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YAHUDİLİK’TE ZİNA SUÇUNUN KARŞILIĞI OLAN RECM’İN İNSAN HAYATI VE
AİLENİN KUTSALLIĞI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
MUSTAFA GÖREGENa
GÖNÜL TURANb
Öz
Toplumu oluşturan en temel kurum olan ailenin sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi
için, aile üyelerinin gerek kendi içlerindeki gerekse toplumla olan ilişkileri bazı kurallar çerçevesinde
belirlenerek bir anlamda sınırlandırılmıştır. Dinlerde, ailenin korunması ve sürekliliğinin sağlanması
amacıyla çeşitli kurallar mevcuttur. Hemen her din, can ve mal güvenliği, aklın ve neslin korunması ile
bireyin namus ve diğer kişilik haklarının gözetilmesi yoluyla insan ve toplum varlığının devam
ettirilmesi için belirli düzenlemeler getirmiştir. Toplumsal hayat için korunması zorunlu olan bu
düzen, dinlerdeki hukuk sistemlerinin altyapısını teşkil eder ve temel hükümlerini oluşturur. Bireyler,
birbirlerine karşı hak gasplarına girişmeleri gibi durumlarda hem toplumun tepkisiyle karşılaşmakta
hem de oluşturulan hukuk kurallarının gerektirdiği müeyyidelerle cezalandırılmaktadır. Bu
araştırmada, ilk insandan günümüze kadar hemen hiçbir toplumda hoş karşılanmayan ve çeşitli
şekillerde yaptırımlar uygulanan zinanın, Yahudi kutsal kitabı Tevrat’ta ve Yahudi din adamlarının
yorumlarından oluşan Talmud’da yer alan hükümler çerçevesinde incelenerek; Yahudilikte zinanın suç
olarak tespiti, cezası ve uygulanması alt başlıklarına yer verilecektir. Bu makalenin amacı hem bireyi
hem de toplumu ilgilendiren ayrıca bir hak gaspı olarak da görülen zinanın, Tevrat’ta ve Talmud’da
hangi günahlar çerçevesinde suç olarak görüldüğü, zina suçunu işleyen fâillerinin ölümle
cezalandırılması yöntemlerinden biri olan recmin hangi durumlarda geçerli olduğu ve infazın nasıl
gerçekleştirildiğini ortaya koyarak insan hayatı ve ailenin kutsallığı bağlamında incelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Yahudilik, Tevrat, Aile, Zina, Recm.

STONING (RAJM) AS A PUNISHMENT FOR THE CRIME OF ADULTERY IN JUDAISM: AN
EXAMINATION IN THE CONTEXT OF HUMAN LIFE AND THE SANCTITY OF THE
FAMILY
Abstract
Which is the most fundamental institution in the society in a healthy way for the family to
survive, family members in need of its relationships with both themselves and the community are
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determined in accordance with certain rules and in a sense is limited. In religion, there are various
guidelines in order to ensure the protection and continuity of the family. Almost every religion, the
safety of life and property, honor and personality rights protection and generation of the individual
mind with other human and social existence through the observance of specific regulations for the
continuation of has introduced. This protection scheme which is mandatory for social life, in religion
and basic provisions of the legal system constitute the infrastructure creates. Individuals to engage in
situations such as deprivation of rights against each other in both of the reaction of the community is
created both in the face with sanctions required by the rules of law that are punished.
In this research, the first people to the present day in a variety of ways and unwelcome in any
society right from the sanctions imposed for adultery, the Jewish holy book the Torah in the Talmud
and the Jewish interpretation of the provisions examined within the framework of the clergy; in
Judaism, adultery, crime, detection, punishment and implementation of sub-titles will be included. The
purpose of this article is also of concern to the individual or society is a deprivation of a right which is
seen as adultery, which is sin, within the framework of the Torah and in the Talmud, it was seen as a
crime when committing the crime of adultery the punishment of death in cases which the perpetrators
of recmi one method is valid, and the execution is performed by demonstrating how the sanctity of
human life and the family in the context of the study
Key Words: Judaism, Torah, Family, Adultery, Stoning (Rajm).

1. Yahudi Hukukunda Zina Kavramı
Tevrat’ta adam öldürme veya yaralama, yalancı şahitlik, hırsızlık, zina, komşunun
malına göz dikme, Tanrı’ya ve anne-babalara sövme ve itaatsizlik gibi yapılması suç
sayılan belli başlı fiillerden uzak durulması ve yapılmaması emredilmiştir.1 Uyarıları
dikkate almayan suç işleyen bir kişiye ise suçun ciddiyeti ile orantılı bir şekilde çeşitli
cezalar takdir edilmiştir.
Yahudi anlayışına göre yasaların tek kaynağı Tanrı’dır. Dolayısıyla Tevrat’taki
çizgileri tam olarak ayrılmamış emirlere ve yasaklara aykırı davranışlar yapan kişinin
fiilleri Tanrı’ya karşı işlenmiş bir kusur olarak kabul edilmiştir. Yahudilikte bu davranışları
yapan kişilere karşı Tevrat’ta belirlenmiş cezalar uygulanmaktadır.2 Bunlardan isteyerek
yapılan cinayetler ölümle cezalandırılırken3, kasti bir niyeti olmadan öldürenin cezası ise
emniyette olacağı şehirlere sürgün edilmesidir.4
Tevrat insan hayatının korunmasını esas alarak canın masumiyetini ihlale yönelik
fiilleri suç sayarak kastın bulunduğu durumlarda yapan kişinin aynı ile cezalandırılmasını
vurgulamıştır.5 Dolayısıyla cezayı hak edene kısas yapılması ve hiç acımadan cana can,
1
2
3
4
5

Çıkış 20/21-17; Levililer 24/15-16; Tesniye 5/16-21.
İsrael Drapkin, Crime and Punishment in the Ancient World, Lexington Books, A.B.D 1989, s. 59-60.
Çıkış 21/12-17; Levililer 24/17.
Sayılar 35/22-25.
Tekvin, 9/6; Çıkış, 21/24; Levililer, 24/18-21.
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göze göz, dişe diş, ele el, ayağa ayak alınmasını istemiştir.6 Fakat Tevrat kanunlarına
bakıldığı zaman maksadın suçluyu cezalandırmak olduğu değil tam tersi suçluyu yeniden
kazanmak olduğu görülebilir. Bu yüzden bazı suçlulara suçunu telafi etmesi için fırsat
verilmekte ve ceza da kırbaçlama,7 para ve maddi tazminat,8 mal müsaderesi9 olarak
suçunu telafi edebileceği bir tarzda uygulanmaktadır. Bir kişinin mahkeme tarafından suçu
kanıtlanana kadar nezaret altında tutulması da bir ceza olarak mevcuttur.10 Bu tür
cezalara örnek olarak bir kişinin evlendiği kadının bakire olmadığı şeklinde iftira edene, 11
tecavüz,12 hırsızlık13 ve bir kişinin komşusunun malını satması durumunda14 para cezasına
çarptırılması gösterilebilir. Hata ve sebebiyet yoluyla verilen zararlarda da maddi
tazminat ödenmektedir.15
Tevrat’ta ölüm cezası adam öldürme16 dışında çeşitli cinsi münasebetlerden dolayı
mahkum olanlara17, Tanrı’ya sövenlere,18 anne-babalarını dövüp yaralayanlara,19 halkı
puta tapmaya teşvik edenlere20 ve benzeri gibi tam 36 suçtan dolayı suçluya ölüm cezası
verilirdi. Bu suçların on sekizine verilen ceza recm yoluyla infazdır. Geri kalanlar; yakma,
iple asma, taşlama, boğma veya kesici aletle boynunu delme gibi metotlarla suçluyu infaz
etmektir.21
Tevrat’ta fakirlere ve zenginlere hiç statüye bakılmadan uygulanan cezaların
caydırıcı nitelikte olduğu söylenebilir.22 Tevrat hayvanların sebep olduğu cinayetlerde bile
hayvan sahibine veya hayvana ceza verdirtmektedir.23 Ancak belirtilmesi gereken
noktalardan biri de suçluların cezalandırılmasında “kasıt” belirleyici rol oynamaktadır.
Çünkü kasıtsız işlenen suçlara daha hafif ceza verilirken, kasıtlı olanların ise hemen hemen
hepsinin cezası ise ölümdür. İstisna olarak, köle ve cariyeyi öldüren veya yaralayan birine
kısas uygulanmayacağı, fakat başka şekillerde cezalandırılacağı zikredilebilir.24
6
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Tesniye, 19/21; Ali Bardakoğlu, “Ceza”, DİA, İstanbul 1993, VII, 470, Maşalı, Münteha, “Ölüm Cezası”, DİA,
XXXIV, İstanbul, 2007, s. 40.
Tesniye 25/1-3.
Çıkış,21/37; 22/3; Tesniye, 22/13-19, 28-29.
Ezra 10/8
Sayılar 15/34.
Tesniye 22/13-19.
Tesniye 22/13-19.
Çıkış 22/3.
Çıkış 21/37.
