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İsmi Kutsal Kılmak 

Emor 
 

Son yıllarda, ahlak dışı davranışları ifşa edilen bazı İsrailli ve Yahudi liderlere dair 

haberler bizi oldukça rahatsız etmektedir. Bir Cumhurbaşkanı cinsel istismardan dolayı 

suçlu bulundu. Bir Başbakana yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla dava açıldı. Çeşitli 

ülkelerde bazı hahamlar mali konularda uygunsuz hareketler, cinsel taciz ve çocuk 

istismarı ile suçlandı. Bu gibi şeylerin oluyor olması, günümüz Yahudi yaşamında derin bir 

rahatsızlığa delalet etmektedir. 

Burada salt ahlaki meselelerden çok daha fazlası söz konusudur. Ahlak evrenseldir. 

Rüşvet, yozlaşma ve gücün istismar edilmesi yanlıştır ve bunlardan kimin suçlu 

olduğundan bağımsız olarak hepsi eşit olarak yanlıştır. Yine de, suçlu olanlar liderler 

olduğu zaman, işin içinde başka bir şey daha vardır: peraşamızda tanıtılan Kiduş A-Şem ve 

Hilul A-Şem ilkeleri: 

 

“Kutsal İsmimi ihlal etmeyin ve Bene-Yisrael’in arasında Kutsal kılınayım. Ben, sizi 

kutsal kılan A-Şem’im.” (Vayikra 22:32) 

 

Kiduş ve Hilul A-Şem kavramlarının bir tarihi vardır. Her ne kadar zaman-üstü ve ebedi 

kavramlar olsalar da, zaman içinde aşamalar halinde ortaya çıkmışlardır. İbn Ezra’ya göre, 

peraşamızda bu pasuk, bulunduğu yerle sınırlı dar bir manaya sahiptir. Pasuğun 

bulunduğu bölüm, Koenliğin özel görevleri ve Koenlerin Kutsal Mekân’da Tanrı’ya hizmet 

ederken dikkate almaları gereken olağanüstü ihtimamdan bahsetmektedir. Tüm Yisrael 

kutsaldır, ama Koenler, ulusun içinde kutsal bir elittir. Tanrı’nın ulusun içindeki simgesel 

evi olarak Kutsal Mekân’ın saflık ve görkemini korumak Koenlerin göreviydi. Dolayısıyla 
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bu emirler, Koenlere, kutsiyetin koruyucuları olarak örnek bir özen göstermeleri yönünde 

özel bir görev niteliğindedir. 

Başka bir boyut, Hilul A-Şem terimini, bir adalet ve şefkat kodeksi olarak Tanrı’nın 

kanununa yüz karası getiren ahlak dışı tutumu tarif etmek için kullanmış olan 

Peygamberler tarafından açığa vurulmuştur. Amos, “fakirlerin başlarını toprağın 

tozuymuş gibi ezen, zulmedilenlerden adaleti esirgeyen… ve böylece Kutsal İsmimi ihlal 

eden” insanlardan bahseder (bkz. Amos 2:7). 

Yirmeyau, Hilul A-Şem ifadesini, kölelerini özgür bırakıp sonra onları tekrar ele 

geçirip yeniden köleleştirmek suretiyle kanunu atlatan kişileri tarif etmek için kullanır 

(Yirmeyau 34:16). Son Peygamber Malahi, kendi dönemindeki yoz Koenler hakkında şöyle 

der: 

 

“Zira güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar, İsmim uluslar arasında 

onurlandırılır… Fakat siz onu ihlal ediyorsunuz.” (Malahi 1:11-12) 

 

Hahamlarımız,1 Avraam’ın da, Tanrı’ya, şayet Sedom ve Amora hakkındaki planı kötülerin 

yanında tsadiklerin de cezalandırılması anlamına geliyorsa, bunun Kendisine 

yakışmayacağını söylerken, yine aynı fikre atıfta bulunduğunu öne sürmüşlerdir: 

 

“Böyle bir şey yapmak senden uzak olsun [halila leha].” 

