
 
 

Çağrıya Cevap Vermek 

İnsanlığın erken tarihi, Tora’da bir dizi hayal kırıklığı şeklinde tarif edilmektedir. Tanrı insanlara 

özgürlük vermiş, ama onlar bunu kötüye kullanmıştı. Adam ve Hava yasak meyveyi yemişti. Kayin, 

Evel’i katletmişti. Nispeten kısa bir süre içinde, Tufan öncesindeki dünyada şiddet baskın hale 

gelmişti. Tüm bedenler yeryüzünde yolunu sapkın hale getirmişti. Tanrı düzen yaratmıştı, ama 

insanlar kaos yaratmaktaydı. Tufan’dan sonra bile insanlık, Babil’i inşa edenlerin şahsında, kibirden 

dolayı suçluydu; insanların “göklere erişen” bir kule inşa edebileceklerini düşünüyorlardı (Bereşit 

11:4). 

İnsanlar, Tanrı’ya cevap vermekte başarısız oldular. İşte Avraam’ın resme dâhil olduğu nokta 

buydu. Başta Avraam’ın tam olarak ne yapmaya davet edildiğinden pek emin değiliz. Bildiğimiz, ona, 

ülkesini, doğduğu yeri ve babasının evini terk edip “sana göstereceğim ülkeye” gitmesinin emredilmiş 

olduğudur (Bereşit 12:1); ama oraya vardığında ne yapması gerektiğini bilmiyoruz. Tora bu konuda 

sessiz kalmıştır. Avraam’ın misyonu nedir? Onu özel yapan nedir? Onu, Noah gibi kötü bir çağda 

yaşamış iyi bir insandan daha fazlası haline getiren nedir? Onu bir lider ve bir liderler ulusunun babası 

haline getiren nedir? 

Bu gizemin şifresini çözmek için, Tora’nın bu noktaya kadar olan bölümde hangi sinyalleri 

verdiğini hatırımıza getirmemiz gerekir. Önceki haftalarda, kilit bir temanın – belki de esas kilit 

temanın – sorumluluk konusundaki başarısızlık olduğu önermesinde bulunmuştum. Adam ve Hava, 

kişisel sorumluluktan yoksundu. Adam “Benim kabahatim değil; kadın sebep oldu” demişti. Hava 

“Benim kabahatim değil; yılanın suçu” demişti. Bir bakıma kendi hikâyelerinin yazarları olduklarını 

inkâr ediyorlardı – sanki ne özgürlüğü, ne de onun gerektirdiği sorumluluğu anlıyorlardı. 

Kayin kişisel sorumluluğu inkâr etmemişti. “Ben yapmadım. Beni kışkırttığı için Evel suçlu” 

dememişti. Bunun yerine ahlaki sorumluluğunu inkâr etmekteydi: “Kardeşimin bekçisi miyim ben?” 

Noah, kolektif sorumluluk sınavında başarısız olmuştu. Ahlaki bozukluğun hüküm sürdüğü bir 

çağda erdemli bir insandı, ama çağdaşları üzerinde hiçbir etkisi yoktu. Kendi ailesini (ve hayvanları) 

kurtarmıştı; ama başka kimseyi kurtarmamıştı. Metnin basit düzeydeki okunuşuna göre, bunu denemiş 

bile değildi. 



İşte eğer bunu anlarsak, Avraam’ı anlarız. Avraam kişisel sorumluluk ortaya koymaktadır. Leh 

Leha peraşasında Avraam’ın çobanları ile yeğeni Lot’un çobanları arasında bir tartışma patlak 

vermişti. Bunun rastgele bir olay olmadığını, birlikte otlatamayacak kadar çok hayvan sahibi 

olmalarının bir sonucu olduğunu gören Avraam hemen bir çözüm önermişti: 

 

Avram Lot’a “Lütfen seninle aramda ve benim çobanlarımla seninkiler arasında sürtüşme 

olmasın” dedi. “Çünkü biz kardeşiz. İşte tüm ülke önünde değil mi? Gel ayrılalım. Sola 

gidersen sağa, sağa gidersen sola gideceğim.” (Bereşit 13:8-9). 

