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I. iSLAM ÖNCESi 

DiN ve TOPLUMLARDA HAYVAN 

Il. iSLAM KÜLTÜRÜNDE HAYVAN 

Arapça aslı hayevan olan kelime. diğer 
Sami dillerde de bulunan "hyy 1 hyv" (ya
şamak, canlı olmak) kökünden gelen 
"canlı, diri" anlamında bir isimdir. "Hyy" 
kökünden gelmesi sebebiyle kelimenin 
aslı hayeyan iken telaffuz kolaylığı için 
ikinci "ya"nın "vav"a dönüştürülmesi so
nucu hayevan biçimini almıştır: ancak 
Arapça konuşma dilinde ve Türkçe'de 
yaygınlıkla hayvan şeklinde söylenir. Ha
yevan Kur'an'da "hayat, yaşama" anla
mında geçmektedir (ei-AnkebGt 29/64). 
Kelimenin çoğulu hay(e)vanattır. 

I. iSLAM ÖNCESi 

DiN ve TOPLUMLARDA HAYVAN 

En eski zamanlardan günümüze ka
dar çeşitli hayvan türleri dini açıdan ya 
ibadet objesi ve vasıtası olarak saygı gör
müş veya bir kültle ilgili kabul edilmiştir. 
Mitolojilerde bolca işlendiği gibi hayvan
ların bilgeliğini, sihir veya kehanetteki 
fonksiyonlarını açıklamaya yönelik çok sa
yıda efsanenin bulunduğu bilinmektedir. 
Haklarındaki bu geniş inanç birikimine 
rağmen dinler tarihi literatürüne daya
narak homojen bir hayvan tasviri yapabil
mek neredeyse imkansızdır. Her şeyden 
önce iptidai topluluklarda geliştirilen hay
van inançlarını toplu bir şekilde verebil
mek çok zordur. Bunun temel sebebi. 
erken dönemlerden beri yeryüzündeki 
bilinen bütün hayvanların (fauna) dini bir 
niteliğe büründürülmüş olmasıdır. Ayrı

ca hiçbir hayvanın sadece tek bir inanç 
türüyle alakah sayılmaması, konuya iliş-

kin ikinci bir problem in ortaya çıkmasına 
zemin hazırlamıştır. Mesela kurban ola
rak seçilen bir hayvan hem totemle hem 
sihirle hem de dünyevi konularla ilişkilen
dirilmiştir. Sonuçta hayvanlar arası ortak 
kategoriler bir yana. hayvanın kendisiyle 
sınırlı standart bir kategori oluşturmak · 

dahi imkansız hale gelmiştir. 

Bir başka metodik problem de hayvan
larla ilgili inançların zoolojiden antropo
lojiye kadar uzanan geniş bir bilimler sı
nıflamasını kapsamasıdır. Bununla bir
likte özellikle son yıllarda geliştirilen ar
keozooloji gibi yan disiplinler konunun 
aydınlatılmasına önemli katkılarda bu
lunmuştur. Arkeozooloji. bir anlamda es
ki dünya insanının hayvan biyolojisi ko
nusunda neler bildiğini gün ışığına çıkar
maktadır. Eski ve çağdaş antropologlar. 
insanla hayvan arasındaki münasebetler 
konusunda önemli verilere ulaşmışlar
dır. Şüphesiz ayrı disiplinlerden gelen bu 
bilgiler dinler tarihi çatısı altında anlam 
kazanmaktadır. iptidai kozmolojide tabi
attan insana doğru gelişen bir sürecin 
varlığına inanılması. ontolojik olarak in
sanın hayvanı tabiatla kendisi arasında 
bir aracı ve bir ara kategori şeklinde gör
mesine yol açmıştır. Bu durumda hayvan 
bir yandan tabiatın. bir yandan da insa
nın kendisine dönüşebildiği ya da bazan 
tam aksine. kendisinin her iki ontolojik 
kategoriye geçebildiği bir metamorfaz 
objesi haline gelmiştir. Hayvanlar hakkın
daki pek çok inanç muhtemelen bu te
mel anlayışın etkisi altında geliştirilmiş
tir. 

Hayvanlarla ilgili dini inançların tarih 
öncesi devirlerden beri var olduğu bilin
mektedir: özellikle tabiat üstü güç taşı
dıklarına ilişkin inançlar. Neolitik dönem 
öncesinde insanlarla aralarında geçen 
mücadelenin başlangıcına kadar çıkarı
labilir. Tarih öncesi dönemlerdeki avian
maya dayalı yaşama biçiminde insanların 
hayvanları yakından tanımaları bu konu
daki dini inançların gelişmesine katkıda 
bulunmuştur. insan ve hayvan arasında
ki bu ilk ilişkinin sonucunda oluşan te
mel inançlar. hayvanın kanı içerisinde bu
lunduğuna inanılan bir ruh (can) fikri et
rafında biçimlenmiştir. Buna göre ruh 
bir anlamda kanda ikamet eden mad
demsi bir varlıktır. Özellikle Sami kavim
lerde görüldüğü haliyle kan, ruh yahut 
hayat bahşedici bir unsur olarak kutsal
dır ve boş yere akıtılmaz veya ancak belli 
dini amaçlarla akıtılabilir: bundan dolayı 
kan serpme törenierin vazgeçilmez rük
nüdür. Aynı şekilde Sami kavimlerle sı-
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nırlı kalmayan inşa edilmiş bir mekanın, 
kutsal sayılan bir alanın, yeni inşa edilen 
bir yapının veya bir nesnenin hayat ka
zanması ya da uğur getirmesi için hay
van kanı akıtılması geleneği de bu inanç
la yakından ilgilidir. öte yandan kan ın ye
ni bir hayat bahşettiği inancıyla kurban 
fikri arasında da yakın bir bağ vardır ve 
kanlı kurban kavramının oluşmasına ze
min hazırlayan başlıca unsurlardan biri 
budur. Hatta işlenen bir suçun kan dök
mekle. yani yeni bir hayat bahşetmekle 
telafi edilebileceği inancı da hayvan kur
ban etme fikrini pekiştirmiştir denilebi
lir. Dünya genelinde kurban kavramı hay
vanlarla ilgili olarak geliştirilen temel 
inançlardan biridir. 

