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Kıymetsiz şeyler

giyrnek suretiyle gerçekölümle Hakk'ın güzelliğini görür. Nefse muhalefet sonunda gerçekleşen kızıl ölüm ise bütün ölüm türlerini
kapsayan ve Hz. Peygamber tarafından
"büyük cihad" diye nitelenen ölüm türüdür (Kaşanl. s. 91-93).
leşen yeşil

Mutasawıflar

biri zorunlu (ıztırarl) diğe
ri iradi olmak üzere iki ölümden bahsederler. Ruhun bedenden ayrılması hakiki 1
zorunlu yani biyolojik ölüm; nefsin heva ve
hevesini, arzu ve tutkularını etkisiz hale getirme, denetim altında tutma iradi ölümdür. "Ölmeden ewel ölmek" deyimiyle kastedilen budur. Hz. Peygamber bir sahablye dünyada bir yolcu gibi yaşamasını ve
kendini ölü saymasını tavsiye etmişti (Müsned, II, 24, 4 I ; İbn Ma ce, "Zühd", 3; Tirmizi.
"Zühd", 20; Muhasibl, er-Ri'aye li-l:ıul):ü
l):ıllah, s. ı 7 ı) Mutasavvıflara göre Kur'an'da söz konusu edilen iki ölümden (el-Mü'min 40/1 ı) biri iradi ölümdür. Cüneyd-i
Bağdadl, "Tasawuf Allah'ın seni sende öldürmesi ve kendisiyle yaşatmasıdır" derken iradi ölümü anlatmaktaydı. Ölümü ve
sonrasını çokça düşünmeleri sCıfileri ölmeden ewel ölmeye, yani kötülük yapmayı emreden nefsi etkisiz hale getirerek
kötü duygu ve düşüncelerden fani olmaya
götürmüştür. Bunun için de yemeyi, uyumayı ve konuşmayı en aza indirmişler, inzivaya çekilerek kendilerini ibadete, tefekküre ve zikre vermişlerdir.
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SüLEYMAN ULUDAG

o FIKIR. İslam düşüncesine göre hayat
ruhun insanın bedenine girmesiyle başla
yıp bedenden ayrılmasıyla son bulduğun
dan genellikle İslami literatürde ölüm "ruhun bedenden ayrılması " şeklinde tanım 
lanmaktadır. Bununla birlikte ruhun bedenden ayrılma zamanından açıkça bahseden nasların bulunmaması sebebiyle fakihler, ölüm anının tesbitiyle ilgili olarak
birtakım belirtileri esas kabul etmek durumunda kalmışlardır. Fıkıh literatüründe
bilincin ve duyuların kaybolması, solunurnun ve nabzın durması. kolların yana düş
mesi, gözlerin kayması gibi haller ölüme
dair ilk emareler; vücudun soğuması, kuruması, morlukların oluşması, çürüme ve
bozulmanın görülmesi gibi durumlar da
ölümün gerçekleştiğini gösteren geç emareler arasında sayılmaktadır. Ancak günümüzde tıbbın ilerlemesiyle klasik tıbbın
kabul ettiği bu ölçütler üzerinde önemli
tartışmalar olmuş, tıp çevrelerinde artık
kalp atışının ve solunurnun durması gibi
belirtiler yerine beyin ölümü kesin ölüm
emaresi kabul edilmiştir. Beyin ölümü beynin bütün işlevlerinin geri dönüşsüz olarak ortadan kalkmasıdır. Beyin, kan dolaşımı ve solunum dahil vücuttaki sistemleri idare eden ve bir bütün halinde çalış
masını sağlayan merkezi organ olduğun
dan beynin fonksiyonlarını geri dönülmez
biçimde yitirmesinin insanın ölümü demek
olduğu kabul edilmektedir. Beyin ölümü
gerçekleştikten sonra vücudun alt sistemleri bir süre daha beyinden bağımsız biçimde yaşam destek ünitesinin yardımıy
la bazı işlevlerini sürdürür. Kalbe verilen
elektrik dalgaları, birtakım kimyevl maddelerin etkisi ve solunum aygıtı sayesinde
vücutta kan dolaşımı devam edebilir. Bünyeye göre farklılık göstermekle birlikte bir
süre sonra kalp atışı da durur. Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından kan dolaşımının ve solunurnun bir müddet daha
devam edebilmesi, yine bazı irade dışı hareketlerin görülebilmesi klasik ölüm anlayışıyla en önemli anlaşmazlık noktasını teş
kil eder. Klasik İslam düşüncesinde ruhun
en temel fonksiyonlarından sayılan akletme, kavrama ve iradeli davranışlar sergileyebilme özelliklerinin beynin bütün işlev
lerini yitirmesi durumunda ortadan kalkmasından hareketle beyin ölümünü ruhun
bedenden ayrılmasının alameti olarak sa-

