bir kiflilik ortaya

koymufltur.

‹man eden tüm kad›nlar Hz. Meryem'in bu güzel ahlak›n› ve üstün

kiflili¤ini kendilerine örnek almal› ve Kuran'da bildirilen ideal Müslü-

man karakterine ulaflabilmek için samimi bir çaba içerisine girmelidirler. 

‹lerleyen sat›rlarda Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i 'ideal Müslüman

kad›n karakteri'nin en temel özelliklerine de¤inerek, bu karakterin cahi-

liye inançlar›n›n flekillendirdi¤i kad›n karakterinden ne kadar farkl› ve

güçlü bir yap›ya sahip oldu¤unu ortaya koyaca¤›z.

Müslüman Kad›n Allah'a Teslim Olmufltur
Müslüman bir kad›n Allah'a samimi bir kalple iman etmifl ve derin

bir Allah korkusuyla boyun e¤mifltir. Allah'tan baflka bir ‹lah olmad›¤›-

n›, O'nun tüm varl›klar›n tek hakimi ve herfleyin üstünde, sonsuz güç sa-

hibi oldu¤unu kavram›flt›r. Bu nedenle yaln›zca Allah'tan korkar ve yal-

n›zca O'nun r›zas›n› hedefler. Yaln›zca Allah'a ibadet eder, O'nu dost edi-

nir ve sadece O'ndan yard›m ister. Kendisine isabet edecek bir güzellik

varsa bunu ona ancak Allah'›n verebilece¤ini ve ayn› flekilde kendisine

ulaflacak bir kötülük varsa bunu da Allah'›n engelleyebilece¤ini, kendi-

sini ancak Allah'›n koruyabilece¤ini bilerek yaflar. Sadece Allah'a muhtaç

oldu¤unu, kendisini hayatta tutan, ona nimetini ve yard›m›n› ulaflt›ran,

koruyup kollayan tek gücün Allah oldu¤unu bilir. Dolay›s›yla hiçbir za-

man için insanlara yönelik bir beklenti içerisinde olmaz. 

Allah'a, kalbinde hiçbir kuflkuya yer vermeden iman etmifltir. ‹ma-

n›ndaki bu samimiyetini hayat›n›n sonuna kadar, her an sürdürür; haya-

t›n›n her aflamas›nda, her ne zorlukla karfl›lafl›rsa karfl›lafls›n, Allah'a

olan bu samimi inanc›ndan vazgeçmez. Nimet içerisinde oldu¤unda
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Allah'a karfl› nas›l flükredici, hoflnutluk dolu bir yak›nl›k içerisindeyse,

flartlar aksine döndü¤ünde de ayn› teslimiyeti göstermeye devam eder.

Rabbimiz'in kullar›na olan sonsuz sevgisinden, rahmetinden, esirgeyici-

li¤inden ve ba¤›fllay›c›l›¤›ndan emin, tevekküllü bir tav›r içerisinde olur.

Bir zorlukla karfl›laflt›¤›nda, Allah'›n Kuran'da her zorlukla beraber

bir kolayl›k k›laca¤›n› bildirdi¤ini, önemli olan›n ise bu zorluk an›nda ki-

flinin Allah'a olan sevgisinde teslimiyetinde ve güveninde kararl›l›k gös-

termesi oldu¤unu bilir. Allah'›n adaletinden, her olay› hay›r ve hikmetle

yaratt›¤›ndan emindir ve Allah'›n vaadinden asla dönmeyen oldu¤unu

bilir. Karfl›laflt›¤› zorluklar uzun süre devam etse bile, hiçbir zaman için

ümitsizli¤e kap›lmaz, Allah'›n yard›m›ndan asla flüpheye düflmez. Gü-

zel bir sab›r ve teslimiyetle, Allah'›n kendisine verdi¤iyle yetinir ve bun-

da kendisi için bir hay›r oldu¤unu kesin olarak bilir. Allah'›n bu konuda

Kuran'da bildirdi¤i örnekleri hat›r›ndan ç›karmaz; zorluklarla karfl›lafl-

t›klar› zaman ümitsizli¤e kap›lanlar›n teslimiyetsizli¤ini bilir. Kendisine,

her ne zorlukla karfl›lafl›rlarsa karfl›lafls›nlar "... fiüphesiz Rabbim, be-

nimle beraberdir; bana yol gösterecektir" (fiuara Suresi, 62) diyerek

Allah'a tevekkül eden peygamberlerin üstün ahlak›n› örnek al›r. Hayat›

boyunca karfl›s›na ç›kan her olayda Allah'›n rahmetini, yak›nl›¤›n›, sev-

gisini, yard›m›n› ve dostlu¤unu görebilen bir iman derinli¤i içerisinde

olur. 

Mümin kad›nlar›n gösterdikleri bu ahlak›n üstünlü¤ü, cahiliye

inançlar›yla flekillenen kad›n karakteri ile k›yasland›¤›nda çok daha be-

lirgin bir flekilde ortaya ç›kmaktad›r. Cahiliye ahlak›n› benimseyen kimi

kad›nlar, hayatlar› boyunca karfl›laflt›klar› her detay› yaratan›n Allah ol-

du¤unu ve bunlar›n her birinde pek çok hay›r ve hikmet gizlendi¤ini

düflünmedikleri için yaflad›klar› olaylar karfl›s›nda gereken teslimiyeti

gösteremezler. Nitekim cahiliye kad›n karakterinin en bilinen özellikle-

rinden biri, zorluk ve s›k›nt›lar karfl›s›nda gösterilen tahammülsüz, sa-
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b›rs›z, ortal›¤› telafla veren, kargafla oluflturan tav›rlard›r. Hatta bu ne-

denle ço¤u zaman insanlar, kendilerine yük olmamalar› için kad›nlar›,

s›k›nt›yla karfl›laflma olas›l›¤› bulunan ortamlardan uzak tutmaya büyük

özen gösterirler. Cahiliye kad›n karakterinin bu önemli özelli¤i bu güne

kadar pek çok filme ya da romana konu olmufl, çok bilinen bir gerçektir.

Allah'a güvenip teslim olmad›klar› için, zorluklara, s›k›nt›lara karfl› ko-

yabilecek gerçek sabr› ve gücü kendilerinde bulamazlar. Güçleri, ancak

bu zorlu¤a dayanman›n sonunda elde edebilecekleri menfaatlerin bü-

yüklü¤ü kadar olabilmektedir. 

‹man eden bir kad›n ise gücünü iman›ndan ve Allah'›n r›zas›n› ka-

zanma konusundaki kesin kararl›l›¤›ndan ald›¤› için, dayan›kl›l›¤› çok

kuvvetli olur. Allah Kuran'da müminlerin, bu ahlaklar›n› "... Hiç flüphe-

siz Allah'›n yolu, as›l yoldur. Ve biz alemlerin Rabbine (kendimizi)

teslim etmekle emrolunduk." (Enam Suresi, 71) sözleriyle dile getirdik-

lerini bildirmektedir. Buna karfl›l›k Allah, tam bir teslimiyetle Kendisi'ne

teslim olan kullar›n› flöyle müjdelemektedir:

Kim ihsanda bulunan (biri) olarak yüzünü (kendini) Allah'a teslim

ederse, art›k gerçekten o kopmayan bir kulpa yap›flm›flt›r. Bütün ifllerin

sonu Allah'a var›r. (Lokman Suresi, 22)

Hay›r, kim (güzel davran›fl ve) iyilikte bulunarak kendisini Allah'a tes-

lim ederse, art›k onun Rabbi Kat›nda ecri vard›r. Onlar için korku yok-

tur ve onlar mahzun olmayacaklard›r. (Bakara Suresi, 112)

Müslüman Kad›n›n Rehberi Kuran ve
Peygamberimiz (sav)'in Sünnetidir
‹man eden tüm insanlar gibi, Müslüman kad›n›n da tek rehberi Ku-

ran-› Kerim ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetidir. Mümin kad›n tüm ki-

flili¤ini, karakter özelliklerini, yaflam tarz›n›, ideallerini, isteklerini, tav›r-

lar›n› ve ahlak›n› Kuran'a ve Peygamberimiz (sav)'in tavsiyelerine göre
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belirler. Allah, müminler için en do¤ru ve en güzel

hükümlerin Kuran'da oldu¤unu "... Kesin bilgiy-

le inanan bir topluluk için hükmü, Allah'tan da-

ha güzel olan kimdir?" (Maide Suresi, 50) ayetiy-

le insanlara bildirmifltir. Yine bir baflka ayette ise

Allah, Kuran'›n iman edenler için her konuda yol

gösterici bir kitap oldu¤unu flöyle haber vermifltir:

... Biz Kitab› sana, herfleyin aç›klay›c›s›, Müslü-

manlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde ola-

rak indirdik. (Nahl Suresi, 89)

Peygamber Efendimiz ise, "Size iki fley b›rak›-

yorum. Bunlara uydu¤unuz müddetçe asla sap›tmaya-

caks›n›z: Allah'›n Kitab› ve Resulü'nün sünneti"21

sözleriyle, Müslümanlar›n en önemli iki yol göste-

ricisinin Kuran-› Kerim ve Peygamber Efendimi-

zin sünneti oldu¤unu hat›rlatm›flt›r. 

Kuran ve Peygamberimiz (sav)'in sünneti,

iman eden bir kad›n›n hayat› boyunca her konuda

yol göstericisidir. Cahiliye toplumlar›nda kad›nla-

r›n genel olarak benimsedikleri ahlaka bak›ld›¤›n-

da ise, bu kimselerin al›flanl›klar›na ya da nefisle-

rinin isteklerine göre hareket ettikleri görülür. Ço-

cukluk y›llar›ndan itibaren göstermeleri gereken

karakter ile ilgili olarak ald›klar› telkinler, bu kim-

selerin neredeyse yegane yol göstericileri haline

gelmifltir. Çevrelerinde yaflayan kad›nlar›n hep

ayn› tav›rlar› göstermeleri, ayn› konuflmalar› yap-

malar›, filmlerde, romanlarda kad›nlar›n hep ayn›

karakteri göstermeleri, kad›nlardan bahsedilirken
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hep ayn› ortak karakterin dile getirilmesi, bu kifliler için bu karakteri

adeta bir al›flkanl›¤a dönüfltürmüfltür. Dolay›s›yla onlar için yol gösteri-

cileri, tüm kad›nlar›n genel uygulamalar› ve nefislerinin o anki istekleri

olmufltur. Herhangi bir olay karfl›s›nda verecekleri tepki, alacaklar› ka-

rar, gösterecekleri tav›r ve hatta kimi zaman söyleyecekleri sözler bile

genel çat›s›yla bellidir. Ancak önemli olan ise, yol göstericilerinin tü-

müyle bat›l oluflu ve kendilerini de yanl›fl bir yola sürüklüyor olmas›d›r. 

Mümin kad›nlar ise, her ifllerinde Kuran'› rehber edindikleri ve

Peygamberimiz (sav)'in ahlak›n›  örnek ald›klar› için, daima isabetli ta-

v›rlarda bulunur, hikmetli kararlar al›r ve bundan dolay› yapt›klar› her

iflte en iyi neticeleri al›rlar. Bunun da ötesinde, cahiliye ahlak›n›n kad›n-

lara yaflatt›¤› tüm huzursuzluklardan ve s›k›nt›lardan uzak bir yaflam

sürerler. Allah'›n, "Erkek olsun, kad›n olsun, bir mü'min olarak kim sa-

lih bir amelde bulunursa, hiç flüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yafla-

t›r›z ve onlar›n karfl›l›¤›n›, yapt›klar›n›n en güzeliyle muhakkak veri-

riz." (Nahl Suresi, 97) ayetiyle mümin kad›nlara ve mümin erkeklere va-

detti¤i gibi, güzel bir hayat yaflarlar.

Müslüman Kad›n›n ‹dealleri Büyüktür
Cahiliye ahlak›n›n insanlara kazand›rd›¤› kad›n karakterinin önem-

li özelliklerinden biri, bu kimselerin ufuklar›n› olabildi¤ince daraltm›fl,

ideallerini, düflüncelerini ve yaflam tarzlar›n› olabildi¤ince dar bir alan

ile s›n›rland›rm›fl olmalar›d›r. Bu karakteri benimseyen kad›nlar›n top-

lum taraf›ndan kendilerine öngörülen belli bafll› birtak›m görev ve so-

rumluluklar› vard›r. Onlardan beklenilen asl›nda sadece bunlar› en iyi

flekilde yerine getirebilmeleridir. Bunlar›n d›fl›nda farkl› ideallere sahip

olmalar› ya da farkl› konularda kendilerini gelifltirmeleri için ise, genel-

likle kad›nlara çok fazla imkan tan›nmamaktad›r. Kad›nlar ancak bu du-

rumun fluuruna vard›klar› ve yaflamlar›n› daha farkl› ve daha büyük
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idealler üzerine kurma ihtiyac›n› duyduklar› takdirde kendilerini gelifl-

tirip düflünce ufuklar›n›n s›n›rlar›n› geniflletebilmektedirler.

Kad›n için öngörülen bafll›ca sorumluluklar ise genellikle ailesini ve

evini maddi ve manevi aç›dan iyi bir flekilde idare edebilmesi ve çocuk-

lar›n› yetifltirmesidir. Bunlar›n d›fl›nda kimi kad›nlar›n çocukluk y›llar›n-

dan itibaren alm›fl olduklar› telkinler do¤rultusunda ilgilendikleri konu-

lar ise tümüyle kendilerine yöneliktir. Bunlar da genellikle saçlar›, mak-

yajlar›, k›yafetleri, modaya uyup uyamad›klar› gibi fiziksel bak›mlar›na

iliflkin konular, ev temizli¤i, arkadafl toplant›lar› gibi faaliyetlerle s›n›rl›-

d›r. Elbette insan›n ailevi sorumluluklar›n› yerine getirmesinde, kendisi-

ne yönelik ihtiyaçlar›n› gidermekle ilgilenmesinde ya da evinin temizli-

¤ini sa¤lamas›nda bir yanl›fll›k yoktur. Yanl›fl olan, yaflad›¤› hayat›n ve

üstlendi¤i sorumluluklar›n sadece bunlarla s›n›rland›r›lm›fl olmas› ve

bunu ne amaçla yapt›¤›n›n fark›nda olmamas›d›r. 

Allah insan› belirli bir amaç üzerine yaratm›fl, onu yükümlü k›ld›¤›

sorumluluklar› Kuran ile kendisine bildirmifltir. Müslüman bir kad›n

herfleyden önce kendisini yaratan, ona bir ömür süresi k›lan, yaflad›¤›

her an onu koruyup kollayan, nimetleriyle lütufland›ran Rabbimiz'e kar-

fl› sorumludur. Allah'›n Kuran ile insanlara bildirdi¤i ahlak› yaflamakla,

Allah'a ibadet ve kulluk etmekle, O'nun r›zas›n› kazanacak ifller yap-

makla yükümlüdür. Cahiliye inançlar› nedeniyle, güzel

ahlak›n kendilerine getirece¤i huzur ve mutluluktan

uzak bir yaflam süren insanlara Kuran ahlak›n› anla-

t›p, onlar›n Allah'›n r›zas›na, rahmetine, cennetine

kavuflmalar› için elinden gelen çabay› göstermekle

görevlidir. ‹nsanlara fleytan›n sundu¤u, kaos ve kar-

maflan›n hakim oldu¤u, sevgi, sayg›, dostluk gibi ni-

metlerin gere¤i gibi yaflanamad›¤› karanl›k ruh halinden

kurtulman›n yolunu göstermek için samimiyetle gayret

sarf etmelidir. 
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Allah Kuran'›n "Size ne oluyor ki, Allah yolun-

da ve: "Rabbimiz, bizi halk› zalim olan bu ülkeden

ç›kar, bize Kat›ndan bir veli (koruyucu sahib) gön-

der, bize Kat›ndan bir yard›m eden yolla" diyen

erkekler, kad›nlar ve çocuklardan zay›f b›rak›l-

m›fllar ad›na mücadele etmiyorsunuz?" (Nisa Su-

resi, 75) ayetiyle insanlara, dünya üzerindeki s›-

k›nt› ve zorluk çeken güçsüz konumdaki in-

sanlar›n durumunu hat›rlatm›fl, onlara

yard›m etmenin ve yol gösterme-
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nin, vicdan sahibi insanlar için bir yükümlülük oldu¤unu bildirmifltir.

Allah bir baflka ayette ise, "Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir fleyi

ortak koflmay›n. Anne-babaya, yak›n akrabaya, yetimlere, yoksullara,

yak›n komfluya, uzak komfluya, yan›n›zdaki arkadafla, yolda kalm›fla

ve sa¤ ellerinizin malik olduklar›na güzellikle davran›n. Çünkü,

Allah, her büyüklük taslay›p böbürleneni sevmez." (Nisa Suresi, 36)

sözleriyle müminlerin yükümlülüklerinin sadece kendileri olmad›¤›n›,

yetimlere, yoksullara, yolda kalm›fla ve daha bunlar gibi muhtaç ko-

numda olan pek çok insana yard›m elini uzatmakla da

sorumlu olduklar›n› hat›rlatm›flt›r.

Müslüman kad›n tüm bu sorumluluklar›n›n bi-

lincinde olan insand›r. Bundan dolay› da hiçbir zaman

için sadece kendi ihtiyaçlar›n›n pefline düflüp, yaln›zca ken-

disini ilgilendiren birkaç sorumlulu¤u yerine getirip Allah'›n

bildirdi¤i bu yükümlülükleri göz ard› edemez. Hayata dair ide-

allerini, düflüncelerini sadece bu flekilde s›n›rland›rmaz. Dünyan›n

dört bir yan›ndaki zorluk içerisindeki insanlar›n, açl›k çeken,

salg›n hastal›klarla mücadele eden, savafl ve çat›flma ortamla-

r›n›n zorlu¤unu yaflayan çocuklar›n, kad›nlar›n, yafll›lar›n tüm

s›k›nt›lar›n› adeta kendi sorunuymufl gibi düflünüp onlara çö-

züm ulaflt›rabilmek için elinden gelen gayreti gösterir. 

Bunun d›fl›nda, günlük hayat›nda karfl›s›na ç›kan meselelerde de,

her konuya gerçekten hak etti¤i kadar de¤er verir. As›l amac›n›n Allah'›n

r›zas›n› kazanmak, O'nun be¤endi¤i ahlak› yaflamak ve insanlara da ger-

çek huzuru ve mutlulu¤u yaflayabilecekleri bu ahlak› anlatmak oldu¤u-

nu bilir. Bu nedenle de, kimi kad›nlar›n günlük hayatlar›nda karfl›lafl›p

da çok önemli gördükleri, gözlerinde büyütüp tasaland›klar›, dert edin-

dikleri pek çok konunun, insan›n gerçek amac›n›n yan›nda, ne kadar s›-

radan ve ne kadar önemsiz konular oldu¤unu bilerek hareket eder.
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Müslüman Kad›n Asildir 
Allah Kuran'›n "Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene', son-

ra ona fücurunu (s›n›r tan›maz günah ve kötülü¤ünü) ve ondan sak›n-

may› ilham edene (andolsun). Onu ar›nd›r›p-temizleyen gerçekten fe-

lah bulmufltur. Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da

elbette y›k›ma u¤ram›flt›r." (fiems Suresi, 7-10) ayetleriyle, kontrol alt›-

na al›nmad›¤› takdirde, nefsin insan› s›n›r tan›maz kötülüklere sürükle-

yece¤ine dikkat çekmifltir. Allah korkusu ve ahiret inanc›, insanlara ne-

fislerinde bulunan bu kötülüklerden sak›nacak gücü ve akl› kazand›r›r. 

