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                                                  Hakkımızda Anlattığımız Hikâye 

 

Bazı zamanlarda başkaları bizi bizden daha iyi tanır. 2000 yılında bir İngiliz Yahudi araştırma enstitüsü, 

Britanya’daki Yahudilerin dini bir cemaat olarak değil, etnik bir grup olarak tekrar tanımlanması gerektiği 

şeklinde bir teklifte bulunmuştu. Bunun aslında bariz bir şey olması gerektiğini söyleyense, Yahudi olmayan 

bir gazeteci, Abdrew Marr olmuştu. Şöyle demişti: “Tüm bunlar sığ sudur; ve içinde yürüdükçe daha da 

sığlaşmaktadır.” 

Ama asıl esin verici bulduğum şey, bu sözlerin ardından yazdıklarıydı: “Yahudilerin, her zaman biz 

diğerleri için hikâyeleri olmuştur. İnsan ruhunun en büyük yaratıcı eserlerinden biri olan Kutsal Kitap’ları 

vardır. Modernitenin yapabileceği en kötü şeylerin kurbanı olmuşlardır; Batılı çılgınlığın bir aynası 

olmuşlardır. Hepsinin üstünde, Roma İmparatorluğu’ndan 2000’li yıllara kadar, anlayışsız, düşman tavırlı 

Avrupalı kabileler arasında girişimlerde bulunarak ve başarılar elde ederek kültürel ve genetik anlamda hayatta 

kalma hikâyelerine sahiptirler.”1 

Yahudilerin, her zaman biz diğerleri için hikâyeleri olmuştur. Bu tanıklığı çok sevmiştim. Ve gerçekten 

de, henüz ilk zamanlardan beri hikâye anlatımı Yahudi geleneğinin merkezi bir parçası olagelmiştir. Her 

kültürün kendi hikâyeleri vardır. (Merhum Elie Wiesel bir keresinde “Tanrı insanı yaratmıştır, çünkü Tanrı 

hikâyeleri sever” demişti.) Neredeyse kesin olarak, bu gelenek, atalarımızın geceleri kamp ateşinin etrafında 

hikâyeler anlatan avcı-toplayıcılar oldukları günlere kadar geri gider. Bizler hikâyeler anlatan hayvan türüyüz. 

Ama asıl göze çarpan nokta, bu peraşada, Mısır Çıkışı’nın hemen öncesinde, Moşe’nin Bene-Yisrael’e, 

bu olayın hikâyesini gelecek nesillere nasıl anlatmaları gerektiğini söyleyiş şeklidir. 

1. Çocuklarınız size ‘Bu seremoninin sizin için anlamı ne?’ dedikleri zaman, onlara şöyle söyleyin: 

‘Bu, Mısır’ı vurduğu zaman, Bene-Yisrael’in Mısır’daki evlerinin üzerinden atlayarak evlerimizi 

bağışlayan A-Şem için yapılan Pesah korbanıdır’. (Şemot 12:26-27) 

2. O gün çocuğuna anlatacak, ‘Bunu, Mısır’dan çıkışım sırasında, A-Şem’in benim için yaptıkları 

nedeniyle yapıyorum’ diyeceksin. (Şemot 13:8) 

                                                      
1 Andrew Marr, The Observer, 14 Mayıs 2000 Pazar. 



3. İleride çocuğun sana ‘Bu ne anlama geliyor?’ diye sorduğunda, ona söyle : ‘Kuvvetli bir elle A-Şem 

bizi Mısır’dan, kölelik diyarından çıkardı. (Şemot 13:14) 

Bene-Yisrael henüz Mısır’dan ayrılmış değillerdi, ama işte, Moşe, hikâyeyi nasıl anlatmaları 

gerektiğini onlara şimdiden bildirmekteydi. Bu olağanüstü bir olgudur. Acaba neden? Hikâye anlatma 

konusundaki bu takıntı niye? 

En basit cevaba göre, biz kendi hakkımızda anlattığımız hikâyeyiz.2 Anlatımla kimlik arasında içsel, 

belki de elzem bir bağlantı vardır. Bu fikri çağdaş düşüncenin merkezine yerleştirmek adına çoğu kişiden 

fazlasını yapmış olan düşünür Alasdair MacIntyre’nin sözleriyle, “insan, eylemleri ve uygulamalarında olduğu 

kadar, kurgularında da, esas olarak hikâye anlatan bir hayvandır.”3 Kim olduğumuzu; hangi hikâye veya 

hikâyelerin bir parçası olduğumuzu keşfederek öğreniriz. 

