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TANAH'TA CİNSEL SAPKINLIKLAR 

Öz 

Cinsellik, soyunu devam ettirmek için erkek ve kadının bedensel ve ruhsal olarak 

birleşmesidir. Bu yüzden o, birçok toplumda ancak evlilik kurumu içerisinde ve 

üreme amacına yönelik olarak hoş görülür. Fakat bazen insanlar, cinselliği sadece 

haz odaklı yaşamak istedikleri için onu olağan sürecinin dışına çıkarırlar. Karşı 

cinsle yaşanması gereken bu eylem, bazen hemcinse bazen kişinin kendisine bazen 

de diğer canlılara yönelebilir. Bu durum, cinselliğin sapkınlık aşamasına 

gelmesidir. Cinsel sapıklık veya sapkınlık, genellikle toplumların kabul ettiği 

ilkelerin dışında bir cinsel arayıştır. Kalıtım, aile, çocukluk yaşantısı ve çevre 

cinsel sapkınlığın belli başı nedenleridir. Eşcinsellik, ensest, zoofili, özdoyurum, 

travestilik ve fahişelik ise öne çıkan cinsel sapkınlık türleridir. Semitik dinlerin ilki 

olan Yahudilik, bu sapkınlıklara nasıl yaklaşmıştır? Yahudi kutsal metni Tanah'ta 

hangi sapıklıklar geçmektedir? Bu çalışmada özellikle Tanah bağlamında cinsel 

sapıklık türleri ele alınmıştır.  

          Anahtar kelimeler: Tanah, cinsellik, cinsel sapkınlık, eşcinsellik, ensest. 
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SEXUAL DEVIATIONS IN TANAKH 

Abstract 

Sexuality is when a man and a woman are united physically and spiritually as one 

so as to continue their generation. To this respect, in most of the societies sexuality 

is tolerated only in marriage unions and for reproduction purposes. However, since 

people sometimes want to just enjoy the intercourse as it is, they tend to experience 

it outside its ordinary process. This activity, which needs to be engaged in with the 

opposite sex, may be tried sometimes with the same sex, sometimes with the 

person himself/herself and sometimes with other living creature. This condition 

turns sexuality into perversion. Sexual deviation or perversion is usually a pursuit 

outside the understanding of the societies’ accepted principles. Genetics, family, 

childhood and environment constitute the main reasons for sexual deviation. 

Homosexuality, incest, zoophilia, masturbation, travestism and prostitution are 

prominent types of sexual deviation. How does Judaism, the first of the semitic 

religions, approach to these deviations?  What kinds of deviations are mentioned in 

the sacred Jewish text of Tanakh? In this study, particularly the sexual deviations in 

the Tanakh are addressed.  

          Keywords: Tanakh, Sexuality, Sexual Deviation, Homosexuality, incest. 

 

GİRİŞ 

Cinsellik, insanın en temel ihtiyacıdır. Erkek ve kadının soyunu devam ettirmeye 

yönelik bir edimdir. Cinsellik, her toplumun gelenek, görenek ve dinsel ilkeleri çerçevesinde 

yaşanır. Bazı toplumlar, cinsellik konusunda katı davranırken bazıları da onu sadece evlilik 

kurumu içerisinde hoş görür. Cinsellik, üreme eksenli bir eylem iken bazı toplumlarda insanlar 

onun sadece haz yönüne odaklanabilmektedir. Böyle toplumlarda insanlar zamanla farklı haz 

arayışlarına yönelebilir. Cinsel sapmaların oluşacağı böyle toplumlarda çeşitli hukuksal veya 

dinsel yaptırımlarla cinsel sapkınlıklar dizginlenmeye çalışılır. Cinsel sapkınlığın gerek kalıtım 

gerekse çevresel olmak üzere birçok nedeni vardır. Bazı toplumlar bu çok yönlü edimi, özellikle 

dinsel kurallar çerçevesinde kontrol etmeye çalışır. Böyle yapan toplumlardan biri de 

Yahudilerdir. Geçmişten günümüze Yahudiler, inanç sistemlerinin ilkeleri çerçevesinde 

cinselliğin sınırlarını çizmiştir. Bu çerçevede Yahudilik, üremeye ve nesli devam ettirmeye 

yönelik olmayan cinsel yaşamı mahkûm etmiştir. Bu dinin kutsal kitabı Tanah, kadın ve erkeğin 

cinsel organlarına yönelik olmayan her türlü cinsel eğilimi sapkınlık olarak nitelendirmiştir. Bu 

çerçevede makalede Yahudi kutsal kitabı Tanah çerçevesinde cinsel sapkınlık türleri üzerinde 

durulacaktır. Hangi davranışların normal cinsellik hangilerinin sapkınlık olduğu Tanah'ın bakış 

açısından ele alınacaktır. 

