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                                                                  Alevler İçinde Bir Saray 

 
 

Kayıtlı tarihte, adaletsizliği T.nrı adına kabul edeceğine, buna T.nrı adına ilk itiraz eden Avraam’dır.  

 
Neden Avraam? Bu haftanın peraşasını okurken kafamızdan hiç çıkmayan soru budur. İşte 

inancımızın hikayesindeki anahtar kişilik, milletimizin babası, tektanrıcılığın kahramanı, sadece 

Yahudiler tarafından değil Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından da kutsal kabul edilen Avraam 

karşımızdadır. Ancak Tora’da, Avraam’ın hayatının önceki dönemlerine ait, T.nrı’nın kendisine “seni 

büyük bir millet haline getireceğim …ve dünyadaki tüm halklar senin aracılığınla kutsanacak” 

demesini gerektirecek bir tasvirine rastlanmamaktadır 

Bu ziyadesiyle tuhaftır. Tora Noah’ın neden T.nrı tarafından seçildiğine dair herhangi bir şüphe 

bırakmamaktadır. “Noah dürüst biriydi, kendi neslinde kusursuzdu. Noah T.nrı ile birlikte yürüdü.” 

Tora, aynı şekilde, T.nrı’nın neden Moşe’yi seçtiğini de açıkça belirtir. Onu genç bir delikanlıyken 

hem Mısır’da hem Midyan’da, adaletsizlik gördüğü zaman hem adaletsizliği yapana hem haksızlığa 

uğrayana müdahale ettiğini görürüz. T.nrı Yirmiyahu’ya “seni rahimde şekillendirmeden önce 

tanıyordum; sen doğmadan önce seni ayırdım; seni milletlere peygamber seçtim” der. Bu kişilerin 

olağanüstü oldukları aşikardır. Ancak Avraam’ın durumunda bu gibi bir ima yoktur. Bu yüzden 

bilgelerimiz, yorumcu ve filozoflarımız çağlar boyunca tahmin yürütmek, metindeki bu bariz boşluğu 

doldurmak, Avraam’ı değişik kılanın ne olduğuna dair kendi görüşlerini sunmak zorunda kalmışlardır.  

Başlıca üç açıklama vardır. İlki Avraam’ın töre yıkıcı, put kırıcı olmasıdır. Bu Moşe’nin halefi 

Yeoşua’nın kendi ismini taşıyan kitabının sonlarına doğru yaptığı bir konuşmaya dayandırılır. Bu 

paragrafa Seder gecesi Agada’da büyük önem verilir: “Avraam’ın babası ve NAhor’un babası Terah 

ezelden beri Nehrin ötesinde otururlardı ve başkalarının ilahlarına taparlardı” (Yeoşua 24:2). 

Avraam’ın babası Terah bir putperestti. Midraş’a göre put yapar ve satardı. Bir gün Avraam bütün 

putları kırar ve sopayı en büyük putun eline bırakarak oradan ayrılır. Babası döndüğünde ve tanrılarını 

kimin kırdığını sorduğunda Avraam en büyük putu suçlar. Babası “benimle dalga mı geçiyorsun? 

Putlar bir şey yapamazlar” deyince, Avraam “o zaman neden onlara tapıyorsun?” diye sorar.  

Bu görüşe göre Avraam çağının putlarıyla mücadele eden ilk insandır. Bu anlayış derindir. İnançlı 

olsunlar veya olmasınlar, Yahudiler sık sık töre yıkıcı olmuşlardır. En devrimci düşünürlerin bazıları, 

özellikle modern çağda, Yahudi’dirler. Fizikte Einstein’dan, psikanalizde Freud’a, müzikte 



Schoenberg’den ekonomide Marx’a, davranışsal ekonomide Amos Tversky ve Daniel Kahaneman’a, 

genellikle kabul edilmiş bilgilerle mücadele etme, yeni şeyler düşünme, dünyayı benzeri görülmemiş 

şekilde görmeye cüret etmişlerdir. Sanki kültürel entelektüel DNA’mızın derininde, Bilgelerimizin 

Avraam haivri, yani İbrani Avraam hakkında söyledikleri şeyi içselleştirmiş gibiyiz. Bilgelerimiz 

Avraam haivri için o bir tarafta, dünyanın geri kalanı diğer taraftaydı demişlerdir.  

