Yazar: Ramazan YILMAZ
Bir Müslümanýn, ehli Kitap kadýnlarý ile evlenmesi konusu
G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde M&uuml;sl&uuml;manlarýn, Batý
Hrýstiyan ve Yahudi toplumlarý ile adeta i&ccedil;i&ccedil;e girdikleri bir
d&ouml;nem yaþanýyor. Kendilerini Ýsl&acirc;m&rsquo;a nispet
edenler, diðer din mensuplarý ile i&ccedil;i&ccedil;e girdikleri bu
d&ouml;nemde sosyal iliþkiler yanýnda bireysel iliþkilerde de
bulunulmakta, doðal olarak bilebildikleri kadar inan&ccedil;larý ile bu
diðer din mensuplarý ile s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;kleri iliþkiler
arasýnda sýkýþýp kalmaktadýrlar. Ehli kitap ile sosyal ve ticari iliþkiler,
elbette M&uuml;sl&uuml;manlarý harama sokmayacak, Rab&rsquo;leri
indinde sorumluluk y&uuml;klemeyecek &ouml;l&ccedil;&uuml;lerde
olmalýdýr. Ancak bazý kimseler, sosyal iliþkilerle evlilik iliþkilerini ayýrt
edemedikleri i&ccedil;in M&uuml;sl&uuml;man olduklarýný iddia eden
bir&ccedil;ok kimse, Ýsl&acirc;mi h&uuml;k&uuml;mleri bilmedikleri
i&ccedil;in Ehli Kitap kadýnlarý ile evlenmektedirler. Ýnsanlarýn bu
sorunlarýný gidermeye y&ouml;nelik saðlýklý bir &ccedil;alýþma
bulunmadýðý i&ccedil;in insanlar, Kur&rsquo;ani ger&ccedil;ekliði gereði
gibi bilmeyen kiþilerin yanlýþ fetva ve y&ouml;nlendirmeleri ile
haramlara bulaþmaktadýrlar. Kur&rsquo;ani &ouml;l&ccedil;&uuml;ler
i&ccedil;erisinde, Rasulullah (as)&rsquo;ýn en g&uuml;zel
&ouml;rnekliði esas alýnarak konuyu a&ccedil;makta inþaAllah fayda
m&uuml;lahaza edilmektedir.&nbsp; Bir konunun Ýsl&acirc;m nokta-i
nazarýnda ne ifade ettiðini incelerken baþvurulacak yeg&acirc;ne
kaynak yalnýzca Kur&rsquo;an&rsquo;ý Kerim ve Rasulullah
(as)&rsquo;ýn bu konudaki uygulamasýdýr. Ýsl&acirc;m&rsquo;ýn temel
kaynaðý olan Kur&rsquo;an&rsquo;da bir konu araþtýrýlýrken, bunun
Kur&rsquo;an b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ð&uuml; i&ccedil;erisinde
yapýlmasý ve kesinlikle diðer ayetlerle &ccedil;eliþmemesi
gerekmektedir. Aksi halde araþtýrma konusunda yanlýþ
sonu&ccedil;lara gidileceði gibi Kur&rsquo;an&rsquo;da &ccedil;eliþki
varmýþ g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml; uyandýrýlacaðý i&ccedil;in
y&uuml;ce Allah &uuml;zerine de iftira atýlmýþ olunacak ki bu durumda,
buna sebebiyet veren kimse y&uuml;ce Allah&rsquo;a hesabýný
veremez. Bir M&uuml;sl&uuml;manýn, ehli Kitap kadýnlarý ile evlenmesi
konusunu, &ouml;ncelikle Kur&rsquo;ani h&uuml;k&uuml;mler
doðrultusunda belli baþlýklar altýnda incelemekte yarar vardýr ki doðru
sonu&ccedil;lara ulaþýlabilsin. Bir M&uuml;sl&uuml;man Hrýstiyan veya
Yahudi ile evlenebilir mi konusu, belli baþlýklar altýnda incelenebilir. 1Ehli Kitap kimlerdir, 2- M&uuml;sl&uuml;man bir kiþi kimlerle evlenebilir,
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3- Kur&rsquo;an&rsquo;ýn kendileriyle evlenilmesine ve yemeklerinin
