
 

 

 

 

 
 

Covenant & Conversation yazılarına sağladıkları ve Harry (Chaim) Schimmel'in anısına adanan cömert sponsorlukları için Schimmel Ailesi'ne teşekkürlerimizle. 
“R. Chaim Schimmel'in Tora'sını, onunla ilk karşılaştığım zamandan beri severim. Sadece yüzeysel gerçekle değil, altta yatan daha derin gerçeğe olan bağlantısıyla da 

ilgilenmeye gayret eder. 60 yıldır kendisine eşlik eden olağanüstü eşi Anna'yla birlikte, aile, cemaat ve Tora sevgisine adanmış bir yaşam inşa ettiler. Ortaya koydukları örnek 
yaşamla beni fazlasıyla etkilemiş müstesna bir çift." - Rabi Sacks 

Korkuyu Hissetmek 
● Bu özet, Rabi Sacks’ın bu haftaki Covenant & Conversation yazısından uyarlanmıştır. Bu yazıya aşağıdaki adresten erişilebilir: 

https://www.rabbisacks.org/covenant-conversation/vayishlach/feeling-the-fear/   
 
Yaakov, ağabeyi Esav’ın dört yüz adamlık bir kuvvetle kendisini 
karşılamaya geldiğini duyunca dehşete kapılmıştı. Üç yönden 
hazırlık yaptı: Esav’la barış yapmak için ona büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan sürülerinden oluşan muazzam bir armağan 
gönderdi. Tanrı’ya dua etti. Ve savaş için hazırlık yaparak, 
beraberindekileri iki ayrı kampa böldü. Bu şekilde en azından 
birinin hayatta kalabilmesini sağlayacaktı. 

Bunun ardından olan, Tora’daki en muammalı, ama aynı 
zamanda en önemli olaylardan biridir, zira Yahudi halkına 
Yisrael – “Tanrı’yla ve insanlarla güreşen ve başarılı olan” – 
ismini veren anı işaretlemektedir. 

Yaakov’un kaygısı devam ediyordu. O gece tek başınayken, 
şafağa kadar bir yabancıyla güreşti. Bu yabancı kimdi? Bu açık 
değildir, ama birçok açıklama vardır. Bunlardan bir tanesi 
özellikle büyüleyici niteliktedir. Açıklamayı yapan, Raşi’nin 
torunu Raşbam’dır. Raşbam bu olayı bu olayı, Tanah’ta kaşımıza 
birkaç kez çıkan bir kalıbın örneği olarak görür; çünkü bu olay 
ona, başka iki olayı hatırlatmaktadır: Yona’nın hikâyesi ve Moşe 
Mısır’a geri dönüş yolundayken karşılaştığı olay: “Geceyi 
geçirdikleri yerde oldukları sırada Tanrı Moşe’nin karşısına çıktı 
ve onu öldürmek istedi” (Şemot 4:24) sözleriyle anlattığı 
muğlak olay. O olayda Tsipora, oğluna berit mila yapmak 
suretiyle Moşe’nin hayatını kurtarmıştır. 

Yona’nın hikâyesi, diğer iki olayı anlamanın anahtarını 
sağlamaktadır. Yona’ya, Nineve’ye giderek, şehir halkını, teşuva 
yapmamaları halinde şehirlerinin yok edileceği konusunda 
uyarması söylendiği zaman Yona bunu yapmak yerine bir 
gemiye binerek Tarşiş’e kaçmayı denemişti. Ama Tanrı, gemiyi 
batırmakla tehdit eden bir fırtına gönderdi. Bunun ardından 
peygamber denize atıldı ve dev bir balık onu yutarak, daha sonra 
onu canlı halde sahile tükürdü. O zaman Yona kaçmanın 
mümkün olmadığını anlamış oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

Aynısı, demektedir Raşbam, Moşe için de geçerlidir. Moşe, 
Yanan Çalılık’ta, Tanrı’nın kendisini gönderdiği görevi 
üstlenme konusundaki gönülsüzlüğünü tekrar tekrar ortaya 
koymuştu. Besbelli ki, Moşe, yolculuğa başladıktan sonra bile 
görevden kaçınmaya çalışıyordu ve Tanrı’nın ona 
öfkelenmesinin sebebi de buydu. 