yan yaklaşım bu kriterin kabul edilmesinde dinen bir sakınca görmez. Ancak bunun karşısında, ruhun bedenle olan ilişki
sinin beynin fonksiyanlarına indirgenemeyeceği ve ölümün kalbin atı şlarının tamamen durmasıyla kesinlik kazanan bir süreç olduğunu düşünen muhalif görüşe göre bu kriterin kabul edilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan beyin ölümü kriterinin ardında yatan en önemli sebeplerden
biri organ naklini kolaylaştırmak ve özellikle kalp naklini mümkün kılmaktır. Böyle bir amacın bulunması, tıp çevrelerinde
kesin biçimde onayianmasına rağmen beyin ölümü kriterinin dünya kamuoyunda
yüzde kırkiara varan bir oranda kabul görmemesine yol açmaktadır. Öte yandan ancak uzmanlarca tesbit edilebilen bir husus olması sebebiyle beyin ölümüne karar veren hekimlerin mesleki ve ahlaki yeterliğinin tesbiti meselenin gözden kaçı
rılmaması gereken önemli bir boyutunu
oluşturmaktadır. Beyin ölümü kriteri konusunda İslam dünyasında da lehte ve aleyhte görüşler bulunmaktadır. Dünya İslam
Birliği'ne bağlı Fıkıh Akademisi, 17-Z 1 Ekim
1987 tarihli toplantısında aldığı kararda
beyin ölümünü hastanın yaşam destek ünitesinden çıkarılmasını meşrulaştıracak bir
ölçüt kabul etmiş, ancak kesin ölüm kararı için kalp atışının ve solunurnun durması gerektiğini belirtmiştir. İslam Konferansı Teşkilatı'na bağlı İslam Fıkıh Akademisi ise 3 Temmuz 1986 tarihli kararında
şu iki husustan birinin gerçekleşmesiyle
kişinin öldüğüne kesin biçimde hükmedileceğini kararlaştırmıştır: t. Kalbin ve solunumun tamamen durması ve doktorların bu durumdan geriye dönüşün imkansız olduğuna karar vermesi. 2. Beynin bütün fonksiyonlarının tamamen durması ve
doktorların bu durumdan geriye dönüşün
imkansız olduğuna karar vermesi.
İslam'a göre insan hayatı kutsal ve dokunulmazdır.

Kasten insan öldürme en büyük günahlardan biri olup kısas cezasını
gerektiren bir suç sayılmıştır. Ayrıca insanın kendi canına kıyması İslam'ın haram
kıldığı büyük günahlardandır (en-Nisa 4/
29; Buharı. "Veşaya", 23; Müslim, "İman",
ı44). Dünya hayatı sonsuz ahiret mutluluğunu kazanması için insana bahşedilmiş
bir ilahi lutuf olduğundan kişinin kendi
ölümünü istemesi hiçbir şekilde hoş karşılanmamıştır. Başına ağır bir musibet gelen müminin buna sabretmesi tavsiye edilmiş, ölümü temenni etmesi yasaklanmış,
sadece, "Allahım, benim için yaşamak hayırlı olduğu sürece beni yaşat, ölüm hayırlı olduğu zaman canımı al'' diye dua et-
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mesine izin verilmiştir (Buh ar!, "Men;la",
19 , "Da'avat" , 30; Müslim, "Zikir" , 10, 13).
Hukuk Bakımından Ölüm Türleri. Fıkıh
ta hakiki ve hükml ölüm şeklinde ikili bir
ayırım daha yaygın olmakla beraber bazı
İslam hukukçuları şu üçlü ayırımı yapmaktadır: 1. Hakiki (tabii) ölüm. İnsan hayatı
nın gerçek anlamda sona ermesidir. Hakiki ölümün gerçekleştiği gözlem ve teş
his yoluyla bilinir. z. Hükml ölüm. Mahkemenin geçerli hukuki sebeplere dayanarak gerçekte yaşıyor olsa bile bir kişinin
hukuken ölü sayılmasına karar vermesini
ifade eder. Çeşitli hal ve karinelere bakı
larak kendisinden haber alma ve izini sürme imkanı kalmayan kayıp kişi (mefküd)
veya düşman ülkesine sığınan mürted hakkında mahkeme tarafından ölüm kararı verildiği takdirde kararın çıktığı andan itibaren bu kişi ölü sayılır. 3. Takdiri ölüm. Annesine karşı işlenen müessir bir fiil neticesinde ölü olarak doğan ceninin ölümü bu
şekilde anılır. İslam hukukçularının çoğun
luğuna göre sağ doğmadığı için cenin bu
durumda mirasçı sıfatını kazanamayacağı
gibi "gurre"sini almak dışında kendisine
mirasçı da olunmaz. Ebu Hanife'ye gör e
müessir fiil sırasında canlı olduğu ve bu
fiil sebebiyle öldüğü takdiren sabit olduğundan hem mirasçı olur hem de kendisine mirasçı olunur. İkili ayırımı benimseyen İslam hukukçuları hükml ve takdiri
ölümü aynı grupta mütalaa ederler.

