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                                                                          Evrensel ve Tikel 

 

Yahudilerin en tipik teşekkür, şükran ve takdir ifadesi, “Tanrı’ya şükür” veya “A-Şem mübarektir” anlamına 

gelen Baruh A-Şem terimidir. 

Hasidler, Baal Şem Tov’un doğu Avrupa’daki küçük köy ve kasabaları dolaşıp Yahudilere nasıl 

olduklarını sorduğunu anlatırlar. Ne kadar fakir veya dertli olurlarsa olsunlar, Yahudiler değişmez bir şekilde 

Baruh A-Şem diye cevap verirlerdi. Bu, içgüdüsel bir inanç ifadesiydi ve onu her Yahudi bilirdi. Büyük bir 

Talmud uzmanının öğreniminden veya başarılı kişilerin zenginliğinden yoksundular belki; ama Tanrı’ya 

teşekkür edecek çok şeyleri olduğuna inanırlar ve öyle de yaparlardı. Ne yaptığı ve neden yaptığı sorulduğunda, 

Baal Şem Tov “Ve Sen kutsalsın; Yisrael’in övgüleriyle oturursun [tahtında]” (Teilim 22:4) pasuğunu aktararak 

cevap verirdi. Dolayısıyla, bir Yahudi ne zaman Baruh A-Şem derse, Şehina, yani Tanrısal Mevcudiyet için bir 

taht inşa edilmesine yardımcı olmaktadır. 

Baruh A-Şem sözleri bu haftaki peraşada geçmektedir. Ama bir Yahudi tarafından söyleniyor değildir. 

Bu sözleri söyleyen kişi, Moşe’nin kayınpederi Yitro’dur. Mısır Çıkışı’ndan sonra tekrar Moşe’ye katılarak 

Moşe’nin eşini ve çocuklarını da yanında getiren Yitro, Mısır’da olup biten her şeyi damadından dinledikten 

sonra “Sizi Mısır’ın ve Paro’nun elinden kurtaran ve halkı Mısır’ın hakimiyetinden özgür kılan A-Şem, 

mübarektir [Baruh A-Şem]” (Şemot 18:10) demektedir. 

Tora’da bu ifadeyi kullanan üç kişi vardır ve üçü de Yahudi değildir – Avraam’ın antlaşmasına dâhil 

olmayan, harici kişilerdir. İlki Noah’tır: “Şem’in Tanrı’sı A-Şem mübarektir” (Bereşit 9:26). İkincisi, 

Avraam’ın, Yitshak için bir eş almak üzere gönderdiği ve Eliezer olduğu tahmin edilen kâhyasıdır: “Efendim 

Avraam’ın, iyiliği ve doğruluğu efendimi terk etmeyen Tanrı’sı A-Şem mübarektir” (Bereşit 24:27). Üçüncüsü 

de bu haftaki peraşada Yitro’dur.1 

Acaba bu manidar mıdır? Neden Tanrı’ya yönelik bu övgü Noah, Eliezer ve Yitro’ya atfedilirken, diğer 

yanda Bene-Yisrael’den, Deniz Şarkısı’nın teşkil ettiği belirgin istisna haricinde sürekli olarak şikâyetler 

duymaktayız? Bunun sebebi basitçe, insanın doğası olabilir: Kendi hayatımızda nelerin eksik olduğunu 

                                                      
1 İki dolaylı örnek daha vardır. Birinde Lavan, Avraam’ın kâhyasını “A-Şem’in mübarek kıldığı [Beruh A-Şem]” (Bereşit 24:31) diye çağırmaktadır. 

Diğerinde Gerar kralı Avimeleh de Yitshak için “A-Şem’in mübarek kıldığı [Beruh A-Şem]” (Bereşit 26:29) demektedir. Yine, konuşanların hiçbiri 

antlaşmaya dâhil değildir. 



başkalarından daha açık bir şekilde görürüz ve başkaları da bizim sahip olduğumuz nimetleri bizden daha açık 

bir şekilde görürler. Biz şikâyet ederiz ve başkaları bizim, şükran duyacak bunca şeyimiz varken tam olarak 

neden şikâyet ettiğimizi merak ederler. Bir açıklama budur. 

