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ISLAM TASAVVUFUNDA BIR KADIN OLARAK MERYEM

Dr.Hüseyin YASAR
DEÜ Ilahiyat Fakültesi IZMIR/TÜRKIYE

 

Hz. Meryem’in Islam tasavvufundaki yerini anlayabilmek için  az da olsa tasavvuftan bahsetmemiz gerekecektir:

Yaygin bir anlayisa göre tasavvufun sözlük anlami yün giymektir.[1] Çünkü yün elbise gösterissiz  bir kiyafet olup, avret yerlerini örtmek için giyilirdi.

Terim anlami olarak Tasavvuf, kalben temiz olmak, Ashab-i suffe gibi olmak; devamli ibadet etmektir. Kötü huylari terketmek, güzel huylar edinmektir.
Kimseden incinmemek, kimseyi incitmemek, herkesin yükünü çekmek, kimseye yük olmamaktir. Kâmil yani, olgun insan olmak, Allah ile beraber olmaktir.
Kisinin nefsine karsi giristigi barisi olmayan bir savastir.[2] Bunlara benzer tasavvufun pek çok tanimi yapilmistir. Bu tanimlari bir cümlede toplamak
mümkün degildir. Çünkü tasavvuf bir yasama biçimidir, Allah’in sevgisini ve onun hosnutlugunu kazanma yarisidir. Bunun  yollari ve metotlari sayilmayacak
kadar çoktur.

Müslümanlar Allah’a ulasma ve O’nun rizasini elde etme amaciyla örnekler aramislardir. Örnek olarak en basta Hz. Muhammed (a.s.)i  almalari tabi
karsilanmaliydi. Öyle de olmustur. Hz. Muhammed (a.s.), ümmeti için her yönüyle örnek oldugu gibi sûfî hayat tarzi için de çok önemli bir örnektir . 

Nitekim O söyle buyurmustur: “Ihsan, Allah’i görüyormus gibi ibadet etmektir, zira sen O’nu  görmüyorsan da O seni görüyor.”[3] Bu hadisten
anlasilan hedef ibadet esnasinda Yaratici ile kul arasinda tam bir iletisimin kurulmasi gerektigidir. Baska bir hadiste yine Peygamber buyurmustur ki; “Allah
Teâla buyuruyor: Bir Allah dostuna düsmanlik edene karsi, ben savas açarim. Kul bana en çok kendisine farz kildigim seyleri yapmakla yaklasir. Nafile
ibadetlerle de bana yaklasmaya devam eder. Sonuçta o derece yaklasir ki, ben onu severim. Ben onu seversem onun isiten kulagi, gören gözü, tutan eli,
yürüyen ayagi olurum. Benimle isitir, benimle görür, benimle tutar, benimle yürür.”[4] Islam’in genel prensipleri çerçevesinde bu hadisten panteist bir anlayis
çikaramayacagimiza göre bir müslümanin bu hadisten anlayacagi seyi, çok heyecan verici bir dînî coskunluk olmasi gayet dogaldir.
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Müslüman bir mistige ufuk ve yön veren hadisler ve sünnet örnekleri sayilmayacak kadar çoktur. Engin bir kültür ve zengin bir yasam tarzina sahip
olan Islam Tasavvufunun mensuplari sadece Peygamber ve sahabe örnegi ile yetinmemislerdir. Kur’an-i Kerimde övülen her insani arinma modeli olarak
kabul etmislerdir. Çünkü Kur’an bir Müslüman için Allah’in ezeli ve ebedi olan kelam sifatindan süzülüp gelen bir Kelâm-i Kadîm’dir, yani kutsal bir
kitaptir.

