
Turkish Studies 

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic  
Volume 11/5 Winter 2016, p. 481-498 

DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8748 

ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY 
 

Article Info/Makale Bilgisi 

 Received/Geliş: 02.10.2015                 Accepted/Kabul: 18.02.2016 

 Referees/Hakemler: Doç. Dr. Bekir Zakir ÇOBAN –  

Yrd. Doç. Dr. Necmettin TAN 

 

This article was checked by iThenticate. 

 

 

KATOLİK MEZHEBİNDE YEDİ ÖLÜMCÜL GÜNAH PROBLEMİ 

 

Necati SÜMER** 

 

ÖZET 

Hıristiyanlıkta genel anlamda günah, özelde ise yedi ölümcül 

günah, üzerinde sıkça durulan temalardır. Tarihsel süreçte Papa I. 

Gregory’nin şekillendirdiği ve Katolik Kilisesi’nin de onayladığı yedi 

ölümcül günah, asırlarca tartışma konusu olmuştur. Bu günahların 
sayısı zamanla değişse de nihayetinde yedi olarak belirlenmiştir. Şehvet, 

oburluk, açgözlülük, tembellik, öfke, kıskançlık, kibir gibi günahlar, 

hem bireysel hem de toplumsal yönü olan duygulardır. Hıristiyanlar 

Kitab-ı Mukaddes’e dayanarak bu günahları oluşturmuştur. Çoğu, Yeni 

Ahit’teki pasajlarda sıralanan bu günahlar, Hıristiyanlar için önemli bir 

referans oluşturmuştur. Başta kişinin kendisini sonra da tüm toplumu 
ilgilendiren bu yedi ölümcül günah, Hıristiyanlıkta bütün mezheplerce 

önemsenmiştir. Özellikle Katolikler, yedi ölümcül günahı önemli inanç 

esasları arasında saymıştır. Bu günahlar Hıristiyanlıkta her zaman 

önemini korusa da bazı dönemlerde bu dinin müntesiplerince göz ardı 

edilmiştir. Çünkü değişen şartlar ve ortaya çıkan yeni sorunlar, bu 
günahların yeniden gözden geçirilmesini zorunlu hale getirmiştir. 

Nitekim Katolik Kilisesi, modern dünyada ortaya çıkan yeni sosyal 

sorunlar nedeniyle bu günahları güncellemek zorunda kalmıştır. Buna 

rağmen Katolik dünyasının merkezi Vatikan, hem eski hem de yeni 

günahların önemini vurgulamış ve bunları işleyenlerin cehennemle 

cezalandırılacağını belirtmiştir. Yedi ölümcül günah, öneminden dolayı 
birçok sanat dalına da konu olmuştur. Özellikle sinema dünyası, hem 

önemini anlatmak hem de ekonomik kazanç elde etmek için bu konu 

üzerinde durmuştur. Bu durumu olumlu karşılayan Katolik Kilisesi, 

hem dini emirler hem de sanat aracılığıyla yedi ölümcül günahı her 

dönemde gündemde tutmayı amaçlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hıristiyanlık, Günah, Yedi Ölümcül Günah, 

Kitab-ı Mukaddes, Katolik Kilisesi 
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THE SEVEN DEADLY PROBLEMS IN CATHOLICH CHURCH 

 

ABSTRACT 

Sin and especially seven deadly sins are very important themes in 

christianity. In the historical process, the seven deadly sins which was 

shaped by Pope I. Gregory and confirmed by Catholich Church are 

argued for centuries. These sins changed in the process of time but 

these was defined seven. Such as lust, gluttony, greed, sloth, envy, 

anger, and pride are individual and social sins. Christians was formed 
these sins from Holy Book. These sins who come from New Testament 

are important reference for Christians. The seven deadly sins which are 

related to individual and society was adopted by every Christian sect. 

Especially Catholics are seen these sins as principles of faith. These 

sins always maintains its importance in Christianty but these sins was 
ignored sometimes by Christians. Because of changing conditions and 

revealed problems, the seven deadly sins was updated by Catholic 

church. Vatican emphasized both old and new sins. Also Vatican say 

that sinners are punished for these sins. The seven deadly sins was 

discussed in some branch of art. Especially cinematography adress this 

issue. Also many director both expressed importance of sins and made 
money. Catholic Church who react positively this situation aimed keep 

the seven deadly sins on the agenda through religious command and 

art. 

STRUCTURED ABSTRACT  

The aim of this study is to discuss why Christianity in general 

and Catholicism, one of its sects specifically, place importance on the 

concept of seven deadly sins. It is known that, throughout history, 

Catholic Church was fixated on these sins and urged its followers 

caution in that regard. We tried to handle this issue with a scientific 

approach, taking into consideration the principle of objectivity as valued 
by the history of religion. It became apparent to us that this theme, 

which was woven so tightly into every branch of art by Catholic 

Christians, held great importance to all Christians because it had both 

a social and an individual aspect. These sins, regardless of time period, 

are of such nature that they could affect first the believer, and then 
their immediate surroundings directly. For this reason, the Catholic 

Church employed these seven deadly sins as a tool to frighten and to 

incentivize its followers to remain within the boundaries it decided. 

Pointing out the way to hell to those who extravagantly committed these 

sins, the Church also reminded those who committed those moderately 

that they would be happy on earthly life. 

Considering the whole of humanity guilty of the original sin 

committed by Adam, Christianity initiates the history of sin with the 

taking of the forbidden fruit in paradise. Thus, sin spreads from the 

first human to all humanity. Even though Christ cleanses the first sin 

committed by Adam by dying on the cross for humankind, it is only 
through the ritual of baptism that every Christian can be cleansed of 

their personal sin. However according to Christianity, the earthly life 

simply consists of various trials. Sins committed in that context, 

willingly or otherwise becomes important source of worry for Christians. 
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Especially the seven deadly sins, asserted based on The Holy Bible, 
became a constant source of concern for Christians as a fundamental 

problem. Throughout the history of Christianity, the seven deadly sins 

became a topic of great importance and a subject of heated debate by 

various religious scholars and the Catholic Church for many centuries. 

Despite conflicting opinions regarding the exact number of these sins, 

these fundamental seven deadly sins have survived until today with 
slight variations. The Holy Bible, the sacred scripture of Christians 

became an important fulcrum for these sins. Some influential Christian 

authorities such as Saint Augustin and Thomas Aquinas have also 

supported the thesis of seven deadly sins. 

The seven deadly sins, considered important by the Catholic 
Christians, are forms of habits and behaviors with psychosocial 

aspects. These sins, which may cause psychological imbalances and 

crises on the individuals, may be harmful to the individual or to others. 

By frightening those who committed those sins with hell throughout 

history, the Church created a gloomy and depressive influence over 

people. The fears of Christians have carried over to various written and 
artistic mediums such as Dante’s “Divine Comedy”. The anxieties 

formed around these sins have at times, even caused melancholia and 

depression among the faithful. However, in order to obviate these sins, 

which have individual and social reflections, the Church have listed 

various recommendations taken from sacred texts. It has been stated 
that these deadly sins could cause serious harm to humans should they 

become habits and thus would be severely punished by God. In addition 

to this, the seven deadly sins were categorized as sins that are hard to 

forgive in Catholic catechism. Through the sermons, admonitions and 

sanctions, the Church has conditioned these sins as negative in the 

minds of Christians.    

Having survived with no changes from the 17th Century until 

today, the seven deadly sins have been modified on 2008. The reason 

being the old sins having a heavy focus on the individual, with little 

regard to the benefit of society, as well as other factors such as the 

changing environmental factors, the widening gap between the poor and 
the rich and social injustice. Against new problems arising on a quickly 

changing and transforming world, the Catholic Church realized that the 

old list of sins was not as functional and efficient. In order to face the 

challenges of the period and to have a common agenda with all the 

Christendom on the earth, the Church has published a new list of 

deadly sins with an emphasis on social aspects. The new sins, which 
are listed as Genetic Modification, Human Experimentation, Polluting 

the Environment, Causing Social Injustice, Causing Poverty and 

Flaunting with the Riches and Using or Selling Drugs symbolizes both 

self-criticism and change for the Catholic Church. This new list of sins 

makes an emphasis on ethical, social and moral values. It is an 
important problem for the modern man, progressively becoming more 

selfish and succumbing to his greed to become aware of the existence of 

other. The issue emphasized and redefined by the Catholic Church is 

for the religious individual to become more perceptive of the 

environment, of their surroundings and of others. In that context, the 

updated list serves as a social and religious warning especially for the 
Catholic Christians.  
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This important step taken by Vatican in updating the sins have 
triggered excitement in Christians of other sects. The criticism that the 

Catholic Church is becoming obsolete and in the globalizing world was 

a topic of constant discussion among the Christendom. By taking this 

step, the Church have both solved a solution to a long-established 

problem and demonstrated that it is open to change. However, the 

Catholic Church saw it unfitting to completely discard the old sins, and 
emphasized that the updated list, in essence, encompasses the old sins 

as well. Within this context, Vatican restated that those who commit the 

old deadly sins, as well as the new ones, will be punished with hell. This 

is an interesting sample in the sense that it demonstrated the fact that 

individual and social changes take a long time and face opposition in 
their implementation. 

