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                                                           Melek Olduğunu Bilmeyen Melek 
 

Yosef ve kardeşlerinin hikayesi dört peraşaya yayılan, Tora’daki en uzun ve en detaylı yazılmış hikayedir. 

Hiçbir şey tesadüfi değildir, her detayın bir önemi vardır. Ancak bu detaylardan biri apaçık bir şekilde alakasız 

görünmektedir – ve tam da bu, Tora fikirlerinin en güzellerinden birini içerir. 

Büyük bir hızla hikâyenin ana hatları aktarılır. Yosef kardeşleri tarafından kıskanılmakta ve onlar 

tarafından nefret edilmektedir. Husumet öylesine derindir ki birbirleriyle barış içinde konuşamamaktadırlar. 

Kardeşler sürüleri otlatmak için evden çıkmışlardır ve Yaakov Yosef’e gidip kardeşlerinin nasıl olduklarına 

bakmasını söyler. Bu karşılaşma, diğer her şeyin kendisinin bir sonucu olacağı esas dramayı başlatacaktır: 

kardeşlerin Yosef’i Mısır’a köle olarak sattıkları an. 

Ancak bu olay neredeyse gerçekleşmeyecekti. Yosef kardeşlerini bulacağını tahmin ettiği Şehem’e 

geldi ancak onlar orada değildiler. Yosef oralarda bir süre dolaşıp, onları bulmayı başaramayınca eve de 

dönebilirdi. O zaman, Tora’nın geri kalanındaki olayların hiçbiri meydana gelmezdi: Yosef köle olmaz, kralın 

naibi olmaz, bolluk yıllarında yiyecek depolanmazdı, Yosef’in ailesi Mısır’a inmezdi, sürgün olmazdı, kölelik 

olmazdı, Mısır’dan çıkış olmazdı. Avraam’a daha önce bir gece vizyonu olarak ana hatları ile gösterilen hikâye 

raydan çıkmak üzere gibi duruyordu. Daha sonra şunu okuruz: 

 

Çayırda dolanırken bir adam Yosef’i buldu ve ona sordu: “Ne arıyorsun?” Yosef cevap verdi: 

“Kardeşlerimi arıyorum. Sürülerini nerede otlattıklarını bana söyleyebilir misin?” “Buradan gittiler” 

dedi adam. “Onların ‘Dotan’a gidelim’ dediklerini duydum”. Böylece Yosef kardeşlerinin peşinden 

gitti ve onları Dotan yakınlarında buldu. (Bereşit 37:15-17) 

 

Tora’da buna benzer başka bir bölüm bilmiyorum: birinin bir yabancıya yol sorduğu görünüşe göre 

önemsiz, son derece hatırlanması zor bir detay. Bu isimsiz adam kimdi? Ve bu bölümün gelecek nesiller için, 

bizim için, ne gibi makul bir mesajı var? Raşi bu kişinin melek Gabriel olduğunu söyler. Ibn Ezra yoldan geçen 

biriydi der. Öte yandan Ramban “Kutsal Olan, Mübarektir O, onun bilgisi olmadan ona bir yol gösterici olarak 

gönderdi” der.  

Ramban’ın, Yosef’in bilgisi olmadan mı, yol göstericinin bilgisi olmadan mı demek istediğini 

bilmiyorum. İkisinin de doğru olduğunu düşünmeyi tercih ediyorum. Tora’nın üstü kapalı söylediği üzere, 

meçhul adam, ilahi takdirin araya girerek Yosef’in olması gerektiği yere gitmesini ve hikâyenin geri kalanının 

akışını sağlamasını temsil ediyordu.  

Mesaj bundan daha anlamlı olamazdı. Gökler bir şeyin olmasını istediğinde ve bu imkânsız gibi 

göründüğünde, hikâyeyi buradan şuraya taşımak üzere, bazen dünyaya bir melek gönderir – melek olduğunu 

bilmeyen bir melek. Böyle iki meleğin hikayesini anlatmama izin verin. Öyle ki, onlar olmasaydı belki de 

bugün İsrael devleti olmayacaktı.   