yenilebileceðine izin verdiði Ehli kitap kimlerdir. 1- Ehli Kitap kimlerdir
Kur&rsquo;an&rsquo;ý Kerim Ehli Kitabý iki gruba ayýrýr. Bunlarda
birincisi, k&acirc;fir ve m&uuml;þrik olan ve M&uuml;sl&uuml;manlara
d&uuml;þmanlýk yapan Ehli Kitap mensuplarý; ikincisi,
M&uuml;sl&uuml;manlara dost olan ve Kur&rsquo;an&rsquo;ýn
&ouml;vd&uuml;ð&uuml; Ehli Kitap mensuplarý olmak &uuml;zere iki
gruptur. K&acirc;fir ve m&uuml;þrik olan Ehli Kitap mensuplarý
Kur&rsquo;an&rsquo;ý Kerim, k&acirc;fir ve m&uuml;þrik olan Ehli
Kitabýn kimler olduklarýný ve bunlarýn M&uuml;sl&uuml;manlara karþý
tutum ve davranýþlarýnýn ne olduðunu bir&ccedil;ok ayeti kerimede
bildirir. &ldquo;Kitap ehlinden k&acirc;firler ve m&uuml;þrikler,
þ&uuml;phesiz size Rabb&rsquo;inizden bir hayýr indirilmesini arzu
etmezler; oysa Allah, rahmetini dilediðine tahsis eder, Allah,
b&uuml;y&uuml;k l&uuml;tuf sahibidir.&rdquo; (Bakara, 105)
&ldquo;Kitap ehlinden bir grup istedi ki sizi saptýrsýnlar; kendilerinden
baþkasýný saptýrmýyorlar, farkýnda deðiller. Ey Kitap ehli,
Allah&rsquo;ýn ayetlerini ni&ccedil;in ink&acirc;r ediyorsunuz; oysa siz,
þahit olanlarsýnýz! Ey Kitap ehli, ni&ccedil;in Hakký b&acirc;týlla
karýþtýrýyorsunuz ve bildiðiniz halde Hakký gizliyorsunuz! Kitap
ehlinden bir grup dedi ki: &lsquo;Ýman edenlere indirilene,
g&uuml;n&uuml;n &ouml;n&uuml;nde inanýn, sonunda ink&acirc;r edin;
belki (onlar da) d&ouml;nerler.&rdquo; (Al-i Ýmran, 69&ndash;72)
&ldquo;De ki: &lsquo;Ey Kitap ehli, Allah yaptýklarýnýza þahit iken
ni&ccedil;in Allah&rsquo;ýn ayetlerini ink&acirc;r ediyorsunuz? De ki:
&lsquo;Ey Kitap ehli, ni&ccedil;in iman edenleri Allah yolundan
&ccedil;evirmeðe, þahit olduðunuz halde, onu eðriltmeye
&ccedil;alýþýyorsunuz? Allah yaptýklarýnýzdan gafil deðildir. Ey iman
edenler, þayet Kitap verilenlerden bir gruba itaat ederseniz,
imanýnýzdan sonra sizi k&acirc;firler olarak geri
d&ouml;nd&uuml;r&uuml;rler.&rdquo; (Al-i Ýmran, 98&ndash;100)
&ldquo;S&ouml;zlerini bozmalarý sebebiyle onlarý lanetledik ve
kalplerini katý yaptýk; kelimelerin yerlerini deðiþtirdiler, o nedenle
&ouml;ð&uuml;tlenen þeyi muhafaza etmediler ve unuttular. Onlardan
pek azý hari&ccedil;, onlarýn hainliklerine daima muttali olursun, bu
y&uuml;zden onlardan vazge&ccedil; ve y&uuml;z&ccedil;evir,
þ&uuml;phesiz Allah, g&uuml;zel davrananlarý sever. Biz Hrýstiyanýz
diyen kimselerin s&ouml;z&uuml;n&uuml; almýþtýk, fakat unuttular,
kendilerine &ouml;ð&uuml;tlenen þeyi muhafaza etmediler, bu
y&uuml;zden kýyamet g&uuml;n&uuml;ne kadar aralarýna
d&uuml;þmanlýk ve kin saldýk. Yakýnda Allah, yapmakta olduklarý
þeyleri onlara a&ccedil;ýklayacaktýr.&rdquo; (Maide, 13&ndash;14)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Andolsun Allah, Meryem
oðlu Mesih&rsquo;tir&rsquo; diyenler k&acirc;fir olmuþlardýr. De ki:
