
Haralli'ye göre bir grup kelimedeki harf
Ierin bir araya gelişi tesadüf eseri olma
yıp bu kelimelerin daha genel bir anlama 
delalet etmesi içindir. Ancak harflerin 
manalarını ve neye delalet ettiklerini kav
rama yeteneği sadece Hz. Muhammed' e 
uyanlara verilmiştir. Haram, İbnü'l-Arabl 
gibi varlıkları kelimeler olarak görür ve 
canlı varlıkların Allah'ın hareketli harfle
ri. cansız varlıkların da hareketsiz harfle
ri olduğunu söyler. Haram bazı eserleri ni. 
harflerin bu esrarlı anlamları çerçevesin
de Kur'an'ı tefsir etmeye ayırmıştır. Bu 
eserlerde önce harflerin manaları ve 
hangi sayıya tekabül ettikleri üzerinde 
durulmuş. ardından bu harf ve sayılar 
Kur'an'ın i'cazı açısından değerlendiril

miştir. Bunların. Kur'an'daki halledil
mesi zor kısımları (müşkil) açıklığa kavuş
turmak bakımından sağladığı katkılar ele 
alındıktan sonra da Kur'an'a dayandırı
larak bazı kelimelerin açıklanması yapıl
mıştır. 

Haralli'nin varlık anlayışı ilim- marifet 
anlayışıyla uyum içindedir. İbnü'l-Arabl 
gibi Haram de varlığın Allah'ın tecellilerin
den ibaret olduğunu düşünür. Ona göre 
Allah'ın "hak" diye adlandırdığı (el-A'raf 
7/54) bazı aşkın özellikleri (teilliyyat) ve 
"halk" diye adlandırdığı sıfatları (tenezzü
lat) vardır. İkisi arasındaki farkı algılama 
gücü sadece akla verilmiştir. Yakın ise 
Hak ile halk arasındaki birliği bulmak de
mektir. Buna göre bölünmez bir bütün 
olarak varlığın aslı olan Hak kendi sıfat
Iarını yaymış ve bu sayede halk ortaya 
çıkmıştır. Sıfatlar sahiplerinden ayrılama

yacağına göre halk da Hak'tan ebediyen 
ayrılmayacaktır. 

EhH beyt'in sahip olduğu ilme güve
nilmesi gerektiğini ileri süren Haralll, bu 
sayede hem Sünniler'in hem de Şiiler 'in 

sevgisini ve dostluğunu kazanmıştır. Ye
di yıl boyunca nefsiyle savaştığını , sonun
da kendisine iyilik edenlerle etmeyenleri 
eşit derecede sevecek kadar bir olgunlu
ğa ulaştığını ifade eden Haralli'nin kay
naklarda pek çok kerameti nakledilir 
(Bedreddin el-Karafl, s. 164-165; Makka
rl, ll, 188-189; Gubrlnl, s. 148-155). 

Eserleri. 1. Miftô.J:ıu'l-bô.bi 'l-muJiai

fel 'alô. fehmi'l-Kur 'ô.ni'l-münezzel. 
Kaynaklarda Miftô.J:ıu '1-lübbi'l-muJifel 
'ald iehmi'l-Kur'ô.ni'l-münzel adıyla da 
zikredilen eser hurüf ilmi esaslarına gö
re yazılmış bir tefsirdir. Gubrlnl, kitapta 
Arap dili ile mantık ilminin gerektirdiği 
açıklamaların yanı sıra nüzQI sebeplerine 
de yer verildiğini, ancak bunun dışında 
eserin fazla bir önemi bulunmadığını be-

lirtir. Zehebl de kitabın, Arap dili grame
rinin hiçbir şekilde imkan vermediği ihti
mallerle dolu bir tefsir olduğunu , buna 
rağmen hocası Mecdüddin et-Tünisl'nin 
onu çok beğendiğini söyler. Ayetler ve sü
reler arasındaki tenasüp konusunda ön
de gelen alimlerden olan Bikal ise Na?
mü'd-dürer fi tenô.sübi'l-ô.y ve's-süver 
adlı tefsirini yazarken. Haralli'nin ayetler 
arasındaki münasebetten bahseden tef
sirinden AH İmran süresinin 37. ayetine 
kadar yazılmış bir nüshayı elde ettiğini. 
bundan kabul ettiklerini tefsirine aynen 
aldığını ve başka eserlerden de faydalan
makla birlikte onun koyduğu esaslar çer
çevesinde eserini tamamladığını kaydet
mektedir (Na?mü 'd-dürer, I, lO; Kara, s. 
ll7-ll 9). Paris Bibliotheque Nationale'
de (nr. ı 398) bir parçası bulunan bu tef
sirin tamamlanıp tamamlanmadığı bilin
memektedir. Z. el-'Urve bi-miftô.J:ıi'l