Ölenin Hak ve Borçtan. Pakihlerin bir kıs
göre zimmet ve vücub ehliyeti kişi
nin ölümünden sonra belli durumlarda geçici bir süre için devam eder. Ölenin malından borçlarının ödenmesi, teçhiz, tekfin gibi masrafların yapılması, sağlığında
iken başlatıp ölümü sonrasında sonuçlanan bazı fiilierinin kazandırıcı veya borçlandırıcı etkisinin doğrudan öleni veya ter ekeyi hedef alması bu görüşün delilleri
arasında sayılır. Pakihlerin çoğunluğu ise
bu gibi hak ve borçların kişinin zimmetinin ve vücub ehliyetinin devam ettiği n i
göstermeyeceği , ölümle malların mülkiyetinin mira~çılara intikal edeceği , bu hak ve
borçların da birinci derecede terekeyi elinde bulunduran mirasçıları ilgilendirdiği görüşündedir. Şahsa bağlı hakların ölümle
sona ereceği ve mirasçılara intikal etmeyeceği, buna karşılık ölümün sırf mala bağ
lı hakları düşürmeyeceği genellikle kabul
edilir. Buna göre hidane, velayet, bir göreve binaen sahip olunan hak ve yetkiler
ölümle düşer. Pakihlerin büyük çoğunluğu
na göre alacaklının ölmesiyle alacak ölenin
mirasçılarına intikal eder. Yine çoğunluğa
göre diyet öldürülen kişinin malı hükmünmına

de olup diğer malları gibi mirasçılarına geçer. irtifak hakkı, rehin alanın rehin üzerindeki hakkı, bedeli ödenineeye kadar satılan malı hapis hakkı da mirasçılara intikal eden haklar arasında kabul edilmiştir.
Hem şahsa hem mala bağlı olan karma
haklarda genelde şahsa bağlılık niteliği
ağır basanların ölümle düşeceği, mala bağ
lılık niteliği ağır basanların ise düşmeyip
mirasçılara geçeceği kabul edilmiştir. Ancak bazı hakların ağırlıkla şahsaveya mala bağlı sayılması konusunda farklı görüş
ler ileri sürülmüştür. Mesela ayıp (kusur)
muhayyerliği ve vasıf muhayyerliği fakihlerin ittifakıyla mala bağlı bir hak olarak
değerlendirilmiş , diğer muhayyerliklerin
niteliği , kısas ve şüf'a haklarının mirasçı
lara intikali, kira akdinin ölümle sona erip
ermeyeceği ise tartışılmıştır.
Ölen kişinin borçları terekesinden veya
kefili tarafından ödenir. Mirasçılar, miras
bırakanın borcundan bütün mal varlıkla
rıyla değil sadece mirastan hisselerine düşen payla sınırlı biçimde sorumlu olurlar.
Terekesi borçlarını ödemeye yetmeyen kişinin borçlarını mirasçılarının ödemesi gerekmez. Terekenin yetmediği ve kefili de
bulunmayan borçlar İslam hukukçularının
çoğuna göre dünyevl hükümler bakımın
dan düşer. Ancak böyle durumlarda mirasçının ölenin borçlarını ödemesi dini 1
ahlaki bakımdan güzel bir davranış olarak görülmüş ve bu şekilde borçlunun uhrevl sorumluluktan kurtulması umulmuş
tur. İslam toplumunu eğitmek ve borcun
ödenmesi hususunda hassasiyet kazanmasını sağlamak amacıyla ilk dönemlerde borçlu ölenlerin namazını bizzat kıldır
mayıp diğer müslümanların kılmasını emreden Hz. Peygamber'in devletin gelirlerinin artmasından sonra, "Borç bırakanın
borcunu ödemek bana aittir" sözünü (Buhar!, "Nafa15at", 15: Müslim , "Fera'iz", 15,
16) delil gösteren bir kısım İslam hukukçusu, ölenin iyi niyetli olduğu halde ödeyemediği borçları nın m ali durum elveriş 
liyse devlet tarafından ödenmesi gerektiği
kanaatindedir.
Ölümün borçlara etkisi konusunda borcun sıla (ya rd ım . ka rş ılıksı z ödeme). ibadet
veya ceza niteliği taşıması , belirli bir akidden kaynaklanması gibi durumlar özel bir
öneme sahiptir. İbadetlerin mazeretsiz yerine getirilmemesi halinde bu konudaki
borcun ölümle birlikte dünyevl hükümler
bakımından düşeceği, ancak kişinin uhrevl yönden mesul olacağı , mazeret sebebiyle yerine getirilemeyen oruç ve hac gibi ibadetlerin ise ölümden sonra mirasçı
lar tarafından fidye ödeme veya ibadetin

