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136. SOHBET 

Zina  

 
Bu	günkü	dersimizde	zina	konusuna	farklı	açılardan	bakmaya	çalışacağız.	Zina	evli	olsun	olmasın	

karşı	cinsten	iki	kişinin	nikah	bağı	olmaksızın	cinsel	birliktelik	yaşamalarıdır.	Bu	birlikteliği	yaşayan	iki	
kişi	 de,	 erkek	 olsun	 kadın	 olsun,	 zinakârdır	 ve	 zânî/zâniye	 olarak	 adlandırılmıştır.	 Para	 karşılığında	
fuhuş	 yapmaya	 Arap	 toplumunda	 “biğa”	 denirdi.	 Günümüzde	 de	 ücret	 karşılığı	 cinsel	 ilişki	
yaşayanların	yaptıkları	fiiller	“zina”	 kelimesi	ile	ifade	edilmez.		

Kur’an-ı	Kerim’in	nikahsız	cinsel	ilişkiye	(zinaya)	yaklaşımı	açıktır.		

  سَبِيالً وَسَاءَ فَاحِشَةً كَانَ إنَّهُ الزِّنَى تَقْرَبُواْ وَالَ
“Sakın	zinaya	yaklaşmayın;	doğrusu	bu	çirkindir,	kötü	bir	yoldur.”1	
Kur’an	değil	zina	fiilini	işlemeyi	ona	yaklaşmaya	vesile	olacak	her	şeyi	yasaklamıştır.	Zina	açık	bir	

hayasızlık	 ve	 	 dünya	 ve	 ahirette	 yüz	 kızartıcı	 bir	 yoldur.	 Nur	 Suresinde	 yüce	 Allah	 (cc)	 zina	 ve	
zinakarlarla	ilgili	geniş	ve	teferruatlı	açıklamalar	yapmış;	bir	çok	düzenleme	getirmiştir.		

Nur	 suresinde	 getirilen	 düzenlemeler	 ile	 hem	 zinaya	 karşı	 İslam	 dininin	 tavrı	 net	 bir	 şekilde	
belirtilmiş	hem	de	zina	suçlamasına	maruz	kalabilecek	iffet	sahibi	insanlar	korunmuştur.	

Bugünkü	derste	işte	olayın	bu	yönüne	dikkatlerinizi	çekmek	istiyoruz.	Zina	etmekle	suçlanan	kişi	
erkek	ya	da	kadın	olabilir.	Lakin	bu	suçlamadan	mağdur	olanların	kim	olduğuna	baktığımızda	daha	çok	
kadınların	mağdur	olduklarını	görmekteyiz.		

Efendimiz	 (sav)	 dönemi	 Arap	 toplumunda	 “kazf”	 olarak	 adlandırılan	 zina	 suçlaması	 toplumun	
yapısını	 tehdit	 eden	önemli	 bir	 rahatsızlıktı.	 İşte	 İslam	bu	mağduriyetti	minimize	 etmek,	 zayıf	 olanı	
güçlüye	 karşı	 korumak	 ve	 insanların	masumiyetine	 karşı	 girişilen	pervasız	 saldırıları	 engellemek	 için	
zina	suçuna	dört	şahitle	ispat	şartını	getirmiştir.	

Zinanın	dört	şahitle	 ispatlanması	ancak	şahitlerin	getirecekleri	 ikna	edici	delillerle	mümkündü.	
Deliller	veya	ifadeler	hakim	tarafından	ikna	edici	bulunmadığında	zina	için	öngörülen	cezanın	“yalancı	
şahitler”	 için	 uygulanması	 söz	 konusu	 oluyordu.	 Böylesi	 bir	 ihtimalin	 var	 olması	 Arap	 toplumunda	
sıkça	görülen	iffetli	insanlara	zina	suçu	isnat	etme	alışkanlığını	frenlemiştir.		