Çıkış,21/33-37; Yusuf Besalel, Yahudilik Ansiklopedisi, c. I, Gözlem Gazetecilik Basın Yayın A.Ş. c. I, İstanbul
2001, s. 131; Ali Bardakoğlu, “Garamet”, DİA, İstanbul 1996, XIII, 360.
Çıkış 21/12-17.
Çıkış 22/19; Levililer 20/10-21.
Levililer 24/16.
Çıkış 21/15-17.
Çıkış 22/20; Tesniye 17/2-7.
Çıkış, 21/16, 20; Levililer, 20/14; Tesniye, 22/24; Drapkin, Crime and Punisment In The Ancient World, s.
68; Besalel, Yahudi Ansiklopedisi, I, 131; Maşalı,” Ölüm Cezası”, s. 40.
Tesniye13/11.
Çıkış, 21/28-29; Johnson Paul, Yahudi Tarihi, Pozitif Yayınları, İstanbul 2000, s. 36-37.
Çıkış 21/20-21, 26-27.
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Tevrat’a göre zina, suç kabul edilmiştir.25 Ve ceza olarak suç ortaklarının her
ikisine de ölüm cezası takdir edilmiştir.26 Erkek açısından zina suçunun oluşabilmesi için
kadının evli veya nişanlı olması gerekir. Evli bir erkeğin evli olmayan bir kadınla ilişkiye
girmesi, her ne kadar büyük suçlamaya tabi olsa da Yahudi şeriatına göre zinayı
oluşturmaz ve bu kesinlikle bir suç olarak düşünülmez ve cezalandırılmaz.27 Evli olmayan
bir kadınla ilişkiye giren evli bir erkek zani olarak kabul edilmediği gibi onunla ilişkiye
giren bekâr kadın da zaniye olarak kabul edilmez.28 Zina suçu ancak evli veya bekâr bir
erkeğin, evli bir kadınla ilişkiye girmesiyle sabit olur. Bu durumda evli olsun veya olmasın
erkek zani, kadın da zaniye olarak kabul edilir. Kısacası, zina evli kadınla yapılan yasak
ilişkidir.29 Eğer bir erkek, evli bir kadınla ilişkiye girerse, başka bir erkeğin mülkünü ihlal
etmiş olur ve bundan dolayı cezalandırılır. Bu açıdan bekar bir kızla yapılan cinsel
birleşme, erkek açısından zina suçunu meydana getirmeyebilir ancak bekar kız açısından
aynısı söylenemez. Evlendiğinde bakire çıkmayan kızın cezası baba evinin girişinde
taşlanarak (recm) ölümdür. Kız hakkında recm hükmünün burada infaz edilmesi, aynı
zamanda iffetli bir kız evlat yetiştirme konusunda başarısız olmuş babaya toplumun
kınamasını da ifade eder.30 Kanunsuz fiilin suç ortaklarından olan bekar erkek tespit
edilirse kız recm edilmekten kurtulur ve ikisi ebediyen ayrılmamak üzere evlendirilir.
Ayrıca erkek kızın babasına elli şekel para cezası öder.31
Öte yandan evli Yahudi bir kadının, kocası dışında herhangi bir kişiyle cinsel
ilişkiye girmesi, her iki taraf açısından da büyük büyük bir suçtur ve üç büyük günahtan
biridir. Ama gentile32 kadının durumu farklıdır. Halacha 33, Yahudi olmayan kadınları
önüne gelenle yatan fahişe olarak kabul eder ve Kutsal Kitap’taki “onların bedeni eşek
bedeni gibidir ve boşalmaları da atlarınkine benzer”34, cümlesinin hükmü onlara
uygulanır. Evli olsun ya da olmasın gentile kadınlar arasında fark yoktur ve sadece
Yahudileri ilgilendirdiği için evlilik konsepti gentileye uygulanmaz. (Putperestler için
evlilik yoktur). Bu nedenle zina kavramı, Yahudi bir adam ile gentile kadın arasındaki
cinsel ilişki için kesinlikle uygulanmaz. Üstelik Talmud, bu tür bir ilişkiyi “insanla hayvan
arasındaki ilişki”nin günahına eşit sayar. Aynı gerekçeyle gentile’nin babalığa sahip
olmadığı kabul edilir. Talmudic Encylopedia’ya göre “Yahudi olmayan birinin karısıyla
ilişkiye giren biri ölüm cezasına çarptırılmaz.”
25
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Çıkış 20/14.
Levililer 20/10.
Besalel, s. 447; Jacob Neunser, The Babylonion Talmud, Sanhedrin, III, 451-452(66b).
Tesniye 22/28-29.
Nahum M. Sarna, The JPS Torah Commentary: Genesis,2001, s. 114.
Jeffrey H. Togay, The JPS Commentary, Deuteronomy 22/ 20-21, s.206; Tesniye, 22/13-21.
Tesniye 22/28-29.
Gentile, İsrail topraklarında Yahudi olmayan kimselere verilen ad. Bkz. Basalel a.g.e
Halakhah, İbranicede gitmek anlamına gelen “halakh” kökünden türemiş olup Yahudilerde suç hukukuyla
alakalı terimleri ifade eder. Bkz. Besalel a.g.e
Hezeikel 23/20.
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2. Zina Suçunun Tespiti
Tevrat’a göre zinanın cezası ölümdür. Fakat bu cezanın tatbik edilmesi için evli bir
kadınla cinsel münasebette bulunan erkeğin yakalanması zorunludur.35 Ayrıca Tevrat’ta
ifade edildiği gibi her tür suçu tespit edebilmek için iki veya üç şahidin bulunması
gerekmektedir.36 Ancak Tamar’ın hikâyesinden anlaşıldığı gibi Yahudilikte bazen hamilelik
durumu birisinin zina yaptığını ispatlamak için delil sayılmıştır.37
3. Zina Suçunun Cezası
Tevrat’ta zina suçunun çeşitli cezaları mevcuttur. Bunlardan ilki hiç şüphesiz bu
makalenin başlığında da belirtilen recm yani taşlama cezasıdır. Recm cezası, diğer idam
türlerinden farklı olarak, toplumun aşırı öfkesine, hıncına neden olan eylemlere yönelik
uygulanırdı. Nitekim Yahudilik’te de bu cezanın sadece zina karşılığı olmayıp, en ağır
suçlara yaptırım olarak da karşımıza çıkmaktadır. Aslında, recm cezası, insanlık tarihinin
ilk dönemlerinde Ortadoğu’da bulunan diğer kavimlerin de uyguladığı bir cezalandırma
yöntemiydi. İsrailoğullarında bu cezanın önemi, diğer cezalarda olduğu gibi Tanrı
iradesiyle emredilmiş bir görev şeklinde görülmesidir. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki
recm cezası Yahudilikte sadece zina için verilen bir ceza olmayıp anne-babaya itaatsizlik
yapan, adam kaçıran ve peygamberlik iddiasında bulunan vb. kişilere de uygulanan bir
ceza yöntemidir.
Recm cezasını hak eden bir suçu işleyen kişinin fiili, sadece kendisiyle ilgili
olmayıp, yaşadığı toplumu ve aile yapısını da kirletmekteydi. Tevrat, tüm mükellefleri
muhatap alarak, yasak fiili yapanı taşlamalarını emretmiştir. “O kişiyi önce tanıklar, sonra
bütün halk taşa tutsun. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldırmalısınız.”38Rabbîler
hukukunda, recm cezası, uygulanan yaptırımların en ağırı olarak kabul edilmiştir.39
Recmden önce, şahitler ellerini suçlunun başına koyarlardı. Tevrat, bu konuda
şöyle der: “Onu ordugâhın dışına çıkar. Ettiği laneti duyan herkes elini adamın başına
koysun ve bütün topluluk onu taşlasın.”40 Bu davranış, suçun oluşturduğu kirliliğin,
İsrailoğulları topluluğundan suçluya aktarılarak, toplumun bu günahtan arınmasını temsil
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Tesniye 22/22.
Tesniye 19/15; Ayrıca bkz. Cabir b. Abdullah’tan gelen rivayete göre ise zina suçunun sabit olması için
Tevrat’ın en az dört şahit istediği belirtilmektedir. Bkz. İbn Hacer, el-Metalibu’l-‘Aliye, (thk. Habiburrahman
el-A‘zami), Beyrut 1993, c. III, s. 326-327; Heysemi, Nuruddin Ali b. Ebi Bekr, Mecma‘u’z-Zevaid ve
Menba‘u’l-Fevaid, Beyrut 1988, c. VI, s. 271-272; ayrıca Kurtubî de zinanın İspatlanması ve onunla ilgili bir
hükmün çıkarılması için Tevrat’taki ifadelere göre dört şahidin olması gerektiğini belirtir. Bkz. Kurtubî,
Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed (v. 671/1272), elCâmi‘li Ahkâmi’l – Kur’ân, y.y. 1372/1952, V, 83. Fakat
Tevrat’ta şahitlik ile ilgili konu içerisinde bu iddiayı destekleyebilecek hiçbir söze rastlanmamaktadır.
Tekvin 38/24-26.
Tesniye 17/7.
www.halakhah.com
Levililer 24/14.