 

ALLAH DOSTU VE ERMIS BIR KADIN
 Kur’an-i Kerim rehber olabilecek erkeklerden çokça bahsettigi halde, kadinlardan sadece ismen Meryem’den bahsetmektedir. Hem de onu tam bir

tasavvuf modeli olarak sunmaktadir. Meselâ: “Imran’in hanimi söyle demisti: Rabbim karnimdakini azatli bir kul olarak sana adadim. Adagimi kabul et,
süphesiz sen dilegimi isiten ve niyetimi hakkiyla bilensin, onu dogurunca yine söyle dedi: Rabbim onu kiz dogurdum, erkek kiz gibi degildir. Halbuki Allah
onun ne dogurdugunu biliyordu. Ben onun adini Meryem koydum. Onu ve soyunu kovulmus seytanin serrinden sana sigindiriyorum. Rabbi onu güzel bir
sekilde kabul etti. Onu güzel bir bitki gibi yetistirdi. Ve Zekeriya da onun bakimini üstlendi. Zekeriya onun yanina mihraba her girdiginde bir azik buluyordu:
‘Ey Meryem  bu sana nereden?’ derdi. O da: ‘Bu Allah katindan.’ derdi. ‘Zira Allah diledigine hesapsiz rizik verir.   Orada Zekeriya Rabbine dua etmisti.
‘Rabbim’ demisti, bana katindan temiz bir nesil ver, Sen duayi isitensin.”[5]

Naklini verdigimiz bu ayetleri dikkatli bir sekilde inceledigimiz zaman Meryem motifiyle insanligin yarisini olusturan, analik gibi kutsal bir görevin
sahibi olan kadinlarin Kur’an diliyle önemli görev ve haklara sahip olduklarini söyleyebiliriz. Kur’an, Meryem’i bir ayet, yani bir sembol olarak takdim
etmektedir.[6] Bu sembolden, yani bu rehber kadindan bir insanin alacagi çok önemli dersler vardir.

 

GERÇEK BIR ÖZGÜRLÜK SEMBOLÜ
Taberi, naklettigimiz  ayetlerin  arka  planiyla  ilgili  olarak  sunlari   anlatmaktadir: “Imran’in karisi bir gün bir agaç gölgesinde otururken bir kusun

yavrusunu  besledigini görmüstür. O zamana kadar kendi çocugu olmadigindan bu kusun yavrularini beslemesinden duygulanmis ve Allah kendisine bir erkek
çocuk verirse onu mabede hizmetçi olarak bagislayacagina söz vermis; ben onu muhayyer yani hür, özgür olarak mabede adadim demistir.[7] Ayetin
orijinalinde geçen muhayyer kelimesine, sadece  ahiret isleriyle ugrasan, dünya ile ilgisi bulunmayan, Allah’a sürekli ibadet eden, Allah’in evinin hizmetinde
olan, anlamlari verilmektedir. Mücahid’den gelen bir rivayette ihlasli bir sekilde ibadet eden, ibadetinde dünya amaci bulunmayan biri, anlamina
gelmektedir.[8]

Ünlü mistik Kur’an yorumcusu Kuseyrî ise bu kelimeyi ilginç bir sekilde yorumlamaktadir. Ona göre muhayyer olan biri, yaratiklardan hiçbir seyin
esiri degildir. Allah onu bütünüyle hür yaratmis, hiçbir seyin esiri yapmamistir.[9]

Imran’in hanimi onu dogurdugunda ise bekledigi gibi olmamis, erkek beklerken kiz dogurmustur. Bundan dolayi da mahcup olmus erkek kiz gibi
degildir, demistir. Fakat iste burada  Havva’dan beri hep geride kalan kadin nesli artik hak ettigi yere dogru gelmege baslamistir. Çünkü daha önceden hiçbir
kadin Meryem gibi mabed hizmetine verilmemisti. Yeni dogan kizin annesi Hanne yine ayette geçtigi gibi erkek doguramadigi için boynu bükük Allah’a
yalvararak,  kiz dogurdugunu bunu mabede vermek istedigini söylemis, Allah da onu adak olarak kabul etmistir. Hem de kabullerin en güzeliyle kabul
etmistir. Yani daha önceleri hep erkek çocuklari mabede hizmetçi olarak kabul edilirken, Allah ilk defa erkek yerine bir kiz çocugunu kabul ediyordu.[10]
Israilogullarinin  geleneginde asirlardir süre gelen mabeddeki erkek egemenligi, ilk defa bu küçük kizcagiz tarafindan yikilmistir. Bu da  ilgili ayette ifadesini
bulan en güzel bir sekilde kabul olmaktadir.

