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Sevgi Olarak Kanun 

Bamidbar 
 

İngiliz-Yahudi tarihindeki en eğlendirici sahnelerden biri 14 Ekim 1663’te yaşanmıştı. 

Oliver Cromwell’in, Yahudilerin İngiltere’de yaşamasının önünde yasal hiçbir engel 

bulamadığını bildirmesinin üzerinden yalnızca yedi yıl geçmişti (1656 yılındaki “dönüş” 

de bunun bir sonucuydu). Londra şehrinde, Creechurch Yolu üzerinde, Britanya’daki, hâlâ 

ayakta duran en eski Yahudi ibadet yeri olan Bevis Marks’ın (1701) müjdecisi olarak 

küçük bir sinagog açılmıştı. 

Tuttuğu günlüklerle ünlü olan Samuel Pepys, Yahudilerin duaları sırasında nasıl 

davrandıklarını görmek üzere, bu yeni merak odağını ziyaret etmeye karar verdi. 

Gördükleri onu hem şaşkına çevirmiş hem de sarsmıştı. Kaderin bir cilvesi midir, yoksa 

Tanrı’nın eli midir bilinmez, ziyarete geldiği gün tam da Simhat Tora’ya rast gelmişti. 

Gördüklerini şu sözlerle tarif etti: 

 

Ve çok geçmeden Kanunlarını dolaptan [yani Ehal A-Kodeş’ten] çıkardılar; bunlar 

birkaç kişi tarafından taşınıyordu, toplamda dört veya beş yük vardı ve onu elden 

ele veriyorlardı – herkes onu taşımayı arzu ettiği için midir, bilemiyorum. İbadet 

şarkılarla gerçekleştirilirken onu bu şekilde odanın etrafında taşıdılar… Ama, 

Tanrım! Bu düzensizliği, gülüşmeleri, eğlenceleri ve gerçek Tanrı’yı bilen 

insanlardan çok, birer yabani gibi, tüm ibadetleri sırasında hiç dikkat değil, sadece 

karmaşa olduğunu görmek, insanın onları bir daha görmeye tövbe etmesine yol 
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açardı ve gerçekten de, tüm dünyada bunun kadar saçma bir şekilde uygulanan 

hiçbir din görmemiş, böyle bir şeyin varlığını hayal dahi etmemiştim.1 

 

Bu, Pepys’in bir ibadet evinde alışkın olduğu türden bir davranış değildi. 

Yahudilerin Tora ile olan ilişkilerinde, Sefer Tora taşındığı sırada sanki karşımızda 

bir kral varmış gibi ayakta durmamızda, sanki bir gelinmiş gibi onunla dans etmemizde, 

onu bizim hikâyemizi anlatırken dinlememizde ve onu, dualarımızda söylediğimiz gibi, 

“hayatımız ve günlerimizin uzunluğu” olarak görüp derinlemesine incelememizde 

benzersiz bir şeyler vardır.  Aşkenaz geleneğine göre Yom Kipur’un sonunda, Neila 

duasında söylenen bir manzumede yer alan bir cümleden daha dokunaklı pek az dua satırı 

vardır: En şiyur rak a-Tora azot. Bet Amikdaş’ın yıkılışından ve ülkenin kaybedilmesinden 

sonra “Hiçbir şey kalmamıştır – bu Tora dışında.” Yahudiler ve ümitsizlik arasında duran 

tek şey bir kitap, bir tomardı. 

Yahudi olmayanların (ve bazen Yahudilerin) takdir etmekte başarısız oldukları şey, 

Yahudilikte Tora’nın, nasılda kanunu sevgi olarak, sevgiyi de kanun olarak temsil ettiğidir. 

Tora sırf “açıklanmış yasama”2 olmaktan ibaret değildir.  Tanrı’nın, atalarımıza olan 

inancını – Mevcudiyeti için bir yuva ve dünya için örnek teşkil edecek bir toplum yaratma 

görevini onlara emanet etmekle ortaya koyduğu inancını – temsil eder. 