Old and new deadly sins, with their boundaries defined under 

the supervision of Catholic Church, are actually natural problems that 

every human can face with. These desire, behavior and situations which 

were considered by Catholic Christians throughout time as sin and later 

on updated are in fact not extremely harmful to humans in moderation. 
In fact, feelings of lust and envy are characteristics that may improve 

and advance humans. Balanced and proper use of these will provide 

positive energy which may make one happy in life. However, any action 

performed in excess may cause certain problems for both the individual 

and the society. Especially repeatedly committing the sins which may 
undermine the fabric of society and affect the masses causes serious 

problems. Sins of this kind damage the moral fabric of society and may 

cause social anomie. For this reason, it is imperative that religious and 

civil institutions positively functionalize these feelings, habits and 

actions called as sin. It is an undeniable fact that such situations could 

not be resolved by suppression or ignorance. In this context, it is vital 
that every society, religious or secular, should turn these situations 

perceived as disadvantageous into advantages by employing 

instruments suitable for their time.  

Keywords: Christianity, Sin, Seven Deadly Sins, Holy Book, 

Catholich Church 

 

Giriş 

Hıristiyanlık, müntesiplerine hayat konusunda belli bazı yaklaşımlar sunan bir dindir. 

Bireyin toplumla ilişkisine önem veren bu inanç sistemi, kişiyi kendi yalnızlığına terk etmediğini 

iddia eder. Bu nedenle Hıristiyanlıkta başta Kilise olmak üzere birçok din adamı, inananları kendi 

dinsel anlayışı doğrultusunda yönlendirme gayesindedir. Nitekim Hıristiyanların kutsal metin kabul 

ettikleri Kitab-ı Mukaddes ve bazı Hıristiyan mezheplerinin temel inanç esaslarını ve doktrinlerini 

içeren ilmihalleri (Cilacı, 2001: 198), müntesipleri için iyi ve kötü davranışların sınırını çizmiştir. 

Hıristiyanların tarih boyunca altını çizdikleri bir konu da günah olmuştur. Hıristiyanlıkta özelikle 

Katolik mezhebinde “Yedi Ölümcül Günah” üzerinde sıkça durulan bir konu olmuştur. 

Hıristiyanlığa göre insanın hayatı boyunca sakınması gereken yedi günah vardır. Bunlar, 

Hıristiyanlar tarafından Yedi Ölümcül Günah, Temel Günahlar ve Kardinal Günahlar gibi isimlerle 

adlandırılır (Catechism of the Catholic Church, 749). Yedi ölümcül günah, özellikle Roma Katolik 

Kilisesi’nin görüşleri çerçevesinde papalığın kurumsallaşmasında katkıları olan, barbarları 

Hıristiyanlaştıran ve Avrupa’nın babası olarak bilinen Papa I. Gregory (Çoban, 2009: 65-66), 
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tarafından düzenlenen sakınılması gereken günahların listesini ifade etmektedir. Bu günahlar, başta 

Katolikler olmak üzere bütün Hıristiyanlar için yol gösterici bir kılavuz niteliğindedir. Bunlar, 

Hıristiyanların hayatı ve karakteri hakkında önemli ipuçları veren ahlaki değerler olarak ifade 

edilir. Katolik Kilisesi, inançla ilişkilendirmek suretiyle bu günahları tarih boyunca sürekli 

gündemde tutmaya çalışmıştır (Rogers, 1907: 2). 

Kilise gibi dinsel kurumların yanında sivil kurum veya şahsiyetler de bu günahlarla 

yakından ilgilenmiştir. Öyle ki yedi ölümcül günah, Hıristiyanlar tarafından edebiyat, sinema, 

resim vb. sanat alanlarında sürekli işlenir hale gelmiştir. Çünkü sanat, dinin bir anlatım aracı olarak 

Hıristiyanlar tarafından çok önemsenmiştir. Ayrıca sanat; estetiği, iyiyi ve güzeli ortaya çıkaran ve 

günlük problemleri bile etkili bir üslupla betimlemeye çalışan bir yaklaşım olarak hep ön plana 

alınmıştır (Bulduker, 2015: 189). Bu çerçevede özellikle Katoliklerin önem verdiği yedi günah 

meselesi, 2005 yılında bir sinema filmi olarak çekilmiştir. Yönetmenliğini David Fincher’in yaptığı 

SE7EN (Yedi) adlı bu film, Katoliklerin çok önem verdiği yedi ölümcül günah meselesini ele 

almıştır. Büyük bir bütçeyle yapılan film, tarihsel arka planı olan bir meseleye değindiği için çok 

ilgi görmüş ve yayınlandığı dönemde adından söz ettirmiştir. Filmde yedi günah, yedi cinayetle 

sembolize edilerek anlatılmıştır. 

Filmin olay örgüsünde emekliliği gelen dedektif William R. Somerset (Morgan Freeman), 

yeni iş arkadaşı dedektif David Mills (Brad Pitt) ile meslek hayatının son haftasını geçirmektedir. 

Beraber çalışan iki dedektif, ilk işlerinde obez bir adamı ölü olarak bulurlar. Başlangıçta adamın 

fazla yemekten öldüğünü düşünen dedektifler, otopsi sonucunda obez adamın öldürüldüğünü 

anlarlar. Ayrıca Somerset, kurbanın evindeki buzdolabının arkasına yazılmış “oburluk” kelimesini 

fark eder. Ertesi gün yeni bir cinayet işlenir. Ünlü bir avukat olan Eli Gould, ofisinde ölü olarak 

bulunur. Dedektif Mills, ofiste avukatın kanı ile yazılmış “açgözlülük” yazısını bulur. Dedektifler 

ipuçlarından yola çıkarak bir eve gittiklerinde zayıflıktan iskeleti görünen bir adamın, üzerinde 

“tembellik” kelimesinin yazıldığı bir yatağa bağlandığını görürler. 

Tecrübeli bir polis olan Somerset, art arda gelişen bu cinayetlerin Hıristiyanlıktaki Yedi 

Ölümcül Günah (oburluk, açgözlülük, tembellik, şehvet, kibir, kıskançlık, öfke) ile ilişkili 

olduğunu ortaya çıkarır. Araştırmalarına devam eden dedektifler, daha sonra kapısında “şehvet” 

yazılan barda bir hayat kadınını ölü olarak bulurlar. Bu kadının, bir adamla zina yaptığı için 

öldürüldüğü anlaşılır. Ertesi gün yeni bir cinayette, ünlü genç bir model, üzerinde “kibir” kelimesi 

yazılan yatağında ölü bulunur. Filmin sonunda “Öfke” ve “kıskançlığı” temsil eden diğer 

cinayetler henüz çözülmeden katilin kendisi polislere teslim olur. Sıradan bir katil olmayan bu kişi, 

her cinayetiyle topluma dinsel bir mesaj vermek istemiştir. Katolik Kilisesi’nin yasakladığı yedi 

ölümcül günahı işleyenleri acımasızca öldüren katil, kendisini Tanrı’nın kılıcı olarak görmüştür. Bu 

kişi, sembolik cinayetler işleyerek aslında insanların dikkatini yedi ölümcül günah üzerine çekmeyi 

amaçlamıştır (http://www.sinemalar.com).  

1. Hıristiyanlık Tarihinde Yedi Ölümcül Günah 

Hıristiyanlık açısından günah, Tanrı ve insan sevgisinin eksikliğinden dolayı kişinin sapkın 

şekilde bazı şeylere aşırı bağımlılık göstermesidir. Günahın insan doğasını zedelediğini belirten 

Hıristiyanlık, bu eylemi akla ve vicdana aykırı olarak görür (Catechism of the Catholic Church, 

953). Bu inanç sistemi günahı Tanrı’ya, Kutsal Ruh’a ve İsa’ya karşı işlenmiş bir suç olarak ifade 

eder. Kilise Babası Aziz Augustin de günah için Tanrı yasalarına karşı yapılan söz, arzu veya 

eylem ifadesini kullanmıştır (The Catholic Encyclopedia, 1922: 5).  

Hıristiyanlık, günahı Tanrı yasalarına karşı bir hakaret veya isyan olarak ifade etmekle 

aslında her günahın kendi doğası içinde önemli olduğunu vurgulamıştır. Kutsal Kitap’ta yine de 

günah konusunda farklı ayrımlar söz konusudur. Bu kutsal metinde göze çarpan en belirgin ayrım, 
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günahların tehlike derecesine göre gruplandırılmasıdır. Hıristiyan kutsal metninde hafif ve ölümcül 

olmak üzere iki temel günah türünden bahsedilmiştir. İlki, insanın doğası gereği farkına varmadan 

ve istemsizce yaptığı affedilebilir günahlardır. Diğeriyse insanın bilerek ve isteyerek yaptığı 

ölümcül günahlardır (Hook, 1867: 720; Eck 1907: 77-86). 

Katolik Kilisesine göre hafif günahlar, insanın içindeki Tanrı sevgisini incitmesine rağmen 

o, sevgiyi tamamen yok etmezken; ölümcül günahlar, daha basit nimetler Tanrı’ya tercih edildiği 

için insan sevgisini yok etmektedir. Ayrıca ölümcül günahlar, Tanrı yasalarına karşı kasti bir karşı 

çıkışı ifade ettiği için kişiyi Tanrı’dan uzaklaştırmaktadır. Bu çerçevede ölümcül günahta 

bilinçlilik, istenç ve ciddi bir konuda eylemde bulunma gibi üç önemli durum söz konusudur 

(Catechism of the Catholic Church, 750).  