Günümüzde bazı ilkel topluluklarda da 
sıkça rastlanan bir başka inanç ise hay
vanın kehanet veya falcılıkta kullanılma
sıdır. Genel olarak tarih boyunca hayvan
ların kehanette kullanılması ikiye ayrıl

maktadır. a) Hayvan hareketlerini gözle
rnek. Buna göre kuş. yılan , balık. bazan 
deve. koyun vb. hayvanların hareketle
rine bakarak istenilen şeyin gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceği konusunda bir keha
nette bulunulur. Özellikle tatemierden 
seçilen bu "kahin hayvanlar"ın, tabiat üs
tü yetenekleriyle önceden haber aldık

ları olayları kabile fertlerine iletecekleri 
inancına dayanan bu kehanette bilhassa 
hayvanın gidiş istikameti. çığlığı veya izi 
değerlendirilmiştir. insanlara öğüt ve
ren "bilge hayvanlar" mitosu da bu inanç
la ilgilidir. b) Hayvanların iç organlarına 
bakarak gelecekte vuku bulacak şeyleri 
önceden kestirmek. Bedenin merkezi or
ganı olarakdüşünülen karaciğer birtakım 

bölgelere ayrılarak bu bölgeler üzerinde 
görülen şekillerin hayali yorumuna daya
nılarak gelecekten haber vermeye çalışıl
mıştır (bk. FAL). Bu tip kehanetlerde za
man zaman kalp, kemik, böbrek gibi baş
ka organlar da kullanılmıştır. Bazan bu 
organlar kötü güçleri uzaklaştırma veya 
tılsım gibi sihri amaçlar çerçevesinde de 
değerlendirilmiştir (bk. BÜYÜ) . 

Bu bağlamda bir başka inanç biçimi 
de totem ve hayvan arasındaki münase
bet sonucunda ortaya çıkmıştır. Kabile
nin hayatını sürdürmesine katkıda bulu
nan veya kabilenin varlığını tehdit eden 
hayvanlar totem sayılmış. ayrıca bu hay
van totemler kabilenin veya fertlerin şah
si sembolleri haline getirilerek insanlar 
arasında bir nevi iletişim sistemi oluştu
rulmuştur. Diğer taraftan totem sayılan 
hayvanın gücüne kavuşabilmek için o 
hayvanın hareketlerine benzetilerek ya-
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pılan danslar da özellikle şaman konu
mundaki insanların öteki aleme geçmek 
için başvurdukları temel metodun daya
nağını teşkil etmiştir. 

Yakındoğu 'nun zengin hayvan varlığı 
dini inançlara doğrudan doğruya yansı

mıştır. Batı İran ve Anadolu'dan Mısır'a, 
Mezopotamya'dan Kafkasya'ya kadar 
uzanan bu geniş coğrafyada geliştirilen 
hayvanlarla ilgili inançlar birbirine çok 
benzemektedir. Bunun en önemli sebe
bi. fauna içinde yer alan ortak hayvanla
rın sayıca fazla olması ve bölgedeki göç 
güzergahlarının aynı yolları izlemesidir. 
Bununla birlikte farklı coğrafyalarda ay
nı hayvaniara daima aynı rol ve sembolik 
değerlerin yüklendiği söylenemez. 

Daha çok mitolojik metinlerde teşhis 
edilebildiği kadarıyla eski Yakındoğu'da 
hayvanlarla ilgili en köklü inançlar şu şe
kilde sıralanabilir : Sumerler arasında 
güçlü yapısından dolayı boğa . fırtına tan
rısının kutsal hayvanı ve aynı zamanda 
kozmik düzenin sembolü kabul edilmiş
tir. Ayın hilal şeklindeki görünüşü ile bo
ğanın boynuzları birbirine benzediği için 
Sumerler bu hayvanla ay arasında da iliş
ki kurmuşlardı r. As ur- Babil kültüründe 
boğa güç. bereket ve dölleyiciliğ i n sem
bolü olarak görülür. ayrıca büyük kapıla
rın iki yanına koruyucu (apotropeik) hey
kelleri kon urdu. Bu heykellerle. Tevrat'ta 
cennetin yolunu bekledikleri söylenen ke
rubller (Tekvl n, 3/24) arasında benzerlik 
bulunduğu ileri sürülmüştür (ERE, ll. 
887) . Hititler'de gök. Urartular'da savaş 
tanrısının kutsal hayvanı boğadır. Mısır'
da ise bu kült özellikle delta bölgesinde 
yaygındır ve Ap is adı verilen boğa - tanrı . 

tanrı Ptah ile Osiris'in bedenleşmiş şekli 
kabul edilmiştir. Aslan bütün Yakındoğu 
medeniyetlerinde apotropeik bir figür 
olarak kullanılmış ve şehir. saray veya ta
pınak girişlerine normal şekliyle yahut 
sfenks ve grifon (ya rı ka rta! ya rı aslan 
şeklinde mitolo ji k bir kuş) gibi karışık 
yaratıklar halinde yerleştirilmiştir. Yılan. 

Mezopotamya'da derisini değiştirmesi 
sebebiyle sürekli yenilenen sonsuz haya
tı . gelişmiş içgüdüsü dolayısıyla da bilge
liği ve dişiliği sembolize eder; Mısır'da 

ise tanrı- kral firavun un simgesidir (Ura
eus) . Deve dayanıklılığı dolayısıyla sabır 
ve iradeyi temsil ederken özellikle Sami 
kavimler arasında kurban ve kehanet 
amacıyla kullanılmıştır. Mısır'daki önem
li kült hayvanlarından biri de temizlik, öz
gürlük, egoizm ve şehvetin sembolü olan 
kedidir. Ana tanrıça Bast kedi başlı bir 
kadın şeklinde tasvir edilir; mumyalana-
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rak gömüldüğü bilinen kedi ayrıca tanrı
ça İsis 'in de kutsal hayvanıdır. Maymun. 
Mısır'da insan dilini anlayan kutsal bir 
hayvan olarak saygı görmüş. şafakta çı