&lsquo;O halde, Meryem oðlu Mesih&rsquo;i, annesini ve
yery&uuml;z&uuml;nde olanlarýn hepsini hel&acirc;k etmek istese,
Allah&rsquo;a karþý kim bir þeye maliktir?&rsquo; G&ouml;klerde,
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yerde ve ikisinin arasýnda bulunanlarýn m&uuml;lk&uuml;
Allah&rsquo;ýndýr; dilediðini yaratýr, Allah, her þeye kadirdir.&rdquo;
(Maide, 17) &ldquo;Andolsun, &lsquo;Allah, ancak Meryem oðlu
Mesih&rsquo;tir&rsquo; diyenler k&acirc;fir olmuþlardýr. Mesih demiþti
ki: &lsquo;Ey Ýsrail oðullarý, benim Rabb&rsquo;im ve sizin
Rabb&rsquo;iniz Allah&rsquo;a kulluk edin; zira kim Allah&rsquo;a þirk
koþarsa muhakkak ki, Allah ona cenneti haram etmiþtir ve onun
varacaðý yer ateþtir; zalimlerin bir yardýmcýlarý yoktur! Andolsun Allah,
&lsquo;&Uuml;&ccedil;&uuml;n
&uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml;d&uuml;r&rsquo; diyenler
k&acirc;fir olmuþlardýr; Ýlah Bir&rsquo;dir, baþka hi&ccedil; bir
il&acirc;h yoktur. Eðer dedikleri þeylerden vazge&ccedil;mezlerse
onlardan k&acirc;fir olanlara acýklý bir azap dokunacaktýr.&rdquo;
(Maide, 72&ndash;73) &ldquo;O&rsquo;na dini halis kýlan Hanifler
olarak Allah&rsquo;a kulluk etmeleri, namazý kýlmalarý, zek&acirc;tý
vermeleri dýþýnda emredilmemiþti; iþte doðru din budur. Þ&uuml;phesiz
Kitap ehlinden k&acirc;firler ve m&uuml;þrikler, orada s&uuml;rekli
olarak cehennem ateþindedirler; iþte onlar, mahl&ucirc;katýn en
þerlisidir.&rdquo; (Beyine, 5&ndash;6) Yukarýdaki ayetlerden ve benzeri
daha bir&ccedil;ok ayetten de anlaþýlacaðý &uuml;zere Ehli
Kitab&rsquo;ýn, gerek kendilerine indirilen kitabý saklayýp gizlemeleri
ve o kitaplarýnýn emrettiði doðrultuda yaþamamalarý, gerek yeni gelen
Kur&rsquo;an&rsquo;a iman etmemeleri ve gerekse y&uuml;ce
Allah&rsquo;a &ccedil;ocuk isnat edip iftira etmeleri nedeniyle k&acirc;fir
ve m&uuml;þrik olduklarý anlaþýlýyor. Bu hususa &ouml;zellikle dikkat
etmek gerekir! M&uuml;sl&uuml;manlara dost olan ve
Kur&rsquo;an&rsquo;ýn &ouml;vd&uuml;ð&uuml; Ehli Kitap
mensuplarý: Kur&rsquo;an&rsquo;ý Kerim, kitap ehlinin hepsinin ayný
olmadýklarýný bunlarýn i&ccedil;erisinde gerek kendilerine indirilen
kitaba ve gerekse Muhammed(as)&rsquo;a indirilen y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn ayetlerine iman eden, bu ayetler doðrultusunda yaþayan
kimselerin de olduðunu bildiriyor. &ldquo;Hepsi ayný deðildir, Kitap
ehlinden, bir topluluk vardýr ki, gece vaktinde ayakta durup
Allah&rsquo;ýn ayetlerini okuyarak secdeye kapanýrlar. Allah&rsquo;a
ve ahiret g&uuml;n&uuml;ne iman ederler, iyiliði emreder,
k&ouml;t&uuml;l&uuml;kten menederler; hayýrlarda yarýþýrlar; iþte
onlar salih kimselerdir. Onlar, hayýrdan ne yaparlarsa ink&acirc;r
edilmeyecektir, Allah, muttakileri bilir.&rdquo;&nbsp; (Al-i Ýmran,
113&ndash;115)&nbsp;&nbsp; &ldquo;Doðrusu Kitap ehlinden bazý