bô.bi'l-muJiaffelli-fehmi'l-Kur'ô.ni'l
münezzel. el-'Urve li'l-miftô.J:ıi'l-fô.tif:ı 
li'l-bô.bi'l-muJiaffel el-müfehhim li'l
Kur'ô.ni'l-münezzel adıyla da anılan 
eserin (KetUre, sy. 3, s. 107) bir nüshası 
Kahire'de Hidlviyye Kütüphanesi'nde bu
lunmaktadır (Brockelmann, GAL, I, 527). 
Bikal, tefsirinin mukaddimesinde, kendi
sinin çokça faydalandığı bu eserin el
ahrufü's-seb'a* ve kıraatlerle ilgili oldu
ğunu belirtmektedir (Na?mü'd-dürer, I. 
ı O) . 3. es-Sırrü '1-mektılm fi mul]ô.ta
beti'n-nücum. Keşfü'v?:unun'da (ll, 
989) Mul]ô.tabetü'ş-şems ve'l-Jiamer 
ve'n-nücum adıyla geçen eser sihir ve 
tılsımla ilgili olup Zeynüddin el-Malatl 
buna bir reddiye yazmıştır. Takıyyüddin 
İbn Teymiyye ise kitaptaki görüşlerin kü
für olduğu kanaatindedir. Öte yandan 
eserin Fahreddin er-Razl'ye ait olduğu 
ileri sürülmekte ve bizzat Razi'nin böyle 
bir eserinin bu lunduğundan söz ettiği 
belirtilmektedir (Uludağ , s. 62-63) . An
cak Kati b Çelebi, eserin Razi'ye ait olma
dığını İbnü's-Sübkl'den naklen söylemek
tedir. es-Sırrü'l-mektilm'un çeşitli yaz
ma nüshaları mevcuttur (TSMK, llL Ah
med, nr_ 3256; Süleymaniye Ktp., Aşir 
Efendi, nr. 573, Ayasofya, nr_ 2796; Köp
rülü Ktp ., nr_ 925). 4. el-imô.nü't-tô.m bi
Muf:ıammedin en-nebiyyi 'aleyhi's-se
lô.m (el-fmanü't-tam bi-i]ayri 'l-enam). İb
nü'l-Barizl'nin TevşiJiu 'ura'l-imô.n fi taf
zili J:ıabibi'r-raf:ımô.n adlı kitabına daya
nır. Eserde Hz. Peygamber'in insan-ı ka
mil, Allah ile mahlukat arasında vasıta ve 
külll hakikat olduğu. bu hakikatin yoklu
ğu halinde ne alemin manası ne de mah
lükatın bir esası kalacağı fikri üzerinde 
durulur (KetGre, sy. 3, s. 107-108). S. Ma-
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Jiiilô.t. Haralli'nin derlediği hikmetli söz
leri ihtiva eden ve bir nüshası. müellifin 
diğer bazı eserleriyle birlikte Paris Bibli
otheque Nationale'de bulunan (nr. 1398) 
bu risale George Ketüre tarafından yayım
lanmıştır (bk. bibl) 6. Fütyô. şalô.J:ıi'l
'amel li'nti?ô.ri'l-ecel. Namaz. oruç ve 
zekat gibi ibadetlerle ilgili çeşitli öğütleri 
ihtiva etmektedir. 7. el-Vô.fi. Miras hu
kukuna dair olup Karafi, feraiz sahasın
da bu kadar güzel bir eser görmediğini 
söyler. 8. et-Tevşiye ve'Hevfiye. Kıraat

le ilgili olan eser Bikal'nin kaynakları ara
sında yer alır. 9. el-Ma'Jiülô.tü'l-üvel. 
Mantığa dair bir eserdir. 

Haralli'nin kaynaklarda zikredilen di
ğer eserleri şunlardır : Tefhimü me'ô.ni'l
J:ıuruf elleti hiye mevô.ddü'l-kilem fi 
cemi'i elsineti'l-ümem, el-LemJ:ıa fi 
ma'rifeti'l-J:ıuruf, Şemsü metô.li'i'l-Jiu
Wb ve bedrü tavô.li'i'l-guyub, Şerf:ıu'l

esmô.'i 'l-f:ıüsnô. (bazılarının yazma nüs
haları için bk. Brockelmann, GAL, I, 527; 
Suppl., I, 735) . 
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Yapılması 

din tarafından yasaklanan fiil. 
_j 

Sözlükte masdar olarak "bir şey bir kim
seye yasak olmak", isim olarak da "yasak
lanan, helal olmayan şey" anlamına ge
len haram kelimesi, çeşitli türevleriyle 
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birlikte Arapça'da zengin bir kullanım 
alanına sahiptir. Bunlardan hurmet "en
gel olmak, yasak olmak, mümkün olma
mak; saygı duymak"; hırman "kişiyi bir 
iş, davranış veya haktan mahrum bırak

mak"; ihram "bir şeyi yasaklamak, haram 
saymak; haram beldeye veya haram ay
lara girmek; hac veya umreye niyet ede
rek dikişsiz elbise giymek"; t ahrlm "ha
ram kılmak, yasaklamak" anlamındadır. 
Fı kıh literatüründe tahrim karşılığında 
hazr, haram karşılığında mahzür ter im
leri de kullanılmaktadır. Ayrıca Mekke ve 
Medine'ye Harem denilmesinden "ha
ram aylar" ve "harim " tabirlerine kadar 
örfte ve dinlliteratürde haram kökün
den türeyen birçok kelime ve terimin bu
lunduğu ve bunların neredeyse tamamı
nın kelimenin kökündeki "yasaklama, en
gelleme, mahrum bırakma" anlamı çerçe
vesinde bir muhteva kazandığı görülür. 