 

Hem de Tanrı hem de Tanrı’nın halkı adaletle bağdaşmalıdır. Bunu yapmamaları bir Hilul 

A-Şem durumu teşkil eder. 

Üçüncü bir boyutsa Yehezkel kitabında karşımıza çıkmaktadır. Yahudi halkı, en 

azından kayda değer bir kesimi, Babil’de sürgüne çıkmaya zorlanmıştı. Ulus mağlubiyete 

maruz kalmıştı. Bet Amikdaş yıkıntılar içindeydi. 

Sürgünler için bu insani bir trajediydi. Evlerini, özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını 

kaybetmişlerdi. Bu aynı zamanda manevi açıdan da bir trajediydi: “Nasıl söyleriz A-Şem’in 

şarkısını elin toprağında?”2 Ama Yehezkel bunu Tanrı için de bir trajedi olarak görüyordu: 

 

İnsanoğlu! Yisrael Ailesi, topraklarında otururken, tutumları ve yaptıklarıyla onu 

kirletmişlerdi… Onları ulusların içine dağıttım; ülkelere saçıldılar. Tutumları ve 

yaptıklarına uygun şekilde yargıladım onları. Ulusların içinde gittikleri her yerde 

Kutsal İsmimi ihlal ettiler, çünkü onlardan “Tanrı’nın Halkı bunlar; O’nun 

Ülkesi’nden çıktılar” diye bahsediyorlardı. (Yehezkel 36:17-20) 

 

Sürgün, Tanrı’nın İsmi’nin ihlal edilmesi anlamına geliyordu, zira Tanrı’nın, Kendi halkını, 

yenilgiye uğramalarına izin vermek suretiyle cezalandırmış olmasının ta kendisi, diğer 

uluslar tarafından Tanrı’nın onları koruyamadığını gösteren bir kanıt olarak 

yorumlanıyordu. Bu, Moşe’nin Altın Buzağı günahından sonraki duasını hatırlatmaktadır: 

                                                      
1 Bereşit Raba 49:9. 
2 Teilim 137:4. 
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Ey A-Şem! Mısır Ülkesi’nden büyük bir güçle ve zor kullanarak çıkardığın Halkına 

karşı Öfkeni niçin salıveresin? Niçin Mısırlılar “[Tanrı] onları kötü niyetle, onları 

dağlarda öldürmek ve yeryüzünden temizlemek için çıkardı” diyebilsinler? 

Öfkenden dön ve Kendini Halkına felaket getirmekten alıkoy. (Şemot 32:11-12) 

 

Bu, Tanrısal pathosun, yani Tanrı’nın, yaratmış olduğu evrenle, acı çekmeyi de içerebilen 

duygusal etkileşiminin bir parçasıdır. Kendi İsmini Yisrael halkıyla ilişkilendirmeyi 

seçmekle, Tanrı, kendisini, sözün gelişi, bir yanda adaletin talepleri ve diğer yanda 

insanların genel algısı arasında bir yere kısıtlamıştır. Bene Yisrael’e ceza olarak görünen 

bir şey, dünyaya Tanrı adına bir zayıflık emaresi olarak görünmektedir. Ulusal ilahların 

güçle tanımlandığı ulusların gözünde, Yisrael’in sürgünü, Yisrael’in Tanrı’sının güç 

yoksunluğundan başka bir şekilde yorumlanamazdı. Bu, demektedir Yehezkel, bir Hilul A-

Şem, yani A-Şem’in İsmi’nin kutsiyetinin ihlalidir. 

Terime dair dördüncü bir anlam, İkinci Bet Amikdaş döneminin sonlarında açıklık 

kavuştu. Yisrael halkı topraklarına geri dönmüş ve Bet Amikdaş’ı yeniden inşa etmişti, 

ama ilk olarak IV. Antiyohus’un hükmü altında Selevki Yunanlarının, daha sonraları da 

Romalıların saldırısına uğramıştı ki bu ulusların her ikisi de Yahudilik uygulamalarını yasa 

dışına çıkarmıştı. Tarihte ilk kez olmak üzere, şehitlik, Yahudi yaşamının önemli bir 

özelliği haline geldi. Ortaya bir soru çıkmıştı: Hangi koşullar altında Yahudilerden Yahudi 

kanununu ihlal etmektense hayatlarını feda etmeleri beklenmekteydi? 

