
Bazı Şafii alimlerinin, sünneti "herhangi 
bir vakitle kayıtlı olarak yapılan" biçiminde 
tanımlayıp buna vakit namazlarından ön
ce ve sonra kılınan sünnetleri örnek gös
terdiğini bildiren Şlrazl bu tanımı doğru 
bulmaz (Şerf:ıu'l-Lüma', I, 288-289). Sünne
ti "örnek alınıp uyulması için vazedilen" 
şeklinde tarif eden Maliki usulcüsü Ebü'l
Velld el-Bad, müekked sünnetler hakkında 
vacip terimini kullanan bazı Maliki alimle
rinin bu sözlerinin mecazi olduğunu söy
ler (İf:ıkamü'l-fuşul, s. ı 73). Kavramsal çer
çeveyle ilgili başka tartışmalar bulunmak
la birlikte (mesela bk. Ebü'l-Hüseyin el
Basri. I, 337-338; Fahreddin er-Razi, I, I03-
I 04) fıkıh usulü tarihinde genel kabul gö
ren yaklaşıma göre sünnet vacip derece
sinde olmaksızın dinen yapılması istenen 
fiildir. Fakat aynı şekilde tanımlanan geniş 
anlamıyla mendubun kendi içindeki tür
leri ve derecelendirilmesi hususunda gö
rüş ayrılıkları vardır. Öte yandan bu ma
nasıyla mendopların bütünü bakımından 
vacip hükmünü alabileceği, bunların vaci
bin mukaddimesi ya da hatırlatıcısı niteli
ğinde sayıldığı yönündeki değerlendirme
ler sünnet hakkında da geçerlidir (b k. MEN
DUP). Cuma namazıyla beş vakit farz na
mazlardan önce veya sonra kılınan sünnet 
namaziara "sünen-i ratibe 1 s ünen-i reva
tib" (belli düzen ve devamlılık içinde kılınan sün
net) denilmektedir. Hanefi usulcüleri bu 
anlamdaki sünneti talebin bağlayıcı olup 
olmaması açısından emir veya şer'! hük
mün kısımları içinde (bazıları "meşrüat", ba
zıları "azlmet" başlığı altında) ele almıştır. Bu 
çerçevede Debusl, Pezdevl ve Şemsüleim

me es-Serahsl şerT hükümleri farz, vacip. 
sünnet ve nafile şeklinde dört kısma ayır
mıştır (Takvimü'l-edille, s. 77; Kenzü'l-vü
şül, Il, 548; el-Uşül, ı, I 10- 115). Mütekel
limln metodunu benimseyen usulcülerin 
bu anlamdaki sünneti genellikle şerT hü
küm, hüsün-kubuh ve fiiller (efill) gibi baş
lıklar altında inceledikleri görülmektedir 
(mesela bk. Ebü'l-Hüseyin el-Basri, ı , 334-
335; Gazzall, 1, 65-66; Seyfeddin el-Amidl, 
I, 163-165; ibnü'l-Hacib, Il, 4-5). 

Çeşitleri ve Hükmü. Tabiln fakihlerin
den Mekhul b. Ebu Müslim sünneti işlen
mesi doğru yolu izleme (hüda). terkedil
mesi sapkınlık (dalalet) olan ve işlenmesi 
iyi (hasen) olmakla birlikte terkedilmesin
de sakınca bulunmayan sünnet şeklinde iki 
kısma ayırmıştır. Bu ayırımı benimseye
rek birincisine "sünnetü'l-hüda" . ikincisi
ne "sünnetü'z-zevaid" adını veren Hanefi 
usulcülerine göre bayram namazları, ezan. 
karnet ve cemaatle namaz gibi fiiller birin
ci tür sünnete örnek teşkil eder. Bazı usul-