Bu küçük kizin adi Meryem olmustur. Meryem’in anlami âbide yani, Allah’a sürekli  ibadet  eden  demektir. Yine  burada  diger  önemli  bir nokta, ana
dogurdugu kiziyla Allah’a yaklasmayi murat etmektedir.[11] Sürekli öne çikan erkek kutsalliginin yaninda  kadinin da kutsal olabilecegi ortaya çikmaktadir.
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Kucakta mabede getirilen bu küçük kizin teyzesinin kocasi Zekeriya onu terbiyesine almak istedi. Ancak bu kutsal emanete baskalari da sahip olmak
isteyince aralarinda kura çektiler Meryem’in bakimi Zekeriya’ya kaldi.[12] Zekeriya bir peygamberdi. Onun terbiyesinde Meryem güzel bir çiçegin serpilip
büyümesi, güzellesmesi gibi büyüdü, gelisti, olgunlasti.[13]

Zekeriya onun odasina ne zaman girse yaninda mevsimsiz meyveler görüyordu.[14] Ona: “Ey Meryem, bunlar sana nereden geliyor” dendiginde; o:
“Allah’tan geliyor. O diledigine hesapsiz rizik verir.” demistir. Kur’an’in geleneksel yorumculari Meryem’e gelen bu riziklari maddi rizik olarak kabul
ederken mistik yorumcular maddi riziktan daha genel ve ruhanî riziklar oldugunu ve bunlarin da bizzat Allah katindan gelen, marifet, hakikat, ilim ve
hikmet[15] gibi yüksek degerler oldugunu söylemislerdir.

Bu bilgi türlerini tasavvuf anlamlariyla açiklarsak:

Marifet: Iç tecrübe ile ve vasitasiz olarak elde edilen bilgi türüdür.[16]

Hakikat: Gerçek, var oldugu kesin ve açik olarak bilinen bir seydir. Yahutta Cenab-i Hakkin mistiklerden insanî sifatlari alarak bunlarin yerine ilahî
sifatlarini yerlestirmesidir.[17]

Ilim: Bilmek anlamina gelse de tasavvufta insanin kendini bilmesi ve kendini tanimasi demektir. Buna örnek olarak Türk mistik halk sairlerinin en
büyügü olan Yunus Emre’nin:

“Ilim, ilim bilmektir, ilim, kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktir...” beyti ilmi daha iyi açiklamaktir.[18]
Hikmet: Felsefe, uygulama ile birlikte olan bilgi, yasayarak, düsünerek kazanilan dogru bilgi. Her seyin en mükemmeli. Olani oldugu gibi bilmek gibi

anlamlara  gelmektedir.[19]

Açikladigimiz tüm bu özellikleri Hz. Meryem’de topladigimiz zaman daha önceki devirlerde görülmemis bir kadin örnegi ortaya çikmaktadir. Halbuki
bu sayilan özellikler öncelikle erkeklere mahsus iken Meryem gibi bir kadinda bunlarin ortaya çikmasi kadin imajinin tamamen degistigini göstermektedir.

Diger taraftan Islam Tasavvufunda önemli bir yer isgal eden velilerin keramet[20] sahibi olmalarinin Kur’anî  dayanaginin da Meryem’e yapilan bu
özel riziklandirma oldugu belirtilmektedir. Meryem’in peygamber olmadigini kabul edenler, bunun bir keramet oldugunu söylemislerdir.[21]

Meryem’i bir peygamber kabul etmesek bile ki, onun peygamber oldugunu söyleyenler de vardir, Islam tasavvufundaki  keramet delilleri Hz. Meryem’e
dayanmamaktadir.

