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 ِبْســـِم اِهللا الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
Bir Sorunun Cevabı 

 
Soru: Daha önceleri utanılarak araştırılırken bu günlerde açıkça yaygınlaşan bilimsel araştırmalar vardır 

ki bunlar, “embriyonun dondurulması ve bebeğin cinsiyetinin belirlenmesidir.” Artık bunlar, Batı 
ülkelerinde satılan bir eşya haline geldi, ardından Müslümanların beldelerine sirayet etti ve sadece bilimsel 
bir araştırma olarak kalmanın ötesinde bazı Müslümanların bunlarla ilgilenmeye yönelmesi boyutuna 
dayandı. O halde bu iki husus hakkındaki şer’î hüküm nedir? Allah, sizleri hayırla mükâfatlandırsın. 

 
Cevap: Cevaptan önce deriz ki Allahu Subhânehu, insanı yarattı, ona bilmediklerini öğretti. Kâinatta, 

insanda ve hayatta, insanın yaşambilimlerinden faydalanmasının ve bu bilimleri insanlara faydalı olacak 
şekilde kullanmasının önünü açacak muayyen özellikler, ölçüler ve biçimler oluşturdu. Allahu Subhânehu, 
faydalı bilimi ve faydalı bilim adamlarını methetti. Çünkü onlar, Allah’a imân etmeye, bu kâinatın, insanın 
ve hayatın sırlarından şahit olduklarını yaratıcının azâmitine, hikmetine ve kudretine delil getirmeye daha 
muktedirlerdir. Zira Allahu Subhânehu şöyle buyurmuştur: 

 Allah’tan ancak âlim kulları korkar.” [Fâtır 28]“ ِإنََّما َيخْشَى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء

Yine SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 

 Âlimler Enbiyâ’ın“ ِإنَّ الُعلََماَء َوَرثَةُ اَألنِْبَياِء، ِإنَّ اَألنِْبَياَء لَْم ُيَورِّثُوا ِدينَاًرا َوال ِدْرَهًما، ِإنََّما َورَّثُوا الِعلَْم، فََمْن َأخَذَ ِبِه َأخَذَ ِبَحظٍّ َواِفر
vârisleridir. Enbîya ne bir dinar ne de bir dirhem mirâs bırakırlar. Onlar ancak ilim mîras bırakırlar. 
Öyleyse her kim onu alırsa, bereketli bir nasip almış olur.” [İbn-u Mâce, Ebî’d Derdâ Radıyallahu Anhâ kanalıyla rivayet etmiştir] 

Ancak şeytan, şeytanın taraftarları ve şer ehli, bilimi kötülük yapmak, zarar vermek, insan hayatını 
değiştirmek ve onu müstakîm konumundan çıkarmak için kullandılar. Zira bu bilimleri, kullanılmaması 
gereken yerde kullandılar. Dolayısıyla klonlama, sperm hücrelerinin, yumurtaların, daha sonra 
embriyoların dondurulması ve başka bir rahme transfer edilmesi, ölü üzerinde otopsi yapılması, 
organlarının satılması, hatta canlı insanların kaçırılması, katledilmesi ve insan organlarının ticaretinin 
yapılması, embriyolar üzerinde bilimsel denilen deneyler yapılması ve dondurulması, ceninin hayatıyla 
oynanması ve bazen tıp, bazen de bilim gerekçesiyle organlarının çıkarılması hususları ortaya çıktı! 

Allahu Subhânehu şöyle buyurmuştur: 

 Andolsun ki Biz, insanoğlunu kerîm kıldık.” [el-İsrâ 70]“ َولَقَْد كَرَّْمنَا َبِني َآَدَم

Bilimde aslolan, Allah’ın insanı pek çok mahlûkatından üstün kılmak üzere ona verdiği kerîmlik 
noktasından hareket etmesidir. Bu da insanın mutluluğu, fiziksel ve zihinsel yaşamının gelişimi içindir… 
Ancak bu şerir bilim adamları, insanı hayvandan daha aşağı bir noktaya dönüştürme noktasından hareket 
ettiler ve insanı, her türlü şer ve zarar için adeta bir deneme sahası haline getirdiler. Bundan sonra deriz ki: 

Sorunun mevzusu hakkındaki şer’î hüküm aşağıdaki şekildedir: 
Birincisi: Embriyonun Dondurulması 
Karı-kocada, normal yolla kadının yumurtası ile kocanın sperm hücresinin döllenmesini engelleyen bazı 

hastalık halleri ortaya çıkmıştır. Bu da rahim kanallarında tıkanıklık veya sperm hücrelerinin yumurtaya 
erişme hareketliliğindeki zayıflık veya uzmanlar tarafından bilinen benzeri nedenlerin olması gibidir. 
Bunun üzerine bazı bilim adamları, rahmin dışında uygun koşullarda tüpler içerisinde yumurtanın 
döllenmesine ulaştılar. Şöyle ki; kadına bir anda çok sayıda yumurta üretimi yapmasını sağlayan alklomid 
gibi ilaçlar verilmektedir. Daha sonra uzman doktor, belirli zamanda spekulum ve sonda aletini 
yumurtalığa girdirerek yumurtalıktan bir dizi yumurta almaktadır… Daha sonra da her bir yumurtayı, özel 
bir sıvının bulunduğu petri kabına koymakta ve bu yumurtaları, kocanın sperm hücresi ile 
döllendirmektedir. 

Tüp içerisindeki bu döllenme tamamlandıktan sonra “bir veya daha fazla” döllenmiş yumurtalar, tekrar 
eşin rahmine transfer edilmektedir. Eğer Allahu Subhânehu, bu döllenmiş yumurtadan yaratma takdir 
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etmişse, bu yumurta rahme yapışmakta ve sperm bir et parçasına dönüşmektedir… Eğer Allahu 
Subhânehu, bu döllenmiş yumurtadan yaratma takdir etmezse, bu yumurta ölüyor ve yok oluyor. 

