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GÜMÜŞLÜ KÜMBET 

(bk. OSMAN GAZi TÜRBESİ). 

GÜMÜŞLÜ KÜMBET 

Erzurum'da Karskapı dışındaki 
meydanda tahminen 

XIV. yüzyıla ait kümbet. 

_ı 

_ı 

Evliya Çelebi'ye göre adını kubbesinin 
gümüşle kaplı olmasından, diğer bir ri
vayete göre ise konik külahında büyük 
bir gümüş parçası asılı olduğu için al
mıştır. 1877-1 878 Osmanlı- Rus Savaşı 
sırasında bu gümüşlerin Ruslar tarafın

dan götürüldüğü rivayet edilir. 

Yapının kitabesi tamamen ortadan 
kalktığından mimarı ve banisi hakkında 
bilgi bulunmamaktadır. Evliya Çelebi, o 
dönemde mevcut olan lahdin üzerinde 
"Sultan Mahmud" ibaresini okuduğu için 
yanlış olarak Gazneli Mahmud'un bura
da yattığını söylemiştir. Arşiv belgelerin
den hareketle burada zaviye şeyhi Kö
se Gıyaseddin Dede'nin gömülü olduğu 
ileri sürülmüştür. 

Tamamıyla kesme taştan inşa edilen 
yapı itinalı bir işçilik gösterir. Köşeleri 
üçgen yüzeyler şeklinde pahlanmış kare 
bir kaide üzerine oturan onikigen göv
desi. duvarlara yapıştırılmış ikiz sütun
çeler ve yuvarlak kemerlerle bölümlere 
ayrılarak hareketlendirilmiştir. Konik kü
lahın hemen altında, Erzurum'daki me
zar anıtlarında sıkça kullanılan , kırmızı 

renkli taşlardan zencirek motifi işlen-
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miştir. Mukarnaslı sivri kemer içine alın
mış iki adet pencere ile aydınlanan küm
betin alt katındaki cenazelik bölümü ise 
üç havalandırma menfezi ve yukarıdaki 
sanduka kısmına açılan bir delikle ay
dınlanmaktadır. 

Bütün bu özellikleriyle Üç Kümbetler. 
Karanlık Kümbet ve Rabia Hatun Küm
beti gibi Erzurum'daki diğer mezar anıt
larıyla büyük benzerlikler gösteren Gü
müşlü Kümbet XIV. yüzyılın başlarına ta
rihlendirilebilir. 

Çok sağlam bir yapıya sahip olduğu 
için bir zamanlar su deposu olarak da 
kullanılan yapı son yıllarda onarılarak 

eski görünümüne kavuşturulmuştur. 
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GÜMÜŞTEGİN GAZi 

(ö. 497 / 1104) 

Haçlılar'a karşı verdiği mücadelelerle 
tanınan Danişmendli hükümdan 

(bk. DANİŞMENDLILER). 
_ı 
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İlahi emir ve yasaklara aykırı 
fiil ve davranışları 

ifade eden bir terim. 
_ı 

Farsça bir kelime olan ve sözlükte "suç" 
anlamına gelen günah, dini bir kavram 
olduğu için kutsal ve tabiat üstü varlık 
alanlarıyla bağlantılıdır. Kutsallığına ina
·nııan tabiat üstü varlık veya varlıklar din 
müessesesinin temel unsurları arasın

da bulunduğundan bütün dinlerde gü
nah kavramı mevcuttur. Kutsalın söz ko
nusu olduğu her yerde kutsalla ilgili emir 
ve yasaklar manzumesinin bulunması da 
tabiidir. Günah, bu emirlerin yerine ge
tirilmemesi veya yasakların çiğnenme
siyle ortaya çıkan ve dini, ahlaki ve vic-

. dani açıdan sorumluluk gerektiren bir 
olgudur. Beşeri kanun ve kuralların çiğ
nenınesi suç olarak adlandırılırken dini 
alandaki hata ve aşırılıklar günah ola

. rak nitelendirilmektedir. Dinle bağlantılı 
olan günah kavramının muhtevası, hem 
dinlerdeki ulühiyyet kavramına hem de 
insanların bu ulühiyyetle münasebetle
rine göre dinden dine değişebilmekte
dir (EUn., XII, 661 ). 

Büyüye dayanan ilkel kavimlerde gü
nah "büyü usul ve erkanına saygı göster
memek" veya "cemaatin düzenine karşı 
kusur işlemek" ya da "tabunun çiğnen
mesi" şeklinde anlaşılıyor, böylece sihir 
ve onun etrafında gelişen kült günahın 
objesini oluşturuyordu. Bu tür topluluk
larda günahın toplumun diğer fertlerini 
etkilediği kabul edildiğinden derhal dini 
bir merasimle giderilmesi gerekiyordu. 

Dinin kaynağını ve otoritesini tabiat 
üstü ruhi güçlerde bulan zihniyette gü
nah, üstün dünyanın güçlerine karşı iş
lenmiş hata anlamına gelmektedir. Kül
türel kaynaklarını efsanevi olgular ve 
kahramanların oluşturduğu bu toplum
larda zamanın periyodik olarak tekran 
telakkisine bağlı olarak günahtan arın
ma törenleri yapılmaktadır. Politeist din
lerde ise günah, birçok tanrıya karşı iş
lenmiş bir saygısızlık ve dini törenin ih
lalinden ibarettir. Bu tür inançlarda gü
nahın silinmesi için dini bir kefaret ta
lep edilir (Kılıç , s. 75-77). 

