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ÿÝsmail Yalçýn

Diðer Dinlerde. Dinlerde yeme içme yasaðýyla ilgili hükümler büyük oranda ahlâkî, psikolojik ve saðlýkla ilgili önlemler,
ekolojik kaygýlar ve sosyal olgular gibi temel kavramlarý içine alýr. Ýlkel topluluklardan baþlayarak eski çaðlara kadar uzanan
süreçte yeme içme yasaklarýnýn çoðunlukla ekolojik kaygýlar ve saðlýða yönelik uygulamalarla iliþkili olduðu görülmektedir.
En erken zamanlarda avcý-toplayýcý, son-

ralarý avlanmaya dayalý uygarlýk biçimlerinde bazý hayvan ve bitki türlerinin tüketilen miktar dýþýnda varlýðýný sürdürebilmesi için belirli þartlarda korunmasý gerektiði deneyimi sonucunda bu türler dinsel bir görünüm içerisinde tabu ilân edilip tüketilmeleri engellenmiþ ve koruma altýna alýnmýþtýr. Benzer þekilde saðlýða uygun olmadýðý tecrübe ile anlaþýlan yiyeceklere yönelik önlemler yine tabu aracýlýðýyla
yasaklarý iþler duruma getirmiþtir. Erken
çaðlarda bazý yiyeceklerin insanýn belirli
organlarýna benzetilmesi de “sempatik büyü mantýðý”yla insana zarar vermemesi
veya þifa vermesi için yenilmemiþtir. Günümüzdeki ilkel topluluklarda ayný gelenekler ayný gerekçelerle sürmektedir. Muhtemelen ilkel kozmoloji mitlerinde yer aldýðý þekliyle insanlarla diðer varlýklar arasýnda kurulan iliþki, meselâ insanýn birtakým hayvanlarla soya dayalý yakýnlýðý o hayvan türlerinin totem, dolayýsýyla tabu ilân
edilerek yenmesini kýsýtlamýþtýr. Ýlkel topluluklarda yiyecek içecek tabularý genellikle bir türün belirli zamanlarda yenmemesi, belirli kiþiler tarafýndan tüketilmemesi veya ancak ritüel eþliðinde yenebilmesi çerçevesinde oluþturulmuþtur. Tek
tanrýlý dinlerde bu tabular kýsmen daha
sabit hale getirilmiþ ve uygarlýðýn geliþimine paralel olarak zararlý ve tehlikeli sayýlan yiyecekler her durumda yasaklanmýþtýr. Pek çok dinî hüküm gelenekte deneyimle tabu ilân edilen yiyecekleri yeni içerik ve formda devam ettirmiþtir.
Yahudilik’te yiyecek içecek yasaklarý çok
önemlidir ve bunlar doðrudan þeriat hükümleri (mitzva) kavramýyla iliþkilendirilir.
Ýbrânîce’de nelerin yenip nelerin yenmeyeceðiyle ilgili olarak kullanýlan kelime “uygun olma” anlamýnda kaþruttur. Bundan
türetilen kaþer “helâl yiyecek” demektir.
Etleri helâl olan hayvanlar temiz (tahor),
yasak olan hayvanlar murdar (tame) ve iðrençtir (tovea). Ahd-i Atîk’te özellikle hayvan yiyecekleri ve türevleri üzerinde durulur. Talmud’da yiyecek içeceklerle ilgili pek
çok hüküm mevcuttur. Tevrat’ta Levililer,
11/3; Tesniye, 14/6 geviþ getiren çift týrnaklý helâl hayvanlarla, Levililer, 11/9; Tesniye, 14/9 deniz yiyecekleriyle, Levililer, 11/
13-19; Tesniye, 14/11-18 kuþlarla, Levililer, 11/22 uçan böceklerle; Levililer, 11/
29-31; 42, 43 sürüngenlerle ilgili hükümleri kapsar. Yahudilik’te tamamen haram
olan kanla ilgili hükümler Levililer, 7/26,
27; 17/10-14’te, hayvan kesimiyle ilgili kurallar Tesniye, 12/21’de, yeme usulleriyle
ilgili konular da Çýkýþ, 23/19; 34/26 ve Tesniye, 14/21’de bulunur. Talmud’daki hü-

