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TEZDE YAPILAN DÜZELTMELER METNİ
Tezin birinci bölümünü oluşturan mitoloji konusu iki kısma ayrılarak diğer
bölümlere eklendi. Birinci bölümü oluşturan mitolojide yaratılış konusu, tezin ikinci
bölümünü oluşturan Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın hayatının incelendiği bölüme
eklendi ve bu bölüm tezin birinci bölümü olarak değiştirildi. İkinci bölümü oluşturan
mitolojide yasak meyve konusu ise, ikinci bölümdeki yasak meyve başlığının altına
eklendi. Mitoloji konusuna ait iki başlık mitolojiye ait diğer başlıklar altında
incelendi. Birinci bölümün başlığı “İnsanın yaratılışı” olarak değiştirildi. İkinci
bölüm “Cennet hayatı ve yasak meyve” başlığı ile başlatıldı.
Önsöz ve giriş kısmına bölüm değişikliklerine bağlı olarak ekleme ve
çıkarmalar yapıldı. Yine giriş kısmında düzeltilmesi istenen bazı ifadeler ve dipnotlar
değiştirildi; yeni dipnotlar eklendi. Tezin birinci, ikinci ve üçüncü bölümünde
eklenmesi istenen yorumlar eklendi; düzeltilmesi gereken ifadelere açıklık getirildi.
Bazı kelimeler cümleyi daha doğru ifade edecek diğer kelimeler ile değiştirildi.
Gerekli dipnot değişiklikleri ve eklemeleri yapıldı. İkincil kaynakların kullanıldığı
bazı dipnotlar, asıl kaynakları ile değiştirildi. Sonuç bölümüne istenilen şekilde yeni
yorumlar eklendi. Bibliyografyaya yeni kullanılan kaynaklar eklendi.

ÖZ

Yasak Meyve Bağlamında Kadının Konumunun Kur’an Açısından
Değerlendirilmesi, Büşra Erdeğer.
Tarih boyunca Hz. Âdem’e yasak meyveden yedirmiş olduğu düşüncesiyle
kadına karşı olumsuz bir tavır oluşturulmuştur. Bu anlayış mitolojilerde geçtiği gibi,
bazı kutsal kitaplarda da yer almaktadır. Hz. Âdem ve Hz. Havva kıssasından
Kur’an’da

da

bahsedilmektedir.

Fakat

Kur’an

yasak

meyveyi

Havva’nın

yedirdiğinden bahsetmediği gibi, kadına karşı olumsuz bir tavır da sergilemez. Hz.
Âdem ve Hz. Havva’nın cennetteki hayatları ve orada yasak meyve ile imtihan
edilişleri öyküsünün ve bu öyküden hareketle kadın algısının yer aldığı bu çalışma,
kadın hakkındaki olumsuz imajın Kur’an açısından nasıl değerlendirildiğinin bir
incelemesi niteliğinde olacaktır.
Giriş ve üç bölümden oluşan araştırma sonucunda, ilk çağlarda mitolojilerde
yer alan kadın hakkındaki yanlış düşüncelerin, Yahudi ve Hıristiyanlık gibi ilahi
dinlerin kutsal metinlerinde de kayda geçirildiği tespitine varılmıştır. Bu konuda
Kur’an’ın bakış açısı ise kötülüğün temel sebebi gösterilen kadının, kul olarak Allah
katında erkekten bir farklılığının olmadığı, bu sebeple kadının değerinin
düşürülemeyeceği şeklindedir. Kur’an, yasağın çiğnenmesi konusunda kadın ve
erkeğe birlikte hitap etmiş, sorumluluğu ikisine de yüklemiştir.

(Düzeltme)
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ABSTRACT
Evaluating the Position of Women in the Qur’an within the Context of
Forbidden Fruit, Büşra Erdeğer.
Throughout the history, there has been a negative attitude towards women
since it is believed that a woman had Prophet Adam eaten the forbidden fruit. This
understanding emerged in mythologies and also was used in the holy books. The
story is also mentioned in the Qur’an. But the Qur’an does not either mention that
Eve was the reason for eating the forbidden fruit or treat to the women in bad
manner. This study, which includes the perception of women through the story of
Adam and Eve being expelled from heaven, will be an analysis of how women’s
negative image is evaluated in the Qur’an.
As a conclusion of this research, it is seen that the legends turned into myths in
the first centuries, which caused negative images of women, and these thoughts were
recorded in the divine religions such as Judaism and Christianity. Moreover, the
Qur’an doesn’t treat women any different than man because of this sin, and for Allah
the value of women, as a being, isn’t reduced. As far as disobeying this rule, women
and men are treated equally and mentioned together in the Qur’an.

(Düzeltme)
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ÖNSÖZ
Eski çağlardan başlayarak günümüze kadar devam eden kadının konumu
tartışmaları güncelliğini yitirmeden devam etmektedir. Efsanelerde kadına karşı
oluşturulan olumsuz tavır, sonraki nesillerin kadına bakış açısını etkilemiştir. Kadın,
kötülüğün temel sebebi olarak görülmüş ve kötü vasıflarla anılır olmuştur. Kadına
yakıştırılan bu durum, kadının, çağlar boyu pek çok toplumda ikinci sınıf insan
muamelesi görmesine neden olmuştur. Birçok toplumda kabul gören yargıya göre
kadın,

erkeği

baştan

çıkartan

günahkâr

bir

varlıktır.

Dünyanın

felakete

sürüklenmesinin ve erkeğin günaha girmesinin sebebi olarak gösterilmektedir.
Yahudi ve Hıristiyan kültüründe kadın aşağılanmış, Âdem’i aldatarak ölümü
dünyaya getirdiği için Âdem’den daha çok suçlu sayılmıştır. Bu kötü davranışından
dolayı cezalandırılmıştır. Hıristiyanlıkta kadının aldığı cezanın sonraki nesillerde tüm
kadınlara geçtiğine inanılmıştır. Bu durum erkeğin kadından üstün tutulması için
meşru bir gerekçe kabul edilmiştir. Hâlbuki Kur’an, yasak meyve hususunda Hz.
Âdem ve eşini eşit olarak sorumlu tutmuş, hatta ilgili ayetlerin çoğunda azarlanan ve
tövbe etmesi beklenen Hz. Âdem olmuştur. Hz. Âdem ve eşinin bu hatası, inananlara
ibret olması açısından ele alınarak, işlenen bir günah neticesinde Allah’a
yalvarmanın affa vesile olacağının müjdesi verilmiştir.
İşte bu çalışmada, en eski çağlardan itibaren oluşturulan kadın algısı ve bu
algının zamanla değişimi hususu akademik bir tez kapsamında ele alınıp işlenecektir.
Bu amaçla ilk bölümde, insanın yaratılışı söz konusu edilerek mitoloji ve ilahi
dinlerin ilk insanın yaratılışı hakkındaki düşüncelerine yer verilecektir. Bu kapsamda
ilk yaratılan erkek ve kadın hakkında ortaya konulan fikirler aktarılacaktır. Tezin
ikinci bölümünde, cennet, yasak meyve ve cennetten düşüş gibi unsurlar
açıklanacaktır. Yahudi, Hıristiyan ve İslam inancına göre cennetin mahiyeti, yasak
meyve ve cennetten düşüş konusu ele alınacak, mitolojide yasak meyvenin nasıl yer
bulduğu ve bu hikâyelerin ilahi dinlerde biçimlendirilen kadın algısına etkisi
incelenecektir. Tezin son bölümünde ise, ilahi dinlerdeki kadın algısı ve bu algıya
göre şekillendirilen kadının konumu hakkında bilgi verilmeye çalışılarak, Kur’an’ın,
yasak meyve bağlamında kadının konumuna dair tutumu değerlendirilecektir.
(Düzeltme)
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GİRİŞ
ARAŞTIRMANIN KONUSU, AMACI VE METODU

A. ARAŞTIRMANIN KONUSU
İnsanlığın başlangıcı olarak kabul edilen Hz. Âdem’in yaratılışı, geçmişten
günümüze kadar süregelecek tartışmaların da başlangıcı olmuştur. Yaratılış gerçeğini
anlamlandırmaya çalışan insanoğlu, hayatın nasıl başladığı bilmecesinin peşine
düşmüştür. Bu çerçevede dünyanın ve dünya üzerindeki ilk insanın yaratılışı merak
konusu olmuştur.
Kitab-ı Mukaddes’e göre ilk insan Hz. Âdem’dir.1 Araştırmamızın konusunu
oluşturan kişi ise Hz. Âdem’in eşi Havva’dır. Tevrat, Âdem’in eşi olarak yaratılan ilk
kadın insana Havva2 ismiyle seslenmektedir. Kur’an’da Havva ismi zikredilmemekle
beraber, hadis rivayetlerinde ve İsrailî haberlerde Âdem’in eşinden Havva diye
bahsedilmektedir.3 Bazı dini kaynaklarda bu ilk kadın insanın, Âdem’in kaburga
kemiğinden yaratıldığı belirtilmektedir.4 İşte dini kaynaklarda yer alan bu bilgi,
kadının konumu hakkında birçok farklı düşüncenin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Tevrat metinlerinde ilk kadının erkekten yaratıldığının kabul edilmesi, ehl-i kitap
toplumunda bütün kadınların ikinci sınıf varlık konumunda tutulması için bir gerekçe
sayılmıştır.
Yahudi-Hıristiyan kültüründe kadın hakkında, erkekten yaratılma inancıyla
ilişkili olarak, bir takım yaratılma kusurlarının ve eksikliklerinin olduğu yorumları
yapılmıştır.5 Çünkü erkeğe yardımcı olmak amacıyla yaratılan kadın6, erkeği yasak

1

Tekvîn, 2/4-7.

2

“İbranice Tevrat’ta adı Havvâh’tır. Tevrat’ın Yunanca tercümesine Eva, Latince’ye Heva,
buradan da Batı dillerine Eve şeklinde geçmiştir”. Bkz: Ömer Faruk Harman, “Havva” md.,
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (D.İ.A.), C: XVI, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları, 1997, s. 542.

3

Ebû Muhammed Hüseyin b. Mesûd el-Beğavî, Tefsirü’l-Beğavî, C: II, Beyrut, Dârü’l-Marife,
1987, s. 153; Jane I. Smith, Yvonne Y. Haddad, “Havva: İslami Kadın İmajı”, Çev. Yasin Aktay,
İslami Araştırmalar Dergisi, C: VI, Sayı:1, Ankara, 1992, s. 64.

4

Tekvîn, 2/21-23; el-Buhâri, Nikâh: 79, 80.

5

Eliezer Berkovits, Jewish Women in Time and Torah, New Jersey, Ktav Publishing House,
1990, s. 13-15.

6

Tekvîn, 2/18.
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olana sevk ederek amacının dışına çıkmıştır. Kitab-ı Mukaddes’te erkeğe yardımcı
olarak yaratılan kadın imajından çok, ayartıcı ve baştan çıkartıcı bir Havva imajı
bulunmaktadır.7 Bu imaj, kadının aşağılanarak toplumun dışına itilmesinde büyük rol
oynamıştır.
İşte bu çalışmada kadına karşı eski çağlardan beri oluşturulan olumsuz tavır ele
alınarak, ona karşı nasıl bir yaklaşım sergilendiği gösterilmeye çalışılacaktır. İlk
çağlardan günümüze kadar gelen efsanelerde anlatılan insanın yaratılışı ve kadının
yaratılışı üzerinde durulup, mitolojinin halk inançlarındaki kadın algısını nasıl
etkilediğine kısaca temas edilecektir. İlahi dinlerde ilk erkek insan ve ilk kadın
insanın yaratılışı konusu, yasak meyveden yenilmesi ve cennetten düşüş hadisesi
ayrıntılı bir şekilde incelenerek, ilahi dinlerin Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın hayatı
hakkındaki tespitlerine yer verilecektir.
Bu konular arasında “yasak meyve ile ilişkilendirilen kadının konumunun
Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dininde nasıl değerlendirildiği” meselesi ise
araştırmanın asıl konusunu teşkil etmektedir. Zira yasak meyve meselesi, kadının
sosyal hayattaki yerini şekillendiren çok önemli bir unsur haline gelmiştir. Nitekim
ileride değineceğimiz gibi, yasak meyveyi yedirdiği anlayışından dolayı Yahudilik
ve Hıristiyanlıkta kadınla ilgili olumsuz bir algı oluşmuştur. Kur’an ise kadının
haklarını koruyarak İslam’ın kadına verdiği değeri ortaya koymuştur.8

B. ARAŞTIRMANIN AMACI
Kadın, tarih boyunca merak edilip üzerinde sürekli konuşulan bir varlık
olmuştur. Bu bakımdan kadın her zaman odak noktası olmayı sürdürmüştür. Bu
çalışma ilk insan ailesinin yaratılışına ait en eski bilgilerden yola çıkarak kadına karşı
nasıl bir algı oluşturulduğunu ve bu algının Kur’an bazında nasıl değerlendirildiğini
göstermek amacıyla ele alınmıştır. Araştırma, kadınla ilgili geçmişten beri süregelen
olumsuz kanaatlerin Kur’an’da yer almadığına dikkat çekmektedir. Kur’an, insan
7

Tekvîn, 3/6, 12-13.

8

el-Ahzâb, 33/35; en-Nisâ, 4/124; el-Mü’min, 40/40; Tevbe, 9/72.
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olması bakımından kadını erkekten ayırmamış ve ikinci plana atmamıştır.9 Tahrif
edilmiş kitapların aksine Kur’an, kadın ve erkeği bir tutarak, her bireyin kendisinden
sorumlu olduğunu ortaya koymuştur.
Çalışmamıza başlamadan önce konumuz hakkında kütüphane kaynaklarında ve
elektronik kaynaklarda geniş bir araştırma yaptık. Araştırma sonunda başlık ve
muhteva bakımından konumuzla aynı nitelikte bir çalışmaya rastlamadık. Hz.
Âdem’in ve dolayısıyla Hz. Havva’nın hayatına dair pek çok bilgi bulunmasına
rağmen, ilk çağlardan itibaren yasak meyve bağlamında ele alınan kadının konumuna
dair bir tez çalışmasının olmaması, konunun müstakil olarak incelenip ayrıntılı bir
şekilde araştırılmasını gerekli kılmıştır. Biz de tarihin farklı dönemlerinde yasak
meyve bağlamında oluşturulan kadın algısı ve bu algı çerçevesinde toplumda kadının
nasıl konumlandırıldığı hakkında bir çalışmanın ortaya konması gerektiğine kanaat
getirdik.
Kadının konumuna dair önceden yapılmış çalışmalar olmasına rağmen, yasak
meyve konusuyla ilgili eksiliklerden dolayı tez farklı bir içerikle ele alınmıştır.
Çalışmada kadın araştırmalarına kısmen de olsa müspet bir katkıda bulunabilirsek,
görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşayacağız.

C. ARAŞTIRMANIN METODU
Kadın hayatın başlangıcından beri varlığını sürdürmektedir. Kadının varlığının
başlangıcı, tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Kadın konusu geniş bir yelpazeyi
içinde barındıran bir bütündür. Bu sebeple kadının konumu yaratılış ve yasak meyve
ile ilişkilendirilerek incelenmiştir.
Birinci bölümde, genel olarak insanın yaratılışı konusuna tarih perspektifinden
bakılacaktır. Mitoloji ve ilahi dinlerin insanın ve kadının yaratılışı konusunda ne tür
bilgilere yer verdikleri temel kaynaklara gidilerek aktarılmaya çalışılmıştır.
Mitolojide geçen bilgiler Yahudi, Hıristiyan ve İslam kaynaklarında aktarılan tarihi
bilgilerle mukayese edilecektir. Çalışmamızın bu bölümünde tarihi bilgi verme ve bu

9

Lokman, 31/14; el-İsrâ, 17/23.
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bilgilerin mukayese edilmesi metodu yaygın bir şekilde kullanılacaktır. Böylelikle
konuyla ilgili tarihi bilgiler geniş çaplı bir şekilde karşımıza çıkacaktır.
Bu bağlamda, Dünya çapında tanınmış tarih uzmanı Samuel Noah Kramer ve
dinler tarihçisi Mircea Eliade gibi önemli şahısların eserlerinden faydalanılacaktır.
Yine, mitolojinin kadına bakışını değerlendirebilmek adına Gılgamış Destanı’na
başvurulacaktır. Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın hayatı ve bu hayat çerçevesinde ortaya
çıkan kadın algısı, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam için ayrı ayrı ele alınacaktır.
Âdem-Havva kıssasını mitoloji ve ilahi dinler açısından işlemesi sebebiyle Mustafa
Erdem’in “Hazreti Âdem” adlı kitabı vazgeçilmez kaynaklarımızdan biri olmuştur.
Kitab-ı Mukaddes’te yer alan Yaratılış ve Âdem’in Günahı bölümleri, Yahudi ve
Hıristiyan kültürünü anlamak için araştırmamıza temel oluşturmuştur.
İkinci bölümde, insanın yaratıldığı yer olan cennet, cennet hayatı, yasak meyve
kıssaları ve cennetten düşüş gibi bilgileri Yahudi, Hıristiyan ve İslam inançlarına
göre değerlendirilecektir. Ayrıca bu inançlara ait temel kaynaklar kullanılacaktır.
Böylelikle yasak meyve olgusunun farklı inançlarda nasıl ele alındığı temel dini
kaynaklar çerçevesinde çeşitli boyutlarıyla ortaya konulmuş olacaktır. Bu tarihi
bilgilerin mukayeseli olarak aktarılması bize son bölümde, analiz yapmamıza imkân
verecektir. Zira son bölümde, ilahi dinlerdeki kadın algısı ve bu algıya göre
şekillendirilen kadının konumu ele alınacaktır.
Hz. Âdem ve Hz. Havva kıssası, Kur’an’ın belli bazı ayetlerinde geçmektedir.
Bu

bakımdan

konu

itibariyle

birbirine

paralel

olan

ayetler

bir

arada

değerlendirilecektir. Kur’an ayetleri dışında, klasik dönem tefsirleri, modern dönem
tefsirleri ve hadis kaynakları kullanılacaktır. Kullanılan kaynakların çoğu temel
eserler olup, asıllarından istifade etmeye çalışılacaktır.
İkinci ve üçüncü bölümün temel kaynaklarından bir diğeri ise Kitab-ı
Mukaddes’tir. Yine temel kaynaklardan biri olarak Tevrat’ın tefsiri olan Talmud’dan
yararlanılacaktır. Yahudilikte kadın konusu işlenirken, Yahudi kültüründeki kadın
profilini ve kadınların yaşam tarzını her açıdan ele alması sebebiyle Hakkı Şah
Yasdıman’ın makaleleri tercih edilmiştir.
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Tezimizde genel olarak tarihi veriler mukayeseli olarak aktarılacak ve
nihayetinde genelde İslam ilahiyatına, özelde ise tefsir ilminin metodolojileri
açısından yeniden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Kadının konumuna dair yaptığımız araştırmada şu çalışmalara rastladık:


Seher Keloğlu’nın hazırladığı “Kur’an Açısından Kadının Aile İçindeki
Yeri” (Konya, 2008) (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) adlı
yüksek lisans tezi. Keloğlu, kadının yaratılışı ve dinlerde kadın konusu ile
teze giriş yaptıktan sonra, sağlıklı bir aile için bireyler arası ilişkiler, ailenin
kuruluşunda din ve hukuk, evliliğin sona ermesi başlıklarını inceleyerek
tezini tamamlamıştır.


Safiye Gürlevik’in “Mekki Surelerde Kadın (Râzî Tefsiri Örneği)”
(Ankara, 2006) (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) adlı yüksek
lisans tezi. Gürvelik, ilk bölüm olarak Havva’nın yaratılışı ve cennetten
çıkarılışı konusunu işlemiş; iman açısından kadın, ailede kadın, kadının
peygamberliği ve yöneticiliği, ahiret hayatı ve kadın başlıklarını ele alarak
tezini tamamlamıştır.



Gökmen Kutlutürk’ün “Erkek ve Kadının Sosyal Statüsü Açısından Nisâ
Suresi 34’üncü Ayetin İncelenmesi” (Sakarya, 2002) (Sakarya Üniversitesi
Sosyal bilimler Enstitüsü) adlı yüksek lisans tezi. Kutlutürk, birinci
bölümde tarihte kadının sosyal statüsüne dair bilgiler vermiş, ikinci
bölümde ise Kur’an’da kadın ve erkeğin konumuna dair açıklamalar
yapmıştır. Tezin devamında Nisâ suresi 34. ayeti ayrıntılı bir şekilde
incelemiştir.



Hasan

Ali

Gökdemir’in

“Hıristiyanlıkta

Kadın”

(İstanbul,

1994)

(Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) adlı yüksek lisans tezi.
Gökdemir, giriş kısmında Hıristiyanlık dönemine kadar kadının durumunu
incelemiş ve özellikle Yahudi toplumundaki kadın algısına geniş yer
vermiştir. Tezin birinci bölümünde Yeni Ahit ve kilisede kadın konusu
işlenmiş, ortaçağ ve modern dönem Hıristiyan dünyasında kadına dair
verilen bilgilerle tez tamamlanmıştır.
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Meryem Dilmaç’ın hazırladığı “Kur’an’da Kadının Konumu ve Ümmü
Musa Örneği” (Van, 2007) (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü) adlı yüksek lisans tezi. Dilmaç, birinci bölümün ilk başlığında
kadının yaratılışı hususunu Tevrat ve Kur’an’a göre inceledikten sonra,
Kur’an’da kadın konusunu bütün ayrıntılarıyla ele almış ve Kur’an
kıssalarından Ümmü Musa örneği ile tezini tamamlamıştır.

Araştırmamızda, yapılan bu çalışmalardan farklı olarak, kadının konumunu
yasak meyve konusu ile ilişkilendirerek anlatma yoluna gidilecektir. Bunun yanında,
tarihin geçmiş dönemlerinden itibaren ilk suçu işlediği düşünülen kadına karşı nasıl
bir bakış açısı oluşturulduğu gösterilecektir. Ayrıca, kutsal kitaplarda yer alan ÂdemHavva kıssasının, toplumun kadına bakışını ne yönde etkilediği değerlendirilmeye
çalışılacaktır.
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1. BÖLÜM
İNSANIN YARATILIŞI

İNSANIN YARATILIŞI

1.1. MİTOLOJİDE YARATILIŞ
Halk inançları anlamına gelen mitoloji, nesilden nesile aktarılarak günümüze
kadar gelmeyi başarmıştır. Bu inançların tarihin her döneminde farklı toplum
kültürlerine uyarlanarak süregelmesi, yaratanın iradesi dışında bazı algılamaların
oluşmasına yol açmıştır. Kadın konusu da farklı algılamaların ortaya çıktığı bir
mecra olarak karşımızdadır. Günümüzdeki kadın algısının arkasında yatan sebepleri
araştırmak için bugüne kadar varlığını koruyabilmiş bütün mitoloji öykülerini
incelemek gerekmektedir. Biz çalışmamızda halk inançlarının, yasak meyve
hususunda, Yahudi ve Hıristiyan kültürüne, Kur’an okumalarına ve tefsir literatürüne
bir etkisinin olup olmadığını inceleyeceğimizden dolayı mitoloji ile konuya girmeyi
uygun gördük.
“Mitoloji” kelimesi, Yunanca, masal, hikâye demek olan ‘mythos’ ile söz
anlamına gelen ‘Logos’ kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir.1 Mitoloji, bir
din veya halk kültüründe tanrılar, kahramanlar, kâinat ve insanın yaratılışına dair tüm
sözlü ve yazılı efsane birikimlerini ve bu efsanelerin doğuşlarını inceleyen ve
sınıflandıran çalışmalar bütünüdür. Eski Yunan’da “geçmişte söylenen şeylerin
tekrar edilmesi” gibi bir anlama sahipken zamanla efsane anlamı kazanmıştır.2
Türkçede mit kavramı, geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücünün
etkisiyle biçim değiştiren halk hikâyelerini ifade etmektedir.3
Mit, en eski bir zamanda, olup bitmiş kutsal bir öyküyü anlatır. Doğaüstü
varlıkların başarıları sayesinde, bir şeyin nasıl yaratıldığını, başlangıcının nasıl
olduğunu gösterir. Bir şeyin nasıl yaratıldığı, nasıl var olmaya başladığı mitlerin
konusunu oluşturur.4 Mitoloji, çok eski zamanlarda gelmiş ve yaşamış olan
1

Şefik Can, Klasik Yunan Mitolojisi, İstanbul, İnkılap Kitabevi, t.y., s. 1.

2

“Mitoloji”, Vikipedia Özgür Ansiklopedi, (Çevrimiçi) http://tr.wikipedia.org/wiki/Mitoloji, 21
Eylül 2011.

3

“Mit”, Türkçe Bilgi, (Çevrimiçi) http://www.turkcebilgi.com/mit/nedir, 21 Eylül 2011.

4

Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, Çev. Sema Rifat, İstanbul, Simavi Yayınları, 1993, s. 13.
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milletlerin inandıkları tanrıların, kahramanların hayat ve maceralarından bahseden
öykülerdir. Gerçek hayatı yansıtmayan bu efsanevî hikâyelerin nasıl doğduğunu,
geliştiğini, ifade ettikleri anlamı, inancı ve bu alanın bilginlerinin düşüncelerini
bildiren ilme de mitoloji denilmektedir.5

1.1.1. Mitolojide İnsanın Yaratılışı
Sümer mitolojisinde dünyanın başlangıcı, ayrışmamış su bütünlüğü ve bunun
içinde seçilen ilk çift, Apsu ve Tiamat ile anlatılır. Bazı kaynaklara göre Tiamat
denizi, Apsu ise dünyanın yüzeyinde bulunan tatlı su kütlesini temsil etmektedir.
Tiamat çift cinsiyetli olarak yaratılmıştır. Tatlı ve tuzlu suların karışımından diğer
tanrı çiftleri doğmaktadır.6
Efsaneye göre zaman geçer, günler çoğalır. Birbirini tamamlayan Apsu ve
Tiamat çiftinin kutsal evliliğinden gökyüzü tanrısı Anu doğar; o da Ea’nın doğmasını
sağlar. Genç tanrılar çılgınca hareketleriyle Apsu’nun huzurunu bozarlar. Apsu
durumu Tiamat’a şikâyet eder. Apsu’nun genç tanrıları yok etme isteğine karşılık
Tiamat, kendi yarattıklarını yok edemeyeceğini söyler; fakat Apsu ikna olmaz.
Apsu’nun kendilerini yok edeceğini öğrenen genç tanrılar şaşırırlar. Ea, büyülü
sözleriyle Apsu’yu derin bir uykuya daldırır. Apsu’nun parıltısını çıkarıp kendi
üzerine giyer ve onu öldürür. Böylece Ea, apsu adını verdiği suların tanrısı olur.
Karısı da Marduk’u apsunun bağrında doğurur.7
Ea, Tiamat’ı rahatsız etmek için dalgaları yaratır. Huzurları kalmayan tanrılar
Tiamat’a başvururlar. Tiamat tepki göstermeye karar verir ve savaştan korkmayan
varlıklar yaratır ve ilk tanrılardan Kingu’yu yüceltir. Kingu’nun karşısına Marduk
dışında kimse çıkmaya cesaret edemez. Marduk, en üst tanrı ilan edilmesi koşuluyla
kavgayı kabul eder. Bu teklifi bütün tanrılar onaylar. Savaşın sonucu Tiamat ile
Marduk arasındaki düelloyla belirlenir. Marduk’un attığı ok, Tiamat’ın kalbine

5

Can, a.g.e., s. 1.

6

Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi: Taş Devrinden
Mysteria’larına, Çev. Ali Berktay, C: I, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2003, s. 90.

7

Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, C: I, s. 91.
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saplanır. Marduk, Tiamat’ın cesedini ikiye ayırır; bu iki parçadan biri gökyüzü,
diğeri yeryüzü olur. Savaşı kazanan Marduk, tanrılara hizmet etmek amacıyla insanı
yaratır.8
Tanrılar arasındaki savaştan galip çıkan Marduk, diğer tanrıları rahat ettirmek
için onların hizmetini görmek üzere insanı yaratmaya karar verir. Ea, tanrılar
arasındaki savaşta yenilmiş olarak cezalarını bekleyen tanrılardan sadece birinin
kurban edilmesini ister. Kurban edilecek tanrı, Tiamat’a karşı olan isyanda kavgayı
başlatan kişi olmalıdır. Cezalandırılmış tanrılar kendi aralarında bu kişinin Kingu
olduğuna karar verirler. Kingu’nun kesilen damarlarından akan kanla Ea insanlığı
yaratır ve böylece ilk insanlar kötü bir tanrının kanından yaratılmış olur.9
Sümerlere isnat edilen diğer bir efsaneye göre evrende ilk olarak eski ve sonsuz
bir deniz vardı. Bu eski deniz, gök ve yeri bir arada tutan bir dağ meydana getirir.
Gök tanrısı An (erkek) ile yer tanrısı Ki’nin (dişi) birleşmesinden doğan hava tanrısı
Enlil, gök ve yeri birbirinden ayırır. Gökyüzünü gök tanrısı An, yeryüzünü yer
tanrıçası Ki ile hava tanrısı Enlil alır. Enlil ve annesinin yeryüzünü alması ile evrenin
düzenlenme sahnesi başlar.10
Yerin, göğün, ışığın, suyun yani kısaca dünyanın nasıl yaratıldığını bilmek
isteyen eski Yunanlılar, bütün bu tabiat hadiselerini birer varlık gibi hayal ederek
onlara insan şekli verdiler. Uçsuz bucaksız boşluğu ve karanlığı içeren Khaos’dan
her şeyin dayanağı olan geniş göğüslü ‘Gaia’ (yer) çıkmıştır. Yine Khaos’dan
‘Erebos’ isimli gece doğmuştur. Sonra sevginin temeli, her şeyi birbirine çekip
birleştiren, hayatı kuran, çoğalma sembolü olan ‘Eros’ (aşk) doğmuştur. Khaos ve
Erebos birleşerek yerin üst tabakasının ışığı olan ‘Aither’ ve yeryüzünün ışığı olan
‘Hemera’yı doğurmuşlardır.11
Khaos bunları doğururken Gaia da yıldızların bulunduğu ölmezlerin yeri olan
‘Uranus’u doğurmuştur. Gaia bundan sonra yüksek dağları ve dalgaları bulunan

8

Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, C: I, s. 91-92.

9

Eliade, a.e., C: I, s. 92-93.

10

Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, Çev. Muazzez İlmiye Çığ, Ankara, Türk Tarih
Kurumu Basımevi, 1990, s. 69.

11

Can, a.g.e., s. 5-6.
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‘Pontus’u (deniz) doğurdu. Böylece evrendeki varlık alanı tamamlanmış ve üzerinde
yaşayacak varlıkları meydana getirme sırası gelmişti. Gaia kendi öz oğlu Uranus ile
birleşerek altısı erkek, altısı dişi olan Titanları dünyaya getirdi.12
Bir başka efsaneye göre ise, Sümer’de çoğalmaya başlayan tanrılar, artan
ihtiyaçları karşısında deniz tanrıçası Nammu’dan bir çare bulmasını isterler. Nammu
ise bilgelik tanrısı Enki’nin ilmine güvenerek marifetini göstermesini söyler. Bilgelik
tanrısı yumuşak kilden şekiller yapar ve insanı yaratması için tanrıçaya seslenir.
Bunun üzerine tanrıça Nammu ilk insanı meydana getirir.13
Babil mitine bakıldığında da Sümer efsanesinin izlerini görmek mümkündür.
Babil mitinde insan, bütün hayvanları yönetmesi amacıyla kilden yapılmıştır. Kötü
tanrılardan birinin öldürülmesiyle onun kanından yaratılan insanın yaratılış amacı,
tanrılara hizmet etmek ve onlar yerine çalışmaktır.14
İlk insanın yaratılışı ile ilgili Nammu ve Enki arasındaki diyaloglar kitabetlerde
şu şekilde geçmektedir:
“Ey oğul, kalk yatağından, …dan bilgeliğini göster,
Tanrılara hizmetkârlar biçimle, onların …onlar üretsin.”
“Ey ana, sözünü ettiğin yaratık, var edildi,
Onun üstüne tanrıların …yerleştir;
Deniz dibinin yeryüzündeki kilden yüreğini yoğur,
İyi ve soylu şekilleyiciler kili berkitecekler,
Sen, sen onun uzuvlarını ortaya çıkar;
Nimmah senin üstünde çalışacak,
… (doğum tanrıçaları) sen biçimlerken yanında olacaklar;
Ey ana, (yeni doğanın) yazgısını belirle,
Nimmah onun üstüne tanrıların …yerleştirecek,
… insan olarak …”

15

Nammu ve Enki arasında geçen bu diyaloglardan sonra şiir, Enki’nin insanın
yaratılışı adına tanrılara verdiği bir ziyafeti anlatarak devam eder. Bu ziyafette Enki

12

Can, a.g.e., s. 6.

13

Muazzez İlmiye Çığ, Kur’an, İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni, İstanbul, Kaynak
Yayınları, 1995, s. 35-36.

14

Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, Çev. Hamide Koyukan, İstanbul, Kabalcı Yayınevi,
1999, s. 132.