İkinci görüşe Maimonides Mişna Tora’sında yer verir: Filozof Avraam. İnsanlığın tek T.nrı’ya olan ilk 

inançlarının ardından putperestliğe düştükleri bir çağda bir kişi, daha çocuk olan Avraam, akıma karşı 

durdu: “kuvvetli adam memeden kesilir kesilmez düşünmeye başladı…merak etti: nasıl olur da bu 

gezegen durmaksızın hareket halinde ve onu hareket ettireni yok?... Öğretmeni, onu eğitecek kimsesi 

yoktu…gerçeğin yoluna ulaşıncaya… ve Bir T.nrı’nın olduğunu bilinceye kadar…Avraam 40 yaşında 

olunca Yaradan’ını tanıdı” (2) Buna göre, Avraam ilk Aristocu, ilk metafizikçi, T.nrı’yı güneş ve 

yıldızları hareket ettiren kuvvet olarak düşünen ilk insandır.  

Mişle, Kohelet ve İyov istisnaları dışında, Tanah’ta çok az felsefe olduğu gerçeği göz önünde 

bulundurulduğunda bu tuhaftır. Maimonides’in Avraam’ı, bazen, Avraam’dan daha çok 

Maimonides’e benzeyebilir. Hatta Yahudiliği pek sevmeyen Friedrich Nietzsche şöyle yazmıştır:   

Avrupa Yahudilere, insanları daha mantıklı düşünmeye yönelttikleri ve daha temiz entelektüel 

alışkanlıklar tesis ettikleri için az bir teşekkür borçlu değildir… Nüfuz kazandıkları her yerde 

Yahudiler daha hassas ayrımlar, daha doğru çıkarsamalar yapmayı ve daha akıllı ve temiz bir şekilde 

yazmayı öğretmişlerdir; onların görevi insanları “rasyonelliği dinlemeye” yaklaştırmaktı.  

Bunun için sunduğu sebep büyüleyicidir. Sadece rasyonalite konusunda Yahudiler eşit şartlara 

sahiptirler. Diğer her yerde, ırk ve sınıf önyargısıyla karşılaşırlar. “Hiçbir şey mantıktan daha 

demokratik değildir” diye yazar. Böylece Yahudiler mantıkçı olmuşlardır ve Maimonides’e göre bu 

Avraam ile başlamıştır.  

Ancak, peraşamızın açılış pasuğu ile ilgili Midraş’ta sunulan üçüncü bir görüş daha vardır: 

 “T.nrı Avram’a şöyle dedi: “toprağını, doğduğun yeri ve babanın evini terk et…” Bu neyle 

karşılaştırılabilir? Bir yerden bir yere seyahat ederken alevler içerisinde bir saray gören bir adama. 

Merak eder adam: “bu sarayın bir sahibinin olmaması mümkün mü?” Sarayın sahibi bakar ve şöyle 

der: “ben bu sarayın sahibiyim”. Öyleyse, babamız Avraam şöyle der: “dünyanın bir hâkimi olmaması 

mümkün mü?” Kutsal Olan, Mübarektir O, bakar ve ona şöyle der: “Ben dünyanın hâkimiyim, 

evrenin hükümdarı”. 

Bu esrarengiz bir Midraş’tır. Ne anlama geldiği açık olmaktan çok uzaktır. Parşömende Bir Mektup 

adlı kitabımda (İngiltere’de Eskiden Radikal, şimdi Radikal adı ile yayınlanmıştır) evrenin düzeni- 

saray - ile insanlığın düzensizliği – alevler- arasındaki zıtlığın Avraam’ı son derece etkilediğini 

savunmuştum. Nasıl olur da T.nrı tarafından yaratılan bir dünyada bu kadar çok kötülük olabilir? Eğer 

biri bir saray yapma zahmetine katlandıysa, onu alevlere terk eder mi? Eğer biri bir evren yaratma 

zahmetine katlandıysa, onun Kendi yarattıkları tarafından çirkinleştirilmesine izin verir mi? Bu 

yorumda, Avraam’ı etkileyen felsefi uyum değil, ahlaki uyumsuzluktur. Avraam için inanç bilişsel 

uyumsuzluktan başlamıştır. Bu uyumsuzluğu çözmenin sadece bir yolu vardır: kötülüğe itiraz etmek 

ve onunla savaşmak.  