kimseler, Allah&rsquo;a iman ederler, size indirilene ve kendilerine
indirilene Allah i&ccedil;in derin bir saygý duyarlar; Allah&rsquo;ýn
ayetlerini az bir deðere satmazlar; iþte onlara Rab&rsquo;leri katýnda
m&uuml;k&acirc;fatlar vardýr; þ&uuml;phesiz Allah, hesabý
&ccedil;abuk g&ouml;rendir.&rdquo; (Al-i Ýmran, 199) &ldquo;Lakin
onlardan ilimde derinleþmiþ olanlar ve M&uuml;&rsquo;minler, sana
indirilene ve senden &ouml;nce indirilene iman ederler; namazý
kýlanlar, zek&acirc;tý verenler, Allah&rsquo;a ve ahiret
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g&uuml;n&uuml;ne iman edenlerdir. Ýþte onlara yakýnda
b&uuml;y&uuml;k bir m&uuml;k&acirc;fat vereceðiz!&rdquo; (Nisa, 162)
&ldquo;Ger&ccedil;ekten iman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve
Hrýstiyanlardan, Allah&rsquo;a ve ahiret g&uuml;n&uuml;ne iman eden
ve salih amel iþleyenlere korku yoktur ve onlar mahzun
olmayacaklardýr.&rdquo; (Maide, 69) &ldquo;Ýman edenlere
d&uuml;þman olan insanlarýn en þiddetlisi olarak Yahudileri ve
m&uuml;þrikleri bulursun. Ýman edenlere sevgice en yakýnlarý da
&lsquo;Biz Hrýstiyanlarýz&rsquo; diyenleri bulursun, bu, onlarýn
i&ccedil;lerinde keþiþler ve rahipler vardýr ve onlar
b&uuml;y&uuml;kl&uuml;k taslamazlar. Rasul&rsquo;e indirileni
duyduklarý zaman, tanýdýklarý Haktan dolayý g&ouml;zlerinin yaþla
dolduðunu g&ouml;r&uuml;rs&uuml;n; derler ki:
&lsquo;Rabb&rsquo;imiz, iman ettik, bizi þahitlerle beraber yaz! Biz,
neden Allah&rsquo;a ve bize gelen ger&ccedil;eðe iman etmeyelim ki;
ger&ccedil;ekten Rabb&rsquo;imizin bizi salihler arasýna katmasýný
umuyoruz!&rsquo; Ýþte bu s&ouml;zlerinden dolayý Allah onlara,
altlarýndan ýrmaklar akan, i&ccedil;inde ebedi kalacaklarý cennetler
verdi; iyilik edenlerin m&uuml;k&acirc;fatý iþte budur!&rdquo; (Maide,
82&ndash;85) &ldquo;Onlar, yanlarýndaki Tevrat ve Ýncil'de yazýlý
bulduklarý Rasul&rsquo;e, o &uuml;mmi Nebi&rsquo;ye uyarlar. Onlara
iyiliði emreder, onlarý k&ouml;t&uuml;l&uuml;kten meneder; onlara
temiz þeyleri helal, pis þeyleri haram kýlar, onlardan aðýrlýklarýný ve
&uuml;zerlerinde olan baðlarý kaldýrýr. Artýk ona iman edenler, ona
saygý g&ouml;steren, ona yardým eden ve onunla beraber indirilen nura
tabi olanlar, iþte kurtuluþa erenler onlardýr.&rdquo; (A&rsquo;raf,157)
&ldquo;Bundan &ouml;nce kendilerine Kitap verdiklerimiz, ona iman
ederler; Onlara okunduðu zaman: &lsquo;Ona iman ettik, muhakkak ki
o, Rabb&rsquo;imizden gelen Haktýr, ger&ccedil;ekten biz ondan
&ouml;nce de M&uuml;sl&uuml;manlardan idik&rsquo; derler. Ýþte
onlara, sabretmelerinden dolayý m&uuml;k&acirc;fatlarý iki defa verilir
ve onlar, k&ouml;t&uuml;l&uuml;ð&uuml; iyilikle savarlar,
rýzýklandýrdýðýmýz þeylerden infak ederler.&rdquo; (Kasas,
52&ndash;54) Yukarýdaki ayetlerde ve daha bir&ccedil;oðunda kitap
ehlinden bazýlarýnýn ger&ccedil;ekten iman ettikleri bildirilmektedir.