Eski Ön Asya'da günah kavramı, Su
mer ve Asur- Babil kültürlerinde olduk
ça ciddi bir şekilde işlenmiştir. Hem Su
merler'de hem de Babil ve Asurlular'da 
günahın tannlara karşı yapılan hatalar
dan oluştuğuna inanılmakta, türü ne 
olursa olsun şeytani ve kötü güçlerin in-



sana musaHat oluşuyla ilgili kabul edil
mektedir. Bu kültlerde sosyal suçlar bi
le ilahi güçlere isyan duygusuyla pekiş
tirilmiştir. Sumerce'de günah için kulla
nılan iki kelime vardır. Bunlardan ag- gig 
daha çok "bir kutsalı çiğnemek", sebida 
ise daha geniş anlamda "ilahi olan bir 
şeyi ihlal etmek" anlamına gelmektedir. 
Sumerler'de ag-gig veya sebidanın ce
zai müeyyidesi daha çok dini kefaret tö
renleriyle ilişkilidir. Asli günah fikrinin 
bulunmadığı Sumerler'de insanın potan
siyel günahkarlığına ve bu potansiyel 
günahın nesilden nesile geçtiğine inanı
lır (ER, XIII, 327). Babil-Asur kanunların
da bütün suçlar dini günah sayılmakla 
birlikte sırf dini suçlar, dünyevi cezalan
dırmanın yanında dini bir kefareti de 
gerektirmektedir. Dini suçlar tannlara 
hakaret, onlarla ilgili olan şeyleri yap
mamak ve tapınmaya dair hatalardan 
oluşmaktadır. Hırsızlık, zina gibi doğru
dan ilahlarla ilişkisi olmayan suçlar da 
tanrıların emirlerine uyulmaması sebe
biyle bu kapsama dahildir. Günahın ve 
cezasının nesilden nesile geçtiği inancı 
dolayısıyla Asur- Babil kültüründe gü
nahın toplumsal yönü oldukça· önemli
dir. Bu sebepledir ki günah işleyen kişi 
arınıncaya ve bedelini ödeyinceye kadar 
toplumdan tecrit edilir (ERE, II, 531-532; 
a.e., V, 637-640). 

Bütün Sami dillerde dünyevi suçlar an
nu (amu) adını alırken günah için fiil ola
rak hata, isim olarak da hittu (hitutu) 
kelimeleri kullanılmaktadır. "Yasakları 

çiğnemek" anlamındaki ikkibu veya an
zili kelimelerinin kullanıldığı da görülür. 
Sumerler'de olduğu gibi Asur-Babilliler'
de de günahın temel sebebinin şeytani 
güçler olduğu kabul edilmektedir. Her
hangi bir günahın cezası sadece dünye
vi müeyyide ile sınırlandırılmamakta, ki
şinin aynı zamanda birtakım kefaret yön
temleriyle şeytani güçlerden de arındı
rılması gerekmektedir. 

Anadolu'da yaşamış olan Hititler'de 
günah dini yapıya baş kaldırı olarak ka
bul edilmiştir. Büyücülük, tanrıların su
nusunu çalmak vb. doğrudan dinle ilgili 
olan günahlar ölüm cezasını gerektirdi
ği gibi yine bu çerçevede ele alınan zina 
da ölümle cezalandırılırdı. Günahın ne
silden nesile intikal edeceği inancı Hitit
ler'de de yaygındı, dolayısıyla günahın 

toplumsal yönü oldukça ağır basmak
taydı (Dinçol, XII 119901, s. 90-91 ). 

İran geleneğinde günah kavramı Tan
rı fikri, ahlak ve insanların iyiyi veya kö-

tüyü seçme yeteneğine sahip oluşları 

inancı ile alakalıdır. Buna göre Tanrı in
sanlara iyiyi veya kötüyü seçmeleri için 
hür bir irade vermiştir. Kötüyü seçmek, 
gerçekte Tanrı'nın emrettiği şeyi red
detmek anlamına gelir. Böylece günah, 
iradi bir şekilde Tanrı'nın emrine uyma
makla bağlantılıdır. Darius ve ondan son
ra gelenlere ait yazılarda günahın Tanrı 
yolundan uzaklaşma ile aynı şey olarak 
düşünüldüğü görülmektedir. Darius, "Ey 
insan! Ahuramazda'nın emirlerini hor 
görme; doğru yoldan ayrılma; günah iş
leme· demektedir (ERE, XI, 562). İran di
ninde günah hem kefareti hem de hu
kuki müeyyideyi gerektirmektedir. İran 
dini öbür dünyadaki yargılanmaya da 
önem verir ve bazı günahların cezasını 
öteki dünyaya bırakır. Kefareti yerine ge
tirilmeyen günah katlanarak devam eder. 
Bütün günahlar kefaretle temizlenebi
lir. Kefarette aslolan, yüksek rahip ile 
günah işieyenin yapacakları dini tören
lerdir. Günahkarların öbür dünyadaki 
cezası daha çok cehennem ateşiyle ve
rilmektedir (a.g.e., XI, 847). 