 “Sarayın sahibi dışarı baktı ve sarayın sahibi benim dedi” dediğinde Midraş’ın kuvvetle vurguladığı 

anlam işte budur. Sanki T.nrı Avraam’a bu alevleri söndürmek için Bana yardımcı olmana ihtiyacım 

var demektedir.  

Bu nasıl mümkün olabilir? T.nrı kadiri mutlaktır. İnsanoğlu çok güçsüzdür. Nasıl T.nrı Avraam’a 

alevleri söndürmek için Bana yardımcı olmana ihtiyacım var diyebilir?  

Cevap şudur: T.nrı insanlara özgürlük armağanını verdiği için kötülük vardır. Özgürlük olmasaydı, 

T.nrı’nın kurallarına itaatsizlik yapmayacaktık. Ancak aynı zamanda, Yaradan’ın bizim yapmamız 



gerekeni programladığı robottan daha fazlası da olmayacaktık. Özgürlük ve onun kötüye kullanılması 

Adam ve Hava’nın, Kayin ve Evel’in ve Tufan neslinin temasıdır.  

T.nrı neden müdahalede bulunmamıştır? Neden ilk insanların yasak meyveyi yemesini veya Kayin’in 

Evel’i öldürmesini engellememiştir? Neden sarayın sahibi alevleri söndürmemiştir? 

Çünkü bize özgürlük vererek Kendini insanlık haline müdahale etmeme yönünde bağlamıştır. Eğer 

her yanlış yapacağımız sırada bizi Durdursaydı, özgürlüğümüz olamazdı. Hiçbir zaman olgunlaşamaz, 

hatalarımızdan öğrenemez, T.nrı’nın sureti haline gelemezdik. Özgür kişiler olarak var olmamızın 

sebebi T.nrı’nın tsimtsumu, yani Kendini kısıtlamasıdır. Bu sebeple, insanoğlunu yaratma şartları 

dahilinde insan kötülüğü alevlerini Söndüremez.  

Bizim yardımımıza İhtiyacı vardır. Bu sebeple Avraam’ı Seçmiştir. Kayıtlı tarihte, adaletsizliği T.nrı 

adına kabul edeceğine, buna T.nrı adına ilk itiraz eden Avraam’dır. Avraam “tüm dünyanın Yargıcı 

dürüst yargı gerçekleştirmeyecek mi?” demiştir. Noah kabul etmiştir, Avraam etmemiştir. T.nrı 

“Çocuklarına ve ev halkına, doğru ve adil olanı yaparak, T.nrı’nın yollarını takip etmek üzere yol 

göstereceği için Avraam’ı seçtim” demiştir. Avraam bir milletin, inancın, medeniyetin babasıdır. Bu 

millet, inanç ve medeniyet, çağlar boyu, Albert Einstein’ın “neredeyse fanatik bir adalet sevgisi” 

olarak adlandırdığı şeyle göze çarpar.  

Ben Avraam’ın inancın babası olduğuna inanıyorum, ancak kabul ediş yoluyla değil itiraz yoluyla – 

sarayı tehdit eden alevlere itiraz eden, T.nrı’nın lütufkar dünyasını tehdit eden kötülüğe itiraz eden 

inancın babasıdır Avraam. Kötülüğün zaferini reddeden ve dünyayı olması gereken yere yaklaştıran 

adalet ve merhamet eylemleri ile bu alevlerle savaşıyoruz.  

Şabat Şalom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTES 

 

1. Bereishit Rabbah (Vilna), 42:8. 

2. Mishneh Torah, Laws of Idolatry, chapter 1. 



3. Friedrich Nietzsche, The Gay Science, translated with commentary by Walter Kaufmann, New York, Vintage, 1974, 

291. (Türkçeye Şen Bilim olarak çevrilmiştir)                                                            

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