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etmektedir.41 İnfazı ilk başlatanlar şahitler olmak zorundaydı. “O kişiyi önce tanıklar,
sonra bütün halk taşa tutsun. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldırmalısınız.”42 Şahitlerden
sonra, taşlama sırası erkeklere gelirdi. Kutsal kitapta belirtildiğine göre taşlamada kadın
bulunmuyordu veya kadınlar taşlama işine iştirak etmiyordu. “Bunun üzerine kentin
bütün erkekleri onu taşlayarak öldürecekler. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız.
Bütün İsrailliler bunu duyup korkacaklar.”43 Tevrat’ın bu pasajından anlaşıldığı üzere, söz
konusu cezadan maksat, İsrailoğullarının, bu türden cezayı hak edecekleri günahların
sonucundan korkarak, bu suçlardan uzak durmalarını temin etmektir.
İnfaz yerine 4 kubit44 kala suçlunun elbisesi çıkarılırdı.45 Erkekler sadece önü
kapatılmış olarak, kadınlar ise gömlek tarzı bir örtüyle recm edilirdi. Hahamlar, iffetsizlik
teşvik edilir endişesiyle, elbiseyle recmi gerekli görürdü.46 Tevrat, Sekila (taşlama) ile ilgili
olarak, bu kişiye el değmeyecek; “Ya taşlanacak ya da okla vurulacak; ona insan eli
değmeyecek”47 demektedir. Bu pasaj, yalnızca mahkûma taş atma değil, mahkûmun taşa
atılması şeklinde de anlaşılmıştır. rabbîler hukukunda, Tevrat hükümlerinde
bulunmamasına karşın, recm için özel bir şeklin ve yerin icat edildiğini görmekteyiz.
Tevrat’ta, hazır bulunanların suçluyu taşa tutarak öldürmeleri öngörülmesine rağmen,
rabbîler hukuku, recm cezasına, suçlunun derhal ölüp fazla acı çekmemesi için, onu
yüksekten çukura itmekle başlanacağını kurallaştırmıştır.48
Bu amaçla, suçlunun boyunun iki katı kadar bir çukur kazılarak, anlık ölüme neden
olması için, kendisini uyaran şahitlerden biri tarafından, elleri arkadan bağlı olarak, derin
çukura itilirdi. Daha yüksekten itilirse, vücut parçalanarak bozulup çirkinleşeceği için,
çukur çok derin olmamalıydı. Genelde, bu itme ile suçlu ölürdü. Suçlu ölürse, görev yerine
getirilmiş olurdu. Şayet suçlu itme ile ölmezse, ikinci şahit suçluya ağır taş fırlatmalıydı. O
kadar ağır ki, en az iki kişinin kaldırabileceği ağırlıkta olmalıydı. Bu ağır taş, suçlunun
göğsü üzerine atılırdı. Suçlu bunlara rağmen ölmezse, orada bulunanlar, suçluyu ağır
taşlarla taşlayarak, ölmesini sağlarlardı.49
Bütün bunlar yapılırken, suçluya sarhoş edici şarap verildiği için, yapılan
muameleden dolayı acı çekmediği düşünülürdü. Ayrıca, cezanın uygulanması esnasında,
mahkeme heyetinden hiç kimse orada bulunamazdı.50
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Eldar Hasanov, “Yahudi Şeriatinde Recm Cezası”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 12, 2008, s. 183200.
Tesniye 17/7.
Tesniye 21/21.
Kubit: Dirsekten orta parmağa kadar olan uzunluk ölçüsü. Bkz. Besalel a.g.e.
Hasanov, “Yahudi Şeriatinde Recm”, s. 195.
www.halakhah.com
Çıkış 19/13.
Hasanov, “Yahudi Şeriatinde Recm”, s. 195.
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Taşlanarak öldürülme günahı içinde, Tanrı’ya lânet etme veya putperestlik suçu
işleyen mahkûmlar erkek ise, taşlama sonrası bu günahkârların asılmasını Tevrat
emretmektedir. Yine Tevrat, asılan suçlunun günbatımından önce ağaçtan -asılı olduğu
yerden- alınmasını istemektedir.51
Taşlama cezası, genelde yerleşim yerlerinin dışında uygulanmıştır. Göçebe hayat
yaşadıkları dönemle (çölde geçen 40 yıl) ilgili olarak, Tevrat şöyle der; “…Onu ordugâhın
dışına çıkar...”52
İsraillilerin çölde dolaştıkları safhalarda, konaklama mekânlarının dışı infaz için
emredilmiştir. Şehir hayatına geçildiği dönemlerde, taşlama cezaları için infaz yeri, şehrin
kapısı olarak belirtilmiştir. Gerek çölde dolaştıkları dönemde gerekse yerleşik hayata
geçtikleri dönemde, İsrailoğullarının, taşlama cezalarını, toplu yaşam alanlarının dışında
uygulamalarının emredildiği görülür. Bunun sebebi, İsrail halkının, suçun kirinden
temizlenmesi arzusu olarak belirtilmektedir. “…Aranızdaki kötülüğü ortadan
kaldırmalısınız…”53
Tevrat’ın (Tora) IV. Kitabı olan Sayılar’ın 15. bölümündeki cümlelerde recm
cezasının nasıl ve nerede uygulanacağı belirtilmiştir. Bu cümleler şunlardır:
“İsrailliler çöldeyken, Şabat Günü odun toplayan birini buldular. Odun toplarken
adamı bulanlar onu Musa’yla Harun’un ve bütün topluluğun önüne getirdiler. Adama ne
yapılacağı belirlenmediğinden onu gözaltında tuttular. Derken Rab Musa’ya, O adam
öldürülmeli. Bütün topluluk ordugâhın dışında onu taşa tutsun’ dedi. Böylece topluluk
adamı ordugâhın dışına çıkardı. Rabb’in Musa’ya buyurduğu gibi, onu taşlayarak
öldürdüler.”54
Cezanın uygulanması için özel bir zaman ve mekân yoktur. Getirilen en mühim şart
cezanın üç din bilgininin katılmasıyla uygulanmasıdır. Cezanın uygulanması için suçlu bir
direğin yanına getirilir ve sağ eli direğin sağ tarafına, sol eli direğin sol tarafına bağlanır.
Suçlu ne ayakta nede oturarak değil belini eğmiş bir şekilde durmalıdır. Cezanın çıplak
bedene uygulanması hasebiyle Mabede gelenler suçlunun elbisesini çekerek üzerinden
çıkartacaklardır. O esnada elbisenin yırtılmasına veya sökülmesine dikkat edilmez.
Suçlunun arkasına koyulan taşın üzerinde ellerinde dana derisinden yapılmış kırbaç
tutanlar duracaktır. Kırbacın eni el genişliğinde olmalı, uzunluğu yerden göbeğe yetişecek
ölçüye ulaşmalıdır. Cezanın uygulanması esnasında suçlunun başka bir yöne bakmaması
gerekmektedir. Kırbacı vuran iki eliyle kırbacı kaldıracak, var gücüyle suçlunun bedenine
vuracaktır. Bu esnada kırbacın üçte ikisinin suçlunun omuzlarına, üçte birinin ise
omuzlardan geçerek göğsünün ortasına değmesi gerekir. Cezanın uygulanması sırasında
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bilginlerden en saygın olanı Kutsal Kitaptan “Bu kitapta yazılı yasanın bütün sözlerine
uymaz, Tanrınız Rab’bin yüce ve heybetli adından korkmazsanız, Rab sizi ve soyunuzu
korkunç belalarla, büyük ve sürekli belalarla, ağır iyileşmez hastalıklarla vuracak.” 55
pasajını okuyacak, ikincisi toplanmış halde olanlara kırbaç vurmaları için emir verecek,
üçüncüsü ise kırbaç vuranların arasında durarak sırası geldiğinde vuracaktır. Cezanın
uygulanması kişinin günahını silmeye yetecektir.56
“Yakma” şeklindeki infaz türü Tevrat’a göre ikinci derece sert ve ağır bir ceza teşkil
etmektedir. Yakın akraba ile dokuz farklı cinsel ilişkinin ve zinanın bir türü bu şekilde
cezalandırılmıştır. Bir kadınla ve kızıyla cinsel ilişkiye girmeyi içeren yakın akraba
ilişkisinin bir tipi ki, bu şahsın kayınvalidesi ve baldızı anlamında yorumlanmıştır. Burada
bahsedilen özel bir zina ise din adamının evli olan kızının yasak ilişkisidir. Tevrat, “o kadın
ateşle yanacaktır.”57 ifadesi ile infazın bu tipine vurgu yaparak işaret eder.
Yakma cezasının uygulanma şekli zaman içerisinde değişme göstermiştir. Saduki
mezhebine58 göre bu ceza suçlunun etrafında odun toplayarak yakma şeklinde
gerçekleştiriliyorduysa da Ferisi mezhebinden59 olan bilginler onların hukuki kuralları iyi
bilmediklerini ileri sürerek bu uygulama şeklini kabul etmemiştir. Onlar bu cezanın şöyle
uygulanacağını kurallaştırmışlardır: Suçlu dizine kadar hayvan pisliği içinde ayakta
durdurulacak, sert bir kumaş boynuna sarılarak her iki ucu şehitlere verilecektir. Onlar bu
kumaşı çekerek suçlunun ağzını açtıracak ve ağzını açtığı zaman erimiş kalay veya kurşun
ağzına dökülecek ve bununla da onun dahili organları yanacaktır.60 Daha sonra suçlu
babalarının gömüldüğü yerde gömülmeyip mahkeme tarafından tahsis edilmiş başka bir
yerde gömülecektir.
