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ÖNSÖZ 

Tarih boyunca insanlar doğumdan ölüme kadar hayatın belirli dönemlerine 

çeşitli anlamlar yüklemiştir. Geçiş dönemleri herhangi bir insanın günlük hayatını 

yaşarken veya hayata başlarken onun ve çevresinin tecrübe ettiği olaylar, dini ve 

kültürel ritüeller bütünüdür. Günümüz teknoloji çağında, içinde bulunduğumuz 

durum her ne kadar eski zaman insanları gibi bireyin hayatında önemli değişiklikler 

yapan zaman dilimlerine daha az önem atfedildiğini gösterse de dünyanın birçok 

yerinde hala insanlar geçiş dönemlerini kutlamalar ve anmalarla tecrübe 

etmektedirler. Modern toplumun imkânlarından oldukça fazla faydalanabilen 

günümüz insanları geçiş dönemlerinde inançlarından gelen ve atalarından 

devraldıkları gelenek ve göreneklerden yararlanmayı sürdürmektedirler. 

Önemli dinler tarihçilerinden biri olan Mircea Eliade’ye göre her geçiş 

dönemi bir tehlike ve tansiyonu beraberinde getirmekte, bu sebepten dolayı geçişler 

ayinler ile gerçekleştirilmektedir. Geçişler aynı zamanda insanların günlük 

yaşamlarında sahip oldukları statülerinde de çok önemli değişiklikler yapmaktadır. 

Örneğin bir bebeğin doğumu hem aile hem de bebeğin kendisi için toplumsal 

statünün değişimi anlamına gelmektedir. Bebek doğduğunda yalnızca dünya üzerinde 

var olan bir varlıktır. Ne ailesi ne de canlılar cemaati tarafından tanınmıştır. Bu 

bebek diğer insanların birlikte yaşadığı topluluğa ancak bazı belirli ayinler 

gerçekleştirilerek dâhil olabilir.
1
 Bir benzetme yapacak olursak insanoğlu dünyaya 

geldiğinde hem fiziksel olarak hem de sosyolojik olarak anadan üryandır. Çocuk 

hangi toplumun içine doğarsa o toplumun gelenek ve göreneklerinin gerektirdiği 

inanç ve uygulamaları tecrübe ederek topluma dâhil olabilir. Bir Müslüman 

                                                           
1
 Mircea Eliade, Kutsal ve Dindışı, Gece Yayınları, Ankara, 1991, s. 160-161. 
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ebeveynin çocuğuna nasıl Hıristiyan adı vermesi mümkün değilse bir Hıristiyan’ın 

çocuğuna Müslüman adı vermesi de mümkün değildir. Dolayısıyla bu ayinler 

sayesinde toplumda bir nevi homojenlik de sağlanmış olmaktadır. Bir başka açıdan 

dini cemaatler birbirleriyle kesişim noktaları bulunan ama kendilerine has düzenleri 

olan oluşumlar gibi düşünülebilir. İşte yeni doğan bebek Eliade’ye göre henüz hiçbir 

yere ait olmayan bir varlıktır ve kimliğinin tanımlanması belirli ayinler yardımıyla 

gerçekleşir. 

İnsanlığın yaşamında önemli bir yeri olan evlilik sonucunda ise iki insan 

evlenmeden önceki sosyal statülerinden vazgeçip farklı bir kümeye dâhil olmaktadır. 

Erkek, evlilik yoluyla bekârlar grubunun bir üyesi sayılmaz, çünkü artık; aile reisleri 

grubuna dâhil olmuştur.
2
 Evlilik sonucunda yalnızca iki insanın hayatları birleşmez, 

aileler de bir nebze birbirine yakınlaşır. Ancak diğer taraftan bakıldığında her iki aile 

de birer iş gücü kaynağını yitirmiştir. Dolayısıyla bazı toplumlarda görülen gelinin 

ailesine verilen para belki de bu iş gücü kaybının telafisi sayılmaktadır. Evli insan 

artık farklı bir hanede yaşayıp çocuk sahibi olacak ve toplum nezdinde farklı bir aile 

olarak topluma katkı sağlayacaktır. 

Geçiş dönemlerinden üçüncüsü olan ölüm, insanlar için sadece doğal bir 

hadise değil, bunun yanında hem varoluşsal hem de toplumsal önemi olan bir 

olaydır. Eliade’ye göre ölen kişi bir yandan ölüm sonrası kaderini ilgilendiren bazı 

sınamalardan geçmek zorunda olmakla birlikte, diğer yandan da ölüler cemaatine 

kabul edilmek zorundadır. Bu iki şeyin doğru bir şekilde gerçekleşebilmesi için kişi 

dini geleneklere uygun olarak defnedilmeli ve gerekli diğer tüm ayinler 

gerçekleştirilmelidir. Bu sayede ölüler onu tanıyacak ve aralarına katılmasını 

                                                           
2
 Eliade, Kutsal ve Dindışı, s. 161. 
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onaylayacaklardır.
3
 Ayinlerin gerçekleştirilmesinin tek sebebi ölen kişinin öteki 

dünya hayatında rahat etmesi değildir. Yukarıda da bahsedildiği üzere geçiş 

dönemleri insanların günlük yaşamlarında tansiyon yükselmelerine ve tehlikelere 

sebep olmaktadır. İşte ölüm öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen ayinler, toplumsal 

hafızada yer etmiş gelenek ve görenekler sayesinde geride kalan insanların normal 

yaşamlarına sistemli bir şekilde geri dönmelerini sağlamaktadır. 

Tezde; giriş kısmında konunun önemi, amacı, metot ve kaynaklar hakkında 

bilgi verilmiştir. Ayrıca çeşitli dinlerde geçiş dönemleri kısaca incelenmiştir. Tezde 

sırasıyla Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da; doğum, evlilik ve ölüm ile ilgili inanç 

ve uygulamalar özellikle temel kaynaklara dayalı olarak tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Her üç dinin gerçiş dönemleri ile ilgili inanç ve uygulamalarının karşılaştırılmasının, 

bu üç dinin gelenekleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesine ve bu 

dinlerin ve kültürlerin anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Sonuçta ise 

genel bir değerlendirme ile birlikte tezde elde edilen neticelere yer verilmiştir. 

Tezin hazırlanmasında tecrübe, bilgi, sabır ve hoşgörüsüyle desteğini 

esirgemeyen kıymetli hocam Prof. Dr. Durmuş ARIK Bey’e, çalışmalarımda bana 

maddi manevi destek veren ailem ve sevdiklerime teşekkürü bir borç bilirim. 

Mustafa GÜRE 

Ankara-2015 

 

 

                                                           
3
 Eliade, Kutsal ve Dindışı, s. 162. 
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GİRİŞ 

             1 ) KONUNUN ÖNEMİ, AMACI VE SINIRLARI 

Hemen her dini geleneği tanımada ve anlamada geçiş dönemleri ile ilgili 

inanç ve uygulamaların önemi büyüktür. Bu bağlamda Yahudilik, Hıristiyanlık ve 

İslam dinlerinde insana büyük önem verilmektedir. Üç din için de insan yalnızca 

dünyaya bir şekilde gelip, sonra da ölüp giden bir varlık olarak düşünülmemiştir. 

Dolayısıyla bu dinlerde insanın bu hayatta önemli bir yere sahip olduğu düşünülmüş 

ve yaşamlarının her dönemi anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Örneğin bir doğum 

hadisesinde dünyaya gelen, herhangi bir canlı değil o aileyi mutlu eden ve topluma 

dâhil olan yeni bir bireydir. İnsanlar için doğum hadisesini kutlama ve diğer 

insanlarla paylaşma geleneği dinlerin insanı bu dünyanın en önemli yerine 

koymasından kaynaklanmaktadır. İki insanın evlenmesinde yani evlilik kurumunun 

oluşturulmasında da üç din kendine has ritüellere sahiptir. Yahudilik, Hıristiyanlık ve 

İslam mutlu bir ailenin toplum için ne kadar önemli olduğunun farkındadır. Çiftin 

evliliği yalnızca kendi hayatlarını etkilememekte, içinde yaşadıkları toplum da bu 

mutluluğa dâhil olmaktadır. Başka bir örnek verilecek olursa bir toplulukta ölüm 

hadisesi meydana geldiğinde insanların nasıl birbirlerine destek oldukları görülebilir. 

İnsanlar böyle zamanlarda ölümün yarattığı hüzün ve içinden çıkılması zor ruhsal 

durumları atlatmanın yollarını aramışlardır. 

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dinlerine mensup olan insanlar iyi ve kötü 

zamanlarda bir arada olmanın, iyi ve kötü duyguları paylaşmanın ne kadar önemli 

olduğunu kavramışlardır. Üç din içinden çıktıkları coğrafyanın ortak olması ve daha 

birçok nedenden dolayı doğum, evlilik ve ölüm zamanlarında gerçekleştirilen 
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ritüeller konusunda benzerlikler ve farklılıklar arz etmektedirler. Bu sebeple tezin 

asıl amacı üç dinde önemli yeri olan geçiş dönemlerini doğum, evlilik ve ölüm 

hadiselerinde gerçekleştirilen ritüelleri saptamak, aralarındaki benzerlik ve 

farklılıkları ortaya koymak ve son olarak bu benzerlik ve farklılıkların inançlarla 

ilgisini göstermeye çalışmaktır. 

Tez hazırlanırken dinlerin ana akımlarının doktrinleri esas alınmıştır. Ancak 

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dinlerinin yayıldığı coğrafya çok geniş olduğundan 

dinlerin farklı kültürlerde yaşayan gelenek ile bağlantılı olarak yaşanış biçimi, inanç 

ve uygulamaları hakkında da bilgiler verilmiştir. Çalışmanın giriş bölümünde birçok 

dinde geçiş dönemlerinden kısaca bahsedilmiş, ilk üç bölümde Yahudilik, 

Hıristiyanlık ve İslam dinleri tek tek ele alınmış ve dördüncü bölümde üç din 

karşılaştırılarak konu bu şekilde sınırlandırılmıştır. 

2 ) METOT 

Tez giriş, dört bölüm ve sonuçtan oluşacak şekilde planlanmıştır. Dinlerin 

konuyla ilgili temel kaynakları, ansiklopedik kaynaklar ve diğer başvuru eserleri 

araştırılmış, analiz edilmiş ve deskriptif ve karşılaştırmalı bir metotla tez metni 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Tezin kapsamı Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam 

dinlerinde doğum, evlilik ve ölüm olarak sınırlandırılmıştır. Bunun haricinde konuya 

temel oluşturması ve katkı sağlaması açısından çeşitli din ve inanışlarda doğum, 

evlenme ve ölüm ile ilgili inanç ve uygulamalardan da kısaca bahsedilmiştir. 

Giriş bölümünde bazı topluluklara mensup insanların yanında Hinduların, 

Eski Türklerin, Çinlilerin, Japonların ve İslam öncesi Arapların doğum, evlilik ve 

ölüm geçiş dönemlerine kısaca değinilmiştir. 



3 
 

Birinci, ikinci ve üçüncü bölümlerde sıasıyla; Yahudilik, Hıristiyanlık ve 

İslam’da insanın neden değerli bir konumda olduğu, doğum öncesi ve sonrası ile ilgil 

inanç ve uygulamalar, evliliğin bu üç din için ne ifade ettiği, evliliğin 

gerçekleştirilmesi, boşanma, ölüm ve sonrasında yapılan işlemler, anmalar ve ölüm 

sonrasına dair inançlar ele alınmaya çalışılmıştır. 

Dördüncü bölümde; Yahudilik, Hıristiynalık ve İslam dinlerinde daha önceki 

üç bölümde elde edilen veriler ışığında aralarında bulunduğu düşünülen benzerlikler 

ve farklılıklar doğum, evlilik ve ölüm başlıkları altında karşılaştırılarak incelenmiştir. 

Sonuç bölümünde; Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’ın doğum, evlilik ve 

ölüm dönemlerinde gerçekleştirilen kendilerine has ritüelleri olduğu, birçok konuda 

İslam ve Yahudiliğin birbirine Hıristiyanlığı bazı alanlarda dışarıda bırakacak şekilde 

daha çok benzediği ve bu benzerlik ve farklılıkların nedenleri hakkında karşılaştırma 

verileri de ele alınarak değerlendirmede bulunulmuştur. 

3 ) KAYNAKLAR 

Tez konusu çalışılırken Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’ın Kutsal Kitap’ları 

ana kaynaklar olarak kullanılmıştır. Yahudilik ve Hıristiyanlık konusunda Kitabı 

Mukaddes Şirketi tarafından basılan Kitabı Mukaddes-Eski ve Yeni Ahit (İstanbul-

1974) ve Zirve Yayıncılık tarafından basılan İncil (İstanbul-2009), İslam konusunda 

ise Hayrat Neşriyat’ın hazırlayıp bastığı Kur’an’ı Kerim ve Muhtasar Meali 

(İstanbul-2004) temel kaynaklar olarak kullanılmıştır. Bunlara ek olarak internet 

kaynakları da taranmış ve bunlardan faydalanılmıştır. 

Yahudilik konusunda sıkça başvurulan eserlerin bazıları şunlardır: Suzan 

Alalu ve arkadaşlarının hazırladığı Yahudilik’te Kavram ve Değerler (İstanbul-1996) 
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Yusuf Basalel’in hazırladığı Yahudilik Ansiklopedisi (İstanbul-2001), Encyclopedia 

of Religion (USA-2007 ve New York 1987), Encyclopedia of Religion and Ethics 

(New York-1910) ve Encyclopedia Judaica (USA 2005), konu ile ilgili çeşitli kitap, 

makale ve tezler. 

Hıristiyanlık konusu çalışılırken Mircea Eliade’nin Dinler Tarihine 

Giriş(İstanbul-2000) ve Kutsal ve Dindışı (Ankara-1991), Şinasi Gündüz’ün 

Hıristiyanlık (İstanbul-1998), Hıristiyan İnancı – Kutsal Kitapları, Kilise Babaları ve 

Belgelerine Göre Açıklanan Hıristiyan Gerçekleri (İstanbul-1994), Thomas 

Michel’in Hıristiyan Tanrıbilimine Giriş (İstanbul-1992) adlı eserleri faydalanılan 

kaynakların bazılarıdır. Bunların yanında Encyclopedia of Religion (USA-2007 ve 

New York 1987), Encyclopedia of Religion and Ethics (New York-1910), The 

Oxford Dictoionary of The Christian Church (New York-1997), Yaşayan Dünya 

Dinleri (İstanbul-1997), The Encyclopedia of Protestantism (New York-2004), çeşitli 

makele, internet kaynakları ve tezlerden de yararlanılmıştır. 

İslam konusu çalışılırken Kur’an’ı Kerim’in yanında başlıca faydalanılan 

kaynaklar arasında temel hadis kaynakları arasında yer alan Kütübü Sitte; Sahih-i 

Müslim (İstanbul-1977), Sahih-i Buhari (İstanbul-1987), Sünen-i Timrizi (İstanbul-

1975), Sünen-i Ebu Davud (İstanbul-1987) ve Sünen-i Nesai (İstanbul-2011), Sünen-i 

İbn Mace (İstanbul-1982), Seçme Hadisler (Ankara-1992), İslam Ansiklopedisi 

(Ankara-1998-2013), Encyclopedia of Religion (USA-2005 ve 1987), Encyclopedia 

of Religion and Ethics (New York- 1908-1922), birçok makale ve tezler 

bulunmaktadır. 
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4 ) DİNLERDE GEÇİŞ DÖNEMLERİ 

Tarih boyunca hangi dine mensup olursa olsun insanoğlu için bireyin 

hayatında radikal değişimlere sebep olan olaylar çeşitli ritüeller yardımı ile 

normalleştirilmeye çalışılmıştır. Bu çaba her ne kadar çalışmanın konusu olan üç 

dine mensup insanlar için geçerli olsa da, diğer bir çok din ve inanışa mensup 

insanlar için de durum farklı değildir. Farklı dinlere mensup olsalar da insanların 

böyle ritüeller düzenlemelerinin başlıca nedeni insanın sadece insan olmaktan 

kaynaklanan özellikleri olmalıdır. Bu bölümde çeşitli dinlerde doğum, evlilik ve 

ölüm ile ilgili geçiş dönemleri kısaca ele alınmaya çalışılacaktır. 

          4.1. Doğum 

Doğum hadisesi her toplum için mutluluk verici bir olaydır. İnsanlar yeni bir 

kız veya erkeğin ailelerine dâhil olmasını büyük sevinçle karşılarlar. Ancak doğum 

yalnızca aileyi ilgilendiren bir olay değildir. Çünkü yeni bir bireyin dünyaya gelmesi 

sebebiyle aynı zamanda kişinin içine doğduğu toplumun nüfusunu arttıracak ve hatta 

bazı gerilimlere sebep olacaktır. Çocuğun içine doğduğu toplumun bazı temel 

kuralları vardır ve toplum tarafından kabul edilmek için bu kurallara uyulması 

gerekmektedir. Yeni doğan ancak bu şekilde toplumun geri kalanı tarafından kabul 

görecektir. Bu sebepledir ki aileler hem oluşan gerilimi azaltmak hem de bu mutlu 

olayı kutlamak için bazı ritüeller gerçekleştirirler. 

Afrika’nın Nbedele dili konuşulan ülkesi Zimbabve’de doğum ritüeli uzun bir 

süreci kapsar. Hamileliğin dokuzuncu ayının başlamasıyla birlikte hamile kadın 

kocası ile birlikte yaşadığı evi terk ederek kendi ailesinin evine yerleşir ve burada 

doğum hazırlıklarına başlanır. Öncelikle kadının doğum yapacağı odanın zemini inek 
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dışkısı kullanılarak temizlenir. İşlem tamamlandıktan sonra odaya kimsenin 

girmesine izin verilmez. Doğum zamanı geldiğinde ise anne adayının yanına yalnızca 

annesi, büyükannesi ve doğumda kim ona eşlik edecekse o girebilir. Anne adayına 

odada bulunanlar dâhil kimse ellerini bir şifacı tarafından kutsanmış suyla 

yıkamadan dokunamaz ve bu durum annenin kocası olsa da değişmez. Doğum 

sırasında çocuk doğum kanalında görünmeye başladığında ebe onu ilaçlı sular 

kullanarak dışarı çıkartır ve yine bu suyu kullanarak temizler. Ardından bebeğin 

göbek kordonu kesilir ancak bir kısmı bırakılır ve ucu bağlanır. Anne bebeğini 

emzirmeden önce henüz bebek uyurken diğer yanda şifalı bitkilerin yakılacağı bir 

ateş hazırlanır. Ateş yakıldıktan sonra bebek bu ateşin üzerinde gezdirilir ve bu işlem 

bir saat kadar devam edebilir. Bu işlemden sonra bebek annesinden ilk sütünü 

emebilir. Bebeği dumanın üzerinde gezdirme ritüeli çocuğun göbek kordonu düşene 

kadar yani ortalama bir hafta süre ile devam ettirilir. Göbek kordonu düştüğünde 

çocuk gerçek bir birey olarak görülmeye başlanır ve adı konur. Bu aşamadan sonra 

ziyaretçiler gelip anne ve çocuğu görebilir, onlara hediyeler getirebilirler. Baba da bu 

süreç sonunda anne ve çocuğunu görme hakkı kazanır. Daha sonra babaya 

çocuğunun göbek kordonundan bir parça verilir. Baba bu kordonu evinin yakınında 

bir yere gömer ve ataların ruhlarına yeni doğmuş çocuğunu koruması için dua eder. 

Tüm işlemler sona erdiğinde anne, baba ve çocuk kendi evlerine toplumda farklı bir 

konuma sahip insanlar olarak geri dönerler.
4
 

Yeni Zelanda’da yaşayan Maori kabilesinde ise bir bebeğin doğumunda tohi 

denen ritüel düzenlenir. Ritüelin özelliği bebeğin kutsanmış sular serpilirken veya bu 

suya batırılırken bir tanrıya adanmasıdır. Vaftiz benzeri bu ritüelin ardından çocuğun 

                                                           
4
 James L. Cox, “Rites of Passage: African Rites”, Encyclopedia of Religion, Ed. Lindsay Jones, 

Macmillan Reference, USA, 2005, Vol 11, s. 7804-7805. 



7 
 

göbek bağı kesilir. Göbek bağının kesilmesi bebeğin karanlıklar dünyasından ışık ve 

aydınlığın dünyasına dâhil edilmesi anlamına gelir. Kesilen göbek bağı daha sonra 

bir yere gömülür. Genelde erkek çocukları için gerçekleştirilen bu ritüel zaman 

zaman bazı kız çocuklarını onurlandırmak için de gerçekleştirilebilir. Okyanusya 

kabilelerinde ad verme bebeklerdeki ölüm oranı çok yüksek olduğundan ortalama bir 

yıl sonra gerçekleştirilir. Bebek emekleyebilene kadar “süt yiyici” olarak adlandırılır 

ve bir yıl geçip hayatta kalacağı anlaşıldığında kendisine bir ad verilir. 

Mikronezya’da günümüzde bir anne eğer ilk doğumunu yapıyorsa hemen topluma 

karışamaz. O artık yeni bir statü sahibi olmuştur ve tekrar topluma geri dönmek için 

iyileşmek ve arınmak zorundadır. Anne, süresi sosyal statüsüne göre değişen düzenli 

sıcak su banyosu yapacağı inziva dönemine girer. Arınma ve iyileşme günlerinin 

sonunda kadın sevdikleri tarafından takılar ve çeşitli hediyelerle giydirilir.
5
 

Hindistan’da doğum öncesi anne ve bebeği şeytani ruhlardan korumak ve 

diğer bazı şeyleri güvenceye almak için çeşitli zamanlarda ritüeller gerçekleştirilir. 

İlk ritüel olan garbhadhana kadınının regl döneminin dört ile altıncı günleri arasında 

gerçekleştirilir. Sonraki dönemde hamileliğin üç veya dördüncü ayında erkek 

çocuğunun dünyaya gelmesini garanti altına almak veya hızlandırmak için 

pumsavana adlı ritüel düzenlenir. Bu ritüelde aynı zamanda kadının düşük yapmasını 

engelleyici medikal güvenlik önlemleri de alınmaya çalışılır. Son ritüel ise 

hamileliğin dördüncü ile sekizinci ayı arasında gerçekleştirilir ve bu ritüelde kadının 

saçı ayrılır, taranır ve toplanır. Ritüelle fetüsün kötü ruhlardan korunduğuna inanılır. 

Bazılarına göre bu ritüeller her doğumda gerçekleştirilirken, bazılarına göre yalnızca 

                                                           
5
 Philip Gibbs, “Rites of Passage: Oceanic Rites”, Encyclopedia of Religion, Ed. Lindsay Jones, 

Macmillan Reference, USA, 2005, Vol 11, s. 7807. 
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ilk doğumda gerçekleştirilmektedir. Hindu din bilginlerine göre bu ritüeller 

bebeğinkinden ziyade annenin hayatı ve temizlenmesiyle ilgilidir.
6
 

Hindistan’da bir kadın hamile iken herhangi bir şeyi yemesinde veya 

herhangi fiziksel bir aktiviteyi gerçekleştirmesinde sakınca yoktur. Ancak kadın 

doğum yaptıktan hemen sonra o ve bebeği kirli sayılırlar. Bu statü o kadar düşüktür 

ki toplumun en alt kademesindeki insanlar ile bir tutulmalarına sebep olur. Kirliliğin 

bulaşıcı olduğuna inanılması sebebiyle kadının dokunduğu veya aynı ortamda 

bulunduğu insanlar da kirli kabul edilirler. Kadın bu durumdan kurtulmak için bazı 

arınma ritüelleri gerçekleştirmek zorundadır. Doğum sonrası kadın düzenli olarak 

arınma banyoları yapar ve zaman geçtikçe kirlilik düzeyi azalır. İlk birkaç gün kocası 

ile temas kurması iyi karşılanmaz ancak üç gün geçtikten sonra kadının kirlilik 

düzeyinin azaldığına inanılır ve kocasıyla az da olsa temas kurabilir. Onuncu gün 

geçtikten sonra kadın ilk kez çocuğuyla birlikte dışarı çıkabilir. Bir sonraki ay kadın 

oldukça arınmış olsa da henüz ev işlerine ve yemek yapmaya hazır değildir. Kadının 

arınma süresi tam olarak kırk gündür. Kırk günü dolduran kadın bir akşam yerleşim 

biriminin merkezi bir yerinde şükür ritüeli gerçekleştirir. Kırk günlük ritüeller 

dizisinin ardından kadın topluma dâhil olmuş olur. Kadın eğer ilk doğumunda erkek 

çocuk dünyaya getirmiş ise hem toplumda hem de kocasının ailesi içindeki sosyal 

statüsü oldukça yükselir.
7
 

Türklerin geleneksel inanışlarında rastlanan bir anlayışa göre insanın ruhu 

doğmadan önce gökte bulunur ve bu ruh bir çocuk doğacağı zaman ona göğün 

                                                           
6
 Patrick Olivelle, “Rites of Passage: Hindu Rites”, Encyclopedia of Religion, Ed. Lindsay Jones, 

Macmillan Reference, USA, 2005, Vol 11, s. 7814. 
7
 Rita M. Gross, “Birth, Indian Religions”, Encyclopedia of Religion, Ed. Lindsay Jones, Macmillan 

Reference, USA, 2005, Vol 2, s. 951-952. 
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dördüncü katında oturan Enem Yayuçı tarafından verilir. Çocuğun ruhu bir kırmızı 

kurt şeklinde annenin karnına girer. Ardından Ülgen oğlu Yayık’a çocuğun doğması 

emrini verir ve Yayık bu emri göğün beşinci katında oturan Yayuçı yani yaratıcıya 

bildirir. Yayuçı da bu emre uyarak gökte bulunan süt ak köl yani süt akı gölden ruhu 

alarak ana rahmine koyar ve hayatı boyunca çocuğa yardımcı olur.
8
 Eski Türklerde 

çocuk sahibi olmak isteyen bir kadının yapması gereken bazı şeyler vardı. Buna göre 

bir kadın eğer çocuk (özellikle erkek çocuk) sahibi olmak istiyorsa içinde bulunduğu 

topluluk tarafından kutsal addedilen yerlere gitmeli, oralarda dualar edip sunularda 

bulunmalıydı. Örneğin Yakutlarda kadın kutsal sayılan bir ağacın dibinde ak boz at 

derisi üzerinde yer sahibine dua eder hatta yine bu amaçla ıduk kurbanı da kesilebilir. 

Diğer bir örnekte ise Kazak kadınları bir ağacın veya kutsal sayılan bir pınarın 

yanında koyun kurban edip gecelemektedirler. Doğumun gerçekleşeceği gün evin 

kileri ve sandıkları açık bırakılmakta, ateşe yağ atma, hayvan kurbanı ve kurbanın 

kemiklerini bir kaba koyarak ormanda asma gibi uygulamalar görülmektedir. 

Doğumun gecikmesi veya zor geçmesi albastı veya al karısı denen kötü ruhun 

varlığına bağlanmış ve onu kaçırmak için bağırmak, tüfek atmak, demir veya kırmızı 

renk kullanmak gibi yollar tercih edilmiştir. Doğum Türklerde büyük şölenler ile 

kutlanmış ve bu kutlamalarda kurbanlar kesilmiştir. Çocuğa ad verme konusunda ise 

Türkler aceleci davranmamışlardır çocuğun ileriki zamanda adını bir nevi kendisinin 

kazanıp hak etmesini istemişlerdir. Öyle ki bu yolla çocuk ileriki hayatında bir 

kahramanlık gösterdiği takdirde ad almaya hak kazanacaktır.
9
 Türkler tarihleri 

boyunca çocuklarına ad verirken çeşitli yolları seçmişlerdir. Mesela Türkler kötü 

ruhların çocukların güzel isimlerini kıskanıp onlara zarar vereceklerini 

                                                           
8
 Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Bayrak Yayımcılık, İstanbul, 1983, s. 94. 

9
 Ünver Günay-Harun Güngör, Başlangıçtan Günümüze Türklerin Dini Tarihi, Ocak Yayınları, 

Ankara, 1997, s. 68-69. 
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düşündüklerinden çocuklarına kötü manası olan isimler koymuşlardır. Bunun 

yanında Tanrı’nın hoşuna gitmesi ve kötü ruhları korkutması için çocuklara 

Tanrıverdi veya Hüdaverdi gibi isimler de koydukları bilinmektedir. Türkler’de 

erkek çocuğun önemi büyük olduğundan sürekli kız çocuk sahibi olan aileler 

çocuklarına bir sonraki evlatları erkek olsun diye Yeter, Kızyeter, Kıztamam, Durkız 

gib isimler de kullanmışlardır.
10

 

İslam öncesi Arap toplumunda erkek çocuk sahibi olmak oldukça önemli bir 

olaydı. Kız çocuk sahibi olmak erkek çocuğa nazaran daha az önemli olup doğan kız 

çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi bir adetti. Tabii ki buradan her ailenin bunu 

mutlaka yaptığı çıkarılamaz fakat bu geleneğin Araplar arasında oldukça yaygın 

olduğu söylenebilir. Doğan kız çocukları gömülürken bir damla bile kanının 

akıtılmadan diri diri toprağa gömülmeleri yolu izlenir ve gömülen yeni doğanın 

tanrılar için kurban edildiği düşünülürdü.
11

 Çocuk doğduktan yedi gün sonra erkek 

veya kız ayrımı yapmadan ana karnından çıktığında başında bulunan saç tıraş edilir, 

akika kurbanı kesilir ve kanı çocuğun alnına sürülürdü. Kurbanın sayısı doğan 

çocuğun cinsiyetine göre değişebilirdi. Örneğin çocuk erkek ise kesilen kurbanın 

sayısı çocuk kız ise kesilen kurbanın sayısının iki katı olabilirdi.
12

 Sünnet geleneği 

İslam öncesi Araplar için de eskiden beri bir geleneğin devamıydı. Onlar sünnetsiz 

olmayı iyi karşılamaz ve kötü bir şey olarak düşünürlerdi. Buradan da 

anlaşılmaktadır ki Arapların hıtan dediği sünnet ritüeli çok eski zamanlardan beri 

                                                           
10

 Durmuş Arık, “Türk Kültüründe Adlar ve İnanışlar”, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Kafkasya 

Üniversiteler Birliği, Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, Ağrı, 2014, s. 269-270. 
11

 TH. Nöldeke, “Arabs (Ancient)”, Encyclopedia of Religion and Ethics, Ed. James Hastings, Charles 

Scribner’s Sons, New York, 1908, Vol 1, s. 669. 
12

 Ali Osman Ateş, İslam’a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitap Örf ve Adetleri, Beyan Yayınları, İstanbul, 

1996, s. 216. 
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onların bir geleneği olarak varlığını sürdürmekteydi.
13

 Sünnet Araplar için bir 

kutlama vesilesi olmuş ve kutlamanın insanlara duyurulması yani bildirilmesi bir 

gelenek halini almıştır. Kutlamalara her türlü yemeğin olduğu ziyafetin de dâhil 

olduğu bilinmektedir.
14

 İslam öncesi Araplarda çocuğa bir isim verilir ancak çocuk 

genelde bu isimle değil İbn Fulan şeklinde çağırılırdı. Ne zaman ki kendi çocuğu 

olur işte o zaman Ebu Fulan şeklinde çağrılmaya başlanırdı. Çok uzun olan Arap 

adları birkaç isimden oluşabilirdi. Araplar isimlerinde ön ek olarak Abd kelimesini 

çok kullanırlardı. Bu ön eki dönemin tanrıları kabul edilen put isimleri takip 

edebilirdi. Arapların geçmişte yaşamış bazı sert mizaçlı ve gaddar kimselerin 

isimlerini de kullandıkları bilinmektedir.
15

 Son olarak doğan çocukların, özellikle kız 

çocuklarının kulaklarının delindiği bilinmektedir. Kulak delme geleneği İslam 

döneminde de Hz. Muhammed tarafından yasaklanmamış ve bu gelenek devam 

etmiştir.
16

 

Çinlilerde doğum hazırlıkları doğumun gerçekleşeceği tarihten bir ay önce 

başlar. Doğumun olacağı tarihten bir ay önce anne adayının annesi veya daha başka 

yakın akrabaları hediyelerle doğumun gerçekeşeceği eve gelir. Hediyeler gıda 

ürünleri, giyilebilecek çeşitli şeyler ve anne adayına doğumun başarılı ve hızlı 

gerçekleşmesini sağlayacak ilaçlardan oluşabilir. Doğum başladığında orada bulunan 

kadınlar ataların tabletlerinin ve diğer tüm ev tanrılarının önünde kandiller ve tütsüler 

yakarlar. Aynı zamanda anneye ve doğduğunda çocuğa en yakın tapınaktan getirilen 

nazarlıklar takılır. Tüm bunların tek bir amacı vardır o da doğumun güven içerisinde 

ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi. Ardından ebe çağırılır ve anne adayının longan 

                                                           
13

  Nöldeke, s. 669. 
14

 Ateş, s. 278. 
15

 Ateş, s. 243. 
16

 Ateş, s. 249. 
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(kedigözü, ejderhagözü) meyvesi ve bir nevi bulamaçtan oluşan içeceği içmesi 

sağlanır. Bunların yanında anneye yardımı olacağı düşünülen çeşitli medikal 

maddeler de verilebilir. Sonra kırmızı kandiller doğumun gerçekleşeceği odada 

yakılır ve bu sayede tüm kötülüklerin dışarıda kalması, anne ve bebeğine zarar 

vermemesi hedeflenir. Bebek doğduğunda bir ulak hemen en yakın göl veya gölete 

bebeğin ilk banyosu için su almaya gönderilir ki bu uygulamanın ileride çocuğun 

balıkçı olmasını kolaylaştıracağı düşünülür. Çocuk yıkandıktan sonra kurulanır ve 

şap ile vücudunda doğum sonrası kalan şeyler temizlenir. Çocuğun göbek bağının 

üzerine biraz pamuk konur, bağın bir kısmı kesilir ve geri kalanı sıkıca bağlanıp bir 

hafta içerisinde kendiliğinden düşmesi beklenir. Bu işlemlerden sonra çocuğun bir 

Budist rahibi gibi olan giysileri giydirilir. Giysilerin bir rahibinkine benzemesinin 

sebebi kötü ruhlara karşı koruma sağlayacağının düşünülmesindendir. Anne ve 

çocuğunu koruyan yatağın erkek ve kadın koruyucu tanrılarına saygıyla dua edilir ve 

plesenta bir şişeye yerleştirilerek yatağın altına konur veya imha edilir. Bebeğe ilk 

yirmi dört saat hiçbir şey verilmez. Bu süre dolduktan sonra bebeğe tuzlu, tatlı, acı, 

ekşi ve mayhoş tatlardan oluşan bir karışımdan üç çay kaşığı verilir. Bebek 

annesinden ilk emeceği sütü kendisi içemez çünkü başka biri o sütü anneden alır, 

ısıtır ve bebeğe o şekilde verir. Bebeğin ikinci banyosu üçüncü gün gerçekleşir ve 

aile bu gün komşulara iyi dileğin simgesi olarak çeşitli şeyler dağıtır. Bir ay 

geçtikten sonra bebeğin başı alnın üstünde biraz saç bırakılacak şekilde tıraş edilir ve 

bırakılan bu saça “yavru saçı” denir. Aynı günün akşamüstü atalara dua edilir ve 

komşulara ziyafet verilir. Komşular ziyafete batıl inançtan kaynaklanan inci boncuk 

veya gerdanlıklar gibi çeşitli hediyelerle gelirler. Çin’de bebek ölümleri çok fazla 

olduğundan bu tür takıların bebeği koruyacağı düşünülür. Bebek bu günün 
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devamında ara sıra dışarı hava almaya çıkarılır. Dışarı çıkarılmadan giysisinin 

üzerine koruyucu özelliği olduğuna inanılan çeşitli nazarlıklar takılır. Son olarak 

anne kırkıncı günde tapınağa gider, tanrılara bebeğin sağlıklı doğumu ve mutlu 

geleceği için tütsü sunar.
17

 

Japonlar bir çocuk dünyaya geldiğinde doğum olayı hangi hastanede 

meydana geldiyse o hastane veya ebe tarafından rapor edilir ve duyurulur. Çocuğun 

adı verildikten sonra iki hafta içerisinde koseki denilen aile kütüğüne kaydedilir. 

Doğumdan sonraki yedinci günde Oshichiya denen bir yemek/davet gerçekleştirilir 

ve bu davete aile yakınları ile komşular katılır. Bazı aileler böyle bir davet veya 

toplanma yemeğini gerçekleştirmek yerine bebeklerini yedinci gün iyi bilinen bir 

Şinto türbesine götürebilir. Japonlar bebeklerini türbelere götürerek onların 

bebeklerin koruyucu ilahları tarafından koruma altına alınacağına inanırlar. Ayrıca 

bu ilahlar onları gelecek yaşamlarının iyi bir şekilde geçmesini de sağlayacaktır. 

Ancak günümüzde bazı muhafazakâr Budistler yeni doğmuş bebeklerini tapınaklara 

veya ataların mezarlarına götürmeyi tercih etmektedir. Onlar bebeklerini tapınaklara 

ve ataların mezarlarına götürerek hem Budda’nın izinden gittiklerini hem de ataların 

yolunu takip ettiklerini düşünürler.
18

 

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında doğum olayının aileler ve hatta 

toplumun geneli için önemli dini öğeler barındırdığı söylenebilir. İnsanlar doğumu 

adeta bir doğaüstü hadise olarak görmüş, yeni doğan ve anneyi korumak için 

                                                           
17

 W. Gilbert Walshe, “Birth (Chinese)”, Encyclopedia of Religion and Ethics, Ed. James Hastings, 

Charles Scribner’s Sons, New York, 1908, Vol 2, s. 645-646. 
18

 A Guide to Japanese Buddhism, Ed. Rev. Kodo Matsunami, Japan Buddhist Federation, Tokyo, 

2004, s. 33. 
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ellerinden geleni yapmaya çalışmışlardır. Bu gayret de bize insanların doğumu ne 

kadar ciddiye aldıklarını göstermektedir. 

4.2. Evlilik 

Evlilik kurumu birçok kültürde yalnızca erkek ile kadının bir araya gelmesi 

ve hayatlarını sürdürmesi olarak düşünülmemiştir. Evliliğin başlıca üç amacı vardır 

bunlar: Neslin devamı, topluluklar arası birliklerin kurulması ve evliliğin başlı başına 

bir değişim aracı olmasıdır. Dünya üzerindeki her topluluk varlığını sürdürebilmek 

için çoğalmak zorundadır ve insanlar evliliği erkek ile kadının bir araya gelip çocuk 

sahibi oldukları bir müessese olarak düşünmüşlerdir. Evlilik müessesesinin bir 

ortaklık veya değişim aracı olarak görüldüğü topluluklar ya da durumlarda erkek ile 

kadın arasında herhangi bir duygusal bağ olup olmaması çok da önemli değildir. Asıl 

mesele toplulukların bundan nasıl fayda sağlayacağıdır. Örneğin evliliğin değişim 

aracı olarak görüldüğü topluluklarda erkek ve kadın arasında birbirine maddi ve 

toplumsal olarak eşitlik aranması çok doğaldır.
19

 

Afrika’da yaşayan bazı kabilelerde bir değişim ve çoğalma aracı olarak 

evliliğin var olduğu görülmektedir. Botswana’daki Tswana topluluğunda bir erkek ve 

bir kadının evliliği için ortada duygusal bir çekim olması gerekli değildir. Evlilik 

sözleşmelerinde evlenecek kişiler söz sahibi olmayıp bu işi tarafların aileleri yürütür. 

İki tarafın anlaşması şeklinde olan evlilik evlenecek kişiler henüz çocukken karara 

bağlanabileceği gibi henüz bu kişiler doğmamışken de karara bağlanabilir. Taraflar 

arasında erkek tarafının kız tarafına ödediği bogadi yani “gelin parası” denen bir 

ücret vardır. Gelinin ailesi bu parayı aldıktan sonra artık kız tamamen erkek tarafının 

                                                           
19

 Edith Turner-Pamela R. Frese, “Marriage”, Encyclopedia of Religion, Ed. Lindsay Jones, 

Macmillan Reference, USA, 2005, Vol 8, s. 5724-5725. 
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sayılır. Erkek tarafı eğer kızın kısır olmadığından emin olmak istiyorsa bir süre erkek 

ve kız henüz ayrı bir yere taşınmadan kızın evinde bir yıla kadar birlikte yaşarlar. Bu 

süre içerisinde kız hamile kalırsa birliktelik devam eder ancak kızın çocuk doğurma 

yönünden verimli olmadığı anlaşılırsa anlaşma bozulur.
20

 

Hindular bir erkeğin kendini tamamlayıp gerçek bir erkek olabilmesi için 

evlenmesi ve bir erkek çocuk sahibi olması gerektiğine inanırlar. Onlara göre diğer 

tüm dini yükümlülükler bir erkeğin evlenmesinden sonra gelir. Erkek evlenerek tam 

olmuştur, artık kurban sunabilir ve çocuk sahibi olabilir. Hindularda evlilik ritüeli 

genel olarak dört aşamada gerçekleşmektedir. İlk aşamada güzel dileklerle birlikte 

bir kutsal ateş yakılır. Ardından damat gelinin elini tutarak ona elini mutluluk için 

tuttuğunu söyler. Sonra onu yanına alarak yakılmış olan kutsal ateşin etrafından üç 

tur attırır. Her turun sonunda gelinin ayağını bir taşın üzerine bastırarak şöyle der 

“Bu taşın üzerine bas. Taş gibi sert, sımsıkı ol. Düşmanlarının üstesinden gel. 

Rakiplerini ez geç.” Daha sonra damat gelini kuzey doğuya doğru şunları söyleyerek 

ilerletir; “Bir adım dirilik için, iki enerji ve kuvvet için, üç zenginliği arttırmak için, 

dört rahatlık için, beş mal, mülk için, altı mevsimler için. Yedinci adımınla ise benim 

arkadaşım ol ve kendini bana ada. Çocuklarımız olsun ve yaşlanıncaya kadar 

yaşasınlar.” Pek çok otorite bu yedi adımı evliliğin olmazsa olmazı olarak görür ve 

eğer damat bu ritüel gerçekleşmeden hayatını kaybederse gelin dul sayılmaz.
21

 

Burma’da bir evlenme ritüeli hem seküler hem de dini öğeler taşıyan bir 

olaydır. Ritüele Budist rahipleri katılmaz. Rahipler için bunun yerine düğünün 

olacağı günün sabahı gelinin evinde özel yemeklerden oluşan bir ziyafet verilir. 
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 Cox, s. 7805. 
21

 Olivelle, s. 7814. 
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Ziyafet ailenin erdemliliğinin bir işaretidir. Bundan sonra akşamüstü gelinin ve 

damadın anneleri ile gelinin oluşturduğu bir topluluk yerleşim yerinin tapınağına 

gidip kentin koruyucu tanrılarına ve ataların ruhlarına sunuda bulunurlar. Ritüelin 

gelin ve damadın da içinde yer aldığı bölümünde ise çift anne-babalarına ve 

Budda’ya taparlar. Son olarak çiftin elleri birleşik haldeyken bir kabın içerisindeki 

suya batırılır ki bu onların birlikteliğinin tıpkı su gibi görünmez olması için bir 

temennidir.
22

 

Türklerde geçmişten günümüze babaerkil bir aile yapısı hâkim olmakla 

birlikte bu topluluklarda kız kaçırarak evlenmek bir gelenek halini almıştı. Ancak 

burada kız kaçırmaktan kasıt çoğu zaman bir baskın ile kız kaçırmak değildir. 

Örneğin Altaylılarda kız anne-babasının hatta kızın rızası olmadan gerçekleşemez. 

Öyle ki kız erkeğin bu girişimini kabul ettiğine dair bir mendil veya yüzüğü ona verir 

ve bu nişan yüzüğü sayılır. Erkek ve kız için erkeğin arkadaşları bir otağ yani bir 

nevi kapısız gecelenecek yer inşa ederler. Gelin ile damat bu yerde üç gün kalır ve bu 

süre zarfında dışarıdan kendilerine ateş yakmak için herhangi bir şey verilmez, erkek 

ateşi çakmak taşlarıyla yakar.
23

 Bunun yanında gelin alma törenleri sırasında saçı ve 

kurban gibi adetler de mevcuttu. Türklere göre evin, eşiğin ve ocağın aile için büyük 

önemi ve kutsiyeti vardır. Türkler kötü ruhlardan korunmak veya gelecekte iyi ve 

koruyucu ruhların yardımıyla güzel bir geleceğe sahip olmak amacı ile bazı ritüellere 

sahiptirler. Bunlardan bazıları kımız saçısı, ocaktaki ateşe yağ atıp önünde secde 

etmek, gelinin kayın pederinin içtiği ırmak ve pınar ve göl sularına paralar 
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 Turner-Frese, s. 5726. 
23

 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, TTK, Ankara, 1986, s. 

166. 



17 
 

saçmasıdır.
24

 Türkler arasında özellikle gelinin başına saçı saçmak önemli bir 

gelenektir ve bu saçı toplumun en önemli üretim ürünlerinden olur. Bir avın kanı, 

yağı, eti, sütü, toplum çiftçi ise darı, buğday ve meyveler gösterilebilecek bazı 

örneklerdir. Saçı ritüelinin gelinin kocasının ailesinin ata ruhları tarafından kabul 

edilmesi için yapılan kurban ritüelinin bir kalıntısı olduğu da düşünülmektedir.
25

 

İslam öncesi Arapları arasında birçok nikâh türü mevcuttu. Birbirine maddi 

yönden denk olan iki aile arasında gerçekleşen evlilikler ailelerin birbirlerini aracılar 

yardımı ile tanımaları ile başlar, karşılıklı iyi niyetler sunulur, çiftin erkek 

evlatlarının bol olması temenni edilir ve doğacak erkek çocukların düşmanlarının 

sayısını onları ortadan kaldırarak azaltması temenni edilip nikâh kıyılırdı. Nikâh 

kıyılmadan önce erkek tarafının kız tarafına vereceği mehir de belirlenirdi. Mehir 

için verilen mal veya para kıza değil babasına, eğer babası hayatta değilse en yakın 

akrabasına aitti. Kız ile erkeğin nikâhlanmasında kendilerinin hiçbir düşüncesi 

alınmayabilirdi. Erkekler istedikleri kadar eş ve cariye almakta özgürlerdi yani bu 

konuda herhangi bir kısıtlama söz konusu değildi. İslam öncesi Arapları arasında 

gerçekleştirilen diğer nikâh türleri ise şunlardır: İstibda nikâhı, bedel nikâhı, hıdn 

nikâhı, müşterek nikâh, biğa nikâhı, şiğar nikâhı, makt nikâhı, mut’a nikâhı ve 

ortaklaşma nikâhı.
26

 İslam öncesi Araplarında talak sebebiyle kadının beklemesi 

gereken bir iddet süresi yoktu. Ancak bu durum birçok suistimale açıktı. Örneğin 

kadın kocasından hamile iken boşanıyor ve başka birisi ile evleniyordu. Sonuç olarak 

yeni kocası ile evli iken dünyaya gelen çocuğun kime ait olduğu problemi ortaya 

çıkmaktaydı. Kadının kocası öldüğünde ise beklemesi gereken süre bir seneydi. 

                                                           
24

 Günay-Güngör, s. 69-70. 
25

 İnan, s. 167. 
26

 Şemseddin Günaltay, İslam Öncesi Araplar ve Dinleri, Ankara Okulu Yayınlarıi, Ankara, 1997, s. 

122-124. 
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Kadın bu süre zarfında çok kötü şartlar altında bir sene geçirirdi. Kadının iddet 

döneminde temizlenmesi ve normal bir kadının yaptığı şeyleri yapması yasaktı.
27

 

Çinliler için evlilik tıpkı doğum gibi insan soy zincirinin bölümleri arasındaki 

bağlantıyı sağlayan önemli bir safhadır. Evlenen iki genç insan yalnızca bireysel 

olarak birleşmiş sayılmazlar. Evlilik sayesinde iki insanın aileleri yani soyları da 

birbiri ile iletişime geçmiş ve bir nevi birleşmiş sayılır. Onlara göre evliliğin iki 

temel amacı vardır. Bunlar: Soyun devamının sağlanması ve ailenin genişlemesidir. 

Çin’de eskiden beri gelen bir geleneksel inanca göre tüm evlilikleri yöneten ve 

insanları birleştiren bir evlilik ilahı vardır. Bu ilahın ay ile ilgili olduğu düşünülmüş 

ve insanları bir araya getirerek onları kırmızı kordonlarla ayrılmayacak şekilde 

birbirine bağladığına inanılmıştır. Ayrıca Çinlilere göre çiftlerin evliliğinin iyi veya 

kötü bir şekilde devam etmesi onların dindarlıklarıyla doğru orantılıdır. Buradan da 

anlaşılmaktadır ki insanların “evlilik ilahı” tarafından bir araya getirilmesi yeterli 

değildir, bireyler aile hayatlarında da dini ritüelleri uygulamaya devam etmelidirler. 

Bir Çinli için evlilik konusunda ailenin onayı olmazsa olmazdır. Gençlerin veya 

ailelerin tanışması bir çöpçatan veya iki ailenin de dostu olan bir kişi sayesinde 

olabilir. Bu aracı kişi erkeğin ailesinden kızın ailesine gider ve kızın doğum yılı, ayı, 

günü ve doğum saatini sorar. Çinlilere göre her kişinin kaderinin doğum zamanı ile 

bağlantısı vardır ve bu bilgiler erkek ve kadının birbirine uyumsuz olduğunu da 

gösterebilir. Örneğin bir erkeğin doğum bilgileri ile kızın doğum bilgileri birbiri ile 

uyumsuz ise gelecekte kötü şeyler yaşayacakları veya birlikte olamayacakları 

düşünülür. İki insanın doğum zamanı ile ilgili bu bilgiler arasında bir denge mevcut 

ise bu iki çiftin evlenebileceği kabul edilir. Örneğin Çin takvimine göre bir kaplan 
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kadını bir tavuk erkeği ile evlenemez çünkü kaplan kadını tavuk erkeğine karşı ezici 

bir üstünlüğe sahiptir veya dominanttır denebilir. Çiftin birbirine uygun olduğu 

düşünülürse bir nişan günü belirlenir ve bu nişan gününde erkeğin ailesi kızın 

ailesinin evine bir takım hediyeler ile ziyarete gider. Hediyeler giysi, gümüş takılar, 

para ve ziynet eşyalarından oluşabilir. Karşılık olarak da kız tarafı erkeğin evine 

düğünden günler önce kızın çeyizini gönderir. Düğün günü gelin evinden ayrılmadan 

atalarına ve büyüklerine saygı seremonisi düzenler, onlara ona bakıp büyüttükleri 

için teşekkür eder ve evden ayrılır. Ayrılırken gelinin evden ayrıldığı için üzüntüsünü 

ince bir şekilde belli etmesi bir gelenektir ancak yeni evine ulaştığında artık bunu 

yapmaması gerekir. Gelin yeni evine bir tahtırevan veya başka bir araç içinde gelir. 

Ev kırmızı renkte bir bez ile örtülüdür ve gelin erkek tarafından eve alınır. Çiftin ilk 

işi evin atalarına ve ev ilahlarına tütsü yakıp dua etmektir. Ardından çift üç kere 

birbirlerine ve diğer aile büyüklerine başlarını öne eğerek bu evliliği istediklerini 

gösterirler. Son olarak ise gece yarısına veya daha geç saatlere kadar süren düğün 

başlar. Düğünün bitimiyle de çift yeni evlerine/odalarına geçerler.
28

 

Japonya’da daha önceki zamanlarda aile sistemi henüz güçlü iken evlilikler 

aileler ve çöpçatanlar tarafından planlanırdı. Bu durum özellikle tek başına dışarı 

çıkıp evlenilecek bir erkekle tanışma ihtimali çok az olan kız çocukları için 

geçerliydi. Ancak günümüzde çoğu Japon bu şekilde değil de daha çok kendi 

imkânlarıyla evlenecekleri kişileri bulup seçmekte ve bu da Japonlara göre eski 

geleneklerin ortadan yavaş yavaş kalkmasına sebep olmaktadır. Günümüzde Japon 

evlilik ritüeli genel olarak Budist karakterlidir. Buna göre çift ilk olarak Budda’ya 

tütsü yakarak sunuda bulunur. Ardından çift Budda’ya adanmış ve kutsanmış pirinç 
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şarabını üç şarap kadehinden içerler. Üç kadehten içilen şarabın her biri Budda’nın 

üç hazinesine karşı boyun eğmeyi, saygı göstermeyi simgeler ve buna san-san-kudo 

denir. Sonra çifte bir Budist tespihi yani juzu verilir ve bu işlemden sonra erkek ve 

kadın birbirine yüzüklerini takarlar ki bu bir nevi yüzük değiş tokuşudur. Dini evlilik 

yemin töreni sona erdikten sonra yeminler rahip tarafından kabul edilir ve tören sona 

erer.
29

 

Tüm bu bilgiler ışığında pek çok farklı dini inançları olan topluluğun evlilik 

hadisesine büyük önem verdiği ve ona dini anlamlar da yüklediği açık bir şekilde 

görülmektedir. Anlaşılmaktadır ki evlilik yalnızca iki insanın hayatlarını birleştirmesi 

olarak algılanmamış, olayın dini boyutu özellikle ön plana çıkarılmıştır. 

4.3. Ölüm 

Ölüm insan hayatının en travmatik olaylarından biridir. İnsanın bu şekilde 

olaylar tek başına kolay bir şekilde atlatması kolay olmayabilir. Buna ek olarak ölüm 

toplumun dini değerleri ile de doğrudan bağlantılı bir şeydir. Örneğin birkaç saat 

önce insanların arasında olan bir kişi artık bu dünyadan ayrılmıştır veya ayrılmaya 

çalışmaktadır. Dolayısıyla ölen kişiyle aynı dine mensup olan kişiler onun bu 

yolculuğunda ona ve geride bıraktıklarına yardımcı olmalı, toplumun ölüm hadisesi 

sonucunda biriktirmiş olduğu gerilim azaltılmalı ve ölen kişi ait olduğu yere teslim 

edilmelidir. Ölünün defninden sonra gerçekleştirilen anma ve yas evi ziyareti gibi 

uygulamalar da insanların bir nebze olsa rahatlamasına yardımcı olmaktadır. 

Sierra Leone’de yaşayan bir topluluk olan Limbalarda bir insanın cenaze 

ritüeli derin “atalar kültü” izleri taşımaktadır. Aslında cenaze ritüelleri ölen bir 
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kişinin ruhunun ata ruhuna dönüşümü için kullanılır. Ölen kişinin ruhu önce 

temizlenir, bir nevi kefenleme işlemi yapılır ve bu şekilde ölü defin için hazırlanır. 

Ancak bu aşamadan sonra ölenin topluluk içinde sahip olduğu sosyal statü bir yakını 

tarafından doldurulabilir. Ölü defnedildikten sonra bir hafta boyunca aboreh denilen 

ritüel her gün gerçekleştirilir. Limbalara göre bir kişi öldükten sonra ruhu uzunca bir 

süre hala evinin ve sevdiklerinin etrafında dolaşır. Ruh ait olduğu yere yani mezara 

dönmediği takdirde yaşayan insanlara istemeden de olsa zarar verebilir. Bu 

sebepledir ki ölenin ruhu bir an önce ait olduğu yere gönderilmelidir. Eğer ölen kişi 

yaşarken bir gizli topluluğun üyesi idiyse aboreh ayinine dışarıdan kimse katılamaz. 

Bir hafta boyunca gizli derneğe mensup olan kişiler bu ritüeli gerçekleştirir. Ancak 

bir hafta geçtikten sonra diğer herkes ritüele dâhil olabilir. Ritüelin önemli bir 

bölümünü oluşturan diğer kişiler ise ağıt yakıcılar veya şarkıcılardır. Bunların görevi 

ata ruhlarının adlarını ezberden okuyarak onları bir yandan yüceltmek, diğer yandan 

ise ölen kişinin ruhunu aralarına kabul etmeleri için onlara yalvarmaktır. Ritüel son 

olarak şafak vaktinde gerçekleştirilir. Topluluğun yaşlılarından oluşan bir grup 

yanlarından getirdikleri bir kümes hayvanı ve biraz pirinç ile birlikte mezara gelirler. 

Aralarından en yaşlı olanı hayvanı tutar, diğer yandan da mezarın üzerine biraz pirinç 

döker. Ardından tekrar ataların ruhlarına ölen kişiyi aralarına almaları için dualar 

eder. Sonra tuttuğu hayvanı serbest bırakır, hayvan dökülmüş olan pirinci yer ve bu 

ataların duaları kabul ettiği anlamına gelir. İşlem tamamlandığında hayvan kurban 

edilerek kanı mezarın üstüne serpilir. Mezardaki kişi artık atalardan biri haline 

gelmiş kabul edilir. Son olarak her şey tamamlandığında mezardan betiyeh denen bir 



22 
 

taş alınarak evde özel bir yerde saklanır. Taş aileyi kötülüklerden koruyacak ata 

ruhunu temsil etmektedir.
30

 

Hindistan’da bir insanın öldükten sonra bedeninin yakılması çok eski 

zamanlardan beri uygulanagelen bir gelenektir. Tanrılara kurban sunmanın önemli 

bir yere sahip olduğu bu inançta kişinin bedeninin yakılması bir nevi ölen kişinin 

tanrılar için sunduğu son kurban anlamına gelmektedir. Ölen kişinin yakılmasının 

ölüm sonrasında var olmasını sağlayacağına inanılır. Yakılmadan sonra kişi 

atalarıyla birlikte yeni bir var oluş içine doğmaktadır. Üçüncü doğum diye de 

adlandırılan bu işlem kişinin topraktan yaratılmış var oluşunun atalar dünyasına 

geçmesi ve orada devam etmesi için tek yoldur. Yakma işlemi her ne kadar ölen 

kişinin dünyayla irtibatının kopması olarak düşünülse de bu Hindular için böyle 

değildir. Yakma cenaze ritüelini sonlandırmaz, çünkü Hindulara göre bir kişi 

öldükten sonra ruhu on iki günden bir yıla kadar çıkabilecek süre boyunca pretas 

denen hayalet formunda kalır. Dünya hayatı ile ruh hayatı arasında bir geçiş dönemi 

mahiyetinde olan bu zaman dilimi boyunca ölen kişinin ruhu tehlikeli, yakınları ise 

kirli kabul edilir. İnsanlar ölen kişiye onu teskin etmek için yemek ve su sunuları 

yaparlar. On ikinci günde veya bir yıl sonra ölenin ruhu atalarının ruhuna katılmaya 

hazır hale gelir. Hindulara göre bu Sapindikarana veya Sapindana denen bir ayin ile 

sağlanır. Ayinde üçü gelmiş geçmiş ataların ruhları için, biri ise yeni ölmüş kişi için 

olmak üzere toplam dört pirinç topu hazırlanır. Sonra ölen kişi için hazırlanan tek top 

üç parçaya ayrılarak her bir parçası atalar için hazırlanan toplar ile birleştirilir ve 

böylece ataların ruhlarıyla ölen kişinin ruhunun bütünleşmesi sağlanır. Artık o da bir 

ata ruhudur ve diğer tüm atalar için yapılan tapınımlar onun için de yapılabilecektir. 
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Sonuç olarak şu söylenebilir ki Hinduların ölüleri için yaptıkları ritüellerin genel 

olarak amacı; ölen kişinin ruhunu ara dönemdeki süre dolduktan sonra ataların 

ruhlarına dâhil etmektir.
31

 

Eski Türklerde ruh kavramı tin sözcüğüyle karşılanmış, ölüm ise ruhun kesin 

olarak bedenden ayrılması olarak düşünülmüştür. Bununla birlikte ruh bedeni uyku 

ve hastalık durumunda geçici olarak da terk edebilmekteydi. Bedeni terk eden ruh 

bazen amaçsızca dolaşabilmektedir ki buna Altaylılar üzüt, Yakutlar üör, Kazan 

Türkleri ise ürek demektedir. Buna bağlı olarak Türkler ölümü doğada serbest bir 

şekilde gezen bir takım kötü ruhların etkisi ile açıklamışlardır. Kişinin ruhunun ölüm 

geldiğinde bir kuş şeklinde kişinin ağzından uçarak gökyüzüne çıktığı 

düşünülmüştür. Türklerde yas tutarken acıyı dışarı vurmak çok önemlidir. Buna 

örnek olarak bağırıp çağırmak, saç baş dağıtmak, elbiseleri yırtmak, saç kesmek, 

kulak ve yüzde yaralar açıp kanlı gözyaşı akıtmak, atların yele ve kuyruklarını 

kesmek, yas çadırına bayrak asmak, karalar giyinmek, ağıtlar yakmak verilebilir. 

