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Netsiv (Naftali Tsvi Yeuda Berlin, 1816-1893, Volojin yeşivası başkanı) Yitshak ve 
Rivka’nın iletişim eksikliğinden muzdarip oldukları yönünde ferasetli bir gözlemde 
bulunmuştur. Netsiv “[Rivka’nın] Yitshak’la olan ilişkisi, Sara ve Avraam veya Rahel ve 
Yaakov arasındaki ilişkiyle aynı değildi. Onlar bir sorun olduğu zaman bunun hakkında 
konuşmaktan korkmazlardı. Ama aynısı Rivka için geçerli değildi” diye yazar (Aamek 
Davar, Bereşit 24:65 açıklamaları). 

Netsiv bu mesafeyi, Rivka’nın Yitshak’ı ilk olarak, “kırda derin düşünceler 
içindeyken” (Bereşit 24:63) gördüğü anda duyumsamıştır. Rivka o sırada devesinden 
düşmüş ve “kendisini bir peçe ile örtmüştü” (Bereşit 24:65). Netsiv bu konuda “Rivka bir 
huşu ve yetersizlik duygusu nedeniyle örtünmüştü, çünkü Yitshak’ın eşi olacak değerde 
olmadığını hissetmişti. Ve o zamandan itibaren bu kaygı onun zihninde sabit bir yer 
etmişti” diye yazar. 

Rivka ile Yitshak arasındaki ilişki, Netsiv’in görüşüne göre, hiçbir zaman rahat, 
candan ve konuşkan olmamıştı. Bunun sonucunda, bir dizi kritik anda iletişim konusunda 
başarısız olmuşlardır. Örneğin, Rivka’nın, ikizler Esav ve Yaakov’un doğumundan önce 
Tanrı’dan almış olduğu “Büyük olan, genç olana hizmet edecek” (Bereşit 25:23) 
şeklindeki bildiriden Yitshak’ı hiçbir zaman haberdar etmemiş olması, büyük bir olasılık 
gibi görünmektedir. Anlaşılan o ki, Rivka’nın, Tanrı tarafından seçilen oğlunun Yaakov 
olduğunun bilinciyle, Esav’dan çok Yaakov’u sevmesinin sebeplerinden biri budur. Acaba 
Yitshak, oğullarının geleceği hakkında yapılan bu bildiriden haberdar olsaydı, o zaman da 
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Esav’ı daha çok sever miydi? Yitshak olasılıkla bilmiyordu, çünkü Rivka ona anlatmamıştı. 
Bu nedenle, uzun yıllar sonra Rivka, Yitshak’ın Esav’a beraha vereceğini duyduğu zaman 
bir aldatma planı yapmak zorunda kalmaktadır: Yaakov’a Esav’mış gibi davranması 
talimatını vermektedir. Acaba neden basitçe Yitshak’a gidip, berahayı Yaakov’un alması 
gerektiğini söylememiştir? Çünkü bu onu, çocukların büyüdüğü tüm o yıllar boyunca, 
onlar hakkında almış olduğu peygamberlik mesajından kocasını mahrum bırakmış 
olduğunu kabullenmek zorunda bırakacaktı. 

Şayet berahanın verildiği gün Yitshak’la konuşmuş olsaydı, Yitshak, kendi 
hayatlarının – ve çocuklarınınkinin – gidişatını tamamen değiştirecek bir şeyler 
söyleyebilirdi. Yitshak’ın şöyle bir şey söyleyeceğini hayal edebiliyorum: “Antlaşmayı 
devam ettirecek olanın Esav değil, Yaakov olduğunu tabii ki biliyorum. Ama benim 
aklımda, oğullarımızın her biri için birbirinden oldukça farklı iki beraha var. Esav’a 
zenginlik ve güç berahasını vereceğim: ‘Tanrı sana gökyüzünün çiyini ve yeryüzünün 
zenginliğini versin … Uluslar sana hizmet etsin ve halklar senin önünde eğilsin.’ (Bereşit 
27:28-29) Yaakov’a ise, Tanrı’nın Avraam’a ve bana vermiş olduğu, çocuklar ve vaat 
edilmiş topraklar berahasını vereceğim: ‘Her-Şeye-Kadir Tanrı seni mübarek kılsın, seni 
verimli kılıp sayıca çoğaltsın, öyle ki bir halklar topluluğu haline gel. [Tanrı] Sana ve 
soyuna Avraam’ın berahasını versin ki bu sayede şu ana kadar yabancı olarak yaşadığın 
ülkeyi, Tanrı’nın Avraam’a verdiği ülkeyi ele geçir.’ (Bereşit 28:3-4)”. 

