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WOMEN’S CLOTHING OF THE EARLY PHASES OF JEWISH

In the old Jewish tradition, women had to cover their entire body from shoulders to
ankles. In order to comply with the conditions of modesty, they also covered their heads
and faces in the presence of strangers. This tradition mainly comes from the teachings
of the Talmud. As a matter of fact, only heathen women are allowed to go out bearheaded. Being bear-headed was forbidden and considered as disorderly and immoral
conduct. If a woman disobeys this old Jewish ordinance, such violation leads to divorce
and forfeit her right to receive a dower. On the other hand, married women are required
to cover their faces in the presence of strangers. This act of veiling markes the the
transition from girlhood to womanhood. According to the Biblical and Talmudic sources,
some traditional customs of the Israelities and of the Jews of Palestine bore striking
similarity to those of neighbouring peoples. We are of the opinion that the Jewish
women’s clothing in the early stages of the Jewish history partly takes its source from
the religious sources, and partly from the surrounding cultures.

G R '
Kad nlar n örtünmesi gelene3i, tarihsel süreçte, pek çok kültürde kar) m za
ç kmaktad r. De3i)ik kültürlerde rastlan lan bu gelene3in, genelde benzer özellikler
göstermesine ra3men, baz toplumlarda örtünmenin farkl yorumland 3 ve farkl
uyguland 3 da görülmektedir. Bu yorum ve uygulama farkl l klar n n, örtünme
olgusunun etraf ndaki bir k s m problemleri çözmek gayretinden kaynakland 3
anla) lmaktad r. Günümüzde de benzer bir durumun varl 3 ndan söz etmek
mümkündür. Biz bu makalenin güncelli3i devam eden örtünme konusunda
yap lacak çal )malara ) k tutaca3 n dü)ünüyoruz.
Tarih boyunca örtünmenin görüldü3ü toplumlarda bu gelenekle ilgili en fazla
dikkati çeken hususlardan birisi, belki de en önemlisi, bu uygulaman n dinsel bir
söyleme dayand r l yor olmas d r. Ara)t rmam zda, “Yahudilik” çerçevesinde, dinsel
söylemin kad nlar n örtünmesi gelene3i üzerindeki etkisi gözden geçirilecektir.
Ayr ca, ya)ayan kültürün örtünme adetleri ile münasebeti de yine Yahudilik
ölçe3inde mercek alt na al nacakt r.
*
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Yahudi kad nlar n ya)amlar nda Fransa’daki Rönesans’ n ve Avrupa’daki Sanayi Devrimi’nin önemli izlerinin oldu3unu söyleyebiliriz. O günlere kadar genellikle- evlerinde oturan Yahudi kad nlar , hem Rönesans’ n getirdi3i hürriyet
havas ndan kaynaklanan yeni fikirlerin etkisiyle ve hem de sanayinin geli)mesinden
sonra insan gücüne duyulan ihtiyaç nedeniyle d )ar ç kmaya ba)lam )lard r.
Önceleri fabrikalarda i)çi olarak çal )m )lar, arkas ndan da sosyal hayat n di3er
alanlar nda görülmü)lerdir.
Bu süreçte, Yahudi kad nlar n hayat nda izlenen önemli de3i)im ve dönü)ümlerden birisi de onlar n geleneksel k yafetlerinde olmu)tur. Özellikle de, günümüz
modern Yahudi kad nlar n n giydikleri k yafetler ile daha önceki yüzy llarda ya)ayan
kad nlar n k yafetleri aras nda büyük bir fark bulunmaktad r.
Makalemizde, Yahudi kad n k yafeti de ele al nacak olmakla birlikte, ba)l kta
kullan lan “örtünme” kavram ndan as l kastetti3imiz ba) n kapat lmas d r.
Dolay s yla, ara)t rmam z n temel kurgusu “ba) n kapat lmas ” üzerine olacakt r. Bu
arada kad nlar n vücutlar n kapatmalar ile ilgili görü)lerden ve Yahudi kad nlar n
as rlarca üzerlerinde ta) d klar k yafetlerden de genel bir )ekilde bahsedilecektir.
Çal )ma alan m z ise; Yahudi kutsal kitaplar ndan sadece “Eski Ahid1” ve
“Talmud2”un yaz ld 3 (yakla) k MÖ XIII-MS VII.3) as rlar ile s n rl kalacakt r.
ESK AH D’DE ÖRTÜNME/BA'IN KAPATILMASI
Eski Ahid’de, kad nlar n k yafetine konu olabilecek ifadelerin ilk defa :brahim’in o3lu :shak ve sözlüsü/ni)anl s Rebeka’dan bahsedilen metinde geçti3i
görülmektedir.
Bu metne göre :brahim, o3luna bir e) bulmas için, kölesini do3up büyüdü3ü
memleketi Mezopotamya’ya gönderir. Köle, :brahim’in akrabalar ndan Rebeka’y ,
babas Nahor’dan ister. Onun bu teklifi kabul etmesi üzerine, Rebeka’y da yan na
alarak geri döner.4
Bütün bu olaylar n anlat ld 3 bölümde, evlenecek gençlerin birbirlerini ilk
defa nas l ve nerede gördükleri üzerinde durulurken, kar) la)ma s ras nda
Rebeka’n n gösterdi3i tepki ve sergiledi3i tavr n yan nda peçesinden de bahsedilir.
Metin )u )ekildedir:
“Ve :shak ak)ama do3ru dü)ünceye varmak için tarlaya ç kt ; ve gözlerini kald r p gördü, ve i)te, develer geliyordu. Ve Rebeka gözlerini kald r p :shak’ görünce,
deveden indi. Ve köleye dedi: Bizi kar) lamak için tarlada yürüyen bu adam kimdir?

1

Eski Ahid’in yaz l m , muhtevas , son )eklini al p kitap haline getirilmesi vb. konular için bkz. JPS
Hebrew-English Tanakh: The Traditional Hebrew Text and the New JPS Translation, The Jewish
Publication Society, Philadelphia, 1999, Önsöz bölümü, ss.1-11. Tanyu, Hikmet, “Yahudili3in Kutsal
Kitaplar ve Esaslar ”, Ankara Üniversitesi %lahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, C.XIV, ss.94-124;
Harman, Ömer Faruk, Metin, Muhteva ve Kaynak Aç s ndan Yahudi Kutsal Metinleri (Bas lmam )
Doçentlik tezi), :stanbul, 1988, ss.1-40, 199-225.
2 Talmud’la ilgili olarak bkz. Maccoby, Hyam, Back to the Sources Reading the Classic Jewish Texts a
Touchstone Book, Ed.Barry W. Holtz, Simon & Schuster, New York, 1984, ss.129-176; “Talmud”, The
Jewish Encyclopedia, Funk and Wagnalls Co., New York, 1951, C.XII, ss.1-30; Revel, H., “Talmud”,
The Universal Jewish Encyclopedia, Ed. Isaac Landman, Universal Jewish Encyclopedia Co., Inc.,
New York, 1948, C.X, ss.162-163; Wylen, Stephen M., Settings of Silver: An Introduction to the
Judaism, Paulist Press, New York, 1989, ss.185-194.
3 Tevrat’ n bizzat Hz. Musa taraf ndan yaz lmad 3 konusunda ileri sürülen görü)ler dikkate al n rsa bu
tarihi biraz daha geriye çekmek de mümkündür. Tevrat konusunda geni) bilgi için bkz. Adam, Baki,
Yahudi Kaynaklar na Göre Tevrat, Seba Yay nlar , Ankara, 1997, s.77; Ellis, Peter, “The Mosaic
Authenticity of the Pentateuch”, The Men and the Message of the Old Testament, The Liturgical Press,
1975, ss.55-56.
4 Bkz. Tekvin, bab 24.
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Ve köle: Efendimdir, dedi; ve Rebeka peçesini al p örtündü.5”
Metne göre, Rebeka, :shak’la ilk kar) la)mas nda yüzünü peçe ile kapat r.
Rebeka’n n böyle davranmas , o dönemlerde Yahudi kad nlar aras nda, ya da en
az ndan evlenecek k zlar aras nda, yüzün peçe ile kapat ld 3 na dair bir gelene3in
varl 3 n göstermektedir.6
Di3er taraftan, :shak’ n -yakla) k olarak- MÖ XIX. as rda ya)ad 3 ihtimalinden hareketle,7 Rebeka ile :shak aras nda geçen olay n, Yahudiler aras nda
kad nlar n (veya, burada ifade edildi3i gibi, sözlü/ni)anl k zlar n) yüzlerini peçe ile
kapatma adetinin Musa peygamberden de yakla) k 5-6 as r öncesinde uygulanan bir
gelenek oldu3u anla) lmaktad r. Hatta, yine ayn metinden bu gelene3in söz konusu
tarihten çok evvel tatbik edildi3i sonucu da ç kar labilir. Çünkü, Rebeka’n n böyle
davranmas , onun daha önceden bilinen ve uygulanan bir adeti tekrarlad 3 n
dü)ündürmektedir. Yani, onun ya eskiden beri -:brahim’den önce- Mezopotamya’da
ya)ayan kavim ve milletler8, ya Kenan Diyar ’nda bulunan topluluklar9 ya da Kenan
Diyar ’na göç etmi) Yahudiler aras nda10 yayg n bulunan örtünme gelene3ine uygun
davranmak için böyle hareket etmi) olabilece3i gibi ihtimaller akla gelmektedir.
Hangi ihtimal üzerinde durulursa durulsun, yukar daki metinden :brahim ve
5

Tekvin, 24:64-65. Bu metinden anla) ld 3 üzere, evlenmemi) k zlar kölelerin yan nda peçe takmamakta
idiler.
6 Daha sonra as rlarca Yahudi gelinlerinin geleneksel k yafeti olarak uygulanan peçe ile yüzü kapatma
adeti i)te Rebeka’n n bu davran ) ile ili)kilendirilmektedir. Hatta bu gelenek günümüzde de, k smen
bile olsa, evlenme törenlerinde devam ettirilmeye çal ) lmaktad r. Bu uygulaman n günümüzdeki
)ekline bir örnek olmak üzere bkz. A Short History of the Jews of Greece, Jewish Museum of Greece,
Wedding Costumes 19th c., http://www.greecetravel.com/jewishhistory/ museum.html
7 Talmud’da Adem’den :shak’a kadar verilen kronolojik tarihler için bkz. Talmud Bavli [Bundan sonra
“Talmud Bavli” yerine bu kelimelerin k salt lm ) )ekli olan “TB” harfleri kullan lacakt r], Avodah
Zarah, 9a, dipnot 10, 12 (The Sancino Talmud [Rashi, Tosafot ve Torah Ohr ile birlikte Talmud metni,
Talmud indeksi, Rashi on Torah ve dipnotlardan olu)an, kelime ve konu taramas yap labilen :branca:ngilizce haz rlanm ) CD] Davka Corparation, Jewish Life & Davka Corparation and Judaica Press,
Inc., New York, Brooklyn, Version IIc3, 1991-1996). Talmud Babil Talmudu ve Filistin Talmudu olmak
üzere iki ayr külliyattan olu)maktad r. Biz ara)t rmalar m zda Talmud deyince akla gelen, daha
sistematik ve hacimli oldu3u için ço3unlukla ilk referans kabul edilen Babil Talmudu’nu esas ald k
(kaynak olarak da yukar da zikredilen CD ile The Sancino Talmud, Ed. Rabbi Epstein, The Soncino
Press, London, 1978 (I-XVIII) nüshas n kulland k). Babil ve Filistin Talmudu hakk nda detayl bilgi
için bkz. Strack, H.L. ve Stemberger, G., Introduction to the Talmud and Midrash (Çev. Markus
Bockmuehl), T & T Clark, München, 1982, Filistin Talmudu için bkz. ss.182-208, Babil Talmudu için
bkz. ss.208-244; Neusner, Jacob, Invitation to the Talmud, Scholars Press, Atlanta 1998, Filistin
Talmudu için bkz. ss.96-166, Babil Talmudu için bkz. ss.167-270.
8 O dönemlerde hem Mezepotamya’da ve hem de Kenan Diyar ’nda kad nlar aras nda örtünme
gelene3inin bulundu3u bilinmektedir. Örne3in, “Orta Asur Kanunlar ”nda kad nlar n örtünmesi ile
ilgili olarak )unlar söylenilmektedir: “:ster evli kad nlar, ister dul kad nlar veya Asurlu kad nlar olsun
soka3a ç karken ba)lar n açmam ) olacaklard r. Adam n k zlar … ya bir )al, ya bir giysi veya bir gulinu
(giysi) ile örtülü olmal d rlar. Ba)lar aç k olmayacakt r… yaln z olarak soka3a ç kt klar nda örtüneceklerdir.” (Tosun, Mebrure ve Yalvaç Kadriye, “Orta Asur Kanunlar ”, Sümer, Babil, Asur Kanunlar ve
Ammi- aduga Ferman , Türk Tarih Kurumu Bas mevi, Ankara, 1975, Kol. 5, madde 40, ss.230-231,
252). Mezopotamya’da bu gelene3in varl 3 n görmek için arkeolojik çal )malar s ras nda bulunan
M.Ö. 3500 y llar na ait bir heykel için bkz. Dr. Katherine G. Angell, Mesopotamia 3500-600 BC, Slide
No.8, Rhino fur shawl or cape, http://employees.oneonta.edu/angellkg/MESOPOT.HTML
9 Yine, Kenanl kad nlar aras nda da örtünme gelene3inin bulundu3u bilinmektedir. Bu konuda bkz.
“Dress: Talmudic Times”, Encyclopaedia Judaica, Keter publishing House Jerusalem Ltd., Jerusalem,
1996, C.VI, s.214. Kenanl kad nlar n k yafetine örnek olmak üzere arkeolojik kaz larda bulunan bir
tablet örne3i için de bkz. Grollenberg, Luc.H., Shorter Atlas of the Bible, Penguin Books, Hon kong,
1984, ss.146-147.
10 O dönemlerde Yahudi kad nlar aras nda görülen muhtemel örtünme ve peçe kullanma adetlerinin
Yahudilere ba)ka milletlerden geçti3i ve daha sonra yayg n bir adet haline geldi3i konusunda görü)ler
bulunmaktad r. Bkz. “Costume: Head Covering, Veils”, The Jewish Encyclopedia, C.IV, s.294.
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:shak’ n ya)ad klar dönemde Yahudi kad nlar aras nda peçenin, yani yüzün
kapat lma adetinin bulundu3u anla) lmaktad r.
Ayr ca, Eski Ahid’deki dul kad nlardan söz eden baz metinlerde de yine peçe
kavram ile kar) la) lmaktad r. Örne3in, Tamara isimli dul bir kad n n yapt klar n
haber veren metinde )öyle denilmektedir:
“Ve üzerinden dulluk esvab n ç kard , peçesiyle örtündü… Ve kalk p gitti ve
üzerinden peçesini ç kard ve dulluk esvab n giydi.11”
Metinden de aç kça anla) ld 3 üzere, peçe dullar n özel olarak giydikleri “dulluk esvab ”na dahil de3ildir. Buna göre, dullar ba)lar na bir örtü almakla birlikte,
evli han mlardan kendilerini ay r c bir özellik olan peçeyi kullanmamaktad rlar.
Yani, dullar dulluk alameti olarak belki özel bir k yafet giymekte, ama peçe
takmamakta ya da en az ndan onlar n peçe takma zorunluluklar bulunmamaktad r.12
Eski Ahid’de kad nlar n k yafetine konu olabilecek di3er bir metin de zina
zanl s kad nlarla ilgilidir. Söz konusu metinde zina zanl s evli kad nlar için
uygulanmas gereken özel bir törenden ve bu törende yerine getirilmesi istenilen
kurallardan bahsedilir. Han mlar n n zina yapt 3 ndan )üphelenen kocalar n, bu
)üphelerini izale edecek delilleri bulunmad 3 nda, kahinlere gitmeleri ö3ütlenir.
Kahinlere de, kendilerine böyle bir müracaat yap lmas durumunda, bir tören
düzenlemeleri bildirilir. 13
Kahinin törenin icras esnas nda en ba)ta yapmas gereken )eylerden birisi de
kendisine getirilen zina zanl s kad n n ba) ndaki örtüyü ç kartmak, yani onun
ba) n açmakt r. Bütün bu hususlar n yer ald 3 metin )öyledir:
“Ve kâhin kad n yakla)t r p Rabbin önünde durduracak; ve kâhin toprak
kaptan mukaddes su alacak; ve kâhin meskenin dö)emesinde olan tozdan al p suya
koyacak. Ve kâhin kad n Rabbin önünde durduracak ve kad n n ba) n açacak…14”
Bu cümlelerden, evli kad nlar n, metnin kaleme al nd 3 dönemde, ba)lar n
kapatt klar sonucunu ç kartmak mümkündür.
Buraya kadar zikredilen metinler, kad nlar n ba)lar n kapatmalar konusunda, Eski Ahid’de tespit edebildi3imiz en aç k cümlelerin geçti3i metinlerdir.
Dolay s yla, Eski Ahid’de Yahudi kad nlar na -her ne kadar ba)lar n kapatt klar n
anlamaya imkan veriyor olsalar da- “örtünmeyi15” ve bu meyanda da “peçe16”
11