Ayetler dikkatlice okunduðunda bu kitap ehli kimselerin, y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn rýzasýný kazanmaya &ccedil;alýþtýklarý,
Rab&rsquo;lerinin ayetlerine karþý duyarlý olduklarý
g&ouml;r&uuml;lecektir. M&uuml;sl&uuml;manlarýn, kadýnlarýyla
evlenecekleri ve yemeklerini yiyebilecekleri kitap ehli kimseler bunlardýr.
Bu bir: Ýkincisi: Kitap ehli kavramý Rasulullah (as) d&ouml;nemde bir
tanýmlama, bir kavramdý. Buradan hareketle o topluma bu isim
verilmiþti, týpký o g&uuml;n yaþayan diðer topluluklarýn baþka isimlerle
anýldýklarý ve tanýndýklarý gibi. Bug&uuml;n kitap ehli olabilecek
kimseler olmadýðý gibi, zaten insanlarýn tanýnmalarý da baþka
isimlerle yapýlmaktadýr. Bug&uuml;n yaþayan ve &ccedil;ok az sayýda
bulunan kitap ehlinden kimseler ise, ilk b&ouml;l&uuml;mde tanýmlanan
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ehli kitaptýr ve bunlar k&acirc;fir ve m&uuml;þrik kimselerdir.
Bug&uuml;nk&uuml; Hrýstiyan &acirc;lemi &ccedil;oðunlukla ateist
ink&acirc;rcýlardýr. M&uuml;sl&uuml;man bir kiþi kimlerle evlenebilir
Kur&rsquo;an&rsquo;ý Kerim, M&uuml;sl&uuml;manlarýn
d&uuml;nyadaki her davranýþýna, her iþ ve iliþkilerine
&ccedil;&ouml;z&uuml;mler sunduðu gibi, evlenme konusundaki
iliþkilerine de &ccedil;&ouml;z&uuml;mler getirmiþ ve
M&uuml;sl&uuml;manlarýn bu belirlenen kurallar doðrultusunda hareket
etmelerini onlardan istemiþ ve buna uyulmasýný imani bir zorunluluk
olarak belirtmiþtir. Kur&rsquo;an&rsquo;ý Kerimde
M&uuml;sl&uuml;manlarýn kimlerle evlenebileceklerini teferruatlý olarak
ve apa&ccedil;ýk bir þekilde ortaya koyar. Bu konuda, belli baþlý
ayetlere bakýlacak olursa M&uuml;sl&uuml;man kimlerle
evlenebileceðini &ccedil;ok a&ccedil;ýk bir þekilde g&ouml;r&uuml;r. Bu
ayeti kerimeler: &ldquo;Zina eden erkek, zina eden veya m&uuml;þrik
kadýndan baþkasýný nik&acirc;hlayamaz; zina eden kadýn da zina
eden veya m&uuml;þrik erkekten baþkasýný nik&acirc;hlayamaz; bu,
M&uuml;&rsquo;minlere haram kýlýnmýþtýr.&rdquo; (Nur, 3) &ldquo;Pis
(m&uuml;þrik) kadýnlar, pis erkeklere; pis erkekler pis kadýnlara; temiz
kadýnlar temiz erkeklere; temiz erkekler de temiz kadýnlaradýr. Bunlar
onlarýn dediklerinden uzaktýrlar, bunlara, baðýþlama ve deðerli bir
rýzýk vardýr.&rdquo; (Nur, 26) &ldquo;M&uuml;þrik kadýnlarla,
hoþunuza gitse dahi, iman edinceye kadar evlenmeyin;