Eşler	 arasında	 vuku	 bulacak	 suçlamaların	 şahitlik	 yerine	 “yemin	 ve	 lanetleşme”	 ile	 çözüme	
bağlanması	 da	 vahyin	 getirdiği	 emsalsiz	 bir	 sorun	 çözme	 örneğidir.	 Bu	 gibi	 durumlarda	 nikah	 akdi	
düşmüş	kabul	edildiği	gibi	hakim	tarafından	akdin	düşürülmesi	gerektiği	de	savunulmuştur.	Her	nasıl	
olursa	olsun,	bu	düzenleme	 ile,	evlilik	akdi	düşürülerek	aile	 içerisinde	oluşabilecek	daha	 istenmedik	
neticeler	engellenmiştir.	

Peki	bu	gibi	 suçlamalar	ya	da	 imalar	 söz	konusu	olduğu	zaman	biz	Müslümanlardan	beklenen	
“Müslümanca	 davranış”	 nasıl	 olmalıdır?	 Bu	 sorunun	 cevabı	 herkesin	 kendi	 kendisine	 verebileceği	
kadar	basit	değildir.	Bu	nedenle	olsa	gerektir	ki,	Allahu	a’lem	bi	muradihi	(Allah	ne	dilediğini	kendisi	
daha	iyi	bilir),	vahiy	bu	olguyu	ele	almış	ve	bir	düzenleme	getirmiştir	ve	Allah	(cc)	bu	gibi	durumlarda	

                                                
1	İsra	17:32	
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ا إفْكٌ مُّبِين“ 	Müslümanların	buyurarak	miydi?”2	gerekmez	demeleri	iftiradır"	bir	apaçık	Bu," وَقَالُوا هَٰذَ

böyle	bir	edep	içinde	olmalarını	talep	buyurmuştur.		
Bundan	dolayı	da	hakkında	bilgi	sahibi	olmadıkları	bir	söylentiyi	kulaktan	kulağa;	ağızdan	ağıza	

yayan	ve	yaptıkları	fuhşiyatın	ne	büyük	bir	kötülük	olduğunu	fark	etmeyenler	şu	ilahi	uyarı	ile	yüz	yüze	
gelmiş	 olurlar:	 “ 	Halbuki“ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ bu,	 Allah katında	 çok	 büyük	 (bir	 suç)	 tur.”3	 Toplum	

içerisinde	yayılan	 fitne	aslında	öldürmeden	beter	bir	musibettir;	Müslümanlar	böyle	şeylerden	uzak	
durmalıdırlar.		

Kur’an	bizi	en	güzel	ahlak	 ile	biçimlendirirken	yeryüzünde	yaşayan	rol	model	 insan	örneklerini	
koyuyor	önümüze.	En	ağır	imtihanları	en	seçilmiş	kulları	üzerinden	örnekliyor	bize	yüce	Allah.		

YUSUF	KISSASI	VE	ZÜLEYHA’NIN	DURUMU	

Şimdi	 gelin	 bir	 de	 Yusuf	 (as)	 kıssası	 özelinde	 bakalım	 zina	 veya	 zinaya	 teşebbüs	 fiiline	
Müslümanca	nasıl	tepki	verilmesi	gerektiğine.	