Tekvin, 38:14; 38:19.
Dul kad nlar n peçe kullanmad klar ile ilgili olarak bkz. “Veil”, The Jewish Encyclopedia, C.XII, s.406.
13 Bu tören için bkz. Say lar, 5:11-31.
14 Say lar, 5:16-18. Bu törenin nas l yap ld 3 , din adam n n, kocan n, kad n n ve çevresindekilerin
durumu vb. konular hakk nda Tosefta’n n “Sotah” bölümünde geni) bilgi verilmektedir. Bkz. The
Tosefta, [:branca’dan çev. Jacob Neusner], Nashim [The Order of Women], Ktav Publishing House,
New York, 1979, ss.149-209 (Yahudi din bilginlerinin Mi)na’da yer almayan görü)lerinin topland 3
eser olan Tosefta hakk nda daha fazla malumat için bkz. The Tosefta Önsöz, s.IX; Strack, H.L. ve
Stemberger, G., a.g.e., ss. 167-182; Neusner, Jacob, Invitation to the Talmud, ss.70-96).
15 O dönemlerde Yahudi kad nlar n n kulland klar ba) örten örtülerin )ekli hakk nda bilgi veren
eserlerde bu örtülerin zaman zaman baH n üst k sm ndan doland r ld ktan sonra iki ucunun çenenin
alt k sm ndan geçirilerek enseyi kapatacak ve arkadan sark t lacak Hekilde baMland M belirtilmektedir (örne3in bu konuda bkz. “Costume: Head Covering, Veils”, The Jewish Encyclopedia, C.IV, s.294).
16 Eski Ahid’de geçen ve genel olarak zikredilen peçe hakk nda The Jewish Encyclopedia’da verilen
bilgilere göre, yeti)kinli3e ad m atm ) genç k zlar ve özellikle de evli han mlar iffet/namus i)areti
olarak yabanc lar n yan nda peçe kullanmakta idiler (“Veil”, The Jewish Encyclopedia, C.XII, s.406).
Peçe genellikle iki parçadan meydana gelmekte; parçalardan birisi gözlerin üzerinden baHlayarak,
baH n üzerinden arka tarafa doMru, boynu da kapatacak Hekilde örtülmekte, ikinci parças ise
gözlerin hemen alt ndan göhüsün üzerine gelecek Hekilde aHaM ya doMru sark t lmaktayd (“Costume:
Head Covering, Veils”, The Jewish Encyclopedia, C.IV, s.294). Bu bilgilerden, çok eski dönemlerden
itibaren Yahudi kad nlar n n ba)lar n ve yüzlerini, gözleri hariç, bütünüyle kapatt klar anla) lmakta12
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kullanmay kesin bir )ekilde emreden cümlelere rastlan lmamaktad r. Peçenin ve
örtünmenin söz konusu edildi3i metinler ise, sadece metin yazarlar n n ya)ad klar
zamanlardaki ve kendilerinden önceki dönemlerdeki gelenekleri nakleden ifadeler
)eklindedir.
imdi de, Yahudilik’te peçenin ve örtünmenin varl 3 hususundaki yorumlara
esas olarak al nan, metinlere bir göz atmak istiyoruz. Bu metinlerden birisinde
Laban ile Yakub aras nda geçen olaylar anlat lmaktad r. Buna göre Laban, k z
karde)inin o3lu Yakub’u, k z Rahel’in mehir bedeli olarak, yedi y l çal )t r r. Yakub
yedi y l hizmetten sonra, Rahel’le evlenmek ister, fakat Laban onu aldat r ve Rahel
yerine ablas Lea’y bir hile ile gerdek odas na/çad r na sokar.17
Tekvin’deki Laban ile Yakub aras nda geçen olaylar n anlat ld 3 bölümde, her
ne kadar do3rudan örtünme ve peçe ile ilgili bir ifade bulunmasa da, metnin
yorumunda Yakub’un bu )ekilde aldanmas n n ve Lea’y tan yamamas n n en
önemli nedenlerinden birisinin kad nlar n, o dönemin geleneklerine göre, yüzlerine
takt klar peçe oldu3u söylenilmektedir.18 Yani, o zaman n örf ve adetleri do3rultusunda kendisine bir peçe içerisinde getirilen Lea’y tan yamayan Yakub, Rahel
zannederek, onunla gerde3e girmi)tir. :)te, Laban’ n k z Lea’y dü3ün töreninden
sonra, karanl ktan da istifade ederek, peçe içerisinde gerdek çad r na/odas na
sokmu) oldu3u yorumundan o dönemin dü3ün adetleri aras nda gelin k zlar n
babalar taraf ndan peçe içerisinde damatlara teslim edildikleri yönünde bir sonuç
elde edilmektedir.19 Buradan da, Yahudi kad nlar n n o dönemlerde evlilikle birlikte
peçe kullanmaya ba)lad klar , ya da en az ndan dü3ünde peçe takt klar anla) lmaktad r.20
d r. Peçe konusunda ayr ca bkz. “Veiling of the Bride”, The Universal Jewish Encyclopedia, C.X, s.399;
Themes and Issues in Judaism, Ed. Seth D. Kunin, Cassell, London, 2000, s.207.
17 Bu olay Tekvin’de )öyle anlat l r: “Ve Laban’ n iki k z vard ; büyü3ünün ad Lea ve küçü3ünün ad
Raheldi. Ve Lea’n n gözleri zay ft ve Rahel güzel endaml ve bak l ) güzeldi. Ve Yakub Rahel’i sevdi ve
dedi: Küçük k z n Rahel için sana yedi sene hizmet ederim... Ve Yakub Rahel için yedi sene hizmet
etti... Ve Yakub Laban’a dedi: Kar m ver, çünkü günlerim doldu ve onun yan na gireyim. Ve Laban o
yerin bütün adamlar n toplad ve bir ziyafet yapt . Ve vaki oldu ki, ak)amleyin k z Lea’y al p ona
götürdü; ve onun yan na girdi… Ve vaki oldu ki, sabahleyin i)te, o Lea idi…” Tekvin, 29:20-30.
18 Bu anlamda Yakub ile Lea aras ndaki evlili3in hangi )artlarda ve nas l gerçekle)ti3ini görmek için bkz.
TB, Megilah, 13b; TB, Baba Bathra, 123a, dipnot 49; Genesis, 29:20-30, The JPS Torah Commentary:
The Traditional Hebrew Text with the New JPS Translation Commentary (1-5), Ed. Nahum M.
Sarna; Chaim Potok, The Jewish Publication Society, Jerusalem, 1990, C.I, ss.201-206.
19 Talmud’da bahsedilen (TB, Kethuboth, 17b) gelinlerin dü3ün günü peçe takmalar gelene3i, daha önce
de i)aret etti3imiz gibi, günümüzde de baz yerlerde uygulanmaktad r. Söz konusu bu gelene3in evlilik
i)leminin tamamlanmas na kadar gelinin kocas dahil hiç kimse taraf ndan görülmemesini temine
yönelik oldu3u ifade edilmektedir (Bkz. “Veiling of the Bride”, The Universal Jewish Encyclopedia,
C.X, s.399). Bu ba3lamda, Mi)na’da (Eski Ahid’in ilk klasik tefsiri olarak kabul edilen Mi)na MÖ. I. ve
MS. II. as rlar aras ndaki yorum ve görü)leri ihtiva etmektedir. Rabbi Yehuda Ha-Nasi [135-220]
taraf ndan MS II. as rda toplanm )t r. Bkz. The Mishnah [Giri) ve K sa Aç klama Notlar yla :branca’dan :ngilizce’ye Çev. Danby Herbert, Oxford University Press, London, 1972], Giri) bölümü, ss.1532; Neusner, J., Invitation to the Talmud, ss.28-70; Strack, H.L. ve Stemberger, G., a.g.e., ss.119-167)
bakire genç k zlar n baba evinden koca evine götürülürken yüzlerinin bir peçe ile kapat ld 3 bildirilmektedir (M, Ketuboth, 2:1 [Bundan sonra Mi)na “M” harfi ile gösterilecektir]). -Bu durum günümüzde Türkiye’nin baz bölgelerinde de rastlan ld 3 gibi, gelinlerin sadece damada kar) örtünmesi
)eklindeki bir gelene3i ça3r )t rmaktad r- Yahudi gelinlerin dü3ün günü yüzlerini (asl nda bütünüyle
büyük bir örtü ile ba)lar n ve yüzlerini birlikte) kapatmalar gelene3i as rlar boyu yap lan pek çok
resimde de ortaya konulmu)tur. Son birkaç as rda yap lan baz resimlerden bu gelene3in zamanla
yumu)at ld 3 farkl co3rafyalarda farkl uygulamalar n yap ld 3 , bu çerçevede örne3in Rusya’da
sadece ba) n üzerine büyük bir örtü al nmakla yetinildi3i görülmektedir. Bu durumu ortaya koyan bir
örnek olarak bkz. Jewish wedding scene, Oil painting by Wincenty Smokowski (1797),
http://www.berdichev.org/jewsintherussianempire-2.htm
20 Bu metinde zikredilen peçe takma gelene3inin sadece dü3ün törenlerine mahsus olabilece3i ihtimali
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Durum böyle olmakla birlikte, yine bu metinde de Yahudi kad nlar na peçe
takman n emredilmi) oldu3undan veya en az ndan bir telkinde bulunuldu3undan
söz etmek mümkün de3ildir.
Eski Ahid’deki baz metinlerde de, mecazi ve sembolik anlamda dahi olsa, örtü ve peçe ifadelerinin kullan ld 3 görülmektedir.
Örne3in, bunlardan baz lar )u )ekildedir:
“Niçin yüzünü örten bir kad n gibi olay m?21”
“…peçen arkas ndan gözlerin güvercinler …22”
“…peçen arkas ndan yanaklar n, Sanki nar parças .23”;
“Ey sen ere varmam ) Babil k z , a)a3 in de toprakta otur; ey Kildaniler k z
taht yok, yere otur; çünkü art k sana nazik ve nazl demeyecekler. :ki de3irmen ta)
al da un ö3üt; peçeni aç, ete3i kald r, bald r aç, rmaklardan geç. Ç plakl 3 n
aç lacak, evet ay b n görülecek, ben öç alaca3 m...24”
Bu metinlere bakt 3 m zda, örne3in son metinde “Babil k z ” tan mlamas ile
ba3lant l olarak peçe sözcü3ünün geçti3ini görmekteyiz. imdi bu metinden
hareketle, :)aya dönemindeki k zlar n yüzlerinin peçeli, bald rlar n n kapal ve bu
bölgelerin aç lmas n n “ç plakl k” olarak de3erlendirildi3i söylenebilirse de,
örtünmeyle ilgili olarak metinden böyle kesin bir anlam ç kartmak mümkün
görünmemektedir. Di3er metinler için de ayn )ey söz konusudur.
Eski Ahid’deki ba) n kapat lmas ile ilgili olarak tespit edebildi3imiz metinler
bunlardan ibarettir.
imdi de Eski Ahid’de vücudun kapat lmas yla ilgili
olan/olabilecek metinleri ele alaca3 z.
ESK AH D’DE ÖRTÜNME/VÜCUDUN KAPATILMASI
Eski Ahid’de vücudun kapat lmas na konu olabilecek metinlerden ilki Tekvin’de yer almaktad r. Bu metinde )öyle denilmektedir:
“Ve RAB Allah Adem için ve kar s için deriden kaftan yapt ve onlara giydirdi.25”
Eski Ahid’de k yafet ba3lam nda ele al nabilecek bu metinden kad n n Adem’in e)inin- giydi3i elbisenin mahiyeti hakk nda bir bilgi elde etmemiz mümkün
olmamaktad r.26
Kad n k yafetine konu olabilecek bir di3er metin de )öyledir:
“Ve Rab dedi: Madem ki Sion k zlar kibirlidir ve boyunlar n uzatarak yürüyorlar, gezerken k r tarak gidiyorlar ve ayaklar n n halkalar n ç ng rdat yorlar,
bundan ötürü Rab Sion k zlar n n tepesini kel ile vuracak ve Rab onlar n gizli
yerlerini açacak. Ayak halkalar n n güzelli3ini ve fileleri ve mehçeleri, küpeleri ve
bilezikleri ve peçeleri, al n çatk lar n ve ayak zincirlerini ve bel kemerlerini ve ho)
koku )i)elerini ve muskalar , yüzükleri ve burun halkalar n , bayram esvaplar n ve
örtüleri ve )allar ve keseleri, el aynalar n ve gömlekleri ve ba) sarg lar n ve atk lar
Rab o gün kald r p atacak. Ve vaki olacak ki, ho) koku yerine pis koku ve bel kemeri
üzerinde durulabilirse de, asl nda ileride de görülece3i üzere, kad nlar n evlendikten sonra peçe
kullanmak mecburiyetinde b rak ld klar bir vak ad r.
21 Ne)ideler Ne)idesi, 1:7.
22 Ne)ideler Ne)idesi, 4:1.
23 Ne)ideler Ne)idesi, 4:3; 6:7.
24 :)aya, 47:1-3
25 Tekvin, 3:21.
26 Yahudi din bilginleri Tekvin, 3:21’i yorumlarken kad n n k yafeti konusunu ele almakta, hem Adem’in
ve hem de Adem’in e)inin Cennet’te Rab taraf ndan özel bir elbise ile donat ld klar n belirtmektedirler. Ama bu elbisenin mahiyetinin ve bu k yafete nelerin dahil oldu3unun bilinmedi3ini ifade etmektedirler (Bu yorumlar için bkz. TB, Sotah, 14a).
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yerine ip; ve saç lülesi yerine saçs z ba); ve süslü esvap yerine çuldan gömlek;
güzellik yerine da3lanma olacak...27”
Bu metni inceledi3imizde, yine örtü ve k yafetle ilgili emir niteli3inde herhangi bir aç k ifadenin kullan ld 3 n söylememiz olas de3ildir. Bununla birlikte,
Sion k zlar na, gizli yerlerinin aç laca3 bildirilirken, bu gizli yerlerin neler oldu3unun zikredilmesi de ara)t rmam z aç s ndan önemlidir. Buna göre, ba) k sm nda
küpelerin tak l oldu3u kulaklar ve burun halkalar n n geçirildi3i burun; ellerde
yüzüklerin tak l oldu3u parmaklar; kollarda bileziklerin bulundu3u bilekler;
ayaklarda ayak zincirleri ve ayak halkalar n n tak ld 3 ayak bilekleri ve nihayet bel
kemerlerinin bulundu3u bel k sm , yani ziynet e)yalar ile ilintili yerler gizli yerler
aras nda gösterilmektedir. Bu metinde, :)aya dönemindeki k zlar n küpelerini ve
burun halkalar n kapatacak )ekilde ba)lar n örttükleri; bilezik ve yüzüklerin
görünmesini engelleyecek biçimde kol ve ellerini kapatt klar ; ayak zincirlerinin ve
ayak halkalar n n aç 3a ç kmamas için bacaklar n , topuklar dahil, gizledikleri; bel
kemerlerini göstermeyecek )ekilde iç elbiselerinin üzerine bir d ) elbise giydikleri,
k sacas ziynet e)yalar n n bulundu3u bütün bölgeleri örten elbiseler kulland klar
dolayl olarak ifade edilmektedir.28 -Her ne kadar metnin ba3lam farkl ve kad nlara
da bu metinde herhangi bir k yafet dikte edilmese bile- bu cümlelerden o dönemdeki kad n k yafetinin )ekli hakk nda bir izlenim elde etmek mümkün olmaktad r.29
:)aya dönemindeki Yahudi kad n n n muhtemel bu k yafeti, daha sonra, Tanr ’n n gazab sonucunda verilen bir cezaya da konu edilmektedir. Cezan n )ekli,
onlar n kapatt klar , gizli yerlerin/uzuvlar n ve bölgelerin aç lacak olmas d r. Bu
cezan n gerekçesi ise )udur: K zlar n kibirli davranmalar , boyunlar n uzatarak
yürümeleri, yolda giderken k r tmalar ve ayaklar nda bulunan halkalar ç ng rdatmalar . Cezan n gerekçesinin bildirildi3i metinden, hem k zlar n yolda yürürken
nas l davranacaklar , hem de o dönem k zlar n n ayaklar na halkalar takt klar ve
ayr ca üzerlerine de bu halkalar n bulundu3u bölgeleri kapatacak )ekilde uzun
elbiseler giydikleri gibi bir anlam ç kmaktad r. Yani, “... Rab onlar n gizli yerlerini
açacak. Ayak halkalar n n güzelli3ini ve fileleri... Rab o gün kald r p atacak....”
ifadesinden böyle bir sonuç da elde edilmektedir.
:)aya, 3:16-24’den o dönemdeki k zlar n ba)lar n kapatt klar n , ba)lar n kapatmak için kulland klar malzemelerin aras nda filelerin, mehçelerin (tepelik), al n
çatk lar n n, ba) sarg lar n n, peçelerin, )allar n, atk lar n ve ba)ka örtülerin
bulundu3unu söylemek de olas d r.30 :laveten, bu metinden :)aya dönemindeki
kad nlar n ya da k zlar n ba)lar kapal , yüzleri peçeli, vücutlar n n -elleri ve
topuklar da dahil olmak üzere- iç k yafetin üzerinden giyilen bir d ) örtü alt nda
sakland 3 gibi bir anlam n ç kt 3 da görülmektedir. Yukar da da belirtti3imiz gibi,
bu söylediklerimizin asl nda metnin aç k anlam yla do3rudan bir ilgisi bulunma27:)aya,