1. Cinsellik 

 Cins kelimesi sözlükte tür, aralarında ortak özellikler bulunan varlıklar topluluğu; soy, 

kök gibi anlamlara gelir.1 Cins, aynı zamanda erkekle kadını birbirinden ayıran genetik, 

anatomik, fizyolojik ve ruhsal farklardır. Cinsellik, birbirinden farklılaşan cinslerin yaptığı 

                                                           
1 Türkçe Sözlük, C.1, Ankara: TDK Yayınları, 1998, s.410. 
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cinsel etkinlik ve bundan aldığı doyumdur.2 Cinsellik, bireylerin cinslik gereği gösterdiği, iki 

cinsten her birinin bir diğerini araması, bunların birleşimdeki özel rolleri ve cinsel özelliklerin 

tamamını kapsayan bir kavramdır. O, bir erkeğin kadına veya bir kadının erkeğe duyduğu 

eğilim ve ihtiyaç olarak da tanımlanabilir. Bedenin cinsel bölgeleriyle doğrudan ya da dolaylı 

olarak ilişkisi bulunan cinsellik, yeryüzündeki insan sayısı kadar çeşitlidir.3 

 Cinsellik cinsel ilişkiye dair davranışları, tutumları, düşünceleri ve yönelimleri içine 

alan ayrıca içinde bulunduğu toplumun ekonomik, siyasi ve kültürel kodlarına gönderme yapan 

bir olgudur.4 Cinselliğin, toplum ve inançla sıkı bir ilişkisi vardır. Cinsellik tarihsel süreçte ilkel 

toplumlarda ayinlerin bir parçası, Hıristiyanlıkta sevginin ifadesi, Yahudilik ve İslam'da dünya 

hayatının hazzı, Hinduizm'de tensel ilişkiden alınan doyum, Çin inanç sisteminde ise kadın ve 

erkeği birbirine yakınlaştıran bağ olarak ifade görmüştür.5  

 Toplumların varlığını sürdürmesi için temel bir ihtiyaç olan cinsellik, Yahudilik 

açısından verimli olmayı ve üremeyi sağlayan bedenin önemli bir işlevidir. Beden, Yahudilikte 

kutsaldır ve insana Tanrı'dan bir emanettir. Yahudiliğe göre kişi, yaratıcısına olan saygısından 

dolayı bedenini işlevine uygun olarak kullanmalıdır. İnsan neslini devam ettiren cinsel organlar, 

bu anlamda bedenin önemli parçasıdır. Yahudiliğe göre kişi, Tanrı'nın emirleri doğrultusunda 

evlilik bağı içerisinde cinselliği yaşamalı, başka yollara sapmamalıdır. Çünkü Tanrı, 

doğumundan ölümüne kadar insana verdiği emaneti gözlemekte ve kişinin onu nasıl 

kullandığına dikkat etmektedir. İnsanın bedenine zarar vermesine ve onu amaçsızca 

kullanmasına izin vermeyen Yahudilik, cinselliği insanın yaşaması gereken önemli bir 

potansiyel enerji olarak görmektedir.6 

2. Cinsel Sapıklık/Sapkınlık 

Sapıklık, Türkçede sapık olma; sapkınlık ise sapkın olma durumunu ifade eder.7 Doğru 

yoldan ayrılmış anlamına da gelen cinsel sapma, bir toplumda veya kültürde doyuma ulaşma 

noktasında normal dışı kabul edilen her türlü cinsel etkinlik olarak ifade edilir. Bu işi yapana 

cinsel sapık veya cinsel sapkın adı verilir. Cinsel yönden sapık olan kimsenin cinsel eğilimleri, 

toplumun genelinkinden farklıdır. Bu kişiler, cinsel eş seçiminde veya cinsel haz alımında 

olağanın dışında bir yola sapmıştır. Cinsel sapkınlığın biyolojik, psikolojik, sosyolojik bir çok 

nedeni vardır. Cinsel sapkınlık olarak nitelendirilen davranış, kişi tarafından sürekli olarak 

yapıldığında o artık bir tutku halini alır. Zamanla bu davranış, yapan kişi için sıradan ve 

vazgeçilmez olur. Normal cinsel davranış, erkek ve kadının cinsel organlarına yönelik iken 

cinsel sapkınlık, bunun dışındaki bir durumdur.8  

Cinsel sapıklık türleri, fazla olmasına rağmen çalışmanın sınırları bağlamında bunları şu 

şekilde sıralamak mümkündür: Eşcinsellik (Homoseksüellik/lezbiyenlik), yakın akraba ile cinsel 

ilişki (ensest), hayvanlarla cinsel ilişki (zoofili), özdoyurum (mastürbasyon), kadın gibi giyinip 

süslenme (travestilik) ve fahişelik. 

                                                           
2 Selçuk Budak, Psikoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2000, s.167. 
3 Sarp Erk Ulaş, Felsefe Sözlüğü, XVI, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları 2002, s.1728; Hasan Bülent Kahraman, 

Cinsellik, Görsellik, Pornografi, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2005, s.19. 
4 Kudret Emiroğlu; Suavi Aydın, Antropoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2003, s.183. 
5 Geoffrey Parrinder, Dünya Dinlerinde Cinsel Ahlak, Çev. Niran Elçi, İstanbul: Say Yayınları, 2003, s.366. 
6 Elliot N. Dorf, A Jewish Perspective on Birth Control ant Procreation, The Passionate Torah, Sex and Judaism, Edit 

by: Danya Ruttenberg, New York: New York University Press, 2009, s.152. 
7 D. Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul: Yeni Şafak, 1996, s.955. 
8 Bruce Fink, "Perversion", Perversion and Social the Social Relation, Edits.:Molly Anne Rothenberg, Dennis Foster, 

and Slavoj Zizek, London, Duke University Press, 2003, s.39 ; Budak, Psikoloji Sözlüğü, s.171. 
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3. Tanah 