15

Kramer, Sümer Mitolojisi, s. 132-133. Şiirde boş bırakılan kısımlar, kitabelerde okunamayan
yazılara işaret etmektedir.
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ve Nimmah çok fazla şarap içip sarhoş olurlar. Nimmah denizin dibinden bir parça
kil alır ve altı değişik tipte insanı şekillendirir. Enki de onların yazgılarını belirleyip
yiyecek ekmeklerini verir.16
Yunan mitolojisinde ilk insanın yaratılış amacı Sümer mitolojisine göre
farklılık göstermektedir. Kendi ırkını mahveden Zeus ve arkadaşlarına karşı kin
besleyen Prometheus, tanrıları hiçe sayacak, çıkardığı isyanlarla dünyanın başına
bela olacak bir varlık olan insanı yaratarak atalarının öcünü almayı düşünmektedir.
Prometheus, balçığı kendi gözyaşları ile karıştırarak ilk insanı balçıktan yaratmıştır.
Böylece ilk insan, atalarının öcünü alma amacıyla, balçık ve gözyaşından
yaratılmıştır.17
Hesiodos’a göre tanrıların ve ölümlülerin kökeni aynıdır. Dünya ve tanrılar, ilk
bölünmeyi izleyen döllenme süreciyle doğmuşlardır. Bu sebeple nasıl birçok tanrı
kuşağı varsa, benzer şekilde beş insan ırkı ortaya çıkmıştır. Bu beş insan ırkı sırasıyla
şöyledir: Altın, gümüş, tunç ırklar, kahramanlar ırkı ve demir ırktır.18
İlk ırk, Zeus’tan önce Kronos’un egemenliğinde yaşıyordu. Sadece erkeklerden
oluşan bu çağın insanları tanrıların yanında oturuyorlar ve onlar gibi yaşıyorlardı.
Kronos devrildikten sonra onlar kadar soylu olmayan gümüş çağı insanları
yaratılmıştır. Zeus bu ırkı, günahlarından ötürü yok edip yerine yeni bir ırk yarattı.
Şiddet düşkünü bu insanlar birbirlerini öldürünceye kadar savaştılar. Tunç ırkının
sona ermesiyle Zeus kahramanlar ırkını yaratmaya karar verdi. Bu çağın insanlarının
pek çoğu ölümle tanışmasına rağmen geride kalanlar Zeus tarafından Kutlular
Adası’na yerleştirildi. Hesiodos, pek bilgi vermemekle birlikte, sonuncu ırk, demir
ırkında yaratıldığı için yakınmaktadır.19
16

Kramer, Sümer Mitolojisi, s. 133.

17

Can, a.g.e., s. 10.

18

Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, C: I, s. 311.

19

Eliade, a.e., C: I, s. 311. “Altın çağının tanrılar gibi olan insanları öldükten sonra Zeus tarafından
melek yapılmışlardır. İkinci kuşak ise bir önceki çağa göre daha zayıf ve tembel olan gümüş çağı
insanlarıydı. Titan ve oğlu Prometheus ateşi Zeus’un elinden aldı ve böylece insanlar
tembellikten kurtuldu. Bu çağı tunç çağı takip etti. Kuvvetlenen insanlar tanrı tanımaz hale
geldiler. Bu yüzden Zeus tarafından bir tufan gönderildi ve bütün insanlar öldü. Sadece
Prometheus’un oğlu ve eşi dünyada kaldı ve bunlar Zeus ile aralarını düzelterek insanların
tekrardan yeryüzüne çıkmasını sağladılar. Böylece deniz çağı başlamış oldu”. Bkz: Ernest
Granger, Mitoloji, Çev. Nurullah Ataç, İstanbul, Cem Yayınevi, 1983, s. 44-46.
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Bir başka Yunan mitosuna göre, başlangıçta insanlar erkek ve kadın bir bütün olarak
yaratıldılar. Dört kolları ve dört bacakları vardı. Zamanla tanrılara hürmet
göstermeyen, hatta tanrılara tehditler savuran insanlar, tanrılar tarafından ikiye
bölündüler. Böylece sayıları ikiye katlanacak ve daha fazla kurban vereceklerdi.
Ayrıca her iki taraf birbirine bakmaktan tanrıları rahatsız edecek vakti
bulamayacaktı. 20
Mu inanışına göre dünya başlangıçta bir ruhtu. Her şey sessiz ve sakindi. Her
taraf karanlıktı ve bu karanlıkta hareket eden tek varlık, yaratan yedi başlıklı yılandı.
Yılan âlemleri ve âlemlerin içindekileri yaratma arzusu duydu. Bunun üzerine ilk
emrini verdi.21
İlk emir ile uzayda dağınık halde bulunan gazlar birleşti ve dünyalar oluştu.
İkinci olarak gazlar katılaştı ve yerküre oluştu. Üçüncü olarak gazlar ayrıştı ve sular
ile atmosfer oluştu. Dördüncü olarak yerin içindeki ateşler yükselip karaları suların
üzerine yükselttiler. Beşinci olarak sulardan hayat ortaya çıktı. Altıncı olarak
karalardan hayat meydana geldi. Son emir ile insan yaratıldı ve dünyaya hüküm
sürecek kuvvette donatıldı.22
Mu inanışına göre insan eril ve dişil olmak üzere çift prensiple yaratılmıştı.
Yaratıcı bu insanı bir uykuya sevk etti ve prensiplerin kozmik güçler tarafından
birbirinden ayrılmasını sağladı. İnsan uyandığında artık erkek ve kadın olarak iki
farklı varlık halindeydi.23 Ayrıca Mu metinlerinde insandan meyve diye
bahsedilmektedir. İnsan bir ağacın ilk meyvesiydi ve bu ağaç da hayattı.24
Mu inanışında bir başka efsane olarak karşımıza çıkan Sioux efsanesinden
yapılan alıntıya baktığımızda, kuşun yumurtalarını yemek isteyen büyük bir yılan,
onun yuvasına doğru sürünürken gök gürültüsüyle beraber yumurtalardan biri
çatladı. Yılana atmak için bir taş parçası kapan Büyük Ruh ona insan şekli verdi. Bu

20

James Churchward, Mu’nun Kutsal Sembolleri, Çev. Rengin Ekiz, İzmir, Ege Meta Yayınları,
2000, s. 97.

21

Churchward, a.g.e., s. 89.

22

Churchward, a.g.e., s. 91-94.

23

Churchward, a.g.e., s. 96.

24

Churchward, a.g.e., s. 147.
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insanın bacakları toprakta çabucak büyüdü ve çağlar boyu bir ağaç gibi orada dikildi.
Sonunda yanında yeni bir ağaç bitmişti ki büyük bir yılan köklerini ısırıp kopardı ve
oradan ayrıldılar. İşte insan bu ikisinin verdiği filizlerden ibarettir.25
Bir başka efsaneye göre insanların yeryüzüne gelişleri, kayın ağaçlarının
kabuğu ve meşelerin gövdesinin yarılıp içlerinden insanların çıkmasıyla olmuştur.26
Hinduizm’de insanlığın yaratılışı büyük tanrı Brahma’ya dayanmaktadır.
Brahma yalnız olmaktan korkuyordu. Bu yüzden kendine bir hayat arkadaşı diledi.
Kendini kucaklama halindeki bir erkek ve bir kadın kılığına soktu. Sonra da bedenini
ikiye ayırdı. Bu bölünmeden bir erkek ve bir kadın meydana geldi. Erkek ve kadının
birleşmelerinden de bütün insanlık dünyaya geldi.27
Diğer bir Hinduizm inancına göre, insan nesli büyük bir tufanla yok olmuş,
tanrı Vişnu aralarından sadece Manu’yu kurtarmıştır. Bir kara parçasına götürülen
Manu, burada bir ateş yakmış ve o ateşten de bir kadın meydana gelmiştir. İnsan
nesli Manu ile ateşten meydana gelen kadının birleşmesinden doğmuştur.28
Türk boyları arasında insanın yaratılışı ile ilgili farklı düşünceler mevcuttur.
Altaylı Türklerinin inançlarından birine göre, büyük tanrı Kara Han, sudan başka bir
şey bulunmayan evrende tek başına yaşamaktan sıkılınca kendisine arkadaş olması
amacıyla ilk insanı yarattı. Yaratılan bu varlığın kanatları vardı ve sular üzerinde
uçuyordu. Bu uçuşlar kendisine yeterli gelmeyince daha yükseklerde uçmayı
arzuladı. Kara Han, kendisinden uzaklaşır düşüncesiyle insanın uçma yeteneğini
elinden aldı. Kanatlarını kullanamayan insan, suya batmaya başladı. Ölmemek için
Kara Han’a yalvardı. Kara Han, insanın karada yürüyebilmesi için yıldızlardan bir
avuç toprak almasını söyledi. Suların üzerine serpilen toprak sayesinde kara oluştu.

25

Churchward, a.g.e., s. 226-227.

26

Mustafa Erdem, Hazreti Âdem: (İlk İnsan), Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1994,
s. 4.

27

Swami Nikhilananda, Ruhun Kurtuluşunda Hinduizm, Çev. Sedat Umran, İstanbul, Ruh ve
Madde Yayınları, 1978, s. 29-30.

28

Abdülkadir Şeybe, Çağdaş Dünya Dinleri, Çev. Osman Cilalı, İstanbul, Beyan Yayınları, 1983,
s. 115-116.
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Kara Han, bu ilk toprak parçasının üzerine dokuz dallı bir çam ağacı dikti ve her
dalın altında birer adam yarattı. Bu dokuz adamdan, dokuz ırk türedi.29
Altaylı inançlarından bir diğerine göre, Kara Han’ın oğlu Ülgen, canı olmayan
insanlar yarattı. Onlara can vermek amacıyla babası Kara Han’a bir kuzgun gönderdi.
Kara Han, oğlunun yarattığı insanlara can vermeyi kabul etti. Kuzgun, aldığı bu canı
gagaları arasına alarak yola çıktı. Bu uzun yolda karnı çok acıkan kuzgun, gördüğü
ilk iki leşe aldırmadan yoluna devam etmesine rağmen, üçüncü leşe dayanamayarak
“ne kadar güzel” deyip ağzını açınca, canı ağzından düşürdü. Kuzgun, büyük bir
pişmanlıkla geri dönerken yeraltından çıkan kötülük tanrısı Erlik Han, tanrı Ülgen’in
yarattığı insan cesetlerini gördü. Cesetlerin başında bekçilik yapan köpeği kandıran
Erlik Han, bu cesetlere kendi canından üfledi. Kadın ve erkek olarak canlanan
cesetler, yeryüzünde türeyerek insanlığın çoğalmasını sağladılar.30
Mitolojide ilk insan, kil, balçık gibi maddelerden yaratılan bir varlık şeklinde
tarif edilmektedir. Bu ilk insanın yaratılış amacı ise tanrılara hizmet edip, onların
işlerini görmektir. Sümer mitolojilerinde insanın kötü tanrılardan birinin kanıyla
yaratıldığına inanılması, insan neslinin, içinde kötülüğü barındıran varlıklar olarak
kabul edilmesine yol açmıştır. Yunan mitolojisine baktığımızda insan, tanrıların
başına bela olması için yaratılmıştır.
Mitolojik efsanelerin birçoğunda görülen, insanlığın yaratıcı bir güç tarafından
meydana getirilmesidir. Yine anlatılan öykülere göre tanrı bazen kendini ikiye
bölerek bir erkek ve bir kadın dünyaya getirmekte, bazen de önce bir erkek yaratıp
sonrasında bir kadın

yaratarak insan neslinin çoğalmasını sağlamaktadır.

Efsanelerden anlaşılan, ilk insan çiftinin bizim gibi varlıklar olduğudur. Bugün ki
insandan farklı olarak tanrılarla bir arada yaşadıklarına ve onların her türlü işlerini
yaptıklarına inanılmaktadır. Bu açıdan, ilk insanın inanılan tanrılarla benzer
özellikler taşıdığı düşünülebilir.

29

Lütfi Kaleli, Mitoloji’de İnanç ve Peygamberler, İstanbul, Can Yayınları, 1996, s. 21-22.

30

Kaleli, a.g.e., s. 22-23.
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1.1.2. Mitolojide Kadının Yaratılışı
Sümer efsanesi, Havva’nın Âdem’in kaburga kemiğinden yaratılması
meselesine ışık tutmaktadır.31 Sümer efsanesine göre, Dilmun hastalık ve ölüm
bilmeyen “yaşayanların memleketi”, saf, temiz bir yerdir. Fakat bu memlekette
bitkiler ve hayvanlar için gerekli olan su eksiktir. Büyük su tanrısı Enki, orayı tatlı su
ile doldurmak için güneş tanrısı Utu’ya yerden su çıkarmasını söyler. Böylece
Dilmun, tanrıların bahçesi haline gelir. Büyük ana tanrıça Ninhursag, bu bahçede
sekiz bitkiyi filizlendirir. Su tanrısı Enki ise bu bitkilerin hepsini yer. Bunun üzerine
tanrıça Ninhursag çok kızar ve Enki’yi ölüm ile lanetler.32
Ölümle lanetlenen Enki’nin sağlığı bozulmaya başlar ve sekiz organı
hastalanır. Tanrılardan hiçbiri Enki’nin hastalığına çözüm bulamaz. Bunun üzerine
Ninhursag, Enki’yi iyileştirmek için bulup getirilir. Ninhursag, Enki’yi iyileştirmek
amacıyla sekiz organı için sekiz tanrı yaratır ve onu sağlığına kavuşturur. Enki’nin
hasta organlarından biri de kaburgasıdır. Ninhursag, Enki’nin kaburgasının
iyileşmesi için tanrıça Ninti’yi doğurur. ‘Ti’ Sümer dilinde hem kaburga hem de
hayat anlamına gelmektedir. ‘Ninti’ ise hem “kaburganın hanımı”, hem de “yaşatan
hanım” anlamında kullanılmıştır.33
Bir başka Sümer mitolojisine baktığımızda, Nimmah (toprak-ana tanrıça)’ın
şekillendirdiği altı tipteki insandan biri de kısır kadın tiplemesidir. Yazıtlara göre
Nimmah, doğurganlığı olmayan bir kadın yapmış, Enki de bu kadının yazgısını evde
kalmak olarak belirlemiştir.34
Yunan mitolojisinde ilk kadın insan bir bela olarak gönderilmiştir. Zeus,
Prometheus’un verdiği akılla şımaran ve kendilerini tanrılar kadar mutlu ve güçlü
sanan erkek insanlara bela olması için kadın insanın yaratılmasına karar verdi. Zeus,
her konuda yetenekli olan oğlu Hephaistos’u kadını yaratması için görevlendirdi.
31

Harman, “Havva”, D.İ.A., C: XVI, s. 543.

32

Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, s. 123. Ayrıca bkz: S. H. Hooke, Ortadoğu Mitolojisi:
Mezopotamya, Mısır, Filistin, Hitit, Musevi, Hıristiyan Mitosları, Çev. Alâeddin Şenel,
Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 1993, s. 136-137.

33

Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, s. 123. Ayrıca bkz: Hooke, a.g.e., s. 137.

34

Kramer, Sümer Mitolojisi, s. 133.
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Hephaistos, balçığı su ile yoğurarak herkesin beğeneceği güzellikte bir bakire vücudu
yaptı.35
Hephaistos, ilk kadını şekillendirirken kendi karısı Aphrodite’in vücudunu
model olarak kullandı. İlk kadının vücudu tamamlanınca onun kalbine, ruh yerine
kıvılcım yerleştirdi. Gözleri açılan kadın, vücudunu hareket ettirmeye ve konuşmaya
başladı. Kadını süslemek için bütün tanrı ve tanrıçalar kendilerinden hediyeler
vererek ona yardım ettiler. Bunun üzerine kadına “bütün armağan” anlamında
Pandora ismini taktılar.36
Aphrodite Pandora’nın başına güzellikler saçtı. Hermes, onun kalbine ihanet ve
aldatıcı sözler yerleştirdi. Zeus ise ona gizemli bir kutu hediye etti ve bu kutuyu
açarsa içindeki iyi şeylerin uzaklaşıp kaçacağını ve onların yerine fenalıkların gelip
kendisini rahatsız edeceğini söyledi. Bütün bu hazırlıklardan sonra Pandora
yeryüzüne indirildi. Yeryüzüne indirildikten sonra kutunun içinde ne olduğunu
merak eden Pandora, Zeus’un emrini unutup kutuyu açtı ve bütün fenalıklar
yeryüzüne saçıldı. Böylece kadın, dünyadaki bütün kötülüklerin sebebi oldu.37
Altay Türklerinin efsanelerine göz attığımızda Âdem ve Havva kıssasının bir
benzerini görmekteyiz. Efsaneye göre, büyük tanrı yeryüzünde bir erkek insan
yaratır. Bir gün insan uyurken, şeytan onun göğsüne dokunur. Erkek insanın
kaburgalarından bir kemik büyüyerek yere düşer ve bu kemikten bir kadın insan
meydana gelir. Erkek insana Törüngey, kadın insana ise Eje adı verilir.38
Hinduizm inancındaki Yâmâ (erkek) ve Yamî (kadın) ile Âdem ve Havva
arasında büyük benzerlikler bulunmaktadır. Biricik Zat, Yâmâ ve Yamî’yi meydana
getirmiştir.
Sümer mitolojisinde kadın, hasta sekiz organdan biri olan kaburgayı
iyileştirmek için yaratılan tanrıça olarak resmedilmektedir. Yunan mitolojisine göre
kadın, muhteşem güzelliğe sahip fakat bütün felaketlerin dünyaya yayılmasını sebep
olan bir varlıktır. Böylece kadın, erkeği yoldan çıkararak kötülüğün başlangıcı
35

Can, a.g.e., s. 15.

36

Can, a.g.e., s. 15.

37

Can, a.g.e., s. 16.

38

Kaleli, a.g.e., s. 23-24.
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olmuştur. Mitolojide kadına atfedilen bu durumu, bazı ilahi dinlerde de görmek
mümkündür.

1.2. HZ. ÂDEM VE HZ. HAVVA’NIN HAYATINA GENEL
BİR BAKIŞ
Tarihin her döneminde ilk insanın yaratılışına merak duyulmuş ve araştırma
konusu yapılmıştır. Kutsal kitaplarda ve birçok kaynakta belirtildiği üzere ilk insan
Hz. Âdem’dir. Hz. Âdem’in ilk insan olarak kabul edilmesiyle kadının yaratılışı
konusu tartışılmaya başlanmıştır. Kadının yaratılış itibariyle erkekten meydana
geldiği kabul edilmiş; bu düşünce dolayısıyla kadının konumu tartışmaları gündeme
gelmiştir.
İlk insanın yaratılışına bakıldığında, Kur’an’da iki farklı terim dikkati
çekmektedir. Bunlardan biri topraktan yaratılan Âdem ve diğeri ise Nisâ suresi 1.
ayette bahsedilen “nefs-i vahide” kavramıdır.39 Eski Ahit’e baktığımızda da benzer
bir tabloyla karşılaşmaktayız. Tevrat’ın Tekvîn kitabında insanın yaratılışı
anlatılırken ilk olarak insanın Tanrı suretinde erkek ve dişi olarak yaratıldığına
değinilmiş40, takip eden kısımda Âdem’in topraktan yaratıldığı41, kadının ise
Âdem’in kaburga kemiğinden yaratıldığı42 anlatılmıştır. Bu bölümde yasak meyve
hikâyesi maddeler halinde ele alınarak, Yahudi, Hıristiyan ve İslam kültürüne göre
incelenecektir.

39

Sadık Kılıç, “Kadın Erkeğin Kaburga Kemiğine İndirgenecek İkincil Bir Fenomen Değildir!”,
Ekev Akademi Dergisi, C: X, Sayı: 27, Erzurum, 2006, s. 2.

40

Tekvîn, 1/27.

41

Tekvîn, 2/7.

42

Tekvîn, 2/21-23.
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1.2.1. Hz. Âdem’in Yaratılışı
1.2.1.1.Yahudilikte Hz. Âdem’in Yaratılışı
Tevrat’ta ilk insanın yaratılışı ile ilgili iki farklı bilgi bulunmaktadır. Birinci
yaratılış hikâyesi dünyanın yaratılışını anlatmakla başlar.43 Kıssaya göre yaratılış altı
gün sürmüş; ilk gün gök ve yer yaratılmış, Tanrı ışığın olmasını buyurmuş ve ışık
olmuştur. İkinci gün sular birbirinden ayrılmış ve gök kubbe yaratılmıştır. Üçüncü
gün yeryüzünde bitkiler yetişmeye başlamıştır. Dördüncü gün iki büyük ışık ve
yıldızlar meydana gelmiştir. Beşinci gün dünya canlı yaratıklarla doldurulmuştur.44
Yaratılışın altıncı gününde, bütün varlıkların yaratılmasından sonra, Tanrı insanı
kendi suretinde, erkek ve dişi olarak yaratmıştır. Bu bilgilerin verildiği yerin tam
metni şöyledir:
“Tanrı, “İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım” dedi, “Denizdeki
balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen
olsun”. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış
oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak, “Verimli olun, çoğalın”
dedi, “Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara,
yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. İşte yeryüzünde tohum veren otu,
tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek
olacak. Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere –soluk alıp veren bütün
hayvanlara- yiyecek olarak yeşil otları veriyorum.” Ve öyle oldu. Tanrı yarattıklarına
baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün
oluştu”.45

İkinci yaratılış öyküsünde dünyanın yaratılışına değinilmeden, dünyanın ilk
hali üzerinden insanın yaratılışı anlatılır.46 Bu öyküye göre ise Tanrı Âdem’i
topraktan yaratmış ve burnuna yaşam soluğu üflemiştir:
“Rab Tanrı Âdem’i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece
Âdem yaşayan varlık oldu”. 47

43

Tekvîn, 1/1-31.

44

Tekvîn, 1/1-23.

45

Tekvîn, 1/26-27.

46

Cengiz Batuk, “Âdem ve Havva’nın Kitabı: Eski Ahit Apokrifasında Âdem ve Havva’nın
Hayatı”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C: V, Sayı: 10, Çorum, 2006, s. 54.

47

Tekvîn, 2/7.
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Tevrat’tan alınan ilk pasajda görüldüğü üzere, insan Tanrının suretinde ve iki
farklı cins olarak yaratılmıştır. Ayrıca insanın Tanrının suretinde yaratıldığı
vurgulanarak üstün olduğu belirtilmiştir.48 Bu ilk anlatıma göre insanın erkek ve dişi
olarak yaratılması, kendine has özellikleri bulunan “insan” denilen canlı türü olarak
yaratılmasına işaret etmektedir.49
İkinci alıntıda ise durum farklılaşmakta, yaratılan ilk insan olarak Âdem’den
bahsedilmektedir. Topraktan yaratılmış olan Âdem’in cennet hayatı ile ilgili geniş
bilgi verilmekte ve yalnızlık hissetmesinden sonra Havva’nın yaratılış olayına
değinilmektedir.50

1.2.1.2.Hıristiyanlıkta Hz. Âdem’in Yaratılışı
Hıristiyanlar Âdem’i gerçek bir şahsiyetten çok bir sembol olarak
gördüklerinden, onun yaratılışını insan cinsinin yaratılışı şeklinde görüp olaya bu
açıdan yaklaşmaktadırlar.51 Hıristiyanlar, İncil’de Âdem’in yaratılışına dair bir ayet
bulunmadığından, yaratılış hususunda Tevrat’ı temel almaktadırlar. “Âdem,
kendisinden önce aynı cinsten başka bir varlığın olmadığı, bütün insan neslinin
ondan türediği ilk insan olarak görülmüştür”.52
Âdem, sıcaklık, soğukluk, rutubet ve kuraklık gibi dört temel unsurun özü olan
topraktan meydana gelmiştir.53 Yapısında bulunan maddeler ve yaratılışından aldığı
güç sayesinde diğer varlıklardan üstün yaratılmıştır.54
Âdem, yaratıcı ile özel ilişkiler içinde bulunabilen, kabiliyetini geliştirebilen,
güçlerini kontrol edebilen, dünya üzerinde bulunan her şeye hâkim olabilecek, irade

48

Erdem, a.g.e., s. 19.

49

Mustafa Öztürk, “Âdem, Cenet ve Düşüş”, Milel ve Nihal Dergisi, C: I, Sayı:2, İstanbul, s. 166.

50

Erdem, a.g.e., s. 20.

51

Erdem, a.g.e., s. 51.

52

F. L. Cross, The Oxford Dictionary of The Christian Church, Oxford, 1985, s. 14. (Erdem,
a.g.e., s. 51’den naklen.)

53

Margaret Dunlop Gibson, Apocrypha Arabica: (Kitabu’l-Magal), London, 1901, s. 5.
(Erdem, a.g.e., s. 51’den naklen.)
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Erdem, a.g.e., s. 51.
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ve fiziki olgunluğa sahip, gerek kendini meydana getiren unsurlar gerekse kendine
verilen yetkiler bakımından diğer varlıklardan üstün bir varlık olarak yaratılmıştır.55

1.2.1.3.İslam’da Hz. Âdem’in Yaratılışı
Hz. Âdem, insan cinsinden ilk yaratılandır ve bütün insanlık onun soyundan
türemiştir.56 İnsanlığın başlangıcı olması sebebiyle Hz. Âdem, Kur’an-ı Kerim’de
“ebü’l-beşer” künyesi ile anılmaktadır.57
“Âdem” kelimesi Kur’an’da yirmi beş yerde geçmekte58; ayrıca birçok hadiste
de Hz. Âdem’den bahsedilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Âdem’in kıssası, Sâd,
A’râf, Tâ-Hâ, İsrâ, Hicr, Kehf ve Bakara surelerinde olmak üzere yedi yerde farklı
lafızlarla anlatılmaktadır.59
Kur’an-ı Kerim’de, Allah’ın meleklere bir insan yaratacağını söylediğinden
bahsedilmektedir. Sâd suresi 71 ve 72. ayetlerde:
“Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti:
“Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu şekillendirip içine ruhumdan
üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin”.60 Ayetten de anlaşılacağı üzere, Allah
meleklere çamurdan bir insan yaratacağını söylemiş ve bu insana kendi ruhundan
üflediğinde meleklerin saygı ile eğilmesini istemiştir.61 Kıssanın devamında bütün
meleklerin

Allah’ın

emri

doğrultusunda

yeni

yaratılan varlığa

saygı

ile

eğildiklerinde, İblis’in ise kendisinin bu varlıktan üstün olduğunu savunarak ona
saygı ile eğilmekten uzak durduğu ve bu yüzden Allah katından kovulduğu yer

55

Erdem, a.g.e., s. 52.

56

Fahreddîn Muhammed b. Ömer er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, C: XIV, Beyrut, Dârü’l-Kütübi’lİlmiyye, 1981, s. 33.
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el-Mâide, 5/18.
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Muhammed Fuat Abdulbâkî, el-Mucemül Mufehres lî Elfâzî’l Kur’anî’l-Kerim, İstanbul,
el-Mektebetü’l-İslamiyye, 1982, s. 24-25.
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Yiğit, a.g.e., s. 72. Ayrıca bkz: Süleyman Ateş, Kur’an’da Peygamberler Tarihi, İstanbul, Yeni
Ufuklar Neşriyat, 2004, s. 24.
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Sâd, 38/71-72.
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Ateş, Kur’ân’da Peygamberler Tarihi, s. 24.
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almaktadır. Allah katından kovulunca Rabbimden kıyamet kopana kadar müddet
istemiş ve bu dileği kabul görmüştür.62
Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerinde ilk insanın yaratılışı hakkında bilgi verilir.
Bu ayetlerden bir kısmı insanın mahiyetine dair bilgi verirken, bir kısım ayetler ise
insanın yaratılış safhaları hakkında açıklamalar yapmaktadır. İnsanın mahiyetine
yönelik bilgi veren ayetlere baktığımızda Hz. Âdem, topraktan63, süzme çamurdan64,
cıvık çamurdan65, çamurdan süzülmüş bir özden66, kuru çamur ve şekillenmiş
balçıktan67 yaratılmıştır.
Mü’min suresi 67. ayette ise insanın yaratılış merhaleleri konu edilerek insanın
hangi aşamalardan geçip varlık bulduğu ortaya konmuştur:
“O’dur ki, sizi topraktan, sonra bir damla sudan, sonra
bir alak’tan (embriyo) yarattı; sonra sizi bir bebek olarak çıkarmakta, sonra güçlü
(ergenlik) çağınıza erişmeniz, sonra da yaşlanmanız için size (belli bir ömür
vermektedir). Sizden kiminin daha önce hayatına son verilmektedir; adı konulmuş bir
ecele erişmeniz ve belki aklınızı kullanmanız için (Allah sizi böyle yaşatır)".68 Bu
ayetlerin tamamı incelendiğinde insan denen varlığın hangi maddelerden yaratıldığı
ve yaratılırken hangi aşamaların izlendiği görülmektedir.

62

Sâd, 38/73-85: “Derken bütün melekler topluca saygı ile eğildiler. Ancak İblis eğilmedi. O
büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. Allah, “Ey İblis! Ellerimle yarattığıma saygı ile eğilmekten
seni ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın, yoksa üstünlerden mi oldun?” dedi. İblis, “Ben ondan
daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın” dedi. Allah şöyle dedi: “Öyle
ise çık oradan (cennetten), çünkü sen kovuldun. Şüphesiz benim lanetim hesap ve ceza gününe
kadar senin üzerinedir.” İblis, “Ey Rabbim! Öyle ise bana insanların diriltilecekleri güne kadar
mühlet ver” dedi. Allah şöyle dedi: “Sen o bilinen vakte (kıyamet gününe) kadar mühlet
verilenlerdensin.” İblis, “Senin şerefine andolsun ki, içlerinden ihlaslı kulların hariç, elbette
onların hepsini azdıracağım” dedi. Allah şöyle dedi: “İşte bu gerçektir. Ben de gerçeği
söylüyorum: Andolsun, cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım”.
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Âl-i İmrân, 3/59.
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el-A’râf, 7/12; el-İsrâ 17/61; el-Mü’minûn, 23/12; el-Secde, 32/7, Sâd, 38/76.

65

es-Sâffât, 37/11.

66

el-Mü’minûn, 23/12.
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el-Hicr, 15/26; er-Rahmân, 55/14.
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el-Mü’min, 40/67.
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İsmail Yakıt,

“Allah sizi önce topraktan, sonra az

bir sudan (meniden) yarattı”69 ayetine dayanarak Âdem ve bütün insanlığın
orijininin toprak olduğunu, hayatın orijininin ise su olduğunu söylemiştir.70
Kur’an’ın canlı varlık insanı su ve toprak olarak gördüğünden bahseden Yakıt 71, her
canlı varlığın mahiyetinin su olduğunu ve sudan yaratıldığını belirtmiş, su olmadan
yeryüzünde yaşamanın imkânsızlığını vurgulamıştır.72 Ayrıca Yakıt, İnfitâr
suresindeki ayetten73 hareketle insanın önce canlı olarak yaratılmasından,
yaratılışından sonra ise insana şekil verilmesinden söz etmektedir.74
İnsanın yaratılış kıssasını Kur’an’dan anlamaya çalıştığımızda, dikkati çeken
konulardan biri, herhangi bir cinsiyet ayrımına gidilmeden, bu varlığın beşer ve
halife olarak nitelendirilmesidir. İlk yaratılışın sonraki aşamalarını izlediğimizde, söz
konusu bu varlığın Âdem diye çağrıldığını, kendisine isimlerin öğretildiği ve
meleklerin bu varlığa saygı secdesine davet edildiklerini görmekteyiz.75 Bu kıssada
yaratıcı Allah Tealâ, yaratılacaktan haberi olan melekler, yaratılan Âdem (a.s.) ve eşi
ve insanlığa musallat olacak varlık İblis bulunmaktadır.76
Yüce Allah Hz. Âdem’in yaratılmasıyla ilgili haberleri özellikle Bakara suresi
30. ayette bildirmektedir:
“Hani, Rabbin
meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada
bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana
69

Fâtır, 35/11. Ayrıca bkz: el-Hac, 22/5.

70

İsmail Yakıt, “Kur’an’da İnsanın Yaratılışı ve Evrimi”, Süleyman Demirel Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 5, Isparta, 1998, s. 7.

71

Yakıt, a.e., s. 7.

72

Yakıt, a.e., s. 4. “Kur’an-ı Kerim’in verdiği bilgilere göre evrende yaşayan her canlı su’dan
yaratılmıştır”. Bkz: Yaşar Düzenli, Kur’an Işığında Evrensel Dengeler ve İnsan, İstanbul,
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2000, s. 202.
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el-İnfitâr, 82/6-8:“Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni
oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?”
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Yakıt, a.e., s. 8.
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İbrahim H. Karslı, Kur’an Yorumlarında Kadın, Rağbet yayınları, İstanbul 2003, s. 73.