 

Dikkat ederseniz Avraam herhangi bir yargılamada bulunmamaktadır. Tartışmanın kimin kabahati 

olduğunu sormamaktadır. Belirli herhangi bir neticeden kimin kazançlı çıkacağını sormamaktadır. 

Seçimi Lot’a bırakmaktadır. Sorunu görmekte ve harekete geçmektedir. 

Bereşit’in bir sonraki paragrafında yerel bir savaştan bahsedilmektedir. Bu savaşın sonunda 

esir alınanların arasında Lot da vardı. Avraam derhal bir kuvvet toplamış, istilacıların peşine düşmüş, 

Lot’u ve onunla birlikte diğer tüm esirleri özgürlüğe kavuşturmuştu. Bu esirleri güven içinde evlerine 

geri getirmiş, şükran dolu Sedom kralı tarafından kendisine sunulan zafer ganimetlerinden herhangi 

bir şey almayı reddetmişti. 

Bu tuhaf bir bölümdür – Avraam’ı, diğer yerlerde gördüğümüz göçebe çoban karakterinden 

çok farklı bir şekilde betimlemektedir. Bu bölüm en iyi, Kayin’in hikâyesi bağlamında anlaşılabilir. 

Avraam, kardeşinin (veya yeğeninin) bekçisi olduğunu göstermektedir. Ahlaki sorumluluğun doğasını 

hemen idrak etmektedir. Lot, içerdiği tüm risklerle birlikte seçtiği yerde yaşamayı seçmiş olmasına 

rağmen, Avraam “Kendi güvenliği kendi sorumluluğunda; benim değil” dememiştir. 

Sonra, bu haftaki Vayera peraşasında büyük an gelmektedir: ilk kez olmak üzere bir 

insanoğlu, Tanrı’ya meydan okumaktadır. Tanrı, Sedom’u mahkûm etmek üzeredir. Avraam bunun, 

şehrin imhası anlamına geleceği endişesiyle söz almaktadır: 

 

“Kötüyle birlikte dürüstü de mi ortadan kaldıracaksın? Ya şehir içinde elli dürüst insan varsa? 

İçindeki bu elli dürüst insan uğruna burayı bağışlamayıp yok mu edeceksin? Böyle bir şey 

Senden uzak olsun – dürüstü kötüyle birlikte öldürmek, dürüstlerle kötülere aynı şekilde 

davranmak?! Bu Senden uzak olsun! Tüm dünyanın Yargıcı adaleti yerine getirmeyecek mi?” 

(Bereşit 18:23-25) 

 

Bu, olağanüstü bir konuşmadır. Basit bir fani, Bizzat Tanrı’ya hangi hakla meydan okumaktadır? 

Bunun kısa cevabı şöyledir: Avraam’a bu şekilde davranması gerektiğinin sinyalini Bizzat 

Tanrı vermiştir. Metni dikkatle dinleyin: 

 

A-Şem, “Yapacağım şeyi Avraam’dan mı saklayacağım?” dedi. “Avraam kesinlikle büyük ve 

güçlü bir ulus haline gelecek ve yeryüzünün tüm ulusları onun sayesinde mübarek 



kılınacak…” Sonra A-Şem şöyle dedi: “Sedom ve Amora’ya karşı haykırış çok büyük ve 

günahları çok ağır. Bu yüzden inip, yaptıklarının Bana erişen çığlıklar kadar kötü olup 

olmadığını göreceğim.” (Bereşit 18:17-21) 

 

Bu sözler – “Yapacağım şeyi Avraam’dan mı saklayacağım?” – Tanrı’nın, Avraam’ın bir tepki 

vermesini istediğine dair açık bir imadır. Öyle olmasaydı, bunları Avraam’a söylemesine ne gerek 

vardı? 