“Evinde	 bulunduğu	 kadın	 (gönlünü	 ona	 kaptırıp)	 ondan	 arzuladığı	 şeyi	 elde	 etmek	 istedi	 ve	
kapıları	kilitleyerek	"Haydi	gelsene!"	dedi.	O	ise,	"Allah'a	sığınırım,	çünkü	o	(kocan)	benim	efendimdir,	
bana	 iyi	 baktı.	 Şüphesiz	 zalimler	 kurtuluşa	 eremezler"	 dedi.	 Andolsun	 kadın	 ona	 (göz	 koyup)	 istek	
duymuştu.	Eğer	Rabbinin	delilini	görmemiş	olsaydı	Yûsuf	da	ona	istek	duyacaktı.	Biz	ondan	kötülüğü	
ve	fuhşu	uzaklaştırmak	için	işte	böyle	yaptık.	Çünkü	o,	ihlâsa	erdirilmiş	kullarımızdandı.”	İkisi	de	kapıya	
koştular.	 Kadın	 Yûsuf'un	 gömleğini	 arkadan	 yırttı.	 Kapının	 yanında	 hanımın	 efendisine	 rastladılar.	
Kadın	dedi	ki:	"Senin	ailene	kötülük	yapmak	isteyenin	cezası,	ancak	zindana	atılmak	veya	can	yakıcı	bir	
azaptır.	 Yûsuf,	 "O	 benden	 arzusunu	 elde	 etmek	 istedi"	 dedi.	 Kadının	 ailesinden	 bir	 şahit	 de	 şöyle	
şahitlik	etti:	"Eğer	onun	gömleği	önden	yırtılmışsa,	kadın	doğru	söylemiştir,	O	(Yûsuf)	yalancılardandır.	
"Eğer	 gömleği	 arkadan	 yırtılmışsa	 kadın	 yalan	 söylemiştir.	 O	 (Yûsuf)	 ise,	 doğru	 söyleyenlerdendir."	
Kadının	 kocası	 Yûsuf'un	gömleğinin	arkadan	 yırtıldığını	 görünce	dedi	 ki:	 "Şüphesiz	 bu,	 siz	 kadınların	
tuzağıdır.	Şüphesiz	sizin	tuzağınız	çok	büyüktür."	"Ey	Yûsuf!	Sen	bundan	sakın	kimseye	bahsetme.	(Ey	
Kadın,)	sen	de	günahının	bağışlanmasını	dile.	Çünkü	sen	günah	işleyenlerdensin."	4	

	Burada	üzerinde	durmak	istediğimiz	konu	kendisini	davet	eden	bir	kadına	karşı	Rabbine	sığınan	
ve	 efendisinin	 hanımına	 yaklaşmayı	 ahlaksızca	 bulan	 Yusuf	 (as)’ın	 tavrı	 ile	 vahyin	 Züleyha	 ile	 ilgili	
tutumudur.		

Züleyha,	Yusuf	(as)	ile	ilgili	öylesine	tutkuludur	ki	bunu	açıkça	ifade	etmekten	bile	çekinmez:	
“Şehirde	 bir	 takım	 kadınlar,	 "Aziz'in	 karısı,	 (hizmetçisi	 olan)	 delikanlısından	 murad	 almak	

istemiş.	Ona	olan	aşkı	 yüreğine	 işlemiş.	 Şüphesiz	 biz	 onu	açık	 bir	 sapıklık	 içinde	görüyoruz"	dediler.	
Kadın,	 bunların	 dedikodularını	 işitince	 haber	 gönderip	 onları	 çağırdı.	 (ziyafet	 düzenleyip)	 onlar	 için	
oturup	yaslanacakları	yer	hazırladı.	Her	birine	birer	de	bıçak	verdi	ve	Yusuf’a,	"Çık	karşılarına"	dedi.	
Kadınlar	 Yusuf’u	görünce	onu	pek	büyüttüler	 ve	 şaşkınlıkla	 ellerini	 kestiler.	 "Haşa!	Allah	 için,	 bu	bir	
insan	 değil,	 ancak	 şerefli	 bir	 melektir"	 dediler.	 Bunun	 üzerine	 kadın	 onlara	 dedi	 ki:	 "İşte	 bu,	 beni	
hakkında	kınadığınız	kimsedir.	Andolsun,	ben	ondan	murad	almak	 istedim.	Fakat	o	 iffetinden	dolayı	

                                                
2	Nur,	24:13	
3	Nur,	24:15	
4	Yusuf,	12:23-29	
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bundan	 kaçındı.	 Andolsun,	 eğer	 emrettiğimi	 yapmazsa	 mutlaka	 zindana	 atılacak	 ve	 zillete	
uğrayanlardan	olacak."5		