3:16-24.
Bu metinde tasvir edilen Yahudi kad n k yafetine bir örnek olmak üzere günümüzde baz bölgelerde
Yahudi kad nlar n giydi3i k yafet için http://www.safed.co.il sitesinin Museums & Galleries Doll
Museum’deki )u resme bkz. http://www.safed.co.il/museums/ rozenfeld/photos/yemen.jpg
29 Metinde geçen o günlerin muhtemel kad n iç k yafetlerinden günümüze uyarlanm ) birisine örnek
olmak üzere bkz. MOROCCO: Moroccan Jewish Art & Culture By N.R. Reitano, Rabat, late 19th
century, (Grand Costume [keswa el-kbîra] Skirt: silk velvet with gold metallic ribbon and
passmenterie; lining: polished cotton; bodice: silk velvet with gilt metallic embroidery, leather;
sleeves: transparent silk chiffon with gold brocade The Jewish Museum, New York, Purchased with
funds given by the Judaica Acquisitions Fund, 1993-195 a-e), August 2004,
http://www.theantiquer.net/article/articles.htm? theAntiquer_article_813.html.
30 Metinde geçen, ba) kapatmak için kullan lan bu malzemelerin günümüzdeki örnekleri için bkz. About
Jewish Yemenite Women, http://www.chayas.com/pics.htm
28
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makta ve söylenilenler de salt yorumdan öteye geçmemektedir. Ama uygulamada,
Yahudi kad nlar n n i)te :)aya’da tasviri yap lan bu k yafeti as rlar boyunca
üzerlerinde ta) d klar varittir. Buradan hareketle, Yahudi kad nlar n n yüzy llarca
giydikleri bu tarz elbiselerin hem :)aya’daki cümlelerden ve hem de yukar da
zikretti3imiz di3er metinlerden mülhem olabilece3i )eklinde bir sonuca gitmek
mümkündür. Ya da, bu metinlerde yap lan k yafet tasvirinin bizzat o günlerde
kad nlar n giyindikleri k yafetlerden al nm ) olabilece3i ihtimalinden söz etmek
gerekmektedir.
Yahudilikte kad nlar n örtünmesine referans olarak kullan lan, Eski Ahid’deki
bir ba)ka metinde de )öyle denilmektedir:
“E3er kendisine ba)ka bir kad n alacak olursa, evvelkinin nafakas n , esvab n
ve kar l k hakk n eksiltmeyecektir.31”
Bu metinde geçen “esvap” kelimesinin içine nelerin girebilece3ini tart )an
Yahudi din bilginleri, kocalar n han mlar na her y l, en az, ba)lar n örtecek bir
)apka/örtü, bir kemer, üç tak m elbise, üç çift ayakkab ve bir adet de soka3a
ç karken vücudu bütünüyle örtecek d ) k yafet almalar gerekti3ini söylemi)lerdir.32
Görüldü3ü gibi, yine bu metinde de kad nlar n k yafeti/elbisesi hususunda
do3rudan bir ifadeye rastlan lmazken, metnin yorumunda hem iç elbiselerden ve
hem de soka3a ç karken üste al nan ve vücudu bütünüyle kapatan bir d ) örtüden
söz edilmektedir. Ayr ca, ba) kaplayan örtüler/)apkalar da kocalar n han mlar na
almak durumunda olduklar giysiler aras nda zikredilmektedir.33 Bu metinle ilgili
yap lan aç klamalardan da, Yahudi bilginlerinin söz konusu metinlerin yaz ld klar
dönemlerden beri kad nlar n ba)lar yla birlikte bütün vücutlar n örttükleri
yönünde bir de3erlendirme içinde olduklar anla) lmaktad r.
Kad n k yafeti ile do3rudan veya dolayl ili)kili oldu3unu dü)ündü3ümüz yukar daki metinler ) 3 nda, Eski Ahid’in kad n k yafeti konusundaki yakla) m
hakk nda )unlar söylememiz mümkündür: Eski Ahid’de kad nlar n vücutlar n , bu
meyanda da ba)lar n nas l örteceklerine veya örtmeleri gerekti3ine dair aç k bir
emir bulunmamaktad r. Peçe ve örtünmenin söz konusu edildi3i cümleler ile
kad nlar n k yafetlerine i)aret etmesi muhtemel metinler ise; ya bir durum tespiti ya
bir yasal düzenlemenin alt cümlesi ya da tehdit/uyar içeren bir ifade olarak
kar) m za ç kmaktad r. Bazen mecazi bir )ekilde kullan lan bir k s m hitap ve
benzetmelerde de örtü ile ilgili kavramlar n yer ald 3 görülmektedir. Bu haliyle, söz
konusu metinlerin, i)aret ettikleri dönemlerdeki gelenekleri ve olaylar yans tan
birer haber olma hüviyetini ta) maktan öteye geçemedikleri söylenebilir. Bununla
birlikte, Eski Ahid’deki metinlerde, çok öncelerden beri uygulanarak geldi3i
anla) lan, bu geleneklere kar) ç k ld 3 n gösteren herhangi bir ifadeye de rastlan lmamaktad r. Aksine, Kral Süleyman’a nisbet edilen Ne)ideler Ne)idesi isimli
bölümdeki baz metinlerde ‘peçe’ ve ‘yüz örtme’ kelimelerinin kullan lmas ve yine
31Ç