Zekeriya, Meryem’in manevi derecesini görünce[22] hemen orada Rabbisinden temiz bir çocuk istemis, Melekler de ona Yahya’yi müjdelemislerdi.[23]
Zekeriya’ya yapilan müjdelemeden anliyoruz ki, Meryem, manevi derece bakimindan ögretmenini bile geçmis, ögretmeni onu örnek göstererek Rabbine
yalvarmis, bu sayede arzusuna kavusmustur. Böylece anliyoruz ki, bir kadin, bir peygamberin duasina araci olmus, Allah da bu araciligi kabul etmistir.

 

MERYEM’IN KADINLAR ÜZERINE ÜSTÜNLÜGÜ VE PEYGAMBERLIGI
Meryem’in seçilmisligini anlatan ayette: “Melekler demislerdi: ‘Ey Meryem! Gerçekten Allah seni seçti, seni tertemiz yapti ve seni bütün dünya

kadinlarinin üstüne çikardi. Ey Meryem! Rabbine ibadet et, secdeye kapan ve rüku edenlerle beraber rüku et...”[24] buyrulmaktadir.

Bu iki ayette Meryem’in seçilmisligini iki kez tekrar eden “Istifa” kelimesi ile anlatilmaktadir.

Sözlükte Istifa, seçme, üstün kilma[25] anlamina geldigi gibi Kur’an’da da ayni anlamda kullanilmaktadir.[26] Fakat Meryem’in seçilmesi konusunda
açiklik yoktur. Bu bakimdan farkli görüsler ileri sürülmüstür.
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Müfessirlerin görüslerine göre ayetteki istifa kelimesi farkli anlamlara gelmektedir. Birincisi, Allah daha önceleri hiçbir kadina mabette hizmet görevi
vermemisken Meryem’e bunu vermistir. Ayrica onu güzel bir sekilde beslemis, büyütmüs ve ona meleklerinin sözünü duyurmustur.

Ikinci ise, hiçbir kadina nasip olmayan babasiz çocuk dogurma görevini ona vermis, Isa’ya verdigi mucizelerle Meryem’i de insanlarin kötü zannindan
kurtarmistir.[27]

Ilgili ayette geçen Meryem’in önemli bir özelligi de onun temizlenmis olmasidir. Temizlikle neyin kastedildigi hakkinda da yine bir açiklik
bulunmamaktadir. Râzî’nin konu ile ilgili görüsü ise inanç ve ahlaki temizligin yaninda biyolojik temizlik, yani Meryem’in kadinlarin özel hallerinden uzak
olmasidir.[28]

Mistik yorumcular Meryem’in temizlenmesi konusunda biraz daha farkli düsüncelere gitmislerdir: Kuseyri, “Allah, Meryem’i kötülüklerden,
günahlardan ve cinsel temastan korumustur”[29] derken, Kasanî ise “Allah onu ahlak düsüklügünden, kötü sifatlardan korumustur.” demektedir.[30]

Kuseyrî’nin istifa anlayisi ise “Allah, Meryem’i ona keramet ve yüce bir makam vererek seçmistir. Bu birinci seçmedir. Daha sonra da ona babasiz
olarak Isa’yi vermekle hiçbir kadina vermedigi bir dereceye onu yükseltmistir.”[31]

Kasanî’nin anlayisi ise “Allah, Meryem’i sehevi isteklerden uzaklastirarak ilk “istifa”yi yaptiktan sonra; kötü islerle renklendirilen nefsin arzularindan
onu uzklastirmis, böylece da ikinci seçimi yapmistir.”[32] demektedir.

Ayetteki seçimin ve temizlemenin kapali olmasindan dolayi bazi yorumcular Meryem’i ermis ve temizlenmis bir kadin olarak yorumlarken bazilari da
onu peygamber olarak kabul etmislerdir.