Bu özellikler olmad›¤› takdirde ise, bir insan Allah'›n ahirette ken-

disini, dünya hayat›nda gösterdi¤i tav›rlardan sorumlu tutaca¤›n› dü-

flünmeden hareket eder. Bu durumda da nefsinin isteklerini yerine getir-

mekte bir sak›nca görmez. ‹çinden gelen tav›r her ne kadar kötü de olsa,

bundan sak›nmas› için kendisine geçerli bir sebep bulamaz. O anda nef-

si öfkelenmesini ilham ediyorsa hemen bu telkine kap›l›r. Ya da k›skanç-

l›k telkini verip, buna ba¤l› olarak karfl› tarafa kötü bir davran›flta bulun-

mas›n› telkin ediyorsa, bunu da hemen uygular. K›zg›nl›¤›n› ya da k›s-

kançl›¤›n› imal› sözler söyleyerek, alay ederek, iftira atarak, yalan söyle-

yerek, entrika yaparak, ikiyüzlü bir tav›r sergileyerek göstermesini il-

ham ediyorsa tüm bunlar› hiç düflünmeden hemen d›fla vurur. Allah'a

hesap verece¤ini düflünmedi¤i için de tüm bu tav›rlar› uygulamakta hiç-

bir sak›nca görmez. 

Oysa bunlar›n hepsi, Allah'›n ayette bildirdi¤i gibi, nefsin insanlar›

ça¤›rd›¤› s›n›r tan›maz kötülüklerindendir. ‹nsan nefsinin telkinlerine

uyarak hareket etti¤inde, insanlar›n gözünde hiçbir flekilde büyümez,

aksine küçülür. ‹çinden gelen duygular›, kötü oldu¤unu bildi¤i halde

kontrol alt›na alamam›fl olmalar› bu insanlar›n zay›fl›klar›n› ve vicdan-

lar›n› kullanmad›klar›n› ortaya koyar. Olgun olamamak, nefsinin istek-

leriyle çat›flt›¤›nda ak›lc› ve makul tav›rlar sergileyememek insanlar› kü-
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çük düflüren tav›rlard›r. Oysa ki 'asil ve güzel olan', Allah'›n yine ayette

belirtti¤i gibi, nefsin tüm bu kötülük telkinlerine karfl› 'ondan sak›nmak

ve vicdana uygun bir tav›r sergilemek'tir. Bu, emek gerektiren ama ay-

n› zamanda da insan› yücelten, büyüten, insanlar›n sayg›s›n› ve sevgisi-

ni kazand›ran bir ahlakt›r. 

Müslüman kad›n bu asaleti gösteren, basit tav›rlara, küçük ç›karla-

ra tenezzül etmeyen bir karaktere sahiptir. Allah Kuran'›n "Onun gömle-

¤inin arkadan çekilip-y›rt›ld›¤›n› gördü¤ü zaman (kocas›): "Do¤rusu,

bu sizin düzeninizden (biri)dir. Gerçekten sizin düzeniniz büyüktür"

dedi." (Yusuf Suresi, 28) ayetiyle cahiliye kad›nlar›n›n 'düzen kurmaya

yatk›n' karakter yap›lar›na dikkat çekmifltir. Cahiliye ahlak›n› yaflayan

kimi kad›nlar, olaylar karfl›s›nda ak›lc› çözümlere baflvurmak yerine,

bunlar› düzen kurarak, entrika çevirerek, yalan söyleyerek halletmeye

çal›fl›rlar. fieytan›n telkinlerine uyduklar› için, dürüstlükle, aç›k yürekli-

likle, samimiyetle çözümlenebilecek konularda içten pazarl›kl›, ikiyüzlü

ve sinsi yöntemlere baflvurabilirler. ‹man sahibi bir kad›n ise, Allah kor-

kusu nedeniyle, cahiliye kad›nlar›n›n bu ahlak›ndan tamamen uzakt›r.

Cahiliye ahlak›n› benimseyen kad›nlarda görülebilen özelliklerden

bir di¤eri ise, k›skançl›kt›r. Allah Kuran'›n "De ki: Sabah›n Rabbine s›-

¤›n›r›m. Yaratt›¤› fleylerin flerrinden, Karanl›¤› çöktü¤ü zaman gece-

nin flerrinden, Dü¤ümlere üfüren-kad›nlar›n flerrinden, Ve hased etti-

¤i zaman, hasetçinin flerrinden." (Felak Suresi, 1-5) ayetleriyle, k›skanç

kimselerin flerrinden sak›n›lmas›na dikkat çekmifltir. Cahiliye toplumla-

r›nda kimi kad›nlar, bu ahlak› çok yo¤un olarak yaflarlar. Bu da berabe-

rinde onlara flüpheci tav›rlar›, sebepsiz kaprisleri, küskünlükleri ve sonu

olmayan tart›flmalar› getirir. Onlar› huzursuz ve mutsuz bir hayata sü-

rükler. K›skançl›klar› yüzünden hem kendilerine, hem çevrelerindekile-

re, hem de sevdikleri insanlara maddi manevi büyük zararlar verirler.

‹man sahibi bir kad›n ise, bu özelli¤in insan› hem dünyada hem de ahi-
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rette küçük düflürece¤ini ve büyük kay›plara u¤rataca¤›n› bilerek, nefsi-

nin bu özelli¤inden samimiyetle sak›n›r. 

Cahiliye toplumlar›nda baz› kad›nlar›n gösterdikleri tav›r bozuk-

luklar›ndan biri de alayc›l›kt›r. Allah, "Ey iman edenler, bir kavim (bir

baflka) kavimle alay etmesin, belki kendilerinden daha hay›rl›d›rlar;

kad›nlar da kad›nlarla (alay etmesin), belki kendilerinden daha hay›r-

l›d›rlar. Kendi nefislerinizi (kendi kendinizi) yad›rgay›p-küçük dü-

flürmeyin ve birbirinizi 'olmad›k-kötü lakablarla' ça¤›rmay›n..." (Hu-

curat Suresi, 11) ayetiyle, birbirleriyle alay etmeye, kötü lakaplar takarak

küçük düflürmeye yönelik tav›rlar›na karfl› kad›nlar› uyarm›flt›r. 

Cahiliye ahlak›n›n meydana getirdi¤i kad›n karakterinde ahirette

al›nacak karfl›l›k düflünülmedi¤i için alay etmekte, insanlar›n kusurlar›-

n› bir e¤lence konusu haline dönüfltürmekte bir mahsur görülmez. Bun-

da ciddi anlamda bir kötülük olmad›¤› öne sürülür ve alay bir çeflit 'esp-

ri tarz›' olarak de¤erlendirilir. Kimi zaman da insanlara yönelik alayc› ta-

v›rlar konuflarak de¤il, kafl göz iflaretleri, imal› birtak›m yüz mimikleri

ya da el hareketleriyle ifade edilir. Bazen de bu mimiklerin yerini, f›s›l-

t›yla yapt›klar› konuflmalar al›r.

‹man sahibi bir kad›n ise, bu ve benzeri tav›rlar›n hiçbirine tenezzül

etmez. Tüm bunlar›n Allah'›n raz› olmayaca¤›, insan› küçük düflüren,

asaletten uzaklaflt›ran ve kiflili¤ini zedeleyen davran›fllar oldu¤unu bilir.

Kuran ahlak›na uygun bir tav›r içerisinde olman›n insan› daima en asil

konuma getirece¤ini bilerek bu konuda kararl›l›k gösterir.

Bunlar›n yan›nda, Allah bir baflka ayette de, "Ey iman edenler, zan-

dan çok kaç›n›n; çünkü zann›n bir k›sm› günaht›r. Tecessüs etmeyin

(birbirinizin gizli yönlerini araflt›rmay›n). Kiminiz kiminizin g›ybeti-

ni yapmas›n (arkas›ndan çekifltirmesin.) Sizden biriniz, ölü kardefli-

nin etini yemeyi sever mi? ‹flte, bundan tiksindiniz. Allah'tan korkup-
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sak›n›n. fiüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyendir."

(Hucurat Suresi, 12) fleklinde bildirerek, 'insanlar›n gizli yönlerini arafl-

t›rman›n, arkalar›ndan çekifltirmenin' yanl›fll›¤›n› hat›rlatm›flt›r. 

Müslüman bir kad›n, bu konuda da titizlik gösterir ve bu davran›fl-

lardan daima sak›n›r. Kuran ahlak›n› yaflamas› nedeniyle her an asil  ve
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vakarl› bir kiflilik sergiler. Örne¤in öfkelenecek bir tav›r ile karfl›laflt›¤›n-

da öfkesini tutup yener. Ya da karfl›s›ndaki insanlar›n bir kusurunu gör-

dü¤ü zaman bunu asla alay konusu yapmaz, aksine en güzel flekilde te-

lafi etmeye çal›fl›r. Bir baflkas›n›n kendisinden üstün olan bir yönü varsa,

buna karfl› k›skançl›k duymak yerine, onu güzel bir tarzda onore edip bu

yönünü över. Karfl›laflt›¤› her tavra, olabilecek en asil karfl›l›¤› vermeye

çal›fl›r, Kuran ahlak›na en uygun olan tavr› gösterir. Karfl›s›ndaki insan-

lar kendisine basit tav›rlarla karfl›l›k verseler bile, o yine de asil ve vakar-

l› tav›rlar›ndan ödün vermez, asaletinde kararl›l›k gösterir. 
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Müslüman Kad›n Güçlü ve ‹radeli 
Bir Karaktere Sahiptir
Cahiliye ahlak›nda güç genellikle para, flan flöhret, itibar, isim sahi-

bi olmak, belli bafll› baz› kavramlarla özdefllefltirilmifltir. Bunlardan en az

biri elde edilebildi¤inde güç  sahibi olunaca¤›na inan›l›r. Kimi zaman da

bu özelliklere sahip olan kimselerin himayeleri alt›na girildi¤inde insan-

lar›n kendilerini güçlü hissedebilecekleri düflünülür. Oysa dünya haya-

t›n›n her an elden gidebilecek geçici de¤erleriyle elde edilen bir güç, el-

bette ayn› flekilde kolayl›kla yitirilebilir niteliktedir.
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Müminler ise güçlerini imanlar›n-

dan al›rlar. Bundan dolay› hangi flartlar

alt›nda olurlarsa olsunlar, güçlerinde

bir de¤ifliklik olmaz. Bu, mümin kad›-

n›n da karakterini belirleyen önemli bir

özelliktir. Allah Kuran'da güçlü, hiçbir

zaman için sars›lmayan onurlu kiflilik

yap›lar›na flöyle dikkat çekmektedir:

Ey iman edenler, içinizden kim di-

ninden geri döner (irtidat eder)se,

Allah (yerine) Kendisi'nin onlar›

sevdi¤i, onlar›n da Kendisi'ni sevdi-

¤i müminlere karfl› alçak gönüllü,

kafirlere karfl› ise 'güçlü ve onurlu,'

Allah yolunda cihad eden ve k›nay›-

c›n›n k›namas›ndan korkmayan bir

topluluk getirir. Bu, Allah'›n bir faz-

l›d›r, onu diledi¤ine verir. Allah

(rahmetiyle) genifl oland›r, bilendir.

(Maide Suresi, 54)

Allah'›n bu ayette bildirdi¤i

önemli bir baflka mümin özelli¤i de,

iman edenlerin, insanlar›n k›namala-

r›ndan etkilenmeyen güçlü bir flahsiye-

te sahip olmalar›d›r. Müminler, tarih

boyunca pek çok peygamberin, yafla-

d›klar› toplumlar taraf›ndan çeflitli fle-

killerde suçlan›p k›nand›klar›n›, eziyet-

lere maruz kald›klar›n›, yurtlar›ndan

sürüldüklerini ve hatta bu nedenle öl-
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dürüldüklerini bilirler. Peygamberlerin tüm bu zorluklar karfl›s›nda gös-

termifl olduklar› güçlü, dayan›kl› ve sa¤lam kiflili¤i, sabr›, kararl›l›¤› ve

tevekkülü kendilerine örnek al›rlar. Allah'›n "Andolsun, mallar›n›zla ve

canlar›n›zla imtihan edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap

verilenlerden ve flirk koflmakta olanlardan elbette çok eziyet verici

(sözler) ifliteceksiniz. E¤er sabreder ve sak›n›rsan›z (bu) emirlere olan

azimdendir." (Al-i ‹mran Suresi, 186) ayetiyle bildirdi¤i gibi, dünya ha-

yat›ndaki imtihan›n bir gere¤i olarak, müminlerin zorluk ve s›k›nt›larla

deneneceklerini, inkar edenlerden 'eziyet verici' sözler duyarak k›nana-

bileceklerini bilirler. Tüm bunlar›, Allah'a karfl› olan samimi imanlar›n›,

teslimiyetlerini ve sadakatlarinin gücünü gösterebilecekleri olaylar ola-

rak görüp flevkle karfl›lar ve güçlü bir irade gösterirler. 

Hiçbir zaman cahiliye ahlak›n› yaflayan kad›nlarda görülebilen za-

y›fl›klara kap›lmazlar. Bir kimsenin sözü, tavr› ya da elefltirisi, zay›fl›k

gösterip güçsüz düflmelerine, cesaretlerinin k›r›lmas›na neden olmaz.

Al›nganl›k, k›r›lganl›k gibi duygusal tepkiler vermeyi hiçbir zaman için

kendilerine yak›flt›rmazlar. Her ne olursa olsun Allah'a tevekkül

ederler. Bafllar›na her ne gelirse gelsin, Allah'›n sonsuz ada-

letli oldu¤unu, herfleyi görüp bildi¤ini, kimsenin 'hurma

çekirde¤indeki bir iplikçik' kadar bile haks›zl›¤a u¤-

rat›lmayaca¤›n› bilmenin rahatl›¤›n› yaflarlar. (Nisa

Suresi, 49) Allah'a teslim olurlar. Kendilerini k›na-

yan kifli, bu bak›fl aç›s›nda haks›z ise, bu haks›zl›¤›-

n› Allah'›n mutlaka ortaya ç›karaca¤›n› bilir,

bundan dolay› telafla kap›lmazlar. 

Kimi cahiliye kad›nlar› ise, güç ve ira-

denin erkeklere ait olan özellikler oldu-

¤una inan›rlar. Erkeklerin, zorluklar

ve s›k›nt›lar karfl›s›nda, hem ken-

dileri hem de yanlar›ndaki
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kad›nlar ad›na güç ve irade göstermekle sorumlu

olduklar›n› düflünürler. Kad›nlar›n yapabilecekleri

en iyi tavr›n ise, onlara s›¤›nmak ve onlar›n ak›llar›-

na, iradelerine ve güçlerine teslim olmak oldu¤unu sa-

n›rlar. Bu nedenle, daima korunup kollanmay› bekler-

ler. Özellikle de zorluk ve s›k›nt› ortamlar›yla karfl› karfl›ya

kald›klar›nda, mevcut güçlerini ve iradelerini de kaybeder, tela-

fla kap›l›rlar. Bu da ak›llar›n›n iyice kar›flmas›na ve mant›kl› düflün-

me yeteneklerini kaybetmelerine neden olur.

Bunun gibi, cahiliye ahlak›n› benimseyen kimi kad›nlar, gösterdik-

leri bu zay›f kiflilik nedeniyle, insanlar›n kendileri hakk›nda ne düflün-

dü¤üne de gere¤inden fazla önem verirler. Ço¤u zaman s›rf insanlar›n

gözüne girebilmek, onlar üzerinde olumlu bir izlenim b›rak›p aralar›nda

iyi bir yer edinebilmek için, yanl›fl oldu¤unu bile bile baz› tav›rlarda bu-

lunabilirler. Ayn› flekilde, bu insanlar taraf›ndan be¤enilmediklerine, k›-

nand›klar›na ya da küçük görüldüklerine dair herhangi bir tepkiyle kar-

fl›laflacak, bu yönde herhangi bir söz duyacak olurlarsa da, büyük bir y›-

k›ma u¤rayabilirler. Önemli olan›n Allah Kat›ndaki de¤erleri oldu¤unu

düflünmedikleri, bunun yerine sadece insanlar›n r›zas›n› hedefledikleri

için, tüm yap›p ettiklerinin bofla gitti¤ine inan›r ve büyük bir üzüntüye

kap›l›rlar. Morallerinin bozulmas›yla birlikte de tüm güçlerini, iradeleri-

ni ve cesaretlerini yitirirler.

Müslüman bir kad›n ise, do¤ru oldu¤unu bildi¤i bir konuda hiçbir

zaman bir insan›n k›namas›ndan dolay› geri ad›m atmaz. Allah Kuran

ayetleri ile insana do¤ruyu ve yanl›fl› tüm detaylar›yla bildirmifltir. Müs-

lüman kad›n›n ölçüsü Kuran'd›r. E¤er Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i ahla-

k› gösterdi¤i için çevresindeki insanlar taraf›ndan k›nan›yorsa, bu

tam tersine onun bu yöndeki flevkini, iradesini ve iste¤ini daha

da güçlendirir. Allah'›n r›zas›n› kazanabilmesi onun için, in-

sanlar›n hoflnutlu¤unun ve düflüncelerinin çok üzerindedir.
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Çünkü insan› as›l olarak de¤erli k›lan Allah Kat›ndaki konumudur. Bu-

nu belirleyen de onun Kuran ahlak›na uygun hareket edip etmedi¤idir.

Bu nedenle insanlar›n ne dedi¤ine ya da ço¤unlu¤un kanaatine göre de-

¤il, Kuran ahlak›na göre bir kiflilik gelifltirirler. Tek bafllar›na dahi kalsa-

lar ço¤unlu¤a uymaz, müstakil bir tav›r gösterirler. 

Bediüzzaman Said Nursi de sözlerinde bu konuya dikkat çekmifl,

Allah'›n r›zas›na uygun hareket ettikten sonra insanlar›n r›zas›n›n hiçbir

önemi olmayaca¤›n› flöyle ifade etmifltir:

190



191

… R›za-y› ‹lahî kâfidir. E¤er O yâr ise, herfley yârd›r. E¤er O yâr de¤ilse,

bütün dünya alk›fllasa befl para de¤mez...22

Amelinizde Allah r›zas› olmal›. E¤er O raz› olsa, bütün dünya küsse ehem-

miyeti yok. E¤er O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O raz› olduk-

tan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti laz›m gelirse, sizler istemek

talebinde olmad›¤›n›z halde, halklara da kabul ettirir, onlar› da raz› eder.