k ), 21:10.
Bu konuda bkz. “Costume: Importance of Dress”, The Jewish Encyclopedia. C.IV, s.296; Anatol,
Safanov., “Clothing, Regulations Concerning”, The Universal Jewish Encyclopedia, C.III, s.225.
Talmud’daki Ç k ) 21:10’da belirtilen haklarla ilgili aç klamalar için TB, Kethuboth, 47b; metnin
yorumu için de Exodus, 21:10, The JPS Torah Commentary, s.121’e bkz. Ayr ca, kocan n sorumluluklar ve özellikle de d ) k yafet için de bkz. Maimonides, M., a.g.e., ss.80-83.
33 Aiken, Lisa, To Be A Jewish Woman, Jason Aronson Inc., New Jersey, 1993, s.145. Kocalar n
han mlar na alacaklar bu elbiseler baz )artlar ta) mak zorundad r. Bu )artlar için bkz. Anatol, S.,
a.g.m., “Clothing, Regulations Concerning”, The Universal Jewish Encyclopedia, C.III, ss.224-225. Bu
)artlardan örne3in birisine göre, gerek erkeklerin ve gerekse kad nlar n birbirlerinin k yafetlerini
giymeleri yasakt r. Yani, kad nlar erkek k yafeti, erkekler de kad nlar n kulland klar türden elbiseleri
giyemezler. Bkz. Gordon, Hirsch Loeb, “Sex Laws and Customs”, The Universal Jewish Encyclopedia,
C.IX, s.487.
32
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ba)ka bölümlerde de benzer ifadelere yer verilmesi örtünme gelene3inin Eski Ahid
taraf ndan da onayland 3 izlenimini uyand rmaktad r.
M 'NA VE TALMUD’DA ÖRTÜNME/BA'IN KAPATILMASI
Eski Ahid metinleri üzerinde yapt 3 m z incelemelerden sonra, )imdi de Yahudili3in di3er önemli kaynaklar Mi)na ve Talmud’daki kad n k yafeti ile ilgili
metinleri gözden geçirmek istiyoruz.
Yahudi kad n k yafetinin )ekli ve vasf Eski Ahid’de aç k ve kesin bir )ekilde
belirtilmemesine kar) n, Mi)na ve Talmud’da bu hususta izahlar n yap ld 3 , zaman
zaman da ayr nt l bilgilerin verildi3i görülmektedir. Örne3in, Eski Ahid’de zina
yapt 3 sabit olan, veya zina yapt 3 ndan )üphelenilen evli kad nlara tatbik edilmesi
istenilen tören, Talmud’un Sotah bölümünde de geni) bir )ekilde ele al nmaktad r.
Bu bölümde, törenin nas l yap laca3 yla ilgili bilgiler verilirken, zina zanl s evli
kad nlar n ba)lar n n aç lmas n bildiren Eski Ahid’deki emir üzerinde de durulmaktad r. Bu çerçevede, kahinlerin törenin ba) nda yapacaklar ilk )eyin san k kad n n
ba) n açmak oldu3u kesin bir biçimde, bir kez daha ifade edilmektedir.34 Bu
aç klamalardan hareketle, Talmud dönemindeki kad nlar n ba)lar n n kapal
oldu3unu söyleyebiliriz.
Talmud’un Nedarim bölümünde, o dönemlerde kad nlar n ba)lar n örttükleri
bildirilmekte ve )öyle denilmektedir:
“Erkekler bazen ba)lar n kapat rlar bazen de kapatmazlard ; fakat kad nlar n
ba)lar daima kapal idi... çocuklar n ise her zaman ba)lar aç kt .35”
Bu cümlenin aç klamas n n yap ld 3 dipnot 3’te de )u ifadelere yer verilmektedir:
“…onlardan (kad nlardan) söz ederken ‘saçlar örtülüler’; çocuklardan bahsederken de ‘ba) aç klar/ç plak kafal lar’ denilirdi.36”
Yine ayn yerde, Mi)na’n n kaleme al nd 3 zamanlarda o co3rafyadaki bütün
kad nlar n ba)lar n kapatt klar )u sözlerle ortaya konulmaktad r:
“Mi)na zaman nda kad nlar n ba)lar n kapatmalar genel bir uygulamayd .37”
Bütün bu ve benzeri ifadelerden, Mi)na’n n kaleme al nd 3 dönemlerde kad nlar n ba)lar n kapatt klar ve bu uygulaman n o co3rafyan n örf ve adetlerinin
bir gere3i olarak bütün kad nlarca yerine getirildi3i anla) lmaktad r.38
Talmud’da, yukar da örneklerini verdi3imiz kad nlar n sürekli olarak ba)lar n kapatt klar n haber veren metinlerin yan s ra,39 ba)örtüsü etraf nda örgülenen
bir tak m yasaklar içeren metinler de bulunmaktad r. Örne3in, bu metinlerin
birisinde kad nlar n ba)lar n örtmeden soka3a ç kmamalar )u )ekilde bildirilir:
“… geleneksel Yahudi uygulamas na göre, kad na ba) aç k bir )ekilde d )ar
34TB,

Sotah, 8b.
Bkz. TB, Nedarim, 30b.
36 Bkz. TB, Nedarim, 30b, dipnot 3.
37 TB, Nedarim, 30b, dipnot 3.
38 Mi)na döneminde kad nlar n ba)lar n kapatmalar ile ilgili olarak Mi)na’n n )u bölümlerine bkz. M,
Kethuboth, 7:6; M, Baba Kamma, 8:6 (Ayr ca, Mi)na’n n bu bölümündeki metnin aç klamas için de
bkz. TB, Baba Kama, 90a).
39 Talmud’da yer alan baz metinler, her ne kadar do3rudan örtünme ile ilgili olmasalar da, ba)örtüsü ile
ilgili bilgiler içermekte veya ona i)aret etmektedirler. Örne3in, banyo yapman n kurallar ele al n rken,
banyonun nerede, nas l, hangi )artlarda yap laca3 gibi hususlar üzerinde durulmakta, bu arada da
banyodan önce vücuttan ç kar lacak elbiseler tek tek say lmaktad r. Banyodan önce ç kart lmas
gereken elbiseler zikredilirken ba)örtüsünün ç kart lmas gerekti3i de belirtilmektedir. :)te, banyo
yapmak ba3lam nda ele al nan konular aras nda ba)örtülerinin de geçiyor olmas , yine o dönemlerde
kad nlar n ba)lar n kapatt klar na dair bir ba)ka belge olarak kar) m za ç kmaktad r. Bu konuda bkz.
TB, Shabbath, 57a, 57b; “Costum: In Post-Biblical Times”, The Jewish Encyclopedia, C.IV, s.294.
35
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ç kmas yasaklanm )t r.40”
Talmud’daki baz metinlerde de ba)örtüsü ile ilintili bir tak m cezalara yer verilmektedir. Asl nda bu cezalar, hem o dönemlerdeki ba)örtüsü gelene3inin
varl 3 n n tescili bak m ndan, hem de bu gelene3in yerine getirilmesi hususundaki
hassasiyeti ortaya koymas aç s ndan önemlidirler.
Örne3in, bir metinde bir kad n n ba) ndaki örtüyü çekip ç kartman n cezai
yapt r ma konu oldu3unun bilinmesi istenilmekte ve )öyle denilmektedir:
“… e3er bir adam bir kad n n çar) da ba) n açarsa/ba) n n örtüsünü ç kar rsa
bunun için dört yüz zuz ödeyecektir.41”
:)te, Talmud’da yer alan bu neviden cezai hükümler hem o dönemlerde kad nlar n ba)lar n kapatt klar n ortaya koymakta ve hem de bu örtüye el uzatman n
bir bedelinin oldu3unu haber vermektedir. Dolay s yla, bu hükümlerden o dönemlerde toplumun ba)örtüsü konusundaki yakla) m n ve tavr n tespit etmek
mümkün olmaktad r.
Talmud’da yukar da bildirilen bu ve benzeri cezalar n sadece teoride kalmad 3 n , ayn zamanda prati3e yans d 3 n gösteren örnekler de bulunmaktad r. Bu
anlamda bir kad n n R. Akiba’ya gelip ba)örtüsünü ç karan adamdan )ikayetçi
olmas Talmud’da )öylece haber verilir:
“… Bir adam bir kad n n çar) da ba)örtüsünü çekip ç kard . Bunun üzerine
kad n R. Akiba’ya geldi. O da bu suçu i)leyen ki)iye dört yüz zuz ödemesini
emretti.42”
Bu cezan n verilmi) olmas , ba)örtüsünü kad nlar n ba) ndan ç kartanlar n ya
da ç kartmaya tevessül edenlerin yasal yapt r mlarla kar) la)t klar n ortaya
koymaktad r. Buradan da, Yahudilik’te ba)örtüsünün yasal bir zemine oturtuldu3u
sonucunu ç karabiliriz. Eski Ahid’de yer almayan, yukar da kaydetti3imiz türden
cezalarla Mi)na ve Talmud döneminde hem kad nlar n ba)lar n n kapatt r ld 3 ve
hem de ba)örtüsüne el uzatanlar n cezaland r ld 3 görülmektedir.
Talmud’daki düzenlemelerden, özellikle de evli kad nlar n kontrol veya bask
alt nda tutulduklar anla) lmaktad r. Bu çerçevede, örne3in Talmud’un Shabbath
bölümünde kay tl bir hükümde, evli bir kad n n soka3a ç karken ba) n n aç k
olmas n n kocas n n kendisini bo)amas için yeterli bir neden olaca3 bildirilmektedir.43 Ba) aç k )ekilde soka3a ç kan bir kad na verilen cezan n yeterince cayd r c
olmad 3 na inan ld 3 durumlarda ise, ilâve yapt r mlar söz konusu olmakta ve
kad n “ketuba44”da kaydedilmi) haklar n da kaybetmektedir.45
Bu konuda Talmud’da yer alan hükümlerden birisi )öyledir:
40

Bkz. TB, Kethuboth, 72b.
TB, Baba Kama, 90a.
42 Bkz. TB, Baba Kama, 90b.
43 TB, Kethuboth, 72a, 72b. Kad nlar n soka3a ç karken uyacaklar esaslar n neler oldu3unu görmek için
bkz. TB, Shabbath, 57a, 57b; TB, Kethuboth, 72a, 72b.
44 Yahudi evlilik merasimlerinde Ketuba/Evlilik Sözle)mesi düzenlenir ve bu sözle)mede kad n n
evlilikteki haklar kay t alt na al n rd . ayet koca keyfi olarak han m n bo)ayacak olursa, bu durumda
mahkeme taraf ndan sözle)mede han m na vadetti3i )eyleri yerine getirmeye icbar edilirdi. Bu konuda
bkz. Cohn, Markus, “Alimony”, The Universal Jewish Encyclopedia, C.I, s.184; “Alimony”, The Jewish
Encyclopedia, C.I, ss.398-399.
45 TB, Kethuboth, 72a. 72b. Mi)na ve Talmud döneminde sadece ba) aç k olarak soka3a ç kmak bo)ama
sebebi say lmamakta, ayn zamanda takma saç/peruk ile soka3a ç kmak da bo)ama nedeni olarak
kabul edilmekteydi. Ayr ca, bu durumdaki kad nlar n kocalar na e)lerini bo)amalar konusunda
zorlama da yap lmaktayd . Yine, bu durumdaki kad nlar çeyizlerini de kaybetmekteydiler. Bu konuda
bkz. “Wig”, The Jewish Encyclopedia, C.XII, s.518. Peruk için ayr ca bkz. “Wig”, The Universal Jewish
Encyclopedia, C.X, ss.517-518; Wright, Alexandra, “Women in Judaism”, Themes and Issues in
Judaism, Ed. Seth D. Kunin, Cassel, London, 2000, s.207.
41Bkz.
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“…Kad nlar n saçlar kapal olmal d r. Bunu yerine getirmemeleri ketubalar
ödenmeksizin bo)anmalar için yeterli bir sebep olarak kabul edilir.46”
Bu hükümden de anla) ld 3 üzere, evli kad nlar n sokaklara ba)örtüsüz ç kmalar , telafisi mümkün olmayan sonuçlarla kar) la)may ve davran )lar n n
bedelini ödemeyi göze almalar anlam na gelmektedir. Bu katlanan cezalar
nedeniyle, evli kad nlar n bir ma3duriyete u3ramamalar dü)ünülmü) ve ba)lar
aç k bir )ekilde soka3a ç kmamalar onlara kesin bir dille bildirilmi)tir.47
Talmud’daki baz hükümlerde de bir yandan evli kad nlar n soka3a ba) aç k
ç kmalar n n yasakland 3 , di3er yandan ise bu yasa3 n yerine getirilmesini temin
bak m ndan baz dolayl tedbirlerin al nmaya çal ) ld 3 görülmektedir. Örne3in,
önce evli bir kad n n saç n açmas “Evli kad n n saç n n görünmesi çirkin bir
davran )t r.48” denilmek suretiyle, uygun bir davran ) olmayarak ortaya konulmakta, arkas ndan da “Ancak zay f karakterli, dü)ük ahlakl bir kocan n han m na
sokaklarda ba) aç k dola)mak ve böyle çirkin bir davran ) sergilemek için izin
verebilece3i” söylenilmek suretiyle kocalar n üzerinde manevi bir bask olu)turulmaktad r.49
Talmud’daki baz metinlerden, Yahudi kad nlar için getirilen ba) örtme mecburiyetinin sadece soka3a ç karken uygulanmad 3 , ayn zamanda bu davran ) n
evlerin içerisinde de devam ettirildi3i anla) lmaktad r. Bu çerçevede, örne3in
kad nlar n evlerinde, yaln z bile olsalar, ba)lar kapal ibadet ve dua ettikleri
nakledilmektedir.50
Ayr ca, kad nlar n dua ve ibadetlerin d ) nda kalan zamanlarda, yani normal
günlük ya)amlar nda da, evlerinde ba)lar n açmad klar n n örnekleri bulunmaktad r. Bu ba3lamdaki rivayetlerin birisinde, yedi o3lunu da iyi bir e3itim ve terbiye
sonucu sayg n din adam olarak yeti)tiren ya)l bir kad ndan bahsedilmektedir. Ya)l
kad na ba)ar s n n s rr soruldu3unda verdi3i cevap )öyledir:
“Hayat m boyunca evimin direkleri/kiri)leri asla saç örgülerimi görmemi)tir.51”
Kad n n cevab ndan anla) ld 3 kadar yla, tek ba) na yedi çocu3unu okutmas n n arkas ndaki sebep; ba) n asla açmam ) olmas d r. Burada, ba) örtmeyi
içselle)tiren samimi bir dindar kad n örne3i kar) m za ç kmaktad r. Bu durum bask
sonucu ba) kapatmaktan farkl ve tamamen dinsel boyutu olan bir davran ) )ekli
olarak tezahür etmektedir.52
Bu metnin, ba) örtmenin iffetle özde)le)tirildi3i bir yorumu )u )ekildedir:
“Özellikle evli bir kad n, iffetinin bir i)areti olarak, her zaman ba) n kapat46