Türkler ölülerini defin için hazırlarken onları yıkayıp temizler ve eşük adı verilen 

kefenlere sarıp tabuta koyarlardı. Tabutlar arabalarda taşınır ve kişinin toplumsal 

statüsüne göre cenazeye katılım az veya çok olabilirdi. Defin esnasında ölünün başı 

kuzey-doğu, batı gibi çeşitli yönlere çevrilebileceği gibi genel olarak baş doğuya 

çevrilirdi. Ölen kişi ile beraber yanına hayatta iken kullandığı tüm eşyalar, mal 

varlığı ve hatta aile fertleri ve binek hayvanları da gömülürdü. Ölü defnedikdikten 

sonra yoğ denilen ölü aşı dağıtılırdı. Gömme işlemi genelde ilkbahar ve güz 

mevsimlerinde gerçekleşir, yazın ölenler güzün, güz ve kışın ölenler ise ilkbaharda 

defnedilirdi. Gömme geleneği ile birlikte Türklerin mumyalama, yakma ve yüksek 
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dağların tepesinde bir ağacın üzerinde muhafaza etme yollarını da tercih ettikleri 

görülmektedir.
32

 

Türklerde göze çarpan bir diğer özellik atalara duyulan saygıdır. Türkler 

toplumda saygı duyulan kişilerin mezarlarını bir kült merkezi haline getirmiş ve 

belirli dönemlerde bu kişilerin ruhlarına sunularda bulunup, kurbanlar kesmişlerdir. 

Türkler için atalarının mezarları o kadar büyük öneme sahiptir ki zaman zaman 

mezarlara başkaları tarafından yapılan saygısızlık savaşlara bile sebep olmutur. 

Türkler atalarının tasvirlerini yaparak saklamışlar, av ve bir yolculuğa çıkma 

durumunda bunların üzerine saçılar saçmış veya yağ sürmüşlerdir.
33

 

İslam öncesi Araplarda bir kişi öldüğünde ölüm na’y adı verilen bir yöntemle 

herkese duyurulurdu. Na’y geleneğinin amacı ölen kişinin büyüklüğüne göre 

cenazenin kalabalık olmasının ve ölenin ne kadar önemli bir insan olduğunun 

duyurulmasının sağlanmasıydı. Ölüm ilan edilirken bir haberci kapı kapı gezebilir 

hatta komşu kabilelere elçiler bile gönderilebilirdi. Araplar önemli bir kişi öldüğünde 

bunu tüm Arapların ölümü gibi algılar ve ölen kişiyi insanüstü bir konuma 

yükseltirlerdi. Ölüm ilan edilirken örneğin “Filanın ölmesi ile Araplar helak oldu” 

gibi cümleler kullanılılabilirdi. Araplar arasında ölenin ardından lateb’ud/uzaklaşma 

duasını etmek gelenekti. Onlar bu dua ile ölenin öldükten sonra da onların 

yakınlarında olmasını sağlamayı amaçlarlardı.
34

 İslam öncesi Araplar ölülerini yıkar, 

kefenler ve o şekilde defnederlerdi. Buna ek olarak beliyye uygulaması da yaygındı. 

Buna göre ölenin mezarının başına bir deve getirilir, devenin başı sırtından arkasına 
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veya göğsünden karnına doğru bağlanır, boynuna bir halka takılır ve hayvanı orada 

ölüme bırakır ya da mezara gömülürdü. Araplar için ölen birinin ardından 

yakınlarının abartılı bir şekilde yas tutması gelenekti. Hatta bir kişi öldüğünde 

kendisi için yine kendisinin belirlediği şekilde yas tutulmasını da vasiyet edebilirdi. 

Yas tutma gelenekleri arasında şunlar yaygındı: Ölünün iyiliklerini sayarak ağlamak 

yani nudbe, feryat figan ağlamak yani niyaha, elbise yırtmak yani latmu’l-hadd, yüz 

tırmalamak yani hamşu’l-vech ve azab ve helak ile dua etmek yani duau’l-veyl ve’s-

sabur.
35

 

Çinliler ölüm döşeğinde olan bir kişi için artık yapacak herhangi bir şey 

kalmadığını kabul ettiklerinde onun için hazırlıklar yapmaya başlarlar. Hastanın başı 

yıkanır, tırnakları kesilir, vücudu ve uzuvları yıkanır ve iç çamaşırları değiştirilir. 

Sonra hastanın başucunda bazı kutsal paralar ve maddeler yakılır, külleri toplanır ve 

hastanın eline yerleştirilir. Bu onun öldükten sonraki yolculuğunda ihtiyaç duyacağı 

bir şeydir. Bazı yerlerde bunun yerine hastanın eline onun yolunu aydınlatması için 

bir fener de yerleştirilebilir. Ölmek üzere olan kişinin başucunda kız ve erkek 

çocuklarının bulunması, ona onları terketmemesi için yalvarması ve gözyaşı dökmesi 

önemli bir yere sahiptir. Ölüm gerçekleştikten sonra yaşlı bir aile yakını erkek 

çocuklara ataların sunağının önündeki kandilleri yakmalarını çünkü ölen kişinin 

ruhunun ataların ruhuna katıldığını söyler. Erkek çocukların en büyüğü ölüm sonrası 

uygulamalarda en önemli kişidir. Ölümden hemen sonra en büyük erkek çocuk 

üzerine ritüel sonunda ölünün üzerinde konacak olan giysiler giyer, eline bir su kabı 

ve tütsü alır ve yürümeye başlar. Bazen kendisine müzik ile de eşlik edilebilir. Bu 

halde baş yas tutucu bir su kenarına gider, orada kutsal kâğıtlar,  paralar yakar, 
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ortasına bir çivi çakılmış madeni parayı suya atar, bu şekilde su satın alınmış kabul 

edilir ve artık ondan bir miktar alınıp eve götürülebilir. Eve getirilen bu su ile ölü 

yıkanır. Ölümü ilan etmek için erkek çocuklar başlarında en büyükleri olmak üzere 

beyaz giysiler giyerek yer altı tanrısı ile ilişkisi olduğu düşünülen tarım tanrısının 

tapınağına gider ve sunuda bulunurlar. Eve döndüklerinde ölüyü en büyük erkek 

çocuk başından, diğer çocuklar ise diğer uzuvlarından tutup kaldırarak yatağa 

yatırırlar ve üzerine bir yorgan veya bez örterler. Ardından bir ulak Tao rahibine 

gönderilir ve ulak ona hastanın ne zaman ağırlaştığı, ölüm saati ve yaşını söyler. 

Rahip de uzunca sarı bir kâğıda çeşitli şeyler yazar, eve gönderir, yas tutanlar da 

bunu evin duvarına asarlar çünkü yazılanların arasında ölenin ruhunun eve ne zaman 

geri döneceği de yazmaktadır. Bu andan sonra ev ahalisi ruhun geri dönüşü için 

hazırlıklar yapmaya başlar. Aile dostları ve akrabalara duyurmak için elçiler 

gönderilir ve onlar da geldiklerinde bir dini törenle karşılanırlar. Ölü tabutlandıktan 

sonra evin önemli bir yerinde tutulur ve gün içinde kendisine çeşitli zamanlarda 

yemek servisi yapılır. Yemeği servis edenin bu sırada gözyaşı dökmesi beklenir ve 

bu işlem cenazeye kadar devam eder. Cenaze günü tabut sonsuza kadar kalacağı yere 

dikkatlice yerleştirilir ve kapağı mühürlenir ardından mezartaşı üzerinde ölenin adı 

ve taşın dikiliş tarihi yazılmış olarak dikilir. Sonra yas tutanlar mezarın etrafında 

ellerini birleştirir ve dua ederler.
36

 

Japonların bir yakınları öldüğüne gerekli tüm cenaze organizasyonunu 

yapması için bir kişiyi görevlendirmeleri gelenekseldir. Bu kişi cenaze hakkında tüm 

detayları planlar ve hatta krematoryum yani ölünün yakılacağı yeri de ayarlar. 

Cenaze günü ailenin yakınları ve bir rahip ölü evine veya tapınağa ölüye karşı son 
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görevlerini yapmaları için davet edilirler. Genel olarak yaklaşık bir saat süren bu 

cenaze törenlerinde davetliler ağır başlı ve ciddi bir şekilde ölene saygılarını 

sunarlar. Ardından ölü cenaze arabasına konarak yakılacağı krematoryuma götürülür. 

Yakma işlemi ortalama bir ile bir buçuk saat arası bir zamanda gerçekleşmektedir. 

İşlem sona erdikten sonra ölünün yakınları geriye kalan kül ve kemikleri alıp bir 

kutuya koyar ve bu kutuyu da ya bir mezar taşının altına gömer veya bir tapınağın 

mahzenine bırakır. Daha sonra tahtadan yapılma olan ihai denen bir tablet üzerinde 

kişinin öldükten sonraki adı yazılı olduğu şekliyle ölenin ailesine verilir. Ölümün 

üzerinden kırk dokuz gün geçtikten sonra tapınakta veya evde bir ritüel düzenlenir. 

Ölüyü anmak için Japonlar ölümün yıl dönümünde, üçüncü yılında, yedinci yılında, 

on üçüncü yılında, on yedinci yılında, yirmi üçüncü yılında ve isteğe göre otuz 

üçüncü yılında da anma ritüelleri gerçekleştirirler.
37

  

Görünen o ki ölüm toplumların günlük yaşamında önemli yere sahip olan ve 

bir şekilde etkisinden kurtulunması gereken bir hadise olarak algılanmıştır. İnsanlar 

ölüm olayından sonra ortaya çıkan toplumsal gerilimi en aza indirmek ve bir nevi 

stres boşalmasını sağlayabilmek için bazı ritüelleri sistematik hale getirmişlerdir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

YAHUDİLİK’TE GEÇİŞ DÖNEMLERİYLE İLGİLİ İNANÇ VE 

UYGULAMALAR 

              1 ) DOĞUM İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR 

               Yahudiler tarihleri boyunca bir insanın doğumuna büyük önem 

atfetmişlerdir. Bir Yahudi için çocuk sahibi olmamak çok geçerli bir sebep olmadığı 

taktirde söz konusu olmadığından evli olan her erkek ve kadından çocuk yapmaları 

beklenir. Bir bebeğin topluluğa kabul edilmesi için gerçekleştirilmesi gereken 

ritüeller Yahudilikte oldukça gelenekselleşmiştir. Genel olarak erkek çocuğu daha 

büyük öneme sahip gibi görülmekle birlikte zaman içerisinde şartların değiştikçe kız 

çocuklarının da erkek çocuklara benzer uygulamalardan geçtikleri görülmektedir. Bu 

bölümde bir Yahudi için insanın değeri, çocuk sahibi olmanın önemi, yeni doğan ve 

erginleşen bir çocuğun ne gibi ritüelleri tecrübe ettiği ele alınmaya çalışılacaktır. 

          1.1. Yahudilik’te İnsanın Yeri ve Değeri 

Yahudi inancına göre Tanrı’nın insana ilk emri “Semereli olun ve çoğalın ve 

yeryüzünü doldurun ve onu tabi kılın ve denizin balıklarına ve göklerin kuşlarına ve 

yer üzerinde hareket eden her canlı şeye hâkim olun.”
38

 olmuştur. Yeni bir bebeğin 

dünyaya gelişi Yahudiler tarafından her zaman Tanrı’dan bir armağan olarak kabul 

edilmiştir. Tevrat’a göre Tanrı Hz.İbrahim’e karısı Sara hakkında bazı şeyler 

söylemiştir. Buna göre Tanrı şöyle demiştir: “Senin karın Saray’a gelince, adını 

Saray çağırmayacaksın fakat adı Sara olacaktır. Ve Sara’yı mübarek kılacağım ve 

Sara’dan sana bir oğul vereceğim; evet Sara’yı mübarek kılacağım ve milletlerin 

                                                           
38

 Tekvin 1: 28. 



29 
 

anası olacaktır; kavmların kralları ondan doğacaktır.”
39

 Tanrı ile Hz.İbrahim arasında 

geçen bu konuşmadan da anlaşılacağı üzere Hz.İbrahim Tanrı’dan açık bir emir 

almıştır. Üstelik Tanrı halkının çoğalabilmesi, gelecekte halk önderlerinin ortaya 

çıkabilmesi için Sara’ya büyük önem vermiştir. Tanrı insanlığın çoğalmasını, yeni 

çocuklar dünyaya getirmesini ve soyunun devam etmesini istemektedir. Tanrı’nın 

yarattıkları arasında insan en üst konumdadır ve diğer tüm varlıklar onun için 

yaratılmışlardır. Bu konu Tevrat’ta şöyle yer alır: ”Ve Allah dedi: Suretimizde 

benzeyişimize göre insan yapalım ve denizin balıklarına ve göklerin kuşlarına ve 

sığırlara ve bütün yeryüzüne ve yerde sürünen her şeye hâkim olsun”
40

, “İşte bütün 

yeryüzü üzerinde olup tohum veren her sebzeyi ve kendisinde ağaç meyvesi olup 

tohum veren her ağacı size verdim, size yemek olacaktır.”
41

 Tüm bu sebeplerden 

dolayı insan kendini ölümlüler âleminde diğer varlıklardan üstün tutan ayrıcalıklara 

sahiptir. İnsanın yaratılanlar arasında ayrıcalıklı olmasının temel sebebi insanın Tanrı 

suretinde erkek ve dişi olarak yaratılan tek canlı türü olmasıdır.
42

 Bu yüzden insan 

çoğalmak, kendini yaratana layık olmak ve kendisine biçilen rolü oynamak 

zorundadır. 

Yahudiler için çocuk yapmanın diğer önemli bir sebebi ise İsrail halkının 

“seçilmişliği”, Tanrı’dan farklı biçimde bir kutsiyetin kendilerine sirayet ettiğidir. 

Seçilmiş halk düşüncesi Yahudilik’te her zaman çok büyük bir yere sahip olmuş ve 

adeta bir ideoloji halini almıştır. Bu sebeple Yahudiler, madem Tanrı’dan bir kutsiyet 

almışlardır, öyleyse onlar da yaratıcılarını izleyip, taklit etmelidirler. Bir Yahudi 

ailesi için çocuk sahibi olmamak kararı tabudur, düşünülemez ve ebeveyn olmaktan 
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kaçınmak günah sayılır. Özellikle II. Dünya Savaşı’nda Yahudilere uygulanan 

soykırım sebebiyle günümüzde dindar Yahudiler çocuk sahibi olmaya ve bir nevi 

yok olan milyonların yerini doldurmaya daha fazla önem vermektedirler.
43 

           1.2. Doğum ve Sonrası İle İlgili İnanç ve Uygulamalar 

Doğum Yahudiler için diğer toplumlarda olduğu gibi mutluluk verici bir olay 

olmakla birlikte bunun yanında farklı anlamlara da sahiptir. Doğum olayının 

Yahudiler için mutluluk verici olmasının sebebi seçilmiş ve Tanrı ile arasında 

anlaşma olan tek halkın soyunun devam edeceği düşüncesinden kaynaklanır.
44

 

Yukarıda bahsedildiği gibi Yahudiler için çocuk sahibi olmak Tanrı’nın kurallarına 

uymak demektir. Ancak çocuk sahibi olamayacak durumda olanlar cezalandırılmaz 

veya dışlanmaz.
45

 

Yahudiler için doğum hazırlıkları dini bir anlama sahiptir. Gebeliğinin beşinci 

veya yedinci ayını tamamlayan anne adayı evinde bir davet verir. Davette doğacak 

bebeğin giysileri hazırlanır ve buna Sefarad Yahudileri arasında kortadura de 

faşadura denir. Ritüel evde bir masanın üzerine patiska veya mermerşahi gibi 

kumaşın konup, ailenin baba tarafının en yakın akrabası tafafından kesilmesi ile 

başlar. Makasla kumaşı kesen kadının anne-babası hayatta olmalıdır. Kesilen 

kumaşın üzerine şekerler, pirinçler ve altın paralar atılabilir ki bu bebeğin ömrünün 

mutlu, bereketli ve varlıklı geçmesi için bir temennidir. Kesilen kumaş ile bebeğin 

doğduğunda üzerine giydirileceği gömlek dikilir. Artan kumaş da mendil veya başka 

bezlerin yapımında kullanılabilir. Tören tamamlandıktan sonra anne artık bebeği için 

                                                           
43

 Rabi Benjamin Blech, Nedenleri ve Niçinleriyle Yahudilik, Gözlem, İstanbul, 2003, s. 226. 
44

 David J. Goldberg-John D. Rayner, The Jewish People, Their History and Their Religion, Penguin 

Books, UK-USA, 1989, s. 366. 
45

 Reuven Firestone, Yahudiliği Anlamak-İbrahim’in/Avraam’ın Çocukları, Gözlem, İstanbul, 2004, s. 

167. 



31 
 

giyim eşyalarını satın alıp hazırlayabilir. Davet sona erdikten sonra tatlı sofrası 

kurulur ve misafirler yiyip içerler. Günümüzde Yahudiler arasında yalnızca 

Türkiye’de yaşayanlar ve Sefaradların bir bölümü bu geleneği sürdürmektedir.
46

 

Yahudiler bir çocuk dünyaya geldiğinde ebeveynleri iyi şanslar anlamına 

gelen İbranice mazal tov sözcükleriyle kutlarlar. Her ne kadar Yahudiler yıldız 

falcılığına ve yıldızların hayata etki edebileceğine inanmasalar da mazal tov sözcük 

öbeğinin ilk kelimesi yani mazal bir takımyıldızına atıf yapar. Çocuk doğduğunda 

yapılan kutlamalar bir nevi yıldızların çocuğun kaderi için uygun halinin devam 

etmesi için bir dua gibi algılanır.
47

 

Yahudi inancına göre bir bebeğin canlı kabul edilebilmesi için başının doğum 

kanalından dışarı çıkmış olması gerekir. Bu gerçekleşinceye kadar doğum olayının 

taşıdığı riskler ciddi olduğundan herhangi bir aksilik durumunda öncelikle annenin 

hayatta tutulması söz konusudur. Her ne kadar Hz.Yakub’un bazı çocukları yedi 

aylıkken dünyaya gelmişse ve çocuk bazılarına göre sekiz ay bir günlükken canlı 

kabul edilmişse de genel kanı böyle değildir. Ne zaman ki bebeğin başı doğum 

kanalından dışarı çıkar, o zaman annenin hayatının doğmamış bebeğin önünde 

olması durumu ortadan kalkar. Ancak bebek yine de otuz günlük oluncaya kadar hala 

hayati tehlikesi olan bir varlıktır ve ancak o süre dolduktan sonra tam bir canlı olarak 

kabul edilir. Bu sebeple çocuğun otuz gün yaşayabileceği kesin değil ise Talmudik 

dönemde
48

 çocuğun hayatına son verilmesi ölüm cezasına çarptırılmakla 

sonuçlanmazdı. Doğumun Şabat gününe denk getirilmesi için her şey yapılır ancak 
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doğum sırasında anne hayatını kaybedecek olursa tüm uğraş bebeği hayatta tutmak 

için olurdu.  

Yahudiler için ilk çocuk olmanın önemi büyüktür. Bunun mümkün olması 

için çocuğun normal doğumla yani doğum kanalından çıkarak doğması gerekir. 

Dolayısıyla sezaryen ile doğan çocuk Yahudi ailesi için geleneksel bir önemi olan ilk 

çocukluğun getirdiği avantajlara ve sorumluluğa sahip olamaz.
49

 İlk çocukluk avantaj 

ve yükümlülüklerinin ancak rahmin açılmasıyla sahip olunabileceği şu şekilde 

anlatılmaktadır ”Bütün ilk doğanları, İsrail oğulları arasında insanda ve hayvanda 

bütün rahmi açanları benim için takdis et, o benimdir.”
50

 Yahudi din âlimleri buradan 

hareketle dinen ilk doğan olmanın şartını rahmin doğum sırasında çocuğun içinden 

geçip çıkmasıyla açılması olarak belirlemişlerdir. 

Yahudi tarihi boyunca erkek çocuk kız çocuğuna tercih edilmiştir. Kimilerine 

göre bir erkek ve bir kız çocuk tanrının semereli olun ve çoğalın emrine uymak için 

yeterli olmakla birlikte çoğalma işinin aktif rolü erkeğin omuzlarındadır. Yani bir 

ailede erkek çoğalma işinden Tanrı katında sorumlu olan kişidir.
51

 

Yeni doğanın doğduğu haftanın Cuma sabahında Ben Zahor veya Şalom 

Zahor adında bir tören düzenlenir. Törenin amacı Yahudiler için çok büyük bir 

önemi haiz olan erkek çocuğunun dünyaya gelişini kutlamaktır. Yahudilerin erkek 

çocuğuna verdikleri önem şu sözden de anlaşılmaktadır ”Bir erkek çocuğu dünyaya 

geldiğinde barış da dünyaya gelir.” Törende şema, mezmurlar ve başka dualar 

okunur. Törenlerde nohut kaynatılır veya Aşkenazlarda olduğu gibi fasulye, bezelye 
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pişirilir ve bayram yemekleri yapılır. Gece boyunca dini sohbetler edilir, dualar 

okunur.
52

 

 Doğum gerçekleştikten sonra dünyanın dört bir yanına dağılmış diaspora 

Yahudileri arasında değişik doğum sonrası gelenek ve uygulamaları görülür. Örneğin 

Aşkenaz Yahudileri bir bebek doğduktan sonra odanın tabanına şeytani ruhlara karşı 

tebeşir veya karakalem ile bir daire çizerler. İyiye işaret olduğuna inandıkları için 

bazı yerlerde annenin giysisinin tüm ipleri açılır ve evdeki tüm kapılar ardına kadar 

açık bırakılır. Eğer annenin ağrısı çok ise insanlar onun yatağını Tevrat sayfalarıyla 

donatırlar ve annenin eline ona yardımcı olacağını düşündükleri sinagogun anahtarını 

verirler. Eğer anne cidden tehlikeli bir durumdaysa insanlar dua etmek için sinagoga 

giderler, bu sırada Tevrat sayfaları yere çizilen doğum çemberinin kenarlarına 

bırakılır. Bazı durumlarda kent mezarlığının duvar çevresi ölçülür ve duvarın 

uzunluğuna uyacak şekilde sinagog kandillerle donatılır. Aşkenaz Yahudiler arasında 

Hz.Adem’in ilk eşi olduğuna inanılan Lilith’in yeni doğmuş çocuklara zarar veren 

şeytani bir ruh olduğuna güçlü bir şekilde inanılmaktadır. Dişi şeytan Lilith’ten 

korunmak için annenin odasına bebek erkekse sünnet oluncaya kadar kalmak 

kaydıyla bazı tılsımlar ve şeytanı kovduğuna inanılan şeyler konur. Büyülü olduğuna 

inanılan şeylerin yerleştirildikleri yerler genelde kapı süveleri, yatağın üstüdür. 

Günümüze kadar devam eden ancak şimdilerde pek görülmeyen bir gelenek de 

annenin odasında arkadaş ve akrabaların sabaha kadar nöbet tutmasıdır. Nöbet, 
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şeytani güçlere karşı tutulur ve doğu kültürlerinde bu nöbete tahdid denir. Sabaha 

kadar süren nöbet sırasında aile dostları şema duasını okurlar.
53

 

Doğu ve orta doğu kültürlerinde de benzer uygulamaları farklı adlarla görmek 

mümkündür. Örnek olarak brosha adında dişi şeytanın anneye zarar verip bebeği 

çalacağına inanıldığından odaya avuç içi şeklinde bir tılsım olan hamsika asılır. Bazı 

tılsımların muska şeklinde olduğu ve içinde kutsal kitaptan bölümler bulunduğu 

bilinmektedir. Bunun yanında annenin yatağının altına şeytani güçleri durdurmak 

veya oyalamak için şekerlemeler bırakılır. Selanik’te evin ve dolapların kapıları 

düşük olma ihtimaline karşı açık bırakılır. Bazıları bir cismi tanınmış bir din âliminin 

mezarı çevresinde yedi kere döndürdükten sonra annenin karnına sabitlemenin 

anneye kolay bir hamilelik süreci sağlayacağına inanırlar. Çocuk erkek olsun 

isteniyorsa çocuğun adı her Cuma anne tarafından tekrar tekrar söylenmelidir. Anne 

doğumdan sonra on beş gün boyunca olası şeytani ruh saldırılarına karşı korunur. Bu 

sırada çocuğun beşiğine nazar boncuğu, deniz kabukları asılırken odanın geri 

kalanına da sarımsak ve diğer bazı bitkiler asılır ve odanın kapısına açık bir el 

resmedilir. Anne çocuğunu şeytani ruhlardan korumak için ilk üç gün uyumaz.
54

 

Kötü ruhlara karşı korunmak için bazı yerlerde yeni yıl gününde öttürülen 

koçboynuzu şofar sinagogdan alınıp kadının odasına getirilir ve böylece ruhların ona 

musallat olmayacağı düşünülür. Lilith’in
55

 loğusa kadın ve çocuğuna musallat olması 

                                                           
53

 Baumgarten, s. 721. 
54

 Rela Mintz Geffen, “Birth”, Encyclopedia Judaica, Ed. Fred Skolnik, Macmillan Reference, USA, 

2007, Vol 3, s. 722. 
55

 Lilith bir efsaneye göre Hz.Adem ile birlikte topraktan yaratılan, kendisinin Hz.Adem ile her 

konuda eşit olduğunu savunan ve onunla çekişme halinde olan ilk “Havva”dır. Bu çekişme sonucunda 

Lilith kaçmış ve Tanrı Lilith’in arkasından üç melek göndermiştir. Melekler Lilith’i Kızıldeniz’de 

bulur ve eğer dönmezse her gün yüz çocuğunun öldürüleceğini söylerler. Lilith bu teklifi geri çevirir 

ve kendi bebeklerine zarar verilmesi karşılığında kendisinin de yeni doğmuş bebeklere zarar 



35 
 

ise anneyi Hz.Adem’in eşi Hz.Havva gibi görmesindendir. Kendisi Hz.Adem’in 

Hz.Havva’dan önceki eşi olduğundan onu kıskanıp zarar vereceğine inanılır. İnsanlar 

Lilith’i durdurmak için yukarıda da değinildiği üzere birçok yola başvurmuşlardır. 

Bunlardan biri Lilith’in tüm adlarını bir kâğıda yazıp odaya asmak diğeri ise 

kendisini yakalamış olan üç meleğin adlarını kâğıda yazıp asmaktır.
56

 

Doğum yapan kadın loğusa dönemi boyunca kutsala kabul edilen şeylerden 

uzak durur. Bu konu Tevrat’ta şöyle geçmektedir: ”Bir kadın gebe kalır ve erkek 

çocuk doğurursa o zaman yedi gün murdar olacaktır; adet murdarlığı günlerinde 

olduğu gibi murdar olacaktır. Ve yedinci günde çocuğun gulfesi sünnet olunacaktır. 

Ve otuz üç gün kendi tathiri kanında kalacak; tathiri günleri doluncaya kadar 

mukaddes hiçbir şeye dokunmayacak ve makdise girmeyecektir. Fakat kız çocuk 

doğurursa o zaman âdetinde olduğu gibi iki hafta murdar kalacak ve altmışaltı gün 

kendi tathiri kanında kalacaktır.”
57

 Açıkça görüldüğü üzere doğum sonrası kadın 

temiz sayılmamış ve temizlenmesi için belirli bir zamanın geçmesi beklenmiştir. 

Yahudi geleneğinde loğusa kadının temizlenip arınabilmesi için mikveye dalması ve 

tevila yapması gerekmektedir. Bunun yanında eski zamanlarda yapıldığı gibi kadının 

doğumdan sonra tapınağa gidip kurban sunma geleneği yerini günümüzde sinagogda 

edilen şükran duasına bırakmıştır. Kadın tevila yapıp, şükür duası edip temiz giysiler 

giydikten sonra arınmış, temizlenmiş sayılır ve artık kutsala dokunup kutsal yerlerde 

bulunabilir hale gelir.
58
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          1.3. Brit Mila 

Yahudi cemaatinde bir çocuk dünyaya geldiğinde çocuğun bir takım ritüelleri 

tecrübe etmesi gerekmektedir. Bu ritüeller topluluğun dini kimliğini yani kim 

olduğunu da ortaya koymaktadırlar. Doğan çocuk Yahudi geleneklerine göre 

cemaate dâhil olmalıdır. Yeni doğanın dine kabulü brit mila denen, İslam inancında 

adı sünnet olan bir operasyon ile mümkündür.  

Brit milanın kökleri Hz.İbrahim’e kadar gider ve ilk kez Tevrat’ta karşımıza 

çıkar. Buna göre Hz.İbrahim doksan dokuz yaşına geldiğinde Tanrı kendisi ile 

arasında bir ahit olacağını Hz.İbrahim’e söyler. Her anlaşma gibi bunun da imza 

niteliği taşıyan o ve soyunu diğer halklardan ayıran bir şey olmalıdır. Tanrı 

Hz.İbrahim’e deri fazlalığını kesmesini emretmiştir. Yahudiler için brit mila olmayan 

kişinin halkın seçilmiş kavmine girebilmesi mümkün değildir. Tanrı bunu açıkça 

Hz.İbrahim’e şu sözlerle söylemiştir “Sizinle ve senden sonra zürriyetin nesillerince 

akdimi tutacaksınız. Aranızda her erkek sünnet olunacaktır. Ve gulfe etinden sünnet 

olunacaksınız ve sizinle benim aramdaki akdin alameti olacaktır. Ve aranızda evde 

doğmuş yahut senin zürriyetinden olmayıp yabancılardan para ile satın alınmış olan 

sekiz günlük her erkek çocuk nesillerinizce sünnet olunacaktır. Ve senin evinde 

doğmuş olan ve senin paranla satın alınmış olan mutlaka sünnet olunacaktır. Ve 

akdim ebedi bir ahit olarak sizin etinizde olacaktır.”
59

 

İşte bu emre uyarak Hz.İbrahim kendinden sonra o sırada on üç yaşında olan 

İsmail’i, evindeki tüm erkekleri ve köleleri ve sekiz günlük erkek bebekleri aynı 

şekilde sünnet ettirmiştir. Bir yıl sonra ise İshak dünyaya gelmiş ve O da diğer hane 

                                                           
59

 Tekvin 17: 9-4. 



37 
 

halkı gibi sekiz günlükken sünnet edilmiştir. Hz.İbrahim kendini Yahudi takvimine 

göre Tişri ayının onuncu günü (Tişri ayı Eylül – Ekim aylarına tekabül eder) sünnet 

etmiştir. Bu zaman dilimi günümüzde Yahudiler için büyük önem taşıyan, kefaret ve 

tövbe zamanı olan Yom Kippur’a
60

 tekabül eder.
61 

Tanrı Yahudi anneden doğup da sünnetsiz bir şekilde yaşamına devam eden 

kişilerin canlarını almak istemiştir. Hz.Musa’nın iki çocuğu Midyan’da 

doğduklarında Hz.Musa onları sünnet ettirmemiş ve bu Tanrı’nın çocukların canını 

almak istemesine sebep olmuştur. Ancak son anda Hz.Musa’nın eşi Tsippora 

çocuklarının gulfe derisini kesmiş ve onları ölümden kurtarmıştır. Tanrı ayrıca 

Hz.Musa ile beraber Mısır’dan çıkan birçok Yahudi olmayan halkın eğer Yahudiler 

ile birlikte Pesah
62

 yapmak istiyorlarsa erkeklerin sünnet olmaları gerektiğini açıkça 

belirtmiştir. Brit milanın dini anlamda olmasa da bir faydası sünnetli olanların 

sünnetsiz olan diğer halklar arasında fark edilebilmelerinin sağlanmasıydı.
63

 Çünkü 

bilinmektedir ki Yahudilerin kendi kavimleri dışından kız alıp vermeleri hatta ileriki 

dönemlerde İsrail halkından olmayanlarla günlük ilişkilerde bulunmaları iyi 

karşılanmazdı. Kenanlı bir kadın ile konuşmasında Hz.İsa’nın kendisinin yalnızca 

İsrail’in kaybolan koyunlarına gönderildiğini söylemesi belki bu içe kapalılığın 

işaretidir.
64

 Bunun yanında yine İncil’de geçen bir hikâyeye göre Hz.İsa Yahudi 

olmayan bir kadından su istemiş ve kadın bunun karşısında çok şaşırmış ve bu 
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durumu çözmeye çalışmıştır. Kadının şaşırmasının sebebi Yahudilerin kendi 

milletleri dışındakiler ile çok nadir ve belirli sebeplerle ilişki kurmalarıdır.
65

 

Tarih boyunca brit mila Yahudiler tarafından o kadar önemsenmiştir ki bir 

kişinin sünnet olmaması karet yani kişinin kendi türünden kopması ve kutsal 

topraklardan uzak kalması anlamına gelmiştir. Rabbilerin brit mila konusundaki 

yorumları zaman zaman operasyon sırasında akıtılan kan olmamış olsaydı ne 

yeryüzü ne de cennet var olurdu demeye kadar varmıştır.
66

 

Brit mila yalnızca dini bir operasyon değildir; o aynı zamanda ulusal bir 

kimliği de simgelemektedir. Örneğin topluluk içinde yalnızca bu operasyonu 

geçirmiş erkekler Pesah kuzusuna dokunabilir ve kurban töreninde bulunabilirlerdi. 

İsrailoğulları Kenan topraklarına girmeden önce Yeşu zamanında sünnet edildiler.
67

 

Bu olay Tevrat’ta şöyle geçer ”O vakit Rab Yeşu’ya dedi: Kendin için taştan bıçaklar 

yap ve ikinci kere olarak İsrail oğullarını tekrar sünnet et. Ve Yeşu kendisi için taştan 

bıçaklar yaptı ve Gibeat-haaralot’ta İsrail oğullarını sünnet etti.”
68

 Yolculuğun 

tehlikelerine karşı operasyon henüz Kenan’a yaklaşmamışlarken icra edildi. Çünkü o 

topraklara girdiklerinde savaşmak zorunda kalacaklarını biliyorlardı ancak operasyon 

yaraları iyileşmeden dinlenmek istemiş olmalılar. 

Yahudi tarihi boyunca brit mila zaman zaman tehlikeye girmiş ve terk 

edilmek zorunda kalınmıştır. Örneğin Sayda Kralı Etbaal’ın kızı Kraliçe İzabel
69

 

yönetiminin etkisi altında İsrail Krallığı’nda brit mila bir dönem terk edilmiştir. 
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Ancak Hz.İlyas Yahudileri Tanrı ile olan anlaşmalarını bozmamaya ikna etmiş ve 

anlaşmanın müjdeleyicisi diye çağrılmaya başlanmıştır. Hellenistik döneme 

gelindiğinde Yahudiler Yunanlıların olimpiyat oyunlarında yer alabilmek için 

operasyon izlerini gizlemek amacıyla epispasm adlı acılı operasyonlar geçirmek 

zorunda kalmışlardır. Roma imparatorluk döneminde ise Hadrian (76-138) brit 

milayı yasadışı/yasak ilan etmiş ve bu Bar Kohba isyanının sebeplerinden biri 

olmuştur. Yahudiler brit mila’ya bir isyan çıkartabilecek kadar bağlı kalmaya 

çalışmışlardır. Ayrıca Yahudiler brit milanın erkeğin mükemmelleşmesi için gerekli 

olan bir işlem olduğuna inanmışlardır.
70

 

Yahudi geleneğinde erkek çocuğunu sünnet ettirmek babanın görevidir. Baba, 

çocuğunu sünnet ettirir, eğer ilk çocuksa temsili fidyesini verip onu tapınak 

görevinden kurtarır, ona hayatını devam ettirebileceği bir zanaat hatta yüzmeyi bile 

öğretir. Yani baba çocuğu için hayatında büyük bir öneme sahip olan kişidir. Bu 

sebeple çocukları arasında ayrım yapmamalı, birbirlerini kıskanıp birbirlerine 

kötülük etmelerine sebep olmamalıdır.
71

 

Brit mila için daha çok çocuğun doğumundan sonraki sekizinci günün sabahı 

tercih edilir. Sabahın tercih edilmesinin sebebi ebeveynlerin tıpkı Hz.İbrahim gibi bu 

iş için istekli olduklarını göstermeleri içindir. Eğer çocuk sünnet olacak kadar 

sağlıklı değilse operasyon daha ileriki bir tarihe ertelenir. Sünnet töreninin önceleri 

sinagogda yapılması gelenekselleşmiş olsa da günümüzde bu iş için ailelerin kendi 

evleri tercih edilmektedir.
72
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Bazen çocuk sekizinci günden erken sünnet ettirilebilir veya kendiliğinden 

sünnetli doğabilir. Böyle hallerde ne olursa olsun çocuğa sekizinci günde hattafat 

dam berit yani “kan akıtma” işlemi uygulanır. Normal olsun anormal olsun her iki 

durumda da operasyonun Şabat gününe dahi gelse ertelenmesi gibi bir durum söz 

konusu değildir. Ancak eğer çocuk ilk doğan ise ve sezaryen ile dünyaya gelmişse 

operasyon bir sonraki haftaya ertelenebilir.
73

 

Operasyonun gerçekleşmesinde birçok kişi rol oynar. Geleneklere göre çocuk 

annesinin kucağından büyükannesi tarafından alınır ve dedesine götürülür. Dedesi de 

torununu bu iş için özel olarak eğitilmiş kişi olan mohele teslim eder.
74

 Bu sırada 

çocuk davetliler tarafından Barukh ha-Ba ve Piyyut gibi Tanrı ile Hz.İbrahim 

arasındaki anlaşmanın kutsandığı dua ve ilahilerle içeri kabul edilir. Eğer operasyon 

sinagogda yapılıyorsa mohel çocuğu bir süreliğine İlyas’ın Sandalyesi’ne oturtur. 

Hz.İlyas Yahudi tarihinde sünnet geleneğinin korunmasında çok önemli bir rol 

oynadığı için kendisi adına sinagoglarda sünnet çocuklarının oturtulduğu bir 

sandalye bulundurulur. Geleneklere göre çocuk operasyon sırasında sandek denen 

kişi tarafından tutulur. Mohel, İlyas’ın Sandalyesi’ne çocuğu oturttuktan sonra işleme 

başlamak için onu sandekin dizlerine koyar. Sandekin görevi çocuğun bacaklarını 

tutup hareket etmemesini sağlamaktır.
75

 

Brit mila yapılması kolay cerrahi bir operasyondur. Operasyonda penisin 

başını örten gulfe etinin tamamı ya da bir kısmı kesilir.
76

 Brit mila işlemi üç 

bölümden oluşur. Bunlar: Mila, peri’ah ve mezizadır.
77

 Sırayla gidilecek olursa mila 
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gulfe derisinin kesilme işlemidir. Mohel bunu yaparken önce ellerini dezenfekte eder 

ardından sol eliyle gulfeyi tuttuktan sonra ne kadarını keseceğini hesaplar ve çoğu 

zaman çift taraflı bıçağı ile penisin başına zarar vermeyecek şekilde deriyi ayırır. 

Ardından kesilen yerden deri geriye doğru kıvrılır ve sabitlenir. Bu işleme peri’ah 

denir. İşlem sırasında makas tercih edilebileceği gibi kanın akmasını garantilemek 

için bıçak tercih edilir.
78

 Günümüzde periah ve milanın tek seferde hızlıca 

uygulanması tercih edilmektedir.
79

 Son olarak meziza bölümünde yaradan kan 

akıtılır. Geçmişte bu işlemi mohel yaradan kanı emerek çıkarmak suretiyle 

gerçekleştirirdi ancak zaman içerisinde geleneğin sıhhi şartları sorgulandı. 19. 

yüzyıldan sonra da cam bir tüpün dibine pamuk yerleştirilerek yaraya hafif bir baskı 

yapılmak suretiyle kanın pamuğa akması sağlanması metodu kullanıldı. Yahudi tarihi 

boyunca brit mila sırasında hayatını kaybeden çocuklar olmuştur. Ölümlerin 

bazılarının nedeni bilinemiyorsa da hemofili bilinen bir gerçekti. Din adamları 

aileden gelen bir problemin operasyon olunması halinde diğer yeni doğanlarda da 

ortaya çıkacağını fark ettiklerinde bazı düzenlemelere gittiler. Örneğin operasyon 

sırasında iki çocuğunu kaybetmiş bir annenin üçüncü çocuğunu daha ileri, çocuğun 

güçlü olacağı bir tarihte sünnet ettirmesi veya çocuklarını operasyon sırasında 

kaybeden iki kız kardeşin eğer varsa üçüncü kız kardeşlerinin çocuğunun sünnet 

ettirilmemesi gibi.
80

 

Brit mila sona erdikten sonra baba dua eder ve gelen davetliler de “mademki 

bu çocuk sünnet edildi, öyle ise Tora’ya girdi, kutsal korunmaya girdi ve iyi 

gerçeklere girdi“ derler. Sonra bebek giydirilir ve mohel bebeği büyükbabaya geri 
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verir. Eline bir şarap kadehi alır, şarap duası ve kaddiş duasını okur. Mohel bu sırada 

birkaç damla şarabı bebeğe acısını hafifletmek için emdirir.
81

  

Brit milanın Yahudi erkekleri arasındaki bir diğer önemi ise Tanrı’ya 

benzemek ve kutsal olmaktır. Bu sebeple sünnet olmak bir Yahudi erkeğe Tanrı ile 

birlikte yaratıcı olma sorumluluğu olduğunu sürekli hatırlatır.
82

 Sünnet sonrasında 

aile yakınları evde eğlenir ve dualar ederler. Aşkenaz Yahudileri arasında buna 

vakjnakht denir. Gece boyunca evde kandiller yakılı olarak durur, davetliler kutlama 

yemeklerinden yerler ve Tevrat okuyup ilahiler eşliğinde kutlama yaparlar. Talmud 

kadar gerilere giden bu geleneğe yeshu’a ha-ben veya shevu’a ha-ben denir. Gelenek 

her ne kadar oğlu sünnet olan aileyi kutlama, onların yanında olma geleneğinden 

evrilmiş olsa da sonraları bebeği Lilith gibi şeytani ruhlardan korumaya yönelik bir 

hal almıştır.
83

 

             1.4. Ad Verme 

Yahudiler çocuklarına ad verme zaman ve şekline büyük önem 

vermektedirler. Yeni doğan erkek çocuğuna brit mila işleminin devamında adı konur. 

Ad verme işlemi Yahudi toplulukları arasında değişiklik gösterir. Örneğin Aşkenaz 

Yahudileri çocuklarına vefat etmiş yakınlarının adlarını koymayı tercih ederlerken,  

Sefarad Yahudileri çocuklarına yaşayan büyüklerinin adlarını vermeyi yeğlerler.
84

 

Aşkenaz Yahudilerinin çocuklarına yaşayan birinin adını vermemelerinin sebebi 

çocuğa adını verdikleri kişinin ileride kötü bir insana dönüşme veya başına kötü bir 

şey gelme inancıdır. Aşkenazlar çocuklarına ölmüş akrabalarının adlarını vererek 
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onların anısını çocuklarında yaşatırlar. Yahudiler, kişinin adının onun ruhunun bir 

parçası olduğunu düşündükleri için ad koyarken oldukça dikkatli davranırlar. Öte 

yandan Sefarad Yahudilerinde durum tam tersidir ve onlar çocuklarına henüz hayatta 

olan en saygı duydukları, hayran oldukları kişilerin adlarını verirler.
85

  

İsrail dışındaki Yahudiler çocuklarına iki ad verirler: Bir ad devletle 

aralarındaki münasebetlerde kullandıkları seküler ad, diğeri ise dini işlerinde 

kullandıkları İbrani veya Yahudi adıdır. Dini nitelik taşıyan adlarını sinagoga Tevrat 

okumaya çağırıldıklarında ve evlilik sözleşmesi olan ketubayı imzalarken kullanırlar. 

Kişi erkek ise çocuğun adının ardından aidiyet belirten ben kelimesi, onun ardından 

ise baba adı gelir. Kızlarda ise ben kelimesi bat olarak değiştirilir. Günümüzde 

Ortodoks olmayan Yahudi cemaatlerinde babanın adının yanına annenin de adı 

konabilmektedir.
86

 

Yahudi gelenekleri söz konusu olduğunda her ne kadar erkekler ön planda 

olsalar da 1970’lerden sonra bu durum değişim göstermiştir. Reform Yahudileri 

arasında kız ve erkek çocuklarının eşitliğini savunanlar tıpkı erkek çocuklarınınki 

gibi kız çocukları için de başlı başına berit ha-hayyim adında bir dini tören tesis 

etmişlerdir. Buna göre tören genel olarak brit milada yapılanları içermekle beraber 

ondan ayrılan yanı berit ha-hayyimin ameliyat içermeyen bir dine giriş ve ad verme 

ritüeli olmasıdır. Ritüel sırasında bebek sinagoga kabul edilirken önce annesi, 

ardından babası birer kandil yakarlar ve kadiş duasını okurlar. Ardından duayı 

birlikte okumaya başlarlar, duanın sonunda ise kız çocuğuna adı verilir.
87

 Bu tür 

törenlerin sinagog gibi kalabalık yerlerde yapılmasının sebebi katılımın fazlalığının 
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sağlanabilmesi içindir.
88

 Bazı aileler çocuklarının yaşadıkları topluma kolay uyum 

sağlayabilmeleri ve toplumun değerlerini yansıtabilmeleri için onlara Yahudi ismi 

vermemeyi de tercih edebilirler. Bunu yaparken amaçladıkları şey çocuklarının 

yaşadıkları toplumdan dışlanmamalarını sağlamaktır.
89

 

           1.5. Pidyon Ha-ben ve Vijola 

Pidyon ha-ben ilk doğan erkek çocuğunu kurtarmak demektir. Geleneğin 

kökleri Yahudi tarihinde çok eski ve köklü bir hadiseye dayanmaktadır. Buna göre 

Yahudilerin Hz.Musa ve Hz.Harun önderliğinde Mısır’dan çıkışları ve çıkmalarını 

sağlayan olaylar pidyon ha-ben geleneğinin başlangıç noktası olarak kabul edilmiştir. 

Tevrat’a göre Hz.Musa ve Hz.Harun İsrail oğullarını Mısır’dan çıkarmak için 

firavundan izin istemiş ancak firavun Hz.Musa’nın tüm mucizelerine rağmen onlara 

çıkış izni vermemiştir. Tanrı bunun üzerine Hz.Musa’ya her hanenin kendilerine 

birer pesah kuzusu seçip onu kebap edip tamamen tüketmelerini, kanını ise kapı 

süvelerine sürmelerini söylemiştir. Böylece Tanrı Mısır’ın ilk doğanlarını vururken 

İsrail oğullarına dokunmayacak, onlar ise bu sırada tek bir köpek havlaması ile bile 

karşılaşmadan Mısır topraklarından uzaklaşabileceklerdi.
90

 

Geleneğin ortaya çıkış noktası Tanrı’nın ilk doğanları vurması sebebiyle 

İsrailoğullarının ilk doğanlarını istemesidir. Buna göre ya çocukları için fidye 

verecekler ya da onları tapınağa teslim edeceklerdi. Bu konu Tevrat’ta şöyle 

belirtilir: “İsrail’de vakfedilen her şey senin olacaktır. İnsan olsun hayvan olsun 

Rabbe takdim ettikleri her beden sahibinden ilk doğan senin olacak; ancak insanın 
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için mutlaka fidye verdireceksin ve murdar hayvanların ilk doğanı için fidye 

verdireceksin.”
91

 

Yahudi geleneklerine göre bir baba ilk normal doğumla doğan erkek çocuğu 

(bohor) için sinagogda din görevlisine simgesel anlam taşıyan fidye verip çocuğunu 

kurtarmalıdır. Çocuk eğer bir Levi veya Kohen çocuğu ise pidyon ha-ben 

uygulanmaz. Eğer çocuğu doğuran anne bir Kohen veya Levi’nin kızı ise yine pidyon 

uygulanmaz.
92

 Sezaryen doğumla dünyaya gelen erkek çocuklar bu kuralın 

dışındadır çünkü yasaya göre bir çocuğun ilk doğan olabilmesi, onun 

yükümlülüklerini taşıyıp avantajlarından yararlanabilmesi için normal doğumla 

doğması yani rahmi açması gerekmektedir. Tanrı şöyle buyurmaktadır ”Bütün ilk 

doğanları İsrail oğulları arasında insanda ve hayvanda bütün rahmi açanları benim 

için takdis et, o benimdir.”
93

 

Babanın çocuğunu pidyon ha-ben için sinagoga getirmesi otuz birinci günde 

olur. Ritüelin bu kadar geç yapılmasının sebebi çocuğun doğumdan kısa süre sonra 

hayatını kaybedebileceği ihtimalidir. Dolayısıyla çocuğun artık yaşayabileceğine 

kanaat getirildiğinde bu ritüel gerçekleşir. Eğer otuz birinci günde fidye verilmezse 

baba bunu ileride mutlaka yapmalıdır.
94

 Ritüel şöyle gerçekleşir: Kohen babaya 

çocuğu için fidye vermeyi isteyip istemediğini sorar, baba da istediğini söyler. Sonra 

baba din görevlisinin eline beş gümüş para koyar ve Tanrı’yı kutsayan bir dua okur. 

Kohen parayı aldığında onu çocuğu kurtarmak için babasının verdiğini duyurur. 

Ardından kohen ellerini havaya kaldırır ve kohen kutsamasını icra eder. Kohenin 
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aldığı para ya babaya geri verilir ya da bir kısmı hayır işleri için ayrılabilir. Amerika 

Birleşik Devletleri’nde fidye olarak beş gümüş dolar, İsrail’de ise özellikle bu iş için 

üretilmiş gümüş parçaları kullanılır.
95

  

Erkek çocukları için uygulanan bu törenin yanında kız çocukları için 

düzenlenen vijola adında bir tören de mevcuttur. Erkekler için düzenlenenin aksine 

vijola dünyaya gelen her kız çocuğu için gerçekleştirilir. Erkek ve kız çocukları için 

gerçekleştirilen törenlerden sonra davetlilere seudat mitsva adında bir yemek 

sunulması geleneği mevcuttur.
96

 Vijola aslında kız bebeğe isim koyma törenidir ve 

töreni gerçekleştirmek için herhangi bir özel durum söz konusu değildir. Vijola 

bebek sekiz gününü doldurduktan sonra kırk gün içinde yapılabilir. Tören günü eve 

haham ve davetlilier çağırılır ve anne-babası hayatta olan genç bir kız çocuğuna 

beyaz giysiler giydirilir. Bebek de genç kız gibi çok şık giysiler giydirildikten sonra 

genç kızın kucağına konur ve genç kız bebeği hahama götürür. Haham bebeği kutsar 

ve adını koyar. Ardından yukarıda da bahsedildiği üzere davetlilere yiyecek ve 

içecek sunulur. Türkiye’de yaşayan Yahudiler bu geleneği hala devam 

ettirmektedirler. İsrail’de ise bu tören brita olarak anılmakta ve brit mila töreni kadar 

önemli sayılmaktadır. Vijola törenine rastlayan ilk Cumartesi sinagogda kız bebeğin 

babasının da katıldığı bir duanın okunması, bebeğin adının konması ve kutsanması 

önemli bir hadisedir.
97

 

1.6. Bar Mitzva ve Bat Mitzva 

Yahudiler erkek ve kız çocuklarının hayatlarında belirli bir süreyi 

doldurduklarında artık dinen farklı bir statüde olduklarını kabul etmişlerdir. Yahudi 
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yasalarına göre her on üç yaşına gelmiş erkek artık bar mitzvadır. Bar mitzva 

“kanuna tabi kişi” veya “emirlerin/şeriatın oğlu” demektir. Her ne kadar günümüzde 

dini bir anlamı olsa da 15. yüzyıla kadar kelime ne hukuki ne de dini bir zorunluluk 

taşımamıştır. On üç yaşına gelmiş bir erkek artık birçok görevi yerine getirmesi 

gereken ve birçok konuda kendi kararlarını kendisi veren biridir. Babanın çocuğun 

üzerindeki sorumluluğu on üç yaş ile beraber dinen son bulur. Çocuğun bundan sonra 

vereceği sözler ve edeceği yeminler kabul görür ancak tüm bunlara rağmen o henüz 

tam olarak büyümüş sayılmaz ve bu sebeple ticaret gibi konularda deneyimi henüz 

yeterli olmadığı için tanıklığı geçerli olmaz. Yahudilere göre on üç yaş erkekler için 

fiziksel olgunluğa erişilen yaştır. Bu yaşa gelen bir erkek istek ve arzularını kontrol 

edebilir. On üç yaşına gelen bir erkek çocuğu adeta bir dönüm noktasındadır ve bu 

yaş büyük sembolik anlamlarla yüklüdür. Çünkü Hz.İbrahim babasının putlarını on 

üç yaşında reddetmiş, Hz.Yakup ve Hz.Esav’ın yolları on üç yaşında ayrılmıştır. 

Bunun yanında on üç yaşına gelen bir erkek ilköğretimden bet-midraşa geçer.
98

 

Bar mitzva sinagoga Tevrat okumaya, tallit kuşanıp tefillin takmaya çağrılır. 

Gencin bu üç şeyi yapması cemaate girmesini ve tanıtılmasını sağlar. Çocuğun 

babası çağrılınca “Beni onun sorumluluklarından azat eden kutsaldır” anlamında bir 

dua okur.
99

 Ancak kişinin kendini bu sorumlulukları alamayacak düzeyde gördüğü 

zamanlar olabilir. Bu durumda dahi o artık bir bar mitzvadır ve yaptığı şeylerden 

sadece kendisi sorumludur. On üç yaşına gelen kişi doğrudan bu sorumlulukları 

                                                           
98

 Alalu vd, s. 90-91. 
99

 Alalu vd, s. 91. 



48 
 

yüklenir, bunun için herhangi bir davet veya başka bir uygulamanın olması 

zorunluluğu yoktur.
100

 

Bar mitzva bir tören halinde yapılır. Tören için seçilen günler Yahudiler 

arasında değişiklik göstermekle birlikte Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri 

seçilebilir. Pazartesi ve Perşembe günlerinin seçilmesinin sebebi bu günlerde zaten 

Tevrat’ın sabahları okunması sebebiyle iki şeyin denk getirilmek istenmesidir. Eğer 

tören Cumartesi sabahı ise aile fertleri Tevrat okumaya çağrılırlar. Bunun yanında 

bar mitzvaya görev ve sorumlulukları haham tarafından anlatılır. Tören sonrası veya 

sonraki günler çocuğun erginliğe ulaştığını kutlamak için güzel bir organizasyon 

yapmak gelenektir. Bar mitzva töreninin en önemli parçası tefillin takmaktır ve bunu 

yaparken çocuğa bir aile büyüğü yardım ederek bu onurlu görevi yerine getirir. 

Tören sonunda bar mitzvadan cemaatin önünde dini bir konuşma yapması ve 

davetlilere icabet ettikleri için teşekkür etmesi beklenir.
101

 

Yahudi toplumunda erkeklerin erginlenme törenleri olduğu kadar kızların da 

bu tip kutlamaları mevcuttur. Her on iki yaşına gelmiş Yahudi kız çocuğu artık bat 

mitzva sayılır. Bat mitzva ilk olarak 19. yüzyılda Fransa ve İtalya’da kutlanmaya 

başlanmış ve diğer ülkelere yayılmış bir törendir. Kızların erginlenme töreni olan bat 

mitzva için belirli bir yer zorunluluğu yoktur. Bazen evde bazen sinagogda bazen ise 

dini bir okulda gerçekleştirildiği olur ve Kız bu törende Aftara ve bazı özel duaları 

okur. Bat mitzva töreni de oldukça kalabalık bir şekilde yapılır. Her ne kadar 

günümüzde bir doğum günü niteliği kazanmış olsa da bat mitzva töreni İsrail 

topraklarında kızın ağabeyleri ve babasının katılımıyla sinagoglarda kutlanır. 
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Törende ağabeyler ve baba Tevrat okurken kıza da bir ödül verilir. Kızlar bir 

Cumartesi sabahı sinagogda bir konuşma yaparlar ve bu şekilde hem erginlenmiş 

sayılır hem de cemaate girerler. Bar mitzva töreninde olduğu gibi dini ritüellerden 

sonra davet verip kutlama yapmak bat mitzvalar için de geçerlidir.
102

 

2 ) EVLİLİK İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR 

Evlenmek Yahudi dinine mensup olan kişiler için büyük öneme sahip bir 

olaydır. Belirli bir yaşa gelmiş erkek ve kadınların dini geleneklere uyarak evlenmesi 

beklenir. Çünkü evlilik soyun devamını sağlamak için atılacak ilk adımdır. Erkek 

veya kadının yalnız yani bekâr bir hayat sürmesi iyi karşılanan bir şey değildir. 

Evlilik Tanrı’nın yasasına uymak kabul edildiğinden Yahudiler arasında dini önemi 

olan bir olaydır. Çift evlenerek dünyaya yeni nesiller getirebilecek ve toplumun en 

küçük birimi olan aileyi devam ettirebilecektir. Boşanma Yahudilikte her ne kadar 

tasvip edilmese de evliliğin insani yanının da olduğu düşünülerek bunun mümkün 

olabileceği kabul edilmiştir. Bu bölümde evliliğin Yahudiler için neden önemli 

olduğu, düğünün ve boşanmanın nasıl gerçekleştiği ele alınmaya çalışılacaktır. 

2.1. Evliliğin Yahudilikteki Yeri ve Önemi 

Yahudiler Hz.Adem ve Hz.Havva’nın cennetteki birlikteliklerini yaratımın bir 

prototipi olarak görmüşlerdir. Kendileri de evlenerek ilk atalarının yaptığı şeyi 

devam ettirir ve evliliği bir nevi cennetin yeniden kazanımı olarak görürler. Evlilik 

yalnızca soyu devam ettirmek değil aynı zamanda çiftlerin kişisel gelişimlerini 

yükseltmek içindir.
103

 Yahudi dininde evliliğin üç amacı vardır
104

; bunların ilki 
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Tanrı’nın “Semereli olun ve çoğalın”
105

 emrine uymaktır. Buna göre bir erkek ve bir 

kız olmak üzere iki çocuk yapmak bu emri yerine getirmek eğer hayati bir engel 

yoksa yeterli olacaktır.
106

 Tanrı halkının çoğalmasına çok büyük önem vermiş ve 

bunu birçok kere tekrar etmiştir: ”Evler yapıp oturun, bahçeler dikin ve meyvelerini 

yiyin. Karılar alın ve oğullar ve kızlar babası olun ve oğullarınıza karılar alın ve 

kızlarınızı kocaya verin de oğullar ve kızlar doğursunlar. Orada çoğalın ve 

azalmayın.”
107

 

İkinci olarak Tanrı’nın erkek ve kadının birlikte olmalarına dair emirleridir. 

Yuva kurmak özellikle erkek için hayatın olmazsa olmazlarındandır. Tevrat’ta Tanrı 

Hz.Adem’i yarattıktan sonra yalnız kalmasına razı olmamış ve bir eş yaratmıştır. 

Olay Tevrat’ta şöyle geçmektedir ”Ve Rab dedi: Adamın yalnız olması iyi değildir; 

kendisine uygun bir yardımcı yapacağım”, “ Ve Rab adamın üzerine derin uyku 

getirdi ve o uyudu ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı ve yerini etle kapadı ve 

Rab adamdan aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaptı ve onu adama getirdi. Ve 

adam dedi: Şimdi bu benim kemiklerimden kemik ve etimden ettir. Buna Nisa 

denilecek çünkü o insandan alındı. Bunun için insan anasını ve karısını bırakacak ve 

karısına yapışacaktır ve bir beden olacaklardır.”
108

 Görüleceği üzere Tanrı’nın 

yaratım düzeninde hiçbir canlının yalnız kalmaması gerekmektedir. 