76

Hidayet Şefkatli Tuksal, Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri, Ankara,
Kitâbiyât Yayınları, 2000, s. 65.
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hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demişler, Allah da, “Ben sizin
bilmediğinizi bilirim” demişti”.77 Allah yaratacağı varlığı meleklere bildirmiş,
melekler yeryüzünde fesat çıkaracağı endişesiyle bu varlığın yaratılmasına itiraz
etmişlerdir. Allah Teâlâ meleklerin itirazına “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” diyerek
karşılık vermiştir.
Meleklerin Allah’a itaat ve masumluklarıyla bilinmelerine rağmen yeryüzüne
halife olacak insanın yaratılışına itiraz etmeleri şaşırtıcıdır. Taberi (ö. 310/923)
meleklerin bu itirazını insanın yaratılışından önce yeryüzünde cin toplumunun
yaşamasına bağlamıştır. Rivayete göre yeryüzünde ilk olarak cinler yaşamış, orada
bozgunculuk çıkartıp kan dökmüşlerdir. İblis ve beraberindeki melekler bu
toplulukla savaşmış ve düzeni sağlamışlardır. Melekler yeryüzünde bir halife
yaratılacağını duyunca önceden gerçekleşen olaylardan dolayı endişe etmişlerdir.78
Taberî Bakara suresi 30. ayetin tefsirini yaparken Hz. Âdem’in yaratıldığı
toprak hakkında bazı rivayetler aktarmış ve pek çok yazar da bu rivayetleri eserlerine
almıştır. Rivayete göre Hz. Allah Cebrail’i yeryüzüne toprak alması için göndermiş,
arz Cebrail’in bu isteğini, yaratılacak varlığın asi olacağı korkusuyla geri
çevirmiştir.79 Cebrail yeryüzüne acımış ve Cenab-ı Hakkın huzuruna geri dönmüştür.
Bunun üzerine Allah Mikail’i görevlendirmiş ve sonuç yine aynı olmuştur. Nihayet
Yüce Allah bu görevi Azrail’e vermiş ve Azrail Allah’ın isteğini geri
çeviremeyeceğini söyleyerek arzdan toprak almayı başarmıştır. Azrail yeryüzünün
her yerinden ve her renginden toprak almış ve Hz. Âdem bu alınan topraklardan halk
olunmuştur. Bu sebeple insanlar farklı renk ve şekillere sahiptir.80
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el-Bakara, 2/30.
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Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l- Kur’ân, C: I, y.y,
Dârü’l-Hicr, t.y., s. 482-483.
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Bir başka rivayete göre yeryüzü İblis’in kandırmasından dolayı Cebrail (a.s.)’a toprak vermek
istememiştir. Bkz. Ahmet Cemil Akıncı, Hz. Âdem Peygamberler Tarihi, İstanbul, Bahar
Yayınları, 2005, s. 41-43.
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et-Taberî, a.g.e., C: I, s. 487. Bir rivayete göre Allah İsrafil’e de bu görevi emretmiştir. Bkz:
Kadircan Kaflı, Evrenin Yaratılışı: Hz. Âdem ve Havva, İstanbul, Bedir Yayınevi, 1966, s. 23.
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Topraktan halk edilen Âdem, melekler ve İblis’in meraklı bakışları altında kırk
yıl boyunca ceset olarak beklemiştir. Allah ruhundan üfleyip ruh cesede baş taraftan
girince Âdem aksırmış, bunun üzerine melekler Âdem’e şükretmeyi öğretmiş ve
Allah Âdem’in hamdına karşılık vermiştir. Ruh içine doğru ilerleyince Âdem yeme
ihtiyacı hissetmiş ve cennet meyvelerinden toplamak için ayağa kalkmaya
çalışmıştır. Bu sebeple Allah

“İnsan çok aceleci yaratılmıştır”81

buyurmuştur.82
Kur’an-ı Kerim’de kuru toprağın nasıl insan haline geldiği ve Allah’ın bu
yaratmayı nasıl gerçekleştirdiği hakkında bilgi verilmemiştir. İnsanın Allah
tarafından yaratıldığı ve insanı yaratmada kullanılan maddenin toprak olduğu
vurgulanmıştır. Toprağın geçirdiği merhalelerin ne kadar süreyi kapsadığından da
bahsedilmemiştir.83 Buna rağmen müfessirler kaynağı Kur’an olmayan bazı
rivayetleri eserlerine taşımışlar ve günümüze kadar aktarmışlardır.
Yüce Allah Hz. Âdem’i insan şekline koyduktan sonra ona kendi ruhundan
üflemiş, bu üfleme ile Âdem kendi iradesiyle hareket eden, et ve kemikten oluşan
canlı bir kimlik kazanmıştır.84 Cenab-ı Hakk’ın Hz. Âdem’e ruh üfürmesi emri ile,
ona secde etmek melekler üzerine farz olmuştur. Bütün melekler saygının gereği
olarak bu emre itaat ederken, İblis bu ilâhi emre uymamıştır.
İblis’in gururu sebebiyle ilâhi emre itaatsizliği A’râf suresinde şöyle
anlatılmaktadır:
“Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, “Âdem için
saygı ile eğilin” dedik. İblisten başka hepsi saygı ile eğildiler. O, saygı ile eğilenlerden
olmadı. Allah, “Sana emrettiğim zaman seni saygı ile eğilmekten ne alıkoydu?” dedi.
(O da) “Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan
yarattın” dedi. Allah, “Şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslamak
haddine değil! Hemen çık! Çünkü sen aşağılıklardansın” dedi. Şeytan dedi ki: “(Öyle
ise) bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver.”Allah da, “Sen süre
verilenlerdensin” dedi. Şeytan dedi ki: “(Öyle ise) beni azdırmana karşılık, yemin
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el-Enbiyâ, 21/37.
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et-Taberî, a.g.e., C: I, s. 487-488.

83

Erdem, a.g.e., s. 116.

84

Yiğit, a.g.e., s. 74.
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ederim ki, ben de onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette
oturacağım. Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve
sollarından

sokulacağım

ve

sen

onların

çoğunu

şükreden

(kimse)ler

bulamayacaksın.”Allah dedi ki: “Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun,
onlardan sana kim uyarsa sizin, hepinizi cehenneme doldururum”.”

85

İnsanın ve cinlerin yaratılış ham maddelerinin farklı olduğuna değinildikten
sonra, Hz. Âdem’e saygı ile eğilmeyip Allah’a karşı gelen İblis’in durumundan Hicr
suresinde şu şekilde bahsedilmektedir:
“Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık.
Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere, “Ben kuru
bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine
ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin” demişti. Bunun üzerine
bütün melekler saygı ile eğildiler. Ancak İblis, saygı ile eğilenlerle beraber olmaktan
kaçındı. Allah, “Ey İblis! Saygı ile eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne?”
dedi. İblis dedi ki: “Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için
saygı ile eğilemem.” Allah, “Öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap
gününe kadar lânet senin üzerinedir” dedi. İblis: “Rabbim! Öyle ise onların tekrar
diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver” dedi. Allah da, “O halde sen vakti
(yalnızca benim tarafımdan) bilinen güne (kıyamete) kadar mühlet verilenlerdensin”
dedi. İblis, “Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri
onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini
azdıracağım” dedi. Allah, “İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana
uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin yoktur” dedi”.

86

İsrâ suresinde ise İblis’in Hz. Âdem’e saygı ile eğilmekten kaçınıp vaadleri ile
insanları kandırma isteği ve gerçek kulların bu vaadlere inanmayacağının Allah
tarafından bildirilmesi şöyle anlatılmaktadır:
“Hani meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik, onlar da saygı ile
eğilmişlerdi. Yalnız İblis saygı ile eğilmemiş, “Hiç ben, çamur halinde yarattığın kimse
için saygı ile eğilir miyim?” demişti. Yine demişti ki: “Benden üstün tuttuğun kişi bu
mu, söyler misin? Andolsun eğer beni kıyamete kadar ertelersen, onun soyunu, pek azı
hariç, (azdırarak) kontrolüm altına alacağım.”Allah şöyle dedi: “Çekil, git. Onlardan
kim sana uyarsa kuşkusuz cehennem tam bir karşılık olarak hepinizin cezası olacaktır.
(Haydi) onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır. Atlıların ve yayalarınla
onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaadlerde
bulun.” Hâlbuki şeytan onlara aldatmadan başka bir şey va’detmez. “Şüphesiz,

85

el-A’râf, 7/11-18.
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el-Hicr, 15/26-42.
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(gerçek) kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin olmayacaktır. Vekil olarak Rabbin
yeter!”

87

Şeytan, üstünlük taslayarak saygı ile eğilenlerden olmayı reddetmiştir. Fakat
savunduğu üstünlük iddiası ona fayda vermemiştir. Çünkü Hz. Allah, yeryüzüne
halife kılınan Âdem vasıtasıyla insanın yaratılışına ayrı bir önem vermişti. 88 İblis ise
Allah’ın emrine karşı gelmesinden dolayı Allah katından kovulmuştur. Allah’ın
rahmetinden yoksun kalan İblis, hatasından dolayı tövbe etmek yerine, başına gelen
felaketlerden Allah’ı sorumlu tutmuştur. Yüce Allah’tan bağışlanma dileyeceği
yerde, insanları doğru yoldan saptırarak intikamını almak için kıyamete kadar hayatta
bırakılmayı istemiş ve bu isteği kabul edilmiştir.89 Bunun üzerine Allah İblis’e
düşmanı olan Âdem soyunu doğru yoldan ayırmak için mühlet vermiştir.90 Artık İblis
Allah’a kulluk eden bir varlık olmaktan çıkmış, insanları doğru yoldan alıkoymaya
çalışan bir varlık olmuştur. Kendisinin asi olduğu gibi insanların da Allah’a isyan
etmesini istemektedir.91 Kıyamete kadar insanoğlu sürekli şeytanla uğraşmak
zorunda kalacaktır. Şeytanın hilelerine ilk maruz kalacak varlıklar ise Hz. Âdem ve
eşi Hz. Havva’dır.
Kehf suresinde İblis’in doğru yoldan çıkıp insanlara düşman olduğu ve ona
uyulmaması gerektiği şöyle anlatılmaktadır:
“Hani biz meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis’ten başka hepsi
saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz,
beni bırakıp da İblis’i ve neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Hâlbuki onlar
sizin için birer düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir bedeldir!”92
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el-İsrâ, 17/61-65.
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Akıncı, a.g.e., s. 53.
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Mehmet Yaşar Kandemir, v.d., Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kur’an-ı Kerim Meali, C: I,
İstanbul, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2010, s. 517.
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Bolay, “Âdem”, a.g.e., C: I, s. 360.
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İzzet Derveze, et-Tefsirü’l-Hadis: Nüzul Sırasına Göre Kur’an Tefsiri, Çev. Şaban Karataş,
v.d., C: I, İstanbul, Ekin Yayınları, 1997, s. 424.
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el-Kehf, 18/50.
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Bakara suresi 31. ayette Yüce Allah’ın Hz. Âdem’e varlıkların isimlerini
öğrettiğinden bahsedilmektedir. Bu ayete göre Allah, Hz. Âdem’in üstünlüğünü teyit
etmek ve yeryüzünde halife olmaya layık olduğunu göstermek için melekleri
imtihana tabi tutmuş93 ve

“Eğer doğru söyleyenler

iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin”94 buyurmuştur. Allah’ın öğrettikleri
dışında bilgisi olmayan melekler cevap vermekten aciz kalmışlar ve Allah’a
“Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız.
Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi
hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin”95 diye itirafta bulunmuşlardır. Yüce
Allah Âdem’e,

يَا

“Ey Âdem! Onlara bunların isimlerini söyle”96

buyurmuş, Âdem (a.s.) ise meleklere onların isimlerini bildirmiştir. Yüce Rabbimiz
“Size, göklerin
ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da, gizli
tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi?”97 buyurarak yaratılan halifenin hikmetini
bildirmiştir. Melekler bu hikmet karşısında, her şeyi bilen ve bilgisi sınırsız olan
Allah’ın Hz. Âdem’i üstün bir varlık olarak yarattığını idrak etmişlerdir.
Kur’an’ın farklı surelerinde anlatılan Hz. Âdem’e secde edilmesi hadisesi
etrafında çizilen bu çerçevenin insan hayatında ne kadar elzem olduğunu göstermesi
açısından önemlidir. Yeryüzünde yaşayan bütün insanlara itaatin ve isyanın
sonuçlarını gösterecek bir ders vermek gerekmekteydi. 98 Bu hadiseye göre Allah’a
itaat etmeyen insan ziyandadır. Şeytan Allah’a karşı gelmesinin sonucunda ebedi
olarak ilâhi rahmetten kovulurken, insanlığın atası Âdem (a.s.) ve eşi Havva
itaatsizliklerinin cezasını çekmişler ve Rablerinden diledikleri af kabul edilmiştir.

93

Ebu’l Hasan en-Nedvî, Kur’an’da Adı Geçen Peygamberlerin Hayatı, Çev. Yahya Eriş,
İstanbul, Petek Yayınları, t.y., s. 10.

94

el-Bakara, 2/31.

95

el-Bakara, 2/32.

96

el-Bakara, 2/33.

97

el-Bakara, 2/33.

98

Seyfettin Çetin, İlk İnsan İlk Baba İlk Peygamber Hz. Âdem, İstanbul, Okul Yayınları, 2004,
s. 59.
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Ayrıca meleklerin Hz. Âdem’e secde etmeleri, ona olan saygının, onun
kıymetini takdir etmenin bir belirtisi olarak kabul edilmiştir. Bu saygı ve bağlılık, ilk
insanın halife olarak yaratılması ve ilmi ile kazandığı yüksek mevkiden
kaynaklanmaktadır.99
Kur’an-ı Kerim’de ilk insanın topraktan yaratılması bahsi haricinde, “nefs-i
vahide”den yaratılması söz konusu edilmiştir. Ayetlerde geçen “tek nefis” kavramı
Hz. Âdem olarak anlaşılmıştır. İleride değineceğimiz üzere bazı müfessirler ise, “tek
nefis” kavramından hayat özü manasının çıkarılmasını savunmuşlardır. Nisâ suresi 1.
ayette geçen “nefs-i vahide” kavramını, Hz. Havva’nın yaratılışı konusunda detaylı
olarak inceleyeceğiz.

1.2.2. Hz. Havva’nın Yaratılışı
1.2.2.1.Yahudilikte Hz. Havva’nın Yaratılışı
Tevrat’ın ilk yaratılış kıssasında insanın yaratılışı anlatılırken insanın, Tanrının
kendi suretinde, erkek ve dişi olarak yaratıldığı üzerinde durulmuştur.100 Bu kıssaya
göre Tanrı, erkek ve dişi olarak insanı yaratmıştır. İkinci yaratılış kıssasında ise
durum farklılaşmakta, kadının yaratılışı Âdem’in kaburga kemiği çerçevesinde
anlatılmaktadır.101
Tevrat’ta yaratılış kısmının Âdem ile Havva bahsinde, Âdem’in topraktan
yaratılışına değindikten sonra Tanrının Aden’de bir bahçe diktiğinden ve Âdem’i
buraya yerleştirdiğinden bahsedilmektedir. Aden’deki bahçe hakkında bilgiler
verdikten sonra Âdem’e bir yardımcı yaratmanın uygun olacağı dile getirilir ve
hayvanların yaratılması anlatılır. Fakat bu yaratılan varlıklar arasında Âdem’e uygun
olan bir yardımcı bulunamamıştır. Tanrı yaratılan bu varlıkların Âdem’in yalnızlığını
gidermediğini görünce Âdem’in üzerine derin bir uyku getirir ve onun kaburga
kemiğinden kadını yaratır:
99

Erdem, a.g.e., s. 140-141.

100

Tekvîn, 1/27.

101

Tekvîn, 2/21-23.
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“Sonra, “Âdem’in yalnız kalması iyi değil” dedi, “Ona uygun bir yardımcı
yaratacağım.” Rab Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan
yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Âdem’e getirdi. Âdem her
birine ne ad verdiyse, o canlı o adla anıldı. Âdem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara,
gökte uçan kuşlara ad koydu. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulunmadı. Rab
Tanrı Âdem’e derin bir uyku verdi. Âdem uyurken, Rab Tanrı onun kaburga
kemiklerinden birini alıp yerini etle kapladı. Âdem’den aldığı kaburga kemiğinden bir
kadın yaratarak onu Âdem’e getirdi. Âdem, “İşte bu benim kemiklerimden alınmış
kemik, etimden alınmış ettir” dedi, “Ona ‘Kadın’ denilecek, çünkü o adamdan alındı.”
Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden
olacak”.

102

Aden’de canı sıkılan Âdem’e yardımcı olmak için yaratılan kadın, her canlı
insan cinsinin annesi olması bakımından Âdem tarafından Havva103 diye
isimlendirilmiştir.104 Âdem diğer yaratılanları kendine yardımcı olmak için uygun
bulmazken, kendi eti ve kemiğinden yaratılan Havva’ya ilgi duymuştur. Hatta kadın
ve erkek arasındaki çekim gücü, bu kıssaya bağlı olarak değerlendirilmiştir.105
Havva’nın kaburga kemiğinden yaratılmasının hikmeti şöyle açıklanmaktadır:
“Tanrı, onu, kendini beğenmemesi için, Âdem’in başından, flört yapmasın diye onun
gözünden, gizlice dinlemesin diye onun kulağından, dedikoducu olmasın diye onun
ağzından, kıskançlık duymasın diye onun kalbinden, hırsız olmasın diye onun
ayaklarından yaratmamıştır”.106 Fakat mütevazi olması için bedenin gizli olan
kısmından, Rabbani literatüre göre Âdem’in sağ tarafındaki on üçüncü kaburga
kemiğinden ve kalbinin etinden yaratılmıştır.107

102

Tekvîn, 2/18-24.

103

‘Havva’ kelimesi, bütün yaşayanların annesi, “canlı, yaşayan” anlamındadır.

104

Tekvîn, 3/20.

105

Erdem, a.g.e., s. 34-35.

106

Paul İsaac Hershon, A Rabbinical Commentary On Genesis, London, t.y., s. 25. (Erdem, a.g.e.,
s. 34-35’den naklen.)

107

Harman, “Havva”, a.g.e., C: XVI, s. 543.
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1.2.2.2. Hıristiyanlıkta Hz. Havva’nın Yaratılışı
Hıristiyanlar, Havva’nın yaratılışını ve hayatına dair bilgileri Tevrat’ta yer
aldığı şekilde kabul etmektedirler.108 Kitab-ı Mukaddes’e göre Havva doğmamış,
Tanrı tarafından yalnız yaşayamayacak olan Âdem’e eş olarak yaratılmıştır. Tanrının
kendi suretinde bir dişi olarak Âdem’in kaburga kemiğinden yaratılan Havva, Âdem
gibi, bizzat Tanrı tarafından doğma ve doğurma işlemlerine tabi olmadan
yaratılmıştır.109
Eski Ahit’te iki farklı yaratılış öyküsü olması dolayısıyla Hıristiyanlar,
Havva’nın yaratıldığı zaman konusunda ise görüş ayrılıklarına düşmüşlerdir. Birinci
yaratılış öyküsüne göre Âdem ve Havva’nın aynı anda var olma ihtimali söz konusu
olmasına rağmen, Havva’nın Âdem’den sonra, onun kaburga kemiğinden yaratıldığı
konusunda ittifak etmişlerdir.110
Augustin, Havva’nın Âdem’in kaburga kemiğinden yaratılmasını sembolik bir
değer olarak görmüş ve kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmasını sosyal iş
birliğinin işareti olarak ele almıştır. Ona göre Havva, erkeğin gücünden
faydalanabilmesi için erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Erkeğin boşalan
kaburga kemiğinin yerine ise kadının yumuşaklığını verecek et konmuştur. Böylece
kadın ve erkek arasında bir iş birliği mevcut olmuştur.111

1.2.2.3.İslam’da Hz. Havva’nın Yaratılışı
Kur’an insanın hangi maddeden yaratıldığını ve yaratılış evrelerini anlatırken
Allah’ın her şeyi sudan yarattığını ifade ederek112 canlılığın ortaya çıkması için
suyun önemine dikkat çekmiş; insanın topraktan113, pişmiş çamura benzeyen cıvık

108

Harman, “Havva”, a.g.e., C: XVI, s. 544.

109

Erdem, a.g.e., s. 72-73.

110

Erdem, a.g.e., s. 73.

111

T. R. Heath, “Eve md.”, New Catholic Encyclopedia, C: V, Washington, The Catholic
University of America, 1967, s. 655-656. (Karş. Harman, “Havva”, a.g.e., Cilt: XVI, s. 544.)

112

el-Furkân, 25/54; en-Nûr, 24/45; el-Enbiyâ, 21/30.

113

er-Rûm, 30/20; Âl-i İmrân, 3/59.
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bir balçıktan114, tek bir nefisten115, erkek ve dişiden116, döl yatağına atılan bir
meninin içerisindeki nutfeden117, bel kemiği ile göğüs kafesi arasından çıkıp atılan
bir sudan118 ve alaka (embriyo)dan119 yaratıldığını söyleyerek, insan yaratılışının
farklı merhalelerine işaret buyurmuştur.120
Kur’an’da gördüğümüz bu genel yaratılış kriterleri, Hz. Âdem’in zatında
örneklenirken, eşinin yaratılışı ile ilgili ayrıntılı açıklama yapılmamıştır. Tek nefisten
yaratılmanın

söz

konusu

edildiği

ayetler,

Tevrat

bilgileri

doğrultusunda

değerlendirildiğinde, Âdem, kendisinden “kadın insan”ın yaratıldığı ilk “erkek
insan” konumuna yerleştirilmektedir.121

“Ey insanlar! Siz bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden
birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten
sakının…”122

“O, sizi tek bir candan yaratandır…”123

“O, sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti…”124

114

er-Rahmân, 55/14; el-Hicr, 15/26.

115

en-Nisâ, 4/1.

116

el-Hucurât, 49/13.

117

el-Kehf, 18/37; el-Kıyâme, 75/37.

118

et-Târık, 86/6-7; el-Mü’min, 40/67.

119

el-Kıyâme, 75/38; el-Alak, 96/2; el-Mü’min, 40/67.

120

Talip Özdeş, Kur’an ve Cinsiyet Ayrımcılığı, Ankara, Fecr Yayınları, 2005, s. 73.

121

Tuksal, a.g.e., s. 54.
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en-Nisâ, 4/1.
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el-En’âm, 6/98.

124

ez-Zümer, 39/6.
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Kur’an’da ismine yer verilmese de insanoğlunun ilk kadın olarak kabul ettiği
Hz. Havva’nın yaratılışı hakkında Kur’an ayetlerini incelediğimizde birkaç ayet
dışında açıklayıcı bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Buna rağmen, İslamî
kaynaklarda kadının yaratılışı hususunda geniş malûmat bulunmaktadır.125
Ayetlerde geçen nefs kelimesi, can, ruh, akıl, canlı, insan, şahıs, kimlik,
insanlık, hayat özü, bir şeyin kendisi vb. manalar arasından Hz. Âdem olarak
algılanılmış; bundan dolayı da ilk kadın insan, topraktan yaratılma olgusundan isnat
edilerek ilk erkek insandan yaratılmış olduğu sonucunu beraberinde getirmiştir.126
Mukâtil b. Süleyman (ö. 150/767), tek nefisten kastın Hz. Âdem olduğunu,
Âdem’in nefsinden yani onun kaburga kemiğinden de Hz. Havva’nın yaratıldığını
söylemektedir. Ona göre Hz. Havva’ya bu ismin verilmesinin sebebi, hayat sahibi
Âdem’den yaratılmış olmasıdır.127
Taberî Nisa suresi 1. ayetin tefsirinde kadının yaratılışına şöyle değinmiştir:
“Âdem cennette oturmaktaydı. Orada eşi olmaksızın yalnız başına dolaşıyordu. Bir
ara uyudu. Sonra uyandı ve başucunda oturan bir kadın gördü. Allah Teâlâ o kadını
Hz. Âdemin kaburgasından yaratmıştı. Âdem ona ne olduğunu sordu. O da “Ben bir
kadınım” dedi. Âdem ona: “Niçin yaratıldın?” dedi. Kadın: “Sen benimle yaşayasın
diye yaratıldım.” dedi”.128
Râzî (ö. 606/1209), Nisâ suresi 1. ayetteki zevc kelimesinden maksadın Hz.
Havva olduğunun ittifakla kabul edilişini şu görüşe dayandırarak açıklamıştır: Allah,
Hz. Âdem’i yaratınca onu bir süre uyutmuş ve onun sol kaburga kemiğinden Hz.
Havva’yı yaratmıştır. Bu görüşe kaynak olarak Peygamberimizin “Kadın eğri

125

Yiğit, a.g.e., s. 85.

126

Tuksal, a.g.e., s. 54.
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Mukâtil b. Süleyman, Tefsîr-i Kebîr, Çev. M. Beşir Eryarsoy, C: I, İstanbul, İşaret Yayınları,
2006, s. 334.

128

et-Taberî, a.g.e., C: VI, s. 341. Ayrıca bkz: Ebü’l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr
es-Suyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr fî Tefsîru’l-Me’sûr, C: I, Beyrut, Dârü’l-Fikr, 1983, s. 128.
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kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Eğer onu düzeltmeye kalkışırsan onu kırarsın.
Onu eğri olarak bırakırsan ondan istifade edersin”129 hadisi gösterilmektedir.130
Râzî’ye göre Cenab-ı Hakk’ın “Sizi tek bir nefisten yaratan” buyruğu bütün
insanların tek bir candan yaratıldığını göstermektedir; “Ondan da eşini yaratan”
sözü de eşinin o nefisten yaratıldığına işaret etmektedir. Kur’an ise Hz. Âdem’in
topraktan yaratıldığını söylemektedir.131 Râzî’ye göre, yaratmanın ve yoktan var
etmenin başlangıcı Hz. Âdem olunca “Sizi tek bir candan yaratandır” ifadesi uygun
olur. Yine Allah Hz. Âdem’i topraktan yaratmaya kadir ise, Hz. Havva’yı da
topraktan yaratmaya kadirdir. Bu sebeple Hz. Havva’nın yaratılması, Hz. Âdem’in
yaratılışına bağlıdır.132
Elmalılı Hamdi Yazır’a (ö. 1361/1942) göre, “nefs-i vahide” kavramındaki bir
kişiden maksadın, Hz. Âdem, onun eşinden maksadın ise Hz. Havva olduğuna dair
fikir birliğine varılmıştır. Ayetlere göre Allah Âdem’i topraktan yaratmış, Havva’yı
da Âdem’in kendisinden ayırarak yaratmıştır. Yazır’a göre bunun nedeni, hadislerde
kadının yaratılışının eğri kaburga kemiğiyle bağlantı kurulmuş olmasıdır.133
Elmalılı, insanların yaratılışının önce bir babadan başladığını söyler ve
annelerin aşılamayı babadan aldığından, hem erkek cinsinin hem de dişi cinsinin
erkekten yaratıldığından bahseder. Aşılamayı yapanın erkek, alanın da kadın
olmasından dolayı erkeğin önce, kadının ise erkekten sonra geldiğini belirtir. Yazır’a
göre, kadın veya erkek bütün insanlar erkekten dallandığı için türemenin başlangıcı
da erkek olmaktadır. Bu durumdan yola çıkarak kadının her zaman erkekten ayrılmış
olduğu sonucuna ulaşmaktadır. Böylece insanlığın başlangıcı, Âdem ve Havva’ya
döner ve bu ilişkinin temelinde kök birliğini ifade eden bir nefs ilişkisi

129

Muhammed b. İsmail el-Buhâri, Sahihü’l-Buhâri (Kütüb-i Sitte içinde), İstanbul, Çağrı
Yayınları, 1401/1981, Nikâh: 79.
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er-Râzî, a.g.e., C: IX, s. 167.

131

Âl-i İmrân, 3/59.
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er-Râzî, a.g.e., C: IX, s. 167.

133

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, C: II, Ankara, Diyanet İşleri Reisliği
Yayınları, 1935, s. 1273-1274.
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bulunmaktadır. Nefs ilişkisine göre erkek önde, kadın sonda olduğundan, kadın,
erkeğin canından yaratılmış, ruhundan kopmuştur.134
Mevdûdî, Nisâ suresi 1. ayetin açıklamasını yaparken “tek nefis” ile
kastedilenin Hz. Âdem olduğunu, ayetin devamındaki “eşinin kendisinden
yaratılması” ifadesi ile -Tevrat metinlerindeki gibi- Âdem’in kaburga kemiğinden
Havva’nın yaratıldığını belirtmiştir. Açıklamanın devamında ise bu hadiseyi
doğrulamak amaçlı ileri sürülen hadisin mefhumunun pek anlaşılır olmadığını, bu
yüzden hadiseyi Allah’ın istediği gibi üstü kapalı tutmanın daha doğru olduğunu
söylemiştir.135
M. Sait Şimşek, kadının erkeğin eğe kemiğinden yaratılmış olmasına bir
itirazının olamayacağını söyler. Çünkü kadın ile erkek arasındaki en güçlü bağ sevgi
bağıdır ve sevginin mekânı kalptir. Bu yüzden kadının kalbi saran kemikten
yaratılmış olması anlamsız değildir.136
Hz. Âdem’in yaratılışına bağlanan Hz. Havva’nın, Âdem (a.s.)’ın kaburga
kemiğinden meydana geldiği düşünülmektedir. Kadının kaburga kemiğinden
yaratılması meselesi ilk olarak Tevrat metinlerinde görülmektedir. 137 Tanrı Âdem’in
yalnız kalmasının iyi olmadığını söyleyerek ona bir yardımcı yapmak istemiştir.138
Yaratılan hiçbir varlık Âdem’in yalnızlığını gideremeyince Tanrı, adamın üzerine
derin bir uyku getirmiş ve kendi canından, kaburga kemiğinden bir varlık yaratmıştır.
Âdem uyandığında kaburga kemiğinden yapılan kadını görünce kendisinden
olduğunu anlamış ve ona nisa adını vermiştir.139 Bu anlatıma göre, Havva Âdem’in
kaburga kemiğinden yaratılan bir yardımcı konumundadır.

134

Yazır, a.g.e., C: II, s. 1274-1275.

135

Seyyid Ebu’l A’lâ Mevdûdî, Tefhimu’l Kur’an, C: I, Delhi, Merkez-i Mekteb-i İslamî, 1991,
s. 319.

136

M. Sait Şimsek, Yaratılış Olayı, İstanbul, Beyan Yayınları, 1998, s. 59.

137

Tekvîn, 2/18-24.

138

Tekvîn, 2/18.

139

Tekvîn, 2/23.
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Tevrat metinlerinde gördüğümüz bu yaratılış öyküsünün bir benzerine hadis
rivayetlerinde şu şekilde rastlamaktayız:
Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur: “Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa, komşusuna eziyet etmesin! Ve
kadınlar hakkında birbirinize hayrı tavsiye edin; zira onlar kaburga kemiğinden
yaratılmışlardır. Ve kaburga kemiğinin en eğri kısmı üst kısmıdır. Eğer düzeltmeye
kalkışırsanız onu kırarsınız, kendi haline bırakırsanız daima eğri kalır. Bu sebeple
140

kadınlar hakkında birbirinize hayrı tavsiye edin”.