kardığı sesler güneş tanrısına dua etme
si şeklinde yorumlanmıştır. Tasvirl sanat
ta bilgelik tanrısı Tot bir maymun şeklin

de yapılırdı . Karta! . bütün Yakındoğu'da 
kudreti ve hakimiyeti . güvercin de saflığı 
ve ruhu sembolize ediyordu. Bu coğraf

yada kutsal sayılan veya bir kültle ilişki
lendirilen diğer önemli hayvanlar şu şe
kilde sıralanabilir : Timsah (Mı s ır) , inek 
(Sumer, As ur- Babil, M ı s ır ). karga (Asur
Babil ), keçi. geyik, özellikle iri balıklar 
başta olmak üzere balık türleri . sinek. 
baykuş ve koyun (bütün Mezopotamya; 
M ıs ı r'da büyük t a nrı Amon koç baş lı idi) . 

Zerdüştl gelenekte bütün hayvanlar iyi 
ve kötü olmak üzere iki gruba ayrılmış
tır. BGndahişn'e göre iyi hayvanları yara
tan Hürmüz, kötü hayvanları yaratan ise 
Ehrimen'dir. Starestan adlı geç dönem
lere ait bir Zerdüştl eser iyi hayvanları 
faydalı. kötü hayvanları ise zararlı olma
larına bağlar. Zerdüştllik'te gece cinleri
ni kovduğuna inanılan horoz ve insanları 
her türlü kötülükten koruyan köpek en 
gözde hayvanlardır; ayrıca domuz ve kar
ta! da kutsallığa sahiptir. Ehrimen'in ya
rattığı kötü hayvanların başında ise ka
rınca. kertenkele ve yılan gelir. 

Uzakdoğu'da. Yakındoğu 'dakine ben
zer biçimde Hindistan'dan Çin'e kadar 
uzanan ortak bir fauna coğrafyası vardır. 
Ancak bu iki bölge mukayese edildiğinde 
Uzakdoğu mitolojisinde hayvanlarla ilgili 
inançların daha zengin olduğu görülür. 
Muhtemelen bu coğrafyadaki tabiata yö
nelik yaşama tarzının hayvan ve insan 
arasındaki mesafeyi en aza indirmesin
den dolayı Uzakdoğu mitolojilerinde bu 
iki canlı türü her an birlikte görünmek
tedir. Hayvan kurbanı fikri Uzakdoğu'da 
azalmış. fakat tamamen ortadan kalkma
mıştır. Bununla birlikte Hindistan'da Bu
dizm. Çin'de Taoizm ve Konfüçyanizm'in 
getirdiği tabiata yönelik hayat tarzı ve 
vejeteryen kültür. hayvan kurbanı fikri
nin gelişmesini ciddi olarak engellemiş
tir. Bu bölgede tannlara daha çok mey
ve. çiçek ve sebze yemekleri sunulmak
ta. bunlar törenle heykellerio önüne ve
ya mukaddes mahallere bırakılmaktadır. 
Ayrıca hayvanla ilgili inançlar takvimde. 
hatta günün belli saatlerinin temsilinde 
kullanımına varıncaya kadar pratik ha
yatla bütünleşmiştir. 

Uzakdoğu'da dini-sembolik değeri yük
s~k hayvanların başında fil gelir. Zekası 

dolayısıyla fıl Hindistan'da bilgelik tanrısı 
(Ganeş ) olarak saygı görmüştür; Mahab
harata 'yı ilham eden de odur. HindG folk
lorik inancında yeryüzü yedi filin üzerin
de durmaktadır; bazı inançlara göre kuy
ruğundaki kılların koruyucu tılsım özelli
ği vardır (ERE, ı. 514) Budist kutsal me
tinlerinden Lalitavistara'da Buda'nın ana 
rahmine düştüğünde bir fil şeklinde ol
duğu nakledilmektedir; bundan dolayı fil 
Buda'nın yeryüzüne gelişin i sembolize 
eder. Çin'de ise bu hayvan güç. zeka ve 
ölümsüzlüğün sembolüdür; Çin Hindi'n
de de özellikle beyazı kutsal ve uğurlu 
sayılmaktadır. Maymun kültünün en faz
la Hindistan'da önem kazandığı görülür. 
Burada maymun tanrı Hanuman adını 
almış ve özellikle Arı öncesi yerli halklar 
arasında tapınılmıştır ; en büyük tapına
ğının Benares'te olduğu bilinmektedir. 
Ramayana destanının beşinci kitabında 

maymun. ilahlar veya kahramanlar ara
sında aracılık yapan tabiat üstü güçlere 
sahip bir varlıktır; ayrıca Rama'ya karşı 
gösterdiği sadakatten dolayı dostluğu 
sembolize eder. Çin halk inançlarında ise 
maymun uğur getirici bir hayvan olarak 
bilinir. Sun wu-K'ung adıyla tanınan bir 
maymun kahramanlıkları dolayısıyla meş
hurdur. öte yandan maymun çelişkili bir 
şekilde hilebazlığın ve çirkinliğin de sem
bolü sayılır. Java'da ve komşu bölgelerde 
kısırlığı iyileştireceği inancıyla maymun
lara çeşitli takdimeler sunulur. 

Çin'de turnalar. uzak mesafelere uça
bilme kabiliyetleri ve uçuş sırasındaki dü
zenlilikleri dolayısıyla hasret ve iletişimi n, 
aralarındaki hiyerarşik yapıyı sürekli bi
çimde korudukları için de baba ile oğul 
arasındaki ilişkinin, Japon adalarında ise 
halkın güvenlik ve huzurunun sembolü 
olarak görülmüştür. Eski Çin coğrafya
sında her şeyden önce kötü cinleri kova
ladığına inanılan köpek özellikle Güney ve 
Batı Çin'de uğurlu bir hayvan kabul edil
miştir. Korkutuculuğundan dolayı Japon
ya'da tapınak girişlerine köpek heykelle
ri kon urdu. Hindistan'da ise köpeğin yağ
mur yağmasında fonksiyonu olduğu dü
şünülürdü. Uzakdoğu ' nun dini inançlar 
açısından önemli bir başka hayvanı olan 
kaplumbağanın Çin kozmolojisinde güç
lü bacakları ve dayanıklı kabuğuyla dün
yayı sırtında taşıdığına inanılmış. kabu
ğunun sertliğiyle evrenin sürekliliğinin . 