cülerce dinin temel alarnet ve işaretleri ni
teliğindeki bu sünnetler için vacip derece
sinde ve vacibe benzer gibi ifadeler kulla
nılmış (Şemsüleimme es-Serahsl, I, 114; 
Molla Fenarl, ı. 219). bir belde halkının 
bunları tamamıyla terk hususunda ısrar 
etmesi halinde onlara karşı kamu otori
tesince zor kullanılabileceği belirtilmiştir. 
İbadetlerle ilgili olmakla birlikte birinci tür
deki sünnetler derecesinde olmayan sün
netlerle Hz. Peygamber'in dini anlam ta
şımayan beşeri davranışları ikinci kısma 
girer. Dolayısıyla bu grupta ibadet niteliği 
taşıyan ve terkedilmesi rnekruh sayılan 
sünnetler yanında işieyenin iyi bir iş yap
mış olacağı, fakat terkedenin rnekruh iş
lemiş sayılmayacağı örnekler de vardır. 
Resul-i Ekrem'in yiyip içme, giyinme vb. 
hususlardaki fiilierini ona olan sevgisi ve 
bağlılığından ötürü taklit eden kişi sevaba 
hak kazanır; böyle yapmayan ise kötü bir 
davranışta bulunmadığı gibi dinen kınan
ma ve azarlanmaya da müstahak olmaz, 
çünkü bu tür fiiller adete dayalıdır (Şem
süleimme es-Serahsl. I, 1 14-1 I 5; Sadrüş
şerla , II, 124; Molla Fenarl, I, 219). Hane
filer'ce yapılan bir diğer ayınma göre, Hz. 
Peygamber'in devamlı yaptığı ve sırf bağ
layıcı olmadığını göstermek için nadiren 
terkettiği fiiliere sünnet-i müekkede adı 
verilir. Abdest alırken ağıza ve buruna su 
vermek, sabah namazının farzından önce 
iki rek'at namaz kılmak gibi. Bu kısma gi
ren sünnetleri yerine getiren sevabı hak 
eder, terkeden ise cezayı hak etmemekle 
beraber kınanma veya azarlanmaya müs
tahak olur. Taat türünden olup Resulul
lah'ın bazan yapıp bazan terkettiği fiiliere 
ise sünnet-i gayri müekkede, nafile ya da 
müstehap denilir. İkindi ve yatsı namazla
rının farzlarından önce kılınan dörder rek'at 
namaz. pazartesi ve perşembe günleri tu
tulan oruç bu türe örnek verilebilir. Bu kıs
ma giren sünnetleri yerine getiren seva
bı hak eder; yapmayan ise kınanma veya 
azarlanmaya müstahak olmaz (Zekiyyüd
din Şa'ban, s. 245-246) Diğer bir ayınma 
göre sünnet vacipte (farz) olduğu gibi ay
ni ve kifal şeklinde iki kısma ayrılır. Sün
netü'l-ayn diye nitelenen fiilierin bir kişi 
veya grup tarafından yerine getirilmesiyle 
toplumun diğer kesiminden bu sünnete 
uyma sorumluluğu ortadan kalkmaz. Sün
netler genellikle ayni niteliktedir. Sünne
tü'l-kifaye olan bir fıil bir kişi ya da bir grup 
tarafından yerine getirilirse diğer kişilerin 
onu yapması istenmez. Mesela bir belde
de bazı kişilerin ezan ve kameti okuması 
bu tür sünnete örnek teşkil eder ( Bedred
din ez-Zerkeşl, I, 29 ı -292). 
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Türkçe'de sünnet erkeğin cinsiyet orga
nının ucundaki fazla derinin alınması arne
liyesini ifade eder. Arapça'da bunun kar
şılığı olan hıtan kelimesi, kadının cinsiyet 
organının üst kısmındaki derinin (prepus) 
ve kısmen bızırın (klitoris) alınması yanın
da "erkek ve kadının sünnet mahalli" ve 
"sünnet için verilen davet" anlamlarında 
kullanılır. İ'zar hem erkek hem kadının. 
hafd 1 hifad ise yalnız kadının sünnet edil
mesini belirtir. Sünnetsiz olanlara ağlef 1 
aklef denir. Hadislerde hıtan ve türevleri 
gerek sünnet ameliyesini gerekse erkek 
ve kadının sünnet yerlerini ( el-Muvatça', 
"Taharet", 18; Buhar!, "Gusül", 28; W en
sinek, el-Mu'cem, "btn" md.), hafd ise ka
dının sünnet edilmesini (Hakim, lll, 603) 
ifade etmek için kullanılır. 
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SÜNNET 