Rivayete “Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye edin...” şeklinde
başlanmıştır. Çünkü kadınlar, kaburga kemiğinden yaratılmışlardır ve kaburga
kemiğinin en eğri kısmı üst kısmıdır. Onu düzeltmeye kalkıştığında düzeltmek
mümkün olmadığından kırılır, düzeltmeyip kendi haline bıraktığında ise eğri olarak
kalır. Bu yüzden kadınları eğrilikleriyle beraber kabul edip onlar hakkında hayır
tavsiyelerde bulunmak gerekir.
“Kadın kaburga kemiği gibidir; onu (kadını) doğrultmaya (çalışırsan) kırarsın.
Ondan ancak, ondaki eğrilikle birlikte istifade edebilirsin”. 141

Bu iki hadise göre iki önemli nokta ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki kadının
kaburga kemiğinden yaratılması, ikincisi ise kadının bu kaburga kemiği gibi eğri
olduğu meselesidir.142
Klasik kaynaklarda tenkid edilmeden kabul gören kadının eğri kaburga
kemiğinden yaratıldığı rivayeti, Tevrat metinlerine benzemesi açısından dikkat
çekicidir. İsrailî rivayetlerde gelen bilgilere benzer bilgiler veren bu hadisler, kadının
yaratılışına değinmesi açısından dikkat çekmektedir.
Kadınlara hayırla yaklaşılması erkeklere bir uyarı olarak görünmektedir.
Erkeklerin, kadınlara daha nazik ve yumuşak yaklaşmaları gerektiğine dair yapılmış
bir uyarıdır. Çünkü kadının mizacı erkeğinkinden farklılık göstermekte ve erkeğin de
bu farklı mizaca karşı dikkatli davranması gerekmektedir. Yoksa kadın kırılabilir ki
bu onun doğasından kaynaklanır.
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Hâlbuki Kur’an, Yüce Allah’ın bütün varlıkları çiftler halinde yarattığına
değinmektedir. Yaratılan her şey çifti ile kâimdir. Her şeyin çift olarak yaratılmasının
sebebi, tek olan yaratıcıya işaret etmektedir. Varlık âleminde ortaya çıkan her şey çift
olarak yaratılmıştır. Çift olmayan tek şey ise yaratanın kendisidir. Böylece Allah’ın
birliğine delil getirilir:

“Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden
bütün çiftleri yaratan (Allah çok) yücedir.”143

“Ve Biz, her şeyi iki çift yarattık. Umulur ki, öğüt alıp-düşünürsünüz.”144
Kur’an, Hz. Âdem’in ismini zikrederek ondan bahsederken, müfessirlerin ilk
kadın olarak ittifak ettikleri Hz. Havva’nın ismini zikretmez, ondan Hz. Âdem’in eşi
olarak bahseder. Yine kadının yaratılışı meselesi ayetlerde geçmemesine rağmen
müfessirler, İsrailî rivayetleri kullanarak kadının yaratılışına dair haberler
bildirmişlerdir. Kadınlarla ilgili Peygamberimizden rivayet edilen hadislerin mecazî
manaları düşünülmeden, Hz. Havva’nın Hz. Âdem’in kaburga kemiğinden yaratıldığı
üzerinde durulmuştur. Nisâ suresi 1. ayetteki “nefs-i vahide” kavramı, klasik tefsir
müellifleri tarafından Hz. Âdem olarak algılanmış ve bu tek bir candan da Hz.
Havva’nın yaratıldığı kabul edilmiştir.
Nefs kelimesine yüklenen bir diğer anlam ise, insan soyunun biyolojik özü
olan bir “canlı öz”dür. Nefisten kastın “canlı öz” olduğunu düşünürsek, bir tek özden
hem erkek hem kadın, yani bir çift canlı öz yaratılmış olmaktadır. Bu durumda canlı
öz, ilk yorumdaki gibi insan olma sürecini tamamlamış bir erkek kişi değil, erkek ve
dişi olma potansiyelini içinde barındıran temel bir insanlık potansiyelidir.145
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Rûm suresi 21. ayette geçen “nefs” kelimesinin insan türü manasında
kullanılması ikinci görüşü destekler niteliktedir.146
“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için
türünüzden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun
delillerindendir”.147
“Nefs-i vahide” kavramının insanlık türü veya canlı özü olarak anlaşılması
yerine, Hz. Âdem olarak algılanılması, zihinlerdeki ataerkil düşüncenin bir
ürünüdür.148 Tevrat metinlerinde geçen Havva’nın Âdem’in kaburga kemiğinden
yaratılması bahsi de bu düşüncenin pekişmesinde rol oynamıştır. Buna göre kadın,
erkekten yaratılan ikinci bir fenomen konumuna düşmüştür. Hâlbuki Kur’an’da,
kadının kaburga kemiğinden yaratılması söz konusu değildir.
Ebû Müslim el-İsfehâni, “nefs-i vahide” kavramından anlaşılanın insan cinsi
olduğunu bildirmektedir.

ifadesinden “Onun cinsinden, yani insan

cinsinden, onun zevcesini yarattı” anlamının kastedildiği görüşünü kabul etmektedir.
Bu görüşünü,
yaptı”

149

,

“Allah sizin için, kendinizden zevceler
“Allah, onlara kendilerinden bir

peygamber gönderdiği için…”150 v.b. ayetleri delil göstererek ortaya koymaktadır.151
Abduh’a göre, “nefs-i vahide”den maksat Hz. Âdem değildir. Abduh ayette
“Bu ikisinden çok sayıda erkek ve kadın yayan” denilmesinin, Hz. Âdem olmadığına
delil göstermektedir. Bu ayette kadın ve erkekler nekre olarak zikredilmektedir.
Buradaki nekrelik onlardan doğrudan doğan kişiler olduğunu göstermektedir. Nefs
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kelimesinden ilk akla gelen şey, onun mahiyet ve hakikat olduğudur. Yani “O sizi bir
hakikatten yarattı” anlamı çıkmaktadır.152
Ömer Rıza Doğrul’a göre, nefis kelimesi ruh, can manalarına geldiği gibi bir
şeyin bütünü ve cevheri manalarına da gelmektedir. “Nefs-i vahide”den kasıt
Allah’ın insanları aynı cevherden yaratmış olmasıdır. Böylece kadın ve erkek eşit bir
biçimde aynı özden yaratılmışlardır.153 Doğrul, A’râf suresi 12. ayete topraktan
sadece Hz. Âdem’in değil, bütün insanlığın yaratıldığı yorumunu getirmiştir.154
Seyyid Kutub (ö. 1386/1966), Havva’nın Âdem’in kaburga kemiğinden
yaratıldığına ait rivayetlerin tamamının Yahudi uydurması olduğunu belirtmektedir.
Bu konu hakkında söylenebilecek tek şey, Yüce Allah’ın Âdem’e kendi cinsinden bir
eş yaratmış olmasıdır.155 Zaten Allah’ın çiftler halinde yaratması değişmez
kanundur.156 Bu sebeple, Havva’nın yaratılışı Âdem’in yaratılışında izlenen yolun
aynısıdır.157
Muhammed Esed (ö. 1412/1992), Muhammed Abduh’un (ö. 1323/1905)
görüşlerinden yola çıkarak nefs kelimesini “canlı” olarak çevirmek gerektiğini
açıklar ve zevc kelimesinden karşı cinsin kastedildiğini, bu yüzden her iki cinsin bir
tek canlıdan türemesinin biyolojik gerçeği yansıttığını belirtir.158
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Kadın müfessirlerden Semra Kürün Çekmegil de bu görüşü benimseyenler
arasındadır. Ona göre bu vahyi veriler, kadının eğe kemiğinden yaratıldığı iddialarını
çürütmektedir.159
Tabatabaî (ö. 1402/1981), “

=ondan” kelimesindeki “ ” edatının bir şeyin

türediği kökü ve kaynağı belirtme manasına geldiğini, bu yüzden “ondan” derken
onun türünden olduğunun kastedildiğini belirtmektedir. Ona göre “Ondan eşini de
yarattı” ifadesi, o tek kişinin eşinin benzerlik bakımından onunla aynı türden
olduğunu ve yeryüzünde dağılmış olan bütün fertlerin o iki ferde dayandığını
göstermektedir.160
Tabatabaî, “tek nefis” kavramından yola çıkarak insanın bağımsız bir tür
olmasını açıklarken meni vasıtasıyla üremiş insan neslinin Hz. Âdem ve eşine
dayandığını, Hz. Âdem ve eşi Hz. Havva’nın ise topraktan yaratıldığını ifade
etmektedir. Ona göre, insan soyunun temelini oluşturan bu iki insanın benzerleri ve
hemcinsleri yoktur; onlar orijinal olarak yaratılmışlardır.161
Kur’an Yolu tefsirinde “nefs-i vahide” kavramı açıklanırken her bir ferdin
üreme kanunları çerçevesinde dünyaya geldiği, buna göre “ondan” sözünün
Âdem’in bir parçasından yani kaburga kemiğinden değil, “onun özünden ve
kökünden” şeklinde anlamanın mümkün olacağı belirtilmiştir. Nefs kelimesinin
geçtiği diğer ayetler de incelendiğinde “nefsinden yaratmak” teriminin, vücudunun
bir parçasından yaratmak anlamında kullanılmadığı görülmektedir. Bu yüzden
Havva’nın kaburga kemiğinden yaratılmış olması mümkün değildir; hadislerdeki
ifadeler mecazî bir anlatımı içermektedir.162
Süleyman Ateş, “nefs-i vahide” kavramını farklı bir yorum getirerek
açıklamıştır. Nefis kelimesinin aslında canlı manasına geldiğini, bu yüzden ayetteki
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nefis kelimesinden Hz Âdem’in değil, insanın aslı ilk canlının kastedildiğini
söyleyen müellif, biyolojik olarak üremenin eşeyli ve eşeysiz olmak üzere ikiye
ayrıldığını, eşeysiz üremede yavrunun tek canlıdan kendi kendine bölünerek
meydana geldiğini söylemiş ve bu üremenin hangi canlılarda görüldüğünü
anlatmıştır. Ateş, eşeysiz olarak kendi kendine çoğalan bir canlıdan tekâmül eden
insanın eşeyli üreme aşamasına gelmiş ve sonra da ilk defa kendisinden üreyen
dişisiyle birleşerek bundan birçok erkek ve kadın yaratılmış olabileceğini
belirtmektedir. Ona göre insan, kendi kendine üreyen bir ilk kökten doğrudan
tekâmül ederek insan modeline geçe geçe Âdem adını alan canlıya dönüşebilir ve
Âdem kendisi gibi insan düzeyine ulaşan eşiyle çiftleşerek birçok erkek ve kadının
meydana gelmesine sebep olabilir.163
Bayraktar Bayraklı, Nisâ suresi 1. ayette geçen nefis kelimesinin müennes bir
kelime olduğunu, bu sebeple Âdem olarak anlam verilemeyeceğini söylemiş; nefis
kelimesinden kastın Hz. Âdem’in yaratıldığı cevher olduğunu belirtmiştir. Ayetin
devamındaki “O nefisten eşini yarattı” ifadesinden, Âdem ile Havva’nın ayrı ayrı
aynı cevherden yaratıldığının anlaşılacağını vurgulamıştır. Bayraklı, Tevrat
metinlerinde geçen kadının yaratılma hadisesini hurafe olarak tanımlamış ve
Tevrat’taki ayetlerin benzeri içeriğine sahip rivayet edilen hadislerin biyolojik anlamı
ile değil, psikolojik anlamı ile anlaşılmasının doğru olacağı kanaatine varmıştır.164
Zeki Duman tefsirinde nefs kelimesinden kastın Âdem olduğunu, zevc
kelimesinden kastın ise Âdem’in eşi Havva olduğunu söylemiştir. Duman, Kur’an’da
Âdem’in yaratılışı ile ilgili bilginin bulunduğunu, fakat Havva’ya dair bir bilgiye
rastlanmadığından onun Âdem’in bir parçasından mı yoksa onunla aynı topraktan mı
veya onun yaratılış tarzıyla mı var edildiği hakkında kesin bir şey söylemenin
mümkün olmayacağını belirtmiştir. Kadının kaburga kemiğinden yaratıldığını
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anlatan hadisin ise kadınların hassas yaratılışa sahip varlıklar olduğunu göstermek
amacıyla söylendiğinden bahsetmiştir.165
İbrahim H. Karslı’nın Hz. Havva’nın yaratılışına dair yaptığı yorumlar, modern
tefsir kaynaklarının olaya bakış açısına ışık tutacak niteliktedir. Karslı, Hz.
Havva’nın Hz. Âdem’den yaratılması anlayışının geleneksel toplumlardaki ataerkil
değerlere uygun olduğunu ve bu değerlerin söz konusu yorumların yapılmasına
zihinsel ve kültürel olarak arka plan oluşturduğunu söylemektedir. Ona göre, yeniden
şekillenen toplumsal yapı, kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmasını kabul
edecek

nitelikte

çalışmalıdırlar.

olmadığından

müfessirler

olayı

yeniden

yorumlamaya

166

Karslı, Nisâ suresi 1. ayetin yorumunun Âdem ve Havva’nın yaratılması
çerçevesinde değil, ayetlerde vurgulanan tema çerçevesinde olması gerektiğini
savunmaktadır. Karslı, “nefs” kelimesinin Kur’an’daki çoğul şekliyle “enfus” olarak
geldiğinde, insan cinsini ifade etmek için kullanıldığını; bu yüzden ayetin giriş
kısmının, erkeğiyle kadınıyla bütün insanlığı anlattığını belirtmektedir.167
Yine ona göre, Buhari’den (ö. 256/869) rivayet edilen hadis ilk kadın Hz.
Havva’nın nasıl yaratıldığı hakkında bilgi vermekten ziyade, kadınların psikolojik
yapılarına işaret ederek erkekleri kadınlara karşı yumuşak ve güzel davranmaya
çağırdığı anlaşılmaktadır.168
İsmail Yakıt, “nefs-i vahide” kavramını açıklarken
“Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık”169 ayetinden
yola çıkarak “zeker” ve “unsa” kavramlarından sperm ve yumurtanın veya (x)-(y)
kromozomlarının düşünülebileceğini, yani “tek nefis”ten kastın insanı meydana
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getiren ve hayat bahşeden sıvı olduğunu söylemektedir.170 Yakıt’a göre, Kur’an bu
ayetlerde Âdem’in yaratılışından bahsetmemektedir.171
Modern dönem âlimlerinden Amine Vedûd Muhsin, insanın yaratılışı
konusunu anlatırken Nisâ suresi 1. ayetten hareketle, ayette geçen bazı kelimelerin
anlamlarına değinerek konuyu açıklamaya çalışmıştır. “Nefs” kelimesinin genel
kullanım olarak kişi, öz, zat gibi anlamlara gelebileceğini, Kur’an’daki teknik
kullanımda ise bütün insanların kökenine işaret edildiğini söylemiştir. Amine Vedûd,
gramer olarak “nefs” kelimesinin dişil bir yapıda olduğunu, kavramsal olarak ise
“nefs” kelimesinin ne dişil, ne de eril olduğunu, erkek veya dişi her varlığın özünü
oluşturduğunu belirtmektedir. Ona göre Kur’an’daki yaratılış kıssası, Allah’ın
insanoğlunun var edilişine Âdem ile başladığından söz etmez; çünkü insanoğlunun
yaratılışının Kur’anî anlatımı eril veya dişil gibi cinsiyet terimleriyle ifade
edilmemektedir.172
Muhsin, “nefs” kelimesinin yanı sıra “zevc” kelimesini de incelenmesi gereken
önemli bir kelime olarak görmüştür. Kur’an’da “zevc” kelimesinin genel olarak eş,
çift, grup anlamında kullanıldığı, “zevc” kelimesinin çoğulu “ezvâc” kelimesinin ise
eşleri ifade etmek amaçlı kullanıldığını söylemektedir. Ona göre “zevc” kelimesi,
yaratılışın ikinci bölümünü vurgulayan, ilk kadın olarak kabul edilen Havva’yı
anlatmak için kullanılan bir terimdir. Hâlbuki “zevc” kelimesi gramer kurallarına
göre erildir, kavramsal olarak bakıldığında ise ne eril, ne de dişildir.173
Amine Vedûd, “nefs” ve “zevc” kelimelerini bu şekilde açıkladıktan sonra
zevcin yaratılışı hakkında, ilk nefsin yaratılışına göre çok daha az bilgi sahibi
olduğumuzu söyler ve zevcin yaratılışı ile ilgili Kur’an’daki iki noktadan bahseder.
Bunlardan biri zevcin ilk nefisten olması, diğeri ise o nefsin zevci olmasıdır. Bu
kadar az malumattan dolayı da bazı müfessir ve İslam âlimlerinin, Havva’nın
170
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Âdem’in kaburga kemiğinden yaratıldığı iddiasında bulunan Kitab-ı Mukaddes
kıssalarına atıfta bulunma gereği hissettiklerini anlatmıştır.174
“Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden
(erkekli dişili) iki eş yarattık”175 ayetini temel alan Amine Vedûd, bütün varlıkların
çiftler halinde yaratıldığını, bu yüzden her varlığın bir eşinin olmasının yaratılış
planın bir parçası olduğunu belirtmiştir. Bir eşin varlığının ancak diğer eşin
varoluşuna bağlı olduğunu söyleyen Muhsin, insanoğlunun en baştan planlanarak
erkek ve dişi şeklinde çift olarak yaratılmış olduğunun Kur’an’da açık bir şekilde
ifade edildiğini vurgulamaktadır. Bütün bu tespitlerden hareketle Muhsin, Nisâ suresi
1. ayetin insanoğlunun kökenini bir çiftli sistemin –nefs ve zevcinin- parçası olan
“nefs-i vahide”ye dayandırdığını ortaya koymaktadır.176
Tefsirlerin “nefs-i vahide” kavramına getirdiği yorumları makalesine alan
Sadık Kılıç, “nefs-i vahide”nin temelde bir öz madde olduğunu, Âdem’in de, eşi
Havva’nın da bu maddeden yaratıldığını belirttikten sonra Nisâ suresi 1. ayete
verilecek anlamın “Sizi tek bir nefisten yarattı. (Aslında Âdem’i de) eşini de o
(nefsin özünden, cinsinden) yarattı” olması gerektiğini vurgulamıştır.177 Kılıç’a göre
“nefs-i vahide” kavramı, hem erkeğin yani Âdem’in hem de kadının yani Havva’nın
kendisinden yaratılmış olduğu, cinslerin ortak kaynağını, ilk fıtrî ve kök malzemeyi
göstermektedir.178
Kılıç, Nisâ suresi 1. ayet bağlamında tefsirlerde yer alan hadis rivayetlerinin
Kur’an kaynaklı olmayıp, Kitab-ı Mukaddes ve İncil metinlerindekilerin Sümer
kaynaklı, hadis metinlerindekinin ise Kitab-ı Mukaddes kaynaklı olduğundan söz
etmektedir.179

174

Muhsin, a.g.e., s. 50.

175

ez-Zâriyât, 51/49.

176

Muhsin, a.g.e., s. 51-54.

177

Kılıç, a.g.m., s. 6.

178

Kılıç, a.g.m., s. 12.

179

Kılıç, a.g.m., s. 8,11.
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“Ayetleri Anlamada Hadis Algısının Etkisi” adlı makalesinde Salih Kesgin,
Havva’nın Âdem’in kaburga kemiğinden yaratıldığına dair rivayet edilen hadisleri
inceledikten sonra yaratılış ile ilgili kullanılan ifadelerin bir teşbih olduğu, kadınların
inceliği ve hassaslığına dair müminlere yönelik öğütler içeren bir tasvir olarak yer
aldığını açıklamaktadır.180 Kesgin’e göre, Nisâ suresi 1. ayetteki “nefs-i vahide”
kavramını hadislere atıf yaparak Hz. Havva’nın Hz. Âdem’den yaratıldığını
söylemek doğru değildir.181
Muhsin Demirci, Hz. Havva’nın yaratılışı konusunda, eğri kaburga kemiğinden
ve aynı özden yaratılma olmak üzere iki görüşün kabul edildiğini belirtir. Demirci’ye
göre, bu yaklaşımlardan ikincisi daha makul görünmektedir. Çünkü yaratılışın
başlangıcında Allah’ın koyduğu genel bir yasanın hem Âdem, hem de Havva için
geçerli olması akla daha yatkın bir seçenektir. Ayetin yorumuna ve Peygamberin
hadisine de ters düşmemesi bakımından, Hz. Havva’nın Hz. Âdem ile aynı özden
yaratıldığını söylemek uygun görünmektedir.182
Abdülaziz Çaviş’e göre, Havva’nın Âdem’in kaburga kemiğinden yaratılmış
olması ve bu yaratılışa ait detaylar, Kur’an ve hadislerde yer almayıp tamamı
israiliyyâta dayanmaktadır.183 Hülya Alper’e göre, kadının yaratılışını anlatan,
aslında Kitab-ı Mukaddes’te yer alan bilgiler, hadis adı altında Müslüman bilginler
tarafından da kullanılmıştır.184
Hidayet Şefkatli Tuksal’a göre, kadının kaburga kemiğinden yaratılması ahlaki
açıdan sorun olmamakla beraber, kadının bu kaburga kemiği gibi eğri olduğu
söylemi ahlaki açıdan sorun içermektedir. Kadın bu eğriliğinden dolayı kulluk

180

Salih Kesgin, “Ayetleri Anlamada Hadis Algısının Etkisi: Nisâ Suresi 1. Ayet Ekseninde Bir
Tahlil Denemesi”, Tarihten Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü, Ed. Bilal Gökkır,
v.d., İstanbul, İlim Yayma Vakfı, 2009, s. 485-486.

181

Kesgin, a.g.m., s. 487.

182

Muhsin Demirci, Kur’an’ın Temel Konuları, İstanbul, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları, 2003, s. 102.

183

Abdülaziz Çaviş, Tefsir’u Esrarü’l-Kur’an, C: I, İstanbul, Matbaatü’l-Hidâye, s. 138.

184

Hülya Alper, “Ataerkil Zihniyetin Kur’an Meallerine Yansıması”, Akademik Araştırmalar
Dergisi, C: VI, Sayı: 22, İstanbul, 2004, s. 175.
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konusunda mağlup olarak başlamaktadır.185 Kadın fıtrat itibariyle de erkekten daha
kusurlu, daha zayıf kabul edilmektedir.186
Kadının kaburga kemiğinden yaratıldığını anlatan bu rivayetler, o dönemin
Arap geleneğine de uygun gözükmektedir. Kadının bu şekilde ikinci plana
atılmasında, o dönemdeki ataerkil zihniyetin etkileri görülmektedir. Esasen cahiliye
dönemi incelendiğinde Arapların hayatın pek çok alanında kadını ikinci plana
attıkları görülmektedir.
Ayetlerde geçmeyen kadının kaburga kemiğinden yaratılması meselesinin,
klasik kaynaklarda olayın nasıl gerçekleştiğine kadar detaylı bir şekilde anlatılması
şaşırtmaktadır. Müfessirler hadiste mecazî bir anlam aramaya çalışmamışlar, hadisin
lafzî anlamını kabul etmişlerdir.
Talip Özdeş’e göre, bu hadisin Hz. Peygamber tarafından söylendiği kabul
edilse bile, bunun kadınların nazik ve duygusal bir ruhi yapıya sahip olduğunu
belirtmek amaçlı yapılan bir teşbih olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan
incelendiğinde bize göre de eğrilik meselesinin mecaz olduğu anlaşılmaktadır.187
Ayrıca Özdeş’e göre, Hz. Peygamber’e isnad edilen hadislerde sadece ravi
zincirini incelemek de yeterli olmayabilir; o dönemin sosyal ve psikolojik şartları da
göz önünde tutulmalıdır. Bazı hadislerin isnad zinciri sağlam olup, sahih hadis
kitaplarına girmiş olması bile bazen yeterli olmamaktadır. Söylendiği dönemde
kullanılan kelimeler epistemolojik açıdan farklılıklar gösterebilmektedir. Hadis,
bütün bunlar dikkate alınarak tekrar incelenmelidir.188
Modern tefsir kaynakları ise, Nisâ suresi 1. ayetten hareketle Hz. Havva’nın
Hz. Âdem ile aynı cevherden, aynı özden yaratıldığı üzerinde durmuş,
Peygamberimizin kadının kaburga kemiğinden yaratıldığına değinen hadisini,
kadınların hassasiyetini

185

Tuksal, a.g.e., s. 76.

186

Tuksal, a.g.e., s. 82.

187

Özdeş,a.g.e., s. 108.

188

Özdeş,a.g.e., s. 106-107.
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2. BÖLÜM
CENNET HAYATI VE YASAK MEYVE

CENNET HAYATI VE YASAK MEYVE

2.1. CENNETİN MAHİYETİ
2.1.1. Cennet Kavramı
Cennet, lügatte, bitki ve ağaçları ile toprağı örten bahçe1, içinde çeşitli ağaçları
barındıran bahçe2, pek süslü ve ferah verici3 anlamlarına gelmektedir. Bundan ötürü,
dünyadaki her ağaçlık, bahçelik yere cennet adı verilmektedir.4 Bütün dini inanışlara
göre terim olarak cennet, ölümden veya kıyamet koptuktan sonra -ahiret hayatındamüminlerin ebedi saadet yurdunu ifade etmektedir. 5
Ömer Kara, cennet kelimesinin terim olarak manasını şöyle tanımlamıştır:
“Cennet; gerek kendisi gerekse içindeki nimetleri bizim idrakimiz dışında kalan, hem
firdevs, adn gibi cennetleri hem de bu cennetlerin kendi içlerindeki mertebe ve
bölümleriyle büyük kompleks bir yapı arz eden, Allah Teâlâ’nın mümin-muttakî
kulları için hazırladığı, içinde insanın istediği her şeye ulaşacağı ferah, huzur yerine,
kurtuluş evine, ahiret yurduna verilen isimdir.”6
Mustafa İslamoğlu, c-n-n kökünden türetilen tüm kelimelerin “gizlenme,
örtünme” anlamına geldiğini belirtmektedir. Bu sebeple cennetin “zemini
görünmeyecek kadar örtülü, kapalı” kök anlamının nedeni, “insan bilincine ve
tecrübesine kapalı” olmasıdır. Yoksa ağaçların sıklığından dolayı cennet kelimesi
kullanılmamıştır.7

1

M. Süreyya Şahin, “Cennet” md., D.İ.A., C: VII, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,
1993, s. 374.

2

Ömer Kara, “Kur’an’da ‘Âdem Cenneti’”, Ekev Akademi Dergisi, C: I, Sayı: 3, Erzurum, 1998,
s. 85.

3

Şevket Rado, Büyük Türk Sözlüğü, İstanbul, Hayat Yayınları, t.y., s. 183.

4

Erdem, a.g.e., s. 149.

5

Şahin, “Cennet”, C: VII, s. 374. Ayrıca bkz: Kara, a.g.m., C: I, Sayı: 3, s. 82.

6

Kara, a.g.m., C: I, Sayı: 3, s. 86.

7

Mustafa İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’an: Gerekçeli Meal-Tefsir, İstanbul, Düşün Yayıncılık,
2008, s. 17.
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Kur’an-ı Kerim’de Hz. Âdem’in eşiyle birlikte cennete yerleştiği haber
verilmekte, fakat buranın nasıl bir yer olduğu hususunda herhangi bir bilgiye
rastlanmamaktadır.8 Kur’an’da Hz. Âdem’in yaşadığı cennetin nerede olduğuna dair
açıklayıcı bir bilgi bulunmaması sebebiyle, Hz. Âdem’in bulunduğu cennet birçok
farklı yorumun ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Kur’an’da cennet kelimesi 147 yerde geçmektedir.9 Kur’an’da pek çok yerde
geçen cennet kelimesi, dünyada iken imanda sabır gösteren müminlere, sabırlarından
ötürü mükâfat yeri olarak zikredilmektedir.10 Kur’an’daki cennet kavramı üç farklı
boyutu ifade etmektedir. Bunlardan ilki, cennetin sözlük anlamı bağ, bahçedir.
İkincisi, Kur’an’ın genel hatlarla şeklini, muhtevasını ve unsurlarını belirlediği
“Ahiret Cenneti”dir. Üçüncüsü ise, Hz. Âdem ve Havva’nın Allah tarafından
içerisine konuldukları, bir süre ikamet ettirilip şeytanın vesveseleri ve Âdem’in
hatası ile indirildikleri mekân “Âdem Cenneti”dir.11
“Ey Âdem! Sen ve eşin cennette yerleşin”12 ayetinde
geçen mutlak cennet ibaresi ile Âdem’in içine yerleştiği cennetin neresi olduğu
tartışılmaya başlanır. Bu cennet, müminlerin kıyamet koptuktan sonra ebedi olarak
yaşayacakları cennet midir, yoksa Allah’ın Âdem ve eşi Havva için bir müddet
yaşayıp imtihana tabi tutulmaları için yaratılan ve ihtiyaç sonrasında yok edilen bir
cennet midir? Kara’ya göre, Âdem’in girdiği cennetin normal bir dünya cenneti
olduğuna dair bir bilgi olmamakla birlikte cennete girişin kıyamet koptuktan sonra
olacağına inandığımız “Ahiret Cenneti” olduğunu düşünmek de inancımıza ters
düşmektedir.13

8

Erdem, a.g.e., s. 150.

9

Abdulbâkî, a.g.e., s. 180-182.

10

İbrahim Görener, “Âdem’in Cennetten Yeryüzüne İnişi”, Bilimname, C: VIII, Sayı: 18, Kayseri,
2010/1, s. 47.

11

Kara, a.g.m., C: I, Sayı: 3, s. 77.

12

el-Bakara, 2/35.

13

Kara, a.g.m., C: I, Sayı: 3, s. 87. Ayrıca bkz. Yakıt, “Kur’an’da Hz. Âdem”, Sayı: 6, s. 10.
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“Dedik ki: “Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi
bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz”.14
“Şüphesiz senin için orada aç kalmak,
çıplak kalmak yoktur. Orada ne susuzluk çekersin, ne de güneş altında kalırsın”.15
Ayetlerde bir cennetten bahsedilmekte ve anlaşıldığına göre bu cennette bol meyve
ve yemiş türü şeyler bulunmaktadır. Bu cennette acıkma, susama, güneş altında ve
çıplak kalma mümkün değildir. Ayrıca bu cennette uzak durulması gereken bir ağaç
yer almaktadır. Bunun dışında herhangi bir bilgiye ulaşmak mümkün değildir.16
Yahudi ve Hıristiyanlardaki cennet kavramı ile ilgili bilgileri Kitab-ı
Mukaddes’in Tekvîn bölümünde bulmaktayız. Tevrat’taki cennet kavramı ile ilgili
bilgiler, Kur’an’ın anlatımıyla paralellik göstermesine rağmen detay konusunda
birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Tevrat meseleyi daha ayrıntılı bir biçimde ele
almıştır.17 Tekvîn bölümünün Âdem ve Havva bahsinde, Tanrı’nın Aden’de bir
bahçe dikip Âdem’in oraya yerleştirildiğinden bahsedildikten sonra o bahçe tasvir
edilir.
“Rab Tanrı doğuda, Aden’de bir bahçe dikti. Yarattığı Âdem’i oraya koydu.
Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam
ağacıyla iyiyle kötüyü bilme ağacı vardı. Aden’den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp
orada dört kola ayrılıyordu. İlk ırmağın adı Pişon’dur. Altın kaynakları olan Havila
sınırları boyunca akar. Orada iyi altın, reçine oniks bulunur. İkinci ırmağın adı
Gihon’dur, Kûş sınırları boyunca akar. Üçüncü ırmağın adı Dicle’dir, Asur’un
doğusundan akar. Dördüncü ırmak ise Fırat’tır”.

18

Tekvîn’deki cennet tasvirinden hareketle bu cennet için yer belirlemelerine
gidilmiş, kişiler arasında farklı yorumlar ortaya çıkmıştır. Tekvîn ayetlerindeki Dicle

14

el-Bakara, 2/35. Ayrıca bkz: el-A’râf, 7/19: “Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz
yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.”

15

Tâ-Hâ, 20/118-119.

16

Kara, a.g.m., C: I, Sayı: 3, s. 88-89.

17

Kara, a.g.m., C: I, Sayı: 3, s. 90.

18

Tekvîn, 2/8-14.
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ve Fırat nehirlerinden yola çıkarak bu bölgenin Mezopotamya civarında olduğunu
söylemek mümkün olabilir.19
Tekvîn bölümündeki anlatımları genişleten bazı bilgiler Hezekiel bölümünde
bulunmaktadır. Hezekiel’de bahsedilen cennet bir dağın üzerinde yer alan bahçedir.
Oradaki bilgi ve hayat ağacı ise sedir ağacıdır.20
Tevrat metinlerinde gök ve yer cenneti olmak üzere iki farklı cennet kavramı
dikkati çekmektedir. Gök cennetinden Tekvîn metinlerinde bahsedilmezken,
Vita’da21 Âdem’in yeryüzünden alınarak gökteki cennete Tanrının huzuruna
çıkarıldığı anlatılır. Âdem, göksel cennette Tanrıdan kullarını bağışlamasını ister ve
Tanrıya methiyeler düzerek merhametini insanlardan esirgememesi için niyazda
bulunur.22
Göksel cenneti yeryüzü cennetinden ayıran en önemli özellik ise insanların
ölümden sonra bu cennete girecek olmasıdır. Vita metinlerine göre gökyüzü cenneti,
ölüm sonrası ruhların ikamet ettiği bir yerdir.23 Âdem öldükten sonra kıyamete kadar
durmak üzere bu cennete konulmuştur.24
Hıristiyanlar

cennetin

yeri

konusundaki

tartışmalarını

hala

devam

ettirmektedirler. Hıristiyan ilahiyatçılar Kitab-ı Mukaddes’ten hareketle Âdem’in
bulunduğu cennetin dünyada olduğu görüşünü kabul etmektedirler. Zaman zaman
bazı bölge isimleri kullanılmakla birlikte genel olarak Doğu’da bir yer olduğunu
görüşünü benimsemektedirler.25
Yahudilikteki uhrevî cennet fikri diğer dinlerden etkilenerek ve Âdem’in
cenneti fikrinden hareketle oluşmuş, dolayısıyla Âdem’in girdiği cennet ile ölümden

19

Kara, a.g.m., C: I, Sayı: 3, s. 90.

20

Geniş bilgi için bkz: Hezekiel, 28/11-16; 31/8.

21

Vita, 25-29.

22

Batuk, “Âdem ve Havva’nın Kitabı”, C: V, Sayı:10, s. 69.

23

Vita, 37, 40.

24

Batuk, a.e., C: V, Sayı:10, s. 69-70.