Özellikle Katolik Hıristiyanlar için önemli olan ölümcül günahların kapsamı, tarihsel 

süreçte bazen daraltılmış bazen de genişletilmiştir. Hıristiyanlıkta diğer günahların kaynağı olarak 

görülen bu ana günahlar, genellikle yedi ölümcül günah şeklinde tasnif edilmiştir. Hıristiyan 

metinlerine dayanılarak oluşturulan bu günahlar, başlangıçta sekiz ölümcül günah olarak bilinirdi. 

Bunlar, 4. yüzyılda manastır ilahiyatçısı olan ve manastırlarda melankoli konusunu araştıran 

Pontuslu Evagrius (Teber, 2009: 147) tarafından derlenmiştir. Evagrius, bu günahları Yeni Ahit’ten 

hareketle derleyip sunmuştur. Onun sınıflandırdığı sekiz günah şöyledir: Oburluk, şehvet, 

açgözlülük, keder, öfke, kaygısızlık, aşırı kendini beğenmişlik ve gurur (Wasserstein, 2005: 24). 

Altıncı yüzyılda Papa Gregory, bu günahları yedi olarak belirlemiştir. O, aşırı kendini 

beğenmişlik ve kaygısızlık gibi günahları gurur ve keder kapsamına almıştır. Bunların yerine ise 

kıskançlığı ölümcül günah kategorisine koymuştur (Wasserstein, 2005: 25). Böylece Gregory, 

şiddet derecesine göre günahları sıralamış ve bunların diğer tüm günahların kökeni olduğunu 

savunmuştur. Dolayısıyla onun yaptığı tasnif, birbirine benzeyen günahları aynı başlık altında 

toplamak şeklinde olmuştur (Tickle, 2004: 13). Gregory, bu günah listesini “Moralia in Job” adlı 

eserinde şöyle sıralamıştır: Gurur, kıskançlık, öfke, keder, açgözlülük, oburluk ve şehvet 

(http://www.lectionarycentral.com). 

Papa Gregory’nin güncellemesinden sonra tekrar listede iki önemli değişiklik olmuştur. 

Çünkü teolojik öğretilerinin temelini iman ve akıl arasındaki ayrıma dayandıran Thomas Aquinas 

(Gündüz, 1998: 369), bazı günahların diğerlerinden daha şiddetli olduğu düşüncesine karşı 

çıkmıştır. Evagrius ve Papa Gregory’nin aksine Aquinas, günahların hepsinin eşit derecede 

olduğunu savunmuştur. Ona göre bu günahları işleyenlerin cezası cehennemdir. Thomas Aquinas, 

keder veya üzüntüyü fiziksel değil ruhsal bir günah olarak görmüştür. Onun bu görüşünden dolayı 

Hıristiyanlar arasında uzun yıllar üzüntü ile tembelliğin yer değiştirmesi tartışması yaşanmıştır. 

Yedi ölümcül günah üzerine devam eden bu tartışmaların sonucunda, kederin ölümcül bir günah 

olamayacağı kanaati baskın bir görüş olmuştur. Böylece gelen şikâyetler ve yapılan tartışmalar 

neticesinde 17. yüzyılda Katolik Kilisesi, bu günahın tembellikle yer değiştirmesine karar vermiştir 

(Wasserstein, 2005: 26-27). 

On yedinci yüzyıldan 21. yüzyıla kadar ölümcül günahların sayısı yedi olarak kalmış ve 

bunları işleyenlerin cehennemle cezalandırılacağı tekrar tekrar vurgulanmıştır. Hıristiyanlar, bu 

yedi ölümcül günaha Latince adlarının ilk harflerinden hareketle “SALIGIA” adını vermişlerdir. Bu 

günahların her biri ayrıca şeytani varlıklarla ilişkilendirilmiştir. Yedi ölümcül günah, son şeklini 

şöyle almıştır: Kibir (Superbia), açgözlülük (Avaritia), şehvet (Luxuria), kıskançlık (Invidia), 

oburluk (Gula), öfke (Ira) ve tembellik (Arcedia) (http://www.medlibrary.org).. 

Katolik dünyasının yönetim merkezi olan Vatikan, 2008 yılında yedi ölümcül günahı 

güncellediğini duyurmuştur. Vatikan, dünyanın giderek küreselleştiğini ve toplumsal problemlerin 

daha çok ön plana çıktığını belirtmiştir. Ölümcül olarak bilinen yedi günahın daha çok bireysel 
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nitelikte olduğunu söyleyen Vatikan, Kilise’nin değişen çağın koşullarına uygun olarak sosyal 

yansıması olan günahlara dikkat etmesi gerektiğini dile getirmiştir. Katolik Kilisesi, çevresel ve 

sosyal faktörleri dikkate alarak yeni günahların listesini şu şekilde belirlemiştir: Genetik 

modifikasyon, insanlar üzerinde deneyler yapmak, çevreyi kirletmek, sosyal adaletsizliğe yol 

açmak, fakirliğe neden olmak, zenginlikle gösteriş yapmak, uyuşturucu kullanmak ya da satmak 

(http://www.catholicnewsagency.com). 

Katolik Kilisesi’nin yedi ölümcül günah listesini revize etmesinin sebebi, değişen çağın 

koşullarına ayak uydurmak istemesidir. Çünkü eski liste, bireye ve onun önceliklerine vurgu 

yapmaktaydı. Fakat modernleşen ve küreselleşen dünyada toplumsal belirlenimler daha çok ön 

plana çıkmıştır. Bu gerçekten hareketle Kilise, sosyal yansıması olan ve Hıristiyanlık inancının 

küresel ölçekte etkinlik kazanmasını sağlayan yeni yasaklar listesi oluşturmuştur. Burada Katolik 

Kilisesi’nin global bir bakış açısını öncelediğini belirtebiliriz. Özellikle genetik modifikasyon ve 

insan üzerinde deney gibi yeni uygulamalar, Katolik Kilisesi’ni ahlaki açıdan bir tavır takınmaya 

zorlamıştır. Çünkü bilimin ulaştığı sınırlar, beraberinde bilim insanlarının özgürlük alanının nerede 

başlayıp nerede bittiği tartışmasını ortaya çıkarmıştır. Bu yüzden Kilise, insan onurunu ve ahlakını 

koruma bağlamında ilk defa sosyal yönü olan sınırlamalara gitmek zorunda kalmıştır. Kilise’nin 

toplumun ahlaklı olmasına yaptığı vurgu, aslında bireyi de koruma amaçlıdır. Dolayısıyla 

güncellenen günahlar, eskilerinin tamamen ortadan kalkması anlamına gelmemekte hatta onları da 

kapsayan bir perspektif sunmaktadır (http://www.catholic.org).  

Katolik Kilisesi, sosyal adaletsizlikten ve eşitsiz gelir dağılımından kaynaklanan 

yoksulluğa da vurgu yapmayı unutmamıştır. Bu çerçevede o, toplumsal adaletsizliğe ve yoksulluğa 

neden olan her türlü etkenin ortadan kaldırılmasına önem vermiştir. Kilise bu bağlamda bilinçli 

yoksullaştırma eylemlerini veya politikalarını günah kategorisi içerisinde değerlendirmiştir. Bu 

durumun savunulması ve göz ardı edilmesi ahlaksızlık olarak nitelendirilmiştir. Kilise’nin eski 

günahlardan oburluğu biraz daha açarak öne çıkardığı başka bir günahsa aşırı lükse veya gösterişe 

kaçan maddi zenginlik hırsıdır. Kilise’ye göre maddi bakımdan yoksul olan insanlar aşırı zengin bir 

hayat karşısında yetersizlik duygusuna kapılmakta ve bu durum onları bazı olumsuz duygulara 

hatta eylemlere yöneltebilmektedir. Kilise’ye göre zenginlerin lüks, şatafat ve israf günahından 

uzak durup yoksullara yardım etmesi gerekir. Kilise’nin modern dünyada kaygılandığı diğer bir 

konuysa insanların çeşitli nedenlerden ötürü aşırı alkol ve ilaç tüketmesi veya yasa dışı yollarla 

bağımlılık yaratan maddelere yönelmesidir. Kilise’ye göre bu ölümcül günahın önüne sadece 

medikal yöntemlerle değil psikolojik, sosyolojik ve ahlaki politikalarla geçilmelidir. Neticede yeni 

günah listesi, eskilerini tamamen ortadan kaldırmasa da yirmi birinci yüzyılın perspektifini ve 

küresel kaygıları dikkate almaktadır. Toplumsal yaraların ve yeni sosyal sorunların önemsenmesi 

ve dile getirilmesi, Katolik Kilisesi açısından önemli bir gelişmedir. Kilise’nin eski günahların 

kişinin öznel doğasına vurgu yaptığı gerçeğini kabul edip yenilerini toplumsal gerçekliklere göre 

belirlemesi, Hıristiyan dünyada olumlu karşılanmıştır. Çünkü bu yeni liste toplumsal, küresel ve 

bütüncül bir yaklaşımla ele alınmıştır.  Bu çerçevede yeni listenin sadece bireye odaklanan ve dar 

bir yaklaşım sunan eski yasaklar yerine özelde Katolikleri genelde ise bütün Hıristiyanları 

ilgilendiren kapsamlı bir vizyon sunması, Kilise açısından pragmatist, etik ve evrensel bir adım 

olmuştur (http://www.catholic.org). 