Meryem’in peygamberligi konusunda en israrli müfessir Kurtubîdir. O, Müslim’in Ebu Musa el-Esarî’den tahriç ettigi bir hadisi bu konuda delil
getirmektedir:

- Peygamber efendimiz (s.a.v.) buyurdu:

- “Erkeklerden olgunluga ulasanlar pek çoktur. Fakat kadinlardan ise Imran’in kizi Meryem, Firavun’un karisi Asiye’den baska yoktur. Hz. Aise’nin
diger kadinlara üstünlügü de tiritin diger yemeklere üstünlügü gibidir.”[33]

Kurtubi bu hadisi açiklarken söyle demektedir: “Bilginlerimiz dediler ki: Kemal kendine göre bir bütünlükle tamamlanir. Eksiksiz kemal Allah’a
mahsustur. Süphe yok ki, insan nevinin en mükemmelleri de peygamberler, sonra veliler, siddiklar, sehidler ve salihlerdir. Hadiste geçen kemal ile Hz.
Peygamberin kastettigi sey, peygamberliktir. O taktirde Meryem ve Asiye’nin de peygamber olmalari gerekir. Bu konuda her ne kadar baska sözler
söylenmisse de, dogru olanin Meryem’in peygamber oldugudur. Çünkü Allah’u teâla diger peygamberlere vahyettigi gibi ona da melek vasitasiyla
vahyetmistir.

Kur’an ve hadislerin açik lafizlari Meryem’in, ilk kadin Havva’dan, en son gelecek kadina kadar tüm kadinlarin en faziletlisi oldugunu açiklamaktadir.
Ayrica melekler Meryem’e hem vahiy, hem teklif ve haber hem de besaret getirmislerdir. Melekler diger peygamberlere de bunlari getirmislerdir. O takdirde
Meryem bir peygamberdir. Peygamber ise velilerden daha üstündür. Bundan dolayi Meryem de derece itibariyle gelmis geçmis ve  gelecek tüm kadinlardan
üstündür.[34]  

Müfessir Alusî, “Meryem’den baska Havva, Firavun’un karisi Asiye, Musa’nin anasi, Hz. Ibrahim’in hanimlari Sare ve Hacer’in de kadin peygamberler
arsinda adi geçtigini söyledikten sonra Meryem’in peygamberliginin meshur oldugunu söylemektedir.”[35]

Günümüz Kur’an yorumcularindan Süleyman Ates ise “kadinlarinda Allah’in kulu olarak erkeklerle beraber vahiy aldiklari ayetlerden anlasilmaktadir.
Ancak irsad ve din kurma görevi erkeklere verilmistir, diyerek kadinlarin peygamber olmasina karsi çikmaktadir.[36]
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KADININ SOSYALLESMESININ ILK ÖRNEGI
Kur’an-i Kerim açisindan Meryem’de gördügümüz diger önemli bir nokta da kadinlarin onunla toplumsallasma sürecine girmeleridir. Al-i Imran

Suresinin naklettigimiz ayetinde “... rüku edenlerle beraber sen de rüku et.” emrinden çikarilan sonuç H. Meryem’in mabede gidip erkeklerle beraber namaz
kilmasidir.[37]

Meryem mabede bagislanan ilk kadin olmanin yaninda, topluca yapilan ibadetlere, yani cemaate katilmasi istenen ilk kadin olma özelligini de
tasimaktadir. H. Meryem’in Müslümanlar içersinde önemli bir örnek oldugu halde Müslüman kadinlarin cemaatten ve camiden uzak tutulmalari; geleneksel
erkek yorumundan ve erkek bakisindan baska bir anlayis olmadigini söylemek mümkündür.