Bu konuda bkz. TB, Nedarim, 30b, dipnot 3.
Bkz. TB, Kethuboth, 72b.
48 Bkz. TB, Yoma, 47a, dipnot 23. Bu konuda ayr ca bkz. TB, Gittin, 90a.
49 Bkz. TB, Gittin 90a, 90b. Bu bask n n arkas ndaki temel dü)ünce, kad n n ba) aç k soka3a ç kmas n n
-bir yoruma göre- kad n n e)ine vefas zl 3 ve sadakatsizli3i anlam na geldi3i )eklindeki de3erlendirmedir. Böyle bir bir davran )a izin veren kocan n da zay f karakterli, dü)ük ahlakl olaca3 ifade
edilmektedir. Bu konuda bkz. Wright, A., a.g.e., s.207.
50Bkz. “Woman”, The Universal Jewish Encyclopedia, C.X, s.565; Rappaport, Samuel, “Wig”, The
Universal Jewish Encyclopedia, C.X, ss.517-518. Kad n n ibadet yaparken saçlar n n görünmesinin
hatal /yak ) ks z bir davran ) olarak de3erlendirildi3i yönündeki görü)ler için bkz. TB, Berochoth, 24a.
Ayr ca bu konuda bkz. “Wig”, The Jewish Encyclopedia, C.XII, s.518. Öte yandan, Eski Ahid’de
kad nlar n mabette yüzlerine peçe takmadan ibadet ettiklerine dair ifadeler de bulunmaktad r. Bu
ifadelerden yüzü aç k ibadet yap labildi3i de anla) lmaktad r. Bkz. I. Samuel, 1:12.
51TB, Yoma, 47a.
52 Bu konuda bkz. Moore, George Foot, Judaism, Harvard University Pres, Cambridge, 1958, C.II, ss.272273.
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mal yd .53”
Sonuç itibariyle, bütün bu metinlerden, evli kad nlar n Mi)na ve Talmud dönemlerinde ba)lar n n kapal oldu3u ve sokaklarda ba) aç k dola)malar n n
yasakland 3 ortaya ç kmaktad r.54
Di3er taraftan, Talmud’daki baz haberlerden o dönemlerde genç k zlar n da,
evli kad nlar gibi, ba)lar n kapatt klar n tespit edebiliyoruz. Kethuboth’daki baz
metinlerde genç k zlar n soka3a ç karken ba)lar n n aç k olmamas konusunda
dikkatlerinin çekildi3i ve uyar ld klar görülmektedir. Bu anlamda, baz f k h ve
dü)ünce ekollerinin görü)leri aras nda, :srail k zlar n n ba)lar aç k bir )ekilde
d )ar ya ç kmamalar konusunda sürekli uyar lmalar gerekti3i yönünde kurallar da
bulunmaktad r. Örne3in, R. Ishmael’in ekolündeki derslerden ve tatbikatlardan
bahsedilirken )öyle denilmektedir:
“R. Ishmael’in ekolünde ö3retilenler aras nda :srail k zlar n n ‘ba)lar aç k bir
)ekilde soka3a ç kmamalar ’ konusunda uyar lmalar da yer almaktayd .55”
Bu ifadelerden Talmud döneminde, aynen evli kad nlar gibi, k zlar n da ba)
aç k bir )ekilde d )ar ç kamad klar anla) lmaktad r.
Ayr ca, genç k zlar n ba)lar n örttüklerini baz evlenme geleneklerinden de
ç kartmak mümkün olmaktad r. Örne3in, ni)an sabah damat ailesinin k z ailesine
“)ivlon” ad verilen baz hediyeler gönderilmesi adeti bulunmaktayd .56 :leride
damad n ölmesi ya da ni)an n bozulmas gibi bir olayla kar) la) ld 3 nda, bu
hediyelerin geri verilmesi gerekmekteydi. Bu hediyeler aras nda iade konusunda
istisna te)kil eden baz hediyelerin yer ald 3 da görülmektedir. Bunlar ba)örtüleri
ve saç fileleridir.57 Bu hediyelerin iade edilmemesinin muhtemel nedenleri üzerinde
durulurken, söz konusu hediyelerin genç k zlar taraf ndan, daha evlenmeden önce,
kullan lm ) olabilece3inden bahsedilmektedir. Buradan k zlar n evlenmeden önce
de ba)lar n kapatt klar anla) lmaktad r.58
Burada hemen belirtmeliyiz ki, asl nda Talmud’da verilen bilgiler genç k zlar n önceleri sadece ba)lar n kapatmakla kalmad klar n , ayn zamanda evli
han mlar gibi, peçe kulland klar n da ortaya koymaktad r. Ama zamanla, genç
k zlardan peçe takma zorunlulu3unun kald r ld 3 ve onlar n yüzleri aç k bir )ekilde
soka3a ç kmalar na izin verildi3i görülmektedir.59
53Bkz.

TB, Yoma, 47a, dipnot 23. Di3er taraftan, bu yorumlara kar) n, yine Talmud’da yer alan bir k s m
izahlarda da, kad nlar n ba)lar n kapatmalar n n sadece soka3a ç kt klar nda, yani yabanc lar n
bulundu3u mekanlarda mecburi oldu3u, bunun d ) nda kalan özel ya)amda ise böyle bir zorunlulu3un
bulunmad 3 ifade edilmektedir. Bu konuda bkz. TB, Kethuboth, 72b. Ayr ca bkz. TB, Kethuboth, 72b,
dipnot 6, 7.
54 Ayr ca Maimonides’in “Women” kitab nda kad nlar n soka3a bütün vücudu kaplayan bir d ) örtü ile
ç kmalar n n yeterli görülmedi3i, ilâveten yüzlerinin de bir peçe ile kapat ld 3 bildirilmektedir
(Maimonides, Moses, The Code of Maimonides [Mishneh Torah]: The Book of Women [4. Kitap,
:branca’dan çev. Isaac Klein], Ed. Leon Nemoy, Yale University Press, New Haven, 1972, s.83). Yahudi
kad nlar n n içinde ya)ad klar ülkelere göre de3i)iklik gösteren peçe kullanma gelene3i XIX yy.’a
kadar devam etmi)tir. Bu konuda bkz. Mohammad, Sherif, Women in Islam Versus Judaeo-Christian
Tradition The Myth & The Reality, University of Essex Islamic Society, 1995,
http://www.usc.edu/dept/MSA/ humanrelations/womeninislam/womenin jud_chr. html
55Bkz. TB, Kethuboth, 72b.
56 TB, Kiddushin, 50b.
57TB, Baba Bathra, 146a.
58Bu konuda bkz. TB, Kethuboth, 72b. Di3er taraftan, genç k zlar n ba)lar n açt klar ve asl nda onlar n
ba)lar n n aç k bulunmas n n bir bekaret i)areti oldu3u yönündeki farkl yorum için de bkz. “Wig”, The
Jewish Encyclopedia, C.XII, s.518.
59Bu konuda bkz. TB, Nedarim, 30b, dipnot 3. Ayr ca, genç k zlara örtünme konusunda daha müsamahal davran ld 3 n görmek için bkz. TB, Shabbath, 65a. Bekar k zlara gösterilen bu müsamahan n
nedenleri üzerinde durulurken; “Genç k zlar n yüzlerini açm H olmalar , onlar n erkekleri daha rahat
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M 'NA VE TALMUD’DA ÖRTÜNME/VÜCUDUN KAPATILMASI
Bu bölümde Mi)na ve Talmud dönemindeki kad nlar n giydikleri elbiselere,
genel olarak, bir göz atmak istiyoruz. Mi)na ve Talmud döneminde kad n elbiselerinin erkek elbiselerinden daha geni) ve uzun oldu3u yönünde bilgiler bulunmaktad r.60 Asl nda, Eski Ahid dönemi ile Talmud dönemi aras ndaki kad n k yafetlerinin
birbirlerinden çok da farkl olmad 3 görülmektedir. Ama yine de, Eski Ahid
döneminden sonra Yahudilerin, genel olarak, Helenistik tesir ile Yunan, Roma
k yafetlerini ve yine Eski Filistin gibi çevre kültürlerde görülen elbiseleri giyindikleri
anla) lmaktad r.61
Mi)na ve Talmud dönemindeki karakteristik kad n k yafetinde göze çarpanlar; alta giyilen pantolon ya da etek, onun üzerinde bir tunik, yelek, bele tak lan bir
kemer ve nihayet bunlar n üzerine al nan omuzlardan ayak bileklerine kadar bütün
vücudu kapatan )ala benzer bir d ) örtüdür. Aya3a giyilen yar kapal ya da tam
kapal ayakkab /sandaletler ile de k yafet bütünlü3ü sa3lanmaktad r.62 Kad n
k yafeti hakk nda malumat veren kitaplar ana hatlar yla tasvir etmeye çal )t 3 m z
bu k yafetin genelde bütün kad nlarca giyildi3ini zikreder. Bu çerçevede, genç
k zlar n da evden d )ar ç karken, evli kad nlar gibi, bütünüyle kapand klar
yönünde bilgiler naklederler.63
Hat rlanaca3 üzere, Eski Ahid’de örtünmeyenlere verilen/verilecek cezalar
konusunda herhangi bir metnin varl 3 na rastlamam )t k. Buna kar) n, Talmud
döneminde örtünmeyenlere baz cezalar n getirildi3ini görmü) olduk. Yahudi din
bilginlerinin yapt klar yasal düzenlemelerle ortaya ç kan bu cezalar, kanaatimizce
dinî metinler kadar, örf ve adetlere de dayanmaktad r. Çünkü, Yahudi bilginlerinin
örtü ve k yafet konusunda referans ald klar tek kayna3 n Eski Ahid oldu3unu
söylemek, ara)t rmalar m z çerçevesinde, mümkün görünmemektedir. Daha önce
de belirtti3imiz gibi, Eski Ahid’de yasal düzenlemelere kaynak olabilecek aç k bir
emir ya da hüküm bulunmamaktad r. Talmud’a bakt 3 m zda bu külliyat n Musa
peygamberden as rlar sonra ve as rlar boyunca yaz ld 3 görülmektedir.64 Bu süreçte
etkileyebilmeleri, dolay s yla daha kolay ve çabuk koca bulabilmeleri düHüncesinden kaynaklanm H
olabilir” denilmektedir. Bkz. Bloch, Abraham P., The Biblical and Historical Background of Jewish
Customs and Ceremonies, KTAV Publishing House, New York, 1980, s.103.
60 Bu konuda bkz. “Costume”, The Jewish Encyclopedia, C.IV, s.294. Burada Tesniye, 22:5 referans
gösterilerek kad n ve erkek k yafetlerinin temelde birbirine benzedi3i; Nahum, 3:5; Yeremya, 13:22, 26
ve :)aya, 47:2 gibi metinlerden hareketle de erkek ve kad n elbiseleri aras ndaki farkl l klar n neler
oldu3u üzerinde durulmaktad r.
61 Bkz. “Costume”, The Jewish Encyclopedia, C.IV, s.295. Yahudilerin sadece yukar da zikredilen
kültürlerin etkisi ile onlar gibi giyinmedikleri, ayn zamanda ba)ka kültürlerden de al nt lar yapt klar
görülmektedir. Örne3in, Hz. Musa’n n M s rl lar gibi giyindi3i (Ç k ), 2:19) için ona M s rl denildi3i
nakledilmektedir. Bu konuda bkz. “Dress”, Encyclopaedia Judaica, C.VI, s.215. Yahudi örf ve
adetlerinin çevre kültürlerle örtü)mesi konusunda bkz. “Costume”, The Jewish Encyclopedia, C.IV,
ss.297-298. Bu etkile)imin k yafetlere yans yan yönünü görmek için bkz. “Costume”, The Jewish
Encyclopedia, C.IV, s.294; “Dress”, Encyclopaedia Judaica, C.VI, ss.213-214. “Costumes: Biblical and
Talmudic Period”, The Universal Jewish Encyclopedia, C.III, s.375.
62 Bütün bu k yafetleri görmek için bkz. “Costume”, The Jewish Encyclopedia, C.IV, s.295-296; “Dress”,
Grunwald, Max, “Costumes”, The Universal Jewish Encyclopedia, C.III, ss.376-381; Encyclopaedia
Judaica, Keter Publishing House, Jerusalem Ltd, Jerusalem, 1996, C.VI, ss.213-215. Ayr ca, küçük k z
çocuklar n n k yafetine bir örnek olmak üzere, iki ya) ndan itibaren k z çocuklar na k sa kollu, küçük
elbiselerin giydirilmedi3ini görmek için bkz. Zborowski, Mark ve Herzog, Elizabeth, Life is With
People: The Cultura of the Shtetl, Schocken Boks, New York, 1973, s.136.
63 TB, Baba Bathra, 146a. Erkek taraf n n k z taraf na gönderdi3i ni)an hediyeleri aras nda vücudu
tamam yla kapatan bir d ) örtünün de bulundu3u görülmektedir. Buradan hareketle de, genç k zlar n
soka3a ç karlarken üzerlerine bir örtü ald klar n söylememiz mümkündür.
64 Öte yandan, Eski Ahid’in son )eklini almas da MS. 90 y l ndaki Yemnia Konsili’ne kadar uzanmakta-
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Yahudilerin pek çok kültürle ileti)imde bulunduklar bilinmektedir. Zaten, Yahudi
bilginlerinin görü)lerinin Yahudilerin yüzy llarca ya)ad klar topraklarda kom)uluk
yapt klar kültür ve medeniyetlerin uygulamalar ile örtü)mesi de, bu ileti)iminin
etkilerinin ne kadar derin oldu3unu ortaya koymaktad r.
Burada Yahudi Hukuku’nu olu)turan esaslardan birisinin “Minhag” denilen
gelenekler oldu3unu belirtmeliyiz.65 Bu gelenekler Yahudilerin önemli bir k sm
taraf ndan kanunlar kadar güçlü kabul edilmekte ve bu nedenle de özenle yerine
getirilmektedir. Asl nda, bu gelenekler bir bölgede oturan insanlar n uygulad klar
mahalli adetler iken, zamanla çevre kom)ulara, oralardan da de3i)ik bölgelere ve
kültürlere yay lm ), böylece daha geni) kesimlerde ortak de3erler halinde ya)anmaya devam etmi)lerdir. :)te Kutsal metinlerin yaz ld 3 dönemlerde, Yahudilerin
benimsedikleri birçok gelenek -asl nda Yahudi olmayan çevrelerden de gelmekle
beraber- zamanla din bilginlerinin tasvipleri ile kutsal metinlere girebilmi), böylece
yasal olarak yerine getirilmesi zorunlu kurallara dönü)türülmü)tür.66 Yani, sonuçta,
Yahudi Hukuku, Yahudi yasalar yla uyu)an, farkl topluluklar n pek çok örf ve
adetini kendi bünyesine katm )t r.67 Hal böyle olunca -Yahudi kad nlar n n
giydikleri k yafetlerin çevre kültürlerdeki kad nlar n giydikleri elbiselerle benzerli3i
de dü)ünüldü3ünde- Eski Ahid’de aç kca bildirilmeyen örtünmenin dinî bir
referanstan m kaynakland 3 , yoksa o dönemlerin mü)terek bir k yafeti mi oldu3u
sorusunu cevaplaman n hiç de kolay olmad 3 ortaya ç kmaktad r.
Belirtmeliyiz ki, yapt 3 m z incelemeler ) 3 nda Yahudi kad nlar n n örtünmelerini sadece geleneklere irca etmek ne kadar zorsa, bu uygulaman n arkas nda
dinî bir boyutun olmad 3 n söylemek de bir o kadar zor görünmektedir. Çünkü,
yukar da Eski Ahid’deki baz metinlerin -her ne kadar kesinlik ifade etmese bile,
yine de- örtünmeye referans olarak kullan labilece3inden söz etmi)tik. Öte yandan,
bu uygulaman n, çevre kültürlerin geleneklerinden kaynakland 3 söylenecek olsa
bile, bu kültürlerdeki kad nlar n örtünme geleneklerinin dinî bir boyutunun olup
olmad 3 da ayr ca bir ara)t rma konusudur. Bir ba)ka ifade ile, çok öncelerden beri
devam etti3i anla) lan, Yahudilik’teki örtünme gelene3inin arkas nda eskilerden
beri devam edegelen dinsel bir yap n n bulunup-bulunmad 3 de3erlendirmesine
gidebilmek için Yahudilerin Mezopotamya’dan itibaren kom)uluk yapt klar ,
örne3in Asurlular,68 Babilliler,69 Hititliler,70 Kenanl lar,71 Urartular,72 M s rl lar,73
d r (Bkz. The World’s Religions: Understanding the Living Faiths, ed., Peter, B. Clarke, Reader’s
Digest, New York, 1993, s.28). Bu uzun süreç de, Eski Ahid’de yer alan kad n k yafetine konu olabilecek metinlerin örf ve adetlerden ba3 ms z bulunamayaca3 ihtimalini dü)ündürmektedir.
65 Minhag ile ilgili olarak bkz. Cohen, Harry A., “Minhag”, A Basic Jewish Encyclopedia, Hartmore
House, Hartford, 1965, s.113.
66 Lewittes, Mendell., Principles and Development of Jewish Law, Bloch Publishing Co., New York,
1987. Giri) Bölümü, s.12. Ayr ca bu konuda bkz. Roth, Joel, The Halakhic Proces: A Systemic
Analysis, A Centennial Publication of the Jewish Teological Seminary of America, New York, 1986,
ss.205-230; The Talmudic Anthology: Tales & Teachings of the Rabbis, Ed. Louis, Newman, Behrman
House, Inc., Publishers, 1945, New Jersey, Giri) Bölümü, ss.18-21; Strack, H.L. ve Stemberger, G.,
a.g.e., ss.57-58.
67 “Law, Civil”, The Jewish Encyclopedia, C.VII, s.634; Jacob Neusner, The Reader’s Guide to the
Talmud, E. J. Brilll, Leiden, 2001, C.V, ss.258-294.
68 Asurlularda kad nlar n örtünmesi ile ilgili olarak bkz. Tosun, Mebrure ve Yalvaç Kadriye, “Orta Assur
Kanunlar ”, a.g.e., Kol. V, madde 40, ss.230-231, 252.
69 Babilli kad nlar n k yafetlerine örnek olmak üzere bkz. Ancient Mesopotamia Mesopotamian Avatars
[Female], http://joseph_berrigan.tripod.com/id42.html
70 Örnek Hititli kad n k yafeti için bkz. Ay, Eyüp, “Örtünmenin Tarihsel Görünümleri ve Sembolik
Anlam(lar) ”, %slâmiyat, C.IV, S.2 (Nisan-Haziran), 2001, s.18. Resmin yorumu için de bkz. a.g.m.,
s.15. Ayr ca, yine o dönemdeki örne3in Hititli rahibelerin k yafetleri için bkz. Hittite Priestesses;
Ceram, C.W., Tanr lar n Vatan Anadolu (Çev. Esat Mermi Erendor), Remzi Kitabevi, 1994, s.38.
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Farsl lar,74 Araplar,75 Yunanl lar,76 Romal lar77 gibi kültür ve medeniyetlerin pek
ço3unda görülen örtünme geleneklerinin nedenlerini de irdelemek laz md r.
:)te bu nedenle biz, elimizdeki tarihsel malzemeye de dayanarak, bu uygulaman n arkas nda bir yönü ile geleneklerin, bir yönü ile de dinsel metinlerin
bulundu3unu dü)ündü3ümüzü ifade ediyoruz.
BA'IN KAPATILMASI KONUSUNDAK GÖRÜ'LER
Burada )u sorular n cevab n aramak istiyoruz: Acaba Yahudi kad nlar neden
bu kadar kendilerini gizleme ihtiyac hissetmi)lerdir? ayet onlar kendi iradeleriyle
bu k yafetleri giyinmiyorlar ve erkeklerin dayatmas yla bu )ekilde davranmak
zorunda kal yorlarsa, o zaman erkeklerin kad nlar böylesine tecrit etmeye
çal )malar n n arkas ndaki sebep/sebepler nelerdir? ayet bu uygulama dinî
metinlerden kaynaklan yorsa, bu konuda gösterilen gerekçeler nelerdir? E3er
örtünme geleneklerin bir sonucu ise, geleneklerin arkas nda hangi dü)ünceler
hakimdir?
Yahudilik’teki örtünün asl nda kad nlar sistemli bir )ekilde toplum hayat ndan uzakla)t rmak için kullan lan araçlardan sadece birisini olu)turdu3u, bir ba)ka
ifade ile örtünün bu yönde istismar edildi3i dü)ünülebilir. Biz ara)t rma alan m z n
d ) nda kald 3 için burada bu konu üzerinde duramayaca3 z.78 Bununla birlikte,
Yahudi tarihi boyunca kad nlar e3itimden, toplu ibadetten, ticaretten, mirastan vb.
alanlardan uzak tutmak ve onlar tam anlam yla soyutlamak için çaba harcayan baz
kesimlerin genellikle örtünün i)levinden bu yönde istifade ettiklerine i)aret

