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Adet Süresi

Yahudi hukukuna göre, bir erkeğin eşiyle adetliyken cinsel ilişkisini sürdürmesi yasaktır. (Levililer, 18/19) Halakha’da, kadınla ilk âdetinden hiçbir kanın görülmediği güne
kadar cinsel ilişkide (ve buna yol açabilecek diğer yakınlıklar) bulunması yasaktır. Bu
amaçla, kendileri için yedi güne ek olarak adet bitiminden sonra en az beş gün beklenir.
Bu nedenle evlilik münasebetlerinden asgari kaçınma süresi 12 gündür. Fakat sonraki
günlerde herhangi bir kanama âdet olarak kabul edilir ve yedi “beyaz” gün bekleme süresi
gerektirir. Kan izinin olmadığı yedinci günün akşamında kadın kendini mikvenin içine
sokar ve bir sonraki âdetlere kadar normal evlilik ilişkilerine devam eder. Bu uygulama
sadece evli Yahudi kadınlara has olup, temizlenmeden kocaları ile cinsel ilişkiye girmeyerek ritüel kirlilik olduğu varsayılan bu durumdan onları uzak tutmayı amaçlamaktadır.
Kadının âdet zamanının hesaplaması ve döngüsel aşamalar kendi bilgisine göredir ve
onun sorumluluğundadır. Yahudi kızlara geleneksel olarak, âdet gören kadına ilişkin düzenlemeler olan niddah kurallarına uymaları öğretilmektedir.(Ta-Shma ve Baskin, 2007,
s.253.)

Sözlü hukuk geleneklerine dayanarak bilginler kadının âdet günleriyle alakalı farklı
yorumlarda bulunmuşlardır. Onların temel varsayımları, bir âdet gününden diğer zamana
kadar 7 gün ve 11 günden oluşan 18 günlük sabit bir döngü olduğudur. On sekiz günlük
bu takvim ergenlik çağındaki bir kızın ilk kez âdetinin başlamasıyla hesap yapılır. Yedi
günün birinde veya hepsinde kan gören bir kadın, bu günler boyunca ritüel olarak temiz
değildir ve sekizinci gün artık kan gelmiyorsa mikve yapmak zorundadır. Eğer sekizinci
günde kan tekrar belirirse, o gün ritüel olarak pak değildir, ertesi sabah kendini kontrol
eder ve akşama kadar bekler. Daha fazla kan görülmezse ritüel olarak temizdir; görülürse, ertesi gün aynı prosedürü uygulaması gerekir. Eğer yedinci günün sonunda kan ayırt
edilirse bir âdet ile diğeri arasındaki on bir gün boyunca art arda veya ardışık olmayan üç
günde kadın zava olur ve beyaz bir gün yani temiz akıntıyı beklemek durumundadır. Bir
âdet ile diğeri arasındaki aralıkta ortaya çıkan herhangi bir kan -yukarıda belirtilen 7 + 11
günlük döngünün sonunda- yedi “beyaz” gün gerektiren bir akıntıya bağlıdır. Bu döngü,
kanın ilk kez ortaya çıktığı günden itibaren başlar ve artık kanın görünmesine veya görünmemesine bağlı değildir: Yedi gün, âdet kanı için; tahliye kanı için ise 11 gündür.(TaShma ve Baskin, 2007, s.254.) Görüldüğü üzere Yahudilikte adet kanının kaç gün geldiği
önemli olmayıp belirli süreyi doldurması esas alınmıştır. Örneğin yedi gün içinde iki gün
kan gelse diğer günler gelmese de yedi gün adetli kabul edilmiştir. Bugüne ilave günlerden birinde dahi adet kanı gelse on bir gün adet süresi olarak belirlenmiştir.
Âdetin Ayrımı

Eski dönem Yahudi din adamları kadının âdet kanının ayırt edilmesi hususunda bazı
ayrımlar yapmış olsa da, bir kadının anatomisi ve fizyolojisi hakkındaki modern bilgiler
ile kıyaslandığında bunlarla uyuşmadığı gözlemlenmektedir. Fakat bazı bilim adamları
edindiği bulguları din bilginlerinin ifadeleriyle uzlaştırmaya çalışmış olsa da bu konuda
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Fakat kadının ritüel olarak kirli sayılması
1475 ve ona karşı tecrit Yahudi tarihinde dönemsel farklılık göstermektedir. Zira kadına yönelik koşullar çok ağırken bazı dönemlerde
din adamlarınca bu şartlar hafifletilmiştir. Öyle ki yukarıda zikredilen metinlerde kadının
herhangi bir nesneye dokunması uygun görülmezken erkeğinin yatağına yatması, şarabını
doldurması vb. eylemler dışında ev işlerini yapmasında bir sıkıntı görülmemiştir. (Ketuba, 61a)