“Boğma” şeklindeki infaz ise Talmudik yasalara göre suçluyu en yumuşak yöntemle
idam etme şekli olarak yorumlanmıştır.61 Zina ve benzeri suçların karşılığı olan en hafif
idam yöntemidir. Boğma cezası şu şekilde uygulanır:
Suçlu dizine kadar hayvan pisliği içinde ayakta durdurulacak, sert bir kumaş
boynuna sarılarak her iki ucu şahitlere verilecektir. Onlar bu kumaşı her iki taraftan
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çekerek suçluyu boğacaklardır.62 Suçlu öldükten sonra babalarının gömüldüğü yerde
gömülmeyip mahkeme tarafında tahsis edilmiş başka bir yerde gömülecektir. Ceza
verilirken kullanılmış olan kumaşın da mezara yakın bir yerde gömülmesi gerekir.63
4. Zina Çeşitleri Ve Cezaları
4.1. Nişanlı Kızla Zina ve Cezası
Yahudilikte nişanlı kızın konumuz açısından evli kadın gibi kabul edildiğinde64
yabancı bir erkekle gönüllü olarak girdiği cinsel ilişkiye de kavramsal ifadesiyle “zina” adı
verilmektedir Nitekim Tevrat’ta evli kadınla nişanlı kız yan yana zikredilmiştir.65 Ancak
verilecek ceza açısından evli kadın ile nişanlı kız arasında fark arz ettiğinden dolayı bu
konuların bağımsız başlıklar altında ele alınması uygun olacaktır.
4.2. Başkası ile Evli Olan Kadınla Zina ve Cezası
Evlilik kutsal bir müessesedir. Evliliği korumak kadın ve erkek için eşit derecede
bir görev olsa da maalesef pek çok toplumda evliliği korumak konusunda kadınlar daha
gayretli olmak zorunda bırakılmıştır. Eşine sadık ve saygılı kalmak hususunda kadının
yükümlülüğü daha fazla gibi gösterilse de Tevrat’a göre evli kadınla zina durumunda erkek
ve kadın aynı cezayı hak etmektedir. Tevrat’ın evli olduğu halde zina işleyen taraflara
öngördüğü idam türü ise boğma (henek) yöntemi ile infazdır.66
Yahudi geleneğine göre, erkek açısından zina suçunun oluşması için kadının evli
veya nişanlı olması gerekmektedir. Evli bir erkek nişanlı ya da evli olmayan bir kızla
birlikte olsa, Yahudi geleneği bu durumu zina kapsamında incelemez ve idamla
cezalandırma cihetine gitmez.67 Fakat evlilik bağı olmadan bir kızla cinsel ilişki,
beraberinde o kızla mecburi evlilik ve ölünceye kadar o kızı boşayamama ve kızın
babasına yüklü miktarda para ödemek gibi yaptırımları getiren bir suçtur. Bu hususta ki
Tevrat cümlesi şöyledir: “Eğer bir adam nişanlı olmayan erden bir kızla karşılaşır, tutup
onunla yatarsa ve bu ortaya çıkarsa, kızla yatan adam kızın babasına elli gümüş verecek.
Kıza tecavüz ettiği için onu karı olarak alacak ve yaşamı boyunca onu boşayamayacaktır.”68
Bir erkek, başka birisiyle evli bir kadınla ilişkiye girerse başka bir erkeğin mülkünü
ihlâl etmiş olur ve bu sebepten dolayı cezayı hak eder. Evli Yahudi bir kadının, kocası
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dışında birisiyle ilişkiye girmesi Yahudi geleneğinde üç büyük günahtan birisidir.69 Bir
kadının zina işlediği ispat edilirse kocası onu boşamak mecburiyetindedir.70 Zina sadece
kocaya karşı işlenmiş bir suç değildir, Tanrının yasaklarının da ihlâl edilmesidir. Bu
yüzden Yahudi Tanrısı zînakârların boğularak idamını istemektedir. Tevrat, bu konuda
şöyle der;
“Eğer bir adam başka birinin karısıyla yatarken yakalanırsa hem kadınla yatan
adam hem kadın, ikisi de öldürülecek. İsrail’den kötülüğü atacaksınız.”71 Tevrat
cümlesinde geçen zina olayı İbranice “niuf” kelimesi ile karşılanır. Niuf, evli bir kadının
eşinin haricinde başka bir erkekle, bilinçli olarak ilişkide bulunması anlamına gelmektir.72
Tevrat’ta idam cezası öngörüldüğü halde idam yöntemi belirtilmemişse, bu ceza boğma
(henek) yöntemi ile infaz edilecek demektir.73 Henek yöntemi ile idamı gerektiren zina
suçuna örnek olarak vereceğimiz bir diğer Tevrat cümlesi de şu şekildedir: “Biri başka
birinin karısıyla, yani komşusunun karısıyla zina ederse hem kendisi hem de zina ettiği
kadın kesinlikle öldürülecektir.”74 Şayet evli kadın 12 yaşından küçükse ceza almaz. O
kadınla birlikte olan yetişkin erkek boğularak idam edilir. Aynı şekilde evli kadın yetişkin,
erkek 13 yaşından küçükse kadın ceza alır, fakat erkek yaşı küçük olduğu için ceza almaz.75
Yahudilerce, “zina etmek”, Yahudiliğin temel ahlâkî ve ritüel esaslarının kalbini teşkil
ettiğine inandıkları on emrin yedinci maddesinde; “komşunun karısına yan gözle bakmak”
fikri onuncu maddesinde yasaklanmıştır.76 Yahudi geleneğinde evli kadınla zina suçtur,
cezası ise boğularak idam edilmektir.77
4.3. Akraba ile Zina ve Cezası
Hemen hemen bütün dinler yakın akrabaya hürmeti emretmektedir. Tüm insanlık
açısından yakın akraba ile birlikte olma fikri kabul edilebilir bir olgu değildir ve asla kabul
edilebilir bir olgu da olamaz. Yakın akraba gurubuna giren insanlar bizim etimiz,
kemiğimiz, kanımız, canımız, en kıymetlilerimizdir. Bu kadar yakınımızda olan bizlere
merhametle muamele eden veya bizim kendilerine merhamet ve şefkatle muamele
ettiğimiz kimselerle cinsel ilişki düşüncesi aklı ve mantığı normal işleyen kişiler için
imkânsızdır. Bunu düşünmek bile toplumda düzensizlik ve ahlâksızlığa yol açacaktır.
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Ensest, yakın akrabayla gerçekleşen cinsel münasebettir. Yahudi anlayışına göre
toplumda bazı yakın akrabalar arasında cinsel ilişki kesin bir suretle yasaklanmıştır. Bu
yasaktan dolayı akraba olan kişiler asla birbiriyle evlenemezler. Ensest konusu ilkel
kabilelerden beri varlığını sürdüren bir totem anlayışıdır. Bu anlayışa göre tek ve aynı bir
totem grubunun mensupları, aralarında cinsel ilişkide bulunamadıkları gibi dolayısıyla
birbiriyle evlenemezler.78 Kendisine analık yapan kimseye ya da onun yerini alan diğer
şeylere –kana, aileye, kabileye- bağlı kalma eğilimi her kadının ve her erkeğin içinde
doğuştan var olan bir özelliktir.79 Fakat bu özellik aile kurumunu belirsizleştirdiği hatta
aile olgusunu ortadan kaldırdığı için Yahudilik ve birçok din tarafından yasaklanmıştır. En
başta semavi dinler olmak üzere, ensesti şiddetle kınamışlar ve kesin bir şekilde
reddetmişlerdir. Bir ailede ana, baba ve çocuklarının cinsel kimlikleri birbirinden
tamamen ayrıdır. Herkes kendi cinsel ve ruhsal kimliği doğrultusunda kendi kendini
tanımlar ve ona göre yaşar. Dolayısıyla bir ailede ensest olayının nüfuz etmesi aile
bireylerinin cinsel kimliğine birer saldırı niteliğinedir. Bu nedenden dolayıdır ki dinler,
ensesti çirkin ve tutarsız bir davranış olarak kabul görürler.