Onun için, bu hizmette do¤rudan do¤ruya yaln›z Cenab-› Hakk'›n r›zas›n›

esas maksad yapmak gerektir.23

Ey nefis e¤er takva ve ameli salih ile Halikini raz› etti isen, halk›n r›zas›n›

tahsile lüzum yoktur, o kafidir. E¤er halk da Allah'›n hesab›na r›za ve mu-

habbet gösterirlerse  iyidir. fiayet onlar›n ki dünya hesab›na olursa k›yme-

ti yoktur. Çünkü onlarda senin gibi aciz kullard›r..."24
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Müslüman Kad›n ‹tidalli ve Dengelidir
Hayat› kendi belirledikleri kurallar do¤rultusunda yaflayan insan-

lar, nefislerinin o anki istekleri do¤rultusunda, kolayl›kla bu kurallar›n-

dan tavizler verebilmektedirler. Hayatlar›na yön veren ve kifliliklerinde

süreklilik göstermelerini sa¤layan mutlak olarak do¤ru oldu¤una inan-

d›klar› bir yol göstericileri yoktur. Bundan dolay› kiflilikleri zaman za-

man de¤iflkenlik gösterebilmektedir. Tav›rlar›nda belirli bir istikrar bah-

sedebilmek mümkün olmaz. 
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Kazasker Mustafa ‹zzet'in "Falaha hayrun hafizan ve hüve er hamürrahimiyn
sadakallahülmuiyn"; "Allah en hay›rl› koruyand›r. O, merhametlilerin en mer-
hametlisidir" yaz›l› eseri.



Bu kimselerin tav›rlar›ndaki de¤iflkenli¤i belirleyen güç genellikle

nefisleridir. Allah Kuran'da nefislerin bencil tutkulara yatk›n olarak ya-

rat›ld›¤›n› bildirmektedir. ‹nsan e¤er nefsinin kendisini yönlendirmesine

izin verecek olursa, tüm tav›rlar› bu bencil tutkular› do¤rultusunda fle-

killenecektir. Bu bencil tutkular ise sabit, tutarl› ve dengeli bir kiflilik ser-

gilemesini etkileyecektir. ‹nsan nefsinin telkinleri sonucunda bir anda

öfkelenebilecek, duygusallaflabilecek, küsüp dar›labilecek, k›skançl›k

hissine kap›labilecek ve bunlara ba¤l› olarak da ani kararlar alabilecek-

tir. Dolay›s›yla kiflili¤i, çevresindeki insanlar için her zaman bir sürpriz

olacakt›r. Bir an› bir di¤er an›na uymayacakt›r. Her an ruh hali, düflün-

celeri, duygular›, kararlar› ve bak›fl aç›s› de¤iflebilecektir. Böyle bir insan

ise, tutars›z ve dengesiz davran›fllar›yla her zaman için çevresindeki in-

sanlar üzerinde tedirginlik ve güvensizlik hissi oluflturacakt›r.

Bu kiflilik yap›s›na, dinden uzak yaflayan toplumlarda ortaya ç›kan

kad›n karakterinde rastlamak mümkündür. Kuran ahlak›n›n kazand›r-

d›¤› bak›fl aç›s›ndan uzak olduklar› için, bu kimseler kad›n karakterine

yak›flt›r›lan duygusall›¤› tümüyle kabullenir ve bu tavr›n tüm hayatlar›-

n› yönlendirmesine izin verirler. Bu da onlar› ak›lc›l›ktan uzaklaflt›r›r ve

baz› dengesiz tav›rlar içerisine sürükler. 

Müslüman kad›n›n rehberi ise Kuran'd›r. Allah Kuran'da nefsin ki-

fliyi daima kötülü¤e ça¤›raca¤› ve fleytan›n da insan› tutars›zl›¤a, ak›ls›z-

ca hareket etmeye ve h›rslar›n›n, tutkular›n›n gerektirdi¤i flekilde hare-

ket etmeye zorlayaca¤› konusunda insanlar› uyarm›flt›r. Tüm bunlara

karfl›l›k, kendisine Kuran'› rehber edinen, vicdan›n›n sesi do¤rultusunda

hareket eden insanlar›n ise, ideal bir kiflilik kazanacaklar›n›, hem dünya-

da hem ahirette üstün konuma geleceklerini hat›rlatm›flt›r. 

Müslüman kad›n, Allah'›n gösterdi¤i yola uymas› sebebiyle bu güç-

lü ve üstün kiflili¤i kazanm›flt›r. Rehberi Kuran oldu¤u için olaylar kar-

fl›nda gösterece¤i tav›rlar, verece¤i tepkiler hep ‹slam ahlak›na göre olur.
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Bu da ona itidalli ve dengeli bir kiflilik kazand›r›r. Nas›l hareket edece¤i,

olaylar› hangi bak›fl aç›s›yla, nas›l bir mant›k örgüsüyle de¤erlendirece-

¤i çevresindekiler için hiçbir zaman sürpriz olmaz. Akl›, vicdan›, tav›rla-

r›, konuflmalar› hep Kuran ahlak›n›n getirdi¤i istikrar› yans›t›r. Bundan

dolay› da güvenilir bir karaktere sahiptir. Ahlak›ndaki ve kiflili¤indeki

bu tutarl›l›k nedeniyle cahiliye toplumlar›nda ön plana ç›kan kad›n ka-

rakterinden çok uzak bir tav›r sergiler. 

Müslüman Kad›n Duygusal Bir Kiflilik Göstermez
Duygusall›k, din ahlak›n›n yaflanmad›¤› toplumlarda olumsuz bir

tav›r olarak alg›lanmaz. Hatta duygusall›¤›n asl›nda her insan›n karak-

terinde az çok olmas› gereken önemli bir özellik oldu¤una inan›l›r. Bu

düflünceye göre duygusall›¤›n neden oldu¤u tav›rlar, yaflanmas› gere-

ken insani duygulard›r. Bu nedenle duygusall›ktan kaynaklanan 'al›n-

ma, yak›nma, dar›lma, a¤lama, içine kapanma, durgunluk, k›skançl›k,

k›zg›nl›k' gibi tav›r bozukluklar›n›n, 'insan›n içinden gelen duygular'

oldu¤unu öne sürerek olabildi¤ince teflvik ederler.

Oysa bu düflünce tümüyle yanl›flt›r. Özellikle de cahiliye toplumla-

r›nda yaflanan kad›n karakterinde görülen duygusall›k, insan›n zay›f bir

kiflilik göstermesine neden olur. Kifli olaylar karfl›s›nda duygular›n›n

kendisini yönlendirdi¤i flekilde hareket etti¤i için ak›lc›l›ktan büyük öl-

çüde uzaklafl›r. Mant›kl› ve do¤ru düflünemeyecek, isabetli ç›kar›mlar

yapamayacak hale gelir. 

Müslüman kad›n, tüm hayat›n› ve kiflili¤ini Kuran'a göre belirleme-

si sebebiyle, nefsin bu özelli¤i ve ona karfl› nas›l bir mücadele verilmesi

gerekti¤i konusunda en do¤ru bilgilere sahiptir. Duygusall›¤›n, insan›n

akl›n› perdeledi¤ini, do¤ru düflünebilmesini, gerçekleri oldu¤u gibi gö-

rebilmesini engelledi¤ini, insan› zay›f, dirençsiz ve güçsüz hale getirdi-

¤ini bilir. Ayr›ca cahiliye ahlak›n›n getirdi¤i kad›n karakteriyle özdeflle-
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flen duygulanmak, üzüntüye kap›lmak, a¤lamak, söylenmek, öfkelen-

mek, k›skançl›¤a kap›lmak, içine kapanmak gibi tav›rlar›n, iman sahibi

bir insan›n karakteriyle ba¤daflmayacak özellikler oldu¤unun da flu-

urundad›r. Çünkü tüm bu tav›rlar, Allah'›n be¤enmedi¤i ve sak›-

n›lmas› gereken davran›fllard›r. Bu olumsuz tav›rlar›n her biri,

insan›n temeldeki baz› inanç bozukluklar›ndan ve birtak›m

gerçeklerin yeteri kadar fluuruna varamam›fl olmas›ndan

kaynaklanmaktad›r. Kolayl›kla hüzne kap›lan, a¤layan, öf-

kesine yenik düflen, k›skançl›¤a kap›lan, durgunlafl›p ses-

sizleflen, içlerine kapanan insanlar, Allah'›n gücünün,

herfleyi hay›r, hikmet ve adaletle yaratt›¤›n›n, istedi¤i

an istedi¤i herfleyi gerçeklefltirebilece¤inin, insanlar›n

dualar›na karfl›l›k verece¤inin bilincinde de¤illerdir.

Olaylar karfl›s›ndaki tüm üzüntüleri, öfkeleri, k›skançl›kla-

r› hep bu bak›fl aç›s›ndaki yanl›fll›klardan ve inanç bozukluk-

lar›ndan kaynaklanmaktad›r. 

Allah'a gönülden bir ba¤l›l›k, içten bir teslimiyet, her olay›n

Allah'›n kontrolünde oldu¤unu bilerek, herfleyi hay›r gözüyle de-

¤erlendirmek, insan›n duygular›na kap›l›p olumsuz tav›rlarda bu-

lunmas›n› engeller. Müslüman bir kad›n Allah'a olan güçlü sevgisi ve

derin Allah korkusu nedeniyle duygusall›¤›n neden oldu¤u tüm tav›r

bozukluklar›ndan titizlikle sak›n›r. Müslüman kad›n, Allah'›n "Ve onlar:

"Rabbimiz, bize efllerimizden ve soyumuzdan, gözün ayd›nl›¤› olacak

(çocuklar) arma¤an et ve bizi takva sahiplerine önder k›l," diyenler-

dir." (Furkan Suresi, 74) ayetiyle bildirdi¤i flekilde, tüm tav›rlar›yla, kifli-

li¤iyle, yüksek ahlak›yla insanlara örnek olmay› hedefleyen bir insand›r.

Bu da ona hiçbir olay karfl›s›nda y›k›lmayan güçlü bir kiflilik kazand›r›r.

Mümin kad›nlar, özellikle kad›n ahlak›nda yayg›n olarak görülen

bu tav›rdan sak›n›p güçlü bir kiflilik sergilemenin, bu karakteri benimse-
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yen kad›nlar için güzel bir örnek olaca¤›n› bilir, bu

fluur ve sorumluluk bilinciyle hareket ederler.

Allah'›n "... Kim nefsinin 'cimri ve bencil tutku-

lar›ndan' korunmuflsa, iflte onlar, felah (kurtu-

lufl) bulanlard›r." (Haflr Suresi, 9) ayetiyle bildir-

di¤i gibi, nefislerini kötülüklerden ar›nd›rd›klar›

için dünyada ve ahirette nimete, huzura kavuflur

ve mutlulu¤u en güzel flekilde yaflarlar. Duygusal-

l›¤›n insanlara yaflatt›¤› tüm s›k›nt›lardan, üzün-

tülerden uzak kalm›fl olurlar. 

Müslüman Kad›n Samimi ve Do¤al 
Bir Kiflili¤e Sahiptir
Samimiyet, insan›n içiyle d›fl›n›n bir olmas›,

kalbinde hissettiklerini karfl›s›ndaki insana da ol-

du¤u gibi yans›tmas›, alabildi¤ine dürüst, aç›k ve

net olmas›d›r. Gerçek düflüncelerini ve gerçek ki-

flili¤ini hiç saklamadan, hiç hesap yapmadan, ken-

disini oldu¤undan farkl› göstermeye çal›flmadan

aç›kça ortaya koymas›d›r. Samimiyetin önemli bir

özelli¤i ise, kalpte yaflanmad›¤› takdirde d›flar›ya

karfl› hiçbir flekilde taklidinin yap›lamamas›d›r.

Samimi insan›n tüm tav›rlar› do¤al ve içinden gel-

di¤i flekildedir ve bu do¤all›k da insanlar üzerin-

de çok derin ve olumlu bir etki oluflturur. Samimi

insan›n bak›fllar›, konuflmalar›, üslubu, mimikleri

çok do¤al ve etkileyicidir. 

Ancak pek çok insan samimiyetin bu gücün-

den ve etkisinden habersizdir. Bu nedenle de, an-
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cak samimiyet ile kazan›labilen bu özellikleri çok farkl› tav›rlarda arar-

lar. Kimi insanlar karfl›lar›ndaki kiflileri etkilemek için yapmac›kl›¤a bafl-

vururlar. O kiflinin en çok hangi tav›rlardan, hangi düflüncelerden etki-

lenece¤ini düflünüyorlarsa, içlerinden gelmedi¤i ya da o flekilde düflün-

medikleri halde, karfl› taraf› hoflnut edebilmek için o flekilde görünmeye

çal›fl›rlar. Çevrelerindeki insanlar›n birbirlerinden çok farkl› karakter

özelliklerine sahip olmalar› nedeniyle de, her birinin yan›nda farkl› bir

kiflili¤e bürünmeye, farkl› tav›rlar sergilemeye, farkl› düflünceleri savu-

nuyormufl gibi görünmeye çal›fl›rlar. Oysa bu çok samimiyetsiz bir yak-

lafl›md›r ve insan› ikiyüzlü davranmaya yöneltir. Sonuçta tüm bu sahte

tav›rlar ve düflünceler, kiflinin gerçek karakterini yans›tmad›¤› için karfl›

taraf üzerinde beklenilen etkiyi oluflturmaz. Hatta tam tersine iticilik, so-

¤ukluk ve uzakl›k meydana gelir. Bu kiflinin gerçek kiflili¤ini gizledi¤ini

ve her tavr›n›n yapmac›k oldu¤unu bilmek, karfl›s›ndaki kifli üzerinde

bir tedirginlik oluflmas›na neden olur.

Allah Kuran'da, kendilerini insanlar›n r›zas›n› ve hoflnutlu¤unu ka-

zanmaya adam›fl bu insanlar›n durumunu flöyle bir örnekle aç›klam›flt›r:

Allah (ortak koflanlar için) bir örnek verdi: Kendisi hakk›nda uyumsuz

ve geçimsiz bulunan, sahipleri de çok ortakl› olan (köle) bir adam ile

yaln›zca bir kifliye teslim olmufl bir adam. Bu ikisinin durumu bir olur

mu? Hamd, Allah'›nd›r. Hay›r onlar›n ço¤u bilmiyorlar. (Zümer Sure-

si, 29)

Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i gerçeklerden uzak yaflayan cahiliye in-

sanlar›, samimiyetsizli¤in Allah Kat›ndaki ve insanlar üzerindeki karfl›-

l›¤›n› gere¤i gibi düflünmedikleri için yapmac›k tav›rlara bürünmekte

bir sak›nca görmezler. Yapmac›kl›k özellikle de cahiliye toplumlar›nda-

ki kad›n karakterinde görülebilmektedir. Kimi kad›nlar arkalar›ndan ko-

nufltuklar›, asl›nda hiç hofllanmad›klar›, sayg› duymad›klar› insanlar›n

yüzlerine karfl› ortak menfaatleri nedeniyle, samimiyetsiz bir sevgi ve il-
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Örnek Müslüman Kad›n; Hz. Meryem

gi gösterebilirler. Çekinmeden birbirlerine yalan söyleyip aldatabilir, bir

insan hakk›ndaki olumsuz kanaatlerini gizleyip, soruldu¤unda tam ter-

si yönde bilgi verebilirler. Ayn› flekilde çok sevdikleri, de¤er verdikleri

insanlara karfl› çeflitli sebeplerle bu duygular›n› gizleyip tam tersi bir iz-

lenim de vermeye çal›flabilirler.

Müslüman bir kad›n ise kalbindeki Allah korkusu nedeniyle bu tür

tav›rlardan titizlikle kaç›n›r. Hiçbir zaman için küçük menfaatler u¤runa

insanlar›n hoflnutlu¤unu kazanmaya çal›flmaz. Tüm bunlar›n, insan›

hem Allah Kat›nda hem de insanlar›n gözünde küçük düflürecek basit

tav›rlar oldu¤unu bilir ve hiçbir zaman için tenezzül etmez. Amac› ha-

yat›n›n her an›nda Allah'›n r›zas›n› kazanabilece¤i davran›fllarda bulu-

nabilmektir. Allah'›n be¤endi¤i ahlak›n ise ancak samimiyet ile yaflana-

bilece¤ini bilmektedir. Allah'›n "... O, sinelerin özünde olan› bilendir."

(fiura Suresi, 24) ayetiyle bildirdi¤i gibi insanlar›n kalplerinde gizledik-

lerini bildi¤inin fluurundad›r. Allah bu gerçe¤i bir baflka ayette "Sözü

aç›¤a vursan da, (gizlesen de birdir). Çünkü flüphesiz O, gizliyi de,

gizlinin gizlisini de bilmektedir." (Taha Suresi, 7) fleklinde bildirmifltir.

Bu nedenle insan›n, kalbinde olan› çevresindeki insanlardan gizlemesi-

nin kendisine hiçbir faydas› olmaz. Allah bunu zaten bilmektedir. ‹nsa-

n›n, bu gerçe¤e ra¤men, insanlar› aldatmaya çal›flmas› büyük bir sami-

miyetsizlik olur. 

Bunun yan› s›ra Müslüman kad›n, insanlar›n r›zas›n› kazanman›n

kifliye ne dünyada ne de ahirette bir fayda sa¤lamayaca¤›n› da bilmek-

tedir. Allah Kuran'da Kendisi'ne flirk koflulmas›n› affetmeyece¤ini bildir-

mifltir. Bu nedenle iman sahipleri flirkten ve insanlar›n r›zas›n› kazanma-

ya yönelik tüm tav›rlardan titizlikle sak›n›rlar. Bu da, onlar›n samimiyet-

te bir ömür boyu kararl›l›k göstermelerini sa¤lar.
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Müslüman Kad›n Dürüsttür
Allah Kuran'›n "Ey iman edenler, Allah'tan sak›n›n ve sözü do¤ru

söyleyin. Ki O ( Allah), amellerinizi ›slah etsin ve günahlar›n›z› ba¤›fl-

las›n..." (Ahzab Suresi, 70-71) ve "... yalan söz söylemekten de kaç›n›n."

(Hac Suresi, 30) ayetleriyle insanlara yalandan sak›n›p do¤ru söz söyle-

melerini hat›rlatm›flt›r. Allah, gerçekleri ters yüz ederek yalan söyleme-

nin pek çok kötülü¤ü de beraberinde getirip kifliyi fleytanla dostlu¤a

sevk etti¤ini bildirmifltir:



Örnek Müslüman Kad›n; Hz. Meryem

fieytanlar›n kimlere inmekte olduklar›n› size haber vereyim mi? Onlar,

'gerçe¤i ters yüz eden,' günaha düflkün olan her yalanc›ya inerler. Bun-

lar (fleytanlara) kulak verirler ve ço¤u yalan söylemektedirler. (fiuara Su-

resi, 221-223)

Müslüman kad›n, Allah'›n "Kahrolsun, o 'zan ve tahminle yalan

söyleyenler'" (Zariyat Suresi, 10) ayetiyle bildirdi¤i gibi, yalan›n Allah'›n

be¤enmedi¤i ve yasaklad›¤› bir tav›r oldu¤unu bilerek hayat› boyunca

bu tav›rdan sak›n›r. ‹nsan›n dünyada söyledi¤i her sözün, ahirette karfl›-

s›na ç›kaca¤›n› bilir. Hay›r ad›na söylenen her söz Allah'›n rahmeti ve ni-

metiyle karfl›l›k görürken, yalan yere söylenen sözler de insanlar›n üze-
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rine büyük bir yük ve sorumluluk olacakt›r. Bu nedenle mümin kad›n

her sözünü, ahirette Allah'a hesab›n› verece¤ini düflünerek konuflur. 