Tanah, Yahudilerin yazılı kutsal kitabıdır. İbranice yazılan bu kitap, Eski Ahit adıyla da 

anılmaktadır. Tanah Tevrat (Tora), Peygamberler (Neviim) ve Kitaplar (Ketuvim) şeklinde üç 

bölümden oluşmaktadır. Tora’nın Hz. Musa’ya verildiğine inanılmaktadır. Bu bölüm, evrenin 

yaratılışından Hz. Musa’nın ölümüne kadar olan olayları ve Tanrı’nın Hz. Musa’ya gönderdiği 

dini kanunları ihtiva etmektedir. Tanah’ın diğer iki bölümü Neviim ve Ketuvim, 

İsrailoğullarının Hz. Musa’dan sonraki tarihleri ile diğer İsrail peygamberlerine gönderilen 

vahiyleri içermektedir. Davut’a atfedilen Mezmurlar da Ketuvim bölümündedir. Tanah, toplam 

24 kitaptan müteşekkildir. Yahudiler bu kitapların Tanrı tarafından verildiğine inanmaktadır.9  

4. Tanah'ta Cinsel Sapıklıklar 

 Cinsel sapıklık, birçok toplum ve inanç sistemi tarafından yanlış kabul edilen bir 

davranış biçimidir. Özellikle tek tanrılı dinler, cinsel sapıklığın her türlüsüne şiddetle karşı 

çıkmıştır. Bunlar, söz konusu davranışları ilkeleri çerçevesinde haram olarak nitelendirmiştir. 

Böyle yapmakla dinler, mensuplarının hem cinsel tercihlerini hem de cinsel hayatlarını 

yönlendirmiş olmaktadır.10 Müntesiplerini bu sapıklıklar konusunda uyaran dinlerden biri, 

Yahudiliktir. Bu dinin yazılı kutsal metni Tanah, bazı cinsel sapıklık türlerine değinmiştir. 

Bunları, belli başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz:  

 4.1. Eşcinsellik 

 Aynı cinsler arasında gerçekleşen cinsel eylemdir. Bu kavramın içine homoseksüellik 

ve lezbiyenlik girer. Homoseksüellik, bir erkeğin başka bir erkekle; lezbiyenlikse bir kadının 

başka bir kadınla duygusal veya fiziksel olarak birlikte olması durumudur.11 Eşcinseller, karşı 

cins yerine kendi hemcinslerine cinsel eğilim duyar. Bunun biyolojik, psikolojik, çevresel 

birçok nedeni vardır. Bazı toplumlarda anormal olarak görülen bu durum, Tanah'ta açıkça 

reddedilmiştir. Fakat Yahudiliğin kutsal metninde eşcinsellik bağlamında lezbiyenlikten ziyade 

daha çok homoseksüellikten bahsedilir. Tanah'ta bu davranışla anılan halk, Sodom ile 

Gomora'dır. Pasajlarda bunların çok kötü olduğu ve Tanrı'ya karşı geldiği belirtilir.12  

 Tanah'ta bu halkların işlediği günah ve ardından başlarına gelenler ayrıntılı olarak 

anlatılır. Buna göre bir gün iki melek, Lut peygamberin yanına gelir. Lut, onları kapıda 

karşılayıp gece kendilerinde misafir olmasını ister. Israrlara dayanamayan melekler, kalmayı 

kabul eder. Bunu duyan genç yaşlı Sodom'un bütün erkekleri, Lut'un kapısına dayanır. O'ndan 

iki meleği kendilerine vermesini isterler. Lut, onlara bu günahı işlemeyin dese de kentin 

erkekleri bunu kabul etmez. Hatta onlara erkek yüzü görmemiş iki kızım var, onları size 

vereyim, der. Fakat Sodomlular bu teklifi kabul etmez. Bunun üzerine içerideki iki erkek melek, 

Lut'u yanına çağırıp kapıyı kapatır. Ardından dışarıda kapıyı kırmaya çalışanların gözü 

birdenbire kör olur. Melekler, Lut'a gündüz vakti yakın akrabalarını yanına alıp dağa 

çıkmalarını söyler. Lut, şafak söktüğünde karısını ve kızını alıp dağa çıkmak yerine daha uzak 

bir şehir olan Soar'a gider. Güneş doğduğunda Tanrı, Sodom ve Gomora üzerine gökten ateşli 

kükürt yağdırır. Böylece Tanrı, eşcinselleri cezalandırmış olur.13 

                                                           
9 Baki Adam, "Yahudilik", Dinler Tarihi El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları, 2015, s.78-80.  
10 Asım Yapıcı, Din ve Ruh Sağlığı, Adana: Karahan Kitabevi, 2007, s.76. 
11 Türkçe Sözlük, 1998, I, s.733. 
12 Yaratılış, 13: 13. 
13 Yaratılış, 19: 1-24. 
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 Tanah, ne zaman eşcinsellikle ilgili bir olaydan bahsetse özellikle Sodom ve Gomora'yı 