Eski Ahit, yakın akrabalarla cinsel münasebetin yaşanmasının önüne geçmek için
kimlerin kimlerle evlenebileceğini net olarak belirtmiştir. Ayrıca, bu yasağa uymayanların
sapıklık içinde olduklarının altını çizmektedir. “Hiçbiriniz cinsel ilişkide bulunmak için
yakın akrabasına yaklaşmayacak, Rab benim.”80 Eski Ahit’te adının çokça geçtiği bu
sapıklık, bir suç olarak kabul edilmiş ve çeşitli yaptırımlarla da desteklenmeye
çalışılmıştır. Çünkü ensest ilişki, evlilik müessesesine zarar vermekle kalmayıp, kan bağına
dayanan yakınlıkları/akrabalıkları zedelemektedir. Tevrat’ta belirtildiği üzere kan bağı
bulunan kimseler arasında evlilik söz konusu olamaz. Kardeşler, aynı ana babadan olan
yakınları, yengeler, sütanneler, babanın kardeşleri ile katiyen evlenilemez. İnsanın kızı ya
da oğluyla da evlenmesi hem günah hem de suçtur.81
İnsanların cinsel özgürlüğü konusundaki görüşler sadece toplumdan topluma
değil, zamandan zamana bağlı olarak da farklılık arz etmektedir. Ancak tarih boyunca tüm
toplumlarda söz konusu olan cinsel tabuların başında, aynı ailenin bireyleri arasındaki
cinsel münasebet ya da toplum bilimlerindeki deyimiyle ensest gelir.82 Ana baba ve
çocuklar ya da kız ve erkek kardeşler arasındaki cinsel münasebet, yalnız yasaların değil
ahlaki kuralların da kesinlikle affedemeyeceği bir davranış olarak her zaman kesin bir
şekilde kınanmış ve de yasaklanmıştır. Yakın akrabalar arasındaki cinsel münasebet
toplumu ahlaki çöküntüye uğratmaktadır. Böyle bir sapıklık içerisindeki kişiler anne, baba
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ve kardeş kavramlarını ortadan kaldırmakta ve aile olgusuna zarar vermektedir.
Dolayısıyla bu durum aileye önem veren Eski Ahit için çok mühim bir mesele olmaktadır.
Tevrat’ta ensest olaylarına zaman zaman rastlanabilmektedir. “Hiçbiriniz cinsel
ilişkide bulunmak için yakın akrabasına yaklaşmayacak, Rab benim. Annenle cinsel ilişkide
bulunarak babanın namusuna dokunmayacaksın. O senin annendir. Onunla ilişki
kurmayacaksın. O, babanın namusudur. Annenden ya da babandan olan, ister seninle aynı
evde doğmuş olsun, ister olmasın üvey kız kardeşlerinden biriyle cinsel ilişki
kurmayacaksın. Kızının ya da oğlunun kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü onların
namusu senin namusundur. Babanın evlendiği kadından doğan kızla cinsel ilişki
kurmayacaksın. Çünkü o babandan olmadır, senin kız kardeşin sayılır. Halanla cinsel ilişki
kurmayacaksın çünkü o babanın yakın akrabasıdır. Teyzenle cinsel ilişki kurmayacaksın;
çünkü o annenin yakın akrabasıdır. Amcanın namusuna dokunmayacaksın. Karısına
yaklaşmayacaksın; çünkü o senin yengendir. Gelininle cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü
oğlunun karısıdır. Kardeşinin karısıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o kardeşinin
namusudur. Bir kadının hem kendisiyle hem kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Kadının
kızının ya da oğlunun kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü onlar kadının yakın
akrabasıdır. Karın yaşadığı sürece onun kız kardeşini kuma almayacak ve onunla cinsel
ilişki kurmayacaksın. Bu davranışların hiç birisiyle kendinizi kirletmeyin. Çünkü
önünüzden kovacağım uluslar böyle kirlendiler. Onların yüzünden ülke bile kirlendi.
Günahından ötürü ülkeyi cezalandırdım. Ülke, üzerinde yaşayan halkı kusuyor. İster yerli
olsun ister aranızda yaşayan yabancılar olsun kurallarıma ve ilkelerime göre
yaşayacaksınız. Bu iğrençliklerin hiçbirini yapmayacaksınız. Sizden önce bu ülkede
yaşayan insanlar bütün bu iğrençlikleri yaparak ülkeyi kirlettiler. Eğer sizde ülkeyi
kirletirseniz, ülke sizden önceki uluslara yaptığı gibi sizi de kusar. Kim bu iğrençliklerden
birini yaparsa halkın arasından atılacaktır. Buyruklarımı yerine getirin. Sizden önceki
insanların iğrenç törelerine uyarak kendinizi kirletmeyin. Tanrı’nız Rab benim.”83
Levililerin bu ifadelerinde, insanların yakın akrabaları arasında kimlerle cinsel
münasebette bulunamayacağı tek tek açıklanmaktadır. Ayrıca Tanrı, bu kişilerle
münasebette bulunmanın sakıncasından ve bu iğrenç durumun zararlarından söz ederek
bunlardan kaçınılması gerektiğini emretmiştir.
Yine Eski Ahit’te yakın akraba arası cinsel ilişki kuran kişileri önemli tehditler
beklemektedir. “Babasının karısıyla yatan, namusuna leke sürmüş olur. İkisi de kesinlikle
öldürülecektir. Ölümü hak etmişlerdir. Bir adam geliniyle yatarsa, ikisi de kesinlikle
öldürülecektir. Rezillik etmiş, ölümü hak etmişlerdir.”84 Başka bir pasajda aynı günahın
laneti şu şekilde ifade edilmiştir: “Babasının karısıyla yatana lanet olsun! Çünkü o
babasının yatağına leke sürmüştür. Annesinden ya da babasından olan kız kardeşiyle
83
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yatana lanet olsun! Kaynanasıyla yatana lanet olsun.”85 babasıyla cinsel münasebette
bulunma eylemi o kadar çirkin bir suç olarak görülmüştür ki Eski Ahit bunu yapan kişiyi
ölümle cezalandırmaktadır. Ayrıca kız kardeş ve kaynanayla cinsel ilişki de ölüm cezası
kapsamındaki suçlardır. Bu sapıklığı açıklayıcı ve onun çirkinliğini belirtici başka dinsel
metinleri de göstermek mümkündür: “Kimse babasının karısını almayacak, babasının
evlilik yatağına leke sürmeyecektir.”86
Eski Ahit’in başka ifadelerinde kişinin hem kadın ve hem de kızıyla cinsel ilişkiye
girmesi, suç olarak değerlendirilmiştir.” Bir adam hem bir kızla hem de kızın annesiyle
evlenirse, alçaklık etmiş olur. Aranızda böyle alçaklıklar olmasın diye üçü de
yakılacaktır.”87 Böyle bir ilişkiye girdiği için olaya karışan tüm şahıslar yanmakla
cezalandırılmıştır. Böylesine adi bir suçun ölümle sonuçlanması Yahudiler açısından
adalet olarak görülmektedir.
Yakın akraba arası cinsel ilişkinin ne kadar şiddetle yasaklandığı malumdur. Çünkü
toplumsal ve genetik yapı bu duruma müsaade etmemektedir. Yahudi kültüründe ciddi bir
şekilde yasaklanan yakın akraba arası cinsel münasebet bir tabudur ve tabuya aykırı
hareket eden herkes cezalandırılmalıdır. Aksi halde toplum çökecek ve başıboşluk,
Tanrı’nın yasalarını amaçsız ve işlevsiz bırakacaktır. Eğer bu duruma karşı çıkılmayıp bu
durum hoş görülürse toplum zedelenir. Tanrı bunları lanetlemiştir. Halkın da bunu
kınaması gerekir. Çünkü bir nesil kendisinden sonrakilere yeni bir kuşak bırakmalıdır.
Tanrı’nın bu emirleri dikkate alınmazsa yeni nesil yozlaşmış olacak dolayısıyla
kendisinden sonra hiçbir değer ve varlık bırakmayacaktır.
4.4. Adetli Kadınla Zina ve Cezası
Her insanın kendine ait bir takım muayyen halleri vardır. İster erkek olsun ister
kadın, insana has bu özellikler insan doğasının bir gereğidir. İşte Yahudi kültüründe de
Eski Ahit’te belirtildiği üzere böyle özel durumlarda erkek ve kadınların nasıl davranması
gerektiği ile ilgili birtakım kurallar vardır. Yahudiler, bunlara uymak zorundadır. Aksi
halde Tanrı’nın yasaklarını çiğneyerek günah işlemiş olurlar. Eski Ahit, bu özel halleri şu
başlıklar altında toplamıştır: Akıntısı olan yani boşalarak kirlenen adam, adet gören kadın
ve ayrıca kirli sayılan kadınla yatan erkekle ilgili yasalar:
“Adet gördüğü için kan kaybeden kadın yedi gün kirli sayılacaktır. Ona
dokunan da akşama kadar kirli sayılacaktır. Adet gördüğü günlerde kadının üzerinde
yattığı ya da oturduğu her şey kirli sayılacaktır. Kim kadının yatağına dokunursa
giysilerini yıkayacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. Kim kadının üzerine oturduğu
herhangi bir şeye dokunursa o da giysilerini yıkanacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır.
85
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Kadının yatağındaki ya da oturduğu şeyin üzerindeki herhangi bir eşyaya dokunan herkes
akşama kadar kirli sayılacaktır. Adet gören kadının kirliliği onunla yatan adama da bulaşır.