Jerome Bruner, anlatımın anlamın inşasında merkezi bir yere sahip olduğunu ve insani durumu insani 

yapan şeyin de anlam olduğunu inandırıcı bir şekilde öne sürmüştür.4 Hiçbir bilgisayar, yapması gereken şeyi 

yapmadan önce hayattaki amacı hakkında ikna edilmeye muhtaç değildir. Genlerin hiçbir motivasyon ve 

teşvike ihtiyacı yoktur. Hiçbir virüsün bir yaşam koçuna gereksinimi yoktur. Ne yaptıklarını ve nasıl 

yaptıklarını anlamak için onların zihin yapısının içine girmemiz şart değildir, çünkü içine girilecek bir zihin 

yapıları yoktur. Ama insanların vardır. Geçmişte yapmış olduğumuz veya başımıza gelmiş olan şeyler 

nedeniyle ve peşinde olduğumuz bir geleceği gerçeğe dönüştürme amacıyla, şimdiki zamanda eylemde 

bulunuruz. Ne yapmakta olduğumuzu kısaca açıklamak bile zaten bir hikâye anlatma sınıfına girer. Bir 

restoranda salata yiyen üç kişiyi ele alın. Biri kilo vermeye ihtiyacı olduğu için, ikincisi prensip sahibi bir 

vejetaryen olduğu için, üçüncüsü de dini beslenme kanunları nedeniyle bunu yapmaktadır. Bu üç kişi dışarıdan 

bakıldığında birbirine benzeyen eylemlerde bulunmaktadır, ama bu eylemler farklı hikâyelere ait ve ilgili 

kişiler için farklı anlamlara sahiptir. 

Yine de, neden hikâye anlatımı ve Mısır Çıkışı? 

Yahudi mevcudiyetinin doğası hakkında okumuş olduğum en güçlü yazılardan biri, Jean-Jacques 

Rousseau’nın Polonya Hükümeti Üstüne Düşünceler (1772) adlı denemesinde yer almaktadır. Bu, Yahudilerin 

durumu hakkında bir fikir bulmayı pek beklemediğimiz bir yerdir, ama işte, oradadır. Rousseau siyasi liderlerin 

en büyüklerinden bahsetmektedir. Bunların ilki, demektedir, “hiçbir sanatları, hiçbir silahları, hiçbir 

yetenekleri, hiçbir erdemleri, hiçbir cesaretleri olmayan ve kendilerine ait tek bir santim toprakları olmadığı 

için dünyanın yüzeyinde bir yabancılar alayından ibaret olan acınası bir kaçaklar yığınını ulusal bir kitle olarak 

tesis etme şeklindeki hayret verici girişimi oluşturmuş ve gerçekleştirmiş” olan Moşe’ydi. 

Moşe, demektedir Rousseau, “bu gezgin ve köle ruhlu alaydan bir siyasi topluluk, özgür bir halk 

yaratmaya cüret etmiş ve başını koyacak bir taşı bile olmaksızın çölde dolaştığı sırada ona 5000 yılın yok 

etmeyi, hatta zayıflatmayı bile başaramadığı, zamanın, talihin ve fatihlerin işlemediği, kalıcı teşekkülünü 

vermiştir”. Bu kadar sıklıkla baskı altına alınmış ve her yere saçılmış olan bu benzersiz ulus, demektedir, “her 

şeye rağmen kendisini, diğer ulusların içine saçılmışken onlarla hiç kaynaşmaksızın günümüze kadar devam 

ettirmiştir”.5 

Moşe’nin dehası, demektedir, Yahudileri ayrı bir halk olarak koruyan kanunların doğasında 

yatmaktaydı. Ama bu, hikâyenin yalnızca yarısıdır. Diğer yarısı, bu haftaki peraşada, hikâye anlatımının, Mısır 

                                                      
2 Bkz. Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, Londra, Duckworth, 1981; Dan P. McAdams, The Stories We Live By: Personal Myths 

And The Making Of The Self, New York, Guilford Press, 1997. 
3 MacIntyre, aynı yer, 201. 
4 Jerome Bruner, Actual Minds, Possible Worlds, Harvard University Press, 1986. 