 

ISLAM TASAVVUFUNUN ÇILELI KADINI MERYEM
Meryem Ruh’un kendisine görünmesinden sonra hamile kaldi. “Dogum sancisi onu bir hurma agacina dayanmaya sevketti. Dedi ki: Keske bundan önce

ölseydim de unutulup gitseydim. Asagisindan biri ona söyle seslendi: Tasalanma! Rabbin senin alt yaninda bir su arki vücuda getirmistir. Hurma dalini
kendine dogru silkele ki, üzerine taze olgun hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydin olsun’ Eger insanlarin birini görürsen de ki: Ben çok merhametli olan
Allah’a oruç adadim, artik bugün hiçbir insanla konusmayacagim.”[38]

Bu ayetler dogum sancisini yasayan bir kadinin çektigi acilari anlatmaktadir. Ancak Meryem’in daha agir bir sancisi vardir. O da dogacak olan çocugun
babasiz olmasini  insanlara anlatmaktaki zorluktur.

Türk Islam Tasavvufunun ünlü düsünürü Mevlana (672/1273) Meryem’in bu halini örnek alarak insan hayatinin dertlerine farkli bir yorum
getirmektedir. Ona göre, dert insana daima yol gösterir. Dünyadaki her is için, bir insanin içinde ona karsi bir ask, bir heves ve dert olmazsa, insan o isi
yapamaz. O is dertsiz, zahmetsiz olarak ona müyesser olmaz. Ister dünya ister ahiret, ister ticaret, ister padisahlik, ister ilim, ister astronomi ve ister baska
isler olsun hepsi böyledir.

Meselâ, Meryem de dogum agrisi olmadikça, o baht agacina gitmezdi. Dogum sancisi onu bir hurma agacinin kütügüne dayanmaya sevketti, buyrugu
gibi onu o dert, agaca götürdü ve kuru agaç meyve verir bir hale geldi.

Vücut da Meryem gibidir; her birimizin Isa’si vardir. Bizde eger o dert olusursa Isa’miz dogar; eger dert olmazsa, Isa da o geldigi gizli yoldan tekrar
kendi aslina döner. Biz de böylece ondan faydalanmaktan mahrum kaliriz.[39]  

Mevlana Mesnevi’sinde de zaman zaman Meryem’in dogum sancilarini örnek olarak verir:

Yaslanmis bir kadinin kendini güzellestirmek için yaptigi gayretleri alaya alan Mevlana der ki:

“Meryem’in sizlanmasiyla kurumus hurma dali yeserir, hurma verir.”
“A koca kari, kaza ve kaderle niceye bir savasip duracaksin, geçmisi birak da eldekini ara”
“Madem ki yüzünün güzellesmesine imkan yok; ister allik sür, ister kara mürekkep!”[40]
Mevlana bu ifadeleriyle fiziki ve biyolojik kurallarin geçerli olmadigi yer ve zamanlarda insanlarin Allah’a yönelerek Meryem gibi daha iyi sonuçlarin

alinabilecegini ögütlemektedir.
Meryem’in hamileligini ve dogurmasini tüm üreyen varliklarla kiyaslayan Mevlana diyor ki: “Sarhosluk ve oynasma olmadan gebe kalinmaz. Bahar

olmayinca bahçelerde bir sey dogar mi?
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“Gebelerle kucaklarindaki çocuklar, baharin  o kadinlarin askina delalet eder.”
“Her agaç, çocuklarini emzirmededir. Hepsi Meryem gibi gizli bir padisahtan gebe kalmistir.”[41]
Mevlana’nin bu açiklamalarindan anliyoruz ki, Meryem tüm analarin sembolüdür. O  Allah tarafindan nasil bir mucize  olarak Isa’yi   dogurmussa

aslinda tüm yari ve tam canli varliklar da kendi yavrularini, yine Meryem’i dölleyen Varliktan gebe kalarak, dogurmaktadir.
Çünkü: “Meryem gibi hani, derdi vardi da tohumu yoktu. Bu dert yüzünden sanat sahibi Tanri, o kuru hurma agacini yesertti. Çünkü o ulu, o temiz