71

Kenanl kad n k yafeti için bkz. Grollenberg, Luc.H., Shorter Atlas of the Bible, Penguin Books, Hon
kong, 1984, ss.146-147.
72 Urartulu kad n k yafetine örnek bir resim olmak üzere bkz. Ay, E., a.g.m., s.17. Resim ile ilgili bilgi için
de bkz. a.g.m., s.15.
73 M s r’da kullan lan ba)örtüsüne bir örnek olmak üzere bkz. Coin: Octodrachm with portrait of Queen
Arsinoe II Gold; Egypt;, Easton Kelsey, 1963; Kelsey Museum, http://www.umich.edu/~kelseydb/
Exhibits/WomenandGender/w&g%20pix/power30-35.html
74 O dönemlerdeki Farsl kad nlar n k yafetine örnek olmak üzere bkz. Typical Persian man and woman,
Tunics of rich fabrics, soft leather shoes with upturned toes, fringed capes, State University
College Dept. Of Human Ecology Oneonta, NY, 13820, Slide No. 15, http://employees.oneonta.edu/
angellkg/MESOPOT.HTML
75 Arap kad nlar n n o dönemdeki k yafetleri için bkz. el-Vâkidi, Muhammed b. Omer, Kitabu’l-Me3azi
(Tah: Marsden Jones, Beyrut, 1965-6, C.II, s.850; C.III, s.989; :bn Hi)am, Ebû Muhammed
Abdulmelik (218/833), es-Sireyu’n-Nebeviyye, Beyrut, bty., C.I, s.255; C.IV, ss.65-66; ez-Zubeyri, Ebû
Abdillah el-Mus’ab b. Abdillah b. el-Mus’ab (236/850-851), Kitâbu Nesebi Kurey), Tah: E. LeviProvencal, Kahire, 1982, s.157; Sava), R za, Hz. Muhammed Devrinde Kad n, Ravza Yay nlar ,
:stanbul, 1992, ss.203-216. Arap kad nlar n n o dönemdeki k yafetleri Yahudi kutsal metni Mi)na ve
Talmud’da da bildirilmektedir. Bkz. M, Kelim, 29; Talmud Bavli, Shabbath, 65a. Ayr ca as rlard r Arap
kad nlar n n kulland klar k yafete bir örnek olmak üzere bkz. Dar Anahita Presents, Maghribi
Women's Costume, From al-Andalus to Ifriqya, that is, from Spain to Tunisia,
http://home.earthlink.net/~lilinah/Costuming/ MaghribiWomensCostume.html
76 Yunanl kad n k yafeti için bkz. Tertia Horaria, at the Hellenistic cemetery on Rheneia, Dated to the
2nd/1st century B.C, http://www.culture.gr/2/21/211/21121m/00/lk21m069.jpg
77 Romal kad n k yafeti için bkz. Tebenna with clavi, colorful stolas, leather shoes, State University
College Dept. Of Human Ecology, Oneonta, NY, 13820, Fashion 224, History Of Costume Roman,
Instructor Dr. Katherine G. Angell, Roman/Etruscan, 800 BC - 400 AD, Slide No. 59,
http://employees.oneonta.edu/angellkg/ROMAN.HTML Ayr ca bkz. Detail of central scene on
sarcophagus depicting a married couple clasping right hands (dextrarum junctio) with Cupid holding a
wedding torch, c. 240 CE, Munich, Glyptothek. Credits: Barbara McManus, 1988, Keywords: Marriage;
wedding; funerary, http://www.vroma.org/images/mcmanus_images/ couplesarcophagus.jpg
78Bu konuda sadece bir örnek olmak üzere, kad nlar toplumdan bütünüyle soyutlamak için, onlar evlere
kapatmak, üzerlerine kap lar kilitlemek gibi tutum ve davran )lar için bkz. TB, Gittin, 90a.
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etmeden de geçemeyece3iz.79
Kutsal kitaplar n yaz ld 3 dönemlerde kad nlar toplumdan uzakla)t rma çabalar çerçevesinde ortaya konulan tav rlardan birisi de nikahtan sonra kad nlar n
saçlar n n kaz t lmas d r. Saçlar kaz t lan kad nlar toplum içinde bu )ekilde
görünmekten utand klar için evlerinden ç kamam )lard r. Böylece, onlar n
kocalar na sad k kalmalar sa3lanmaya çal ) lm )t r. Fiili bu durumu göz önünde
bulundurarak yap lan yorumlarda, evli kad nlar n ba)lar n kapatmalar n n
arkas ndaki nedenin i)te bu kaz t lm ) saçlar oldu3u ileri sürülmektedir.80 Yani,
saçlar kaz nan kad nlar, kölelerin i)areti olan böyle bir görünümle soka3a ç kmamak için örtünmek durumunda kalm )lard r.81
Görüldü3ü gibi, bu yorumda bulunanlar kad nlar n güzellik ve cazibe merkezi
olarak de3erlendirilen saçlar n n kaz t larak çekiciliklerinin ortadan kald r lmas n n,
asl nda onlar n dikkatlerinin sadece ve zorunlu olarak kocalar na yöneltmelerine
sebep oldu3unu ifade etmektedirler. Öte yandan, yine bu türden yorumlardan,
kocalar n da bu gelene3i han mlar n n kendilerine ba3l l klar n n sa3lanmas nda
önemli bir )art olarak gördükleri anla) lmaktad r.
Bu tarz yorumlarda, evli kad nlar n ba)lar n kapatmaya zorlanmalar n n arkas nda hep erkeklerin örtüyü kad nlara kar) bir denetim mekanizmas olarak
kulland klar , böylece onlar toplumda görünmez k lmaya çal )t klar vurgulanmaktad r.
Daha önce de belirtti3imiz gibi, asl nda ba)örtüsü kad nlar n vücutlar n bü79

