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Yitshak ve Esav 

 

Yitshak neden Esav’ı sevdi? Bu akıllardan çıkmayan bir sorudur. Pasuk çok açık bir şekilde şöyle der: “Yitshak 

Esav’ı severdi; çünkü av eti yemekten hoşlanırdı. Rivka ise Yaakov’u severdi” (Bereşit 25:28). Bu pasuğu nasıl 

okursak okuyalım, şaşırtıcıdır. Kelimenin tam anlamı ile okursak, pasuk Yitshak’ın duygularının özel bir tip 

yemeğe olan sevgisinin güdümünde olduğunu ileri sürmektedir. Kuşkusuz Tora’da sevgi bu şekilde kazanılmaz 

veya verilmez. 

Raşi, bir midraşa atıfta bulunarak, pasuğun şu şekilde okunmasını önerir: “Av eti yemekten hoşlanırdı” cümlesi 

aslında Yitshak’ı değil Esav’ı kast eder ve şu şekilde okunmalıdır: “Esav’ın avı ağzındaydı” yani Esav babasını 

sözleriyle tuzağa düşürür ve onu aldatırdı. Esav Yitshak’ı aldatarak kendisini olduğundan daha dindar ve 

manevi olduğunu sanmasını sağlardı. Bu yorumu destekleyenlerden bazıları, Avraam ve Sara’nın evinde 

büyüyen Yitshak’ın daha önce hiç aldatma ile karşılaşmadığını ve bu sebeple tüm masumiyeti ile oğlu 

tarafından yanlış yönlendirildiğini öne sürerler. Lavan’ın evinde büyüyen Rivka bunu gayet iyi farkına 

varıyordu, bu sebeple Yaakov’u tercih ediyordu ve daha sonra Yitshak’ın berahasının Esav’a gitmesine bu 

kadar karşı çıkacaktı.  

Ancak metin inkâr edilemez bir şekilde Esav ile Yitshak arasında gerçek bir sevgi bağı olduğunu söylüyor. 

Zohar dünyada hiç kimsenin babasını Esav’ın Yitshak’ı onurlandırdığı kadar onurlandırmadığını söyler (1). 

Aynı şekilde, Yitshak’ın Esav’a olan sevgisi ona beraha verme arzusunda aşikardır. Avraam’ın Yitshak’a 

beraha vermediğini hatırlayın. Ancak ölüm döşeğinde Yaakov çocuklarına beraha vermiştir. Moşe 

İsrailoğullarını hayatının son gününde kutsamıştır. Yitshak Esav’a beraha vermek istediğinde yaşlı ve kördü, 

ama henüz ölüm döşeğinde değildi: “Artık yaşlı bir adamım ve ne zaman öleceğimi bilmiyorum” (Bereşit 

27:2). Bu bir sevgi eylemidir.  

Esav’ı seven Yitshak oğlunun tabiatı konusunda aldatılmamıştı. Oğlunun ne olup ne olmadığını biliyordu. 

Oğlunun bir kır adamı, avcı olduğunu, mizacının cıva gibi olduğunu, şiddete kolayca teslim olabileceğini, 

çabuk sinirlendirilebildiğini ve aynı şekilde hızla dikkatinin dağılma ve unutma kapasitesi olduğunu biliyordu. 

Esav’ın Antlaşmayı sürdürecek evladı olmadığını da biliyordu. Bu, Yitshak’ın Bereşit 27’de Yaakov’un Esav 

olduğunu sanırken ona verdiği beraha ile Bereşit 28’de Yaakov’un Yaakov olduğunu bilerek verdiği beraha 

arasındaki farkta apaçık bellidir.  

Esav’a vermeye niyet ettiği beraha zenginlik– “T.nrı sana göklerin çiyinden ve yeryüzünün yağından versin” -  

ve güç – “Milletler sana hizmet etsin ve hükümdarlıklar sana eğilsin”- ile ilgiliydi. Yaakov evi terk ederken ona 

vermeyi tasarlamış olduğu beraha ise çocuklar –“T.nrı seni mübarek kılacak, seni verimli kılıp sayıca 

çoğaltacaktır. Bir halklar topluluğu haline geleceksin”- ve toprak –“T.nrı hem sana hem soyuna Avraam’ın 

berahasını verecek. Bu şekilde T.nrı’nın Avraam’a vermiş olduğu … ülkeyi ele geçireceksin” - ile ilgiliydi. 