kadin vefakardi. Tanri bu yüzden o istemeden onun yüzlerce muradini ona verdi.”[42]
Varliklar da Allah askiyla dertlidirler. Onlar istemeden Allah onlara yavrularini verir. Sen de Allah’a yönel, istemeden sana da verir, demek istiyor.
Mevlana’nin oglu Sultan Veled (712/1312) de dogum sirasindaki kadinin acilarini onu mutluluga getirecegini söylerken yine Meryem örneginden

hareketle söyle demektedir: “Dogum sirasinda hamile bir kadin için yüz türlü ilim ve fen bulunsa bu imkanlarin hiç biri ona fayda vermez. Yalniz bu esnada
çektigi aci, dert onu amacina ulastirir. Isa’nin dogumunda, dert ve izdirap Meryem’i hurma agacina götürdü. Ruhullah olan Isa dogdu. Senin vücudun,
zamanin Meryem’idir. Nefis kadin, akil erkekdir.Sana dogru akildan meydana gelmis olan akildan iman ve bilgi senin Isa’ndir. Eger hak derdi seni kaplar ve
birbiri arkasindan sana gelir ve senin baska bir seyle ugrasmana yer vermezse, muhakkak ki, senin Meryem gibi olan nefsinden Isa dogar. Bunu bildikten
sonra, bir takim hüner ögrenmeye çalisma. Tanriya olan bagliligini ve ona ermek için lazim gelen derdi arttir. Daima ask ve sevke dal. Dildar (gönlü baglayan
sevgiliden) ve Didar (Allah’in cemalinden) baska her seyden siyrilirsan bütün perdeleri geçersin.[43]

Yine burada da görüldügü gibi Meryem, çile çeken dertli kadinlari sembolize etmektedir. Fakat o bu acilardan sonra, Isa gibi büyük bir lider peygamberi
dünyaya getirmistir.

Allah’in Meryem’i dölledigi gibi, insanin akli da kendi nefsini döllemelidir. Böylece insan bilgiler üretmelidir. Ancak bu bilgiler acisiz, kedersiz olmaz.
Acilarla, kederlerle dogan bilgiler Isa gibi insanlara yol gösterir.

Meryem sadece tasavvufî eserlerde degil, Divan Edebiyatinda da güzellik ve askin sembolü olarak ele alinmaktadir. Meselâ Nes’et’in bir beytinde:
“Tar u pûdu olali came-i askin rek-i can,
  Pirehen riste-i Meryem’le kaba geldi bana.”
Bu beyti günümüz Türkçesine aktardigimiz zaman anlam söyle olur:
“Ask elbisen tel tel eskiyelden beri can damari olan gömlek,
  Meryem’in ipiyle bana kaftan gibi güzel geldi.”
Sair Ruhî’nin beytinde:
“Suretde eger zerre isek manide yohuz,
  Ruhu’l-Kudüs’ün Meryem’e neft ettigi ruhuz.”
Günümüz diliyle  bunun anlami:
“Görünüste çok küçük isek, anlam yönüyle hiçbir sey degiliz.
  Ancak Ruhu’l-Kudüs’ün Meryem’e üfledigi ruhtan hepimiz gelmekteyiz.”
Ruhî bize burada insanligin esitligini anlatmaktadir. Ama konu yine Meryem araciligiyla verilmektedir.
Kâdi Burhaneddin de sevgilisini tarif ederken, agzini Meryem’in agzina benzetmektedir:
“Hatt-i Hizr agzi Meryem, sözü Isa, Lebi Yahyâ
  Özü Yusuf gözü Musa, zihi Adem zihi Havvâ’dir.”
“Yani, benin sevgilim Hizir yüzünün çizgisi, Meryem’in agzi, Isa’nin sözü, Yahya’nin dudagi, Yusuf’un özü, Musa’nin gözü gibidir. O ne güzel Adem

ne güzel Havva’dir.[44]
Bütün bunlardan anliyoruz ki, Meryem Islam Tasavvufunda oldugu gibi edebiyatta da güzelligin ve temizligin önde gelen sembol bir kadinidir.
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