Grekler'de günah, insan üstü güçlere 
karşı yapılan bir eylem olarak düşünül
müştür. Suç ve günah arasında bir ayı
rım yapılarak suç yerleşik düzene, gü
nahsa dini alana ait bir kavram olarak 
kabul edilmiştir. Bununla birlikte ilahla
ra yönelik yükümlülükleri yapmama ha
linde oluşan günah, insanın dünya ha
yatında da birtakım sıkıntılar çekmesi
ne sebep olmaktadır (a.g.e., XI, 545-546). 
Yunan ve Roma'da dinin sosyal karak
teri günahın dini ve ahlaki bir tecavüz 
olduğunu göstermekte ve cehalet gü
nahın sebebi olarak kabul edilmektedir 
(DCR, s. 578). Grekler'de günah cezasız 
kalmamakta, günahkarın bizzat kendi
sinden veya yakınlarından hesabı sorul
maktaydı (ERE, IV, 273). 

Konfüçyüs öncesi Çin'de günah, göğün 
iradesiyle düzenlenen kozmik ilahi niza
ma karşı bir saldırı veya suç olarak te
lakki ediliyordu. Ahlaki ve manevi hata
lar da göğün hükmüne tabi idi. Konfüç
yüsçü ahlak sistemine ·göre insanın ta
biatı doğuştan iyi olarak şekillenmekle 
birlikte günah işlemeye, kozmik düzen
den sapmaya da mütemayildir. Bundan 
dolayı insan için eğitim, rehberlik, özel
likle de tövbe gereklidir. Konfüçyanizm'
de büyük günahlar hırsızlık, eşkıyalık, 

adam öldürme, ahlaksızlık, yalancılık, 

kin tutma ve irade zayıflığı şeklinde gös
terilir. En büyük günah ise aileye itaat
sizliktir. Konfüçyüsçü gelenekte güna-
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hın dini bir yanı olmadığından cezalar 
arasında dini veya dünyevt diye bir ayı
rım yapılması söz konusu değildir. Bu 
sebeple cezalar sivil yetkililerce verilir. 
Günahın nesilden nesile intikal edeceği 
inancı Konfüçyanizm'de yoktur (a.g.e., IV, . 
27I -272) . Budizm Çin'e "hayat sonrası" 
kavramını, bu hayatta işlenen günahla
rın cezasının gelecekte çekileceği doktri
nini, şimdiki cezaların ise geçmişteki gü
nahların karşılığı olduğu düşüncesini ge
tirmiştir. Günahların affedilmesi iyi şey
lerin yapılmasıyla mümkündür ki bun
lar da ibadetlere iştirak, tövbe, yararlı 
işler, zühd ve sevgidir. Taoizm'in günah 
anlayışı da Konfüçyanizm'dekine benze
mektedir. Ancak Taoizm'de günahın ce
zası öbür dünyada verilmektedir (a.g.e., 

XI, 537) . 

Hint geleneğinde kurtuluşun ve bağım
sızlığın bilgiyle mümkün olduğu, "sam
sara döngüsü"nde insanın karşılaştığı 

ıstırabın kökenini ise günahtan ziyade 
cehaletin teşkil ettiği inancı yaygındır. 

Bununla birlikte dini törenler ve ahlaki 
konularla ilgili günah kavramları, kar
ma teorisinin işleyişinde ve günahı ber
taraf etmek için uygulanan kurban tek
niklerinde büyük rol oynamaktadır. Hu
kuk kitaplarında, çeşitli suçlardan do
ğan kirlenmeleri telafi etmek için ayrın
tılı bir dini kefaret sistemi düzenlenmiş, 
maddi ve dünyevi cezalar da pişmanlı
ğı dile getirici ve telafi edici karakterde 
kabul edilmiştir. Halk arasındaki yaygın 
din anlayışında geçmişteki kötü fiilierin 
neticelerini bertaraf etmek için hac, kut
sal yerlerde yıkanmak, kutsal metinleri 
dinlemek, tanrıların kutsal isimlerini zik
retmek gibi bazı uygulamalar faydalı 

kabul edilmiştir. Hinduizm'de günahları 
tasfiye edip temizleyen usullere verilen 
önem ve ruhi kirlenmeyle ilgili karma
şık ihtimaller, kast sisteminin şekillen
mesi ve korunmasında önemli rol oyna
mıştır (Smart, DCR, s. 579). Hinduizm'e 
göre insanların içinde doğduğu kast iş
lenen arnelierin sonucudur. Ahlaki bir 
kainat nizarnı olan "karma kanunu"na 
göre bu hayatta işlenen arneller canlının 
kaderine tesir eder. Bütün canlılar ken
di durumlarını kendi arnelleriyle kaza
nırlar. Kişi, daha önceki hayatında işle
diği günahların karşılığını bu hayatında 
ödediği gibi şimdi işlediği günahlar da 
bir sonraki hayatında daha düşük bir 
kastta dünyaya gelmesine, hatta hay
van veya bitki olarak yeniden doğması
na sebep olur. Bundan dolayı her Hint
li, iyi arnellerle gelecekteki hayatını ga-
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ranti altına almaya gayret eder ve gü
nah yüzünden hayvan veya bitki olarak 
dünyaya gelmekten çekinir. Hinduizm. 
günahı kast sistemi içerisinde kaynaştı

rarak aşırı derecede toplumsallaştırmış
tır. Bu dinde günahın nesilden nesile ge
çeceği inancı yoktur (ERE, N, 283-284) 