25

Erdem, a.g.e., s. 65.
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sonra girilecek cennet özdeşleştirilmiştir. Hıristiyanlıkta ise Âdem’in cenneti ile
birlikte cennet fikrinin varlığı bilinmektedir.26
Hıristiyanlıktaki cennet inancı asıl olarak Eski Ahit ve Yahudi geleneğine
dayanmaktadır. Ancak sonraları Hıristiyanlığa özgü bir ahiret inancı geliştirmişlerdir.
İyi ve doğru kimselerin ebedi mükâfatı elde edecekleri ve semada bulunan bir
mekân, yeni bir cennet tasviri olarak karşımıza çıkmaktadır.27

2.1.2. “Âdem Cenneti”nin
Savunanlar

“Ahiret

Cenneti”

Olduğunu

Hz. Âdem’in cennetinin ebedilik yurdu olan Cennet-i huld olduğunu
savunanlar, bu konunun gaybî bir mesele olmasından ötürü ancak vahiyle
bilinebileceğini, kendilerinin de Kur’an ve sünnet çizgisinde hareket ettiklerini ifade
ederler. Ayrıca bu cennetin Cennet-i huld olduğu hususunda icmanın var olduğunu
ve âlimlerin bu görüş üzere birleştiklerini söylerler.28
Cennetin dünyada olduğunu savunanların ileri sürdükleri delilleri ele alarak
yapılan bu belirlemelerin, Hz. Âdem’in başından geçen olayla bazı noktalarda
uyuşmadığını söyleyen İbrahim Görener, bu noktaların en başında Âdem’in cenneti
hak ederek girmemiş olmasını zikretmektedir. Kur’an’da tasvir edilen uhrevî cennet
çerçevesinde düşünüldüğünde Âdem’in en başından beri cennete ebedi kalmak üzere
girmediği söylenebilir. Âdem yeryüzüne halife olarak gelecek, cennete hak ederek
girecek ve ebediyen orada kalabilecektir. Bu bakımdan Hz. Âdem’in “ahiret
cenneti”nde olduğu anlaşılmaktadır. Görener, kimi müfessirlerin cennetin dünyada
bir bahçe olabileceği üzerinde durmasının nedeni olarak, Tevrat metinlerinde geçen
İsrailî haberlerden etkilenmiş olma ihtimalini görmektedir.29

26

Kara, a.g.m., C: I, Sayı: 3, s. 90.

27

Şahin, “Cennet”, C: VII, s. 376.

28

Kara, a.g.m., C: I, Sayı: 3, s. 102.

29

Görener, a.g.m., C: VIII, Sayı: 18, s. 48.
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“Âdem Cenneti”nin ahirette müminlerin gireceği yer olduğunu savunanların
görüşleri şöyledir:


Ahirette müminler Hz. Âdem’e gelerek “Ey babamız bizim için cennetin
açılmasını iste” dediklerinde o da “Sizi cennetten çıkaran babanızın suçu
değil midir?” diyerek karşılık vermiştir.30 Bu ve benzeri hadis
rivayetlerinde Âdem’in içinde yaşadığı cennetin, ahirette müminlerin
gireceği yer olduğu belirtilmiştir.



Bakara suresi 36. ayet iki yönden bu cennetin “Ahiret Cenneti” olduğuna
işaret etmektedir. Bunlardan biri,

fiili, yüksekten ve yüce bir yerden

aşağı inmeyi ifade etmesidir. İkincisi ise,

fiilinin arkasından sizin için

yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır” buyrulmasıdır.31


Cennet tasvir edilirken, orada acıkma, çıplak kalma, susama ve güneşten
etkilenme olmayacağı belirtilmiştir. Bu özellikler “Ahiret Cenneti”nin
özellikleridir.32



Cennet kelimesi, marife bir kelimedir. Bu durum Kur’an’da sadece “Ahiret
Cenneti” için kullanılır. Bunun dışında bir mana kastedildiğinde kelime, ya
nekre olarak ya da izafetle gelir veya bir başka şey olduğuna dair bir karine
ile zikredilir.33



Âdem cenneti ile Hz. Âdem’in tekrar girmek istediği cennet birbiri ile
örtüşmektedir. Çünkü Hz. Âdem “Tövbe edip halimi düzeltirsem, beni
tekrar cennete sokar mısın?” diyerek Allah’tan söz almaktadır.34

30

el-Buhâri, IV/105-106; V/147, 225; VII/203, 214; VIII/172, 183; Müslim b. Haccâc, Sahihu
Müslim (Kütüb-i Sitte içinde), İstanbul, Çağrı Yayınları, 1401/1981, I/585; Muhammed b. İsa b.
Sevre es-SülemiTirmizi,Sünenü’t-Tirmizi (Kütüb-i Sitte içinde), İstanbul, Çağrı Yayınları,
1401/1981, II/362;Ahmed b. Ali b. Şuayb Nesai, Sünenu’n-Nesai (Kütüb-i Sitte içinde),
İstanbul, Çağrı Yayınları, 1401/1981, III/89-90; Süleyman b. Eş’as b. İshak el-Ezdi Ebû Davud
es-Sicistanî, Sünenu Ebî Davud (Kütüb-i Sitte içinde), İstanbul, Çağrı Yayınları, 1401/1981,
V/789, 868; Muhammed b. Yezid er-Rebei el-Kazvani İbn .Mace, Sünenu İbnMace (Kütüb-i
Sitte içinde), İstanbul, Çağrı Yayınları, 1401/1981,I/32.

31

Kara, a.g.m., C: I, Sayı: 3, s. 94.

32

Tâ-Hâ, 20/118-119.

33

Erdem, a.g.e., s. 152; Kara, a.g.m., C: I, Sayı: 3, s. 93.

34

Ebü’l-Fida İmadüddin İsmail b. Ömer İbn Kesir, Tefsirü’l-Kur’anî’l-Azim, C: I, Beyrut, Dârü’lKalem, t.y., s. 75.
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Hz. Âdem ile Hz. Musa karşılaşınca Hz. Musa ona: “Sen kendi soyundan
gelenlerin bedbaht olmasına sebep oldun, onları cennetten çıkardın.”
demiştir. Bu rivayette geçen cennet kelimesi marife olarak gelmiştir.
Üstelik Hz. Âdem’in Hz. Musa’ya söylediklerinden ötürü bir itirazı
olmamıştır.35 Bu yüzden bu cennet, ahiret cennetidir.



Allah

dilediği

kişiyi,

istediği

kadar

cennette

tutmaya

kadirdir.

Peygamberimiz de Miraç gecesi cennete girmiş, çıkmış ve oranın ebedilik
yurdu olduğunu haber vermiştir. Bu sebeple Hz. Âdem’in cennette olması
ve oradan çıkarılması mümkündür.36


Aklının mükemmelliğine rağmen Hz. Âdem’in yokluk yurdunda ebedilik
ağacına talip olmasını düşünmenin imkânsız olduğu belirtilmektedir.37
Böyle bir aklî delil de Hz. Âdem’in ikamet ettiği cennetin, ahiret cenneti
olduğunu göstermektedir.38

Bu delilleri dikkate alan İslam âlimlerinin çoğunluğu, Âdem’in içinde ikamet
ettiği cennetin “Ahiret Cenneti” olduğu kanaatine varmışlardır. Bu görüşü
benimseyenler, cennetin gökte olduğunu, iki ayrı cenneti düşünmenin ise imkânsız
olduğunu savunmaktadırlar.39
Hz. Âdem’in bulunduğu cennetin nerede olduğu konusunda pek çok tartışma
yapılmış

ve

taraflar

deliller

ortaya

koyarak

düşüncelerinin

doğruluğunu

savunmuşlardır. Kur’an’da Hz. Âdem’in bulunduğu cennet hakkında net bir bilgi
bulunmamasına rağmen, ayetlerden hareketle Hz. Âdem’in cenneti hakkında görüş
bildirmek mümkün olabilmektedir.

35

Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ensârî el-Kurtubi, el-Câmi lî Ahkâmi’l-Kur’an, thk.
Abdülmuhsin et-Türkî, C: I, Beyrut, Müessesetü’r-Risale, 2006, s. 451.

36

el-Kurtubi, a.g.e., C: I, s. 451.

37

el-Kurtubi, a.g.e., C: I, s. 452.

38

Erdem, a.g.e., s. 152.

39

Erdem, a.g.e., s. 151-152.
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2.1.3. “Âdem Cenneti”nin Dünyada Olduğunu Savunanlar
Fahreddin Râzî, Âdem’in bulunduğu cennetin yeryüzünde mi, gökyüzünde mi
olduğu konusunda müfessirlerin ihtilaf ettiklerini, gökyüzünde olduğunun kabul
edilmesi halinde ise cennetin sevap yurdu olan cennet mi, ebedilik cenneti mi, yoksa
bir başka cennet mi olduğu hususunda farklı görüşlerin ortaya çıktığını belirtmiş ve
bu görüşlere yer ayırmıştır.40
Fahreddin Râzî’nin Hz. Âdem’in ikamet ettiği cennet ile ebediyet cennetinin
farklı bir yer olması gerektiği yorumunu dikkate alan Mustafa Öztürk, Razi’nin
yaptığı yorumun, Tevrat’ta tasvir edilen cennetle Âdem cennetinin aynı olduğuna
işaret ettiğini söylemektedir. Ona göre, Ubey b. Ka’b ve Vehb b. Münebbih gibi
kimselerin Âdem’in cennetinin yeryüzünde olduğunu söylemiş olmaları bunun
doğruluğunu gösterir niteliktedir.41
Cennet kavramını metafizik alanla eşleştirmenin hata olduğunu belirten
Öztürk, Tâ-Hâ suresi 121. ayetin Hz. Âdem hakkında apaçık bir itham olacağını
vurgulamıştır. Geleneksel yorum esas alındığında birçok çelişki ortaya çıkmakta ve
akla gelen sorulara tatmin edici cevaplar vermek gerekmektedir. Öztürk’e göre,
Âdem kıssası, geleneksel tarzda yorumlandığında Pavlus’un öğretileri, temel fikir
itibariyle meşruiyet kazanmaktadır. Şu halde, Âdem’in yeryüzüne indirilmesi, uhrevî
cennetten dünyaya düşme değil, bolluk ve bereket içindeki bir hayat ortamından daha
çetin hayat şartlarının hâkim olduğu bir başka ortama intikal etmektir.42
Bahattin Dartma makalesinde, Hz. Âdem ve eşinin atıldıkları cennetin bu
dünyada mı yoksa ahirette mi olduğunu tespit etmeye çalışmıştır. A’râf suresi 19.
ayet, Hz. Âdem ve eşi Hz. Havva’nın yasaklanan ağaca yaklaşmama emriyle
imtihana tabi tutulduklarını ve yedikleri takdirde zalimlerden olacaklarını
bildirmektedir. Dartma, ahiretin bir imtihan yeri değil, yapılan iyilik ve
kötülüklerinin karşılığını görme günü43 olduğunu söyler ve ahiretteki cennette
40

er-Râzî, a.g.e., C:III, s. 4.

41

Öztürk, a.g.m., C: I, Sayı:2, s. 171.

42

Öztürk, a.g.m., C:I, Sayı:2, s. 176-179.

43

el-Mü’min, 40/40; Yâsîn, 36/54; Âl-i İmrân, 3/185.
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sunulan nimetlerde herhangi bir kısıtlamanın olmadığını44 ilgili ayetlerle ortaya
koyar.45
Dartma’nın, Hz. Âdem’in çıkarıldığı cennetin ahirette değil bu dünyada
olduğuna46 dair sunduğu bir başka delil ise şeytanın bu cennete girmiş olmasıdır.
Hâlbuki “Ahiret Cenneti”ne şeytanın girmesi söz konusu değildir, oraya ancak iman
edenler ve salih amelde bulunanlar girebilir.47 Ayrıca şeytanın bulunduğu mekânda
güven içinde olmak mümkün değildir; ahiret yurdundaki cennet ise korku, üzüntü ve
sıkıntının olmadığı48 güvenli bir ortamdır.49
Şeytanın melek ve ebedilerden olma gerekçesiyle kandırdığı Hz. Âdem’in,
ebedi olan uhrevî cennette böyle bir isteğin peşinden gitmesi düşünülemez. Günah
işleme, yalan, aldatma, boş sözler gibi kötü vasıfların bulunmadığı uhrevî cennette50,
Hz. Âdem’in şeytan tarafından kandırılması da Kur’an’ın öğretilerine ters
düşmektedir. Hz. Âdem ve eşi Havva’nın işledikleri günah sebebiyle bağışlanma
dilemeleri

ve

hatalarına

karşılık

cennetten

çıkarılmaları,

hesapların

sorgulanmasından sonra girilen ahiretteki cennet için mümkün değildir. Şeytanın Hz.
Âdem ve Hz. Havva’yı kandırarak onların avret yerlerinin açılmasına sebep olması51,
çıplak kalınmayacak52 uhrevî cennet için doğru olamaz.53

44

el-Mü’min, 40/40; el-Vâkı’a, 56/32-33; Kâf, 50/35; el-İnsan, 76/20.

45

Bahattin Dartma, “Hz. Âdem’in Dışlandığı Cennetin Dünyası Meselesi”, Din Bilimleri
Akademik Araştırma Dergisi, C: IX, Sayı: 2, Samsun, 2009, s. 13-14.

46

Dartma, a.g.m., C: IX, Sayı: 2, s. 11.

47

er-Ra’d, 13/35; el-A’râf, 7/42; et-Tûr, 52/17; Kâf, 50/31-34.

48

el-A’râf, 7/49; ez-Zuhruf, 43/68; Sebe’, 34/37; ed-Duhân, 44/51-55.

49

Dartma, a.g.m., Cilt: IX, Sayı: 2, s. 14-15.

50

el-Vâkı’a, 56/25-26; en-Nebe’, 78/35.

51

el-A’râf, 7/20: “Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için
kendilerine vesvese verdi.”; el-A’râf, 7/22: “Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri
göründü.”; el-A’râf, 7/27: “Ey Âdemoğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için, elbiselerini
soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi, şeytan sizi de saptırmasın.”

52

Tâ-Hâ, 20/118.

53

Dartma, a.g.m., C: IX, Sayı: 2, s. 16-20.
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“Âdem Cenneti”nin dünyada olduğunu savunanların ileri sürdüğü görüşler
şöyledir:


Âdem’in halife tayin edilmesi yeryüzünde gerçekleşmiştir.54



Allah’ın Âdem’i yaratıp sonra göğe yükselttiğine dair bir haber mevcut
değildir.55



Hz. Âdem ebedilik cennetinde bulunuyor olsaydı, şeytan ebedi olmanın
yollarını göstermeye çalışmazdı.56



Mükâfat mekânı olan cennetin nimetleri süreklidir, tükenmez.57 Hz.
Âdem’in girdiği cennet uhrevî cennet olsaydı nimetler sona ermezdi.58



Ebu Müslim el-İsfahani’ye (ö. 322/934) göre Hz. Âdem’in cennetten
indirilmesi bir bölgeden bir başka bölgeye geçmesidir. Bu mana
çerçevesinde, bu cennet yeryüzündedir.59



Ahirette müminlere vadedilen cennete şeytanın girmesi düşünülemez.60



Ahiretteki cennette yasak söz konusu olamaz. Bu sebeple ağacın
yasaklanmasından bahsetmek ancak dünyada mümkün olabilir.61



Ahiretteki cennette herhangi bir yükümlülük yoktur, isteyen istediği gibi
hareket etme özgürlüğüne sahiptir.62



Ahiretteki cennette emre itaatsizlik söz konusu değildir.63



Ahiretteki cennette ölümsüzlük aranmaz.64

54

Yakıt, “Kur’an’da Hz. Âdem”, Sayı: 6, s. 10; Erdem, a.g.e., s. 150.

55

Yakıt, a.e., Sayı: 6, s. 10; Erdem, a.g.e., s. 151.

56

er-Râzî, a.g.e., C: III, s. 3.

57

er-Ra’d, 13/35; Hûd, 11/108.

58

er-Râzî, a.g.e., C: III, s. 3.

59

er-Râzî, a.g.e., C: III, s. 3.

60

Yakıt, “Kur’an’da Hz. Âdem”, Sayı: 6, s. 10; Erdem, a.g.e., s. 151.

61

Yakıt, a.e., Sayı: 6, s. 10.

62

Yakıt, a.e., Sayı: 6, s. 10; Erdem, a.g.e., s. 151.

63

Yakıt, a.e., Sayı: 6, s. 10.

64

Tâ-Hâ, 20/120: “Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: “Ey Âdem! Sana ebedilik ağacını
ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?””
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Ahiretteki cennette yalan, vesvese, aldatma, isyan gibi kötü davranışlar söz
konusu değildir.65



Kur’an’daki bazı ayetler, yeryüzü bahçelerine de cennet denildiğini
göstermektedir. Öyle ise Âdem’in ikamet ettiği cennet, dünya bahçesidir.66



Ahiretteki cennete girenlerin oradan çıkmaları söz konusu değildir.67



Allah’ın ilk insanı ebedi kalınacak ve mükellef olunmayacak cennette
yaratması düşünülemez. Çünkü O, amel işleyenlere ait olan mükâfatı, amel
işlememiş kullarına vermez.68



Cennette Hz. Âdem şeytan tarafından nasıl aldatılabilir.69

Bütün belirtilen bu sebeplerden dolayı Hz. Âdem’in bulunduğu yerin
yeryüzünde bir bahçe olduğu kanısına varılmaktadır.70 Âdem ve Havva, cennette
dilediklerini yiyip içme iznine sahip olduklarından dolayı acıkma ve susama söz
konusu olmaz. Bu da cennetin dünyada bir bahçe olduğu ihtimalini kuvvetlendirir.71
Âdem’in cennetinin dünyada olduğunu savunan bazı âlimler, bu cennetin Fars
ülkesi ile Kirman arasında, Aden arazisinde veya Filistin’de olduğu yönünde
iddialarda bulunmuşlardır.72
Hz. Âdem’in ikamet ettiği cennetin dünyada olduğunu düşünen kimseler,
Kur’an ve sünneti birinci kaynak kabul etmekle beraber yeterli açıklama
bulunmadığı için icmanın mümkün olmadığını ve kendi delillerinin daha kuvvetli
olduğunu savunurlar.73 Bu kimselere göre, Hz. Âdem’in içinde bulunduğu cennetin
dünyada bir bahçe olduğunu söylemek doğru bir tespit olur.
65

Yakıt, a.e., Sayı: 6, s. 10; Erdem, a.g.e., s. 151.

66

Ateş, a.g.e., C: III, s. 323.

67

el-Hicr, 15/48.

68

er-Râzî, a.g.e., C: III, s. 3.

69

Yakıt, a.e., Sayı: 6, s. 10; Erdem, a.g.e., s. 151.

70

Yakıt, a.e., Sayı: 6, s. 11.

71

Hidayet Aydar, “Âdem’in Meyvesi”, Meyve Kitabı, Ed. Emine Gürsoy Naskali, Dilek Herkmen,
İstanbul, Kitabevi Yayınları, 2006, s. 86.

72

Bolay, “Âdem”, a.g.e., C: I, s. 361.

73

Kara, a.g.m., C: I, Sayı: 3, s. 102.
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Tâ-Hâ suresi 118 ve 119. ayetlerdeki cennet tasviri ve Kur’an’da marife bir
kelime olarak geçen cennet kelimesi74, Hz. Âdem’in ahiret cennetinde olabileceği
düşüncesini kuvvetlendirmektedir. Yine Bakara suresi 36. ayetteki
verilen anlam

75

fiiline

Hz. Âdem’in bulunduğu cennetin ahiret cenneti olduğu fikrini akla

getirmektedir. Peygamberimizin Miraç gecesi cennete girip çıkması ve oranın
ebedilik yurdu olduğunu söylemesi76 de Hz. Âdem’in ahiret cennetinde olabileceği
izlenimini vermektedir. Yüce Allah en iyi bilendir.

2.2. YASAK MEYVE VE CENNETTEN ÇIKARILMA
2.2.1. Mitolojide Yasak Meyve
Bir Sümer öyküsüne göre, huluppu ağacının yasak meyve ile benzerlikleri göze
çarpmaktadır. Öyküye göre, Fırat nehri kenarında huluppu adında bir ağaç kök
salmış. Zamanla büyüyen bu ağaç güney rüzgârları yüzünden kökünden kopmuş ve
sürüklenmeye başlamış. Ağacı gören tanrıça İnanna hemen yakalamış ve bu ağacı
tanrıların bahçesine dikmiş. Ağaç büyüdüğünde kendine bir taht ve yatak yapmayı
umuyormuş. Zaman geçmiş, ağaç büyümüş; fakat üzerinde koca bir yılan, Lilit
adında bir cin ve Anzu kuşu yuva yapmış. Bu şekilde ağacı kesemeyeceğini anlayan
tanrıça, kardeşi güneş tanrısı Utu’ya koşmuş ve durumdan kendisini kurtarmasını
istemiş. Güneş tanrısı kendisine yardımcı olmayınca Gılgamış’a başvurmuş.
Gılgamış tanrıçanın isteğini kabul etmiş ve ağacın devrilip taht ve yatak yapılmasını
sağlamış.77
Tanrıça İnanna’nın tanrıların bahçesine getirip diktiği huluppu ağacı, güneş
tanrısı Utu, yılan ve Lilit isimli cin, Tevrat, İncil ve bunlar dolayısıyla Kur’an
kıssalarına temel oluşturduğu iddia edilmektedir. Tevrat, İncil ve Kur’an kıssalarına

74

Erdem, a.g.e., s. 152.

75

Kara, a.g.m., C: I, Sayı: 3, s. 94.

76

el-Kurtubi, a.g.e., C: I, s. 451.

77

Abdullah Rıza Ergüven, Huluppu Ağacı: Sümer Kültürünün Kur’an, İncil ve Tevrat’taki
Yeri, İstanbul, Kaynak Yayınları, 1999, s. 57-61.
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göz atıldığında Sümer efsanelerinden izlerin görüldüğü söylenmiştir.78 Bu iddiaya
göre, yaratılış mitoslarındaki hayat ağacı veya bilgelik ağacının kökenleri, tanrıların
bahçesine dikilen huluppu ağacına dayanmaktadır.79
Oysa yaratılış mitoslarının kutsal kitaplardaki kıssalara temel oluşturduğunu
söylemek yaratıcının iradesine karşı çıkmak olur. Rab katında hak olan kitapların,
Sümer efsanelerinden esinlenerek oluşturulduğu söyleminin iddiadan öteye geçmesi
mümkün değildir. Tevrat, İncil ve Kur’an, Allah tarafından indirilmiş mukaddes
kitaplardır.80 Özellikle Kur’an’ın kaynağı olarak Sümer efsanelerini göstermek çok
büyük bir hatadır. Kur’an’ın kaynağı bizzat Yüce Allah’tır ve Kur’an insanları doğru
yola iletmek amacıyla gönderilen bir mucizedir.81 Böyle muhteşem bir kitabın
kaynağının Sümer mitolojisi olarak düşünülmesi mümkün değildir.
Hinduizm’de Tanrı Yâmâ’ya, Yamî ile aşk yapmayı ve yatmayı yasaklamıştır.
Fakat Yâmâ yasakları çiğneyerek Yamî ile yatmıştır.82 Hinduizm inancına göre yasak
ağaç, aşk ve yatmaktır. Yamî, nesli devam ettirmek amaçlı yattığını ve asıl amacının
aşk yapmak olmadığını söylemektedir. Kendisini yatmadığında ebedi kalmama
ihtimali ile savunmaktadır. Bu öykü şeytanın Havva’yı ebedilik vaadiyle
kandırmasına benzemektedir.83
Yılan ve yasak ağaç ile ilgili pek çok efsane bulunmaktadır. Ağaç sürekli bir
biçimde hayat ağacı olarak nitelenmekte, ona sarılmış şekilde simgelenen yılan ise
baştan çıkarıcı ya da şeytan olarak anlamlandırılmaktadır. Bir efsane olarak başlayan
ağaç ve yılan, zamanla mite dönüşmüştür. Yasak ağaca ulaşma çabası kadına
yüklenmiş ve bundan dolayı her musibetten kadın sorumlu tutulmuştur.84

78

Ergüven, a.g.e., s. 91-92.

79

Ergüven, a.g.e., s. 100.

80

el-Bakara, 2/136; Âl-i İmrân, 3/84.

81

el-Bakara, 2/97.

82

Ali Şeriati, Dinler Tarihi, Çev. Erdoğan Vatansever, C: I, İstanbul, Seçkin Yayıncılık, 1988,
s. 284.

83

Şeriati, a.g.e., s. 284.

84

Churchward, a.g.e., s. 146.
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Ebedilik, yasak meyve, yılan ve kadın arasında kurulan ilişki cinselliği de
içeren bir boyut sergilemektedir.85 Gılgamış Destanı’nı incelediğimizde, Enkidu’yu
hayvanların yoldaşı, vahşi doğanın bir parçası olarak görüyoruz. Efsaneye göre,
insanlar Enkidu’yu görüp korktukları için, medeni biri haline gelsin diye, bir tapınak
fahişesini görevlendirip ona yollarlar. Kadınla ilişkiye giren Enkidu, artık doğadan
kopmuş ve insan dünyasının bir parçası haline gelmiştir. Sihir kaybolup hayvanların
yanına dönmek isteyince hayvanlar ondan kaçmaya başlamıştır.86
Tapınak fahişesi kadın, bilgi sahibi Enkidu’yu tanrılara benzetmektedir.87
Hâlbuki insan ölümlüdür ve Enkidu cinsel ilişkiye girmesiyle insanlaştırılmıştır.88
Enkidu’nun ölümünden sonra arkadaşı Gılgamış ölümsüzlük sırrını aramak için
bütün yeryüzünü dolaşmıştır. Sonunda ölümsüzlük sağlayan bitkiyi ele geçirmiştir;
ama yılan bu bitkiyi Gılgamış’tan çalmıştır.89 Ölümsüzlük tanrıların ayrıcalığı
olduğundan insanlarla paylaşma gibi bir düşünceleri olmamıştır.90
Hikâyede adamı yoldan çıkartan kadındır. Enkidu kadın yüzünden insanlar gibi
yaşamaya başlamış, fakat insan haline gelmesiyle güçten düşmüş ve ölümü tatmıştır.
Kadın,

bu

kötü

amacı

gerçekleştirmek

için

cinselliğini

kullanmaktan

çekinmemiştir.91 Böylece kadın, cinselliği sayesinde adamı yoldan çıkartan bir unsur
haline gelmiştir. Adam kadının hilelerine kanarak ölümsüzlüğünü yitirmiştir.
Sümer efsanesi ile Tevrat metinleri karşılaştırıldığında bir paralelliğin göze
çarptığı düşünülmektedir. Kramer’e göre, göksel bir cennet düşüncesinin başlangıcı
Sümerlere aittir.92 Tevrat’ta bahsedilen Aden bahçesi, Dilmun için yapılan tarife
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Fatmagül Berktay, Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hıristiyanlıkta ve İslamiyet’te
Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım, İstanbul, Metis Yayınları, 1996, s. 69.
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Ş. Teoman Duralı, Gılgamış Destanı, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2007, s. 21-23.
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Duralı, a.g.e., s. 23.
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Berktay, a.g.e., s. 69.
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Duralı, a.g.e., s. 53-62. Ayrıca bkz: Berktay, a.g.e., s. 69.
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Berktay, a.g.e., s. 69.
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Duralı, a.g.e., s. 23.
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Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, s. 123.
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benzemektedir. Rab Tanrı Doğu’da bir bahçe dikmiştir.93 Bu bahçenin içinden bir
ırmak doğmakta ve dört kola ayrılmaktadır.94 Yaşatan hanım (hayatın hanımı)
anlamına gelen ‘Ninti’ kelimesi, İbranice “yaşam” anlamına gelen sözcükten türeyen
‘Havva’ ismi ile benzerlik göstermektedir.95 Araştırmalara göre, Havva’ya yapılan
lanetin arka planında tanrıçaların ağrısız doğum yapmaları yatmaktadır. Ninhursag’ın
yasakladığı bitkiler, Tevrat metinlerinde yasaklanan ağaç ile örtüşmektedir.96 Su
tanrısı Enki’nin yasak bitkiyi yemesi ve bu hareketinden dolayı lanetlenmesi, Âdem
ve Havva’nın yasak ağaçtan yemesi ve günahlarından ötürü lanetlenmelerini
çağrıştırmaktadır.97 Bu benzerliklerden yola çıkarak, kutsal metinlerin Yaratılış
babında anlatılanların, Sümer efsanesinden alınma olduğu iddia edilmektedir.98
Mitoloji öyküleri ile kutsal kitaplar arasında yapılan mukayeseler neticesinde
metinlerde bazı benzerliklerin bulunması, ilahi kitapların kaynağının efsaneler
olabileceği düşüncesini ortaya çıkartmıştır. Bu düşünce sebebiyle mitoloji uzmanları,
temel kaynak olarak mitolojik öyküleri kabul etmiş ve metinler arasındaki
benzerlikleri birbirleriyle örtüştürmeye çalışmıştır. Hâlbuki Allah katında hak olan
kitaplar için bunu söylemek kesinlikle doğru olmaz.
Oysa bize göre mitolojide verilen bilgilerle kutsal metinlerde geçen bilgileri
birbiriyle örtüşmesi, kutsal metinlerin kaynağının mitoloji olduğunun düşünülmesini
değil, kutsal metinlerin verdiği bilgilerin doğruluğunu gösterir.
Mitolojik hikâyelerde, kötülüğün ortaya çıkıp yayılmasında kadın asıl kaynak
olarak görülmektedir. Tarih boyunca her dönemde kadının varlığı hakkında
tartışmalar yapılmış ve kadın yeryüzündeki bütün kötülüklerin sebebi ikincil bir
varlık olarak kabul edilmiştir. Mitolojide kadına karşı oluşturulan bu algı, çağlar
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Tekvîn, 2/8.

94

Tekvîn, 2/10.
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Kramer, a.e., s. 124.
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Muazzez İlmiye Çığ, Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği, İstanbul, Kaynak Yayınları, 2005,
s. 54.
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Kramer, a.e., s. 124.
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Çığ, Kur’an İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni, s. 42.
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boyu aralarında ilahi dinlere mensup olanları da içeren farklı toplum kültürlerinde
etkisini göstermiştir. Toplumun düşüncelerine ve inançlarına yön vererek kadının
toplumdan soyutlanmasına yol açmıştır. Oluşan bu algı yüzünden kadın ikinci plana
itilmiştir.
Tarihin ilk dönemlerinden itibaren dikkati çeken yasak meyve hikâyelerinin
günümüzdeki kadın algısına etkisi düşünülmesi gereken bir mevzudur. Şimdi
mitlerdeki kadın algısının dini inançlara bir etkisinin olup olmadığını, yapılan
araştırmalar doğrultusunda inceleyelim.

2.2.2. İlahi Dinlerde Yasak Meyve
Cennete yerleşen Hz. Âdem ve Hz. Havva, biri hariç bütün cennet
nimetlerinden diledikleri gibi faydalanabileceklerdi. Fakat bir ağaç vardı ki bu ağaca
yaklaştıklarında

Allah’ın

emrine

itaatsizlik

ederek

zalimlerden

olmakla

uyarılmışlardı. Nitekim Allah Bakara suresinde,
“Şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz”99 diyerek buna işaret etmiştir.
Kur’an’da

kelimesi daha çok bilinen şekliyle gövdesi, dalları, yaprakları

olan bir bitkiyi tarif etmek üzere kullanılmıştır. Hz. Âdem ve eşi Havva’nın yediği
meyve için bu kelimenin kullanılması, bilinen bir ağaç olduğu fikrini vermektedir.
Tevrat’ta bu ağaç, yemek için iyi, gözlere hoş ve anlayışlı kılmak için arzu edilen bir
ağaç100 olarak tasvir edilmektedir.101
Bu ağacın ne olduğu hakkında Bakara suresinde bilgi verilmezken, Tâ-Hâ
suresinde yasaklanan ağaç şeytan tarafından ebedilik ağacı olarak tanıtılmaktadır:
“Nihayet şeytan ona
vesvese verip şöyle dedi: “Ey Âdem! Sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir
saltanatı göstereyim mi?””.102 A’râf suresinde ise şeytanın Hz. Âdem ve Hz.
Havva’ya, bu ağaca yaklaşıldığında melek ya da ebedi kalacaklardan olmamaları için
99

el-Bakara, 2/35.

100

Tekvîn, 3/6.

101

Aydar, a.g.m., s. 92-93.

102

Tâ-Hâ, 20/120.
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Allah’ın yasakladığı vesvesesini verdiğinden bahsedilmektedir:
“Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara
açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki: “Rabbiniz bu ağacı size ancak,
melek olmayasınız ya da (cennette) ebedi kalacaklardan olmayasınız diye
yasakladı”.103
Tevrat metinlerine baktığımızda bu ağaç, iyiyle kötüyü bilme ağacı olarak
açıklanmıştır. Tekvîn bölümündeki insanın günahı bahsinde, bahçenin ortasındaki
ağacın meyvesinden yemenin yasaklandığını görmekteyiz. Bahçenin ortasında iki
ağaç bulunuyordu; bunlardan biri hayat ağacı, diğeri ise iyiyle kötüyü bilme
ağacıydı. Yasaklanan ağacın ise iyiyle kötüyü bilme ağacı olduğunu metinlerden
anlamaktayız.
“Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında
yaşam ağacı ile iyiyle kötüyü bilme ağacı vardı… Rab Tanrının yarattığı yabanıl
hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, “Tanrı gerçekten, ‘Bahçedeki ağaçların
meyvesini yemeyin’ dedi mi?” diye sordu. Kadın, “Bahçedeki ağaçların meyvelerinden
yiyebiliriz” diye yanıtladı, “Ama Tanrı, ‘Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini
yemeyin, ona dokunmayın; yoksa ölürsünüz’ dedi.” Yılan, “Kesinlikle ölmezsiniz”
dedi. “Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle
kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız”.