Katolik Kilisesi, modern dünyanın koşullarını göz önüne alarak günahlarda güncellemeye 

gitse de bireysel yönü olan eski günahların işlenmesini de doğru bulmadığını tekrar etmiştir. Kilise, 

hem eski hem de yeni günahları işleyip pişmanlık duymayanların ve tövbe etmeyenlerin 

cehennemle cezalandırılacağını dile getirmiştir. 
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2. Kitab-ı Mukaddes’te Yedi Ölümcül Günah 

Hıristiyanlık açısından günah, insan yaşamı üzerinde olumsuz etkileri olan ciddi bir inanç 

meselesidir. O, kökü ilk insana kadar giden sofistike bir problemdir. Bununla ilgili olarak Katolik 

Kilisesi de insanlık tarihinin acılarla ve üzüntülerle dolu olduğunu vurgulamaktadır. Kutsal 

metinlerinin bu acı ve zorlukları anlattığını belirten Kilise, Tanrı’nın insanın acı çekmesini 

istemediğini belirtir. Kiliseye göre insanlar, daha büyük iyiliklere ulaşsın diye bazen cezalarla veya 

zorluklarla sınanmaktadır. Bu durumu hayatın doğal bir parçası gören Hıristiyanlar, günahın 

nedenini Tanrı olarak görmezler (İannitto, 1994: 60; Catechism of the Catholic Church, 953). 

Hıristiyanlığa göre esasında günah, bir insan aracılığıyla ölüm de günah aracılığıyla 

dünyaya girmiştir. Bu yolla ölüm, bütün insanlara sirayet etmiştir (Romalılar, 5: 12). Hıristiyanlık 

açısından insan, kutsal bir varlıktır ve özgür olarak yaratılmıştır. Fakat bu özgürlüğünü kötü yönde 

kullanıp bilerek günah işleyenler vardır. Hıristiyanlığa göre bunlar, hem kendisinin hem de neslinin 

büyük acılar çekmesine neden olan günahkârlardır. Bu kişiler, günah işlemekte direndikleri için 

hem Tanrı’ya karşı asi olmakta hem de diğer insanlar için kötü örnek olmaktadır (İannitto, 1994: 

63-64). Hıristiyanlığın kutsal metni, böyle insanların günah işlediği için Tanrı’nın yüceliğinden 

yoksun kalacağını belirtmiştir (Romalılar, 3: 23). 

İrade, kişinin bir konuya olumlu veya olumsuz yaklaşımındaki kararlığını gösterir. 

Epiktetos, iradeyi Tanrı’ya bağlanarak bir insanın O’nun istediğini yapması ve istemediğini de 

yapmaması şeklinde ifade etmiştir. Epiktetos açısından Tanrı, insana kendi iradesi altındaki şeyleri 

kendisine bırakmış ve kişiyi birtakım sınırlamalar konusunda serbest bırakmıştır (Bakış, 2015: 77). 

Bu anlayış doğrultusunda Hıristiyanlığa göre de özgür iradesini iyi yönde kullanıp Tanrı’ya 

yaklaşmak isteyenler, İblis’e direnip günahlardan kaçarlarsa yüceliğe tekrar kavuşabilecektir. Bu 

çerçevede Yeni Ahit, günahkârlara seslenerek ellerini günahtan temizlemelerini ve yas tutup 

ağlayarak yüreklerini paklamalarını istemiştir. Çünkü kederle yas tutup ağlayanlar, sevinçlerini 

üzüntüye dönüştürerek kendilerini Tanrı’nın önünde alçaltmış olmaktadır. Hıristiyanlığa göre 

Tanrı, önünde kendini alçaltanları tekrar yüceltecektir (Yakup’un Mektubu, 4: 7-10). 

Katolik inancına göre günah meselesi, yalnızca insanların özgür iradeleriyle kötülük 

yapmasıyla değil (İannitto, 1994: 64), aynı zamanda bu dinin asli günah anlayışı ve kurtuluş 

öğretisiyle de yakından ilişkilidir. Hıristiyanlık açısından insanlığın tarihi aynı zamanda bir 

kurtuluş tarihinin mücadelesidir (Adam; Katar, 1999: 80). Hıristiyanlığa göre Âdem, şeytana 

aldanarak Tanrı’ya karşı gelmiş ve böylece kendinden sonra gelecek bütün insanlara bulaşacak olan 

ilk günahı işlemiştir. Asli Günah olarak adlandırılan bu durum, bütün insanlığın günahkâr olmasına 

neden olmuştur (Katar, 2003: 85; Romalılar, 5: 12). 

Böylesine bir günahı yaratılmış bir varlık olan insan değil, ancak Tanrı ortadan 

kaldırabilirdi. Nitekim Tanrı, biricik oğlu İsa’yı yeryüzüne göndererek insanlığı Asli Günah ’tan 

kurtarmıştır. Böylece Tanrı, İsa’yı insanlığın günahı için feda etmiş; insan da günahı ve ölümü 

yenmeyi başarmıştır (Matta, 4: 21; Luka, 8: 1). Katolik Hıristiyanlar, bu inanışlarını sevgiyle 

ilişkilendirmektedir. Çünkü Hıristiyanlık anlayışına göre Tanrı, insanlara olan sevgisinden dolayı 

onların günahkâr olmasını istememiştir. Bu nedenle Tanrı, İbrahim’e oğlunu kendisine kurban etme 

girişiminde gönderdiği koç gibi, inayeti ile İsa’yı babasız olarak dünyaya getirmiştir. Âdem’in 

işlediği suça ortak olmamak için günahsız doğan İsa, bununla da yetinmemiş, çarmıhta kanını 

dökerek diğer insanların da bu günahtan kurtulmasını sağlamıştır. İsa’nın bu davranışı kutsaldır; 

çünkü bu eylemle o, insanların Tanrı ile yeniden barışmasını sağlamıştır. İsa’nın bu uzlaştırıcı 

tavrına iman eden Katolikler, günahlarından arınmakta ve öte tarafı kazanmış olmaktadır (Güngör, 

2013: 254). Katolik inanca göre yeryüzünde hâla hüküm süren kötülük ve günahlar ise İsa’nın 

ikinci defa gelişiyle sona erecektir (Luka, 14: 15). 
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Hıristiyanlığa göre günahın ücreti ölüm olduğu için kişi, hayattayken mümkün olduğunca 

günahlardan uzak durmalıdır. Hıristiyanlık açısından kişinin çeşitli arzuların peşinde koşmaması ve 

günahın onun ölümlü bedenine bulaşmaması önemli bir sorumluluktur. Bu nedenle İsa, insanın eli 

veya ayağı günah işlemesine neden oluyorsa onu kesmesini, gözü günah işlemesine neden oluyorsa 

onu yerinden çıkarıp atmasını tavsiye etmiştir (Romalılar, 6: 1-14; Matta, 18: 7-12). 

Yeni Ahit, kişinin ancak Tanrı’ya sığınarak günahlardan uzaklaşabileceğini belirtmiştir. 

Kendisini günahların kölesi yapanların sürekli mutsuz olacağını söyleyen bu kutsal metin, herkesin 

İsa gibi hayatın zorluklarına katlanmasını istemiştir. Yeni Ahit’e göre zorlu denenmelere 

dayanabilenler, İsa gibi sonsuz bir hayatı yaşamayı hak edecek olanlardır. Yeni Ahit, kişinin ne 

kadar günah işlerse işlesin pişmanlık duyup tövbe ettiği zaman günahlarının bağışlanabileceğini de 

belirtmiştir (Romalılar, 6: 16-23; Luka, 17: 1-4). Katolik inancına göre kişinin günahlarından 

dolayı tövbe etmesi, onun İsa gibi fedakârlık göstermesi demektir. Bir Hristiyan’ın tövbe etmesi, 

onun günahlarından arınarak Tanrı’ya layık bir kul olma çabası anlamına gelir. Bu yüzden 

Hıristiyanlıkta vaftiz, önemli bir sır olarak ön plana çıkar. Vaftiz sayesinde kişi, İsa’nın kefaretiyle 

oluşan inayete iştirak etmiş olur (Katar, 2003: 87-88). 

Katolik inancı açısından vaftiz, sadece bir arınma değildir. O, aynı zamanda yeniden 

doğuşu, Mesih tarafından aydınlanmayı ve kölelikten çıkışı da ifade etmektedir (Erbaş, 1998: 101-

105). Vaftiz, Hıristiyan olan kişiyi cemaatin etkin bir üyesi haline getirir. Su ile yapılan bu kutsal 

eylem, her seferinde içinde Tanrı’nın olduğu bir sakramenttir. Bunun yapılmasını bizzat İsa 

istemiştir. Çünkü bu hareketle, vaftiz olana İsa’nın şahsında gerçek oğul olma inayeti ihsan 

edilmektedir (Besnard, 1992: 146-147). Vaftiz gibi tövbe de beraberinde bir arınmayı 

getirmektedir. Dolayısıyla günahlardan arınmak için tövbe etme, Hıristiyanlık geleneğinde vaftizin 

diğer bir işlevi olarak kabul görmüştür (Gündüz, 2008: 94). Fakat Hıristiyanlığa göre bazı insanlar 

tövbe etmeme konusunda ısrarcı olmakta ve günah işlemekte direnmektedir. Bu çerçevede Tanrı’ya 

yakaran herkesin kurtulacağını ifade eden Hıristiyan kutsal metni, hakikati bildiği halde kasıtlı 

olarak günah işlemeye devam edenlerin ve Kutsal Ruh’a küfredenlerin asla bağışlanmayacağını ve 

onların kızgın ateşle cezalandıracağını dile getirmiştir (Romalılar, 10: 13; 12: 13; İbraniler, 10: 26-

27; Markos, 3: 28-29). 