M&uuml;&rsquo;min bir cariye, m&uuml;þrik kadýndan iyidir;
m&uuml;þrik erkekler de, hoþunuza gitse dahi, iman edinceye kadar,
onlarý (kadýnlarýnýzla) evlendirmeyin. M&uuml;&rsquo;min bir
k&ouml;le, m&uuml;þrik adamdan iyidir. Onlar, ateþe
&ccedil;aðýrýyorlar, Allah ise, izniyle cennete ve maðfirete
&ccedil;aðýrýyor. Ýnsanlar i&ccedil;in ayetlerini a&ccedil;ýklýyor belki
d&uuml;þ&uuml;n&uuml;rler.&rdquo; (Bakara, 221) &ldquo;Ey Nebi,
þ&uuml;phesiz Biz senin i&ccedil;in mehirlerini verdiðin eþlerini,
Allah&rsquo;ýn ganimetlerinden elinin altýndakileri, amcanýn kýzlarýný,
halanýn kýzlarýný, dayýnýn kýzlarýný, teyzenin kýzlarýný, seninle
beraber hicret edenleri ve M&uuml;&rsquo;min bir kadýn, kendisini
Nebi&rsquo;ye hibe eder ve Nebi de kendisini nik&acirc;hlamak isterse
helal kýldýk. Bu, sana mahsustur, M&uuml;&rsquo;minler bunun
dýþýndadýr. Ger&ccedil;ekten Biz, eþleri ve ellerinin altýnda bulunanlar
hakkýnda onlara, ne farz kýldýðýmýzý biliyoruz ki sana bir zorluk
olmasýn. Allah, &ccedil;ok baðýþlayan, &ccedil;ok esirgeyendir.&rdquo;
(Ahzab, 50) &ldquo;Ey iman edenler, M&uuml;&rsquo;min kadýnlar,
muhacir olarak size geldiði zaman onlarý imtihan edin; Allah onlarýn
imanlarýný daha iyi bilir. Þayet onlarýn M&uuml;&rsquo;min olduklarýný
bilirseniz, onlarý k&acirc;firlere geri d&ouml;nd&uuml;rmeyin; bunlar
onlara helal deðildir; onlar da bunlara helal deðildir. Onlarýn (bu
kadýnlara) harcadýklarýný verin, mehirlerini kendilerine verdiðiniz
takdirde bunlarla evlenmenizde sizin &uuml;zerinize bir g&uuml;nah
yoktur. K&acirc;fir kadýnlarýn nik&acirc;hlarýný tutmayýn, (onlara)
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harcadýðýnýzý isteyin; onlar (k&acirc;firler) de harcadýklarýný istesinler,
bu size Allah&rsquo;ýn h&uuml;km&uuml;d&uuml;r, aranýzda
h&uuml;kmediyor. Allah bilendir, h&acirc;kimdir.&rdquo;
(M&uuml;mtehine, 10) Bu ayetlerden de anlaþýlacaðý &uuml;zere
M&uuml;sl&uuml;manlarýn kimlerle evlenecekleri a&ccedil;ýk&ccedil;a
belirtilmiþtir. Buna g&ouml;re M&uuml;sl&uuml;manlar, ancak
M&uuml;sl&uuml;manlarla evlenebilirler; k&acirc;fir, m&uuml;þrik ve
zina edenlerle hi&ccedil;bir þekilde evlenemezler. Maide suresi 5.
ayetinde belirtilen husus, kitap ehlinden ancak y&uuml;ce
Allah&rsquo;a, bize indirilen Kur&rsquo;an&rsquo;a iman edenleriyle
evlenilebilir ki bunlar, aþaðýdaki ayetlerde bildirildiði gibi olanlarýdýr.