Yahudilik’te kad nlar toplumdan uzakla)t rmak ba3lam nda yap lan faaliyetler için bkz. Yasd man,
Hakk ah, “Yahudi Kutsal Metinlerinde Kad n Kar) t Söylemler”, Dokuz Eylül Üniversitesi %lahiyat
Fakültesi Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yay nlar , K )-:lkbahar, 2002, ss.97-121. Kad nlar n evlere
kapat lmas ve salt ev i)lerine mahkum edilmesi Talmud’da “sürgün” ve “hapishane” kelimeleri ile
tavsif edilmektedir. Bkz. TB, Eurivin, 100b. Ayr ca bkz. Wright, A., a.g.e., s.211.
80Bu konuda bkz. Bloch, A., a.g.e., s.103. Ayr ca, evlenen kad nlar n saçlar n n kaz t lmas ile ilgili olarak
bkz. “Wig”, The Jewish Encyclopedia, C.XII, s.518; “Wig”, The Universal Jewish Encyclopedia, C.X,
s.517.
81 Köle kad nlar n evlendiklerinde saçlar n kestikleri Eski Ahid’de bildirilmektedir. Bu uygulama,
evlenen köle kad nlar n di3er hür evli kad nlardan ayr lmalar n sa3lamaya yönelik olarak yap lm )t r.
Bu konuda Tesniye’de )öyle denilmektedir: “DüHmanlar na karH cenge ç kacaM n ve Allah n RAB
onlar senin eline vereceMi ve onlar esir olarak götüreceMin zaman, esirler aras nda bak l H güzel bir
kad n görüp onu arzu eder ve kar olarak kendine almak istersen; o zaman onu evine getireceksin;
ve o baH n t raH edecek…” (Tesniye, 21:12). Eski Ahid’de geçen bu metin daha sonra H ristiyanl k
taraf ndan da (biraz farkl bile olsa) yorumlamalarda referans olarak kullan lm )t r. Örne3in Pavlus’un
“EMer kad n örtünmüyorsa saç n kestirsin, ama kad n n saç n kestirmesi ya da t raH etmesi ay psa,
baH n örtsün.” (I. Korintoslulara, 11:6) sözü yorumlan rken )öyle denilmi)tir: “Bu cümlede geçen
kad n n saç n kestirmesi ya da t raH etmesi ay psa ifadesi Eski Ahid’in Tesniye kitab nda bildirilen
hür kad n ile köle kad n aras ndaki ay r c özelliMe, yani köle kad n n saç n t raH etmesi, hür kad n n
da saç n uzatmas na göredir. Dolay s yla, o dönemlerde köle kad nlar n belirleyici vasf olan saç n
kesilmesi hür kad n için ay p bir davran H olarak deMerlendirilmiHtir.” (The Interpreter’s Bible,
Ed.Nolan B. Harmon, Abingdon-Cokesbursy Press, New York, 1953, C.X, s.127). Di3er taraftan,
kölelerin hürlerden farkl bir statüde de3erlendirilmelerinin bir emaresi olarak saçlar n n t ra)
edilmesi uygulamas na Eski Mezopotamya topluluklar nda da rastlan lmaktad r. Örne3in, Babil’de
böyle bir adetin bulundu3unu )u metinden anlamaktay z: “EMer bir berber, kölenin sahibi olmaks z n
köle iHareti (olan saç n ) anlaH lmamas için (kölelik belirtisini kaybedecek Hekilde) t raH ederse, o
berberin bileMi kesilecektir. EMer bir adam, berberi zorlay p, (bir kölenin) kölelik belirtisi olan saç n
anlaH lmayacak Hekilde t raH ettirirse, o adam öldürecekler, kap s na asacaklar...” (Bkz. TosunYalvaç, “Hammurabi Kanunlar ”, a.g.e., Kol. V, madde 226-227, s.207). O dönemlerde erkek köle ve
kad nlar n saçlar n n kesildi3ini görmek için örnek olarak )u resme bkz. Royal Tombs of Ur,
http://josephberrigan.tripod.com/ancientbabylon/id13.html, December, 1999. Bütün bu belge ve
bilgilerden Mezopotamya ve çevresindeki kavim ve milletlerde kölelerin saçlar n n kesilme adetinin
bulundu3u ortaya ç kmaktad r. Yani, bu uygulaman n sadece Yahudili3e mahsus olmad 3 , Yahudilik
öncesi ve sonras nda pek çok kavim ve millette bu gelene3in bulundu3u anla) lmaktad r. Bu durum
yukar da i)aret etti3imiz kültürler aras etkile)imi ortaya koymas bak m ndan önemlidir.
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tünüyle kapatan örtülerin sadece bir bölümünü olu)turmakla birlikte, -bir anlay )a
göre- kad n n en cazip bölgesini gizleme rolünü üstlenmektedir.82 Çünkü, bu
anlay )ta olanlar cinsel tahrik ve k )k rtmada saçlar n oldukça fazla bir öneminin
bulundu3una inanmaktad rlar.83
Bu anlamda, Talmud’da yer alan bir ifadede )öyle denilmektedir:
“Etkileyici özelli3i nedeniyledir ki, Adem’e getirmeden önce, Allah bizzat
kendisi, onun için (Adem’e) e) olarak yaratt 3 kad n n saçlar n örmü)tür.84”
Talmud’daki bu ve benzeri ifadeler saç n (ve saç )eklinin) kad n vücudunu en
cazip k lan bölgelerinden birisi oldu3u anlay ) n n temelini olu)turmu)tur.85” Bu
nedenledir ki, saçlar dinî metinlerde hem kad n n güzellikleri aras nda zikredilmi)
ve hem de k )k rt c l 3 dikkate al narak, ‘mahrem bölge’ olarak de3erlendirilmi)tir.86 Bütün bunlara ba3l olarak da, kad nlar mahrem olan bölgelerini, güzelliklerini, bu çerçevede de saçlar n sadece kendi kocalar na gösterebilirler” denilmi)tir.87
Saç n tahrik etti3i ve vücudun en cazip yeri oldu3u inanc , daha sonralar erkeklerin ba) aç k bir kad n n yan nda ibadet yapamayacaklar hükmünün verilmesine de zemin haz rlam )t r.88 Yani, erkekler ba) örtülü olmayan bir kad n n
yan nda dua ve ibadetle me)gul iken, ba) aç k kad n n saç yüzünden tahrik
olabilirler ve böylece dua ve ibadetleri fasid olabilir. O nedenle, böyle bir durumla
kar) kar) ya kalan bir erke3in ibadet yapmas yasakt r.
Yine, Talmud’da yer alan yorum ve hükümlerde, mahrem olarak gösterilen
saçlar n ve dolay s yla ba) n aç lmas n n ‘ç plakl k’ olarak de3erlendirilen bölgeler
aras nda geçti3i görülmektedir.89 Bu anlamda, ba)örtüsünün ‘ç plakl k’ )eklinde
ifade edilen bölgeyi kapatan bir i)leve sahip oldu3u belirtilmi)tir.90 Saçlara atfedilen
bu de3ere ba3l olarak, kad nlar n onlar aç kta b rakmalar n n, yani ç plak kalarak
güzelliklerini ba)kalar na sergilemelerinin sonucunda, daha sonraki y llarda
fakirli3e sürüklenecekleri ileri sürülmü)tür.91 Bu duruma dü)memeleri için de,
kad nlar n ba)örtülerine dikkat etme konusunda hassas davranmalar istenmi)tir.
Kad n n ba)örtüsü kullanmas n n gerekçesi ba3lam nda yap lan bir di3er yorumda ise; ba)örtüsünün kad n n tabiat ndaki kötülü3ü ve zay fl 3 gösterdi3i ifade
edilmi)tir. Bu yoruma göre, ba)örtüsü kad ndan gelecek tehlikeyi kontrol alt na
almay temsil eden bir simgedir.92 Yani, örtü Aden’de aya3 kayan, aldanan ve
sap kça dü)ünceleri akla getiren kad n n )eytani tabiat n temsil etmektedir.93 O,
82Brayer,

Menachem M., The Jewish Woman in Rabbinic Literature: A Psychosocial Perspective, Ktav
Publishing House Inc., New Jersey, 1986, s.317.
83TB, Berachoth, 24a.
84Bkz. TB, Shabbath, 95a; TB, Berechoth, 61a.
85 Bkz. Brayer, M. M., a.g.e., s.317.
86 Kad n saç n n k )k rt c ve tahrikkar oldu3u )eklindeki görü) için bkz. TB, Berachoth, 24a. Ayr ca,
kad n saç n n erotik, ayart c , tahrik edici ve erkekleri huzursuz edici özelli3i bulundu3u )eklindeki
de3erlendirme için bkz. Carmody, Denise L., “Judaism”, Women in World Religions, Ed. Arving
Sharma, Sri Satguru Publications, Delhi, 1995, s.200; “Wig”, The Universal Jewish Encyclopedia, C.X,
s.517.
87Brayer, M. M., a.g.e., s.317.
88 TB, Berachoth, 24a; Rappaport, Samuel, “Wig”, The Universal Jewish Encyclopedia, C.X, ss.517-518.
Ayr ca bkz. Brayer, M. M., a.g.e., s.317.
89 TB, Berechoth, 24a.
90Brayer, M. M., a.g.e., 316-317. Ayr ca bkz. Swidler, Leonard J., Women in Judaism: the Status of
Women in Formative Judaism, Scarecrow Press, New Jersey, 1976, ss.121-123.
91Brayer, M. M., a.g.e., 317.
92Bloch, A., a.g.e., s.103.
93Bu iddiada bulunan ara)t rmac lar, özellikle Orta Do3u’da ortaya ç kan dinlerin, kad n bu )ekilde
de3erlendirdiklerini ve bu bak ) tarz n n bölge dinleri aras nda ortak bir anlay ) oldu3unu ileri
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Aden Bahçesi’nde y lan n i3valar na kanan, zay f karakterli ve ayn zamanda Adem’i
de yan lt p hataya dü)üren bir varl kt r.94 Kad n n bütün bu özelliklerinin bir i)aretle
temsil edilmesi gerekmektedir. Bu da ba) nda ta) yaca3 örtüdür.
Ba) n örtülmesi ile ilgili zikredilen bir ba)ka neden de; ba)örtüsünün kocalar n kad nlar üzerindeki eri)ilmez, kutsal konumlar n n bir i)areti oldu3udur.95 Bu
görü)e göre, kocalar han mlar na her konuda hakimdirler. Çünkü, Eski Ahid’de
kocalar n han mlar na hakim olacaklar bildirilmi)tir.96 Ayr ca, kad n erkekten
yarat lm )t r.97 Kad n ile erkek aras ndaki bütün bu temel ayr l klar n bir göstergesi
olmal ve kad nlar da bunu ta) mal d rlar. O da; ba)örtüsüdür.98
Bu ifadelerden anla) ld 3 üzere, kad nlar n ba)örtüsü takmalar n n gerekçesinde onlar n statü bak m ndan erkeklerin alt nda bulunduklar yönündeki tez ile
ili)ki kurulmaya çal ) lmaktad r.
Yahudilik’te kad nlar n ba)örtüsü kullanmalar n n sebepleri s ralan rken, örtünün zengin ve asil kad nlar n onurlar n n ve sosyal statülerinin bir sembolü
oldu3u da belirtilmi)tir.99 Bu yorumlara göre de, asil ve zengin kad nlar, içinde
bulunduklar imkanlar ve s n f farkl l 3 n ortaya koyabilmek için, ba)örtüsünü bir
araç olarak kullanm )lard r. Bu anlamda, tarihi kay tlarda sosyal statü bak m ndan
a)a3 tabakadan say lan kad nlar n daha yüksek bir s n fa ait olduklar izlenimini
verebilmek için zaman zaman örtü ve peçe kulland klar yönünde bilgilere rastlan lmaktad r. Buna göre, örne3in, hayat kad nlar n n saçlar n kapatmalar na izin
sürmektedirler. Bu konuda bkz. Caldwell, Partice, Lifting the Veil: Shared Cultural Values of Control,
http://weberstudies.weber.edu/archive/archive%20A%20%20Vol.%201-10.3/Vol.%207.
2/7.2Caldwell.htm
94 Tekvin, 3:1-7. Havva’n n Aden Bahçesi’nde y lan n i3valar na kanmas ve Adem’i de yan lt p hataya
dü)ürmesi konusundaki yorumlar için bkz. Genesis, 3:1-7, The JPS Torah Commentary, C.I, ss.24-25;
Genesis, 3:1-7, The Torah A Modern Commentary, s.35.
95Brayer, M. M., a.g.e., s.139.
96 Tekvin, 3:16.
97 Tekvin, 2:21-22.
98 Bu anlay ) sadece Yahudilik’te de3il, ama ayn zamanda daha sonra ortaya ç kacak olan H ristiyanl k’ta
da esas olarak al nacakt r. Yeni Ahit’te )öyle denilmektedir: “… Her erke3in ba) Mesih, ve kad n n ba)
erkek ve Mesih’in ba) Allah’t r… Çünkü erkek, Allah’ n sureti ve izzeti oldu3u için, ba) n örtmemelidir; fakat kad n erke3in izzetidir. Çünkü erkek kad ndan de3il, fakat kad n erkektendir; çünkü erkek de
kad n için de3il, fakat kad n erkek için yarat ld . Bunun için melekler sebebinden kad n, ba) üzerinde
hâkimiyet alâmetine sahip olmal d r (I.Korintoslulara 11:3-10).” Bu metnin bir yorumunda )öyle
denilmektedir: “Alemde bir hiyerar)ik düzen bulunmaktad r. Buna göre, bütün varl klar kendilerinden
bir alt tabakada bulunanlar n ba) d r. :)te bu yap içerisinde kad n n s ralamadaki yeri )öyledir: Tanr ,
:sa, erkek ve kad n (The Interpreter’s Bible, C.X, s.126).” Bu yorumun devam nda da, özetle )u
görü)lere yer verilmektedir: Kölelerin bir efendisi bulundu3u gibi, efendilerin de bir efendisi bulunmaktad r. Pavlus da bu gerçe3i vurgulamak için böyle bir anlay ) ileri sürmü) ve evde de bir ba) n
bulunmas gerekti3ini, onun ise erkek oldu3unu belirtmi)tir. Di3er taraftan, bu hiyerar)ik s ralamada,
sorumluluklar na göre, “ba)”lar n bir i)aret ta) malar gerekmektedir. Örne3in, erkek Tanr ’ya göre
a)a3 da olman n ve ona kar) sorumlu bulunman n bir alameti olarak ba) n kapatmamal d r. Kad n
ise; erke3in alt nda ve ona kar) sorumluluk ta) man n emaresi olarak ba) n örtmelidir. :)te, kad nlar n örtünmelerinin bir nedeni de, evlenmeden önce evde babalar na, evlendikten sonra ise kocalar na
kar) sorumluluklar n göstermektir (The Interpreter’s Bible, C.X, ss.126-127). Netice itibariyle,
Pavlus’un kad n n ba)örtüsü takmas n gerektiren nedenleri s ralarken ileri sürdü3ü gerekçelerin
bütünüyle Tekvin’de anlat lan Yarat l ) olay ndan mülhem oldu3u görülmektedir. Yani, Yahudilik’teki
kad nlar n ba)lar n örtme gelene3inin nedenlerinden birisi olarak gösterilen, kad n ile erkek aras ndaki ayr m n ve derece fark n n örtü ile simgelenmesi anlay ) n n H ristiyanl k’ta da benimsendi3i ve
referans olarak kullan ld 3 ortaya ç kmaktad r (Bu konularla ilgili olarak ayr ca bkz. Rösler, Augustine
& Fanning, William H. W., “Woman”, The Catholic Encyclopedia, Robert Appleton Company Online
Edition, Volume XV, 1999, http://www.newadvent.org/cathen/ 15687b.htm Latest update: 2004-Oct20).
99Schneider, Susan W., Jewish and Female, Simon & Schuster, New York, 1984, s.237.
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verilmedi3i, ama yine de hayat kad nlar n n sayg n görünebilmek için bazen bu
yasa3 delerek, ba)örtüsü kulland klar nakledilmektedir.100 Bu haberlerden de
ba)örtüsünün iffet ve asalet kavramlar yla ili)kilendirilmeye çal ) ld 3 ortaya
ç kmaktad r.
Yukar da zikredilen, kad nlar n ba)lar n kapatmalar n n gerekçelerinden sonuncusu hariç, di3er yorumlarda, bazen aç k bir )ekilde bazen de z mnen Eski
Ahid’e at f yap lmak suretiyle, dinsel bir söylem geli)tirme çabas görülmektedir. Bu
arada k )k rtma, cinsel tahrik, kötülük, zay fl k, fitne, sadakat, mahremiyet gibi
kavramlar n öne ç kart ld 3 dikkati çekmektedir. Yine, kad n n erke3in alt ndaki
konumunun vurguland 3 da gözden kaçmamaktad r. Bütün bu yorumlar n Eski
Ahid’de bildirilen “yarat l )101” ve “Aden’den ç kar l )102” olaylar ndan mülhem
oldu3u aç kt r. Ama, daha önce de belirtti3imiz gibi, Eski Ahid’de hem bu olaylar n
anlat ld 3 bölümde ve hem de di3er bölümlerde Adem’in e)inin yapt 3 hatadan
dolay ba) n kapatmas n n emredildi3ine dair bir ifadeye rastlan lmamaktad r.
Dolay s yla, bu yorumlar tamam yla Talmud yazarlar na ve onlar n etkisinde kalan
sonraki yorumculara aittir.
Öte yandan, her ne kadar Eski Ahid’de kad nlar n ba)lar n kapatmalar n
emreden kesin bir hüküm yer almasa da, Talmud’un Yahudilik’teki yeri ve önemi
göz önünde tutuldu3unda, gerekçesi ne olursa olsun, ba)örtüsünün dinsel bir
boyutunun oldu3u söylenebilir. Çünkü, baz yorumlara göre Talmud da, aynen
Musa peygambere indirilen Tora gibi, vahiy kapsam ndad r. Yani, Yaz l Tora’n n
yan ndaki Sözlü Tora’y olu)turmaktad r.103 Bu anlay )ta olanlara göre ise;
Talmud’da bulunan bütün emirler ve yasaklar ilâhidir, dolay s yla ba)örtüsü de ilâhi
bir niteli3e sahiptir.
Ayr ca, yukar da zikredilen gerekçelerin bir k sm nda örtünmenin hem erkeklerin kad nlar kontrol alt nda tutabilmeleri ile ve hem de asalet vb. kavramlarla
ili)kilendirilmeye çal ) ld 3 görülmektedir. Bu gerekçelerden de örtünün, dinî
niteli3inin yan nda, geleneksel bir boyutunun oldu3u ortaya ç kmaktad r.
VÜCUDUN KAPATILMASI KONUSUNDAK GÖRÜ'LER
imdi de kad nlar n vücutlar n bütünüyle kapatmalar konusunda yap lan
yorumlara k sa bir göz atmak istiyoruz.
Kad nlar n vücutlar n bütünüyle kapatmalar konusunda yap lan yorumlarda, kad n vücudunun bir tahrik unsuru olarak de3erlendirildi3i görülmektedir.
Buna göre, tepeden t rna3a kapat lmak suretiyle kad n n cazibesinin giderilece3i,
böylece erkeklerin k )k rt lmalar n n önüne geçilece3i dü)ünülmektedir. Böyle
yapmakla, bir yandan erkekler fitneye dü)mekten, di3er yandan da kad nlar,
100

