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Yitshak’ın kurban edilmek üzere bağlanması hakkında birçok defalar yazdım. Her seferinde klasik 

yorumcuların yorumlarından biraz farklı bir yorum önerdim. Bunu basit bir sebeple yapıyorum.  

Tora, ve genelinde Tanah, çocuk kurban etmeyi kötülüklerin en kötüsü olarak görür. Çocuk kurban etmek 

kadim zamanlarda sıkça yapılan bir şeydi. Krallar 2 3:26-27’de Moav Kralı Meşa’nın, Israel, Yeuda ve Edom 

ile olan savaşı sırasında nasıl en büyük oğlunu Hemoş adlı tanrıya kurban ettiğini okuruz. Eğer Avraam’ın 

oğlunu kurban edişinde test edilen onun buna istekliliği olsaydı, Tanah değerler sistemi açısından Avraam 

kendinin pagan bir kraldan daha iyi olduğunu kanıtlayamazdı.  

Ayrıca, Avram ismi “kuvvetli baba” demektir. İsmin Avraam’a değişmesi “birçok milletlerin babası” boyutunu 

kazandırmıştı. “Çocuklarını ve ev halkını T.nrı’nın yolundan gitmeleri üzere eğiteceği için” T.nrı Avram’ı 

seçtiğini söyledi. Yani Avraam babalık rol modeli için seçilmişti. Örnek bir baba çocuğunu kurban etmez.  

Çoğu yorumcunun verdiği klasik yorum güzel ve dokunaklıdır. Avraam, kendi oğlunu sevdiğinden daha çok 

T.nrı’yı sevdiğini göstermişti. Önceden belirttiğim sebeplerden dolayı değişik yorumlar aramaya devam etmeyi 

tercih ediyorum. Muhakkak ki bir deneme söz konusuydu. Bu Yitshak’ı kapsıyordu. Avraam’ın inancını 

sonuna kadar test ediyordu. Ancak bu başka bir şeyle ilgiliydi.  

Avraam’ın hikayesinin en şaşırtıcı özelliklerinden biri T.nrı’nın vaadleri ile gerçeklik arasındaki kopukluktur. 

T.nrı Avraam’a toprakları 7 defa vaat etmiştir. Ancak Sara öldüğünde onu gömecek bir avuç toprağı bile yoktu 

ve ufacık bir toprak parçasını fahiş bir fiyata almak zorunda kaldı.  

Hikayenin hemen başında T.nrı Avraam’ı toprağını, doğduğu yeri, babasının evini terk etmek üzere çağırdı ve 

ona “seni büyük bir millet haline getireceğim ve seni bereketli kılacağım” vaadini verdi. Hiç duraksayıp 

tereddüt etmeksizin, Avraam gitti ve yolculuğuna başladı ve Kenaan topraklarına vardı. Şehem’e geldi ve orada 

bir sunak inşa etti. Sonra Bet-El’e gitti ve orada da bir sunak inşa etti. Ve neredeyse hemen ardından 

“topraklarda kıtlık olduğunu” okuyoruz.  

Avraam ve ev halkı Mısır’a gitmek zorunda kaldılar. Orada, hayatının tehlikede olduğunu anladı. Sara’dan 

kendisinin eşi değil kızkardeşi gibi davranmasını istedi, böylece onu asılsız bir duruma soktu (bunu Ramban 

yoğun bir şekilde eleştirir). O sırada, İlahi lütuf neredeydi? Nasıl oluyor da topraklarını terk edip T.nrı’nın 

çağrısını dinleyen Avraam, eşinden bir yalanı yaşamasını istemek ile kendini muhtemel, belki de kesin, ölüm 



riskine maruz bırakmak arasında seçim yapmak zorunda kaldığı, ahlaki olarak imkansız bir durumda 

buluyordu?  