Adam yedi gün kirli kalır ve yattığı her yatak kirli sayılır. Eğer bir kadının adet günleri
dışında uzun süreli bir kanaması varsa ya da kanaması adet günlerinden sonra da devam
ediyorsa kanaması olduğu sürece adet günlerinde olduğu gibi kirli sayılır. Kanaması
olduğu sürece adet günlerinde olduğu gibi yattığı her yatak ve üzerine oturduğu her şey
kirli sayılacaktır. Kim bunlara dokunursa kirli sayılacak, giysilerini yıkayacak, yıkanacak
ve akşama kadar kirli kalacaktır. Ama kanama durursa kadın yedi gün bekleyecek sonra
temiz sayılacaktır. Sekizinci gün iki kumru ya da iki güvercin alıp Buluşma Çadırının giriş
bölümüne getirecek ve bunları kâhine verecektir. Kâhin, birini günah sunusu ötekini
yakmalık sunu olarak sunacaktır. Böylece kadının kanamasından doğan kirlilikten Rabbîn
huzurunda arıtacaktır. İsrail halkını kirliliğinden arındıracaksın. Öyle ki aralarında
bulunan konutumu kirletip kirlilik içinde ölmesinler. Akıntısı olan, boşalarak kirlenen
adam, adet gören kadın, akıntısı olan erkek ya da kadın ve kirli sayılan kadınla yatan
erkekle ilgili yasa budur.”88 Yukarıda çok açık bir şekilde Yahudilerin nelere uyması
gerektiği açıklanmıştır. Burada görülen durum kirli sayılan erkek veya kadının arınma
süresinin uzun olmasıdır. Bunun sebebi de inananların olduğunca temiz bir biçimde
Tanrı’ya ibadet etmesi ve bu kirlilikten bir an önce arınmaları olsa gerektir.
“Adet gördüğü için kirli sayılan bir kadınla cinsel ilişki kurmayacaksın.”89 Bu ifade,
adet gören kadının dokunulmazlığını belirtip ondan uzak durulmasını emretmektedir.
Çünkü Tanrı, adet olma özelliğiyle kadına bedensel bir temizleme imkânı verirken erkeğe
de kadınına özlem duyma fırsatı sağlamıştır. Bu yüzden kirli sayılan kadınla girilen cinsel
ilişkiler, Eski Ahit ’te yasak ve günah olarak nitelendirilmiştir. Kadınların aybaşı
döneminde cinsel ilişkiye girmesi yasaklanmıştı ama bunun nedeni, kadının o anda pis ve
iğrenç olarak görülmesi değildi. Aybaşının gerekçesi aslında, erkeğin, karısını ‘elde var bir’
olarak görmesini önlemekti. Çünkü bir erkek, karısını fazlasıyla kanıksar duruma gelebilir
ve karısı da onu arzulamaz; bu yüzden Tevrat, kadının aybaşından sonra yedi gün boyunca
cinsel ilişkiye kapalı olmasını, böylece kocasının gözünde evlendikleri günkü kadar sevgili
bir konuma gelmesini istemektedir.
“Adet gören bir kadınla yatıp cinsel ilişki kuran adam, kadının akıntılı yerini açığa
çıkarmış, kadın da buna katılmış olur. İkisi de halkın arasından atılacaktır.”90 Yukarıdaki
pasaj erkeğin, kadın akıntılıyken onunla cinsel ilişkiden uzak durmasını emretmektedir.
Çünkü böyle bir ilişki, kadının hoş olmayan durumunu ortaya çıkarmış olduğu için erkeğin
bu şekilde görmesini yasaklamıştır. Eğer buna rağmen günah işlenirse ikisi de halk
arasından atılmak suretiyle toplumdan dışlanmış olurlar.
88
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4.5. Hemcins ile Zina ve Cezası
Homoseksüellik, Lûtîlik ve Livâtâ olarak da adlandırılan bu günah Tevrat’ta Sodom
ve Gomora isimli uygarlıkların helâk sebebi olarak bildirilir.91 Eşcinsellik terimi daha çok
erkeklerle ilgili olarak kullanılmaktadır. Kadınlarda bu durum lezbiyenlik adı ile
tanımlanmaktadır. Günümüzde özellikle Amerika gibi bazı ülkelerde eşcinsellerin
kurdukları “gay” örgütleri bu fiile resmiyet kazandırmaya çalışmaktadır. Bugün Ortodoks
Yahudilik, homoseksüelliğin yasallaştırılması doğrultusundaki modern eğilimlere karşı
çıkmaktadır.92
Yahudilik, Tevrat’ın açıklaması doğrultusunda homoseksüelliği (eşcinsellik) iğrenç
olarak tanımlar. Konu ile ilgili Tevrat cümleleri şu şekildedir: “Kadınla yatar gibi bir
erkekle yatma. Bu iğrençtir.”93 Moşe Farsi, bu Tevrat cümlesini şu şekilde açıklamaktadır:
“Karşı cinsle ilgili cinsel yasaklar kendi içlerinde ne kadar kötü ve günah olsa da doğal
birer ilişkiyi ifade etmektedir. Eşcinsellik ve hayvanlarla ilişki ise doğaya aykırılıkları
vurgulanırcasına diğer yasak ilişkilerden bile ayrı tutulmuştur. Tevrat’ın bunları
anlatışındaki sert üslup Tanrı’nın doğaya aykırı bu iki eylemi gerçekleştirenlere ne kadar
öfkelendiğine ve bu kişilere yönelik tiksintiye işaret etmektedir. Talmut’ta bu sözcük “Toe
Ata Ba –Sen bu yaptığınla yolunu şaşırmışsın-” şeklinde tanımlanır.”94 Yahudi kutsal kitabı
olan Tevrat’ta bu tür sapıklıkların cezasının ölüm olduğu kesin bir dille belirtilmektedir.
Tevrat cümlesi şöyledir: “Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik
etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir.”95
Yahudi din bilginleri olan Rabbîler böylesi tiksindirici bir fiilin cezasının ise
taşlanarak öldürülme olduğu hususunda hemfikirdirler.96 Talmud’a göre bu iğrençliği
yapan tarafların aktif ya da pasif olması arasında hiçbir fark yoktur. Her ikisi de aynı
günahtan ve cezadan sorumludur. İki taraf da taşlanarak öldürülür.97 Yahudi din âlimi
Ezra’ya98 göre ise biri diğerine tecavüz etmişse, tecavüze uğrayan sorumlu değildir.99
Ayrıca burada şunu da belirtmekte fayda vardır: Tevrat eşcinsel ilişki yasağı açısından
sadece iki erkek arasındaki ilişkiyi yasaklamıştır. İki kadın arasındaki ilişki hakkında açık
bir yasak yazılı değildir. Böyle bir durumun cezası da Tevrat’ta bulunmamaktadır. Yasağın
olmaması bu durumun meşruluğunu göstermemektedir. Yahudi Tanrısı, Yahudilerin
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sadece emrettiği şekilde yaşamalarını, başka uygarlıkların davranışlarını yapmamalarını
emretmektedir.
4.6. Hayvanla İnsan Arasında Cinsel İlişki ve Cezası
Tanrı bu dünyayı yarattığında her canlıyı türüne göre özellik ve şekillerle
yaratmıştır. Yaratanın isteğine karşı davranışlar mümkün olmakla birlikte, bu
davranışların sonunda hayır ve bereket bulunmamaktadır. Yaratıkların çoğalması da
yaratıcının koyduğu kural ve düzen içinde gerçekleşmek zorundadır. Bu kuralların ihlâli
beraberinde maddî ve manevî problemleri de getirecektir. Mesela, at ve eşek karışımından
oluşan katır, yeni bir nesil üretemez.
Farklı türlerdeki canlılar birbirleri için uygun olmadığı gibi insan nesli de diğer
canlı türleri için uygun değildir. Her tür canlı yalnızca birbiri için uygundur. Bir insanın,
kendisinden her yönden düşük konumdaki bir hayvanla birlikte olması mantıksız ve
onursuz bir durumdur. Yahudi Tanrısı Tevrat’ta (Tora) insanların hayvanlarla birlikte
olmasını kesin bir dille yasaklamış, böyle çirkinlik yapmaya kalkanların öldürüleceğini
belirtmiştir. Tora’da bildirilen şu emirler gayet yerindedir: “Bir hayvanla cinsel ilişki kuran
adam kesinlikle öldürülecek, hayvansa kesilecektir.”100 “Bir kadın cinsel ilişki kurmak
amacıyla bir hayvana yaklaşırsa, kadını da hayvanı da kesinlikle öldüreceksiniz. Ölümü
hak etmişlerdir.”101 “Hayvanlarla cinsel ilişki kuran herkes öldürülecektir.”102 Bu
cümlelerde her cins, her tür hayvan kastedilmektedir. Memeli hayvanlar, kuşlar,
sürüngenler vb. hayvanlarla ilişki yasaklanmaktadır.103 Son derece çirkin bir sapıklık
olarak değerlendirebileceğimiz bu tarz ilişkiler, aklı eren bir toplumun da nefretle
karşılayacağı ve şiddetle itiraz edeceği büyük bir günahtır. Bu şekilde sapık bir davranışın
cezası ise taşlanarak öldürülmektir.104
Yahudi Tanrısı insan onuruna yakışır bir hayat sürmesini istediği Yahudilerin
yasak davranışlara kalkıştıkları takdirde Tevrat’ta emrettiği üzere cezalandırılmasını da
istemektedir. Şayet günahkâr bu yasak fiili insanların görmediği bir yerde işlerse veya
günaha şâhit olan hiçbir kimse yoksa Tevrat bu kişi ya da kişileri lânetlemektedir. Konu ile
ilgili Tevrat cümlesi şu şekildedir: “Herhangi bir hayvanla cinsel ilişki kurana lânet olsun!