	 Vahyin	bize	öğrettiği	ilahi	düstur	Allah’ın	insanlara	karşı	çok	merhametli	olduğu	ve	fakat	kötü	
fiillere	ve	fuhşiyata	karşı	da	sert	ve	cezalandırıcı	olduğudur.	Zinayı	yasaklayan	Allah	zina	yapmak	için	
her	türlü	yolu	deneyen	kadının	kişiliğini	korurken	yapmaya	çalıştığı	fiili	“büyük	bir	tuzak”,	“zulüm”	ve	
“bağışlanma	 dilenmesi	 gereken	 büyük	 bir	 günah”	 olarak	 tanımlar.	 Nihayetinde	 kendini	 temizleyen	
Züleyha	Yusuf	(as)’a	eş	olur.	Bu	da	temizlenenlere	Allah’ın	bir	lütfudur.		

HZ.	PEYGAMBER	VE	GAMİDİYELİ	KADIN	
Bir	gün	Gamidiye	kabilesinden	bir	kadın	Rasûlullah(s.a.v.)'a	gelerek:	
	 "Ey	Allah'ın	Rasûlü!	Ben	zina	ettim,	beni	temizle!"	dedi.	Rasûlullah	(sav)	onu	geri	çevirdi.	Ertesi	

gün	 tekrar	 gelerek:	 "Ey	 Allah'ın	 Rasûlü,	 görüyorum	 ki,	 beni	 de	 Mâiz	 gibi	 geri	 çevirmek	 istiyorsun.	
Allah'a	 yemin	olsun	ki,	 ben	hamileyim"	 dedi.	Peygamber	 (sav):	"Öyle	 ise	 sen	git,	 çocuğu	doğurunca	
gel"	 buyurdu.	 Kadın	 çocuğu	 doğurunca,	 bir	 beze	 sarılmış	 olarak	 çocukla	 beraber	 geldi:	 "İşte	 çocuk,	
doğurdum!"	dedi.	Rasûlullah:	"Git	sütten	kesilinceye	kadar	emzir,	sonra	gel"	buyurdu.	Kadının	velisine	
de	 ona	 İyi	 davranmasını	 tembih	 etti.	 Çocuk	 sütten	 kesilince	 kadın	 çocukla	 birlikte	 tekrar	 geldi.	
Çocuğun	elinde	bir	ekmek	parçası	vardı.	"Ey	Allah'ın	Rasûlü!	İşte	çocuğu	sütten	kestim,	yemek	de	yedi"	
dedi.	 Bunun	üzerine	Peygamberimiz	 çocuğa	bakacak	 kimse	olmadığını	 ileri	 sürerek	onu	göndermek	
istedi.	 Ensar'dan	 birisi	 çocuğun	 bakımını	 üstlenince	 kadına	 gerekli	 ceza	 uygulandı.	 Uygulama	
esnasında	kadına	ağır	sözler	söyleyen	Hâlid	b.	Velid	(ra)'in	dikkatini	çeken	Peygamberimiz	(sav),	onu	
"Allah'a	yemin	ederim	ki,	 bu	kadın	öyle	bir	 tevbe	etti	 ki,	 şayet	alışverişte	 sahtekârlık	 yapanlar,	aynı	
tövbeyi	 etselerdi,	 onların	 bile	 affedilmelerine	 yeterdi"	 diyerek	 uyarmış;	 arkasından	 emir	 buyurdu,	
üzerine	cenaze	namazı	kılındı	ve	defnedildi.”6	

	 Bu	olayda	da	Peygamberimiz	 (sav)	önce	kadını	geri	 çevirmiş,	 kadın	 işlediği	 suçu	 ileri	 sürerek	
cezalandırılması	 için	 ısrar	 edince,	 bu	 sefer	 çocuğu	 doğurup	 öyle	 gelmesini	 istemiş	 ve	 kadını	 geri	
göndermiştir.	 Bu	 tutumu	 ile	 öncelikle	 onu	 cezalandırmayı	 istemediğini	 belli	 etmiş	 ve	 onu	 geri	
göndererek	 doğumu	 yapmasını	 istemiştir.	 Büyük	 ihtimal,	 doğum	 yapınca	 annelik	 içgüdüsü	 ile	 bu	
itiraftan	vazgeçeceğini	düşünmüştür.	