Sünnet, ilkel toplumlarda ve gelişmiş 
ülkelerde dini-kültürel bir ritüel biçimin
de uygulanmış. aynı zamanda tedavi edi
ci ve hastalık önleyici yönüyle modern tıp
ta yer almıştır. Genellikle Sami 1 İbrahim'i 
gelenekle (Yahudilik, İslam, Kıpt! Hıristi
yanlık) özdeşleştirilmekle birlikte tarih ön
cesi dönemlere ve farklı coğrafyalara uza
nır (Eski Mısır, Afrika, Amerika ve Pasifik) . 
Kökeniyle ilgili olarak dini-etnik, sınıfsal 
veya cinsel göstergeden cinselliği 1 doğur
ganlığı etkileme işlevine ve hüyene kadar 
farklı açıklamalar yapılmıştır. Eski Mısır'

da (en erken tarihi kayıt m.ö. 2400'ler) din 
adamı/ yönetici sınıfı tarafından ergenlik 
ritüeli şeklinde uygulandığı bilinen sünne
t in buradan Mısır ve civarında yaşayan Sa
mller'e ve diğer topluluklara geçtiği ileri 
sürülmüştür. Antik Yunan tarihçisi Hero
dot (m.ö. V. yüzyıl) bu uygulamayı Mısır
lılar'ın yanı sıra Etiyopya, Kolki (Kolka), Fe
nike, Suriye ve Makran topluluklarına at
feder (Tarih, 2/ 1 04; ayrıca b k. )osephus, 
"Against Apion", 1/22). Tevrat'ta erkek ço
cukların sünnet edilmesi Tanrı ile İbrahim 
nesli arasında yapılan alıdin işareti , dola
yısıyla bir tür dini-etnik damga biçiminde 
sunulmakla birlikte (Tekvln, ı 7/9- I 4) Ah d-i 
Atık'in Yeremya kitabı (9/25) İsrailoğulla
rı ve Mısırlılar dışında Sami soyuna men
sup bulunan Edomlular, Ammonlular ve 
Moavlılar'ın da erkeklerini sünnet ettikle
rine işaret eder. Araplar arasında İslam'ın 
ortaya çıkışından önce de ismam soydan 
gelmeleri sebebiyle sünnet uygulaması 
mevcuttu (Josephus, "Antiquities of the 
Jews", 1/12.2) . Musa'nın Midyanlı karısın
dan ilk doğan oğullarını bizzat sünnet et
tiğine dair bir diğer Tevrat pasajından ha
reketle (Çıkış, 4/24-26) İbrahim soyundan 
olan Midyanlılar'ın da buna aşina oldukla
rını söylemek mümkündür. Grek kültürün
de bedenin mükemmel yapısını bozucu ola
rak görülen sünnet uygulaması Helenistik 
ve onu takip eden Roma dönemlerindeki 
baskılar, özellikle Selevki (Selevkos) yöneti
minin yasaklaması sebebiyle (m.ö. II. yüz
yıl, I. Makkabiler, 1/41-62), gerileme gös
terse de yahudilerin yanı sıra bazı hıristi
yan grupları, Nabatller (Araplar) ve Mısır'ın 
seçkin kesimi arasında devam etmiştir. 