örnek verir. Çünkü bunlar eşcinsellik konusunda ileri gitmiş, neredeyse halkın tamamı bu 

günahı işler hale gelmişti. Dolayısıyla bu halklar, eşcinsellikle özdeşleşmiştir. Örneğin Tanah'ın 

Yeremya bölümünde Yeruşalim'in yalancı peygamberlerinin yaptığı kınanır. Onların kötü filler 

işlediği, buna devam ederlerse sonlarının Sodom ve Gomora gibi olacağından bahsedilir.14 

Tanah'ta buna benzer birçok örnek bulunmaktadır. Örneğin eşcinsellik konusunda Lut'un başına 

gelenler bir Levili ve cariyesinin de başına gelir. Pasajlarda anlatılanlara göre bir Levili 

cariyesiyle birlikte, Giva denilen bir kente gelir. Orada yaşlı bir adam, Levili ve cariyesini 

konuk eder. Geceleyin kentin erkekleri, yaşlı adamın evini basıp ondan Levili'yi kendilerine 

vermesini ister. Bunun üzerine yaşlı adam, onlara kendi kızını ve Levili'nin cariyesini teklif 

eder. Kentin serserileri, teklifi kabul edip cariyeyi alırlar. Givalılar, sabaha kadar kadına tecavüz 

eder ve sonra dağılırlar. Levili, bitkin düşmüş cariyesini evine götürüp onu öldürür. Kadını 

bıçakla on iki parçaya ayıran Levili, onu İsrail'in on iki oymağına dağıtır.15  

 Tanah, eşcinselliği tiksinti verici bir davranış olarak nitelendirmiştir. Çünkü Yahudiliğe 

göre yasal ve doğal olan, erkek ve kadının birlikteliğidir. Burada üreme ve soyu devam ettirme 

amaçtır. Fakat eşcinsellikte tamamen hazza odaklı, karşı cinse yönelmeyen anormal bir durum 

söz konusudur. Bu yüzden Tanah, evlilik dışı ve üremeye yönelik olmayan böylesi cinsel 

eğilimleri yasaklamıştır.16 Tanah, bu tepkisini pasajlarda açıkça belirtmiştir. O, kadınla yatar 

gibi erkekle yatmanın iğrenç bir davranış olduğunu belirtmiştir.17 Bunu yapanların şiddetle 

cezalandırılacağı da vurgulanmıştır.  Tanah,  bir erkeğin başka bir erkekle cinsel ilişkiye girmesi 

durumunda onun kesinlikle öldürülmesi gerektiğini belirtmiştir.18   

 Yahudiliğe göre insan, erkek veya kadın olarak doğar. Bu iki ayrı varlık, taşıdıkları 

potansiyel cinsel enerjiyle birbirlerini arzular. Çünkü erkek ve dişi, birbirini tamamlayan ve 

birbirine ihtiyaç duyan iki ayrı cinstir. Fakat bazı insanlar, bedensel veya ruhsal birtakım 

etkilerden dolayı karşı cins yerine hemcinslerine yönelme eğilimindedir. Yahudiliğe göre 

potansiyel olarak hemcinslerine ilgi duysa da eşcinsellerin bu eylemi gerçekleştirmeleri uygun 

değildir. Çünkü Tanah, insan neslini tehlikeye attığı ve Tanrı'nın dünyayı yaratış amacına uygun 

olmadığı gerekçesiyle bu davranışı yasaklamıştır. Tanah'ta, eşcinsel davranışlarda bulunan 

toplumların şiddetle cezalandırıldığı vurgulanmıştır. Durum böyle olsa da geçmişten günümüze 

gerek diğer toplumlarda gerekse de Yahudiler arasında eşcinsellik devam etmiş ve hatta 

eşcinseller bugün yeni hak arayışlarına girmişlerdir. Bu noktada Yahudilik, cinsel duyguların 

çeşitliliğini kabul etmekle birlikte bunların eyleme dökülmesini kesinlikle kabul etmemektedir. 

Çünkü Yahudiliğe göre eşcinsellik, insan doğasına aykırı bir eylemdir.19  

 4.2. Ensest 

 Bu kavram, sözlükte aile içi yasak ilişki anlamına gelir.20 Ensestle ilgili birçok tanım 

yapılmıştır. Bazı tanımlarda aynı aileden bireylerin birbiriyle cinsel ilişkiye girmesi ön plana 

                                                           
14 Yeremya, 23: 14. 
15 Hâkimler, 19: 1- 30. 
16 Andrew Comiskey, Cinselliğin iyileştirilmesi, Çev:. L. Kıran, İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2000, s.3; Yusuf 

Besalel, Yahudilik Ansiklopedisi, II, İstanbul: Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş, 2001, s.216. 
17 Levililer: 18: 22. 
18 Levililer: 20: 13. 
19 Jay Michaelson, "On the Religious Significance of Homosexuality; or Queering God, Torah and Israel”,  The 

Passionate Torah, Sex and Judaism, Edit by: Danya Ruttenberg, New York: New York University Press, 2009, 

s.213-214. 
20 Türkçe Sözlük, C.1, s.410.  



