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                                                                             Niçin’i olmak 

Peraşamızın ismi sanki bir paradoks içermektedir. İsmi Haye Sara’dır, yani “Sara’nın Hayatı”, ancak peraşa 

Sara’nın ölümü ile başlamaktadır. Üstüne üstlük, sonlara doğru, Avraam’ın ölümünü de kaydeder. Neden 

ölümle ilgili bir peraşa “hayat” diye adlandırılır? Bana kalırsa sebep -her zaman olmasa da çoğunlukla- ölüm ve 

onu nasıl karşıladığımız, hayatın ve onu nasıl yaşadığımızın bir yorumudur.  

Bu da bizi daha derin bir paradoksa götürür. Bu haftanın peraşasının ilk cümlesi şöyledir: “Sara 127 yaşına 

kadar yaşadı: Sara’nın yaşamının yılları (bu kadardı). Görünüşe göre gereksiz olan “Sara’nın yaşamının yılları” 

cümlesi için Raşi şöyle demiştir: “ ‘yıllar’ kelimesinin önünde sayı olmadan tekrar edilmesi, Sara’nın 

yaşamının yıllarının hepsinin aynı derecede iyi olduğuna işaret etmektedir.” Kim Sara’nın hayatının yıllarının 

hepsinin aynı derecede iyi olduğunu söyleyebilir ki? Önce Mısır’da sonra Gerar’da, iki defa, kocası tarafından 

kocasının eşi değil kız kardeşi olduğunu söylemeye ikna edilmişti ve krallık haremine götürülmüştü. Bu ahlaki 

tehlike yüklü bir durumdu.  

T.nrı’nın tekrar tekrar yinelediği birçok çocuk vaadine rağmen, kısır olduğu ve bir tek çocuk bile doğuramadığı 

yılları olmuştu Sara’nın. Ruhunda büyük bir mücadele hissettiği, kocasını, hizmetçisi Hagar’ı almaya ve ondan 

bir çocuk sahibi olmaya ikna ettiği zamandan geçmişti [1]. Tüm bunlar belirsizlik dolu bir hayat ve beklentilerin 

gerçekleşmediği on yılları oluşturmaktaydı. Sara’nın yıllarının hepsinin aynı şekilde iyi olduğunu söylemek 

uzaktan yakından nasıl mantıklı olabilir? 

Bu anlattığımız Sara’nın hikayesiydi. Avraam ile ilgili olarak da metin benzer şekilde kafa karıştırıcıdır. 

Sara’nın mezar yerini satın alışının anlatıldığı bölümün hemen ardından şunu okuruz: “Avraam ihtiyarlamış, 

yaşı ilerlemişti. T.nrı Avraam’ı her şey ile mübarek kılmıştı” (Bereşit 24:1). Bu çok gariptir. T.nrı Avraam’a 

yedi defa Kenaan topraklarını vaat etmiştir. Ancak Sara öldüğünde onu gömecek bir avuç toprağı bile yoktu ve 

bunu alabilmek için Hititler ile ayrıntılı ve hatta aşağılayıcı bir pazarlık yapmak zorunda kalmıştı. Pazarlığın 

başında “Onların yanında göçmen olarak yaşayan biri” olduğunu kabul etmeye zorlanmıştı. Nasıl metin 

Avraam’ın her şey ile mübarek kılındığını söyleyebilir? 

Aynı şekilde akıldan çıkmayan Avraam’ın ölümünün anlatılışıdır, bu belki de Tora’daki en serinkanlı ölüm 

tasviridir. “Avraam son nefesini verip, ileri bir yaşta, yaşlı ve doygun bir şekilde öldü ve halkına katıldı”. 

Büyük bir millet haline geleceği, birçok milletin babası olacağı, toprakları miras edineceği kendisine vaat 

edilmişti. Bu vaatlerden hiçbiri kendi hayatı süresince gerçekleşmedi. Öyleyse nasıl “doygun” bir şekilde 

öldüğü söylenebilir? 