Yahudi inancına göre ilk defa İbraniler'in 
atası İbrahim'e Tanrı tarafından emredi
len ve Musa şeriatında da yer alan sün
net İbranice ifadeyle "sünnet ahdi" (berit 
mila), İbrahim'le yapılan alıdin ve yahudi 
kimliğinin önemli bir göstergesi olarak ne
siller boyu süregelen bir uygulamadır. Tev
rat'ta yer alan bilgilere göre İbrahim dok
san dokuz yaşında iken bu emri aldığın-
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da on üç yaşındaki oğlu İsmail ve evin bü
tün diğer erkekleriyle birlikte kendisi de 
sünnet olmuş. daha sonra doğan oğlu İs
hak'ı aynı emrin gereği olarak sekiz gün
lük iken sünnet etmiştir (Tekvln, I 7/23-27; 
21/4). Kitab-ı Mukaddes araştırmacıianna 
göre ise Filistin'e yerleşmeden önce İsra
iloğulları eski bir Sami adeti olan ergen 
sünnetini devam ettirmiştir; uygulamanın 
yeni doğan çocukların sünnetine dönüş
mesi daha sonraki dönemde gerçekleşmiş
tir. Mısır'dan çıkan isrB.iloğulları 'nın sünnet
li olmalarına rağmen -Musa'nın durumu 
şüphelidir- çölde doğanların sünnet edil
memesi ve Peygamber Yeşu'nun kutsal 
topraklara girmeden önce kavmin bütün 
yetişkin erkeklerini cenk adamı olarak sün
net etmesine yönelik bilgi de (Yeşu, 5/3-
7) uygulamanın yetişkinliğe geçiş (ergen) 
sünnetine işaret etmektedir. Tekvln kita
bında ( I 7/2 , 9- ı 1 ) ah din görünür işareti 
olmanın ötesinde bizzat alıdin kendisi ve 
zürriyet çokluğu vaadiyle, Levililer kitabın
da (ı 2/3) hüyenle, Çıkış kitabında ( 4/24-
26) evlilik ve kefaretle ilişkilendirilen sün
net, "Tanrı'nın buyruklarına uyma" mana
sında mecazen kalbin sünneti şeklinde de 
kullanılmıştır (Tesniye, 30/6; Yeremya, 4/ 
4). Sünnet, bilhassa sürgün döneminde 
ve sonrasında -Musa ahdinin işareti olan 
sebt (şabat) günü yasağıyla birlikte- yahu
di olan ve olmayan ayırımının en belirgin 
unsurlarından (Hakimler, 14/3; II. Samu
el, 1/20; II. Makkabil er, 6/1 O-ll) ve yahudi 
dinine 1 cemaatine katılmanın şartların
dan (Çıkış, 12/43-48; Tekv!n, 34/14-16) biri 
kabul edilmiştir. Antik dönemde ve daha 
sonra hıristiyan Ortaçağ'ında yahudi karşı
tı söylemin başlıca sebeplerinden olan uy
gulama İbn Meymun ve Philo gibi yahudi 
müellifleri tarafından sağlığı koruduğu, do
ğurganlığı arttırdığı , aynı zamanda cinsel 
arzuyu azalttığı şeklindeki deliller çerçe
vesinde savunulmuştur (The Guide of the 
Perplexed, 3/49; "The Special Laws I", i-ii). 
Gelenek içerisinde sünnete kutsallık, gü
nahlardan arındırma, ölümden ve cehen
nemden koruma (kefaret) ve hıristiyan vaf
tizine benzer şekilde yahudiyi yahudi kıl
ma gibi özellikler atfedilmiştir (Nedarim, 
3 I b; Genesis Rabbah, 48/8). Tevrat'ta sün
net emrine uymama durumunda cemaat 
dışına atılma cezası zikredilmiş (Tekvln, 
17/14); sünnetin ayrıntılı biçimde tartışıl
dığı Rabbant literatürde de sünnetsizlik 
günah kapsamında görülmüş, fakat bu 
durum yahudi olma özelliğini kaybetme 
şeklinde anlaşılmamıştır (Abodah Zarah, 
27"; Sanhedrin, 99). Antik dönemde He-