Evliliğin üçüncü amacı ise evi babanın tıpkı bir haham, yemek masasının 

sunak, annenin ise kocasının yardımcısı olduğu, çocukların dini geleneklere göre 
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büyüyüp onları öğrendikleri ve ebeveynlerinin sevgisiyle yetiştikleri bir tapınak 

olarak görmektir. Çünkü aile toplumun en temel birimidir.
109

 

Rabbani literatüründe evlilik kurumu çoğu zaman Tanrı’nın İsrail oğulları ile 

arasındaki kopmaz bağı anlatmak için kullanılmıştır. Bu açık bir mecazdır, çünkü 

Tanrı’nın böyle bir ilişki içine girmesi doğal olarak düşünülemez.
110

 Tevrat’ta 

evliliklerin ailenin başı olan baba tarafından ve klanın dışına çıkılmayacak şekilde 

düzenlendiği görülür Hz.İbrahim’in oğlu İshak’ı evlendirmesi bu konuda 

verilebilecek iyi bir örnektir. Buna göre Hz.İbrahim oğlu İshak’a kendi klanından bir 

kız almak için bir kölesini babasının klanından insanların yaşadığı diyara 

göndermiştir.
111

 Buradan anlaşılıyor ki ebeveynleri çocukların eş seçme ve 

evlenmeleri konusunda söz sahibi olmuşlardır. Bu kuralın dışına çıkanlar ise isyankâr 

kabul edilmişlerdir. Kızlar için de durum farklı değildir. Evlendirilirken kızların 

düşüncelerinin alınmadığı görülmektedir.
112

 

Hıristiyanlığın aksine Yahudi din adamlarının hatta başkahinin evlenmesi 

bizzat Tanrı tarafından emredilmiştir. Ancak başrahip bunu yaparken oldukça 

dikkatli olmalıdır. Alacağı kadın bakire olmalı, dul olmamalı ve kendi klanından 

olmalıdır. Tanrı’nın başrahip için böyle kurallar koymasının sebebi onu özel olarak 

kutsamasıdır.
113
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Evlenmemenin bir erkek için günahkâr düşüncelerin filizlenmesine ön ayak 

olacağı düşünülmüştür. Bekârlık bir erkeğin yarım kalması, tam bir erkek olamaması 

demektir. Bir eş sahibi olamamış erkek Tevrat’ın korumasından, kutsamasından, 

neşe ve iyiliğinden, en önemlisi de barıştan uzaktır. Yahudiler cinsel arzuların evlilik 

kurumu ile kontrol edildiği sürece kötü bir şey olmadığını kabul etmişlerdir. Buna 

göre eğer cinsel dürtüler olmamış olsaydı hiçbir erkek ne baba olmayı ne de ev inşa 

etmeyi aklının ucundan bile geçirmezdi. Bir erkek eğer evlenmeyi ve çocuk yapmayı 

reddeder veya yapabilecek durumda iken bunda başarısız olursa büyük günahları 

işlemiş gibi sayılır. Buna kan dökmek, Tanrı’yı aşağılamak da dâhildir. Böyle 

davranan bir erkek öteki dünyada başına nelerin geleceğini iyi tahlil etmeli öyle karar 

vermelidir. Evlilik o kadar önemli bir kurumdur ki erkek evlenmek için elindeki en 

değerli mallardan bile vazgeçebilir. Gerekirse bunları satar ve bir aile kurar. Erkek 

bir eş seçerken ince eleyip sık dokumalıdır. Seçeceği kadın nazik, ince, düşünceli, 

çalışkan, alçakgönüllü ve ailenin saygınlığına layık biri olmalıdır.
114

 

Gençlerin ortalama on sekiz yaşında evlenmeleri uygun görülmüştür. Eğer bir 

baba kızını kadınlığa geçiş yaptığı on iki yaşından yirmi yaşına kadar evlendirmeyi 

başaramazsa kız hakkında kötü söylentiler çıkması muhtemeldir ki bu da babanın 

suçudur. Bir kadının evli olması artık onun diğer tüm erkeklere kapalı olması 

demektir. Erkek evlendiği kadına kıyafet ve yemek sağlamalı ona karşı olan 

görevlerini yerini getirmelidir. Karısını kendisi gibi sevmeli böylece onu 

onurlandırmalıdır. Kadın ve erkek arasındaki ilişki ancak bu şartlar altında güzel 

olabilir. Aksi halde erkek ile kadın arasında bitmek bilmeyen bir savaş olacak ve bu 
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onları tüketecektir.
115

 Bu yüzden erkek karısını kendisi kadar sevmeli, ona kendinden 

fazla saygı göstermeli, çocuklarını doğru yola yöneltmeli ve onları zamanında 

evlendirmelidir. Eğer bunları yaparsa çadırı yani yuvası emin olacaktır.
116

 

Evliliğin nasıl gerçekleştiği hakkında kutsal kitapta herhangi bir bilgiye 

rastlanmamaktadır. Ancak Talmudik dönemde evliliğin üç aşamalı bir işlem olduğu 

anlaşılmaktadır. Bunlardan ilki sözlenme (sidukin) yani evliliğe dair tarafların 

birbirine söz vermesi, ikincisi nişan (eruşin veya kiduşin) üçüncüsü ise nikâh 

(nişuin)’tır. Sidukin aşamasında evliliğin yeri ve zamanının yazılı olduğu bir belge 

olan tena’im hazırlanırdı. Ancak günümüzde bunun yerine sözlü olma hali insanlara 

evlilik niyetinin duyurulduğu sosyal bir olay halini aldı. Eruşin ve nişuin ise 

aralarında bir yıl süre bulunan iki bölüm olarak görülmüş olsa da günümüzde tek bir 

parça halinde ard arda icra edilmektedir.
117

 

Talmudik zamanlarda erkek ve kadının nişanlanabilmesi için iki şahidin 

huzurunda erkeğin kadına yüzük takarak şu sözleri söylemesi gerekirdi “Bu yüzük ile 

Musa ve İsrail’in yasasına göre bana tahsis edildin/kutsandın.” Bu sırada biri şarap 

diğeri bu mutlu olay üzerine olmak üzere iki kutsama duası okunurdu. Böylece 

eruşin/kiduşin aşaması gerçekleşmiş oluyordu. Ancak erkek ve kadın henüz bir arada 

yaşayamazlardı. Anlaşılıyor ki nişan anındaki kutsamalar nişanlı çifte nişuine kadar 

birlikte yaşamamaları için bir uyarıydı. Daha ileriki bir tarihte icra edilen nişuin yani 

nikâh bölümü ise damadın evini sembolize eden hupa altında gerçekleşirdi. İşlem 
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tamamlanırken kutsamalar yapılır ve damat ile gelin evlerine girerlerdi. Ancak o 

zaman gerçekten evli sayılır ve evliliğin sorumluluklarını alırlardı.
118

 

Talmudik zamanlarda evlenen kadının bakire olup olmaması evlilik 

törenlerinin şeklini de doğrudan etkiliyordu. Mesela evlenen kadın eğer bakire ise 

özel ritüel ve uygulamalar icra edilirdi. Gelin düğüne bir tahtı revan ile getirilebilir, 

peçe, duvak veya maske takabilirdi. Düğünde çeşitli oyunlar oynanır, dans edilir 

veya o güne özel olarak açılan mühürlenmiş şaraplar ikram edilebilirdi. Tüm bunlar 

evlenen kadının bakire olduğuna açık bir kanıt teşkil ederdi ve doğal olarak bu da 

ketuba yani evlilik sözleşmesinin daha kapsamlı olmasını sağlardı. Düğüne katılmak 

bir mitsva olarak görülür, değeri tapınağa sunulan şükür kurbanı ile kıyaslanırdı. 

Bakirelerin Çarşamba günü evlenmesi gelenek halini almıştı. Bunun sebebi ise 

mahkeme üyelerinin Perşembe günü yerlerinde davalara bakmak için hazır 

bulunmalarıydı. Eğer bir damat bakire olduğu söylenen bir gelinle evlendirilir ancak 

gelinin bakire olmadığı anlaşılırsa damat kolayca itiraz edebilecektir. Bakire biri 

evlendiğinde yedi gün boyunca kutlamalar yapılır, kutlama yemeklerinde kutsama 

duaları okunur ve gelin ile damadın yas tutmasına izin verilmezdi.
119

  

Birçok dinde olduğu gibi Yahudilik’te de evlenilebilecek ve evlenilemeyecek 

kişiler Tevrat’ta açık bir şekilde belirlenmiştir. Evlenilmesi yasak olan kişiler şöyle 

sıralanabilir: Erkeğin annesi, büyükannesi, üvey annesi, kızları, torunları, üvey 

kızları, halası, teyzesi, amcasının karısı, oğlunun/torununun karısı, kardeşinin karısı 

ve kayınvalidesi. Ayrıca evlenilen kadının kızı veya torunu ve boşanma halinde iki 

kız kardeşin diğeri ile evlenilemez çünkü boşanılan eş hala hayattadır. Yahudi 
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geleneklerine göre dine uygun evlenmeyen veya evlilik dışı bir ilişkiden doğan bir 

çocuk mamzer sayılır. Evli bir kadının eşinden başka bir erkekle olan cinsel ilişkisi 

sonucunda veya tekrar evlendiği halde eski eşinden geçerli bir dini boşanma belgesi 

alamamış bir kadından doğan veya ensest olarak telaki edildiği için yasaklanan bir 

akraba evliliğinden doğan çocuklar mamzer olarak tanımlanır.
120

 Mamzerlerin 

Yahudi yasalarına uygun birlikteliklerden dünyaya gelmiş kişiler ile evlenmeleri 

yasaktır çünkü onlar ancak kendileri gibi mamzer olanlarla evlenebilirler. Bu durum 

on nesil boyunca devam eder. Yahudilikte sütkardeşliği veya evlat edinme gibi 

durumlar erkek ve kadının evlenmesine engel değildir.
121

 

Yukarıdaki engeller daha çok akrabalık ilişkileri ile ilgili olanlardır. Bunun 

dışındaki durumlar için Yahudi geleneklerinde bazı düzenlemeler mevcuttur. Buna 

göre evli iken kocasından başkasıyla kendi isteği ile cinsel ilişkide bulunan kadın 

kocasından boşansa dahi ömrünün sonuna kadar hem eski kocasına hem de aşığına 

yasaklanmıştır. Eğer bir kadın boşandıktan sonra ikinci evliliğini yapmış ve bu 

evliliği de sona ermişse ilk kocasına yasaklanmış olur. Rabbiler boşanmış kadınlarla, 

mamzerler ile ve Yahudi olmayanlarla evlenemezler. Bir erkek evli iken başka bir 

kadınla evlenemez, eğer aralarında evlilik belgesi imzalanmış ise bile evlilik 

bozulmaya zorlanır. Bir kadının boşandıktan sonra doksan gün süresince evlenmesi 

bir bebek taşıma ihtimali olduğu için yasaktır. Bu süre geçinceye kadar 

beklenmelidir. Ayrıca çocuğun iyiliği için anne hamileyken veya çocuğu büyütme 
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aşamasındayken çocuk yirmi dört aylık oluncaya kadar bir erkekle evlenmesi 

yasaktır.
122

 

Karışık evlilik konusunda Yahudi cemaatleri arasında büyük ayrılıklar 

görülmektedir. Karışık yani Yahudi olmayan biriyle Yahudi birinin evliliğine karşı 

çıkanların temel argümanı aile kurumunun zayıflaması ve Yahudi milletinin 

saflığının ortadan kalkmasıdır. Yahudi kutsal kitabında yukarıda da bahsedildiği 

üzere klan için evlilik tek normal evlilik şeklidir ve klanın dışından kadınlar almanın 

İsrail oğullarının başına felaketler getireceği defalarca tekrarlanmıştır. Ancak zaman 

içerisinde batı ülkelerinde yaşayan Yahudiler arasında klan dışından evlenme yasağı 

gücünü yitirmiştir.
123

 Ortodoks Yahudiler arasında karışık evlilik kabul görmezken, 

Muhafazakâr Yahudiler diğer dinden olanın Yahudiliğe geçmesini istemekte, Reform 

Yahudileri ve Yeniden Yapılanmacı Yahudiler ise karışık evliliğe izin vermekte 

fakat doğan çocukların Yahudi yasalarına göre yetiştirilmesini istemektedirler.
124

 

          2.2. Düğün 

Yahudiler evlilik konusunda erkek ve kadının toplumsal statüsüne oldukça 

önem vermiş ve özellikle kadının mağdur olmamasını sağlamaya çalışmışlardır. 

Yahudilikte evlilik konusunda genel geçer bir kural vardır. Bu kurala göre bir erkek 

daha alt toplumsal sınıftan bir kadınla evlendiğinde onu kendi sınıfına yükseltmek 

yani kendisi ile aynı standartlarda yaşatmak zorundadır. Ancak tam tersi geçerli 
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değildir. Yani erkek toplumun daha alt kesiminden ise kadını kendi seviyesine 

çekmesi kabul edilemez.
125

  

Yahudi geleneklerine göre evlenme yaşı en erken kızlar için on iki, erkekler 

için on üçtür. Ancak günümüzde evlenme yaşı bir hayli ileri yaşlara kaymıştır. 

Günümüzde birçok ülke çocuk evliliğini yasaklamıştır. İsrail de bunlardan biri olarak 

kızların on yedi yaşına gelmeden evlenmelerine veya zorla evlendirilmelerine yasak 

getirmiştir.
126

  

Yahudilere göre bir erkek ve bir kadının evlenip mutlu olacakları onlar henüz 

anne karnındayken Tanrı tarafından belirlenmiştir. Kimin kim ile eş olacağı 

doğumdan kırk gün önce belirlenir ve artık bu iki ruh birbirinin eşidir. Bu iki ruhun 

her biri birbiri için bashert yani sözlüdür, alın yazıları birbirleri için yazılmıştır ancak 

insanların eşlerini bulması çok uzun zaman alabilir.
127

 

Yahudiler arasında geline kallah damada ise çatan denir. Düğünden önceki 

şabat günü gelin ve damat sinagoga Tevrat okumaya çağırılır. Bu ritüele Aşkenaz 

Yahudileri arasında aufruf/ofruf yani çağırmak denir. Sinagogda rabbi bazı özel 

kutsama duaları okur ve birliktelikleri ile yakında gerçekleşecek düğünlerini kutsar. 

Damat Tevrat okuyup şükran duaları söylerken arkadaşları başının üzerinde tallit 

tutar. Aileler bu sırada gelen tebrikleri kabul eder. Bu adetin damatların Kral 

Süleyman tarafından yaptırılan özel bir kapıdan geçerek aileleri ve arkadaşları 

tarafından tebrik edilip kendilerine çeşitli hediyeler verildiği mabet zamanından 

kaldığına inanılmaktadır. Bazı yerlerde aufrufun sonunda gelin ve damada birlikte 
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tatlı ve güzel bir hayat sürmeleri için şekerlemeler ve kuru üzüm atılır.
128

 

Aufruftan/ofruftan düğüne kadar olan zaman diliminde gelin ve damadın birbirlerini 

görmemeleri istenir. Bunun bazı sebepleri vardır. Öncelikle düğün hazırlıkları 

yapılırken gelin ve damat belki de en gergin kişiler olacaklardır, bu sebeple 

aralarında bir tartışma olsun istenilmez. Diğeri ise batıl bir inançtır ve aslında kadın 

ve erkeğin birbirlerinin etrafında çok dolaşırlarsa işin büyüsünün kaybolacağına 

inanmalarından kaynaklanır.
129

 

Müslüman ülkelerde yaşayan Yahudiler arasında kına geleneği görülür. Kına 

gecesi düğünden bir ya da birkaç gece önce yalnızca kadınların katılımıyla 

gerçekleşir. Kınada artık gelinin baba evinden yani çocukluktan çıkıp gelinlik yani 

kadınlık statüsüne geçişi simgelenir. Önceleri gelin ve damadın bir arada gelinin 

evinde toplanıp kutladıkları bu özel gün, günümüzde kadınların bir araya geldiği ve 

geline hediyeler verilip şarkıların söylendiği bir gün halini almıştır. Damat ise 

düğünden önceki Cumartesi günü sinagoga gidip Tevrat okur ve bunu düğünden 

sonraki Cumartesi günü de tekrarlar.
130

 

Biblik
131

 zamanlarda Yahudiler arasında damadın gelini alabilmek için 

gelinin babasına ödemek zorunda olduğu bir nevi başlık parası olan mohar geleneği 

mevcuttu. Ancak zaman içinde bu gelenek ortadan kalktı ve bunun yerine ise tam 

tersi niteliğe sahip bir gelenek olan drahoma geldi. Her ne kadar birbirine tepki gibi 

algılanabilecekse de aslında drahoma gelin için önemli bir yere sahiptir. Gelin olacak 

kızın babası kızına kendi evinde en güzel şekilde bakmış, onu büyütmüş ve bu 
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günlere getirmiştir. İşte bu sebeple artık kendi evinden çıkıp koca evine gideceğinden 

o evde de baba evinde yaşadığı gibi mutlu, mesut ve rahat içinde yaşaması 

istenmektedir. Baba damada drahoma yani maddi desteği bu sebeple yapmakta, hem 

yeni evli çiftin birlikteliğini hem de kendi kızının mutluluğunu, rahatlığını 

düşünmektedir. Drahoma geleneği günümüzde dindar aileler arasında devam 

ettirilirken birçok aile bundan vazgeçmişlerdir. Günümüzde pek uygulanmayan bir 

gelenek de Sefarad Yahudileri tarafından gerçekleştirilen aparar aşuardır. Buna göre 

gelinin çeyizi annesi tarafından evde aile yakınlarına ve konu komşuya sergilenir.
132

 

Tıpkı Türk toplumunda olduğu gibi çeyiz bir kadın için çok önemlidir ve bir nevi 

kadının onur ve gurur duyacağı bir metadır. Ancak günümüzde Yahudiler arasında 

bu geleneğe çok az rastlanmaktadır. 

Düğünden bir gün önce veya düğünden önceki son Perşembe günü gelinin 

mikveye dalması adettir. Mikve içi yağmur suyu ile dolu bir havuzdur ve insanın 

hayatında geçiş dönemi mahiyetindeki olaylardan önce veya sonra kullanılır. Bunlara 

ek olarak mikve şu zamanlarda da kullanılmaktadır: Kadının adet dönemi sonrası, din 

değiştirirken manevi bir arınma anlamında, mutfak eşyalarını kaşer hale getirmede 

ve yukarıda belirtildiği üzere düğün öncesinde. Ayrıca erkekler Yom Kippur, Şabat 

ve diğer bayramlar öncesinde mikveyi kullanırlar.
133

 Gelinin düğün öncesi mikveye 

dalması bir bayram havası yaratır. Gelin suya dalmadan önce şöyle der ”Sen kocamla 

aramıza sız, bizimle ol ve bizler yeryüzünde kimseye bakmayalım. Öyle bir evlilik 

olsun ki kocamla aramıza hiç öfke ve kırgınlık girmesin, hiç kıskançlık ve haset 

olmasın, sadece aşk ve bağlılık, huzur ve arkadaşlık, iyilik ve sabır olsun. Bir evlilik 

ki sadece aşk, neşe, nezaket ve bütün yaratıklara iyilik versin”. Ailenin kadın üyeleri 
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kendisine mikveye giderken eşlik eder ve kız havuza yedi kere dalar, şükür duaları 

okur. Bu dualar şunlardır: Şeehiyanu ve Tevila Berahası. Mikveye dalmanın yeni 

aileye mutluluk getireceğine inanılır. Mikveye dalmak bazı yönleriyle vaftiz ve gusül 

abdesti ile karşılaştırılabilecek bir ritüeldir. Tevila işlemi tamamlandıktan sonra 

tatlılar ve şekerlemeler ikram edilerek eğlenilir.
134

 

Geleneklerde zaman içerisinde oluşan değişimler sonucunda iki bölüm 

halinde icra edilen ve aralarında ortalama bir sene bulunan nişuin ve eruşin tek parça 

halinde ard arda yapılmaya başlanmıştır. Törenin yapılacağı yer hakkında bir 

kısıtlama getirilmemekle birlikte sinagogda veya herhangi bir yerde yapılması uygun 

görülmektedir. Ancak bazı yerlerde güneş batıp yıldızlar gökyüzünde belirdikten 

sonra töreni icra etmek gelenekselleşmiştir.
135

 Sebebi ise Tanrı’nın Hz.İbrahim’e 

verdiği sözü anmaktır. Bu olay Tevrat’ta şöyle geçmektedir ”Seni ziyadesiyle 

mübarek kılacağım ve senin zürriyetini göklerin yıldızları gibi deniz kenarında olan 

kum gibi ziyadesiyle çoğaltacağım.”
136

 Bunun yanında düğünün yapılmaması 

gereken günler de vardır bunlar: Şabat, bayramlar, Pesah ile Şavuot
137

 arasındaki 

sefira dönemi, on yedi Tamuz ile dokuz Av arası. Bayramlarda düğün 

yapılmamasının temel sebebi böyle önemli günlerde düğün ile bayramın birbirine 

karışacağı ve bayrama gereken önemin verilemeyeceği endişesidir.
138

  

Giyim kuşam konusunda dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudi 

toplulukları arasında farklılıklar görülmesine rağmen genel olarak gelinler beyaz bir 

giysi giyer ve başlarına yüzlerini kapatması için bir duvak takarlar. Erkek giyiminde 
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ise farklılıklar görülebilir. Bazı gruplarda erkek kittel veya tallit giyerken bazılarında 

zengin ve titiz bir şekilde işlenmiş giysiler de giyebilir.
139

 Bazı kaynaklarda 

gelinlerin 20. yüzyıl öncesinde kadife veya ipekten yapılmış işlemeli giysiler 

giydikleri ancak daha sonra beyaz gelinlik giymeye başladıkları zikredilmektedir. 

Gelinler düğünden sonra gelinliklerini sinagoga bağışlamışlar, kesilip yeniden 

dikilen gelinliklerden kutsal dolabın önündeki parohet perdeleri ve teva yani kürsü 

örtüsü yapılmıştır.
140

 Gelinin damada bir kipa hediye etmesi de gelenektir.
141

 Düğün 

haftanın herhangi bir günü olabileceği gibi batı ülkelerinde yaşayan Yahudiler 

Pazar’ı Ortodoks Yahudiler ise Salı gününü tercih ederler. Salı’nın tercih edilme 

sebebi Tanrı’nın yarattığı şeye bakıp memnun olmasıdır.
142

 Bu olay Tevrat’ta şöyle 

geçmektedir “Tanrı kuru toprağa yer dedi ve suların birikintisine denizler dedi ve 

Tanrı iyi olduğunu gördü. Ve Tanrı dedi: Yer ot, tohum veren sebze ve yer üzerinde 

tohumu kendisinde olup cinslerine göre meyve veren ağaçlar hâsıl etsin ve böyle 

oldu. Yer ot, cinslerine göre tohum veren sebze ve tohumu kendisinde olup cinslerine 

göre meyve veren ağaçlar çıkardı ve Tanrı iyi olduğunu gördü.”
143

 

Önceleri iki parçaya bölünmüş olan evlilik ritüelinin artık bir bütün olarak 

icra edildiğine yukarıda değinilmişti. Günümüzde bu törenin adı kiduşindir. Dindar 

Yahudilerde gelin ve damadın düğün günü oruç tutmaları bir gelenektir. Buna göre 

düğün yeni bir başlangıç, beyaz bir sayfa olarak görülmektedir. Bu yönüyle Yom 

Kippur’a benzetilmektedir.
144
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Her şey tamam olduğunda hupanın altına girmeden önce damat şahitler 

eşliğinde ketuba yani evlilik sözleşmesindeki maddeleri tekrar ele alır. Damadın bu 

işlemi görevli rabbiden bir bez parçası, mendil veya başka diğer şeyleri alması ile 

son bulur. Ardından orada bulunanlar belgeye şahitlik eder ve imzalarlar.
145

 Damat 

gelinin beklediği bir odaya götürülür, gelini görerek başına duvağı yerleştirir ve 

yüzünü örter. Buna Aşkenazlar arasında bedeken di kale yani “gelini örtme” denir.
146

 

Damadın bunu yapmasındaki amaç bir zamanlar Hz.Yakub’un Rahel ile 

evlenecekken kayınpederinin onu diğer kızı Lea’yı vererek bu şekilde kandırmasıdır. 

O evleneceği kızı duvağı sebebiyle görememiş ve yanlış kişiyle evlenmiştir. Bu 

sebeple Yahudiler sembolik olarak o kandırılmayı tekrarlamamak için geline duvağı 

damadın takmasını gelenekselleştirmişlerdir. Her ne kadar bu efsanevi boyutu olsa da 

işin bir de kişinin sevdiği kişiyi örtme, gizleme boyutu vardır.
147

 Bedeken ritüeli 

konusunda farklı yorumlar da yapılmıştır. Bazıları bunun Rebeka’nın İshak’ı görünce 

peçesini örtmesinden veya Yahudi evli kadınların dışarı çıkarken başlarını örtmeleri 

emrinden kaynaklandığını savunurken, bazı yorumcular örtmenin kadının yalnızca 

kocasına ait olduğunu simgelediğini ifade etmişlerdir. Kimileri ise bunun kocanın 

karısının giyim kuşam ihtiyacını karşılama zorunluluğunu simgelediğini 

belirtmişlerdir.
148

 

Bedeken tamamlandıktan sonra damat kendi ve gelinin babasıyla birlikte 

rabbi veya kantorun kutsama duaları eşliğinde hupa altına girer.
149

 Bu kimi zaman 

değişiklik gösterebilir. Bazı topluluklarda damada babalar geline anneler eşlik 
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ederken, bazılarında ise gelin ve damada kendi anne babaları eşlik edebilir. Damat 

gelini hupanın yakınında veya altında karşılar. Çünkü kutsal kitapta şöyle 

yazılmıştır: ”Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi 

tek beden olacaktır.”
150

 Bu sırada koro halinde şu ilahi söylenir ”Gözlerimi dağlara 

kaldırıyorum. Yardımın nereden gelecek? Yardımın gökleri ve yeri yaratan 

Rab’dendir. Seni koruyan uyuklamaz. İşte İsrail’i koruyan uyuklamaz ve uyumaz. 

Seni koruyan Rab’dir. Sağ yanında Rab sana gölgedir. Gündüzün güneş ve geceleyin 

ay seni vurmaz. Rab her şeyden seni korur, senin canını korur. Şimdiden ebede kadar 

Rab senin çıkışını ve girişini korur.”
151

  

Düğünde müzik çalınabileceği gibi kimi zaman davetliler ellerinde kandillerle 

çifte eşlik edebilirler. Düğüne katılan kişi sayısı değişebilir ancak bir minyan yani en 

az on yetişkin erkekten oluşan topluluk düğünde bulunmalıdır.
152

 

Hupa ilk zamanlarda damadın baba evinde veya kendi evinde gelin ve kendisi 

için özenle hazırladığı, süslediği bir oda idi. Oda aslen gelinin artık baba 

otoritesinden çıkıp kocasının otoritesi altına girdiğini göstermekteydi. Zaman 

içerisinde hupa değişim göstermiş ve özel odayı simgeleyen anlamından 

uzaklaşmıştır. Özellikle 15. yüzyılın başlarında Yahudi düğünleri hala evlerde 

yapılmaktaydı ve sinagoglarda düğünlere rastlanmıyordu. Ortaçağ Avrupa’sının anti-

semitist ideolojisi de hesaba katılırsa gelinin damadın evine gelmesi yani hupaya 

girmesi geleneği yerini çoğu zaman damadın içgüveysi olarak kayınpederinin evine 

yerleşmesine sebep olabilmekteydi. Dolayısıyla bu süre zarfında hupa eski anlamını 
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yitirmişti. Hupanın bu değişimi Polonya Yahudilerinin dört ayaklı taşınabilir bir 

çadır şeklinde bir hupa kullanmaya başlayıncaya kadar sürdü. Ancak bu dönemden 

sonra Polonyalı Yahudilerin kullandıkları bu tip, Avrupalı diğer Yahudilerce 

benimsendi. Buna göre gelin ve damat artık hupanın içinde değil altına giriyorlardı 

ve düğünler de sinagoglarda yapılıyordu. Günümüzde dünya üzerindeki Yahudiler 

arasında hupa şekli değişiklikler göstermektedir. Kimileri hem hupa hem tallit 

kullanırken bazıları ise ya sadece hupa ya da sadece tallit kullanmaktadır
153

  

Hupa Tanrı’nın yeni evli çiftleri kutsayışını ve koruyuşunu simgelemekle 

birlikte kimi zaman dört ayak üzerine yerleştirilmiş bir çardak, kimi zaman ise 

sadece bir tallitten ibaret olabilir. Tallit bazen köşelerinden dört sopaya takılır, bazen 

ise davetli dört kişi tarafından çiftin üzerine tutulabilir. Tallitin hupa olarak 

kullanılmasının sembolik bir anlamı da vardır. Buna göre tallitin her köşesinde 

sekizer saçak olmak üzere toplam otuz iki saçak bulunur ve otuz iki Hebrew/İbrani 

kelimesinin sayısal karşılığıdır. Hupanın ayakları ise evliliğin temeli olan iman ve 

sadakatin tepeleri kabul edilerek yeni ailenin sağlam temellerini simgeler.
154

 

Ebeveynler ve çift yerlerini aldıktan sonra gelin damadın sağında durur bu sırada 

rabbi vaaz vermeye başlar, bu aynı zamanda ritüelin başlangıcıdır. Rabbi sonrasında 

kadehlere doldurulmuş şarabın üzerine kutsama duaları okur ve şöyle der “Kutsal 

buyruğuna evlenmeyi de kattı. Bize kiminle evlenebilip kiminle evlenemeyeceğimizi 

bildirdi.”
155

 Damadın babası damada gelinin annesi de geline içmeleri için şarap dolu 

kutsanmış kadehleri verir. Gelin ile damadın aynı kadehi paylaştıkları da olur. Önce 
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damat şarabı içer ardından geline uzatır o da içer
 156 

Aynı kadehten şarap içmek erkek 

ve kadının artık birbirlerine mühürlenmesi ve hayatın acı, tatlı her şeyine birlikte 

katlanacakları anlamına gelmektedir.
157

 

Ardından rabbi kutsama duaları okumaya devam eder, damat gelinin duvağını 

açar ve iki şahidin eşliğinde gelinin işaret parmağına yüzüğü takarak şunları söyler: 

”Bu yüzükle benim için Musa ve İsrail kanununa göre kutsanmaktasın.”
158

 Reform 

Yahudilerinde kadın da erkek ile aynı sözleri söyleyip ona bir yüzük takabilir.
159

 

Yüzüğün altın olması her zaman tercih edilir. Çünkü pahalı taşlarla süslü yüzüklerin 

sahte olma olasılığı yüksektir. Dolayısıyla yüzüğün değeri ağırlığı ve karatı ile 

ölçülür. Yüzük damat tarafından parası ödenmiş ve yalnızca damada ait olmalıdır. 

Eğer yüzük aile yadigârı ise sembolik olarak parası ödenip satın alınmalıdır. 

Yüzük/yüzükler takıldıktan sonra evlilik sözleşmesi olan ketuba okunur. 

Ketuba yukarıda da değinildiği gibi ya düğünden hemen önce imzalanır ya da yüzük 

takma töreninden sonra okunup imzalanır. Ketuba ya rabbi ya da çiftin belgeyi 

okutarak onurlandırmak istedikleri biri tarafından yüksek sesli bir şekilde okunur. 

Ketubanın Tanrı ile İsrail oğulları arasında Sina Dağı’nda yapılan anlaşmaya da 

benzetildiği olmuştur.
160

 Aramice yazıldığından belgeyi okuyan kişi davetli 

kalabalığa yazılanları çevirir veya özetler.
161

 Ketuba tek taraflı bir belgedir ve 

yalnızca gelinde bulunan tek bir kopyası vardır. Ketuba imzalanırken rabbi 

tarafından iki şahit huzurunda kendisine belgede yazılanları kabul edip etmediği 

sorulur. O anda damat ona uzatılmış bir mendili tutmaktadır. Mendil damadın verdiği 
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sözün tanığıdır ve rabbi mendili saklayacağını eğer sözünden dönerse mendili 

gösterip sözünü ona hatırlatacağını söyler. Bu sembolik ritüele kabbalat kinyan veya 

kinyan yani “satın alma”, “kızı alma” denir. Günümüzden iki bin yıl önce ilk kez 

kullanıldığı düşünülen ketuba aslında kadının haklarını ve geleceğini güvenceye alan 

bir belgedir. Buna göre ketuba kullanılmadığı zamanlarda gelinler istendiği gibi 

alınıp satılabiliyor, mirastan mahrum bırakılabiliniyor ve hatta istendiği zaman tek 

taraflı olarak boşanabiliyorlardı. Ancak ketuba imzalanmaya başlandıktan sonra 

kadının boşansa bile özellikle finansal anlamda geleceği güvenceye alınmış 

oluyordu. Ketuba imzalamadan evlilik meşru sayılmayacağından en fakir erkekler 

bile bazı şeyleri karılarına ipotek ederek belgeye ekliyorlardı veya rehin veriyorlardı. 

Bu da aynı işlemi görüyordu ve boşanma veya ölüm durumunda bunlar artık kadının 

oluyordu. Ama bilinmektedir ki tarih boyunca birçok Yahudi oldukça fakir oldukları 

için evlilikler boşanma ile sonuçlanmıyordu. Çünkü eğer boşanma meydana gelirse 

belgede yazanları karşılamak imkânsız olabilirdi. Son yıllarda reform, yeniden 

yapılanmacı ve muhafazakâr topluluklar belgeyi imzalamanın gerçek amacının artık 

var olmadığını öne sürerek artık ketuba kullanmamaktadırlar. Bunun yerine 

düğünlerinde normal bir evlilik belgesi imzalarlar. Ketubayı kendilerine uygun 

görmediklerinden daha eşitlikçi bir belge kullanmayı tercih ederler. Tüm bunlara 

rağmen ketuba geleneği hala önemini korumaktadır. Çünkü ketuba ile evlenmek hem 

geçmiş kuşaklar ile aralarında manevi bir bağ kurmalarını hem de birbirlerini 

kendilerinden önceki kuşakların yaptıkları gibi korumalarını sağlamaktadır.
162

 

Ketuba, “ikkar ketuba” ve “tosefet ketuba” olarak iki parça halinde olabilir. 

Asıl önemli belge olan ikkar ketubada boşanma durumunda kadının alacağı tazminat 
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yer alırken ek belge niteliğinde olan tosefet ketubada karısının ölümü durumunda 

damadın eğer almışsa drahomayı gelinin ailesine geri ödeyeceği belirtilir. Bunun 

yanında eğer gelin kendi rızasıyla ketubada yazan bazı maddelerden vazgeçmeye 

kalkarsa bu mümkündür, ancak her halükarda drahoma aileye geri ödenmek 

zorundadır. Çünkü bu parayı damada yardımcı olmak için gelinin ailesi vermiştir, 

dolayısıyla para gelinin değil ailesinindir. Yukarıda da belirtildiği üzere tek kopya 

halinde yalnızca gelinde bulunan ketubanın bir kopyası da sinagogda korunur. Bu 

sayede herhangi bir kaybolma durumunda çiftler sinagoga giderek yeni bir belge 

edinebilmektedirler. Ketubanın sinagogdaki kopyası bir nevi ailenin şecere veya 

sicili gibidir. Çiftin çocukları için ileride sinagogda yapılacak törenlerde bu belgeye 

bakılmaktadır. Ketuba resmi nikâhın geçerli olduğu ülkelerde tek başına çiftlerin evli 

olduklarını kanıtlayabilse bile hukuken bir geçerliliği bulunmamaktadır. Ancak 

herhangi bir evliliği ispat durumunda kullanılabilir.
163

 

Ketuba okunması ve imzalanmasıyla nişan aşaması biter ve evlenme bölümü 

başlar. Kadehler tekrar şarapla doldurulur ve rabbi kutsamaları okumadan önce şarap 

dolu bardağa bakarak bir dua okur “Ve Tanrı sana göklerin çiyinden ve yerin verimli 

topraklarından bol buğday ve yeni şarap versin.”
164

 Rabbi bundan sonra yedi 

kutsama duasını okumaya başlar. Kutsamaların konuları sırasıyla şunlardır: İlk 

kutsama orada hazır bulunan toplanmış kalabalık/cemaat içindir, ikincisi 

Hz.Adem’in yaratılışı içindir, sonraki üç kutsama evlenen çift içindir, son kutsama 

ise tüm İsrail içindir. Kutsamalar festivallerde ve kutlamalarda içilen bir içki olduğu 

için şarap üzerine yapılır. Kutsamalar düğünden sonraki yedi gün boyunca her 
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yemekte tekrar edilir. Şabat bunun dışındadır çünkü Şabat başlı başına bir 

kutsamadır. 
165

 

Kutsamalardan sonra çiftler kutsanan şarabı içerler. Şarabın içildiği kadeh bir 

bez veya naylona sarılıp kırılır. Kırılan bir tabak da olabilir ve damadın ayakları 

altında da ezilerek kırılabilir. Bardağın kırılması Yahudilerin en mutlu zamanlarında 

dahi başlarından geçen felaketleri her zaman hatırlayacakları anlamına gelir. Bunlar 

arasında mabedin iki kere yıkılması ve ikinci dünya savaşındaki Yahudi soykırımı da 

vardır. Kırılan tabak veya bardak parçalarının hiçbir parçası, damada uğursuzluk 

getirebileceğine inanıldığından kaybedilmez ve ya toprağa gömülür ya da çok özel 

bir yere saklanır.
166

 Bardak kırmak yalnızca kötü şeyleri hatırlamayı simgelemez. 

Bazılarına göre bardağın kırılması yeni evlenen çiftin doğacak çocuklarının İsrail 

Yurdu’nu yenileyeceği veya onaracağına dair umudu da sembolize eder. Çiftin 

çocukları sayesinde İsrail Yurdu bağımsız, özgür ve barış içinde olacaktır.
167

 Damat 

bardağı kırarken şunları söyler “Ey Yeruşalim seni unutursam sağ elim kurusun. Seni 

anmaz Yeruşalim’i en büyük sevincimden üstün tutmazsam dilim damağıma 

yapışsın.”
168

 Kırılan bardağın ailevi bir anlamı da vardır. Buna göre bir bardak 

kırıldığında nasıl ki artık asla eskisi gibi olamayacaktır, evlilik de böyledir. O yüzden 

evlilikte hassasiyetle adım atılmalı ve uyum korunmaya çalışılmalıdır.
169

 

Bardak kırılıp evlilik ritüeli sona erdikten sonra çift beraber birkaç dakika 

yalnız kalacakları yere giderler. Bu olaya yichud/yihud denir. Çiftlerin yalnız 
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bırakılması aslında cinsel ilişkiyi sembolize etmektedir
170

 ve bu yolla çift artık tam 

olarak evli sayılmaktadır. 

2.3. Boşanma 

Boşanma durumu birçok dinde olduğu gibi Yahudilik için de hoş karşılanan 

ve istenen bir durum değildir. Yani bir yanıyla dini bir birliktelik olan evliliğin sona 

ermesi hem ailenin dağılmasına hem de ailenin eğer varsa çocuklarının kötü bir 

şekilde büyümesine neden olacaktır. Yahudi inancında bir çiftin boşanmasına 

uzaklaştırma, sürgün, kovma anlamlarına gelen geruşin denir.
171

  

Yahudi yasalarına göre boşanma yasaklanmış değildir, tıpkı evlilik gibi 

boşanma da şartlar uygunsa gerçekleşebilir. Yahudilerde bir erkek karısını istediği 

zaman tek taraflı boşama hakkına sahipti. Bunun için yapması gereken karısına bir 

boşanma belgesi yani sefer keritut vermek ya da belgenin ona ulaşmasını sağlamaktı. 

Koca karısına belgeyi ulaştırdıktan sonra onu evinden gönderirdi. Biblik dönemde 

henüz içinde ne yazdığı bilinmeyen boşanma belgesi tahminen şu formülü 

içermekteydi; “Ne o benim karım ne de ben onun kocasıyım”. Zaman içerisinde 

boşanmanın nasıl olacağı daha açık bir şekilde karara bağlanmaya başlandı. Buna 

göre “eğer bir erkek karısında kötü bir şey görürse ona bir boşama belgesi verir ve 

evinden gönderir” maddesi boşanma olayının temel dayanağı oldu. Erkek karısını 

boşamak için ona get pitturin veya kısaca get denen boşanma belgesini vermeli veya 

bir şekilde ulaştırmalıydı. Her ne kadar boşanmak yasak olmasa da aile kurumunun 

ortadan kalkması rabbiler için çok kötü bir olay olarak görülmüş ve “her kim karısını 

boşarsa sunak bile ağlar“ sözünün ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yahudi 
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yasasında erkeğin kadını hiçbir sebep göstermeksizin istediğinde boşayabilmesi, 

zaman içerisine Yahudi cemaati arasında boşanma veya haksızlıkların çoğalmasına 

neden olmuş olmalı ki Rabbi Gersom (960-1040) orta çağda bu konuda bazı 

düzenlemeler yapmak zorunda kalmıştır. Buna göre artık kadınlar kendi istekleri 

olmadan kocaları tarafından boşanamayacak ve mevcut karılarını boşamadan yeni bir 

kadın alamayacaklardı.
172

 Bu yolla Gersom hem kadınları büyük bir mağduriyetten 

kurtarmış, hem de poligami yani çok eşliliğin önüne geçmiştir. 

Bir koca karısına boşanma belgesi yani get verdiğinde kadın bu belgeyi bet 

din yani din mahkemesine götürürdü. Hâkimler getirilen belgeyi bir daha 

kullanılmaması için yırtar veya keserlerdi. Bu yolla kadın ve erkek boşanmış olurdu. 

Günümüzde bir çiftin boşanması sivil mahkemenin olmadığı İsrail’de yalnızca din 

mahkemesinde mümkün olabilmektedir. Amerika’da ise durum daha farklıdır çünkü 

Amerikan yasalarına göre bir çift ancak devletin yasalarına göre evlenip boşanabilir. 

Ancak devlet mahkemelerinde gerçekleşen boşanma işin ancak sivil boyutunu 

çözebilir. Çiftin tamamen boşanması için dinen de boşanma işleminin 

gerçekleştirilmesi gerekir.
173

 

Günümüzde çiftlerin boşanma sürecinde yüzlerce yıldır süren gelenek devam 

etmektedir. Çiftler üç hâkimden oluşan ve kanun evi manasına gelen bet dine 

boşanmak istediklerine dair belge ve iki şahit ile başvururlar. Şahit getirememe 

durumunda hâkimler de şahit sayılabilir. Eğer çiftler daha önce sivil mahkemede 

boşanmışlarsa mahkeme çiftleri boşamakta daha az araştırma yapar ve konuyu 

derinlemesine irdelemeden işlemi gerçekleştirir. Hâkimler boşanmayı tamamlamadan 
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önce kadın ve erkekle ayrı ayrı görüşüp rızalarının olup olmadığını sorarlar. 

Boşanma belgesi büyük bir titizlikle yazılır ve herhangi bir yanlış anlamaya karşı 

belgeye, belgenin hazırlanıp imzalandığı yerin tam olarak coğrafi konumu da eklenir.  

Her şey hazır olduğunda mahkemede Aramice yazılan ve ardından imzalanan get 

kadına verilir, o da belgeyi hâkimlerden birine verir. Hâkim belgeyi eskiden beri 

yapıldığı gibi keser, bu yolla belgenin tekrar kullanılamayacağına garanti altına almış 

olur.
174

  

Kesilen belgenin parçaları hahamlıkta muhafaza edilir. Yani get’in yazılması, 

ulaştırılması, kabul edilmesi, belgenin tekrar kullanılamaz hale getirilmesi ile 

boşanma gerçekleşir ve taraflara p’tur denen evlenmekte serbest olduklarına dair 

belge verilir.
175

 Kadının belgeyi kendisinin alması gerekmez, onun yerine bu işi bir 

yakını da yapabilir. Belgeyi alan kişi onu havaya kaldırarak herkese gösterir ve 

kadının doksan gün içerisinde başka biriyle evlenebileceği ilan edilir. Kadın eğer 

mahkemedeyse ellerini masanın üzerine koyar ve kocası da belgeyi onun ellerine 

bizzat verir.
176

 

Yukarıda bir erkek ve kadının ancak din mahkemesi önünde tam anlamıyla 

boşanabileceği belirtilmişti. Ancak bazı durumlarda boşanma gerçekleşmez veya 

gerçekleşemez. İşte böyle durumlarda kadın kocası ile hala evli sayılsa da fiili olarak 

durum öyle değildir. Bu şekilde mağdur olmuş kadınlara “demir atmış” manasına 

gelen aguna denir. Aguna bir kadın başkasıyla evlenemez ve statüsü uzun süre aynı 

kalabilir. Bir kadının aguna olması beş yolla mümkündür. Bunlar: 

1-  Erkeğin karısını terk edip ortadan kaybolması. 
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2-  Erkeğin ölmesi ancak kadının bunu kanıtlayamaması. 

3-  Evliliğin artık tahammül edilemez oluşu ancak kocanın boşanmaya yanaşmaması. 

4- Evliliğin tahammül edilemez oluşu ancak kocanın akli dengesinin boşanmak için 

yerinde olmaması. 

5- Kocanın ölümü sonrası geride evlat bırakmaması sonucunda kadının yevama 

olması. Ancak kadınla evlenmesi gereken kişi olan ölmüş kocanın kardeşinin bunu 

reddetmesi durumlarıdır. (Levirate evliliği denen bu evlilik türünde eğer kadının 

kocası hayatını kaybederse kadın ile kocanın varsa erkek kardeşi evlenir. Bunu 

yerine getirmemek kadına ve geleneklere küfür sayılır.)
177

 

Görüleceği üzere kadını mağdur eden aguna olma durumu birçok sebeple 

olabilmektedir. Ancak zaman içerisinde din adamları bir kadının aguna olarak 

mağdur olmasını engellemek için bazı yollar geliştirmişlerdir. Tam olarak konumuza 

dâhil olmadığından üzerinde derinlemesine durulmayacak ancak birkaç örnek 

verilmeye çalışılacaktır. 

Kocanın esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolma veya ölümü durumunda 

kadın aguna olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan mahkemeye başvurur. 

Mahkeme kadından genelde iddiasını kanıtlaması için bir şahit ister ancak bunun 

hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Çünkü zaman geçtikçe hafıza 

zayıflayacaktır. Kocanın öldüğüne dair açık bir kanıt varsa mahkeme bunu kolaylıkla 

kabul edip kadını aguna olmaktan kurtarabilir. Bazı durumlarda kadın hiçbir şahit 

bulamaz. Böyle hallerde kadının beyanını kabul etmek için mahkeme ölmeden önce 

aralarında husumet olup olmadığına bakar. Eğer husumet yoksa kararı kadını aguna 
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olmaktan kurtarmak olabilir. Aksi halde kadının başka amaçları olduğu 

düşünülecektir. Bazı kadınların sırf kocalarının cesetleri bulunamadığı için ikinci 

dünya savaşında aguna oldukları bilinmektedir. Yahudi tarihi boyunca kocaları 

savaşta hayatlarını kaybettikleri ve cesetleri bulunamadığı için aguna olmuş birçok 

kadın vardır. Yahudiler buna bir çözüm olarak savaş öncesi boşanması denebilecek 

bir yöntem bulmuşlardır. Buna göre çift savaş öncesinde boşanırlar. Eğer erkek 

savaştan sağ dönerse tekrar evlenirler, eğer dönmezse kadın aguna olmaktan 

kurtulmuş olur.
178

 

Günümüzde eşlerinden sivil mahkemeler önünde boşanan veya evlilik 

dayanılmaz bir hal aldığı halde boşanma belgesi olan get kocaları tarafından 

kendilerine verilmeyen kadınlar da bulunmaktadır. Kocaları tarafından bu kötü 

duruma bırakılan kadınlar İsrail’de bet dine başvurmakta ve mahkeme kocayı 

karısına boşanma belgesi vermesi için zorlamakta, ona baskı yapmaktadır. Eğer koca 

karısına get vermemekte direnirse belgeyi verinceye kadar hapse atılabilmektedir. 

Bazı kadınlar ise böyle bir şey ile uğraşmamak için evlenirken ketubalarına 

boşanmaları halinde kocasının belirlenen bir süre içerisinde kendilerine boşanma 

belgesi vereceği maddesini eklemektedirler.
179

            

           3 ) ÖLÜM İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR 

Ruh, ruhun ölümsüzlüğü ve ruh ile vücut arasındaki ilişki Yahudi tarihi 

boyunca tartışma konusu olmuş başlıklardır. Kutsal kitapta insanın ruh ve beden 

olmak üzere bir bütün olarak değerlendirildiği görülmektedir. Aralarında bir ayrım 

yapılmış olsa dahi bu çok da keskin bir şekilde değildir. Kitapta insan tanımlanırken 
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nefes anlamına gelen neshama ve ru’ah kelimeleri kullanılmış, her ikisi için de derin 

ve ayrı bir tanımlama yoluna gidilmemiştir. Ruh ve beden hakkındaki derin yorumlar 

ileriki dönemlerde rabbiler tarafından yapılmıştır. Buna göre ruh vücudun kral ve 

yöneticisi, hayatın temeli ve organizatörüdür. Bu aynı bir atın binicisi, geminin 

kaptanı ve ülkenin yöneticisi gibidir. Bunlara rağmen ruh aynı zamanda yeryüzüne 

ait olmayan, garip bir varlık olarak da algılanmıştır. Her ruh Tanrı tarafından yoktan 

var edilmiştir. Vücut ve ruh birbirine bağımlı iki varlıktırlar ve birbirlerine yardımda 

bulunurlar. Ruh vücudun yaptığı iyi eylemlerle kendi tanrısal yaratılışını 

mükemmelleştirirken, vücut da ruhun ona sağladığı sezgileri kullanır.
180

 

Talmudik dönem rabbileri için de durum farklı değildi. Onlar da tıpkı 

kendilerinden öncekiler gibi ruhun tanrı tarafından vücuda üflendiğine 

inanıyorlardı.
181

 Bunlara ek olarak onlar ruhun insan uyurken vücuttan ayrıldığını ve 

yükseldiğini düşünmüşlerdi. Onlara göre insan uyuduğunda ruhu kısa bir süreliğine 

vücudunu terk edecek, sabah geri gelecekti. Ancak ölüm geldikten sonra ruh vücudu 

tekrar dirilme gününe kadar terk edecekti. Sonuç olarak rabbiler şöyle bir sonuca 

vardılar: Ruh bu dünyada misafirdir ve vücut da onun ikametgâhıdır. Dolayısıyla 

vücuda ruhun ikametgâhı olduğu için saygı gösterilmeliydi. Vücut ile ruh bir 

bütünlük içindeydiler. Tıpkı tanrı dünyayı doldurur ancak görülmez, ruh da vücudu 

doldurur ancak görülmez. Ruh Tanrı gibi saftır çünkü bizzat Tanrı ruhu insana 

üflemiştir. Bu yüzden insanın vücuduna iyi bakması zorunludur. İntihar etmek, 

ötenazi ve ölümü gerçekleştirmek için insanın kendine yapacağı her şey yasaktır 
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çünkü Tanrı’nın verdiği canı Tanrı alır. Hesap günü geldiğinde kişi işlediği günahlar 

sebebiyle bizzat ruhu tarafından suçlanacaktır.
182

  

Tevrat’a göre ölümün iki sebebi vardır: Birincisi insanın topraktan gelip 

toprağa dönmesi gerektiği,
183

 ikincisi ise günahtır. Tevrat bize ölümün dünyaya 

Hz.Adem’in işlediği günah sonucunda girdiğini söylemektedir. Buna göre Hz.Adem 

Tanrı’nın yenmesini yasakladığı meyve ağacından yemiş, bu sebeple Tanrı 

tarafından cennetten kovulmuş ve dünyada ölümlü bir hayat yaşamaya mahkûm 

edilmiştir.
184

 Genel kabul görmeyen bir düşünceye göre ölüm günahların karşılığıydı. 

Rabbiler bunu açıklamak için şöyle demişlerdir: “Günahsız bir ölüm yoktur ve tüm 

insanlar bir şekilde günahkâr oldukları için bu, insanın kaçınılmaz kaderidir.” Diğer 

bir görüşe göre ise ölüm doğanın ayrılmaz doğal bir parçasıdır. Doğal olması 

yaratımın ve hayatın sürekliliğinin devamından gelmektedir. Bazı canlar dünyaya 

gelecek, bazıları ise dünyayı terk edecektir ve bu normaldir. Günahın ölüm üzerinde 

tabii ki bir etkisi vardır, ancak günah doğrudan ölümün sebebi değildir. Günah ancak 

ve ancak ölümü hızlandırabilir. Buna göre kişi hayatı boyunca günahtan uzak durursa 

daha uzun ve sağlıklı bir hayata sahip olabilir.
185

 Bu görüşün bir benzeri Musa bin 

Meymun (1135-1204) tarafından dile getirilmiştir. Musa bin Meymun’a göre ölüm 

aslında yaratımın bir parçasıdır. Ölüm sayesinde yeni nesiller dünyaya gelmekte ve 

insan hayatının devamlılığı sağlanmaktadır.
186

 Doğum ve ölüm birbiri ile paralel 

olarak düşünülmüştür. Nasıl ki insan doğduğunda ağlayarak doğar ve ileride tüm 
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dünya benim der, ölmeden önce de iç geçirip yanımda bu dünyadan hiçbir şey 

götürmüyorum der.
187

 

Rabbilere göre dokuz yüz üç tane ölüm şekli vardır. Kişilerin ölüm şeklinin 

ve çektikleri acının onların günahları ile orantılı olduğu düşünülmüştür. Örneğin iyi 

ve doğru bir insanın ruhunun vücudundan ayrılışı ölüm meleğinin yardımıyla adeta 

tereyağından kıl çekmek gibidir, yani çok kolaydır. Ancak kötü bir insanın ölümü bu 

kadar kolay değildir. En kolay ölüm şekli olan dokuz yüz üç ölümden en kolay olan 

ölüme, ölüm öpücüğü denmiştir.
188

 

             3.1. Ölüm Öncesi ve Sonrasında Yapılan İşlemler 

Herhangi bir sebepten dolayı ölüm döşeğinde olmak insanın bu dünyada son 

zamanlarını geçirmesi anlamına gelir ve bu durumdaki kişiye duyulan saygı 

sebebiyle yakınları ve sevdikleri tarafından bu son anlarında destek olunmalıdır. 

Hasta bir halde yatağında yatan kişiyi ziyaret etmek (bikur colim/çolim) mitzvadır. 

Eğer hasta ciddi bir şekilde hasta ise onu yüreklendirmek, umudunu yitirmemesini 

sağlayıp son dualarını etmesini, günahlarını itirafı ve şema okumasını sağlamak bir 

gelenektir.
189

 Eğer hasta duaları kendisi okuyamıyorsa ona yardım etmek gerekir.
190

 

Genelde bu yapılanlar bir din görevlisinin eşliğinde gerçekleşir. İslam’daki Kelime-i 

Şehadet ile benzer nitelikte olan şema genelde orada bulunanlar tarafından söylenir, 

eğer hastanın aklı başında ise o da eşlik eder veya eşlik etmesi sağlanır.
191

 Son 

anlarını yaşayan kişinin geride kalanlarına tzava’a/tzava adında bir son istek ve 
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arzularının yazıldığı kâğıdı bırakması gelenektir. Buna göre kişi çocuklarından bazı 

isteklerde bulunur, isteklerin geride kalanlar için büyük bir önemi vardır. Kâğıtta 

yazılanlar şu şekilde olabilir: ”Annene saygılı davran, evimizdeki ışık hiç sönmesin 

ve benim yatağım her zamanki yerinde kalsın.”
192

 

Ölen bir kimse asla yalnız bırakılmamalıdır ve yezi’at neshama yani ruhun 

ayrılışı sırasında kişinin yanında bulunmak büyük bir mitzva kabul edilir. Yukarıda 

da değinildiği gibi kişi günah itirafında bulunur, eğer bunu yaparken bu iş için 

gereken söylenecek sözleri ezbere bilmiyorsa şunu söylemesi de yeterlidir ”Ölümüm 

günahlarımı telafi etsin.” Günah itirafı genelde Şabat veya kutsal günlerde 

gerçekleştirilir ancak kadın ve çocukların karşısında yapılması tercih edilmez. Sebebi 

ise kadın ve çocukların üzüntüye boğulup hasta kişiyi de üzmelerinden 

korkulmasıdır. Günah itirafı şu sözlerle bitirilebilir: ”Ey İsrail! Yahve Tanrı’dır ve 

Tanrı tektir.”
193

 

Yahudi inancına göre birinin ölümünden gömülmesine kadar geçen sürece 

aninut, devamındaki yas sürecine ise avelut denir. Kişinin bu dünyadan ayrılmasıyla 

birlikte aninut süreci başlamış olur.
194

 Ölümün gerçekleştiği net olarak nefes alış 

verişin kesilmesi, kalbin, reflekslerin ve nabzın durması ile anlaşılır. Ardından orada 

bulunanlar Baruk dayyan ha-emet kutsamasını okurlar. Ölüm sonrasında kişi sekiz 

dakika süresince dokunulmaz olur ve bu sırada burnunun altına küçük bir tüy konur 

ve kımıldayıp kımıldamadığı izlenir. Eğer kımıldamıyorsa ölenin en yakını gidip ağız 

ve gözleri kapatır. Ölüm katılığı başlamadan önce de çeneyi açılmaması için bağlar. 

Ölü ayakları kapıya bakacak şekilde yere yatırılır ve üzerine bir çarşaf örtülür. Bir 

                                                           
192

 Robinson, s. 183-184. 
193

 Rabinowicz, “Death”, s. 512-513. 
194

 Knobel, s. 396. 



78 
 

kandil yakılıp ölen kişinin başucuna konur ve evdeki tüm aynalar ya ters çevrilir ya 

da üstleri kapatılır. Evdeki suların boşaltılması bir gelenektir. Ölen kişi yalnız 

bırakılmaz. Bu adet kişiyi şeytani ruhlardan korumak düşüncesinden çıkmış 

olabileceği gibi bir zamanlar yaygın olan ceset soyguncularından da koruma 

isteğinden kaynaklanmış olabilir.
195

 

Ölenin bedeni Yahudilerin hevra kaddisha dedikleri bu işle görevli kişiler 

tarafından yıkanır. Ölüyü ritüel olarak yıkayarak arındırma işlemine tahara denir ve 

bu işlem bet ha-metaer denen gasilhanelerde yapılır. Ölü üstü örtülü olarak teneşir ya 

da masanın üzerine yatırılır. Ardından hevra üyeleri etrafına toplanır. Görevlilerin 

işlerini yaparken konuşmaları, yıkadıkları kişi konuşamadığı için onunla alay etmek 

sayılır. Çünkü Süleyman’ın mesellerinde şöyle denmiştir ”Fakirle istihza eden onu 

yaradanı hor görür.”
196

 Bu yüzden görevliler başlamadan Tanrı’nın yanlış bir şey 

yapmaktan kendilerini koruması için dua ederler.
197

 İlk olarak beden fiziksel temizlik 

için kutsamalar okunarak bir kere yıkanır. Ardından ne kadar döküleceği belirlenmiş 

olan su vücuda dökülür. Bu ikinci yapılan ilkinden farklı olarak ritüel arınmayı 

temsil etmektedir. Herhangi bir hijyenik amacı olmayan ikinci yıkama kişinin 

sembolik olarak bir durumdan diğerine geçişini temsil etmektedir. Kişinin bu yolla 

rahim içindeki sulardan hayata gelişi ve tahara yıkamasında kullanılan sularla da 

öbür dünyaya geçişi simgelenir.
198

 İşlem sırasında ılık su kullanılır. Kişiyi 

hazırlayanlar onun tırnaklarını ve saçlarını keserler.
199
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Ölen kişi yıkandıktan sonra kefenleme işlemi yani takrikim başlar. Kefenler 

günümüzde beyaz, sade kumaştan yapılmaktadır. Bunun sebebi ölümün önünde 

herkesin eşit oluşudur. Günümüzde bazı diaspora Yahudileri toplulukları ölülerini 

günlük sade kıyafetleriyle gömmektedirler. Ölüye giydirilen giysiler arasında şunlar 

olabilir: Şapka, pantolon, iç gömleği, kittel, kemer ve iç çamaşırı. Erkekler 

tallitlerinin saçaklarının bir bölümü kesilip omuzlarına o şekilde yerleştirilmesiyle de 

gömülebilirler. Saçakların kesilmesinin sebebi kişinin artık mitzvalardan uzak 

olduğu, yani mitzva kazanamayacağıdır. Bazı erkekler kullandıkları kittel ile de 

gömülebilmektedirler. İster giysi olsun ister kefen, hepsinin ortak özelliği ceplerinin 

olmamasıdır. Cebin olmayışı bu dünyadan öbür dünyaya bir şey götürülemeyeceğini 

sembolize eder, yani dünya malı dünyada kalır. Bu işlemden sonra kişi tabuta 

konulur. Tabutun içine İsrail’den bir parça toprak koymak gelenektir.
200

   

3.2. Ölünün Defni 

Yahudiler ölülerini gömmeye büyük önem verirler ve defin işlemini oldukça 

sistemleştirmişlerdir. Mesela ölünün içine konacağı tabut tamamen çivisiz, metalsiz 

veya herhangi bir dekor malzemesinden yoksun ve tahtadan olmalıdır (ağaç olarak 

çam ağacı tercih edilir). Tahtanın seçilmesinin sebebi metal malzemeye göre çok 

daha kolay ve ve hızlı bir şekilde toprağa karışmasıdır. Diğer bir sebep ise tıpkı 

kefenleme işleminde olduğu gibi ölüm karşısında herkesin eşit olmasıdır. Buna ek 

olarak böyle yapılarak geride kalanlar arasında ölüleri için kimin daha iyi tabutu 
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seçeceği gibi bir yarış ortamı oluşması engellenmektedir.
201

 Diaspora Yahudilerinde 

tabut geleneği olsa da İsrail’de tabut kullanılmaz, kişi doğrudan toprağa konur.
202

 

Yahudilikte mezarlık kelimesinin karşılığı birden fazladır bunlar: Bet kevarot 

(mezarlık),  bet olam (ölümsüzlük/sonsuzluk evi), bet moed le-khol hai (tüm 

yaşayanlara tahsis edilmiş ev) ve bet hayyim (yaşayanların evi). Yahudiler için 

mezarlık korkulması gereken, hayaletli veya lanetli bir yer değildir. Durum böyle 

iken mezarlığa gelecek olanların dikkat etmeleri gereken şeyler vardır. Mezarlıkta 

yemek yemek, bir şeyler içmek, Tevrat okumak, tallit veya tefillin takmak yasaktır. 