Cevap yine şudur: bir ölümü anlayabilmek için yaşamı anlamak gerekir. 
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Friedrich Nietzsche ile ilgili karmaşık duygulara sahibim. Modern çağın en parlak düşünürlerinden biriydi ve 

aynı zamanda en tehlikelilerinden de biriydi. Kendisi Yahudiler ile ilgili çelişik duygular içindeydi ve 

Yahudiliğe negatif bakıyordu [2]. Ancak fikirlerinden biri hem derin hem doğrudur: Hayatta niçin’i olan, 

neredeyse her nasıl’a katlanabilir [3] 

 (Bu bağlamda Nietzsche’nin The Genealogy of Morality (ç.n. Ahlak soybilimi) adlı kitabında, daha önce hiç 

alıntılamadığım bir yorumunu eklemek istiyorum: Diğer kutsal kitapları eleştirdikten sonra şöyle yazar: “Tora – 

işte bu bayağı farklıdır: Tora’ya her türlü saygı! Onun içinde büyük insanları, destansı bir geri plan ve dünyada 

son derece az bulunan bir şeyi, güçlü kalbin mukayese edilemez saflığını bulurum, hatta daha da fazlası, bir 

millet bulurum” [4]. Öyleyse genelde din ve özelde Yahudi-Hıristiyan mirasına olan şüpheciliğine rağmen 

Tanah’a içten bir saygısı vardı.) 

Avraam ve Sara, tüm tarihte, hayatta niçin’inin olmasına verilebilecek en yüksek örnekler arasındadır. 

Hayatlarının tüm gidişatı, onlara evlerini ve ailelerini terk etmelerini, bilinmeyen bir varış noktasına doğru yola 

çıkmalarını, yabancı olacakları bir ülkeye gidip yaşamalarını, her türlü alışılagelmiş güven şeklini terk 

etmelerini ve dürüstlük ve adalet standartlarına göre yaşayarak, tüm insanlık için bir lütuf olacak, bir millet, bir 

toprak, bir inanç ve bir yaşam tarzı tesis edeceklerini söyleyen bir çağrıya, Kutsal sese bir cevap olarak 

seyretmiştir.  

Erich Auerbach’ın söylediği gibi Tora metni “arka plan ile yüklüdür”, yani hikâyenin büyük kısmı 

belirtilmemiştir. Bu kısmı tahmin etmemiz gerekir. Bu sebeple Midraş diye bir şey vardır, metindeki boşlukları 

doldurur. Bu en çok baş karakterlerin duygularında kendini gösterir. Moria Dağına doğru yürürken Avraam’ın 

veya Yitshak’ın ne hissettiğini bilmiyoruz. Önce Paro’nun sonra Gerar’daki Avimeleh’in haremlerine 

girdiğinde Sara’nın ne hissettiğini bilmiyoruz. Belirgin birkaç istisna hariç, nadiren Tora’daki karakterlerin ne 

hissettiklerini biliriz. Bu sebeple Avraam ile ilgili iki açık ifade – “T.nrı onu her şey ile mübarek kıldı” ve ”geç 

yaşta ve doygun bir şekilde öldü” - bu kadar önemlidir. Ve Raşi Sara için onun yıllarının hepsi aynı şekilde 

iyiydi dediğinde, Tora’nın Avraam’a atfettiği özellikleri - yani hayat karşısındaki derin sükunetten gelen ölüm 

karşısındaki huzur- Sara’ya da atfetmektedir. Avraam başına gelen her şeyin, kötü şeylerin bile, T.nrı’nın onu 

ve Sara’yı çıkardığı yolculuğun bir parçası olduğunu biliyordu. Ve Avraam’ın, hiçbir kötülükten korkmadan 

ölüm gölgesi vadisinde yürüyecek inancı vardı, T.nrı’nın kendisi ile birlikte olduğunu biliyordu. Nietzsche’nin 

“güçlü yürek” diye adlandırdığı budur.  

2017 yılında, olağandışı bir kitap uluslararası bir en çok satan kitap oldu. Onu olağandışı yapan şeylerden biri 

yazarının doksan yaşında olması ve bu kitabın onun ilk kitabı olması. Diğer bir sebep ise yazarın hem 

Auschwitz hem de savaşın sonlarına doğru vuku bulan ve bazı bakımlardan kampın kendisinden bile daha 

zalim olan, Ölüm Yürüyüşünden sağ kurtulmuş olması. 

Kitabın ismi The Choice (ç.n. Seçim) ve yazarı Edith Eger’dir [5]. Babası, annesi ve kardeşi Magda ile birlikte 

Mayıs 1944’te, Macaristan Kosice’den nakledilen 12.000 Yahudiden biri olarak, Auschwitz’e geldi. Annesi ve 

babası ilk gün katledildiler. Bir kadın tüten bir bacayı işaret ederek Edith’e annesi babası hakkında artık geçmiş 

zamanda konuşması gerektiğini söyledi. Şaşırtıcı bir cesaret ve irade gücü ile, o ve Magda kamp ve 

Yürüyüş’ten sağ çıkmayı başardılar. Sonunda Amerikan askerleri bir Avusturya ormanında onu bir vücut 

yığınından çıkardıklarında, tifo ateşi, zatürreesi, zatülcenpi ve kırılmış bir sırtı vardı. Bir yıl sonra, vücudu 

iyileştiğinde, evlendi ve anne oldu. Ruhunun iyileşmesi ise çok daha uzun bir zaman aldı ve sonunda, yaşamaya 

gittiği Amerika’da, bu ruh iyileşmesi onun mesleği haline geldi.  