Hem çoğu durumlarda başarısız olmasından –ki bazen başarısızlık oranı %90’ulaşmaktadır-, hem de 
karı-kocanın gebeliğe olan ilgilerinden dolayı karı-koca bunu bir kez daha denemektedirler. Bu da kadını, 
yıpratmaktadır. Çünkü kadın, genellikle birden fazla yumurta üretmesi için, yumurtalığı uyarıcı farklı 
uyuşturucular ve ilaçlar almaktadır. Çünkü rahim dışında bir “tüp” içerisinde gerçekleştirilen döllenme 
işleminin garantisi yoktur. Dolayısıyla yumurtalık, birden fazla yumurta üretmeye uyarılmaktadır ki 
yumurtanın biri döllenmeyi gerçekleştiremediği zaman diğeri gerçekleştirsin. Ardından döllenmiş yumurta 
alınarak tekrar rahme transfer edilmekte ve biri öldüğünde diğerinin başarılı olması için de bazen rahme 
birden fazla döllenmiş yumurta transfer edilir.  

Döllenmiş yumurtalar, kadının rahmine özel bir aletle transfer edilmekte, birinin başarılı olması için 
rahme üç yumurta transfer edilmesi takip edilmekte ve geriye kalan döllenmiş yumurtalar ise, rahme 
transfer edilmemektedir. Bilakis rahme transfer edilen yumurtalardan başarılı sonuç elde edilemediği 
zaman bunlar, bir ileriki aşamada kullanılmaktadır. Yani transfer edilen yumurta başarısız olduğu zaman 
onlar, kadını yeniden tedavi etmeye ve onu yıpratmaya gerek duymamaktadırlar. Bilakis fazladan 
döllenmiş yumurtaları alarak rahme transfer etmektedirler. Böylece bir kez daha başarısız olunduğunda, 
kadını yeniden ilaçlarla yıpratmaksızın diğerini almaktadırlar.  

Ancak transfer edilen döllenmiş ilk yumurtanın başarısızlığı hemen gerçekleşmemektedir. Bilakis ancak 
saatler veya günler sonra ortaya çıkmakta ve bu dönem içerisinde fazladan olan diğer döllenmiş 
yumurtalar, uygun sıcaklık derecesinde ve koşullarda dondurulmaması halinde ölmektedir. Bunun içindir 
ki fazladan olan yumurtalar, ilk operasyon başarısız olduğunda transfer edilmeye hazır olması için sıvı 
azotla dondurulmaktadır. 

İşte böylece embriyoların dondurulması fikri ortaya çıktı ki bu, aslında kadının tekrar ilaçlarla ve 
tedavilerle yıpratılmaması için ilk denemenin başarısızlığı durumunda tekrar anne rahmine transfer 
edilmesi içindir.  

Ve daha sonra bu embriyolar, özellikle kâfir ülkelerde olmak üzere birer ticarî eşya haline gelmiştir. Zira 
bazen seneleri bulan uzun bir süre dondurucuda bekletilmeye alınmış, bazen de anneye iade edilmeyip 
başka eşlere, hatta eşleri olmayan kadınlara bile satılmaktadır. Böylelikle dondurulmuş embriyoları saklama 
bankaları denilen bankalar ortaya çıkmış ve son günlerde çıkan haberlere göre de bazen embriyolar 
karışmakta ve “yabancı” olan başka döllenmiş bir yumurta ilk denemede başarısız olan kadına transfer 
edilmektedir… İşte bu şekilde nesepler karışmakta ve insan hayatı değişmektedir… 

Dediğimiz gibi sadece döllenmiş yumurtalar dondurulmamaktadır. Bilakis hem yumurtaları, hem de 
erkek spermlerini dondurmaktalar, isteyen kimselere satmaktalar ve bu yumurtanın veya şu erkek 
sperminin seçkin kişilerden olduğunun reklamını ve benzerlerini yapmaktalar.  

Özet olarak dondurulmuş embriyoların vakıası işte budur ve araştırmalarında bu bölümün pek çok 
detayı bulunmaktadır. Ancak özet olarak vakıa, açıkladığımız şekildedir ve detaylar bunun dışına 
çıkmamaktadır.  

Binaenaleyh şer’î hüküm, aşağıdaki şekildedir: 
1. Normal yolla gebeliğin gerçekleşmemesi bakımından, durumları için bir hastalık tedavisi olarak eşlerin, 
rahim dışında döllenmeye başvurması caizdir. Çünkü bu bir tedavidir ve Rasul [SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem] de tedavi olmayı emretmiştir. Nitekim Ebû Dâvud, Usâme İbn-u Şerîk’ten Rasulullah [SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem]’in şöyle dediğini rivayet etmiştir:  

 Tedavi olunuz! Çünkü Allah Azze ve Celle, bir“  َداٍء َواِحٍد الَْهَرُمتََداَوْوا فَِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْم َيَضْع َداًء ِإال َوَضَع لَُه َدَواًء غَْيَر
tek yaşlılık hastalığı dışında devasını vermediği hiç bir hastalık bırakmamıştır.” Yani ölüm dışında 
demektir. 

Ancak bu, iki şartla mümkündür: 
Birincisi: Tüp içerisindeki döllenmenin, sahîh bir akitle evli olan erkek ile kadına ait spermden olmalıdır. 

Zira Ruveyfa İbn-u Sâbit el-Ensâri’den Rasul [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’in şöyle dediği rivayet 
edilmiştir: 



 3/8

ُه َزْرَع غَْيِرِهال َيِحلُّ الْمِرٍئ ُيْؤِمُن ِباللَِّه َوالَْيْوِم اآلِخِر َأْن َيْسِقَي َماَء  “Allah’a ve âhiret gününe imân etmiş bir kişinin, 
suyunu başkasının tarlasına akıtması helal olmaz.” [Ahmed rivayet ett] Dolayısıyla kocanın spermi dışında 
herhangi bir kadının yumurtasının döllenmesi caiz değildir. 