Ataların berahaları zenginlik ve güç ile değil çocuk ve toprak ile ilgilidir. Yani Yitshak en baştan beri 

Antlaşma’nın Yaakov tarafından devam ettirileceğini biliyordu, Esav tarafından aldatılmamıştı. O zaman 

neden Esav’ı seviyordu, ona cesaret veriyordu, ona beraha vermek istiyordu? 



Bence cevap üç olağanüstü sessizlikte yatmaktadır. En çarpıcı olanı şu sorudur: Yitshak’ın korban olarak 

bağlanmasının ardından ne oldu? Bereşit 22’nin metnine baktığınızda, meleğin Avraam’ın oğlunu kurban 

etmesini durdurmasının ardından Yitshak’ın resmin tamamen dışına çıktığını görürsünüz. Metin bize 

Avraam’ın ona yolda eşlik eden iki hizmetkarına geri döndüğünü söyler, ancak Yitshak’dan bahsetmez.  

Bu yorumculara boş ümitler veren göz kamaştırıcı bir gizemdir. Bazıları Yitshak’ın gerçekten korban olarak 

bağlandığında öldüğünü ve sonra hayata geri döndürüldüğünü söyleyecek kadar ileri giderler. Ibn Ezra bu 

yoruma atıfta bulunur ve onu bertaraf eder (2). Shalom Spiegel’in The Last Trial (ç.n. Son Sınama, kitap 

Türkçeye çevrilmemiştir) adlı kitabı tüm kitap boyunca bu fikri inceler (3). Sınamadan sonra Yitshak 

neredeydi? 

İkinci sessizlik Sara’nın ölümünde vuku bulur. Avraam’ın Sara için yas tutmak ve ağlamak üzere geldiğini 

okuruz. Ancak asıl matemli, çocuktur. Yitshak’ın matemin başında olması gerekirdi. Ancak Sara’nın ölümü ve 

bunun sonuçlarını içeren tüm 23. Bölüm boyunca Yitshak’tan hiç söz edilmemektedir.  

Üçüncü sessizlik Avraam’ın hizmetkarına oğlu için bir eş bulması talimatını verdiği zamandadır. Metinde 

Avraam’ın oğlu Yitshak’a danıştığı hatta onu bilgilendirdiğine dair hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Avraam 

Yitshak için bir eş arandığını biliyordu; Avraam’ın hizmetkarı bunu biliyordu, ancak Yitshak’ın bunu bilip 

bilmediği ve konu hakkında herhangi bir düşüncesi olup olmadığı ile ilgili hiçbir fikrimiz yoktur. Evlenmek 

istiyor muydu? Eşinin nasıl birisi olması gerektiğine dair herhangi bir tercihi var mıydı? Metin bu konuda 

sessizdir. Ancak hizmetkar müstakbel karısı Rivka ile döndüğünde Yitshak metne girer.  

Metnin kendisi manidardır: “Yitshak Beer Lahai Roi’den gelmişti.” Burası neresiydi? Burasını daha önce 

sadece bir kere görmüştük. Hamileyken, kendisine sert bir şekilde davranan Sara’dan kaçan Hagar’a meleğin 

göründüğü yerdi burası (Bereşit 16:14). Dahiyane bir midraşa göre, Avraam’ın hizmetkarını kendisine bir eş 

bulmak üzere yolladığını duyduğunda, Yitshak kendi kendine şöyle der: “Babam tek başına yaşarken ben bir 

eşle yaşayabilir miyim? Gidip Hagar’ı ona geri döndüreceğim” (4). Daha sonra metinde şöyle okuruz: 

“Avraam’ın ölümünden sonra T.nrı Yitshak’ı mübarek kıldı. Yitshak Beer Lahay Roi civarında oturdu.” 