Yalan, ahirette insan› zarara u¤ratacakt›r. Ancak dünya hayat›nda

da insana hiçbir kazanç sa¤lamad›¤› da unutulmamal›d›r. Yalan söz, in-

san› daima maddi ve manevi kay›plara u¤rat›r. Yalan söyleyerek insan-

lara karfl› ikiyüzlü ve samimiyetsiz bir tavr› benimseyen insan›n yüzüne

samimiyetsiz ve sahtekar bir ifade çöker. ‹çten içe insanlar› aldatt›¤›n›,

dürüst ve samimi olmad›¤›n› bildi¤i için, kendisine olan sayg›s›n› kay-

beder. Ayn› flekilde, yalan söyleyerek kand›rd›¤›n› düflündü¤ü insanlara

karfl› olan sayg›s›n› da yitirir. Onlar›n kendi samimiyetsizli¤ini fark ede-

mediklerini düflünmesi, bu insanlara karfl› kibirli bir bak›fl aç›s› gelifltir-
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mesine ve onlar› küçük görmesine ne-

den olur. Ayr›ca bir yalan, genellikle

peflinden daha pek çok yalan› daha ge-

tirir. Kifli yalan›n› gizleyebilmek için

her seferinde onu daha da gelifltirmek

zorunda kal›r. Hayat› boyunca da sü-

rekli olarak yalanlar›n›n ortaya ç›kma

korkusu içerisinde yaflamaktan, çevre-

sindekilere karfl› da samimiyetsiz bir

yaklafl›m içinde olur. Bu kimselerin sa-

mimiyetsizliklerini ve yalan sözlerini

Allah dünyada veya ahirette bir gün

mutlaka ortaya ç›karacakt›r. 

Do¤ru söz ise daima insan› üstün

konuma getirir ve yüceltir. Allah güzel

söz ile kötü sözün fark›n› Kuran'da

flöyle bir örnekle anlatm›flt›r:

Görmedin mi ki, Allah nas›l bir ör-

nek vermifltir: Güzel bir söz, güzel

bir a¤aç gibidir ki, onun kökü sabit,

dal› ise göktedir. Rabbinin izniyle

her zaman yemiflini verir. Allah in-

sanlar için örnekler verir; umulur ki

onlar ö¤üt al›r-düflünürler. Kötü

(murdar) söz ise, kötü bir a¤aç gibi-

dir. Onun kökü yerin üstünden ko-

par›lm›fl, karar› (yerinde durma, tu-

tunma imkan›) kalmam›flt›r. Allah,

iman edenleri, dünya hayat›nda ve

ahirette sapasa¤lam sözle sebat için-
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de k›lar. Zalimleri de flafl›rt›p-sapt›r›r; Allah diledi¤ini yapar. (‹brahim

Suresi, 24-27)

Müslüman kad›n, do¤ru sözün ve dürüstlü¤ün getirece¤i bereketin

ve hayr›n fark›ndad›r. Bu nedenle kendisinin zor durumda kalaca¤›n› ya

da yak›nlar›n›n zarar görece¤ini bilse bile, dürüstlü¤ünden hiçbir zaman

için ödün vermez. Mertlikle, aç›k sözlülükle hak olan ne ise onu söyler.

Allah Kuran'da müminlerin göstermesi gereken bu ahlak› flöyle bildir-

mifltir:

Ey iman edenler, kendiniz, anne-baban›z ve yak›nlar›n›z aleyhine bile

olsa, Allah için flahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin

olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yak›nd›r. Öyleyse ada-

letten dönüp heva (tutkular›)n›za uymay›n. E¤er dilinizi e¤ip büker (sö-

zü geveler) ya da yüz çevirirseniz, flüphesiz Allah, yapt›klar›n›zdan ha-

beri oland›r. (Nisa Suresi, 135)

Allah ayr›ca, bir baflkas›na karfl› duyulan k›zg›nl›k ya da öfkenin de

insan› do¤ru sözden ve dürüstlükten uzaklaflt›rmamas›n› flöyle hat›rlat-

m›flt›r:

Ey iman edenler, adil flahidler olarak, Allah için, hakk› ayakta tutun. Bir

toplulu¤a olan kininiz, sizi adaletten al›koymas›n. Adalet yap›n. O, tak-

vaya daha yak›nd›r. Allah'tan korkup-sak›n›n. fiüphesiz Allah, yapmak-

ta olduklar›n›zdan haberi oland›r. (Maide Suresi, 8)

Cahiliye toplumlar›nda yalan kimi kad›nlar›n da s›kça baflvurabil-

dikleri bir yöntemdir. Kimi zaman en yak›nlar›na; ailelerine, efllerine, ço-

cuklar›na, kardefllerine ya da arkadafllar›na bile yalan söyleyebilmekte-

dirler. Bunlar›n her biri için kendilerine bir mazeret uydurmufllard›r. Ba-

z› yalanlar›n zarars›z oldu¤unu, insanlar›n iyili¤i için yalan söylemenin

meflru olaca¤›n›, küçük yalanlar›n yalandan say›lmayaca¤›n› iddia eder-

ler. Örne¤in gittikleri yeri, görüfltükleri insanlar›, paralar›n› nereye har-

cad›klar›n› efllerinden gizlemelerinin, her evlilikte olabilecek zarars›z ya-

lanlar oldu¤unu ve bunlar›n hiçbir kötülü¤ü olmayaca¤›n› savunurlar. 

Harun Yahya
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Oysa yalana dair savunduklar› bu mant›klar›n hiçbiri do¤ru de¤il-

dir. Allah insanlara yalan söylemeyi yasaklam›flt›r. Yalan ayn› zamanda

fleytan›n bir özelli¤idir. Bilindi¤i gibi fieytan, Hz. Adem'in cennetten ç›-

kar›lmas›n› sa¤layabilmek için yalana baflvurmufltur. 

Müslüman kad›n Kuran'› ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetini ken-

disine rehber edinmesi dolay›s›yla yalan›n insan› nas›l bir yola do¤ru sü-

rükledi¤ini bilir ve bu tav›rdan titizlikle sak›n›r. Her ne olursa olsun, dü-

rüstlü¤ün insan› her zaman için sayg›n k›laca¤›n› ve do¤ru sözün kifliyi

mutlaka hayra yöneltece¤ini bilerek bu ahlak›nda kararl›l›k gösterir.

Peygamber Efendimiz bu konudaki bir hadis-i flerifinde iman eden-

lere flöyle buyurmufltur:

"Halktan korkup hakk› söylemekten kaç›nmay›n, bildi¤iniz ve gördü¤ü-

nüz hakk› söyleyin."25

Müslüman Kad›n Cesurdur
Cahiliye toplumunda erkeklerin de s›k s›k dile getirdikleri, kad›n-

lar hakk›ndaki genel tespitlerden biri, zorluklar karfl›s›nda gereken sab-

r› ve olgunlu¤u gösteremedikleri yönündedir. Kad›nlar›n bu tür durum-

larda olaylar› daha da zorlaflt›rd›klar›, karfl›lar›ndaki insanlara yük olan

bir tav›r içerisine girdikleri düflünülür. Gerçekten de kimi kad›nlar›n teh-

like ya da zorluklarla karfl›laflt›klar›nda heyecana kap›l›p beceriksizlefl-

meleri, tedbirsizce tav›rlar sergileyebilmeleri, olaylar› daha da t›rmand›-

r›p çevrelerindeki insanlar› da telafla kapt›rabilmeleri söz konusu olabil-

mektedir. Erkekler ciddi boyutlarda tehlike içeren olaylarla karfl›laflt›kla-

r›nda dahi, ço¤unlukla so¤ukkanl›l›klar›n› koruyup, olaylara gözüpek

ve cesur bir tav›rla yaklaflabilirlerken, kimi cahiliye kad›nlar› s›radan

günlük olaylar karfl›s›nda dahi pani¤e ve korkuya kap›labilmektedirler.

Bu panik ve korku ile, olaylar› daha da içinden ç›k›lmaz hale getirip, içe-

210



211



212



213

risinde bulunduklar› durumu çok daha zorlaflt›rabilirler. Bu nedenle bu

tür durumlarda ço¤u zaman erkekler, bir yandan karfl›laflt›klar› zorluk-

lara çözüm getirmeye çal›fl›rken, bir yandan da yanlar›ndaki kad›nlar›n

bu olumsuz tav›rlar›n› yat›flt›rmakla u¤raflmak zorunda kal›rlar. 

Müslüman kad›nlar için ise böyle bir durum söz konusu de¤ildir.

Allah'a karfl› olan sevgileri, güvenleri, ba¤l›l›klar› ve teslimiyetleri onla-

ra güçlü bir cesaret, gözükara ve yi¤it bir karakter kazand›r›r. Allah'›n

insanlar› zorluklarla deneyece¤ini; bunlar karfl›s›nda cesaret ve teslimi-

yetle Allah'a ba¤l›l›kta kararl›l›k gösterenleri ise rahmetine kavuflturaca-

¤›n› bilirler. Bu da onlar› daha kararl› ve flevkli k›lar. Allah Kuran'da

iman sahiplerinin bu özelliklerini flöyle bildirmifltir:
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Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani (bil-

gin)ler savafla girdiler de, Allah yolunda kendileri-

ne isabet eden (güçlük ve mihnet)den dolay› ne

gevfleklik gösterdiler, ne boyun e¤diler. Allah, sab-

redenleri sever. (Al-i ‹mran Suresi, 146)

Onlara bir musibet isabet etti¤inde, derler ki: "Biz

Allah'a ait (kullar)›z ve flüphesiz O'na dönücüle-

riz." (Bakara Suresi, 156)

Onlar, kendilerine insanlar: "Size karfl› insanlar

topla(n)d›lar, art›k onlardan korkun" dedikleri hal-

de imanlar› artanlar ve: "Allah bize yeter, O ne gü-

zel vekildir" diyenlerdir. (Al-i ‹mran Suresi, 173)

Müslüman kad›n›n bu cesareti, dünya hayat›na

dair hiçbir kayg› yaflam›yor olmas›ndan kaynaklan›r.

Allah'a olan derin teslimiyeti ve güveni, mal ya da

can kayg›s›na kap›lmas›n› engeller. ‹nsan› Allah ya-

ratm›flt›r ve hayat›na son verecek olan da yine ancak

O'dur. Ayn› flekilde dünya hayat›nda sahip oldu¤u

maddi manevi tüm nimetleri; sa¤l›¤›n›, gençli¤ini,

mal›n›, mülkünü herfleyini kendisine veren Allah't›r.

Bunlar› alacak olan yine ancak Allah't›r. Mümin ka-

d›n, Allah'›n herfleyi hay›r ve hikmet üzerine yaratt›-

¤›n› bildi¤i için, bunlardan herhangi birine zarar gel-

di¤inde de, bunun Allah'tan bir güzel-

lik ve bir hay›r olarak kendisine

ulaflaca¤›n› bilmenin rahatl›¤›n›

yaflar. Bundan dolay›, bir tehlike,

zorluk ya da risk durumu ile

karfl› karfl›ya kald›¤›nda asla

y›lg›nl›¤a kap›lmaz. 

Harun Yahya



Örnek Müslüman Kad›n; Hz. Meryem

Bunun yan› s›ra Müslüman kad›n›n cesareti onun Allah'›n s›n›rlar›-

n› koruma konusundaki kararl›l›¤›ndan da anlafl›l›r. fiartlar ne olursa ol-

sun, Kuran ahlak›ndan kesinlikle taviz vermez. Allah'tan baflka hiçbir

fleyden ve hiç kimseden korkmaz; Allah'›n r›zas›na en uygun davran›fl›

sergilemekte hiç tereddüt etmeden büyük bir kararl›l›k gösterir. Allah

iman edenlerin bu özelliklerini Kuran'da flöyle bildirmifltir:

Ki onlar, Allah'›n risaletini tebli¤ edenler, O'ndan içleri titreyerek-kor-

kanlar ve Allah'›n d›fl›nda hiç kimseden korkmayanlard›r. Hesap görü-

cü olarak Allah yeter. (Ahzap Suresi, 39)

Müslüman Kad›n Bofl Sözlerden ve Bofl ‹fllerden Sak›n›r
Allah Kuran'›n bir ayetinde iman edenleri "Onlar, 'tümüyle bofl'

fleylerden yüz çevirenlerdir." (Müminun Suresi, 3) sözleriyle tan›mla-

m›flt›r. 'Bofl ifllerden ve bofl sözlerden yüz çevirmek' önemli bir mümin

özelli¤idir.  Bir baflka ayette ise Allah, "Ki onlar, yalan flahidlikte bulun-

mayanlar, bofl ve yarars›z sözle karfl›laflt›klar› zaman onurlu olarak ge-

çenlerdir." (Furkan Suresi, 72) sözleriyle, müminlerin böyle bir tav›r ile

karfl›laflt›klar›nda onur ve asaletlerinden ödün vermediklerine ve bu ah-

lak› yaflayan insanlara uyum sa¤lamad›klar›na dikkat çekmifltir.

Bofl sözlere dalmak ya da bofl ifllerle oyalanmak, cahiliye toplumla-

r›ndaki kad›n karakterinde s›kça görülebilen tav›rlard›r. Önceki bafll›klar

alt›nda da de¤inildi¤i gibi, kendilerine büyük idealler edinmedikleri

takdirde, bu ahlak›n hakim oldu¤u kad›n karakterinde önemli olan bel-

li bafll› konular vard›r. Bunlar aras›nda kendilerine, ailelerine ya da çev-

relerine fayda sa¤layanlar› oldu¤u gibi, tamamen kendilerini oyalamak

için edindikleri birtak›m al›flkanl›klar da yer almaktad›r. Bunlardan en

bilinenleri; haftan›n belirli günlerinde yap›lan arkadafl toplant›lar›nda

vakit harcamak, tüm günü hiçbir fayda sa¤lamayan programlar izleye-
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rek televizyon karfl›s›nda geçirmek, saatler süren telefon konuflmalar›n-

da ya da ev sohbetlerinde küçük büyük her konudan flikayet edip yak›n-

mak, dedikodu yapmak, insanlar›n kusurlar›n› dile getirmek gibi tav›r-

lard›r. Tüm bunlar›n ortak özelli¤i ise, genellikle ne kendilerine ne de

baflkalar›na hiçbir fayda sa¤lamayacak, al›flkanl›klar olufludur.

Allah Kuran'›n "Onlar›n kalpleri tutkuyla oyalanmadad›r..." (En-

biya Suresi, 3) ayetiyle, Allah'a iman etmeyen insanlar›n bu özelliklerine

dikkat çekmifl ve bu kimselerin kalplerinin dünya hayat›na dair ifllere

karfl› tutku dolu bir oyalanma içerisinde oldu¤unu bildirmifltir. 

Müslüman kad›n ise, cahiliye ahlak›n›n kad›n karakterine ait tüm

bu özelliklerden uzak bir kiflilik sergiler. Allah'›n insan için dünya haya-

t›nda çok k›s›tl› bir ömür süresi belirledi¤ini ve zaman›n h›zla tükendi-

¤ini bilmektedir. ‹nsanlar›n ahiret hayat›nda Allah'›n sonsuz cennetini,

rahmetini ve r›zas›n› kazanabilmek için ellerindeki tek imkan ise dünya

hayat›ndaki bu ömür süreleridir. Bu nedenle Müslümanlar yaflad›klar›

her an›n kendileri için çok k›ymetli oldu¤unu bilerek hareket ederler.

Tek bir anlar›n› bile bofl bir iflle oyalanarak, bofl sözlere dalarak geçirme-

lerinin büyük bir kay›p olaca¤›n›n ve bunun, ahirette insan›n büyük bir

piflmanl›k duymas›na neden olabilece¤inin fark›ndad›rlar. Her anlar›n›

bu dikkat aç›kl›¤› ile geçirir ve daima Allah'›n r›zas›n› kazanabilecekleri-

ni umduklar› ifllere yönelirler. Allah'›n "Bunlar, Allah'a ve ahiret günü-

ne iman eder, maruf olan› emreder, münker olandan sak›nd›r›r ve ha-

y›rlarda yar›fl›rlar. ‹flte bunlar salih olanlardand›r." (Al-i ‹mran Suresi,

114) ayetiyle bildirdi¤i gibi, yaflad›klar› her an› Allah'›n r›zas›n› kazana-

bilmek için 'hay›rlarda yar›flarak' geçirirler.

Harun Yahya
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Müslüman Kad›n ‹ffetli ve Onurludur
Allah, "Mal ve çocuklar, dünya hayat›n›n çekici-süsüdür; sürekli

olan 'salih davran›fllar' ise, Rabbinin Kat›nda sevap bak›m›ndan daha

hay›rl›d›r, umut etmek bak›m›ndan da daha hay›rl›d›r." (Kehf Suresi,

46) ayetiyle, insanlara çok önemli bir bilgi vermifltir: kimi insanlar›n bü-

yük önem verdikleri, tüm hayatlar›n› u¤runa adad›klar› ve elde etmeye

çal›flt›klar› dünyevi de¤erlerin hepsi geçici güzelliklerdir. As›l de¤erli ve

kal›c› olan ise, insanlar›n sahip olduklar› manevi de¤erler ve tüm bun-

larda gösterdikleri sürekliliktir. Ancak bu gerçe¤i göz ard› eden kimi in-

sanlar, gerçek de¤erin, onur ve sayg›nl›¤›n; zenginlik, itibar, mal mülk

sahibi olmak gibi unsurlarda oldu¤unu sanarak, bunlar›n peflinde kofla-

bilmektedirler. Ayn› flekilde çevrelerindeki insanlar› da bu ölçülere göre

de¤erlendirip, onlara da, sahip olduklar› bu maddi özelliklere göre say-

g›, sevgi ve hayranl›k duyabilmektedirler. 

Oysa tüm bunlar Allah'›n insanlar›n kullan›m›na verdi¤i nimetler-

dir; ancak insanlar› hem Allah Kat›nda hem de dünya hayat›nda de¤er-

li ve üstün k›lan özellikler ise çok daha farkl›d›r. Onur, iffet ve vakar,

bunlar›n bafll›calar›ndand›r. Bu kavramlar, müminin takvas›n› ortaya

koymas› dolay›s›yla, bir insana de¤er ve anlam kazand›ran, gerçek an-

lamda sayg› ve sevgi uyand›ran özelliklerdir. Dünyan›n en zengin, en

güzel ya da en üst makam›na sahip insan› olunsa dahi, bunlar›n hiçbiri

kifliye iffetli, vakarl› ve onurlu bir insan›n asaletini ve üstünlü¤ünü ka-

zand›ramaz. Bu özelliklere sahip olan insan›n do¤al bir heybeti ve güzel-

li¤i, do¤al bir ruh derinli¤i vard›r. Allah, "Size yasaklanan büyük gü-

nahlardan kaç›n›rsan›z, sizin kusurlar›n›z› örteriz ve sizi 'onurlu-üs-

tün' bir makama sokar›z." (Nisa Suresi, 31) ayetiyle, onuru, Kuran ahla-

k›n› yaflamada samimi bir çaba gösteren, Kendisi'nden gere¤i gibi kor-

kup sak›nan kimselere verece¤ini bildirmifltir. Bir baflka ayette ise Allah,

gerçek onuru Kuran ahlak›n› yaflayan insanlara verece¤ini flöyle bildir-

mifltir:
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Gerçek flu ki, sadaka veren erkekler ile

sadaka veren kad›nlar ve Allah'a güzel

bir borç verenler; onlar için kat kat art›r›-

l›r ve 'kerim (üstün ve onurlu)' olan ecir

de onlar›nd›r. (Hadid Suresi, 18)

Gerçek onur, insan›n sahip oldu¤u

Allah korkusu ve ahiret inanc› nedeniyle,

küçük insanlarla küçülmemesini, basit

davran›fllara, küçük ç›karlar elde etmek

için küçük sahtekarl›klara, yalana, ikiyüz-

lülü¤e tenezzül etmemesidir. ‹nsanlar›n ca-

hilce tav›rlar›na olgun davran›fllarla ve gü-

zel ahlakla karfl›l›k vermesidir. Mümin ka-

d›n da Allah'a olan derin iman› ve korkusu

nedeniyle, onurlu ve vakarl› bir kiflilik ser-

giler. Kuran ahlak›na uygun bir tav›r sergi-

lemenin insan› daima üstün konuma geti-

rece¤ini bilerek, Allah'›n be¤endi¤i tevazu-

lu ve teslimiyetli ahlak›ndan hiçbir zaman

taviz vermez.