Hıristiyanlık tarihinde ölümcül olarak bilinen yedi günah ise bilerek ve isteyerek yapıldığı 

için cezalandırılması gereken günahlar kategorisinde değerlendirilmiştir. Hıristiyanlar, bu günahları 

Kitab-ı Mukaddes’e dayanarak tasnif etmiştir. Özellikle Yeni Ahit’in Galatyalılar bölümü, yedi 

ölümcül günah için önemli bir referans kabul edilmiştir. Bu bölümde, günahlar benliğin yaptığı 

kötü işler olarak sıralanmıştır. Buna göre fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, 

çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın 

eğlenceler ve benzeri şeyler benliğin yaptığı çirkin işlerdir. Bunlara karşıt olaraksa Kutsal Yasa’nın 

önerdiği erdemli işler vardır. Ruhun ürünü sayılan bu eylemler sevgi, mutluluk, esenlik, sabır, 

şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve kendini kontrol etmektir (Galatyalılar, 5: 13-26; 

Catechism of the Catholic Church, 957). 

Kitab-ı Mukaddes’te yedi ölümcül günaha referans olabilecek başka bölümler de vardır. 

Bunlardan biri de Yeni Ahit’in Markos bölümüdür. Burada kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, 

cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık gibi günahların 

insanın yüreğinden kaynaklandığına vurgu yapılır. Süleyman’ın Özdeyişleri bölümündeyse 

Tanrı’nın nefret ettiği yedi şey anlatılır. Bunlar, gururlu gözler, yalancı dil, suçsuz kanı döken eller, 

düzenbaz yürek, kötülüğe seğirten ayaklar, yalan söyleyen yalancı şahit ve kardeşler arasında 

çekişme yaratan kişidir (Markos, 7: 21-22; Süleyman’ın Özdeyişleri, 6: 16-19). 

Kitab-ı Mukaddes, Hıristiyanların tarih boyunca üzerinde durduğu yedi ölümcül günaha 

“şehvet, oburluk, açgözlülük, tembellik, öfke, kıskançlık, kibir” nasıl bakmıştır? Onun bu günahlar 
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karşısında insanlara sunduğu çözüm yolu nedir? Bu sorulara Kitab-ı Mukaddes perspektifinde 

cevap aramak, yedi ölümcül günahın Katolik Hıristiyanlar için önemini ortaya koyacaktır. Yedi 

ölümcül günah, şu başlıklar altında ele alınabilir: 

2.1. Şehvet 

Erkek ve kadının birbirine duyduğu cinsel arzu anlamına gelen şehvet (Türkçe Sözlük, 

1998: 2082), insanın cinsel bir güdüyle eylemde bulunmasıdır. Şehvetle ilişkili olan cinsellik ise 

insanın ruhu ile bedeni arasındaki uyumu sağlayan süreçtir. O, hem temel bir ihtiyaçtır hem de 

insan ruhuna katkı sağlayan bir eylemdir. Genellikle bedensel ve ruhsal ihtiyaçların uyum içinde 

olması, insanı geliştiren bir durumdur. Bu ikisi arasındaki dengesizlik veya bunlardan birinin 

yokluğu, kişinin medeni olmayan davranışlarda bulunmasına neden olur. Bu yüzden şehvetin, 

kişinin bedenini beslediği ölçüde maneviyatına da katkı sağlaması beklenir (Jung, 1997: 110). 

Katoliklik, bekâreti erdem olarak gören bir mezheptir. O, bu ilke doğrultusunda yasal 

olmayan cinsel deneyimleri kontrol edilemeyen şehevi duyguların bir yansıması olarak ifade 

etmiştir. Hıristiyanlık, ölçüsüz şehveti, kişinin kendine veya başkasına yönelttiği ölümcül bir 

tehlike olarak gördüğü için doğru bulmamıştır (Shipley, 1875: 280-281). Dolayısıyla şehvet, 

Hıristiyanlıkta yıkıcı bir arzu olarak ifade edilmekte ve bu sebeple olumsuzlanmaktadır. Hatta 

onun, kişinin kontrolden çıkmasına ve saldırganlığı kendisine yöneltmesine neden olan kışkırtıcı 

bir güç olduğuna inanılmaktadır. Hıristiyanlık, kişinin bedensel ve ruhsal zevkler yaşamasını 

ihtiyaç olarak görmüş fakat onun zevk ve mutluluğu ararken günah sayılabilecek davranışlardan 

kaçınmasını istemiştir. Hıristiyanlığa göre cinsellik, evlilik hayatı içerisinde ve belirli ölçülere göre 

yaşanan süreçtir. Evlilik dışındaki cinsel arayışlar ise günah olarak görülmüş ve yasaklanmıştır 

(http://www.holyspiritinteractive.net). 

Katolik ilmihalinde şehvet, cinsel hazzın düzensiz veya aşırı şekilde arzulanması olarak 

ifade edilmiştir. Buna göre cinsel zevk, üretici ve birleştirici bir amaca yönelik olmalıdır. Eğer kişi, 

şehveti bencilce sadece kendisi için istiyorsa bu ahlaki bir bozukluktur (Catechism of the Catholic 

Church, 1167). Nitekim Kutsal Kitap’ta da bu anlayışı doğrulayan birçok ifade vardır. Pasajlarda 

aşırı şehvet isteği, yasaklanan ve lanet edilen bir günah olarak ifade edilmiştir. İncil’e göre zina 

etmek günahtır. Burada, bir kadına şehvetle bakmanın bile kişinin yüreğinde o kadınla zina ettiği 

anlamına geleceği belirtilir. Kişinin hangi organıyla günah işlemişse ondan kurtulması gerektiğini 

ifade eden İncil, bu organların cehennemde cezalandırılacağını söylemiştir (Matta, 5: 27-30). 

İncil’de bedenin dünyasal eğilimleri, fuhuş, şehvet, kötü arzular ve putperestlikle eş 

görülen açgözlülüğün öldürülmesi gerektiği vurgulanmıştır. Hıristiyanlığa göre kişinin dünyadaki 

yaşamını tutkularına göre değil Tanrı’nın isteğine göre sürdürmesi gerekir. Bu yüzden İncil, 

Hıristiyanların inanmayanlar gibi sefahat, şehvet, sarhoşluk, çılgın eğlenceler, içki âlemleri ve 

putperestlik içinde yaşayarak günlerini geçirmesine karşı çıkmıştır (Koloseliler, 3: 4-5; 1.Petrus, 4: 

2-3).  

Kitab-ı Mukaddes’te şehvetin lanetlenmiş olması, onun yazınsal ve sanatsal alanda 

olumsuz tasvir edilmesine neden olmuştur. Bu algı sebebiyle 14. yüzyılda İtalyan ozan Dante, 

“İlahi Komedya” adlı eserinde şehvet düşkünlerini cehennemde, ceza çekecekleri ikinci dairede 

tasvir etmiştir. Dante’ye göre şehveti arzulayan ruhlar, ölümlü hayatlarında aşk denen tutku 

fırtınasının elinde oyuncak olurlar. O, eserinde şehvet düşkünlerini, cehennemde uzun bir çizgi 

halinde ötüşerek uçan kuşlara benzetmiştir (Alighieri, 2001: 4-36). 

Katolik Kilisesi, şehveti olumsuz olarak görüp onu ancak evlilik kurumu içerisinde doğru 

bulsa da günlük hayatta Hıristiyanların buna çok dikkat ettiği söylenemez. Evlilik dışı cinsel 

ilişkiler, eşcinsellik, boşanma ve kürtaj gibi konular bugün Katolik dünyasının uğraştığı önemli 
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problemler olarak ön plana çıkmaktadır. Kilise, giderek artan böylesi sorunları çağın da koşullarını 

dikkate alarak çözme arayışına girmiştir (Catechism of the Catholic Church, 1136-1158). 

2.2. Oburluk 

Oburluk, aşırı yemek yeme veya bir türlü doymama halidir (Türkçe Sözlük,1998:1668). 

Katoliklik açısından bu ölümcül günah, yeme ve içme hazzına dayalı; kökeninde şehevi arzular 

olan ölçüsüz ve bencilce bir eylemdir (Shipley, 1875: 249). 