kümler Hullin (100b; 101a; 102b), Yoma (74a)
gibi bölümlerde mevcuttur. Ayrýca Maimonides’in (Ýbn Meymûn) Miþna Tora’sý ile
Joseph Karo’nun Þulhan Aruh’unda da
konuyla ilgili açýklamalar vardýr. Bu kaynaklar ýþýðýnda Yahudilik’te helâl yiyeceklerin baþýnda sýðýr, koyun, keçi, geyik gibi
geviþ getiren çift týrnaklý ve toynaklý hayvanlar bulunur. Deniz ürünlerinden yüzgeçli / solungaçlý ve pullu olan her þey helâldir. Kabuklu deniz ürünleri haramdýr. Yýrtýcý olmayan, leþ yemeyen, kursaklý olan
ve pençesi el bileðine konduðunda bileði
bütünüyle sarmalamayan kuþlar helâldir
(kumru gibi). Sürüngenler yasaktýr. Yasak
olan hayvanlarýn yumurtasý, yaðý ve sütü
de yasaktýr. Doðal yolla ölmüþ hayvan ve
leþ yenmez. Domuz haramdýr (Levililer, 11;
Tesniye, 14). Kan tamamen haram olduðu için etten bütünüyle temizlenmelidir.
Helâl yiyeceklerin bazý kýsýmlarý (iç yaðý, sakatatýn bir kýsmý) haramdýr. Kuþlarýnki hariç siyatik sinirler haramdýr. Canlý hayvandan koparýlan parçalarý yemek yasaktýr.
Etin kesimi usulüne (þehita) göre yapýlmalýdýr. Ayrýca yemek yeme, yemeðin hazýrlanmasý, kullanýlan kaplar da belli usullere tâbidir. Sütlü ve etli yiyecekler karýþtýrýlmamalýdýr. Yemek kaplarý, aletleri kaþer olmalýdýr. Bitkilerde ise daha az yasak
vardýr. Yeni dikilen aðaçlarýn meyveleri ilk
üç yýl toplanmaz (Levililer, 19/23-25). Pesah bayramýnda mayalý yiyeceklerden uzak
durulur. Talmud’da (Yoma, 83a) ancak çok
ciddi ve hayatî durumlarda haram yiyeceklerden yenilebileceði belirtilir. Þarap
bir ölçüde serbesttir, ancak kendini Tanrý’ya adayanlar için haramdýr. Yahudi rabbiler yeme içme yasaklarýnýn akla, saðlýða, ekolojik dengeye, ahlâka ve psikolojik
sebeplere baðlý olarak geliþtiðini kabul etseler de bu yasaklarýn vahiy dýþýnda bir sebebe dayanmamasý gerektiði konusunda
ayný fikre sahiptirler. Bugün kýsmen reformist yahudiler hariç diðer dinî ekollerde bu kurallar geçerlidir.
Hýristiyanlýk’ta yeme içme konusunda
sabit yasaklamalar yoktur. Katolikler ve
Ortodokslar cumalarý ve Lent orucu süresince et yemezler. Hinduizm’de yiyecek ve
içecekler aðýr olanlar (tamasik: et, balýk,
yað, yumurta, alkol vb.), baharatlý olanlar
(rajasik: soðan, sarmýsak, kahve ve asitli
içecekler vb.) ve saf olanlar (sattvik: meyve, sebze) gruplarýna ayrýlýr. Hinduizm’de
et yemeyen (þakahari) mezhep mensuplarý ve gruplar sadece sattvik türden yiyeceklerle beslenirler. Diðer türden yiyecekler bütünüyle yasaktýr. Bu yasaklamanýn
temel sebebi et türünden olanlarýn ruh
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göçüyle iliþkilendirilmesi, bitkisel türden
olanlarýn þehveti arttýrýcý niteliklere sahip
olmasýdýr. Et yiyen (mahþara) gruplar ise
ölçülü olmak þartýyla her tür yiyecekten
yiyebilmektedir. Budizm’de alkol, soðan,
sarmýsak, yeþil soðan ve pýrasa þehvete
yol açtýðý gerekçesiyle yasaktýr. Jainizm’de et, balýk, yumurta, tereyaðý, incir, soðan ve sarmýsak benzer sebeple yasaklanmýþtýr. Sih dininde alkol haramdýr.
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ÿKürþat Demirci
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YOGA