Bir örüntü ortaya çıkmaya başlamaktadır. Avraam vaat ile bunun gerçekleşmesi arasında uzun ve dolambaçlı 

bir yol olduğunu öğreniyordu. T.nrı Sözünü tutmadığı için değil, Avraam ve onun soyundan gelenlerin dünyaya 

yeni bir şey getirmekle görevli oldukları için. Kutsal bir toplum. Antlaşma ile oluşmuş bir millet. Puta tapmanın 

terk edilmesi. Ciddi bir davranışlar yasası. Daha önce hiçbir halkın bilmediği T.nrı ile daha yakın bir ilişki.  

Bu halk öncüler milleti haline gelecekti. Ve T.nrı Avraam’a en baştan beri bunun olağanüstü bir karakter 

kuvveti gerektirdiğini öğretiyordu çünkü hiçbir muhteşem ve dönüştürücü şey, insan dünyasında bir gecede 

olmaz. Yorgun ve kayıp, tükenmiş ve ümitsiz olsan da devam etmen gerekir.  

T.nrı vaat ettiği her şeyi gerçekleştirecektir. Ama hemen değil. Ve doğrudan değil. T.nrı günlük yaşamların 

gerçek dünyasında değişim İstemektedir. Ve tüm aksiliklere rağmen devam edecek inanç sağlamlığına sahip 

olanları Aramaktadır. İşte Avraam’ın hayatı budur.  

Bu en çok T.nrı’nın çocuk vaadinde belirgindir. 4 defa T.nrı bu konuda Avraam ile konuşmuştur.  

 [1] “Seni büyük bir millet haline getireceğim ve seni mübarek kılacağım” (Bereşit 12:2)1 

 [2] Soyunu toprağın tozu gibi yapacağım. Öyle ki eğer bir kişi toprağın toz zerrelerini sayabilirse, o zaman 

soyun da sayılabilecektir. (Bereşit 13:16) 

 [3] “Gökyüzüne bir bak. Sayabilirsen yıldızları say. Soyun işte böyle kalabalık olacak” (Bereşit 15:5) 

 [4] Ve artık Avram diye çağrılmayacaksın. İsmin “Avraam” olacak – çünkü seni birçok milletin babası yaptım. 

Seni çok, ama çok verimli kılacağım ve seni uluslar haline getireceğim – krallar senin soyundan çıkacak. 

(Bereşit 17:5-6) 

4 yükselen vaat: büyük bir millet, toprağın tozu kadar çok, gökteki yıldızlar kadar çok, bir değil birçok millet. 

Avraam bu vaatleri duydu ve bunlara inandı: “Avram T.nrı’ya inandı ve T.nrı bunu onun adına dürüstlük 

saydı” (Bereşit 15:6) 

Sonra T.nrı Avraam’a bazı acı haberler verdi. Hagar’dan olan oğlu Yişmael onun manevi mirasçısı 

olmayacaktı. T.nrı onu mübarek kılacak ve onu büyük bir millet yapacaktı “Ancak antlaşmamı, Sara’nın sana 

gelecek yıl bu vakitte doğuracağı Yitshak ile yerine getireceğim” (Bereşit 17:21) 

İşte bu 4 sayısız çocuk vaadi ve Avraam’ın antlaşmasının Yitshak ile devam edeceği vaadi ile karşılaştırmalıyız 

testi başlatan kan dondurucu şu sözleri: “oğlunu al, biricik oğlunu, sevdiğin oğlunu, Yitshak’ı ve onu kurban 

et”  

Test Avraam’ın oğlunu kurban edecek cesareti olup olmaması değildi. Yukarıda da gördüğümüz gibi Moav 

Kralı Meşa gibi paganların da bu cesareti vardı. Bu kadim dünyada yaygındı ve Yahudilik için tamamen 

iğrençti.  