Haram kelimesiyle çeşitli türevleri söz
lük anlamlarında Kur'an 'da seksen üç 
yerde geçmektedir (bk. M. F Abdülbakl. 
el-Mu'cem, "]).rm" md.). Bunların çoğun
da, ileride oluşacak terim anlamı iç in 
esas teşkil edecek şekilde Allah'ın yasak 
kıld ığ ı fiillerden , dini yasaklardan. bazı 
ayetlerde de kişilerin bazı fiilieri kendile
rine yasak saymasından söz edilir. AYrıca 
Kur'an-ı Kerim'in altmış altıncı süresine 
Tahrim adı verilmesi de ikinci anlamla il
gilidir. Haram kelimesi çeşitli türevleriyle 
birlikte birçok hadiste de geçmektedir 
(bk. Wensinck. el-Mu'cem, "!:ırın" md.). 

D DİNLER TARİHİ. Yerine getirilme
diğ inde bir müeyyideyi gerekli kılacak 
dini yasaklamaların tarih öncesi devirler
den beri mevcut olduğu bilinmektedir. 
Günümüzde yaşayan iptidai kültürler
den an l aşı l dığı kadarıyla topluluk, fert 
ve tabiat arasındaki sosyokültürel denge
nin korunmasına katkıda bulunan tabu 
fikri haram düşüncesinin gelişmesinde 

önemli rol oynamıştır. Bütün dinlerde ri
ayet edilmesi gerekli yasaklar sistemi 
vardır. Yasaklanm ış şeyi ifade eden tabu 
kavramı kutsal, kutsal dışı (profan), te
miz ve kirli kavramlarıyla birlikte ortaya 
çıkm ış olup onlarla s ıkı bir ilişki içindedir. 

Modern araştırmalar, en erken dönem
lerden itibaren insan zihninin kozmosu 
birbirine zıt iki kategoriye ayırarak yo
rumladığını ortaya koymuştur. Bu kate
gorik düşünme biçimi, insanın mevcudi
yetini tehlikeye atan nesnelerle onun var
lığının devamına katkıda bulunan nes
neler arasındaki ayınma dayanmıştır. Bu 
aynı zamanda insanın kozmosu iki ayrı 
alana bölme sürecinin başlangıcına da 
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işaret eder. Latince sacer kelimesinin 
taşıdığı zıt anlam da ("lfmetlenmiş" ve 
"kutsal") bu sürecin izini taşımaktadır. 
Bu durumda temel ayırımın "iyi" (fayda
lı) ve "kötü:' (zararlı) kavramiarına da
yandığını söylemek mümkündür. Klasik 
örnek olarak Zerdüştllik'teki düalist un
surun oldukça eskiye uzanan böyle bir 
arketipi yansıttığında şüphe yoktur. Ba
sit bir tecrübeye dayanan bu ayırım, ay
rıntıları bilinerneyen bir süreç sonucunda 
kutsal ve kutsal olmayan şeklinde daha 
soyut bir ayınma dönüşmüş olmalıdır. Bu 
durumda temiz. kirli ve tabu duyguları
nın kutsal ve kutsal olmayan ayırımından 
türediği düşünülebilir. Kutsal olmayanın 
tehdit edici içeriği. onun dağuracağı teh
likeleri bertaraf etmek üzere tabu fikri
nin gelişmesine yol açmıştır. Böylece ta
bu, kutsal olmayan alandaki tehditlere 
karşı koruyucu bir özelliğe sahip olarak 
düşünülmüştür. Tabunun kendisine uy
gulandığı kutsal dışı bölgedeki nesneler 
ise kirli kabul edilmiştir. Tab u bir yandan 
kirliliğe temas eden, bir yandan da kirli
likten uzaklaştıran negatif ve pozitif bir 
içerikle doldurulmuştur. Zaman içerisin
de ahlaki plandaki değişmeler kutsal, ta
bu ve kirli duyguları arasındaki ayırımı da
ha da netleştirmiştir. içtimai hayatın çe
şitlenmesi ve gelişmesine paralel olarak 
tabu duygusu da açıklığa kavuşmuş ve 
bugün bilinen alandaki kurallar meydana 
gelmiştir. 