˜

Bedensel hareketlerin kontrolü
ve meditasyon yardýmýyla
kurtuluþa erme yolu.

™

Birtakým ilâhî bilgiler ve yetenekler kazandýrarak kiþiyi kurtuluþa ulaþtýrdýðýna
inanýlan yoga Hindu, Budist ve Caynist /
Jainist öðretilerinin en temel kavram ve
tekniklerinden biridir. Hinduizm’de altý ortodoks düþünce / inanç akýmýndan (astika) biri olarak görülen yoga, Budizm ve Jainizm’de daha dar bir kullaným çerçevesinde zihinsel meditasyon / yoðunlaþma için
aracý bir metot kabul edilir. Yoga, Ortaçað’larda Ýslâm tasavvufundaki bazý uygulamalarý, modern zamanlarda popüler birtakým dinî hareketleri etkileyecek kadar
güçlü bir kültürün oluþmasýna katkýda bulunmuþtur. Sanskrit literatüründe yoga
yapana yogi / yoginî denilir. Yoga kelimesi “baðlamak, birleþtirmek; öküze bukaðý
vurmak” anlamýnda Sanskritçe yuj kökünden gelir. Bugün Batý dillerinde meselâ Ýngilizce’de ayný kök “öküze bukaðý takma”
anlamýnda yoke kelimesinde hâlâ yaþamaktadýr. Milâttan önce II. yüzyýlda yoganýn temel kaynaðý olan Yoga Sutra’da ilk defa bu kelime “tanrý ile insaný birbirine baðlamak” anlamýnda soyut biçimde geçer. Yoga Sutra’dan önceki literatürde (Upaniþadlar, Gita) kelime zihinsel
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yoðunlaþma ve münzevilere ait bir durum baðlamýnda kullanýlmaktaysa da klasik anlamýna Yoga Sutra ile kavuþmuþtur.
Bir yanýyla inanç ve felsefî özelliklere
(mokþaya, kurtuluþa götüren yol, süreç),
diðer yanýyla bedensel egzersizlere (ruhu
kontrol için bedeni kontrol etme eylemi)
sahip bir sistem olarak yoganýn kökeni kesin þekilde bilinmemektedir. Mohenjo-Daro ve Harappa gibi prehistorik Hint kültürüne ait arkeolojik kazýlarda bulunan mühür baskýlarýndaki yoga pozisyonuna benzer þekilde oturan figürlerin Yoga’nýn Hindistan’da milâttan önce 3000’lere, henüz
Hinduizm’in teþekkül etmediði dönemlere kadar çýktýðýný düþünen araþtýrmacýlar
varsa da bunun aksini ileri süren çok sayýda bilim adamý mevcuttur. Bununla birlikte Sramana adýyla bilinen gezici münzevilerin tecrübe ettiði zihinsel ve ruhsal
bazý psikolojik fenomenlerin (tapas) yoganýn meydana geliþine kaynaklýk ettiði þeklinde genel bir kabul vardýr. Muhtemelen
Budizm’in ortaya çýkýþýndan (m.ö. VI. yüzyýl civarý) önce Hindistan’da sistemsiz bir
yoga icra ediliyordu. Budizm ve Jainizm’in
zuhurundan itibaren yogayý aydýnlanma
sürecinde meditasyon aracý olarak görmesi ve bir sisteme kavuþturmasý Hinduizm’i
de bu doðrultuda etkilemiþtir. Fakat günümüzde bilindiði anlamýyla yoga daha çok
Hinduizm içerisinde geliþip yayýlmýþtýr.
Hindu yogasýnýn tarihsel geliþiminde milâttan önce II. yüzyýl ile milâttan sonra V.
yüzyýl arasýndaki süreci kapsayan Maurya
ve Gupta dönemleri önemlidir. Patanjali’nin Yoga Sutra’sý bu evrede yazýlmýþtýr.
Ayný döneme ait Bhagat Gita da yogayla ilgili geniþ bilgi içerir. Yine ayný devirde
Tattvarthasutra adýyla bilinen Jain metni yogayý Jainizm açýsýndan yorumlar. Gupta döneminde ortaya çýkan Budist Yogacara hareketi de yoga kültürünün geliþmesine katkýda bulunmuþtur. Kökeni milâttan sonra VI. yüzyýla kadar çýkan, esas
geliþimini XII-XV. yüzyýllar arasýnda tamamlayan Bakti Hindu hareketi yoga felsefesinin Hinduizm’in içerisinde kökleþmesini
saðlamýþtýr. XV. yüzyýlda daha çok felsefî bir ekol olarak görülen yoga sistemine,
Hatha Yoga adýyla bilinen ve bugün oldukça popüler duruma gelen bedensel hareketlerin kontrolüyle kurtuluþa ulaþma eðilimi dahil olunca modern yoga anlayýþý son
þeklini almýþtýr. XX. yüzyýlýn baþýndan itibaren daha çok Hatha Yoga, Hindu yogasýný temsil eder hale gelmiþtir. Bugün Hindistan’da ve dünyanýn çeþitli ülkelerinde
özellikle yaygýn olan Hatha Yoga’dýr.