Schneider, S.W., a.g.e., s.237. Hayat kad nlar n n ba)lar n kapatmalar n n yasaklanmas na di3er
Mezopotamya kavimlerinde de rastlan lmaktad r. Örne3in Asur Kanunlar ’nda “...fahi)e örtülü
de3ildir, ba) aç kt r.” denilmektedir (Tosun-Yalvaç, “Orta Assur Kanunlar ”, a.g.e., Kol. V, madde 40,
ss.230-231, 252). Hatta, o dönemlerde bu yasa3 delmek için ba) n kapatan hayat kad nlar na
üzerlerindeki elbiseleri almak, elli sopa vurmak ve baHlar na zift dökmek gibi cezalar da verilmekteydi (Bkz. ayn yer). Hayat kad nlar n n ba)örtüsü kullanmamalar yönündeki hassasiyet; böyle davrananlar görüp de müdahale etmeyenlere verilen cezalarda da aç kça görülmektedir. Örne3in bu
konudaki bir hüküm )öyledir: “EMer bir adam örtülü bir fahiHeyi görür, onu serbest b rak r ve saray
mahkemesine götürmezse o adama elli sopa at lacakt r. Onu ihbar eden elbisesini alacak, kulaklar n
delecekler, iplik geçirecekler, arkas na baMlayacaklar. Bir ay süreyle kral n haberciliMini yapacakt r.” Bkz. Ayn yer.
101 Tekvin, 2:21-22.
102 Tekvin, 3:24.
103 Bu anlamda, Talmud’un mahiyeti ve Yahudilik’teki yeri için bkz. Cohen, A., Everyman’s Talmud, E.P.,
Dutton & Co., Inc., New York, 1949, Giri) Bölümü, ss.31-33; Finkel, Avraham Yaakov, The Great Torah
Commentators, Jason Aronson Inc., New Jersey, 1996, s.61.
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aç larak erkekleri k )k rtmad klar ndan ya da k )k rtamad klar ndan dolay ,
herhangi bir tehlikeye maruz kalmaktan ve istismar edilmekten kurtulmaktad rlar.
Kad n n vücut hatlar n n tahrik unsuru oldu3u üzerinde durulurken bacaklar n ve hatta kad n n parmak uçlar n n bile önemli oldu3una dikkatlerin çekildi3i
görülmektedir.104 Talmud’da erkeklerin kad nlar n serçe parmaklar na dahi
bakmalar n n asl nda onlar n gizli yerlerine bakmak gibi sonuç verece3i hükmü yer
almaktad r.105 Buna göre, kad nlar n parmak uçlar na bakmak da erkeklerin tahrik
olmalar için yeterlidir.106
Bu nedenledir ki, kad nlara ellerini ve kollar n y karken yabanc erkeklere
göstermemeleri hususunda ciddi uyar larda bulunulmu)tur. Öte yandan erkeklere
çama) r y kayan kad nlar n aç lan kollar na bakmamalar uyar s yap lm )t r.107
Ayr ca, kad nlar n erkeklerin görecekleri mekanlarda ve onlarla ayn yerde, topluca
banyo yapmalar da yasaklanm )t r. Bu yasa3a uymayan kad nlar n kocalar na
han mlar n bo)amak zorunda olduklar bildirilmi)tir.108
Yine, kad nlar n vücutlar n n aç k olmas n n erkeklerin ibadetine engel olaca3 belirtilmi)tir. Onlara, dua ve ibadet esnas nda, tahrik olup hu)u ve huzurlar
bozulmas n diye, bütünüyle giyinik olmayan kad nlar n yan nda ibadet yapmalar
yasaklanm )t r.109
Bütün bu emirler, yasaklar ve yorumlardan da anla) ld 3 gibi, kad n n vücudunun ba)tan aya3a kapat lmas n n arkas nda, onun bedeninin bütünüyle mahrem
kabul edilmesi anlay ) bulunmaktad r. Dolay s yla, kad nlar n özellikle de soka3a
ç karlarken üzerlerine ald klar vücudu kaplayan d ) giysilerinin, mahrem bölgelerin
erkeklerce görülmesini engellemeye yönelik bir i)levi yerine getirdi3i ortaya
ç kmaktad r. Yani, kad nlar n vücutlar n n tamam yla kapat lmas n n, erkekler için
bir tahrik ve tehlike unsuru olarak kabul edilen, kad n vücudunu saklama çabas
oldu3u anla) lmaktad r.

SONUÇ
Ara)t rmam zda )u sonuçlara ula)m ) bulunuyoruz: Yahudi dininin temel
kutsal metni olan Eski Ahid’de kad nlar n ba)lar n kapatmalar n ya da nas l
kapatacaklar n bildiren aç k bir emre rastlan lmamaktad r. Ayn )ekilde, kad nlar n
vücutlar n nas l kapatacaklar konusunda da bir emir görülmemektedir. Bunun
yerine, Eski Ahid’de, sadece, daha önceki zamanlarda ve Eski Ahid metinlerinin
104Bacaklar

n mahrem oldu3u yorumu %Haya’da geçen “ete3i aç, bald r aç… ç plakl 3 n aç lacak, ay b n
görülecek” cümlesine dayand r lmaktad r. Bkz. :)aya, 47:2-3. Kad nlar n bacaklar n n tahrik unsuru
oldu3u, bu nedenle kapat lmalar gerekti3i, bu bölgenin aç lmas n n ç plakl k ve utanç say ld 3
yönündeki aç klamalar için de bkz. TB, Berachoth, 24a; Carmody, D.L, a.g.m., s.2000.
105TB, Berachoth, 24a.
106 Erkeklerin kad nlar n parmak uçlar ndan etkilenmemeleri için, bakman n ötesinde, kad nlar n
ellerine herhangi bir temas n gerçekle)memesi yönünde tedbirler al nmaya çal ) lm )t r. Bu ba3lamda
da esnaf n al )-veri) s ras nda para ödeyen kad n n elinden do3rudan para almas yasaklanm )t r (TB,
Berachoth, 61a). Bu nedenledir ki, dindar Yahudiler kad nlarla her türlü fiziki temastan )iddetle
kaç n rlar ve hatta kad nlarla tokala)mak zorunda kald klar durumlarda, onlarla temas haline
gelmemek için, ellerininin üzerine kaftanlar n s k ca dolarlar. Bu konuda bkz. Zborowski, M., ve
Herzog, E., a.g.e., s.138.
107Bkz. TB, Baba Bathra, 57b; TB, Makkoth, 24a.
108TB, Gittin 90a, 90b.
109Bkz. “Woman”, The Universal Jewish Encyclopedia, C.X, s.566. Vücudu bütünüyle kapal olmayan
han mlar n yan nda ibadet yap lmamas konusunda getirilen yasaklara göre, örne3in k sa kollu elbise
giyinmi) -ki giyinemezler- kad nlar n yan nda, yani kollar aç k kad nlar n bulundu3u ortamda
erkekler, tahrik olmamak için, hiçbir )art alt nda çal )amaz ve i) yapamazlar. Bu konuda bkz.
Zborowski, M. ve Herzog, E.,a.g.e., s.136.
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yaz ld 3 dönemlerde örtünme gelene3inin bulundu3unun anla) lmas na imkan
veren bir k s m metinler yer almaktad r. Bu metinlerde bahsedilen ve üzerinde
durulan bir tak m olaylardan, Yahudilik’teki örtünme adetinin çok eskilerden beri
devam ederek gelen bir uygulama oldu3u anla) lmaktad r. Di3er taraftan, Eski
Ahid’de bu gelene3in tenkit edildi3ine dair bir ifade de bulunmamaktad r. Hatta,
zaman zaman muhtelif metinlerde örtünmeyle ilgili yap lan at flardan, Eski Ahid’in
bu gelene3i onaylad 3 yönünde bir sonuç da ç kmaktad r.
Yahudilik’te kad nlar n ba)lar n ve bedenlerini kapatmalar n emreden hükümler esas nda, Eski Ahid’in yorumu ve tamamlay c s kabul edilen Talmud’da yer
almaktad r. Eski Ahid’de dolayl olarak tesettüre i)aret eden metinler, Talmud’da
yorumlanm ) ve sonuçta da tesettürün dinî bir emir oldu3u hükme ba3lanm )t r.
Daha sonraki dönemlerde gelen Yahudi din bilginleri ise, örtünme ile ilgili
düzenlemeler yaparlarken, hep bu görü)ü referans alm )lard r. Böylece, art k Eski
Ahid’de bulunmayan, örtünün biçimi, örtü kullanmayanlara verilecek cezalar vb.
pek çok konu üzerinde ayr nt l bir )ekilde durulur olmu)tur. Bunun sonucunda da,
erken dönemlerden itibaren, Yahudi kad nlar tepeden t rna3a vücutlar n ve bu
meyanda da ba)lar n kapatm )lard r. Ba)lar n örterlerken de -bazen tek göz
d )ar da kalacak )ekilde- yüzlerinin ön k sm n bir peçe ile gizlemi)lerdir.
Yahudi kad nlar n n as rlarca üzerlerinde ta) d klar bu k yafet asl nda onlar n içinde ya)amak zorunda kald klar co3rafyalardaki pek çok kavim ve milletteki
kad nlar n giydikleri elbiselerle paralellik göstermektedir. Bu durum, dinî ö3retilerin ve kültürel de3erlerin olu)umu sürecinde, söz konusu co3rafyada ya)ayan din ve
kültürlerin birbirlerinin inanç ve uygulamalar n referans ald klar n dü)ündürmektedir. Zaten kad nlar n ba)lar n ve vücutlar n örtmelerinin gerekçesi ile ilgili ileri
sürülen sebeplerden de böyle bir neticeyi elde etmek mümkün olmaktad r.
Kanaatimizce, her ne kadar dayana3 n n dinsel bir boyutu bulunuyor olsa bile,
Yahudilik’teki kad n k yafetinin geleneksel bir yap ya sahip oldu3u gerçe3inin de
gözden kaç r lmamas gerekmektedir. Hatta, burada dinsel söylemin rolünün hem
geleneksel uygulaman n referans aray ) na cevap vermek ve hem de as rlard r
devam eden bu uygulaman n daha da peki)tirilmesine katk sa3lamak gibi bir i)levi
yerine getirdi3i görülmektedir.
Sonuç olarak, kutsal kitaplar n ortaya ç kt 3 dönemdeki Yahudi kad n k yafetinin, dinî metinlerden mülhem oldu3u kadar, daha önceki gelenekleri ve çevre
kültürlerdeki kad n k yafetlerini de yans tt 3 n söyleyebiliriz.