Test Avraam’ın sevdiği bir şeyden vazgeçme gücü olup olmadığını görmek de değildi. Bunu birçok defalar 

kanıtlamıştı. Hikâyenin başında topraklarından, doğduğu yerden, babasının evinden, aşina olduğu, ev olarak 

tanımlayacağı her şeyden vaz geçmişti. Bundan önceki peraşada ilk doğanı, şüphesiz sevdiği Yişmael’den de 

vaz geçmişti. Sara menopoza girdikten sonra dünyaya gelen, T.nrı’nın açık mucizevi hediyesi olan Yitshak’dan 

vaz geçeceğinden en ufak bir şüphemiz olabilir miydi? 

Test Avraam’ın T.nrı’nın şimdiki sözü ile T.nrı’nın önceden 5 kere ona çocuklar vereceği ve antlaşmanın 

Yitshak ile devam edeceği vaadini içeren sözü arasındaki zıtlık ile yaşayıp yaşayamayacağını görmektir.  

Rabilerimiz iki pasuğun birbirleri ile çeliştiği durumlarda üçüncü bir pasuğun gelip çelişkiyi çözeceği durumlar 

olduğunu biliyorlardı. Bu Avraam’ın durumudur. Bir çelişki ile karşı karşıyaydı ve henüz bunu çözecek üçüncü 

bir pasuk yoktu. Test buydu. Avraam belirsizlik ile yaşayabilecek miydi? 
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Avraam tam da bunu yaptı. Kendini kurban için hazırladı. Ancak bunu kimseye söylemedi. Üçüncü gün 

Yitshak ile beraber kendi başlarına yola çıktıklarında, kendilerine eşlik eden iki hizmetkara “ben ve oğlan oraya 

giderken siz burada eşekle kalın. Biz ibadet edeceğiz ve sonra size geri döneceğiz” dedi. Yitshak “kurban 

olarak sunacağımız kuzu nerede” diye sorduğunda, Avraam “T.nrı Bizzat kuzuyu verecek” demişti.  

Bu ifadeler genelde diplomatik atlatmacalar olarak kabul edilir. Ancak ben Avraam’ın tam olarak söylediğini 

kast ettiğine inanıyorum. Avraam bir çelişki yaşıyordu. T.nrı’nın ona oğlunu kurban etmesini söylediğini 

biliyordu ama aynı zamanda T.nrı’nın ona oğlu ile sonsuz bir antlaşma tesis edeceğini söylediğini de biliyordu.  

Yitshak’ın kurban edilmek üzere bağlanması testi fedakarlık ile değil belirsizlik ile alakalıdır. Olup bitene 

kadar Avraam neye inanacağını veya her şeyin nasıl biteceğini bilmiyordu. Ona bir oğul vaat eden T.nrı’nın 

onun bu oğlu kurban etmesine izin vermeyeceğine inanıyordu. Ancak T.nrı’nın vaadi ile O’nun emrinin nasıl 

bir çözüme ulaşacağını bilmiyordu.  

Kardeşleri George ve Thomas’a 1817’de yazdığı mektubunda şair John Keats Shakespeare’i diğer yazarlara 

göre bu kadar büyük kılan şeyin ne olduğunu tanımlamaya çalışır. Ona göre Shakespeare’in “Negatif Yeteneği 

vardı – yani belirsizlik, muamma, şüphe durumlarında, gerçek ve gerekçeye sinirli bir şekilde ulaşmak için 

çabalamadan durma yeteneğine sahipti”. Diğer bir deyişle, Shakespeare hayata tüm çeşitliliği ve karmaşıklığı, 

çatışma ve zıtlıkları içinde açıktı. Diğerleri, ondan daha önemsiz yazarlar ise hayatı bir tek felsefi çerçeveye 

indirgemeye çalışıyorlardı. Shakespeare edebiyat için neyse Avraam da inanç için odur.  

Ben Avraam’ın bize inancın kesinlik olmadığını öğrettiğine inanıyorum. İnanç belirsizlikle yaşama cesaretidir. 

Avraam’ın negatif yeteneği vardı. Vaatlerin gerçekleşeceğini biliyordu; nasıl ve ne zaman olacağını bilmeme 

belirsizliği ile yaşayabiliyordu.  

Şabat Şalom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