lenizm yanlısı, modern dönemde Aydın
lanmacı yahudiler tarafından terki savu
nulan sünnete Ortodoks ve muhafazakar 
yahudilerce büyük önem atfedilmekte, bu 
adet günümüzde bazı liberal yahudi grup
larınca da sürdürülmektedir. Erkek ço
cuklara sekiz günlükken uygulanan yahu
di sünneti antik dönemde daha basit şe
kilde ve daha ziyade ebeler tarafından ger
çekleştirilmiştir. Rabbant dönemden iti
baren -sünnet izini yok etme girişimine 
karşılık- üç ayrı aşamadan oluşan daha 
karmaşık bir uygulama olarak (Shabbath, 
ı 37a·bı bu konuda uzman kişilerce genel
likle evlerde veya sinagogda dini bir me
rasim eşliğinde ya da doktorlar tarafından 
hastahanede icra edilmektedir. 

Hıristiyanlık'ta inciller sünnetin önemli 
bir yahudi adeti olduğunu, Isa'nın bu ade
te uygun biçimde sekiz günlükken sün
net edildiğini ve uygulamayı reddetmedi
ğini belirtir (Luka, 1/59; 2/21; Yuhanna, 7/ 
23). Pavlus'un da sünneti -en azından ya
hudiler için- tamamen devre dışı bırakma

dığına işaret eden ifadeler mevcutsa da 
(Resullerin İşleri, 16/ 1-3; Romalılar'a Mek
tup, 3/1-2), kurtuluş için şeriat (eski ahid) 
yerine imanı (yeni ahid) vurgulayan Pav
lus, yeni anlamıyla sünneti fiziki olmaktan 
ziyade manevi bir durum (kalbin sünneti) 
diye tanımlamış ve yahudi soyundan ol
mayan hıristiyanların sünnet edilmesine 
şiddetle karşı çıkmıştır (Romalılar'a Mek
tup, 2/25-29; Korintoslular'a Birinci Mek
tup, 7/18-19; Galatyalılar'a Mektup, 2/3-4; 
3/3-13, 28; 5/2-12; 6/12-16; Filipililer'e İkin 

ci Mektup, 3/2-4; krş . Tesniye, 30/6; Yerem
ya, 4/4). Bu doğrultuda Kudüs'te toplanan 
ilk konsilde (Havariler Konsili , m.s. 50) sün
net yasaklanmamakla birlikte bunun kili
seye dahil olmak isteyen paganlar için ge
rekli sayılmadığı görüşü kabul görmüş (Re
sullerin işleri , 15/1-20), "hıristiyan kimliği
nin belirleyicisi" manasında sünnetin ye
rine vaftiz uygulaması konulmuştur (Ko
loseliler' e ikinci Mektup, 2/ 1 I- I 2) . Yahu
di şeriatma sadık kalan ilk yahudi-hıristi
yanlar arasında (Koloseliler' e ikinci Mek
tup, 3/20) sünnet uygulaması devam et
miştir. Ortaçağ'da gizli bir yerde muhafa
za edildiğine inanılan Isa'nın sünnet deri
sine büyük önem verilmesine, gerek Doğu 
gerekse Batı kiliselerinde Isa ' nın sünnet 
edildiği gün (Jülyen takvimine göre 1 Ocak) 
kutsal bir gün diye kutlanmasına rağmen 
sünnet uygulaması yahudilerle bağlantısı 
sebebiyle Katalik dünyasında olumsuz bir 
içeriğe sahip olmuş ve 144Z'de papalık ta
rafından resmen yasaklanmıştır. Günü
müzde dini bir adet şeklinde sadece Mı-



sır (KıptT). Etiyopya ve Eritre'deki Ortodoks 
hıristiyanların yanı sıra bazı Afrika kilise
lerinde uygulanmakta, fakat bilhassa ce
maate yeni katılanlar için bir gereklilik ola
rak görülmemektedir. 