Yitshak, antlaşmanın berahasını Esav’a vermeye hiçbir zaman niyetlenmemişti. 
Oğullarının her birine, onlara uygun olacak berahayı vermek niyetindeydi. Rivka 
tarafından planlanan ve Yaakov tarafından gerçekleştirilen tüm o aldatmaca, en baştan 
itibaren hiçbir şekilde gerekli değildi. Acaba Rivka bunu neden anlamamıştı? Çünkü o ve 
kocası iletişim halinde değillerdi. 

Şimdi gelin bunun sonuçlarını sayalım. Yitshak, yaşlı ve âmâ haliyle, Yaakov 
tarafından ihanete uğratıldığını hissetmiştir. Olup bitenin farkına vardığında “şiddetle 
titremiş”, Esav’a “Kardeşin hilekârlıkla geldi” demiştir. Benzer şekilde Esav da ihanete 
uğradığını hissetmiş ve içinde Yaakov’a karşı o kadar şiddetli bir nefret uyanmıştır ki, onu 
öldürmeye ant içmiştir. Rivka, Yaakov’u sürgüne göndermek zorunda kalmış, böylece 
kendisini, sevdiği oğlunun yanında olmasından yirmi yılı aşkın bir süre boyunca mahrum 
bırakmıştır. Yaakov içinse bu aldatmacanın sonuçları bir ömür boyu sürmüş, eşleri 
arasında, hatta çocukları arasında çekişmelere yol açmıştır. Yaşlı bir adam olarak Paro’nun 
karşısına çıktığında “Hayatımın günleri az ve kötüydü” demiştir Yaakov (Bereşit 47:9). 
Tek bir hareket nedeniyle ne kadar da çok yaşam yaralanmıştır; üstelik en baştan itibaren 



 3 

hiç gerekli olmayan bir harekettir bu – Yitshak sonuçta Yaakov’a “Avraam’ın berahasını” 
hiçbir aldatmaca olmadan, onun Esav değil, Yaakov olduğunun bilinciyle vermiştir. 

İletişimde başarısızlık nedeniyle ödediğimiz insani bedel işte bu kadar büyüktür. 
Tora bu gibi konularda sıra dışı bir samimiyet içerir. Onu hayat için – gerçek sorunları olan 
gerçek insanlar arasında yaşanan gerçek hayat için – bu denli güçlü bir rehber haline getiren 
de budur. İletişim önemlidir. Başlangıçta Tanrı doğal dünyayı sözlerle yaratmıştır: “Ve 
Tanrı ‘Olsun’ dedi.” Sosyal dünyayı sözcüklerle yaratırız. Targum, “Ve insan yaşayan bir 
ruh haline geldi” (Bereşit 2:7) ifadesini “Ve insan konuşan bir ruh haline geldi” şeklinde 
tercüme etmiştir. Bizim için, konuşma, yaşamdır. Yaşam, ilişkilerdir. Ve insani ilişkiler, 
iletişim yoluyla kurulur. Diğer insanlara ümitlerimizi, korkularımızı, duygularımızı ve 
düşüncelerimizi anlatabiliriz. 