İkincisi: Bunun, yani tüp içerisindeki döllenmenin ve döllenmiş yumurtanın kadının rahmine transfer 
edilmesi, Batıda yapıldığı gibi kocanın vefatından sonra değil de hayatta iken yapılmalıdır. Zira onlar, ister 
kocası sağ veya ölü olsun dondurulmuş yumurtanın anne rahmine istedikleri zamanda transfer edilmesinde 
bir sakınca görmemektedirler! Bu ise, İslâm’da helal değildir. Çünkü gebeliğin başlamasından beri hayatta 
olan bir koca olmaksızın kadının gebeliği haramdır ve bundan dolayı ceza gerekir. Zira bir koca olmaksızın 
gebelik, zina beyyinâtlarındandır. Dolayısıyla bir koca olmaksızın gebe kalan herhangi bir kadın, büyük  
haram ve günah işlemiş bir günahkârdır. Bu da Ömer ve Alî [Radıyallahu Anhumâ]’dan rivayet edilen 
sözlerinin olması ve sahabenin içerisinden de onların sözlerini inkâr eden birisinin çıkmamasından 
dolayıdır. Oysa bu durum, sabit olmamış olsaydı, inkâr edilirdi. Binaenaleyh bu da icmaa olmaktadır.  

Dolayısıyla bir koca olmaksızın gebelik, zina beyyinâtlarındandır. Eğer cinsî ilişki sonucunda olursa, 
onun için had vardır. Eğer gebelik, bir cinsî ilişki olmaksızın, yani tüp içerisine konulan döllenmiş yumurta, 
kocasının ölümünden sonra kadının rahmine konulur ve gebelik, kocanın ölümünden sonra olursa, onun 
için şiddetli ta’zir cezası vardır. 

Hakeza rahim dışındaki döllenme işlemi ve ardından da anne rahmine transfer edilmesi, kocadan eşine 
ve koca da hayatayken olmalıdır ki bu, caizdir. Yani “tüp bebek” denilen şey, mezkûr şartlarda caizdir. 
2. İlk denemenin başarısını görmek için bekletilmek üzere döllenmiş yumurtanın yada döllenmiş 
yumurtaların dondurulmasına gelince; başarı elde edilemediği zaman dondurulan döllenmiş yumurtayı 
alıyorlar, ardından tekrar anne rahmine transfer ediyorlar. Bunda da başarı elde edilmezse diğerini alıyorlar 
ve bu şekilde devam ediyor… 

Eğer bu dondurulan döllenmiş yumurtalar, “dondurulan embriyolar”, anneden olduğu ve başkasıyla 
karışmadığı kesinse, mezkûr şartlarda yeniden anne rahmine transfer edilmeleri caizdir. 

Ancak dondurulan embriyoların karıştığına dair haberlerin çıkması, ilk denemenin başarısız olması 
durumunda dondurulan embriyoların yeniden anne rahmine transfer edilmesi operasyonunu, aşağıdaki 
şekilde caiz kılmamaktadır:  
1. Genellikle tüp içerisinde başarıyla döllenen, ardından da rahme transfer edilen ilk döllenmiş yumurtaya 
dikkat edilmekte, buna olan dikkatlilik ve takibat devam etmektedir. 
2. Fazladan dondurulan diğer döllenmiş yumurtalara dikkat edilmesi ve bunların takip edilmesi ise, ancak 
ilk denemenin başarısız olmasından sonra gerçekleşmektedir. Dediğimiz gibi döllenmiş yumurtanın 
başarısızlığı, hemen olmamaktadır. Bilakis başarısızlıktan emin olunması, kısa veya uzun bir süreyi 
gerektirmektedir. Bu dönem içerisinde ise, fazladan veya daha fazladan dondurulmuş yumurtalar, 
dondurucuda durmaktadır.  
3. Dondurulan “döllenmiş yumurtaların” embriyoların karıştığına dair haberler geçmektedir ki bu haberler, 
dondurulmuş embriyoların karışması yoluyla, neseplerin karışmasına imkân veren bir durum haline 
getirmektedir.  
4. İlk denemenin başarılı olması hali, fazladan dondurulmuş embriyoların imha edilmesini 
gerektirmektedir. Ancak özellikle dondurulmuş embriyoların ticaretine dair haberler geçmesi bu imhayı, 
belirsiz kılmakta ve imha edilmemesi de şüpheli olarak kalmaktadır.  

Çünkü şer’î kaide şöyledir: [ امالوسيلة إلى الحرام حر ] “Harama vesile olan da haramdır” ve kaidede zannı 
galip yeterlidir. Çünkü ister hata isterse ticaret maksadı kastıyla olsun dondurulmuş embriyonun karışması, 
neseplerin karışmasına yol açar ki bu, haramdır. Zira İslâm, neseplerin muhafaza edilmesini ve korunmasını 
vacip kılmıştır. Nitekim İbn-u Mâce, Süneni’de İbn-u Abbâs kanalıyla Rasulullah [SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem]’in şöyle dediğini tahriç etmiştir: 

 Her kim, kendisini babasından“ من انتسب إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين
başkasına nisbet ederse veya mevlasından başka birini mevla (efendi) edinirse, Allah’ın, meleklerin ve 
bütün insanların lâneti üzerine olsun.” 
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Yine ed-Dârimî, Ebî Hurayra kanalıyla lianleşme âyeti indiğinde Rasulullah [SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem]’i şöyle derken işittiğini tahriç etmiştir: 

 Herhangi bir kadın, onlardan“ أيَّما امرأة أدخلت على قوم نسباً ليس منهم فليست من اهللا في شيء، ولم يدخلها اهللا جنته
olmadığı halde nesebini, başka bir kavme isnat ederse, Allah katında hiçbir şeye sahip değildir ve Allah 
onu Cennet’ine de koymayacaktır.” 