Tabunun en önemli fonksiyonu, basit
çe. insan ve tabiat arasındaki ilişkiyi dü
zenlemeye katkıda bulunan sınırlamalar 
üretmesidir. Tonga dilinde "belir lenmiş" 

anlamına gelen tabu kelimesi, insanın 
karşılaştığı olaylar sonucunda tavır ·aıma

sını ima eder. Buna göre tabu olan her
hangi bir şey aşılamaz, çiğnenemez veya 
ihlal edilemez. Eğer ihlal edilecek olur
sa tabunun yöneldiği nesnedeki "myste
rium" (sır) ihlal edene bela getirecektir. 
Böylece iptidai zihniyete göre tab u olum
suz bir enerjiyi engellemektedir. Bunun
la birlikte dini düşüncenin bugünkü an
lamda sistematik hale gelmesinden iti
baren ihlal sonucu tehdit edici gücünü 
kullanan nesnedeki cezalandırıcılık yet
kisi nesneden alınmış ve ilahi güçlere dev
red ilmiştir. Bu noktadan sonra tabu duy
gusundan haram anlayışına geçecek bir 
zemin hazırlanmıştır. 

Tabu türü yasaklamaların ilk ve en 
önemli örnekleri. kabilenin birlikteliğini 

parçalamaya yönelik öldürme fiili etrafın
da oluşmuş. böylece insanlığın başlangı

cından itibaren grubun varlığını tehlike-

ye sokan her fiil yasaklanmıştır. Erken dö
n emierden itibaren ortaya çıkmaya baş
layan ikinci tür yasaklamalar daha çok 
yiyecek kültürüyle ilişkili olmuştur. Kabi
lenin kendisinden türediğine inanılan to
tem hayvanlar (bazan bitkiler) ve yine ka
bile fertlerinin hayatını tehlikeye sokan 
diğer canlıların yenmesi -bazı özel mera
simler hariç- yasaklanmıştır. Bu yasak, o 
hayvanın tabu haline getirilmesiyle te
min edilmiş görünmektedir. 

Tab u kaynaklı bir başka yasaklama, ka
dın ve erkek arasındaki münasebetleri 
düzenleyen kurallarda ortaya çıkar. Bu 
kuralların çoğunda erkeğin. hayız (regl) 
dönemindeki kadınla cinsi münasebete 
veya daha ileri düzeyde her türlü tensel 
münasebete girmesi yasaklan mıştır. Ka
dının hayız sırasında tabu ilan edilmesi, 
geleneksel olarak kanın sakınılacak bir 
şey gibi kabul edilmesi inancıyla açıklan

mıştır. Bununla birlikte daha dikkat çe
kici bir görüş bu tabuyu, hayız dönemin
de kadının erkekten korunması için geliş
tirilen bir savunma tab us una kadar çıkar
maktadı r. Bu görüşe göre. anaerkil dö
nemde kadının korunmasını sağlamak 
amacıyla geliştirilen söz konusu tabu, ata
erkil bir hayat tarzı ile birlikte kanaması 
olan kadını tehlikeli sayan olumsuz bir ta
bu haline dönmüştür. 

Diğer tabu örnekleri arasında en çok 
bilinenleri, bir anlamda kabiledeki nüfus 
dengesini korumaya yönelik kabile içi cin
si münasebet tabusu ve zina ile kabilede
ki mal güvenliğini korumaya yönelik hır
sızlık tabusudur. Ayrıca cinsler arasındaki 
ilişkileri düzenleyen ya da özel bir görev
le yükümlü kabile fertlerinin diğerleriyle 

münasebetlerini tertip eden tabular da 
mevcuttur. Daha alt düzeyde hastalar, 
gebeler, sakatlar veya bazı özel anlama sa
hip isiın i erin zikredilmemesi gibi çeşit
li yasaklama kuralları da geliştirilmiştir . 

Tabu şeklindeki yasaklama türlerinin 
pek çok çeşidi , bugün ilkel yaşama sevi
yesini sürdüren kabileler arasında varlı
ğını devam ettirmektedir. Bunun çarpıcı 
örnekleri, bilhassa Okyarrusya ve Afrika 
yerlileri arasında yapılan araştırmalarda 
görülmektedir. 

iptidai kültürlerdeki tabu çerçevesin
de ele alınan bütün yasaklamaların dini 
bir hüviyetinin bulunduğunu söylemek 
yanlış olur. Bununla bir likte tabu türü 
yasaklamaların bazılarının zamanla dini 
hüviyete büründürdüğünü söyleyenler 
de vardır. Özellikle niçin tabu olduğu bel
li olmayan ve yalnızca uzun bir zaman
dan beri tekrarlanarak sürdürülen tab u-



ların kökeniyle ilgili problemler zaman 
içerisinde dini birtakım kavramlarla açık
lanır hale gelmiştir. Böylece bu tip etiola
jik tabular, yaratılışın başlangıcında ilahi 
güçlerin koyduğu yasaklamalar olarak 
değerlendirilmiştir. Öte yandan daha ile
ri uygarlık düzeylerinde bazı ta buların se
bepleri ni daha anlaşılır yolla açıklama ge
reği doğmuştur. Bu tip tabular. çoğunluk
la kamu hukukundaki yasaklamalar hali
ne döndürülmüştür. Dinler tarihçileri ve 

· sosyal antropologlardan bazılarına göre 
ilahi dinlerde haram kavramı ile anlatılan 
tabuların büyük bir kısmı. dini hüviyete 
büründürülen ilk tip tabulardan türe
miştir. 