Yogayý aydýnlanma ve kurtuluþ sürecinde zihnin mutlak uyanýklýðýna katký yapan
zihinsel ve bedensel bir eylem diye yorumlayan Budist ve Jainist yaklaþýmlar bir yana, daha sistemli ve popüler hale geldiði
Hinduizm içerisinde yoga özellikle düalist
bir Hindu felsefesi olan Samkhya ekolü
mensuplarýnca uygulanmaktadýr. Bunun
dýþýndaki Hindu ekollerinde icra edilen yoga daha sistemsiz olup folk yogasýnýn etkisi altýnda geliþmiþ arkaik uygulamalarý
esas alýr. Yoga Sutra’ya göre yoga pratiði
sekiz basamaktan meydana gelir. Her þeyden önce yoga kiþinin bedensel, zihinsel,
ruhsal faaliyetlerini dengelemeyi, kontrol
altýna almayý ve kurtuluþa (mokþa) yönlendirmeyi amaçlar. Beden kontrolünden baþlayan, ruh ve zihin kontrolüne kadar uzanan sürecin sonucunda “samadhi” denilen
bir dinginlik durumuna ulaþýlýr. Samadhiye eren zihin “prasada” adý verilen mutlak mutluluk halinde kurtuluþa bir adým
daha yaklaþýr. Bu süreç kiþiye doða üstü
yetenekler kazandýrýr. Kiþiyi bu noktaya
ulaþtýracak sekiz basamaktan ilk ikisi hazýrlýk basamaklarý kabul edilen “yama” (öldürmemek, yalan söylemekten kaçýnmak, hýrsýzlýk ve zinadan uzak durmak, dünya malýna tamah etmemek) ve “niyama”dýr (dinin emirlerini yerine getirmek, düzenli ibadet ve
kutsal metinleri okuma alýþkanlýðý kazanmak, bedeni temiz tutmak). Üçüncü sýra-

da bedenin kontrol altýna alýnmasýna yönelik “asana”lar (rahat ve kolay oturuþ biçimleri) gelir. Zihnin sükûnete kavuþmasý ve gizil güçlerin elde edilmesi konusunda faydalý ve etkin bir egzersiz olarak görülen
“pranayama” (nefes kontrolü) dördüncü basamaktýr. Nefes alýp vermeyi düzenleme-
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