
 

İbranice ve Alegori 
Bölüm 4 

İlk Adam ve Havva וחווה הראשון אדם  

Adam HaRişon ve Havva 
 

ים יְהָוה ַויִּיֶצר ן ָעָפר ָהָאָדם ֶאת ֱאֹלהִּ י םַחיִּי נְִּשַמת ְבַאָפיו ַויִַּפח ָהֲאָדָמה מִּ  .ַחיָה ְלנֶֶפש ָהָאָדם ַויְהִּ

 ז ב בראשית

 

 



 

ים' ה ַויִֶּצר. ְכנֶגְּדֹו ֵעזֶר ּלֹו ֶאֱעֶשה, ְלַבּדֹו ָהָאָדם ֱהיֹות טֹוב ֹלא ן ֱאֹלהִּ , ַהָשַמיִּם עֹוף ָכל וְֵאת ַהָשֶדה ַחיַת ָכל, ָהֲאָדָמה-מִּ

ְראֹות, ָהָאָדם ֶאל ַויֵָבא  ְלָכל ֵשמֹות ָהָאָדם ַויְִּקָרא. ְשמֹו הּוא, ַחיָה נֶֶפש ָהָאָדם לֹו יְִּקָרא ֲאֶשר ְוכֹל; לֹו יְִּקָרא ַמה לִּ

 ַויִַּקח, ַויִּיָשן ָהָאָדם ַעל ַתְרֵּדָמה ֱאֹלהִּים' ה וַיֵַפל. ְכנֶגְּדֹו ֵעזֶר ָמָצא ֹלא ּוְלָאָדם, ַהָשֶדה ַחיַת ּוְלכֹל ַהָשַמיִּם ּוְלעֹוף ַהְבֵהָמה

ַצְלעָֹתיו ַאַחת ן ָלַקח ֲאֶשר ַהֵצָלע ֶאת ֱאֹלהִּים' ה וַיִֶּבן. ַתְחֶתנָה ָבָשר ַויְִּסגֹר מִּ ָשה ָהָאָדם מִּ ֶאהָ , ְלאִּ  ַויֹאֶמר. ָהָאָדם ֶאל וַיְבִּ

י ּוָבָשר ֵמֲעָצַמי ֶעֶצם ַהַפַעם זֹאת: ָהָאָדם ְבָשרִּ ָשה יִָּקֵרא ְלזֹאת, מִּ יש כִּי, אִּ יש יֲַעזָב ֵכן ַעל. זֹאת ֻלְקָחה ֵמאִּ יו ֶאת אִּ  ָאבִּ

ּמֹו ְוֶאת ְשתֹו ְוָדַבק, אִּ  .ֶאָחד ְלָבָשר ְוָהיּו ְבאִּ

 כד-יט פסוקים, ב, בראשית

 

Bu ifadelerin Alegori olduğunu Avram’ın durumuna bakarak sezinleyebiliriz ama ne olduğunu anlamak için 

İbranice dilinin yapısı bize asıl yardımı sunacaktır.  

Büyük bir Kohen, Astronomi uzmanı, doğanın tüm ögelerini çözümleyebilmiş bir kişinin keşfettiği “Gerçeğin 

Bilgeliği”nden yetişmiş olan Moşe veya zamanının erdemlileri “Adam’ın kaburgasından Havva yaratıldı”, 

“Yılan Havva ile konuşup onu ikna etti”, “Cennet bahçesinde çıplaktılar”, “Adem ağacın altında uyudu” veya 

“Bilgi Ağacının meyvesi” gibi akılla bağdaşmayacak hikayeleri nasıl yazabildi? 

 

İbrani takvimine göre Adam 5780 yaşında. Fakat bilime göre en az 200 000 yaşındayız.  



 

  

 

Bir taraftan efsanevi hikayeler varken ARİ gibi yorumcular ise tüm yaratılıştan önceki süreçler hakkında 

konuşabilmiş. Büyük Patlama veya yürümeye başlayan insanların nasıl geliştiğine dair aktarımlar. 

 

  



 

Az sonra Alegorik olarak bahsi geçen hikayelerdeki olguların ne olduğuna özet olarak bakacağız ve Ne 

Adam’ın topraktan ne de Havvanın Adam’ın kaburgasından olmadığını göreceğiz.  

 

 Neden ADAM olgusu üzerine gerek Tora’da gerekse tüm tarih boyunca bir çok manevi yorum 

yazılmıştır? 

 Neden bir çok kesimden insanı bu ifadeler hala meşgul ediyor veya bu hikayeler halen ilgi görüyor?  

 Neden dünyamızda ADAM manevi gelişim sürecinin başlangıcıdır? 

 Roş HaŞana - השנה ראש - ve Adam arasındaki bağ nedir? 

 

 אדם דם אדמה

Toprak Kan Adam 
   



 

 דומה להדמות

Benzemek Benzer 
 

Adam Kadmon bir kişi değil tüm yaratılışta yer alan sistemlerin ilki olması sebebiyle 

üzerinden en çok konuşulan ve bir çok cevapsız soru barındıran konu.  

 קודם קדמון

קדמון אדם  
 



 

Adam’ın kaburgasından Havva yaratıldı. 

ן ָלַקח ֲאֶשר ַהֵצָלע ֶאת ֱאֹלהִּים' ה ָשה ָהָאָדם מִּ ְלאִּ  

 

Kadın האש  
 

Eril; İhsan Eden / Dişil; Kabul Eden.   

Dişil kısım, Malkhut, Zeir Anpin “Yaratıcı”nın niteliği kısmından oluşmuştur. Burada esas nokta; Malkhut.  

Ve Malkhut “Zeir Anpin”in “Göğsüne” yükseldiğinde diğer adıyla - רוחניים צלעות  - buradan ışığı alır ve 

Partzuf’u tamamlar.   

 

Partzuf denilen bütünsel sistemde tek bir güç içinden yeni bir güç doğar kökü aynı 

olsada bu iki zıt güç sistemi oluşturmuş olur.  



 

 צלע ציווי

Komut צל Gölge -  
 

Adam; Bütün bir PARTZUF sistemidir.  

 

“Yılan Havva ile konuşup onu ikna etti.”  

“Cennet bahçesinde çıplaktılar.” 

“Adem ağacın altında uyudu.” 

“Bilgi Ağacının meyvesi.” 

 

 

Paylaş Soru Sor Tekrar izle 
 