Çünkü ölüler hala orada olmalarına rağmen yemek yiyip içemezler ve Tevrat okuyup 

tallit tefillin takarak mitzva kazanamazlar. Bu yüzden ölüleri utandırmamak için 

onların yapamayacağı şeyleri orayı ziyaret edenler veya ölülerini gömmeye gelenler 

de yapmazlar. Birinci dereceden akrabaların cenazesini kaldırmak gibi durumlar 

dışında din görevlilerinin mezarlığa girmesi yasaktır. Mezarlıklara kötü ünü olan 

kimselerin ve intihar etmiş kişilerin gömülmesi her ne kadar istenmese de, ayrı bir 

köşeye gömülebilirler. Eğer ailelerin kendilerine ait yerleri varsa bu kişiler bu yerlere 

de gömülebilir. Din adamlarının ölülere dokunması ve mezarlıklara girmesi yasak 

olduğundan din görevlilerinin aileleri mezarlarını içeri girmeden ziyaret edebilsinler 

diye mezarlık duvarının yakınına gömülmesi gelenektir. İlk zamanlarda etrafı çevrili 

olmayan mezarlığın zaman içerisinde mezar hırsızlarına ve hayvanlara karşı etrafının 

çevrilmesi ve bekçi tarafından korunması gerekli olmuştur.
203
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Yahudiler tarihleri boyunca ölülerini toprağa gömerek son yolculuklarına 

uğurlamışlardır. Yahudi inancına göre defnedilmeden bir cesedin toprak üzerinde 

bırakılması toprağı murdar eder. İdam mahkûmları bile gömülmek zorundadır.
204

 

Güç’ün aktardığına göre; Romalı tarihçi Tacitus/Takitus (56-117) da bunu şöyle teyit 

eder “ölülerini yakmak yerine gömerler.”  Kremasyon yani yakma işlemi Yahudiler 

arasında bir aşağılama ve yasaya uymama olarak görülmüştür. Çünkü kutsal kitapta 

insanların topraktan geldiğine ve yine toprağa döneceklerine dair açık bilgiler vardır. 

Dolayısıyla kişinin bedeni eğer yakılırsa bu yasa çiğnenmiş olur. Biblik zamanlarda 

yakma işlemi suçlular üzerinde kullanılan bir cezalandırma şekli de olmuştur. 

Olağanüstü durumlarda cesedin yakıldığı olmuştur. Çünkü bir cesedin yakılması 

demek ondan geriye kalan her şeyin ortadan kaldırılması ve ona bu şekilde zulüm 

edilmesi demektir.
205

  

Mişna yakmayı bir puta tapınma olarak açıklar. Görüleceği üzere ölülerin 

yakılması Yahudiler arasında kabul görmemiştir. Üstelik bu ahir zamanda insanın 

tekrar kendi bedeninde canlanmasını engelleyen ve insanın diğer canlılar arasındaki 

statüsüne hakaret eden bir şeydir. Gömmek o kadar önemlidir ki bedenin toprağa 

gömülmesi ile işin önemli parçası halledilmiştir, geri kalanı zaten zaman içerisinde 

bedenin toprağa karışmasıyla hallolacaktır. Günümüzde kremasyon genel olarak 

Yahudiler arasında reddedilmekle birlikte Reform Yahudileri tarafından kabul 

görebilmektedir.
206

 Ek olarak birini gömmek sadakat ve şefkat davranışı olarak 

görülürken, gömülmeden gitmek korkunç bir felaket olarak değerlendirilmiştir. 
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Yahudilere göre ruh hem vücuttayken hem de öldükten sonra varlığını sürdürdüğü 

için gömülmeden vahşi hayvanlara bırakılmak bir felakettir.
207

 Büyük olasılıkla 

yakma işlemi ruhun yakılması veya yakılmaya yeltenilmesi olarak da anlaşılmış ve 

büyük tepki doğurmuş olabilir. Çünkü ateş yok edici özelliğe sahip olduğundan insan 

ruhu gibi değerli bir şeyin yine insan tarafından yok edilmesi kabul edilmemiş 

olmalıdır. 

Ölüyü gömmenin sorumluluğu ölünün yakınları arasında önce en yakın 

varisindir. Eğer böyle biri yoksa cemaat bu işi halleder. Eğer kişinin cenaze 

masraflarını ödeyecek bir ailesi yoksa cemaat bu işi de halletmelidir. Cenaze töreni 

Şabat, Roş Haşana
208

, Yom Kippur, Yom Tov zamanlarında gerçekleştirilmemelidir. 

Genel bir kural olarak her kişinin ayrı bir mezarı olmalı ve iki mezar arası en az altı 

karış olmalıdır. Ancak buna annesi ile birlikte küçük yaşta ölen çocuklar dâhil 

edilmeyebilir. Her ne kadar kurala aykırı olsa da annesi ile aynı mezara 

gömülebilir.
209

 

Ölen kişinin en kısa sürede, eğer mümkünse öldüğü gün gömülmesi 

gelenektir. Ancak günümüz şartlarında uzak yerlerde ikamet eden aile yakınları 

beklenmektedir. Hangi şart altında olursa olsun kişinin zamanında gömülmesi hala 

önemli bir kuraldır.
210

 

Yahudi geleneklerine göre evladın atalarıyla yan yana gömülmesi bir 

gelenektir ve kutsal kitapta bununla ilgi birçok örnek bulmak mümkündür. Örneğin 
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Hz.Yakub çocuklarına kendisini atalarının gömülü olduğu mağaraya gömmesini 

söylemiştir.
211

 

Bir ailenin atalarının aynı yere gömülü olması zor gibi görünse de bu iş için 

ya boş olan yerler kullanılıyor ya da tek bir kabrin içindeki kemikler kenara yığılıp o 

şekilde defin yapılıyordu. Bunları yapmaktaki tek amaç bir kimsenin atası ile birlikte 

sonsuza kadar uyumasını sağlamaktı. Yahudiler tarih boyunca farklı gömme şekilleri 

ve yerleri kullanmışlardır. Bunlar: Mağaralar, kesme taş mezarlar, lahitler, yer altı 

mezarlıkları v.s. İnsanları gömerken kişilerin kimliklerine ve birbirleri arasındaki 

ilişkilere de büyük özen göstermişlerdir. Örneğin bir günahkâr ile doğru bir insan yan 

yana gömülemeyeceği gibi iki düşman da yan yana gömülemezdi. Buna ek olarak 

mezarlıklarda din adamları, bilginler ve ün sahibi kişiler için ayrılan yerler de 

bulunmaktaydı. Tabutun kullanılmadığı eski Filistin’de genelde ölü üstü açık 

mezarlara konur ve yağmalanmasını önlemek için de üstü taşlarla örtülürdü. Bundan 

sonra cesetler mağaralara veya hava bacalarına konabilirdi.
212

 

Cenazeye bizzat tanınmayan biri olsa bile eşlik etmek/katılmak büyük bir 

mitzvadır. Bu o kadar önemli bir olaydır ki cenazeye katılmak için Tevrat çalışmayı 

yarıda kesmenin bile makul karşılanabileceği belirtilmiştir. Hatta bunu yapmayan 

kişiler yaratıcısına küfretmiş sayılırlar. Eğer yakınından bir cenaze alayı geçiyorsa 

kişi işini gücünü bırakıp ona katılmalı ve cenaze sahiplerinin yasına eşlik 

etmelidir.
213

 

                                                           
211

 Tekvin 49: 29. 
212

 Güç, s. 70. 
213

 Delbert Roy Hillers, “Burial”, Encyclopedia Judaica, Ed. Fred Skolnik, Macmillan Reference, 

USA, 2007, Vol 4, s. 291-292. 



84 
 

Yedi günlükten önce hayatını kaybeden erkek çocukları mezarlıkta sünnet 

edilir ve İbrani adları konur. Otuz günlükten önce hayatını kaybedenlerin cenazesine 

yalnızca iki erkek ve bir kadın katılabilir. Eğer çocuk yürüyebiliyorsa cenazeye 

yetişkinler de katılır. Bunun gibi normal cenaze törenlerinde tabut tabut taşıyıcıları 

tarafından zidduk ha-din duasının okunduğu mezarlık dua sofasına getirilir. Dua 

şöyledir “Yarattığı dünya mükemmeldir, yaptığı tüm şeyler adildir.” Bazı 

topluluklarda bu dua tabut mezara indirildikten sonra da söylenebilir. Eskiden 

Yahudiler ölülerini omuzda taşırlardı ancak artık sadece hahamlar ve cenaze 

hazırlama ve gömme işini yapan hevra kadişa mensupları bu şekilde taşınır.
214

 

Ayrıca ölü eski zamanlarda tabut içinde değil bir cenaze tezkeresi üzerinde 

taşınırdı.
215

 Tabut mezara indirilirken üç kere duraklatılarak Tevrat’tan bir bölüm
216

 

okunur. Talmudik zamanlarda bunun dünyanın yaratılışına ve insanın ömrü boyunca 

yedi aşamadan geçmesine istinaden yedi kere yapıldığı bilinmektedir. Ölünün yüzü 

Süleyman Tapınağı’na yani doğuya çevrilir çünkü ölülerin yeniden orada 

dirileceğine inanılır. Bir kaç kürek toprak atıldıktan sorna kürek diğer katılımcılara 

verilir. Kürek elden ele değil yere bırakma suretiyle diğer kişilere geçer.
217

 Küreği bu 

şekilde birbirlerine geçirmelerinin tek bir sebebi vardır: Bir kişi ölümü elden ele 

vermemeli, aktarmamalıdır.
218

 

Tabut indirildikten sonra katılımcılar “Yerinde huzur içinde yatsın“ derler ve 

mezarı doldururken de “topraktan geldiğini unutma” diye tekrarlarlar. Cenazede 

okunan bir diğer dua ise Tanrı’yı yücelten Kadiş duasıdır. Bazıları ise Mezmurlar 72: 
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16 ve 103: 14 gibi ruhun ölümsüzlüğü ve insan hayatının ölümlülüğünü anlatan 

bölümleri de okumayı tercih edebilirler.
219

 İşleri bittiğinde katılımcılar ellerini 

yıkarlar. El yıkama geleneği diasporadaki Yahudiler için geçerlidir çünkü İsrail’de 

yaşayan Yahudiler bunu yapmazlar. Son olarak cenaze sahiplerinin iki yanında 

durarak onlara “Her şeye gücü yeten seni diğer yaslılar ile birlikte Sion ve Kudüs 

için teselli etsin“ diyerek cenazeden ayrılırlar.
220

 

          3.3. Yas ve Anmalar 

Yahudiler ölen yakınlarının ardından yas tutma ve anmaya, bunun için 

ritüeller gerçekleştirmeye büyük önem verirler. Anma ritüellerinin gerçekleştirileceği 

zamanlar ve ritüellerin Yahudilerin birbirlerine uzak coğrafyalarda yaşamaları 

sebebiyle bazı farklılıklar göstermesi doğaldır.  

Ölümden gömülmeye kadar olan aninut sürecinden sonra akrabaların yas 

tutma süreci başlar ve bu sürece avelut denir. Avelut dönemindeki kişiye onan 

denir.
221

 Yasın ikinci bölümüne yedi gün sürdüğü için şiva (yedi) adı verilmiştir.
222

 

Ancak bu dönemin neden yedi gün sürdüğü ile ilgili farklı bazı açıklamalar da 

bulunmaktadır. Bunlardan birine göre yedi gün boyunca ruh mezar ve ölen kişinin 

evi arasında gidip gelir ve ölenin vücudu için yas tutarmış.
223

 Yahudi tarihine 

baktığımızda şiva döneminden daha önce başlasa da ölüm haberinin alındığında 

giyilen giysilerin yırtılmasının (keri’a) bir gelenek olduğunu görürüz. Örnek olarak 

Hz.Yusuf kardeşleri tarafından kuyuya atıldıktan sonra annesi Ruben’in gidip 
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kuyuya bakması ancak onu orada bulamayınca giysilerini yırtması veya 

Hz.Yakub’un haberi alınca yas tutması gösterilebilir.
224

 Giysilerin yırtılması, insanın 

kendi vücuduna zarar vermesi yasak olduğundan adeta etin parçalanmasını ve bu 

yolla duyguların dışa vurulmasını simgelemektedir. Yas tutan kişi bu süre içerisinde 

tüm onur verici gösterişli giysilerinden sıyrılır, yas giysileri giyer, yıkanmaz, saç, 

sakal ve tırnaklarını kesmezler. Saçlarını dağınık, perişan bir halde bırakır ve 

toplamazlar. Bir kişi eğer yas tutuyorsa bunu anlamanın en kolay yolu onu iki eli 

başının iki yanında yerde oturur halde görmektir. Kişi bu süre içerisinde tüm keyif 

verici yiyecek ve içeceklerden ve tabii ki müzikten de uzak durmalıdır. Dolayısıyla 

yas tutan kişi şarap ve et gibi şeylerden de uzak durmak zorundadır.
225

 

Yas tutan kişinin herhangi bir dini yükümlülüğü yoktur, hatta bazı yasaklar 

söz konusudur. Yaslı kişinin tallit veya tefillin takıp ibadet etmesi şiva ilk günü için 

yasaktır. Tevrat okuması da iyi karşılanan bir şey değildir. Ancak Tevrat’ın hüzünlü 

bölümlerini okumasına izin verilir. Yaslı kişi dayyan ha-emet (gerçek yargı) ve 

Kadiş gibi yaratıcının adını yükselten dualar okur. Yas tutan kendi yemeğini en 

azından ilk gün kendisi yapamaz ve yiyemez. Yemekleri onun için aile dostları ve 

arkadaşları temin etmelidir. Cenaze sonrası yenen bu ilk yemeğe se’uddat havra’a 

denir ve daha çok hayat ile umudu simgeleyen yumurta, ekmek ve leblebi gibi 

yiyecekler yenir
226

. Yas evine gelenler gün sonunda evden ayrılırken yas tutanın 

yanına gidip “Allah sabır versin” anlamına gelen “Her şeye gücü yeten seni diğer 

yaslılar ile birlikte Sion ve Kudüs için teselli etsin” derler ve evden ayrlırlar.
227
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Şiva döneminin ardından ölünün gömülmesinden sonra otuzuncu güne kadar 

devam eden şeloşim dönemi başlar. Bu dönemde yaslı kişinin yine saçını kesmesi, 

güzel giysiler giymesi, evlenmesi, eğlenmesi/eğlence yerlerine gitmesi, iş gezisine 

çıkması yasaktır. Eğer ölen kişi ebeveynlerden biri ise bu yasaklar on iki ay boyunca 

geçerlidir. Yas tutanın bu süre içerisinde saçını düzeltmesi ancak yakın bir dostunun 

gelip onu içinde bulunduğu halden dolayı azarlaması ile mümkündür.
228

 

Günümüzde aninut sonrası yapılanlar bazı farklar olmakla birlikte geçmişteki 

uygulamalara çok da uzak değildir. Yas tutan kişiler bu sürede taziyeleri kabul eder, 

ziyaretçileri karşılamaz ve onları selamlamaz, gelenler de onları selamlamaz. 

Ziyaretçiler yas tutanların içindekileri dökmeleri ve kaybettikleri kişi hakkında 

konuşarak rahatlamaları için orada sessizce oturur ve onlara yardım etmeye 

çalışırlar.
229

 Şiva evinde günümüzde artık yatak ve koltuklar yani oturulacak yerler 

ters çevrilmemekte ve yas tutan kişi de yerde oturmaktan ziyade alçak bir oturakta 

oturmaktadır. Yaslı kişi zenginlik ve gösterişi simgeleyen deri ayakkabı giyemez, 

bunun yerine bez veya keçe olanları tercih eder. Kadınlar makyajdan uzak 

durmalıdırlar. Yedi gün boyunca evde ölenin ruhunu temsilen bir kandil sürekli 

yanar. Önceki bölümlerde de değinildiği gibi evdeki aynalar ya ters çevrilir ya da 

üstleri örtülür. Şimdilerde bunu açıklamak için bazı yorumlar yapılmaktadır. Buna 

göre ayna karşısında zaman geçirmek yas tutan kişinin dikkatini yaptığı işe vermesini 

engelleyecektir. Bir diğer yoruma göre ise aynaya bakmak yani kendini seyretmek 

bir kibir ve kendini beğenmişlik ifadesidir ki bu yas süresince evde istenmeyen bir 
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davranıştır. Yas tutan kişiler ile ilgili diğer tüm yasaklar ve yapılması gerekenler 

yukarıda belirtildiği üzere eski dönemlerde olanlar ile aynıdır.
230

 

 Yedi gün süresince yas evine bir minyan yani on yetişkin erkekten oluşan bir 

grup günde iki kere gelir ve ev işlerini halleder. Ayrıca yas tutanları rahat ettirip 

konsantre olmalarını sağlamak diğer aile yakınları ve akrabaların da görevidir, onlar 

bunu yas tutanları yalnız bırakmayıp her gün ziyaret ederek gerçekleştirirler. Yedi 

gün boyunca eve gelen minyanın orada bulunmasının bir diğer sebebi ise bu kişilerin 

ailenin yakın akrabalarından veya yakın dostlarından olmasıdır. Çünkü şivanın ilk 

günü daha çok akraba ve aile dostlarına ayrılır. Minyanın orada bulunmasının bir 

diğer amacı ise Kadiş duası okumak için böyle bir topluluğa ihtiyaç duyulmasıdır.
231

 

Şiva yedinci günün sabahında sona erer. Bu gün yaslı kişinin yakın bir 

arkadaşının onu yedi gün sonra ilk kez dışarı çıkarması ve ona eşlik etmesi bir 

gelenektir. İsrail’de genelde yas tutan kişi bu gün mezarlığa da gider.
232

 Şiva sona 

erdikten sonra yas tutanlar işlerine geri dönerler ancak yine sosyal aktivitelerden ve 

eğlenceden şeloşim (otuz) süresince yani ölünün gömülmesinden sonraki otuz gün 

boyunca uzak dururlar. Eğer ölen kişi anne veya baba ise bu süre bir yıla kadar 

uzar.
233

  

Ölenin ebeveyn olma durumunda on iki ay boyunca, başka bir akraba olma 

durumuna ise şeloşimin sonuna kadar her gün Kadiş okunmaya devam edilir.
234

 

Kadişin yalnızca bu süre içerisinde kesintisiz olarak her gün okunmasının ve 

ardından sadece yıl dönümlerinde okunmasının sebebi en büyük günahların bile bu 
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süre içerisinde affedileceğinin düşünülmesidir. Şeloşim aslında bir ara aşamadır 

denilebilir. Yedi günlük derin yastan sonra hayatın normale dönmeye başlaması için 

geçirilen yirmi üç günlük süredir. Bu süre içerisinde yakın arkadaşlar ve akrabalar 

yaslı kişileri ziyaret ederek onları teselli etmeye devam ederler.
235

 

Bir insanın ölümünün birinci yılını anmak Yahudiler için önemli bir olaydır. 

Aşkenaz Yahudileri arasında Yahrzeit ölüm yıl dönümü demektir ve ölümün ilk yıl 

dönümünde artık yas tutma dönemi herkes için son bulur. Yahrzeit gününde bir 

kandil evde yirmi dört saat boyunca yanık halde muhafaza edilir. Yanan ateş 

kaybedilen kişinin ruhunu temsil etmektedir. Yas tutması biten kişi bu gün boyunca 

önceki günün akşamından başlayarak akşam sabah ve öğlen sinagoga Kadiş 

okumaya gider. Önceki günün akşamından başlanmasının nedeni Yahudilerde günün 

gün batımıyla başlamasıdır. Eğer mümkünse mezar ziyareti o aynı gün 

gerçekleştirilir. İlk ölüm yıl dönümünün ayrı bir önemi vardır. Buna göre artık yas 

tutma işlemi tamamen bitmiştir. Artık günlük hayata dönme zamanıdır. Yahrzeit bu 

yönüyle psikolojik iyileşmenin tamamlanması anlamına da gelir.
236

 

Genelde bir yılın sonunda mezar taşı da dikilir, bu işleme matzeva denir. 

Mezar taşı sade olmalıdır. Taş için çeşitli materyaller kullanılabilir ve üstüne bazı 

yazılar yazılabilir. Taş ister ayakucuna ister başucuna yerleştirilebilir ancak genelde 

mezarlık kuralları bunun tek tip olması yönündedir. Ölen kişinin vücudunun 

bulunamaması durumunda bir işaret mezarın başına dikilebilir. İşaret veya mezar taşı 

bir kere dikildiğinde artık mezarın bir parçası haline gelir ve başka hiçbir iş için 
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kullanılamaz.
237

 Mezar taşı dikme işlemi İsrail’de şeloşimin hemen ardından 

gerçekleştirilirken bir yıl beklemek daha çok Amerikan Yahudilerine özgüdür. Bu 

ritüel için genel geçer bir kural olmamakla birlikte genelde seremoni süresince 

Mezmurlar 23, El Male Rakamim ve Kadiş okunabilir. Tören dualar okunurken 

mezar taşının üzerindeki örtünün kaldırılmasıyla son bulur.
238

 

Yom Kippur’da, Pesah’ın son gününde, Şavuot’ta ve Sukkot’un son gününde 

olmak üzere yılda dört kere yizkor denen anma törenini mezarlıkta gerçekleştirmek 

bir gelenektir. Bu gün boyunca evde bir kandil ölen kişi anısına yanar.
239

 Yizkor 

duaları hem toplumsal hem de bireysel duaları içerir. Duaların merkezinde 

yaratıcıdan kaybedilen kişilerin ruhlarını hatırlamasının istenmesi ve onlara 

merhamet etmesi gibi konular vardır. Son zamanlarda dualara ikinci dünya savaşında 

ve İsrail’i savunurken hayatlarını kaybeden Yahudiler için edilen dualar da 

eklenmiştir. İşte bu yönleri sebebiyle yizkor hem toplumsal hem de bireysel nitelik 

taşır.
240

 

             3.4. Ölüm Sonrası İle İlgili İnançlar 

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’a göre ölümden sonraki zaman/hayat ile 

daha az ilgilenmiş gibi görünmektedir. Bu sebeple Tevrat’ta ölüm sonrasına nadir 

değinilmiştir. Buna göre ölenlerin ruhları iyi, kötü ayırt etmeksizin yerin altında 

buluan şeol denen ve geri dönüşü hiç olmayacak bir yere gönderilir.
241

 Bu konuda iki 
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istisna vardır Hanok ve İlyas.
242

 Birincisini yani Hanok’u Tanrı esrarengiz bir şekilde 

yanına almıştır. Bu olay Tevrat’ta; “Hanok Tanrı ile yürüdü ve gözden kayboldu, 

çünkü onu Tanrı aldı”
243

 şeklinde geçmektedir. İkincisi yani İlyas ise ateşten bir atlı 

araba ile göğe alınıp/yükselip gözden kaybolmuştur
244

 

Şeol tarif edildiğine göre gölgeli, hayali, belirsiz ve loş bir yerdir.
245

 Şeol 

sonraları dirilme gerçekleşmeden önce ruhların yargılanmayı bekledikleri yer olarak 

da tanımlanmıştır.
246

  

Ölümden dirilme gibi konular ise Yahudilik’te üstünde durulmayan konular 

olmakla birlikte bol mecazlı ve muğlak ifadeler kullanılmıştır. Durum böyle olsa da 

rabbiler sonraları kutsal kitapta ölümden dirilme ile ilgili ifadeler olduğunu öne 

sürmüşlerdir. Bunların ilki Daniel kitabından bir bölümdür ve bahsi geçen ifade 

şöyledir: ”Ve senin kavmin oğulları için durmakta olan büyük reis Mikael o vakit 

kalkacak ve millet olalıdan beri o zamana kadar vaki olmamış bir sıkıntı vakti olacak 

ve o vakit senin kavmın kitapta yazılı bulunan herkes kurtulacak. Ve yerin 

toprağında uyuyanlardan birçoğu bunlar ebedi hayata ve şunlar utanca ve ebedi 

nefrete uyanacaklar. Ve anlayışlı olanlar gök kubbesinin parıltısı gibi birçoğunu 

salaha döndürenler de yıldızlar gibi ebediyen ve daima parlayacaklar.”
247

 Bazı 

yorumlara göre yeniden dirilme düşüncesi Yahudi tarihinin belirli bir döneminde 

yaşanan politik ve dini krizler sonucunda ortaya çıkmıştır. Buna göre örneğin bir 

savaşta veya bir dava uğruna ölüp gitmek Yahudiler için korku kaynağı olmuştur.  
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Ölüm gibi aşırı durumlarda bile Tanrı’ya ve onun adaletine olan inancı 

sürdürmek için ceza ve ödül doktrinini yaratmak şart olmuştu. Süreç devam ederken 

Yahudiler için ha-zeh yani bu dünya yavaş yavaş yerini ha-ba yani öbür dünya 

düşüncesine bırakmaya başlamıştır. Buna göre birincisinde ruh ölümden sonra 

vücuttan bir daha ona kavuşmamak için ayrılırken ikincisinde ileriki bir zaman 

diliminde ruh yeniden vücuda bir şekilde kavuşacaktı.
248

 

Rabbiler arasında ölümden sonra diriliş doktrini o kadar yayıldı ki şöyle bir 

söz bile ortaya çıktı ”Tüm İsrail gelecek olan dünyadan bir pay sahibidir ancak 

dirilme yoktur diyenler hariç.” Dirilme kabul edilen bir doktrin olduktan sonra derin 

tartışmalara girilmeye başlandı. Örneğin bunların biri ne tam iyi ne de tam kötü bir 

İsraillinin kaderinin nasıl olacağıydı. Bu konuda bazı ekoller oluşmakla birlikte 

bazıları ruhun arınana kadar ara bir yerde bulunacağı tezini savundu ancak anlaşılan 

o ki bir uzlaşma sağlanamadı.
249

 

Burada kısaca gehinnom ve eden bahçesine de değinmekte fayda vardır. 

Gehinnom adını Kudüs’ün güneyindeki bir vadiden almaktadır. Buna göre burada 

Hinnom adında çocukların yakılarak kurban edildiği bir vadi vardı ve bu vadiye 

Yahudiler arasında katliam, kesim ve boğazlama vadisi de denmekteydi. İşte 

Yahudilerin ruhun yargılanmadan sonra gideceğine inandıkları yer böyle bir yerdi. 

Kötü bir ruh gehinnoma atılırsa ağır işkenceler görecekti.
250

 Eden behçesi ise her 

türlü güzellik ve lüksün olduğu insanların hiçbir ihtiyaçlarının olmadığı bir yer 

olarak tanımlanmıştır. Bazı yorumcular bu bahçenin aslında dünya üzerinde olduğu 

ancak girişini kimsenin bilmediği yorumunu yaparken, bazıları da kendilerince yerini 
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belirlemeye çalışmışlardır. Sonuç olarak Eden bahçesi iyi insanların yıldızlar gibi 

parlayacağı derdin tasanın olmayacağı bir yer olarak düşünülmüştür.
251

 

Yahudilik’te ölüm aslında bu dünya ve diğeri arasında bir geçiş veya kapı 

gibi düşünülmüştür. Ölüm ayrıca bir kefaret dönemidir.
252

 Talmud ve Midraş’a göre 

ruh bedenden ayrıldıktan sonra on iki ay boyunca ara bir yerde kalır. Ölenin 

yakınlarının bu süreçte Kadiş duasını her gün okumasının sebebi onun bu yerden 

kurtulup cennet bahçesine girmesine yardımcı olmaktır.
253

 Diğer bir görüşe göre ise 

bu süre yalnızca kötü ruhlar için geçerlidir. Bazılarına göre iyilerin ruhları Tanrı’nın 

tahtının altında saklı tutulurken, kötü ruhlar mezarlarında tamamen uyanık bir şekilde 

beklerler. Bu yüzden Midraş’ta şöyle yazılmıştır ”Yaşayanlarla ölüler arasındaki tek 

fark konuşma yetisidir.” Kabalistik literatürde bir yoruma göre ise kötü ruhlar ya 

cezalandırılıp cehennemde arındırılacak ya da reinkarnasyon yoluyla 

tamamlayamadıkları görevlerini tamamlamak için dünyaya gönderileceklerdir. 

Dirilme konusunda Talmud ve Midraş’ta net bir bilgi yoktur. Çünkü kimlerin 

dirileceği, yalnızca iyi ruhların mı dirileceği, kötü ruhların kısa bir süre için 

sorgulama için mi diriltileceği ve ardından yok mu edileceği gibi konuların ucu açık 

ve muğlaktır.
254

 Ancak rabbiler gelecek dünyanın nasıl olacağı hakkında yorumlar 

yapmaktan geri durmamışlardır. Buna göre dirildikten sonraki dünyada yeme, içme, 

doğurmak, pazarlık, düşmanlık ve kıskançlık olmayacaktır. İyi kişilerin başlarında 

taçlar olacak ve onlar Tanrı’nın ihtişamı ile eğleneceklerdir. Rabbiler gelecek 

dünyayı her zaman bu hayattaki gösterişli şeylerin gerçekleştiği bir yer olarak 
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düşlemişlerdir. Bu yüzden onlara göre gelecek olan dünyada ne günah ne de kötü 

davranış olacaktı, insanlar zamanlarını Tevrat okuyarak geçireceklerdi. Ödüller 

konusunda rabbiler değişik yorumlar yapmışlardı. Bunların birine göre iyi ruhlar 

altından tahtlarda oturacaklar ve vaazlar dinleyeceklerdi.
255

 

Günümüzde ise Ortodoks Yahudiler dirilme, Mesih dönemi ve cennet 

cehennem ile ilgili rabbinik doktrinleri aynen muhafaza etmişlerdir. Bunu 

gerçekleştirdikleri sabah duası, amida ve Kadiş’te görmek mümkündür. Bunun tersi 

olarak ise Reform Yahudileri bu kavramları Yahudilik ile bağdaşmadığı ve temelsiz 

olduğu gerekçesiyle reddederler. Reform Yahudiliği daha çok ölüm sonrası ruhani 

bir yaşam üzerinde durmaktadır.
256

 Onlara göre insan ruhu ilahi temellidir ve böyle 

olduğu içindir ki insan ruhu geldiği yere yani Tanrı’ya geri dönecektir.
257
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İKİNCİ BÖLÜM 

HIRİSTİYANLIK’TA GEÇİŞ DÖNEMLERİYLE İLGİLİ İNANÇ VE 

UYGULAMALAR 

           1 ) DOĞUM İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR 

Hıristiyanlık birçok farklı din ve inanışlarda olduğu gibi doğum hadisesini 

insan hayatında önemli bir yere koymuştur. İnsanın doğmuş olması Hıristiyan 

cemaatine dâhil olması için tek başına yeterli görülmemiş ve kişinin cemaate 

kabulünün ancak bazı ritüeller yardımıyla gerçekleşebileceği kabul edilmiştir. Yeni 

doğanın cemaate katılabilmesi için anahtar ritüellerin bulunduğu, ancak bu ritüeller 

gerçekleştirilirse kişinin toplumun bir parçası sayılacağı kabul edilmiştir.  Bu 

bölümde Hıristiyanlık’ta insanın önemi ve doğum sonrasına dair inanış ve 

uygulamalar ele alınmaya çalışılacaktır. 

            1.1. Hıristiyanlık’ta İnsanın Yeri ve Değeri 

Hıristiyan inancına göre insan doğanın bir parçası olan ama ondan çok daha 

üstün bir yapıya sahiptir. Çünkü insan Tanrı suretinde yaratılmış, meleklerden daha 

üstün bir konuma sahip olmuş, tüm yaratılanlardan daha üstün tutulmuş, tüm 

yaratılanlar emrine verilmiş ve yaratılışın zirvesi kabul edilen bir varlıktır.
258

 Tanrı 

insana o kadar büyük değer vermişti ki yarattığı tüm hayvanlara ad verme işini 

Hz.Adem’e verdi.
259

 Tanrı’nın insanı kendi suretinde yaratması ve dünyada yaşayan 

tüm varlıklara egemen kılması insanı Tanrı’nın dünya üzerindeki temsilcisi haline de 

                                                           
258

 Şevket Özcan, Dinlerin İnsana Verdiği Değer (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam Örneği), Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2013, s. 36. 
259

 Tekvin 2: 19. 



96 
 

getirdiği söylenebilir.
260

 Hıristiyan inancına göre Tanrı insanı yaratırken doğada 

sevimsiz ve güçsüz gibi görünen bir çok özelliği bir araya getirmiştir. Hz.Adem 

Tanrı’nın yeryüzünden aldığı bir avuç toprağa, bir damla su, havadan aldığı can ve 

ruh ve ateşten aldığı sıcaklığı katması sonucu yaratılmıştır. Dolayısıyla Hz.Adem 

toprak, ateş, su ve ateş gibi zayıf maddelerin birleştirilmesi sonucu yaratılmış 

mükemmel bir varlıktır. Tanrı bununla da yetinmemiş insanın burun deliklerinden 

kendi ruhunu üflemiş, yani ona kendi ruhunu vermiştir.
261

  

Hıristiyan dini insanı ele alırken daha çok asli günah kavramı üzerinde 

durmuştur. Buna göre Tanrı insanı özgür iradesiyle başbaşa bırakmış, ancak insan 

şeytana uyarak kalbindeki güven duygusunu yok etmiş ve lekelenmiştir. İnsanın 

bundan sonra işleyeceği her günah Tanrı’ya karşı duyduğu güvensizliği 

yineleyecektir. Çünkü insan ilk günahı işleyerek nefsine hakim olamamış ve kendini 

Tanrı’ya yeğlemiştir ki bu insanın Tanrı’yı hor gördüğünün bir ifadesidir.
262

  

Hıristiyanlar günah işlemenin Tanrı’nın insana biçtiği rolden bir şekilde 

sapma olduğuna inanmaktadırlar. Bu düşünceye göre Tanrı’nın bildirdiği kuralların 

dışına bir davranış sergileyen herhangi bir kişi Tanrı’nın yasalarını çiğnemiş ve bu 

sebeple de onun hasmı olmuş sayılmaktadır. Hıristiyanlar Tanrı’nın insanlara 

duyduğu sevginin çok fazla olduğunu, ancak insanın günahlar işleyerek Tanrı’yı 

tanımadığını, bunun sonucunda da Tanrı ile aralarındaki bağın koptuğuna 

inanmaktadırlar.
263
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Yukarıda da bahsedildiği üzere insan günah işlemiş ve Tanrı ile arasındaki 

bağ kopmuştur. Ancak her şeye rağmen Tanrı yarattığı mükemmel varlık olan insana 

bir kötülük yapmamış ancak onu bazı şeylerle cezalandırmıştır. Buna göre doğum 

birçok inanışta olduğu gibi Hıristiyan inancında da fizyolojik olmaktan çok dini bir 

olaydır. Tevrat’ta anlatıldığı üzere doğum olayının sancılı, acılı olmasının bir sebebi 

vardır. Buna göre Hz.Adem ve Hz.Havva Tanrı’nın meyvesini yasakladığı ağacından 

yemiş ve bu sebeple Tanrı tarafından cennetten kovulmuşlardır. Tanrı onları 

cennetten kovarken Hz.Havva’ya şöyle demiştir ”Zahmetini ve gebeliğini ziyadesiyle 

çoğaltacağım, ağrı ile evlat doğuracaksın ve arzun kocana olacak o da sana hâkim 

olacaktır.”
264

 Görülüyor ki ilk günahı işlemenin kadınlara faturası ağrılı ve zor bir 

doğum olmuştur.           

          1.2. Doğum ve Sonrası İle İlgili İnanç ve Uygulamalar 

Hıristiyan inancına göre bir insan doğduğunda günahkârdır ve sebebi ise 

işlenmiş olan ilk günahtır. Dolayısıyla insan dünyaya geldiğinde aslında sadece 

fizyolojik olarak doğmuş olmaktadır. Fizyolojik doğum onu bir dini topluluğun içine 

sokmaya veya tam bir insan yapmaya yeterli değildir. Hıristiyan inancına göre bir 

kişi ancak ikinci bir gerçek doğum sayesinde günahından sıyrılabilir. Üç dinden 

İslam ve Yahudiliğe bakıldığında Hıristiyan inancı gibi yeniden doğumu 

vurgulamadıkları görülür. Örneğin bu iki dindeki sünnet geleneği yeniden dünyaya 

geliş veya günahlardan kurtuluş değil sadece bir dini topluluğa dâhil olma veya 

Hz.İbrahim’in Tanrı ile yaptığı anlaşmaya imza niteliği taşır. Hıristiyan bir kişi 

yeniden doğum sayesinde eski Hz.Adem’den kurtulup yeni insanoğluna dönüşür ve 

bu ikisi birbirinin tamamen zıttıdır. İkinci doğum ritüelleri genelde diğer dinlerde 
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erkekler tarafından gerçekleştirilirken Hıristiyanlıkta hem erkek hem de kadın eski 

yaşamda ölmeli, yeni yaşamda tekrar dirilmelidir.
265

 

Hıristiyan yeniden doğuşunun gerçekleşebilmesi için vaftiz olmazsa 

olmazdır. Vaftiz kelimesi Yunanca dalmak, daldırmak, basmak ve yıkamak 

anlamlarına gelen Yunanca baptein kelimesinden gelir. İşlem fiziki olsa da altında 

derin dini bir anlam yatmaktadır. Vaftiz konusunu daha iyi anlayabilmek için bazı 

farklı örnekleri ortaya koymak faydalı olacaktır. Yakın Asya’da arınma ve yeniden 

doğum ritüelleri görülmektedir. Örneğin Mısır’da yeni doğanlar anne karnından 

çıktıktan sonra arındırılmak için vaftiz ediliyorlardı. Nil’in soğuk suları ölüleri öteki 

dünyaya hazırlamak ve ölülerin oradaki yerlerini garanti altına almakta kullanılırdı. 

Buna göre ölenin bedeni Nil sularında vaftiz edildiğinde bu sağlanmış olurdu. 

Hellenistik döneme gelindiğinde suyun bilinmeyenleri bilmeye ve ruhun orijinini 

bilmeye yardımcı olduğuna dair bir inanç oluştu. Bu inanca göre suyun ayrıca 

tanrısal bir dönüştürme gücü de bulunmaktaydı. Vaftiz olanlar bu yolla diğerleri 

neden bu dünyaya geldiklerini bilmezlerken hayatın sırrına vakıf olabileceklerdir. 

Ayrıca suyun- Nil’in sularında boğulan ve sonra tekrar dirilen tanrı Osiris kültünden 

olsa gerek – yenileyici özelliği olduğuna inanılmıştır. Bir diğer vaftiz örneği de 

Kibele kültünde Latince taurobolium olarak adlandırılan kan vaftizidir. Vaftiz 

sırasında bir kişi önceden hazırlanmış bir çukurun içinde dururken üzerinde bir boğa 

boğazlanır ve kanı üzerine akar. Kan vaftizinin hem fiziki hem de ruhsal yenilenme 

ve yeniden doğuş sağladığına inanılmıştır. Ancak yukarıda anlatılan hiçbir yeniden 
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doğum, ikinci bir doğum ritüeli Hıristiyan inancındaki gibi geçmiş günahlar için bir 

kefaret değildir.
266

 

Yahudiler de kutsal alanlara girmeden önce su ile arınma ritüelleri yaparlardı. 

Pers hâkimiyeti altında peygamberler insanın iç temizliği ile dış temizliğinin birbiri 

ile ilgili olduğu düşüncesini ortaya attılar ve Esseniler daha sonra akan bir suda vaftiz 

olma, arınma geleneğini başlattılar. Bu ritüel her ne kadar sihirli etkiler ortaya 

çıkartmasa da ayinin başarılı olması için gereken şeyler vardı. Ritüel ancak temiz 

kalpli biri icra ederse başarıya ulaşabilirdi, aksi takdirde murdar bir kişi bu ritüelde 

ancak kutsal suyu kirletirdi. Hıristiyanlığın başlangıcına yaklaşıldığında Yahudiler 

kendi dinlerine dâhil olmak isteyen dönmeleri önce sünnet etmeye, üzerinden yedi 

gün geçtikten sonra da vaftiz etmeye başladılar. Tabii ki sünnet ve vaftizden önce 

aday gerçek niyetinin öğrenilmesi için uzun bir sorgu sürecinden geçirilir, sonra iki 

işlem uygulanırdı. Vaftiz sırasında aday akan bir suya daldırıldığında çıplak olurdu 

ve sudan çıktığında artık o gerçek bir İsrail oğlu sayılırdı. Hepsi tamamlandığında 

artık kutsal yerlere girebilir ve mabede kurban sunabilirdi. İsa dönemine gelindiğinde 

durum farklılık arz etmeye başladı. İsa’yı da vaftiz eden Vaftizci Yahya insanları 

Ürdün Nehri’nde vaftiz etmeye başlamıştı. Ancak Hz.Yahya’nın vaftizi arınmış su 

havuzunda değil de doğrudan nehrin içinde gerçekleşiyordu. Ayrıca Hz.Yahya 

yaptığı şeyin günahları ortadan kaldırdığını ve yepyeni bir hayat sağladığını öne 

sürüyordu. Yahudilerin çoğu için bu mümkün değildi çünkü tapınak henüz 

yıkılmamıştı ve günahların affı için ayrı bir kurban ritüeli vardı. Ritüel İsrail 

oğullarıyla da bütünleşmeyi sağlayamazdı. Ritüelin niteliği ancak yaratıcıya bir özür 

ve Mesih döneminin müjdelenmesi olabilirdi. Hz.Yahya bunları reddettiği için 
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dönemin Yahudi toplum önderlerinin öfkesini üzerine çekmiş ve daha sonra 

öldürülme sebeplerinden biri de bu olmuştur.
267

 

Hz.Yahya İsa’yı tıpkı kendisine gelen diğer herkes gibi vaftiz etti. Çok 

geçmeden havarileri de İsa hala hayattayken
268

 ve O öldükten sonra
269

 vaftiz etmeye 

devam ettiler. Hz.Yahya İsa’yı Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesiyle vaftiz 

etmemişti ve bu zaten İsa’nın Hıristiyan üçlemesindeki Oğul olmasından 

kaynaklanıyordu.
270

 İsa vaftiz olup görevine başladıktan sonra takipçileri de 

kendisinin onlara öğrettiği şekilde vaftiz ritüelini gerçekleştirmeye başladılar. Bu 

sebeple takipçilerinin uyguladıkları vaftiz ritüeli Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına 

gerçekleştiriliyordu. Takipçilerinden olan Pavlus’a göre günahlardan kurtulma vaftiz 

sırasında oluyor, ancak günahlardan akan su ile değil, İsa’nın ölüp dirilmesi 

sayesinde arınılıyordu. Vaftiz yoluyla kişi de İsa’da diriliyordu.
271

 Pavlus’a göre 

vaftiz suyu vaftizden önce ölüm ve günah suyu iken, aday sudan çıktıktan sonra artık 

hayat veren ve yenileyen suya dönüşüyordu.
272

 Bu dönemlerde vaftiz edilen kişi -en 

azından erkekler- çıplak halde vaftiz edilir, kendilerine yeni adlar verilir, beyaz 

giysiler giydirilir (vaftizden önceki bir hafta boyunca aday tarafından giyilen), bal ve 

süt içirilir ve eline aydınlanmanın sembolü yanan bir kandil verilirdi. Ritüelden önce 

birkaç günlük oruç veya sabaha kadar uykusuz geçen bir nöbet dönemi olurdu. 

Ardından kilisenin yetkilisi tarafından elleri başının üzerine konarak Kutsal Ruh 

kendisine verilirdi.
273
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4. yüzyılda yaşamış olan Konstantinopolis başpiskoposu Chrysostom’a (349-

407) göre vaftiz hem ölüm hem de diriliştir. Ölümde günahkâr kişi ölür ve sudan 

çıkarken ortaya yepyeni biri çıkar. Ritüel ilk yüzyıllarda Paskalya gecesinde ve 

Pantekost’ta, Hıristiyan topluluğun yöneticileri tarafından gerçekleştiriliyordu. 

Zaman içerisinde Hıristiyan olacak kişiler uzun bir eğitim sürecinden geçirilmeye 

başlandılar. Çünkü vaftiz yeni bir hayata başlamak demekti. Vaftiz aynı zamanda bir 

aydınlanma olarak da nitelenmişti. İskenderiyeli Clement (150-220) şöyle demiştir 

”Vaftiz sayesinde aydınlandık, aydınlanma sayesinde evlat edinildik, evlat edinilme 

sayesinde mükemmelleştik ve mükemmelleşme sayesinde ölümsüz olduk.”
274

 

6. yüzyıla gelindiğinde çocuk vaftizi kabul edildi. Hıristiyanlığın neredeyse 

ilk bin yılında yeni doğan vaftizi gerçekleştirilmiyordu. Ancak 10. ve 11. yüzyıllarda 

yeni doğan vaftizi popülerleşmeye başladı ve 13. yüzyılda genel olarak kabul edildi. 

14. yüzyılda vaftiz basitleştirildi. Buna göre artık çocuğun başından aşağı su dökmek 

yeterli olacaktı. 16. yüzyılda Thomas Müntzer adında biri yeni doğan vaftizini 

reddetti. Müntzer’e göre vaftiz olacak kişi inancını açıkça belirtmeliydi ve bunun için 

de belli bir yaşa erişmesi gerekirdi. Görüşleri Luther (1483-1546), Calvin (1509-

1564) ve Zwingli (1484-1531) tarafından kınandı ve Mülhausen’de idam edildi. 

Ortaya çıkardığı akıma Anabaptistler denildi. Müntzer idam edilmiş olsa da 

Anabaptistler önce Kuzey Avrupa’da varlıklarını sürdürdüler ardından da bazıları 

Kuzey Amerika’ya göçerek günümüze kadar inançlarına bağlı kalmaya devam 

ettiler.
275
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Genel Hıristiyan inancına göre doğum yapmış bir annenin doğum sonrası 

durumu tartışmalıdır. Her ne kadar İsa yaşamı boyunca birçok insanı iyileştirmiş, 

toplum tarafından kötü olarak kabul edilen bir kadına yardım etmiş ve bu yolla 

Yahudilerin lohusalık/adet konusundaki tabularını yıkmış olsa dahi Ortodoks ve 

Katolik kiliselerinde durum günümüzde farklıdır. İki kilise de kadının doğum ve adet 

gibi özel dönemlerinde ibadethaneye yaklaşmasının orayı kirleteceğini 

savunmaktadırlar. Protestan mezhebine mensup kiliseler ise Ortodoks ve Katolik 

kiliselerinden farklı olarak kadınların doğum sonrası kirli sayılmaları durumunu 

yavaş yavaş reddetmeye başlamışlardır. Buna göre bir kadının temiz sayılabilmesi, 

normal hayata dönebilmesi ve ibadethanelere girebilmesi için Katolik ve Ortodoks 

mezheplerinde olduğu gibi kırk gün boyunca beklemesi ve bu süre sonunda bir 

arınma banyosu gerçekleştirmesine gerek yoktur.
276

 

          1.3. Vaftiz ve Uygulanışı 

Vaftiz bir Hıristiyan için dini değeri çok büyük bir ritüeldir. Bu önemli ritüel 

Hıristiyanlık için o kadar önemlidir ki dinen ayrı bir yere sahip olduğu 

düşünülmektedir. Vaftiz Hıristiyan sakramentlerinin en önemlilerinden biridir. 

Sakrament kelimesi yemin, sözleşme ve ant gibi anlamlara gelen Latince 

sacramentum kelimesinden gelmedir. Üçüncü yüzyıldan önce kullanılmadığı bilinen 

bu kelime batı kiliselerine Yunanca musterion kelimesi tercüme edilerek mystery 

şeklinde geçmiştir. Bu da sır, gizem anlamlarına gelmektedir.
277
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Vaftiz Hıristiyan inancındaki diğer sakramentlerin kabulü için öncü bir 

niteliğe sahiptir. Vaftiz olmayan bir kimse diğer tüm dini gereklilikleri yerine getirse 

de İsa Mesih’in cemaatine girmiş sayılmaz.
278

 Vaftiz olan kişi kilisenin tarihsel 

görevini üstlenmiş olur. Vaftizde çift görünüm korunmuştur. Bunların biri cemaatle 

biri ise kişinin kendisiyle ilgilidir. Vaftizin cemaat ile ilgili yönü kiliseye kabul, 

Tanrı’nın cemaatine iştirak ve Mesih’in mistik bedenine aidiyet anlamlarını taşır. 

Kişinin kendisi ile ilgili olan yönü ise iman yoluyla Mesih’in risaletine katılma, 

inayetle bizzat Tanrı’nın hayatına iştirak etmektir.
279

  

Vaftiz sakramentinin Hıristiyan ilahiyatındaki meşruiyeti doğrudan İsa’dır. 

İsa Matta İncil’inde net bir şekilde “Gidip bütün ulusları öğrencilerim olarak 

yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin”
280

 emrini havarilerine 

vermiştir. 

Hıristiyan inancına göre vaftizin kişiye sağladığı bazı faydalar vardır. Vaftiz 

olan kişi günahlarından arınır ve adeta sıfırlanmış şekilde yeniden doğar. Vaftiz iman 

edene Mesih ile birleşme imkânı sağlar. Mesih ile birleşen kişi ondan yeniden 

doğduğundan bazı kiliselerde vaftiz kabı sembolik olarak hamile bir kadın 

şeklindedir ve kilisenin rahmini temsil etmektedir. Protestan inancında vaftiz olan 

kişi yalnızca İsa’nın ölüm ve dirilişine değil aynı zamanda baş kâhinlik görevine de 

ortak olmuş olur. Bu yüzden tüm inanırların rahip olduğu kabul edilir.
281

  

Vaftiz şu gayelerle yerine getirilmektedir: Hıristiyanlığa girmek, asli 

günahtan kurtulmak, günahsız olarak yeniden doğmak ve yaratılmak, İsa ile 
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bütünleşmek ve ruhi canlılığa kavuşmak. Bunların yanında vaftizin sağladığı bazı 

faydalar da vardır bunlar: Melekût âlemine girerek insani sıkıntılardan kurtulmak, 

imtiyazlı bir sınıfa girmiş olmak, fazilet ve şerefe ermek, hayatın kesilmesi ve bu 

âlemden uzaklaşmak ve belirli kirlerden kurtularak sorumluluk duygusu ile birlikte 

bazı nimetlere kavuşmak. Vaftiz olan kişi bu sayede bir insanın kavuşabileceği en 

büyük nimetlere kavuşmuş olur.  

Vaftiz çoğu zaman sünnet ile karşılaştırılmıştır. Ancak sünnet daha çok bir 

sembol niteliği taşırken, vaftiz insanın hayatını doğrudan etkilemekte, kişinin iç 

dünyasını ilgilendirmekte, çocukların Hıristiyan terbiyesiyle büyümesine olanak 

vermektedir. Bazılarına göre vaftizin etkileri ancak inançlı olmak ve Tanrı’yı sevmek 

ile görülebilir. Eğer vaftiz olan kişinin içinde Tanrı sevgisi yoksa yapılan vaftiz 

İsa’nın vaftizi değildir.
282

 

Hıristiyan inancına göre insanları ilk olarak Mesih’e imana çağıran kişi 

Hz.Yahya’dır. O bunu Ürdün Nehri’nde birçok kişiyi vaftiz ederek yapmıştır. Matta 

İncil’ine göre Hz.Yahya insanları vaftiz ederken şunları söylemiştir “Gerçi ben sizi 

tövbe için suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. 

Ben onun çarıklarını yıkamaya bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh’la ve ateşle 

vaftiz edecek.”
283

 Hz.Yahya daha sonra İsa’yı da aynı yerde vaftiz etmiş ve bu sırada 

Kutsal Ruh orada beyaz bir güvercin şeklinde hazır bulunmuştur. Görülmektedir ki 

İsa vaftiz olduğunda ilahi oğulluğu ilan edilmiştir. İsa’dan sonra havarilerinin yaptığı 

vaftiz de İsa’nın icraatlarını sürdürme anlamına gelir. İnanırlar bu yolla İsa’nın asli 

günahtan kurtulmak için kendisini çarmıhta feda ettiğini ve daha sonra yeniden 
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dirildiğini kabul etmiş olurlar. Kişi suya daldırıldığında asli günahta ölmüş, sudan 

çıkarıldığında ise İsa’da dirilmiş olur.
284

 

Hz.Yahya’nın yaptığı vaftiz ile havarilerin yaptığı vaftiz arasında görünürde 

bir fark olmayabilir. Ancak Hıristiyan ilahiyatçıları bu konu üzerinde uzun bir süre 

kafa yormuşlardır. Örneğin Augustine (354-430) Hz.Yahya’nın vaftizini ancak 

günahların bağışlanması için bir ümit olarak algılamış, gerçekten bağışlanmanın ise 

havarilerin vaftizi ile mümkün olduğunu savunmuştur. Bazı ilahiyatçılar ise bu 

görüşü kabul etmemiş ve farklı düşünceler ortaya koymuşlardır. Örneğin Calvin 

böyle bir ayrımı kabul etmez ve Hz.Yahya’nın gelecek Mesih için, havarilerin ise 

gelmiş olan Mesih için vaftiz ettiklerini söyler. Calvin ikisi arasında hiç bir fark 

olmadığını, vaftiz eden ellerin değişmesiyle amacın değişmeyeceğini, ikisinin de 

insanları İsa’da kurtuluş için vaftiz ettiğini savunmuştur. Sonuç olarak madem aynı 

amaçla yani kurtuluş için vaftiz yapılmaktadır, o halde her ikisinin de yaptığı vaftizin 

değeri aynıdır düşüncesini savunur.
285

 

Vaftiz sakramentinin kaç çeşit olduğu konusunda kiliseler arasında ayrım 

vardır. Katolik kilisesi üç tür vaftizi kabul eder. Bunlar: Su, arzu ve kan vaftizidir. Su 

vaftizi yalnızca sakrament olmakla beraber diğer ikisi günahların bağışlanması ve 

günahın cezasının kaldırılmasını sağlar. Konuyu biraz açacak olursak arzu vaftizinin 

vaftiz olmaya çok istekli olan ancak vaftiz olamadan hayatını kaybedenler için veya 

vaftiz ile hiç tanışmamış imanlı kişiler için geçerli olduğu söylenebilir. Mesih’ten 

önceki peygamberler ve bazı yüksek imanlı kişiler buna örnek olarak gösterilir. Kan 

vaftizi ise İsa Mesih’in yolunda kanını döken yani hayatından vazgeçerek en büyük 
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fedakârlığı yapanları içine alır. Su ile vaftiz olma imkânı yoksa kişilerin bu ikisinden 

biri ile vaftiz olmaları vaftizin değerini düşürmeyecektir.
286

 

Vaftiz işleminin ilkbaharda Paskalya zamanında yapılması bir gelenek halini 

almıştır. Paskalya üç gün sürer ve İsa’nın hayatında yer almış olaylara dayanır. 

Bayramın ilk günü, yani Perşembe akşamı İsa’nın son akşam yemeği anılır, ertesi 

gün İsa’nın çarmıhta ölümü tazelenir ve son gün olan Pazar günü ise İsa’nın dirilişi 

kutlanır. Vaftiz edilecekler bugün vaftiz edilerek kiliseye dâhil olurlar. Daha önceden 

bu işlemden geçmiş olanlar ise imanlarını bu vesileyle tazelerler.
287

 İlk dönemlerde 

Paskalya’dan yedi hafta önceki Çarşamba günü yani Kül Çarşambası başlayan ve 

Paskalya’ya kadar süren zaman zarfında Hıristiyan olacak kişiler kırk gün oruç tutar 

ve vaftiz için hazırlanırlardı. Ancak zaman içerisinde bebeklerin vaftiz olmadan 

ölebilecekleri düşüncesiyle bu gelenekten uzaklaşılmıştır.
288

 Kül Çarşambası aynı 

zamanda Hıristiyan takvimindeki Lent döneminin de başlangıcını teşkil eder. 

Hıristiyanların alnına o gün kutsanmış kül ile haç işareti yapılır. Kullanılan kül bir 

önceki yılın Palmiye Pazarı’ndan kalmış olan palmiye dallarından elde edilir. Kül 

sunakta kutsal su ve haç işareti ile özenle kutsanır. Ayindekiler sunağa gelir ve rahip 

onların alnına kül ile haç çizerek şunları söyler “Hatırla ey insan sen topraktansın ve 

toprağa döneceksin.” Bu gün insanların çarmıhta öldürülen İsa Mesih için insanların 

matem günüdür.
289
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Ortodoks inancına göre vaftiz olan kişi yetişkin de olsa yeni doğan da olsa 

yeniden doğmuş olarak kabul edilir ve hepimizin paylaştığı ortak insan doğasından 

yeni bir tabiata dâhil olur. Vaftiz sonrası kazanılan yeni kimlik eski, günahkâr 

Hz.Adem kimliğinden sıyrılıp, İsa sayesinde elde edilendir. Bu sebeple vaftiz 

Ortodoks inancında Hz.Musa ve takipçilerinin firavundan kaçarken kızıl denizden 

geçmelerine benzetilmiştir. Tıpkı Kızıl Deniz’in sularının ikiye ayrılması, İsrail 

oğullarının güvenle karşıya geçmeleri ve ardından onları takip eden ordunun helak 

olması gibi vaftiz olan kişi de suların içinden çıkarak yeni bir hayata kavuşur. Vaftiz 

olanlar yeni bir hayata başlarken, firavunun başına geldiği gibi, Tanrı’nın 

düşmanlarıyla Tanrı bizzat ilgilenmektedir. Ortodoks kiliseleri insanın iki tabiatlı 

olduğu konusu üzerinde ciddiyetle dururlar. Buna göre her insanda bulunan ve özgür 

bırakılmayı bekleyen bir günahkâr Hz.Adem tabiatı, bir de vaftiz sayesinde 

kavuşulan yeni İsa Mesih tabiatı. Dolayısıyla insanın sahip olduğu kötü potansiyel 

geri dönmemek üzere bir kenara bırakılmalı ve İsa Mesih tabiatı giyilmelidir. 

Hıristiyanlığın ilk dönemlerinden beri cemaate girmek isteyen biri öncelikle uzun bir 

sınama ve eğitim aşamasından geçirilmektedir. Durum Ortodoks kiliseleri için hala 

benzerdir. Aday kişi vaftiz olmadan önce semt kiliselerindeki din görevlilerinden 

belirli bir süre boyunca eğitim almak zorundadır. Eğitimin amacı yalnızca 

Hıristiyanlığı anlatmak değildir. Bu süreç içerisinde adaydan kalbini samimi bir 

şekilde papaza açması beklenir ve bu tamamen papaz ile aday arasında kalır. Süreç 

içerisinde adayın Hıristiyan inancını kavraması, kilisenin geleneklerini ve 

uygulamalarını içselleştirmesi beklenir. Adayların eğitim ve sınamaya tabi tutulduğu 

bu dönem eski dönemlerde Lent dönemi ile karşılaştırılmıştır.
290
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Ortodoks inancında yeni doğan vaftizi her zaman tercih edilir. Kısaca 

anlatmak gerekirse çocuk üç kere suya batırılır ve çıkarılır. Bu sırada dualar edilir. 

Katolik inancından farklı olarak güçlendirme yani konfirmasyon hemen yapılır. 

Kutsanmış yağ çocuğun alnına, gözlerine, burnuna, ağzına, kulaklarına, göğsüne, 

ellerine ve ayaklarına sürülerek kutsal ruhu alması sağlanır. Ardından çocuğa ilk 

komünyonu verilir. Tüm bu işlemler bir papaz ya da başpapaz gibi din görevlileri 

tarafından yapılır.
291

 

Genel bir anlatımdan sonra ritüelin tam olarak nasıl yapıldığının anlatılması 

önemlidir. Ortodoks inancında çocuk sekizinci gün ile kırkıncı gün arasında vaftiz 

edilir. Ritüel genelde evde, az da olsa kilisede de gerçekleştirilebilir. Papaz Baba, 

Oğul ve Kutsal Ruh adına kutsama yapar ve dualar eder. Papaz çocuk vaftiz anne 

veya babasının kucağındayken temsili bir şekilde çocuğa “şeytanı reddeder misin, 

İsa’yı kabul edip inanır mısın?“ diye sorar. Çocuğu tutanlar da çocuk adına “şeytanı 

reddederim, İsa’ya inanır ve onu kabul ederim” derler ve bu üç kez yapılır. Sonra 

papaz çocuğu alır ve suyun içinde tutup üç kere “Seni Baba, Oğul ve Kutsal Ruh 

adına vaftiz ediyoruz” der. Eğer vaftiz edilen çocuk ise önce ayaklar suya sokulur 

sonra başının da ıslandığından emin olunarak sudan çıkarılır. Ancak vaftiz olan kişi 

yetişkin ise tamamen suya batırılır ardından çıkarılır.
292

 Devamında dua okuyarak 

çocuğu kutsal yağ ile yağlar ve son olarak çocuğun birkaç saç telini vaftiz kurnasına 

atar. Ayin bitmeden önce çocuk kucağa alınır ve kurnanın etrafında daireler çizilir, 

yanında bu sırada Kutsal Ruh’u temsilen kandiller tutan iki kişi vardır. Bitirirken 

papaz dualar okur ve çocuğun vaftiz edildiğini ve yağlandığını ilan ederek ayini 
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tamamlar. Ortodoks inancında konfirmasyonun vaftizden hemen sonra verilmesinin 

sebebi doğu ve batı arasında konfirmasyona atfedilen anlam sebebiyledir. 