Bütün halk, Âmin! diyecek”.105
Tevrat, Yahudileri şu cümlelerle nasihatle uyarmaktadır: “Bir hayvanla cinsel ilişki
kurmayacaksın. Kendini kirletmiş olursun. Kadınlar da cinsel ilişki kurmak amacıyla bir
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hayvana yaklaşmayacak. Sapıklıktır bu.”106 Yahudi Tanrısı yasaklarının dışına çıkarak
hayvanla ilişki kuracak kadar basitleşen inançlılarının cezasız bırakılmayacağını, ceza
olarak ise taşlanarak öldürülmeleri gerektiğini Tevrat vasıtası ile bildirmektedir.
4.7. Tecavüz ve Cezası
Yahudilikte kıza tecavüz etme durumunda erkeğin suçu ve bunun sonucunda
cezası daha farklı şekilde ele alınarak buna uygun bir biçimde yaptırım uygulanır. Olayın
kızın rızası dışında gerçekleşmesi cezalandırmada ağırlaştırıcı neden olarak mütalaa
edildiğinden erkek daha ağır cezaya çarptırılır. Burada mali cezaya çarptırılmakla birlikte
kızla evlenme zorunluluğu da vardır. Temelde uygulanan kural bu olmakla birlikte başka
türlü düzenlemeyi gerektiren bazı özel durumlarda bu kuralı istisna edilmekte ve çözüm
için, diğer vasıtalara başvurulmaktadır.
Erkek kıza tecavüz ettiği durumda mali cezaya çarptırılmakla birlikte, boşanma
hakkını kaybetmesi kaydıyla kızla evlenmeye mecbur edilecektir. Bu durumda kız tarafına
ödenmesi gereken mali ceza, kızın normal başlık parası yerine geçen “para cezası”
kategorisinin yanı sıra “tazminat” kategorisinde değerlendirilen iki çeşide ilaveten hem de
acı vermiş olduğu için ödeme çeşidi olarak toplamda dört çeşit altında toplanılmaktadır. 107
Erkeğin, çarptırıldığı mali cezalara ek olarak, kızla boşanmamak koşuluyla evlenmesi
gerektiği kuralı Tevrat hukukuna dayanmaktadır.108 Bu kural Rabbîler tarafından da kabul
edilmiştir. Erkek kızı istemese bile buna zorlanmalıdır. Hatta kızın fiziksel kusuru
olduğunu ileri sürerse bile erkeğin evlilikten kaçma şansı yoktur. Talmud’da ifade edildiği
üzere “kız ayağı sakat, kör ve çıbanlı olsa bile” erkek onunla evlenmeye zorlanacaktır.109
Kuralın bu şekilde koyulmasından anlaşılmaktadır ki İsrail evlatlarında bu türden
olayların önüne geçilmesinin temin edilmesi, ayrıca bu vesileyle suçundan ötürü
uğrayacağı yaptırımları dikkate alan erkeğin tecavüze olan meylini engellemek
hedeflenmiştir.
Erkeğin evliliği reddetme yetkisi olmadığı halde bu yetki kıza ve babasına
verilmiştir. rabbîler kızın veya babasının bu evliliğe rızaları bulunmadığı durumda erkeğin
kızla evlenmeyerek sadece para cezasına çarptırılacağı şeklinde görüş öne sürmüşlerdir.110
Tevrat’ta tecavüz etme durumunu düzenleyen metinde kızın veya babasının böyle bir
hakkı olmasından söz edilmezken “kız kendi rızasıyla ilişkiye girdiği takdirde ona ve
babasına tanınan bu yetkinin tecavüz edilmesi durumunda tanınmamasının uygun
olmadığını” ileri sürmüş ve bağlayıcı bulmuşlardır.111
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Tecavüz eden erkekle aralarında evlenme engeli bulunan kadınların durumlarının
hukuken nasıl olması gerektiği, evlenmeseler bile evlilik engeli veya ilişki yasağıyla ilgili
kuralı çiğnediklerinden dolayı çarptırılacakları belirli cezanın yanı sıra ceza olarak erkeğe
başka hangi yaptırımlar uygulanması gerektiği Rabbîler arasında tartışmaya neden olmuş,
bu grupta yer alan bazı kadınların, kendileriyle ilişkiye giren erkekle aralarında
evlenmelerine yönelik engelden dolayı evlenmeseler bile, erkeğin mali cezaya
çarptırılması sonucuna varılmıştır.112 Mahkeme tarafından uygulanacak yaptırım, erkeğin
mali cezaya çarptırılmasıdır. Bu konuda hüküm vermek için toplanan mahkeme heyetinde
en az 3 din bilgini bulunması şarttır.113 Erkeği mali cezaya çarptırmanın nedeni, bekareti
bozulan kızla evlenmeye olan isteğinin azalmasından oluşan zararı tazmin ettirmekle
birlikte babasının da bakire olmayan kıza verilecek başlık parasında kaybedeceği miktarı
telafi ettirmektir.114
4.8. Zina Kuşkusu
Eşi tarafından zina yaptığı gerekçesiyle suçlama zifafta kızın bakire olmadığının
anlaşılması durumunda ya da evliliğin daha sonraki bir döneminde de ileri sürülebilir. Bu
durumda iddiayı incelemek için kurulacak mahkemede bulunan hakimlerin sayısı 23
kişiden az olmamalıdır. Çünkü ortaya atılan iddianın doğrulanması halinde kadının ölüm
cezasına çarptırılması gerekir. Bu ceza da 23 kişiden az mahkeme heyeti tarafından
verilemez.115 İddianın ileri sürüldüğü zaman açısından yargılama yöntemi değişmektedir.
Bu değişimi dikkate alarak konuyu zina kuşkusunun, zifafta mı yoksa daha sonraki bir
zamanda mı ileri sürüldüğü konusunda iki durumda incelenmektedir.
Davanın zifaf esnasında vuku bulması konusu Tevrat’ın Tesniye bölümünde ele
alınmakta ve bu durumda hukuki düzenlemeyi şu şekilde özetlemektedir. “Erkek iddiasını
zifafta ileri sürdüğünde kızın ebeveyni kızlarının bakire olup olmadığını kanıtlayan yatak
çarşafını bekaretin ispatı için din adamlarına getirerek erkeğin iddiasının haksız olduğunu
ispatlamalıdır. Erkek, haksız olduğu ortaya çıktığında, mali cezaya çarptırılacak ve ayrıca
kızı boşama hakkını kaybedecektir. Fakat iddiası doğru çıktığında kız cezaya çarptırılır. 116
Kızın recm cezasına çarptırılması için sadece bekâretsizlik suçlaması esas alınmamakta,
ayrıca bekareti gideren ilişkinin zina olduğunun ispatlanması gerekir. Kızın zinadan
suçlanarak recm cezasına çarptırılması için iddianın geçerlilik şartları kızın Yahudi olması
ve bekaretin bozulma nedeni olan ilişkinin kızın nişanlılık döneminde kendi rızasıyla
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gerçekleşmesidir. Erkek iddiasını kızla halvete girdiğinde derhal ileri sürmelidir. Henüz
halvete girmemişse 30 gün sonrada ileri sürebilir.117 Erkeğin bu iddiası üzerine kurulacak
yargı meclisi olay hakkında araştırma başlatacaktır. Eğer kız tarafı bunu yalanlıyorsa ispat
etmesi gerekir.118 Bu da daha önceden zikrettiğimiz gibi yatak çarşafıyla ispatlanabilir.
Eğer kız tarafı ispat edemezse, erkeğin haklı olduğu ortaya çıkmış olacaktır. Dolayısıyla bu
durumda kızın recm cezasına çarptırılması kaçınılmaz olacaktır.