Yine de, daha temel bir mesajın veriliyor olması da muhtemeldir. Tora, en ince ve en az anlaşılan 

fikrinin sinyalini vermektedir: Her ne kadar Yisrael’in dini tüm insanlığın dini değilse de, Yisrael’in Tanrı’sı 

tüm insanlığın Tanrı’sıdır. Rabi Akiva’nın ifade ettiği gibi: “İnsan habiptir, çünkü Tanrı’nın suretinde 

yaratılmıştır. Yisrael habiptir, çünkü Tanrı’nın evlatları olarak adlandırılmışlardır.”2 

Biz Tanrı’nın evrensel olduğuna inanırız. Evreni O yaratmıştır. Yıldızlara, gezegenlere, yaşama ve 

insanlığa yol açan süreçleri harekete geçiren O’dur. İlgisi yalnızca Yisrael ile sınırlı değildir. Aşre duasında 

söylediğimiz gibi “[Tanrı’nın] duyarlı merhametleri, tüm eserlerinin üzerindedir.” Yaradan’a yönelik hürmet 

duygusuna sahip olmak veya Yitro’nun yaptığı gibi, mucizevi olaylarda O’nun elini tanımak için Yahudi 

olmanıza gerek yoktur. Kendi sınırlarının dışında duran simalara böylesi bir onur veren başka bir dini kitap 

bulmak oldukça zordur. 

Bu yalnızca Baruh A-Şem demiş olan üç kayda değer simayla sınırlı değildir. Tora, Avraam’ın çağdaşı, 

Şalem kralı Malkitsedek’ten “Yüce Tanrı’nın bir rahibi” nitelemesiyle bahsetmektedir. O da Tanrı’yı mübarek 

kılmıştı: “Avram, göklerin ve yeryüzünün Yaratıcı’sı Yüce Tanrı tarafından mübarektir. Ve düşmanını eline 

teslim eden Yüce Tanrı, mübarektir” (Bereşit 14:19-20). 

Ayrıca, On Emir’in yanında tüm Yahudi tarihinin en önemli olayı olan Sinay’daki antlaşmayı da içeren 

bu haftaki peraşamızın ta kendisinin Yahudi olmayan birinin ismini taşıyor olduğu gerçeğini de dikkate alın. 

Dahası, Sinay’da Tanrı’nın açığa çıkışının hemen öncesinde Tora bize, Moşe’ye halkın liderlik kademelerini 

nasıl organize edeceğini öğreten kişinin, Midyan Rahibi Yitro olduğunu da anlatmaktadır. 

Tüm bunlar, antlaşmanın dışında olan insanlara yönelik manevi cömertliğin çarpıcı ifadeleridir. 

Veya, Yahudi yılının en kutsal ayı olan Tişri’yi ele alın. Roş Aşana’nın ilk gününde, Yitshak’ın 

doğumunun anlatımını okumanın yanında, bir meleğin Agar ve Yişmael’in yardımına geldiğini de okuruz. 

“Neyin var Agar? Korkma. Tanrı, çocuğun bulunduğu yerden ağlayışını duydu. Çocuğu kaldır ve onu elinden 

tut, çünkü onu büyük bir ulus haline getireceğim” (Bereşit 21:17-18). Yişmael’in kaderinde, antlaşmanın bir 

taşıyıcısı olmak yoktu; ve buna rağmen kurtarılmış ve mübarek kılınmıştı. 

Yom Kipur’da, öğleden sonra, günün çoğunluğunu oruç tutarak ve itiraflarımızı dile getirerek 

geçirmemizin ardından, Yona kitabını okuruz. Bu kitapta, Peygamberin, sadece beş İbranice sözcük telaffuz 

ettiğini (“Kırk gün içinde Nineve yıkılacak”) ve bunun ardından tüm nüfusun – ki bunları, Yisrael’in düşmanı 

olan Asurlular teşkil ediyordu – teşuva yaptıklarını görürüz. Geleneğimiz bunu, kolektif teşuvanın modeli 

olarak görür. 

Sukot’ta Zeharya’nın, gelecekte tüm ulusların yağmur bayramını kutlamak üzere Yeruşalayim’e 

geleceklerine dair kehanetini okuruz (Zeharya 14:16-19). 