&ldquo;Hepsi ayný deðildir, Kitap ehlinden, bir topluluk vardýr ki, gece
vaktinde ayakta durup Allah&rsquo;ýn ayetlerini okuyarak secdeye
kapanýrlar. Allah&rsquo;a ve ahiret g&uuml;n&uuml;ne iman ederler,
iyiliði emreder, k&ouml;t&uuml;l&uuml;kten menederler; hayýrlarda
yarýþýrlar; iþte onlar salih kimselerdir. Onlar, hayýrdan ne yaparlarsa
ink&acirc;r edilmeyecektir, Allah, muttakileri bilir.&rdquo;&nbsp; (Al-i
Ýmran, 113&ndash;115)&nbsp;&nbsp; &ldquo;Doðrusu Kitap ehlinden
bazý kimseler, Allah&rsquo;a iman ederler, size indirilene ve kendilerine
indirilene Allah i&ccedil;in derin bir saygý duyarlar; Allah&rsquo;ýn
ayetlerini az bir deðere satmazlar; iþte onlara Rab&rsquo;leri katýnda
m&uuml;k&acirc;fatlar vardýr; þ&uuml;phesiz Allah, hesabý
&ccedil;abuk g&ouml;rendir.&rdquo; (Al-i Ýmran, 199)
Bug&uuml;nk&uuml; kitap ehli zannedilen batýlý kadýn ya da erkekler,
yukarýda da ifade edildiði &uuml;zere ya ateist ya da en azýndan Hz.
Ýsa (as)&rsquo;ýn Allah&rsquo;ýn oðlu olduðu
d&uuml;þ&uuml;ncesindedirler ki bunlar, m&uuml;þrik kimselerdir ki,
Kur&rsquo;an da zaten m&uuml;þriklerle evlenmeyi yasaklamaktadýr.
Maide suresi, 5. ayetinde s&ouml;z&uuml; edilen ehli kitap kadýnlarýna
bakýldýðýnda bunlarýn iman eden kadýnlar olduklarý
g&ouml;r&uuml;lecektir ki, ilgili ayetin sonunda &ldquo;Kim inanmayý
kabul etmezse, onun ameli boþa &ccedil;ýkmýþtýr ve o, ahirette
kaybedenlerdendir.&rdquo; Ýfadesiyle belirtilmiþtir. Þayet
bug&uuml;nk&uuml; mantýkla anlaþýldýðý gibi hareket edilirse, kitap
ehlinin yemeklerinin de yenmesi gerekir ki, bu yemeklerin
i&ccedil;erisinde domuz eti de vardýr. &ldquo;Bug&uuml;n sizin
i&ccedil;in temiz þeyler hel&acirc;l kýlýndý; kendilerine Kitap verilenlerin
yemeði size helal, sizin yemeðiniz de onlara helaldir.
M&uuml;&rsquo;min kadýnlardan namuslu olanlar ve sizden &ouml;nce
Kitap verilenlerden namuslu kadýnlar -zina etmeksizin ve gizli dost
tutmaksýzýn, mehirlerini verdiðiniz zaman- size helaldir. Kim inanmayý
ink&acirc;r ederse, onun ameli boþa muhakkak &ccedil;ýkmýþtýr ve
ahirette h&uuml;srana uðrayanlardandýr.&rdquo; (Maide, 5) Ayete
dikkat edilirse, &ldquo;Bug&uuml;n sizin i&ccedil;in temiz þeyler
hel&acirc;l kýlýndý;&rdquo; buyuruluyor ki, Nur suresinde pis kadýn ve
erkeklerin ancak birbirlerine olacaðý, Nur suresi, 3. ayette de
m&uuml;þriklerin -ki m&uuml;þrikler pistir- M&uuml;&rsquo;minlere
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nik&acirc;hlarýnýn haram olduðu bildirilmiþti. Pis (m&uuml;þrik)
kadýnlar, pis erkeklere; pis erkekler pis kadýnlara; temiz kadýnlar temiz
erkeklere; temiz erkekler de temiz kadýnlaradýr. Bunlar, onlarýn
dediklerinden uzaktýrlar, bunlara, baðýþlama ve deðerli bir rýzýk
vardýr.&rdquo; (Nur, 26) Maide, 5. ayetinde dikkat edilirse
M&uuml;&rsquo;min kadýnlarla Kitap ehlinden kadýnlarý, ayný
&ouml;zelliklerle anýlýyor. Bu ise, Ehli Kitabýn m&uuml;þrik ve
k&acirc;fir kadýnlarý ile evlenilmeyeceðini apa&ccedil;ýk bir þekilde
g&ouml;steriyor. Normal 0 21 false false false NL TR AR-SA
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