Aynısı Yaakov için de geçerliydi. Raşbam’a göre, Tanrı’nın 
sözlerine rağmen Yaakov Esav’la yüzleşmekten korkuyordu. 
Cesareti onu yüzüstü bırakıyordu ve bu nedenle Yaakov kaçmaya 
çalışıyordu. Tanrı da onu durdurmak üzere bir melek gönderdi. 

İşte, karşımızda üç büyük adam vardır: Yaakov, Moşe ve Yona. 
Ama işte, Raşbam’ın öğrettiği üzere, her üçü de korkmaktadır. 
Ama korkularının kaynağı nedir? Ne de olsa aralarından hiçbiri 
ödlek değildi. Temel olarak, görevlerinden korkuyorlardı. 

Moşe, Yanan Çalılık’ta Tanrı’ya sürekli olarak aynı şeyleri 
söylüyordu: “Bana inanmayacaklardır. Ben kimim ki? İyi 
konuşan biri değilim ben.” Yona da, Tanrı’nın Bene-Yisrael’in 
düşmanlarına yönelik mesajını iletmek konusunda gönülsüzdü. 
Ve Yaakov da hemen önceki cümlesinde “Bana göstermiş 
olduğun tüm iyilik ve hakikate layık değilim” (Bereşit 32:10) 
demişti. 

Bu fiziksel bir korku değildir. Kişisel bir yetersizlik duygusundan 
gelen korkudur. Bazı zamanlarda kendilerine en az inanan 
kişiler en büyük insanlardır; çünkü sorumluluğun ne kadar 
muazzam olduğunu ve ona kıyasla kendilerini ne kadar küçük 
hissettiklerini bilirler. Cesaret, hiç korkmamak demek değildir. 
Korkmak, ama korkunun üstesinden gelmek demektir. Eğer bu 
fiziksel cesaret için doğruysa, ahlaki ve manevi cesaret için de 
bundan hiç aşağı kalmayacak kadar doğrudur. 

Korku duymakta sorun yoktur. Ona boyun eğmekte ise sorun 
vardır. Çünkü bazen en iyiler dahi kendilerine inanmakta güçlük 
çekseler bile, Tanrı bize inanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Vayiş lah • חלשיו  MANEV İYAT ÜZERİNE ETÜTLER 

 

Şabat Sofrasında 

1. Bazen bu yetersizlik korkusuna “kimlik hırsızı sendromu” adı verilir. Hiç bunu yaşadığınız oldu mu? 

2. Hiç bir şeyden kaçtığınız, ama birinin sizi durdurduğu oldu mu? 

3. Çevrenizdeki size inanan insanlara kulak vermek neden önemlidir? 



 

 
 

Kendine İnanç 
Rabi Johnny Solomon 

Kendine inanç garip bir şeydir, çünkü buna bol bol sahip olduğunu düşündüğünüz insanlar birçok kez kendilerinden 
şüphe ederler. Ve eğer buna kanıt istiyorsanız, Rabi Sacks’ın, vefatından tam bir yıl önce bir röportaj sırasında “Müzmin 
bir kendime inanç eksikliğim var” demiş olması, gerçekten büyük olan insanların bile bu sorunla boğuştuğu konusunda 
yeterli bir delil olsa gerektir. 

Rabi Sacks’ın yazısı işte bu nedenle bana derinden hitap ediyor, çünkü onun, kendinden şüphe etmenin insanlar için ne 
demek olduğunu tam olarak anladığı gayet açık. Ama aynı zamanda, Rabi Sacks, kendimizi korkudan özgür kıldığımız 
zaman başkalarının da özgürlüğe kavuşmalarına yardım edebileceğimizi de belirtiyor. Aslına bakılırsa, Rabi Sacks’ın 
bizzat yaptığı şeyin de ta olarak bu olduğu ve bunun bir sonucu olarak kendisinin, kişisel deneyimlerini bu kadar çok 
insana yardım etmek için kullandığı kanısındayım. 