Ortodokslara göre konfirmasyon Pentakost gününden kalma bir hatıradır, Kutsal Ruh 

havarilere bu gün inmiş ve onlar bu sayede kutsanmışlardır. Vaftizden sonra 

konfirmasyon ayini ile Kutsal Ruh’u alan kişi yalnızca cemaate girmekle kalmaz, 

ayrıca artık kutsanmış bir bedene de sahip olur.
293

 

Ortodoks inancına göre vaftizi yapacak kişinin kendisinin de vaftizli olması 

şarttır. Kilise tarafından takdis edilmemiş bir kişi vaftiz gibi diğer sakramentleri de 

icra etme yetkisine sahip değildir. Din görevlisi bulunamaması gibi durumlarda 

herhangi vaftizli bir kişinin bu işlemi gerçekleştirmesine izin verilebilir.
294

 

Vaftiz olan bir çocuğun ona, hayatı boyunca yardımcı olacak olan vaftiz anne 

ve babaları vardır. Vaftiz anne babaları aileler tarafından seçilir ve Ortodoks inancına 

göre kendileri de Ortodoks olmak zorundadırlar. Bu hayat boyu sürecek bir 

birliktelik olup aileler arasında da akrabalık ilişkilerinin kurulmasını sağlar. Çocuğun 

vaftiz anne veya babası onun ömrü boyunca iyi bir eğitim aldığından ve onun iyi bir 

Hıristiyan olarak yetiştiğinden emin olur. Bu görevi üstlenen kişiler vaftiz 

hazırlıklarının yapılmasından ölüme kadar birçok önemli anda çocuğun yanında 

olurlar. Vaftiz anne ve babaları çocukların hayat yolunca yanlarında bulunan birer 

partner değil bir nevi anne babaları gibilerdir.
295

 

Katolik inancına göre vaftiz kişiyi topluluğun bir üyesi haline getiren sosyal 

bir faaliyettir. Diğer bir yanıyla da bir sakrament olduğundan vaftizin bizzat İsa 

tarafından istenen ve kendisi tarafından da gerçekleştirilmiş bir ritüel olduğuna 
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inanılır. Vaftiz sayesinde İsa cemaatin kalbinde sürekli hareket halindedir ve vaftizli 

kişilere gerçek oğul olma ayrıcalığını bahşeder. Vaftiz olan kişi artık insan 

doğasından uzaklaşır ve Tanrı’nın sırrının gerçek bilgisine ulaşabilir. Yani vaftiz, İsa 

vaftiz olan kişiyi birleştiren, bütünleştiren bir ritüeldir. Vaftiz olan kişi kendini bir 

aşk ve ümit cemaati olarak takdim eden bir iman cemaatine dahil olmuş olur. İnsan 

Tanrı’dan günah sebebiyle uzaklaşmıştır. Kurtuluş Tanrı’da olduğu için insan 

günahından arınmalı ve vaftiz yoluyla Tanrı’ya yaklaşmaya çalışmalıdır. Kurtuluş 

ancak bu şekilde mümkündür.
296

 

Katolik inancına göre eğer bir kimse Hıristiyan olmak istiyorsa vaftizden 

önce yapması gerekenler vardır. Kişi bu süre içerisinde dini eğitim alır, bu eğitime 

Latince cetechumenus/katekümen denir. Eğitimin süresi üç yıla kadar çıkabilmekle 

birlikte eğer kişinin yeterli düzeye eriştiği düşünülürse süre azaltılabilir.
297

 Eğer 

Hıristiyan inancına dâhil olacak kişi bir bebekse kiliseye ebeveynler ile birlikte 

çocuğun vaftiz anne ve babası da gelir. Bir bebeğin erkek ise vaftiz babası kız ise 

vaftiz annesi olması bir gelenektir ancak bebek eğer istenirse her ikisine de sahip 

olabilir. Bu iki kişinin bazı görevleri vardır. Her şeyden önce iyi birer Katolik olmak 

ve sorumluluklarında olan çocuğun Katolik inançları doğrultusunda yetiştirildiğinden 

emin olmak zorundadırlar. Ebeveynler iyi bir dini eğitim vermekten yoksunlar ise 

vaftiz anne-babalar bunu yerine getirmelidir. Vaftiz anne-babaların çocuğun 

ebeveynleri veya çocuğun kendisi ile evlenmeleri kesinlikle yasaktır.
298

  

                                                           
296

 Albert M. Besnard-Oliver Clement-Roger Mehl, Hıristiyan İlahiyatı, Arı Basımevi, Konya, 1983, 

s. 23-25. 
297

 Tarakçı, s. 77. 
298

 Tarakçı, s. 79. 



111 
 

Vaftiz için genellikle Paskalya tercih edilmekle beraber vaftiz herhangi bir 

zaman da gerçekleştirilebilir. Vaftiz öncesinde bir ışık töreni yapılır. Bir Paskalya 

mumu yakılır ki bu Mesih’in dirilişi anlamına gelmektedir. Mum cemaat eşliğinde 

kiliseye taşınır ve buradan önce din adamları ardından da cemaatin normal 

mensupları kendi mumlarını yakarlar. Bu sırada Kutsal Kitap’tan metinler ve ilahiler 

okunur. Sunağın mumları yakılır, Tanrı’ya Övgü ilahisi okunur ve kilisenin çanları 

çalınır. Ardından kurnanın içindeki su kutsanır ve mum suyun içine konur. Bu Mesih 

İsa’nın sudan çıkmasını ve kutsal kitapta da belirtildiği üzere Tanrı’nın ruhunun 

suların üzerinde hareket etmesini simgeler. Mesih sayesinde kurna artık bir yaşam 

kaynağı haline gelir. Ardından aday ya üç kere suya daldırılır veya üstüne üç kere su 

serpilir. Bu sırada peder “Seni Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz ediyorum” der. 

Vaftiz bir mühür gibidir ve insanın hayatında bir kere yapılması yeterlidir. İnsan bu 

mühürle mühürlendiğinde artık eski hayatından sıyrılmış yeni hayatına 

kavuşmuştur.
299

 

Katoliklere göre vaftiz uygulamasını ruhban sınıfına dâhil olan kişiler 

yürütebileceği gibi eğer ortamda böyle biri bulunmuyorsa vaftizsiz olanlar da dahil 

olmak üzere ayini herkes yürütebilir. Katoliklerin bunu yapmalarının sebebi vaftize 

verdikleri büyük önemdir. Bir Katolik vaftiz olmadan ölmektense vaftizsiz birinin 

eliyle bile vaftiz edilmeyi tercih edebilir. Ayrıca diğer mezheplere mensup kişilerin 

de yaptıkları vaftiz kabul edilebilir.
300

 

Katolik inancına bir tepki olarak ortaya çıkan Protestan inancına göre vaftizin 

gerçek anlamı Katolik kilisesinin yaptığı süslü törenler sebebiyle gölgelenmiştir. 
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Luther Katolik kilisesinin imanı ikinci plana attığını ve görsel öğelere gereğinden 

fazla yer vererek iman unsurunu ihmal ettiğini savunmuştur. Luther’in iman üzerinde 

bu kadar durmasının sebebi vaftiz ile imanın bir arada olması gerektiğini 

düşünmesidir.
301

 Genel olarak Protestan inancında vaftiz konusunda bir fikir birliği 

mevcut değildir. Örneğin Anglikan kilisesi vaftizi bir ruh arınması olarak 

algılanırken, Lutherci kiliselerde Tanrı sözü ile suyun birleşmesi olarak düşünülür. 

Birleşme sırasında günahlar bağışlanır ve ruh arınır. Bunların dışında vaftizi ruhi bir 

eğitim olarak gören veya onu hiç uygulamayan çeşitli kollar da mevcuttur.
302

 

Protestan kiliseleri kendilerini ortaçağ geleneklerini devam ettirmeyen, kutsal 

kitap ve bireysel imana vurgu yapan topluluklar olarak tanımlarlar. Protestan 

kiliseleri arasında vaftiz uygulaması genelde yeni doğan vaftizi şeklinde yapılır 

ancak Baptistler, İsa’nın Öğrencileri ve Mennonitler gibi gruplar iman edenin 

vaftizine inandıklarından bebek vaftizine karşıdırlar. Kişi belirli bir yaşa geldikten 

sonra imanını açıklar ve o zaman vaftiz edilebilir. Bu gruplarda vaftiz suya daldırma 

şeklinde gerçekleştirilirken, diğer Protestanlarda serpme veya başın üzerinden su 

dökme ile gerçekleştirilebilir. Su dökme veya batırma işlemi sırasında bir yandan da 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adları tekrarlanarak eşlik edilir, bu yolla aday vaftiz 

edilmiş ve cemaate kabul edilmiş olur.
303

  

1.4. Ad Verme 

Ad verme birçok dinde olduğu gibi Hıristiyanlık’ta da önemli yere sahip bir 

hadisedir. Hıristiyanlık birbirinden uzak ve geniş coğrafyalara yayılmış olduğu için 
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Hıristiyan ad verme gelenekleri birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Örneğin 

Katoliklerde vaftiz töreninde çocuğa vaftizci tarafından ad konur ve bu ada vaftiz adı 

denir, çocuk kilise kütüğüne bu ad ile yazılır. Vaftiz adı aile adından önce söylenip 

yazılır. Ad seçiminde genellikle kızlara azize, erkeklere ise azizlerin adları verilir.
304

 

Ortodoks inancında çocuğa ismi sekizinci gün verilmektedir. Papaz çocuk ile 

anneyi doğumundan sonra ziyaret etmekte ve onlar için özel dualar etmektedir. İsim 

verilirken papaz üç kere “Bağışlayıcı Tanrım“ diyerek çocuğun günahtan uzak 

durması için anne ile birlikte dualar eder.
305

 Çocuklarına isim koyarken aileler eğer 

dini azınlık durumunda oldukları ülkelerde iseler bazen Hıristiyan adlarında ısrar 

eder bazen ise o ülkenin adlarından birini seçebilirler. Eğer Hıristiyan adı seçilecekse 

azizlerin adları veya Kutsal Kitap’tan adlar tercih edilebilir.
306

 

Protestanlar kendilerini Katoliklerden farklı kılan özelliklerini ön plana 

çıkarmayı çocuklarına ad koyarken de devam ettirmişlerdir. Kutsal Kitap’tan sapmak 

ile suçladıkları Katoliklerden farklı olabilmek için isim seçerken eski gelenekleri 

devam ettirme yoluna gitmişlerdir. Bu sebeple Protestan inancına mensup olan aileler 

reform döneminden sonra çocuklarına kendilerini Katoliklerden ayırmak için 

Tevrat’tan adlar seçmeye başlamışlar ve bu geleneği devam ettirmişlerdir.
307

 

2 ) EVLİLİK İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR 

Evlilik Hıristiyan dünyasında kutlama vesilesi olmuş, insanların bir araya 

geldikleri ve mutluluklarını paylaştıkları bir hadisedir. Bunun yanında bir Hıristiyan 
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için evlilik yalnızca imza atarak veya söz vererek gerçekleştirilen din dışı bir olay 

gibi görülmemektedir. Aksine evlilik kurumunun, en azından iki büyük Hıristiyan 

mezhebine mensup insanlar için, doğrudan din ile ilişkili yanının bulunduğuna ve 

insanın hayatında bozulması zor veya olanaksız bir yemin olduğuna inanılmaktadır. 

Bu bölümde evliliğin Hıristiyan dini açısından ne gibi bir önemi olduğu, düğün 

ritüeli ve boşanma konuları ele alınmaya çalışılacaktır. 

2.1. Evliliğin Hıristiyanlık’taki Yeri ve Önemi 

Hıristiyan inancında evlilik kurumu sayesinde oluşturulacak aile ile evin 

huzurlu ortamı gelecek dindar nesiller için uygun ortamın oluşturulması anlamına 

gelmektedir. Ancak tabii ki evlilik bir Hıristiyan için yalnızca bu anlama 

gelmemektedir. Hıristiyan teologlar evliliği: ”Karşılıklı sadakat ve yarar duyguları ile 

çocukların doğabileceği ve Hıristiyan inancında yetiştirilebileceği bir ortam 

yaratmayı taahhüt eden iki kişinin sevgi birliği” şeklinde tarif etmişlerdir. Ayrıca 

evlilik kilise hukukçuları tarafından insanlar arasında gerçekleştirilen en önemli 

yemin olarak nitelendirilmiştir
308

 

Hıristiyan inancına göre evlilik hiçbir zaman dini kavramların dışında 

düşünülen bir şey olmamıştır. Aksine Hıristiyan inancına mensup olanlar için nikâh 

ve evlilik daima yoğun dini anlamı olan kavramlardır. Hıristiyan evliliği bir yanıyla 

Hz.Adem ve Hz.Havva’nın kutsal birlikteliklerine benzetilmiştir. Diğer yandan ise 

damat ve gelin nikâh yoluyla aslında tek bir ruh halini alıp Tanrı ile bütünleşirler. 

Buna göre erkek ve kadın her ne kadar iki ayrı cins olsalar ve kadın erkeğin gelini 

olsa da Hıristiyan inancının bu konudaki mecazına göre kadın ile erkek ikisi beraber 
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İsa Mesih’in gelinidirler. Çünkü insanların birbirleriyle nikâhlı olmaları gibi İsa 

Mesih de kiliseyle yani inanırlarıyla nikâhlıdır.
309

 

Hıristiyan nikâhı aynı zamanda İsa’nın öğrencilerine duyduğu sevgi ve 

muhabbeti de simgeler. Dolayısıyla bir çiftin evliliği tıpkı İsa’nın öğrencilerine 

duyduğu sevginin ortaya çıkardığı birlikteliğin küçük bir kopyası niteliğinde 

olmalıdır.
310

 

İlk dönem Hıristiyan teologları evliliğin nasıl ve nerede yapılacağı konusuyla 

uğraşmamış, bunun yerine evlenme ve boşanmanın yasak ve yasak olmayan 

durumları üzerinde kafa yormuşlardır. Buna göre bir kadın erkekten ayrılırsa tekrar 

evlenemez ancak erkek haklı bir nedenden ötürü boşanmışsa yeni bir kadın alabilirdi. 

Teologlar buna kanıt olarak İsa’nın önce sinagog ile evlenmesini ancak sinagogun 

ihaneti sebebiyle onu boşayıp kiliseyle evlenmesini göstermişlerdir. Hıristiyan 

teologları ilk üç yüz yıl süresince nikâh ve evlilik konuları hakkında yorum yapma 

gereği duymamışlardır. Bunun sebebi yeni dinin Roma İmparatorluğunun evlilik 

ritüellerini devam ettirmesi, nikâhın evharist ve vaftiz gibi belirli dini bir ritüeli 

olmaması dolayısıyla heretik herhangi bir akımın ortaya çıkmamasıdır. 4. yüzyılın 

sonu ile birlikte din adamları düğünlerde rol almaya başlamıştır. Ancak görevleri 

nikâhı kıymak değil sadece düğünü onurlandırmak ve kilisenin onayını bildirmektir. 

Zaman içerisinde gelinin babasının yaptığı çiftin ellerini birleştirme ve çiçekten tacı 

çiftin başına koyma işini papazlar üstlenmeye başlamıştır. Durum her ne kadar dini 

içerik kazanmaya başlasa da 8. yüzyıla kadar Hıristiyanlar hala dini nikâh kıymaya 

başlamamışlardı. 8. yüzyıldan sonra nikâhlar kiliselerde kıyılmaya başlandı ve 
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nikâhın laik anlamı tamamen ortadan kalkarak dini bir anlam yüklendi. M.S. 802 

yılında Kutsal Roma İmparatoru Charlemagne (743-814) takdissiz evliliği yasakladı 

ve 900 yılında da Leo böyle bir genelge yayınlayarak pekişmesini sağladı.
311

 

10. ve 11. yüzyıllarda önceki dönemde imparatorluğun yıkılması sebebiyle 

devlet kurumlarının işleyişindeki boşluk kiliselerin nikâh işleri için tek yer olarak 

belirlenmesini sağladı. Artık kilise hem nikâh hem de boşanma işlerine bakmakta ve 

bu iki iş artık devletten çok kiliseyi ilgilendirmekteydi. 12. yüzyılda nikâhın ritüelleri 

belirlenmiş ve kilisenin yedi sakramentinden biri haline gelmiştir.
312

 

11 Kasım 1563’te Tametsi Kararnamesi ile birlikte o tarihten geçerli olmak 

üzere bir rahip ve iki şahidin huzurunda gerçekleştirilmeyen nikâhın geçerli 

olmayacağı karara bağlanmıştır. Kararname ile ayrıca kiliseye evliliğin geçerli olup 

olmadığını belirleme hakkı da verilmiştir. Doğu’da ise 1640’ta Kieffli Peder 

Mogilas’ın İtirafı evliliğin temel ilkeleri olarak belirlenmiştir. Ancak zaman 

içerisinde özellikle 19. yüzyıldan sonra insanların daha fazla hak talep etmeleriyle 

beraber Avrupa’nın birçok ülkesinde çiftlere ister medeni ister dini nikâh yapma 

hakkı tanınmıştır. Durum böyle iken günümüzde hala Katolik ve Ortodoksluğun 

hâkim olduğu ülkelerde kıyılan dini nikâhın medeni nikâha oranı daha fazladır.
313

 

Katolik inancına göre bir evliliğin geçerli veya geçersiz olması bazı şartları 

yerine getirmek veya onları yok saymak ile doğrudan bağlantılıdır. Nikâhın yalnızca 

dini bir olay olarak düşünüldüğü Ortodoks ve Katolik inançlarında bu kolayca 

görülebilir. Nikâhı kıyan kişi bir din adamı olduğundan evliliğin geçerliliği 
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konusunda da söz sahibi olan kurum doğrudan kilisedir. Kilise bir evliliğin geçerli 

olmasını sağlamak için bazı önlemler alır veya eğer bir evlilik dinen geçersiz ise onu 

ortadan kaldırabilir. Kilisenin bir nikâhı geçersiz sayıp ortadan kaldırmasını sağlayan 

kurallara feshedici engeller denir. Bu engeller şunlardır: Gereken yaşta olmamak, bir 

evlilik bağıyla birine bağlı olmak, daha önceden rahip olarak takdis edilmek veya 

eşlerden birinin önceden yemin ederek rahibe olması, önceden işlenmiş bazı 

cinayetler ve aşağıda da üzerinde durulacak olan yakın akrabalık ve kısırlık. Evliliği 

korumak ve dini kurallara uymasını sağlamak için konmuş olan kurallara önleyici 

engeller denir. Buna örnek olarak eşler arasındaki din farkı gösterilebilir. Böyle 

durumlarda kilise kendi bünyesine mensup kişinin inancını korumak için gerekli 

önlemleri alır. Eğer kilisenin bu kuralları çiğnenerek evlilik yapılırsa bu evlilik 

geçersiz sayılır. Bazı durumlarda ise kilise özel izinlerle evliliklere izin verebilir.
314

 

Bazı durumlarda evlilik kendiliğinden bozulmuş olur çünkü doğa yasası buna 

izin vermez. Nikâhın gayelerinden biri çocuk dünyaya getirmek olduğundan kısırlık 

söz konusu olduğunda nikâh bozulabilir. Ayrıca eskiden yedinci dereceye kadar olan 

günümüzde ise Katolik din adamlarının üçüncü dereceye kadar indirdiği kan 

hısımlığı engeli vardır. Bu kural bir kimsenin üçüncü dereceye kadar akrabalarıyla 

evlenmesini engeller. Bir kimse evlendiği kişinin anne-babası ve çocuklarıyla da 

evlenemez ancak kardeşi ile evlenme konusunda birlik yoktur. Katolik kilisesi bu 

kuralı eşin ikinci dereceye kadar yakın akrabaları ile evlenme yasağı koyarak 

netleştirmiştir. Başka bir yasak da aldatma ile ilgilidir. Bir erkek babasının, 

dedesinin, oğlunun ve torununun zina ettiği bir kadınla evlenemezken; bir kadın da 

annesinin, ninesinin, kızının ve torununun zina ettiği bir erkekle evlenemez. Vaftiz 
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konusunda da kısıtlamalar söz konusudur. Buna göre bir kişi kendisini vaftiz eden 

biri veya vaftiz anne–babasıyla evlenemez. Süt akrabalığı konusunda ise herhangi bir 

yasak söz konusu değildir.
315

 

Katolik inancında karışık evliliğe yani Katolik olan biriyle Katolik olmayan 

veya Hıristiyan olmayan birinin evlenmesi yasaktır. Eğer böyle bir durum söz 

konusuysa kilise bu evliliği bozabilir veya yok sayabilir. Ancak kişinin yalnızca 

Katolik olmama durumu söz konusu olduğunda özel izin verilebilir. Buna göre 

eşlerden Katolik olan kişi inancını istediği gibi sürdürebilecek, doğacak çocuklar 

Katolik inancına göre yetiştirilecek ve evlenme töreni Katolik bir rahip tarafından 

gerçekleştirilecektir. Sayılan şartlar yerine getirilirse karışık bir evlilik yapan çiftlerin 

nikâhları kabul edilir, geçerli sayılır.  

Ortodoks inancına göre de durum çok farklı değildir çünkü Ortodoks kiliseler 

de Hıristiyan veya Ortodoks olmayan biri ile evliliğe karşıdırlar. Evlenilecek kişinin 

Ortodoks olmama ancak vaftizli bir Hıristiyan olma durumunda ise adayın Ortodoks 

kilisesine ömür boyu bağlılık ve gizemsel dua ile kutsamalardan faydalanması 

gerekmektedir.
316

 Bunun birçok sebebi vardır çünkü eğer bir kimse Ortodoks 

inancına dâhil olmadan Ortodoks biri ile evlenirse doğacak çocuklar ve kendi aileleri 

konusunda sorun yaşanması olasıdır. Ayrıca Ortodoks olmayan birinin kilisenin 

gizemlerine ulaşması da mümkün olmadığından kişinin Ortodoks inancını 

benimsemesi istenir. Kilise, Ortodoks olmayan adayı cesaretlendirir, tavsiyeler verir 
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ve onu Ortodoks kilisesine dâhil etmek için elinden geleni yapar çünkü ancak bu 

şekilde çift evlilik gizemine kalben ve bedenen sahip olabileceklerdir.
317

 

Katolikler ve Ortodokslardan farklı olarak Protestan inancı karışık evlilik 

konusunda daha yumuşaktır. Her ne kadar durum böyle olsa da Protestan inancına 

mensup olanların %74’ünün kendi dininden olanlarla evlendikleri tespit edilmiştir.
318

 

Ortodoks kilisesi’ne göre üç kereye kadar evlilik yapılabilmekle beraber ilk 

evlilikten sonrakilerin sakrament değeri yoktur.
319

 Ortodoks ruhban sınıfına mensup 

alt düzey papaz gibi din adamları evlenebilir ancak piskopos, patrik gibi üst düzey 

mevkidekilere ve keşişlere izin verilmez.
320

 Katolik Hıristiyan inancında ise ruhban 

sınıfı evlenemez.
321

  

2.2. Sakrament Olarak Evlilik 

Hıristiyan inancına göre evlilik dini anlamın tamamen hâkim olduğu bir 

hadisedir. Öyle ki nikâh iki inanırın birlikteliği sonucu Tanrı ile bütünleşmesini 

simgeleyen bir olay olarak kabul edilmektedir. Buna ek olarak evlilik evharistiya 

ayininin meyvesi olarak da düşünülmüştür.
322

 Yukarıda da belirtildiği gibi nikâh 

sonucu bir araya gelen çift aynı zamanda İsa ile de bütünleşmiş ve bir nevi ruhani bir 

birliktelik oluşturulmuştur. Örneğin Luther evlenen çiftin inancını İsa ile birleşmeyi 

sağlayan düğün yüzüğüne benzetmiştir. Yine Luther’e göre evlilik sonucunda aslında 

bundan tek yarar sağlayan taraf çift olmaktadır. Çünkü İsa Mesih evli çiftin imanları 
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sebebiyle onların günah ve suçlarını onlardan alıp yerine dürüstlük ve sonsuz yaşamı 

koymaktadır. Evlilik aynı zamanda Tanrı’nın yaratım düzenine gönüllü olarak 

katılım anlamına da gelir.
323

 Çünkü Kutsal Kitab’ın henüz başlangıcında insana şu 

emir verilmişti ”Semereli olun ve çoğalın.”
324

 İnsanın hayata geliş amaçlarının en 

önemlilerinden biri çoğalmak olduğundandır ki Tanrı insanların yalnız olmalarını 

istememiş ve kadın ile erkeğin birlikte olmasını emretmiştir.
325

 Bu birliktelik sevgi 

ile dolu ve karşılıklı olmalıdır. Çünkü İncil’de belirtildiği üzere ”Kocalar kendi 

karılarını kendi bedenleri gibi sevmeye borçludurlar. Kendi karısını seven kendini 

sever çünkü kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir.”
326

 

Katolikler ve Ortodokslar için evlilik bir sakrament olarak kabul edilirken 

Protestanlara göre nikâh bir sakrament kabul edilemez çünkü İncillerde nikâha dair 

kutsal bir vaad yoktur. Luther Katolik kilisesinin evliliği bir sakrament olarak kabul 

etmesini İncilleri yanlış anlamasına ve kelimelerin Grekçe’den Latince’ye 

çevirisinde dikkatli davranılmamasına bağlamaktadır. Luther’e göre buna göre Mesih 

de bir sakrament olarak kabul edilmelidir çünkü Pavlus İsa’yı da bir sır (İncillerde 

musterion, İngilizce mystery) olarak nitelendirmiştir. Ayrıca yine Luther’e göre 

Pavlus’un sır diye tanımladığı evlilik erkek ve kadın arasında olan değil İsa ile kilise 

arasında gerçekleşmiş olandır. O Katolik din adamlarının evlilik konusundaki 

doktrinini onları hurafenin esiri olmuş kişiler olarak niteleyerek eleştirmiştir. İsa’nın 

İncillerde belirttiği gibi Luther de zinayı evliliği sona erdirmenin yegâne sebebi 

olarak görmektedir.
327

 Calvin, Luther ile birçok konuda aynı fikirde olmakla birlikte 
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bir şeyin sakrament olabilmesi için bizzat tanrı tarafından emir ve tespit edilmesi 

gerektiğini eklemiştir.
328

  

İsa’nın evlilik kurumuna verdiği değer bazı yorumcular tarafından Kana 

düğünü örnek gösterilerek açıklanır. Buna göre İsa Kana’da katıldığı bir düğünde 

şarabın bitmesi üzerine suyu şaraba çevirmiştir. İsa bunu yaparak evliliğe ne kadar 

önem atfettiğini göstermiştir.
329

 

Evlilik Hıristiyan inancına göre karı koca arasındaki güçlü sevgi sonucu 

ortaya çıkan bir birlikteliktir. İkinci Vatikan Konsili’nde evliliğin bir sevgi 

beraberliği olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca kadın ve erkeğin arasındaki sevgi bağının 

çok güçlü olması sebebiyle buna kimi zaman dostluk da denmiştir. Evlilik dostluğu 

sayesinde erkek ve kadın sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda ruhsal açıdan da 

yaşamı paylaşmış olurlar. Yukarıda da belirtildiği üzere evliliğin en önemli 

amaçlarından biri çocuk sahibi olmaktır. Evlilik bağıyla bağlı çiftler Tanrı’nın 

emrine uyarak yeni nesiller dünyaya getirmelidirler. Anne ve baba kendi yaşamlarını 

çocuklarına aktarıp onları iyi bir şekilde eğiterek Tanrı ile bir nevi iş birliği yapmış 

olurlar. Evli çiftler birbirlerini değişmez biçimde kabul etmiş olurlar ve birliktelikleri 

süresince çiftlerin birbirlerine sadakati ve tek bir vücut gibi hareket etmeleri 

beklenir.
330

 Çünkü Kutsal Kitap’ta şöyle yazılmıştır ”Bunun için insan anasını ve 

babasını bırakacak ve karısına yapışacaktır ve bir beden olacaklardır.”
331

 Her ne 

kadar durum bu şekilde olsa da Hıristiyan evliliğinde temel amaç İsa ile karı kocanın 

sembolik olarak birleşmesidir. Çocuk ancak bu birlikteliğin doğal bir sonucu olabilir. 
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Hatta Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde cinselliği hor gören ve evlenmeyi yalnızca 

çocuk yapmak amacıyla gerçekleştiren insanlar bulunmaktaydı. Sonuç olarak doğan 

çocuklar Yahudilikteki gibi doğrudan Tanrı’nın halkının bir parçası olan kutsal 

kişiler sayılmadıklarından doğduklarında vaftiz edilip kiliseye alınırlar. Çocuk bu 

yolla kutsanmış sayılırken aile kurumu da hem güçlenmiş hem de kutsanmış 

olmaktadır.
332

 

İncil’de İsa bekâr kalmaya herkesin katlanamayacağını ancak bekâr kalmayı 

becerebilenin de o şekilde kalmasında bir sakınca olmadığını söyler.
333

 Dolayısıyla 

evlenmek insanlar için doğal bir şeydir ve bunda bir sakınca yoktur. Ancak evlilik 

kurumu Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde daha çok ziyandan kaçınmak için alınan bir 

önlem gibi görünmektedir. Pavlus’a göre bir erkeğin evlenmemesi iyi bir şeydir 

ancak zina söz konusu olduğu için kendini tutamayacak durumda kalıp günah 

işlemektense evlenmek daha iyidir. Evlilik sırasında erkek ve kadının birbirlerinin 

bedenleri üzerinde hakları vardır ve birbirlerine yeterli ilgiyi göstermelidirler.
334

 Tüm 

bunlara rağmen Pavlus için bakir veya bakire olmak yani kişinin olduğu gibi kalması 

büyük bir üstünlüğün göstergesidir.
335

 Sonraları bekâr kalmanın faziletli olduğu 

düşüncesi Hıristiyan mistikleri arasında geniş yer bulmuştur. Buna göre 

evlenmemek, dünya nimetlerinden uzaklaşmak ve kendini yalnızca yaratıcıya 

adamak yoluyla kişi İsa ile birleşip bütünleşebilir. Bu bütünleşme bir nevi yaratıcı ile 

nişan olarak görülmüştür.
336

 Bekârlığın ve cinsel ilişkiden uzak durmanın üstünlük 

sayılmasının sebebinin dönemin insanlarının ahlaksızlıklarına bir tepki olduğu 
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düşünülmektedir. Ancak bu tepki zaman içerisinde yorumlanarak cinselliğin hatta 

evliliğin bile kötü olduğu düşüncesinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
337

 

2.3. Düğün 

Hıristiyan evlenme törenleri nişan (sponsalia) ve nikâh (nuptia) olmak üzere 

iki bölümden oluşmaktadır. Nişan merasiminde çiftler birbirlerine sadakat sözü verir, 

elleri birleştirilir ve yüzükler alınıp verilir. Nikâh kısmında ise gelin duvaklanır, 

Ortodoks merasiminde gelin ve damada taç giydirilir, gelin damada velisi tarafından 

teslim edilir ve gelin yeni evine getirilir. Günümüzde nikâh ve nişan iç içe geçmiş ve 

art arda yapılan ritüeller olsa da nişan daha önceki bir zamanda çiftlerin birbirlerini 

tanımaları amacıylada yapılabilmekte, eğer çiftler arasında uyum sağlanamazsa nişan 

taraflarca bozulabilmektedir.  

Katoliklerde düğün genel olarak bir rahibin erkek ve kadını Tanrı adına 

kutsaması ile gerçekleşir. Zaman içerisinde Katolik inancı da evlenme merasimleri 

konusunda çeşitli değişimler geçirmiş ve günümüzde yalnızca erkeğin kadına yüzük 

takma uygulaması terk edilmiştir. Bunun yerine artık hem erkek kadına, hem de 

kadın erkeğe yüzük takmakta, yani yüzükler değiştirilmekte ve son olarak da nikâhı 

kıyan din görevlisi çifti kutsayıp bozulmak evlilik antlaşmasını onaylamaktadır. 

Günümüzde bazı evlenecek çiftler nikâhı kıyan din görevlisi veya görevlilerinin 

kendilerinin nikâh şahidi olmasını da tercih edebilmektedirler.
338

 

Katolik inancına göre evlilik merasiminin çok özel durumlar haricinde tövbe 

ve oruç zamanlarında yapılması yasaktır. Tören başlangıcında önce damat sunağa 

getirilir, ardından gelinin velisi gelini getirip damada teslim eder. Rahibin huzurunda 
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gelin ve damat tövbe ve dua ederler. Rahip Kutsal Kitap’tan bölümler okuyup dua 

ettikten sonra gelin ve damada “Eş olarak karşılıklı birbirinize söz verdiniz. Serbest 

iradenizle ve hiç kimsenin baskısı altında kalmadan söz veriyor musunuz?” diye 

sorar ve nişanlılardan “evet“ cevabını alır. Rahip evlilik hayatında birbirlerine ve 

çocuklarına karşı görevlerini yerine getireceklerine dair söz aldıktan sonra önce 

damat gelinin elini sonra da gelin damadın elini tutarak birbirlerine şunları söylerler 

“Seni eşim olarak kabul ediyorum. Bütün hayatım boyunca seni seveceğime, sana 

hürmet edeceğime, hastalıkta ve sağlıkta, iyi ve kötü günde sana sadık kalacağıma 

söz veriyorum”. Ardından rahip çiftin birleşmiş olan sağ elleri üzerine haç işareti 

yapar, onları kutsar ve üzerlerine kutsanmış su serper. Son olarak rahip yüzükleri 

kutsar ve onları çifte verir. Kutsanmış yüzükleri damat geline, gelin de damada 

birbirlerine sadık olacaklarını ve birbirlerini seveceklerini söyleyerek takarlar. Rahip 

de ölene kadar mutluluk içinde yaşamalarını temenni ederek töreni bitirir. Tören 

esnasında rahip ellerini çiftin üzerinde tutar. Bu yolla Kutsal Ruh orada hazır bulunur 

ve evlilikte ihtiyaçları olan güçlükleri aşma becerisine sahip olmalarını sağlar. 

Rahibin ellerinin çiftin üzerinde olması bir nevi evliliği bozulmamasını sağlayan bir 

mühür gibi düşünülür. Gelinin ritüel sırasında duvak giymesinin Yahudi 

geleneklerinden gelme olduğu düşünülmektedir.
339

 

Ortodoks inancına göre evlilik üç temel unsur üzerine kuruludur. Bunlar: Karı 

kocanın fiziki birleşmesi, ölünceye kadar olan bir beraberlik ve ebedi bir kurtuluşu 

kendine yol edinmiş iki ruh ve bedenin birleşmesi yani ebedi bir hayat. Ortodoks 

evlilik ritüeli Katoliklikten çok farklı olmamakla beraber en belirleyici yönü gelin ve 

damadın taç giymesidir. Ortodokslar Katoliklerin yaptığı gibi evlilik törenlerini iki 
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bölüme ayırmışlardır. İlk bölüm olan nişan bölümü genel olarak evliliğin dış kısmını 

oluşturur ve ritüel sırasında yüzükler takılıp ve çiftler kutsanarak evliliğe ilk adım 

atılmış olur. Nikâh bölümüne geçildiğinde çifte ellerinde tutmaları için birer mum 

verilir. Mum Kutsal Kitap’taki beş bakirenin kandillerini simgeler. Onlar bu sayede 

gelen Mesih’i karşılayabilmişlerdir. İşte bu sebeple mumlar çiftin evlilik gizemi 

sayesinde kendilerini kutsayacak olan Mesih’i karşılamaya yönelik arzularını 

simgeler. Ardından gelin ve damadın başlarına taç takılırken bir yandan da kutsal 

kitaptan bölümler ve ilahiler okunur. Çift ailesel kilisenin kral ve kraliçesidir. Taç 

takılırken papaz taçları damat ve gelinin başının üzerinde tutup “Tanrı’nın hizmetkarı 

olan ……. ve ……., Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla taçlanıyorlar” diyerek işlemi 

tamamlar. Ortodoks inancında evlenirken taç takılması Tanrı’nın çifte verdiği 

görkem ve onuru temsil eder. Taç takma töreninin eski Roma geleneklerinden alınma 

olduğu düşünülmektedir. Yunan evlilik törenlerinde taçlar daha çok beyaz çiçeklerin 

şeritlerle birleştirilmesi ile yapılır ve daha çok ebedi filizlenmeyi simgeleyen turuncu 

renk tercih edilir. Taç aynı zamanda din şehitliğinin tacına da gönderme yapar. Tören 

biterken gelin ve damat İsa’nın Kana düğününde suyu şaraba çevirmesi anısına tek 

bir kadehte şarap içerler. Ortak kadeh ayrıca çiftin tek vücut olmasını, acılara birlikte 

göğüs gerip azaltmayı, mutluluğu ise beraber yaşayıp iki katına çıkarmayı simgeler. 

Çiftler artık hayatta birbirlerine sahip çıkacaklar ve her şeylerini paylaşacaklardır. 

Ardından papaz çifti ortasına haç yerleştirilmiş bir masanın etrafında daire çizerek 

yürütür. Bu şekilde çift hem evliliğe ilk adımlarını atmış olurlar hem de haç Mesih’i 

simgelediğinden çift haç etrafında dönerek Hıristiyan tarzı yaşamın Mesih’in 

etrafında şekillendiğini tekrarlarlar. Masanın üzerinde kutsal kitap, bir kadeh şarap, 

bir tabak bal ve evlilik ikonları olabilir. Bu sırada bir yandan Hıristiyanlığın ilk 
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dönemlerindeki şehitleri hatırlatan bir troparion
340

 söylenir. Son olarak gelin ve 

damat yerlerine geçerler. Papaz, damadı kutsayıp şöyle der “Ey damat, esenlik içinde 

yürüyüp Tanrı’nın emirlerini doğrulukla yerine getirerek, İbrahim gibi yüceltilmiş, 

İshak gibi kutsanmış ve Yakup gibi bereketlenmiş ol.” Sonra gelini kutsayıp şöyle 

der “Ve sen, ey gelin, kocanda sevinç duyup yasanın gereklerini yerine getirerek – 

çünkü bu Tanrı’yı hoşnut eder – Sara gibi yüceltilmiş, Rebekka gibi mutlu ve Raşel 

gibi bereketli ol.”
341

  

Protestanlar üç ana Hıristiyan akımı arasında belki de en sade düğün 

merasimini gerçekleştirenlerdir. Kısaca betimlemek gerekirse nikah seremonisi -her 

ne kadar Protestanlık’ta evlilik bir sakrament olarak kabul görmese de- dini öğeleri 

barındıran bir hadisedir. Nikah sırasında çift birbirine veya yalnızca bir taraf diğerine 

yüzük verir, karşılıklı evlilik yemini edilir ve nikahı kıyan kişi çifte bir takım dini ve 

toplumsal öğütler verir.
342

  

Evlilik törenleri genellikle Pazar günü yapılmaktadır. Bunun sebebi Evharist 

ayini ile aynı zamana denk getirilmek istenmesidir. Evlenen çift bu sayede özel 

biçimde Mesih’in ölüm ve diriliş gizemini de paylaşmaktadır.
343

  

Hıristiyanlar kilisede evlenmeyi imanın bir göstergesi sayarlar çünkü kilise 

bir cemaattir. Kilisede evlenen çift cemaatin yani sevdiklerinin huzurunda evlenerek 

inancını tüm kardeşleriyle paylaşmış olur.
344
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2.4. Boşanma 

Boşanma hadisesi mezheplere göre değişim göstermekle birlikte genel olarak 

Hıristiyan dünyasında hoş karşılanan bir şey değildir. Çünkü evlilik sırasında çiftin 

yalnızca beşeri değil aynı zamanda dini anlamda bir tecrübe yaşadıkları kabul 

edilmektedir. Kiliseye göre evlilik bir kere yapılması gereken ve ölene kadar 

sürdürülmesi gereken bir olaydır. Çiftler bu süre zarfında birbirlerine 

katlanamayacak duruma gelmişlerse bir süre ayrı kalmaları ve barışmaya çalışmaları 

tavsiye edilir. Eğer çiftlerden biri boşanıp başkasıyla evlenir veya evliyken 

sadakatsizlik yaparsa zina yapmış kabul edilir.
345

 Ayrıca karısını boşayan onu zinaya 

itmiş olur ve o kadınla evlenen de zina etmiş sayılır.
346

 

Kilise evliliğin bozulmazlığını üç sebebe dayandırmaktadır. İlk sebep artık 

çiftin birleşip tek bir insan olduklarının kabul edilmesi ve nikâh sırasında “Ölüm 

ayırıncaya kadar Allah’ın birleştirdiğini kimse ayırmasın“ sözünün söylenmesidir. 

İkinci sebep evliliğin Kilise ile İsa’nın birliğini sembolize etmesi ve bu birliğe ihanet 

edilemeyeceğidir. Üçüncü sebep ise rahibin elini çiftin üzerinde tutarak Kutsal Ruh’u 

onların üzerine çağırmasıdır.
347

 

Kilise boşandıktan sonra evlenenlerin komünyon almalarına, günah itirafında 

bulunmalarına izin vermez. Nikâh konusunda en radikal yorumları yapanlardan biri 

Augustinus’tur. Augustinus evliliği vaftize benzetmiş ve nikâhın kişinin ruhunda 

Mesih’in kiliseyle ebedi birliğinin imajının oluştuğunu söylemiştir. Dolayısıyla 

evlilik hayatta bir kere yapılan bir mühür niteliği taşır. Eşlerden biri ölene kadar eşler 

arasındaki manevi bağ devam edeceğinden taraflardan biri ihanet dahi etse diğeri 
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sadık kalmayı sürdürmek zorundadır.
348

 Katolik inancına göre evliliğin en önemli 

amacı yukarıda da belirtildiği üzere çocuk yapmaktır. Zina gibi aşırı durumlar 

olmadığı takdirde çiftlerin boşanması hoş karşılanmaz.
349

 Katolik din adamları yani 

ruhban sınıfının evlenmesi yasaklanmıştır.
350

 

Ortodoks kilisesine göre boşanma hoş karşılanan bir olay olmasa da evliliğin 

devam ettirilemeyeceği durumlar söz konusu olduğunda çiftler boşanabilir.  

Ortodoks kilisesine göre boşanan kişiler her ne kadar sivil mahkemeler önünde 

birbirlerinden ayrılmış olsalar da kilisenin onayını da almak zorundadırlar.
351

 

Boşanmış kişiler yeniden evlendiklerinde kilisede bu sefer ilk nikâhlarında yapılan 

ritüeller yapılmaz veya en azından taç giyme gibi ritüeller nikâhta yer almaz. Kilise 

ilk zamanlarda yalnızca aldatma sebebiyle boşanmaya izin vermekteydi ancak zaman 

içerisinde diğer bazı sebepler için de boşanmaya izin verilmeye başlandı. Her ne 

kadar Ortodoks kilisesi boşanmaya izin verse de kiliseye göre en kötü durumda olan 

çiftin boşanması bile İsa Mesih ile nikâh sırasında kurulan bağın kopması manasına 

geleceğinden iyi karşılanmaz. Bu sebeple kilise yetkilileri boşanma kararı alan 

çiftlerin arasını düzeltmek veya birbirlerine tahammül etmelerini sağlamak için 

büyük bir çaba gösterirler.
352

 

Protestan inancına göre bir çiftin boşanması mümkündür. Protestanlar 

dünyanın çok farklı yerlerine yerleştikleri ve merkezi bir din otoritesine sahip 

olmadıkları için boşanma sebepleri konusunda kiliseler arasında görüş farklılıkları 

bulunmaktadır. Ancak neredeyse hepsinin boşanma sebepleri arasında hemfikir 
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olduğu tek sebep iffetsizlik ve günahkârlıktır. Avustralya Lutheran kilisesi, 

Amerikan Evanjelik Lutheran kilisesi ve Kuzey Amerika Reform kilisesinin aldıkları 

kararlar bunu açık bir şekilde göstermektedir.
353

 Günümüzde Protestanlar 

boşanmanın devlet mahkemeleri tarafından yerine getirilen hukuki bir işlem 

olduğunu kabul etmekte ve medeni hukuka dayanan boşanmayı tercih etmektedirler. 

3 ) ÖLÜM İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR 

Hıristiyan inancında ölüm kişinin Tanrı ile olan bağının sekteye uğraması, 

kısa süreliğine kopması olarak düşünülmüştür. İnsan hayattayken Tanrı ile insan 

arasında insanın Tanrı’ya duyduğu sevginin sonucunda sıkı bir bağ oluşur ve insan 

Tanrı’ya sıkı bir şekilde bağlanır. İşte ölüm bu sıkı bağı bir süreliğine sekteye 

uğratmaktadır ancak ölüm yalnızca bu dünyanın bir sonudur.
354

 

Ölüm herkesin bir gün yüzleşeceği doğal bir şey olarak görülür. İnsan doğar, 

yaşar ve ölür çünkü doğmanın olduğu gibi ölmenin de bir vakti vardır. Hıristiyan bir 

kişinin ölümü aynı zamanda Paskalya gizemini paylaşmak olarak da görülmüştür. 

Mesih’in ölümünü paylaşan kişi tekrar dirilişini de paylaşacaktır.
355

 Ölüm doğal bir 

şeydir çünkü Tanrı tarafından yaratılmıştır. Ölüm insan var oluşunu sınırlayan ve 

dolayısıyla onu önemli kılan bir olaydır. Bu yolla ölüm Hıristiyanlara tek ebedi ezeli 

varlığın Tanrı olduğunu hatırlatır.
356

 

Ölümün sebebi konusunda Hıristiyan din bilginleri hemfikirdir. Ölüm 

dünyaya insanın Tanrı’ya itaatsizliği ve buna bağlı olarak işlediği ilk günah 
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sonucunda girmiştir. Tanrı ilk insanlar olan Hz.Adem ve Hz.Havva’ya açıkça şöyle 

demiş ve onları uyarmıştır: ”Bahçenin her ağacından istediğin gibi ye fakat iyilik ve 

kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin, çünkü ondan yediğin günde mutlaka 

ölürsün.”
357

 Bu sebeple insan cennetten kovulmuş ve ölüme mahkûm edilmiştir. O 

andan sonra insan tıpkı topraktan geldiği gibi toprağa dönecektir.
358

 İncil’e göre 

günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girmiştir. Bu sebeple ölüm 

tüm insanlığa yayılmış çünkü hepsi günah işlemiştir.
359

 İnsan günah işlediği için 

vücudu bir gün ölecektir ancak eğer günah işlememiş olaydı insan ölüme karşı 

bağışıklık kazanacaktı. Ölüm bir kurtarıcı değil aksine ürkütücü ve ortadan 

kaldırılması gereken en son düşman olarak görülmüştür. Hıristiyanlar İsa Mesih’in 

yardımıyla ölümü alt edeceklerine inanırlar.
360

 

İncil’de ruh kelimesi Yunanca psuche İbranice nefesh kelimesinden 

gelmektedir ve ikisi de İngilizce’ye soul olarak çevrilmiştir. Hıristiyan inancına göre 

ruh bedenin her yönden tersidir. Beden her şekilde ortadan kaldırılabilirken ruh 

hiçbir şekilde insan eliyle ortadan kaldırılamaz çünkü ruhu ancak yok veya var 

edebilir. Ruh o kadar değerlidir ki evrenin tüm elementleri bir araya gelse yine ruhun 

değerine yaklaşamaz. Ruh somut bir madde olmadığından herhangi bir dünyevi 

koruma önlemi ile korunamaz. Aksine İsa ölmeden insanın kendisini yani ruhunu 

Tanrı’ya emanet etmeleri telkininde bulunmuştur. İncil’de ruh ile sünnetin 

karşılaştırıldığı görülür. Buna göre ruhen sünnetli olmak deride sünnetli olmaya 

tercih edilmiştir. Ruh fiziksel olarak nefes almak/vermek ile sembolize edilmiştir, 
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çünkü İsa havarilerinin üzerine nefesini verip onlara Kutsal Ruh’u bahşetmiştir. Bu 

olay ilk insan yaratıldığında Tanrı’nın insana ruhunu üflemesi ile de 

karşılaştırılmıştır.
361

 Ruh insanın yaşayan özüdür ve vücudu geçici bir süreliğine 

kaplayan bir öğedir. Ruhun yaratılma amacı vucüda can vermektir. İnsanın 

ölümünden sonra ruh var olmayı sürdürecektir.
362

 

Hıristiyan inancına göre ölüm ruh ile bedenin çözülmesi, birbirinden 

ayrılmasıdır. Beden maddi manada ölümle beraber gömülüp yok olacak olsa da ruh 

ölümsüzdür. Beden yaratılışı, eğilimleri gereği ölümlüdür ama ruh kurtuluşa, 

mutluluğa ve ölümsüzlüğe yönelmiştir.
363

 Pavlus’a göre insanın bedeni ilk günah 

sebebiyle ne olursa olsun artık ölümlüdür ancak eğer İsa’nın ruhu insanın içine 

girmişse o artık ölümden kurtulmuştur. O kadar ki İsa’ya iman eden kişinin bedeni 

de ölümden kurtulabilir.
364

 

Hıristiyan teolojisi gelişirken ruhun kaynağı hakkında farklı fikirler ortaya 

atıldı. Bu fikirler: Yaratılışçılık, tradusianizm ve reankarnasyonizmdir. Konunun 

dışına çıkmamak için kısa açıklamalarının yapılması yeterli olacaktır. Yaratılışçılık 

düşüncesine göre Tanrı her insan için ayrı bir ruh yaratır. Ruh kimsenin etkisi 

olmadan yalnızca Tanrı’nın gücü sayesinde yaratılır ve her ruh yaşam vereceği 

bedene uygundur. Vücut ve beden birlikte insanı oluştururlar. İnsan öldüğünde ruh 

bedenden ayrılır ancak insan ruhu belirli bir kişi için dizayn edilmiş olduğundan bu 

yönüyle meleklerden ayrılır. Tradusianizme göre ruh ebeveynler yoluyla nesilden 

nesile aktarılır. Dolayısıyla Tanrı başlangıçta tek bir ruh yaratmış, diğer tüm ruhlar o 
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ruhun ebeveynler yoluyla aktarılması ile oluşmuştur. Reankarnasyonizme göre ise 

ruh insan dünyaya gelmeden çok önce yaratılmış ve nihai bedenine ulaşıncaya kadar 

birçok aşamadan geçmiştir. Yargı günü geldiğinde ruh yalnızca tek bir hayat için 

yargılanmayacak, aksine var oluşundan o zamana kadarki her şeyden sorumlu 

tutulacaktır. Ruh bu sebeple insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahiptir.
365

 

3.1. Ölüm Öncesi ve Sonrasında Yapılan İşlemler 

Birçok inançta olduğu gibi Hıristiyanlar da ölüm sonrasında ölülerini son 

yolculuklarına hazırlamak amacıyla bazı ritüeller gerçekleştirmektedirler. Bu 

ritüeller Hıristiyanlığın yayıldığı coğrafyanın genişliği sebebiyle büyük farklılıklar 

göstermektedir. Hıristiyanlar bir insan ölüm döşeğindeyken veya ağır hastayken bazı 

ritüellerin gerçekleştirilmesi gerektiğine inanırlar. Bu ritüellerin hastaya hem maddi 

hem de manevi olarak yardımcı olacağı düşünülmektedir. Hıristiyan inancının 

Katolik ve Ortodoks mezheplerinde hasta olan kişiye şifa vermek veya onu son 

yolculuğuna uğurlamak için yapılan vücudun belirli yerlerine “yağ sürme” işlemi 

gerçekleştirilir. İşlem ayrıca iki büyük mezhep tarafından da sakrament olarak kabul 

edilir. Protestanlar ise yalnızca evharist ve vaftiz ritüellerini sakrament olarak 

gördüklerinden bu ritüeli uygulamazlar.  

Hastaları iyileştirme ve ruhları kovma yetkisi havarilere bizzat İsa tarafından 

verilmiştir. Havarilerin hastaları iyileştirmeleri İncil’de şöyle geçmektedir: ”İsa on 

iki öğrencisini yanına çağırdı, murdar ruhları çıkarmak, her çeşit hastalığı ve her 

çeşit zayıflığı iyi etmek kudretini onlara verdi”,
366

 ”Yılanları tutup kaldıracaklar, 

öldürücü bir şey içseler onlara hiç zarar etmiyecek ve hastalar üzerine ellerini 
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koyacaklar ve onlar iyi olacaklar”,
367

 ”Çok cinleri çıkarıyorlar ve çok hastaları yağ 

ile yağlayıp iyi ediyorlardı”,
368

 ”İçinizden biri hasta mıdır? Kilisenin ihtiyarlarını 

çağırtsın ve onu rabbin ismiyle yağla meshederek üzerine dua etsinler. İman duası 

hastayı kurtaracak ve rab onu kaldıracaktır ve eğer günahlar işlemişse kendisine 

bağışlanacaktır.”
369

 

Hıristiyanlar ruh ve bedenin iki ayrı varlık olduğundan her ikisine de zarar 

veren şeylerin farklı olduğuna inanırlar. Günahlar sebebiyle ruhtaki bozukluk Tanrı 

ile ilişkide negatif bir etkiye sahipken, dünyevi hastalıklar ve rahatsızlıklar da kişinin 

bedenen ölümüne sebep olabilir.
370

 Hıristiyan inancına göre bir kişi ölüm 

döşeğindeyken bir din görevlisi (rahip, papaz vs.) hastayı ruhen ve bedenen 

rahatlatmak amacıyla hasta kişinin bazı uzuvlarını dualar okuyarak yağ ile takdis 

eder, buna “son yağlama” veya “hasta yağlaması” adı verilir. Yağlama işlemi kişinin 

ölmeden önce kilisenin bir üyesi olduğunun vurgulanmasına, günahların 

affedilmesine, şifa bulmasına ve kişinin rahatlatılmasına yardım eder.
371

  

İsa’nın dünya üzerindeki icraatları hatırlanacak olursa şifacı yönünün ağır 

bastığı görülür. Ruhban sınıfından olanlar da havarilerin dolaylı olarak da İsa’nın 

havarileri ve tanrısal gücü kullanma yetkisine sahip kişiler olduklarından bir nevi 

İsa’nın yaptığı şeyleri hastaları yağlayarak onlar da yaparlar. Yağlama esnasında 

rahibin kullandığı yağ okunmuş, kutsanmış yani manevi anlamda özelliği olan bir 

yağdır. İnanırlar din görevlisi tarafından yağlandıklarında İsa’nın sevgisi ile 

yanlarında olduğunu ve kendilerini terk etmediğini düşünürler. Bir yandan da bu 
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işlem kişinin ölmeden önceki o dönemde yalnız olmadığını, sadece Tanrı’nın değil 

sevdiği diğer kişilerin de onunla beraber olduğunu hastaya göstermek için 

uygulanır.
372

 Yağlama ile birlikte iman etmiş kişideki takdis edici lütuf arttırılır, 

küçük ve büyük günahlar affedilebilir, günahların geçici cezaları kaldırılır ve kişinin 

ruhu güçlendirildiğinden şeytana uymasının önüne geçilmeye çalışılır.
373

 

Bir Hıristiyan’ın yaşamı süresince tecrübe ettiği sakramentlerin bazıları 

günahların bağışlanmasıyla doğrudan ilgilidir. Buna göre vaftiz asli günahın, günah 

itirafı büyük günahların son yağlama ise küçük günahların affedilmesi için 

uygulanmaktadır. Diğer bir görüşe göre ise günah itirafı büyük küçük tüm günahları 

affettirirken, son yağlama günahtan geriye kalan ve insan ruhunu zayıflatan şeyleri 

ve günah artıklarından dolayı hak edilmiş cezaları affetirmektedir. Son yağlama 

evde, hastanede veya kilisede yapılabilir. Yağlama işinin evharist ile birleştirilmesi 

tercih edilir ve yağlanacak kişi sayısı tek biri kişi veya bir grup hasta da olabilir.
374

 

Katolik inancına göre “yağ sürme” ritüeli ilk zamanlarda yalnızca ölmek 

üzere olan hastalara uygulanan bir ritüeldi, ancak zaman içerisinde diğer bazı hasta 

kişilere de bu işlemin uygulanması kararlaştırıldı. Kişi hasta olduğunda durumun 

tehlikeli olup olmadığını sezmek, ona yardımcı olmak ve rahibi çağırmak hasta 

yakınlarının görevidir. Hastalar eğer iyileşirlerse veya durumları daha kötüye giderse 

işlem tekrar uygulanabilir. Tehlikeli bir ameliyattan önce veya hastalıktan 

kaynaklanan zayıflık durumlarında da ritüel gerçekleştirilebilir. Çocuklar gizemi 

kavrayabilecek yaştalarsa ritüel uygulanabilir. Rahip ölmüş bir kişiyi 

meshetmemelidir dolayısıyla hastanın hala hayatta olduğundan ve ritüeli 
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gerçekleştirmek istediğinden emin olunduktan sonra ritüel gerçekleştirilir. Ritüel 

sonunda hastanın iyileşip iyileşmemesi önemli değildir çünkü gizem sayesinde 

hastanın ruhunun hafiflediği düşünülür.
375

 

Katolik kilisesinde yağ ile meshetme ritüeli şu şekilde gerçekleştirilir: Hasta 

kişi günahlarını itiraf edip tövbe etmeye davet edilir, itiraf sırasında diğer kişiler 

odadan çıkartılabilir. Sonra Kutsal Kitap’tan bazı bölümler okunur ve kişinin 

akrabaları da buna katılabilir, hasta kişiye yardımcı olabilirler. Rahip ellerini 

hastanın üzerine uzatırlar ve alnını, ellerini ya da gerek duyulursa diğer bölgeleri de 

kutsanmış yağ ile mesheder. Görevli bu sırada şu duayı okur “Bu kutsal yağlama ve 

kendisinin en yüce merhametiyle Tanrı, gözlerinle, kulaklarınla ve ellerinle işlemiş 

olduğun tüm günahları affetsin.”
376

 Bu işlem genelde iki bölüm halinde yapılır. Hasta 

kişi ellerine ve alnına yağ sürüldükten sonra her birinin ardından okunan dualara 

âmin diyerek karşılık verir. Yağ ile meshetme gizemi evharistiya ile doğrudan 

bağlantılıdır. Buna göre meshetme ayininde kullanılacak olan yağ Perşembe günü 

kilisede evharistiya ayini sırasında kutsanır. Yağ seçiminde zeytinyağı tercih edilir 

ancak diğer bazı yağlar da kullanılabilir. Ritüel son bulurken özel dualar ve Rabbin 

Duası okunur, hastaya komünyon verilip hasta kutsanır. Hastanın bu son aldığı 

komünyona Latince yol azığı manasına gelen viaticum denir ve bu bir Hıristiyan’ın 

son yolculuğu için aldığı manevi gıda sayılır.
377

 

Ortodoks inancında yağ ile meshetme işlemi Katolik kilisesinin aksine 

herhangi bir hastalık durumunda, genç veya yaşlı kişilere, iyileştirme ve şifa verme 
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amacıyla gerçekleştirilir. Yunan Ortodoks kilisesinde ritüele euchelaion denmekle 

birlikte yedi, beş, üç veya tek bir rahibin katılımıyla gerçekleştirilebilir.
378

 

Hastaların yağlanmasının Ortodoks inancına göre iki amacı vardır. Bunlar: 

Hastanın iyileştirilmesi ve kişinin ölüm hastalığından kurtulup huzura, özgürlüğe 

kavuşmasıdır.
379

 Ortodoks inancına göre ritüel sonrasında eğer iyileşme sağlanırsa bu 

sihirli bir şey değildir, çünkü hasta kişi Tanrı’nın kudreti sayesinde sağlığına 

kavuşmuştur. Katolik inancında olduğu gibi ritüeli gerçekleştiren rahiplerin 

iyileştirme yetki ve gücünü bizzat İsa’dan aldığına inanılmaktadır. Ritüel 

gerçekleştirilirken kullanılan yağ zeytinyağıdır ve daha önce kutsanmıştır. Ritüele 

katılacakların, hasta veya hastaların daha önceden bazı hazırlıklar yapması 

gerekmektedir. Oruç ve dua etmek bu hazırlıkların bir kısmını oluşturabilir. Ritüel 

gerçekleştirilmeden önceki sabah veya akşam hasta kişi rahibe özel olarak günah 

itirafında bulunup tövbe eder. Ardından rahipler kutsanmış yağ ile hastanın 

uzuvlarını yağlarken diğer yandan da Tanrı’ya ve kilisenin azizlerine dualar ederler. 

Bunu yaparken ellerindeki haçı hastanın alnına, burun deliklerine, çenesine, 

dudaklarına, göğsüne ve elin her iki tarafına toplam on bir kere sürerler. Ardından 

yağ ile meshetme duaları ve kutsama duaları okunur ve hastaya komünyonu yani 

viaticum verilir.  