Oburluk, Hıristiyanlık içinde 13. yüzyılda Thomas Aquinas tarafından kişinin ne kadar kilo 

alıp verdiğiyle ilgili bir mesele olarak tartışılmıştır. Aquinas’a göre oburluk, Âdem ve Havva’nın 

cennetten kovulmasına neden olan bir günahtır (Hill, 2007: 60). Aquinas’ın düşüncesini geliştiren 

Hıristiyanlar, zamanla oburluğun kapsamını daha da genişletmiş ve bu günahı yiyecek, içecek, 

eğlence ve mallara aşırı düşkünlük olarak ifade etmişlerdir. Dolayısıyla Katolik mezhebi, oburluğu 

sadece yeme ve içmekle sınırlandırmaz. O, var olan şeyleri aşırı isteme anlamında her türlü arzu ve 

eylemi oburluk olarak görür ve onu yasaklar. Hıristiyanlıkta oburluğun aksine ölçülülük ise 

zevklerin doğal sınırını bilmeyi, bedensel ve ruhsal dengeyi korumayı esas alır 

(http://www.holyspiritinteractive.net). 

Kitab-ı Mukaddes, oburluğu günah olarak görmüş ve onu yasaklamıştır. Günahkârlara 

imrenmemeyi salık veren pasajlar, yeme ve içme konusunda ölçülü olmayı tavsiye etmiştir. 

İnsanlara bilge olmayı öğütleyen kutsal metin, inananları, aşırı şarap içenlerle ve ete düşkün 

oburlarla arkadaşlık kurmama konusunda uyarmıştır. Çünkü pasajlara göre ayyaş ve oburlar 

yoksullaşan, uyuşuklar da insana paçavra giydiren kimselerdir. Kitab-ı Mukaddes’te iştahına 

yenilen kişiye boğazına bıçak dayaması önerilmiştir. Başka bir pasajda ise oburlarla arkadaşlık 

edenler, babasını utandıranlar kişiler olarak nitelendirilmiştir (Süleyman’ın Özdeyişleri, 23: 2, 17-

21; 28: 7). 

Yeni Ahit’te mor ve ince keten giysiler giyip bolluk içinde her gün eğlenen bir adamın 

içinde bulunduğu durum eleştirilir. Anlatılanlara göre her tarafı yara bere içinde olan Lazar adında 

yoksul bir adam, bu zenginin kapısının önüne bırakılır. Adam, zenginin sofrasından düşen 

kırıntılarla karnını doyurmaya çalışır. Fakat bir yandan da köpekler gelip fakir adamın yaralarını 

yalar. Bir gün yoksul adam ölür ve melekler onu alıp İbrahim’in yanına götürür. Diğer taraftan 

oburluk anlayışı yerilen zengin adam ise ölür ve sıradan bir şekilde gömülür (Luka, 16: 19-23). 

Dante, eserinde oburları üçüncü dairede şiddetli yağmur, kar ve dolu altında; çamurlar 

içinde azap çeken kişiler olarak tasvir etmiştir. Buna göre ölüler ülkesinin bekçisi, üç başlı ve 

kuyruğu yılan şeklinde olan zebani Kerberos (Erhat, 1996: 167), tırnakları ile bu günahkârların 

derilerini yüzmekte ve ulumalarıyla kulaklarını sağır etmektedir. Dante’ye göre hayatlarında 

damaklarının zevkinden başka bir şey düşünmemiş olan bu zavallılar, ebediyen leş kokulu bir 

çamur deryasının içinde yüzmeye mahkûmdur (Alighieri, 2001: 119). 

Oburluk, tıpkı şehvet günahında olduğu gibi bugün sadece Hıristiyanların değil tüm 

insanların yüz yüze kaldığı ciddi bir problemdir. Çünkü günümüz dünyasının yoğun çalışma 

temposu ve değişen beslenme alışkanlıkları insanların sağlıklı ve ölçülü gıda almasına engel 

olmaktadır. Bu çerçevede Katolik mezhebi oburluğu eleştirse de yine de o, pratik hayatta çok 

sakınan bir günah olmamaktadır. Katolik inanca göre oburluk, tıpkı vücudu zayıflatan ve aç 

bırakan perhizler gibi günahtır (Catechism of the Catholic Church, 1252). 

2.3. Açgözlülük 

İhtiyacından fazla bir şeyi aşırı şekilde istemek anlamına gelen açgözlülük (Türkçe Sözlük, 

1998: 12), özellikle kişilerin para konusundaki arzusuna ilişkindir. Açgözlü insan, adil paylaşım 

yerine daha fazlasını ister. Onun tam tersi ise başkalarından karşılık beklemeksizin vermek 
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anlamındaki cömertliktir. Katoliklik, açgözlülüğün birçok çeşidi olduğunu söyler. Daha fazla güç 

için saplantılı arzu duyma, korku nedeniyle aşırı mal biriktirme ve sadece kendisi için dünya 

nimetlerini isteme bunlardan bazılarıdır (Catechism of the Catholic Church, 1252). Dolayısıyla 

Hıristiyanlığa göre açgözlülük, kişinin yaratıcısından daha çok yaratılan şeylere karşı iştiyak 

duymasıdır. Tamahkârlık, yeme ve içmeye aşırı düşkünlük, zevk veya lüks içinde yaşama tutkusu 

Hıristiyanlık açısından açgözlülerin başlıca özellikleridir (Shipley, 1875: 215-216). 

Ölümcül bir günah olarak açgözlülük, Hıristiyan Kutsal metninde eldekiyle yetinmeme 

davranışı olarak eleştirilir. Pasajlarda inananlara, kanaat ederek Tanrı yolunda yürümenin daha 

büyük kazanç olduğu hatırlatılır. Hıristiyanlığa göre kişi, dünyaya ne bir şey getirebilir ne de 

dünyadan bir şey götürebilir. Bu yüzden insanlar, eldeki yiyecek ve giyecekleriyle yetinmesini 

bilmelidir. Bu inanç sistemine göre zengin olmak isteyenler ise ayartılıp tuzağa düşenlerdir. Onlar, 

insanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılır. Kutsal metin, kötülüklerin 

bir kaynağının da para sevgisi olduğunu vurgular. Pasajlarda zengin olma hevesiyle bazı kimselerin 

imandan saptıkları ve kendilerine acı çektirdikleri dile getirilir (1. Timoteos, 6: 6-10). 

Bilgisizlik ve duygusuzluktan kaynaklandığı belirtilen açgözlülük, Kitab-ı Mukaddes’te 

Tanrı’ya yabancılaşan kişilerin işlediği günah olarak ifade edilir. Pasajlara göre açgözlüler, 

zihinleri karardığı için her türlü kötülüğü yapmaktan kendilerini alıkoyamazlar. Kutsal metin ayrıca 

fuhuş, pislik ve açgözlülük gibi günahların adının bile inananlar arasında anılmasının doğru 

olmadığını belirtmiştir. Bu çerçevede Tanrı, her türlü açgözlülükten sakınması için insanları 

uyarmıştır. Çünkü O’na göre güzel yaşam, mal çokluğuna bağlı değildir. Tanrı için erdemli yaşam, 

kişinin; komşusunun evine, karısına, kölesine, öküzüne, eşeğine kısacası hiçbir şeyine göz 

dikmemesidir (Efesliler, 4: 17-21; 5: 3; Luka, 12: 15; Mısır’dan Çıkış, 20: 17). 

Katoliklerin eleştirdiği açgözlülük, bugün dünyanın birçok yerinde zengin ve fakir 

arasındaki uçurumun en önemli nedeni olarak göze çarpmaktadır. Zengin, kazanma hırsıyla daha 

çok kazanmakta fakirler ise açlık sınırının altında bir gelirle hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadır. 

Hıristiyanlığın yayıldığı bölgelere bakıldığında Kitab-ı Mukaddes’te açgözlülüğe yöneltilen 

eleştirilerin buralarda geçerlilik kazanmadığı görülmektedir. Nitekim sadece gelişmemiş ülkelerde 

değil Katolik Hıristiyanların yoğun olarak yaşadığı gelişmiş ülkelerin metropollerinde de insanlar 

açlık ve evsizlik nedeniyle sokaklarda yaşamını geçirmektedir. Benzer durum, diğer inanç 

sistemine mensup insanlar için de söz konusudur. Dinlerin insanlar için önerdiği kuralların bazen 

hayata pratik olarak yansımadığı bir gerçektir. Fakat özellikle günümüzde insanlar yabancılaşma, 

bireysellik, maddeye dayalı yaşam tarzı vb. psikososyal nedenlerden ötürü inanç sistemlerinin 

önerdiği ilkeleri göz ardı edebilmektedir. Bu anlamda açgözlülük, günümüzde sadece 

Hıristiyanların değil aynı zamanda diğer dinlere mensup insanların da masasında çözülmeyi 

bekleyen önemli bir problem olarak durmaktadır.  

2.4. Tembellik 

İş görmeyi sevmeme, çalışmaktan ve çabalamaktan kaçınma durumudur (Türkçe Sözlük, 

1998: 2183). Tembel insan sadece yemek yemeyi, uyumayı ve çok az enerji harcayarak yaşamayı 

sever. Hıristiyanlık, tembelliği yanlış bir Tanrı sevgisi anlayışı nedeniyle günahkârlık kaygısına 

kapılıp eylemde bulunmama hali olarak ifade eder. Dolayısıyla umutsuzluk ve uyuşukluk 

Hıristiyanlık açısından tembelliğin önemli iki özelliğidir (Shipley, 1875: 154). 

Katolik mezhebinde tembellik, Tanrı’nın istediği enerji dolu yaşama ters bir davranıştır. 