Binaenaleyh bu vesile, yani fazladan embriyo dondurulması, haramdır ve ilk kez rahme transfer edilenin 
fazlası olan döllenmiş yumurtaların imha edilmesi, yani ilk denemenin başarısız olması durumunda diğer 
döllenmiş yumurtalar dondurulmaksızın imha edilmesi vaciptir. Bilakis ilk deneme başarısız olursa, ilk 
durumda olduğu gibi kadın, yeni döllenmiş yumurta üretmek için bir kez daha tedavi görür ve kadının 
maruz kaldığı yıpranma da neseplerin karışmasına, dolayısıyla harama götürecek embriyoların 
dondurulması için bir gerekçe olamaz.  

Şöyle denilebilir: Şer’î kaide, dondurulmuş embriyoların karıştığına dair zannı galibi gerektirir. Oysa 
burada zannı galip değil, zan varit olmuştur. Özellikle de tedavi eden kurum, güvenilir ve embriyoları 
güvenli bir yolla dondurduğu gibi ilk denemenin başarısı halinde fazladan dondurulmuş embriyoları da 
imha ediyorsa, o halde ne diye ilkinin başarısızlığı halinde yeni bir yumurtanın döllenmesi için kadını 
tekrar yıpranmaya maruz bırakacak olan fazladan embriyoların dondurulmasının haram olduğunu 
söylüyoruz?  

Bunun cevabı şöyledir: Kaide için zannı galibin gerekliliği doğrudur ve tedavi eden kurumun güvenilir 
olması halinde bu zannı galip mevcut değildir. Evet, embriyoların karışmadığından tamamen emin 
olunursa, ilk denemenin başarılı olması durumunda diğerlerinin imha edilmesi şartıyla bu caizdir. Ancak 
bu durum, oldukça hassas bir durumdur ve çıkan haberler bu güveni şu iki aşamada zayıflatmaktadır:  

Birincisi: İlk denemenin başarılı geçtiğinden ve gebeliğin meydana geldiğinden emin olma sürecindeki 
geçen dönem içerisinde fazladan dondurulmuş embriyolar, ilgi ve gözetim altında değildir. Çünkü takibat, 
ilk denemenin başarısı için olmaktadır.  

İkincisi: İlk veya ikinci denemenin başarısı durumunda fazladan dondurulmuş embriyoların imha 
edilmesi gerekir. Ancak bu imha, ilgi ve takibat altında gerçekleşmemektedir. Zira kadın, gebe kaldığı 
zaman, ne o ne de eşi fazladan dondurulmuş embriyolarla ilgilenmemektedirler. Bazen sormakla ve 
kendilerine imha edildi denmesiyle yetinmektedirler. O halde dondurulmuş embriyo ticareti haberleri 
çıktığı halde nasıl olur da güven oluşabilir?! 

Ayrıca söz konusu kaideye göre haramın hâsıl olması için zannı galip oluşmasa dahi bu şüphelidir. 
Nitekim Tirmizî, Hasen-i Sahîh hadis dediği ve Hasan İbn-u Alî [Rasıyallahu Anhumâ] kanalıyla şöyle 
dediğini tahriç etmiştir: Rasulullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’den şunu hıfzettim: 

 ”.Şüpheli olanı bırak, şüpheli olmayana bak“ َدْع َما َيِريُبَك ِإلَى َما ال َيِريُبَك

Velhâsıl: 
Normal yolla olmadığı sürece kadının gebeliği konusunun tedavisi amacıyla; kadının yumurtasının, 

rahmin dışında bir “tüp” içerisinde eşinin spermiyle döllenmesi caizdir. 
Döllenmiş yumurta alınarak tekrar rahme transfer edildikten sonra tüplerdeki diğer döllenmiş 

yumurtalar imha edilmelidir.  
Eğer Allah’ın izniyle ilk deneme başarılı olursa, eşler Allahu Subhânehu’ya hamd etmelidirler. Eğer 

başarılı olmazsa, ilk denemeden geriye kalan fazladan dondurulan döllenmiş yumurtalara başvurmaksızın 
yeniden tüplerde döllenme yapmak üzere bir kez daha denemelidirler. 

Tüm bunlar da yumurta ile spermin, sahîh şer’î akit ile evli olan karı-kocaya ait olması ve kocanın da 
hayatta olması şartıyla caizdir. Yani yumurtanın rahmin dışında döllenmesi ve tekrar rahme transfer 
edilmesi koca hayatta iken olmalıdır.  

İkincisi: Bebeğin Cinsiyetinin Belirlenmesi: 
Eskiden beri insanlar arasında, istedikleri bebeği seçmek ve istemedikleri bebeği de ellerine geçen 

imkânla imha etmek isteyen kimseler olmuştur. 
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-Mesela cahiliyede gazvede kendilerine yardım etsinler ve nesebi korusunlar diye erkek çocuk istemişlerdir. 
Dolayısıyla kız çocuklarını yok ediyorlar ve canlı iken defnediyorlardı. 

 Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldü? Diye“ َوِإذَا الَْمْوُؤوَدةُ ُسِئلَتْ ِبَأيِّ ذَنٍب قُِتلَتْ
sorulduğunda.” [Tekvîr 8-9] 
-Ne zaman ki gebe kadının karnına ultrason cihazı ile bakılması gibi başka yöntemler ortaya çıktı ve cenin 
de istenmeyen bir cinste olunca, anne karnında iken onu düşürmek için kürtaj kullanır oldular. 
-Daha sonra özellikle anne karnındaki cenini kuşatan koşulları gözetleme bakımından yeni modern 
teknikler ortaya çıkınca asitli ortamın dişi spermi için daha uygun olduğunu ve “alkalik-bazik” ortamın da 
erkek spermi için uygun olduğunu keşfettiler. Bu durumda cinsel ilişkiden önce kadının rahminde alkalik-
bazik ortamı aktifleştirmek için belirli yöntemlere başvurdular. Bunu da erkek çocuk doğurganlığına 
yardımcı olması itibarıyla vajinanın içini alkalikle yıkama işlemiyle yaptılar. 