 

  

 

 Tanah'ta Cinsel Sapkınlıklar 

 

The Journal of Academic Social Science Yıl: 4, Sayı: 29, Ağustos 2016, s. 167-177 

 

 

172 

çıkarılırken bazı tanımlarda ise ensest, aile kurumunu zedeleyen cinsel sapıklık olarak ifade 

edilmiştir.21 Fakat genellikle ensest, birbiriyle evli olanlar dışındaki aile üyeleri arasında yapılan 

her türlü sözlü veya fiziksel davranış olarak tanımlanmıştır.22 Ensest hakkındaki en yaygın 

görüş, Sigmund Freud'a aittir. Ona göre aynı toteme inanan üyeler arasındaki cinsel ilişki 

yasaktır. Bunu yapanlar, tabuyu çiğnemiş olur. Freud, böyle klanlarda iç evliliğin yasak 

olduğunu bunun yerine egzogami evliliklerin önerildiğini belirtmiştir.23  

 Yakın akraba ile cinsel ilişki, neredeyse bütün toplumlarda yasaklanmıştır. Çünkü bu 

davranış biçimi, akrabalık ilişkilerini zedelemekte ve soyu belirsiz hale getirmektedir. Bazı 

toplumlar, özellikle dışarıdan evlilik yaparak ensestin önüne geçip soyunu güvence altına 

almaktadır. Ayrıca dinler de ensesti en sert şekilde eleştirerek onu günah olarak 

değerlendirmiştir.24 Bu davranışı yasaklayan dinlerden biri, Yahudiliktir. Bu dine göre cinsellik, 

evlilik bağı çerçevesinde kadınla erkek arasında gerçekleşen cinsel haz veya mutluluktur. 

Yahudilik açısından cinsellik, karşı cinsler üzerinden gerçekleşir. Yahudiliğe göre yakın akraba 

arası evlilik veya cinsel yakınlaşma söz konusu olamaz.25 Nitekim Tanah'ta, ensesti açıkça 

yasaklayan pasajlar vardır. Bunlardan birinde Tanrı, hiç kimsenin cinsel ilişkide bulunmak için 

yakın akrabasına yaklaşamayacağını belirtmiştir.26 

 Tanah'ta kan bağı bulunanlar arasında evliliğin mümkün olmayacağı ısrarla 

vurgulanmıştır. Pasajlarda kimlerle evlenilemeyeceğinin ayrıntılı bir listesi verilmiştir. Buna 

göre kişinin annesiyle, babasının diğer karısıyla, anne veya babadan olan öz veya üvey kız 

kardeşleriyle, kızının veya oğlunun çocuklarıyla, babasının evlendiği kadından doğan kızla, 

halasıyla, teyzesiyle, amcasının karısıyla, geliniyle, kardeşinin karısıyla, bir kadının hem 

kendisiyle hem de kızıyla, kadının kızı ya da oğlunun kızıyla, kadının kız kardeşiyle cinsel 

ilişkiye girmesi veya evlenmesi suç olarak görülmüştür. Bunu yapanları lanetleyen Tanah, bu 

günahı işlemekle kişinin kendisini, ailesini ve ülkesini kirlettiğini belirtmiştir.27  

 Tanah'ın ensest konusunda takındığı sert tutumu, Levililer bölümünde de görmek 

mümkündür. Bu bölümde ensest günahını işleyenler, "namusu kirleten, yakın akrabasının 

yatağına tecavüz eden, rezillikte bulunan, ölümü hak eden" gibi olumsuz sıfatlarla 

nitelendirilmişlerdir.28 Tanah'ta yakın akraba arası cinsel ilişkiyle suçlanan peygamber kızları da 

vardır. Bunun en tipik örneği Lut peygamberdir. Pasajlarda anlatılanlara göre Lut, eşcinsellik 

günahından dolayı Sodom ve Gomora'nın başına gelen felaketten korkar ve Soar denilen şehre 

sığınır.  Fakat o, bir süre sonra buradan da kaçıp iki kızıyla birlikte bir dağa yerleşir. Orada bir 

mağarada kızlarıyla birlikte bir müddet yaşar. Bir gün Lut'un büyük kızı, küçüğüne bu dağda 

erkek yok, soyumuzun devam etmesi lazım diyerek kardeşine babasıyla yatma teklifinde 

bulunur. Böylece babalarına geceleri şarap içiren kızların ikisi de Lut ile cinsel ilişkiye girer. 

Lut sarhoş olduğu için bu olayın farkına varmaz fakat iki kız da öz babalarından hamile kalır.29  

                                                           
21 Joseph Shepher, Incest, A Biosocial View, New York, Academic Press, 1983, s.25-26.  
22 Blair Justice; Rita Justice, The Broken Taboo: Sex in the Family, New York: Human Sciences Press, 1979, s.233. 
23 Sigmund Freud, Totem ve Tabu Çev. S. Sel, İstanbul: Sosyal Yayınları, 2002, s.15. 
24 Reay Tannahil, Tarihte Cinsellik, Çev.: S. Gül, Ankara Dost Kitapevi, 2003, s.27. 
25 Haviva Ner- David, "Reclaiming Nidah and Mikveh through Ideological and Practical Reintrerpretation", The 