Aushwitz’e doğru yoldayken, Edit’in annesi ona “nereye gittiğimizi bilmiyoruz, ne olacağını bilmiyoruz ancak 

kimse zihnine koyduğun şeyi senden geri alamaz” dedi. Bu cümle onun sağ kalma mekanizması haline geldi. 

Başta, savaşın ardından, ailesine yardımcı olmak için bir fabrikada çalıştı. Ancak sonunda psikoloji okumak 

üzere üniversiteye gitti ve psikoterapist oldu. Kendi sağ kalma deneyimlerini kullanarak diğerlerinin hayat 

krizlerinden sağ çıkmalarına yardımcı oldu.  

Kitabının başlarında mağdur etme (senin başına gelen) ile mağdurluk (başına gelene nasıl tepki gösterdiğin) 

arasında çok önemli bir ayırım yapar. İlki ile ilgili şunu söyler:  

Muhtemelen hepimiz hayatımızın akışı sırasında bir şekilde mağdur ediliriz. Bir noktada, üzerinde az 

veya hiç kontrolümüzün bulunmadığı durumlar veya insanlar veya kurumlar tarafından bir çeşit ıstırap 

veya felaket veya kötü muameleye maruz kalırız. Bu hayattır. Dıştan gelir. 

İkinci ile ilgili de şunu söyler:  

Buna karşılık, mağdurluk içten gelir. Kendinden başka kimse seni mağdur yapamaz. Başımıza 

gelenlerden dolayı mağdur olmayız, mağdur edilmemize tutunmayı seçtiğimiz zaman mağdur oluruz. Bir 
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mağdur zihniyeti geliştiririz – bu katı, suçlayıcı, kötümser, geçmişe saplanmış, affetmeyen, cezalandırıcı 

ve sağlıklı sınırları olmayan bir düşünce ve olma şekildir. [6] 

Kitabın yayınlanmasını takiben yapılan bir röportajda “mutluluğu aramamayı öğrendim çünkü bu dışsaldır. 

Sevgi ile doğdunuz ve neşe ile doğdunuz. Bu içseldir. Her zaman oradadır.” der Eger.  

Bu olağanüstü zihniyeti Edith Eger ve Viktor Frankl gibi Holokost’tan sağ kalanlardan öğreniyoruz. Ancak 

aslına bakarsak, baştan beri, misyonlarından sapmış gibi gözükseler de kaderin kendilerine attığı her şeyin 

üstesinden gelen, Avraam ve Sara’dan beri bu zihniyet oradaydı. Ve sonunda her şeye rağmen hayatlarının 

sonunda huzuru buldular. Bir hayatı tatmin edici yapanın dışsal değil içsel olduğunu biliyorlardı: bir amaç, 

misyon, bir göreve çağrılmak, kendilerinden sonra gelenler tarafından devam ettirilecek bir şeyi başlatmak, 

hayatlarını yaşadıkları şekilde dünyaya yeni bir şey getirmek gibi içsel şeyler. Önemli olan dış değil, içti; 

çoğunlukla sorunlu olan şartları değil, inançlarıydı. 

Ben inancın herhangi bir “nasıl”a katlanmamızı sağlayan “niçin”i bulmamıza yardımcı olduğuna 

inanıyorum. Sara ve Avraam’ın ölümlerindeki huzur hayatlarını nasıl yaşadıklarının ispatıdır.  

Şabat Şalom 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1] I deliberately omit the tradition (Targum Yonatan to Gen. 22:20) that says that at the time of the binding of Isaac, Satan appeared to her 
and told her that Abraham had sacrificed their son, a shock that caused her death. This tradition is morally problematic. 

[2] The best recent study is Robert Holub, Nietzsche’s Jewish Problem, Princeton University Press, 2015. 

[3] Friedrich Nietzsche, Twilight of the Idols, Maxims and Arrows, 12. 

[4] Friedrich Nietzsche, The Genealogy of Morality, Cambridge University Press, 2009, 107. 

[5] Edith Eger, The Choice, Rider, 2017. 

[6] Ibid., 9. 
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