Kız çocuğu doğurganlığına yardımcı olması itibarıyla da cinsel ilişkiden önce vajinayı asitle yıkama 
işlemiyle yaptılar. 
-Ardından kadının bedeninde alkalik-bazal ve asit ortamı oluşturmaya yardımcı olacak diyetler aramaya 
başladılar. 

Gıdanın, ceninin cinsiyetini belirleme sürecine şu iki yönden etki ettiğini gördüler: 
Birincisi: Rahmin ve vajinanın kanallarındaki asit ve alkalik-bazal ortamını değiştirmektedir. 
Mesela potasyum ve sodyum; ortamı, asitli bir ortama çevirmekte, dolayısıyla erkek çocuk doğma şansı 

daha çok olmaktadır. 
Magnezyum ve kalsiyum ise; ortamı, alkalik-bazal ortamına çevirmekte, dolayısıyla kız çocuğu doğma 

şansı daha çok olmaktadır. 
İkincisi: Erkek veya kadın yumurtasının geleceğini bir ölçüde arttırmak için yumurtanın duvarında 

değişim meydan getirmektedir.  
Böylece onlar, eşlerin, özellikle de erkek bebek isteyen kadının, tuzlu gıda ve aşırı tuzlu et diyeti gibi 

alkalik-bazal ortamını aktifleştiren gıdalarla beslenmeleri, aşırı baharat, süt, süt ürünleri tüketmemeleri, 
potasyum içeren meyveler yememeleri ve ilaçları almamaları… bedende alkalik-bazal oluşturmaya 
yardımcı olacak gıdalardan kaçınmaları tavsiyesinde bulundular.  

Kız çocuğu açsından ise, süt, süt ürünleri tüketilmesi, tuz tüketiminin azaltılması, özellikle tuzlu olmak 
üzere etlerden, meyvelerden, çeşnilerden ve baharatlardan uzak durulması… asit içeren ilaçların ve 
bedende asit oluşturmaya yardımcı olacak gıdaların alınması gibi bedende asit oluşturmaya yardımcı 
olacak gıdalar tavsiyesinde bulundular. 
-Ardından başka bir yöntem daha gördüler ki o, kadın erkeğin spermi boşaltmasından önce yumurtlarsa, 
yani sperm yumurtanın olmasından sonra gelir ve döllenme olursa, erkek çocuğu olma şansının daha çok 
olduğunu gördüler… Eğer erkek, spermi yumurtlamadan önce boşaltırsa, yani yumurta spermden sonra 
gelir ve döllenme olursa, kız çocuğu olma şansının daha çok olduğunu gördüler… Mesela yumurtlama 
meydana geldikten sonra cinsî ilişki olduğu zaman, olasılık dengesi erkek çocuğu lehine ve diğer durumda 
ise bunun tam tersi olmaktadır. Dolayısıyla yumurta olduğu halde cinsî ilişki gerçekleşirse, öncelik erkek 
çocuk için olmaktadır. Ancak cinsî ilişki, yumurtlamadan uzun bir dönem önce gerçekleşirse, öncelik kız 
çocuğu lehine olmaktadır. Binaenaleyh ceninin cinsiyetinin oluşmasını istenmediği günlerde azil 
yapılmakta ve istenilen cinsiyetin olasılığı lehte olduğu dönemde ise azilden imtina edilmektedir…  

Böylelikle azil, ceninin cinsiyetinin tercihi için bir vesile olmaktadır. 
Bu da kadında yumurtlama zamanının gözetilmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla erkek çocuk 

beklentisi içerisinde olunduğunda; erkek, spermin boşalmasından sonra yumurta gelmemesi için 
yumurtlamadan önce kadınla cinsi ilişkiye girmemelidir. Binaenaleyh bu durumda bu günlerde azil 
yapmalı ve yumurtlama gerçekleştiğinde ise erkek cinsî ilişkide acele etmelidir ki sperm, yumurta varken 
insin. 

Ancak kız çocuğu isteniyorsa; erkek, yumurtlamadan sonra kadınla cinsî ilişkiye girmemelidir. Bilakis 
yumurtlama döneminde azil yaparak kadınla cinsî ilişkiye girmemeli ve kadınla ancak yumurtlamadan 
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hemen önce cinsî ilişkide bulunmalıdır. Çünkü erkek, kadınla muayyen bir zamanın ötesinde 
yumurtlamadan önce cinsî ilişki kurarsa, sperm hücresi yumurta ile döllenmeden önce ölür. 

Muhtemelen bu son durum, Sünnetin işaret ettiği olsa gerek. Zira el-Buhâri’nin tahriç ettiği hadiste 
Rasulullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem] şöyle buyurmuştur: 

Müslim’in, Rasul [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’in kölesi Sevbân kanalıyla Sahîh’inde rivayet ettiği şu 
hadis ise, bunu açıklamaktadır: Yahudilerin hahamlarından biri, Nebî [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’e bir 
soru sordu ve O da uzun bir hadiste ona cevap verdi. Ta ki şöyle dedi: Sana çocuktan sormak için geldim. 
Bunun üzerine Rasul [SallAllahu Aleyhi ve Sellem] ona şöyle cevap verdi: 

لَُد فَِإذَا َسَبقَ َماُء الرَُّجِل َماَء الَْمْرَأِة نََزَع الَْولََد َوِإذَا َسَبقَ َماُء الَْمْرَأِة َماَء الرَُّجِل نََزَعتْ الَْولََدَوَأمَّا الَْو  “Çocuğa gelince; eğer erkeğin 
suyu kadının suyuna baskın gelirse çocuk erkek olur, yok eğer kadının suyu erkeğin suyuna baskın gelirse 
çocuk kız olur.” 