Passionate Torah, Sex and Judaism, Edit by: Danya Ruttenberg, New York: New York University Press, 2009, s.116. 
26 Levililer: 18: 6. 
27 Levililer 18: 6-30; Dinler Tarihi Ansiklopedisi, C1, İstanbul: Medya Ofset, 1999, s.271. 
28 Levililer, 20: 11;12;14;17;19;21; Yasanın Tekrarı, 22: 30. 
29 Yaratılış: 19: 30- 36. 
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 Yakın akraba ile cinsel ilişki açıkça yasaklanmasına rağmen Lut peygamberin kızlarının 

yaptığı bu davranış tuhaftır. Çünkü Tanah'ta Lut, eşcinsellik günahından dolayı şehrini terk eden 

bir peygamberdir. Bir yandan güvendiği kızlarıyla günahtan kaçarken öte yandan kızları 

tarafından sarhoş edilip başka bir günaha bulaştırılması bir çelişki gibi görünmektedir. Çünkü 

Tanah'ta Tanrı, birçok yerde yakın akraba ile cinsel ilişkiyi şiddetle reddetmiş ve bunu yapanları 

ölümle cezalandıracağını bildirmiştir. Hal böyleyken Lut'un kızlarının bu günahı soylarının 

devamı için işlemesi mantıksız görünmektedir. Çünkü Tanah’ta ensest, aile kurumunu ortadan 

kaldıran ve soyu belirsizleştiren tiksinti verici bir davranış olarak ifade edilmiştir.30   

 4.3. Zoofili 

 Erkek veya kadının hayvanlarla cinsel ilişkiye girmesidir. Bu sapıklık geçmişte olduğu 

gibi günümüzde de birçok toplumda vardır. Özellikle bazı toplumların tarihinde ve mitosunda 

bu davranış sıradan bir durumdur. Örneğin Roma’da kadınlar şehvet meclisleri düzenler ve 

hayvanlarla cinsel ilişkiye girerdi. Orta Çağ'da insanlar, tecavüz ettikleri hayvanlarla birlikte 

yakılırdı.31 Yunan mitolojisinde Pasiphae, Girit kralı Mitos’un karısıdır. Kraliçe, bir ustaya 

yaptırdığı inek heykelinin içine girerek âşık olduğu ak boğa ile birleşmiştir. Bu cinsel 

birlikteliğin sonunda Minotaurus’un doğduğu söylenir.32  

 Zoofili, hem insan doğasına aykırı olduğu hem de evlilik kurumuna ters düştüğü için 

Yahudilik tarafından yasaklanmıştır. Tanah, hayvanlarla cinsel ilişki kuranların lanetlendiğini 

belirtmiştir.33 Bu eylemi yapan erkek veya kadın, Yahudilik açısından kirli sayılmıştır. Ayrıca 

bu eylemin sapıklık olduğu Tanah'ta açıkça ifade edilmiştir.34 Bu kutsal metinde hayvanlarla 

cinsel ilişki kurmanın cezası ise ölüm olarak belirlenmiştir. Böyle kişilerin kesin bir şekilde 

ölümü hak ettikleri birçok pasajda dile getirilmiştir.35 

 4.4. Özdoyurum 

 Diğer adı mastürbasyon olan bu kavram, cinsel bölgelere dokunarak cinsel doyuma 

ulaşmaktır.36 Genellikle ergenlik çağlarında başlayıp evlilikle birlikte azalan bu davranış, bir 

cinsel arayış içerisinde olmayı ifade eder. Fakat süreğenleştiğinde özdoyurum bir saplantı haline 

gelir. Kişi, artık bunu yapmaktan kendini alamaz. Bu eylem bir anlamda cinselliğin hayal olarak 

yaşanmasıdır.37 

 Tanah, cinselliği evlilik bağlamında meşru gördüğü için üremeye yönelik olmayan bu 

eylemi doğru bulmamıştır. Özdoyurum, bir enerji israfı olarak görülmüştür. Nitekim bu 

sapkınlığa Yahudi kültüründe Onan Günahı veya Onanizm adı verilmiştir. Bu ismin 

verilmesinin bir sebebi vardır. Yahudiler arasındaki eski bir geleneğe göre kadın, bir erkekle 

evlendiğinde aynı zamanda onun ailesiyle de evlenmiş olurdu. Genellikle bu kadın, içine girdiği 

aile tarafından baskılanır ve huzurlu bir hayat süremezdi. Onun birincil görevi, aileye bir erkek 

çocuk vermekti. Ataerkil bir toplum olan Yahudiler, kadın dul kalmışsa onu kayınıyla 

evlendirirlerdi. Bu, levirat yani kardeşinin kocasıyla evlenme geleneğiydi. Yahudilerin bu 

kadim geleneği Tanah'ta Onan isimli kişi üzerinden anlatılmaktadır. Pasajlara göre Yahuda, 