çok yaşamasıyla da uzun ve sağlıklı örn
rün sembolü olmuştur. Çin'de erken ta
rihlerden beri kaplumbağanın kabuğu 
üzerindeki şekiliere bakılarak kehanette 
bulunma geleneği yaygındır. Hindistan'-



da ise kaplumbağa tanrı Vişnu'nun ikinci 
enkamasyon udur; ayrıca yerli gelenekle
rinde kaplumbağa kurbanı mevcuttur. 

Üretkenliği ve besleyiciliği dolayısıyla 
eski dünyanın pek çok yerinde önemli bir 
kült hayvanı olan inek, özellikle Hindis
tan'da gelişmiş bir inanç sistemine kay
naklık etmiştir. Hindistan'da inek kültü 
Ariler'in göçlerinden öneeye kadar götü
rülürse de bu hayvanla ilgili ilk yazılı bil
giler Vedalar'da ortaya çıkar. Rig Veda'
da inek ve evren arasında ilişki kurulur; 
Atharva Veda'da ineklerin prototipi olan 
Vasa'ya bir ilahi sunulmuştur. Vedik lite
ratürde inekle yeryüzü. gök, güneş şua
ları, konuşma ve ilahi söyleyen kişi ara
sında mistik bir ilişki kurulur. Yeryüzü
nün ineğin altında bulunduğuna inanıl
maktadır. Bazı efsanelerde yeryüzü inek 
şeklinde gösterilmiştir. Hint kültüründe 
ineğin öldürülmesi haram olup Mahab
harata'da (XIII. 74. 4) ineği öldüren kişi
nin hayvanın vücudundaki kıl sayısı yıl 
kadar cehennemde kalacağı belirtilmiş
tir. Satapatha Brahmana ve Grhya Sut
ralar'da ineketinin yenilebileceğine dair 
ifadeler varsa da inek tabusu Hindistan'
da varlığını hala sürdürmektedir (ERE, 

IV. 225). 

Mitolojik kuş Garuda Hindistan'da tan
rı Vişnu'nun bineğidir. Yılan canavar Vrit
ra kaosu temsil eder; ilahi atlar (asvin) 
güneşin taşıyıcısıdır. Japonya'da Aynular 
arasında yaygın bir ayı kültü vardır. Bu 
ülkede hayvanlarla ilgili olarak sayılama
yacak kadar çok ve çeşitli kehanet ve si
hir sistemleri geliştirilmiştir. 

Grek ve Roma dinleri, büyük oranda 
yerli Avrupa halklarının öğretileriyle Do
ğu ve Mısır menşeli dinlerin karışımı ma
hiyetindedir; bundan dolayı hayvanlar 
üzerine geliştirilen inançlar da aynı karı
şım sürecini yansıtır. 

Fransa ve İspanya'daki mağaralarda 
tesbit edilen tarih öncesi duvar resimle
rinden anlaşıldığı kadarıyla yerli Avrupa 
halkları arasında özellikle boğa, ayı, kurt. 
tilki ve yaban domuzuyla ilgili çok sayıda 
kült oluşturulmuş, Grek ve Roma dinleri 
de büyük oranda bu mirası devralmıştır. 
İkinci grup önemli hayvan kültleri deniz 
canlıları etrafında yoğunlaşmıştır. Milat
tan önce VII. yüzyıldan itibaren denizcili
ğin yaygınlaşması üzerine Grek mitoloji
sine balıklarla ilgili çok sayıda inancın gir
diği bilinmektedir. Aynı tarihi süreç, Do
ğu kaynaklı dini geleneklerin Grek coğ
rafyasına girişine de işaret eder. Grekler 
arasında en popüler kahramanlardan bi-

ri, öbür dünyayı koruduğuna inanılan üç 
başlı köpek Cerberus'tur. Domuz Grek
ler'de tanrıça Demeter'in ve kahraman 
Atalante'nin, Romalılar'da savaş tanrısı 
Mars'ın kutsal hayvanıdır. Grek mitoloji
sinde Artemis, Arkadyalı Prens Callisto'
yu ayıya çevirir. Kuzey Avrupa'nın yerli 
mitolojisinde tanrı Odin ayı suretine gi
rer. Cermen kabilelerinde arı ölülerin ruh
larını taşır. Mısır'da kutsal kabul edilen 
kedi Grek ve Roma topraklarına taşınmış 
ve tanrıça Diana'nın kutsal hayvanı ol
muştur. Yunus balığı Grekler arasında 
sevgi ve yardımlaşmanın sembolü kabul 
edilmiştir; deniz tanrısı Poseidon'un kut
sal hayvanı da yunustur. Grekler'de ilahi 
bilginin tanrıçası olan Pellas Athena'nın 
ve Roma'daki bilgelik tanrıçası Minerva'
nın kutsal hayvanı baykuştur. Ayrıca ge
rek Grekler gerekse Romalılar arasında 
hayvan kurbanı ve hayvanla ilgili keha
netlerin hayli gelişmiş olduğu bilinmek
tedir. 

Eski Türkler'de hayvanlarla ilgili inanç
lar, on iki hayvanlı takvimden şamanla
rın vecd halinde yukarı aleme çıkmasına 
aracı olan hayvanların konumuna kadar 
uzanan geniş bir yelpazede yayılmıştır. 
Tarih öncesi dönemlerden beri göçebe 
Türk hayatının hayvancılığa dayalı olma
sı bu inançların gelişmesini derinden et
kilemiş ve büyük bir kısmının İslamiyet'i 
kabul ettikten sonra dahi özellikle sanat
ta ve faiklarda yaşamasına yol açmıştır. 