Hinduizm'de haram meselesi geniş bir 
yer tutar. Haram kavramının işlendiği te
mel külliyat Brahmanalar ve Manu ka
nunlarıdır. Bu iki külliyata göre aile içi 
cinsi ilişki. hayız döneminde kadınlarla 
bir arada bulunma. farklı kast mensup
larının birbirleriyle münasebete girmesi, 
et yeme ve alkollü içecek içme temel ha
ramlardandır. Fakat bu yasaklamalar aşa
ğı kastlara doğru inildikçe hafiflemekte
dir. Ayrıca Man u kanunları yiyecekle ilgili 
çok sayıda hararnı kapsar. Özellikle sarım
sak. mantar. soğan ve pırasa gibi yiye
cekler ve içki haramdır. Sudralar gibi alt 
kastlar için ise bu yiyecekler helaldir. Bu
dizm ve Jairiizm'de en başta gelen ha
ram zina ve hayvan eti yemektir. içki iç
mek de haram sayılmaktadır. Si h ler ara
sındaki en önemli haram konuları büyü 
yapmak, zina. mezar ziyareti ve putlara 
saygı göstermektir. Zerdüştilik'te zina, 
hayız döneminde kadınla münasebette 
bulunmak. homoseksüellik, köpeğe ve 
ineğe zarar vermek başta gelen haram
lardandır. 

Eski Türk dini. Taoizm ve Şintoizm gibi 
etnik dinlerde haram kavramı daha çok 
tabu çerçevesinde ele alınmış. bazı ya
saklamalar da dinle bağlantılı olmadan 
töre hukukuyla ilişkilendirilmiştir. Buna 
göre eski Türkler'de kutsal olduğu için 
totem hayvanını yemek yasaktı. Aynı şe
kilde su ve ateşi manevi anlamda temiz 
tutmaya yönelik çok sayıda yasaklama 
vardır. Zina. aile içi cinsi ilişki de Türk tö
re hukukundan kaynaklanan yasaklama
lardandır. Şintoizm'deki temel yasaklar 
zina, aile içi cinsi ilişki ve hayvanlarla cinsi 
münasebette bulunmaktır. öte yandan 
rahiplerin özel statüsüyle ilgili olarak çok 
sayıda yasak tahsis edilmiştir. Taoizm'
deki en önemli yasaklama ise insan öldür
me çerçevesinde geliştirilmiştir. 

Eski Ön Asya'nın semitik kültürlerinde 
yer alan yasaklamaların çoğu kamu hu
kuku alanına girenlerdir (insan öldür
me, hırs ı zl ı k , zina gibi) . Bu tip hukukiya
saklamalarla dini bir hüviyet içerisinde 
görülen yasaklamalar arasında tamamen 
olmasa bile ciddi bir ayırım yapılmıştır. 
Semitik dillerde ortak olarak haram kav
ramını anlatmak için genellikle "tahsis 
edilmiş" anlamında ködeş fiil kökü kulla
nılmıştır. Bu durumda ködeş olan herhan
gi bir şey tabudur. Semitik kültürlerde 
ködeş genellikle tannlara ait olan hakları 
içermektedir. Tabunun eşiti olarak ve yi
ne tanrıların haklarını içerecek anlamda 
kullanılan bir başka kelime de heremdir. 
Ködeş veya herem, daha çok ilahiara ait 
olan herhangi bir kült nesnesinin tabu olu
şunu ima eder. Buna göre tannlara tah
sis edilen herhangi bir takdime tabu oldu
ğu için insanlar tarafından kullanılamaz. 

Yahudi literatüründe oldukça geniş iş
lenen haram kavramı Tevrat'taki "613 
emir"le (taryag mitzvot) ilişkilendirilmiş
tir. Rabbinik geleneğe göre Sina'da Hz. 
Musa'ya vahyolunan 613 emrin (mitzvot) 
36S'i haram kavramı içerisine giren ya
saklamaları, 248'i helalleri kapsar. Her 
ne kadar Eski Ahid'de haram (tahsis et
mek) fiilinden (Levililer. 27/28) türetilen 
herem kelimesi mevcutsa da bu fiil esas
ta Yahve'ye adanan her türlü şeyi belirt
mek üzere kullanılmış olup mitzvotun 
kapsadığı anlamı içermemiştir. Bununla 
birlikte rabbinik gelenekte herem kelime
si dini birtakım yasaklamaları ihtiva ede
cek şekilde genişletilmiştir. 