                                                           
30 Yaratılış: 19: 33- 36. 
31 Rasim Adasal, Normal ve Anormal Cinsiyet ve Evlilik, Ankara: Doruk Yayınları, 1975, s.324- 325. 
32 Ayhan Korkmaz, Tabular ve Tuhaf adetler, İstanbul: Aykırı Yayıncılık, 2004, s.122. 
33 Yasanın Tekrarı: 27: 21. 
34 Levililer:18: 23. 
35 Levililer 20: 15- 16. 
36 Türkçe Sözlük, 1998: II, 1513. 
37 Kahraman, Cinsellik, Görsellik, Pornografi, s.20. 
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Onan'a kardeşinin karısıyla evlenip onun soyunu sürdürmesi gerektiğini söyler. Fakat Onan, 

yengesinden (Tamar) çocuk dünyaya getirmek istemez. Bu yüzden ne zaman Tamar'la cinsel 

ilişkiye girse elleriyle menisini hemen dışarı boşaltır. Tanah'ta bu yapılanın Tanrı'nın gözünde 

kötü bir eylem olduğu için Onan'ın ölümle cezalandırıldığından bahsedilmiştir.38 

 Levirat evliliği, Yahudi kültürünün önemli bir parçasıydı. Fakat Onan, buna uymayarak 

hem geleneklerine hem de Tanrı'ya karşı gelmişti. Bu yüzden işlediği bu suçun karşılığını 

hayatıyla ödemiştir. Yahudilik, "verimli olun ve çoğalın" ilkesine önem veren bir dindir. Sadece 

cinsel haz almak için kişinin eylemde bulunmasına karşı çıkmıştır. Dolayısıyla Onanizm olarak 

bilinen özdoyurum, Yahudiliğin kabulleneceği bir cinsellik türü değildir. Diğer yandan Tanah'ta 

geçen bu olayda Onan'ın özdoyurum ile mi yoksa cinsel ilişkiyle mi boşaldığı tartışma konusu 

olmuştur. Fakat genel kanaat, Onan'ın özdoyurumla menisini dışarı boşalttığı şeklindedir. 

Yahudiler arasında özdoyurumun "Onan Günahı" veya "Onanizm" adları altında meşhur 

olmasının sebebi bu olsa gerektir.39 

 4.5. Travestilik 

 Travesti sözlükte kadın gibi giyinip süslenen eşcinsel demektir. Travestilik ise bu işin 

adıdır.40 Tanah, insan doğasına aykırı gördüğü için bu eylemi yasaklamıştır. Pasajlarda "kadınlar 

erkek giysisi, erkekler de kadın giysisi giymesin. Tanrı, bu gibi şeyleri yapanlardan tiksinir", 

denilerek travestiliğin yanlış bir cinsel eğilim olduğu belirtilmiştir.41 Böylece Tanah, erkek ve 

kadının yaratılışlarına uygun değil de yapay bir biçimde birbirlerine benzemelerini tiksinti verici 

bir davranış olarak nitelendirmiştir.  

 4.6. Fahişelik 

 Bu kavram, para karşılığında cinsel ilişkide bulunmayı ifade eder. Fuhuş, içinde 

bulunulan toplumun kurallarına uymayan bir cinsel ilişki biçimidir.42 Kadın, bu eylemde bir 

meta olarak ve bir ücret karşılığında cinsel ilişkiye zorlanmaktadır. Dolayısıyla fuhuşta çeşitli 

nedenlerden ötürü bu işe mecbur kalma durumu vardır. Fuhuş, bazı toplumlarda zamanla gelir 

getiren bir kurum haline gelmiştir. Ayrıca fuhuş, uzun seyahatlere çıkan bekarların veya 

eşlerinden ayrı kalmış evli erkeklerin cinsel ihtiyaçlarını gidermek için başvurdukları bir yol 

olmuştur. Dolayısıyla fuhşun veya fahişelik kurumunun ortaya çıkış nedenleri çoktur. Özellikle 

bazı ataerkil toplumlar, bu cinsel davranışla kadınları erkekler için bir ihtiyaç nesnesine 

dönüştürerek onları sınıfsal açıdan arka planda tutmuş olmaktadır. Bu durum, fahişelik 

kurumunun hem bireysel haz alma hem de sosyal gereksinme nedeniyle teşekkül ettiğini ortaya 

koymaktadır.43  

 Yahudilik, fahişeliğe evliliğe ve üreme amacına yönelik olmadığı için karşı çıkmıştır. 

Fahişeliğin yanlış bir cinsel ilişki biçimi olduğu, Tanah'ın birçok yerinde vurgulanmıştır. 

Örneğin bir pasajda kızını fahişeliğe sürükleyenlerin ülkeyi ahlaksızlığa sürüklediğinden 

bahsedilmiştir.44 Yahudiler arasında kâhinlerin önemli bir saygınlığı vardır. Bu yüzden Tanah, 

kâhinlerin fahişelerle kesinlikle evlenemeyeceğini belirtmiştir. Tanah açısından bir kahin temiz 

                                                           
38 Yaratılış, 38: 8- 10; Tannahill, Tarihte Cinsellik, s.68. 
39 Rebecca T. Alpert, "Reconsidering Solitary Sex from a Jewish Perspective", The Passionate Torah, Sex and 