Eski Türk dünyasında geliştirilen hay
vanlarla ilgili temel inançların totemizm
le ilişkili olduğu kanaati yaygındır. Kabile 
mensuplarının kendisinden türediğine 
inanılan ve onları akrabalık bağlarıyla bir
birine bağlayan totemler, tipik göçebe 
karakterini yansıtacak şekilde hayvanlar
dan seçilmiştir. Öte yandan animizme da
yalı bir dini yapı arzeden eski Türk inanç
ları hayvanla insan arasındaki farklılığı ya 
ortadan kaldırmış veya en aza indirmiş
tir. Bu homojen kozmalajik anlayışta in
sanlar ve hayvanlar kolayca birbirine dö
nüşebilmekte veya klasik Şaman ayin
lerinde olduğu gibi hayvanlar insanların 
bir başka aleme geçmesinde aracılık 
fonksiyonunu üstlenmektedir. Kabilenin 
toplumsal sembolü sayılan en gözde 
hayvanlar arasında kurt. karta! ve geyik 
yer almaktadır. Bu hayvanların klasik to
tem tanırnma uyacak şekilde üstlendik
leri bir başka fonksiyon da rehber hayvan 
olmalarıdır. Buna göre totem olan bu 
hayvanlar kabilenin göç edeceği herhan
gi bir yere doğru onlara öncülük edip yol 
gösterir. 

HAYVAN 

Hayvanların üstlendiği bir başka önem
li görev de kurban inancıyla ilgilidir. Eski 
Türkler arasında en yaygın kurbanlık hay
van attır. Göktürk Kağanı Bumin'in kar
deşi İstemi öldüğünde at kurban edilmiş
tir. Atın insanları kötü ruhlardan ve kötü 
büyülerden koruduğuna inanılır. Başkırt
lar, Tulgar adını verdikleri mitolojik ka
natlı atın kendilerine yukarı alemden ha
ber getirdiğini düşünürlerdi. Atın yukarı 
alemle aşağı alemi birleştirici fonksiyonu 
Anadolu Türkmen geleneklerinde uzun
ca bir zaman varlığını sürdürmüştür. Ef
saneye göre Babailer isyanının lideri Ba
ba İlyas Amasya Savaşı'nda ölmemiş, atı
na binerek gökyüzüne çekilmiştir. Ana
dolu'da sıkça rastlanan at mezarları bu 
inancın uzantısıdır (bk. AT). Eski Türk 
inançlarında kuş motifi de çok yaygındır. 
Karta! hem totem hem de gök tanrının 
sembolüdür. Macarlar arasında Turu! adı
nı alan kuş Macar milletini kuran Arpad'a 
yol göstermiştir; aynı kuşa Tuğrul adıyla 
Orta Asya Türkleri arasında da rastlan
maktadır. Başkırt folklorunda semrük 
denilen mitolojik kuş Hint- İran gelene
ğindeki slmurgdur. Mitolojik bir sürün
gen olan ejder motifi eski Türkler'de ka
osun ve bazı yörelerde aynı zamanda yer
yüzünün sembolüdür. En eski zamanlar
dan beri bir ongun (totem) olarak saygı 
gören aslan ve kaplan ise güç ve cesareti 
temsil etmiştir; ayı da aynı özelliğe sahip
tir. 

Arabistan yarımadasında dişi ilahların 
etkinliğine (L.3.t, Menat, Uzza, Aster 1 Züh
re) ve uzak geçmişteki ana ağırlıklı aile 
yapısına bakılarak (Tekvln. 29/1-30; Çıkış, 
2/21-22; Hakimler, 15/1) ortak Semitik di
ni kültürün ana soylu (matriarkal) bir aile 
sistemiyle yakından ilişkili olduğu söyle
nebilir. Böylece Cahiliye toplumundaki 
"kızların tannlara kurban edilmesi" ve 
adak merasimlerinde özellikle dişi hay
vanların seçilmesi (bahlre. ham, vaslle ... ) 
geleneği daha açık biçimde anlaşılır. Öte 
yandan bazı itirazlar olsa da ortak Sami 
mirasın bir başka önemli özelliği de tote
mizmdir. Buna göre her kabile özellikle 
hayvanlardan seçilen totemler etrafında 
yapılanmıştır. Bununla birlikte eski İbra
niler'de olduğunun aksine Cahiliye Arap
ları'nın bu tatemierden türediğine dair 
hiçbir inanç yoktur; bu totemler ortak 
hayvan -ata değil daha ziyade bir işaret 
ya da kabile sembolü niteliğindedir. Bu 
tip totemik inançlara Kur'an da imada 
bulunur. Nuh kavminin önemli tanrıla
rından Yegüs (aslan), Yeuk (at) ve Nesr'e 
(kerkenez kuşu. kartal. akbaba) Cahiliye 
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HAYVAN 

Arapları da tapıyorlardı. Bunlardan N esr. 
Talmud (Abodah Zara) ve Süryanlce "Ad
dai doktrini" denilen eserde Arap tanrısı 
Neshra diye geçer: N esr. akbaba (Türkçe 
Kitabı Mukaddes'te kartal) anlamıyla Es
ki Ahid'de de sıkça anılır (Mesel ler. 30/ 
17; Hoşea, 8/1 ). 

Bu inancın etkisiyle pek çok Arap kabi
lesinin totem hayvan adıyla adiandınidı
ğı görülmektedir (Beni Esed ı aslan ı. Be
ni Kureyş !köpek balığı! gibi). Ayrıca Na
batller arasında balıklardan seçilme çok 
sayıda totem mevcuttu ve özellikle bun
ların en çok sevilen i olan yunus adına ta
pınaklar inşa edilmişti. Ayrıca kişi adları 

arasında pek çok hayvan adı bulunuyor
du. 