Japon inançlarında günahla ilgili iki 
kavram vardır: Tsumi ve aku. Ts u mi 
"günah, felaket, gayri ahlaki davranış, 
talihsizlik, dini hatalar" anlamlarına ge
lir. Bunlar kirlenmeye sebep olur ve dini 
temizlenme ile giderilmesi gerekir. Gü
nah semavf günahlar (ama-tsu-tsumi) ve 
yeryüzü günahları (kuni-tsu-tsumi) olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır. Birincisi zira
ata zarar veren kötü davranışları, ikin
cisi hayasız davranışlar, ağır yaralama, 
evcil hayvanları öldürme, büyü yapma 
vb. kötülükleri ifade etmektedir. Asil gü
nah inancının bulunmadığı Şintoizm'de 
ahlaki günahkarlık kötü ruhların tesi
riyle olmaktadır. Günahkar iyilik ve mut
luluk dünyasının üyesi olamaz; ancak 
çeşitli ikaz ve cezalarla geri dönmeye 
teşvik edilir (DCR, s. 580). 

Budizm'de günah kavramı karma inan
cıyla ilgilidir. Karma, bu dünyada ve ge
lecek hayattaki sosyal farklılıklar, iyi ve
ya kötü kaderin önceki hayatta yapılan 
iyi veya kötü işler sonucu oluştuğunu 
ifade etmektedir. Karma. kişinin içinde 
bulunduğu kast dilimine göre değişme
yen görevi, bir çeşit mec~uri kader an
layışı iken Buda iradi davranışın rolünü 
ortaya koyarak herkesin kendi karması 
içinde iyi veya kötü iş yapmakta hür ol
duğunu, ancak yapılanların sonucunun 
ya bu hayatta ya yeni doğumda yahut 
daha sonraki doğumda görüleceğini ifa
de etmiştir. Budizm'de, işlenen günahın 
telafisi ancak sonucuna katlanmakla 
mümkündür. Fakat esas olan günahla
rın telafisi değil günah işlernemeye ça
lışmaktır. Budizm'de günahların hayırlı 
işlerle affedilebileceği inancı oldukça geç 
dönemlerde ortaya çıkmıştır (ERE, Xl, 
533-534). Sonraki dönem Budizm'inde, 
günahkarların öldükten sonra ve yeni
den doğmadan önce gidecekleri sekiz 
(bazı rivayetlerde yedi) cehennem inancı 
vardır (a.g.e., Xl, 830) 

Yahudilik'te günah, Tanrı- insan iliş

kisinde Tanrı'yı seçmeyi, O'nu tercih et
meyi reddediş, dolayısıyla da bu ilişki

nin bozulması ve parçalanmasıdır. İbra
nice Kitab-ı Mukaddes'te günahı ifade 
eden yaklaşık yirmi kelime vardır. Baş

lıcaları J:ıet'. peşa' ve 'avondur. Ahd-i 
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Atik'te 459 yerde geçen J:ıt' kökünden 
t:ıata' fiili "doğru yolun terkedilmesi, yi
tirilmesi" demektir. Dünyevf anlamda "ki
şinin yolunu (veya amacını) kaybetmesi" 
olarak da de kullanılır (Eyub, 51 24; Me
seller, 8/36). 139 yerde geçen pş' kökün
den peşa' kelimesi hem "ihlal etmek" 
hem de "isyan etmek" manasını taşır. 
229 yerde geçen 'avon ise sadece fiilde 
değil düşüncede de kendini gösteren 
"sırt çevirme" ve "kötülük" anlamında
dır. Kitab-ı Mukaddes'in Yunanca ter
cümesinde hata kelimesinin çeşitli kar
şılıkları arasında en yaygın olanı amar
tia'dır. Latince tercümede ise günah kar
şılığı peccatum, culpa. iniquitas, offen
sio, delictum. scelus kelimeleri kullanıl
mıştır. ı:ıer. t:ıata'ah. t:ıatta't. peşa', 'avon 
vb. kelimeler, insan davranışları söz ko
nusu olduğunda "günah" anlamı kaza
nırlar. Kelimenin bu şekilde kullanılışı 

günah kavramının esasta bir şeyi ihlal 
etmekle özdeş olduğunu gösterir. Diğer 
bir ifadeyle günah "bir ahdi ihlal etmek"
tir. Rabbanfler ise günah karşılığı ave
rah'ı kullanırlar ki bu kelime "ihmal et
mek", dolayısıyla "ihlal etmek, Tanrı'nın 
isteğine karşı gelmek" manasma gelen 
avar kökünden türemiştir. 

Günah, Tanrı tarafından ikame edilen 
düzeni ihlal (Tekvin, 3/ 1-24), Yahova'ya 
karşı baş kaldırıdır (Sayılar, 14 / 9; Tesni
ye, 28 / 15-44; I. Samuel, 12/ 14). Beşeri 
planda günah aitevi ve içtimal bağın par
çalanmasına. Tanrı'ya karşı işlenen gü
nah ise Tanrı'dan ayrılmaya sebep olur. 
Ahd-i Atik'te insan tabiatının kötülüğü 
hususunda köklü bir kanaat sergilenir. 
Kötülüğe karşı doğuştan gelen devam
lı meyil insanın topraktan yaratılmış ol
masına bağlanır (Tekvin, 6/5; 8/21; Ye
remya, 16/ 12; 17/9; 18/ 12). Günah, ki
şinin iradesinde ve arzusunda köklü bir 
bozulmayı ifade etmektedir. Günahın 