Judaism, Edit by: Danya Ruttenberg, New York: New York University Press, 2009, s.182-183. 
40 Türkçe Sözlük, II, 1998, s.867 
41 Yasanın Tekrarı, 22: 5. 
42 Türkçe Sözlük, 1998: I, 804. 
43 Bertrand, Russel, Evlilik ve Ahlak, Çev:. V. Eranus, İstanbul: Say Yayınları, 1993, s.95- 96. 
44 Levililer: 19: 29. 
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ve kutsaldır. Bu nedenle onun kızı da fahişelik yaparak kendini kirletemez. Tanah’a göre 

kâhinin kızı böyle yaparsa hem kendini hem de babasını rezil etmiş olur.45 

 Tanah'a göre fahişelikle kazanılan para haramdır. Bu şekilde kazanç sahibi olanlar, 

tapınağa bağış yapamaz. Ayrıca fahişeler Yahudi dini törenlerine çağrılmadığı gibi oradan 

uzaklaştırılmaktadır.46 Tanah’a göre fahişelik yapanlar, bir lokma ekmeğe muhtaç duruma 

düşerler.47 Tanah'ta fahişe, derin bir çukura veya bir soyguncuya benzetilmiştir. Nasıl ki 

soyguncu pusuda bekleyip insanı soyuyorsa fahişe de erkeği yoldan çıkarıp onu kötülük 

çukuruna düşürmektedir.48 Tanah’a bakıldığında fahişeliğin bazen sade bazen de ağdalı bir dille 

yerildiği görülmektedir. Çünkü Yahudiliğe göre bu ilişki biçimi, yalnızca şehvete ve belirli bir 

kazanç sağlamaya dönüktür. Onun Yahudi neslini devam ettirme gibi bir gayesi yoktur. 

Dolayısıyla fahişelik, Yahudilikte tiksinti verici, istenmeyen bir cinsel eylem olarak muamele 

görmüştür.49  

 

SONUÇ 

 Cinsellik, erkek ve kadının bedensel ve ruhsal olarak birleşerek neslini devam 

ettirmesini sağlayan bir edimdir. O, su ve ekmek gibi hayatın temel ihtiyaçlarındandır. Erkek ve 

kadın, hayatlarının belirli dönemlerinde bu ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bu çerçevede 

cinsellik, genellikle birçok toplumda ancak evlilik kurumu içerisinde ve üreme amacına yönelik 

olarak hoş görülür. Fakat bazen de insanlar, cinselliği sadece haz odaklı yaşamak isterler. 

Kimileri bu duyguyu abartıp olağan sürecinin dışına çıkarır. Karşı cinsle yaşanması gereken bu 

eylem, kişiler tarafından bazen hemcinse bazen kendine bazen de diğer canlılara 

yöneltilebilmektedir. Bu, cinselliğin doğal olmaktan çıkıp sapkınlaşmasıdır. 

 Cinsel sapıklık, toplumun kabul ettiği ilkelerin dışında bir cinsel arayıştır. Bunun 

nedenleri gibi çeşitleri de çoktur. Kalıtım, aile, zorlu çocukluk dönemi, çevre vb. etkenler, cinsel 

sapkınlığın belli başlı nedenleridir. Eşcinsellik, ensest, zoofili, özdoyurum, travestilik ve 

fahişelik ise öne çıkan cinsel sapkınlık türleridir. Bazı insanlar birtakım içsel ve dışsal 

nedenlerden dolayı bu sapıklıklarda bulunabilir. Buna karşın bazı toplumlar bu sapkın 

davranışları, çeşitli yaptırımlarla önlemeye veya kontrol etmeye çalışır. Bunu yapanlardan biri 

de Yahudilerdir. Bu toplum, geçmişten günümüze dinsel kurallar çerçevesinde cinsel sapıklığı 

engellemeye çalışmıştır.  

 Yahudiliğin kutsal metni Tanah; homoseksüellik, yakın akraba arası veya hayvanlarla 

cinsel ilişki, mastürbasyon, travestilik ve fahişelik gibi cinsel sapkınlıklardan bahsetmiş ve 

bunları şiddetli bir dille lanetlemiştir. Çünkü Yahudilikte asıl olan cinsellik, evlilik kurumu 

içerisinde ve üremeye yönelik olandır. Bunun dışındaki her türlü cinsel ilişki, Tanah'ta 

reddedilmiştir. Bu cinsel sapıklıkta bulunanların cezası ölüm olarak ifade edilmiştir. Yahudilik, 

insan doğasına uygun olmayan cinsel birliktelikleri, Tanrı'ya karşı bir saygısızlık olarak 

nitelendirmiştir. Tanah'a göre insan Tanrı'nın bir parçasıdır. Tanrı, ona ruhundan üflemiş ve onu 

değerli bir varlık olarak yaratmıştır. Dolayısıyla insanın ruhu ve bedeni ona Tanrı'dan bir 

                                                           
45 Levililer: 21: 7- 9; 21: 13- 15. 
46 Yasanın Tekrarı: 23:17- 18. 
47 Süleyman’ın Özdeyişleri: 6: 24- 29. 
48 Süleyman’ın Özdeyişleri: 23: 26- 28. 
49 Ingrid M. Haase, Cult Prostitution İn the Hebrew Bible?, Canada: University of Ottawa, 1990, s.214. 
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emanettir. Yahudilik açısından insanın yapması gereken, temel ihtiyaçlarını karşılarken 

doğasına uygun hareket etmesidir. 
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