 
5 Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract and other later political writings, Cambridge University press, 2010, 180. 

https://www.amazon.co.uk/Dan-P.-McAdams/e/B001IO9RC4/ref=dp_byline_cont_book_1


Çıkışı olaylarının her yıl yeniden hatırlandığı ve tekrarlandığı, özellikle de çocukların hikâyenin merkezi bir 

ögesi haline getirildiği temel bir dini görev olarak tesis edilmesindedir. Hikâyenin anlatımından bahseden dört 

yerde (bunların üçü peraşamızda, dördüncüsü de Vaethanan peraşasında yer almaktadır) çocukların soru 

sormalarından bahsedildiğine dikkat eden Hahamlarımız, Seder gecesindeki anlatımın, mümkün olduğu zaman 

bir çocuk tarafından sorulan bir soruya verilen bir cevap şeklinde gerçekleştirilmesi gerektiğine 

hükmetmişlerdir. Eğer kendi hakkımızda anlattığımız hikâye bizsek, o zaman hikâyeyi asla kaybetmediğimiz 

sürece, kimliğimizi de asla kaybetmeyeceğizdir. 

Bu fikir, yıllar önce büyüleyici bir buluşmada ifade bulmuştur. Tibet, 1950’den beri Çinliler tarafından 

yönetilmekteydi. 1959 isyanı sırasında, hayatı tehlikede olan Dalai Lama, Hindistan’daki Dharamsala’ya 

kaçmıştı ve o zamandan beri birçok takipçisiyle birlikte orada yaşamıştır. Sürgünde kaldıkları sürenin 

uzayabileceğini fark edince, Dalai Lama 1992’de, dünyanın “sürgünde kimliklerini koruma” uzmanları olarak 

gördüğü Yahudilerden tavsiye almaya karar verdi. Sırrın ne olduğunu bilmek istiyordu. O bir haftalık 

karşılaşma, Roger Kamenetz tarafından The Jew in the Lotus adlı kitabında anlatılmıştır.6 Ona anlattıkları 

şeylerden biri, bir halkın kültür ve kimliğini canlı tutmakta hafıza ve hikâye anlatımının önemiydi. Özellikle 

Pesah ve Seder uygulamasından bahsetmişlerdi. Böylece 1997 yılında bazı Hahamlar ve Amerikalı yetkililer, 

Washington DC’de Dalai Lama ile birlikte özel bir Seder gerçekleştirdiler. Dalai Lama katılımcılara şunları 

yazdı: 

“Hahamlar ve Yahudi bilgelerle olan diyalogumuzda, Tibet insanları, sürgünde Yahudilerin manevi 

devamlılığının sırları hakkında bilgi aldı: bu sırlardan biri Pesah Sederi. Bu uygulama sayesinde, Yahudi halkı 

2000 yıldır, çok zorlu zamanlarda bile, kölelikten özgürlüğe kavuşmasını hatırlamaktadır ve bu sizlere zorlu 

zamanlarda ümit getirmiştir. Kendi özgürlük kutlamalarına Tibet insanları için özgürlük düşünceleri eklemeleri 

nedeniyle Yahudi kardeşlerimize minnettarız.” 

Kültürler, sebebiyet verdikleri hikâyelerin yelpazesiyle şekillendirilir. Bunların bazıları, onları 

anlatanların kendi anlayışlarının şekillendirilmesinde özel bir role sahiptir. Onlara üst-anlatılar adını veririz. 

Bunlar büyük, devamlı insan grupları hakkındadır: kabile, ulus, uygarlık. İlgili grubu mekân boyunca yatay 

anlamda ve zaman boyunca dikey anlamda bir arada tutarak, ona nesiller boyunca aktarılagelen ortak bir kimlik 

verir. 

Bunların hiçbiri, çerçevesi ve bağlamı peraşamızda düzene konmuş olan Mısır Çıkışı hikâyesinden 

daha güçlü olmamıştır. Bu hikâye, Yahudilere, ezelden beri bir ulusun elinde tuttuğu en azimli kimliği 

vermiştir. Baskı çağlarında, özgürlük ümidi vermiştir. Sürgün zamanlarında geri dönüş vaat etmiştir. İki yüz 

nesil boyunca Yahudi çocuklarına kim olduklarını ve hangi hikâyenin bir parçası olduklarını anlatmıştır. 17. 

yüzyıldaki Püritenlerden, 19. asırdaki Afrika kökenli Amerikalılara ve günümüzde Tibetli Budistlere kadar 

şaşılacak çeşitlilikteki gruplar tarafından benimsenen, dünyanın özgürlük üst-anlatısı haline gelmiştir. 

Kendi halkımın hikâyesinde, yazacak kendi bölümüne sahip bir karakter olduğuma – ve aslında 

hepimizin öyle olduğuna – inanıyorum. Yahudi olmak; kendinizi o hikâyenin bir parçası olarak görmek, 

onu kendi zamanımızda yaşatmak ve onu bizden sonra geleceklere aktarmak için elinizden geleni 

yapmaktır. 

Şabat Şalom 

 

                                                      
6 Roger Kamanetz, The Jew in the Lotus, HarperOne, 2007. 



 

 

 