kaynağı olarak da kötü duygular ve kalp 
gösterilir (Tekvin, 6/ 5; 8/21 ). insan nef
si ve şeytan daima günaha sürükleyici
dir (Tekvin, 8/21) Peygamberler güna
hı ayrılmaz bir vasıf olarak "kötü kalbin 
içinde kök salmış" görürler (Yeremya, 4/ 
4; 5/ 23; Hezekiel, l l/ 19). Ahd-i Atik'te 
günah doktrini şu şekilde ifade edilir: 
"Ve vaki olacak ki bütün bu sözleri sen 
kavme bildirince onlar da sana: Neden 
bize karşı Rab bu büyük kötülüğü söy
ledi? Ve fesadımız nedir? Ve Allahımız 
Rabbe karşı işlediğimiz suç nedir? de
yince onlara diyeceksin: Madem ki ata
larınız beni bıraktılar, Rab diyor: Ve baş-

ka ilahların ardınca yürüdüler ve onlara 
kulluk ettiler ve onlara tapındılar ve be
ni bırakıp şeriatımı tutmadılar ve siz ata
larınızdan ziyade kötülük ettiniz. İşte siz 
de beni dinlemernek için her biriniz ken
di kötü yüreğinizin inatçılığı ardınca yü
rüyorsunuz" (Yeremya, 16/ 10-12). 

Babil esareti sonrasında Yahudiliğin 
Tanrı kavramındaki değişiklik günah an
layışına da yansır. Böylece günah kav
ramı daha soyut ve ahlaki bir hale ge
lir. içtimal münasebetlerde ve insanlara 
karşı davranışlardaki eksiklikler günah 
kavramına dahil edilir. İşaya, dini esas
lara uygun olmayan şeyi günah olarak 
niteler; fakat terim yalnızca fiziki uy
gunsuzluklar için değil manevi uygun
suzluklar için de kullanılır. İşaya, günahın 
Tanrı'ya isyan olduğu fikrine de önem 
verir (İşaya, ı 1 2-4). Günahın ve cezanın 
kolektif olduğu inancı (Çıkı ş, 20/5; Il. 
Samuel, 4/ ll) terkedilir; Hezekiel, ço
cukların anne ve babalarının günahları
nı çekeceği doktrinini de reddeder (He
zekiel, 18). 

Babil esareti dönemi ve sonrasında 

günahın ahlaki boyutu üzerinde duru
lursa da dini ibadet kurallarına karşı iş
lenen günahlara özel bir önem verilir (He
zekiel, 40-48; Haggay, ı 12; Zekarya, 6/ 
12; 14/ 16-21; Yoel, 1/ 9; Malaki, 1/8; 
3/ 8-10) . Süleyman'ın Meselleri'nde gü
nahın sebepleri sıralanır (30 / 9; 26/ 13; 
27 / 20; 1/ 10). Yine bu dönem dini lite
ratüründe günah ve ıstırap arasındaki 

ilişki yoğun olarak gündeme gelir (He
zekiel, 18; Mezmurlar, 1 ; 32 / 4; 119167; 
ERE, Xl, 557-559). Günah. ruhu Tanrı'dan 
ayırıp koparır (İşaya, 591 2). Günah se
bebiyle ahlaken zayıflayan kişi günahın 
kölesi olur (Süleyman'ın Meselleri, 5/22). 
Tanrı günahın peşini bırakmaz (Çıkış, 32/ 
34) ve günaha karşı Tanrı'nın adaleti çe
şitli yollarla kendisini gösterir (Yerem
ya, 5/ 25). 

Rabbanfler. soyut anlamda günahtan 
çok belirgin günahlar üzerinde durur
lar. Onlara göre iki tip günah belirgin
dir: Emirleri uygulamada yetersiz kal
mak ve yasakları ihlal etmek (Yoma, 85/ 
86•). Eğer belli bir zamanda yapılması 
gereken emirler yapılmamış ve zaman 
da geçmişse bu hata onarılamaz; özel 
günde Şema duasının okunmaması gi
bi. Yasakları çiğnemekle ortaya çıkan 

günahlar ise Tanrı'ya ve komşuya kar
şı işlenen suçlar olmak üzere iki tiptir. 
Bunların ilki kefaret günü (Yom Kipur) 
vasıtasıyla giderilebilir. Komşuya karşı 



işlenen hata telafi edilmişse bağışlana
bilir (Yoma, 8/ 9) . 

Ahd-i Atik'te günah (t:ıt') ve ölüm (mvt) 
kelimeleri birlikte kullanılarak bir de 
"ölümcül günah"tan söz edilir. "Ve artık 
İsrailoğulları suç yüklenmesinler ve öl
mesinler diye .. : (Sayılar, 18/ 22); • .. .fa
kat kendi suçunda öldü" (Sayı lar, 271 3); 
"Ve bir adam ölüme müstahak bir suç 
işlemiş olup öldürülürse .. : (Tesniye, 21 1 
22; 22 / 26); "Herkes kendi suçu için öl
dürülecektir" (Tesniye, 241 16; II. Krallar, 
14/ 6; Hezekiel, 18/ 4, 20; Amos, 9/ 10) 
ifadeleri bunu göstermektedir. Ahd-i 
Atıl<'e göre, başka ilahiara tapmak (Çı
kış, 32 / 30-35). Allah'a lanet ve Rabbin 
ismi ne küfretmek (Levililer, 241 ı 5-17), 
zina etmek (Levililer, 20/ 10) ve diğer ba
zı günahlar ölümcüldür. 