Âdetli bir kadının normal süresi dışında da kanaması devam ediyorsa veya âdet süresi
gereğinden fazlaysa, kadın âdet günlerinde olduğu gibi necis addedilmektedir. Kanaması
olduğu müddetçe, âdet günlerindeki gibi yattığı ve oturduğu her şey kirli olmaktadır.
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Bunlara dokunanlar da kirli kabul edilerek hem giysilerini hem de kendilerini yıkamalıdır. (Levililer, 15/25-27) Bu durumda kadının kanamasının devam etmesi ve kadının
necis olarak nitelendirilmesi hususunda Yahudilikte özür/mazaret olmadığı anlaşılmaktadır. Nihayetinde kanamanın durmasıyla kadın yedi gün beklemek durumunda kalacak
ve sonra temiz sayılacaktır. Sekizinci gün iki kumru ya da iki güvercin alarak Buluşma
Çadırı’na (Mişkan) getirerek biri yakmalık sunu diğeri de günah sunusu olmak üzere
kahin’e verecektir.(Levililer, 15/28-30) Talmud’da bilginlerin kanamanın kesilmesinden
itibaren yedi gün daha cinsel ilişkide bulunulmaması gerektiği ifadesine göre bir çiftin
cinsel birliktelik yapamayacağı gün sayısı on iki olarak daha önce ifade edilmişti.(Basalel,
2014)

Yahudilikte ibâdetlerde erkeklere nazaran kadınlar arka planda kalmaktadır. Buradaki
en önemli hususlardan biri kadınların âdet görüyor olmasıdır. Bu dönemde kadın ritüel
kirlenme yaşadığı için birçok şeyden men edildiği gibi ibâdetlerden de uzak durması
istenmektedir.(Baskin, 2003, s.1479)

Kişi, karısı âdet olduğunda son derecede anlamsız davranışlara girmemeli, cinsi münasebette bulunmaları için samimi konulardan da bahsetmemelidir. (Niddah 64a.)(Friedman,
Labinsky ve Rosenbaum, 2014, s.1606-1619.)

Yahudi ailesinin temizliği ve saflığı, büyük ölçüde kadının tutumuna bağlıdır. Temizlik kurallarına, özellikle mikve ritüeline uyması çok önemlidir. Regl dönemi sona eren
bir kadın, mikvede yıkanmak mecburiyetindedir. Kadının bu Biblik yasaya ne derece
titizlikle uyduğu dindarlığının bir ölçüsüdür.(Basalel, 2018)
Âdetli Kadınla Bir Olmanın Cezası

Tevrat’ta ifade olunan metinlere göre, âdet gören bir kadınla cinsel birliktelikte bulunan adam, kadının akıntılı yerini açığa çıkarmıştır. Bu süreçte kadın da erkeğe izin
vererek onun suçuna ortak olmuştur. Bu sebeple her ikisi de Tanrı halkının arasından
kovulacaktır. (Levililer, 20/18.) (Yiğitoğlu ve Habergetiren, 2016, s.283.) Ayrıca âdetli
kadınla cinsel ilişki de bulunduğu için yedi gün boyunca erkek de kirlidir. Çünkü kadındaki kirlilik ritüel olarak kendisine geçmiştir.(Ta-Shma ve Baskin, 2007) Özel günlerde
eşiyle birlikte olan kocaya cezasını tanrının verdiğine (karet) inanılarak suçlu kendi haline terkedilirdi (Maimonides, Sanhedrin, 17/1) eğer mahkeme suçu hafifletirse kırbaçla
cezalandırılabilirdi.(Maimonides Forbidden Intercourse 4/2)
Sonuç

Âdet, tüm ergenliğe giren kızların yaratılıştan dolayı yaşadığı fizyolojik ve biyolojik
olaya verilen addır. Kadının rahminde yer alan yumurtaların döllenmediği taktirde bunların dışarıya atılmasıdır. İlk âdet (menarş) ile başlayan ve son âdet bitimine kadar (menopoza) süren aylık kanamalara verilen isimdir. Niddah coğrafi koşullara, iklim şartlarına
göre değişiklik arz etmektedir. Kızların üreme çağına ulaştığının bir işaretidir. Yahudi

YAHUDİLİKTE KADINLARIN REGL DÖNEMİ /NİDDAH
YAHUDİLİKTE KADINLARIN REGL DÖNEMİ /NİDDAH ( )וֶסֶ תİLE İLGİLİ HUSUSLAR
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