Sünnet Avustralya, Polinezya, Malinez
ya ve Amerika yerlileriyle çeşitli Afrika ka
bilelerinde eski Mısır toplumunda olduğu 
gibi çocukluktan yetişkinliğe geçiş (ergen
lik) ve cemaate katılma (inisiyasyon) töre
ni kapsamında icra edilmektedir. Bu top
lulukların bir kısmında ve özellikle Afrika 
yerlilerinde erkeklerin yanı sıra kızlar da 
sünnet edilir. Söz konusu geçiş merasimi
nin amacı, ergenliğe ulaşan erkek ve kız
ları evlilik hayatına ve sosyal yaşamda üst
lenecekleri rollere hazırlamak ve ilgili ku
ralları öğretmek suretiyle onları yetişkin 
ve tam bir erkek 1 kız birey durumuna ge
tirmektir. Genellikle toplumdan tamamen 
soyutlanma, yarı inziva ve topluma yeni
den katılma şeklindeki üç aşamadan olu
şan merasirnde bilhassa erkek çocukların 
bu süreç yoluyla annelerinin etkisinden, 
yani kadınların alanından sıyrılıp yetişkin 
erkekler dünyasına (avcılık ve savaşçılık) 
katılması hedeflenir. Sosyal ve cinsel kim
lik oluşturmaya hizmet eden bu geçiş tö
reni nin ilgili aşamaları sembolik anlam
da ölmeyi ve yeni kimlikle doğmayı temsil 
eder. Erkek çocuklar için genellikle toplu 
halde ve kutlama havasında yapılan geçiş 
merasiminde diğer bazı sembolik unsur
ların yanı sıra (çıplaklık, saç tıraşı, vücu
dun beyaza boyanınası ve dövme tarzın
da yaralanması, aç kalma, dayak vb.). ka
dınlığı temsil ettiğine inanılan sünnet de
risi kesilir, bazı topluluklarda organın alt 
kısmı boydan boya yarılır. Tören sonunda 
aday erkeklik alanına ve yetişkinlik konu
muna girmiş olur. Kızların geçiş merasimi 
ise genellikle ferdi olarak adet dönemi baş

langıcında icra edilir. Bu defa amaç ada
yı, erkeklerde olduğu gibi yeni bir alana 
sokmak yerine zaten içinde bulunduğu ka
dınlık alanında~ yeni konumuna, yani ev
lilik ve ev hayatına yönelik görev ve sorum
luluklarına hazırlamaktır. Günümüz Afri
ka kabilelerinde söz konusu geçiş mera
simi büyük ölçüde terkedilmiştir; ancak 
daha hüyenik hale gelen sünnet uygula
ması ergenliğin ve etnik kimliğin işareti 
olarak devam etmektedir. 

Kız sünneti (ya da Batı'daki yaygın adlan
dırmayla "dişi üreme bölgesinin kesilmesi 1 

bozulması") hatalı şekilde müslüman top
lumlarla özdeşleştirilmekle birlikte gerçek
te bu uygulama birçok müslüman ülkede 
(Arabistan'ın ve Körfez bölgesinin büyük 

kısmı, Kuzey Afrika, Anadolu. Balkanlar ve 
Orta Asya) bilinmez; yaygın olduğu ülke
lerde ise (Mıs ır ve Orta Afrika-bilhassa Eti
yopya, Somali, Kenya, Nijerya ve Sudan) 
müslüman kesimde daha fazla rağbet gör
mekle beraber o bölgeye has bir adet şek
linde genellikle toplumun -yerel, hıristiyan 
ve Etiyopya yahudisi- diğer dini 1 etnik 
gruplarınca da icra edilmektedir. Bu uy
gulamanın Güneydoğu Asya'daki (Malezya, 
Endonezya ve Singapur) varlığı ise doğru
dan islam 'ın etkisinden ziyade bu uygu
lamanın yaygın olduğu bölgelerden göç 
eden müslümanların gittikleri yerlerde bu
nu kültürel bir adet halinde devam etiir
melerinin sonucudur. Öte yandan kız sün
neti uygulamasına Avustralya'nın bazı yer
li kabileleriyle bir kısım Latin Amerika ül
kelerinde (Brezilya, Meksika ve Peru) rast
lanmaktadır. 