Ortodoks kilisesi yağ sürme ritüelini ölüm öncesi yapılan bir ritüel olarak da 

değerlendirmiştir. Buna göre kişi eğer çok hasta durumdaysa onu mental olarak 

rahatlatmak ritüelin temel amacıdır. Eğer ritüel sonrası hasta kişi hayatını kaybederse 

Tanrı’nın hasta kişi için başka bir planı olduğu düşünülür çünkü doğum gibi ölüm de 
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Tanrı’nın bir lütfudur. Ortodoks inancında yağ ile meshetme işleminin vaftiz ile 

karşılaştırıldığı da olmuştur. Buna göre nasıl ki vaftiz hayat veren bir ölümdür, 

hastanın son yolculuğu öncesi böyle bir ritüele katılması da onun için hayat veren bir 

ölüm olmalıdır.
380

 

Protestan inancına göre yağlama bir sakrament kabul edilmez. Luther’e göre 

yağlamanın bir sakrament olarak kabul edilebilmesi için bizzat İsa tarafından tesis 

edilmiş olması gerekmektedir. Ancak İsa’nın yağlamayı tesis ettiğine dair bir delil 

bulunmamaktadır. Yakub’un mektubu
381

 eğer bu sakrament için delil gösteriliyorsa 

bu tamamen yanlıştır. Zira havarilerin kendi iradeleriyle sakrament belirleme gibi bir 

yetkileri yoktur. Luther Katolik kilisesini hem Yakub’un mektubundaki yağlamayı 

örnek alıp hem de yağlamayı ölüm döşeğindeyken yapmaları sebebiyle de 

eleştirmekte, kiliseyi tutarsızlıkla itham etmektedir. Buna göre Yakup bahsedilen 

yerde kişinin ölüm durumundan değil, yalnızca hasta olma durumundan bahsetmiş ve 

bu durumda yağlanmasının kişiye şifa getireceğini öne sürmüştür. Dolayısıyla 

Katolik kilisesinin kişiyi ölüm döşeğinde yağlaması anlamsız ve bu sakramente 

dayanak olarak öne sürdükleri İncil bölümüne göre tutarsızdır. Luther’e göre 

bahsedilen dönemde yağlama, hastalık durumunda sıkça yapılan bir şeydir ve 

yukarıda değindiğimiz gibi şifa amaçlı uygulanmaktadır. Sonuç olarak Luther’e göre 

Katolik kilisesi bu sakramenti sonradan kurmuş ve kurarken dayanak teşkil ettiği 

düşünülen bölümü de yanlış şekilde yorumlamıştır.
382
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3.2. Ölünün Defni 

Ölümden sonraki işlemler Hıristiyan ülkeler arasında kültürden kültüre 

farklılık göstermekle beraber ritüellerin ortak noktaları vardır. Bir Hıristiyan 

öldükten sonra yapılanlar genel hatlarıyla şu şekildedir: Hıristiyanlar kişiyi öldükten 

sonra hemen gömmez, en az bir gün bekletirler. Bu süre zarfında ilk olarak ölünün 

göğsünün üstüne bir haç konur ve İncil okunur. Sonra ölü evden alınıp cenaze 

merasimi için hazırlanacağı cenaze evine götürülür. Burada ölü temizlenir ve güzel 

giysiler giydirilir. Ölü bu şekilde tabuta konur ve elleri beden ile bir haç oluşturacak 

şekilde göbeğin üzerinde birleştirilir. Tabut kilise veya cenaze evinde kişinin 

yakınları tarafından ziyaret edilir, ziyaretçiler bu sırada onu görme imkânı bulur ve 

haç çıkararak dualar ederler. Devamında tabut mezarlığa omuzda taşınmaksızın dört 

yanda bulunan tutamaklardan tutularak veya bir araç yardımıyla din adamının 

denetimi altında götürülür. Din adamı burada dualar okuduktan sonra tabut ölünün 

başı Kudüs’e bakacak şekilde mezara yerleştirilir, üstüne toprak atılır. Görevli tabut 

mezara konmadan önce veya konduktan sonra ailesinin ve ölünün iyi meziyetlerini 

içeren bir konuşma yapar. Cenazenin kaldırılmasında mezhep faktörü oldukça 

önemli bir yere sahiptir. Öyle ki her mezhep kendi gelenek göreneklerine göre 

cenaze işlemlerini gerçekleştirir ve bir kilise kendinden başka bir mezhebe mensup 

kişinin cenazesini ne kaldırır ne de kendi mezarlığına gömdürür.  

Günümüzde kremasyon yani ölünün yakılması da yaygın bir gelenektir. Buna 

göre kişinin külleri vasiyetine göre bir kapta saklanabilir veya havaya serpilebilir. 

Eğer ceset yakılacaksa kremasyon işleminden önce dinsel törenin yapılması şarttır.
383
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Kremasyon işlemi Protestanlar tarafından yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. 

Katolikler önceleri kremasyonu yasaklamışlardır. Sebebi ise kremasyonun bir pagan 

ayini ve vücudun da Kutsal Ruh’un ikametgâhı olarak düşünülmesidir.
384

 Sonraları 

Katolik kilisesi kremasyonun yasak olmadığını açıklamıştır. Ancak Ortodoks kilisesi 

kremasyonu henüz yasaklar arasından çıkarmış değildir.
385

 Bu genel anlatımdan 

sonra konunun örneklendirilmesi yerinde olacaktır. 

Yunan Ortodoks geleneğinde bir kişi öldüğünde evde cenaze hazırlıkları 

başlatılır. Ölen kişi hazırlanır, tabuta konur ve bu sırada genellikle tabutun üstü 

insanların görebileceği şekilde açık tutulur. Ölen kişi tabutun içindeyken elinde bir 

İsa ikonu tutar ve tabutun dört bir yanında kandiller yanar. İşlemler sırasında ölünün 

bedeni kutsal su ve şarapla yıkanır ve kiliseye götürülür. Kilisede okunan ilahiler, 

mezmurlar ve dualardan sonra cenaze mezarlığa götürülür. Cenazeye üç rahip ve 

ölenin yakınları da eşlik ederler. Cenazeye katılanlar genelde siyah giysiler giyerler 

ancak tabut genellikle beyazdır. Kalabalığın geçtiği yerlerdeki kapı ve pencereler 

kapatılır çünkü geriye açık kalan tek kapı kalmıştır; o da öbür dünyanın kapısıdır. 

Ölenin yakınları mezarlıkta edilen dualar ve okunan mezmurlardan sonra son olarak 

yakınlarına uzaktan bir öpücük ile veda ederler.
386

 

3.3. Yas ve Anmalar 

Hıristiyanlar pek çok dinde olduğu gibi ölen yakınları ardından yas tutmaya 

ve belirli zamanlarda anmaya önem verirler. Cenaze defin işleminden sonra ölenin 

yakınları için yas dönemi başlar ve genelde bir perhiz şeklindedir. Bu perhizin son 
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bulması ruhun bedeni terk ettiğine inanılan kırkıncı gün gerçekleşir. Cenaze evinde 

ailenin yakınları onlara yemekler getirirler ve onların yalnız kalmamalarını sağlarlar. 

Defin işleminden sonra bazı anma törenleri yapılabilmekle birlikte bunların en 

önemlisi kırkıncı gün yapılandır.
387

 

Batı Hıristiyanlığının cenaze ritüelleri doğal olarak bazı farklılıklara sahiptir. 

Günümüzde batıda ölen kişiler cenaze evlerine götürülür. Cenaze evlerinin yegâne 

amacı ölen kişiyi makyajlamak ve onun güzel görünmesini sağlamaktır. Çünkü 

insanlar yakınlarını en son gördüklerinde iyi hatırlamak isteyeceklerdir. Bu sebeple 

ölen kişilerin tabutun içindeyken tıpkı huzur içinde uyuyormuş gibi görünmelerine 

özen gösterilir. Ölenin yakınları bu yolla kendilerini daha kolay avutacak ve bu 

duruma katlanabileceklerdir. Örneğin İspanya’da ölen kişi hakkında konuşmak bir 

gelenektir, çünkü bu onu sevenlere tıpkı o hala oradaymış gibi hissettirmektedir. 

İnsanlar ölen arkadaşları ile aralarında geçen eğlenceli anılarını anlatıp onu anarlar. 

Gömülmeden önce cenaze ölen kişinin sevdiği yerlere götürülüp son gezmesi 

sağlanabilir.
388

 

Anma zamanları konusunda genelde dini takvimden önemli olduğu düşünülen 

zamanlar tercih edilmektedir. Hıristiyan inancına mensup olanlar mezar ziyaretini 

genellikle ölenin ölüm veya gömülme yıl dönümünde ve Memorial Day denen anma 

günlerinde gerçekleştirirler. Katolikler Kasım’ın ilk iki günü All Souls Day yani Tüm 

Ruhların Günü’nde mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirirler. Katoliklere göre ölümden 

sonra kişinin ruhu araf denen ara bölgede günahlarından arındırıldığından hayatta 

olan yakınları ölenin ruhuna dualarıyla yardım etmelidirler. Edilen dualar ölmüş 

                                                           
387

 Münir Yıldırım, s. 108-109. 
388

 Louis-Vincent Thomas, “Funeral Rites”, Encyclopedia of Religion, Ed.Mircea Eliade, Macmillan 

Publishing Company, New York, 1987, Vol 5, s. 454. 



141 
 

kişinin affedilebilir ya da küçük günahları içindir. Ziyaret sırasında genellikle Sonsuz 

İstirahat ve Sonsuz Hatıra duları ile birlikte Tevrat ve İncil’den bölümler okunur.
389

 

Buna ek olarak ölümün üçüncü, dokuzuncu, otuzuncu günü veya ziyaret edilen 

herhangi bir günde ölmüş kişi için dualar etmek mümkündür.
390

 

Hıristiyan mezhepleri arasında yas tutmayı en sistemli hale getirmiş olanının 

Ortodoks Hıristiyanlık olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ortodoks Hıristiyanlık’ta 

ölümden sonraki üçüncü, dokuzuncu ve özellikle de kırkıncı günler çok önemlidir. 

Kırkıncı günün önemli olmasının sebebi kişinin öldükten sonra ruhunun kırk gün 

boyunca dünya üzerinde gezindiğine, sevdiği yerlere ve evine gittiğine dair inançtır. 

Kırk gün doluncaya kadar sevdikleri tarafından gerçekleştirilen anma ayinleri 

sayesinde ölünün ruhu bu dünyayı terk edecek ve olması gerektiği yere gidecektir. 

Ortodokslarda yas tutma bir yıla kadar devam edebilir, bu süre içerisinde gerekli 

duaları etme ve ölen kişileri anma ritüeline panikhidas
391

 denir. Panikhidas yalnızca 

ilk yıl gerçekleştirilen anma ritüeli değil, aynı zamanda ölüm sonrasında 

gerçekleştirilecek diğer anma törenlerinin de adıdır. Kırk gün dolduktan sonra bir yıl 

tamamlanıncaya kadar geride kalan süre boyunca her üç ayda bir anmalar yapılmaya 

devam edilir. Anmaların üç ayda bir yapılmasının sebebi kutsal üçleme ile bir 

paralellik oluşturulmak istenmesidir. Bir yıl dolduktan sonraki kutlamalar yedi yıla 

kadar her sene devam eder ancak birçok aile yakınlarının ölüm yıl dönümlerini yedi 

yıl geçse de anmaya devam etmektedir.
392
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Kırkıncı gün Rus halkı için de çok önemli bir yere sahiptir. Örneğin evde biri 

hayatını kaybettiğinde bir bardak su ve bir somun ekmek evin ikona köşesine konur. 

Bu sayede diğer ataların ruhları hazırlıkları görüp ölen kişiyi hatırlayacaklardır. Su 

her gün boşaltılıp tekrar doldurulur. Hayatını kaybedenin yatağı her gün yapılır, 

odası süslenebilir ve odasının duvarına bir havlu asılabilir. Ancak kırkıncı gün 

dolduğunda tüm süslemeler ve diğer her şey kaldırılıp ya mezarlığa götürülür ya da 

yakılarak ortadan kaldırılır. Giysileri de fakirlere verilir veya yakılabilir. Ev için artık 

hayat normal düzenine dönmeye başlamış kabul edilir. Artık isteyen bir kimse ölenin 

yatağında yatabilir, ev boş ve kilitli bir şekilde bırakılabilir, odada sürekli yanan 

kandil söndürülebilir, ölenin eşyalarına dokunulabilir ve mezar dekore edilebilir. 

Kırkıncı gün dolduğunda aile, ölenin dostlarını ve aile yakınlarını onu mezarı 

başında anmaya ve evde birlikte anma yemeği yemeye davet eder. Böylece aile ölen 

kişiye sembolik olarak da olsa artık ruhunun huzur bulmasını, geri gelmemesini 

çünkü kendilerinin bir gün ona geleceklerini bildirmektedir.
393

 

3.4. Ölüm Sonrası İle İlgili İnançlar 

Hırisityan din adamları bir insanın öldükten sonraki durumu hakkında fazlaca 

fikir yürütmüş ve bu konuda bazı sonuçlara varmışlardır. Hıristiyan inancına göre 

insan öldükten sonra doğrudan cennet veya cehenneme gitmemektedir. Eğer bir 

çocuk vaftiz olamadan hayatını kaybederse veya bir kimse imansız bir şekilde ölürse 

limbo (Kenar, sınır, cehennemin sınırı)
394

 denen bekleme yerine gönderilir. Onlar bu 
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yerde ne cennete ne de cehenneme kavuşamadan sonsuza dek kalırlar. Diğer bazı 

günahkârlar ise araf denen yere gönderilirler. Bazı kiliselere göre arafta büyük 

günahlardan arınmak imkânsızdı yani burada ancak tam temizlenememiş, küçük 

günahları bulunan ve bazı mükellefiyetleri kalan ruhların arındığına inanmaktadırlar. 

Araftaki kişilerin yakınları onlar için dünyada hayır işleri, dua veya sadaka vermek 

gibi güzel şeyler yaparlarsa ruh bundan faydalanacaktır.
395

 Burası aslında 

günahkârların günahlarından arınmaları için son fırsat gibi de görülmüştür. Onlar bu 

sayede cennete girmeden önce günahlarından burada arınacaklar ve cehenneme 

girmekten kurtulacaklardır.
396

 

Araf inancı tarihte Katolik kilisesi tarafından suistimal edilmiş, bu durum 

Katolik inancında derin kırılma ve ayrılıklara sebep olmuştur. Bunu kısaca açmak 

yerinde olacaktır. Katolik inancına göre bir Hıristiyan’ın günahlarının Kilise 

tarafından affedilmesine endülijans denir. 15. yüzyılın son çeyreğinde Kilise yeni 

maddi kaynak arayışına girdi ve endülijansı yalnızca yaşayan insanların değil, 

onların ölmüş akrabalarının araftaki ruhları için de satmaya başladı. Hatta bazı din 

adamları bu olayı o kadar abarttılar ki henüz işlenmemiş günahları bile affettiğini 

iddia edebilmekteydi.
397

 

Araf acılı ve uzun bir ara dönem olarak düşünülür. Buradaki ruh bedenden 

ayrılmış olsa da bir şekilde acıyı hissedebilir. Arafta geçirilecek zaman kesin olarak 

açık değildir çünkü bir kişi burada uzun da kalabilir, çok kısa bir süre de kalabilir. 

                                                                                                                                                                     
kaldıklarını savunmaktadır. St. Augustine ise asli günah ile ölen her kim olursa olsun çok az da olsa 

ceza çekeceğini düşünmektedir. Katolik kilisesi limbo konusu üzerinde çok durmamakta ve kesin 
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Araf ve cehennem arasındaki farkı ise Katolik kilisesi ilkinin ceza, ikincisinin ise 

işkence ve umutsuzluk dolu bir yer olduğunu belirterek açıklamıştır.
398

 

Augustinus’un, arafın ateşinin kişinin bu yaşamda çekebileceğinden çok daha 

şiddetli olacağını belirttiğine dikkat çekilmiştir. Ancak ruh için en büyük acı 

öldükten sonra Tanrı’dan dünyada kendi yaptıkları sonucunda uzak kalmasıdır. Kişi 

bu engelleri kendi oluşturmuştur ve şimdi burada son bir engelle karşı karşıyadır. 

Ruh her ne kadar acı içerisinde olsa da sonucunda Tanrı’ya kavuşacağını bilir. Bu 

sebeple araftaki arınmadan ruh şikâyetçi olmaz. Arafta çekilen daha birçok farklı acı, 

ceza türü olsa da bunlar tamamen açıklığa kavuşturulmadığından bu konu hakkında 

bilgi sahibi olunamamıştır.
399

 

Protestan kiliseleri Katolik kilisesinden farklı olarak araf veya benzeri ara 

bölgelerin varlığını kabul etmemişlerdir. Reformistlerin bunu yapmalarındaki iki 

temel dayanağı şunlardır: Kutsal Kitap’ta bunun ile ilgili bir veri olmaması ve 

insanın kendi imanı ile aklanabileceği. Reformistlere göre imanlı bir kişi ancak kendi 

imanı ile aklanabilir dolayısıyla araf denen ve Tanrı ile kulunun kavuşmasını 

engelleyen bir yere ihtiyaç yoktur. Reformistler buradan yola çıkarak ölü için dua 

etme veya onu rahat ettirmek için dünya üzerinde bir şeyler yapmayı da 

reddetmişlerdir.
400

 İnsan öldükten sonra artık ruh bedenden ayrılmış ve dışarıdan 

gelecek tüm iyi ve kötü müdahalelere karşı tarafsız olmuştur. 

Hıristiyan inancına göre İsa tüm insanlığı yargılamak ve Tanrı’nın krallığını 

egemen kılmak için bir kere daha gelecektir. İsa’nın bu ikinci gelişine parusia
401
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denmiştir. Parusia Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde bir fatihin bir ülkeyi ele 

geçirdiğinde törenle kente girişine denirdi. İsa da ölümü alt eden ve krallığını 

kuracak olan fatih olduğuna göre ikinci kez dünyaya gelişi bir kralın töreninden 

farklı olmayacaktır diye düşünülmüştür. Geldiğinde İsa herkese sevinç ve kıvanç 

verecek, herkes tarafından Rabbi olarak kabul edilecektir. O günün ne zaman 

geleceği kilise tarafından bilinmektedir ancak İsa’nın bir hırsız gibi ansızın geleceği 

düşünülmektedir.
402

 

Katolik doktrinine göre İncil’in anlamı ve mesajı tüm milletlere anlatıldıktan 

sonra dinden dönme, savaşlar, salgın hastalıklar, sahte peygamberler ve ahlaki 

bozulmanın artması gibi kıyamet alametleri belirecektir. Deccal ortaya çıkacak ve 

birkaç sene hüküm sürdükten sonra gökten büyük bir ihtişamla inen İsa tarafından alt 

edilecektir. İsa son olarak iyileri sağına kötüleri ise soluna alacak ve iyileri cennete 

kötüleri ise cehenneme gönderecektir. Tüm bunlar geçekleştikten sonra Yeni Kudüs 

gökten yere inecek, yer ile gök birleşecek ve Tanrı’nın ebedi krallığı kurulmuş 

olacaktır.
403

 

Her günah temizlenebilir ve arınılabilir değildir. En büyük günahları 

işleyenler ve gerçek imana sahip olmayanlar ölümden sonra cehenneme 

gideceklerdir. Cehennemde çekilen acılar üçe ayrılmıştır. Bunlar: Tanrı’yı görme 

imkânından mahrum kalmak, cehennem ateşi ve insanı sürekli kemirip tüketen ve 

ölmeyen bir kurt. Bazı din adamlarına göre Katolik inancında her ne kadar cennet ve 

cehennem ceza ve mükâfatları ebedi olsa da bazı ruhlar bunun dışında kalabilir. Eğer 
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bir kişi kendisini dolaylı olarak etkileyen bir olay sonucunda cennetten mahrum 

kalmışsa belki belirli bir süre cehennemde kaldıktan sonra cennete alınabilir.
404

  

Cehennem Hıristiyan teologlarınca kocaman, derin, dipsiz, suçluların ve 

cüzzamlıların vücutlarının işkence gördüğü, ateşle dolu, umutsuzluk ve mutsuzluğun 

hâkim olduğu, Tanrı’nın ihtişamından uzak bir çukur/yer olarak düşünülmüştür.
405

 

Katolik kilisesine göre cehennemin varlığını reddetmek Tanrı’yı ve insanın iyilik 

yapma sorumluluğunu ciddiye almayı reddetmek demektir. Cehennem doğal olarak 

çok büyük bir cezadır ancak gereğinden büyük değildir. Çünkü Tanrı herkese hak 

ettiği cezayı verir. Dolayısıyla eğer insan büyük günahlar işlerse Tanrı onu 

cehenneme göndermeyi istemiş olmaz; aksine kendisi yaptıklarıyla cehenneme 

gitmeye bir nevi hak kazanmış olur. Cehennem azabı Katolik kilisesine göre 

ebedidir.
406

 Sonuç olarak cehennem şöyle bir yerdir: Cehennem aslında iblis ve 

melekler için yaratılmıştır, bir hatırlatma yeridir ve oradakilerin bilinci tamamen açık 

olacaktır. Cehennem fiziki ve ruhsal acı duyulan, sönmez ateşin olduğu, Tanrı’dan 

uzakta kalınan, ifade edilemez pişmanlık, acı ve kederin olduğu, giderilmemiş 

şiddetli susuzluğun bulunduğu, cennet gibi ebedi kılınacak, oradakilerin diğer 

insanların gelmesini istemeyeceği ve insanın kendi günahları sonucu gitmeye hak 

kazandığı bir yerdir.
407

 

Katolik Hıristiyan inancına göre günahkâr olmayanlar veya günahlarından 

arafta arınmış olanlar cennete girmeye hak kazanırlar. Teologlara göre cennet sürekli 

bir huzur ve mutluluk halinin olduğu ve dünya üzerinde hiçbir zaman sahip 
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olunamayan mükemmelliğin yakalanabildiği bir yerdir.
408

 İnanışa göre cennete 

girenlerin vücutları bozulmaz ve ölümsüz olacaktır. Vücutlar en ideal, genç ve dinç 

halleriyle insanlara geri verilecek, hatta ihtiyar ve küçük çocuklar da en ideal yaş ve 

görünümde olacaklardır. 

Cennetin Hz.Adem ve Hz.Havva’nın kovulmadan önce bulundukları yer 

olduğu ve öldükten sonra cennete gideceklerin orada yeniden tanrısal/semavi 

görünümlerine kavuşacaklarına inanılmaktadır.
409

 Cennet her ne kadar somut, 

dünyevi bir yer gibi anlatılsa da Hıristiyan inancına göre cennet Tanrı ile birlikte 

olma umududur.
410

  

Hıristiyan inancında cennet fikri iki temele dayanır. Bunların biri Yeni 

Kudüs, diğeri ise yukarıda belirtildiği üzere yaratımın yenilenmesidir. Yeni Kudüs’te 

insanlar çıplak olacaklar ancak çıplaklıkları utanılacak veya cinselliği çağrıştıran bir 

şey olarak görülmeyecektir. Çıplak olmak artık sadece doğal ve insanlığın 

masumiyetini simgelemektedir.
411

 

Cennet günahın tüm gücüne ve çekiciliğine karşı kazanılmış son zaferdir. Bu 

sebeple cennet günahı alt edenlerin buluştuğu bir şölen, düğün ve paylaşmanın temel 

olduğu bir yerdir.
412

 Cennette insanlar önceden tanıdıkları görüştükleri hatta 

tanımadıkları insanları bile tanıyacaklardır. Cennet yeme, içme ve zaman gibi 
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kavramların da olduğu bir yerdir, ancak orada bu olaylar değil İsa Mesih ile birlikte 

olmak çok daha önemlidir.
413
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İSLAM’DA GEÇİŞ DÖNEMLERİ İLE İLGİLİ İNANÇ VE 

UYGULAMALAR 

1) DOĞUM İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR 

İslam dinine mensup olan insanlar için sağlıklı bir çocuğun dünyaya gelmesi 

aile ve ailenin dostları için son derece önemli bir hadisedir. Müslümanlar yeni doğan 

bir çocuğun tertemiz ve günahsız bir şekilde dünyaya geldiğine inanırlar. İslam 

inancına göre pek çok dinde olduğu gibi insanlar cemaate kabul edilebilmek için 

belli başlı ritüelleri tecrübe etmelidirler. Ancak bu dini ritüellerin tecrübe edilmesi 

sonucu kişi İslam cemaatinin bir parçası sayılabilecektir. Bu bölümde İslam’ın insana 

verdiği değer ve doğum sonrası ile ilgili inanç ve uygulamalar ele alınmaya 

çalışılacaktır. 

1.1. İslam’da İnsanın Yeri ve Değeri 

İslam inancına göre çocuk sahibi olmak, dünyaya yeni bir çocuk getirmek 

insan hayatının en önemli olaylarından biridir. Çocukların kıymetini Kur’an onları 

“dünya hayatının süsü”
414

 olarak niteleyerek bildirir. Bu sebeple iki insanın 

evlenmesinin en önemli amaçlarından biri çocuk sahibi olmaktır. Kur’an her anne 

babanın kusursuz ve sağlıklı yavrular istediğini bildirir çünkü her anne babanın 

çocuk sahibi olmak istemesinin temelinde insanın kendi soyunu devam ettirme 

arzusu yatmaktadır. İnsanlar bir yandan Allah’a “kendilerine gözlerinin nuru olacak 

çocuklar”
415

 vermesi için dua ederken bir yandan da tüm insanlığa faydalı olacak bir 
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işi gerçekleştirmiş olurlar. Tüm bunların yanında Hz.Muhammed’in çocuk sahibi 

olup çoğalmanın önemini vurgulayan şu hadisi büyük önem arz etmektedir: 

”Evlenin, çocuk sahibi olun. Ben kıyamet gününde ümmetimin çokluğu ile iftihar 

edeceğim.”
416

 Durum böyleyken İslam, dünyaya gelecek çocukların çok iyi bir 

eğitimden geçirilmesini şart koşmuştur. Çocuk çok büyük bir sorumluluk 

olduğundan onun varlığı ciddiye alınmalı, iyi bir insan ve samimi bir Müslüman 

olması için gereken her şey yapılmalıdır.
417

 

İnsanoğlu yaratılmışların içinde en şereflisidir ve bu Kur’an’da şöyle 

geçmektedir ”And olsun ki biz insanoğullarını şerefli kıldık, onların karada ve 

denizde gezmesini sağladık. Temiz şeylerle onları rızıklandırdık ve onları 

yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.”
418

 Allah tarafından bu kadar büyük 

önem atfedilen insan hayatına karşı girişilecek herhangi bir müdahale yasaklanmıştır. 

Öyle ki ailelerin çocuklarını bakamadıklarından öldürmeleri Kur’an’da şöyle 

lanetlenmiştir ”Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da 

sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur.”
419

 

1.2. Doğum ve Sonrası İle İlgili İnanç ve Uygulamalar 

Diğer dinlerde olduğu gibi İslam’da da insanın doğumu ile ilgili çeşitli inanç 

ve uygulamalar vardır. İslam’a göre insanın bilici, idrak edici ve ona hayat veren 

yegâne şey ruhudur. Allah Kur’an’a göre Hz.Adem’i topraktan yaratmış, 

şekillendirmiş ve kendi ruhunu üflemiştir.
420

 Dolayısıyla insan içinde Allah’ın 

ruhunu taşımaktadır ve bu sayede insan bazı şeyleri kavrama yetisine sahip olmuş 
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olur. Ruhun insanın bedenine üflenmesi nefesin bir kaba üflenmesine benzetilmiş, 

nasıl ki nefes kabın her yerini kaplıyorsa ruhun da insanın her yerini kapladığı 

düşünülmüştür.
421

 

Kur’an’da belirtildiği üzere insanın dünyaya gelişi birkaç aşamada 

gerçekleşmektedir. Buna göre insan önce ana rahmine bir nutfe olarak düşmekte, 

nutfe zamanla alaka ve mudga olmakta, ardından kemikler yaratılıp (Azm) son olarak 

insan etlendirilmektedir (Lahm).
422

 Nutfe genellikle döllenmiş yumurta yani zigot, 

alaka zigotun rahim duvarına yapışmış hali, mudga alakanın hızla büyüyüp 

organların temellerinin atılması, azm iskelet sisteminin ortaya çıkmaya başlaması ve 

lahm ise insanın etlendirilmesi yani kas sisteminin oluşması olarak düşünülmüştür. 

Tüm bu evrelerden sonra insana ruh üflenmekte ve artık tam olarak bir canlı kabul 

edilmektedir. Bir hadise göre evreler şu şekilde gerçekleşir: ”Şüphesiz her birinizin 

yaratılışı ana rahminde kırk gün toplanır. Sonra o maddeler (nutfe) o kadar zamanda 

(kırk günde) alaka olur. Daha sonra yine o kadar bir zamanda mudga haline döner. 

Bundan sonra Allah bir melek gönderir. Ona dört şeyi; o kimsenin rızkını, ecelini, 

amelini, şaki mi said mi olacağını yazması emredilir. Sonra ona ruh üflenir.”
423

 

Yaratımın henüz insana ruhun üflenmediği ilk safhası olan zaman dilimi 

İslam âlimlerine göre yüz yirmi gün sürmektedir. Yüz yirmi günden sonra Cebrail 

Allah’ın emri ile anne karnındaki çocuğa ruh üflemektedir. Cebrail tarafından 

üflenen ruhun ne zaman yaratıldığı hakkında İslam âlimleri arasında farklı görüşler 

bulunmaktadır. Ruhun bedenden önce yaratıldığını savunanlar ruhların topluca 

önceden yaratıldıklarını ve zamanı geldiğinde bedenlere üflendiklerini öne 
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sürmüşlerdir. Onlara göre ruhun ilk yaratılışı Hz.Adem’in ruhunun yaratılışı, ruhun 

ikinci yaratılışı ise anne karnındaki çocuk için yaratılışıdır.
424

 Bazı âlimler bu görüşü 

savunsalar da ruhların önceden toplu bir şekilde yaratıldığına dair rivayetler sahih 

değildir. Diğer görüş ise ruhun bedenle birlikte yaratılmış olduğudur. Buna göre 

cenin gereken süre dolduktan sonra Cebrail ona ruhu üfler, böylece ruh o anda 

yaratılmış olur.
425

 

İslam inancına göre dünyaya gelen her çocuk temiz ve sağlıklı sayılır. Ayrıca 

insan hiçbir şeyi bilmeyen ve zaman içinde bunu kendisi kavrayabilecek kapasiteye 

sahip bir varlıktır. Kur’an bunu şu şekilde bildirmektedir: ”Allah sizi analarınızın 

karınlarından hiçbir şey bilmez bir halde iken çıkardı, şükredesiniz diye de size 

kulaklar, gözler ve kalbler verdi.”
426

 

İnsan reşit olduğunda küfrü veya imanı seçer dolayısıyla o zamana kadar 

temiz kabul edilir. Her insanın bir fıtratı vardır. Fıtrat kısaca hakkı benimseme 

yatkınlığı olarak açıklanmıştır. Fıtrat ile ilgili bir ayette şöyle denir: ”Sen yüzünü 

hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir.”
427

 Bir 

hadiste de Hz.Muhammed şöyle demektedir: ”Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere 

doğar; sonra anne ve babası onu Yahudi, Hıristiyan, Mecusi yapar.”
428

 Tüm bunların 

ışığında İslam inancının Hıristiyan inancı ile karşılaştırıldığında ondan doğuştan 

günahkâr olmak veya olmamak konusunda ayrıldığı söylenebilir. 
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İslam tüm dünyaya yayılmış ve yüz milyonlarca mensubu olan bir dindir. 

Dolayısıyla İslam’ın yaşanış biçimi her coğrafyada farklı bir hal almış, yerel gelenek 

göreneklerle harmanlanmıştır. Bu gerçek insanların hayatlarının her dönemini içine 

alan geçiş dönemleri ile de doğrudan ilgilidir. Örneğin doğum sonrası yapılanlar her 

coğrafyada aynı olmasa da birbirlerine benzeyen yönleri bulunabilir. 

Örneğin; İslam inancına mensup ailelerde yeni bir çocuk dünyaya geleceği 

zaman yeni doğan ve annesi için bazı hazırlıklar yapılır. Günümüzde doğumlar 

hastanede gerçekleşmekle birlikte İslam çok geniş coğrafyaya yayılan bir din 

olduğundan bazı ülkelerde doğumun, operasyonda ustalaşmış ebeler tarafından 

gerçekleştirildiği bilinmektedir. Doğumdan birkaç gün önce doğumun gerçekleşeceği 

doğum sandalyesi ebe tarafından eve getirilir. Annenin oturacağı sandalye güzel 

işlemeli kumaşlar ve çiçeklerle bezenerek güzelleştirilir. Doğum günü geldiğinde ebe 

çocuğu doğurttuktan sonra onu sarı olmamak kaydıyla temiz bezler ile sarar, baba 

veya genellikle de dedeye verir.
429

  

Genel olarak İslam toplumlarında çocuğu kucağına alan kişi çocuğun sağ 

kulağına ezan, sol kulağına da kamet okur. Çocuğa doğumunun ilk gününde veya en 

geç yedinci gününde adı verilir.
430

 Bununla beraber çocuk henüz annesinden ilk sütü 

emmeden çocuğun damağına hurma ezmesi veya bal gibi tatlı bir madde sürülür ve 

buna tahnik denir.
431

 Tahnik İslam’dan önce de var olan bir gelenektir. Ancak 

Hz.Muhammed tarafından onaylanıp icra edildiği için günümüzde müstehap kabul 

edilmiştir. Hz.Aişe peygamberin kendi zamanında halkın yeni doğan çocuklarını 
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kendisine getirdiğini ve Hz.Muhammed’in de ağzında hurmayı iyice yumuşatıp 

onların damaklarına sürdüğünü bildirir. Tahnik yapacak kişi aile tarafından sayılıp 

sevilen bir kişi olmalıdır. Tahnik ile çocuğun sağlıklı ve iman sahibi olması 

hedeflenir ve çocuğun midesine giden ilk besinin helal olması arzulanır. 

Hz.Muhammed’e göre damağa sürülen hurma ile mümin arasında bir benzerlik 

vardır. Buna göre nasıl ki hurma, çekirdeğine kadar faydalı bir besindir, mümin de 

her zaman faydalı işler yapan kimsedir.
432

 

Doğum yapan kadın doğum sonrasında bir süreliğine özel bir döneme dâhil 

olur. Kadının doğum sonrasında rahim ve üreme organlarının normale dönmesi için 

gerekli olan süre anlamına gelen bu döneme nifas, bu dönemi yaşayan kadına ise 

nüfesa denir. Nifas halinin asgari veya azami bir süresi olmamakla birlikte genel 

olarak azami süre kırk gün kabul edilir.
433

 Ancak insanların bünyesi birbirinden 

farklı olduğundan kadının vücudu ne zaman kendini toplar ve kanın gelmesi durursa 

kadın nüfesa olmaktan çıkar. Kan gelmesi duran kadın gusül abdesti alarak 

temizlenmek zorundadır çünkü bu dönem ancak bu şekilde tam olarak 

sonlandırılabilir. Nüfesa durumundaki kadının dinen bazı şeyleri yapması yasaktır. 

Bunlar: Namaz kılmak, oruç tutmak, Kur’an’ı eline almak, Kur’an okumak, mescide 

girmek, Kâbe’yi tavaf etmek ve cinsel ilişkide bulunmaktır.
434

 

Çocuğun annesi ya da bir başka kadın tarafından emzirilmesine rada denir. 

Her ne kadar çocuğun annesi tarafından emzirilmesi tercih edilse de geçmişten 

günümüze birçok toplumda sütanneler çocukları emzirmeleri için tutulmuşlardır. 

Örneğin Arabistan’da Hz.Muhammed zamanında çocuklar daha güçlü olmaları için 
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bedevi sütanneler tarafından emzirilirlerdi. Hz.Muhammed’in de bu bebeklerden biri 

olduğu bilinmektedir. Sütannenin parasını baba vermek zorundadır. Boşanma 

durumunda anne babadan çocuğuna sütanne tutmak için nafaka talep edebilir.
435

 

Anne ile çocuk arasında doğumdan sonra özel bir bağ kurulur. Kurulan 

sağlam bağ ve doğumdan gelen doğal yakınlık sayesinde çocuğun annesinden süt 

emmesi gerekir. Çocuğun annesini emmesi ona güven vererek annenin varlığından 

aldığı zevki arttırır ve aynı zamanda bu ilişki anneye de büyük bir zevk vererek 

aralarındaki bağı kuvvetlendirir. Çocuğun annesinin kucağında olması, annesinin onu 

emzirmesi hatta çocuğun anne kucağında uyuması bebeğe mutluluk ve rahatlık 

verir.
436

 

Kur’an’da annenin çocuğunu emzirme süresi iki sene olarak bildirilmiştir.
437

 

İki sene boyunca emzirilmenin çocuğun gelişimi için gerekli olduğu düşünülmüştür 

ancak bu bir genellemedir. İki sene azami süredir ve bu süreden önce sütten 

kesilebilecek çocuklar olabilir. Anlaşılıyor ki çocukların iki sene emzirilmesi bir 

tavsiyedir. Allah çocukların emzirilmesini bir annenin zorunlu olarak yaptığı bir şey 

olarak değil, annenin severek ve isteyerek yaptığı bir şey olarak değerlendirir.
438

 

           1.3. Ad Verme 

Çocuğa ad vermek Müslümanların oldukça titiz davranmaları gereken bir 

hadisedir. İslam inancının yaşandığı birçok kültürde çocuğa ad seçme ve koyma 

hakkı babaya aittir. Babanın hayatta olmama durumunda anne bu hakka sahiptir. 

                                                           
435

 Osman Kaşıkçı, “Rada”, İslam Ansiklopedisi, TDV, Ankara, 2007, Cilt 34, s. 384-385. 
436

 Abdurrahman Kasapoğlu, “Kur’an’da Anne Çocuk İlişkisi-Çocuğun Doğumdan Sonraki İlk 

Gelişim Evresi”, EKEV Akademi Dergisi, Erzurum, 2007, Yıl 11, Sayı 30, s. 87. 
437

 Bakara 2: 233. 
438

 Kasapoğlu, s. 92-93. 



156 
 

Örneğin Hz.Muhammed doğduğunda babası hayatta olmadığından adını annesi 

seçmiş dedesi de koymuştur. Çocuğa ad koymanın zamanı konusunda bazı görüşler 

olmakla birlikte genel olarak Hz.Muhammed’in oğlu İbrahim’e doğumunun birinci 

gününde ad koyması örnek alınmış ve çocuğa doğduğu gün ad konması 

gelenekselleşmiştir. İslam inancında çocuğa güzel ad seçmek çok büyük öneme 

sahiptir.
439

 Hz.Muhammed bunu şu hadisinde açıkça belirtmiştir: ”Siz kıyamet 

gününde hem kendi adınızla, hem de babalarınızın adıyla çağırılacaksınız; bu sebeple 

kendinize güzel adlar koyun.”
440

 

Hz.Muhammed en güzel adların Abdullah ve Abdurrahman olduğunu 

bildirmiştir.
441

 Sonraları ise özellikle Muhammed adı ve türevleri bu adı her alanın 

cennete gideceği ile ilgili bir gelenekten dolayı sıkça kullanılır olmuştur. 

Müslümanlar Allah’ın doksan dokuz adına paralel bir şekilde Hz.Muhammed’in de 

doksan dokuz adını türetmişlerdir. Bunların arasında en çok kullanılanları Ahmed, 

Taha, Mudatahhir ve Münir’dir. Bunların yanında peygamberin ailesine mensup 

kişilerin adları ve diğer peygamberlerin adları da sık sık kullanılmaktadır.
442

 

Hz.Muhammed bazı adların konmasının haram olduğunu söylemiştir. Bu 

adlar İslam’ın temeli olan tevhide ters düşen yani Allah’tan başkasına kulluk manası 

taşıyanlardır. Hz.Muhammed’in Abdülka’be yani Ka’be’nin kulu anlamına gelen bir 

ismi değiştirdiği bilinmektedir. Hz.Muhammed bazı adların putperestliği andırdığı ve 

İslam adabına uymadığı için değiştirilmesini tavsiye etmiştir ve bu adlar mekruh 

sayılmıştır. İsyankâr anlamına gelen Asiye adlı bir kızın ismini Cemile olarak 

                                                           
439

 Özgü Aras, “Ad Koyma”, İslam Ansiklopedisi, TDV, Ankara, 1988, Cil 1, s. 332-333. 
440

 Ebu Davud, Edeb, 61. 
441

 Buhari, Edeb, 105-106; Müslim, Adab, 2. 
442

 Denny, s. 305. 



157 
 

değiştirmesi bunun bir örneğidir. Haram ve mekruh adlar dışındaki tüm isimler 

mübah sayılmıştır.
443

 

1.4. Akika 

Çocuk dünyaya geldikten yedi gün sonra veya daha sonraki bir zamanda 

Allah’a şükür için kesilen kurbana Akika denmektedir. Arapça’da yeni doğan 

çocuğun başındaki saça da akika denir. Akika kurbanı kesildiği gün çocuğun başı 

tıraş edildiğinden dolayı bu adı almıştır. İslam öncesinden gelen bir adet olan akika 

kurbanı İslam döneminde de devam ettirilmiş ancak Hz.Muhammed tarafından 

hayvanın kanının çocuğun başına sürülmesi yasaklanmıştır. İslam öncesinde yalnızca 

erkek çocukları için kesilen akika kurbanı İslam ile birlikte kız çocukları için de 

kesilir olmuştur. Hz.Muhammed bir hadisinde şunları söylemiştir: ”Çocukla beraber 

bir de akika vardır, öyle ise onun adına bir kan akıtın ve ondan ezayı giderin.”
444

 

Başka bir hadiste ise ”Her çocuk akikası ile rehindir; onun adına doğumunun yedinci 

günü kurban kesilir, saçları tıraş edilir ve ona bir isim verilir”
445

 demekle akika 

kurbanının zamanını belirlemiştir. Akika kurbanı buluğ çağına kadar kesilebilirse de 

doğumun yedinci günü kesilmesi müstehaptır. Kurbanın kesildiği gün çocuğun saçı 

kesilir ve ağırlığınca altın veya gümüş sadaka olarak dağıtılır. Kesilen kurbanın 

etinden kurbanı kesen kişilerin yemesinde bir sakınca olmamakla birlikte bir 

kısmının fakirlere verilmesi uygun görülmüştür.
446

 

Kesilecek hayvan konusunda bir kısıtlama yoktur ve normal şartlarda dinen 

kurban olarak seçilebilecek tüm hayvanlar akika için de geçerlidir. Akika kurbanı 
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hakkında herhangi bir mecburiyet yoktur, ancak peygambere bağlılık ve Allah’a 

şükür göstergesi olarak kesilmesi uygun görülür. Şafiiler ve Hanbeliler çocuğun 

sağlık ve esenliği için bir uğur sayarak hayvanın kemiklerini kırmadan 

mafsallarından ayırırken; Malikiler çocuğun beşeri hırslarından sıyrılması ve cahiliye 

devri geleneklerinin tersini yapmak için kurbanın kemiklerini kırmayı tercih ederler. 

Akika kurbanı kesilirken çocuğun babası şu şekilde dua edebilir: ”Allah’ım bu 

kurbanı kabul et. Eti etine, derisi derisine, kanı kanına, kemikleri kemiklerine ve saçı 

çocuğumun saçına bedel olsun. Allah’ım bu kurbanı çocuğumu cehennem ateşinden 

korumak için bir bedel olarak kabul et.”
447 

1.5. Sünnet 

Sünnet Müslüman erkek için hayatında bir kez tecrübe edeceği ancak dinen 

anlamı çok büyük olan bir ritüeldir. Çünkü sünnet tıbbi bir operasyon olmaktan çok 

öte dini bir ritüeldir. Sünnet İslam inancına göre adeta çok tanrıcılığa ve putperestliğe 

karşı girişilmiş savaşın bir imzasıdır. İlk kez Yahudi ve Arapların ortak atası olan 

Hz.İbrahim tarafından gerçekleştirildiğine inanılmaktadır. O kendi yaşam dilimi 

boyunca putperestliğe karşı hanif bir insan olarak yaşamıştır.
448

 

İslam Hz.İbrahim’in kendini doksan dokuz yaşında iken on üç yaşındaki oğlu 

İsmail ile aynı günde sünnet ettiğini kabul etmektedir. Kendini bir kadum (kesici bir 

marangozluk aleti) ile sünnet etmeden önce Allah tarafından birçok kez sınanmış ve 

sünnet emrinin aynı zamanda temizlikle ilgili olduğu da belirtilmiştir. Sünnet 

Hz.Muhammed tarafından insanın fıtratı gereği yaptığı bir işlem olarak açıklanmış ve 
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tıpkı vücudun bazı yerlerindeki kılların temizlenmesi ve tırnakların kesilmesi gibi 

insana yaraşan davranışlardan olduğu söylenmiştir.
449

 Hz.Muhammed bir hadisinde 

fıtratın beş olduğunu belirtmiş ve bunları; sünnet olmak, etek tıraşı olmak, bıyığı 

kesmek, tırnaklarını kesmek ve koltuk altını yolmak olarak belirlemiştir.
450

  

İslam dinini kabul etmek isteyen kişi kaç yaşında olursa olsun mutlaka sünnet 

olmak zorundadır. Sünnetsiz kişinin Kâbe’yi tavaf edemeyeceği, kıldığı namazın 

kabul olmayacağı ve kestiği etin yenmeyeceği bildirilmiştir. Hz Muhammedin 

doğuştan sünnetli olduğuna dair rivayetler varsa da dedesi tarafından yedi günlükken 

sünnet edildiğine dair rivayetler daha güçlüdür.
451

 

Hz.Muhammed sünnet olmanın bir erkek için sünnet, bir kadın için ise onur 

kaynağı olduğunu bildirmiştir.
452

 Sünnet olmak aynı zamanda bir erkek için tam bir 

erkeğe dönüşmeyi de sağlamaktadır ve evlenmeden önce mutlaka yerine 

getirilmelidir.
453

 Bir çocuk ancak sünnet olduğunda tam olarak bir Müslüman sayılır. 

Dünyanın bazı yerlerinde bir çocuğun sünnet olmadığı takdirde İslam’ın gerçek 

mesajına nail olamayacağı hatta cahil kalacağı düşünülmüştür. Operasyondan sonra 

çocuk toplum içinde yeni bir statü elde etmiş olur.
454

 Sünnet olma yaşı hakkında 

farklı birçok görüş olmakla beraber doğumun ilk gününden buluğ çağına kadar 

gerçekleştirilebileceği kabul görmektedir.
455

 Ancak çocuğun sünnet olduğunun 

farkında olmasını ve bunun dini bir ritüel şeklinde gerçekleştiği bilincine sahip 
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olabilmesi gerektiğini savunan fakihler, temyiz çağı ile buluğ çağı arasını sünnet için 

uygun görmüşlerdir. Diğer bir düşünceye göre ise çocuğun ileriki dönemde kendini 

bu engeli aşmış bir şekilde bulması gerektiği öne sürülmüş ve bunun çocuk 

psikolojisi açısından faydalı olacağı belirtilmiştir. Şafiiler Hz.Muhammed’in 

torunları Hasan ve Hüseyini yedi günlükken sünnet ettiğine dair rivayeti temel alarak 

çocuklarını yedi günlükken sünnet ederler. Diğer üç mezhep ise bu rivayeti zayıf 

bulmuş ve bu geleneğin Yahudiliğe benzemek demek olacağını düşündüklerinden 

mekruh saymıştır. Sünnetin eğlenceli bir şekilde kutlanması hem Hz.Muhammed 

hem de ardılları tarafından engellenmemiş aksine dört mezhep imamı da bu 

eğlencelere katılmayı müstehap saymışlardır.
456

 

Farklı Müslüman toplumlarda sünnetle ilgili gelenekler oluşmuştur. 

Anadolu’da genellikle her çocuğun bir kirvesi vardır ve kirvelik tüm Anadolu’ya 

yayılmış çok eski bir Türk geleneğidir. Kirvenin görünürde yalnızca sünnet sırasında 

çocuğun kollarını elleriyle, bacaklarını da kendi bacaklarıyla tutmasından ibaret olan 

görevleri aslında bundan daha fazladır. Yörelere göre değişim göstermekle beraber 

kirvenin temel görevlerinden biri çocuğun sünnet masraflarının ya tamamını veya bir 

bölümünü kendi cebinden karşılamasıdır. Sünnet sırasında kirvenin eteğine kan 

bulaştığı, dolayısıyla artık çocuk ve aile ile aralarından ayrılmaz bir bağ kurulduğu 

düşünülür. Hem çocuk tarafı hem de kirve tarafından bunun aksi anlama gelebilecek 

davranışlar gerçekleştirilirse bu hiç iyi karşılanmaz ve büyük bir ayıp olarak görülür. 

Kirvenin bir diğer önemli görevi de çocuğun ömrü boyunca hem maddi hem de 

manevi olarak yanında olmak, ona anne babasının yardım edemeyeceği zamanlarda 

destek çıkmak ve iyi bir eğitim alıp iş sahibi olduğundan emin olmaktır. Bazı 
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yörelerde kirve ev ahalisine ve tabii ki çocuğa hediyeler hatta sünnet çocuğunun 

evine erzak alabilir. Kirvelik günümüzde aynı zamanda aileler arasında bir 

yakınlaşma aracıda kabul edilmiştir. Aralarında kan davası olan aileler kirvelik 

sayesinde sorunlarını çözmekte ve yakınlık kurmaktadırlar. Bazı yerlerde kirvelik 

bağı ile bağlanmış aile fertlerinin birbirleriyle evlenmeleri yasaktır ancak bu yöreden 

yöreye göre de değişebilmektedir.
457

 

2 ) EVLİLİK İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR 

Geçiş dönemlerinden önemli biri olan evlilik İslam inancında iki insanın 

hayatlarını birleştirdikleri, eğlence vesilesi olan ciddi bir hadise olarak 

düşünülmektedir. Erkek ve kadının evlenmesi ailelerin birbirine yaklaşmasına ve 

toplumda dayanışma kültürünün yerleşmesine yardımcı olmaktadır. Evlilik sayesinde 

insanlar dünyaya yeni nesiller getirmekte ve onları kendi dinlerine göre 

yetiştirmektedirler. İslam evlilik müessesesini yalnızca dini yönü olan bir hadise 

olarak değerlendirmemiş, onun insani yönünü de vurgulamıştır. Bu bölümde evlilik 

kurumunun İslam dinindeki yeri ve önemi, düğün ritüeli ve boşanma konuları ele 

alınmaya çalışılacaktır. 

2.1. Evliliğin İslam’daki Yeri ve Önemi 

İslam inancında aile kurumu ve evlilik büyük öneme sahiptir. Evlilik kurumu 

Hz.Muhammed tarafından erkekler için hayatın olmazsa olmazları arasında görülmüş 

ve yine kendisi erkekleri evliliğe teşvik etmiştir. Evlilik kurumu insanın en doğal 

ihtiyaçlarından olan cinsellik ihtiyacının da meşru bir şekilde giderilmesini 

sağlamaktadır. Evlilik dışı cinsel ilişki İslam inancında kabul görmediğinden 
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insanların zinadan korunmaları için Hz.Muhammed evliliği sünneti olarak belirlemiş 

ve şunları söylemiştir: ”Gençler içinizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Zira 

evlenmek gözleri haramdan daha çok korur, zinadan daha çok muhafaza eder. Gücü 

yetmeyen kimse ise oruç tutsun. Çünkü orucun şehveti kıran bir özelliği vardır.”
458

 

Hz.Muhammed erkek ve kadının daha çok ibadet etmek ve kendi nefsini terbiye 

etmek amacıyla dahi olsa evlenmemesini şu sözleriyle açıklamıştır: ”Ben bazen oruç 

tutarım, bazı günlerde tutmam. Gecenin bir kısmında namaz kılarım, bir kısmında 

uyurum. Kadınlarla da evlenirim. İşte benim sünnetim budur. Her kim bu yolumda 

gitmez de ona yüz çevirirse benden değildir.”
459

 İslam inancına göre hiç evlenmemek 

insan doğasına karşı gelmek de bir aşırılıktır ve evlenip aile kurmak dinin önemli bir 

uygulamasıdır. Öyle ki bir hadiste Hz.Muhammed şöyle söyleyerek bunu açıkça 

belirtmiştir: ”Bir kimse evlendiği vakit dininin yarısını tamamlamış olur. Artık geri 

kalan yarısında da Allah’a karşı gelmekten kaçınsın.”
460

 

Kur’an’da evlilik konusuna birçok yerde değinilmiş ve erkek ile kadının 

birbirleri için yaratıldıkları dolayısıyla evlenmeleri tembihlenmiştir. Evlenecek 

kişiler evin sahibi ve çocukları olarak sınırlandırılmamış, hane sahibinin 

himayesindeki herkesin yine hane sahibi tarafından evlendirilmesi emredilmiştir.
461

 

İslam inancına göre Allah erkek ve kadınlara kendilerine uygun eşler yaratmış ve 

birbirlerine sevgi ve şefkat ile bağlanmalarını sağlamıştır.
462

 Görüleceği üzere İslam 

inancında kadın ve erkeğin evlenmesi hem insan doğasına uygun hem de diğer 

yandan din kurallarına uymak demektir. Evlenmeye gücü olmayanlar kamu otoritesi 
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tarafından evlendirilmelidir. Hz.Muhammed hayattayken evlenmek için yeterli parası 

veya velisi olmayanların velisinin kendisi olduğunu söylemiştir.
463

 

Evlilik kurumu İslam inancına göre geçici cinsel temastan birçok yönüyle 

ayrılır. Çünkü evlilik devamlı, günlük zevklerin ötesinde, iyi ve kötü günde erkekle 

kadını duygusal olarak birleştiren, bedeni, ruhsal ve sosyal bir birleşmedir. Evlilik 

sayesinde iki yarım insan tamamlanmış olur ve bu insanların her parçası birleşip bir 

bütünü meydana getirir.
464

 

Evliliğin en büyük amacı neslin devamını sağlamak yani çocuk veya çocuklar 

dünyaya getirmektir. Şehvet duygusu kötüye kullanım için değil neslin devamının 

sağlanması için vardır. Hz.Muhammed bir hadisinde ümmetinin çoğalmasının 

önemini şu sözleriyle belirtmektedir: ”Evleniniz, çünkü ben sizin çokluğunuzla diğer 

ümmetlere övüneceğim.”
465

 Çocuk sahibi olmanın yanında eşlerin birbiri ile olan 

uyumu da önemlidir. Hz.Muhammed iyi bir eşin dünyanın en güzel nimeti ve 

mutluluk kaynağı olduğunu söylemiştir.
466

 

Dinlerin birçoğunda olduğu gibi İslam inancında da evlilik konusunda bazı 

yasaklamalar vardır. Fıkıh literatüründe kendisiyle evlenilmesi haram olan kadınlar 

anlatılırken muharrremat kelimesi kullanılır.
467

 Kur’an’da evlenme engelleri birçok 

yerde geçmekle beraber Nisa suresinde bu konu hakkında geniş bilgiler verilmiştir. 

Buna göre bir kişinin babasının evlendiği kadınlarla yani öz veya üvey annesiyle, 
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kızlarıyla, kız kardeşiyle, halasıyla, teyzesiyle, yeğenleriyle, evli kadınlarla, sütanne 

ve sütkardeşiyle ve karısının annesiyle evlenmesi haramdır.
468

 Bunların yanında 

iddet süresinin geçmesini bekleyen kadınlarla evlenmek
469

, kocasının üç talakla 

boşadığı halde boşayan adamın karısı başka bir adamla evlenip boşanmadan eski 

karısı ile tekrar evlenmesi
470

, dörtten fazla kadınla nikâhlı olmak
471

, hem kadın hem 

erkek için müşrik ve kâfirlerle evlenmek
472

 haramdır. 

İslam âlimleri evlenme engellerini iki kısımda ele almışlardır. Bunlar; 

devamlı evlenme engelleri ve geçici evlenme engelleridir. Devamlı evlenme 

engelleri kan, süt ve kayın hısımlığı sebebiyle ortaya çıkan engellerdir.
473

 Geçici 

evlenme engelleri ise evlenilecek kadının zaten evli olması
474

, iki yakın akrabayla 

aynı anda evli olmak, üç talakla boşama, dörtten fazla kadınla evlenilmek istenmesi, 

Lian yani çiftin çocuğunun kadının zina etmesi sonucu dünyaya geldiğinin erkek 

tarafından iddia edilmesi ve din farkıdır.
475

 

Yukarıda belirtilen maddelerin bir kaçını detaylandırarak konu daha iyi 

anlaşılabilir. Örneğin bir erkeğin aralarında yakın akrabalık bulunan iki kadınla evli 

olmasına cem denir ve bu İslam inancında haramdır. Bir hadiste Hz.Muhammed bu 

konuda şöyle demiştir ”Bir kadın halasının, teyzesinin, kardeşi kızının, kızkardeşi 
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kızının üzerine nikâh edilemez.”
476

 Hz.Muhammed bu şekilde evlilik yapanların 

akrabalık ilişkilerini kesmiş olacağını belirtmiştir. Bu yasağın en önemli sebebi yakın 

akraba olan iki kadının iyi ilişkiler içerisinde olamayacağı dolayısıyla mutlu bir 

yuvanın tesis edilemeyeceği düşüncesidir. Bir erkek eğer iki yakın akraba kadınla 

evli olmak istiyorsa mecvut eşini ya boşamalı ya da evliliğin kadının vefatı ile 

sonuçlanmasını beklemelidir. Bu şartlar altında erkeğin ölen veya boşadığı kadının 

yakın akrabasıyla yapacağı evlilik haram olmayacaktır. Dört eşten fazlası ile 

evlenmesinin de cem ile ilgili olduğu düşünülmüş ve dört eşten birinin vefatı veya 

eşin boşanması olmadığı takdirde beşinci bir eş almanın haram olduğu 

belirtilmiştir.
477

 

Kısaca değinildiği üzere İslam inancına göre bir erkek veya kadının bir 

müşrikle evlenmesi yasaktır. Bu geçici bir evlenme engeli olup müşrik olan erkek 

veya kadının İslam inancını kabul etmesiyle sorun çözülebilir.
478

 Müşriklerle 

evlenilmesi durumunda evliliğin ızdırap verici bir hal alacağı, karşılıklı nefret ve 

endişe duygularının ortaya çıkacağı ve doğan çocukların da bundan en doğal şekilde 

etkileneceği düşünülmüştür. Müşrikler mü’minleri küfre ve ateşe davet ederek 

onların yoldan sapmalarına sebep olacak, bu da aile kurumunu ortadan 

kaldıracaktır.
479

  

Ehl-i kitap ile evlilik konusunda Müslüman erkek ve kadınla ilgili farklı 

durumlar söz konusudur. Bu konuda birçok tartışma vardır ancak konunun sınırlarını 

aşmamak amacıyla bunlara değinilmeyecektir. Ehl-i Kitap ile evlilik konusunda 
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genel olarak kabul gören düşünce Müslüman bir erkekle Ehl-i Kitap bir kadının 

evlenebileceği yönündedir. Onları müşriklerle bir görmenin mümkün olmadığı ve 

aralarında iyi insanların da olduğu düşünülmüştür.
480

 Müslüman bir kadının Ehl-i 

Kitap bir erkekle evlenmesi ise yasaktır. Hatta Hz.Muhammed’in ”Biz Ehl-i Kitab’ı 

nikâhlayabiliriz ancak onlar bizim karılarımızla evlenemezler” şeklinde bir hadisi 

olduğu rivayet edilmiştir. Bu şekilde oluşacak bir evlilikten doğacak çocuğun 

üzerinde gayrimüslim bir erkeğin egemenliği reddedilmiştir. Ayrıca Hıristiyanlık ve 

Yahudilik karışık evlenme olacaksa dışarıdan gelecek kadın veya erkeklerin onların 

dinlerine intikal etmesini istemektedir. İslam âlimleri tarafından erkeğin kadının 

üzerinde kesin bir egemenliğinin olduğu ve kadını kolayca ikna edebileceği 

düşünülmüş, bu sebeple kadını dinden dönmeye zorlayacağı belirtilmiştir.
481

 

2.2. Düğün 

İslam inancına göre aileyi meydana getirecek erkek ve kadının nikâhtan önce 

evlenecekleri insanları iyi seçmeleri birlikteliğin geleceği açısından önemlidir. 