Allah Kuran'›n pek çok ayetiyle iffetin

önemine ve kad›na kazand›rd›¤› de¤ere de

dikkat çekmifltir. Allah, tüm alemlerin ka-

d›nlar›na Hz. Meryem'in ahlak›n› ve iffetini

örnek verdi¤ini bildirerek, bu özelli¤in in-

sana kazand›rd›¤› üstünlü¤ü hat›rlatm›flt›r:
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Hani melekler: "Meryem, flüphesiz Allah seni seçti, seni ar›nd›rd› ve

alemlerin kad›nlar›na üstün k›ld›," demiflti. (Al-i ‹mran Suresi, 42)

Allah Kuran'›n di¤er ayetlerinde ise iffetin mümin kad›n›n önemli

bir belirleyici özelli¤i oldu¤unu flöyle hat›rlatmaktad›r:

‹çinizden özgür mümin kad›nlar› nikahlamaya güç yetiremeyenler, o za-

man sa¤  ellerinizin malik oldu¤u inanm›fl cariyelerinizden (als›n.)

Allah sizin iman›n›z› en iyi bilendir. Öyleyse onlar›, fuhuflta bulunma-

yan, iffetli ve gizlice dostlar edinmemifller olarak velilerinin izniyle ni-

kahlay›n... (Nisa Suresi, 25)

... Mü'minlerden özgür ve iffetli kad›nlar ile sizden önce (kendilerine)

kitap verilenlerden özgür ve iffetli kad›nlar da, namuslu, fuhuflta bu-

lunmayan ve gizlice dostlar edinmemifller olarak -onlara ücretlerini (me-

hirlerini) ödedi¤iniz takdirde- size (helal k›l›nd›.) Kim iman› tan›may›p

küfre saparsa, elbette onun yapt›¤› bofla ç›km›flt›r. O ahirette hüsrana

u¤rayanlardand›r. (Maide Suresi, 5)

Bir baflka ayette ise Allah, iffetin önemini "... onlar›n (özgür ve if-

fetli) tan›nmas› ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur..."

(Ahzab Suresi, 59) ifadesiyle bildirmifltir. ‹ffet bir kad›na sayg›nl›k ve

onur kazand›rmakta ve onun toplum içerisinde eziyet görmesini engel-

lemektedir. 

Mümin kad›nlar, Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i tüm s›n›rlara en güzel

flekilde uyarak onur, vakar ve sayg›nl›k kazanm›fl olurlar. Böyle bir insa-

n›n tüm tav›rlar›ndan, konuflmalar›ndan, hareketlerinden, yüzündeki

ifadeden, bak›fllar›ndan, gülüflünden ne kadar iffetli ve vakarl› bir kim-

se oldu¤unu anlayabilmek mümkündür. ‹ffetli bir kad›n›n do¤al bir asa-

leti, insani bir heybeti ve güvenilir bir kiflili¤i vard›r. Nitekim Allah yu-

kar›daki ayette de, müminlerin bu özellikleriyle 'tan›nd›klar›na' dikkat

çekmifltir. Kuran'›n bir baflka ayetinde ise "... Belirtileri, secde izinden

yüzlerindedir..." (Fetih Suresi, 29) ifadesiyle, Allah müminlerin yüzle-

rinden tan›nd›klar›na dikkat çekmifltir.
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nsanlar› do¤ru yola iletecek olan, Kuran

ayetlerine uymakt›r. Bu gerçe¤i Allah, "An-

dolsun, onlara (kendilerini flirkten ve bo-

zulmalardan) cayd›r›p vazgeçirtecek nice

haberler geldi. (Ki her biri) Doru¤unda-ol-

gunlaflm›fl hikmettir..." (Kamer Suresi, 4-5)

ayetleriyle bildirmifltir. Bir baflka ayette ise

Allah, "Andolsun, onlar›n k›ssalar›nda te-

miz ak›l sahipleri için ibretler vard›r. (Bu

Kuran) düzüp uydurulacak bir söz de¤ildir, ancak kendin-

den öncekilerin do¤rulay›c›s›, herfleyin 'çeflitli biçimlerde

aç›klamas›’ ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve

rahmettir." (Yusuf Suresi, 111) sözleriyle, Kuran'daki k›ssalar›n

hikmet gözüyle bakanlar için ibret veya örnek al›nacak pek

çok ö¤üt içerdi¤ini hat›rlatm›flt›r.

Allah, iman edenlerin ö¤üt ve ibret almalar› gereken bu

k›ssalarda, iman edip Kendisi'ne gönülden teslim olan saliha

kad›nlardan bahsetmifl, onlar›n örnek al›nacak güzel ahlak

özelliklerine dikkat çekmifltir. Bunun yan› s›ra ayetlerde, ima-

na davet edildikleri halde, müflrik ahlak› göstermekte direne-

rek Allah'›n rahmetinden uzaklaflan kad›nlar hakk›nda da bil-

gi verilmifltir. 
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‹lerleyen sat›rlarda Allah'›n Kuran'da yer verdi¤i saliha kad›nlar›n

iman edenler için örnek oluflturan güzel ahlaklar›na dikkat çekecek, bu-

nun yan›nda peygamberlerin himayesi alt›nda olduklar› halde iman›n

üstünlü¤ünü kavrayamayarak inkara sapan kad›nlar›n, ibret al›nmas›

gereken yönlerini ortaya koyaca¤›z. 

Firavun'un Eflinin Güzel Ahlak›
Allah, Kuran'da iman edenler için iki örnek kad›ndan bah-

setmifltir. Bunlardan biri Hz. Meryem di¤eri ise Firavun'un

han›m›d›r. Kitab›n bafl›ndan bu yana detayl› olarak dikkat

çekildi¤i gibi, Allah Hz. Meryem'in iffetini, Allah'a olan

gönülden ba¤l›l›¤›n› ve güçlü iman›n› örnek vermifl

ve onu tüm alemlerin kad›nlar›na üstün k›ld›¤›-

n› bildirmifltir. Firavun'un han›m›n›n üstün

ahlak›n› ise Allah Kuran'da flöyle bildir-

mektedir:

Allah, iman edenlere de Firavun'un

kar›s›n› örnek verdi. Hani demiflti
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ki: "Rabbim bana Kendi Kat›nda, cennette bir ev yap; beni Fira-

vun'dan ve onun yapt›klar›ndan kurtar ve beni o zalimler toplu-

lu¤undan da kurtar." (Tahrim Suresi, 11)

Allah'›n Kuran'da tüm iman edenler için bir örnek oldu¤unu

bildirdi¤i Firavun'un han›m›, M›s›r'›n hükümran› olan Firavun'un

zorba ahlak›na en yak›ndan flahit olan, onun inkarda ne kadar ile-

ri giden bir kimse oldu¤unu, ‹srailo¤ullar›'na nas›l bir zulüm

uygulad›¤›n› çok iyi bilen kiflilerden biridir. 

Allah'›n "... Firavun, gerçekten yeryüzünde bü-

yüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü tafl›ranlar-

dand›." (Yunus Suresi, 83) ayetiyle bildirdi¤i gibi,

Firavun M›s›r'da ac›mas›z yöntemleri, zalim

karakteri ve halk›na uygulad›¤› fliddet ile

tan›nan biriydi. Kavminin kad›nlar›n›

sa¤ b›rakarak tüm erkek çocuklar›n›

öldürüyor ve halk›na dayan›l-

maz iflkenceler uyguluyordu.

Tüm M›s›r ona aitti; dola-
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y›s›yla çok büyük bir zenginlik ve ihtiflam içerisinde yafl›yordu. Kimse

Firavun'a itiraz edemiyor, ona bafl kald›ram›yordu. Kendisinin M›s›r'›n

ve tüm ‹srailo¤ullar›'n›n ilah› oldu¤unu iddia ederek sapk›nca büyükle-

niyordu. 

Allah, Firavun'a bir uyar›c›, ‹srailo¤ullar›'na ise bir kurtar›c› olarak

Hz. Musa'y› gönderdi. Hz. Musa, M›s›r halk›n›

Allah'›n hak dinine davet ediyor, onlar› put-

lara tapmaktan vazgeçip, yaln›zca

Allah'a kulluk etmeye ça¤›r›yordu. Fira-

vun tüm kavmini oldu¤u gibi "... Andol-

sun, benim d›fl›mda bir ilah edinecek olursan, seni mutlaka

hapse ataca¤›m." (fiuara Suresi, 29) sözleriyle Hz. Musa'y› da

tehdit etmiflti. Onun bu tehditleri ve uygulad›¤› iflkence-

ler nedeniyle, Allah'›n "Sonun-

da Musa'ya kendi kavminin

bir zürriyetinden (gençle-

rinden) baflka -Firavun ve

önde gelen çevresinin

kendilerini belalara çarp-

t›rmalar› korkusuyla-

iman eden olmad›..."

(Yunus Suresi, 83) ayetiyle
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bildirdi¤i gibi, bir k›s›m genç-

ler d›fl›nda Hz. Musa'ya iman

eden olmad›. Hz. Musa'n›n tebli-

¤i karfl›s›nda imana gelen Firavun'un

emrindeki sihirbazlar ise, bu seçim-

lerinden dolay› Firavun'un zalim

ve fliddet dolu tav›rlar›yla karfl›

karfl›ya kald›lar:

Firavun: "Ben size izin vermeden

önce O'na iman ettiniz, öyle mi? Mut-

laka bu, halk› burdan sürüp-ç›karmak

amac›yla flehirde planlad›¤›n›z bir tuzakt›r. Öyley-

se siz (buna karfl›l›k ne yapaca¤›m›) bileceksiniz. Muhakkak ellerinizi

ve ayaklar›n›z› çaprazlama kesece¤im ve hepinizi idam edece¤im." (Araf

Suresi, 123-124)

Sihirbazlar›n karfl›laflt›klar› bu ac›mas›z uygulaman›n tek sebebinin

de yine 'Allah'a iman etmeleri' oldu¤u bir baflka ayette flöyle haber veril-

mektedir:

Oysa sen, yaln›zca, bize geldi¤inde Rabbimiz'in ayetlerine inanmam›z-

dan baflka bir nedenle bizden intikam alm›yorsun. "Rabbimiz, üstümü-

ze sab›r ya¤d›r ve bizi Müslüman olarak öldür." (Araf Suresi, 126)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un zalimli¤i ve kendi hükümranl›¤›n› red-

dederek Allah'a iman eden kimselere olan tavr› çok aç›k bir flekilde orta-

dayd›. Ancak han›m›, tüm bunlar› yak›ndan bilen bir kimse olmas›na

ra¤men, Firavun'un onun iman›n› ö¤rendi¤inde gösterebilece¤i tepki-

den ve kendisine uygulayabilece¤i zulümden hiçbir flekilde çekinmemifl,

Allah'›n r›zas›n›, sevgisini ve yak›nl›¤›n› kazanmay› bundan çok daha

önemli görmüfltür. Bu samimiyeti, Allah'a olan teslimiyeti, zor flartlar al-

t›nda iman›n› gizlemek için göstermifl oldu¤u sabr› ve tevekkülü, Allah

sevgisinden kaynaklanan cesareti tüm inananlar için güzel bir örnektir.
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Bunun yan› s›ra, Firavun'un tüm M›s›r'›n sahibi oldu¤u, tüm hazi-

neleri ve nimetleri elinde bulundurdu¤u da unutulmamal›d›r. Firavun'-

un han›m› elindeki bu imkanlar›n hiçbirini önemsememifl, iman›,

Allah'›n r›zas›n› kazanabilmeyi, O'nun istedi¤i ahlak› yaflayabilmeyi

tüm bu dünya nimetlerinden çok daha üstün tutmufltur. Nitekim Allah'a

olan duas›nda da bu samimiyeti çok aç›k bir flekilde görülmektedir.

Dünya hayat›nda sahip oldu¤u tüm bu imkanlara ra¤men, Allah'tan
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kendisini Firavun'dan ve onun zalim sisteminden kurtarmas›n› dilemifl

ve kendisine cennette bir ev vermesini istemifltir:

... Hani demiflti ki: "Rabbim bana Kendi Kat›nda, cennette bir ev yap;

beni Firavun'dan ve onun yapt›klar›ndan kurtar ve beni o zalimler top-

lulu¤undan da kurtar." (Tahrim Suresi, 11)

Firavun'un han›m› bu üstün ahlak›yla dünya hayat›na ba¤l› olma-

d›¤›n›, as›l olarak Allah'›n r›zas›n› ve cennetini istedi¤ini ortaya koymak-

tad›r. Allah onun bu samimi iman›n›, tüm müminlere örnek vermifl, onu

hem dünya hayat›nda hem de ahirette üstün k›lm›flt›r.

Hz. Musa'n›n Annesinin Tevekkülü
Allah Kuran'›n "Gerçek flu ki, Firavun yeryüzünde (M›s›r'da) bü-

yüklenmifl ve oran›n halk›n› birtak›m f›rkalara ay›r›p bölmüfltü; on-

lardan bir bölümünü güçten düflürüyor, erkek çocuklar›n› bo¤azlay›p

kad›nlar›n› diri b›rak›yordu. Çünkü o, bozgunculardand›." (Kasas Su-

resi, 4) ayetiyle, önceki sat›rlarda da de¤inilen M›s›r Firavunu'nun azg›n

ve zalim bir hükümranl›k sürdü¤ünü, halk›na büyük bir zulüm uygula-

d›¤›n›, kavmindeki erkek çocuklar›n› bo¤azlad›¤›n› bildirmifltir.

Hz. Musa, Firavun'un bu zorba hakimiyeti s›ras›nda M›s›r'da dün-

yaya gelmifltir. Allah Hz. Musa'y› seçmifl ve onu Firavun'un bu azg›n

tavr›na karfl› mücadele etmekle görevlendirmifltir.

Allah, Firavun'un tüm erkek çocuklar›n›n öldürülmesini emretti¤i

bir dönemde dünyaya gelen Hz. Musa'n›n hayatta kalabilmesi için anne-

sine vahiyde bulunmufl ve ona Hz. Musa'y› bir sand›¤a koyarak suya b›-

rakmas›n› bildirmifltir:

"Hani, annene vahyolunan fleyi vahyetmifltik, (flöyle ki:) Onu sand›¤›n

içine koy, suya b›rak, böylece su onu sahile b›raks›n; onu Benim de düfl-

man›m, onun da düflman› olan biri alacakt›r..." (Taha Suresi, 38-39)

Musa'n›n annesine: "Onu emzir, flayet onun için korkacak olursan, onu
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suya b›rak, korkma ve üzülme; çünkü onu Biz sana tekrar geri verece¤iz

ve onu gönderilen (elçilerden) k›laca¤›z" diye vahyettik (bildirdik). (Ka-

sas Suresi, 7)

Allah, Hz. Musa'n›n annesine korkmamas›n› ve üzülmemesini ha-

t›rlatm›flt›r. Allah ona Hz. Musa'n›n peygamberlikle müjdelenece¤ini,

Kendi korumas› alt›nda olaca¤›n› bildirmifl ve onu ileride yeniden ken-

disine kavuflturaca¤›n› haber vererek kalbini yat›flt›rm›flt›r.

Musa Peygamberin annesi bu olayla önemli bir denemeden geçmifl-

tir. Yeni do¤mufl bebe¤ini bir sand›¤a koyarak terk edecek ve onu suya
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b›rakacakt›r. Bir insan›n endifleye kap›lmadan yeni do¤mufl bir bebe¤i

suya b›rakabilmesi için Allah'a karfl› çok samimi bir imana sahip olmas›

ve O'na çok güçlü bir güven duyup teslim olmufl olmas› gerekmektedir.

Allah, Hz. Musa'n›n annesini böyle bir olayla denemifl ve onun bu üstün

ahlak›n›; Kendisi'ne olan ba¤l›l›¤›n› ve tevekkülünü k›yamete kadar ya-

flayacak olan tüm iman sahipleri için önemli bir örnek k›lm›flt›r. 

Musa Peygamberin annesi, Allah'›n kendisine vahyetti¤i gibi Hz.

Musa'y› suya b›rakm›flt›r. Allah, zorlu bir denemeden geçti¤ini bilerek,

Kendi Kat›ndan bir sab›r ve dayan›kl›l›k ile onu desteklemifltir:

Musa'n›n annesi ise, yüre¤i boflluk içinde sabahlad›. E¤er mü'minlerden

olmas› için kalbi üzerinde (sabr› ve dayan›kl›l›¤›) pekifltirmemifl olsay-

d›k, neredeyse onu(n durumunu) aç›¤a vuracakt›. (Kasas Suresi, 10)

Allah'›n "Ve onun k›z kardefline: "Onu izle," dedi. Böylece o da,

kendileri fark›nda de¤ilken onu uzaktan gözetledi." (Kasas Suresi, 11)
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ayetiyle bildirdi¤i gibi, annesi, Hz. Musa'n›n k›z kardefline

kimseye fark ettirmeden onun nereye do¤ru sürüklendi¤ini

izlemesini söylemifltir.

Allah, Hz. Musa için bir kader belirlemifl ve tüm olaylar›,

bu kaderin iflleyifli do¤rultusunda en güzel flekilde yaratm›flt›r.

Allah, Firavun'a karfl› zorlu bir mücadele verecek olan Musa Pey-

gamberi, do¤umundan hemen sonra onun saray›na getirtmifl ve Fi-

ravun ailesi taraf›ndan sahiplenilmesini sa¤lam›flt›r. Allah ayr›ca Hz.