Katolikliğe göre tembellik, sadece hiçbir şey yapmadan öylece oturmak değildir. Bedensel yorulma 

gibi ruhsal tembellik durumu da vardır. Özellikle melankoliye veya depresyona girip pasif bir 

yaşamı tercih etmek böyledir. Hıristiyanlığa göre Tanrı, tembeli sevmez. O, acele etmeden 
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emirlerine vakarla ve gönül hoşnutluğuyla uyan insanları över (Catechism of the Catholic Church, 

1057). 

Kitab-ı Mukaddes’te tembellik, eleştirilen bir günahtır. Bazı pasajlarda çalışkanlık 

övülmüş, tembellik ise kişiyi köleliğe sevk eden bir davranış olarak yerilmiştir. Tembelin yolunu 

dikenli çite, doğrununkini ise ana caddeye benzeten Tanrı, kişinin tembel olmamasını aksine sabırla 

çalışarak doğru yolda kalmasını istemiştir. Hıristiyanlığa göre haylazlık, nasıl insanı aç bırakıyorsa 

tembellik de onu uyuşukluğa itmektedir. Hıristiyanlık, tembellik nedeniyle damın çöktüğünü ve 

çatının aktığını söylemiştir. Bu kinayeli ifade biçimleri, bu dinin tembelliği ölümcül bir günah 

olarak gördüğünü ortaya koymaktadır (Süleyman’ın Özdeyişleri, 12: 24; 15: 19; 19: 5; İbraniler, 6: 

12; Vaiz, 10: 18). 

2.5. Öfke 

Engellenme, incinme veya bir tehdit karşısında gösterilen saldırganlık, kızgınlık ya da 

hiddetli tepkidir (Türkçe Sözlük, 1998:1717). Öfke anında kişinin kanı aniden ısınır, yüzü kızarır, 

konuşması canlanır ve hareketleri hızlanır. Bu durum, bir yanlışı ortadan kaldırmak veya 

adaletsizliğin intikamını almak için kişinin başvurduğu bir savunma biçimidir (Stalker, 1901: 107).  

Öfkelenen kişi, kendini kaybeder, bağırıp çağırır ve ağza alınmayacak sözler söyleyebilir. 

Ayrıca öfkeli kişi, kızdığı birisine hakaret edebilir ve hatta bu duygusunu abartarak işi şiddete 

kadar götürebilir. Bu anlamda öfke, tehlikeli bir duygu durumudur (Yenen Avcı, 2015: 1010).  

Ölümcül bir günah olarak öfke, bencillik nedeniyle kişinin kendisine veya başkasına karşı 

gösterdiği hastalıklı bir sevgi anlayışıdır. Hıristiyanlık açısından öfke, kendisini düşünce, söz ve 

eylemde gösteren bir günahtır. Bu duygu, bilinçli veya bilinçsiz; hayali veya gerçek olarak karşı 

tarafa yöneltilebilmektedir (Shipley, 1875: 94-95). 

Hıristiyanlığa göre öfke, karşı taraftan gelen olumsuz bir duruma karşı kişinin gösterdiği 

ilk tepkidir. Hıristiyanlık, öfkeli olmayı, kişinin başkasına karşı sabırsız ve tahammülsüz olmasına 

bağlamaktadır. Hıristiyanlığa göre öfkeli insanlar, başkasının hatasını hemen görebilen 

merhametsiz insanlardır. Böyle durumlarda nezaket, sabır ve şefkati öneren Hıristiyanlık, kişinin 

kızdığında Tanrı’nın merhametini ve sevgisini hatırlamasını ister. Hıristiyanlığa göre insanın 

kalbinde sevgi olursa kişi öfkesini haklı bir kızgınlığa dönüştürmüş olur. Böyle bir kızgınlık ise 

kişiyi ruhsal olarak dengede tutar (Catechism of the Catholic Church, 1151). 

Kitab-ı Mukaddes’e göre yumuşak ifadeler gazabı yatıştırırken, yaralayıcı olanlar öfkeyi 

alevlendirmektedir. Çünkü sert sözler öfkeye, öfke de kişinin günah işlemesine neden olmaktadır. 

Bu yüzden Tanrı, kardeşine öfkelenen herkesin yargılanacağını ve ona kötü söz söyleyenlerin 

cehennemle cezalandırılacağını söylemiştir (Süleyman’ın Özdeyişleri, 15: 1; Efes, 4: 26; Matta, 5: 

22). 

Katolik Kilisesi, müntesiplerinin öfke karşısında İsa gibi davranmalarını istemiştir. 

Kilise’ye göre içinde sevgi olan birinin kaba davranmayacağını, kendi çıkarını aramayacağını, 

kolayca öfkelenmeyeceğini ve kötü olmayacağını söyleyen İsa, yine de inananlar için bazı 

korkularının olduğunu belirtmiştir. O, müntesiplerine aranızda çekişme, kıskançlık, öfke, bencil 

tutkular, iftira, dedikodu, böbürlenme ve kargaşa olmasından korkuyorum, diyerek bu konudaki 

endişelerini dile getirmiştir (1. Korintliler, 13: 5; 2. Korintliler, 12: 20). 

2.6. Kıskançlık-Hasetlik 

Kıskançlık, üstünlük gösteren birisine karşı veya sevilen birisinin başkası ile ilgilendiği 

kanısına varıldığı zaman takınılan olumsuz tavırdır (Türkçe Sözlük, 1998: 1306). Hıristiyanlık, bu 

günahı, başkasının iyi olmasından aşırı derecede rahatsız olmak şeklinde açıklamıştır. Agustinus da 

kıskançlığı şeytani bir günah olarak ifade etmiştir (Catechism of the Catholic Church, 1253). 
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Hıristiyanlığa göre bu durum, kişinin hem başkasına hem de kendisine zarar vermesine neden 

olmaktadır. Kıskançlıkta karşı tarafı düşman olarak görme gibi kötü bir durum söz konusudur. Bu 

çerçevede Papa Gregory, kıskançlığın aşağılık göstergesi olduğunu ve kıskanç kimsenin aslında 

kendisine zarar verdiğini söylemiştir (Hill, 2007: 44; Shipley, 1875: 61). 

Katolikliğe göre kıskançlık, sevgi ile aşılabilecek bir huydur. Fakat ondan önce her 

Hristiyan’ın kendisinde bu duygunun ne derecede olduğunun farkına varması gerekir. 

Hıristiyanlığa göre inananların kendi ruh sağlılığına zarar vermemesi için bu duyguyu 

sınırlandırması veya kontrol altına alması gerekir (Epstein, 2003: 87-88). Nitekim Yeni Ahit, 

insanın kıskançlığı, iftirayı, hileyi, ikiyüzlülüğü ve her türlü kötülüğü üzerinden sıyırıp atmasının 

kişiyi yeni doğmuş bebek gibi günahsız yapacağını belirtmiştir (1. Petrus, 2: 1-3). 

Kıskançlık ve çekişmenin, kişinin benliğine uymasının göstergesi olduğunu dile getiren 

Yeni Ahit, insanlara yüreklerinden kin, kıskançlık, bencillik vb. kötü huyları atmalarını önermiştir. 

Hıristiyanlığa göre nerede kıskançlık, bencillik varsa orada karışıklık ve her tür kötülük vardır. 

Kıskançlığı, yedi ölümcül günahtan biri olarak nitelendiren bu kutsal metin çekişme, öldürme hırsı, 

açgözlülük, kin vb. her türlü duygunun başkasına zarar verdiğini söylemiştir (1. Korintliler, 3: 3; 

Yakup, 3: 14-16; Romalılar, 1: 29). 

2.7. Kibir 

Kendini beğenme, başkalarından üstün tutma ve büyüklenme durumudur (Türkçe Sözlük, 

1998:1321). Kibir, kendini ölçüsüz biçimde sevme anlayışından kaynaklanır. Kibirli insanların 

başlıca özelliği ihtiraslı, küstah ve aşırı mağrurluktan dolayı burnu havada olmaktır (Shipley, 1875: 

30-31). Hıristiyanlığa göre bu günahı işleyenler bencil, gururlu ve kendini aşırı ön planda 

tutanlardır. Bu inanç sistemi, kibirli birinin başkalarını küçümsediğini veya yok saydığını söyler 

(Stalker, 1901: 107).  

Hıristiyanlık, kişinin kendisini ön planda tutmasını ve başkalarıyla kıyaslamasını tevazu 

olarak görmez. Bu dine göre gururlu ve kibirli kişiler rekabetçidir. Ayrıca başkasının gururu, kişiyi 

rahatsız ediyorsa aslında o kişinin kendisinde çok gurur vardır. Hıristiyanlığa göre aşırı mağrurluk, 

gurur ve kibir özünde trajedinin birer parçasıdır. Bunlar, maske gibi insanı yanıltan 

yanılsamalardır. Hıristiyanlık açısından gurur ve kibir, gerçekliğin yerine geçen duyguları ifade 

eder. Fakat kibir görünümle gurur ise kişinin Tanrı olma isteğiyle ilişkili bir arzudur. Bu çerçevede 

gurur, Hıristiyanlığa göre ruhsal körlüktür. Hıristiyanlığa göre inananlar her şeye ve herkese karşı 

minnettar olmalı, gururları için Tanrı’dan af dilemeli, nezaket ve merhamet dolu bir ruh için 

O’ndan yardım istemelidir (Catechism of the Catholic Church, 1057). 