Bunlardan biri Sefarad bir aileden gelen dikkate şayan genç bir kadındı. 17 yaşında dünyanın en ünlü 

Aşkenazi ailesine gelin gitmişti. İsmi Dorothy Pinto idi; eşi, Cumhuriyetin ilanından önce İsrael’in 

yapılanmasına çok büyük destekte bulunmuş muhteşem Baron Edmond de Rotschild’in oğlu James de 

Rotschild idi.  



Birinci Dünya Savaşı sırasında, sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nun mağlubiyetine ve Filistin’in 

İngiliz Mandası altına alınmasına yol açacak kritik bir an meydana geldi. Birden İngiltere Siyonist rüya için 

kesinlikle merkezi bir hal aldı. Siyonist hareketin başta gelenlerinden Chaim Weizmann İngiltere’deydi, 

Manchester Üniversitesi’nde kimya üzerine deneyler yapıyor ve dersler veriyordu. Ancak Weizmann İngiliz 

toplumunun önde gelen bir üyesi değil, bir Rus göçmeniydi. Manchester Londra değildi. Kimya politika 

değildi. En etkili ve nüfuzlu Yahudi aile Rotschild’lerdi. Ancak Edmond Fransa’daydı. James savaş 

meydanında bir askerdi. Ve İngiliz Rotschild’lerinin hepsi Siyonist değildi.  

O anda, Dorothy birden lider bir rol üstlendi. 1914 Aralık’ında, Weizmann ile ilk tanıştığında sadece 

19 yaşındaydı, Siyonist rüyanın gerçekleştirilmesinde gerekecek politik güçlüklerden çok az anlıyordu. Ancak 

hızla öğrendi. Sezgileri kuvvetliydi, becerikliydi, enerjikti, hoştu ve azimliydi. Weizmann’ı, tanıması ve ikna 

etmesi gereken herkesle iletişime soktu. Two Rothschilds and the Land of Israel (ç.n. Kitap Türkçeye 

çevrilmemiştir. İki Rotschild ve İsrael Toprakları) adlı kitabında Simon Schama şöyle der: “çok genç olmasına 

rağmen, letafet, zekâ ve çelik gibi bir azmin tam da doğru ölçülerdeki karışımı ile duruşu,  muğlak olanı 

kendini adamaya, konuya soğuk duranın konuya şevk ile yaklaşmasına ve kayıtsız duranı anlayışlı olmaya ikna 

ediyordu.” 

Schama, Dorothy’nin müdahalelerinin etkisi ile ilgili şöyle der: “yorulmak bilmez ancak dikkatli sosyal 

diplomasisi sayesinde, fena halde ihtiyaç duyulduğu bir anda, etki ve ikna yolları açmayı başardı”1. Sonuç 1917 

yılında, Siyonist tarihin mihenk taşı olan Balfour Deklarasyonudur – ve Deklarasyonun Lord (Walter) 

Rotschild’e yazılan bir mektup şeklinde olduğunu unutmamalıyız.  

Dorothy’nin eşi James, vasiyetinde, İsrael’in meclis binası olan Kneset’i inşa etmek üzere para bıraktı. 

Dorothy kendi vasiyetinde Yüksek Mahkeme Binasını yapmak üzere para bıraktı. Bu proje, o zamanın Lord 

Rotschild’i, yeğeni Jacob tarafından üstlenildi. Ama tüm yaptıkları arasında, 1914 – 1917 yılları arasında, 

Chaim Weizmann için sağladığı bağlantılar mutlaka en önemlileriydi. Bu bağlantılar olmasaydı, Balfour 

Deklarasyonu ve İsrael Devleti olmayabilirdi.  