Eski Ahid'e göre. uyulmadığında dinin 
inkarı anlamına gelerek günahkar duru
muna düşülmesine sebep olan haramla
rın büyük bir kısmı putlara tapmak (Çı
kı ş . 20/3, 4). insan öldürmek (Çıkış, 20/ 

13). zina yapmak (Çıkış, 20/ 14), çalmak 
(Çıkış, 20/1 5). yalan yere şahitlik etmek 
(Çıkış, 20/16, ı 7), aile içi cinsi ilişkide bu
lunmak (Levililer, 19/6-18; 20/10-15) , 
homoseksüellik (Levililer, 20/ 13). hay
vanlarla cinsi ilişki kurmak (Levili ler, 20/ 
15, 16), c inci ve falcı! ara başvurmak (Le
vililer, ı 9/31; Tesniye, I 8/10- ı 3). Tanrı'ya 
küfretmek (Çıkış, 22/28; Levili ler. ı 9/ 12; 
24/ 16) ve helal (kaşrut) yiyecekler dışın
daki şeyleri yemek (Tesniye, 14) gibi ko
nulardan oluşmaktadır. Öte yandan Tal
mud, bizzat herem kelimesini kullanarak 
(Nedarim , 2•; Bezah, 36b) yasaklanan bir
takım konuları sıralar. Bunların çoğu, Es
ki Ahid'de sıralanınayan daha ayrıntılı ko
nulardaki haramlardır (adak adama esna
sında yasak olan uygulamalar, adak ada-
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yan l arın uyması gereken özel şartlar gi
bi) Ahd-i Atik'te mukaddesle bayağı şe
yi ve murdarla tahiri birbirinden ayırt et
me ve insanlara bildirme görevi Levililer'e 
verilmiştir (Levililer, 10/ 10; Hezekie l, 22/ 

26; 44/23) . 

Rabbinik gelenek haramların sebebini 
sorgulamama gibi bir eğilim içindedir. R. 
Simean b. Yohai'ye göre Tanrı haramların 
sebebini bildirmemiştir (Pesikta , ı ı 9•). 
Emirlerin sebebi araştırılmamalı ve oldu
ğu gibi kabul edilmelidir (Sifra Kedos
h i m, ı ı /2 2) . Bununla birlikte emirlerin in
sana faydalı olduğu hususu sıkça vurgula
nır. Haramlar İsrail'in kutsallığını güçlen
dirir (Mekhilta, 89•). Bunlar insanı arındır
mak (Genesis Rabbah, 41/1) ya da İsrail'i 
faydalandırmak içindir (Makkot, 3/16) . 

Helenistik dönemden itibaren çeşitli 
dini emirlerin sebeplerini putperestlere 
açıklamak zorunda kalan yahudi filozof
ları. rabbinik gelenekten farklı olarak 
haramların mahiyetini sorgulama ihtiya
cını hissetmişlerdir. Bu konudaki ilk sis
tematik yorumu yapan Philo. her türlü 
dini emrin amacının insanı faziletli bir 
şekilde yaşamaya sevketmek olduğunu 
söyler. Mu'tezile kelamının etkisiyle Saa
diya Gaon (Said b. YOsuf ei -FeyyOml). Eski 
Ahid'de haram ve helallerin sebeplerinin 
akli olarak bilinebileceğini savunmuştur. 
Ona göre bu emirler, dini hayattan uzak
laşmadan insan hayatını yaşanır kılmaya 
yöneliktir. Karai filozofları ve Bahya b. Pa
ku da, emirlerin akla uygunluğu ve aklila 
bilinebileceği konusunda Gaon'u takip 
ederken Joseph b. Zaddık. haram ve he
lallerdeki kutsiyeti ön plana çıkararak ak
la uygunluk problemini dikkate almamış
tır. Maimonides (İbn MeymOn). Tevrat'taki 
bütün emirlerin bir sebebinin veya işe 

yararlılığının olduğunu söylemiştir. Mis
tik eğilimli Hasdai Crescas ve Joseph Al- · 
bo emirlerin akli yönünün önemli olma
dığını. yalnızca Tanrı'nın emretmiş olma
sının yeterli olacağını savunmuşlardır. Ka
balistler ise tamamen farklı bir yaklaşım
la Tevrat'taki her yasağın ilahi kozmoloji
de bir şeyle bağlantılı olduğunu ve emirle
re uyulduğunda evrendeki ilahi uyurnun 
güçlendiğini ileri sürmüşlerdir. Haramla
ra riayet edilmediğinde tatbik edilecek 
müeyyideler Yahudilik'teki günah kavra
mıyla ilişkilidir. Bu müeyyideler. cemaat 
dışına itHrnekten ölüme kadar uzanan 
dünyevi cezalar yanında öteki dünyada 
uygulanacak çeşitli cezaları kapsar. 