Kitab-ı Mukaddes’te gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından ise düşüş geldiği dile 

getirilir. Ayrıca pasajlarda mazlumların arasında alçakgönüllü biri olmanın, kibirlilerle çapul malı 

paylaşmaktan iyi olduğu ifade edilir. Hıristiyan kutsal metni, birbirine karşı alçakgönüllü olmaları 

konusunda inananları uyarır. Tanrı’nın, kibirlilere karşı çıktığı, alçakgönüllülere ise lütfettiği dile 

getirilir. Bazı pasajlarda alçakgönüllü olmayan insanlar, birtakım olumsuz sıfatlarla nitelendirilir. 

Bu kişiler kendilerini aşırı seven, para düşkünü, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemeyen, 

nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın ve iyilik 

düşmanı kimseler olarak tasvir edilir (Süleyman’ın Özdeyişleri, 16: 18-19; 2.Timoteos, 3: 2-3; 

1.Petrus, 5: 5).   

Katolik Hıristiyan ilmihali de Kitab-ı Mukaddes’teki emirler doğrultusunda Tanrı’nın 

nefretinin gururdan ileri geldiğini belirtmiştir. İlmihalde gururun veya kibrin iyiliği ortadan 

kaldırdığı ve Tanrı’nın sevgisine zıt bir duygu olduğu dile getirilmiştir. Katolik kateşizminde yedi 

ölümcül günahtan biri kabul edilen kibir, günahı yasaklayan ve küfrü cezalandıran Tanrı’ya karşı 

yapılan bir saygısızlık olarak nitelendirilmiştir (Catechism of the Catholic Church, 1057). 
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SONUÇ 

İlk insan Âdem’in işlediği hatadan dolayı bütün insanlığı suçlu gören Hıristiyanlık, günahın 

tarihini cennette yasak meyvenin yenmesiyle başlatır. Böylece günah, ilk insandan diğer bütün 

insanlara bulaşır. İsa, insanlık için çarmıhta can vererek, Âdem’in işlediği günahı aklasa da her 

Hıristiyan ancak vaftiz olmak suretiyle kendi asli kişisel günahından arınabilir. Fakat Hıristiyanlığa 

göre dünya hayatı çeşitli sınanmalardan ibarettir. Bu çerçevede bilerek veya bilmeyerek yapılan 

günahlar, Hıristiyanlar için önemli kaygılar haline gelmektedir. Özellikle Hıristiyanların Kitab-ı 

Mukaddes’ten hareketle ortaya koyduğu yedi ölümcül günah, temel bir problem olarak 

Hıristiyanları sürekli endişelendirmiştir. 

Yedi ölümcül günah, Hıristiyanlık tarihinde başta Katolik Kilisesi olmak üzere birçok din 

adamı tarafından önemsenen ve üzerinde asırlarca tartışılan bir mesele olmuştur. Bunların sayıları 

hakkında farklı görüşler öne çıksa da temel olarak yedi günah, bazı değişikliklerle varlığını 

günümüze kadar korumuştur. Çünkü Hıristiyanların kutsal saydığı Kitab-ı Mukaddes, bu günahlar 

için önemli bir dayanak noktası olmuştur. Ayrıca Aziz Augustin ve Thomas Aquinas gibi önemli 

Hıristiyan otoriteleri de yedi ölümcül günah tezini desteklemiştir. 

Katolik Hıristiyanlar tarafından önemsenen yedi ölümcül günah, psikososyal yönleri olan 

huy veya davranış biçimleridir. Her biri, kişide ruhsal dengesizlikler ve krizler yaratabilecek bu 

günahlar, kişinin kendisine veya başkasına zarar verebilecek niteliktedir. Kilise, tarih boyunca bu 

günahları işleyenleri cehennemle korkutarak insanlar üzerinde umutsuz ve karamsar bir hava 

oluşturmuştur. Hıristiyan cemaatinin bu korkusu, Dante’nin “İlahi Komedya” adlı eserinde olduğu 

gibi çeşitli yazınsal ve sanatsal alanlara taşınmıştır. Bu günahlar etrafında oluşturulan kaygı verici 

durum, dindarlar arasında bazen melankoli ve bunalıma bile neden olmuştur. Fakat Kilise, bireysel 

ve sosyal yansıması olan bu günahların önüne geçebilmek için Hıristiyan kutsal metninden çeşitli 

tavsiyeler sıralamıştır. Ölümcül günahların insanda alışkanlık haline geldiğinde ciddi zararlara yol 

açabileceği için Tanrı tarafından şiddetle cezalandırılacağı belirtilmiştir. Ayrıca yedi ölümcül 

günah, Katolik kateşizminde affedilmesi güç olan günahlar kategorisine alınmıştır. Kilise vaaz, 

nasihat ve yaptırımlarla bu günahları Hıristiyanların zihninde olumsuz olarak koşullandırmıştır.  

On yedinci yüzyılda son şeklini alıp günümüze kadar olduğu gibi gelen yedi ölümcül 

günah, 2008 yılında değişikliğe uğramıştır. Bunun sebebi, eski günahların sadece birey odaklı 

olması, toplumun yararını az gözetmesi, değişen çevresel faktörler, zengin fakir uçurumunun 

açılması, sosyal adaletsizlik gibi durumlardır. Katolik Kilisesi, hızla değişen ve dönüşen dünyada 

ortaya çıkan bu yeni sorunlar karşısında, eski günah listesinin artık çok işlevsel ve etkili olmadığını 

fark etmiştir. Çağın problemleriyle yüzleşmek ve dünyadaki her Hristiyan’ın gündemine ortak 

olabilmek için Kilise, sosyal yönü ağırlıkta olan yeni bir ölümcül günah listesi yayınlamıştır. 

Genetik modifikasyon, insanlar üzerinde deneyler yapmak, çevreyi kirletmek, sosyal adaletsizliğe 

yol açmak, fakirliğe neden olmak ve zenginlikle gösteriş yapmak, uyuşturucu kullanmak ya da 

satmak şeklinde sıralanan bu günahlar, Katolik Kilisesi için hem özeleştiriyi hem de değişimi ifade 

etmektedir. Bu yeni günah listesi daha çok etik, sosyal ve moral değerlere vurgu yapan niteliktedir. 

Giderek bencilleşen ve hırslarına yenik düşen modern insanın, ötekinin varlığının farkına varması 

önemli bir sorundur. Katolik Kilisesi’nin altını çizdiği ve sınırlarını yeniden belirlediği mesele de 

dindar bireyin doğaya, çevresine ve başkalarına kulak kesilmesidir. Bu anlamda güncellenen liste, 

özellikle Katolik Hıristiyanlar için önemli bir sosyal ve dinsel uyarı işlevi görmektedir.  

Vatikan’ın günahları güncelleme konusunda attığı önemli adım, farklı mezheplere mensup 

diğer Hıristiyanlarda da bir heyecan uyandırmıştır. Çünkü Katolik Kilisesi’nin küreselleşen 

dünyaya ayak uyduramadığı eleştirisi, Hıristiyanlar arasında sürekli tartışılan bir meseleydi. Kilise, 

bu adımı atmakla hem köklü bir probleme çare bulmuş hem de değişime açık olduğunu ortaya 

koymuş oldu. Fakat Katolik Kilisesi, eski günahları da bir kenara atmayı doğru bulmadı. Kilise, 
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güncellediği listenin öz olarak eski günahları da kapsadığını vurguladı. Bu çerçevede hem eski hem 

de yeni ölümcül günahları işleyenlerin cehennemle cezalandırılacağı, Vatikan tarafından tekrar 

ifade edildi. Bu durum, bireysel ve sosyal değişimlerin ne denli zaman aldığı ve güç olduğu 

gerçeğini ortaya koyması açısından dikkat çekici bir örnektir. 

Katolik Kilisesi’nin ukdesinde sınırları çizilen eski ve yeni ölümcül günahlar, aslında her 

insanın karşılaşabileceği doğal problemlerdir. Katolik Hıristiyanlarca tarih boyunca günah sayılan 

ve sonra güncellenen bu arzu, davranış veya durumlar ölçülü olduğu sürece insana büyük zararlar 

verecek nitelikte değildir. Hatta şehvet ve kıskançlık gibi duygular, insanı geliştirebilecek ve ileriye 

taşıyabilecek özelliktedir. Bunların dengeli ve doğru yönde kullanılması, kişiyi hayatta mutlu 

edebilecek pozitif enerji sağlar. Fakat aşırı bir şekilde yapılan her eylem, hem kişide hem de 

toplumda bazı sorunlara yol açabilmektedir. Özellikle toplumun dokusunu bozacak ve kitleleri 

etkileyecek sosyal yansıması olan günahları sıkça tekrarlamak, ciddi problemlere neden olmaktadır. 

Bu tür günahlar, toplumun moral değerlerini bozmakta ve toplumsal anomiye neden olabilecek 

kadar zarar verebilmektedir. Bu yüzden dinsel ve sivil kurumların günah denilen bu duygu, huy ve 

eylemleri olumlu yönde işlevselleştirmesi gerekir. Böylesi durumların bastırılarak veya yok 

sayılarak çözülemeyeceği yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu çerçevede dinsel veya seküler her 

toplumun çağa uygun enstrümanlar kullanarak, dezavantaj olarak görülen bu durumu avantaja 

çevirmesi önemli bir husustur. 
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