Musa'ya tüm süt analar›n› haram k›larak, onun yeniden annesine kavufl-

mas›n› da sa¤lam›flt›r. Allah'›n "Biz, daha önce ona süt analar›n› haram

etmifltik. (K›z kardefli:) "Ben, sizin ad›n›za onun bak›m›n› üstlenecek

ve ona ö¤üt verecek (veya e¤itecek) bir aileyi size bildireyim mi?" de-

di." (Kasas Suresi, 12) ayetiyle bildirdi¤i gibi, Hz. Musa'n›n, Firavun ai-

lesi taraf›ndan bulundu¤unu gören k›z kardefli, Hz. Musa'n›n bak›m›n›

üstlenmesi ve onu yetifltirmesi için, onlara kendi annesini tavsiye

etmifltir. Bunun sonucunda Allah, Hz. Musa ile annesini birbirleri-

ne kavuflturmufltur. Allah, bu olay›n baz› hikmetlerini Kuran'da

flöyle bildirmektedir:

Böylelikle, gözünün ayd›n olmas›, üzülmemesi ve gerçekten

Allah'›n va'dinin hak oldu¤unu bilmesi için, onu annesine

geri vermifl olduk. Ancak onlar›n ço¤u bilmezler. (Kasas Su-

resi, 13)

Ayetten de anlafl›laca¤› gibi Allah, Hz. Musa'n›n an-

nesinin Kendisi'ne olan ba¤l›l›¤›n› denemifl ve ard›ndan

da göstermifl oldu¤u sab›r, teslimiyet ve güzel ahlaka karfl›-

l›k 'gözünün ayd›n olmas› ve üzülmemesi' için onu Hz. Mu-

sa'n›n yan›na yerlefltirmifltir. Allah ayr›ca bu olay›, ileride M›s›r'da

çok büyük sorumluluklar üstlenecek ve ‹srailo¤ullar›'n› Firavun'un zul-

münden kurtarmak için mücadele verecek olan Hz. Musa'n›n, Firavu-
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n'un saray›na yerlefltirilmesine, orada büyüyerek Firavun'a yak›n olma-

s›na da vesile etmifltir. Allah bu durumu Kuran'da flöyle bildirmifltir:

Nihayet Firavun'un ailesi, onu (ileride bilmeksizin) kendileri için bir

düflman ve üzüntü konusu olsun diye sahipsiz görüp ald›lar. Gerçekte

Firavun, Haman ve askerleri bir yan›lg› içindeydi. (Kasas Suresi, 8)

Firavun'un kar›s› dedi ki: "Benim için de, senin için de bir göz bebe¤i;

onu öldürmeyin; umulur ki bize yarar› dokunur veya onu evlat edini-

riz." Oysa onlar (bafllar›na geleceklerin) fluurunda de¤illerdi. (Kasas Su-

resi, 9)

Allah her olay› belirli bir kader do¤rultusunda yaratmakta ve tüm

insanlar› bu kader içerisinde yaflad›klar› olaylarla denemektedir.

Allah'›n "Andolsun, Biz sizi biraz korku, açl›k ve bir parça mallardan,

canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edece¤iz. Sab›r göste-

renleri müjdele." (Bakara Suresi, 155) ayetiyle bildirdi¤i gibi, Rabbimiz

bu olaylar karfl›s›nda sab›r gösterenleri müjdelemekte, Hz. Musa'n›n an-

nesinin durumunda oldu¤u gibi onlar› rahmetiyle hay›rlara yöneltmek-

tedir.

Hz. Musa'n›n Yard›m Etti¤i Kad›nlar
Allah Kuran'da Hz. Musa'n›n, Firavun ve kavmini terk ettikten son-

ra, M›s›r'›n do¤usunda yer alan Medyen bölgesine do¤ru gitti¤ini ve bu-

rada, hayvanlar›n› sulayamad›klar› için Medyen suyunun gerisinde bek-

lemekte olan iki kad›n gördü¤ünü bildirmektedir. Hz. Musa kad›nlara

durumlar›n› sordu¤unda, kad›nlar babalar›n›n yafllanm›fl olmas› sebe-

biyle hayvanlar›n› kendilerinin sulamak durumunda kald›klar›n› ancak,

suyun çevresindeki çobanlardan dolay› beklediklerini söylemifllerdir. 

Allah Kuran'da kad›nlar›n durumlar›n› flöyle aç›klad›klar›n› bildir-

mektedir:
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Medyen suyuna vard›¤› zaman, su almakta olan bir

insan toplulu¤u buldu. Onlar›n gerisinde de (hay-

vanlar› su bafl›na götürmekten çekinen) iki kad›n

buldu. Dedi ki: "Bu durumunuz ne?" "Çobanlar sü-

rülerini sulamad›kça, biz sürülerimizi sulayamay›z;

babam›z, yafl› ilerlemifl bir ihtiyard›r." dediler. He-

mencecik onlar›n sürülerini sulad›... (Kasas Suresi,

23-24)

Medyen suyundaki kad›nlar›n bu tav›rlar›, iffet-

leri konusunda titizlik gösterdiklerini, bundan dolay›,

nezih olmad›¤›n› ve rahats›z olabileceklerini düflün-

dükleri bir ortama girmemeye özen gösterdiklerini

ortaya koymaktad›r. Suyun kenar›nda bulunan ço-

banlar kad›nlar›n geride durmalar›na neden olmufl-

tur. Ancak buna karfl›l›k Hz. Musa'n›n güven veren

görünümü, hayvanlar›n› sulamak için bekleyen bu

kad›nlar›n onunla çekinmeden konuflup diyalog ku-

rabilmelerini sa¤lam›flt›r. Kad›nlar orada bulunan ço-

banlar nedeniyle suyun kenar›na gitmeyip bekledik-

lerini söylediklerinde, Hz. Musa hemen onlara yar-

d›mc› olmufl ve onlar için hayvanlar›n› sulam›flt›r. 

Medyen suyunda bekleyen bu kad›nlar›n göster-

mifl olduklar› ahlak, tüm Müslüman kad›nlar için gü-

zel bir örnek oluflturmaktad›r. ‹htiyaç içinde oldukla-

r› halde, yine de iffetleri konusunda titizlik gösterme-

yi daha öncelikli tutmufl ve kendileri için bir zorluk

oluflturmas›na ra¤men bu konudan taviz vermemifl-

lerdir. Allah'›n be¤enece¤i bir tav›rda bulunmay› da-

ha önemli görmüfl ve beklemeyi tercih etmifllerdir. Ni-

tekim Allah bu güzel tav›rlar›na karfl›l›k onlara güve-
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nilir birini; Hz. Musa'y› göndererek yard›m›yla onlar› destek-

lemifltir.

Allah, onlara Hz. Musa'y› göndermekle büyük bir lütuf-

ta bulunmufltur. Musa Peygamber hayvanlar› sulamas›n›n ar-

d›ndan "... Rabbim, do¤rusu bana indirdi¤in her hayra

muhtac›m." (Kasas Suresi, 24) diyerek Allah'a dua etmifltir.

Onun bu duas›n›n ard›ndan, daha önce yard›m etti¤i kad›n-

lardan biri yan›na gelerek, yapt›¤› yard›m karfl›l›¤›nda baba-

s›n›n kendisini davet etti¤ini söylemifltir:

Çok geçmeden, o iki (kad›n)dan biri, (utana utana) yürüye-

rek ona geldi. "Babam, bizim için sürüleri sulamana karfl›l›k

sana mükafat vermek üzere seni davet etmektedir." dedi...

(Kasas Suresi, 25)

Kad›nlardan biri, güçlü ve güvenilir olmas›ndan söz

ederek Hz. Musa'y› ücretle tutmas› için babas›na istekte bu-

lunmufltur:

O (kad›n)lardan biri dedi ki: "Ey babac›¤›m, onu ücretli ola-

rak tut; çünkü ücretle tuttuklar›n›n en hay›rl›s› gerçekten o

kuvvetli, güvenilir (biri)dir." (Kasas Suresi, 26)

Kad›n bu ifadesiyle, Hz. Musa'y› güvenilir bir insan ola-

rak gördü¤ünü babas›na da aç›kça ifade etmifltir. Bunun üze-

rine babalar› Hz. Musa'n›n emin bir insan oldu¤unu görerek,

iki k›z›ndan birini Hz. Musa'yla nikahlamak istedi¤ini söyle-

mifltir.

‹ffetlerine olan düflkünlükleriyle dikkat çeken bu kad›n-

lar›n tav›rlar› tüm Müslümanlar için güzel bir örnek olufltur-

maktad›r. Allah, kad›nlar›n bu konudaki titizlikleri karfl›l›¤›n-

da onlara rahmet etmifl, hem Hz. Musa gibi güvenilir bir in-

san ile ifllerini kolaylaflt›rm›fl, hem de bu olay›, kad›nlardan

birinin Hz. Musa'n›n efli olmas›na vesile etmifltir.

Harun Yahya
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Sebe Melikesi Belk›s
Hz. Süleyman, yaflad›¤› dönemde,

Allah'›n lütfu ve nimetleri sayesinde,

yüzy›llar sonras›nda bile insanlar›n hay-

ranl›¤›n› ve dikkatini üzerine çekmeye

devam eden büyük bir hükümranl›k

kurmufltur. Hz. Süleyman cinlerden ve

insanlardan oluflan ordusu ile çok güçlü

bir hakimiyet elde etmifltir. Hz. Süley-

man'›n saray› ise, dönemin en ileri tekni-

¤i kullan›larak, üstün bir estetik anlay›fl›

ile infla edilmifltir.

Sebe Melikesi Belk›s ise, Hz. Süley-

man'›n bu hükümranl›¤› döneminde ya-

flam›fl, baflka bir ülkenin bafl›nda yöneti-

ci konumunda olan bir kad›nd›r. Ku-

ran'da Hz. Süleyman ile Sebe Melikesi

Belk›s aras›nda iki ülkenin siyasi ve eko-

nomik iliflkileri hakk›nda süregelen baz›

diyaloglar yer almaktad›r. Hiç kuflkusuz

tüm bu bilgiler, iman edenler için pek

çok hikmet ve ö¤üt içermektedir. 

Allah Kuran'da Hz. Süleyman'›n or-

dusunda bulunan Hüdhüd'ün, ona Sebe

Melikesi hakk›nda önemli baz› bilgiler

verdi¤ini bildirmektedir:

Derken uzun zaman geçmeden geldi

ve dedi ki: "Senin kuflatamad›¤›n (ö¤-

renemedi¤in) fleyi, ben kuflatt›m ve sa-
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na Saba'dan kesin bir haber getirdim. Gerçekten ben, onla-

ra hükmetmekte olan bir kad›n buldum ki, ona her-

fleyden (bolca) verilmifltir ve büyük bir taht› var. Onu ve

kavmini, Allah'› b›rak›p da Günefl'e secde etmektelerken

buldum, fleytan onlara yapt›klar›n› süslemifltir, böylece

onlar› (do¤ru) yoldan al›koymufltur; bundan dolay› onlar

hidayet bulmuyorlar. Ki onlar, göklerde ve yerde sakl› ola-

n› ortaya ç›karan ve sizin gizlediklerinizi ve aç›¤a vurduk-

lar›n›z› bilen Allah'a secde etmesinler diye (yapmaktad›r-

lar)." (Neml Suresi, 22-25)

Hüdhüd öncelikle Hz. Süleyman'a, Sebe Melikesi'nin

baz› önemli özelliklerini anlatm›flt›r. Sebe Melikesi'nin Se-

be'ye hükmetti¤ini, kendisine herfleyden bolca verilmifl oldu-

¤unu ve taht›n›n büyüklü¤ünü dile getirerek, onun hükümran-

l›¤›n›n ve devletinin gücüne dikkat çekmifltir.

Hz. Süleyman Hüdhüd'den ald›¤› bilgiler üzerine Sebe Meli-

kesi'ni Allah'a iman etmeye ve kendisine teslim olmaya davet eden

bir mektup yollam›flt›r. Sebe Melikesi bu mektubun önemini hemen

kavram›fl ve bundan dolay› da önde gelen yak›n çevresine bu konuyu

istiflareye açm›flt›r. Allah Kuran'da bu konuyu flöyle bildirmektedir:

(Hüdhüd'ün mektubu götürüp b›rakmas›ndan sonra Saba Meli-

kesi Belk›s:) Dedi ki: "Ey önde gelenler gerçekten bana oldukça

önemli bir mektup b›rak›ld›. Gerçek flu ki, bu, Süleyman'dand›r ve

'fiüphesiz Rahman ve Rahim Olan Allah'›n Ad›yla' (bafllamakta)d›r.

(‹çinde de:) "Bana karfl› büyüklük göstermeyin ve bana Müslüman ola-

rak gelin" diye (yaz›lmaktad›r). Dedi ki: "Ey önde gelenler, bu iflimde

bana görüfl belirtin, siz (herfleye) flahidlik etmedikçe ben hiçbir iflte ke-

sin (karar veren biri) de¤ilim." (Neml Suresi, 29-32)

Bunun yan› s›ra, yard›mc›lar›n›n kendisine "... Biz kuvvet sa-

hibiyiz ve zorlu savaflç›lar›z. ‹fl konusunda karar se-

nindir, art›k sen bak, neyi emredersen (biz uygula-
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r›z)." (Neml Suresi, 33) fleklinde cevap vermeleri de,

onun kavmi üzerinde güçlü bir yönetim gücüne sahip

oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Yard›mc›lar›n›n, "... Gerçekten hükümdarlar bir

ülkeye girdikleri zaman, oras›n› bozguna u¤rat›rlar

ve halk›ndan onur sahibi olanlar› hor ve afla¤›l›k k›-

larlar; iflte onlar, böyle yaparlar." (Neml Suresi, 34)

fleklindeki uyar›lar›n› dikkate alm›fl ve "Ben onlara bir

hediye göndereyim de, bir bakay›m elçiler neyle dö-

nerler." (Neml Suresi, 35) diyerek temkinli davranm›fl-

t›r. Gönderece¤i bu hediye ile öncelikle Hz. Süley-

man'›n amac›n› ö¤renmek istemifltir. Ancak Hz. Süley-

man, Sebe Melikesi'nin niyetini anlayarak hediyesini

geri çevirmifl ve ona flöyle haber göndermifltir:

"Sen onlara dön, biz onlara öyle ordularla geliriz ki,

onlar›n karfl› koymalar› mümkün de¤il ve biz onlar›

ordan horlanm›fl-afla¤›lanm›fl ve küçük düflürülmüfl-

ler olarak sürüp ç›kar›r›z." (Neml Suresi, 37)

Hz. Süleyman bu mesaj› ile Sebe Melikesi'ne, or-

dular›n›n karfl› konulmaz gücünü hat›rlatm›fl ve onu

bir kez daha teslim olmaya davet etmifltir. Bunun ya-

n›nda, ordusundaki önde gelenlerden, Sebe ülkesinin

hükümranl›¤›n›n ifadesi olan Sebe Melikesi'nin taht›n›

kendi saray›na getirmelerini istemifltir. 

Cinlerden bir ‹frit'in bir göz aç›p kapama

süresi içerisinde taht› kendisine getirmesinin

ard›ndan Hz. Süleyman, taht› baz› de¤iflik-

liklere u¤ratm›flt›r. Kendisine geldi¤inde ise

Sebe Melikesi'ne, taht›n kendisine ait olup ol-

mad›¤›n› sormufltur:
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Böylece (Belk›s) geldi¤i zaman ona: "Senin taht›n böy-

le mi?" denildi. Dedi ki: "T›pk› kendisi. Bize ondan ön-

ce ilim verilmiflti ve biz Müslüman olmufltuk."

Allah'tan baflka tapmakta oldu¤u fleyler onu (Müslü-

man olmaktan) al›koymufltu. Gerçekte o, inkar eden bir

kavimdendi. (Neml Suresi, 42-43)

Sebe Melikesi, Günefl'e tapan bir kavim içerisinde

yaflamas›na ra¤men, Hz. Süleyman'›n samimi bir üslup

ile yazm›fl oldu¤u mektubundan, ak›lc› tavr›ndan, güçlü

hakimiyetinden ve ihtiflaml› saray›ndan son derece etki-

lenmifl, ve tüm bunlar onun iman edip Müslüman olma-

s›na vesile olmufltur. 

Kuran'da Sebe Melikesi'nin Allah'a teslim oldu¤unu

flöyle ifade etti¤i bildirilmektedir:

Ona: "Köflke gir" denildi. Onu görünce derin bir su san-

d› ve (ete¤ini çekerek) ayaklar›n› açt›. (Süleyman:) De-

di ki: "Gerçekte bu, saydam camdan olma düzeltilmifl

bir köflk-zemindir." Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben

kendime zulmettim; (art›k) ben Süleyman'la birlikte

alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum." (Neml Su-

resi, 44)

Allah'›n Kuran'da bildirdi¤i Sebe Melikesi hakk›n-

daki tüm bu bilgilerde, hikmet gözüyle bakanlar için pek

çok ö¤üt ve hikmet yer almaktad›r. Sebe Melikesi'nin

ak›lc› düflünebilmesi do¤ru olan› daha kolay görebilme-

sini ve samimi hareket edebilmesini sa¤lam›flt›r. Ayr›ca

hakk› gördü¤ünde, öncesinde çok farkl› bir inanca sahip

olmas›na ra¤men hiç tereddüt etmeden Allah'a teslim

olup iman etmifl olmas› da, örnek al›nmas› gereken bir

tav›rd›r.
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‹nkarc› Kad›nlar; Hz. Lut'un ve Hz. Nuh'un Eflleri
Allah Kuran'da, imanlar›ndaki samimiyetleri ve ahlak-

lar›n›n güzelli¤iyle örnek olan kad›nlar›n d›fl›nda, inkar

eden ve bundan dolay› cehennem ile karfl›l›k görecek ka-

d›nlar hakk›nda da bilgi vermifltir. Allah'›n Kuran'da

dikkat çekti¤i iki kad›n›n en önemli özellikleriyse, her

ikisinin de 'peygamberlerin eflleri' olmalar›d›r. 

Peygamberler Allah'›n seçkin k›ld›¤›, elçili¤iyle

flereflendirdi¤i, bilgi ve beden güçlerini art›rd›¤›

üstün insanlard›r. Bu nedenle Hz. Nuh'un ve Hz.

Lut'un efllerinin, peygamberlerin samimi kiflilik-

lerine, güzel ahlaklar›na, hikmetli konuflmalar›-

na, ak›lc› kararlar›na her an flahit olduklar›, ve

onlar›n Allah'tan gelen hak

bir söz üzerine hare-

ket ettiklerini bil-

dikleri halde iman

etmemifl olmalar›

son derece önemli-

dir. Onlar›n bu tav›r-

lar›, tüm iman edenler

için önemli bir ibret vesile-

si olmal›d›r. Allah'›n, Hz.