Doğal olarak erkeğin spermi, kadının spermine baskın gelirse, yani erkeğin spermi kadının sperminden 
fazla gelir ve daha önce var olması dışında bir şey bir şeyin üzerine gelmezse, bu durumda Allah’ın izniyle 
erkek çocuk olma şansı daha çoktur. Aksine kadının spermi, erkeğin spermine baskın gelir ve kadının 
spermi de erkeğinkinden sonra gelirse, bu durumda Allah’ın izniyle kız çocuğu olma şansı daha çoktur.  
-Daha sonra bir bilimsel yönteme ulaşarak bunun daha teknik olduğunu söylediler ki onu, ayrıştırılmış 
sperm dölleme yöntemi olarak isimlendirdiler. Bu yöntem, deney tüpü içerisinde [X] dişilik kromozomunu, 
[Y] erkeklik kromozomundan ayrıştırılması, yani farklı yöntemlerle bedenin dışında ayrıştırılması için 
sperm üzerinde testler yapılmasını gerektirmekte ve bu da teknik bir tıbbî müdahaleye gerek duymaktadır. 

Bu fikirle bilim adamları, sperm kromozomlarının “erkeklik kısmı Y ve dişilik kısmının X” olmak üzere 
[X Y] olduğunu gördüler. Keza yumurtanın kromozomlarının da [XX], “yani iki dişilik kısmının” olduğunu 
da gördüler. Böylece yumurta ile döllenen spermdeki erkeklik kısmı olan Y olduğu ve dolayısıyla [XY], yani 
erkek cenin oluştuğunu ve yumurta ile döllenen “X” olduğu ve dolayısıyla “XX”, yani dişi cenin 
oluştuğunu gördüler. Binaenaleyh spermdeki “Y” erkeklik kısmını, “X” dişilik kısmından ayrıştırmak için 
testler yaptılar, ardından da erkek cenin istediklerinde yumurtayı erkeklik kısmı ile tüpte döllediler ve dişi 
cenin istediklerinde de yumurtayı dişilik kısmı ile tüpte döllediler.  

Basit bir fark ile burada buna benzeyen bir yöntem vardır. Bu yöntem, yumurtaların tüplerde döllenmesi, 
ardından da döllenmelerinden sonra incelenmekle gerçekleşmektedir. Zira XX taşıyan döllenmiş yumurta 
dişi olurken, XY taşıyan yumurta erkek olmaktadır. Erkek çocuk isteyen bir kadının rahmine XY döllenmiş 
yumurta transfer edilmekte ve kız çocuğu isteyen bir kadının rahmine ise, XX döllenmiş yumurta transfer 
edilmektedir. Her iki yöntem de maksat bakımından birbirine benzese de birincisinde döllenme ve erkeklik 
kısmının dişilik kısmından ayrıştırılması öncesinde sperm incelenmesi yapılmaktadır. İkincisinde ise, 
“embriyoların”, yani döllenmiş yumurtaların incelenmesi ve ardından erkek embriyoların dişiden 
ayrıştırılması yapılmaktadır.  

Eskiden günümüz asrına kadar çocuğun cinsiyetini seçmeye yönelik insan girişimlerinin özeti işte budur.  
Vakıanın bilinmesinden, yani menâtın gerçekleşmesinden sonra şer’î hükmü aşağıdaki şekilde açıklarız: 

a-İstenmeyen çocuğun öldürülmesine gelince; bu, haramdır. Çünkü bu, kasten canın öldürülmesidir ve 
âhiretteki cezası ise içinde ebediyen kalınacak Cehennem’dir. 

 Kim bir mü’mini kasten“ َوَمْن َيقْتُْل ُمْؤِمنًا ُمتََعمًِّدا فََجَزاُؤُه َجَهنَُّم خَاِلًدا ِفيَها َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيِه َولََعنَُه َوَأَعدَّ لَُه َعذَاًبا َعِظيًما
öldürürse, onun cezası, içinde ebedî kalacağı Cehennem’dir. Allah, ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun 
için büyük bir azap hazırlamıştır.” [en-Nisâ 93] 
Dünyadaki cezası ise, bağlayarak kısastır. Yani maktulün velîsi affetmez veya diyet istemezse öldürmektir.  
b- Ebeveyn erkek çocuğu istediği halde kız olması gibi ehlinin, istemedikleri bir cenin olduğunu 
bildiklerinde anne karnındayken ceninin öldürülmesine gelince; aynı şekilde bu da haramdır ve buna ceza 
gerekir. Zira el-Buhâri ve Müslim, Ebî Hureyra kanalıyla şöyle dediğini rivayet etmişlerdir:  

َضى َرُسولُ اقْتَتَلَتْ اْمَرَأتَاِن ِمْن ُهذَْيٍل فََرَمتْ ِإْحَداُهَما اُألخَْرى ِبَحَجٍر فَقَتَلَتَْها َوَما ِفي َبطِْنَها فَاخْتََصُموا ِإلَى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَ
 Huzeyl’den iki kadın birbiriyle kavga etti. Onlardan biri“ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َأنَّ ِدَيةَ َجِنيِنَها غُرَّةٌ َعْبٌد َأْو َوِليَدةٌ
diğerine bir taş atıp hem onu, hem de karnındaki cenini öldürdü. Bunun üzerine bunu Rasulullah 
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[SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'e götürdüklerinde, Rasulullah [SallAlahu Aleyhi ve Sellem], cenin diyeti 
olarak kadın veya erkek köle ödenmesine hükmetti.” [Metin el-Buhâri’ye aittir] 
c- İster belirli günlerde geçici cinsî ilişki kurulmaması, isterse bu günler içerisinde cinsî ilişki ve dışarı 
boşalma şeklinde olsun azil yapılması ve aynı şekilde belirli gıda türleri ile beslenilmesi veya vajinanın 
alkalik-bazal veya asitle yıkanmasına gelince; bunlar caizdir ve bir sakınca yoktur. 