(Bereşit 25:11). Bununla ilgili olarak midraş, babası öldükten sonra bile Yitshak’ın Hagar’a yakın yaşadığını ve 

ona saygılı davrandığını söyler (5). 

Tüm bunlar ne anlama gelmektedir? Sadece tahmin yürütebiliriz. Ancak eğer sessizliklerin bir anlamı varsa, 

engellenmiş bir korban’ın bile bir mağduru olduğunu öne sürüyordur. Yitshak fiziksel olarak ölmemiş olabilir 

ancak metin sanki onu, varlığının merkez olması gereken üç sahnede, edebi olarak, yok etmeye çalışmaktadır. 

Moria Dağı’ndan sağ salim döndüğünde iki hizmetkarı selamlamak ve onlar tarafından selamlanmak üzere 

orada olması gerekirdi. Vefat eden annesinin matemini tutmak üzere orada olması gerekirdi. Babası ve 

babasının hizmetkarı ile müstakbel karısı hakkında en azından konuşmak üzere orada olması gerekirdi. Yitshak 

dağda ölmedi ancak sanki içindeki bir şey, sadece evlendiğinde canlanmak üzere, öldü. Metin bize Rivka’nın 

“onun karısı olduğunu ve Yitshak’ın onu sevdiğini ve annesinin ölümünün ardından teselli bulduğunu” söyler. 

Sessizliklerin mesajı sanki budur. Beer Lahay Roi’nin mesajı sanki Yitshak’ın Hagar ve üvey kardeşi 

Yişmael’in nasıl kovulduklarını hiçbir zaman unutmadığıdır. Midraş, Sara’nın ölümünün ardından Yitshak’ın 

Hagar’ı Avraam ile tekrar birleştirdiğini anlatır. Tora bize Yitshak’ın Yişmael ile birlikte Avraam’ın mezarında 

oturduğunu söyler (Bereşit 25:9). Bir şekilde, görünüşe göre Yitshak’ın teşviki ile aile tekrar birleşmiştir.  

Eğer bu böyleyse, Yitshak’ın Esav’a olan sevgisi basitçe açıklanır. Sanki Yitshak şöyle demiştir: Esav’ın ne 

olduğunu biliyorum. O kuvvetli, vahşi, sağı solu belli olmayan, muhtemelen zorbadır. Antlaşma’nın ve onun 

getirdiği manevi taleplerin emanet edileceği kimse olması imkansızdır. Ancak bu benim çocuğum. Babamın 

neredeyse beni kurban ettiği gibi onu kurban etmeyi reddediyorum. Anne ve babamın Hagar ve Yişmael’i 

kovdukları gibi onu kovmayı reddediyorum. Oğluma olan sevgim koşulsuz. Onun kim veya ne olduğunu 

bilmiyor değilim. Ama yine de onu seveceğim, onun yaptığı her şeyi sevmesem de – çünkü T.nrı bizi bu 

şekilde sever, koşulsuz olarak, yaptığımız her şeyi Sevmese de. Onu mübarek kılacağım. Onu kendime yakın 

tutacağım. Ve bir gün bu sevginin onu, bu sevgi ona verilmeseydi olacağından daha iyi bir insan yapacağına 

inanıyorum.  

Esav’ı bu sevme eylemi ile Yitshak babası Avraam’ın en zor iki anının acısının bedelini ödemiş oldu: Hagar ve 

Yişmael’in kovulmaları ve Yitshak’ın korban olarak bağlanması.  

Ben sevginin hem seveni hem sevileni iyileştireceğine inanıyorum.  

Şabat Şalom 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NOTES 
 

1. Zohar 146b. 

2. Ibn Ezra, Commentary to Bereşit 22:19. 
3. Shalom Spiegel, The Last Trial, Schocken, 1969. 

4. Midrash Hagadol to Gen. 24:62. 

5. Midrash Aggadah and Bereishit Rabbati ad loc. 

 

 