Nuh'un ve Hz. Lut'un eflleri ol-

duklar›n› bildirdi¤i bu kad›nlar,

peygamberlerle nikahlanm›fllar

ancak daha sonra onlara ihanet et-

mifllerdir. Allah, bu iki kad›-
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n›n durumu hakk›nda Kuran'da flöyle bilgi vermektedir:

Allah, inkar edenlere, Nuh'un eflini ve Lut'un eflini örnek verdi. ‹kisi de,

kullar›m›zdan salih olan iki kulumuzun nikahlar› alt›ndayd›; ancak on-

lara ihanet ettiler. Bundan dolay›, (kocalar›) kendilerine Allah'tan gelen

hiçbir fleyle yarar sa¤lamad›lar. ‹kisine de: "Atefle di¤er girenlerle birlik-

te girin" denildi. (Tahrim Suresi, 10)

Allah'›n sevdi¤i, raz› oldu¤u, cennetiyle müjdeledi¤i bu mübarek

insanlarla evli olacak kadar yak›n olduklar› halde, bu yak›nl›k, samimi-

yetsizlikleri nedeniyle onlara Allah'›n rahmetinden yana hiçbir fley ka-

zand›rmam›flt›r. Tam tersine Allah'›n azab›yla karfl›laflm›fllard›r. Allah

Neml Suresi'nde Hz. Lut'un kar›s›n›n, Hz. Lut'a iman etmeyen sapk›n

kavmiyle birlikte nas›l helak oldu¤unu flöyle bildirmektedir:

Kavminin cevab›: "Lut ailesini flehrinizden sürüp ç›kar›n. Temiz kalmak

isteyen insanlarm›fl" demekten baflka olmad›. Biz de, onu ve ailesini

kurtard›k, yaln›zca kar›s› hariç; onu geride (azab içinde kalanlar aras›n-

da) takdir ettik. Ve üzerlerine bir ya¤mur ya¤d›rd›k. Uyar›lanlar›n ya¤-

muru ne kötüdür. (Neml Suresi, 56-58)

... "Gerçek flu ki, Biz bu ülkenin halk›n› y›k›ma u¤rataca¤›z. Çünkü

onun halk› zalim oldular." Dedi ki: "Onun içinde Lut da vard›r." Dediler

ki: "Onun içinde kimin oldu¤unu Biz daha iyi biliriz. Kendi kar›s› d›-

fl›nda, onu ve ailesini muhakkak kurtaraca¤›z. O (kar›s›) arkada kalacak

olanlardand›r." Elçilerimiz Lut'a geldikleri zaman o, bunlar dolay›s›yla

kötüleflti ve içi darald›. Dediler ki: "Korkuya düflme ve hüzne kap›lma.

Kar›n d›fl›nda, seni ve aileni muhakak kurtaraca¤›z. O ise, arkada ka-

lacakt›r. fiüphesiz Biz, fas›kl›k yapmalar›ndan dolay›, bu ülke

halk›n›n üstüne gökten i¤renç bir azab indirece¤iz." (Anke-

but Suresi, 31-34)

Görüldü¤ü gibi, Allah bu kad›nlar›n her iki-

sine de dünya hayat›nda çok büyük bir

imkan nasip etmifl, onlar› pey-
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gamberlerin eflleri k›lm›flt›r. Ancak her ikisi de, kendileri için hem dün-

ya hayat›nda hem de ahirette büyük bir nimete dönüflebilecek bu imka-

n› gere¤i gibi de¤erlendirememifl ve bu flerefli makama eriflememifller-

dir. Bundan dolay› Allah'›n azab›yla karfl›l›k bulmufllar, horlanm›fl ve

afla¤›lanm›fllard›r.

Hz. Yusuf Dönemindeki M›s›r'l› Aziz'in Kar›s›
Allah'›n, Kuran'da dikkat çekti¤i kad›nlardan biri de, M›s›r'da bu-

lunan bir Aziz'in kar›s›d›r. Hz. Yusuf, kardefllerinin kendisine kurdu¤u

bir tuzak sonucunda, bir köle tüccar› taraf›ndan bu M›s›r'l› Aziz'e sat›l-

m›flt›r. Allah Kuran'da Aziz ile kar›s›n›n, Hz. Yusuf'u yanlar›na al›fl›n›

flöyle haber vermektedir: 

Onu sat›n alan bir M›s›r'l› (Aziz,) kar›s›na: "Onun yerini üstün tut (ona

güzel bak), umulur ki bize bir yarar› dokunur ya da onu evlat ediniriz"

dedi. Böylelikle Biz, Yusuf'u yeryüzünde (M›s›r'da) yerleflik k›ld›k. Ona

sözlerin yorumundan (olan bir bilgiyi) ö¤rettik. Allah, emrinde galib

oland›r, ancak insanlar›n ço¤u bilmezler. Erginlik ça¤›na eriflince, ken-

disine hüküm ve ilim verdik. ‹flte Biz, iyilik yapanlar› böyle ödüllendi-

ririz. (Yusuf Suresi, 21-22)

Allah, Hz. Yusuf'u Aziz'in yan›na yerlefltirmifl ve böylece onu M›-

s›r'da yerleflik k›lm›flt›r. Hz. Yusuf, Aziz ve kar›s›n›n yan›nda büyümüfl,

erginlik ça¤›na ulaflt›¤›nda ise, Allah ona Kat›ndan bir ilim ve hikmet

vermifl, sözlerin yorumunu ö¤retmifl, onu seçkin k›lm›fl ve rahmetiyle

desteklemifltir. 

Allah, hayat›n›n bu döneminde Hz. Yusuf'u önemli bir denemeden

geçirmifltir. Aziz'in kar›s›, yanlar›nda kalmakta olan Hz. Yusuf'tan ayet-

te bildirilen ifadeyle "murad almak istemifl" ve bu iste¤ini gerçeklefltire-

bilmek için bir düzen kurarak, onu tuza¤a düflürmeye çal›flm›flt›r. Bunun

için bulundu¤u yerin kap›lar›n› s›k›ca kapatm›fl ve Hz. Yusuf'a istekleri
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do¤rultusunda ça¤r›da bulunmufltur. Hz. Yusuf ise, haram bir fiil iflle-

mekten Allah'a s›¤›nd›¤›n› söyleyerek kad›ndan yüz çevirmifltir.

Hz. Yusuf, kad›n›n bu tavr›ndan vazgeçmesi için ona Aziz'in duru-

munu hat›rlatm›fl, onun kendisinin efendisi oldu¤unu, ona hoflnut k›ld›-

¤›n› ve iyi bakt›¤›n› söyleyerek, efendisine karfl› bir sadakatsizlikte bu-

lunmayaca¤›n› ifade etmifltir. Hz. Yusuf kad›na ayr›ca zalimlerin kurtu-

lufla eremeyece¤ini de söyleyerek, bunun zalimce bir davran›fl olaca¤›n›

hat›rlatm›flt›r. Allah, Kuran'da Aziz'in kar›s›n›n bu giriflimini ve Hz. Yu-

suf'un ihlasl› tavr›n› flöyle haber vermektedir:

Evinde kalmakta oldu¤u kad›n, ondan murad almak istedi ve kap›lar›

s›ms›k› kapatarak: "‹steklerim senin içindir, gelsene" dedi. (Yusuf) Dedi

ki: "Allah'a s›¤›n›r›m. Çünkü o benim efendimdir, yerimi güzel tutmufl-

tur. Gerçek flu ki, zalimler kurtulufla ermez." (Yusuf Suresi, 23)

Allah'tan korkan ve samimi iman sahibi olan Hz. Yusuf, Allah'›n

yard›m›yla Aziz'in kar›s›n›n bu teklifini geri çevirmifl ve Allah'›n s›n›rla-

r›n› korumakta kararl›l›k göstermifltir. Allah, Hz. Yusuf'un bu tavr›n› Ku-

ran'da flöyle bildirmifltir:

Andolsun kad›n onu arzulam›flt›, -e¤er Rabbinin (zinay› yasaklayan) ke-

sin kan›t (burhan)›n› görmeseydi- o da (Yusuf da) onu arzulam›flt›. Böy-

lelikle Biz ondan kötülü¤ü ve fuhflu geri çevirmek için (ona delil gön-

derdik). Çünkü o, muhlis kullar›m›zdand›. (Yusuf Suresi, 24)

Hz. Yusuf bu kararl›l›¤› nedeniyle kad›ndan uzaklaflmaya çal›fl›r-

ken kad›n›n efendisiyle karfl›laflm›flt›r. Aziz'in kar›s› bu noktada bir kez

daha hileli bir düzene baflvurmufl ve Hz. Yusuf'un iffetli ve ihlasl› tavr›-

na ra¤men, kendisini temize ç›karabilmek için, Hz. Yusuf'a iftira atm›fl-

t›r. Hz. Yusuf'un kendisine kötü niyetle yaklaflt›¤›n› söyleyerek, Aziz'den

onun cezaland›r›lmas›n› istemifltir. Zindana at›lmas›ndan ya da ac› bir

azapla azapland›r›lmas›ndan baflka bir seçenek olmad›¤›n› öne sürerek,

suçsuzlu¤una flahit oldu¤u Hz Yusuf'un cezaland›r›lmas› için Aziz'i k›fl-
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k›rtmaya çal›flm›flt›r. Allah Kuran'da bu olay› flöyle aktarmaktad›r:

Kap›ya do¤ru ikisi de kofltular. Kad›n onun gömle¤ini arkadan çekip

y›rtt›. (Tam) Kap›n›n yan›nda kad›n›n efendisiyle karfl›laflt›lar. Kad›n de-

di ki: "Ailene kötülük isteyenin, zindana at›lmaktan veya ac› bir azabtan

baflka cezas› ne olabilir?" (Yusuf Suresi, 25)

Aziz'e sadakatsizlik ederek, haram bir fiile yanaflmak istemesi, ar-

d›ndan da masum oldu¤unu çok iyi bildi¤i halde yalan söyleyerek Hz.

Yusuf'a iftira atmas›, Aziz'in kar›s›n›n Allah korkusundan yoksun ve za-

lim bir karaktere sahip oldu¤unu aç›k bir flekilde ortaya koymaktad›r.

Tüm bunlar ayn› zamanda nefsinin vicdan›n› nas›l örttü¤ünü de göster-

mektedir. 

Hz. Yusuf, kad›n›n bu vicdans›zca suçlamalar› karfl›s›nda "Onun

kendisi benden murad almak istedi." (Yusuf Suresi, 26) diyerek, Aziz'e

olay›n do¤rusunu söylemifltir. Kad›n›n yak›nlar›ndan biri ise kimin do¤-

ru söyledi¤inin anlafl›labilmesi için flöyle bir öneride bulunmufltur:

(Yusuf) Dedi ki: Kad›n›n yak›nlar›ndan bir flahid flahitlik etti: "E¤er

onun gömle¤i ön taraftan y›rt›lm›flsa bu durumda kad›n do¤ruyu söyle-

mifltir, kendisi ise yalan söyleyenlerdendir. Yok e¤er onun gömle¤i arka-

dan çekilip-y›rt›lm›flsa, bu durumda kad›n yalan söylemifltir ve kendisi

do¤ruyu söyleyenlerdendir." (Yusuf Suresi, 26-27)

Bu konunun hat›rlat›lmas› sonucunda ise, Hz. Yusuf'un gömle¤inin

arkadan y›rt›lm›fl oldu¤u görülmüfltür. Dolay›s›yla Hz. Yusuf'un kap›ya

do¤ru yöneldi¤i, kad›n›n ise onun arkas›ndan kofltu¤u deliliyle birlikte

ortaya ç›km›flt›r. Böylece, Hz. Yusuf'un suçsuzlu¤unu, as›l kar›s›n›n on-

dan murad almaya çal›flt›¤›n›, Aziz'in kendisi de aç›kça anlam›flt›r. Allah

Kuran'da Aziz'in bu konudaki sözlerini flöyle bildirmifltir: 

Onun gömle¤inin arkadan çekilip-y›rt›ld›¤›n› gördü¤ü zaman (kocas›):

"Do¤rusu, bu sizin düzeninizden (biri)dir. Gerçekten sizin düzeniniz

büyüktür" dedi. "Yusuf, sen bundan yüz çevir. Sen de (kad›n) günah›n
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dolay›s›yla ba¤›fllanma dile. Do¤rusu sen gü-

nahkarlardan oldun." (Yusuf Suresi, 28-29)

Ayetlerden de anlafl›laca¤› gibi, Aziz,

Hz. Yusuf'un hakl› oldu¤unu vicdanen

anlam›flt›r. Ancak bu konu burada ka-

panmam›flt›r. Allah'›n "fiehirde (birta-

k›m) kad›nlar: "Aziz (Vezir)'in kar›s›

kendi ufla¤›n›n nefsinden murad al-

mak istiyormufl. Öyle ki sevgi onun

ba¤r›na sinmifl. Biz do¤rusu onu aç›k-

ça bir sap›kl›k içinde görüyoruz." dedi."

(Yusuf Suresi, 30) ayetiyle bildirdi¤i üzere,

bu olay flehirde kad›nlar aras›nda yay›lm›flt›r.

fiehirdeki kad›nlar, suçlu olan›n Hz. Yusuf de¤il

de, Aziz'in kar›s› oldu¤unu anlam›fl ve kendi ara-

lar›nda vezirin kar›s›n› k›nayan konuflmalar yapm›fl-

lard›r. Aziz'in kar›s› ise, kendisi hakk›nda konufluldu-

¤unu anlad›¤›nda, bunu yapan kad›nlara da bir düzen

haz›rlam›flt›r. 

Kurdu¤u bu düzen ile, Allah'›n ayetlerde dikkat çekti¤i

gibi, kendisinin, üstün bir güzelli¤e sahip olan Hz. Yusuf'tan

murad almak istemekteki hakl›l›¤›n› kad›nlara kan›tlamaya ça-

l›flm›flt›r. Bu flekilde, onlar› da kendi konumuna düflürmek ve ken-

di suçuna ortak etmek istemifltir. Bu do¤rultuda, kad›nlar› yan›na

davet etmifl ve geldiklerinde de her birinin eline meyve soymalar›

için birer b›çak vermifltir. Ard›ndan da Hz. Yusuf'u yanlar›na ça¤›-

rarak verecekleri tepkiyi görmek istemifltir. Kad›nlar Hz. Yusuf'un

güzelli¤ini gördüklerinde büyük bir flaflk›nl›¤a düflmüfl ve hayran-

l›klar›ndan b›çaklarla ellerini kesmifllerdir. Allah Kuran'da kad›nla-

r›n bu durumunu flöyle bildirmektedir:
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Örnek Müslüman Kad›n; Hz. Meryem

(Kad›n) Onlar›n düzenlerini iflitince, onlara (bir davetçi) yollad›, oturup

dayanacaklar› yerler haz›rlad› ve her birinin eline (önlerindeki meyve-

leri soymalar› için) b›çak verdi. (Yusuf'a da:) "Ç›k, onlara (görün)" dedi.

Böylece onlar onu (ola¤anüstü güzellikte) görünce (insanüstü bir varl›k-

m›fl gibi gözlerinde) büyüttüler, (flaflk›nl›klar›ndan) ellerini kestiler ve:

"Allah'› tenzih ederiz; bu bir befler de¤ildir. Bu, ancak üstün bir melek-

tir" dediler. (Yusuf Suresi, 31)

Hz. Yusuf'un güzelli¤i bu kad›nlara Allah'› hat›rlatm›fl ve onlar da

bu ola¤anüstü güzellik karfl›s›nda Allah'› tesbih etmifllerdir. Onun güzel-

li¤ini insan üstü bir güzellik olarak yorumlam›fl ve hatta melek oldu¤u-

nu dahi iddia etmifllerdir. 

Aziz'in kar›s›, Allah'›n "Kad›n dedi ki: "Beni kendisiyle k›nad›¤›-

n›z iflte budur. Andolsun onun nefsinden ben murad istedim, o ise

(kendini) korudu. Ve andolsun, e¤er o kendisine emretti¤imi yapma-

yacak olursa, mutlaka zindana at›lacak ve elbette küçük düflürülenler-

den olacak." (Yusuf Suresi, 32) ayetiyle bildirdi¤i gibi, yan›ndaki kad›n-

lara kendisinin suçlu oldu¤unu, Hz. Yusuf'un ise iffetini korumak istedi-

¤ini aç›kça itiraf etmifltir. Ancak bunun yan› s›ra topluluk önünde, Hz.

Yusuf'a karfl› olan çirkin teklifini bir kez daha tekrarlam›flt›r.

Gösterdi¤i bu tav›r, kad›n›n ne kadar zalim ve çirkin bir ahlak sahi-

bi oldu¤unu bir kez daha ortaya koymaktad›r. Kad›n belki M›s›r'daki ko-

numuna ve zenginli¤ine güvenerek Hz. Yusuf'u harama girmeye zorla-

maktad›r. Bu son derece iffetsiz bir tekliftir. Hz. Yusuf ise, "... Rabbim,

zindan, bunlar›n beni kendisine ça¤›rd›klar› fleyden bana daha sevim-

lidir. Kurduklar› düzeni benden uzaklaflt›rmazsan, onlara (korkar›m)

e¤ilim gösterir, (böylece) cahillerden olurum." (Yusuf Suresi, 33) diye-

rek, kad›n›n bu davran›fl›ndan Allah'a s›¤›nm›flt›r. 

Allah Yusuf Peygamberin duas›n› kabul etmifl ve onlar›n hileli dü-

zenlerini kendisinden uzaklaflt›rm›flt›r. 
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Hem Aziz'in kendisi, hem de kar›s›n›n teklifi-

ne flahit olan di¤er kad›nlar, Hz. Yusuf'un suçsuz-

lu¤una çok aç›k bir flekilde flahit olduklar› halde, bu

konuda haktan yana tav›r koymam›fl ve vicdans›z-

ca hareket etmifllerdir. Bunun sonucunda, Allah'›n

"Sonra onlarda (Yusuf'un iffetine iliflkin) delilleri

görmelerinin ard›ndan, mutlaka onu belli bir vak-

te kadar zindana atmak (görüflü)a¤›r bast›." (Yusuf Su-

resi, 35) ayetiyle bildirdi¤i gibi, Hz. Yusuf zindana gön-

derilmifl ve nice y›llar orada kalm›flt›r. Allah, kad›n-

lar›n düzenini peygamberden uzak-

laflt›rm›fl ve Kendisi'ne karfl›

gösterdi¤i ihlas ve sami-

miyet nedeniyle de, da-

ha sonra Hz.

Yu s u f ' u

zindandan

ç › k a r a r a k ,

suçsuzlu¤unu

insanlara göster-

mifl ve onu M›-

s›r'a yönetici k›l-

m›flt›r.
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Tüm bu olaylar›n düflünülmesi ve ibret al›nmas› gereken pek çok

yönü vard›r. Aziz'in kar›s›n›n ve di¤er kad›nlar›n tav›rlar›, Allah'tan

korkmayan insanlar›n sapk›nl›kta ne kadar kararl› ve çirkin bir cesarete

sahip olabildiklerini ve nas›l düzenler kurabildiklerini aç›kça ortaya

koymaktad›r. Allah korkusu olmayan bir insan, kolayl›kla her türlü vic-

dans›zl›kta bulunabilmekte, nefsinin istekleri do¤rultusunda insanlara

tuzak kurmakta, iftira atmakta tereddüt etmemektedir. Allah'›n ayette,

Aziz'in "Do¤rusu, bu sizin düzeninizden (biri)dir. Gerçekten sizin dü-

zeniniz büyüktür" sözüyle dikkat çekti¤i gibi, Allah korkusu olmad›-

¤›nda, 'düzen kuruculuk' kad›n ahlak›nda rahatl›kla hayat bulabilmek-

tedir. Allah, iman sahibi olmayan kad›nlar›n nefsindeki bu özelli¤e Ku-

ran'›n baz› ayetlerinde flöyle dikkat çekmifltir:

Bir ümmet di¤er bir ümmetten (say›ca ve malca) daha geliflkindir diye,

yeminlerinizi kendi aran›zda bir bozuculuk unsuru yaparak, ipini kuv-

vetle e¤irdikten sonra bozup-çözen (kad›n) gibi olmay›n. fiüphesiz

Allah, sizi bununla imtihan etmektedir. K›yamet günü hakk›nda ihtila-

fa düfltü¤ünüz fleyi size muhakkak aç›klayacakt›r. (Nahl Suresi, 92)

De ki: Sabah›n Rabbine s›¤›n›r›m. Yaratt›¤› fleylerin flerrinden, karanl›-

¤› çöktü¤ü zaman gecenin flerrinden, dü¤ümlere üfüren-kad›nlar›n fler-

rinden. (Felak Suresi, 1-4)

Allah, düzen kurarak, hileye ve kötülü¤e baflvurarak nefsin istekle-

ri için baflkalar›na kötülükte bulunmaktan çekinmeyen insanlar›n flerrin-

den sak›n›lmas›n› hat›rlatmaktad›r. Allah'›n bu ayeti, bu ahlak› benimse-

yen kad›nlar›n flerrinin gerçekten büyük olabildi¤ini göstermektedir. 