Azile gelince; el-Buhâri’nin, Ebî Saîd el-Hudrî’den tahriç ettiği hadisten dolayıdır ki o, şöyle demiştir: 

َل َما َعلَْيكُْم َأْن ال تَفَْعلُوا َما ِمنْ فََأَرْدنَا َأْن نَْعِزَل َوقُلْنَا نَْعِزُل َوَرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن َأظُْهِرنَا قَْبَل َأْن نَْسَألَُه فََسَألْنَاُه َعْن ذَِلَك فَقَا
 Azil yapmak istedik ve Rasulullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]…“ نََسَمٍة كَاِئنٍَة ِإلَى َيْوِم الِْقَياَمِة ِإال َوِهَي كَاِئنَةٌ
aramızda olduğu halde O'na sormadan önce azil yapıyoruz dedik ve sonra bunu O’na sorunca O da dedi ki: 
Yapmamanızda bir sakınca yoktur. Kıyamet Günü'ne kadar olacak olan her bir canlı, mutlaka olacaktır.” 

[Müslim de tahriç etmiştir] 

Beslenme ve vajinayı yıkamaya gelince; yemek, içmek ve yıkamak… bakımından olan delillerin 
genelliğinden dolayıdır. 
d- Erkeklik kısmının, spermdeki dişilik kısmından ayrıştırılması, ardından da erkek çocuk istendiğinde 
yumurtanın erkeklik kısmı ile döllenmesi ve kız çocuğu istendiğinde dişilik kısmı ile döllenmesi veya 
erkeklik embriyolarının dişilikten ayrıştırılması ve istenen ceninin rahmine transfer edilmesine gelince; bu 
operasyonlar, caiz değildir. Çünkü bunlar, bir tedavi değildir. Yani gebe kalmayan, ardından gebe kalmak 
için tedavi olan kadının gebeliği için bir tedavi değildir. Diğer bir ifadeyle kadının yumurtasının normal 
yolla kocanın spermi ile döllenmesi imkânsızlığı için bir tedavi değildir. Dolayısıyla yumurtanın tüplerde 
döllenmesi tedavisine başvurulmuştur… Bilakis bunlar, spermdeki erkeklik bölümünü dişilik bölümünden 
ayrıştırılmasına veya embriyoların ayrıştırılmasına ilişkin başka bir şey olup normal yolla gebe kalması 
imkânsız olan kadın için bir tedavi değildir. Yani bu operasyonlar, gebe kalınmaması hastalığı için bir 
tedavi değildir. 

Zira bunlar, ancak avretin açılmasıyla gerçekleşmektedir. Çünkü yumurtaların alınması ve tekrar 
transfer edilmesi bunu gerektirmektedir. Oysa avretin açılması haramdır ve bu haram, tedavi dışında caiz 
değildir. Madem ki bu operasyonla bir tedavi değildir, o halde bunlar, caiz olmayan bir haramdır.  

Son olarak: Önemli bir hakikatin zikredilmesi kaçınılmazdır ki o, akideyle ilişkilidir. Yani kişinin 
Müslümanlığı, ona bağlıdır. Bu hakikat şudur ki bu operasyonların ve işlemlerin hepsi, insanın yaratmaya 
muktedir olduğu anlamına gelmez. Bilakis insan, Allahu Subhânehu’nun erkeklik, dişilik ve döllenme 
keyfiyetinin özelliklerinde ortaya çıkardığı özellikleri ve sıfatları mülahaza etmekte, şahit olduklarını tahlil 
etmekte ve gözlemledikleri üzerinde deneyler gerçekleştirmektedir… Dolayısıyla belirli gıdalar 
kullanmakta, muayyen ortamlar oluşturmakta, erkeklik bölümünü dişilikten ayırmakta… yumurta dölleme 
operasyonları gerçekleştirmekte ve onu rahme iade etmektedir… Tüm bunlar da bir yaratmayı ortaya 
çıkarmaz. Bilakis bunlar, yaratıcı olan Allahu Subhânehu’nun kudretine muhtaçtır. Dolayısıyla Allah, 
ondan bir yaratma takdir ederse canlı olur ve ondan ölümü yaratma takdir ederse o da olur. Ne kadar 
deney olursa olsun eğer Allah, ondan bir yaratma takdir etmez ise olmaz.  

Bu durum, yani yalnızca Allahu Subhânehu’nun yaratıcı ve erkek ile dişiyi yaratanın yalnızca Allahu 
Subhânehu olması, subûtu ve delaleti kat’î delillerle sabittir ki bunlardan bazıları şunlardır:  

ْيٍء َوِكيٌلذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم ال ِإلََه ِإال ُهَو خَاِلقُ كُلِّ شَْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُهَو َعلَى كُلِّ شَ  “İşte Rabbiniz Allah O'dur. O’ndan başka 
İlah yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin, O her şeye vekildir.” [el-Enâm 102] 

 Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratan ve alîmdir.” [Hicr 86]“ ِإنَّ َربََّك ُهَو الْخَالَّقُ الَْعِليُم

 O halde, yaratan (Allah), yaratmayan (putlar) gibi olur mu hiç? Hâla“ َأفََمْن َيخْلُقُ كََمْن ال َيخْلُقُ َأفَال تَذَكَُّروَن
düşünmez misiniz?” [en-Nahl 17] 