Avraam’ın hikâyesi, ancak fonda Noah’ın hikâyesi varken anlaşılabilir. Orada da Tanrı, 

Noah’a önceden dünyaya bir ceza getirmek üzere olduğunu bildirmişti. 

 

Tanrı Noah’a “Tüm insanlara bir son vereceğim, çünkü yeryüzü onlar yüzünden şiddetle 

doldu” dedi. “Bu yüzden onları yeryüzü ile birlikte yok edeceğim” (Bereşit 6:13) 

 

Ama Noah itiraz etmedi. Aksine, bize üç kez, Noah’ın “Tanrı’nın kendisine emrettiği şekilde” yaptığı 

anlatılmaktadır (Bereşit 6:22, 7:5, 7:9). Noah hükmü kabul etmişti. Avraam ise buna meydan 

okumaktaydı. Avraam, geçtiğimiz birkaç haftadır keşfetmekte olduğumuz üçüncü prensibi anlamıştı: 

kolektif sorumluluk. 

Sedom halkı Avraam’ın kardeşleri değildi. Bu nedenle Avraam, Lot’u kurtarırken yaptığından 

da ileri gitmekteydi. Onlar uğruna dua etmekteydi, çünkü insani dayanışma fikrini anlamaktaydı. Bu 

fikir John Donne tarafından ölümsüz bir şekilde ifade edilmiştir: 

 

Kimse bir ada değildir, 

Tamamen kendi başına … 

Herhangi bir insanın ölümü beni küçültür, 

Çünkü ben insan ırkıyla iç içeyim.1 

 

Ancak bir soru yerli yerindedir. Acaba Tanrı neden Avraam’a, Kendisi’ne meydan okuması için 

çağrıda bulunmuştur? Avraam’ın bilip de Tanrı’nın bilmediği herhangi bir şey mi vardı? Böyle bir 

fikir saçmadır. Cevap hiç şüphesiz şöyledir: Avraam yeni bir inancın, insani statükoyu savunmayan, 

aksine ona meydan okuyan yeni bir inancın rol modeli ve öncüsü olacaktı. 

Eğer Avraam’ın torunları – Moşe ve diğer Peygamberlerin yaptığı gibi – etten kemikten 

hükümdarlara meydan okuyacaklarsa, Avraam’ın da Tanrı’ya meydan okuyacak cesarete sahip 

olması gerekiyordu. Yahudiler dünyayı olduğu gibi kabul etmezler. Olması gereken dünya uğruna ona 

meydan okurlar. Bu, insanlık tarihinde kritik bir dönüm noktasıdır: dünyanın ilk itiraz inancının 

doğuşu – dünyayı kabul etmek yerine ona meydan okuyan bir inancın ortaya çıkışı. 

                                                      
1 John Donne, Devotions Upon Emergent Occasions, Meditation XVII. 



Avraam alışılagelmiş bir lider değildi. Bir ulusa hükümdarlık etmiyordu. Henüz onun liderlik 

edeceği bir ulus yoktu ortada. Ama Avraam, Yahudiliğin anladığı şekliyle liderliğin rol modeliydi. 

Sorumluluk alıyordu. Harekete geçiyordu; başkalarının harekete geçmesini beklemiyordu. Noah 

hakkında Tora “Tanrı ile yürürdü” (Bereşit 6:9) demektedir. Ama Avraam’a, Tanrı, “Önümde yürü” 

(Bereşit 17:1) demektedir. Başka bir deyişle: lider ol. Önde yürü. Kişisel sorumluluk al. Ahlaki 

sorumluluk al. Kolektif sorumluluk al. 

Yahudilik, Tanrı’nın sorumluluk çağrısıdır. 

Şabat Şalom 

 

 

1. Adam, Hava, Kayin ve Noah, muhtelif sorumluluklarıyla yüzleşmek için farklı ne söyleyebilir 

veya yapabilirlerdi? 

2. Avraam’ın en büyük niteliği neydi? 

3. Günümüzde Avraam’ın bıraktığı mirası nasıl devam ettirebiliriz? 

 

 