aynısını

yerine getirme yoluyla telafi edigenellikle kabul edilmektedir. Zekat. fitre, mali kefaretler, fidye gibi ibadetlerin mali yönlerine öncelik veren çoğunluğa göre bu borçlar ölümle düşmez
ken ibadet ve yardım ( s ı la ) yönüne öncelik veren Hanefiler'e göre öşür dışındaki
mali ibadetlerle ilgili borçlar ölümle birlikte dünyevl yükümlülük bakımından düşer. Öte yandan fıkıh literatüründe mazeretsiz de olsa ibadetlerini yerine getirmeden ölen kişiyi uhrevl sorumluluktan kurtarmak için mirasçıların yapacakları birtakım nakdi veya ayni ödemelere (fi dye)
yer verilmiş ve bazı alimlerce bunun ölüye
faydasının dakunacağı ümit edilmiştir (b k.
BEDEL; ISKAT). Akılenin ödemekle yükümlü bulunduğu diyet borçları ve nafaka Hanefıler'ce sıla olarak değerlendirilerek ölümle düşen borçlardan sayılmış , çoğunluk ise
bu borçların ölümle düşmeyeceğini ileri
sürmüştür. İslam hukukuna göre haksız
fiilden doğan tazminat borcu ölümle düş
memekte, akidlerden doğan borçların hükmü ise her akdin özelliğine göre değiş
mektedir. Borçlunun ölümüyle vadenin sona erip borcun muaccel hale geleceği İs
lam hukukçularının çoğunluğu tarafından
benimsenmiştir. Ölüye bedeni bir ceza uygulamak mümkün olmadığından daha önce hükme bağlanmış bedeni cezalar ölümle düşmekteyse de mahkeme kararıyla
tesbit edilen mali cezalar ölümle düşme
mektedir.
lebileceği

Kişinin ibadet sorumluluğu ve diğer yükümlülükleri ölümle sona erdiği için amel
defteri kapanır; ancak hadislerde bazı durumlarda amel defterine sevap ve günah
yazılmaya devam edileceği bildirilm iştir.
Buna göre etkileri devam eden sadaka,
ilim öğretip yaymak, hayırlı evlat yetiştir
mek, ağaç dikmek ve iyi bir çığır açmak
sevap yazılmasına. kötü bir çığır açmak da
günah yazılmasına vesile olur (Müslim,
"Zekat", 69, "Zikir", 13: "Vaş iyyet", 14:
EbO DavOd, "Veşaya", l O). Ayrıntı ları hakkında farklı yaklaşımlar bulunmakla birlikte islam alimlerinin çoğunluğuna göre
ölünün arkasından yapılan hayır ve ibadetlerio sevabı kendisine bağışlanabilir (bk.