Hahamlarımız “İnsanın yerine getirdiği ve onlarla yaşadığı hükümlerimi ve 

kanunlarımı gözetin” (Vayikra 18:5) pasuğunu “ve onlarla ölmediği”3 imasını içeriyor 

şekilde anlamışlardır. Hayat kurtarmak, emirlerin çoğu karşısında öncelik kazanır. Ama 

üç istisna vardır: cinayet, yasak cinsel ilişkiler ve putperestlik yasakları. Bu üçü için 

Hahamlarımız, kişinin bunları ihlal etmektense ölümü tercih etmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir. Bunun yanında, “bir zulüm dönemi” söz konusu olduğunda, kişinin, 

“ayakkabı bağlarını değiştirmesi” gibi bir talep, başka bir deyişle, inanca sadık kalanlara 

ihanet edip morallerini bozarak düşmanın yanına geçmek şeklinde yorumlanabilecek 

herhangi bir eylemde bulunması talebi karşısında bile hayatı pahasına direnmesi 

gerektiğini de söylemişlerdir. Kiduş A-Şem teriminin, bir şehit olarak ölmeye gönüllü 

olmak anlamında kullanılması bu döneme rastlar. 

Yahudi halkının kolektif tepkileri içinde en dokunaklılarından birisi, Holokost 

kurbanlarının hepsinin “al Kiduş A-Şem”, yani Tanrı’nın İsmi’ni kutsal kılmak için ölmüş 

insanlar olarak kategorize edilmesidir. Bu, olağan bir yaklaşım değildi. Geçmişte şehitlik, 

Tanrı uğruna ölmeyi seçmek anlamına geliyordu. Nazi soykırımının şeytani yönlerinden 

biri, Yahudilere bu konuda hiçbir tercih hakkı tanınmamış olmasıydı. Holokost 

kurbanlarını şehit olarak adlandırmakla, Yahudiler, hayatları bu denli gaddarca gasp 

edilmiş olan kurbanlara, ölümlerinde saygınlık atfetmişlerdir.4 

                                                      
3 Yoma 85b. 
4 Bunun bir emsali vardır. Aşkenaz cemaatlerinde okunan ve Yahudilerin Haçlılar döneminde uğradıkları katliamların 
ardından oluşturulmuş olan Av A-Rahamim duasında (bkz. Authorised Daily Prayer Book, s. 426), kurbanlar 
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Beşinci bir boyut daha vardır. Rambam bunu şöyle özetler: 

 

Tanrı’nın İsmi’nin kutsiyetinin ihlaline dâhil olan başka eylemler de vardır.  

Dindarlığı ile tanınmış büyük bir Tora adamı, her ne kadar birer ihlal değilse de, 

insanların kendisi hakkında eleştirel konuşmasına yol açan eylemlerde bulunursa, 

bu da Tanrı’nın İsmi’nin kutsiyetinin ihlalidir… Tüm bunlar söz konusu Hahamın 

düzeyine bağlıdır…5 

 

Rol modeli olarak görülen kişiler rol modeli olarak hareket etmelidirler. Tanrı nezdinde 

dindarlığa, diğer insanlar nezdinde örnek davranış eşlik etmelidir. İnsanlar dindarlığı, 

namus, dürüstlük, tevazu ve şefkatle bağdaştırdıkları zaman Tanrı’nın İsmi kutsal kılınır. 

İnsanlar dindarlığı başkalarını ve yasayı hor görmekle bağdaştırdıklarında, bunun sonucu, 

Tanrı’nın İsmi’nin kutsiyetinin ihlali olur. 