Kız sünnetinin kökeni ve tarihi kesin şe
kilde bilinmemekle birlikte en erken Eski 
Mısır'da , gerek genetik cinsel bozukluk
lara karşı tıbbi 1 estetik müdahale kapsa
mında gerekse evliliğe hazırlık olarak er
kek sünnetine paralel bir ergenlik töreni 
biçiminde icra edildiğine yönelik kayıtlar 
mevcuttur (The Works of Philo, "Questi
ons and Answers on Genesis III", 47). Mı
sırlılar ve Afrika yerlileri arasında kabul 
gören bir inanışa göre erkekteki sünnet 
derisi kızlığa , kadındaki sünnet bölgesi er
kekliğe ait unsura karşılık gelmekte, söz 
konusu derinin ya da bölgenin kesilip alın
masıyla kişi tam erkek veya kadın duru
muna, dolayısıyla evlilik hayatına hazır ha
le gelmektedir. Kız sünnetinin gebeliği 
mümkün kılan vajinal kanamanın veya er
kek sünnetinin taklidi manasında bir nevi 
doğurganlık ritüeli olduğu şeklinde antro
polojik açıklamalar da yapılmıştır. Bazı kül
türlerde kız veya erkekten kesilen sünnet 
derisini bir tür adak olarak veya nazardan 1 
büyüden korunmak amacıyla toprağa göm
me ya da nehre at ma adet i mevcuttur. 
Günümüzde farklı şekillerde uygulanan ve 
doğurganlığı arttırma, cinsel arzuyu kontrol 
etme, bekareti koruma, hüyeni 1 estetiği 
sağlama gibi birtakım sosyokültürel ve ah
laki teamüllere dayanan kız sünneti, Av
rupa merkezli karşıt kampanya ile yerel 
dini ve resmi oteritelerin bunu reddedici 
ve yasaklayıcı tavırları neticesinde son dö
nemlerde gerilerneye başlamıştır. 

Asya (Çin ve Hindistan). Avrupa ve Kuzey 
Amerika'da -müslüman ve yahudi kesim 
hariç- dini-kültürel bir ritüel biçiminde sün
net uygulaması mevcut olmamakla birlik
te erkek ve nadiren kız sünneti XIX. yüzyı-

SÜNNET 

lın sonlarından itibaren ingiltere, Avustral
ya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Kanada ve 
Amerika Birleşik Devletleri'nde tıbbi ve 
ahlaki gerekçelerle icra edilmektedir. Gü
nümüzde tıbbi gerekçeye dayalı kız sün
neti söz konusu ülkelerde onaylanmazken 
erkek çocuk sünneti, bilhassa Amerika 
Birleşik Devletleri'nde belli hastalıkların 
(prostat ve ra him ağzı kanserleri, idrar yol
ları enfeksiyonu. HIV) önlenmesinde kar
şıt görüşlere rağmen hala geçerli bir yön
temdir. Geçmiş dönemlerde çok daha yay
gın olan erkek çocuk sünneti Amerika Bir
leşik Devletleri , Avustralya ve Kanada'da 
gerileme göstermiştir; ingiltere ve Yeni 
Zelanda'da ise çok düşük seviyede uygu
lanmaktadır. Filipinler ve Güney Kore, tıb
bi gerekçelere dayalı ergen sünnetinin en 
yaygın olduğu ülkelerin başında gelmek
tedir. 
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