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                                                               Denizden Geçiş 

 

Peraşamız ilk bakışta basit görünen bir önermeyle başlamaktadır: 

Paro halkı salıverdiğinde, Tanrı onları, daha kısa olmasına rağmen, Pelişti Yolu’na yönlendirmedi; çünkü 

Tanrı, “Eğer halk savaşla yüzleşirse, fikir değiştirip Mısır’a dönebilir” demişti. Böylece Tanrı halkı Kızıldeniz’e 

doğru çöl yolundan dolaştırdı. Bene-Yisrael Mısır’dan savaşa hazır halde çıkmışlardı. (Şemot 13:17-18) 

Tanrı halkı Vaat Edilmiş Topraklara, daha doğrudan bir yol olan sahil yolundan götürmemişti.1 Bu konuda 

verilen sebep, bunun önemli bir anayol olmasıydı. Mısır’ın, kuzeydoğu yönünden, örneğin Hiti ordusu gibi 

kuvvetler tarafından saldırıya uğrayabileceği esas yolu teşkil ediyordu. Mısırlılar bu yol boyunca bir dizi kale 

inşa etmişti ve Bene-Yisrael bunları zapt edilemez nitelikte görmekteydi. 

Ancak biraz derine inersek, bu karar bazı sorulara yol açmaktadır. Öncelikle: halkın gittiği alternatif 

güzergâhın potansiyel olarak daha da travmatik olduğunu görüyoruz. Tanrı onları çöl yoluyla dolaştırarak 

Kızıldeniz’e doğru götürmüştür. Bunun sonucu da, kısa bir süre sonra göreceğimiz üzere, Bene-Yisrael’in, 

Mısır savaş arabalarının gittikçe kapattıkları uzak bir mesafeden kendilerini takip ettiklerini gördükleri zaman 

kaçacak hiçbir yer bulamamaları olmuştur. Büyük bir korkuya kapılmışlardı. Savaş korkusundan tamamen 

esirgenmiş değillerdi. Dolayısıyla ilk soru: Neden Kızıldeniz? Görünürde bu, olası tüm güzergâhların en 

kötüsüydü. 

İkincisi, eğer Tanrı Bene-Yisrael’in savaşla yüzleşmelerini istemiyor ve bunun, halkın Mısır’a dönmeyi 

istemesine yol açacağına inanıyor idiyse, o zaman Bene-Yisrael Mısır’dan neden hamuşim, yani “silahlı” veya 

“savaşa hazır” halde çıkmışlardı? 

Üçüncüsü: eğer Tanrı Bene-Yisrael’in savaşla yüzleşmesini istemiyor idiyse, neden Paro’yu onları 

takibe kışkırtmıştır? Tora’nın metni bunu açıkça söylemektedir: “Paro’nun kalbine güç vereceğim ve onların 

peşine düşecek. Ama Paro ve tüm ordusu ile şeref kazanacağım ve Mısırlılar Benim A-Şem olduğumu 

bilecekler” (Şemot 14:4). Bu bölüm boyunca Tanrı’nın Paro’nun kalbine güç verdiğini üç kez okumaktayız 

(Şemot 14:4, 8, 17). 

                                                      
1 Bkz. yeni yayınlanan ve haritalar, güzel ilüstrasyonlar, ayrıntılı açıklamalar ve İbranice metne yaptığım yeni çeviriyi içeren Exodus: The Koren Tanakh 

of the Land of Israel.  



Tora buradaki “şeref kazanacağım” motivasyonuna açıklık getirmektedir. Mısır ordusunun Deniz’de 

mağlup edilmesi, Tanrı’nın gücü hakkında ebedi bir hatırlatıcı haline gelecekti. “Mısırlılar Benim A-Şem 

olduğumu bilecekler.” Mısır, savaş arabalarından, ordulardan ve askeri güçten daha güçlü bir kuvvetin var 

olduğu gerçeğini idrak edebilecekti. Ama peraşamızın açılışı, Tanrı’nın öncelikli olarak Bene-Yisrael’in 

duygularını önemsediğini belirtmişti – kendi şerefini veya Mısırlıların inancını değil. Eğer Tanrı, açılış 

pasuğunun belirttiği üzere, Bene-Yisrael’in savaşla yüzleşmelerini istemiyor idiyse, o zaman onların Deniz’de 

bu saldırıya tanık olmalarını neden organize etmiştir? 