İşte bu nedenledir ki, herhangi bir lider – bir ebeveynden bir şirketin CEO’suna 
kadar – iyi, güçlü, dürüst ve açık iletişimi kendine görev edinmelidir. Aileleri, ekipleri ve 
kurumsal kültürleri sağlıklı yapan budur. Herkes bir ekip olarak toplu hedeflerinin ne 
olduğunu, kendi belirli görevlerinin ne olduğunu, hangi sorumlulukları taşıdıklarını ve 
hangi değer ve davranışlar için örnek olmalarının beklendiğini bilmelidir. İyi performans 
gösterenler için övgü ve kötü performans sergileyenler için yapıcı eleştiri olmalıdır. 
Eleştiri, kişi hakkında değil, eylem hakkında olmalıdır; kişi, başarısızlıkları her ne olursa 
olsun, saygı gördüğünü hissetmelidir. Bu son nokta, Yahudiliğin üstün bir örneğini teşkil 
ettiği “kabahat ahlakı” ile antik Yunanlarda olan “utanç ahlakı” arasındaki temel farklardan 
biridir (başka bir deyişle, kabahat, yapılan eylemle onu yapan insanı birbirinden ayırt 
ederken, utanç bu ayrımı yapmaz). 

Çok şeyin açık iletişime bağlı olduğu zamanlar vardır. Dünyanın kaderinin ta 
kendisinin buna bağlı olduğu anlar olduğunu söylemek aşırı bir ifade olmayacaktır. 

Böyle bir örnek, 1962’deki Küba Füze Krizi sırasında, Birleşik Devletler ile Sovyetler 
Birliği’nin nükleer bir savaşın eşiğine gelmesiyle yaşanmıştı. Krizin doruk noktasında, 
Robert McNamara tarafından, filmi The Fog of War’da tarif edildiği gibi, John F. Kennedy, 
Sovyet lideri Nikita Kruşçev’den iki mesaj aldı. Biri uzlaşmacı, diğeri ise çok daha 
şahinceydi. Kennedy’nin danışmanlarının çoğu, Kruşçev’in gerçek görüşlerini ikinci 
mesajın yansıttığı ve ciddiye alınması gerektiği görüşündeydi. 

Ancak bir adam farklı bir perspektif sundu. Llewellyn Thompson Jr. 1957 ve 1962 
yılları asında Amerika’nın Sovyetler Birliği’ndeki büyükelçiliğini yürütmüş ve Rus liderini 
gayet iyi tanımıştı. Hatta bir süre Kruşçev ve eşiyle birlikte yaşamıştı. Kennedy’ye, 
uzlaşmacı mesajın Kruşçev’in kendi kişisel görüşü gibi göründüğünü, kulağa Kruşçev’in 
üslubu gibi gelmeyen şahince mektubunsa olasılıkla Rus generalleri memnun etmeyi 
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amaçladığını söyledi. Kennedy, Thompson’u dinledi ve Kruşçev’e, saygınlığını 
yitirmeksizin geri adım atması için bir fırsat tanıdı – ve bunun sonucunda, potansiyel olarak 
son derece yıkıcı etkilere sahip olabilecek bir savaş bertaraf edilmiş oldu. Şayet Thompson, 
neyin gerçek bir mesaj teşkil ettiğini ve neyin etmediğini belirlemek üzere orada hazır 
bulunmasaydı neler olabileceğini zihnimizde canlandırmak dehşet vericidir. 

Hayatımızın birçok yönü yanlış bilgilendirmelerden etkilenmekte ve gerçek 
iletişimle güçlenmektedir. İşte bu nedenle, arkadaşlar, ebeveynler, partnerler ve liderler, 
dürüst, açık ve saygılı bir iletişimin gerçekleştiği ve sadece konuşmayı değil, dinlemeyi de 
içeren bir kültür tesis etmelidirler. Bu olmazsa, trajedi pusuda beklemektedir. 

 

 

 
 

 
1. Tanrı, Rivka ve Yitshak’ın serbest bir iletişim halinde olmadıklarını bildiğine göre, 

ikizler doğmadan önce verilen peygamberlik mesajı neden yalnızca Rivka’ya 
verilmiştir? 

2. Tora’da, iletişim sorunlarının belli sonuçlara yol açtığı başka örnekler aklınıza geliyor 
mu? 

3. Kendimizi tutup daha az iletişim kurmanın daha iyi olduğu zamanlar var mıdır? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