Yahudilik'ten farklı olarak Hıristiyan
lık'ta haram kavramı üzerinde fazla du
rulmamıştır. Bu konuda Hz. Isa'nın yaşa-
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yışı ile Pavlus'un yorumu arasında köklü 
değişiklikler söz konusudur. Hz. Tsa, şeri
atı iptal etmeye değil tamamlamaya gel
diğini, şeriattan en küçük bir harf veya 
noktanın dahi yok olmayacağın ı belirt
miş (Matta, 5/17- 19) , kendisi de şeriat 

kurallarına göre yaşamış. kavminin her 
şeyi Tevrat'la düzenlenmiş dini hayatını 
paylaşmış. sinagoglara ve mabede devam 
etmiş (Markos, l / 29; 14/49; Yuhanna, 6/ 
59; 7/ 14; 8/20) , hac bayramlarına iştirak 
etmiş (Luka, 13/41-50; Yuhanna, 2/13; 5/ 
1). vergi ödemiş (Matta. 17/ 24-27). iyi
leştirdiği cüzzamlıyı kahine göndermiş
tir (Luka, 17/ 14) . Dini yasakların gerçek 
hedefini göstermiş. bu çerçevede öldür
me ve zina gibi haramların önemini vur
gulamıştır (Matta, 5/21-30) . Diğer taraf
tan cumartesi yasakları. temiz ve helal yi
yecekler, rabbilere itaat, boşanma gibi hu
suslarda değişiklikler yapmıştır (Markos, 
2/27-28; 7/8, 14-23; l 0/ l-9; Matta, 23/2 ). 

İlk dönem hıristiyanları da dini emir ve 
yasaklar konusunda Yahudiliği takip et
mişlerdir. Yahudilerin dışında başka mil
letlerden olup da Hıristiyanlığa girenlere 
yönelik haramlar (putlara tap ma , zina, 
boğulmu ş hayvan ve kan). o dönemde 
hıristiyanlar arasında Yahudilik'teki uy
gulamanın geçerli olduğunu göstermek
tedir (Resullerin i ş leri. 10/9-16; ll / l - 10; 
15/20, 29). 

Yahudi şeriatı (Tevrat) karşısında ilk 
menfi hıristiyan tavrını belirleyen Pav
lus'tur. Pavlus şeriatın müsbet bir rol oy
nadığını (Roma lıl a r'a Mektup, 7/ 12; Ga
l atyalıla r' a ikinc i Mektup , 3/ 23-25), fa
kat Mesih'in şeriatının Musa şeriatının 
yerine geçtiğini belirtir. Şeriatın ilahi ve 
mükemmel niteliğini inkar ettnez, ancak 
artık davranışlara yön veremeyeceğini 
bildirir (Roma l ı lar'a Mektup, 7/ 12; 10/4) ; 
Mesih'in şeriatının sevgi ve merhamet 
olduğunu ifade eder. 

Pavlus. Musa şeriatının geçersizliğini 

ilan ederken öte yandan bizzat kendiliğin
den kötü ve yasak olan fiilieri de sıralar. 
Ona göre zina. pislik. şehvet. putperest
lik, sihirbazlık. düşmanlıklar. kıskançlık, 
gazaplar. çekişmeler. ayrılıklar. fırkalar. 
hasetler, sarhoşluklar. sefahetler gibi 
şeyleri yapanlar Allah'ın melekOtunu mi
ras almayacaklardır (Galatyalılar' a ikinci 
Mektup, 5/ 19-21 ). Bütün haksızlık, kötü
lük, tamah, şerirlik. haset. katil , niza, hi
le, huysuzluk ile dolu olanlar. kötülük söy
leyenler, zemmamlar. küstah, kibirli, övü
n ücü, ana babaya itaatsiz kişiler. .. ölü
me müstahaktır (Romalılar'a Mektup, 
l /28-32; Korintos lular'a Birinci Mektup, 
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6/9- 10; Efesoslular'a Mektup, 5/3-5 ; Ko
loseliler' e Mektup, 3/5-8) . 

Hıristiyanlık'ta günah birçok kısma ay
rılmakta. tabii ve ilahi kanunların çiğnen
mesi fiili günah olarak nitelendirilmekte, 
bu çerçevede de haram ve yasaklar söz 
konusu olmaktadır (bk. GÜNAH) . 
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i!l!l KüRŞAT DEMİRCİ 

D FIKIR. Haram. fıkıh ter imi olarak 
mükelleften yapılmaması kesin ve bağ
layıcı tarzda istenen fiili ifade eder. Ah
lak ve hukuk literatüründe muharrem, 
mahzur. menhiyyün anh, memnü', mez
cürün anh. m a'siyet, zenb. kabih, seyyie 
gibi çeşitli kelimelerin de "yasaklanan 
şey" manasında haramla aynı veya yakın 
anlamlarda sıkça kullanıldığı görülür (Aia
eddin es-SemerkandT, s. 40; Fahreddin er
Razi, I, 127-128; Şevkanl , s. 6) 