	 Fakat	 doğumdan	 sonra	 da	 tutumundan	 vazgeçmeyen	 kadın,	 çocukla	 gelip	 gene	
cezalandırılmasını	 isteyince,	 bu	 sefer	 çocuğun	 anne	 sütüne	 olan	 ihtiyacını	 öne	 sürerek,	 doğumla	
ortaya	çıkan	annelik	içgüdüsünün	emzirme	esnasında	ana-çocuk	ilişkileri	ile	gelişeceğini	ve	bu	suretle	
itiraftan	vazgeçeceğini	düşünmüştür.	

	 Daha	 ilginç	 olanı	 şudur	 ki,	 kadının	 durduğu	 evde	 ve	 çevrede	 dışlanacağını,	 hakarete	
uğrayacağını,	 eziyet	 edileceğini	 de	 hesaba	 kattığı	 için,	 velisini	 uyarmış,	 ona	 iyi	 davranılmasını	
istemiştir.	

	 Çocuk	 sütten	 kesilince	 kadın	 tekrar	 gelip	 cezalandırılmasını	 isteyince,	 bu	 sefer	 de	 çocuğa	
bakacak	kimsenin	olmadığını	ileri	sürerek	cezayı	ertelemek	istemiştir.	

                                                
5	Yusuf,	12:	30-32	

6	Dârimî,	Sünen,	H.	No:2324,	2/235	( ِ 	نَبِىَّ 	یَا:		فَقَالَتْ 	َغاِمدٍ 	ِمنْ 	اْمَرأَةٌ 	فََجاَءْتھُ  ».		اْرِجِعى:«		لََھا	فَقَالَ .	تُطَھَِّرنِى	أَنْ 	أُِریدُ 	َوإِنِّى	َزنَْیتُ 	قَدْ 	إِنِّى	هللاَّ
ا ً 	أَتَْتھُ 	اْلَغدِ 	ِمنَ 	َكانَ 	فَلَمَّ نَا	ِعْنَدهُ 	فَاْعتََرفَتْ 	أَْیضا ِ 	نَبِىَّ 	یَا:		فَقَالَتْ 	بِالزِّ ِ 	،	َمالِكٍ 	نَ بْ 	َماِعزَ 	َرَدْدتَ 	َكَما	تَْرُدَدنِى	أَنْ 	فَلََعلَّكَ 	،	طَھِّْرنِى	هللاَّ 	النَّبِىُّ 	لََھا	فَقَالَ .	لَُحْبلَى	إِنِّى	فََوهللاَّ 	صلى-
وسلم	علیھ	هللا ا».		تَلِِدى	َحتَّى	اْرِجِعى:«		- بِىِّ 	َجاَءتْ 	َولََدتْ 	فَلَمَّ ِ 	نَبِىَّ 	یَا:		فَقَالَتْ 	ِخْرقَةٍ 	فِى	تَْحِملُھُ 	بِالصَّ ا».		اْفِطِمیھِ 	ثُمَّ 	فَأَْرِضِعیھِ 	فَاْذَھبِى:«		قَالَ .	َولَْدتُ 	قَدْ 	َھَذا	هللاَّ 	فَلَمَّ