Bunun nasıl işlediğini anlamanın anahtarlarından biri, her zaman, Tora’nın 

verilişini kutladığımız Şavuot’tan önce okunan Bamidbar peraşasında yer almaktadır. Bu 

bize, çöl – kimseye ait olmayan topraklar – fikrinin Yahudilikte ne kadar merkezi bir yere 

sahip olduğunu hatırlatır. Peraşamıza ve bu dördüncü kitabın bütününe ismini veren, 

midbar, yani çöldür. Bene Yisrael’in Tanrı ile bir antlaşma yapmaları ve Tanrı’nın 

hükümranlığı altındaki bir ulus olarak anayasalarını – Tora’yı – almaları, çölde 

gerçekleşmişti. Tora’nın beş kitabından dördünün geçtiği yer çöldür ve Bene Yisrael’in, 

kendilerine bir kayadan su, göklerden man adlı yiyeceği göndermiş ve onları Onur 

Bulutları ile sarmalamış olan Tanrı ile en mahrem temaslarını yaşadıkları yer de burasıdır. 

Burada hangi hikâye anlatılmaktadır? Tora bize Yahudi kimliğinin üç temelini 

anlatır. İlki, Yahudilikte kanunun ülkeden önce gelmiş olduğu şeklindeki benzersiz 

olgudur. Tarihteki diğer tüm uluslar için bunun tersi söz konusu olmuştur. Önce bir 

ülkeye, sonra, ilk aşamada küçük gruplar, ardından da köyler, kasabalar ve şehirler 

şeklinde insani yerleşim yerlerine sahip olmuşlardır. Düzen, yönetim ve kanuni sistemleri 

ise ancak bundan sonra geliştirilmiştir: önce ülke, sonra kanun. 

Yahudilikte Tora’nın bamidbar, yani çölde, ülkeye girmelerinden bile önce verilmiş 

olduğu gerçeği, benzersiz bir şekilde, Yahudilerin ve Yahudiliğin, sürgünde bile 

kimliklerini sağlam bir şekilde koruyarak hayatta kalacakları anlamına gelmekteydi. 

Kanun ülkeden önce geldiği için, Yahudiler ülkeyi kaybettikleri zaman bile hâlâ kanuna 

sahiptiler. Bu da, sürgündeyken bile, Yahudilerin hâlâ bir ulus oldukları anlamına 

                                                      
1 Samuel Pepys’in Günlüğü, 14 Ekim 1663 tarihli günlük notu; editör Richard Gallienne (New York: Modern Library 
Classics, 2003), s. 106. 
2 Moses Mendelssohn’un bunu tarif ettiği gibi: Jerusalem, or, On Religious Power and Judaism [Yeruşalayim veya Dini 
Güç ve Yahudilik Üzerine]; İngilizceye çeviren: Allan Arkush (Hanover, NH: University Press of New England, 1983), 
s. 89–90, s. 126–28. 
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geliyordu. Tanrı onların hükümranı olarak kalmıştı. Antlaşma hâlâ yerli yerindeydi. Bir 

coğrafyaları yokken bile, devam edegelen bir tarihleri vardı. Yahudilere ülke dışında 

hayatta kalma kabiliyeti, ülkeye girmelerinden bile önce verilmişti. 

İkinci temel, midbar, yani ‘çöl’ ile davar, yani ‘söz’ arasındaki çekici bağlantıdır. 

Diğer uluslar ilahlarını doğada – yağmur, toprak, doğurganlık ve tarımsal yılın 

mevsimlerinde – bulmuşken, Yahudiler Tanrı’yı doğanın ötesinde, görülemeyen, bunun 

yerine duyulabilen Tanrı olarak keşfetmişlerdir. Çölde hiç doğa yoktur. Bunun yerine 

boşluk ve sessizlik – kişinin, dünyanın ötesinde Olan’ın dünya dışı sesini duyabileceği bir 

sessizlik – vardır. Edmond Jabès’in ifadesiyle: “Söz, ancak ve ancak diğer sözlerin 

sessizliğinde barınabilir. Konuşmak da, buna bağlı olarak, çöl metaforuna yaslanmaktır.”3 

Alman-Amerikalı siyaset bilimci Eric Voegelin bunu, Bene Yisrael’in yaşadığı 

deneyimle doğmuş olan tamamen yeni maneviyat formu için bir esas olarak görmüştür: 

 

Dünyada dolaşmak ve başka bir yerde yeni bir toplum kurmak üzere Mısır’dan 

çıktığımız zaman, dünyayı Çöl olarak deneyimleriz. Kaçış bizi hiçbir yere götürmez 