AMEL)
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Arapça'da ukubetü'l-katl 1 ukiibetü'li'dam terkipleriyle karşılanan ölüm cezasını belirtmek üzere klasik fıkıh literatüründe genellikle özel infaz şekilleri dikkate
alınarak recm, salb veya kısas; infaz usulünün söz konusu olmadığı durumlarda ise
kati yahut izhaku'r-rfih (canı bedenden
ayırma) terimleri kullanılmıştır.
Tarihsel Süreç. İlk toplumlardan itibaren suç ve cezaların belirlenmesinde diniahlaki kabuller etkili olmuştur. Başlangıç
ta daha ziyade toplumun bütününün korunması ön plana alınmış, toplumsal tepkinin suçlunun hayatına son verilmesini
gerektirecek şekilde kuwetli olduğu durumlarda ölüm cezası suçluya uygulanan
bir yaptırım türü olarak ortaya çıkmıştır.
Adam öldürme suçu için verilen ölüm cezasında öldürülen kişinin hayat hakkını aynen telafi etme düşüncesi (ödetme kuramı),
bunun dışındaki genel veya özel menfaat
ve değerlerin ihlali için uygulananda ise
potansiyel suçlulara gözdağı vererek suçların önlenmesi düşüncesi (ortak yarar kuramı) daima bu cezanın fikri temelleri arasında yer almıştır. İlk toplumlarda genellikle ölümle cezalandırılan suçlar şunlardı:
Adam öldürme, zina, büyücülük, kabileye
veya ait olduğu topluluğa ihanet, kutsal
kabul edilen bir şeye saygısızlık, hırsızlık,
bazı suçların tekerrürü . Ölüm cezasının
uygulanma şekilleri toplumdan topluma
farklılık arzetmekte, infaz bazan işkencey
le birlikte ve daha çok alenl şekilde gerçekleştirilmekteydi.
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Eski

Mısır'da çeşitli

suçlar için ölüm ceMesela kutsal sayılan hayvanları öldürmek, geliri hakkında yalan bildirimde bulunmak, sahte ölçü birimleri
kullanmak ölümle cezalandırılırdı. Ana baba katili işkence edildikten sonra, zina
yapan kadın işkence edilmeksizin ateşte
yakılırdı. Mezopotamya'da uygulanan yasalarda da çeşitli suçlar için ölüm cezası 
na yer verilmiştir. Sumerler'de adam öldürmenin cezası ölümdü. Hammurabi kanunlarında adam öldürme, kadının zinası, aile
içi yasak ilişki, büyücülük, hırsızlık gibi suçlar için ölüm cezası verilmesi ve bu cezanın suda boğma, ateşe atma, kazığa oturtma gibi usullerle infaz edilmesi öngörülmüştür. Eski Hint hukukunda ölüm cezası adam öldürme. yüksek sınıftan bir kişi
yi tahkir gibi suçlardan dolayı uygulanır
dı. Ancak en yüksek kast olan Brahmanlar'a idam cezası verilmezdi. Eski İran'da çeşitli suçlar için verilen idam cezası kılıçla
başın kesilmesi ve taşlama gibi usullerle
infaz edilirdi. Devlete ve dine hıyanetin cezası ise çarmıha gerilmekti. Eski Yunan'da
Atina Devleti'nde yönetim biçimi olan cumhuriyeti kaldırıp yerine krallık kurmaya çalışmak, casusluk, dini tahkir, kalpazanlık,
adam öldürme, çocuk düşürme, evli bir
kadınla ilişki, kundakçılık, bazı hırsızlık türleri vb. suçlar ölümle cezalandırılırdı. Cezanın infazı ise zehir içirme, uçuruma atma, baş kesme, boğma, taşlama, ölünceye kadar dövme gibi usullerle olurdu. Isparta Devleti'nde ise idam cezası nadiren
uygulanır ve çoğunlukla boğmak, bazan da
taşlamak, uçuruma atmak suretiyle infaz
edilirdi. Roma hukukunda devlete ihanet,
adam öldürme, kundakçılık, bir kimsenin
şeref ve namusunu lekeleyen şiirler yazmak, bunları alenen okumak gibi suçlar
ölümle cezalandırılırdı. Ancak idam cezası
nın infazı için halkın onayı gerekirdi. Cumhuriyet devrinin ardından imparatorluk döneminde cezalar ağırlaşmış ve sınıflar arasında ayırırncılık belirgin hale gelmişti. Siyasi olmayan adi suçlar için yüksek sınıf
tan olanların idama mahkum edilmesi nadiren görülürken aşağı sınıfiara mensup
olanlar bazan önemsiz bir suç yüzünden
idama mahkum olurdu . Arabistan'da İs
lam'dan önceki dönemde ölüm cezasını gerektiren suçların başında yol kesme, eş 
kıyalık, hırsızlık, zina, adam öldürme, kabile disiplini ve geleneklerini ihlal etme gibi
eylemler gelmekteydi. Zinanın ölümle cezalandırılması daha ziyade cariyeler dışın
da hür Arap kadınları için geçerliydi. Ölüm
cezası genellikle kılıçla infaz edilirdi. Bazı
zası uygulanırdı.