Diğer taraftan günahlar ağır ve hafif 
şeklinde de tasnife tabi tutulmuştur. 
Rabhaniler gözünde en önemli üç gü
nah adam öldürme, putperestlik ve zi
nadır. Bunları işlemektense insanın ca
nını kaybetmesi yeğ tutulmuştur (San
hedrin, 74). Ayrıca büyücülük ve Rabbin 
ismine küfretmek ağır günahlardır (Levi
liler, 20/2; 24 / 11-16; Çıkış, 22 / 19). Tan
rı Yahova'ya karşı işlenen günahların dı
şında beşeri planda ebeveyne karşı gel
mek, adam öldürmek, livata, fakir, dul 
ve yetimlere müsamaha göstermernek 
de günahtır (Tekvin, 18/20; Çıkış, 22/ 
2 I ; Levili! er, I 91 I 3) . Hafif günahlar Rab
binik literatürde, sık sık işlenilmesinden 
korkulduğu için genellikle sanki ağır ce
zai müeyyideleri varmış gibi sunulmuş
tur. Bundan dolayı kutsal topraklar dı
şında ikamet etmek isteyen kişinin gü
nahı puta tapma ile eş görülmüş, kom~ 
şusunu utandırmak ve küçük düşürmek 
de insan öldürmek gibi addedilmiştir 

(EJd., XIV, ı 592). Rabbaniler, kişiyi suça 
yöneltmenin bir insan öldürmekten da
ha ağır bir günah olduğu konusunda it
tifak halindedirler. 

Hıristiyanlık'taki günah itirafı ayini Ya
hudilik'te bulunmaz; sadece dua ve ya
karışlarla günahtan tövbe söz konusu
dur. Tövbe ve istiğfar ferdi olduğu gibi 
umumi de olabilir (1. Krallar, 8/ 46-53 ; 
Mezmı1r, 79) . Tanrı otoriterdir, fakat gü
nahı affeder (Eyub, 71 2 I ; Mezmı1r, 25 1 
ı ı; 32/1). Günahın affedilmesi için bazı 
şartlar yerine getirilmelidir. Bunun için 
de öncelikle günahın itirafı (Levililer, 26/ 
40 ; Nehemya, 9/ 2; Eyub, 31 / 33, 34) ve 
samimi pişmanlık (Yoel, 2/ 13) gerekir. 

Öte yandan sadaka, yardım, oruç, kur
ban gibi bazı fiiller de günahı affettirir. 

Yahudilik'te ister dünyevi ister dini 
olsun herhangi bir suçun cezası, ilahi ve 
dünyevi adli hukuka başvurulmak sure
tiyle verilmektedir. Ahd-i Atıl<'te ilahi ce
zalandırma ile adli cezalandırma arasın
da bir ayırım söz konusu değildir (EJd., 

VI, 122). Fakat Rabhani geleneğin mües
seseleşmesine paralel olarak iki suç ara
sında bir ayırım yapılmıştır. Bununla bir
likte Talmud hukuku, iliihi cezalandırmayı 
gerektiren bazı suçları eğer tövbe edilir
se dünyevi ceza kapsamına almıştır. Tal
mud hukukunun ilahi cezalandırmayı 

dünyevıleştirme eğilimine girmesinin te
mel sebebi, yahudi hukuk mekanizması

nın Roma hakimiyeti dolayısıyla gücünü 
kaybetmesi ve belirli ceza şekillerinin kı
sıtlanmasıdır. Suç ne olursa olsun, özel
likle idam cezasından kaçımimıştır (ERE, 
N, 288; Jacobs, s. 66). Buna rağmen ceza
sı ölüm olan suç ve günahlar Mişna'da 
belirtilmiştir (Sanhedrin, VII-Xl) . Taşla öl
dürme (recm) on sekiz suçun cezasıdır ki 
bunlar arasında evlilik dışı cinsi müna
sebet, homoseksüellik, hayvanlarla cinsi 
münasebet, putperestlik gibi suçlar var
dır. Mişna bazı küçük günahlar için kır
baç cezasını göstermektedir. 

Günah kavramı yahudi düşüncesinde 
toplumsal bir niteliğe sahiptir. Ahd-i 
Atik'teki bazı ifadelere bakılırsa insanın 
başlangıçta işlediği suç bütün insanlık 
tarihine sirayet etmiştir. Tanrı'nın em
rini dinlememe cennetten sürülme an
lamına gelmiştir ki yahudi düşünce ta
rihinde mevcut bütün sürgünler bu su
çun cezası olarak düşünülmüştür. Bun
dan dolayı Yahudilik'te günah ferdin 
kendisiyle sınırlı değildir. Bunun tabii 
neticesi olarak cezalandırma da toplum
saldır. Günahın fertten onun akrabala
rına geçeceği ve dolayısıyla cezalandır

manın da toplumu bağiayacağı inancı 

konusunda Ahd-i Atik eski Ön Asya hu
kukunu takip eder. Bununla birlikte Tal
mud hukuku suç ve cezanın nesilden ne
sile intikal edeceği inancını kısıtlamıştır. 