Ancak unutulmamal›d›r ki, Hz. Yusuf örne¤inde oldu¤u gibi, Allah

insanlar›n hileli düzenlerini daima bozaca¤›n› bildirmektedir. Kötü ah-

lak, daima insan›n kendisine zarar verir. Allah korkusu ve dürüstlük ise,

-Allah'›n dilemesiyle- daima Allah'›n yard›m› ve nimeti ile karfl›l›k bulur.
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z. Meryem Allah'›n, Hz. ‹sa'y›

dünyaya getirme göreviyle fle-

reflendirdi¤i ve Kuran'da "...

Allah seni seçti, seni ar›nd›rd›

ve alemlerin kad›nlar›na üs-

tün k›ld›" (Al-i ‹mran Suresi,

42) sözleriyle övdü¤ü müba-

rek bir insand›r. Allah Hz.

Meryem'i ard›ndan gelen tüm nesiller için üstün bir örnek

k›lm›flt›r. 

Allah ayr›ca Kuran'›n "... O, dünyada ve ahirette 'seç-

kin, onurlu, sayg›nd›r' ve (Allah'a) yak›n k›l›nanlardan-

d›r..." (Al-i ‹mran Suresi, 45) ayetiyle, Hz. ‹sa'n›n Kendisi'ne

olan yak›nl›¤›n› bildirmifl, "... O, Rabbi Kat›nda kendisin-

den raz› olunan (bir insan)d›." (Meryem Suresi, 55) ayetiy-

le de Hz. ‹smail'in güçlü iman›na dikkat çekmifltir. Allah,

Hz. ‹dris'i de "... O, do¤ru olan bir peygamberdi. Biz onu

yüce bir mekan (makam)a yükseltmifltik." (Meryem Sure-

si, 56-57) sözleriyle övmüfl ve onun Allah Kat›ndaki üstün

makam›n› haber vermifltir. Güç ve basiret sahipleri Hz. ‹b-

rahim, Hz. ‹shak ve Hz. Yakup'un üstünlü¤ünü ise Allah,
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"... onlar, Bizim Kat›m›z'da seçkinlerden ve hay›rl› olanlardand›r."

(Sad Suresi, 47) sözleriyle bildirmifltir. Allah, ayr›ca Hz. ‹smail, Elyesa'›

ve Zülkifl'in de 'hay›rl› olanlardan olduklar›n›' belirtmifltir (Sad Suresi,

48). Yine bir baflka ayette ise Allah, "O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (da-

ima Allah'a) yönelip-dönen biriydi." (Sad Suresi, 30) sözleriyle, Hz. Sü-

leyman'›n kulluktaki üstün ahlak›n› övmüfltür. Allah Kuran'da ayr›ca "...

Allah, ‹brahim'i dost edinmifltir." (Nisa Suresi, 125) ayetiyle de, Hz. ‹b-

rahim'i Kendisi'ne 'dost edindi¤ini' bildirmifltir.
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Rabbimiz'in 'pek büyük bir ahlak üzerinde oldu¤unu' bildirdi¤i

Peygamberimiz Hz. Muhammed ise, 'kesintisi olmayan bir ecir' (Kalem

Suresi, 3) ile müjdelenmifltir. 

Kuflkusuz Allah'›n peygamberleri ve salih müminleri Kuran'da bu

ifadelerle övmüfl olmas›, onlar›n ne kadar flerefli bir makama sahip ol-

duklar›n› aç›kça ortaya koymaktad›r. Allah'›n bir insana, kendisinden ra-

z› oldu¤unu, onu üstün bir makama yükseltti¤ini, 'dost edindi¤ini' Ken-

disi'ne yak›n k›l›nanlardan, hay›rl› olanlardan oldu¤unu bildirmifl olma-

s›, hakk›nda 'o ne güzel kuldu' diye bahsetmesi çok büyük bir lütuf ve

çok flerefli bir karfl›l›kt›r. 

‹man eden her insan, Allah'›n bu lütfuna eriflerek Rabbimiz'in ya-

k›nl›¤›n›, dostlu¤unu, sevgisini ve r›zas›n› kazanabilmeyi gönülden is-

ter. Ancak bunun için insan›n, Allah'›n peygamberlerini lütufland›rd›¤›

bu nimetleri kendisinden kesinlikle uzak görmemesi, Rabbimiz'in rah-

metinin ve fazl›n›n çok genifl oldu¤unu bilmesi gerekmektedir. Allah, in-

sanlar›n Kendisi'ne gönülden yönelerek talep ettikleri her türlü istekleri-

ne karfl›l›k verece¤ini bildirmifltir. Bu nedenle kad›n olsun erkek olsun,

her insan›n peygamberlerin bu üstün makam›na ulaflabilmeyi hedefle-

mesi ve bunun için samimi bir çaba harcamas› gerekmektedir. 

Kuran'da, "Ama Biz'den kendilerine güzellik geçmifl bulunan-

lar; iflte, onlar, ondan uzaklaflt›r›lm›fllard›r." (Enbiya Suresi, 101)

ayetinde, Rabbimiz'in Kat›ndan kendilerine güzellik geçen in-

sanlardan bahsedilmifltir. Allah kad›n ya da erkek ayr›m›

yapmadan insan›n önüne, bu kimselerden olabilme f›rsat›-

n› sunmufltur. ‹nsan›n yapmas› gereken, Allah'a gönülden

bir sevgiyle ba¤lanmak, O'nu herfleyin üstünde tutarak

Rabbimiz'in raz› olaca¤› bir yaflam sürmektir. Bu samimi

iman› yaflayan her insan, Allah'›n dilemesiyle, Allah

Kat›nda en güzel karfl›l›¤› bulacakt›r.
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arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl

gerçe¤ini reddetmek amac›yla ortaya

at›lm›fl, ancak baflar›l› olamam›fl bilim

d›fl› bir safsatadan baflka bir fley de¤il-

dir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden

tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu

teori, evrende ve canl›larda çok aç›k

bir düzen bulundu¤unun bilim tara-

f›ndan ispat edilmesiyle çürümüfltür.

Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›-

lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlan-

m›flt›r. 

Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çap›n-

da yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›-

t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda

söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r.  

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Ev-

rim teorisinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son

20-30 y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile

getirilmektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan araflt›r-

malar, Darwinist iddialar›n tamamen yanl›fl oldu¤unu ortaya

koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile ge-
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tirilmifltir. Özellikle

ABD'de, biyoloji, biyo-

kimya, paleontoloji gi-

bi farkl› alanlardan ge-

len çok say›da bilim

adam›, Darwinizm'in

geçersizli¤ini görmek-

te, canl›lar›n kökenini

art›k yarat›l›fl gerçe¤iy-

le aç›klamaktad›rlar. 

Evrim teorisinin

çöküflünü ve yarat›l›fl›n

delillerini di¤er pek

çok çal›flmam›zda bü-

tün bilimsel detaylar›y-

la ele ald›k ve almaya

devam ediyoruz. An-

cak konuyu, tafl›d›¤›

büyük önem nedeniy-

le, burada da özetle-

mekte yarar vard›r.

Darwin'i Y›kan Zorluklar
Tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na karfl›n evrim

teorisi, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›-

n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859 y›l›n-

da yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya

üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine kar-

fl› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve

zaman içinde küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 
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Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu;

kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta

Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde itiraf

etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan

afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyor-

du. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in

umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z

b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta incele-

nebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›k-

layamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçekte ev-

rimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yok-

tur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tab-

lo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni 
Darwinizm tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l ön-

ce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia et-

mektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› tü-

rünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse ne-

den bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klaya-

mad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim

sürecinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hüc-

re" nas›l ortaya ç›km›flt›r?
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Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi ka-

bul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme ol-

madan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini id-

dia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya

canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji ka-

nunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

'Hayat Hayattan Gelir'
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit bir ya-

p›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "sponta-

ne jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya

gelip, canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde

böceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yay-

g›n bir düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›flt›.

Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤in-

de bu kar›fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine

bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›-

lacakt› ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendi-

liklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip

b›rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan

ç›k›yorlard›.
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Louis Pasteur, evrim teorisinin dayana¤›
olan "cans›z madde canl›l›k oluflturabilir"
iddias›n› yapt›¤› deneylerle geçersiz k›ld›.



Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakte-

rilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n

bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü

Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› kesin

olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucunda var-

d›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: "Cans›z maddelerin hayat oluflturabilece¤i id-

dias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüfltür."26

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun

süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n›

ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n geçer-

sizli¤i daha da aç›k hale geldi. 

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
Yirminci yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci,

ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda orta-

ya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebile-

ce¤ini ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlana-

cak ve Oparin flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: "Maalesef hücrenin

kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanl›k noktay› olufltur-

maktad›r."27

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çö-

züme kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu deneylerin en ünlü-

sü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzenlendi.

Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney

düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekleyerek, proteinlerin

yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin

geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflul-
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lar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.28

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› at-

mosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.29

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürü-

tülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego

Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergi-

sinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:
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Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de yukar›da temsili resmi görülen
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Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip

oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Hayat yer-

yüzünde nas›l bafllad›?30

Hayat›n Kompleks Yap›s› 
Hayat›n kökeni konusunda evrim teorisinin bu denli büyük bir aç-

maza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile ina-

n›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r. Canl› hücresi, insa-

no¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle ki

bugün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler bi-

raraya getirilerek canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlant›lar-

la aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan pro-

teinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortala-

ma bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük

olas›l›klar pratik olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer

alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi

bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye

kalk›lsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤›

hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m

özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu en-

zimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir.

Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi için iki-

sinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden olufl-

tu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üniversite-

si'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim

1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin
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(RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak oluflmalar›

afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde et-

mek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaflam›n kimyasal yollarla or-

taya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna varmak zorunda kal-

maktad›r.31

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z ise,

bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek ge-

rekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan evrim teorisini

aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

Evrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teorinin "ev-

rim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir

evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al seleksiyon"

mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitab›n›n is-

minden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücade-

lesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› dü-

flüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir

geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böyle-

ce geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbette bu

mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, ör-

ne¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici gü-

ce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni

adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir

fley yapamaz"32 demek zorunda kalm›flt›.

276



Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi dö-

neminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak ce-

vaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog La-

marck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤ifliklik-

leri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonu-

cunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar

ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için ça-

balarken nesilden nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl› ki-

tab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n zamanla balinala-

ra dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.33

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliflen genetik bilimiyle

kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin sonraki nesillere

aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece do¤al seleksiyon "tek

bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›fl olu-

yordu.
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Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-

Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na

"faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerin-

de radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda olu-

flan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türü-

nün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks or-

ganlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç

sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan

aç›k bir bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, ak-

sine her zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar verir.

Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana
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gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n ev-

rimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek dere-

cede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de-

¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gelecek

rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle za-

rar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri ge-

lifltirmez, ona y›k›m getirir.34

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren

mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u

görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak gös-

terdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan

genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kan-

serdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz.

Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir

fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" ol-

mad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, ev-

rim denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok
Darwinizm'in iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun en

aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r. Evrim teorisine göre bütün canl›lar

birbirlerinden türemifllerdir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla

bir di¤erine dönüflmüfl ve bütün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r.

Teoriye göre bu dönüflüm yüz milyonlarca y›l süren uzun bir zaman di-

limini kapsam›fl ve kademe kademe ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z "ara

türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir yan-

dan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sürüngen
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canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken, bir yan-

dan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›km›fl ol-

mal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusur-

lu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›kla-

r› bu teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n say›-

lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu

ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› ge-

rekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl çeflitleri

mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›n›n kan›tlar› da sa-

dece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.35

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda

hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na rast-

lanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bütün bul-

gular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birden-

bire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci

olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler

ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle karfl›lafl›r›z;

kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görü-

rüz.36

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl for-

mu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu,

Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›l-

d›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendi-
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sinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak or-

taya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek,

ünlü evrimci Biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek yega-

ne iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve ek-

siksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olmam›flt›r. E¤er böyle

olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan baz›

canl› türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er ek-

siksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sa-

hibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl olmalar› gerekir.37

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçim-

de ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in

sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›
Bu teoriyi savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, insan›n

kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan mo-

dern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-5

milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atalar›

aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle ha-

yali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney may-

munu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar ger-

çekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir. Lord

Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den

282



dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yap-

t›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmifl

bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik tafl›ma-

d›klar›n› göstermifltir.38

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani in-

san olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Aust-

ralopithecuslardan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait

fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› olufltururlar. Bu fle-

ma hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir

iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en
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önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan

zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.39

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo

sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin

atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgula-

r›, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'n›n farkl› böl-

gelerinde ayn› dönemlerde yaflad›klar›n› göstermektedir.40

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok

modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis ve Ho-

mo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› ortamda yan yana bulunmufl-

lard›r.41

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n

geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üniversitesi paleon-

tologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmas›na kar-

fl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid (insan›ms›)

çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n bi-

ri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda ev-

rimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler.42

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m

"yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda

yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bi-

limsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri

üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim

adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, or-

tada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›-

¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel olarak kabul
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etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na kadar

bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bilimsel" -

yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede bun-

lardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en

ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a göre, telepa-

ti, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de "insan›n ev-

rimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan

bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin yorum-

lanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herfleyin

mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kim-

selerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür.43

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birta-

k›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumla-

malar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!
fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterse-

niz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de çocukla-

r›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Dola-

y›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce

hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde di¤er

canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; canl›l›¤›n ya-

p›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getir-

di¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse ge-

çirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasar-

layal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile geti-

remedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:
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Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulu-

nan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden

bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak bu

kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu varil-

lere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri

kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein

doldursunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bun-

lar› istedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da dün-

yan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar babadan o¤u-

la, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca se-

ne sürekli varillerin bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi

flartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest

olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›-

kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa-

¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri,

muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, kar-

puzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünle-

ri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbi-

rini oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›kla-

r›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamaz-

lar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda

baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre ya-

p›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar. Madde,

ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir

safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflün-

mek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.
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Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu

ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›sa-

ca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters olarak

düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dö-

nüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük

bir noktaya ulafl›r. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyinde-

ki bu merkezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflü-

nelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin bu-

lundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k,

›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir

yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyret-

mektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l tek-
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nolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r. Örne-

¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra ba-

fl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kalite-

deki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir gö-

rüntüyü size dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en ge-

liflmifl televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu

netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurul-

makta, araflt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir.

Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kita-

ba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üste-

lik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu,

derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gö-

zün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir te-

levizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu

görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha

bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gör-

dü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, televiz-

yonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizma-

n›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›zda

duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldi ve

bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsünüz? Bin-

lerce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet

tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesa-

düfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir.

D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula-

¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a akta-
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r›r; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne

gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duy-

ma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese de

kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de olsa

beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›la-

n›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz,

kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas

bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir ses-

sizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›-

yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t

cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sis-

temleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu tekno-

lojide çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu-

¤u netlik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. En büyük müzik sistemi

flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde

mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluflur

veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mutla-

ka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler

son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik se-

tinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net

bir biçimde onu alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana

böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›,

göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. 

Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük

bir gerçek daha vard›r.

Harun Yahya
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Örnek Müslüman Kad›n; Hz. Meryem

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kufl-

lar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar, elekt-

rik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya kitapla-

r›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay okursu-

nuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlaya-

mazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak

alg›layan kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan

tüm bunlar› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hüc-

relerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤u-

nu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap vereme-

mektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, gö-

rüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz.

Bunlar›n da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki birkaç

santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup,

O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n köke-

ni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmala-

r›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara

formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim

teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Ni-

tekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflünce,
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bilimin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin

gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin elefltirilmesini

"bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisin-

den asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler,

materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya

getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemekte-

dirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ün-

lü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Le-

wontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle itiraf et-

mektedir:

Harun Yahya
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Bütün hayat›m›z› beynimizin içinde yaflar›z. Gördü¤ümüz insanlar, koklad›¤›-
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sinyalleridir. K›sacas› biz, beynimizdeki elektrik sinyallerinin oluflturdu¤u bir
dünyada yaflar›z. Bu bir görüfl veya varsay›m de¤il, dünyay› nas›l alg›lad›¤›-
m›zla ilgili bilimsel bir aç›klamad›r. 



Örnek Müslüman Kad›n; Hz. Meryem

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl,

do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama ge-

tirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, mater-

yalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir

aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Ma-

teryalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye

girmesine izin veremeyiz.44

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yafla-

t›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden bafl-

ka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz

maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün;

örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açla-

r›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkile-

flimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin içinden

olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir

kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n

sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar

ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve ak-

la sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var

eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p flekillen-

diren Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin 
En Etkili Büyüsüdür
Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin

etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan,

bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim te-

orisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 
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Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bun-

lar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan pro-

fesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamla-

r›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra

ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar.

Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, profesörler, kültür-

lü, e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en

büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çün-

kü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve

mant›kla düflünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir

perde çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baflka

inanç veya iddia daha yoktur. Bu, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Se-

be halk›n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yap-

t›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tap-

malar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte bu du-

rum, Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n

anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz duruma düfle-

ceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark et-

mez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemifltir;

gözlerinin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azab onlarad›r. (Bakara

Suresi, 6-7)

… Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla

görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir,

hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah Hicr Suresi’nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile inan-

mayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Harun Yahya
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Örnek Müslüman Kad›n; Hz. Meryem

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yükselse-

ler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmifl bir top-

lulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, in-

sanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyü-

nün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici bir

durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçma-

l›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir. Ancak

dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atomlar›n ani

bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve

fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k için uygun

olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks

sistemle donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "bü-

yü"den baflka bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz›

kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Fi-

ravun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Fira-

vun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücü-

leri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz. Musa,

büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergile-

melerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› bir ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini büyü-

leyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getir-

mifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la -

Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmifller-

dir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u delil,

onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmufl" yani et-

kisiz k›lm›flt›r: 
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Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince)

bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutu-

yor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› ge-

çersiz kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak ters-

yüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etki-

leyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lmas› ile,

söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyünün

etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan ve

bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeç-

mezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤un-

da" küçük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar evri-

mi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören

Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu

flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece¤in

tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na ikna

oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz

bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r.45

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya

tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›mlana-

cakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insan-

lar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤re-

nen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve flaflk›nl›kla dü-

flünmektedir.

Harun Yahya
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Dediler ki: "Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka bizim

hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herfleyi bilen, hüküm

ve hikmet sahibi olans›n." (Bakara Suresi, 32)
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