Davanın zifaftan sonra vuku bulmasına gelince; Yahudi hukukunda eşlerin
birbirlerine sadakati hususunda erkeğe daha çok hak tanımaktadır. Çünkü Tevrat hukuku
ve rabbîler hukuku, eşinden şüphelendiğinde, ihanet etmediğini ispat etmek için onu
zorlamaya tabi tutma yetkisini erkeğe tanımıştır. Bunun karşılığında kadının kocasını
sadakate davet etme ye yönelik meşru zorlamaya sahip olduğundan söz edilemez.119
Eşinden şüphelenen erkeğin bu durumunu gidermek için “kadının acı suyu içmesi”
ritüeline başvurulacaktır. Bu ritüelle ilgili kuralları düzenleyen yasayı Tevrat hukuku
“kıskançlık yasası” olarak isimlendirir.120 “Bir adam karısını kıskanır ve ona karşı şüphe
duyarsa, ama ispatlamak için şahidi yoksa, eşini kâhine götürecektir. Orada kadın için
zeytinyağı ve günnük karıştırılmamış arpa unu (bunlar suçu anımsatma içindir)
sunacaktır. Kâhin kadının baş örtüsünü çıkararak saçını dağıtacak ve eşinin getirdiği bu
sunuyu ona verecek. Kendisi ise toprak bir kabın içine kutsal su koyarak konutun kurulu
olduğu yerden az bir miktarda toprak alarak suya katacaktır. Sonra kasına yemin ettirerek
“eğer bu suçu yapmadıysan lanet getiren bu acı su sana zarar vermesin. Eğer yaptıysan Rabb
sana eriyen kalça ve şişen karın versin. Halkın arasında seni lanetli ve iğrenç duruma
düşürsün” diyecek, Kadın cevaben “âmin, âmin” diyecektir. Kâhin bu lanetleri bir kâğıda
yazıp acı suyunda yıkayacak. Kadının elindeki kıskançlık sunusunu alarak Rabb’in
huzurunda sallayacak ve sunağa getirecek. Bu sunudan bir avuç alarak sunakta yakacak,
sonra kadına acı suyunu içirecek. Eğer kadın suç işlemişse kalçaları zayıflayarak onu
ayakta tutamayacak ve karnı şişecek. Böylece hakikat ortaya çıkacak ve kadın suçunun
cezasını çekecek. Eğer kadının suç işlemediği ortaya çıkmış olursa, iddiasından dolayı
eşine hiçbir şey yapılmayacaktır.121
4.9. Evlilik Sonrası Bakire Olmama Durumu
Bekâret, Yahudiler için Eski Ahit ’te belirtildiği üzere olmazsa olmaz şartlardan bir
tanesidir. Cezası ölümle sonuçlanan bir eylemdir. Fakat vurgulanması gereken başka bir
nokta da bekâretin sırf erkeklerin keyfiyetine bırakılmış bir durum olmadığıdır. Eski Ahit,
özellikle kadınlar için bekâret aramayı isterken diğer taraftan erkeğin de bunu istismar
117
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etmemesini istemiştir. Erdenliğin kendisi hem erkek hem kadın için önemli bir tavır
olduğundan aslında buna önem verilmekle evlilik kurumuna önem verilmiş olunmaktadır.
Eski Ahit’te karı ve koca, ancak evlilik çatısı altında birbirleriyle mutlu bir yaşam
sürebilirler. Buna bağlı olarak Eski Ahit, yasak evliliklere ve cinsel yaramazlıklara çok sert
bir şekilde karşı çıkar. Sadece evlilik kurumunun içinde kendi eşiyle mutlu olmayı emreder
“Bir kadın yoldan çıkar, kocasıyla evliyken kendini kirletirse ya da bir koca karısını
kıskanır, ona karşı yüreğinde kuşku uyanırsa, kâhin, kadını Rab’bin önünde durduracak bu
yasayı ona uygulayacak. Kocası herhangi bir suçtan suçsuz sayılacak, kadınsa suçunun
cezasını çekecektir.”122
Eski Ahit, bir kadında bulunması gereken özelliklerden bir tanesinin erdenlik yani
bekâret olması koşulunu vurgular. Hatta çoğu zaman erdenlik, şiddetle istenen bir şart
halini alır. Eğer bu şart evlenecek kadında bulunmasa ceza olarak öldürülmesi bile söz
konusu olmaktadır. Tevrat’ta evlenen bir erkek, karısında kızlık belirtileri bulmazsa, o
zaman genç kadını babasının evinin kapısına çıkarmakta ve kentin adamları onu
taşladıktan sonra ona ölecek denilmekte, evlenip de bakire çıkmayan kadınların
taşlanarak öldürülmesini öngörmektedir.123 Çünkü o erkeğin namusunun bir ölçüsüdür.
Kadının bekâretine gelecek bir zarar aslında erkeğin toplumsal statüsüne ve onuruna
çalınmış bir lekedir.
Kadında bekâret aramak, erkeğin kıskançlık güdüsünün bir yansımasıdır. Aslında
erkek, kızlık zarına önem vermekle onu tamamen sahiplenmek için onun temiz olması
şartını ön koşul olarak kabul etmektedir. Erkek, kendisi bakir olmasa dahi kıskançlık
içgüdüsü nedeniyle kadını elinin altında görmek ister. Böylece iktidar tüm kıskançlığına
rağmen erkektedir. Öyle ki, kadının vücudu üzerinde hâkim olan erkek, kadını kendi malı
sayarken kadının erkek üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Erkeğe bu hakkı veren Tanrı, erkeğin
zevki uğruna kadının kızlık zarını çok ciddiye alırken, erkek için hiçbir sınırlama
getirmemiştir.124 Bu durumu Eski Ahit ’te de görmek mümkündür. Burada kadının
bekâretinin kutsallığına rağmen çoğu zaman erkeğin bunu istismar ettiği ve dolayısıyla
Tanrı’nın da buna çok kızdığı bilinen bir durumdur.
4.10. Cariyeler ile Birliktelik
“Bir adam bir cariyesiyle yatarsa, eğer kadın nişanlı, bedeli ödenmemiş ya da azat
edilmemişse, ikisi de cezalandırılacak ama öldürülmeyecek. Çünkü kadın özgür
değildir”125 Bu yasak ilişkide adam, karısını bırakıp başkalarıyla cinsel ilişkiye girmektedir.
Evde bulunan hizmetçilik görevi yapan cariyeyle girilen yasak ilişkinin sonucunda, ikisi de
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sınırı geçmiştir. Tevrat’ın bunun için de muhakkak bir cezası vardır. Bâkire olmayan bir
cariyenin kendi rızası ile normal şekilde ilişkiye girmesinde ceza söz konusudur. Şartlar
yerinde olduğu durumda cariye kırbaçlanacak, onunla ilişkiye giren kişi ise suç sunusu
getirecektir. Suçu kendi rızasıyla işlediği durumda kırbaçlanması gereken cariye her
ilişkiye göre ayrıca cezalandırıldığı halde erkeğin tüm ilişkiler için bir sunu getirmesi
yeterlidir.126
Yahudi olmayan cariyelere ise cinsel eşya olarak bakılırdı. Cariyenin efendisi, onun
oğulları, arkadaşları, misafirleri de dâhil olmak üzere cariyeyle ilişkiye girerek hem cinsel
ihtiyaçlarını tatmin eder hem de cariyenin gebe kalarak yeni özgür olmayan bir çocuk
doğurmasına ve bu vesileyle efendinin malvarlığında bir artımın meydana gelmesine
sebebiyet verirlerdi. Tevrat’tan önceki dönemlere ait olan bu uygulamaları Tevrat
değinmeden bırakmış127 ve değiştirmemiş, bunu cariyeliğin doğası olarak mülâhaza
etmiştir.128
Sonuç
Zinadan dolayı öngörülen cezalar tarih botunca uygulanagelmiş birer müeyyide
olarak karşımıza çıkmaktadır. Zina cezası sıradan bir ceza olmayıp toplumda aile yapısının
zarar göreceği endişesiyle insanların aşırı nefretle tepki verdiği bir eylem sonucunda
uygulanmıştır. Dinlerde, ailenin korunması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla çeşitli
kurallar mevcuttur. Hemen her din, can ve mal güvenliği, aklın ve neslin korunması ile
bireyin namus ve diğer kişilik haklarının gözetilmesi yoluyla insan ve toplum varlığının
devam ettirilmesi için belirli düzenlemeler getirmiştir. Nitekim Yahudi dini metinlerinde
de gerek Tevrat gerekse Rabbiler hukukunda, söz konusu ceza şeklinin ön görülmesinde
toplum tarafından hoş görülmeyen eylemlerin temel alınmış olduğu açıktır.
Toplumsal hayat için korunması zorunlu olan bir düzen mevcuttur. Bu düzen
dinlerdeki hukuk sistemlerinin altyapısını teşkil eder ve temel hükümlerini oluşturur.
Bireyler, birbirlerine karşı hak gasplarına girişmeleri gibi durumlarda hem toplumun
tepkisiyle karşılaşmakta hem de oluşturulan hukuk kurallarının gerektirdiği
müeyyidelerle cezalandırılmaktadır. Bu nedenden dolayı Yahudiler bu cezaların sonucu ne
olursa olsun uygulamaktan hiçbir zaman çekinmemişlerdir. Çünkü onlara göre bu ceza
aynı zamanda Tanrı’nın emridir ve bu emri yerine getirmezlerse, günaha gireceklerdir. Bu
cezanın uygulanması daha sonraları uygulamadan kaldırılmış olmasına karşın Yahudiler
bu uygulamayı kültürel olarak devam ettirmişlerdir. Zina cezasının toplum tarafından
uygulanan bir ceza olduğunu ve toplumun nefretinin dışa vurması, toplumsal nefrete
sebep olan eylemin failinin hak ettiğini bir şekilde alması gerektiğine inanılmıştır. Tüm
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bunlara dayanarak, kökeni daha eski kültüre dayanan ve Tanrı tarafından öngörülerek,
vahiy onayından geçmiş olan bu cezanın kültürel özelliğinin dini özelliğinden daha ağır
bastığı söylenebilir.
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