Hıristiyanlık'ta da günah ilahi arzu ve 
iradeye muhalefet olarak kabul edilmek
tedir. Ahd-i Cedid'de günah, insanın ar
zusunun Tanrı'nın arzusuna muhalefeti 
olarak takdim edilir. Bütün günahlarda 
ortak özellikler Tanrı'dan uzaklaşmak, 
onunla beraber yaşamayı reddetmek (Lu
ka, 15 / 11-32) ve Tanrı 'nın sözüne itaat 
etmemektir (Matta, 71 21). Günah Tan-
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rı'ya itaatsizlik ve baş kaldırı, ezeli kanu
na uymayan arzu, fıil veya söz, akla, ger
çeğe ve sağ duyuya karşı bir hatadır ( Cat· 

echisme de L'eglise catholique, s. 87, 389). 

Günahın teolojik hususiyetleri üzerin
de duran Pavlus özel günahlardan çok 
günahın evrenselliğini işler. Pavlus gü
nah kavramıyla, bütün beşeriyet üzerin
de hakim olan ve şahsileşmiş evrensel 
bir gücü anlar. Bu evrensel güce tabi ol
mak insanı hürriyetinden mahrum et
mekte, kendine köle yapmaktadır. St. 
Augustin, kötülüğün başlı başına bir cev
her olduğunu reddederek onu "iyiliğin 

olmaması" diye tanımlar ve günahı Tan
rı'nın kutsiyet ve hikmetine bir saldırı 
olarak değerlendirir. Ona göre günah 
bütün beşeri varlığa bulaşmıştır ; bun
dan dolayı sadece bir gün yaşamış ço
cuk bile günahkardır. St. Augustin'in bu 
kanaati, asli günah inancına sıkı sıkıya 
bağlı oluşundan ve bunu doktrin haline 
getirmesinden kaynaklanmaktadır. Gü
nahın kaynağı, insandaki arzularla bun
ların baskısı sonucu istek ve iradenin 
bozulması, kötü niyet ve insanın yaratı
lıştan getirdiği yetersizliktir. Bunlara dış 
etkenierin tesiri de eklenince günah ta
hakkuk etmektedir. Diğer taraftan in
sanlık başlangıçtan beri asli günahla ma
luldür (bk. ASLİ GÜNAH). 

Hıristiyan teolojisinde günah birçok 
kısma ayrılmakta ve günahlar arasında 
bir derecelendirme yapılmaktadır. Ahd-i 
Cedid'de Pavlus günahla ilgili iki liste 
vermektedir: "Bütün haksızlık, kötülük, 
tamah, şerirlik ile dolmuş olarak; haset, 
katil, niza, hile, huysuzluk ile dolu; kö
tülük söyleyenler, zemmamlar, Allah'ın 
menfurları, küstah, kibirli, övünücü, kö
tü şeyler mucidi, ana babaya itaatsiz, 
anlayışsız, sözünde durmaz, tabii sevgi
den mahrum, merhametsizdirler. Bu gi
bi şeyleri işleyenler ölüme müstahaktır 

diye Allah'ın hükmünü bildikleri halde 
yalnız bunları yapmakla kalmazlar, fa
kat yapanları da hoş görürler" (Romalı
lar'a Mektup, 11 28- 32). "Ve bedenin iş

leri bellidir; onlar zina, pislik, şehvet, put
perestlik, sihirbazlık, düşmanlıklar, mü
nazaa, kıskançlık, gazaplar, çekişmeler, 
ayrılıklar, fırkalar, hasetler, sarhoşluk
lar, sefahatler ve bunlara benzer şeyler
dir... Bu gibi şeyleri yapanlar Allah 'ın 
melekı1tunu miras almayacaklardır" (Ga· 
latyalılar'a Mektup, 51 19-21 ). 

Öte yandan günahları konu ve muh
tevalarına, çeliştikleri güzel davranışla-
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ra ve ters düştükleri emirlere göre, ay
nca Tanrı'ya, kişinin kendine ve yakınla
rına karşı işlenmeleri veya bedeni ve ru
hi olmaları yönünden, hatta düşünce, 
söz ve davranış açısından tasnif etmek 
mümkündür. Günah temelde asli günah 
(peccatum originale) ve fiili günah (pecca
tum actuale) olmak üzere ikiye ayrılmak
tadır. Birincisinden insanlığı kurtarmak 
üzere Tanrı günahsız olan kendi oğlunu 
göndermiş, o da bu günaha kefaret ol
mak üzere çarmıhta can vererek kendi
ni feda etmiştir. insanlar ise vaftiz ol
mak suretiyle bu günahtan kurtulabil
mektedirler. Fiili günahı kişi doğuştan 

getirmeyip kendi irade ve arzusuyla ta
hakkuk ettirdiğinden ondan sorumlu
dur. Fiili günah tabii ve ilahi kanunların 
çiğnenmesidir. Bu günah Tanrı'ya karşı 

kasten işlenmekle kulu ebedi olan ha
yattan mahrum edip ebedi cezaya sü
rükler. 