Kur'an'da ve Cahiliye şiirinde rastlanan 
bilgilerden, kurban veya adak olarak kul
lanılan hayvanların başında deve ve ko
yunun geldiği öğrenilmektedir. İlk doğan 
hayvanların kurban edilmesine "fera'" 
adı verilirdi. Ayrıca receb ayında putlara 
"atire" denilen bir kurban sunulurdu. 
Kur'an'da işaret edilen develer ve koyun
lar adak özelliklerine göre bahire (deve). 
saibe (deve). vasile (koyun) ve ham (deve) 
adını alırdı (ei-Maide 5/1 03; ei-En'am 6/ 
ı 39. 143, 144). islam öncesi şiirlerden an
laşıldığı kadarıyla hayvanlar bazı maddi 
ve manevi değerlerin sembolü olarak dü
şünülüyordu. Mesela baykuş ölümün ha
bercisi veya intikam için yeryüzüne dön
müş bir insanın ruhu idi. Horoz cömertli
ğin. kertenkele ihanetin. tay kuşu aptal
lığın, aslan cesaretin, koç kahramanlığın. 
karga gecenin ve kederin, deve sabır ve 
dayanıklılığın. at savaşçılığın ve gücün 
sembolüydü. Deve, at. koyun, in ek ve arı
da bereket (uğur) vardı: köpek. kedi, kar
ga ise uğursuz hayvanlardandı. öte yan
dan bazı hayvanlar dönüşüme (mesb) uğ
ramış varlıklardı. Buna göre ölenlerin ru
hu baykuş olarak geri getirdi: fare ve ker
tenkeleler de kötü insanların ölümlerin
den sonra yeniden bedenlenmiş hali idi. 
Kur'an-ı Kerim de bazı günahkarların 
maymuna çevrildiklerini bildirmektedir 
(ei-Bakara 2/65-66) . Şüphesiz pek çok 
hayvan kehanet ya da falcılıkta kullanılı
yordu. Cahiliye Arapları'nın özellikle hay
van hareketlerinin gözlenmesi türünden 
kehanetlerde usta oldukları bilinmekte
dir. Mekke'de bu amaçla çok sayıda kuş 
yetiştirilirdi. Cahiliye folklorunda belki de 
mesh inancının bir uzantısı olarak gül ve
ya cinlerle ilgili bazı hikayeler bulunmak
tadır. Buna göre bir nevi cin olan gülün 
zaman zaman hayvan kılığına girerek ıs
sız yerlerde insanlara saldırdığına inanı-
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lırdı. Gül ile ilgili inançlar sonraları islam 
kültüründe de varlığını sürdürmüştür 
(bk. GÜL) . 

Tevrat. hayvanlar hakkında genel ola
rak "canlı" anlamında "hayyah" kelimesi
ni (Tekvln. 9/5, 10; Leviiii er. ı 1/46) ve her 
tür hayvanı (Sayılar. 20/4, 8, ı ı). bazan 
da yalnız yük hayvanını (Tekvln. 45/1 7) 
ifade etmek üzere "bair'', dört ayaklıları 
belirtmek için de "behemah" kelimeleri
ni kullanır: ayrıca 1 SS kelime ile 122 hay
van türünden bahseder (DB, lll. s. 604). 
İlk yaratılış kıssasına göre beşinci günde 
büyük deniz canavarla rı, sularda yaşayan 
canlılar ve kuşlar. altıncı günde yerdeki 
canlı mahlüklar, sığırlar ve sürünen şey

ler, son olarak da insan yaratılmıştır (Tek
vln. 1/20-25). İkinci kıssaya göre ise in
sandan sonra kendisine yardımcı olmak 
üzere kır hayvanları ile göklerin kuşları 
yaratılır ve bu hayvanlar Adem'in huzu
runa getirilir: Adem de bütün sığırlara. 
göklerin kuşlarına ve her kır hayvanına 
adlarını koyar (Tekvln, 2/1 8-20; ayrıca b k. 
ADEM) . Tevrat denizin balıklarının, gök
lerin kuşlarının ve yer üzerinde hareket 
eden her canlının insanın emrine ve isti
fadesine verildiğini söylemektedir (Tek
vln . 1/28). 

insanın yeryüzündeki kötülüğü sebe
biyle Rab yarattığı adamı. hayvanları. sü
rüngen leri. göklerin kuşlarını toprağın 
yüzü üzerinden silmeye karar verir ve bu 
sebeple tufan hadisesi vuku bulur (Tek
vln, 6/7). Kuşların, sığırların. toprakta sü
rünenlerin her cinsinden ikişer (Tekvln. 
6/ I 9-2 O. 7/8-9) veya her temiz hayvandan 
erkek ve dişi olarak yedişer, temiz olma
yan hayvanlardan ikişer ve göklerin kuş
tarıMdan da yedişer adet gemiye alınır 
(Tekvln. 7/2-3). Tüfanın sonuna doğru ge
miden dışarıya önce kuzgun. sonra gü
vercin gönderilir (Tekvln. 8/7- ı 2). Gemi 
karaya oturunca her canlı , kuşlar. sığır

lar ve yer üzerinde sürünenter türeme
leri ve semereli olmaları için gemiden dı
şarı çıkarılır. Hz. Nuh her temiz hayvan
dan. her temiz kuştan alarak Rabb'e ya
kılan takdimeler sunar (Tekvln . 8/1 7-20). 
Tevrat'a göre hayvanlar. ilk defa Hz. Nuh 
zamanında temiz ve temiz olmayan diye 
ikiye ayrılmış. Nuh ve oğulları yerin her 
hayvanı ve göklerin her kuşu üzerine ha
kim kılınmış. daha önce insanlar sadece 
sebze ve meyve yiyebilirken (Tekvln. 1/ 
29) daha sonra hareket eden her hayvan 
kendilerine yiyecek olarak verilmiştir 
(Tekvln. 9/2-4). Bir daha tufan olmaması 
için Allah Nuh ve oğullarıyla. ayrıca her 
canlı mahlükla. yerin bütün hayvanlarıyla. 

kuşlar ve sığırlarla ahid yapmıştır (Tek
vln. 9/9- I 0). 