– ta ki durup, yön tayinimizi dünyanın ötesinde bulmamız gerektiğini anlayana 

kadar. Dünya bir Çöl haline geldiği zaman, insan nihayet, acil fısıltısıyla onu çoktan 

Şeol’dan [ölüm diyarı] çıkarmış ve kurtarmış olan ruhun gürleyen sesini 

duyabileceği bir yalnızlık haline ulaşır. Çölde, Tanrı lidere ve kabilelerine 

konuşmuştur; çölde, bu sesi duymak, teklifini kabul etmek ve emirlerine teslim 

olmak suretiyle, en nihayet hayata erişmişler ve Tanrı tarafından seçilmiş ulus 

haline gelmişlerdir.4 

 

Çölün sessizliğinde, Yisrael, başlıca dini deneyimi görmek değil, duymak ve dinlemek olan 

halk haline gelmiştir: Şema Yisrael. Yisrael’in Tanrı’sı Kendisi’ni konuşmayla açığa 

çıkarmıştır. Yahudilik, en mukaddes nesnenin bir kitap, bir tomar, bir metin olduğu bir 

kutsal sözler dinidir. 

Üçüncü ve en dikkat çekici temelse, peygamberlerin, Bene Yisrael’in, Mısır’dan 

çıktıktan sonra ve henüz ülkeye girmeden önce, Tanrı ile baş başa oldukları o şekillendirici 

yıllara yönelik yorumlarıdır. Oşea, gelecekteki bir çıkış hakkında ön bildirimde bulunduğu 

sırada, Tanrı’nın Bene Yisrael hakkındaki şu sözlerini aktarmaktadır: 

 

“Onu çöle götüreceğim ve ona nazikçe konuşacağım… 

Orada, gençlik günlerinde olduğu gibi cevap verecek bana, 

Mısır’dan çıktığı gündeki gibi. (Oşea 2:14-15) 

 

Yirmeyau da Tanrı adına şöyle demektedir: 

 

‘Gençliğinin bağlılığını senin için hatırıma getirdim; bir gelinken Beni nasıl sevdiğini 

ve çölde, ekilmemiş diyarda nasıl da ardımdan yürüdüğünü” (Yirmeyau 2:2) 

                                                      
3 Edmond Jabès, Du Desert au Libre [Çölden Özgürlüğe], Paris, Pierre Belford, 1980, s. 101. 
4 Eric Voegelin, Israel and Revelation [Yisrael ve Vahiy], Louisiana State University Press, 1956, p. 153. 
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Şir Aşirim, Şarkılar Şarkısı, “Kimdir bu çölden yükselen, sevgilisine yaslanarak?” (Şir 

Aşirim 8:5) cümlesini içerir. 

Bu metinlerin her birinin ortak yanı, çölü, Tanrı’nın ve halkın, bir damat ve gelin 

misali, birlikte baş başa oldukları, birlikteliklerini sevgiyle tamama erdirdikleri bir balayı 

yeri olarak görme fikridir. Şüphesiz, Tora’nın kendisinde, Bene Yisrael’i Tanrı’ya şikâyette 

bulunan ve isyan eden dik başlı, laf anlamaz bir halk olarak görmekteyiz. Ama işte, 

Peygamberler geriye dönük bir bakışla, olayları farklı bir şekilde görmüşlerdir. Çöl bir tür 

yihud, yani halk ve Tanrı’nın sevgiyle bağlandığı bir “baş başa birliktelik” yeriydi. 

Bu bağlamda, geçiş ritlerinin önemi üzerine odaklanan antropolog Arnold Van 

Gennep’in eseri5 son derece öğreticidir. Toplumlar, bir durumdan diğerine – örneğin 

çocukluktan yetişkinliğe veya bekârlıktan evliliğe – geçişi işaretlemek üzere çeşitli 

ritüeller geliştirirler ve bunlar üç aşama içerir. İlki ayrılma, yani geçmişten simgesel bir 

kopuştur. Sonuncusu, bütünleşme, yani topluma yeni bir kimlikle tekrar katılmaktır. İkisi 

arasında, hayati öneme sahip olan geçiş aşaması yer alır. Bu aşamada, bir kimliği 

üzerinden atmış, ama henüz yenisini donanmamış olan kişi yeniden yapılır, yeniden 

doğar, yeniden şekillendirilir. 