Günah, işlenen suçun ağırlığı ve işle
yenin sorumluluğu nisbetinde derecele
nir. Fiili günahlar, ölüme götüren bağış
Ianmaz (peccatum mortale) ve ölüme gö
türmeyen bağışlanabilir (peccatum veniale) 
günahlar olmak üzere ikiye ayrılır (1. Yu
hanna, 51 16-17) Kilise geleneği de bu 
tasnifi benimsemiştir. Ölüme götüren 
günah, Tanrı'nın kanununu çiğneme se
bebiyle insan kalbindeki Tanrı sevgisi
ni yıkmakta, kişiyi Tanrı'dan uzaklaştır

maktadır. Bir günahın bağışlanmaz sa
yılması için ciddi ve ağır olması ve bile 
bile işlenmesi gerekir. Ciddi ve ağır olma
sı on emrin çiğnenmesi demektir (Mar
kos, ı 0/ 19). Bunlar tamamen bilerek ve 
isteyerek işlenen günahlar olup tövbe 
ve Tanrı'dan af dileyip bağışiatılmazsa 

Mesih'in krallığından atılmayı ve ebedi 
olarak cehennemde kalmayı gerektirir. 
Bağışlanabilir günah işleyenler ilahi mağ
fireti kısmen kaybeder, ahirette de arın

ma yeri olan a'rafta azap çekerler. Ba
ğışlanmaz günahın affının Tanrı'nın ba
ğışlamasına bağlı olmasına karşılık ba
ğışlanabilir günah ibadet ve iyi işlerle 

silinir. 

Bütün günahların ve kötülüklerin kay
nağı yedi temel günahtır (peccata capita
le). Hıristiyanlığın S. Jean Cassien ve S. 
Gregoire le Grand'dan itibaren benim
sediği bu yedi günah şunlardır: Gurur, 
haset, cimrilik, sefahat, oburluk, öfke 
ve tembellik ( Catechisme de /'eglise cat

holique, s. 392). 

Günah ferdi bir davranıştır; ancak in
san günaha doğrudan ve iradi olarak 
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katıldığında, başkasını günaha sevketti
ğinde, teşvik ve tasvip edip övdüğünde, 
günah işleyeni uyararak engel olmadı
ğında, kötülük işleyenleri koruduğunda 

başkalarının günahlarından da sorumlu 
olmaktadır. 

Hıristiyanlık'ta da günahların affı söz 
konusudur. Ahd-i Cedid'de günahın Tan
rı (Matta, 6/ ı4 , ı5 ; Markos, ı 1/25; Luka, 
ı ı 14 ), oğul Tanrı lsa (Matta, 91 2-6; Mar
kos, 2/ 5-ıO; Luka, 5/ 20-49)ve havariler 
(Luka, 24 / 27; Yuhanna, 20 / 23) tarafın
dan affedilebileceği belirtilmektedir. 

Hıristiyan inancına göre Hz. lsa'nın ha
va.rilerine verdiği günahları bağışlama 
yetkisi, lsa ' nın yeryüzündeki vekili olan 
kilise tarafından papazlar vasıtasıyla 

kullanılmaktadır. Bu sebeple günahla
rın affı Katalik ve Ortodoksluk'ta müş
terek bir dini esastır (sacrament). Günah 
itirafı ve günahların affıyla ilgili problem
ler kilise hukukunda ayrıntılarıyla tesbit 
edilmiştir (Code de droit canonique, s. 
I7ı-I77) . 
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D KELAM. Kaynaklar, Cahiliye döne
mi Arapları'nın günah anlayışına sahip 
olduklarını, ancak ahiret hayatına inan
madıklarından günah işleyenierin karşı
Iaşacaklan cezaların fakir düşmek, has
talanmak gibi sadece dünyada gerçek
leşecek türden olduğuna inandıklarını 

kaydeder. Onların günah saydıkları dav
ranışlar arasında tannlara saygısızlık, 

Bahire, Saibe, Vasile ve Ham adını ver
dikleri hayvanlardan faydalanmak, belli 
bir süre geçmeden kesilen kurban etin
den yemek, yakın akraba ile evlenmek, 
adam öldürmek, hırsızlık ve evli kadının 
zina etmesi gibi hususlar bulunmakta
dır (Ezraki, 1, I 20- I 2 I, I 23; Cevad Ali, V, 
528-529, 555, 560, 605; VI, I80-I83, 203-
211). 

Kur'an-ı Kerim'de ve hadis metinle
rinde günah kavramını ifade eden bir
çok kelime vardır. Bunlar arasında ge
nel anlamıyla günah yerine kullanılanlar 
ism, zenb, vizr, cünah ve hüb kelimele
ridir. ism, "işleyene ceza gerektiren, in
sanı hayır ve sevaptan alıkoyan fiil ve
ya bundan doğan sorumluluk" anlamına 
gelir (Ebü'I-Bekii, s. 40). Kur'an'da otuz 
beş yerde geçen ism kelimesi, genel an
lamından başka küfür ve inkarı. düş

manlığı, yalan, içki, kumar. faiz gibi gü
nahları nitelernek için de kullanılmıştır. 
ism ayrıca dört yerde "mübin" (apaçık), 
bir yerde "kebir", bir yerde "azim", bir 
yerde de "zahir" ve "batın " sıfatları ile 
birlikte zikredilmiştir (bk. M. F. Abdülba
ki, el-Muccem, "işın" md.). Zenb, sözlük
te "arka, geri, kuyruk" anlamlarına ge
len zenebden türemiş olup "sonu kötü 
olan fiil " demektir (Ragıb el-isfahani, el

Mü{redat, "?nb" md.). ism kelimesinin eş 
anlamiısı kabul edilen zenb "mükelle
fin gayri meşrü işi " olarak tarif edilmiş 
(Tehanevi, I, 507) ve otuz yedi yerde geç
tiği Kur'an-ı Kerim'de küfür, şirk, ka
til, zina gibi günahlar için kullanılmıştır 
(M. F. Abdülbaki, el-Muccem, "?nb" md.). 
On ayette geçen "ağırlık" manasındaki 

vizr kelimesi (çoğulu evzar), bu ayetlerin 