Dördüncüsü: Tanrı, Bene-Yisrael’in “Mısır’a geri dönelim” demek için bir sebepleri olmasını 

istememişti. Ama Kızıldeniz’de halk, Moşe’ye buna çok yakın anlamda bir şeyi söylemişti: 

“Mısır’da mezar mı yoktu da bizi çölde ölmeye getirdin?! Nedir bu, bizi Mısır’dan çıkarmakla bize yaptığın? Sana 

Mısır’dayken ‘Bizi rahat bırak da Mısır’a hizmet edelim’ diye söylediğimiz de bu değil miydi? Çünkü bizim 

içinMısır’a hizmet etmek, [burada] çölde ölmemizden daha iyi olurdu!” (Şemot 14:11-12) 

Beşincisi: Tanrı’nın, Bene-Yisrael’in, Kutsal Toprakları ele geçirmek için yapmak zorunda kalacakları 

savaşlar için kendilerine kuvvet verecek özgüveni geliştirmelerini istediği açıktır. Öyleyse Deniz’de neden 

bunun tam da aksini yapmak ve her şeyi Tanrı’ya bırakmak zorunda kalacakları bir ortam oluşturmuştur? 

Moşe halka “Korkmayın” diye cevap verdi. “Sağlam durun ve A-Şem’in bugün size sağlayacağı kurtuluşa şahit 

olacaksınız. Çünkü bugün gördüğünüz Mısırlıları bir daha hiç görmeyeceksiniz. A-Şem savaşacak sizin için; siz 

sadece sakin olun.” (Şemot 14:1-14) 

Bunu takip eden mucize Yahudi dimağına o kadar etkili bir şekilde işlenmiştir ki, Deniz Şarkısı’nı her gün 

sabah duası sırasında söyleriz. Denizin yarılışı, kendine has şekliyle, tüm mucizelerin en büyüğüydü. Ama 

Yahudi özgüvenine katkıda bulunmamıştır. A-Şem savaşacak sizin için; siz sadece sakin olun. Mısırlılar Bene-

Yisrael tarafından değil, Tanrı tarafından ve konvansiyonel savaşla değil, bir mucize yoluyla mağlup 

edilmişlerdi. Öyleyse bu karşılaşma Bene-Yisrael’e cesareti nasıl öğretmiştir? 

Altıncısı: Peraşa bir başka savaşla, Amalek karşısındaki çarpışmayla sona ermektedir. Ama bu kez, 

halk adına hiçbir şikâyet yoktur; korku yoktur, travma yoktur, ümitsizlik yoktur. Yeoşua savaşta halka komuta 

etmektedir. Moşe; Aaron ve Hur’un desteğiyle, bir tepenin doruğunda ellerini havaya kaldırmış halde durmakta 

ve halk da Göklere baktığı zaman ilham almakta, kuvvet kazanmakta ve galip gelmektedir. 

Öyleyse peraşanın açılış pasuğunda söylenen o korku nerededir? Bazı yönlerden Mısırlılardan bile 

daha büyük bir korkuya sebep olan Amalek savaşçılarıyla yüz yüze geldiklerinde Bene-Yisrael, Mısır’a geri 

dönmek istediklerini söylememişlerdir. Halkın bu olaydaki mutlak sessizliği, su ve yiyecek eksikliği 

hakkındaki önceki şikâyetleriyle son derece güçlü bir tezat halindedir. Bene-Yisrael’in iyi birer savaşçı 

oldukları ortaya çıkmaktadır. 

Öyleyse peraşamızın açılışıyla kapanışı arasındaki bu keskin değişikliğin sebebi nedir? Açılışta Tanrı 

korumacı ve mucizecidir. Kapanışta Tanrı daha gizlidir. Amalek karşısındaki savaşı Kendisi 

gerçekleştirmemekte, bunu yapmaları için Bene-Yisrael’e kuvvet vermektedir. Açılışta Bene-Yisrael 

Mısırlılarla yüzleştikleri zaman paniğe kapılmakta ve Mısır’ı baştan beri hiç terk etmemeleri gerektiğini 

söylemektedirler. Kapanışa gelindiğinde, Amalek’le karşılaştıkları zaman savaşmakta ve kazanmaktadırlar. 

Ne değişmiştir? 

Bana öyle geliyor ki, cevap, burada, daha sonraları kilit bir askeri strateji haline gelen bir taktiğin belki 

de ilk kayıtlı örneğini görüyor olduğumuzdur. Nispeten daha ünlü örneklerden birinde, Jül Sezar, iktidarı ele 

geçirme girişimi çerçevesinde ordusuna Rubikon’u geçmeyi emretmişti. Bu tipteki bir hareket Roma kanununa 



göre kesinlikle yasaktı. Sezar ve ordusu galip gelmek zorundaydı, aksi takdirde idam edilirlerdi. “Rubikon’u 

geçmek” deyişi buradan kaynaklanır. 

1519 yılında Cortes (Meksika’nın fethinde rol alan İspanyol komutan), adamlarını taşımış olan gemileri 

yakmıştı. Artık askerlerinin hiçbir kaçma olanağı yoktu. Kazanacaklar veya öleceklerdi. “Gemileri yakmak” 

deyimi de buradan kaynaklanır. 