Hz.Muhammed bir hadisinde evlenilirken eş seçiminde nelere dikkat edileceğini 

şöyle özetlemiştir: ”Dört şeyden dolayı kadınlarla evlenilir: Malından, soyundan, 

güzelliğinden ve dininden dolayı. Sen dindar olanı seç ellerin toprak olsun.”
482

 Dört 

özellik arasında Hz.Muhammed kadının dindar ve iyi ahlaklı olmasını diğer tüm 

güzel yönlere üstün tutmuştur. Evlenilecek kadın veya erkeğin geçmişleri temiz 

olmalı ve çocukları ebeveynlerinin geçmişte yaptıklarından dolayı zarar 

görmemelidirler.
483

 Hz.Peygamber’in iç güzelliğini maddi güzelliğe üstün tutmasının 
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bir sebebi vardır. O iç güzelliğinin kalıcı ve kişinin karakterinde bulunduğunu, bunun 

sonucu olarak da hiç kaybolmayacak bir özellik olduğunu düşünmüştür. Ancak 

maddi güzellik bir gün kaybolabilir ve bu da maddi güzellik üzerine inşa edilmiş 

birlikteliklerde soruna sebep olur. Yine bir hadisinde Hz.Muhammed kadınları 

yalnızca güzellikleri ve malları için nikâhlamanın onları alçaltacağını belirtmiş, fakir 

ama dindar bir kadının zengin ama dindar olmayan bir kadına tercih edilmesi 

gerektiğini vurgulamıştır. İyi eşin bir diğer özelliğinin de namus ve sakadat olduğu 

bizzat Hz.Muhammed tarafından bildirilmiştir. Hz.Muhammed’i erkeklerin de 

yukarıda sayılan özelliklere sahip kadınları bulduklarında onlarla evlenmelerini veya 

aile babalarının dindar ve iyi huylu bir damat adayı bulmaları halinde kızlarını 

evlendirmelerini tavsiye etmiştir.
484

 

İslam evlenme konusunda erkek ve kadına aynı hakları vermiştir. Ne bir 

erkek ne bir kadın istemediği takdirde herhangi bir erkek veya kadınla 

evlendirilemez. Zorla evlendirme konusunda bazı İslam hukukçuları rıza alınmadan 

gerçekleştirilen evliliğin geçersiz olduğunu savunmaktadırlar. Bu durum 

Hz.Muhammed tarafından açıkça izin ve rızaları alınmadan dul ve bekâr kızların 

evlendirilemeyeceği bildirilerek netliğe kavuşturulmuştur.
485

 Halifeler döneminden 

bir örnek verilecek olursa Hz.Ömer’in Hz.Ebubekir’in kızı Ümmü Gülsüm’ü 

Hz.Aişe’den istemesi ancak Ümmü Gülsüm’ün Hz.Ömer’in sert mizacı sebebiyle bu 

teklifi reddetmesinin iyi bir örnek olduğu söylenebilir.
486

 

Evlenme planı yapan kişilerin ileride sorunlar yaşamamaları için birbirlerini 

görmeleri ve birbirleriyle konuşmaları gerekir. Hz.Muhammed bu konuyu bizzat 
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desteklemiştir. Örneğin bir gün kendisine bir kadınla evleneceğini söyleyen Muğire 

ibn Şu’be’ye gidip kızı görmesini çünkü bunun ikisi içinde ilişkilerinin devamı için 

iyi olacağını söylemiştir. İslam inancında aralarında evlilik bağı bulunmayan ve 

evlenmelerinde bir sakınca olmayan erkek ve kadının umuma kapalı bir yerde baş 

başa kalmaları caiz değildir. Ancak Hz.Muhammed bir kadın ile erkeğin yanlarında 

kadının bir mahremi bulunması ile bir arada bulunabileceklerini ve 

konuşabileceklerini belirtmiştir.
487

 

Nişan safhası evlenmeye talip olmak ile başlayıp nikâha kadar devam eden 

bir dönemdir. Erkek ve kadın bu süre zarfından birbirlerine karşılıklı olarak evlenme 

vaadinde bulunur. Nikâhtan önce böyle bir ara dönemin bulunmasının amacı çiftlerin 

birbirlerini daha iyi tanımaları ve bu sayede ailenin daha dayanıklı olmasının 

sağlanmasıdır.
488

 Hz.Muhammed döneminde söz ve nişan bizzat erkeğin gidip kızı 

babasından istemesi ile olabileceği gibi, kadınların da aracılar yoluyla erkeğe 

evlenme teklif etmesi şeklinde de gerçekleşebilirdi. Örneğin Hz.Ali karısı 

Hz.Fatıma’yı bizzat Hz.Muhammed’den kendisi istemiştir. Hz.Muhammed toplumda 

düzenin sağlanması ve istenmeyen durumların oluşmaması için bir kadınla aynı anda 

sadece bir erkeğin sözlenebileceğini ve ancak ilk teklif eden erkeğin vazgeçmesi 

veya ikinci erkeğin teklif etmesine izin vermesi halinde bu durumun değişebileceğini 

söylemiştir.
489

  

Bir erkeğin evlenme niyetini kadına bildirmesine hıtbe, bunu yapan erkeğe 

hatıb ve kendisine niyet açıklanan kadına ise mahtube denir. Bu süreçte genellikle 
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aileler de araya girer ve hem çiftin hem de ailelerin birbirini tanıması sağlanarak yeni 

kurulacak ailenin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedeflenir. Nişan evliliğe 

herhangi bir zorlamanın bulunmadığı evlenme vaadi olarak kabul edilmiştir. 

Dolayısıyla erkek veya kadın herhangi bir sebepten dolayı nişanı bozabilir ve bunda 

herhangi bir tazminat ödemesi gerekmez. Ancak nişanı bozmak toplumda iyi 

karşılanmadığından bunun özellikle manevi sonuçlarının iyi hesaplanması tavsiye 

edilir. Nişanlı çiftlerin halveti konusu nişanlı olmayanlar ile aynı kategoride 

değerlendirilir ve aynı kurallar geçerlidir.
490

 

Nikâhın sözlük anlamı “cinsel ilişki”, “ergenlik”, “birleştirme”, “bir araya 

getirme” ve “evlilik”tir. Fıkıh terminolojisinde ise aralarında evlenme engeli 

bulunmayan erkek ve kadının kalıcı olarak hayatlarını birleştirmesini sağlayan akde 

karşılık gelir.
491

 Bir başka tanıma göre nikâh farklı cinsiyetten iki kişinin kendi 

iradeleriyle birlikte yaşama kararının tanıklar önünde alınmasını, hukuksal olarak 

karşılıklı rol ve sorumluluklarını yerine getireceklerini kabul ettiklerini, birbirlerine 

bağlı kalacaklarını ve bu kararlarını yaşadıkları topluma açıkladıklarını gösteren 

hukuki bir sözleşmedir.
492

 

İslam dininde cinsel ilişkinin ve üremenin yani dünyaya yeni çocuklar 

getirmenin yegâne yolu nikâh akdidir. Bu sebeple nikâh aynı zamanda çiftlerin 

birbirlerinden meşru şekilde faydalanmalarını sağlayan bir olaydır. Cinsel ilişki 

nikâh ile elde edilebilecek birkaç şeyden biridir ancak evlilikte asıl önemli olan şey 
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neslin devamının sağlanması, hayat ortaklığı ve arkadaşlığının sağlanmasıdır. 

Nikâhın herhangi bir din adamı tarafından kıyılması zorunluluğu bulunmamakla 

birlikte iki şahidin o sırada orada bulunması yeterlidir. Şahitler huzurunda erkek ve 

kadının birbirlerine iradelerini açıklamalarına icap ve kabul denir. İrade beyanı kadın 

ve erkek tarafından bizzat yapılabileceği gibi onların temsilcileri tarafından da onlar 

adına yapılabilir. Ancak iki gaip tarafından gönderilen mektuplarla nikâh 

gerçekleşmiş sayılmaz. Nikâhı kıyılacak tarafların veya temsilcilerinin iradelerini 

şüpheye yer bırakmayarak açık bir şekilde belirtmeleri gerekir ve buna meclis birliği 

denir. Hanefi mezhebinde erkek ve kadın velilerinin iznine ihtiyaç duymadan kendi 

iradeleriyle evlenebilirler ancak hem erkek hem de kadın için ailelerinin iznini almak 

müstehaptır. Evlenecek kadın ve erkeğin akıl baliğ olması ve temyiz gücüne sahip 

olması zorunludur.
493

 

İslam inancına göre evlenmek isteyen erkek ve kadının aralarında nikâhın 

bağlayıcı şartlarından olan kefaet yani denklik bulunmalıdır. Kefaet daha çok erkeğin 

kadına denk olması manasında kullanılır ve denk olan erkeğe küfüv denir. Hanefi 

mezhebine göre erkeğin kadına altı noktada denk olması gerekir: Soy, Müslüman 

olmak, hürriyet, meslek, dindarlık ve zenginlik. Zenginlik konusu çiftler ve aileleri 

arasında daha çok tartışma konusu haline gelmiştir. Bu durumda erkeğin kadından 

zenginlik açısından aşağı bir seviyede olması uygun bulunmazken, ondan daha 

zengin olması kadının yararına bir durumdur ve denklik açısından bir sorun teşkil 

etmez. Çünkü kefaet kadına özellikle maddi olarak güven vermeyi hedefler. Erkek ve 

kadın arasında denkliğin olmaması nikâhın sahih olmasına engel değildir.
494
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Erkek evini geçindirmek ve karısının yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını 

karşılamak zorundadır. İslam hukukunda buna nafaka denir ve kadın nikâh akdi 

sayesinde bu hakka sahip olur. Erkek ve kadın arasında din farkı olup olmaması 

erkeğin bu yükümlülüğünü değiştirmez. Her aile babası karısına imkânları 

çerçevesinde güzel bir ev ve yaşanabilir bir hayat sunmak zorundadır.
495

 Eğer kadın 

bu imkânlardan yoksun olduğunu düşünüyorsa mahkemeye başvurma hakkına 

sahiptir. Eğer kadının kocası ölürse kadın mirasçı olarak hakkını kocasının 

mallarından alabilir.
496

 

İslam inancında düğün eğlencesi yaparak bu güzel günü kutlamak yasak 

değil, aksine Hz.Muhammed tarafından teşvik edilen bir olaydır. Hz.Muhammed’in 

bu konuda hassas olmasının sebebi tıpkı nikâhın kıyılma anında en az iki şahidin 

hazır bulunması gibi evliliğin eğlenilerek kutlanmasının onun meşruiyetini 

sağlayacağını düşünmesidir. Birçok hadiste Hz.Muhammed’in düğün eğlencesini 

teşvik ettiği hatta eğlenmeyenleri gördüğünde onlara eğlence ve ziyafet 

düzenlemelerini tembihlediğine dair bilgiler bulunmaktadır. Hadislerde bildirildiğine 

göre nikâh ilan edilmeli, kutlamalarda def çalınmalı, bir koyunla bile olsa düğün 

yemeği verilmeli
497

 ve bu yemeğe sadece zenginler değil fakirler de çağırılmalıdır.
498

 

Gizli nikâhın geçerli olmadığı kabul edilmiş ve nikâhta haram ile helali ayıran şeyin 

def sesi olduğu belirtilmiştir.
499

 Düğün eğlencesi düzenlemenin bir amacı da kadının 

namusunu korumaktır. Düğüne davet edilen kimsenin daveti kabul etmesi vaciptir ve 
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Hz.Muhammed’in de birçok düğüne bizzat katıldığına dair bilgiler mevcuttur.
500

 

Düğüne katılmanın insanlar arasındaki sevgi bağlarını kuvvetlendireceği ve bu mutlu 

günde kaynaşmanın sağlanacağı düşünülmüştür. Hz.Muhammed bir düğünün en 

fazla iki gün sürmesi gerektiğini, üç ve daha fazla güne sarkan düğünlerin israf ve 

gösteriş ile dolu olduğunu söylemiştir. Düğünlerde çiftin üzerine şeker ve hurma gibi 

şeyleri serpmek ve şarkılar söylemek de dinen caizdir. Hz.Muhammed yaşadığı süre 

içerisinde bu geleneklerin sürdürülmesinde bir sakınca görmemiştir. İslam dini 

eğlenceyi yasaklamamış, aksine din kurallarına ters düşülmediği müddetçe insanların 

güzel günlerini kutlamalarını teşvik etmiştir.
501

 

Birçok kültürde evlilik olayı söz konusu olduğunda para alış verişini görmek 

mümkündür. İslam literatüründe evlilik esnasında veya öncesinde ödenen para veya 

mala mehir denmiştir. Kur’an mehrin kadınlara güzellikle ve seve seve verilmesi 

gerektiğini belirtmiştir.
502

 Mehir her erkeğin maddi durumuna göre değişiklik 

gösterebilir dolayısıyla her erkek mehri kendi maddi durumuna göre vermelidir.
503

 

Mehir nikâhın sahih olabilmesi için zorunlu bir şey değildir yani mehir 

belirlenmese de eğer çiftler arasında bir evlilik engeli yoksa nikâh sahih olur. Mehir 

toptan ödenebileceği gibi parçalar halinde de ödenebilir. Erkeğin mehir ödemesi 

kadını veya nikâhı satın aldığı anlamına gelmemektedir. Bu uygulama sadece aileler 

arasında bir nevi hediyeleşme ve kadını maddi olarak güvenceye almak anlamına 
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gelir.
504

 Mehir olarak verileceklerin illa ki para olmasına gerek yoktur. Maddi değeri 

olan herhangi bir şey az veya çok mehir olarak kabul edilebilir. Örneğin 

Hz.Muhammed kızı Fatıma’yı Hz.Ali’ye verirken ondan bir zırhı mehir olarak 

almıştır.
505

 

Hz.Muhammed evlenmenin kolay bir hal almasını sağlamak için mehrin 

yüksek tutulmamasını istemiş ve şöyle demiştir ”Kadının istenmesinin kolay, 

mehrinin kolay, rahminin doğurucu olması kadının uğurundandır.”
506

 İslam inancına 

göre mehir kadının ailesine değil bizzat kadına bir nevi tazminat olarak verilir. 

Örneğin Kur’an bu konuda erkeklerin iffetli kadınlardan ancak mehirlerini vermeleri 

suretiyle faydalanabileceklerini bildirmiştir.
507

 Kadın bu para üzerinde her türlü 

kullanım hakkına sahiptir ve herhangi bir şey yapması için zorlanamaz. Mehir kadın 

tarafından kocasına bağışlanabilir veya miktarı çok az tutulabilir ki bu 

Hz.Muhammed tarafından yukarıda da belirtildiği gibi övülmüş, üstelik mehri 

kocasına bağışlayan kadınların sevaba girdiği söylenmiştir.
508

 Ancak günümüzde 

evliliklerin kolayca sona erdirilmemesi amacıyla mehrin yüksek tutulması sıkça 

görülür. Bu yolla İslam inancında kadını boşama hakkına sahip olan erkeğin bu 

yetkisini kötüye kullanmasının önüne geçilmesi amaçlanır.
509

 

Günümüzde başlık mehir ile sıkça karıştırılan çok farklı işleve sahip bir 

kavramdır. İkisi de erkek tarafından verildiğinden karıştırıldığı düşünülen bu 

kavramların birçok farklılığı bulunmaktadır. Örneğin başlık eski bir Türk âdetidir ve 

buna kalın veya kalıng da denmektedir. Başlık doğrudan gelinin ailesine verilir ve 

                                                           
504

 M. Akif Aydın, “Mehir”, İslam Ansiklopedisi, TDV, Ankara, 2003, Cilt 28, s. 389-390. 
505

 Ataşalan, s. 59. 
506

 Ateş, s. 241. 
507

 Maide 5: 5. 
508

 Özdemir, s. 373-374. 
509

 Aydın, s. 390. 



174 
 

baba bu parayla çeyiz hazırlarken, mehir evlenecek kadına verilir ve kadının bu 

parayla çeyiz hazırlama gibi bir zorunluluğu yoktur. Başlığın miktarı evlenmeden 

önce belirlenip ödenirken, mehrin miktarı belirlenmeyip ödenmeyebilir. Yani başlık 

evliliğin olmazsa olmazlarından sayılırken mehir evliliğin bir sonucudur ve kadın bu 

hakkından vazgeçebilir.
510

 

2.3. Boşanma 

İslam dini boşanmayı yasaklamamış ancak iyi bir şey olarak da görmemiştir. 

Hz.Muhammed’in helal şeyler içinde Allah’a en sevimsiz gelen şeyin boşanma 

olduğunu bildiren hadisi bunu açık bir şekilde ortaya koyar. Ek olarak erkek ve 

kadının geçerli bir sebep olmadan yani zevk için evlenip boşanmaları da kınanmış ve 

bu türden davranışlar hoş görülmemiştir.
511

 

İslam erkek ve kadının aralarındaki evlilik bağının boşama yoluyla 

bozulmasını zorlaştırmaya ve anlaşmazlıkları gidermeye çalışmaktadır. Örneğin 

erkek ve kadın arasında önemli problemler varsa istek üzerine hem erkeğin hem de 

kadının tarafından kişilerin oluşturduğu hakemler topluluğu çifti barıştırmaya 

çalışabilir. Ayrıca erkeğe kadın ile arasında olan sorunlarda sabırlı olması ve kadını 

zaman içinde terbiye etmeye çalışması nasihat edilir. Eğer kadın her şeye rağmen 

evliliği sürdürmek veya düzelmek istemezse o zaman ilişkiyi bitirmek için geçerli bir 

sebep belirmiş olur.
512

 

Erkek ve kadın arasında farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkan ve 

çözülemeyen sorunlar sonucunda çiftlerin ayrılması fıkıh literatüründe talak 
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kelimesiyle karşılanmıştır. Talakın kelime anlamı “serbest kalmak”, “serbest 

bırakmak”, “bağını çözmek” ve “bağından kurtulmak” iken genel olarak “nikâh 

akdinin bozulması”nı ifade eder. Talak tek taraflı ve kocaya ait olan bir boşama 

hakkıdır.
513

 Talakın dört çeşidir vardır bunlar: Ric’i talak, Bain talak, Sünni talak ve 

Bid’i talak. Kısaca özetlemek gerekirse Ric’i talak kocanın yeni nikâha gerek 

kalmadan karısına geri dönebildiği, Bain talak erkek ve kadının tekrar evlenebilmesi 

için yeni bir nikâh akdine ihtiyaç duyulduğu, Sünni talak erkeğin karısını temiz 

olduğu dönemde boşadığı ve Bid’i talak ise erkeğin karısını temiz olmadığı dönemde 

boşadığı talaklardır.
514

 

Talak konusu Kur’an’da ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Buna göre talak iki 

defadır ve eğer erkek bundan sonra üçüncü bir talakla karısını tamamen boşarsa onun 

güzellikle gitmesine izin vermeli; eğer onunla hayatını devam ettirmek isterse onu 

evde eskisi gibi iyi bir şekilde tutmalıdır. Boşanma durumunda erkeğin verdiği mehri 

geri alma hakkı yoktur ancak kadın kendi isteği ile bunu yapabilir.
515

 Cinsel birleşme 

olmadan veya olduktan sonra eğer erkek karısını boşarsa gönlünü alması için ona 

hediyeler veya para vermelidir, buna müt’a denir.
516

 Kocası karısını üç talakla 

boşadıktan sonra artık ona geri dönmek istese de bu mümkün değildir. Bunu 

yapabilmesi için kadının başka bir erkekle ciddi manada evlilik yapması ve ondan 

boşanması gerekir.
517

 Boşanmış kadınlar tekrar evlenebilmek için üç hayız müddeti 
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beklemek zorundadırlar. Bu kuralın asıl amacı kadının karnında eski kocasından 

olabilecek bir bebeğin bulunma ihtimalidir.
518

 

Kur’an’ın yukarıda boşanma hakkında yaptığı bazı düzenlemeleri kısaca 

özetlemeye çalıştık ancak bunları biraz ayrıntılandırmak konunun daha iyi 

anlaşılmasında yardımcı olacatır. İslam inancına göre talak hakkı genel olarak 

kocaya ait olmakla beraber nikâh sırasında veya sonrasında kocanın karısına talak 

yetkisi vermesi halinde kadın da erkeği boşayabilmektedir. Yapılacak talak kinayeli 

sözlerle dolu olmayıp açık, net ve anlaşılır olmalıdır. Talak yapacak kişinin buluğa 

ermiş olması ve akli dengesinin yerinde olması şartları aranır. Eğer bir kişi çok 

öfkeliyken veya sarhoş bir halde karısını boşar da bundan geri dönmek isterse isteği 

kabul edilmez ve talakı geçerli sayılır. Ancak kişi talak yaparken baskı altında ise 

talakı geçerli sayılmaz.
519

 

Kur’an talakın kadınlar temiz iken yapılmasını ve iddet sayılmasını, iddetin 

sonunda ise kadınların güzelce tutulmasını veya salınmasını emreder. Tüm bunları 

yaparken de iki kişi tüm bunları bizzat görmeli ve boşamaya şahit olmalıdır.
520

 

Hz.Muhammed bu konuyu açıklığa kavuşturan hadislerinde kadının temizken 

boşanabileceği ve her talakın arasında bir iddet süresi geçmesi gerektiği 

belirtilmiştir.
521

  

İddet’in kelime anlamı “saymak”, “sayılan şeyin miktarı” ve “adet”tir. Fıkıh 

terimi olarak ise boşanan bir kadının başka bir evlilik yapmadan önce beklemesi 

gereken süreyi ifade eder. Yukarıda da belirtildiği üzere bu sayede kadının ileride 
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doğurabileceği çocuğun kime ait olduğu anlaşılabilir. Ayrıca iddet süresi boyunca 

kadın kendini psikolojik olarak toparlayarak yeni bir evliliğe hazır hale gelebilir. 

Nikâh akdinden sonra cinsel birleşme olmamışsa kadınların iddet beklemesine gerek 

yoktur.
522

  

İddet süresi dört ay on gündür ve bu süre içerisinde bir kadınla başka bir 

erkeğin evlenmesi dinen geçersiz sayılır. İddet bekleyen kadının bu süre içinde tüm 

ihtiyaçları kocası tarafından sağlanmalı ve kadın evde oturmalıdır.
523

 İddet süresinin 

uzun tutulmasının amacı boşanma aşamasında olan çiftin bu süre içerisinde iyice 

düşünüp taşınmasının sağlanmasıdır. Çiftler olası bir öfke anında birbirlerine sarf 

ettikleri kötü sözlerden pişman olurlarsa tekrar bir araya gelebilirler. Ancak bu 

yalnızca iki kez talak yapılması durumunda mümkündür ve üçüncü talaktan sonra 

geri dönüş yukarıda da belirtildiği üzere kadının başka bir kişiyle evlenip boşanması 

sonrasında olabilir.
524

 

Kocası ölen kadının bekleyeceği süre eğer hamile değilse dört ay on gün, eğer 

hamile ise çocuk doğuncaya kadardır. Bu süre zarfında kadının kocasının hatırasına 

saygısızlık yapmamak için neşeli davranışlardan kaçınması gerekir. Ölüm iddeti 

bekleyen kadın yeni bir evlilik hazırlığı içerisinde olduğunu gösteren davranışlar 

sergilemesi iyi karşılanmaz.
525

 Bunların dışında evlilik bazı farklı sebeplerden dolayı 

da mahkeme kararıyla sona erdirilebilir ve buna tefrik denir. Örneğin hastalık ve 

bedeni kusurlar, kocanın ortadan kaybolması yani gaiplik,
526

 hapiste olma durumu, 
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kocanın nafaka sağlayamaması ve şiddetli geçimsizlik gibi konularda mahkeme 

kararıyla evliliğe son verilebilir.
527

 

3 ) ÖLÜM İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR 

İslam literatüründe ölümü tanımlamak için imate, teveffi, kaza’i mevt ve kabz 

gibi yaşatmanın tersi anlamlara gelen kavramlar kullanılmaktadır. İslam inancına 

göre ölüm yalnızca Allah’ın dilemesiyle gerçekleşen bir olaydır. İnsana Allah 

tarafından aslında ebedi bir hayat verildiğine, dolayısıyla ölümün yalnızca dünya 

hayatını sona erdiren bir olay olduğuna inanılır. Buna göre insan dünya hayatında bir 

nevi sınavdan geçmekte, ölüm sonrasında ise dünya hayatında yaptıkları sayesinde 

veya sebebiyle gideceği yeri bir nevi şekillendirmektedir. İşte bu sebeple ölüm dünya 

hayatı ve ölüm sonrası hayatını birbirine bağlayan bir araç olarak düşünülmüştür. 

Hayat Allah’ın insana verdiği en büyük hediyedir ve bu sebeple kimse hangi şart 

altında olursa olsun ölümü temenni etmemeli ancak ölüm her an gelebilecekmiş gibi 

ona hazırlıklı olmalıdır.
528

 

Yukarıda da belirtildiği üzere bir kişinin canı yalnız Allah’ın izniyle ve 

zamanı geldiğinde alınır. Aksi halde hiç kimse dünya hayatını sona erdirme gücüne 

sahip değildir.
529

 Allah insanların dünya hayatında hem şer hem de hayırla test 

edileceklerini, bunun her insana uygulanacağını ve istisnasız herkesin elbet bir gün 

ölümü tadacağını bildirmiştir.
530

 Yine Kur’an’da belirtildiğine göre kimse ne zaman 
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öleceğini bilemez
531

, ölümden her nereye saklanılırsa saklanılsın kaçış yoktur
532

 ve 

bundan hiç kimse kurtulamayacaktır.
533

 

Hz.Muhammed ölümün herkes için aynı şekilde gelmeyeceğini, mümin 

kimselerin ölüm geldiğinde adeta istirahate çekilen, diğerlerinin ise ölümü sebebiyle 

insanların rahata kavuştuğu bir kimse olacaklarını belirtmiştir. Mümin kişi 

öldüğünde dünyanın kötülük ve zorluklarından kurtulmuş olurken bir kâfir veya 

günahkâr öldüğünde geride kalanlar onun şerrinden emin olurlar.
534

 Hz.Muhammed 

ayrıca ölüm anı geldiğinde müminlerin Allah’a kavuşmak için can attığını, bu 

sebeple Allah’ın da iyi kullarına kavuşmayı arzuladığını ancak günahkâr kimselerin 

ölüm anı geldiğinde Allah’ın huzuruna çıkmaktan hoşlanmadıklarını dolayısıyla 

Allah’ın da kendileri ile kavuşmak istemediğini bildirmiştir.
535

 

İslam inancına göre Allah kullarının canlarını “ölüm meleği” yani melekü’l-

mevt diye adlandırılan Azrail aracılığıyla alır.
536

 Azrail’in Kur’an’da bazen tekil 

bazen ise çoğul olarak bahsedilmesi akla ya can almakla görevli melekler 

toğluluğunun başı olduğu ya da meleklerden yardımcılarının bulunduğunu 

getirmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere bir insanın canını almak sadece Allah’ın 

sahip olduğu bir ayrıcalıktır ve Azrail Allah’ın tüm diğer melekler gibi elçisidir.
537

 

Kur’an herkesin ruhunun aynı şekilde alınmayacağını da açık bir şekilde bildirir. 

Buna göre iyi kulların ruhları meleklerce onlara selam verilip güzellikle alınırken,
538
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kötü kimselerin ruhları onlarla sert bir şekilde konuşularak, yüzlerine ve sırtlarına 

vurularak alınacaktır.
539

 

3.1. Ölüm Öncesi ve Sonrasında Yapılan İşlemler 

İslam, insana verdiği değerden ötürü ağır hasta olan insanlara diğer 

Müslümanlar tarafından yumuşak davranılması, hal hatırlarının sorulması ve yalnız 

bırakılmamasına büyük önem vermiştir. İslam inancına göre ölüm döşeğindeki bir 

hastayı ziyaret etmek sünnettir. Bu durumdaki kişiyi ziyaret etmenin amacı yalnızca 

onu rahatlatmaya çalışmak değil kendi sağlıklı haline de şükretmektir. Öyle ki hasta 

evine giden kişi ölüm döşeğindeki bir kimseyi en yakından görüp Allah’a defalarca 

şükredecektir. Hasta ziyareti yapacak kimselerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar 

vardır. Örneğin ziyaretçi hastanın yanında yersiz konuşmalarda bulunmamalı, hastayı 

korkutmaktansa onu yüreklendirici, Allah’ın affediciliğini ön plana çıkartan ayet ve 

hadisleri ona okumalıdır. Hz.Muhammed bizzat kendisi hastaları ziyaret sırasında 

hayır duaları edilmesi gerektiğini söylemiş ve bunu meleklerin de duyarak âmin 

diyeceklerini bildirmiştir.
540

 Hasta evinde yapılması gereken birçok işin de olması 

mümkün olacağından ev işlerinde hane halkına yardımda bulunmalı, onları zaten bu 

zor günlerinde yorulmaktan kurtarmalıdır. Hastanın yanında cünüp, hayızlı, lohusalı 

veya gayri müslim kimselerin bulunması iyi karşılanmamaktadır.
541

 

Hz.Muhammed hasta ve ölüm döşeğindekileri ziyareti, onlara güzel sözler 

söyleyip onları yüreklendirmeyi kendi hayatından örneklerle ne kadar önemsediğini 

ortaya koymuştur. Buna göre herhangi bir hastayı ziyaret etmek bizzat Allah’ı ziyaret 
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etmek gibidir ve Allah’ın çok hoşuna giden bir davranıştır. Ayrıca Hz.Muhammed 

hasta kimseleri hem sabah hem gece ziyaret etmenin çok büyük sevap olduğunu 

ancak gece ziyaret etmenin daha büyük özveri gerektirdiğinden öneminin daha fazla 

olduğunu bildirmiştir. Öyle ki bir hastayı sabah ziyaret eden kişiye melekler o kişiye 

akşama kadar, eğer akşam ziyaret ederse sabaha kadar rahmet okur ve cennetten 

ziyaretçi için meyveler toplanır
542

. Hz.Muhammed hayatta iken ashabından biri hasta 

olduğunda veya kulağına birinin hasta olduğu bilgisi geldiğinde onu bizzat ziyaret 

eder ve yüreklendirirdi. Hasta için elinden gelen yardımı yapmaya çalışır ve hem aile 

hem de hasta kişiyi rahatlatmaya çalışırdı. Ayrıca bir hadisinde hastaların istedikleri 

şeyleri yemesine yardım edilmesini ve onların ağrılarını dindirmesi için Allah’a dua 

edilmesini öğütlemiştir.
543

 

İslam inancında ölmekte olan kişilere telkinde bulunmanın önemli bir yeri 

vardır. Hz.Muhammed ölmekte olan kimselere la ilahe illallah demenin telkin 

edilmesini tembih etmiştir.
544

 Bu durumdaki kişilere telkin yapmanın amacı onların 

bu dünyadan tevhid inancını dile getirerek ayrılmalarının sağlanmasıdır. Bazı 

hadislerde tevhid inancını ölmeden önce son kez dile getiren kişilerin cennete 

girecekleri bildirilmiştir.
545

 Telkini yapacak kişinin hastanın yakınları arasından 

ancak varisi olmayan kişiler arasından seçilmesi, telkinin hastayı boğucu bir hal 

almaması ve ısrarcı tutumdan kaçınılması gerekmektedir. Buna göre telkini yapan 

kimse hastadan tevhid veya şehadet sözünü okumasını isteyerek onu yormak yerine 

kendisi bunları en fazla üç kere okuyarak tekrar etmeli, hastanın bunu bir kere 
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tekrarlaması halinde telkine son vermelidir.
546

 Bundan başka Hz.Muhammed’in 

“Ölülerinize (ölmekte olanlarınıza) Yasin suresini okuyunuz.”
547

 hadisinde de 

belirtildiği üzere ölmekte olan hasta kimselere Yasin suresinin okunmasında bir 

sakınca yoktur.
548

 

İslam, ölen kişilere hayatta olanlarla aynı şekilde saygı gösterilmesini 

emreder. Dünya hayatından ayrılan kişi artık ebedi hayata intikal etmiştir ve yeni 

hayatına hem maddi hem manevi olarak temiz bir şekilde başlamalıdır. Vefat eden 

kişinin yıkanması, kefenlenmesi, abdest aldırılması ve cenaze namazının kıldırılması 

gibi maddi ve manevi uygulamalar bu sebeple gerçekleştirilir. Bir Müslüman vefat 

ettikten sonra gözleri, çenesi kapatılır ve çenesi bağlanır. Ardından sırt üstü 

yatırılarak elleri iki yana uzatılır ve varsa üzerindeki giysileri çıkarılıp üzeri başka bir 

bez ile örtülür. Cenaze bu halde beklerken yanında güzel kokular bulundurmak 

tavsiye edilmiştir. Ölüm gerçekleştikten sonra dost ve akrabalara haber vermek için 

çağrı amacıyla sade bir ilan vermek Hz.Muhammed tarafından tavsiye edilmiştir. Ölü 

için aşırıya kaçmamak kaydıyla ağlamakta bir sakınca yoktur ve aksi durumlar 

Hz.Muhammed tarafından hoş görülmemiştir.
549

 Hz.Muhammed ölen kişinin ardında 

eğer varsa borcunun yakınları tarafından derhal ödenmesi gerektiğini de 

bildirmiştir.
550

 

Cenazeyi gereğinden fazla bekletmek doğru değildir hatta Hz.Muhammed bu 

konuda gereken işlemlerin hızlı yapılması gerektiğini belirtmiştir. O bu konuda şöyle 

demiştir: “Cenazeyi defnetmekte acele ediniz. Eğer bu ölü iyi bir kişi ise bu bir 
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hayırdır. Onu hayır ve sevabına ulaştırmış olursunuz. Eğer bu cenaze iyi bir kişi değil 

ise bu da bir şerdir. Onu omuzlarınızdan çabuk indirip korsunuz.”
551

 Ölümün 

kesinleşmesi için bir gün ve bir gecenin geçmesi gerektiğini savunan âlimler 

bulunmakla birlikte doktor raporu alınması gerektiğini düşünenler de vardır. Sonuç 

olarak öldüğü anlaşılan kişi o andan itibaren daha fazla ailesinin gözü önünde 

bekletilmemeli, asli mekânına emanet edilmelidir.
552

  

Arapça’da cenaze kelimesi hem “ölü” hem de “tabut” manasına gelir. Ölmek 

üzere olan kişiye muhtazar ölü için yapılan hazırlıklara ise techiz denir.
553

  

Cenazenin yıkanması farz-ı kifayedir ve bu işleme gasil denir. Cenazeyi 

yıkayacak kişiler cünüp veya hayızlı olmamalıdır. Eğer ortamda su yoksa cenaze 

teyemmüm ettirilebilir. Şehidlerin ve vücutları yıkanmaları halinde parçalanma 

tehlikesiyle karşı karşıya olanların cenazeleri yıkanmaz. Eğer böyle bir tehlike varsa 

biraz su dökülmesi yeterlidir ancak bu da bir sorun oluşturacaksa teyemmümle 

yetinilir. Erkeğin erkek, kadının ise kadın tarafından yıkanması bir kuraldır, sadece 

eşler bu kuralın dışında kalabilir. Cenaze kapalı bir yerde ölen kişinin yakın bir 

akrabası veya onun görevlendireceği biri tarafından yıkanır. Cenaze ayakları kıbleye 

gelecek şekilde teneşire yatırılır ve diz kapağından göbeğine kadarki kısmı bezle 

örtülür. Kişinin önce ele bir bez sarılarak tahareti yaptırılır ardından kişi temyiz 

çağını geçmişse namaz abdesti aldırılır. Ağız ve burnuna su verilmez, bir parmağa 

bez sarılarak dudak, diş, burun ve göbeği meshedilir. Cenaze sabunlu ılık su ile iki 

defa yıkanır sonra karnı hafifçe sıvazlanır ve bir şey çıkarsa temizlenir. Son olarak 
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güzel kokulu su ile son bir defa yıkanır. Yıkama işleminden sonra cenaze silinip 

kurulanır.
554

 

Gasil işleminden sonra tekfin yani kefenleme işlemine geçilir. Erkekler için 

kullanılacak kefen üç, kadınlar için kullanılacak kefen ise beş parçadan oluşur. Bir 

erkek kefenlenirken önce yakasız, dikişsiz, yensiz ve omuzdan ayaklara kadar 

uzanan bir gömlek olan kamis giydirilir ve eller iki yana bırakılır. Ardından secde 

azalarına ve çeşitli yerlerine güzel kokular sürülür. Sonra baştan aşağı kadar uzanan 

ve izar denen bir bez örtülür. Son olarak ise üçüncü ve en uzun parça olan lifafe ile 

cenazenin vücudu sarılır. İşlem üst kat kefenin baş, ayak ve bel kısmında kalan 

bölümünün de kabirde açılmak üzere bağlanmasıyla tamamlanır. Kadının 

kefenlenmesinde ise önce gömlek giydirilip başörtüsüyle baş ve yüzü örtülür. 

Ardından ikinci ve üçüncü kefen parçaları sarılır ve buna kefenin açılmasını 

engellemek için enlemesine göğüs ve göbek arasında sarılan kuşak da eklenir. 

Bundan sonra yapılacaklar erkekler için olanlar ile aynıdır. Kefenin beyaz renkte 

olması menduptur. Bazı durumlarda erkeğin iki kadının ise üç parça kefen ile 

kefenlenmesi caizdir, buna kefen-i kifaye denir. Eğer kefenleme kurallarına 

uyulamayacak bir hal söz konusu ise tüm vücudu örtecek bir örtü de yeterli olacaktır, 

buna da kefen-i zaruret denir.
555

 

Cenazeye namazının kılınacağı yere, oradan da kabristana kadar eşlik etmeye 

teşyi denir. Kefenlenen cenaze namazı kılınmak için camiye getirilir. Diğer tüm 

namazlar için geçerli olan kurallar cenaze namazı için de geçerlidir. Hanefi 

mezhebine göre cenaze namazı kılınacak kişinin Müslüman olması, cesedin büyük 
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bölümü veya tamamının mevcut bulunması ve cenazenin omuzlarda, ellerin üzerinde, 

binek üzerinde tutulmaması gerekir. Cenaze eğer orada mevcut değilse gıyabi ceneza 

namazı kılınması doğru değildir. Yine Hanefilere göre şehidlerin cenazeleri 

yıkanmaz ancak cenaze namazları kılınır. Cenaze namazı dışarıda aşırı yağmur 

yağması gibi engelleyici bir sebep yoksa cami içinde kılınmaz. Hanefilere göre imam 

cenazenin göğüs hizasında durur. Diğer üç mezhebe göre ise cenazenin erkek veya 

kadın oluşuna göre durulacak yer konusunda çeşitli görüşler vardır. Namazı kılarken 

imam vefat edenin cinsiyetine göre niyet edip yüksek sesle tekbir alır ve cemaat de 

aynı şekilde niyet edip tekbir alır, imam ve cemaat sübhaneke duasını sessizce 

okurlar. Şafiiler ile Hanbeliler ise Sübhaneke yerine Fatiha okumaktadırlar. Ardından 

eller kaldırılmadan ikinci tekbir alınır ve ardından Allahümme salli, Allahümme barik 

duaları okunur. Üçüncü tekbirin alınmasıyla cenaze duası okunur. Son tekbirden 

sonra ise sağa ve sola selam verilir ve eller bırakılır. Diğer üç mezhepte ise sadece 

sağa selam verilmesi vaciptir. Cenaze namazı için sayı şartı yoktur ve bir kişinin bile 

kıldığı namaz geçerli sayılır.
556

 

Hz.Muhammed cenaze namazına katılmanın büyük bir sevap olduğunu 

bildirmiştir. Öyle ki cenaze namazı kılınana kadar orada hazır bulunan kişi bir kırat, 

cenaze defnedilinceye kadar hazır bulunan ise iki kırat sevap kazanacaktır.
557

 Başka 

bir hadisinde ise Hz.Muhammed cenaze arkasından gitmenin, hasta ziyaretinde 

bulunmanın, davete icabet etmenin, mazluma yardım etmenin, yemini kabul etmenin, 

selamı almanın ve aksırana dua etmenin büyük bir sevap olduğunu bildirmiştir.
558
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3.2. Ölünün Defni 

İslam inancına göre bir insan vefat ettikten sonra toprağa gömülmelidir. Kabil 

Habil’i öldürdükten sonra ne yapacağını bilememiş ve Allah kardeşini nasıl 

gömeceğini göstermesi için Kabil’e yeri eşeleyen bir karga göndermiştir.
559

 Açıktır 

ki Allah Kabil’i kardeşi Habil’i gömmeye teşvik etmiştir. Bir başka ayette ise 

yeryüzünün ölülere ve dirilere toplanma yeri olduğundan bahsedilmektedir,
560

 

anlaşıldığı üzere ölülerin toplanma yeri olan yeryüzü defnedilirken bir araya 

getirildikleri kabristandır. Sonuç olarak tüm fakihler insanın toprağa gömmek 

suretiyle son yolcuğuluna uğurlanmasının farz-ı kifaye olduğu konusunda fikir 

birliğine varmışlardır.
561

 

Hanefiler cenazenin iki önde iki arkada olmak kaydıyla dört kişi tarafından 

taşınmasını uygun bulmaktadırlar. Tabutu taşıyacak kişiler dilerlerse önce sağ 

omuzla önden sonra arkadan, ardından sol omuzla önden sonra ise arkadan taşıyarak 

görevlerini yerine getirebilirler. Teşyi esnasında katılımcılar cenazenin ya önünden 

ya da arkasından sessiz bir şekilde yürüyerek kabre kadar devam ederler. Bu sırada 

yüksek sesle Kur’an okumak veya zikir yapmak mekruh sayılır. Cenazeyi kabristana 

bir araçla götürmekte sakınca olmadığı gibi küçük çocukların cenazelerini tek bir kişi 

de elleri üstünde taşıyabilir. Cenazenin vefatın gerçekleştiği yerde defnedilmesi en 

hayırlı olanı olsa da eğer cesedin kokması gibi bir tehlike yoksa nakletmekte bir 

sakınca yoktur.
562

 Cenaze taşınırken veya defnedilirken alkışlamak, ıslık çalmak, 

mezara çelenk v.b. şeyler bırakmak, cenazenin katafalkta taşınması, ölünün 
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arkasından aşırı şekilde ağlayıp ağıt yakmak ve ölülerden yardım beklemek 

kesinlikle caiz değildir ve yasaklanmıştır.
563

 

Cenaze defnedilirken kabre yakın akrabaları tarafından, kıble yönünden 

indirilir ve kabre koyan kimse bunu yaparken Bismillah ve ala milleti Resulillah der. 

Kadınları ise en yakın mahremi, diğer akrabaları veya yakın komşuları kabre 

indirebilir. Cenaze sağ yanına yatırılarak ve yüzü kıbleye getirilerek konur. Ardından 

üzeri kerpiç, tahta, perde gibi malzemelerle kapatıldıktan sonra üstüne toprak 

atılır.
564

 Kabrin derinliği bir veya yarım insan boyu, genişliği ise yarım insan boyu 

olmalıdır. Derin bir kabrin tercih ediliş amacı hem kokunun dışarı çıkmasını hem de 

bazı hayvanlar tarafından mezarın eşelenmesini önlemektir. Cesedin üzerinin bazı 

malzemelerle kapatılması ve toprağın doğrudan vefat edenin üzerine atılmaması 

insana duyulan saygıdandır. Cenaze defnedilirken katılanların ölünün başucundaki 

topraktan üçer avuç toprağı mezara atmaları müstehaptır. Çünkü Hz.Muhammed de 

böyle yapmıştır. Çok zorunlu bir durum olmadıkça cenaze gündüz defnedilir ancak 

gece defnetmek de yasaklanmış değildir. Son olarak kabrin üzeri deve hörgücü gibi 

ortalama bir karış kadar yükseltilir.
565

 

Defin işleminden sonra Türkiye’de telkin uygulaması görülür. Buna göre iyi 

hal sahibi bir kimse ölen kişinin başucunda yüzüne karşı olacak şekilde durarak ona 

kendi ismi ve annesinin ismiyle üç kere seslenir. Sonra Üzkür ma künte aleyhi min 

şehadeti en la ilahe illallah/Hayattayken benimsediğin şu hususları hatırla diye 

başlayan ibareyi okur. Telkini yapan kişi ölüye Allah’tan başka ilah olmadığını, 

Muhammed’in O’nun elçisi olduğunu, cennet, cehennem, yeniden diriliş ve 

                                                           
563

 Karaman, s. 23-25,27,32. 
564

 Şener, s. 356. 
565

 Müslim, Cenaiz, 93; Ceylan, s. 80-82. 



188 
 

kıyametin gerçek olduğunu, Allah’ın kabirde yatanları dirilteceğini, ölen kişinin 

dünyada iken rab olarak Allah’ı, din olarak İslam’ı, peygamber olarak Muhammed’i, 

imam olarak Kur’an’ı, kıble olarak Kâbe’yi ve kardeş olarak müminleri seçtiğini 

hatırlatır. Sonra üç kere Ya abdallah Kul la ilahe illallah/Ey Allah’ın kulu, la ilahe 

illallah de sözünü, ardından ise üç kere Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberim 

Muhammed’dir. Ey rabbim! Sen onu tek başına bırakma, varislerin en hayırlısı 

sensin sözünü tekrarlar. Her ne kadar telkin uygulamasının Hz.Muhammed’in bir 

mezarın başından defin işleminden sonra hemen ayrılmayıp bir süre daha orada 

beklemesi ve ardından cenazeye katılanlara mezarda sorguya çekilen kardeşleri için 

dua etmelerini istemesi gösterilmişse de bu rivayetin zayıflığında herkes hem 

fikirdir.
566

 

3.3. Yas ve Anmalar  

Defin sonrası ölü evinin durumu, dinen yapılması gerekenler ve yas tutmak 

birçok dinde olduğu gibi İslam inancında da önemli bir yere sahiptir. Cenaze 

defnedildikten sonra ölenin yakınları genellikle evlerinde veya tesbit edilen başka bir 

mekânda acılarını paylaşmak için gelen ziyaretçileri kabul ederler, buna taziye denir. 

Hz.Muhammed birçok hadisinde acılı aileyi ziyaretin ne kadar önemli olduğunu 

vurgulamıştır. Buna göre taziyeye gelen kimseye başına musibet gelen kişinin sevabı 

kadar sevap ve kıyamet günü herkesin kendisine gıpta edeceği kadar güzel bir elbise 

verilecektir.
567

 Taziyeye gelen kişilerin geride kalanlara verenin de alanın da Allah 

olduğunu, bu dünyada bize verilen her şeyin geçiciliğini ve Allah’a isyan etmektense 

sabretmenin daha güzel bir davranış sayılacağını hatırlatmaları bizzat Hz.Muhammed 

                                                           
566

 Günay, “Telkin”, s. 405. 
567

 Timrizi, Cenaiz, 71. 



189 
 

tarafından tavsiye edilmiştir.
568

 Hem kadınlar hem erkekler için müstehap olan taziye 

fazla uzun sürmemelidir. Ayrıca bir hadiste taziye evinde acılı aile için ziyaretçiler 

tarafından yemek yapılmasını tembihleyen ibareler vardır.
569

 Buna göre Talib şehit 

olduğunda Hz.Muhammed efrafındakilere Ca’fer’in ailesinin üzüntüleri sebebiyle 

yemek hazırlayacak durumda bulunmadığını söylemiş ve onlara yemek yapmalarını 

öğütlemiştir. Bu rivayetten yola çıkan İslam âlimleri de cenaze evine yemek 

götürmenin sünnet olduğu kanısına varmışlardır. Taziyeye gelenler bazen yanlarına 

bir okuyucu alarak ölünün ruhu için birkaç ayet okutabilirler veya bu görevi taziye 

evine mahallenin imamı birkaç gün gelerek de yerine getirebilir. Kur’an okunduktan 

sonra ailenin acısını yumuşatmaya çalışmak için Allah’ın yüceliğini, kadere boyun 

eğmek gerektiğini ve herkesin bir gün öleceğini öne çıkaran sözler söylenir.  

Hz.Muhammed ölüler hakkında kötü bir şekilde konuşmayı yasaklamış, onlar 

hakkında iyi şeyler söylemeyi tembihlemiştir.
570

 Bu sebeple ziyaretçiler ölünün iyi ve 

insanlar tarafından sevilen yönlerinden bahsederek az da olsa acılı aileyi teselli 

etmeye çalışırlar. Bazı din âlimleri Hz.Muhammed’in bir hadisinden yola çıkarak 

kadının kocası dışında bir yakınını kaybetmesi halinde üç günden fazla yas 

tutmasının caiz olmadığını öne sürmektedirler.
571

 Ancak bir başka grup ise taziyenin 

sınırının belirlenmesine karşı çıkmışlardır.
572

 

Mezarlığa gidip insanların sevdiklerini ziyaret etmesi geleneği İslam 

inancında önemli bir yere sahiptir. İslam’ın ilk dönemlerinde bu gelenek 

Hz.Muhammed tarafından tevhid inancının temellerini sağlamlaştırmak için 
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yasaklanmıştır. Ancak zaman geçip tevhid inancı için bir tehlike kalmayınca yani 

insanlar ölülerden medet ummayı bıraktıklarında Hz.Muhammed mezar ziyaretini 

serbest bırakmış hatta teşvik etmiştir.
573

 Mezar ziyareti hem erkek hem kadınlar için 

serbest olmakla birlikte uyulması gereken bazı kurallar olduğu düşünülmektedir. 

Buna göre akraba olmayan erkek ve kadınların karışık olarak mezar ziyareti 

yapmaları uygun değildir.
574

 

Kabir ziyareti yapacak kişiler derin bir tevazu halinde bulunmalı, kendilerinin 

de bir gün ölüp orada yatacaklarını düşünmelidirler. Ziyaretçiler Hz.Muhammed gibi 

ölüleri “Selam size ey gerçek dünyanın mü’min ve Müslüman sakinleri. İnşallah biz 

de yakında size katılacağız. Allah’tan size ve bize afiyetler vermesini dileriz”
575

 

diyerek selamlamalıdırlar çünkü onlar ziyaretçilerin oraya geldiğinden 

haberdardırlar. Ziyaretçiler kabrin yanında durup dua etmeli, diğer kabirlerin üzerine 

basmamalı veya hiçbir yerine oturmamalıdırlar.
576

 

Mezarlık ziyareti herkesin yapması gereken bir uygulama olmakla birlikte 

ziyaret sırasında yapılmaması gereken bazı davranışlar da vardır. Ziyarete giden kişi 

duayı yalnızca Allah’a etmeli, mezardakilerden bir şey dilememelidir. Mezarlıkta 

edilen dua daha geçerli inancı içerisinde olunmamalıdır. Mezarlar kesinlikle 

öpülmemeli, kabir ve türbeler mescit haline getirilmemelidir. Kabir ve türbelere 

kurban adamak,
577

 kabrin başında kurban kesmek, kabirlere para atmak, orada mum 

                                                           
573

 Müslim, Cenaiz, 36. 
574

 Karaman, s. 28-31. 
575

 Timrizi, Cenaiz, 59. 
576

 Müslim, Cenaiz, 96-98; M.Yaşar Kandemir, “Ziyaret”, İslam Ansiklopedisi, TDV, Ankara, 2013, 

Cilt 44, s. 497. 
577

 Timrizi, Cenaiz, 33. 



191 
 

yakmak, kabre çaput bağlamak gibi şeyler insanı küfre kadar götürebileceği için 

kesinlikle caiz değildir.
578

 

Kabirlerin ağaçlandırılması peygamber tarafından tavsiye edilmiştir. Hatta 

bizzat kendisi bir kabre yaprakları koparılmış bir hurma dalı dikmiş, dal yeşil 

kaldıkça ölünün azabının azalacağını bildirmiştir.
579

 Ancak kabre çelenk göndermek 

bunun dışındadır ve caiz değildir. Buna ek olarak ölünün ardından para karşılığı 

Kur’an okumak ve ölümün yıl dönümü gibi günlerde ziyafet vermek de doğru 

değildir.
580

 

İslam geleneğinde mezar taşlarına genelde ad ve soyadı, doğum ve ölüm 

tarihleri ve ruhuna Fatiha okunması dileği yazılır. Bunun yanında taşa ölen kişinin 

dünya hayatındaki meziyetleri de yazılabilir. Mezarlıklara genelde hoş koku 

yayması, estetik görüntü sağlaması, uzun ömürlü olması, amonyak çıkışını 

engellemesi ve sürekli yeşil kalması sebebiyle servi ağacı dikilmesi gelenektir.
581

 

3.4. Ölüm Sonrası İle İlgili İnançlar 

Müslümanlar insanın hayatının bu dünya ile sınırlı olmadığı, bu dünyanın bir 

gün sona ereceği, ebedi hayatın başlayacağı ve Allah tarafından sorgulanacakları gibi 

temel inançlar ile yaşamlarını sürdürürler. İslam inancına göre insanın dünyadaki 

zamanı sona erdiğinde ahiret gününe kadar sürecek olan berzah hayatı başlar. İki şey 

arasındaki engel manasına da gelen berzah hayatı dünya hayatı ile ahiret hayatını 

birbirinden ayıran bir dönemdir. Bir insanın hayatı nasıl son bulursa bulsun onu bir 

berzah dönemi beklemektedir. Bazı yorumcular berzah hayatını ölümden sonra 
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insanın dünyada işledikleri günah ve sevapların karşılığını ilk kez görecekleri zaman 

dilimi olarak da niteler ve ona “misali beden” adını verirler. Buna göre insan 

kıyamette yargılanmadan önce henüz kabirdeyken cezalandırılmaya veya 

mükâfatlandırılmaya başlanacaktır.
582

 

Berzah hayatı ceset mezara konduğu anda başlar. Öyle ki henüz cenazeye 

katılanlar uzaklaşmadan ve ayak sesleri ölen kişi tarafından işitiliyorken ona adları 

Münker ve Nekir olan iki melek görünür. Kelime anlamı tanınmayan, şiddetli ve 

korkunç olan bu iki melek ölmüş kişiye dünya hayatında neye taptığını, Rabbi ve 

peygamberinin kim, dininin ve amelinin ne olduğunu sorar. Eğer kişi bu sorulara 

Rabbinin Allah, dininin İslam ve peygamberinin de Muhammed olduğunu 

söyleyerek cevap verirse ona cennetteki yeri gösterilir ve mükâfatlandırılır. Ancak 

münafık ve kâfir kimseler bu soruları cevaplayamayacağından bunlara azap 

uygulaması başlatılır ki bu azabı insan ve cinlerden başka tüm canlılar duyar.
583

 Bazı 

kaynaklara göre ise ceza veya mükâfat bir akşam namazı zamanında başlayacaktır. 

İnsan mezarda olduğunu anlamayacak ancak yanında birinin yattığını ve onu meşgul 

ettiğini görecektir. O kişiye kendisini rahat bırakmasını, namaz kılması gerektiğini 

söyleyecektir. İşte o andan itibaren kendisinin mükâfatlandırılması başlayacaktır. 

Ancak hayatlarını dünya nimetleriyle harcayan ve Allah’ın istemediği şeyleri yapmış 

kişiler için ise ceza o andan itibaren başlayacaktır.
584

 

Hz.Osman’dan rivayet edilen bir hadise göre kabir hayatı ahiret duraklarının 

ilkidir. Bu durakta yukarıda da belirtildiği üzere mümin, kâfir ve münafıklara 

birbirinden farklı şekilde muamele edilecektir. Kabir azabının varlığına dair deliller 
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Kur’an’da birkaç yerde geçmektedir. Buna göre kötüler ahiret gününden önce iki 

kere azap görüp en son olarak en büyük azabı göreceklerdir. Ayrıca yine kötü 

kişilerin cehennem azabından önce ona yakın bir azap çekecekleri de bildirilmiştir. 

Kabir azabı o kadar şiddetlidir ki bazı hadislere göre Hz.Muhammed mezarda azap 

gören kişilerin seslerini işitmiş,
585

 kabir azabından Allah’a sığınmış ve 

etrafındakilere de öyle yapmalarını söylemiştir.
586

 Kabir azabının kâfirler ve günahı 

çok olanlar için ahirete kadar, günahı az olan müminler için ise geçici bir süre devam 

edeceği kabul edilmiştir. Kabirde çekilecek azap hem ruha hem bedene yönelik 

olacaktır.
587

 

Kabir azabı ve mükâfatı hakkında çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Buna göre 

asi müminlere ve kâfirlere kabir sıkması, meleklerce dövülerek işkenceye 

uğratılmaları ve cehennemdeki yerlerinin sürekli kendilerine gösterilmesi gibi çeşitli 

azaplar uygulanacaktır.
588

 Bir başka rivayete göre ise azap çekecek kişiye bir 

tanesinin bile solumasıyla dünyadaki hayatın son bulacağı yetmiş ejderha verilir ve 

bunlar onu kıyamet gününe kadar ısırır ve kemirirler.
589

 Kabir hayatı başlayan 

müminlerin ise kabirleri genişletilip aydınlatılacak, bir cennet bahçesi haline 

getirilecek ve kendilerine sabah akşam cennetteki yerleri gösterilecektir.
590

 

İslam inancına göre, zamanını yalnızca Allah’ın bildiği bir anda kıyamet 

kopacak ve dünya hayatı sona erecektir. Kıyamet kelimesi kalkmak, dikilip ayakta 

durmak manasındaki kıyam kökünden isim veya mastar olup dirilip mezardan 
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kalkma ve Allah’ın huzurunda durma veya bu olayın başlangıcını teşkil eden kozmik 

değişikliğin vuku bulması anlamlarına gelir.
591

 Dünya hayatının geçiciliği, asıl 

gerçek hayatın ve önemli olanın ahiret hayatı olduğu Kur’an’da belirtilmiştir.
592

 Bu 

sebeple insan dünya nimetlerine kendini sanki hiç bitmeyecekmiş gibi kaptırmamalı, 

kendini asıl önemli olan ahiret hayatına hazırlamalıdır.
593

 

Kıyamet beş aşamadan oluşacaktır. Bunlar: Sura üfleniş, ba’s, haşir, hesap, 

cennet ve cehennemdir. Bunların ilki olan sura üflenmesi olayında adı geçen sur ses 

çıkaran eğri boynuz anlamına gelmektedir. İslam âlimlerinin büyük çoğunluğunun 

görüşüne göre sur gerçek anlamda bir boynuz, boru veya borazan, üfürme ise ona 

üflenince sarsıcı ve kulakları sağır edici bir ses çıkarılmasıdır. Sur hakkında çeşitli 

rivayetler olmakla birlikte bazılarına göre o yerden göğe kadar olan çok büyük bir 

şey, kimilerine göre ise nur ve beyaz incilerden yapılmış, ruhların sayısı kadar da 

deliği bulunan bir tür borudur. Sura bir, iki, üç ve dört kere üfleneceğini savunanlar 

olmakla birlikte genel kabul sura iki kere üfleneceği ve iki üfleme arasında kırk yıl 

olacağı yönündedir. Genel kabule göre sura İsrafil üfürecektir, ancak kimilerine göre 

yanında Mikail ve Cebrail de olacak, kimilerine göre ise bu iş için hazır bekleyen 

başka iki melek olacaktır. Sura üfürülmesiyle birlikte ölmeyecek olanlar da vardır. 

Buna göre bunlar Allah’ın arşını taşıyan sekiz melek, bunların dışında dört büyük 

melek, şehidler ve peygamberler olabilir. Ancak İmam Matüridi Hz.Muhammed’in 

kesin bir şey söylemediğini belirterek net bir kanıya varılamayacağını da 

eklemiştir.
594
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Sura ikinci üfleyişin ardından ba’s denilen Allah’ın ölüleri mezarlarından 

çıkarması yani diriltmesi hadisesi gerçekleşecektir. Ba’s kelime olarak birini kaldırıp 

harekete geçirmek, uykudan uyandırmak ve diriltmek manalarına gelmekle beraber 

İslam literatüründe kıyamet günü Allah’ın ölüleri mezarlarından çıkararak onları 

hayata göndermesi manasına gelir. Allah’ın ölüleri mezarlarından dirilteceğine inanç 

İslam’ın olmazsa olmazlarındandır ve bunu reddeden dinden çıkmış sayılır.
595

 

Hz.Muhammed henüz hayattayken ölümden sonra dirilişin nasıl mümkün 

olacağını açıklamıştır. Buna göre her insanda bulunan, bedenin özünü oluşturan ve 

ne olursa olsun yok olmayan acbü’z zeneb denen bir parça vardır. Bu parça sayesinde 

insanlar kıyamet günü cesetlerinden hiçbir parça kalmamış dahi olsa yeniden 

canlanacaklardır. Rivayete göre kıyamet günü ikinci sur üflendiğinde Allah gökten 

bir hayat suyu indirecek, bu sayede ölüler bitkilerin yerden bitişi gibi 

canlanacaklardır, çünkü acbü’z zeneb insanın yaratıldığı parçadır.
596

 

Ba’s hadisesi gerçekleştikten sonra ölmüş tüm yaratıklar yeniden 

canlanacak,
597

 belli bir hedefe koşuyormuşçasına hızlıca Allah’ın huzuruna 

varacakları vurgulanmıştır.
598

 Kıyamet günü geldiğinde dirilen canlıların birbirine 

faydası olmayacak, soy yakınlıkları işe yaramayacak, herkes kendi derdine düşecek 

ve yakın akrabalarından bile kaçacak,
599

 kimse birbirine bir şey sormayacak,
600

 

herkes tek başına muhatap alınıp sorumlu tutulacak ve bazı insanların yüzleri ak 

bazılarınınki ise kara olacaktır.
601

 Mezarlarından çıkan çıplak, tüysüz, sünnetsiz, 
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sağlıklı, otuzlu yaşlarında olup mezardan ilk Hz.Muhammed çıkacaktır. Bir görüşe 

göre ise insanlar mezarlarından öldüklerinde üzerlerinde olan giysilerle 

çıkacaklardır.
602

 

Ba’s gerçekleşip tüm ölüler diriltildikten sonra herkes bir meydana 

sevkedilecektir. Toplanılacak yere mahşer, mevkıf veya arasat denilmekle birlikte 

yaratılmışların buraya toplanmasına haşir (haşr) denir. Genel kanıya göre tüm 

ümmetler kendi peygamberleri önderliğinde haşredilecekler ve en önde de ümmetiyle 

beraber Hz.Muhammed olacaktır. Haşredilecekler yalnızca insanlar değil, onların 

yanında cinler, şeytanlar, melekler ve hatta kendisine tapınılan putlar bile 

olacaklardır. Konuyla ilgili hadislere göre mahşer yeri kepeksiz un gibi bembeyaz ve 

dümdüz bir alan olacak, buraya ilk olarak Hz.Muhammed ve onu takiben Hz.Ebu 

Bekir ile Hz.Ömer varacaktır. Mahşer yerine insanlar yanlarında biri onların 

amellerine şahitlik etmek diğeri ise onu oraya götürmekle görevli iki melek ile 

birlikte geleceklerdir. Allah’a isyan etmekten kaçınan iyi insanlar Allah’ın huzuruna 

geldiklerinde mutlu, yüzleri parlak bir şekilde hesaba çekilmeyi beklerken, kâfirler 

korkudan gözleri kocaman olmuş bir şekilde yüzleri kara bir halde olacaklardır. 