Bunlar, evrenselliğin üç müthiş örneğidir. Zamanı geldiğinde herkesin Yahudiliğe geçeceğini ima 

ediyor değillerdir. Daha ziyade, zamanı geldiğinde herkesin, evrenin Yaradan ve Hükümdarını, Bir olan 

Tanrı’yı, tanıyacağını belirtmektedirler. Bu oldukça farklı bir şeydir. 

Yahudi inancının dışında olmanıza rağmen hâlâ bu inancın içindeki kişilerce Tanrı’yı tanıyan biri 

olarak kabul edilebileceğiniz şeklindeki bu fikir gerçekten de çok enderdir. Tek bir Tanrı, tek bir hakikat, tek 

                                                      
2 Mişna, Avot 3:14. 



bir yol yaklaşımı bundan çok daha yaygındır. Bu yaklaşıma göre, yolun dışında duran herhangi bir kişi 

Tanrı’sızdır, kurtarılmamıştır, kâfirdir, günahtan arındırılmamıştır, insanlığın daha düşük bir sınıfıdır. 

Öyleyse Yahudilik neden Tanrı’nın evrenselliği ile bizim O’nunla olan ilişkimizin tikelliği arasında bir 

ayrım yapmaktadır? Cevap: çünkü bu bizim, en eski dönemlerden beri insanlığın yüzleştiği en büyük tek 

sorunu çözmemize yardımcı olur: ‘Öteki’ kişinin vakar ve dürüstlüğünü nasıl tanıyabilirim? Tarih ve biyoloji, 

insanın zihnine, bizim gibi olan insanlara yönelik bir diğerkâmlık ve bizim gibi olmayan insanlara karşı bir 

saldırganlık kapasitesi yazmıştır. Biz iyiyizdir, onlar kötüdür. Biz masumuzdur, onlar suçludur. Biz hakikate 

sahibizdir, onlarda yalan vardır. Tanrı onların değil, bizim yanımızdadır. Bir ulusun diğerine yönelik suçlarının 

birçoğu bu eğilimden kaynaklanır. 

İşte bu yüzden Tanah bize aksini öğretmektedir. Noah, Eliezer ve Yitro, Yisrael halkının mensupları 

olmaksızın “Tanrı’nın insanları” olmuş insanlardı. Nineve halkı bile, nasıl bir Peygamberi dinlemek ve teşuva 

yapmak gerektiğinin bir örneği haline gelmiştir. Tanrı, Yitshak’a yaptığı gibi, Yişmael’i de mübarek kılmıştır. 

Bunlar güçlü derslerdir. 

21. yüzyılda bundan daha etkili bir prensip düşünmek zordur. İnsanlığın yüzleşmekte olduğu büyük 

sorunlar – iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, siber savaş, yapay zekâ – küresel niteliktedir, ama en etkili 

siyasi ajanslarımız, en çok, milli niteliktedir. Sorunlarımız ve erişilebilir çözümler arasında bir uyumsuzluk 

mevcuttur. Evrensel insanlığımızı kültürel ve dini tikelliğimizle birleştirmenin bir yolunu bulmaya ihtiyacımız 

vardır. 

İşte, Tora’nın, bize Noah, Eliezer ve Yitro’nun Baruh A-Şem dediklerini anlatırken yaptığı budur. Bu 

üç şahsiyet, tıpkı bizim bugün yaptığımız gibi, Tanrı’ya teşekkür etmişti. Tanrı evrenseldir. Bu nedenle, O’nun 

suretinde yaratılmış olan insanlık da evrenseldir. Ama Sinay Dağı’nda Tanrı’nın açığa çıkışı ve yapılan 

antlaşma tikeldi – Yahudi halkına mahsustu. Onlar bizim hikâyemize aittir – insan ırkının evrensel hikâyesine 

değil. 

Hem kendi kimliğimizde tikel hem de insani geleceğe yönelik taahhüdümüzde evrensel olma 

kabiliyetimizin, Yahudiler olarak, 21. yüzyılda vermemiz gereken en önemli mesajlardan biri olduğuna 

inanıyorum. Biz farklıyız, ama insanız. Bu nedenle, yalnızca birlikte çözülebilecek sorunları çözmek için 

gelin birlikte çalışalım. 

Şabat Şalom 

 

 

 
 