Bu taktiklerin ortak noktası, bazen hiçbir geri dönüş yolu, hiçbir ricat hattı, korkunun sebep olduğu 

hiçbir kaçış olanağı olmamasını sağlamak zorunda kalabileceğiniz fikridir. Bu, büyük oynamak gerektiği ve 

sıra dışı cesaret rezervlerine ihtiyaç duyulduğu zamanlarda başvurulan radikal bir stratejidir. Bu haftaki 

peraşamızda yer alan ve aksi takdirde anlaşılması güç olan olayların ardındaki mantık budur. 

Kızıldeniz’i geçmelerinden önce Bene-Yisrael korku içindeydiler. Ama bir kez Deniz’i geçtikten sonra, 

artık hiçbir geri dönüş yolu yoktu.2 Tabii ki, hâlâ su ve yiyecek için yakınıyorlardı. Ama Amalek savaşçılarıyla 

savaşıp onları mağlup etme kabiliyetleri, onların ne kadar da derinden bir değişime uğradıklarını ortaya 

koymaktaydı. Rubikon’u geçmişlerdi. Gemileri ve köprüleri yakılmıştı. Artık sadece ileri bakıyorlardı, çünkü 

hiçbir geri dönüş olanağı yoktu. 

Raşbam, Yaakov’un melekle güreşmesiyle, Moşe’nin Mısır’a dönüş yolunda Tanrı’nın saldırısına 

uğraması (Şemot 4:24) arasında çok dikkate değer bir bağlantı kurmakta ve bunu, fırtınaya yakalanmış bir 

gemide seyahat eden Peygamber Yona’ya da bağlamaktadır.3 Her üçü de, demektedir, karşılarına çıkan tehlike 

veya zorluğun yarattığı korkuya kapılmıştı ve her biri kaçmak istemişti. Yaakov’un güreştiği melek, Moşe’nin 

karşılaşması ve Yona’nın gemisini batırmakla tehdit eden bora – hepsi, Göklerin geri çekilme hattını kestiği 

örneklerdi. 

Herhangi bir büyük girişim, korkuyla gelir. Birçok kez başarısızlıktan korkarız. Bazen başarıdan bile 

korkarız. Acaba ona layık mıyızdır? Acaba onu sürdürebilecek miyizdir? Aşina olduğumuz, tanıdığımız 

yaşamın güvenliğine özlem duyarız. Bilinmeyenden, keşfedilmemiş topraklardan korkarız. Ve yolculuğun ta 

kendisi, bizim kırılganlığımızı, incinebilirliğimizi açığa çıkarır. Evden ayrılmışızdır; varış noktamıza henüz 

erişmemişizdir. Raşbam bize, eğer bu duyguları taşıyorsak, utanç duymamamız gerektiğini söylemektedir. En 

büyük insanlar bile korku duymuştur. Cesaret, korkusuzluk değildir. Tanınmış bir kitabın başlığında söylendiği 

gibi, korkuyu duymak, ama yine de yapmaktır. 

Bazen bunu yapmanın tek yolu, hiçbir geri dönüş yolu olmadığını bilmektir. Franz Kafka 

aforizmalarının birinde şöyle yazmıştır: “Belirli bir noktanın ötesinde, artık geri dönüş yoktur. Bu noktaya 

ulaşmak gerekir.”4 İşte, Kızıldeniz’in geçilmesi Bene-Yisrael için buydu ve bunu yolculuklarının erken bir 

aşamasında deneyimlemelerinin sebebi de buydu. Dönüşü olmayan noktayı, ricatı olmayan hattı, bundan böyle 

yalnız ileri doğru gidebilecekleri kritik noktayı işaretlemekteydi. 

Hayatımızdaki en büyük olumlu değişikliklerin bazılarının, bize meydan okuyan bir durumu 

üstlendiğimizde kendi Kızıldeniz’imizi geçmemiz ve artık geri dönüş yolu olmadığını, yalnızca ileri doğru 

bir yol olduğunu bilmemizle gerçekleştiğine inanıyorum. 

İşte o zaman Tanrı bize, savaşlarımızı gerçekleştirmek ve muzaffer olmak için ihtiyaç 

duyduğumuz kuvveti verir. 

Şabat Şalom 

                                                      
2 Bu açıklama, Midraş’taki, Bene-Yisrael’in denize girdikleri kıyının aynısında karaya çıktıkları yönündeki görüşle uyuşmamaktadır. Ancak görebildiğim 
kadarıyla bu, azınlık görüşüdür. 
3 Raşbam, Bereşit 32:21-29 açıklamaları. 
4 Kafka, Defterler, 16. 



 

 

 

 