بِىِّ 	َجاَءْتھُ 	فَطََمْتھُ  ِ 	نَبِىَّ 	یَا:		فَقَالَتْ 	ُخْبزٍ 	ِكْسَرةُ 	یََدْیھِ 	فِى	بِالصَّ 	النَّبِىُّ 	فَأََمرَ .	فَطَْمتُھُ 	قَدْ 	هللاَّ وسلم	علیھ	هللا	صلى- بِىِّ 	- 	فَُحفِرَ 	بَِھا	َمرَ َوأَ 	،	اْلُمْسلِِمینَ 	ِمنَ 	َرُجلٍ 	إِلَى	فَُدفِعَ 	بِالصَّ
	فََسِمعَ 	،	فََسبََّھا	اْلَولِیدِ 	ْبنِ 	َخالِدِ 	َوْجنَةِ 	َعلَى	الدَّمُ 	فَتَلَطَّخَ 	،	َرْأَسَھا	فََرَمى	بَِحَجرٍ 	اْلَولِیدِ 	ْبنُ 	َخالِدُ 	فَأَْقبَلَ 	یَْرُجُموَھا	أَنْ 	النَّاسَ 	أََمرَ 	ثُمَّ 	،	َصْدِرَھا	إِلَى	فِیَھا	فَُجِعلَتْ 	ُحْفَرةٌ 	لََھا

	النَّبِىُّ  وسلم	علیھ	هللا	صلى- 	َعلَْیَھا	فَُصلِّىَ 	بَِھا	فَأََمرَ ».		لَھُ 	لَُغفِرَ 	َمْكسٍ 	َصاِحبُ 	تَابََھا	لَوْ 	تَْوبَةً 	تَابَتْ 	لَقَدْ 	بِیَِدهِ 	نَْفِسى	فََوالَِّذى	،	تَُسبََّھا	الَ 	َخالِدُ 	یَا	َمھْ :«		فَقَالَ 	إِیَّاَھا	َسبَّھُ 	-
	(فَُدفِنَتْ 
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	 Onun	 bu	 tavrındaki	 incelik	 ve	 amacı,	 belki	 de,	 fark	 edememiş	 olan	 bir	 Sahabinin,	 çocuğa	
bakmayı	 üstlendiğini	 söylemesiyle	 artık	 sığınacak	 mazeret	 kalmamış	 ve	 cezanın	 tatbiki	 kaçınılmaz	
olmuştur.	Peygamberimiz	(sav)	zina	suçunu	 iki	boyutlu	bir	olay	olarak	görmektedir.	Eğer	suç	sadece	
şahsı	 ilgilendirecek	 boyutlarda	 kalıp,	 aleniyet	 kazanmamışsa,	 bunun	 açığa	 çıkarılmasını	 istemediği	
ortadadır.	Hem	bu	hem	de	Mâiz	b.	Malik	el-Eslemî		olayında		bu	tutumu	sarihtir.	Fakat	olay	bireysel	
sınırları	 aşıp,	 aleniyete	dökülmüş	ve	 toplumu	 ilgilendiren	boyuta	ulaşmışsa,	o	 zaman	gerekli	 tedbiri	
almakta	 ve	 suçu	 cezalandırmaktadır.	 İkinci	 halde	 de,	 suçlu	 lehine	 de	 bazı	 sınırlar	 koymaktadır.	 Bu	
sınırlar	aşılınca	da	müdahale	ederek,	işi	tabiî	haline	döndürmektedir.	