ٍل ُمِبيٍنَهذَا خَلْقُ اللَِّه فََأُروِني َماذَا خَلَقَ الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه َبِل الظَّاِلُموَن ِفي َضال  “İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi (ey 
kâfirler!) O’ndan başkasının ne yarattığını bana gösterin! Hayır (gösteremezler)! Zalimler apaçık bir 
dalalet içindedirler.” [Lokman 11]  
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 الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه لَْن َيخْلُقُوا ذَُباًبا َولَِو اْجتََمُعوا لَُه َوِإْن َيْسلُْبُهُم الذَُّباُب شَْيًئا ال َيْستَنِْقذُوُه ِمنْهُ َيا َأيَُّها النَّاُس ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمُعوا لَُه ِإنَّ
 Ey insanlar! (Size) bir misal verildi; şimdi onu dinleyin: Allah’ı bırakıp da“ َضُعفَ الطَّاِلُب َوالَْمطْلُوُب
yalvardıklarınız (taptıklarınız) bunun için bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek 
onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de istenen de aciz!” [el-Hac 73] 

ثُمَّ ِمْن نُطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمْن ُمْضغٍَة ُمخَلَّقٍَة َوغَْيِر ُمخَلَّقٍَة ِلنَُبيَِّن لَكُْم َونُِقرُّ   ِمَن الَْبْعِث فَِإنَّا خَلَقْنَاكُْم ِمْن تَُراٍبَيا َأيَُّها النَّاُس ِإْن كُنْتُْم ِفي َرْيٍب
 ِلتَْبلُغُوا َأشُدَّكُْم َوِمنْكُْم َمْن ُيتََوفَّى َوِمنْكُْم َمْن ُيَردُّ ِإلَى َأْرذَِل الُْعُمِر ِلكَْيال َيْعلََم ِمْن َبْعدِ ِفي اَألْرَحاِم َما نَشَاُء ِإلَى َأَجٍل ُمَسمى ثُمَّ نُخِْرُجكُْم ِطفْال ثُمَّ

 Ey insanlar, eğer öldükten sonra“  َزْوٍج َبِهيٍجِعلٍْم شَْيًئا َوتََرى اَألْرَض َهاِمَدةً فَِإذَا َأنَْزلْنَا َعلَْيَها الَْماَء اْهتَزَّتْ َوَرَبتْ َوَأنَْبتَتْ ِمْن كُلِّ
dirilmekten şüphede iseniz, şu muhakkak ki, Biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra 
da uzuvları görünen ya da görünmeyen bir et parçasından yaratmaktayız ki, size (ne olduğunuzu) 
anlatalım. Dilediğimizi de belli bir süreye kadar rahimlerde durdururuz. Sonra sizi bir bebek olarak 
çıkarırız, sonra da olgunluk çağına gelmeniz için geliştiririz. Bununla beraber, içinizden kiminizin canı 
alınıyor, kiminiz de biraz bilgiden sonra bir şey bilmemek üzere, ömrünün en kötü devresine getiriliyor. 
Yeryüzünü de sönmüş kül halinde görürsün; ama üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır 
ve her dilber çiftten bitkiler bitirir.” [el-Hacc 5] 

ثُمَّ َجَعلْنَاُه نُطْفَةً ِفي قََراٍر َمِكيٍن ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ َعلَقَةً فَخَلَقْنَا الَْعلَقَةَ ُمْضغَةً فَخَلَقْنَا الُْمْضغَةَ ِعظَاًما فَكََسْونَا َولَقَْد خَلَقْنَا اِإلنَْساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطيٍن 
َنالِْعظَاَم لَْحًما ثُمَّ َأنْشَْأنَاُه خَلْقًا َآخََر فَتََباَرَك اللَُّه َأْحَسُن الْخَاِلِقي  “Andolsun ki biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir 

özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka yaptık. 
Peşinden, alakayı, bir parçacık et haline soktuk; bu bir parçacık eti kemiklere çevirdik; bu kemikleri etle 
kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah 
pek yücedir.” [Mu'minûn 12-14]  

َيشَاُء الذُّكُوَر َأْو ُيَزوُِّجُهْم ذُكَْرانًا َوِإنَاثًا َوَيْجَعُل َمْن َيشَاُء َعِقيًما ِإنَّهُ ِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َواَألْرِض َيخْلُقُ َما َيشَاُء َيَهُب ِلَمْن َيشَاُء ِإنَاثًا َوَيَهُب ِلَمْن 
 Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine de“ َعِليٌم قَِديٌر
erkek çocukları bahşeder. Yahut onları, hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. 
Dilediğini de kısır kılar. O, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir.” [Şûra 49-50]  

 Ey insan! Kerîm olan Rabbine“  َما شَاَء َركََّبَكِفي َأيِّ ُصوَرٍة الَِّذي خَلَقََك فََسوَّاَك فََعَدلََك َيا َأيَُّها اِإلنَْساُن َما غَرََّك ِبَربَِّك الْكَِريِم
karşı seni aldatan nedir? O Allah ki seni yarattı, seni düzgün ve dengeli kılıp, ölçülü bir biçim verdi. 
Seni istediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu.” [el-İnfitâr 6-8] 

ُْم ِفي اَألْرَحاِم كَْيفَ َيشَاُء ال ِإلََه ِإال ُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيمُهَو الَِّذي ُيَصوُِّركُ  “Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O’dur. 
O’ndan başka ilâh yoktur. O azizdir, hakîmdir.” [Âl-i İmrân 6] 

Dolayısıyla bunun çok iyi idrak edilmesi gerekir ki Müslüman, sapmasın ve delalete düşmesin 
maazAllah! Allahu Subhânehu, bu kainata bilimler koymuş ve insana da bilmediklerini öğretmiştir. 
Dolaysıyla ona akıl, tefekkür ve tedebbür özellikleri koymuştur ki imân edenlerin imânı artsın ve 
küfredenler de dünyada zelîl bir şekilde yüzüstü sürünsünler ve ahrette onlara elîm bir azab vardır.  

Son duamız, âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamddır. 
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