104

Yasak ağacın ne olduğu konusunda âlimler tefsirlerinde farklı yorumlarda
bulunmuşlardır:


“İlim” yani hayır ve şerri bilme ağacı.105



Üzüm asması.106 Bu sebeple Muhammed ümmetine şarap haram
kılınmıştır.



Bir ağaç cinsi.107

103

el-A’râf, 7/19.

104

Tekvîn, 3/1-5.
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Ebû İshak Ahmed b. Muhammed b. İbrahim en-Nisaburi Sa’lebi, Kısasü’l-Enbiyâ Arâisü’lMecâlis, Kahire, el-Matbaatü’l-Behiyye, 1883, s. 23.
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Ebü’l-Ferec Cemaleddin Abdurrahman b. Ali İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-Mesîr fî İlmi’t-Tefsir, C: I,
Beyrut, el-Mektebü’l-İslamî, 1987, s. 66.
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Başak ağacı.108



Sünbüle.109



Zeytin ağacı.110



Hurma ağacı.111



İncir ağacı.112



Meyvesinden yenildiğinde büyük abdest ihtiyacı hissettiren bir ağaç.113



Kâfur ağacı.114



Ebedilik ağacı.115



Şarap ağacı.116



“Mihnet” ağacı.117



Üzüm ağacı.118



Kavun ağacı.119



Meyve ağacı.120



“Şecere-i İlm-i Muhammed”.121



“Şecere-i Âl-i Muhammed”. 122
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Abdullah Aydemir, Tefsirde İsrailiyyât, Ankara, Diyanet İşleri Bakanlığı Yayınları, 1979, s.
256. Ayrıca bkz. Abdullah Aydemir, İslamî Kaynaklara Göre Peygamberler, Ankara, Türkiye
Diyanet Vakfı Yayınları, 1992, s. 25.

108
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Yasak ağaç hakkında birçok şey söylenmektedir; fakat bu bilgiler kesinliği
olmayan bilgilerdir. Kur’an’da özel ismi belirtilmeyen bu ağaç, Hz. Âdem ve eşini
mutlu veya bedbaht etme özelliğine sahiptir. Geleneğe göre, ağaç yer sınırlardan bir
sınırı,

ağacın

meyvesinden

yemek

ise

davranış

sınırlarından

bir

sınırı

göstermektedir.123
Taberi, yasak ağaç ile ilgili görüşleri aktardıktan sonra bu ağaç hakkında
herhangi açık bir delilin olmadığını, eğer bu ağacı bilmemiz zaruri olsaydı Allah
tarafından bildirileceğini, bildirilmediğine göre ağacın ne olduğunu bilgisinin gerekli
olmadığını aktarır ve yasak ağacı, Allah’ın meyvesinin yenmesini Âdem’e
yasakladığı bir ağaç olarak nitelendirir.124
Râzî,

kelimesinin kadının ve erkeğin avret mahalli olduğunu söyler.

Açılması ve ortaya çıkması insanı üzdüğü, utandırdığı için bu adın verildiğini belirtir.
Râzî’ye göre,

“Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret

yerleri göründü”125 ayeti, avret yerlerini açmanın, insanların tabiatlarında müstehcen
olmaya ve akıllarında çirkin görünmeye devam ettiğinin işaretidir.126
Ebussuûd Efendi’ye (ö. 982/1574) göre,

kelimesi “ayıp, çirkin”

anlamında kullanılmıştır. Bu kelime ile kimsenin bulunmadığı yerde ve eşinin
yanında bile gereksiz olarak açık saçık durmanın, çirkin ve müstehcen olduğu ifade
edilmektedir. Ayrıca, hem Âdem, hem de Havva eşit olarak emre muhatap oldukları
halde, yasak ağaçtan yeme hususunda Âdem Havva’ya tâbi olurken, cennete
yerleşme hususunda ise Havva Âdem’e tâbi olmuştur.127
Elmalılı Hamdi Yazır, ağaç ile ilgili yapılan yorumlardan bazılarını aktardıktan
sonra Hıristiyanların yasak ağaç hakkında erkek ile kadın arasındaki cinsî
yakınlaşmayı anladıklarını, bu yüzden de evlenmemeyi ibadet ve sevap kabul

122

Aydemir, Tefsirde İsrailiyyât, s. 257.
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Akın, C: V, İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 2006, s. 2144.
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ettiklerini söylemektedir. Kur’an açısından yasak ağaca cinsî münasebet demek
mümkün değildir. Yasak ağaçtan yemek, vekilliği unutmak ve asalet davasına
kalkışmak demektir.128
Tabatabaî,

“Cennet yaprağından üzerlerini

örtmeye başladırlar”129 ayetinden hareketle ayıp yerlerden maksadın cinsel organlar
olduğunu söylemektedir. Cinsellik hayvani bir eğilim olması sebebiyle büyüyüp
gelişmeyi gerektirir. Şeytanın tek derdi ise onların ayıp yerlerini ortaya
çıkarmaktır.130
Muhammed Esed yasak ağacı, Yüce Allah’ın insanın arzu ve eylemleri için
koyduğu sınırları, yani insanın kendi tabiatını zorlayıp bozmadan aşamayacağı
sınırları simgeleyen bir sembol olarak tarif etmektedir.131
Bir diğer ihtimale göre o ağaç, Âdem ile Havva’nın hallerinin değişmesine,
düzen ve mutluluklarının bozulmasına sebep olan bir ağaç idi. Bunun dışında bir
başka hakikatten bahsetmek Kur’an bazında mümkün değildir.132
İsmail Yakıt, Menar tefsirinde yasak ağaçtan neslin devamı ve ölümsüzlük
anlaşıldığını belirtmektedir. İnsan hayatı bir gün ölümün kendisine ulaşacağını bilir,
bu yüzden ebedi hayatın yollarını arar. Hayatın devamının ancak kendi nesliyle
olduğunu anlayan insanoğlu, soyunun devamını sağlar. Böylece neslini ebedi kılar ve
yıkılmaz bir saltanat elde eder. Yakıt, bu ağacı sembol olarak anlamanın Allah’ın
fiilleri açısından daha uygun olduğunu vurgulamaktadır.133
Süleyman Ateş, ağacın sembolik mana taşıdığını, asıl olarak kadın ve erkeğin
cinsel münasebetinden kinaye olduğunu söylemektedir. Bu birleşme ile insan, ağaç
gibi dallanır ve ürer. Hıristiyan inancına göre de ağaçtan kasıt cinsel birleşmedir. Hz.
Âdem o ağaçtan yiyerek ebedi yaşama özelliğine kavuşmak istemiştir. Böylece
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Yazır, a.g.e., C: I, s. 323.
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Tâ-Hâ, 20/121.
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Tabatabaî, a.g.e., C: I, s. 201.
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Esed, a.g.e., C: II, s. 642.
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Kültür Yayınları, 1987, s. 87.
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Yakıt, “Kur’an’da Hz. Âdem”, Sayı: 6, s. 13.

(Düzeltme)

68

hayatını, kendisinden üreyecek nesillerle sürdürmek istemiştir. Ebediyet duygusunu
tatmak isteyen Âdem, ağaçtan yemesiyle cennetten ayrılmak zorunda kalmıştır.134
Şeytanın şehvet duygusu ile onları kandırmaya çalışması ve bu duygu ile yasak
ağaçtan yiyince hemen cinsel organlarının görünmesi, bu yasak ağacın cinsel
münasebet olduğu düşüncesini güçlendirmektedir. Daha önceden şehvet duygularını
düşünmeyen Âdem ve Havva, şeytanın hilesiyle cinsel birleşme yoluna girmişlerdir.
Yasağın delinmesiyle birlikte avret uzuvları birbirine görünmüş ve organlarını örtme
gereği duymuşlardır.135
Ayetlerden Âdem ile eşi Havva’nın, henüz cinsel uzuvlarının farkında
olmadıkları, yani birleşme ve üreme safhasına henüz ulaşmadıkları anlaşılmaktadır.
Fakat ilahî kanunlar gereği insanlığın çoğalması için erkek ve kadının birleşmesi
gerekmektedir. Bu sebeple şeytan, Âdem’in şehvetini tahrik ederek yasak ağaca
yönlendirir.136
Süleyman Ateş’in yasak ağaç hakkındaki yorumlarının bir benzerini, Celal
Yıldırım’da görmek mümkündür. Yıldırım’a göre şeytanın tek arzusu, Hz. Âdem ve
eşi Havva’yı şehvetlerini tahrik ederek ilahî buyruğun dışına çıkarmaktı. Âdem ve
Havva’nın bu olaydan önce cinsel birleşme hususunda bir düşünceleri yoktu. Hz.
Âdem sayesinde üremenin ilk kapısı açılmıştır.137
Zeki Duman, yasak meyveden kastedilen mananın cinsel organlar ve bunların
fonksiyonu olduğu hususunda diğer âlimlerle birleşmektedir. Ona göre Hz. Âdem ve
Hz. Havva, yasak meyveden yiyinceye kadar cinsellikle ilgili yetileri aktif değildi.
Yasak meyveyi yemeleriyle birlikte bu yetileri de ortaya çıkmıştır.138
Sözlükte kötü anlamına gelen

kelimesi, A’râf suresi 20 ve 22. ayetlerde

kadın ve erkeğin cinsel organı anlamında kullanılmıştır. Avret yerlerinin açılmasıyla
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Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, C: I, s. 147; Ateş, Kur’ân’da Peygamberler Tarihi, s.
27,43.
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Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, C: I, s. 148.
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Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, C: V, s. 454.

137

Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, C: IV, İstanbul, Anadolu Yayınları, 1991,
s. 2095.
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insanın utanıp saklanmasından dolayı bu kelime cinsel organdan kinayedir. Şeytanın
amacı da cinsel organların görünmesini sağlayarak Âdem ve Havva’yı Allah
karşısında küçük düşürmektir.139
Bayraktar Bayraklı,

“Şu ağaca yaklaşmayın” ifadesinin

yasağın önemli unsurlarını teşkil ettiğini söyledikten sonra bu ifadenin psikolojik bir
durumu yansıttığını belirtir. Bayraklı, “Yasaklar arzu doğurur” esasından hareketle,
yaklaşmayın emrinin insan psikolojisine göre verildiğini aktarır.140
Ali Şeriati’ye göre yasak meyve, ‘görüş’tür. Bir önceki zamana kadar çıplaklık
hakkında görüş sahibi olmayan Âdem ve Havva, yasak meyveyi yemekle görüş
kazanmışlardır. O halde yasak ağaçtan anlamamız gereken, ‘görüş sahibi’
olmaktır.141
Ayetlerde yasak ağaç ile ilgili ebedilik ağacı ve yok olmayan bir saltanat142,
melek

veya

ebedi

kalacaklardan

olmayı

sağlayan

bir

ağaç143

ifadeleri

kullanılmaktadır. Âlimler ayetlerdeki bu ifadelerden hareketle yasak meyve
konusunda farklı görüşler belirtmişlerdir. Kimi müfessirler yasak meyvenin bir
meyve cinsi olduğunu düşünerek hangi meyve olduğu hususunda tahminde
bulunmaya çalışmıştır.144 Kimi müfessirler yasak meyveden kastın cinsel birleşme
olduğu konusunda fikir birliğine varmışlardır.145 Kimi müfessirler ise yasak
meyvenin bir sembol olduğu ve bu sembol ile Allah’ın koyduğu sınırların anlaşılması
gerektiğini savunmaktadır.146
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Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, C: III, s. 321. “Sev’e, cinsel organdan kinaye olan bu
kullanım, en temelde “cinsel güdülere” bir atıftır”. Bkz: İslamoğlu, a.g.e., s. 264.
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Bayraklı, a.g.e., C: I, s. 327.
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Şeriati, a.g.e., s. 322.
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Tâ-Hâ, 20/120.
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el-A’râf, 7/19.
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İbnü’l-Cevzî, a.g.e., C: I, s. 66;
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Yazır, a.g.e., C: I, s. 323; Tabatabaî, a.g.e., C: I, s. 201; Ateş, a.e., C: I, s. 147-148; Duman,
a.g.e., C: I, s. 255-256.
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Kur’an’da yasak meyve konusu

“Şu ağaca yaklaşmayın”147

hitabı ile karşımıza çıkmaktadır. Yasak ağaç hakkındaki ipuçları, şeytanın Hz. Âdem
ile yaptığı konuşma vasıtasıyla aktarılmıştır. Şeytanın Hz. Âdem’e verdiği vesvese
haricinde yasak meyveden bahsedilmemektedir. İlk hitaba göre yasak meyve,
kendisine yaklaşıldığında insanı zalim kılma özelliğine sahip bir unsuru ihtiva
etmektedir. Bu sebeple yasak meyve ne olduğu hakkında, Allah’ın koyduğu sınırlar
düşüncesi daha doğru görünmektedir. Şeytanın yasak meyve hususunda kullandığı
ifadeler için söylenebilecek en doğru

2.2.3. Cennetten Çıkarılma Hadisesi
Cennetten çıkarılma hususunda inanılması mümkün olmayan rivayetler dikkati
çekmektedir. Rivayete göre, Allah Âdem ve Havva’yı cennete yerleştirmiş ve
cennetteki ağaca yaklaşmama, şeytana aldanmama hususunda onları uyarmıştı.
Âdem ve Havva sürekli beraberdiler, birlikte yiyip içiyorlardı ve mutluydular.
Allah’ın yasakladığı ağaç konusunda dikkatli davranıyorlar ve el sürmüyorlardı.
Âdem ve Havva dünya hesabınca beş yüz yıl cennette yaşadılar.148
Bu sırada şeytanın kini gittikçe artıyordu ve onlardan intikam almak için
planlar yapıyordu. Cennetle ilgili haberler almak istiyordu ve aradığı haberi
bulmuştu. Yüce Allah cennette bir ağaç yaratmış ve Âdem ile Havva’nın bu ağaca
yaklaşmasını yasaklamıştı. Cennete girmesi mümkün olmadığı için oradan çıkacak
birini gözlüyordu. Şeytan ilk olarak tavus kuşunu gördü. Şeytan cennete girebilmek
için tavus kuşuyla sohbete başladı. Tavus kuşu şeytanın sözlerine kandı, fakat
kendisinin buna güç yetiremeyeceğini, yılanın ise bu işi başarabileceğini söyledi.
Yılan şeytanla konuşmak üzere yanına geldi ve şeytanın döktüğü dillere aldandı.
Ama bir problem vardı, cennet bekçileri dışarıdan bir kimsenin cennete girmesine
müsaade etmezlerdi. Şeytan hemen bir plan üreterek yılanın ağzını açtı ve içine
saklandı.149
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el-Bakara, 2/35.
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Kaflı, a.g.e., s. 37.
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Yılanın ağzından içeri giren şeytan derhal Âdem ve Havva’nın yanına gitti ve
ağlamaya başladı. Ağlayanın şeytan olduğunun farkına varamayan Âdem ve Havva,
merak içinde şeytana ağlamasının sebebini sordular. Zira cennette ağlama
görülmemiş bir durumdu. Şeytan hemen hilelerine başladı ve kendisi için değil,
onlara ağladığını anlattı. Âdem ve Havva bu yaklaşıma şaşırıp daha da
meraklandılar. Böylece şeytanın ağına düşmüşlerdi.150
Şeytan Âdem ve Havva’ya ebedi olmadıkları için ağladığından bahsetti ve
onları kuruntuya düşürdü. Bu konuşma Âdem’i çok düşündürmüştü. Havva eşinin
üzgün olduğunu görünce avutmak amacıyla şeytanın bu durumdan nasıl
kurtulacaklarını bilebileceği tavsiyesinde bulundu. Âdem şeytanı tekrar gördüğünde
bu durumdan nasıl kurtulacaklarını sordu, oysa şeytan bilmiyordu. Bu yüzden bir
süre beklemelerini söyledi.151
Şeytan, hemen tavus kuşunu buldu ve Âdem ile Havva’ya yasak edilen ağacı
sordu. Tavus yasak ağacı şeytana gösterdi. Şeytan yasak ağacın yanına gitti ve bu
ağaçtan yiyenin melek ya da ebedi olacağını söyledi. Şeytanın sözlerini işiten Havva,
şeytana yaklaşarak doğru olup olmadığını sordu. Şeytanın yemin etmesinden sonra
Havva, ağaca yaklaştı ve ağacın meyvesinden yedi. O kadar tatlıydı ki birkaç tane
alıp Âdem’e de götürdü. 152
Havva elindeki meyveleri Âdem’e göstererek çok tatlı olduklarını ve bunlardan
mutlaka yemesi gerektiğini söyledi. Havva’nın bu meyveleri nereden bulduğunu
merak eden Âdem, yasak ağaçtan olduğunu öğrenince yemek istemedi. Bunun
üzerine Havva, cennet şarabından bir kadeh doldurup Âdem’e sundu, Âdem’in aklı
başından gitti. Bunun üzerine Havva’nın uzattığı meyvelerden birini aldı ve yedi.
Yasak meyveden Âdem’in yemesiyle beraber cennet elbiseleri üzerlerinden döküldü
ve çıplak kaldılar.153
Âdem ve Havva birbirlerini çıplak görünce çok utandılar ve hemen örtünmeye
çalıştılar. Âdem kaçarken cennet ağaçlarından birine takıldı ve ağaç Âdem’in
150

Kaflı, a.g.e., s. 38-39.

151

Kaflı, a.g.e., s. 39-40.

152

Kaflı, a.g.e., s. 41.

153

Kaflı, a.g.e., s. 42-43.
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durumuna düşmemek için onu bırakmadı. Âdem haykırınca Allah sesini duydu ve
neden saklandığını sordu. Âdem ve Havva’nın yasak meyveden yediğini öğrenince
Cebrail’e cennetten çıkarılmalarını emretti. Âdem, Havva ve şeytan yeryüzüne
indirildiler.154
Değer verilmemesi gereken bu ve benzeri hikâyeler, Tevrat’tan izler
taşımaktadır. Tekvîn bölümünde erkek ve kadının Aden bahçesindeki Tanrıyla
birlikte yaşamları ve oradan atılışları anlatılır.155
“Rab Tanrının yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına,
“Tanrı gerçekten, ‘Bahçedeki ağaçların meyvesini yemeyin’ dedi mi?” diye sordu.
Kadın, “Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz” diye yanıtladı, “Ama Tanrı,
‘Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın; yoksa ölürsünüz’
dedi.” Yılan, “Kesinlikle ölmezsiniz” dedi. “Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini
yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız.” Kadın
ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu
gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi. İkisinin de gözleri
açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yapraklarını dikip kendilerine önlük
yaptılar. Derken, günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrının sesini duydular.
O’ndan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Rab Tanrı Âdem’e, “Neredesin?” diye
seslendi. Âdem, “Bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım, bu yüzden
gizlendim” dedi. Rab Tanrı, “Çıplak olduğunu sana kim söyledi? diye sordu, “Sana
meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin?” Âdem, “Yanıma koyduğun kadın ağacın
meyvesini bana verdi, ben de yedim” diye yanıtladı. Rab Tanrı kadına, “Nedir bu
yaptığın?” diye sordu. Kadın, “Yılan beni aldattı, o yüzden yedim” diye karşılık
verdi”.

156

Yılan, Havva’nın daha çabuk kanabileceği düşüncesiyle onunla konuşmaya
çalışmış ve yasak ağaç hakkında bazı sorular sormuştur. Ölümsüzlüğü yaşamak,
meleklere benzemek ve iyiyle kötüyü bilme hususunda Tanrı gibi olmak isteyen
Havva yasak ağaçtan yemiş ve eşi Âdem’e de yedirmiştir. Eşinin kendisine bir
kötülüğünün dokunmayacağına inanan Âdem, Havva’nın uzattığı meyveleri kabul
etmiştir. Meyveden yiyip çıplak olduklarını gördüklerinde hemen saklanmışlardır.
Tanrı koyduğu yasağın çiğnendiğini anlayınca Âdem’i sorgulamış, Âdem ise suçu
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Havva’ya atmıştır. Havva da kendisini yılanın kandırdığını söyleyerek kendisine
yüklenen hatayı kabul etmemiştir.157
Tevrat’ta yasak ağaç konusu yılan ve kadın üzerinden dönmektedir. Yasak
ağacın meyvesinden yemenin sorumlusu olarak kadın görülmüş ve bu yüzden cezaya
çarptırılmıştır. Kadını aldatması sebebiyle yılan da cezaya çarptırılmıştır. Kıssaya
göre, yasak meyveden yiyen Âdem ve Havva, iyiyle kötüyü bilme hususunda Tanrı
gibi olduklarından cennetten çıkarılıp, yeryüzüne indirilmişlerdir.
“Bunun üzerine Rab Tanrı yılana, “Bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl
hayvanların en lanetlisi sen olacaksın” dedi. “Karnının üstünde sürünecek, yaşamın
boyunca toprak yiyeceksin. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize
düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın.”
Rab Tanrı kadına, “Çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim” dedi, “Ağrı çekerek
doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın, seni o yönetecek.” Rab Tanrı Âdem’e,
“Karının sözünü dinlediğin ve sana, meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için
toprak senin yüzünden lanetlendi” dedi, “Yaşam boyu emek vermeden yiyecek
bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek, yaban otu yiyeceksin. Toprağa
dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan
yaratıldın. Ve yine toprağa döneceksin.”… Rab Tanrı Âdem ile karısı için deriden
giysiler yaptı, onları giydirdi. Sonra, “Âdem iyiyle kötüyü bilmekte bizlerden biri gibi
oldu” dedi, “Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin
verilmemeli.” Böylece Rab Tanrı, yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Âdem’i
Aden bahçesinden çıkardı”.

158

Tekvîn’de hayat ağacının sıkı koruma altına alınmasından ötürü Âdem ve
Havva’nın ona ulaşamadıkları bildirilmektedir. İyiyle kötüyü bilme ağacından yiyen
insanlar, tekrar orada kalabilmek için hayat ağacına yönelmektedirler. Bu durum
sebebiyle yasak kapsamında olmayan hayat ağacı, Âdem ve Havva’ya yasaklanmış,
böylece her iki ağaç yasak ağaç kavramı çerçevesinde birleştirilmiştir.159
Hıristiyan ilahiyatçılar bu iki ağacın birer sembol olduğu noktasında
birleşmektedirler. Bu ağaçlar, Âdem ve Havva’yı imtihan etmek için cennetin
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ortasına konulan, mahiyetlerinin belli olmadığı, fakat Âdem ve Havva’nın cennetten
çıkarılmasını sağlayacak kadar kuvvetli etkiye sahip ağaçlardır.160
Tevrat metinlerindeki anlatım, hikâyeleştirilmiş olarak tefsir kitapları ve
peygamberler tarihi kitaplarında yerini almıştır. İhsan Atasoy, Peygamberler Tarihi
kitabında yasak ağaçtan ilk yiyenin Havva olduğunu, kadınlığını kullanarak Âdem’e
yasak meyveyi yedirdiğini anlatmaktadır. Anlatımında “Havva olmasaydı, hiçbir
kadın kocasını kandıramazdı”161 hadisini örnek vererek Havva’nın Âdem’i
kandırdığı tezini desteklemektedir.162
Yasak ağaç ve cennetten düşüş konusunda Tevrat ve Kur’an ayetlerini
karşılaştırdığımızda önemli farklılıklar görmekteyiz. Tevrat metinlerinde kadın
şeytana suç ortaklığı yaparak Âdem’in cennetten çıkarılmasına sebep olmuştur.
Hâlbuki Kur’an ayetleri incelendiğinde emirler ve yasaklar, Âdem ve Havva’ya ortak
olarak gelmiştir. Kur’an, yasak ağaca yaklaşma hususunda da Âdem ve Havva’nın
aynı derecede hatalı olduklarına dikkati çekmiştir. Nitekim ilgili ayette şöyle
denilmektedir:
“Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca
yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.” Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş
olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki: “Rabbiniz
size bu ağacı ancak, melek olmayasınız, ya da (cennette) ebedi kalacaklardan
olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim” diye de onlara
yemin etti. Bu suretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında
kendilerine avret yerleri göründü. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye
başladılar. Rableri onlara, “Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir
düşmandır, demedim mi?” diye seslendi. Dediler ki: “Rabbimiz! Biz kendimize zulüm
ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” Allah
dedi ki: “Birbirinizin düşmanı olarak inin (oradan). Size yeryüzünde bir zamana kadar
yerleşme ve yararlanma vardır.” Allah dedi ki: “Orada yaşayacaksınız, orada
öleceksiniz ve oradan (mahşere) çıkarılacaksınız”.
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Başka bir ayette ise şöyle buyrulmaktadır:
“Andolsun, bundan önce biz Âdem’e (cennetteki ağacın meyvesinden yeme
diye) emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Hani meleklere,
“Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de, İblis’ten başka melekler hemen saygı ile
eğilmişler; İblis bundan kaçınmıştı. Biz de şöyle dedik: “Ey Âdem! Şüphesiz bu (İblis)
sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın; sonra mutsuz olursun.”
“Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur. Orada ne susuzluk
çekersin, ne de güneş altında kalırsın.” Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi:
“Ey Âdem! Sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?” Bunun
üzerine onlar (Âdem ve eşi Havva) o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp
yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Âdem
Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve ona
doğru yolu gösterdi. Allah şöyle dedi: “Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin.
Eğer tarafımdan size bir yol gösterici (kitap) gelir de, kim benim yol göstericime uyarsa
artık o, ne (dünyada) sapar ne de (ahirette) sıkıntı çeker”.

164

Âdem ve Havva cennette istedikleri gibi hareket edebilme ve diledikleri
nimetlerden faydalanabilme iznine sahip olmakla beraber bu izin hiç sınırı olmayan
sonsuz bir özgürlük değil, ağaç ve meyvesiyle sınırlandırılmış ve ağaca yaklaşma
yaratılış olarak mümkün olsa da hukuken yasaklanmıştır. Böylece cennet, Âdem ve
Havva için bir imtihan yeri olmuştur. Şeytan vesvese vermeden evvel Âdem ve
Havva, kendilerini utandıracak şeyleri bilmiyorlardı. Şeytana aldanmalarıyla kapalı
ve gizli olan cinsel yerleri açılıverdi. Yasağa karşı gelmekten büyük üzüntü
duymaları sebebiyle Rablerinden af dileyen Âdem ve Havva’nın tövbeleri kabul
edildi.165
Tâ-Hâ suresindeki hitaba bakıldığında şeytanın vesvese verdiği asıl kişi Hz.
Havva değil, Hz. Âdem’dir. A’râf suresinde ise şeytanın muhatapları hem Âdem,
hem de Havva’dır. Şeytan her ikisini de tuzağa düşürmüştür. Fakat asıl hedef
kendisinden üstün kılınan Âdem’dir. Kitab-ı Mukaddes’te ise yılanın önce Havva’yı
kandırdığı, Havva’nın da kocasını kandırdığı ve yasak meyveden yedikleri
anlatılmaktadır.166
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Rivayetler ittifaka yakın çoğunlukla Âdem’e yasak ağaçtan Hz. Havva’nın
yedirdiği noktasında birleşmektedirler.167 Oysa ayetlere baktığımızda Allah’ın
uyarısı, Âdem ve Havva’nın bu günahı işlemeleri, aldanmaları, suçlanmaları,
cennetten dünyaya indirilmeleri gibi hadiselerde hep beraber oldukları ifade
edilmektedir.168 Şeytan her ikisini de kandırır ve yasak meyveden yemelerine sebep
olur. Bunun üzerine ayıp yerleri kendilerine görünür ve cennet yapraklarıyla
üzerlerini örtmeye çalışırlar.169 Daha sonra Allah’tan suçlarına karşılık bağışlanma
dilerler.170
Kur’an’a göre, Âdem ve Havva’yı yasak ağaca yaklaşmaya teşvik eden
şeytandır. Âdem’e karşı kıskançlık besleyen şeytan, Allah’ın emirlerine karşı gelerek
Âdem’e secde etmemiş ve onu günaha sürüklemiştir. Kur’an’da şeytanın Havva’yı
kandırarak yasak meyveyi Âdem’e yedirmesi hususunda bir bilgi bulunmamaktadır.
Kur’an dışındaki İslamî kaynaklar ise, genellikle Yahudi kaynaklarından alınma
bilgileri aktarmaktadırlar.171 Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın cennetten indirilmesi
konusunda aktarılan bilgilerin çoğu, ilmi kritiği yapıldığı zaman hiçbir ilim adamınca
doğruluğu tespit edilemeyen israiliyyâttan nakillerdir.172
Rivayetlere

baktığımızda

Havva’nın

yaratılış

itibariyle

daha

çabuk

etkilenebileceği düşüncesinden hareketle, onun vesveseye ilk muhatap olan kişi
olduğu fikri yoğunluk kazanmaktadır. Hz. Âdem’in ise karısının vasıtası ile
kandırıldığı kabul edilmektedir. Hâlbuki bu durum, her ikisinin birden vesveseye
muhatap olarak aldandıkları ve meyveden yediklerini anlatan ayetlerle çelişkiye
düşmektedir.173
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172

Ahmet Mustafa el-Meraği, Tefsirü’l-Meraği, C: I, Kahire, Mustafa el-Babi el-Halebi, 1974, s.
89.

173

Erdem, a.g.e., s. 160.
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3. BÖLÜM
YASAK MEYVE OLGUSUNUNİLAHİ DİNLERDEKİ
KADIN ALGISINA ETKİSİ

YASAK MEYVE OLGUSUNUN
KADIN ALGISINA ETKİSİ

İLAHİ

DİNLERDEKİ

Yasak meyveyi kadının yedirdiği düşüncesi Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi
ilahi dinlerde suçlu kadın algısının oluşmasına sebep olmuştur. Kadının yaratılışı,
yasak meyveden yenmesi ve lanetlenme gibi unsurlar, Tevrat metinlerinin yaratılış
mitoslarında karşımıza çıkmaktadır. Bu metinlerden hareketle, Yahudilikte kadın bir
tehlike olarak görülmüş ve pek çok kısıtlama getirilmiştir. Hıristiyanlıkta günahkâr
Havva’ya karşı bakire Meryem öğretisi oluşturulmuştur. Kur’an ise kadın hakkındaki
olumsuz algıyı değiştirecek nitelikte yorumlar getirmiştir. Şimdi bunları görelim.

3.1. YASAK MEYVE OLGUSUNUN YAHUDİLİKTEKİ
KADIN ALGISINA ETKİSİ
Yahudi kutsal metinlerine baktığımızda, Âdem’in kaburga kemiğinden
meydana getirilen kadının1 yaratılış nedeni, Âdem’i yalnızlıktan kurtarıp, ona
yardımcı olmaktır.2 Asıl görevi bu olmasına rağmen, Âdem’i yanıltarak Aden
bahçesinden çıkarılmasına neden olmuştur.3 Böylece adamın ölümü tatmasına ve
binbir türlü sıkıntı yaşamasına zemin hazırlamıştır.4 Bunun karşılığında ağrı ile
doğum yapmaya ve kocasına tabi olmaya mahkûm edilmiştir.5 İşte Tevrat’ın ilk
ayetlerindeki kadın tasviri bu şekildedir.6
Kitab-ı Mukaddes’i okumaya başlayan bir kimsenin ilk ayetlerde karşılaştığı
bu kadın tasviri, diğer bölümlerin pek çok ayetinde daha inananlara gösterilmeye
çalışılmıştır.7 Kadınlara ait birçok kötü vasıftan bahsedilerek8, kadınlara karşı

1

Tekvîn, 2/21-22.

2

Tekvîn, 2/18.

3

Tekvîn, 3/23.

4

Tekvîn, 3/17-19.

5

Tekvîn, 3/16.

6

Hakkı Şah Yasdıman, “Yahudi Kutsal Metinlerinde Kadın Karşıtı Söylemler”, Dokuz Eylül
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 15, İzmir, 2002, s. 101.