Haşredilirken Hz.Muhammed, Hz.İbrahim, diğer peygamberler ve müminlere onları 

haşrin zorluklarından koruyan cennet elbiseleri giydirilecektir. Herkesin haşredilmesi 

farklı şekillerde olacaktır. Buna gör bazıları altından eğerleri olan güzel binekler 

üzerinde haşredilirken, bazıları birkaç kişilik gruplar halinde ve develer üzerinde 

haşredilecektir. Kâfirler ise liderleri yüzükoyun, takipçileri ise yürüyerek kavurucu 

sıcağın altında haşredilecektlerdir. Mahşer yerine getirilenler burada gözleri 
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gökyüzüne dikilmiş şekilde kırk yıl bekleyecekler, ardından ise Hz.Muhammed’in 

şefaatiyle hesaba çekilme işlemi başlayacaktır.
603

 

 Haşredilme sona erdikten sonra yukarıda da belirtildiği üzere kırk yıl bir 

bekleyiş, ardından ise hesaba çekilme başlayacaktır. İlk hesaba çekilecek ümmet 

Hz.Muhammed’in önderliğinde Müslümanlardır. Ancak bunlardan önce 

peygamberler Allah’ın onlara verdiği ilahi tebliği yerine ulaştırma görevini 

gerçekleştirip gerçekleştirmemeleri, diğer tüm mükellefler ise onu benimseyip 

benimsememeleri konusunda hesaba çekileceklerdir. Bazı rivayetlerde 

Hz.Muhammed’in ümmetinden yetmiş bin kişi veya daha fazlası hesaba tabi 

tutulmadan cennete gireceği ifade edilse de tam sayının bilinmediği açıktır. Hesaba 

çekilmeyecek kişilerin başında Allah yolunda savaşıp can verenler gelir. Zenginlerin 

ise çok çetin bir muhasebeden sonra haklarında hüküm verilecektir. Genel kanıya 

göre dini hayatın en belirgin göstergesi namaz olup önem sırasında imandan sonra 

ikinci sırada olanlardandır. Bu sebepledir ki kıyamet gününde hesap, namazdan 

başlayacaktır.
604

 

İslam inancına göre her insanın doğumuyla birlikte ona biri sağ biri sol 

yanında olacak ve dünya hayatındaki tüm icraatlarını yazmakla görevli Kiramen 

Kâtibin adlı iki melek verilir. Adları değerli yazıcılar manasına gelen Kiramen 

Kâtibin melekleri insanın ağzından çıkan her sözü kaydederler. Kur’an’da Allah’ın 

insana şah damarından yakın olduğunun belirtilmesinin sebebi bu melekler 

olmalıdır.
605

 Yazıcı melekler iyi ve kötü insanların her şeylerini eksiksiz kaleme 
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almaktadırlar. Öyle ki kötü niyetleri olan kimselerin planlarını onların kaydettikleri 

bildirilmiştir.
606

  

Kiramen Kâtibin melekleri insanların sevap ve günahlarını amel defterlerine 

yazmaktadırlar. Bu defterler hesaba çekilirken insanlara sunulacak ve okumayı 

bilmeseler dahi herkes kendi kitabını okuyabilecektir. Amel defterleri cennete 

gireceklere sağ taraflarından verilirken, cehenneme atılacak olanlara sol veya 

arkalarından verilecektir. Cennete gireceğini anlayanlar sevinip istediğine 

kavuşacakken, cehenneme atılacaklarını anlayanlar ise yok olmayı dileyeceklerdir. 

Hesap günü şahitlik edecekler yalnızca melekler değildir. İnsanların ağızları 

mühürlenecek ve uzuvları da işledikleri günah ve sevapları itiraf edeceklerdir. 

Yaratılmışların yanında bir de milletlerin amel defterleri vardır ve milletler de genel 

olarak dünyada yaptıklarına göre hesaba çekilirler. Dolayısıyla bu insanların hem 

ferdi hem de toplum olarak görevleri olduğu manasına gelmektedir.
607

  

Cennetlikler ile cehennemliklerin amel defterleri bir arada bulunmaz. Buna 

göre üst makam, yüksek derece manalarına gelen illiyyin müminlerin amel 

defterlerinin muhafaza edildiği yer iken; darlık, hapis ve derin yer manalarına gelen 

siccin cehennemliklerin amel defterlerinin muhafaza edildiği yerdir. Kitapların 

yüksek bir mevkide veya insanı daraltan alçak bir yerde bulunmalarının işlenen 

günah veya sevapları ihtiva etmeleriyle doğrudan ilgisi bulunduğuna 

inanılmaktadır.
608

 

İslam inancına göre kıyamet günü insanlar hesaba çekilme işlemi sona 

erdiğinde layık oldukları yere yani cennet veya cehenneme gönderileceklerdir. 
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Ancak bunların dışında cennet ile cehennem arasında bulunan ve araf denilen yerde 

bir takım sebeplerden dolayı bir süre veya ilelebet kalacak olanlar da bulunur. Genel 

görüşe göre cennet ve cehennemi yüksek bir dağ veya sur birbirinden ayırmakta ve 

bunun en yüksek kısmına ise araf denilmektedir. Arafa gidecek kimseler hakkında 

çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bunların ilkine göre iyi ve kötü amelleri eşit 

müminler burada bir süre bekleyecek ve sonunda Allah’ın lütfuyla cennete 

alınacaklardır. İkinci görüşe göre ahirette müminler ile kâfirleri yüzlerinden 

tanıyacak olan melekler, üçüncü görüşe göre bazı peygamber, şehid ve âlim gibi 

büyük şahsiyetler ve son görüşe göre ise herhangi bir peygamber tebliği duymamış 

olan “fetret ehli”, müşriklerin buluğ çağından önce ölen çocukları ve gayri meşru 

evlilikten doğan çocuklar araf denilen bu yere gönderileceklerdir. Ancak günümüzde 

genel kabul gören görüş ilkidir; çünkü günah ve sevapları eşit olanların arafta 

kalacaklarına dair hadisler bunun doğruluğunu desteklemektedir. Araf öyle bir yerdir 

ki orada olanlar bir yandan cennete bakıp çabucak oraya girmeyi isteyecek ancak 

diğer yandan ise cehenneme bakıp Allah’ın kendilerini o zalim zümresinden uzak 

tutmasını isteyeceklerdir.
609

 

Arafa gönderilmeyenler ya cennet ya da cehenneme gönderileceklerdir. Genel 

kabul gören görüşe göre cehennemin üzerinde sırat denen bir köprü bulunacak, 

cennet ehli bu köprüyü çok rahat bir şekilde geçip cennete kavuşurken cehennem ehli 

köprüden geçemeyecek, düşüp cehenneme gidecektir. Kelime anlamı “yol”, “cadde” 

demek olan sırat bir hadise göre müminlerin şimşek veya rüzgâr hızıyla geçeceği bir 

yer iken, kâfirlerin ise köprünün kancalarına takılıp cehenneme düşeceği bir geçiş 
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yeridir.
610

 Bazı görüşlere göre sırat bir köprü olmayıp cennet veya cehenneme giden 

yoldur. Bu yol cennet ehli için geniş ve ferah iken, cehennem ehli için dar ve 

kasvetlidir. Bu görüşü savunanlar Kur’an’dan bir ayeti
611

 kanıt olarak gösterirler. 

Başka bir görüşe göre ise sırat kıyamet günü hesaba çekildikten sonra cennet ve 

cehennem ehlini birbirinden ayıran yolun yani sınırın adıdır.
612

 

İslam inancına göre hesaba çekilen insanların sevabı günahına ağır basanları 

cennete girmeye hak kazanacaklardır. Çeşitli manalarda kullanılan cennet kelimesi 

Kur’an’da yüz kırk yedi yerde geçmiştir. İslam literatüründe ise âlimler cenneti ifade 

ederken çeşitli isimler kullanmışlardır. Bu isimler yedi tane olup sırasıyla cennet, 

cennetü’n naim, adn, firdevs, hüsna, darüsselam ve darülmukamedir.  

Cennet dünya hayatını yaşayan müminler için hayatın zorluklarının 

bulunmadığı, her şeyin çok daha güzel olduğu ve kimsenin tasavvur dahi 

edemeyeceği mutlulukların bulunduğu bir yer olarak düşünülmüştür. Öyle ki cennet 

hayatı ile dünya hayatı arasında isimlerden başka benzeyen bir şey olmayacaktır. 

İsimleri verilmemekle birlikte cennetin sekiz kapısının olduğu kabul edilmiştir. 

Cennetin sekiz, cehennemin ise yedi kapısı vardır ve bunun cennetin cehennemden 

çok daha geniş olacağına işaret ettiği düşünülmektedir. Öyle ki Allah insanları cennet 

ve cehenneme gönderdikten sonra cennette hala boş yer olacak ve O yeni nesiller 

yaratıp o boşluğu dolduracaktır.
613
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Cennet hayatı Kur’an’da belirtildiği üzere ebedi bir hayattır ve orada olanlar 

herkesin hoşnut olacağı bir hayatı yaşayacaklardır.
614

 Bu hayat boyunca cennet 

ehline görevli melekler hizmet edecek ve onları mutlu etmek için ellerinden geleni 

yapacaklardır.
615

 

Cennete girmeye hak kazananların sahip olacakları nimetler sonsuz lüks ve 

konfor, barış ve huzur, sonsuz güç ve yetenek, manevi tatmin, Allah’ı görmek ve tüm 

bunların ebedi oluşudur. Müminleri cennete girişlerinde melekler selamlayarak 

karşılayacak ve müminlerin orada yaptıkları hiçbir şeyin dünya hayatındaki gibi bir 

geri dönüşü olmayacaktır. İnsanların yüreklerindeki kin ve nefret söküp alınacağı 

için herkes barış ve kardeşlik içinde yaşayıp tam bir mükemmel ahlaki hayat 

oluşacaktır.
616

 

Cennet ehlinin armağanlarından biri de içimi çok güzel olan, boğazdan kolay 

geçen ve tadı dünyanın en güzel nimetlerinden daha güzel olan bir pınarın suyudur. 

Bu pınarın adı Selsebil’dir. Kesintisiz ve hızlı akan, içimi güzel ve hoş olan su 

manalarına gelen Selsebil ancak imanları ve hayırlı amelleri sayesinde cennete 

girmeye hak kazanan müminler tarafından suyu içilebilen bir pınardır. Verdiği keyif 

o kadar güzeldir ki edebiyatta şarabın mest edici özelliği ile karşılaştırıldığı olmuştur. 

Yine edebiyatta güzel şiirin insana verdiği zevk Selsebil’in verdiği zevk ile 

karşılaştırılmıştır.
617

  

Cennet ehlinin tadacağı zevklerden biri de orada kendilerine verilecek huri 

adlı güzel bakışlı ve iri gözlü kadınlardır. Bu konuda çeşitli görüşler bulunmakla 
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birlikte huriler otuzlu yaşlarında, verildikleri kişiye sadık ve daha önce kendilerine 

kimsenin dokunmadığı kadınlardır. Hurilerin görevi verildikleri kişiyi mutlu etmek 

olup bir yandan da Allah’ın adını anacak ve yücelteceklerdir. Bir başka görüşe göre 

ise dünya hayatında mutlu olan çiftler cennette bir araya getirilecek ve ebediyen 

mutlu olarak yaşayacaklardır. Ancak tüm bu görüşlere rağmen hurilerin nasıl olacağı 

ve sayısı gibi kavramlar tartışmalı olup gayb alanına girdiğinden insanların bu 

konuyu kesin olarak bilmesinin mümkün olmadığı düşünülmektedir.
618

 

Cennet nimetlerinin en önemlisi manevi manada olacaktır ve bu da Allah’ı 

görmek yani rü’yetullahtır. Ahiret hayatında müminlerin yüzleri rablerine bakacak 

kâfirler ise bu durumdan mahrum olacaklardır. Sahih hadislere göre müminler 

bulutsuz bir günde güneşi ve bulutsuz bir gecede dolunayı gördükleri gibi Allah’ı 

göreceklerdir. Dünya hayatını yaşarken Hz.Muhammed ve Hz.Musa da dâhil olmak 

üzere Allah’ı hiç kimse görmemiştir.
619

 Ancak ahiret hayatı sırasında insanların 

gözlerindeki perdeler kaldırılacak ve her şey dünya hayatından farklı bir hal 

alacaktır. Sonuç olarak rü’yetullah Allah’ın müminlere cennette verdiği en büyük 

mükâfat olacak, cehenneme gidenler ise bu lütuftan mahrum kalacaklardır.
620

 

Cennetin olduğu gibi cehennemin de bölümleri veya katmanları vardır. 

Bunlar İslam literatüründe şu adlarla anılmaktadır: Cehennem, cahim, haviye, 

hutame, leza, sair ve sakar. Genel kanaate göre cehennemin yedi kapısı ve yedi 

katmanı vardır ve münafıklar ile Allah’ın ayetlerini inkâr edenler en alt bölüme 

atılacaklardır. Âlimlere göre cehennem üst üste binmiş şekilde yedi kattan oluşmakta, 

en üstten en alta kadar cehennem, leza, hutame, sair, sakar, cahim ve haviye şeklinde 
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sıralanmaktadır. Cehennem azabının büyüklüğü en üst katmandan en alt katmana 

doğru artmaktadır. Buna göre en hafif azap cehennemde çekilirken en büyük azap ise 

haviyede çekilecektir. Cehennem ateşi maddi bir ateş, yakıtı ise insanlar ve yanma 

özelliği olan taşlar olacaktır ve o ateşin yaşında katı, çetin melekler bulunacaktır.
621

 

Bir hadiste dünya ateşinin büyüklük açısından cehennem ateşinin yetmişte biri 

olduğundan bahsedilmiştir.
622

 Cehennem ateşi azaldıkça ateşi harlandırılacak ve 

azabın tekrarlanması sağlanacaktır. Cehennem azabının yalnızca ateşi değil 

dondurucu soğuğu da kapsadığı kabul edilmiştir. Allah’ın müminlerine vereceği 

güzelliklerin gereğinden fazla olacağı halde cehennem azabının ne az ne fazla 

olacağı ve insanlar tarafından adeta hak edileceği bildirilmiştir. Cennete girecekler de 

cennetteki yerlerine götürülmeden önce kendilerine cehennem gösterilecek ancak 

onlar bundan bir zarar görmeyeceklerdir benzer bir şekilde cehenneme girecekler de 

cennet nimetlerinden haberdar olacaklardır.
623

 

Cennet nimetlerinin herkes için ebedi iken cehennem azabının ebedi veya 

sınırlı bir süreye mahsus olduğu konusu tartışmalıdır. Bu konuda görüşler genel 

olarak dört başlık altında değerlendirilimiştir. Sonuç olarak ortaya şu görüşler 

çıkmıştır: Cehenneme giren kişi hiçbir şekilde oradan çıkamaz, cehennemlikler 

ebediyen orada kalırlar ancak bir süre sonra bir nevi bağışıklık kazanırlar, bazı 

müminler bir süre azap gördükten sonra cezaları son bulur ve bu azap süreleri çok 

uzun olacak kâfirler için de böyledir ve son görüşe göre ise müminlerin azabı bir gün 

sona erecek, kâfirlerinki ise sonsuza kadar devam edecektir.
624

 Bu bilgilere ek olarak 

                                                           
621

 Tahrim 66: 6. 
622

 Buhari, Bed’i’l Halk, 10. 
623

 Bekir Topaloğlu, “Cehennem”, İslam Ansiklopedisi, TDV, Ankara, 1993, Cilt 7, s. 227-231. 
624

 Topaloğlu, “Cehennem”, . 231. 



204 
 

İslam âlimleri cehennem azabının mahiyeti konusunda çeşitli yorumlar 

yapmışlardır.
625
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

YAHUDİLİK, HIRİSTİYANLIK VE İSLAM’DA GEÇİŞ DÖNEMLERİ 

İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMA 

          1) DOĞUM İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALARIN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Çocuk sahibi olmak yani çoğalmak özellikle Yahudilik ve İslam için büyük 

öneme sahip bir olaydır. Çünkü insan yaratıcının nezdinde diğer tüm varlıklardan 

üstün tutulmuş, bu sebeple ondan çoğalması ve yeryüzünü doldurması istenmiştir. 

Allah’ın Hz.İbrahim’e söylediği ile Hz.Muhammed’in ümmetine söyledikleri bu 

sebeple paraleldir. Allah Hz.İbrahim’e çoğalmasını ve neslinin tüm dünyayı 

doldurmasını istemiş, aynı şekilde Hz.Muhammed de ümmetine çocuk sahibi 

olmalarını çünkü kendisinin ahirette ümmetinin çokluğuyla övüneceğini söylemiştir. 

Bir çocuk dünyaya geldiğinde doğal olarak her üç dine mensup kişiler de 

bunu mutlu bir şekilde kutlarlar. Her ne kadar kültürel farklar olsa da genel olarak bir 

çocuk dünyaya geldiğinde çocuğun güzel bir geleceğe sahip olması ve hayırlı bir 

evlat olması için dualar edilir. 

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi üç ilahi dinde de kültürden kültüre 

değişiklik gösteren doğum sonrasına ilişkin inanışlar ve uygulamalar bulunmaktadır. 

Bir madde ile örneklemek gerekirse; Aşkenaz Yahudilerinin çocuğa musallat 

olabilecek şeytani ruhlara karşı yatağın etrafını tebeşir ile çepeçevre çizmeleri ve 

İslam dünyasının bazı yerlerinde ise odanın tılsımlarla donatılması, kötü ruhlara karşı 

kurşun dökülmesi gibi koruma amacına yönelik gelenekler, benzerlikleri ortaya 

koymada yeterli olacaktır. 
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İslam ve Yahudi inancında bir kişinin cemaate dâhil olabilmesi için bir 

operasyondan geçmesi gerekmektedir. Bunun adı Yahudilikte brit mila, İslam 

inancında ise sünnettir. Sünnet her iki din için de bir nevi putperestliğe karşı durma 

ve tevhid inancını savunmanın imzasıdır. Sünnet olan kişi hiçbir şekilde 

günahlarından arınmaz, ancak toplum içerisinde farklı bir statüye sahip olur yani 

toplumun geri kalanına dâhil olmuş olur. Sünnet veya brit mila operasyonunu 

geçirmemiş kimseler tam olarak ne Müslüman ne Yahudi sayılırlar. Hıristiyan 

inancında ise vaftizin yeri İslam’da sünnetin, Yahudilikte brit milanın sahip olduğu 

anlam ve içerikten çok farklıdır. Bir Hıristiyan’ın dünyaya geldiğinde asli günah 

sebebi ile bir nevi lekeli doğduğuna inanılmakta ve bunun ancak vaftiz edilme 

yoluyla ortadan kaldırılabileceğine inanıldığından vaftiz işlemi günahı ortadan 

kaldırma işlemi ve cemaate dâhil olmayı sağlamaktadır. Sünnet ile brit mila arasında 

benzerlikler olmakla birlikte özellikle gerçekleştirilme zamanı bakımından 

farklılıklar bulunmaktadır. Yahudiler brit milayı doğumdan sonraki sekizinci günde 

gerçekleştirirlerken, sünnetin yapılacağı yaş hakkında İslam dünyasında genel bir 

kural yoktur. Bazı görüşlere göre doğumun yedinci günü sünnet gerçekleştirilirken, 

bazılarına göre çocuğun sünnet operasyonunun manası idrak edebilecek yaşta olması 

gerekmektedir. Vaftiz ritüeli Hıristiyan dünyasının çok büyük bir bölümünde 

doğumdan sonra gerçekleştirilmektedir. 

Brit mila, sünnet ve vaftiz ritüelleri sırasında ritüelin öznesi olan kişi yani 

bebek veya çocuğun yanında ona yardımcı olmak veya buna benzer görevleri olan 

bazı kişilerin bulunması önemli bir benzerliktir. Sünnet ve brit mila ritüellerinde 

görevli kirve ve sandek adlı kişiler çocuğu tutmada ve ileriki hayatında ona yardımcı 

veya rehber olmada benzer görevlere sahiptirler. Bu kişiler yöreden yöreye 
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değişmekle birlikte çoğu zaman ikinci anne veya baba/genelde baba olma özelliğine 

de sahiptirler. Hıristiyan inancında ise çocuğun vaftiz anne ve babası kirve ve 

sandeke nazaran anne ve baba olma hakkına daha çok sahip gibi görünmektedirler. 

Çünkü sandek ve kirveninçocuğun büyümesindeki işlevleri daha çok görünürde öyle 

iken vaftiz anne ve babanın çocuğun iyi bir dini eğitim almasıyla ilgili görevleri 

onları bu konuda daha etkili hale getirmektedir. Sonuç olarak çocuk etrafında bu 

geçiş dönemindeki inanç ve uygulamalar oldukça benzer olmakla birlikte vaftiz anne 

ve babaların yaptırımları daha fazladır denebilir. Çocukların ileriki hayatlarında 

kirveleri, sandekleri veya vaftiz anne-babalarıyla evlilik gibi ikili ilişki içerisine 

girmelerinin yasak oluşu önemli bir ortak noktadır. 

Erkek çocuk sahibi olmak Yahudilik için önemli bir ayrıcalık olarak 

görülmüştür. İlk çocuk olmak soyun devamı ve bazı ayrıcalıklara sahip olmak 

demektir. Ancak Hıristiyanlık ve İslam inancı için erkek veya kız çocuk sahibi 

olmanın böyle bir üstünlüğü veya değersizliği yoktur. Özellikle İslam öncesi Arap 

toplumunda kız çocuklarının diri diri gömülmesi veya başka şekillerde öldürülmesi 

hadiseleri İslam ile birlikte ortadan kalkmış, kızın da erkek çocuğun da Allah’tan 

geldiği, kız çocukların da erkek çocukları kadar yaşama hakkına sahip olduğu 

vurgulanmış ve çocuğu kız diye onun hayatına son verenler lanetlenmiştir. 

Yahudi inancında erkek çocuğun doğumu sonrası fidye verip sembolik olarak 

kurtarılması ile İslam inancındaki akika kurbanı arasında büyük farklılıklar 

bulunmaktadır. Örneğin pidyon yalnızca normal doğum ile doğan erkek çocuklar için 

geçerli iken, akika kurbanı kesmek erkek veya kız farketmeden tüm yeni doğanlar 

için geçerli bir ritüeldir. Tüm dünyaya yayılmış Yahudiler arasında az sayıda insan 

tarafından gerçekleştirilen vijola ise tüm kız çocukları için gerçekleştirilmektedir. 
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Ancak Yahudi inancında Allah’ın kendilerini kurtardığı için, İslam inancında da 

aileye sağlıklı bir çocuk verdiği için şükretmek ortaktır denilebilir. Yalnızca bu 

küçük benzerlik olmakla birlikte ritüellerin gerçekeştiriliş amaçları ve mahiyetleri 

tamamen birbirinden farklıdır. 

İslam ve Yahudi inancına göre bir bebeğe ad verme hakkı babanındır. İsimler 

seçilirken Müslümanlar peygamberlerinin kendilerine tavsiye ettiği gibi güzel isimler 

veya peygamber isimleri koymaya özen gösterirler. Kötü manalara gelebilecek 

isimlerin tercih edilmemesi istenmiştir. Yahudi inancına göre ise daha çok dünyadan 

ayrılmış veya hala hayatta olan ataların, akrabaların isimleri tercih edilir. Hıristiyan 

dinine mensup aileler çocuklarına aziz, azize ve peygamber adları koymayı tercihe 

ederler. Katolikler ve Ortodokslar çocuklarına daha çok aziz ve azize adları 

koymakta, Eski Ahit’ten adları da tercih etmektedirler. Protestanlar ise Katoliklere 

duydukları tepkiden dolayı daha çok Eski Ahit’ten adları çocuklarına vermektedirler. 

İslam ve Yahudiliğe göre doğum yapmış bir kadın temiz sayılmamakta ve 

birçok dini vecibelerini yerine getirememektedir. Yahudiliğe göre kadın doğum 

sonrası belirli bir süre geçtikten sonra mikveye dalmalı ve tevila yapmalıdır. Eğer 

henüz temizlenmeden bir şeye dokunacak olursa dokunduğu şeyler de kirlenmiş 

sayılacaktır. İslam’da da benzer olarak doğum sonrası rahminden kan gelmesi durana 

kadar ortalama kırk gün süreyle kadın dini vecibelerini yerine getirememektedir. 

Bünyeden bünyeye değişim gösterebilmekle birlikte bu süre sonunda kadın gusül 

abdesti alarak temizlenmek ve eski haline bu şekilde dönmek durumundadır. 

Hıristiyanlık’ta da durum benzerlikler göstermektedir. Ortodoks ve Katolik inancına 

göre kadın doğumdan sonra kırk gün beklemek ve bu süre sonunda temizlenme 

banyosu gerçekleştirmek zorundadır. Protestan kiliseleri ise günden güne bu 
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gerekliliği ortadan kaldırmakta, kadının doğum sonrası halinin sosyal yaşam ve 

kutsal ile ilgisi olmadığını savunmaktadır. 

2) EVLİLİK İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALARIN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Yahudilik ve İslam inancına göre erkek ve kadının evlenmesine büyük önem 

atfedilmiştir. Evlilik dinin olmazsa olmaz önemli bir parçası olarak görülmüş evli 

kişiler toplum nezdinde de farklı bir statüye kavuşmuşlardır. İki din için de insanların 

çoğalması bizzat yaratıcıdan gelen bir emir olarak görülmüş ve bunun ancak meşru 

bir kurum olan evlilik sayesinde gerçekleşebileceği anlaşılmıştır.  

Evlilik, İslam ve Yahudiliğe göre hem dini hem de dünyevi bir kurumdur. 

Ancak Hıristiyanlık evliliğe bu iki dinden farklı yaklaşmaktadır. Hıristiyan inancına 

göre evliliğe dünyevilikten ziyade daha mistik bir anlam yüklenmiş, evli çiftlerin 

Tanrı ile bütünleşmesine imkân sağladığı düşünülmüştür.  

İslam inancında Hz.Muhammed insanların evlenme ve çoğalmalarını kendisi 

tembihlemiş ve bu davranışın kendisinin bir sünneti olduğunu vurgulamıştır. 

Hz.Muhammed evlenmenin insanların cinselliklerini meşru bir şekilde yaşamalarını 

sağlaması nedeniyle de toplum huzurunu koruyacağını belitmiştir. Yahudiler için de 

evlilik bir dini emir olmakla birlikte evin adeta yeni nesillerin yetiştirileceği küçük 

bir laboratuvar olduğu ve bu yerin yöneticisinin evin babası olduğu düşünülmüştür. 

Sayılan özelliklerin bazıları yalnızca tek bir din için geçerli olmayıp doğal olarak 

kültürden kültüre değişim göstererek birçok coğrafyada insanlar tarafından 

yaşanmaktadır. Sonuç olarak evlenme zorunluluğunun her ne kadar bazı farklı 
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amaçları mevcut olsa da genel olarak Allah’ın insana verdiği birleşme ve çoğalma 

emirlerinden doğduğu söylenebilir. 

Din adamlarının evlenebilmesi konusu üç din arasında farklılık yaratan 

konulardan biridir. Örneğin İslam ve Yahudilik’te din adamlarının evlenmesine 

hiçbir şekilde engel oluşturacak bir kural yokken, Hıristiyan dünyası bu konuda 

farklı uygulamalara sahne olmaktadır. Katolik din adamlarından herhangi alt veya üst 

rütbeye mensup kimseler evlenemezlerken, Ortodoks din adamlarının papaz gibi alt 

rütbedekileri evlenebilir, ancak piskopos ve patrik gibi üst rütbelilerin böyle bir 

hakkı yoktur. Protestan din adamlarında ise karar kişilerin kendilerine bırakılmış, 

evlenmelerine herhangi bir engelleme getirilmemiştir. 

Boşanma konusu üç dine mensup olanlar için de istenen hoş bir durum 

değildir. Ancak Yahudilik ve İslam’a göre eğer çiftler arasında evin huzurunu 

bozacak düzeyde bir huzursuzluk veya daha farklı geçerli nedenler bulunuyorsa 

çiftlerin evli kalmalarındansa ayrı yaşamalarının daha iyi olacağı düşünülmüştür.  

Evlilik bir nevi birlikte yaşama ve hayatı paylaşma sözleşmesi olarak 

görülmüş ve eğer çiftler birbirlerine zarar vermeye ve huzursuz olmaya başlarlarsa 

bunun devam ettirilmesinin onlara zarar vereceği düşünülmüş, bu sebeple boşanma 

mümkün kılınmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki her iki din için de boşanma 

gerçekleşmeden önce çiftler ve onların yakınları ellerinden gelen çabayı göstermeli, 

eğer durum gerçekten vahim ise boşanma gerçekleşmelidir. Hıristiyanlık’ta ise 

durum çok daha farklıdır. Hıristiyan inancına göre evlilik yalnızca iki insanın 

birleşmesi değil, aynı zamanda çiftlerin bir de Mesih ile yekvücut olması anlamına 

geldiğinden boşanmak yasaktır. Çünkü genel inanışa göre evlilik bağı Mesih ile çift 
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arasında kurulmuş, asla kopmayacak olan bir bağdır. Dolayısıyla Allah katında 

birleşen çiftleri insanların mahkemelerinin ayırmaya yetkisinin olmadığına 

inanılmıştır. Her ne kadar durum böyle olsa da günümüz şartlarında Hıristiyan 

dünyasının genelinde boşanma yasağına uyulduğu pek söylenememektedir.  

Yukarıda da belirtildiği üzere İslam ve Yahudilik’te evlenmek iki çift 

arasında gerçekleştirilen bir anlaşmadır. Her iki dinin de ilk dönemlerinde kadın ile 

erkeğin toplumsal konumları gereği bu anlaşmaya boşanma durumunda kadının 

mağdur olmasını engelleyecek bazı eklemeler yapılmıştır. Aslen boşanmanın 

zorlaştırılmasını da amaçlayan ketuba ve mehir uygulamaları aynı zamanda kadının 

geleceğinin bir bölümünü garanti altına alır ve kadının boşanma sonrasında zorluk 

çekmesini engellemeyi amaçlar. Ancak Hıristiyan inancında boşanma söz konusu 

olmadığından dini olarak herhangi bir yaptırımdan söz edilemez. Günümüzde her ne 

kadar dini yaptırımlar olmasa bile boşanmak isteyen Hıristiyan çiftler haklarını sivil 

mahkemelerde aramaktadır. Boşama hakkı İslam inancına göre çoğu zaman erkeğe 

aittir ve erkek talakları kullanırken çok iyi düşünüp taşınmalıdır. Yahudilik’te ise bir 

zamanlar yalnızca erkeğe ait olan boşama hakkı günümüzde hem kadın hem erkeğe 

aittir. Buna göre bir kadın veya erkek boşanma isteği ile üç hâkimden oluşan bet dine 

başvurabilmektedir. Yahudi inancına göre eğer boşanma gerçekleşirse bir kadın 

boşanmadan sonra doksan gün geçmeden kimse ile evlenemez. İslam inancına göre 

ise bir kadının boşandıktan sonra başka bir erkekle evlenmesi için geçmesi gereken 

en az süre dört ay on gündür. Bu iki bekleme süresinin mevcut olmasının her iki din 

açısından da ortak amacı; kadının boşandığı kocasından hamile olup olmadığının 

anlaşılmasının sağlanması, eğer bu süre sonunda başka bir erkekle evlenirse karnı 

gereğinden fazla büyükse çocuğun hangi erkekten olduğunun belirlenmesidir. 
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Çiftlerin nikâhlarının kıyılmasından sonra kutlama yapmak üç din için de 

ortak bir özelliktir. Ancak İslam bizzat Hz.Muhammed’in hadisleriyle desteklenmiş 

olarak eğlenceye farklı bir anlam yüklemiştir. Buna göre nikâhın çalgılarla 

olabildiğince çok insana duyurulması birlikteliğin aleniliğini sağlamakta ve 

meşruiyet pekiştirilmektedir. Artık toplum hangi iki insanın birbirine ait olduğunu 

çok iyi bilmekte, insanlar kendilerini evli çiftin yeni toplumsal statülerine göre 

ayarlamakta ve onların evliliğinin meşruiyetini kabul etmiş olmaktadırlar. Bu sayede 

hem erkeğin hem de kadının başka erkek veya kadınlara karşı artık kapalı durumda 

olduğunun duyurulması da amaçlanmış olmalıdır. Hz.Muhammed bir birlikteliğin 

duyurulması yoluyla meşruiyetinin sağlanmasının ne derece önemli olduğunu iyi 

biliyor olmalı ki kadının, erkeğin ve hatta doğabilecek evlatların güzel bir geleceğe 

sahip olmaları için eğlenceği teşvik etmiştir denebilir. 

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam inancında evlilik nişan ve nikâh olmak 

üzere iki aşamalıdır. Ancak Hıristiyanlık ve İslam nişanın gerçekleştirilme zamanı 

yönüyle birbirlerine benzemektedirler. Çünkü İslam ve Hıristiyanlık’ta bir çiftin 

nikahı kıyılmadan önce belirli bir süre nişanlı kalmaları gibi bir durum söz 

konusudur. Her ne kadar eski dönemlerde Yahudiler nişan ve nikâh arasına bir süre 

koymuş olsalar da günümüzde bu durum değişmiş, nişan ve nikâh hemen arka arkaya 

yapılmaya başlanmıştır. 

Yahudilik ve Hırisitiyanlık’ta nikâhın kıyılma yeri genelde sinagog ve 

kiliselerdir. Ancak İslam’da nikâhı kıyan kişinin imam olması veya nikâhın kıyıldığı 

yerin cami olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Gerekli olan şey nikâh 

kıydırmayı bilen biri ve en az iki şahidin varlığıdır. Asgarı şartlar yerine getirildiği 
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takdirde nikâhın kıyılmamasında herhangi bir engel söz konusu değildir. İslam nikâhı 

kıyan kişilere veya nikâhın kıyıldığı yere bir kutsiyet atfetmemiştir. 

Yahudilik’te ve İslam’da evlenecek çiftler arasında denklik bulunmalıdır. Bu 

denklik her iki din açısından erkeğin kadından yoksul olmaması veya daha varlıklı 

olması açısından iki din arasında benzerlik arz etse de İslam’da çiftler arasında 

bulunması gereken denklik yalnızca maddi refahı kapsamadığından iki inanç bu 

yönüyle farklılık göstermektedir. 

Karışık evlilikler konusunda üç dinde büyük farklılıklar göze çarpmaktadır. 

Bu tür evlilikler hakkında dinlerin kendi içinde de bir ortak görüş olmamakla birlikte 

kimi gruplar kişilerin yalnızca kendi dinlerinden olanlarla evlenmelerini savunurken, 

kimileri karışık evlenilebileceğini ancak diğer dinden olanın din değiştirmesinin 

doğru olacağını savunmaktadırlar. İslam inancına göre müşriklerle evlenmek 

kesinlikle yasakken erkeklerin ehl-i kitap kadınlarla evlenebilmesi bunun bir 

göstergesidir. Çünkü bir kadının erkeğin etkisinde kalmasının daha kolay olacağı 

ancak erkeğin kadının etkisinde kalmasının daha zor olacağı, bu sebeple doğacak 

çocukların da İslam inancına göre yetiştirileceği düşünülmüştür.  

Karışık evlilikten doğacak çocuklar da tartışma konusudur. Üç dinin 

mensupları da böyle bir birliktelik sonucu dünyaya gelecek çocukların kendilerinin 

inanışlarına göre yetiştirilmesini şart koşmuşlardır. Genel olarak tüm bu yasak ve 

düzenlemelerin amacı aile huzurunun ve toplumda dini manada homojenliğin 

sağlanmasıdır. İnsanlarının ortak bir inanış altında toplandığı ve bunun ailede de aynı 

bu şekilde gerçekleştiği toplumun daha sağlıklı nesillerin yetişmesine doğrudan 
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katkıda bulunacağı düşünülmüş olmalıdır. Aksi takdirde dünyaya gelecek çocuklarda 

ikileme düşme durumu oluşması muhtemeldir. 

3) ÖLÜM İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALARIN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam inancına göre ruh bedene can veren, ölüm 

sonrasında beden toprakta çözünse bile kendisine bir zarar gelmeyen ve vücudun bir 

nevi kaptanı görevini üstlenmiştir. Herkes için bir ruh yaratılmıştır ve bu ruh ölüm 

sonrası da varlığını sürdürecektir. Ölüm hakkında üç din, bunun hayatın işleyişinin 

bir parçası olduğunu yani normal sürecin bir parçası olduğunu vurgulamıştır. Ancak 

ölümün nedeni konusunda özellikle Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta tartışmalar olmuş 

ve elde edilen fikirlerden biri insanların işledikleri günahlar sonucunda öldüğü 

olmuştur.
626

  

Bir insanın ruhunu kolay mı zor mu teslim edeceği konusundaki görüşler 

Yahudilik ve İslam dinlerinde birbirlerine benzemektedir. Buna göre günahkâr 

insanlar ruhlarını daha zor ve acı içinde teslim ederken, iyi insanlar ruhlarını daha 

kolay adeta tereyağından kıl çeker gibi teslim edeceklerdir. 

Ölüm öncesinde üç dine mensup insanlar için her ne kadar amaçları tam 

olarak aynı olmasa da amacı birbirine yakın olan uygulamalar söz konusudur. 

Örneğin; Yahudilik’te hastanın yalnız bırakılmaması, son istek ve arzularının 

dinlenmesi, rahatlamasına yardım edilmesi ve şema duasının ettirilmesinin diğer iki 

                                                           
626

 İnsanın ölümünün diğer sebepleri ise şunlardır: Ölümün, Tanrı’nın isteği veya hayatın normal akışı 

gereği, Tanrı’nın ölmüş bu yüzden insan da ölecek olması, Tanrısal güçler arasında karışıklık/çatışma 

bulunması, Tanrı’nın insanları önemsememesi veya umursamaması, insanın tabiatında bulunan 

noksanlıklar, insanın bu hayatta yaptığı yanlış tercihler, insanın hırs ve arzusu ve yukarıda 

bahsedildiği üzere işlenilen günahlar. Ölüm konusunda ayrıntılı bilgi için bakınız: Baaren, s. 253-259. 
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dinde de karşılığı bulunmaktadır. Hem İslam hem de Hıristiyan inancına göre 

hastanın yalnız bırakılmaması ve manevi yönden rahatlatılması bir gelenektir. Ancak 

Hıristiyanlık’taki “son yağlamanın” aynı zamanda şifa verme gibi bir yönü de 

bulunduğundan Hıristiyanlık bu yönüyle İslam ve Yahudilik’ten farklılık arz 

etmektedir. İslam ve Yahudilik’te hastaya yardım edenlerin amacı sakramentte 

olduğu gibi kişiyi bir gizeme dâhil etmek değil onun manevi olarak rahatlamasına ve 

son yolculuğuna tevhid inancına bağlı olarak çıkmasını sağlamaktır.  

Üç din için de ölüm döşeğindeki veya ciddi durumdaki hastaları ziyaret 

etmek büyük sevaptır. Hasta ziyaretinde bulunan kişiler empati yaparak kendilerinin 

de bir gün o durumda olacaklarını düşünecek, diğer yandan hastayı yalnız 

bırakmayarak onun rahatlamasına ve aileye yardımcı olacaklardır. 

İslam inancının tamamında ve Yahudi inancının büyük bir kısmında hâkim 

olan görüşe göre ölen kişi toprağa gömülerek son yolculuğuna uğurlanmalıdır. Ancak 

Yahudi ve Hıristiyan inancına mensup insanların bazıları ölülerini istek üzerine 

krematoryumlarda yakma ve küllerini muhafaza etme yolunu da tercih 

edebilmektedirler. 

İslam ve Yahudi inancına göre bir kişi öldükten sonra defnedilmek için uzun 

süre bekletilmemeli en kısa zamanda defin işlemi gerçekleştirilmelidir. Ancak ölen 

kişinin hazırlanmasında bazı farklılıklar vardır. Yahudi inancına mensup kişilerin 

yaşadığı coğrafyalara göre hem ölünün hazırlanması hem de defnedildiğinde 

üzerinde olan giysiler farklı olabilir. Tercihe göre ölü yıkandıktan sonra genel olarak 

İslam’da olduğu gibi cepsiz sade bir kefenle kefenlenmesine rağmen bazı yerlerde 

kişilerin günlük giysiler veya dini vecibelerini yerine getirirken kullandıkları giysiler 
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tercih edilmektedir. Hıristiyanlar ise ölülerini defnetmeden önce bir cenaze evine 

götürmekte, ölü burada güzel giysiler giydirilerek hazırlanmakta, hazırlanan 

cenazenin defninde acele edilmeyerek ölünün yakınlarının onu görmesi 

sağlanmaktadır. İslam inancında ise ölü mutlaka sade bir bez ile kefenlenmekte, 

defin işleminde acele edilmekte, ölünün sergilenmesi ve farklı İslam dışı 

uygulamalara yer verilmemektedir. 

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam inançları cenazenin defnedilmesi konusunda 

farklı geleneklere sahiptirler. Örneğin; diaspora Yahudileri ölülerini sade, kolay 

çözünebilir tabutlar içinde toprağa koyarlarken, İsrail’de yaşayan Yahudiler ölülerini 

doğrudan toprağa koymaktadırlar. Hıristiyan dünyasında tabut üretimi adeta ayrı bir 

endüstri halini almıştır ve kişi tabutun içinde gömülmektedir. İslam inancında ise ölü 

tabutsuz olarak gömülmekte ve üstüne doğrudan toprağın gelmesi tahta gibi 

malzemeler yardımıyla engellenmektedir. Üç dinin bu konuda tek ortak noktası belki 

de ölülerini defin yerine götürürken tabut kullanmalarıdır. 

Yahudilik ve İslam inancına göre cenaze evine gelip onların acılarına ortak 

olmak ve ev işlerine yardım etmek Allah katında önemli yeri olan bir davranıştır. 

Ölenin ailesi en azından bir süre yalnız bırakılmamalı ev işleriyle uğraşmamaları 

sağlanmalıdır. Yardıma gelen aile dostları eve ayrıca gelen gidenin çok olması 

sebebiyle yemek de getirmeli, bu yolla ailenin başka şeylerle uğraşmamasını 

sağlamalıdır. Ancak yas tutma konusunda belirgin ayrılıklar olduğu söylenebilir. 

Örneğin; İslam inancına göre bir insanın yakını arkasından ağlaması ve yas tutması 

kadar normal bir şey yoktur, ancak bunu abartmadan yani Allah’a isyana 

vardırmadan yapmalıdır. Yahudi inancında ise yas tutan kişinin yas tutmanın bir 

göstergesi olarak giysilerini yırtması veya kötü giysiler giymesi çok normaldir.  
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Mezarlığı belirli zamanlarda ziyaret etmenin üç din için de ortak bir özellik 

olduğu söylenebilir. Ancak ziyaret ederken dikkat edileceklerden biri İslam inancına 

göre Kur’an’dan ayetler okumak ve bazı İslam dışı şeylere yer vermemek, ölü ve 

Allah’a saygısızlık olabilecek şeylere dikkat etmektir. 

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dinlerinin üçüne göre de belirli zamanlarda 

ölen kişinin anılması önemli bir hadisedir. Hıristiyanlık ve Yahudilik anmalar 

konusunda birbirine bazı konularda benzemektedir. Örneğin; İslam inancıyla 

karşılaştırıldığında bu iki dinin anma ritüellerinin daha somut şeylere dayandığı 

görülmektedir. Mezar başında veya evde gerçekleştirilen ritüellerde kullanılan 

enstrümanları İslam inancına mensup bir ailenin kullanması beklenemez. İslam 

anmalar konusunda diğer dinlere ve putperestliğe benzememek için çok çaba sarf 

etmiş görünmektedir. Ayrıca İslam inancında anma zamanlarında evde veya herhangi 

başka bir yerde ziyafet/yemek verme gibi bir davranışın da yerinin olmadığı 

bilinmektedir. 

Ölüm sonrası hakkında özellikle Hıristiyan ve İslam din adamları farklı 

görüşler ortaya atmışlardır. Bu iki inanca göre kişi öldükten sonra hemen cennet veya 

cehenneme gitmeyecek, bir ara dönem olacaktır. Buraya kadar benzer yönleri olsa da 

araf ile berzah birbirinden farklı kavramlardır. Mesela arafta bir Hıristiyan 

temizlenebilen küçük günahlarından temizlenecek ve hak ettiği yere yani cennet veya 

cehenneme gidecektir. İslam inancına göre ise berzah yani kabir hayatı insanların 

günahlarından arınacakları bir yer değil hak ettiklerini ceza veya mükâfatı bularak 

kıyamete kadar bekleyecekleri bir yerdir. Arafta olduğu gibi günahlardan ceza 

yoluyla temizlenme, arınma gibi bir şey söz konusu değildir. Yahudilik’te ise ölüm 
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sonrasında insanların yargılamayı bekledikleri yer olarak şeol gösterilmekle beraber 

bu genel kabul görmüş bir görüş değildir. 

Hıristiyanlık ve İslam’da son yargılama gününe inanç ortaktır. Ancak 

yalnızca bu inancın ortak olduğunu, bunun nasıl olacağı konusundaki görüşlerin ise 

tamamen birbirinden farklı olduğunu söylemek yerinde olur. Hıristiyan inancına göre 

insanları yargılayacak kişi İsa Mesih iken, İslam inancına göre yargılayacak kişi 

sadece Allah’tır. İki din arasında dünyanın nasıl sona ereceği ile ilgili de ciddi 

farklılıklar bulunmaktadır. Hıristiyan inancında dünya bir nevi iyi ile kötünün savaşı 

sonunda iyinin galibiyeti ile son bulurken, İslam inancında bunlara yer yoktur. İslam 

Allah’ın her şeye gücü yeten olduğunu kabul ettiğinden herhangi bir varlık ile 

savaşmasını ve dünyanın bu şekilde sona ermesini kabul etmez. 

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da cennet ve cehennem kavramları ortaktır 

denilebilir. Cennet ve cehennem kavramlarına Yahudiliğin daha çok Ortodoks kolu 

önem vermekle beraber cennet genel olarak dünyadaki tasanın olmadığı, insanların 

mutlu olduğu bir yer, cehennem ise hayali, belli belirsiz, umutsuzlukla dolu ve loş bir 

yer olarak düşünülmüştür.  

Hıristiyanlık ve İslam’da cennet ile cehennem konuları hakkında daha fazla 

yorum yapılmıştır. Hıristiyan inancının Katolik mezhebine göre cennet ve cehennem 

ebedidir ve ruhun oradan çıkması mümkün değildir. İslam inancına göre bir kimse 

cehenneme gitse bile Allah’ın rızasıyla cennete gönderilebilecektir. Cennet iki din 

için de sonsuz huzur, mutluluk, dünya zorluklarından uzak olmak anlamlarına 

gelirken cennetteki en büyük mükâfat yaratıcıya yakın olmaktır. Cennette insanların 
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çıplak olması ancak çıplaklığın artık insani bir durum olmaktan çıkması, insanların 

en ideal halleriyle orada bulunması da bir diğer benzerliktir. 
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Sonuç 

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dinleri birçok konuda kendilerine has 

kurallar geliştirmişler ve tarihleri boyunca bu kuralları uygulayagelmişlerdir. 

Ancak doğum, evlilik ve ölüm gerçekliğine yaklaşım konusunda üç dinin birbirine 

benzediği veya birbirinden ayrıldığı yönler bulunmaktadır. Daha özele inerek 

incelediğimizde ise Yahudilik ve İslam’ın birbiri ile daha çok ortak noktasının 

bulunduğunu, Hıristiyanlığın ise bu iki dine göre daha farklı yönlerinin olduğu 

söylenebilir. 

Hıristiyanlığın tarihsel gelişimi boyunca batı uygarlığından daha fazla 

etkilenmesi, onun geçmiş gelenek ve görenekleri içerisinde değişim göstermesi 

olasıdır. Her şart altında İslam ve Yahudiliğin birbirine daha yakınken, 

Hıristiyanlığın doğum, evlilik ve ölüm ritüelleri konusunda farklı bir konumda 

bulunduğu görülmüştür. 

Doğum hadisesi hakkında Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dinlerine 

mensup olan insanların bu güzel olayı kutlamak için kendilerine has gelenek ve 

göreneklere sahip oldukları görülmüştür. Üç din arasındaki belki de en büyük ortak 

nokta bir bebek sahibi olmanın büyük önem taşımasıdır. 

Üç dine mensup insanların bazı doğum öncesi ve sonrası ile ilgili kültürden 

gelen halk inançlarının olduğu görülmüştür. Bu inançlar dinlerin temel öğretileriyle 

tam olarak bağdaşmasa bile insanlar tarafından çok uzun zamandır tecrübe ediliyor 

olmalıdır. Buradan da anlaşılmaktadır ki halk arasında “yaşanan din” ile “dinin 

temel öğretileri” arasında bazı farklılıklar bulunması çok doğal bir olaydır. Örnek 

verilecek olursa bir Yahudi bebeği dünyaya gelmeden önce ve dünyaya geldikten 
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sonra bebek ve anneyi korumak için gerçekleştirilen ritüeller Tevrat’ta geçmese de 

halkın geçmişten gelen gelenek ve göreneklerinde yaşamayı sürdürmüştür. Bu 

sebeple aynı dine mensup ancak farklı coğrafyalarda yaşayan insanlar arasında dahi 

bu tür ritüeller söz konusu olduğunda bazı farklı uygulamaları görmek olağan 

karşılanmalıdır. 

Doğum sonrası gerçekleştirilen ritüellerin üç din arasında büyük farklılıklar 

gösterdiği tespit edilmiştir. Çocuğun/bebeğin cemaate kabul edilme ritüellerinden 

örnek verecek olursak burada Yahudilik ve İslam’ın benzer yönleri ile 

Hıristiyanlığın bu konudaki farklı konumu rahatça görülebilir. Mesela sünnet 

hadisesi Yahudilik ve İslam’da benzerdir ve Allah ile Hz.İbrahim arasında 

gerçekleştirilen ahdin bir imzası anlamına gelir. Ancak Hıristiyanlık’taki vaftiz 

ritüeli hem sünnet gibi cemaate dâhil olmayı sağlarken hem de asli günahtan 

arınma anlamına da geldiği için İslam ve Yahudilik’ten derin bir şekilde farklılık 

arz etmektedir. Bu temel farklılık Hıristiyanlığın Yahudilik’ten ayrılma sürecinde 

batı kültürü ile bütünleşmesi ve bu kültürün içerisinde çeşitli temel değişimlere 

uğraması sebebiyle ortaya çıkmış olmalıdır. Görüldüğü üzere Hıristiyanlık içinden 

çıktığı Yahudilik’ten zaman içerisinde farklı coğrafyalara yayılması sebebiyle 

değişmiş ve vaftiz çok farklı bir anlam kazanmıştır. Yahudilik ve İslam ise 

yukarıda belirtildiği üzere bu konuda birbirine daha fazla benzemektedir. Bunun 

temel sebebinin, birbirine zaten gelenek ve görenekleri çeşitli yönlerden benzeyen 

insanların, yakın coğrafyalarda içli dışlı yaşamaları ve batı kültüründen 

Hıristiyanlığa nazaran çok daha az etkilenmeleri olduğu düşünülebilir. 

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dinlerinde kadının doğum sonrasındaki 

özel durumu birbirine benzemektedir. Bu benzerliğin sebebi kanın temiz bir şey 
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olmadığı şeklinde algılanması, kadının doğum sonrasında zihnen ve fiziksel olarak 

zayıf halde olduğunun düşünülmesi, tüm bunların sonucu olarak da iyileşmesi ve 

eski normal haline dönmesi gerektiğine inanılması olmalıdır. Bu yüzden kadının 

doğum sonrasında bazı ritüelleri tecrübe etmesinin yerinde olacağı düşünülür. 

Evlilik üç din için de dini anlamı olan bir kurumdur. Ancak Hıristiyanlık 

burada Yahudilik ve İslam’dan evliliğin dini yönüne yaptığı vurgu sebebiyle 

ayrılmaktadır. Yahudilik ve İslam’da evliliğin dini yönüne vurgu yapılmakla 

birlikte bunun karşılıklı maddi ve manevi bir antlaşma olduğu ortaya konmakta, 

hatta çok kapsamlı evlilik belgeleri düzenlenmektedir. Hıristiyanlık’ta –özellikle 

Katolik mezhebinde- ise evliliğe tamamen dini bir anlam yüklenmiş ve erkek ile 

kadın arasındaki bu akdin bozulması dinen yasaklanmıştır. Görüldüğü üzere 

Yahudilik ve İslam bu alanda da birbirlerine daha çok benzerken Hıristiyanlık 

büyük farklılıklar arz etmektedir. 

Yahudilik ve İslam dinleri din adamlarının evlenebilmesi konusunda da 

Hıristiyanlık’tan ayrılmaktadırlar. İlk iki dinde din adamları hakkında herhangi bir 

evlenme yasağı konulmamışken, Hıristiyanlığın Katolik ve Ortodoks kollarında din 

adamlarına yönelik çeşitli kısıtlamaların bulunduğu görülmektedir. 

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’ın nikâhın eğlence düzenleyerek 

kutlanması ve evliliğin nişan ve nikâh olarak iki bölümlü olması konularında 

birbirine benzedikleri görülmüştür. Her ne kadar Yahudilik’te nişan nikâh ile 

birlikte gerçekleştirilse de sonuç olarak iki kısıma ayrılma söz konusudur. Nikâhı 

kıyacak kişinin kim olduğu ve nikâhın nerede kıyılacağı konularında Hıristiyanlık 

ve Yahudiliğin birbirine benzediği ancak İslam’ın bu konuda Yahudilik ve 
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Hıristiyanlıktan ayrıldığı görülmüştür. Yahudilik ve İslam dinlerinde evlenecek 

erkek ve kadın arasında bir denklik bulunma şartı vardır ve bu yönüyle de iki din 

Hıristiyanlıktan farklılık arz etmektedir. 

Boşanma konusunda tıpkı evlilikte olduğu gibi İslam ve Yahudilik evliliğin 

erkek ve kadın arasında gerçekleştirilen ve -her ne kadar hoş karşılanmasa da-  

bozulabilecek bir akit olduğunu düşündüklerinden birbirlerine benzemektedirler. 

Ancak yukarıda da belirtildiği üzere Hıristiyanlığın Katolik mezhebi evlilik 

kurumunu bozulması yasak bir akit olarak gördüğünden boşanma söz konusu bile 

değildir. Sonuç olarak Yahudilik ve İslam arasındaki benzerliklerin burada da 

oldukça fazla olduğu ve Hıristiyanlığın bu iki din ile benzer noktalarının daha az 

olduğu söylenebilir. 

Ölüm öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen uygulamarda üç din arasında 

bazı benzerlik ve farklılıkların olduğu görülmüştür. Ölüm öncesinde hastanın 

ziyaret edilmesinin büyük önem taşıması ve yalnız bırakılmaması ortak noktalar 

olarak dikkat çekerken dinlerin yaşandıkları coğrafyalara göre özellikle ölünün 

hazırlanması ve defni ile ilgili temel farklılıkların olduğu görülmüştür. Örneğin 

İslam coğrafyasına daha yakın olan İsrail’de ölüm sonrası ile ilgili uygulamalar 

İslam ülkelerindekilere benzerlik göstermektedir. Ancak Avrupa ve Amerika’da 

yaşayan Yahudilere bakıldığında ise bazı temel farklılıkların olduğu açıktır. 

Buradan anlaşılmaktadır ki Hıristiyan coğrafyasında yaşayan Yahudiler zaman 

içerisinde bazı dini konularda hâkim kültürden etkilenmiştirler. 

İslam ve Yahudilik’te ölen kişinin en kısa sürede toprağa verilmesi 

benzerdir. Her ne kadar yöreden yöreye defin işlemi farklılık arz etse de İsrail 
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Yahudileri ile komşu Müslümanların defin adetleri birbirlerine benzemektedir. 

Yahudilik ve İslam ölüm sonrası yas evinde ziyaretçilerin hal, tavır ve görevleri 

açısından da birbirlerine benzemektedirler. Ancak yas tutma konusunda Yahudilik 

ile İslam arasında keskin bir ayrılık söz konusudur. İslam yası abartmayıp tevhid 

inancına ters düşmemeyi hedeflerken, Yahudilik’te yaslı insanlar acılarını en somut 

şekilde fiziksel ve İslam’ın günah saydığı şekilde olarak yaşarlar. 

Ölen kişinin belirli dönemlerde anılması üç din için de son derece önemli 

bir yere sahiptir. Anlaşılan o ki ölen kişinin anılması yalnızca dini değil aynı 

zamanda insani bir gereklilik olarak algılanmaktadır. İslam inancı anmalar 

konusunda Hıristiyanlık ve Yahudiliğe göre örneğin mezar başında gerçekleştirilen 

ritüellerde sadeliği savunmaktadır. İslam’ın diğer iki dinden bu konuda 

ayrılmasının sebebi tevhid inancına herhangi bir aykırılık teşkil edecek 

davranışların ortaya çıkacağı endişesi olmalıdır. 

Üç dinin ana akımları için cennet ve cehennem kavramları ortaktır. Bazı 

temel farklılıklar bulunmakla birlikte cennet ve cehenneme olan inanç açıktır. 

Ölüm sonrası ile ilgili konular hakkında Hıristiyanlık ve İslam’ın daha fazla yorum 

yaptığı ve konuyu olabildiğinde açmaya çalıştığı ancak bu iki dinin ölüm sonrasına 

dair yorumlarının birbirinden farklı olduğu görülmüştür. 

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam için belki de en büyük ortak nokta insan 

hayatında dramatik değişiklik yapan her olayı normalize etmeyi amaçlayan bir 

ritüele sahip olmalarıdır. Doğum, evlilik ve ölüm gibi insanın hayatında önemli 

değişiklikler yapan durumlarda üç dinin mensubu insanlar hem geçiş dönemleri 

sonucunda ortaya çıkan statü değişikliğini meşru hale getirmek hem de topluluğun 
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üzerindeki stresi ortadan kaldırmak amacıyla bu tür ritüelleri 

gerçekleştirmektedirler. 

Anlaşılmaktadır ki birbirine yakın dini gelenek ve coğrafyadan gelen, bunu 

iyi bir şekilde muhafaza edebilen ve çokça asimile olmayan dini gelenekler 

birbirine bazı dini meseleleri tecrübe etmek konusunda daha çok benzemektedir. 

Hıristiyanlık gibi her ne kadar Yahudi geleneğinden gelse de batı kültürüyle 

yoğurulmuş inançlar ise içinden çıktıkları coğrafyanın inançlarından birçok konuda 

farklılık arz etmektedir. 
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ÖZET 

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dinlerine mensup olan insanlar tarafından tecrübe 

edilen doğum, evlilik ve ölüm ile ilgili inanç ve uygulamaları ortaya koymak, 

ardından elde edilen bilgilerin yardımıyla bu konularda üç din arasında bulunan 

benzerlik ve farklılıkları tespit etmek çalışmanın temel amacıdır. 

Tez giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında konunun önemi, amacı, 

sınırları, metot ve kaynaklarına ek olarak çeşitli din ve inanışlardaki doğum, evlilik 

ve ölüm ile ilgili inanç ve uygulamalar kısaca ele alınmıştır. 

Birinci, ikinci ve üçüncü bölümlerde sırasıyla Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam 

dinlerinde doğum, evlilik ve ölüm konuları hakkındaki inanç ve uygulamalar 

incelenmiş ve desktiptif bir şekilde ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Dördüncü bölümde önceki üç bölümde ortaya konan verilerin yardımıyla üç dinin 

doğum, evlilik ve ölüm konularında benzer ve farklı yönleri karşılaştırılmıştır.  

Sonuçta ise üç dinin doğum, evlilik ve ölüm konularında kendilerine has ritüellere 

sahip olmalarına rağmen birbirlerinden bazı konularda ayrıştıkları, bazı yönleriyle 

birbirlerine benzedikleri, Yahudilik ve İslam arasındaki benzerliklerin Yahudilik ve 

Hıristiyanlık arasındakilere nazaran daha fazla olduğu, bunun çeşitli sebepleri 

olabileceği ancak bunun farklı bir konu olduğundan araştırılmaya ihtiyaç duyulduğu 

sonucuna varılmıştır. 
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ABSTRACT 

The main aim of this work is presenting the beliefs and practises about birth, 

marriage and death which exprerienced by the people who are related with Judaism, 

Christianity and Islam, afterwards determining the resemblances and differences 

among three religions with the help of the acquired datas. 

Thesis consists of introduction and four parts. In introduction part in addition to 

importance, aim, limits, method and the sources of the subject, beliefs and practices 

about birth, marriage and death in different religions and faiths are handled shortly. 

In the first, the second and the third parts respectively Judaism, Christianity and 

Islam the beliefs and practices about birth, marriage and death are examined and 

tried to determine descriptively. 

In the fourth part with the help of datas which are presented in previous three parts, 

it’s tried to handle the similar and different aspects about birth, marriage and death 

by being compared. 

At the conclusion it is concluded that although each of these religions has spesific 

rituals in some points they separate from each other, because of their some aspects 

they are similar to each other, the similarities between Judaism and Islam are more 

than those between Judaism and Christianity, these similarities and differences may 

have several reasons but due to this is a different subject it is needed to be 

researched. 
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