Haram yerine mahzur kavramını ter
cih eden Gazzali onu "vacibin mukabili" 
(el-Müstaşfa, I, 66, 76). Fahreddin er-Ra
zive Zerkeşi "faili şer'an zernınedilen şey" 
(el-MaJ:ışül, I, I27; el-Ba/:ırü 'l-mu/:ıft, I. 255) 
diye tarif etmiş, Şevkani buna "terkede
ni övgüye layık kılan şey" ilavesini yapmış

tır (irşadü'l-fu/:ıül, s. 6) . Bu ifadelerde ge
çen "kötülenen, zemmedilen" kaydı rnek
ruh, mubah ve mendubu tanım dışı bı
rakmaktadır. Hanefiler'den Sadrüşşeria 
gibi usulcüler, hararnı "işlenildiğinde ce
za gerektiren şey" (et-Tavzf/:ı, II. 125) di
ye tarif ederek ceza unsurunu ön plana 
çıkarmışlardır. Haram ve mahzur kavram
larının, bu tariflerde olduğu gibi önce ya
saklanan fıilin bizzat mahiyetinden veya 
maruz kalacağı müeyyideden hareketle 
şer'i hükmün bir alt başlığı olarak tarif 
edilmesinin yanı sıra, daha sonraki dö
nemlerde hükmün kendisiyle sabit oldu-

ğu delilin mahiyeti nazarı itibara alınarak 
tarif edilmeye başlandığı ve bu yak
laşımın giderek ağırlık kazandığı görülür. 
Bu sebeple de İslam hukukçularının ço
ğunluğu har arnı. "kat'i veya zanni bir de
lil ile şer'an yapılmaması kesin olarak is
teni len fıil" şeklinde tarif etmiş, Hanefi
ler ise delilin kat'i olmasını şart koşarak 
yasağın , yani kesin olarak kaçınınayı ta
lebin kat'i bir delil ile sabit olması halin
de buna "tahrim" (haram) , zanni bir delil 
ile sabit olması durumunda "tahrimen 
kerahet" (tahrTmen mekruh) adını vermiş

lerdir. Bu ayırım, bir bakıma onların ter
minolojisindeki farz ve vacip kavramları
nın mukabilini teşkil etmektedir (Bahrü
lulQm el-Leknevl, ı. 58). Bu durumda Ha
nefiler'e göre haram, "şer'an kat'i bir 
delil ile kesin olarak nehyedilen şey" diye 
tarif edilebilir. Burada hükmü ispat eden 
delilin kat'i olması ölçü alınmakla birlikte 
aslında Hanefiler'le cumhur arasında ko
nunun özüyle ilgili bir ihtilaf yoktur. Zira 
Hanefiler'e göre farz veya vacip, terki ha
linde ceza gerekeceği manasında müşte
rek olduğu gibi tahrim ve tahrimen ke
rahet de kaçınılmadığı zaman ceza gere
keceği anlamında müşterektir. Hatta 
Ebu Hanife ve Ebu Yusuf rnekruhun ha
rama daha yakın olduğunu söylemekle 
yetinirken İmam Muhammed, kerih gö
rülen davranışların ceza gerektireceği an
lamında her rnekruhun haram olduğunu 
söylemiştir (Sadrü şşerla . ll , 126; Bahrü
lulQm el-Leknevl, I, 58). Bu açıdan bakıl
dığında ihtilafın terminolojide kaldığı ve 
Hanefiler'in haram tabirini kullanırken il
gili ayetin (en-Nahl 16/ 1 16) işaretinden 
de faydalanarak daha titiz davrandıkları 
söylenebilir. 

Haram konusu fıkıh usulü literatürün
de "hüküm" ana başlığı altında incelenir. 
Usulcülere göre hüküm iktiza. tahylr ve
ya vaz' bakımından mükelleflerin fiilieri
ne ilişkin Allah'ın hitabı , fakihlere göre 
ise bu hitabın gerektirdiği sonuçtur. Mü
kelleften bir işin yapılması veya yapılma
masını talep anlamında iktiza veya onu 
serbest bırakma manasında tahylr ifade 
eden şariin hitabı kavramsal çatı çerçe
vesinde teklifi hükmü teşkil eder. M ükel
lefi serbest bırakan tahylrle ilgili hitabın 
veya neticesinin (mubah) teklifi hüküm 
çerçevesinde değerlendirilmesiyle ilgili 
usuli tartışmalar bir yana (b k. HÜKÜM; 

MUBAH), Allah'ın hitabı kesin olarak bir 
işin yapılmasını taleple ilgili ise buna 
icab" (vacip kılma). bir işin terkedilmesi
ni taleple ilgili ise buna da "tahrim" adı 
verilir (Fahreddin er-Razi. I, ı 13). Bazı 