Van Gennep, insanın bir anlamda, eski ile yeni arasındaki sahipsiz bölgede 

bulunduğu bu geçişsel durumu tarif etmek için, Latincede “eşik” anlamına gelen liminal 

terimini kullanmıştır. İşte, çölün Yisrael için simgelediği şey budur: kölelik ve özgürlük, 

geçmiş ve gelecek, sürgün ve dönüş, Mısır ve Vaat Edilmiş Topraklar arasındaki liminal 

boşluk. Çöl, geçiş ve dönüşümü mümkün kılmış olan boşluktu. Orada, kimseye ait olmayan 

topraklarda, Bene Yisrael, Tanrı ve birbirleriyle baş başa halde, bir kimliği üzerlerinden 

atıp bir diğerine bürünebilmişlerdir. Orada, artık Paro’nun köleleri değil, Tanrı’nın 

hizmetkârları olarak yeniden doğabilmişler, “bir Koenler krallığı ve kutsal bir ulus” (Şemot 

19:6) olmaya davet edilmişlerdir. 

Çölü aradaki boşluk olarak görmek, Moşe’nin günlerindeki Bene Yisrael ile ismini 

taşıdıkları ataları arasındaki bağlantıyı görmemize yardımcı olur. Zira Atalar içinde, Tanrı 

hakkındaki en yoğun deneyimlerini liminal boşlukta, terk etmekte olduğu yerle gitmekte 

olduğu yer arasında, yalnız başına ve gece vakti yaşamış olan kişi, Yaakov olmuştu. 

Yeryüzünden göklere uzanan, üzerinde meleklerin çıkıp indiği bir merdiven vizyonunu, 

kardeşi Esav’dan kaçarken, ama henüz Lavan’ın evine erişmemişken görmüş ve yine, geri 

dönüş yolunda, bir yabancıyla gece vakti tan yeri ağarana kadar güreşmiş, Yisrael ismi 

kendisine orada verilmişti. 

Şimdi bu olaylar, daha sonraları Yaakov’un torunlarının başına geleceklerin bir ön 

habercisi olarak görülebilir (maase avot siman lebanim; “ataların eylemleri, daha sonra 

çocuklarının başına neler geleceğinin bir işaretidir).6 

Böylece çöl, Tanrı ile insan ırkı arasında tamamen yeni bir ilişkinin, Tora’da 

somutlaştırıldığı üzere antlaşma, konuşma ve sevgi üzerine kurulu bir ilişkinin doğum yeri 

haline gelmiştir. Büyük uygarlık merkezlerinden uzakta, bir halk, kendisini Tanrı ile baş 

                                                      
5 Arnold Van Gennep, The Rites of Passage (Chicago: University of Chicago) 1960 [Geçiş Ritleri (Nora Kitap, 2021)]. 
6 Bkz. Ramban’ın Bereşit 12:6 açıklaması. 
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başa bulmuş ve orada, ne sürgünün ne de trajedinin koparabileceği bir bağ oluşturmuştur. 

İnancımızın atan kalbindeki ahlaki gerçek budur: bizi Tanrı’ya bağlayan şeyin, güç veya 

siyaset değil, sevgi olduğu. 

O sevginin kutlama sevinci, Aron Aberit (antlaşma sandığı) Yeruşalayim’e getirildiği 

zaman Kral David’i “sıçrayıp dans etmeye” sevk etmiş, Kral Şaul’un kızı Mihal’ın 

hoşnutsuzluğunu kazanmasına sebep olmuştu (Şemuel II 6:16) ve yine, asırlar sonrasında 

Creechurch Lane’deki İngiltere Yahudilerini de Simhat Tora’da dans etmeye sevk ederek 

onlara Samuel Pepys’in hoşnutsuzluğunu kazandırmıştı. Sevgi ağırbaşlılığı yendiği zaman, 

inanç canlı ve sağlamdır. 

 

 

 

 
 

1. Tora neden halka Yisrael Toprakları’na erişmelerinden sonra verilmemiştir? 

2. Hangi Yahudi geçiş ritleri, Yahudilikten duyduğunuz sevinç ve sevgi duygularınızı 

arttırmaktadır? 

3. Sizce, Yahudilikle ilk olarak Simhat Tora’da sizin sinagogunuzu ziyaret ettiği zaman 

karşılaşan birinin izlenimleri nasıl olacaktır? 

 

 

 
 