Hz. İbrahim'in ve yeğeni LOt'un koyun 
ve sığır sürüleri vardı (Tekvln. ı 3/5-7). Hz. 
İbrahim misafirlerine körpe buzağı ikram 
ederdi (Tekvin. 18/7). Babası tarafından 

kurban edilmek istenen İshak'ın yerine 
koç inmiştir (Tekvln. 22/1 3) . Ken'an diya
rının Hz. İbrahim ve çocuklarına ebedi 
miras verilmesinin alameti olmak üzere 
İbrahim Tanrı'nın emriyle üç yıllık inek, 
üç yıllık keçi . üç yıllık koç. bir kumru ve 
güvercin yavrusu alıp kuşların dışındaki 
hayvanları ortadan yararak her yarımı 
ötekinin karşısına koyar (Tekvin. ı 5/8- ı ı ) . 
Hz. İbrahim'in kölesi. ishak'a kız bulmak 
için on deve alarak Mezopotamya'ya gi
der (Tekvln. 24/10). Rab, Hz. İbrahim'e 
koyunlar ve sığırlar. develer ve eşekler 
vermiştir (Tekvln. 24/35) . Hz. İshak ile 
(Tekvln. 26/14) Hz. Ya'küb (Tekvin. 37/12) 
ve dayısıLaban'ın da koyun sürüleri var
dı (Tekvln. 29/9-10, 30/29-30). Firavun rü
yasında yedi semiz ve yedi cılız inek gör
müştü (Tekvln. 41/1-4). Hz. Ya'küb ve 
oğulları Mısır'a gelirken yanlarında sürü
leri ve sığırları bulunuyordu (Tekvln. 46/ 
32) . 

İsrailoğulları Mısır'dan çıktıklarında Al
lah onlardan nisanın on dördünde bir ya
şında özürsüz bir erkek kuzu kesmeleri
ni ister (Çıkış . ı 2/4-6). İsrailoğulları Mı
sır'dan sığır ve pek çok koyunla birlikte 
çıkarlar (Çıkış. ı 2/38) . Sina'da ilahi vah
yi alan Hz. Musa'ya hayvanlar hakkında 
çeşitli kurallar bildirilmiştir: bunların en 
önemlileri yenilen ve yenilmeyen hayvan
larla ilgilidir (Levililer. ı 1/ 1-47; Tesniye, 
I 4/4- ı 9). Bu kurallara göre eti yenen, 
kurban olarak takdim edilen (tah or. "ta
hir, temiz") ve eti yenmeyen. kurban ola
rak takdim edilemeyen (tame "murdar, 
ne ci s") hayvanlar beş grupta ele alınmak
tadır: 1. Çatal tımaklı olan. geviş getiren 
bütün hayvanlar (deve. kaya porsuğu, 
tavşan ve domuz hariç) temizdir, yene
bilir. Dört ayaklı olup da pençeleri üzerin
de yürüyenler ve leş yiyen bütün hayvan
lar murdardır. z. Deniz canlılarından ka
natlı ve pullu olanlar temizdir. yenebilir: 
kanatsız ve pulsuzlar murdar ve mekruh
tur. 3. Temiz kuşlar yenebilir: yirmi bir 
kuş çeşidi temiz değildir ve yenmez. 4. 
Dört ayak üzerinde yürüyen kanatlı ha
şeratın hepsi mekruhtur. yenmez: sade
ce dört tür çekirge için yeme izni vardır. 
S. Yerde sürünenlerle ayaksız veya ayak
ları çok küçük olup sürünüyormuş görün
tüsü verenler (gelincik, fare ve dört cins 
kertenkele) murdardır. Bu beş grup hay-



vanın yenilmesi yasak olduğu gibi put
lara kurban edilen. boğulan. hastalıktan 
ölen veya başka hayvanlarca yahut yırtıcı 
kuşlarca öldürülenlerin yenilmesi. kan ve 
iç yağı, yenilmesi yasak olan hayvanların 
leşlerine dokunmak da yasaktır. Temiz 
olmayan hayvanların leşlerine dokunan, 
onları taşıyan akşama kadar murdardır. 

Yahudilik'te kanlı takdimeler dini ya
şayışta büyük bir yer tutmaktadır. Boğa. 
öküz. inek, koç. koyun. teke ve keçi baş
lıca kurban hayvanlarıdır. Ayrıca az da ol
sa güvercin ve kumru takdimi de söz ko
nusudur (bk. KURBAN) . Diğer taraftan 
hayvanlardan ilk doğanlar Rabb'indir ve 
kurban edilir (Sayı lar. 3/1 3; 8/17). Cumar
tesi hayvan çalıştırılmayacaktır (Tes niye, 
5/4) . Hayvanlarla cinsi ilişki kesinlikle ya
saktır; erkek veya kadın olsun o insan da 
hayvan da mutlaka öldürülecektir (Levi
liler, 20/15- 16) 

İsrailoğulları. hayvanlarla ilgili eski 
inançlarını Ahd-i Atik'te de devam ettir
diler ve bazı hayvaniara çeşitli sembolik 
değerler verdiler. Bu tür hayvanların ba
şında yılan gelmektedir. Yılan bütün kır 
hayvanlarının en hilekarı olarak tanıtıl
mış (Tekvin. 3/1 ı ve lanetlenmiştir ('(ek
vin, 3/14) . Yılan genelde kötülük ve teh
likenin simgesidir (Tesniye, 32/33; Mez
murlar, 58/4; işaya, I 4/29; Yeremya, 8/1 7); 
şeytan da Hawa'yı kandırırken onu kul
lanmıştır (Korintoslular'a ikinci Mektup, 
ı I /3 ). İsrailoğulları Rabb'e ve Hz. Musa'
ya karşı gelince Rab yakıcı yılanlarla on
ları cezalandırmış. ölmemeleri için Hz. 
Musa Rabb'in emriyle tunç bir yılan yap
mış (Sayı lar, 2 1/6-9), ancak bu tunç yılan 
İsrailoğulları tarafından bir tapınma ob
jesi haline getirilince Yahuda Kralı Hizki
ya onu parçalamıştır (IL Krallar, ı 8/4). 