	 Kadına	 ceza	 tatbik	 edilirken	 Hâlid	 b.	 Velid	 (ra)'i	 uyarması	 ise	 ayrı	 bir	 inceliktir.	 Ayrıca	 onun	
cenaze	namazını	kılmış	"Bir	de	onun	cenaze	namazını	mı	kılıyorsun?"	diyen	Hz.	Ömer	(ra)'in	tepkisine	
aldırmamıştır.	Tıpkı	Mâiz	olayında	olduğu	gibi	Gamidiyeli	kadın	olayında da	Peygamberimiz	(sav)	zina	
eden	kişiye	sahip	çıkmış,	onu	ne	dışlamış	ne	hakaret	etmiş	hatta	suçu	kapatıp	cezalandırmamak	için	
elinden	gelen	çabayı	da	göstermiştir.	Zina	gibi	çirkin	bir	suçu	işleyenlere	karşı	Hz.	Peygamberin	(sav)	
rahmet	dolu	tavrı	çok	açıktır.	Böyle	olumsuzluklar	karşısında	bile	Rahmet	Peygamberi	olma	vasfını	hiç	
elden	 bırakmayan	 ve	 çevresine	 de	 bu	 konuda	 hakim	 olan	 Rasûlullah	 (sav)'in	 bu	 tutumu,	 bütün	
Müslümanlara	 örnektir.	 Dünya	 durdukça	 günah	 ve	 suç	 olacaktır.	 Önemli	 olan	 suçlunun	 veya	
günahkârın	kendi	haline	terk	edilmesi	değil,	onların	kazanılmasıdır.	Günümüzde	belki	en	çok	ihtiyacı	
hissedilen	eksiklik	budur.		

	Kısaca	 zina	 İslam’ın	 temel	 kaynaklarında	 büyük	 günah	 olarak	 kabul	 edilen	 ve	 Allah’ın	 her	
türlüsünden	sakınmamızı	emrettiği	çirkin	bir	fuhşiyattır.	Lakin	kişilerin	zina	ettikleri	şahitlerin	şehadeti	
ile	 sabit	 olmaksızın,	 ya	 da	 bizzat	 kişinin	 kendisi	 tarafından	 hür	 iradesi	 ile	 itiraf	 edilmeksizin	 bir	
cezalandırma	 söz	 konusu	 olamamaktadır.	 Şayet	 hakim	 kişinin	 zina	 ettiğine	 kanaat	 etse	 ama	 elinde	
sağlam	delilleri	 yoksa	 hukuki	 anlamda	 cezai	müeyyide	 uygulayamaz.	 Kadın	 veya	 erkek	 herhangi	 bir	
Müslümanın	ya	da	insanın	itibarsızlaştırılması	için	ona	iftira	etmek	ve	zina	suçu	isnat	etmek	İslam	dini	
özelinde	 yanlıştır	 ve	 cezaya	 tabidir.	 Aslolan	 mü’minlerin	 izzet	 ve	 onurlarını	 korumaktır.	 Ama	 zina	
yaptığı	ayan	beyan	ortada	olan	biri	 için	de	cezalandırma	kaçınılmazdır.	Unutulmamalıdır	ki,	kişiyi	ve	
toplumu	korumak	ve	adaleti	tesis	edebilmek	için	ceza	kaçınılmaz	bir	gerçekliktir.		

Alınacak	Dersler:	
1) Zina	çok	büyük	bir	günahtır;	yapılması	değil	yaklaşılması	bile	yasaktır.	
2) Namuslu	ve	haysiyetli	insanlara	zina	iftirası	atmak	da	zina	kadar	büyük	günahtır.	Müslüman,	

her	önüne	geleni	namus	konusunda	dile	dolamamalıdır.	
3) İnsanlar	yaratılış	itibariyle	zayıftır.	Bu	zayıflık	eseri	ile	zaman	zaman	hatalar	işlenebilir.	Ancak	

ilk	fırsatta	tövbe	etmelidirler.	
4) Sahabe	 her	 şeyde	 örnek	 insanlardı.	 Bu	 konuda	 da	 örnek	 olmuşlardır.	 Gamidiyeli	 sahabe	

hanımda	olduğu	gibi.	
5) İnsanların	zaaflarından	yararlanarak	açık	vermelerini	fırsat	bilmemelidir.	İşlenmiş	kötülükleri	

açmamak,	açık	etmemek	en	güzelidir.		
6) Hata	ve	günah	işleyen	insanlar	pişman	olup,	tövbe	eden	ve	hak	ettikleri	ceza	verilirken	bile	

merhametli	davranmak	güzeldir.		
Ödev:		
Yusuf	(as)	kıssasını	Fi	Zılali’l	Kur’an	Tefsirinden	okuyunuz.				

 