7

I. Krallar, 11/3-4; Tekvîn, 21/9-21; Tekvîn, 19/12-26.

8

I. Krallar, 21/8; Nehemya, 13/26; Süleyman’ın Özdeyişleri, 7/6-27; Yeremya, 7/18.
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olumsuz bir çizgi ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Âdem ve Havva kıssası esas
alınarak kadının günaha meyilli aldatıcı bir put olduğu fikri benimsenmiştir.9 Kadın
günahkârdır ve bu günahı cinselliğinden kaynaklanmaktadır.10 Âdem’i günaha teşvik
eden Havva, günahından ötürü cezalandırılmıştır. Böylece kadın üzerine ebediyen
erkeğin otoritesi kurulmuştur. Bu yüzden kadın ahirete kadar kocasına itaat etmekle
yükümlüdür.11
Kadın, dine göre her konuda erkekten düşük bir konumdadır. Bu sebeple boyun
eğmesi gerekir. Fakat bu, kadının alçaltılması için değil, bilakis yönetilmesi içindir.
Çünkü Tanrı otoriteyi erkeğe vermiştir.12 İsrail toplumunda erkek sosyal hayatta
topluma tam üye olarak kabul edilirken, kadın erkeğe bağlı ve daha alçak bir
konumda bulunmaktadır. Bu bakımdan Yahudi dininin erkeğin menfaatlerini
kollayan ve erkek üstünlüğüne yol açan bir anlayışa sahip olduğunu söylemek
mümkündür. Yahudi hukuku söz konusu olduğunda kadın için ikincil rol üzerine
dayalı bir portrenin varlığından bahsetmek kaçınılmaz bir sonuçtur. Yahudi
geleneğinde kadına biçilen görev, eş ve anneliğin belirlediği bir ev hayatıdır.13
Eski Ahit’te yer alan kadınların kötü vasıflarından bahseden ayetler sebebiyle
Yahudi din bilginleri, kadınların zekâ seviyelerini sorgulamış ve bu konuda pek çok
öngörüde bulunmuşlardır. Rabbilerin14 genel düşüncesi ise, kadınların akıllarının
eksik olduğu ve bu sebeple yün eğirmek gibi el becerileri dışında bir bilgilerinin
bulunmadığı yönündedir. Kadınların akıllarının eksik olması sebebiyle erkeklerden
daha zayıf oldukları ve çabuk aldandıkları kabul edilmektedir. Bu özelliklerinden
ötürü kadınlara birçok engeller getirmişler ve bu yönde yapılan düzenlemeleri
kitaplarına kaydetmişlerdir.15
9

N. M. Shaikh, İslam Toplumunda Kadın, Çev. Ali Zengin, İstanbul, Fikir Yayınları, 1983,
s. 12.

10

Neval el-Saadavi, Havva’nın Örtülü Yüzü, İstanbul, Anahtar Kitaplar Yayınevi, 1991, s. 123.

11

Shaikh, a.g.e., s. 12.

12

Yusuf Besalel, “Kadın” md., Yahudilik Ansiklopedisi, C: II, İstanbul, Gözlem Gazetecilik
Basın ve Yayın, 2001, s. 302.

13

Saime Leyla Gürkan, Yahudilik, İstanbul, İsam Yayınları, 2008, s. 169-170.

14

Yahudi din adamları.

15

Berkovits, a.g.e., s. 13-15.
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Yapılan düzenlemeler çerçevesinde, erkek ve kadın birlikteliğini önleyebilmek
için kadınların erkeklerle fazla konuşmalarının tehlikeli olduğu bildirilmiş ve gerek
olmadıkça konuşmaları yasaklanmıştır. Erkeklerin dışarıda kadınların arkalarından
yürümeleri yasaklanmış, eşlerin ise koca önde kadın arkada olmak üzere
yürümelerine izin verilmiştir.16
Çarşıda alışveriş yapan kadının elinden para almak yasaklanmıştır. Bundan
başka durumlarda da kadının erkekle teması engellenmeye çalışılmıştır. Mesela
kadının kocasının sokakta dayak yemesi bile, kadının eşine yardım etmesini mümkün
kılmaz. Eğer kocasını kurtarmaya çalışırken diğer erkeğin mahrem yerine dokunursa
elinin kesilmesi emredilmiştir.17
Kadınlarla erkeklerin bir araya gelmemeleri için gösterilen çabalardan biri de,
sinagoglardaki ibadetler esnasında kadınların ayrı tutulması, özel bölümlere
oturtulmasıdır. Aslında kadınların toplu ibadetlere katılmaları uygun görülmemiş,
ibadetlerini yalnızken yapmaları önerilmiştir. Bu yüzden toplu ibadet için gerekli
cemaat sayısı on olarak belirlenmiş, eğer sinagogda on erkek bulunmuyorsa toplu
ibadet yapılamayacağı için kadınlar kabul edilmemiştir. Bazı günlük ibadetler
erkeklere has kılınmış, kadınlar bu ibadetlerden engellenmiştir.18 Yine, Yahudilerin
her sabah ettiği duada şu cümle geçmektedir: “Ezeli ilahımız, kâinatın kralı, beni
kadın yaratmadığın için sana hamd olsun”.19
İlim öğrenen kızların Talmud’un sözlü geleneğini tehdit edeceği ve Tora
tartışmalarını

abese

dönüştürecekleri

düşünceleriyle

Talmud

öğrenimi

yasaklanmıştır.20
Kadınları erkeklerden uzak tutmanın yolları arasında tesettürün ayrı bir yeri
vardır. Tesettür kurallarına göre kadınlar, bütün vücutlarını baştan ayağa örtmüşler,

16

Talmud, Sanhedrin, 75a. Bkz: Yasdıman, “Yahudi Kutsal Metinlerinde Kadın Karşıtı
Söylemler”, s. 105-106.

17

Talmud, Berakoth, 61a. Bkz: Yasdıman, a.e., s. 107.

18

Tesniye, 6/4-9; Sayılar, 15/37-41.

19

Muhammed Tayyib Okiç, İslamiyet’te Kadın Öğretimi, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayınları, 1979, s. 7.

20

Rabbi Aaron Parry, Talmud Nedir?, Çev. Estreya Seval Vali, Gözlem Gazetecilik Basın ve
Yayın, İstanbul, 2005, s. 11.
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yüzlerini peçe ile kapatmışlar; hatta gözlerden sadece biri dışarıda kalacak şekilde
yüzlerinin tamamını saklamışlardır. Rabbiler bu engellerin yeterli olmayacağını
düşünerek kadınların evlerinden çıkmamalarını istemişlerdir. Böylece kadınlar da
erkekleri görmeyecektir.21 Ayrıca kadınların evde yalnız oldukları vakitlerde bile,
başlarını kapamaları uygun görülmüş ve kadınlara bu tarz hanımlar örnek
gösterilerek manevi baskı yapılmıştır.22
Erkeklerin başı açık olarak ibadet edebilmelerinin sebebi Yaradan’a benzemiş
olmalarıdır. Kadın ise başını örtmeliydi, çünkü o başsız bir gövdeydi. Erkek tam bir
insan sayılmasına rağmen, kadın eksik olarak görülmekteydi. Kadın gittiği her yere
kötülüğü taşıyan, şeytanın insan gövdesinde bedene bürünmüş haliydi.23
Kadınların ev içindeki davranışlarına baktığımızda, kadının eve gelen erkek
misafirlerle karşılaşmasının da yasaklandığını görmekteyiz. Böyle davranması
kadının iffet sahibi olduğunu göstermektedir.24 Kadının evinde yüksek sesle
konuşması, komşuların duyma ihtimalinden dolayı doğru görülmemiştir. Kocaya,
evinde yüksek sesle konuşurken komşusu tarafından duyulan kadını boşama hakkı
verilmiştir.25
Kız çocukları erken yaşta evlendirilmiştir. Kadın bekârken babasının
otoritesinde, evlendiğinde ise kocasının otoritesinde olmak zorundadır.26 Mutlak
otorite her zaman erkeğe aittir. Gelin mutlaka bakire olmalıdır. Gelinin bakire
olmadığı anlaşıldığında hayatına son verilmiştir.27 Yahudilikte çok kadınla evlenmek
sınır olmaksızın caiz olduğundan28, kadınlar hem kuma olarak evlenmişler, hem de

21

Menachem M. Brayer, The Jewish Woman in Rabbinic Literature: A Phychosocial
Perspective, New Jersey, Ktav Publishing House, 1986, s. 239.

22

Talmud, Yoma, 47a. Bkz: Yasdıman, “Yahudi Kutsal Metinlerinde Kadın Karşıtı Söylemler”, s.
113.

23

el-Saadavi, a.g.e., s. 124.

24

Talmud, Yebamoth, 76b. Bkz: Yasdıman, a.e., s. 111.

25

Talmud, Kethuboth, 72a. Bkz: Yasdıman, a.e., s. 112.

26

Sayılar, 30/7-16.

27

Tesniye, 22/13-19.

28

Besalel, “Kadın”, C: II, s. 302.
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kumalarıyla oturmak zorunda kalmışlardır.29 Ancak sonraki dönemlerde çok kadınla
evliliğe sınır getirilmiştir.30
Çocuk doğumlarında çocuğun kız veya erkek olmasına göre kadınların murdar
olma süreleri değişmiştir. Eğer çocuk erkek ise bu süre bir hafta, kız ise iki hafta
olarak belirlenmiştir.31 Kadın hayızlı günlerinde pis kabul edildiğinden pişirdiği
yemekten yenilmez, onunla aynı sofraya oturulmazdı. Yine, bu dönemlerde kocasıyla
aynı yatağa giremezdi.32
Kadınlar

kocaları

öldükleri

vakit

en

yakın

akrabaya

miras

olarak

geçmişlerdir.33 Birlikte yaşayan erkek kardeşlerden biri oğul bırakmadan öldüğünde,
kalan dul kadının ailenin dışında biriyle evlenmesine müsaade edilmemiştir. Ölen
kocanın erkek kardeşi dul kalan kadın ile evlenmiş ve kayınbiraderlik görevini yerine
getirmiştir. Böylece kadın bir erkek çocuk doğurursa ölenin soyu devam ettirilmiş
olmaktadır.34 Erkek kardeşi bulunan kız çocuklarının mirastan pay alması mümkün
değildir. Eğer erkek kardeşi yoksa mirastan pay alabilir, fakat yabancı aileden biriyle
evlenmesine izin verilmez.35
Uzun bir dönem boyunca uygulanan bu kurallar nedeniyle kadınlar toplumdan
soyutlanmış; hem baba evinde, hem de kocanın evinde büyük sıkıntılar
yaşamışlardır. Yahudilerin bu tutumlarında, beraber yaşadıkları Mezopotamya
kültürünün büyük etkisi görülmektedir. Ayrıca Yahudi hukuk sisteminin son şeklini
alması uzun yılları kapsadığından, geçmiş dönemlerde yaşayan Rabbilerin çevresel
faktörlerden etkilenerek kaleme aldığı kurallar, o günün şartları içerisinde
değerlendirilmesi sebebiyle kadın konusunda farklı yorumların ortaya çıkması
tabiidir. Geleneksel

Yahudi

kadını

ile

günümüz

modern Yahudi

kadını

29

Yasdıman, “Yahudi Kutsal Metinlerinde Kadın Karşıtı Söylemler”, s. 114.

30

Besalel, “Kadın”, C: II, s. 302.

31

Levililer, 12/2, 5.

32

Hezekiel, 18/6. Ayrıca bkz: Yunus Vehbi Yavuz, Kur’an’da Kadın Hak ve Özgürlüğü,
İstanbul, Bayrak Yayınları, 1999, s. 41.

33

Tesniye, 25/5.

34

Parry, a.g.e., s. 71-72.

35

Mustafa Sıbaî, Kadının Yeri, İstanbul, Akabe Yayınları, 1998.
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kıyaslandığında aradaki büyük farklılıkların bulunması yorum çeşitliliğinin en açık
göstergesidir.36
Erkeği mutlu etmek amacıyla bir araç olarak görülen kadın, erkeğin vücudunun
bir kısmından yaratıldığı belirtilerek, onun karşısındaki denklik hakkını yitirmiştir.37
Özellikle ahit ve ibadet olmak üzere pek çok dini emirlerde erkekler muhatap
alınarak kadın obje konumunda tutulmuştur.38 Havva’nın günahı üzerine Tanrı
tarafından lanetlemesi, kadının yaşamı boyunca ikincil ve erkeğe göre aşağı
konumda kalmasının meşru gerekçesi olmuştur. Böylece tanrı buyruğuyla ataerkil
düzen sağlanmış olmaktadır. Kadının cinselliği sadece annelikte ifadesini
bulabilecek, onun dışında kadın aşağılanacak ve Havva’nın suçu hatırlatılarak
lanetlenecektir.39 Bütün bunlar yasak meyveyi yemesinden dolayı kadına reva
görülen cezalardır.
Bütün bu olumsuz düşüncelerin yanında Yahudi kadınına karşı müspet
düşünceler de bulunmaktadır. İlk olarak dine muhatap olma konusunda kadın ve
erkek ayrımı yapılmamıştır. Kadınlar şeriati dinlemeye davet edilmiştir. Bu
bakımdan, kadının anlayış kıtlığına sahip olmasından söz etmek mümkün olmaz.
Ayrıca Eski Ahit’te kadınların anlayışlı ve akıllı olduklarına dair ayetler
bulunmaktadır. Yılanın kandıramadığı Âdem’in Havva tarafından kandırılmış olması
da, kadının ne kadar akıllı olduğunun bir göstergesidir.40
Eski Ahit’te adı geçen bazı kadın peygamberler, Miryam 41, Debora42, Hulda43
ve Noadya44’dır. Bu da Yahudiliğin kadına verdiği değeri göstermesi açısından

36

Yasdıman, “Yahudi Kutsal Metinlerinde Kadın Karşıtı Söylemler”, s. 117-118.

37

Gökmen Kutlutürk, “Erkek ve Kadının Sosyal Statüsü Açısından Nisâ Suresi 34.üncü Ayetin
İncelenmesi” (basılmamış yüksek lisans tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sakarya, 2002, s. 18.

38

Gürkan, a.g.e., s. 172.

39

Berktay, a.g.e., s. 71.

40

Nehamya, 10/28.

41

Mısırdan Çıkış, 15/20.

42

Hakimler, 4/4.

43

II. Krallar, 22/14.

44

Nehemya, 6/14.
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dikkat

çekicidir.45

Yine,

kadınların

olumlu

vasıflarına

değinen

ayetler

bulunmaktadır.46 Kadınların erkeklerle birlikte musiki icra edip, şarkı söylediklerine
dair ayetler vardır.47 İbadetler hususunda bazı din adamları tarafından getirilen
yasaklamalara, diğer bazı din bilginleri karşı çıkmıştır.48
Yine evlilik öncesi yapılan Ketuba49 sözleşmesi kadının evlilik esnasındaki
haklarını koruması açısından dikkat çekicidir. Kocanın evlilikte yerine getirmesi
gereken sorumlulukları içerdiği gibi, ölüm veya boşanma halinde kadına ödenecek
para tutarı da sözleşmenin kısımları arasında bulunmaktadır.50
Yasdıman’a göre, Mezopotamya kültürüyle iç içe bulunan Yahudi kültürü, bu
kültürün unsurlarından etkilenerek kadının varlığı hakkında olumsuz düşünceler
geliştirmiştir. Kadın erkeğin kaburgasından yaratılan ve kaburgasından yaratıldığı
için ikincil konuma düşen bir varlık halini almıştır. İkincil konumdaki bu varlığın
eksik akıllı ve zayıf yaratılışlı olduğu ileri sürülmüştür. Bu sebeple yılanın vaatlerine
kanmış ve adamın yoldan çıkmasına sebep olmuştur. Bu durum kadınların zekâ
seviyelerinin erkeklerden daha geri olması varsayımıyla ilişkilendirilmiştir.51 Ayrıca
bu sebeplerden ötürü kocasına olan etkisi oranında ona kötülük ettiğine inanılan
kadın, erkeğin kendisi ile imtihan edildiği bir varlık olarak nitelendirilmiştir.52
Kadınlarla ilgili oluşturulan bu görüşler, günlük hayatta da uygulanmaya
çalışılmıştır. Kadına ikinci sınıf insan muamelesi yapıp, eksik akıllı olduğunu
söylemek ve buna rağmen bütün suçu kadına yüklemek kadına karşı yapılan büyük

45

Hakkı Şah Yasdıman, “Yahudilikte Kadınlarla İlgili Müspet Söylemler Bağlamında Bazı
Tespitler”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 15, İzmir, 2002, s. 130.

46

Süleyman’ın Özdeyişleri, 12/4; 14/1; 31/10.

47

Hakimler, 5/1.

48

Moshe Meiselman, Jewish Woman in Jewish Law, New York, Yeshiva University Press, 1978,
s. 130-146.

49

Ketuba, kocanın evliliğinde yapması beklenen her şeyi yapmasını sağlayan, kadının haklarını
koruyan bir sözleşmedir.

50

Parry, a.g.e., s. 67-68.

51

Hakkı Şah Yasdıman, “Kadının İslam Geleneğindeki Yeri ve Konumuna Yahudi-Hıristiyan
Kültürünün Etkilerinden Bazı Örnekler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, C: I, Sayı: 14, Isparta, 2005, s. 67.

52

Kutlutürk, a.g.t., s. 18.
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bir haksızlıktır. Akıllı olmayan bir kadının hem yılana aldanıp hem de erkeği baştan
çıkarmayı düşünmesi içinde çelişkiyi barındıran bir durum olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Günümüz Yahudi kültürü içine kapanık bir karakter göstermesine karşın basınyayın organlarından anlaşılan, geleneklerini devam ettirmeye gayret gösteren bir
toplum olduğudur. Günümüz Yahudi kadınları, geleneklerini, modern dünyanın
gereksinimlerine uygun olarak sürdürmektedirler. Örneğin, modern Yahudi kadını
başını örtmek yerine peruk kullanmayı tercih etmektedir. Bir kısım Yahudi ise
feminizmin etkisiyle devletten bazı taleplerde bulunmuşlar ve Yahudi toplumunda
kadın ve aile konusunun yeniden tartışılmasına sağlamışlardır.

3.2. YASAK MEYVE OLGUSUNUN HIRİSTİYANLIKTAKİ
KADIN ALGISINA ETKİSİ
Eski Ahit’te üzerinde durulan asıl konu Havva’nın işlediği suçtur. Yılanın
sözlerine uyarak yasak ağaçtan yiyen Havva, hem kendinin hem de kocasının cennet
hayatının sona ermesine neden olmuştur. Havva’yı Yeni Ahit bilgilerine göre
anlamaya çalışan Hıristiyanlar, onu günahın sembolü olarak görmüşlerdir. Âdem’in
işlediği suça kefaret olan Mesih İsa öğretisi gibi, günahın sebebi kabul edilen
Havva’ya karşılık bakire Meryem öğretisi geliştirilmiştir.53
Tanrı, Âdem’i yeryüzünde yarattıktan sonra cennete koymuş, oradaki yaşantısı
ile ilgili bazı öğütler vermiş, cennet ortasında bulunan iyiyle kötüyü bilme ağacını
kendisine yasaklamıştır. Bu yasak, Hıristiyan literatüründe, Tanrı’nın Âdem ile
sözleşmesi olarak terimsel bir anlam kazanmıştır. Âdem, yapılan bu ahde uyup
uymamakla imtihan edilmiştir.54
Hıristiyan din adamları, Havva’ya karşı zafiyeti olan Âdem’in, onun etkisinde
kalarak günah işlediği konusunda birleşmişlerdir. Bu kabul yüzünden kadın, erkeğin
tüm sorunlarının kaynağı olarak gösterilmektedir. Fakat Âdem, Havva’dan çok,

53

Pavlus’tan Timoteos’a 1. Mektup, 2/14. Bkz: Erdem, a.g.e., s. 74.

54

Erdem, a.g.e., s. 76.

(Düzeltme)

86

kendi arzusu ile Tanrı’nın emrine karşı gelmiştir. Çünkü iyilik ve kötülüğü bilme
hususunda tanrı gibi olma arzusu, onun bu yasağı çiğnemesine sebep olmuştur.55
Hıristiyanlar, Âdem’in yasak meyve ile imtihan edilmesini, basit bir hadise
olarak değerlendirirken, Tanrı’nın emrine itaatsizliği önemli görerek yaratılanın
yaratana isyanının büyük bir olay olduğunu söylemişlerdir. Bu yasak ile Âdem kendi
iradesini

elde

ettiğinden,

bu

imtihan

bir

sıkıntı

değil,

lütuf

olarak

değerlendirilmelidir.56
Âdem ve Havva’nın işlediği günah bir sembol olarak kabul edilmektedir. Bu
yüzden “Herkes kendisinin Âdem’idir” prensibinden yola çıkarak her insanın yaptığı
hatadan dolayı cezalandırılacağına dikkat çekilmiştir.57
Hıristiyan inancında sembolleştirilen bir Âdem öğretisi bulunmakla birlikte,
inancın temeli kurtuluş öğretisine dayandığından “aslî suç” problemi ortaya
çıkmıştır. Bu doktrine göre, Âdem yeryüzünde yaratılan ilk insandır. Tanrı onu bütün
insanlığın atası olarak cennete koymuş, o da ilk suçu işleyerek suçun miras yoluyla
bütün insanlığa geçmesine sebep olmuştur.58 Âdem bu suçla mutluluğu yalnız
kendisi için değil, bütün insanlık için yitirmiş olur.59 Âdem’in hatası nedeniyle günah
ve o günahın vasıtasıyla da ölüm dünyaya girmiştir. Sonuç olarak ölüm bütün
insanları kuşatır ve böylece tüm insanlar günahkâr olurlar.60
İlk hata sebebiyle günahkâr olarak dünyaya gelen insanlar, çarmıha gerilen İsa
Mesih öğretisi ile kurtuluşa erdiklerine inanmaktadırlar. Âdem’den kaynaklanan
günah ve ölümden kurtulmak için Tanrı, biricik oğlunu günah tutsağı bir insan olarak
yeryüzüne göndermiş ve çarmıha gerilip acı içinde ölmesine razı olmuştur.61 İsa’nın
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Tekvîn, 3/5,22. Bkz: Erdem, a.g.e., s. 78.

56

Erdem, a.g.e., s. 80.
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J. S. Whole, Christian Doctrine, London, 1942, s. 52. (Erdem, a.g.e., s. 85’den naklen.)

58

W. H. Bennet, “Adam”, Encyclopedia of Religion anda Ethics, C: I, Ed. James Hastings, New
York, Charles Scribner’s Sons, 1980, s. 86-87.

59

Katololik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, Çev. Dominik Pamir, İstanbul, Yaylacık Matbaası,
2000, s. 112.

60

Cengiz Batuk, Mitoloji ve Tarihsellik: Hıristiyanlığın Aslî Günah Mitinin Tarihsel
Dönüşümü, İstanbul, İz Yayıncılık, 2006, s. 39.
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Şinasi Gündüz, Hıristiyanlık, İstanbul, İsam Yayınları, 2006, s. 85.
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çarmıha gerilerek öldürülmesi, insanların günahları için kefaret hükmündedir.62
Âdem’in günahı ile doğan bütün insanlar Mesih ile kurtuluşa ererler.63 İsa bütün
insanların kurtarıcısıdır ve onun sayesinde herkese esenlik sunulmuştur.64
Herkes ilk günah ile doğmasına rağmen, ilk günah, Âdem soyundan gelen hiç
kimsede kişisel bir hata sayılmaz. İlk günah ile doğan insan, kutsallık ve ilk mutluluk
durumundan yoksundur. Vaftiz edilen insan ilk günahını silerek Tanrı’ya döner.
Ancak kötüye olan eğilim ve insan doğasındaki bozukluklar insanda kalmaya devam
eder.65
Cengiz Batuk’a göre, vaftizle insan ilk günah benliğinden sıyrılarak Mesih ile
tekrar dirilir.66 Bu bağlamda vaftiz için suya girmek ölümü, sudan çıkmak ise
dirilmeyi ifade etmektedir. Vaftiz insanın günahsızlaşmasını değil, günaha karşı
kurtuluş yolunu seçmesini simgeler. Böylece insan, Mesih ile birleşmekte ve Mesih’i
giyinmektedir.67
Hıristiyanlıkta

kadın,

yasak

meyveyi

yedirerek

Âdem’in

cennetten

kovulmasına ve böylece insan neslinin günahkâr olmasına sebep olmuştur. Bu
yüzden cinsel ilişki bir günah ve kirlenme sayılmış, insanlar cinsel yönden baskı
altına alınmıştır. Bilhassa kilise üyelerinin bekâr kalmaları konusunda uzun süre
baskı yapılmıştır. Yapılan bu baskılar sonucunda rahiplerin eşleri kara listeye alınmış
ve metreslerle bir tutulmaya başlanmıştır. Çünkü her ikisi de günahkârdır. 68 Kısacası
Hıristiyanlıkta kadın, kötülüğü ve şeytana uymayı temsil eden fitne unsuru bir varlık
haline gelmiştir.
Bu günah işleme ve kirlenme duygusu pek çok insanın evlilikten kaçmasına
yol açmıştır. Birçok Hıristiyan kadın kurtuluşu, manastıra kapanıp İsa’nın nişanlısı
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Gündüz, a.g.e., s. 74.
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Katololik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, s. 109.
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Katololik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, s. 106.
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Katololik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, s. 110.
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Batuk, a.e., s. 276.
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Gündüz, a.g.e., s. 141-142.
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Richard Lewinsohn, Cinsi Âdetler Tarihi, Çev. Ender Gürol, İstanul, Varlık Yayınevi, 1966, s.
109-111.
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olmakta bulmuştur. Böylece Meryem gibi temiz ve iffetli kalmak mümkün olacaktır.
Çünkü Meryem İsa’yı cinsel ilişkiye girmeden doğurmuştur.69 Cinsel ilişki çirkin bir
davranış kabul edildiğinden, manevi makamlara ulaşmak için bir ömür boyu bekâr
kalmak gerekmektedir.70
Hıristiyan kadının bekâr kalmak istemesinin bir başka nedeni ise, İsa’nın şu
sözleridir: “Size diyorum ki, her kim zinadan başka bir nedenle karısını boşayıp
başkasıyla evlenirse, zina etmiş olur”. Öğrencileri, “Erkeğin eşiyle ilişkisi böyle
olacaksa hiç evlenmemek daha iyi” dediler. İsa, “Herkes bu sözü kabul edemez” diye
yanıtladı, “Sadece kendilerine bu yetki Tanrı tarafından verilenler edebilir”.71 Bu
ayetlerden Hz. İsa’nın bekârlığı öğütlediğini anlamaktayız.
Pavlus’a göre kadın erkek için yaratıldığından Tanrı’ya bağlı olduğu gibi
kocasına da bağlı olmalıdır. Kadınlar ancak zinadan korunmak ve çocuk yapmak
amacıyla evlenebilirler. Kadınlar başlarını örtmek suretiyle ve sadece dua için kilise
toplantılarına katılabilirler. Sorup öğrenmek istedikleri şeyleri ise, evde kocalarından
öğrenmelidirler.72 Pavlus, Yunan felsefesini çok iyi sindirmiş eski bir Yahudi bilgini
olması sebebiyle Hıristiyanlığın kadına bakış açısı farklı bir boyuta taşınmıştır.73
Pavlus’un Timoteos’a yazdığı 1. mektubunda kadınların yeri ile ilgili
açıklamalar bulunmaktadır. Pavlus, kadınların gösterişsiz bir şekilde giyinip,
Tanrı’ya yakışır işler yapmalarını tavsiye etmektedir. Kadının öğretmesine ve erkeğe
egemen kesilmesine izin vermez. Kadın sessiz kalmalıdır; çünkü Âdem önce, Havva
sonra yaratılmıştır. Üstelik Âdem kandırılmamış, fakat Havva kandırılarak suç
işlemiştir. Ancak, dünyaya çocuk getirirse ve iman ve sevgisini sürdürürse
kurtulması mümkün olur.74
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Salih Akdemir, “Tarih Boyunca ve Kur’an-ı Kerim’de Kadın”, İslamî Araştırmalar Dergisi,
C: 10, Sayı: 4, Ankara, 1997, s. 251.
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Şehit Mutahhari, İslam’da Kadın Hakları, Tahran, İslami Kültür ve İlişkiler Merkezi Tercüme
ve Yayın Müdürlüğü, 1998, s. 129.
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Matta, 19/9-11.
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Ayşe Sucu, Din ve Kadın, Ankara, Lotus Yayınevi, 2005, s. 38.
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Hasan Ali Gökdemir, “Hıristiyanlıkta Kadın” (basılmamış yüksek lisans tezi), Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1994, s. 30.
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Augistin’e göre kadın, erkeğe nazaran ikincil konumda ve erkeğin üreme
ihtiyacını karşılamak amacıyla yaratılmıştır. Düşüş ile beraber kadının konumu,
ikincil konumdan köleliğe doğru kayar. Augistin’e göre erkek her şekilde kadından
daha üstün bir konumda bulunmaktadır. Ancak kendi iradesinin orijinalliğini
yitirmiştir. Bu duruma düşmesinin nedeni ise onu günaha sürükleyen kadındır.75
Luther yaratılışta kadın ve erkek birliğinden söz etmektedir. Buna rağmen
Havva’nın Âdem kadar akıllı olmadığını, başlangıçta Âdem’e yardımcı olmak için
yaratıldığını düşünür. Kadın akıllı değildir, çünkü ayartılmıştır. Ayrıca Tanrı bizzat
Âdem ile konuşurken, Havva Âdem’den öğrenmiştir. Havva zayıf yaratılışlı ve
meraklı bir varlıktır. Erkeği kandırarak düşüşe yol açmıştır. Böylece kadın,
kötülüğün ortaya çıkıp yayılmasında ilk faktör olmuştur.76
İlk Hıristiyan din adamları, toplumun saplandığı ahlaksızlığı kadının varlığına
bağladılar.77 Papazlar, kadının pislik olduğuna ve ondan uzaklaşılması gerektiğine
inanıyorlardı. Bu yüzden bekârlığın Tanrı katında evlilikten daha şerefli olduğuna
hükmettiler. Evlilik ise zinadan kaçmak için hayatın gerektirdiği bir zorunluluktur.78
Saint Paul mektubunda kadın ile ilgili şunları söylemekte ve bu ifadelerle
erkeğin hâkimiyetini net bir şekilde ortaya koymaktadır:
“Her erkeğin başı Mesih’tir. Kadının başı erkektir. Mesih’in başı Tanrı’dır…
Erkek başını örtmemeli. Çünkü o, Tanrı’nın benzeri ve yüceliğidir. Oysa kadın erkeğin
yüceliğidir. Çünkü erkek kadından değil, ama kadın erkekten yaratıldı. Üstelik erkek
kadın için değil, ama kadın erkek için yaratıldı”.

79

“Kadınlar, Rab’be bağımlı olur gibi, kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih
nasıl kilisenin başı ise, erkek de kadının başıdır. Mesih bedenin kurtarıcısıdır. Kilise
Mesih’e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da kocalarına her konuda bağımlı olsunlar”.

Hıristiyanlığın

zina

konusundaki

tutumu

da

Yahudilikten

80

farklılık

göstermektedir. Matta İncil’ine göre kadına şehvetle bakan erkek, yüreğinde onunla
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Batuk, Mitoloji ve Tarihsellik, s. 130-131.
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Batuk, a.e., s. 205-208.
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Mehmet Dikmen, İslam’da Kadın Hakları, İstanbul, Cihan Yayınları, 1990, s. 20.
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Ali Osman Orum, İslam’da Kadın ve Aile Hukuku, Eskişehir, Öz Kağıtçılık Matbaacılık, 2006,
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zina etmiş olur.81 Burada olayın sorumluluğu kadında değil, erkektedir. Artık suç,
erkeği baştan çıkaran kadın cinselliğinden çok, erkeğin saldırgan davranışlarına
kaymıştır.82
Hıristiyanlık, kadının tek kurtuluşunu çocuk doğurmasında bularak cinselliği
tümüyle üremeye bağlar. Kadının rolü bellidir; kadın kocasına hükmetmeye
çalışmayacak, bilgi öğrenme ve öğretme iddiasında bulunmayacak, evlenecek ve
günahına kefaret olması için çocuk doğuracaktır. 83
Bütün bu olumsuz algıların yanında kadın ve erkeğin eşit sayıldığı durumlarda
mevcuttur. Karı kocanın birbirlerine karşı olan hakları84 eşitlik anlayışının bir
örneğidir. İsa kadına erkekle eşit haklar tanımıştır. Aynı zamanda Hıristiyanlık
kadınlara çok şey vaat eder. Erkeğin gücünü sınırlar. Kilise topluluğunu bir araya
getiren şey yalnızca sevgidir. Bu sebeplerden ötürü kadınlar, Hıristiyanlığa karşı ilgi
duymaktadırlar.85
Fatmagül Berktay, Hıristiyanlıkta kadına bakış açısını şöyle özetlemiştir:
“Baştan çıkarıcı olarak kadın, şeytanın kötülük planının aracıdır; zevce olarak kadın,
ailenin düzenini korumakla görevli kocanın aracıdır; ve anne olarak da, Tanrı’nın
yaratıcılığının aracıdır. Hangi amaca hizmet ettiğine bakılarak, kadın ya lanetlenir ya
da yüceltilir”.86
Hıristiyanlar Âdem ve Havva kıssasındaki cennet, yasak meyve, ilk günah gibi
unsurları bir sembol olarak nitelendirmektedirler. Eski Ahit’i referans alan
Hıristiyanlar, kadının yaratılış, akıl vb. yönleriyle erkekten geride olduğunu
düşünmektedirler. Bu sebeple, kadın kendi başına hareket edebilme yeteneğinden
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Matta, 5/27-28: “‘Zina etmeyeceksin’ dendiğini duydunuz. Ama size derim ki, bir kadına
şehvetle bakan herkes o anda yüreğinde onunla zina etmiş olur.”
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Berktay, a.g.e., s. 102.
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Berktay, a.g.e., s. 102.
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Pavlus’tan Korintoslular’a I. Mektup, 7/3: “Erkek kadına erkeklik görevini yapmalı, kadın da
erkeğe kadınlık görevini yapmalı.”
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Linda Woodhead, Hıristiyanlık, Çev. Sevda Çalışkan, Ankara, Dost Kitabevi, 2006, s. 172-173.
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Berktay, a.g.e., s. 139.
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yoksundur.87 Kadının en önemli sorumluluğu, kocasını sevmek ve ona itaat
etmektir.88 Ayrıca Âdem ve Havva’nın işlediği bu suç, “aslî günah” öğretisine
dönüştürülerek bütün dünya insanlarına mal edilmiştir. Tevrat’ta bile herkes kendi
yaptığından sorumlu tutulmasına89 rağmen Hıristiyanlığın böyle bir öğretiyi
benimsemesi şaşırtıcıdır.
Kilise babaları da kadına karşı genelde olumsuz bir tavır içinde olmuşlardır.
Kadın yasak meyveden Âdem’e yedirerek onun cennetten kovulmasına ve böylece
bütün insanlığın günahkâr olmasına neden olmuştur. Kadın günahı yeryüzüne
getiren, erkeği mahvedendir. Bu yüzden kilise babaları evliliği zorunlu bir kötülük
olarak görmüşlerdir. Havva, ilk günah sonucu sadece şehveti değil, ölümü de
dünyaya soktuğu için ayıplanmaktadır. Kadına karşı oluşturulan bu tavır, Katolik
kiliselerindeki nikâh törenlerinde okunan dualara yansımıştır. Nikâh esnasında
“Günahla düşmüşüm annemin karnına, günah işlemiş annem bana gebe kalırken”
denilmesi bu anlayışın bir ürünüdür.90
Günümüz Hıristiyanlığında Mesih İsa ve bakire Meryem öğretisinin devam
ettiğine şahit olmaktayız. Bu yüzden her yeni doğan çocuk, kurtuluş yolunu seçmek
amacıyla vaftiz edilmektedir. İnsanlar, dinin temel kaideleri olarak kabul ettikleri bu
öğretileri kurtuluşun başlıca yolu olarak görmektedirler. Bu öğretiler özellikle
kiliselerde devam etmekle birlikte Pavlus dönemindeki katı kurallar geçerliliğini
yitirmiştir. Sosyal hayatta kadının pek çok hak elde etmesi neticesinde Hıristiyanlığın
kadına bakış açısı değişmiştir.
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Rosemary Radford Reuther, “Christianity”, Women in World Religions, Ed. Arvind Sharma,
New York, New York University, 1987, s. 208-209.