Karta! çevikliğin (IL Samuel, 1/23 ), as
lan ise güç ve cesaretin sembolüdür (IL 
Samuel, 1/23; I 7/1 O; Süleymanın Mesel
leri , 28/1 ). Boğa da güç ve kudret sembo
lü olarak kabul edilmekte (Sayılar, 23/ 22 ; 
Tesniye, 33/1 7; Mezmurlar, 22/12), uluhiy
yeti temsil için seçilmektedir. Hz. Musa 
Sina'da iken kavmi buzağı yapıp ona tap
m ış (Çıkış, 32/4), on kabilenin ayrılışında 
da kral Yeroboam, Sethel ve Dan'da yap
tığı mabediere birer boğa heykeli dike
rek bu tapınınayı yeniden tesis etmiştir 
(L Krallar, 12/28-29) . 

Diğer taraftan Ahd-i Atik'te Hezekiel ve 
Daniel'in rüyalarında gördükleri sembo
lik hayvanlardan bahsedilmektedir (He
zekiel, 1/4-14; Daniel, 7/1-8). GerekAhd-i 
Atik'te (Sayı! ar, 24/8-9; Hezekiel , I 7/3- I 2; 
ı 9/2-3; Meseller, 6/6-8), gerekse Talmud 

ve Midraş'ta hayvanları konu edinen ah
laki kıssa ve örnekler vardır. Talmud'da 
ayrıca hayvanların haklarının korunma
sıyla ilgili çeşitli kurallar da bulunmakta
dır; Kabala ise hayvanları sembolik ma
hiyette kullanır. 

Ahd-i Atik'in aksine Ahd-i Cedid'de hay
vanlarla ilgili hükümler yoktur. Şeriatı ip
tal e değil ikmale geldiğini bildiren Hz. 
isa'nın (Matta. 5/1 7) Musa şeriatma göre 
yaşadığı ve kurallarına uyduğu. bu çer
çevede hayvanlarla ilgili yasaklara da ria
yet ettiği aşikardır. Fakat Pavlus'un. "Bi
lirim ve Rab isa'da kaniim ki hiçbir şey 
kendiliğinden murdar değildir, ancak bir 
şeyi murdar sayan kimseye murdardır" 
(Romalılar'a Mektup, 14/14, 20) şeklinde
ki yorumu, Hz. İsa'nın. "Ağza giren şey 
insanı kirletmez. fakat ağızdan çıkan şey
dir ki insanı kirletir" (Matta, I 5/ 1 1; Mar
kos, 7/1 5) sözündeki hükmüyle birleşin
ce Hıristiyanlık'ta hayvanlarla ilgili sınır
lamalar da ortadan kalkmıştır. Ayrıca 
Pavlus'un. "Kasaplar çarşısında satılan 
her şeyi yiyin" sözü de (Korintoslular'a 
Birinci Mektup, 10/2 5, 27) hayvanlarla il
gili hükümlerin ilgası anlamına gelmek
tedir. Sadece putlara kurban edilen ve bo
ğulmuş hayvanın yenilme yasağı devam 
etmektedir (Resullerin işleri, I 5/29). 

Putperestliğe karşı tavrı dolayısıyla 

hayvaniara bu yönde anlamlar yüklenme
sine izin vermeyen Hıristiyanlık'ta hay
van figürleri sadece sembolik motif ola
rak kullanılmıştır. Bunların çoğu da muh
tevaları ve anlamları değiştirilmeksizin 
yahudi veya Helenistik kültürlerden ikti
bas edilmiştir. Nitekim Ahd-i Cedid'de ba
zı hayvanların sembolik değerleri vurgu
lanmıştır; mesela yılan kötülüğün sem
bolü sayılmakta (Matta , 23/33; Korintos
lular'a ikinci Mektup, 1 1/3; Vahiy, 12/9-
15; 20/2), koyun inanan insanı (Yuhanna, 
ı 0/7) ve saflığı (Matta, ı 0/16), güvercin 
de saflık ve inayeti simgelemektedir 
(Matta, 3/ 16; ı 0/ ı 6). Öte yandan Yuhan
na'nın vahyinde çok geniş bir hayvan 
sembolizmi vardır (Vahiy, 4/6-9, 5/6-14; 
6/1-6; ı 3/ ı- ı 7; ı 7/3- ı 7 ı. 
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li] KüRŞAT DEMİRCİ 

II. İSlAM KÜLTÜRÜNDE HAYVAN 

A) İlimler Tarihi. İslam bilim ve kültü
rü, canlı cansız bütün varlık alanıyla ilgili 
her çeşit bilgi türünü araştırmaya konu 
yapması bakımından en zengin kültürler 
arasında yer almıştır. Bu birikimin oluş
masında birçok etken söz konusudur. 
Bunların başında, İslam'ın çok çeşitli hay
van türlerinin yaşadığı geniş bir coğraf
yaya yayılması ve özellikle göçebe haya
tın gereği olarak bu zengin hayvan varlı
ğıyla yakın ilişki içinde bulunması gelmek
tedir. İslam dininin kurban. zekat gibi 
ibadet şekillerinde ve hayvani ürünlerle 
avcılık için koyduğu hükümlerde hayvan
Iara geniş yer vermesi, ayrıca Kur'an'da 
ve hadislerde daha başka sebeplerle hay
vanlardan çok söz edilmesi bu etkenler 
arasında sayı lmaktadır. Bunlardan baş
ka. İslam coğrafyasının Endülüs'ten Hin
distan'a kadar genişlemesi sonucunda 
birbirinden çok farklı olan Mezopotam
ya, Grek, Mısır ve Hint kültürlerindeki 
hayvanlar alemine ait yazılı ve sözlü bil
gilerin İslam kültürüne aktarılması da bu 
konuda büyük önem taşımaktadır. Bu 
kadar farklı kaynaklardan süzülüp gelen 
bilgileri daha sonra kendi özel araştır

malarıyla birleştiren müslümanlar zoo
loji ve veterinerlik gibi hayvanların ana
tomilerini, çeşitli özelliklerini ve hastalık
larını inceleyen bilimlerden eczacılık ve 
attarlık gibi onlardan taydalanma yolla
rını konu edinen bilimiere ve sanayie, var
lık mertebeleri açısından insana yakın
lıkları dolayısıyla da duygu ve düşüncele
rinin ifadesinde gerçek veya sembol ola
rak kullanıldıkları güzel sanatlara ve ede
biyata kadar çeşitli alanlarda hayvanları 
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