Diğer bir önemli şahsiyet, Dorothy de Rotschild’den aşağı kalmayan Eddie Jacobson’dur. Fakir Yahudi 

göçmenlerin oğlu New York’un Doğu Yakasında doğdu, ailesi ile beraber Kansas City’ye taşındı ve orada 

başka bir genç adamla, Harry Truman ile arkadaş oldu. Birbirlerini ergenlik yaşlarından itibaren tanıyorlardı ve 

1917 yılında askeri eğitime beraber gittiklerinde çok yakınlaştılar. Birinci Dünya Savaşının ardından birlikte bir 

tuhafiye dükkânı açtılar. İş 1922’de ekonomik durgunluk yüzünden başarısızlığa uğradı.  

O zamandan itibaren, her biri kendi yoluna gitti. Jacobson gezici satış temsilcisi oldu. Truman ise önce 

eyalet yöneticisi, sonra Senatör, sonra Başkan Yardımcısı ve daha sonra F.D. Roosevelt 1945 yılında görevinin 

başındayken öldüğünde ABD’nin Başkanı oldu. Hayat yörüngeleri çok farklı olmasına rağmen, ikisi arkadaş 

olarak kaldı ve Jacobson Truman’ı sık sık ziyaret eder ve onunla, diğer şeylerin yanında, Holokost sırasında 

Avrupa Yahudilerinin kaderi ile ilgili konuşurdu.  

Savaştan sonra, Amerika’nın İsrael Devleti’ne karşı duruşu birbirine son derece zıt hisleri 

barındırıyordu. Dışişleri Bakanlığı karşıydı. Truman’ın kendisi de Chaim Weizmann ile görüşmeyi 

reddediyordu. 13 Mart 1948’de Jacobson Beyaz Saray’a gitti ve Truman’ın fikrini değiştirmesi ve Weizmann 

ile görüşmesi için ikna etti. Büyük ölçüde bunun sonucu olarak, 14 Mayıs 1948’de, ABD İsrael’e diplomatik 

tanınırlık veren ilk ülke oldu  

 

Birçok yıl sonra Truman şöyle yazar:  

Hayatımın en gururlu anlarından bir tanesini 14 Mayıs 1948 Cuma günü 18.12’de, yeni İsrael 

Devletinin ABD tarafından tanındığını ilan edebildiğimde yaşadım. Balfour Deklarasyonu’nun 

ölümsüz sözlerinde söylendiği gibi “Yahudi halkı için milli bir ev” olarak İsrael’in doğuşunda rol 

oynama şansına sahip olduğum için şeref duyuyorum.  

 

İki kişi, Dorothy de Rotschild ve Eddie Jacobson, tarih sahnesinde ortaya çıktılar ve Chaim 

Weizmann’ı, Arthur Balfour 2 ve Harry Truman gibi, başka türlü görüşemeyebileceği kişilerle bir araya 

getirdiler. Yosef ve kardeşlerini bir araya getiren yabancı gibiydiler, ancak sonuçları son derece daha 

olumluydu. Ben, ikisinin de, melek olduklarını bilmeyen melekler olduklarına inanıyorum.  

Belki de bu sadece milletlerin kaderi için değil hayatlarımızın kritik anlarındaki her birimiz için 

geçerlidir. Bazen kendimizi kaybolmuş hissettiğimiz zamanlar olur ve biri, bizi kaldıracak veya yeni bir 

yöne ve hedefe giden yola işaret edecek bir şey söyler veya yapar. Yıllar sonra, geriye baktığımızda, o 

zaman çok önemli gözükmese de bu müdahalenin ne kadar önemli olduğunu görürüz. İşte o zaman bizim de 

melek olduğunu bilmeyen bir melekle karşılaştığımızı anlarız. Yosef’in yabancısının hikayesi işte budur.  

 

Şabat Şalom 

                                                      
1 Simon Schama, Two Rothschilds and the Land of Israel, Collins, 1978, 196-98. 
2 Weizmann Arthur Balfour ile daha önce görüşmüştü, ancak Dorothy olmasaydı önde giden politikacıların tüm çevresi üzerinde nihayetinde ulaştığı 
etkiye ulaşamayacaktı 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