Rabi Sacks’la kişisel etkileşimim açısından konuşursak; onun her zaman benim büyük işler başarmamı istediğini 
hissederdim. Doğrusu, onu bir konferansta konuşma yapmaya davet ettiğim zaman, bana bir kitap hediye etmişti. 
Kitabın içinde şöyle yazıyordu: “Büyük dostluk ve hayranlıkla. Önünde seni bekleyen büyük başarılar var.” 

Birçok kez kendine inanç konusunda eksiği olan biri olarak, bu mesaj beni korkularımdan özgür kılmaya yardımcı 
olmuştu. Ve yaptığım işlerle, şimdi ben de başkalarına aynısını yapmaya yardımcı olmaya çalışıyorum. 

● Rabi Johnny Solomon bir öğretmen, yazar, editör ve maneviyat koçudur. 

 

 

 
 
● Rabi Solomon Rabi Sacks’ın Vayişlah peraşası üzerine paylaştığı fikirlerde derine inerek, 

onun haftalık yazısı hakkındaki kendi düşüncelerini paylaşıyor. 

“Korkuyu Hissetmek” yazısını okumak size ne konuda esin kaynağı oldu? 

Bize Tanrı vergisi misyonumuzu gerçekleştirmek için sadece “tek bir atış 
hakkı” verildiğini düşünenler vardır. Ancak bu hafta Rabi Sacks; Yaakov, 
Moşe ve Yona’nın hikâyeleriyle, bize Tanrı’nın sabırlı olduğunu, her 
birimizin potansiyelini gerçekleştirmesini gerçekten istediğini ve bu mesajı 
almamızı temin etmek üzere bizi tekrar tekrar “dürtmeye” hazır olduğunu 
öğretmektedir. 

Bu haftaki yazıda ifade edilen hangi fikir sizce gelecek nesil için en önemli 
mesajı teşkil ediyor? 

Çok sık olarak, büyük işleri doğru bir şekilde yapmayı ilk seferde 
başaramayacağımızdan korktuğumuz için, onları yapmayı denemekten bile 
kaçınırız. Rabi Sacks bize, bizi büyük insanlar yapan şeyin, büyük işleri 
yapmayı üstlenme cesaretine sahip olmak olduğunu öğretiyor. 

Rabi Sacks’ın bu haftaki yazısından en beğendiğiniz alıntı nedir ve neden? 

“Çünkü bazen en iyiler dahi kendilerine inanmakta güçlük çekseler bile, 
Tanrı bize inanmaktadır.” Bazı zamanlarda, kendimize belirlediğimiz bir 
amacın bizi aştığı hissine kapılabiliriz. Ama eğer asla yalnız olmadığımızı, 
Tanrı’nın yanımızda olduğunu ve bize inandığını hatırlarsak, bu, kendimize 
olan inancımızı etkili bir düzeyde arttıracak ve yapmak üzere yola 
koyulduğumuz şeyi başarmamıza yardımcı olacaktır. 

 

 
 

 

S: Tevazu önemlidir, ama bu hafta kendine 
inanç konusundan da bahsediyoruz. Gemara 
(Sota 5a), bir talmid haham’ın (geniş Tora 
bilgisine sahip biri) gurur duygusu 
hissedebileceğini, ama bunun yalnızca çok 
küçük miktarda – gururun sekizde birinin 
sekizde biri [veya farklı bir çeviriyle 
“sekizincinin sekizincisi”] kadar – 
olabileceğini söyler. Bu fikri Vayişlah 
peraşasının neresinde bulabiliriz? 

 

 

 

 

 

 

 

● David Woolf’un Torah IQ adlı çalışmasından 

uyarlanmıştır. Tora hakkında 1500 bilmece içeren bu 

çalışma dünyanın her yerinde Amazon’dan temin 

edilebilir. 

 

 

 

C: Vilna’lı Gaon, Tora’nın sekizinci 
peraşasının (Vayişlah) sekizinci pasuğunun 
Yaakov’un şu sözlerini içerdiğini belirtir: 
“Katonti mikol a-hasadim” – “A-Şem’in 
bana yaptığı tüm iyilikler karşısında 
mahcubum.” 

 