88
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2001, s. 85-86.

(Düzeltme)

92

3.3. YASAK MEYVE OLGUSUNUN İSLAM’DAKİ KADIN
ALGISINA ETKİSİ
Hz. Âdem ve Hz. Havva özel bir ağaç ile imtihan edilmişlerdir. Onlar Allah’ın
emrini unutma91, cennette ebedi kalma92 ve melek olma93 gibi şeytanın aldatmalarına
uyup yasak meyveden yemek suretiyle günahkâr olmuşlar ve kendilerine konan bu
yasağı çiğneyerek imtihanı kaybetmişlerdir.94 Bu hareketleri Kur’an’da isyan olarak
nitelendirilmiştir.95 Daha sonra hatalarının farkına varan çift Allah’a yalvarmış ve
Allah’ın kendilerine öğrettiği dualarla tövbe etmiştir. Allah bu ilk insan çiftinin
tövbelerini kabul etmiş ve ondan sonra tertemiz olarak hayatlarına devam etmişlerdir.
Kur’an, yasak meyveden yiyerek düşülen hatayı ayrıntı olarak vermektedir. Hz.
Âdem çeşitli sebeplerden dolayı şeytana uymuş ve bir hata işlemiş, hatasını insana
mahsus bir irade ile anlamış ve utanarak örtünmeye çalışmıştır. Bu hata sonrasında
acizliğini anlayan Hz. Âdem ve eşi Havva Allah’a yalvarma ihtiyacı hissetmişlerdir.
Bunun üzerine Allah’tan nasıl tövbe edileceğine dair bilgi alıp, yine Allah’a
sığınmışlardır.96
Kıssayla ilgili ayetler incelendiğinde, gerek cennete yerleşirken, gerekse
şeytanın vesvesesine maruz kalarak cennetten çıkartılırken Hz. Âdem ve eşinin
birlikte olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bütün bu aşamalarda ilahi hitap her ikisine
yöneliktir. Ayetlerin bazılarında muhatap olarak sadece Hz. Âdem alınırken, Hz.
Havva’nın zikredilmemesi dikkat çekicidir.97
İnsanlığın ilk çiftinin cennetten çıkarılmasıyla sonuçlanan olaylardan her ikisi
de eşit bir şekilde sorumlu tutulmaktadır. Kur’an’da Âdem’in eşi, aynı Âdem gibi
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şeytanî planın kurbanı olarak gösterilmekte ve şeytanın vesveselerine kulak verdiği
için ortaya çıkan sonuçlardan payını almaktadır. Olayın bütün aşamalarında
Havva’nın doğrudan katılımı söz konusudur. Fakat hiçbir şekilde Âdem’in
aldanmasından sorumlu tutulmaz. Bilakis yoldan çıkmanın sorumluluğu açık bir
ifade ile Âdem’e aittir.98
Buna rağmen klasik dönem rivayet tefsirlerine baktığımızda, Âdem ve
Havva’nın yasak meyveden yemeleri anlatılırken, kadının ön plana çıkarıldığı
gözlemlenmektedir.99 Rivayetlerin şekillendirdiği tabloya göz attığımızda, şeytanın
Âdem ve eşine vesvese verirken, kadını muhatap alarak kandırmaya çalıştığı
görülmektedir. Böylece kadın erkeğin günaha düşmesinde şeytana aracılık etmekte,
şeytan yerine çalışmaktadır.100
Yine, “İsrailoğulları olmasa idi et kokmazdı; Havva olmasa idi, kadınlar
kocalarına ihanet etmezlerdi”101 şeklinde rivayetlerde karşımıza çıkan hadis,
Havva’nın ihanet ettiğine dair bir delil niteliğinde, tefsir ve hadis yorumcuları
tarafından kullanılmaktadır. Küçük farklılıklarla pek çok âlim tarafından eserlerinde
nakledilen bu hadis, ihanetin kapsamı veya Havva ile nasıl bir ilgisi olduğu
konusunda hiçbir bilgi vermez.102
Rivayetlere göre, ilahî hitabın muhatabı erkektir; çünkü kadın dinin emirlerini
yerine getirme hususunda erkek kadar gayret sahibi olmadığı gibi onu baştan
çıkarmak için şeytana yardımcı olmaktadır. Yasak ağaçtan ilk olarak Havva yediğine
göre, kadın erkeğe oranla heveslerine daha fazla uymakta ve kötü güçlere karşı daha
fazla zafiyet göstermektedir.103
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Konu aktarılırken, Kur’an’da Hz. Âdem üzerinden vurgu yapılmasına rağmen,
rivayetlerde Havva öne çıkarılmaktadır. Tâ-Hâ suresi 117. ayette
“Biz de şöyle dedik: “Ey Âdem! Şüphesiz bu
(İblis) sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın; sonra mutsuz
olursun”” denerek şeytanın vesveselerine karşı her ikisinin de dikkatli olması
istenirken, hitap Hz. Âdem’e yapılmıştır. Yine Tâ-Hâ suresi 120. ayette
“Nihayet şeytan ona vesvese verip
şöyle dedi: “Ey Âdem! Sana ebedilik ağacı ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim
mi?” şeklinde buyrularak vesvesenin sadece Âdem’e verildiği görülmektedir.
Hâlbuki rivayetlerde Havva şeytana aracılık yaparak Âdem’in aldatılmasında rol
oynamıştır. Bunu cezası olarak da biyolojik bir değişime uğratılmıştır.104
Bir rivayete göre Allah Âdem’e neden yasak ağaçtan yediğini sorar. Âdem
kendisine yedirenin Havva olduğunu söyler. Bunun üzerine Allah aynı soruyu
Havva’ya yöneltir. Havva da kendisine yılanın yemesini emrettiğini bildirir. Olayın
neticesinde yılan lanete uğratılır ve yerde sürünmesi emredilir. Havva’ya da ağacı
kanattığı için her ay onun gibi kanama cezası verilir.105
Bir başka rivayete göre ise, Âdem’in yasak ağaçtan yemesine sebep olan
Havva’ya, zorlukla hamile kalma ve zorlukla doğurma cezası verilmiştir.106
Görülüyor ki Kur’an anlatımlarında fısıldama sadece Havva için söz konusu
edilmeyip ya sadece Âdem’e ya da her ikisine yönelmiş bir eylem olarak
belirtilirken107, Kur’an sonrası İslami gelenekte Havva imajı, Âdem’in cennetten
çıkarılışından tek başına sorumlu tutulacak kadar değişmiştir.108 Bu değişimde
Kur’an’daki anlatımdan çok Kitab-ı Mukaddes’teki anlatımın etkili olduğunu
söylemek mümkün görünmektedir.109
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Bazı tefsirlerde zikredilen rivayetler, Kitab-ı Mukaddes’teki anlatımla
uyuşmakta, böylece kadın, ilk günahı işleyen ve Âdem’in de işlemesine sebep olan
yoldan çıkarıcı bir varlık olarak sunulmaktadır. İsrailî rivayetler dışında Kur’an’daki
anlatım dikkate alındığında, bu eylemden her ikisinin birden sorumlu tutulduğu
anlaşılır. Ancak İsrailî rivayetlerin etkisiyle kadın, tahrif sürecini başlatarak erkeğin
mutluluğunu bozan bir varlık olarak düşünülmeye devam etmektedir.110
Kur’an’da esas olan cinsiyete dayalı üstünlük değil, kulun işlediği amele dayalı
üstünlüktür. Kul, iyi bir insan olmaya çalışarak Allah katında değer kazanabilir.
“Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise
verdik. Takva elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu (giysiler), Allah’ın
rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar (diye onları insana verdik)”111 ayeti,
cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, takva ölçüsünde yaşayan insanın daha hayırlı
olduğunu bizlere bildirmiştir.
“Erkekler, kadınlar
üzerine hakimdirler. Çünkü Allah bazısını (erkekleri), bazısından (kadınlardan)
üstün kılmıştır. Çünkü onlar (erkekler) mallarından infak ederler”112
“Erkeklerin meşru surette kadınlar üzerindeki
hakları gibi, kadınların da onlar üzerinde hakları vardır. Erkekler onlar üzerinde
(daha üstün) bir dereceye sahiptirler”113 gibi ayetlerde erkeğin üstünlüğünden
bahsedilmekteyse de kastedilen üstünlük insanlık açısından söz konusu değildir. Bu
ayetler erkeğin fiziki ve maddi gücünü göstermesi açısından birer örnektir. Aynı
zamanda kadınlar ve erkeklerin birbirlerine olan haklarından ve bu hakların iyilikle
gözetilmesinden bahsedilmektedir.
Allah, insanları erkek ve kadın olmalarına göre değil, yaptıkları amellerin iyi
ve kötü olmasına göre değerlendirecektir. Bu yüzden Hak katında cinsiyet ayrımı söz
110
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konusu olmaz; ancak iyi insan ve kötü insan ayrımı olur.

“Şüphesiz, Müslüman erkekler ve Müslüman
kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, gönülden (Allah’a) itaat eden erkekler
ve gönülden (Allah’a) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar,
sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla (Allah’tan) korkan erkekler ve
saygıyla (Allah’tan) korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren
kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve
(ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah’ı çokça zikreden erkekler ve (Allah’ı çokça)
zikreden kadınlar; (işte) bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir
hazırlamıştır”114 ayeti erkek ve kadın arasında ayrım yapmaksızın iyi vasıflara sahip
insanların Allah tarafından ödüllendirileceğinin müjdesini vermektedir.
Yine, mü’min kulların cennete girmesi müjdesi verilirken kadın erkek ayrımı
yapmadan iyi olanın cennete gireceği vurgulanmıştır.
“Allah mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, ebedi olarak kalacakları,
içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vadetti.
Allah’ın rızası ise, bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır”.115
Kur’an, kadının haklarını koruma görevini kendi üstüne alarak, kadına pozitif
ayrımcılık yapmaktadır. Dünyanın pek çok yerinde kötülük kaynağı kabul edilen
kadın, Allah’ın katında yüceltilmiştir. Yüce Allah Lokman suresinde kadının
sıkıntısına şöyle değinmektedir.
“İnsana da, anne babasına iyi davranmasını
emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun
sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (İşte onun için) insana şöyle emrettik: “Bana
ve anne babana şükret. Dönüş banadır”116 ayeti kadının sıkıntısına özellikle dikkat
114
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çekerek, saygın bir varlık olması gerektiğini bize gösterir. Bu sebeple Kur’an
açısından kadın daha değerlidir. Peygamberimiz de kendisine gelen “Kime iyilik
yapayım?” sorusuna üç kez anne cevabını vererek kadının İslam’daki konumunu
ortaya koymaktadır.117
Kadının değerini gösteren başka bir ayet ise İsrâ suresinde karşımıza
çıkmaktadır.
“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet
etmemenizi, ana-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri,
ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf” bile deme;
onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle” 118 ayeti, baba olan adama emrettiği
iyiliği, anne olan kadına da aynı şekilde emreder.
Dünya hayatında cenneti kazanan kadın profillerini de Kur’an’da görmek
mümkündür:

“Allah, iman edenlere ise, Firavun’un karısını örnek gösterdi. Hani o,
“Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap. Beni Firavun’dan ve onun yaptığı
işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar!” demişti”.119

“Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan
üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem’i de
(inananlara) örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi”.120
Günümüz Müslümanlığında kadın, Kur’an ve hadis baz alınarak yorumlanan
bir konu haline gelmiştir. Sosyal hayatın da etkisiyle kadın ikincil konumdan
117
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çıkarılarak hak ettiği değeri bulmuştur. Tefsirlerde ve hadislerde kadın hakkında yer
alan rivayetler, Kur’an değerleri çerçevesinde incelenmeye başlamıştır. Böylece
kadının konumu, Kur’an doğrultusunda yeniden şekillendirilmiştir.

3.4. YASAK MEYVE BAĞLAMINDA OLUŞTURULAN
KADIN ALGISININ İLAHİ DİNLERE GÖRE MUKAYESESİ
Tevrat kıssasında günaha sürükleyen yılan figürü, Kur’an’da şeytan olarak
karşımıza çıkmaktadır. Tevrat’ta insanın ölümsüz olmasın diye men edildiği hayat
ağacı hakkındaki bilgi, Kur’an’da şeytanın Hz. Âdem ve eşine verdiği vesvese
şeklinde yerini almaktadır. Tevrat’ın kadına yüklediği ayartma misyonu Kur’an için
geçerli değildir.121 Kur’an’da suç eş zamanlı olarak ikisi tarafından işlenir.122 Bu
yüzden “Havva’nın ihaneti” inanışı, Kur’an’a göre gerçek dışıdır. 123 Kur’an, bu ikil
formu muhafaza ederek, kadını yoldan sapmanın ve cezaya çarptırılmanın nedeni
olarak gören İsrailî anlayışı bertaraf etmektedir.124
Kur’an bizlere Hz. Âdem’in hayatı ile ilgili bilgi vermektedir; fakat yılanın
Havva’yı, Havva’nın da Âdem’i kandırdığına dair bir şey söylememiştir. Kur’an
Havva’yı tek başına suçlu olarak görmez. Şeytani vesveseden söz edilirken tesniye
zamiri kullanılmış ve her ikisinin de şeytanın tuzağına düştüğü bildirilmiştir.125 Bu
olaydan erkek ve kadın eşit bir şekilde sorumlu tutulmuştur.126 Bu yaklaşımı
sebebiyle Yahudilik ve Hıristiyanlıktan çok farklı bir çizgiye sahiptir. Böylece
Kur’an, kadına reva görülen konuma şiddetle karşı çıkmıştır.127
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Kur’an’da, Havva’nın şahsında kadın cinsi mahkûm edilmez. Kadın erkek gibi
bağımsız bir şahsiyete sahiptir ve yaptığı her şeyden kendisi sorumludur. 128 Şeytanın
Havva’yı, Havva’nın Âdem’i kandırması haberi Tevrat’a aittir. Kur’an ise Tevrat’ın
doğrularını tasdik etmenin yanında, yanlış haberlerini de düzeltmektedir. Böylece
kadını, kendisine karşı oluşturulan yanlış anlayışlardan kurtarmaktadır.129
Yahudi inancında bütün kadınlar Havva’nın suçu dolayısıyla çarptırıldığı
cezaları çekmekle yükümlü tutulmuşlardır. Yahudi din bilginleri kadının zararlı bir
varlık olduğuna hükmederek büyük sıkıntılar yaşamasına sebep olmuştur. Kadın
erkekten daha aşağı bir konuma getirilerek değersizleştirilmiştir.130
Hıristiyanlıkta da durum bundan farklı değildir. Yasak meyve nedeniyle kadın
erkekten bir adım geride kabul edilmektedir. Âdem’i baştan çıkararak yasak
meyveden yediren kadın, ilk günahın sembolü olmuştur. Cinsel ilişki günah
sayıldığından temiz ve iffetli kalmak bekâr olmakla mümkündür. Bu yüzden
mütedeyyin Hıristiyan kadınlar çareyi manastıra kapanmakta bulmuşlardır.131
Hıristiyanlar Havva tarafından kandırılan Âdem’in günahının bütün insanlığa
tecelli ettiğine ve bu hata sebebiyle ölümün dünyaya girdiğine inanmaktadırlar. Bu
yüzden insanın bu ilk günahtan kurtulması için vaftiz olması gerekmektedir. Kur’an
ise herkesin kendisinden sorumlu olduğunu ve tövbe etmeyle kurtuluşa ermenin
mümkün olduğunu göstermektedir. İslam’a göre suç ve ceza kişinin kendisine aittir;
kimse kimsenin günahını yüklenmez.132 Herkes kendi hatasının sorumluluğunu
üstlenmekle mükelleftir.
İslam inancına göre, Âdem’in işlediği, bağışlanmamış ve dünyaya taşarak
nesline miras kalmış bir “aslî günah” yoktur. Hz. Âdem’in davranışı Allah tarafından
kendisine öğretilen tövbe sayesinde temizlenmiştir. Yine “aslî günahın” sebebinin
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kadın olduğu ve toplumdan uzaklaştırılması gerektiği anlayışı Kur’an’a aykırı bir
düşüncedir. Kur’an bu macerada Hz. Âdem ve eşini birlikte anmaktadır.133
Hz. Âdem ve Havva’nın durumu, yanılmaları sonucunda maruz kaldıkları bir
ceza değil, önceden takdir edilmiş olanın gerçekleşmesidir. Dolayısıyla Âdem,
Havva, şeytan, cennet, ağaç, çıplaklık, düşüş ve tövbe ile bağışlanma kavramlarının
tamamı, insana, kendisi ve dünya ile ilgili geniş açılımlı anlamlandırmalar
sağlayacak örnek öğeler niteliğindedir.134 Böylece insanlar, hataya düştükten sonra
ataları Âdem ve Havva gibi samimiyetle tövbe ederlerse, tövbelerinin kabul görüp
affedilebileceklerini öğrenmiş olmaktadırlar.135
Hz. Âdem Allah ile yapmış olduğu ahdi unutarak yasak meyveden yemiştir. Bu
onun kararlılık ve kendisine verilen vazifeyi tam olarak yapma bakımından ciddi bir
zafiyet içinde olduğunu göstermektedir. Hz. Âdem ve eşi, Allah karşısında
acizliklerini anlayarak O’na yönelmişlerdir. Bu bakımdan insan, Yüce Yaratıcı
karşısında zayıf olduğunu idrak ederek ihlaslı bir şekilde kulluğa yönelmelidir.136
İnsanoğlu Allah’ın emirlerine karşı gelebilmekte, yaptığı hatanın farkına
varınca da pişmanlık duyarak Rabbine dönmeyi arzulamaktadır. Allah’ın istediği
davranış da budur. Çünkü Allah insanı günaha karşı zayıf yaratmıştır, fakat onun
duasına büyük değer vermiştir.137
Dücane Cündioğlu, “Havva’nın ihaneti” iddialarına farklı bir yorum
getirmiştir. Kur’an’ı anlamak için çeviriler yaparken Arap dilinin inceliklerine dikkat
etmek gerektiğini vurgulayan Cündioğlu, Türkçeye aktarılan bazı sözcüklerin
kastedilen manadan daha farklı bir manada tercüme edildiğini söylemektedir. Bu
duruma örnek olarak verilebilecek iki kelime, ‘zevc’ ve ‘imrae’ kelimeleridir.138

133

Karaman, a.g.e., C: I, s. 109.

134

Tuksal, a.g.e.,s. 82.

135

Bolay, “Âdem”, a.g.e., C: I, s. 362. Ayrıca bkz: Karaman, a.g.e., C: III, s. 657.

136

Ömer Çelik, Teşbih, Temsil ve Tasvirler Işığında Kur’an’da İnsan, İzmir, Işık Akademi
Yayınları, 2010, s. 73.

137

Görener, a.g.m., s. 50.

138

Dücane Cündioğlu, Kur’an Çevirilerinin Dünyası, İstanbul, Kitabevi Yayınları, 1999, s. 107.

(Düzeltme)

101

Kur’an ‘zevc’ ve ‘imrae’ kelimelerini farklı anlamlar için kullanmaktadır.
Ayetler incelendiğinde Hz. Âdem’in eşi için ‘zevc’ kelimesi kullanılırken, Hz.
İbrahim, Hz. Zekeriyya, Hz. Lut, Hz. Nuh ve hatta Firavun’un eşleri için ‘imrae’
kelimesini kullanmıştır. Türkçe açısından fark etmeyen bu kullanım, Kur’an
açısından anlam değişikliğine yol açmaktadır.139
Kur’an ihanet, inanç farklılığı, dulluk, kısırlık gibi durumlarda ‘imrae’
kelimesini kullanmaktadır; sadakat, muhabbet, viladet ve nikâh gibi unsurların hepsi
bir arada bulunduğunda ise ‘zevc’ kelimesini kullanmakta, bu durumlardan biri eksik
olduğunda zevciyyet esası ortadan kalkmaktadır. Bu kadını aşağılayıcı bir kullanım
değil, Arap dilinin mantığının bir sonucudur. Bu bakımdan, Kur’an’da “Âdem’in
zevcesi” ibaresini okuyup, “Havva’nın ihaneti” sendromuna kapılmak son derece
yanlış bir tutum olur.140
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SONUÇ
Çalışma yaptığımız tezde gördük ki, eski tarihlerden itibaren tartışılmaya
başlayan kadının konumu, güncelliğini yitirmeden her toplumda yer bulan bir konu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Mitolojide kadın, kötülüğün simgesi olarak
nitelendirilmiş ve bu algı Yahudi ve Hıristiyan kültüründe devam ettirilmiştir.
Dünyaya

gelmesiyle

bütün

fenalıkların

etrafa

yayıldığı

inancı,

kadının

aşağılanmasına neden olmuş ve bu inanç nesilden nesile aktarılarak devam
ettirilmiştir. Kadın yaptıklarından ziyade cinsiyeti dolayısıyla yargılanmıştır.
Tezin birinci bölümünde, insanın yaratılışı konusu ele alınmıştır. İki bölüm
halinde incelenen bu bölüm, mitoloji ve ilahi dinler açısından ilk insanın yaratılışı
hakkında bilgi vermektedir. Tarihin ilk dönemlerinde ortaya çıkıp günümüze kadar
ulaşan efsanelerdeki ilk insanın ve kadının yaratılışı konusu, mitolojide yaratılış
başlığı altında incelenmiştir. Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın hayatı, Yahudi, Hıristiyan
ve İslam inancına göre aktarılmıştır. Semavî dinlerde ilk insan kabul edilen Hz.
Âdem’den hareketle insanın yaratılış merhaleleri ve hangi maddeden yaratıldığı
üzerinde durulmuştur. Tezin asıl konusu olan kadın ve yaratılışı hususu, Hz.
Âdem’in yaratılışı çerçevesinde ayetlerden ve hadislerden yararlanarak açıklanmıştır.
Bu bölümde insanın yaratılış maddesinden hareketle Hz. Havva’nın nasıl
yaratıldığı tartışmaları gündeme gelmiştir. Hz. Havva’nın Hz. Âdem’in kaburga
kemiğinden yaratıldığı inancı genel kabul görmesine rağmen, Ebû Müslim elİsfehânî ile Hz. Havva’nın Hz. Âdem’in kendisinden değil, onunla aynı türden, onun
mahiyetinden, aynı özden yaratıldığı düşüncesi dile getirilmeye başlanmıştır. Modern
dönem tefsir kaynakları ise bu düşüncenin doğruluğunu kabul ederek delilleri ile
göstermeye çalışmışlardır. Bizce de Hz. Havva’nın Hz. Âdem ile aynı özden, onun
cinsinden yaratıldığı düşüncesi “nefs-i vahide” kavramını en iyi şekilde
açıklamaktadır.
Tezin ikinci bölümünde, ilahi dinlerde cennet kavramından bahsedilerek yasak
meyve ve cennetten düşme hadisesi ayetler ışığında açıklanmıştır. Tezimizde cennet
kavramı ilahi dinlere göre işlendikten sonra, Hz. Âdem’in bulunduğu cennetin nerede
olduğuna dair görüşlere yer verilmiştir. Hz. Âdem’in bulunduğu cennetin yeri
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konusundaki tartışmaları incelendikten sonra Hz. Âdem’in ahiret cennetinde olduğu
fikri daha doğru görünmektedir. Kur’an’da marife olarak geçen cennet kelimelerinin
ahiret cennetine tekabül etmesi, Tâ-Hâ suresi 118 ve 119. ayetlerdeki cennet tasviri
ve Bakara suresi 36. ayetteki

fiiline verilen anlam Hz. Âdem’in bulunduğu

cennetin ahiret cenneti olduğu düşüncesini güçlendirmektedir.
Cennetin yeri konusundaki tartışmaların devamında yasak meyve konusu,
mitoloji ve ilahi dinler açısından ele alınarak işlenmiştir. Efsanelerde geçen yasak
meyve hikâyeleri üzerinde durularak, bu hikâyelerden hareketle toplumda kadına
biçilen konum ve bu konumun ilahi dinlere mensup toplumlardaki halk kültürüne
etkisi tartışılmıştır. Halk kültürüne etki ettiğine inanılan bu efsaneler, olumsuz kadın
algılarını sonraki dönemlere taşıyarak kadın hakkında farklı uygulamaların ortaya
çıkmasına sebep gösterilmiştir. Son olarak cennetten düşme hadisesi ilahi dinler
ışığında incelenerek Havva’nın rolü ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Yasak meyve hususu, birçok toplumda tartışılan bir konu olarak dikkati
çekmektedir. Tevrat metinlerinde iyiyle kötüyü bilme ağacı olarak açıklanan bu
husus, tefsir kaynaklarında farklı yorumların yapıldığı bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yasak meyvenin buğday, üzüm, incir, hurma, kavun vb. ağaçlar
olduğunu söyleyenlerin yanı sıra cinsel münasebet ve Allah’ın koyduğu davranış
sınırları olduğunu söyleyenlerde bulunmaktadır. Kur’an yasak meyve hakkında özel
bir açıklama yapmamakta, sadece şeytanın Hz. Âdem’e verdiği vesveselere
değinmektedir. Yasak meyvenin Allah’ın koyduğu davranış sınırları olduğunu kabul
etmek bizce daha doğru görünmektedir.
Tezin son bölümünde ise, yasak meyve olgusunun ilahi dinlerdeki kadın
algısına etkisi incelenmiştir. Bu çerçevede ilahi dinlerin kadına bakışı ve kadını
hangi statüde gördükleri aktarılmaya çalışılmıştır. Tevrat’taki aldatıcı kadın imajı,
Yahudi ve Hıristiyan toplumundaki kadın algısını olumsuz yönde etkilemiştir.
Havva’nın ihaneti düşüncesi yüzünden Yahudi toplumu kadını hayattan soyutlarken,
Hıristiyan toplumu ise işlenen suçu sonraki nesillere aktararak kurtuluş öğretileri
ortaya koymaya çalışmıştır. Bu düşünce sebebiyle Havva, gelecek nesillerin sıkıntı
çekmesinden sorumlu kişi olmuş ve her kadını yaşamı boyunca etkileyecek sorunlara
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yol açmıştır. Böylece kadın hakkındaki olumsuz yargılar, dinin emirleri gibi
aksettirilerek, kadın, toplum tarafından sindirilmeye çalışılmıştır. Kadın hakkında
oluşan bu algı, Yahudilikte hukuki, Hıristiyanlıkta ise teolojik sonuçlar doğurmuştur.
Bu olumsuz kadın algıları ve kadını aşağılama geleneği Kur’an’ın gelmesiyle
son bulmuştur. Yüce Allah, kadın ve erkeği yaptıkları şeylerden mükellef kılarak
insan olma hususunda eşit tutmuştur. Bu bakımdan herkes yaptığından sorumludur.
Âdem ve Havva kıssasında şeytanın vesvesesi hem erkeği, hem de kadını aldatmış,
ikisi de Allah’ın sözünü unutarak yasak meyveden yemişlerdir. Kur’an bu kıssada,
sadece kadını suçlu görerek olumsuz kadın algılarına sebebiyet verecek bir ifade
kullanmamıştır. Bilakis ilahî vahyin muhatabı Hz. Âdem’i azarlayarak, yapılmaması
gereken bir davranış gösterdiğini bildirmiştir. Anlaşılacağı üzere Kur’an’da
“Havva’nın ihaneti” söz konusu değildir.
Birçok

toplumda,

kadının

erkeğe

yasak

meyveyi

yedirmiş

olduğu

düşüncesinden kaynaklanan olumsuz bir algı bulunmaktadır. Efsanelerde kadın
hakkındaki anlatımlarla başlayan bu olumsuz algı, Yahudi, Hıristiyanlık gibi ilahi
dinlerde kadının yasak meyveyi yedirmesi inancı ile pekişerek kadının kötü bir varlık
olduğu düşüncesinin yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Yahudi-Hıristiyan kültüründe
kadın aldatıcı, günahkâr bir varlıktır. Kadın bu davranışından dolayı, bütün kadınlara
sirayet eden bazı cezalara çarptırılmıştır. Böyle günahkâr bir varlığın toplum
faaliyetlerinde yer alması ise imkânsızdır. Bu yüzden kadın erkeğin gerisine itilerek
başkalaştırılmıştır. Hıristiyanlıkta ise günahkâr kadın dolayısıyla kurtuluş teorileri bir
çare olarak toplumda yer bulmuştur.
Klasik dönem tefsir rivayetleri ve bu rivayetleri baz alan bazı tefsirler de,
Kur’an’da böyle bir algı söz konusu edilmemesine rağmen, kadının yaratılışı, yasak
meyve ve cennetten düşüş hadiselerini bu yorum çerçevesinde işlemektedir.
Rivayetlere göre kadın, erkeği baştan çıkartarak yasak meyveden yediren ve erkeğin
Allah katında suçlu olmasına sebep olan bir varlıktır. Hâlbuki Kur’an’da durum
böyle değildir.
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Kur’an, Hz. Âdem ve eşinin hayatını örnek vererek, biz kullarına, üzerinde asıl
durulması gereken mevzunun ne olduğunu göstermeye çalışmıştır. Kıssada Allah’a
isyanın yanlış bir davranış olduğu ve yaptığımız hatalardan tövbe ederek kurtulma
şansımızın olduğu öğretilmektedir. Ayrıca bu kıssa sayesinde Kur’an, tahrif edilmiş
kitapların düştükleri yanlışları düzeltmiştir. Kur’an’ın kadına bakışı, Yahudi ve
Hıristiyan dininin kadın hakkındaki suçlayıcı tavırlarından çok farklıdır.
Kur’an, bu kıssa aracılığıyla, kadının fitne unsuru olarak görülmemesi
gerektiğini bildirmiştir. Kur’an perspektifinde kadın, şeytanın yardımcısı değil, Allah
tarafından yaratılan bir kuldur. Her kul Yüce Allah’ın bir hikmeti olarak hata
yapabilme kudreti ile yaratılmıştır. Önemli olan yapılan hatadan pişmanlık duyarak
tövbe etmektir. Hz. Âdem ve Hz. Havva şeytana uyup, verdikleri sözü unutarak, hata
yapmışlar; hatalarından pişmanlık duyarak Allah’a yalvarıp tövbe etmişlerdir. Allah
da, bu ilk insan çiftinin tövbelerini kabul etmiştir. Şeytan ise kibirlenerek Allah’tan
af dilememiş ve böylece Allah katından kovulanlardan olmuştur.
Kur’an, “Üstünlük ancak takvadadır” ilkesi ile kadını cinsiyetinden ötürü
aşağılayan suçlamaları yok etmektedir. Kur’an, kadının insan olması açısından
değerli bir varlık olduğunu ortaya koyarak, kullar arasında cinsiyet ayrımı
yapılmadığını gösterir.
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