durumlarda mızrakla öldürme, ağaca germe, taşlayarak öldürme. iple boğma ve
asma, işkence ile öldürme şeklinde uygulamalara da rastlanır.
Yahudilik'te adam öldürme suçu için kı
sasa hükmedilmiştir (Tekv!n, 9/6; Çıkış, 21/
22-24; Levililer, 24/1 7). Çocuğunu putlara
kurban eden (Levililer, 20/2-4), hür bir yahudiyi kaçırıp alıkoyan veya köle olarak satan (Çıkış, 21/16; Tesniye, 24/7), ana babaya vuran ve lanet eden (Levililer, 20/9;
Çıkış, 21/15, 17), kimselerin insan hayatı
için tehlike arzettiği kendisine bildirildiği
halde gerekli tedbiri almadığından dolayı
bir insanı öldüren öküzün sahibinin (Çıkış,
21/29) ölüm cezasıyla cezalandırılması öngörülmüştür. Yine başka ilahlar için kurban kesme (Çıkış. 22/20). Rabb'in adına
sövüp lanet etme (Levililer, 24/10- 16), büyücülük yapma (Çıkış, 22/18; Levililer, 20/
27). Şabat (cumartesi) gününün kutsallığına
uymama ve bu günde çalışma (Çıkış, 31/
ı 4- ı 5). dinden dönüp başka ilahlara, güneşe, aya tapma (Tesniye, ı 7/2-5) gibi din
aleyhine işlenen suçlarla nişanlı ya da evli
bir kadınla zina (Levili ler, 20/1 O; Tesniye,
22/22-24). üvey anneyle veya gelinle ilişki
(Levililer, 20/1 1-12), livata (Levililer, 20/
13). hayvanlarla cinsel ilişki (Çıkış, 22/1 9;
Levililer 20/15-16). evlenen kızın bakire
çıkmaması (Tes niye, 22/13-21 ). nişanlı kı
zın ırzına geçme (Tesniye, 22/25). bir din
adamının (kahin) kızının fahişelikyapma
sı (Levililer, 2 1/9), bir adamın hem bir kız
la hem de kızın annesiyle evlenmesi (Levililer, 20/14) gibi iffetsizlik sayılan fiiller ve
durumlar da ölüm cezasını gerektiren suçlar arasında kabul edilmiştir. Eski Ahid'de
kılıçla öldürme (Çıkış, 32/27), taşlama (Tesniye, 22/24). yakma (Levililer, 20/14; 21/9)
gibi infaz şekilleri yer almaktadır.
Yeni Ahid'de genel anlamda kan dökmemeye ve kötülüğe karşı affedici olmaya
yönelik tavsiyeler bulunması yanında (Matta, 5/21; Luka, 6/27-30, 37) Hz. lsa'nın şe
riatı ve peygamberleri yıkmaya değil tamamlamaya geldiğini bildirdiği (Matta, 5/
ı 7) ve devletin kılıcının kötülere karşı gerekli olduğu yönünde ifadelerin yer alması
(Romalılar'a Mektup, 13/1-5). kilisenin siyasi gelişmelere paralel biçimde ölüm cezasını kabul ve reddetme şeklinde iki farklı anlayışı benimsemesine imkan tanımış 
tır. Roma imparatorluğu'nun hıristiyanla
ra baskı uyguladığı ilk üç asır boyunca kilise bilginleri bir insanı öldürmenin yasak
olduğunu, Hıristiyanlığın affetmeyi, hoş
görüyü teşvik ettiğini belirtmekle yetinmiştir. Konstantinos tarafından Hıristiyan-