Terimin beş anlamının hepsinde ortak olan, Yahudi öz tanımında merkezi bir yeri 

bulunan radikal fikirdir. Buna göre, Tanrı, Kendi İsmini tek ve münferit bir halkla 

bağdaştırmayı seçmekle, dünyadaki itibarını riske atmıştır. Tanrı, tüm insanlığın 

Tanrı’sıdır. Ancak Yisrael’i Kendi “şahitleri”, dünyadaki Kendi elçileri olarak seçmiştir. Biz 

bu rolün gereğini yerine getirmekte başarısız olduğumuz zaman, bu bir anlamda, 

Tanrı’nın, dünyanın gözlerindeki imajının zedelenmesi anlamına gelir. 

Yaklaşık iki bin yıldır, Yahudi halkı, bir yuvadan, bir vatandan, vatandaşlık 

haklarından, güvenlikten ve kendi kaderini şekillendirme kabiliyetinden mahrumdu. Max 

Weber’in “parya halk” diye adlandırdığı bir role zorla itilmişti. Tanım olarak, parya, 

olumlu bir rol modeli olamaz. Kiduş A-Şem’in, kişinin inancı uğruna ölmeye gönüllü olması 

şeklindeki trajik boyutu alması bu dönemde meydana gelmiştir. Durum artık böyle 

değildir. Günümüzde, tarihte ilk kez olmak üzere, Yahudiler hem Yisrael’de egemenlik ve 

bağımsızlığa hem de diğer yerlerde özgürlük ve eşitliğe sahiptir. Dolayısıyla Kiduş A-Şem, 

“ahlaki yaşamda örnek bir dürüstlük” şeklindeki olumlu anlamına iade edilmelidir. 

Hitilerin Avraam’ı “aramızda Tanrı’nın bir prensi” olarak adlandırmalarına yol açan 

bu olmuştu. Yisrael’in, uluslararası kurtarma ve yardım eylemleri yaptığı zaman hayranlık 

kazanmasını sağlayan da budur. Kiduş ve Hilul A-Şem kavramları, kutsal ile iyi arasındaki 

bozulmaz bağlantıyı pekiştirir. Bunu kaybedersek, “kutsal bir ulus” olarak misyonumuza 

ihanet etmiş oluruz. 

Atalarımızı, Yahudiliği terk etmeleri için kendilerine uygulanan tüm baskılara 

rağmen ona sadık kalmaya iten etken, Yahudi olmanın, adalet arayışını ve şefkat 

uygulamasını gerektirdiği şeklindeki kanaat olmuştur. Bu bağlantıyı tam da şimdi, tam da 

dünyayla eşit şartlarda yüzleşebildiğimiz bir zamanda kaybetmek bizim için son derece 

ağır bir trajedi olacaktır. 

Uzun zaman önce, dünyaya, inanç ve ahlakın el ele yürüdüğünü göstermeye davet 

edilmiştik. Buna, bir yandan bazı ülkelerde dini motivasyona dayanan şiddetle, diğer 

yandan başka yerlerde gemi azıya almış sekülarizmle parça parça olan çağımız kadar 

                                                      
“hayatlarını al keduşat A-Şem (A-Şem’in kutsiyeti uğruna) feda etmiş olanlar” ifadesiyle tarif edilir. Her ne kadar 
kurbanların bazıları ölümlerine gönüllü gitmişse de, herkes öyle yapmış değildi. 
5 Mişne Tora, İlhot Yesode A-Tora 5:11. 
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ihtiyaç duyulan bir dönem olmamıştır. Yahudi olmak, Tanrı’yı sevmenin, O’nun suretini, 

yani insan ırkını sevmek olduğu önermesine kendimizi adamak demektir. Bundan daha 

büyük ve yirmi birinci asırda bundan daha acil bir sınav yoktur. 

 

 

 

 

 

 
 

1. Tanah’ta Kiduş A-Şem ve Hilul A-Şem kavramlarına başka örnekler bulabiliyor 

musunuz? 

2. Kiduş A-Şem konusuna liderlerimizin odaklanması mı daha önemlidir, yoksa her 

Yahudi birey bu konuda eşit sorumluluğa mı sahiptir? 

3. Bunu kendi yaşamınızda önemli bir odak noktası olarak görüyor musunuz? 

 

 

 
 


