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Rüyalara Yönelik Üç Yaklaşım 

Mikets 5781 
 

Tüm yazın içindeki en büyük dönüşümlerden birinde, Yosef, tek bir sıçrayışla, 
mahpusluktan Başbakanlık mevkiine yükselmektedir. Mısır kültürünün tamamen dışında 
biri, bir “İbrani”, ırza tecavüz girişimine dair asılsız bir itham yüzünden zindanda 
sürünmekte olan bir adam olan Yosef’in, kendisini antik dünyanın en büyük 
imparatorluğunun lideri olarak öne çıkaran özelliği neydi? 

Yosef’in, birçok insanın tek tek sahip olduğu, ama hepsini bir arada aynı kişide 
bulmanın pek ender görüldüğü üç yeteneği vardı. Bunların ilki, Yosef’in rüyalar 
görmesiydi; hayaller kurmasıydı. Yosef’in ergenlik döneminde gördüğü iki rüyanın – 
kardeşlerinin demetlerinin Yosef’in demetinin önünde eğildiği ve güneş, ay ve on bir 
yıldızın Yosef’e doğru eğildiği rüyaların – müstakbel bir büyüklüğe dair gerçek bir önsezi 
mi, yoksa ihtişam hülyalarına kapılmış şımarık bir çocuğun aşırı aktif hayal gücünden 
ibaret mi olduğunu başlarda bilmemekteyiz. 

Şu ana kadar bizden esirgenmiş olan hayati bir bilgiyi ancak bu hafta okuyacağımız 
Mikets peraşasında keşfetmekteyiz. Yosef, iki rüya görmüş olan Paro’ya “Rüyanın Paro’ya 
iki şekilde gösterilmiş olmasının sebebi, konunun Tanrı tarafından kesin bir şekilde 
kararlaştırılmış ve Tanrı’nın bunu çok yakında gerçekleştirecek olmasıdır” (Bereşit 
41:32) demektedir. Tıpkı Paro gibi Yosef’in de çifte rüya görmesinin, onun rüyalarının 
da sadece bir hayalperestlikten ibaret olmadığının işareti olduğunu, ancak şimdi, geriye 
dönük bir bakışla fark edebilmekteyiz. 

İkincisi, tıpkı asırlar sonra Sigmund Freud gibi, Yosef de başkalarının rüyalarını 
yorumlama yeteneğine sahipti. Bunu zindanda saki ve fırıncı için yapmıştı ve bu hafta da 
Paro için yapmaktadır. Tabirleri ne sihirli ve de mucizeviydi. Saki ve fırıncının rüyalarını 
yorumlarken, Yosef, üç gün sonrasında Paro’nun doğum günü olduğunu hatırlamıştı 
(Bereşit 40:20). Hükümdarların kendi doğum günlerinde bir kutlama yapması ve belli 
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başlı kişilerin kaderlerini karara bağlaması âdettendi (Britanya’da, Kraliçe’nin doğum 
günü törenleri bu geleneği devam ettirmektedir). Dolayısıyla saki ile fırıncının rüyalarının 
bu olayla ve onların bilinçaltlarındaki ümit ve korkularla bağlantılı olduğunu varsaymak 
oldukça makuldü.1 

Paro’nun rüyaları söz konusu olduğunda da Yosef’in, antik Mısırlıların yedi yıllık 
kıtlık dönemleri hakkındaki geleneklerinden haberdar olması muhtemeldir. Nahum 
Sarna, Kral Djoser’in (yaklaşık MÖ yirmi sekizinci yüzyıl) hükümdarlık dönemine ait bir 
Mısır metnini alıntılar: 

 
Büyük Taht’ın üzerinde büyük bir sıkıntı içindeydim ve sarayda bulunan kişiler, 
çok büyük bir kötülükten dolayı kalp ızdırabı çekiyordu, zira Nil benim 
dönemimde yedi yıllık bir ara boyunca gelmemişti. Tahıl kısıtlıydı, meyveler 
kurumuştu ve yedikleri her şey kıttı.2 
 

Yine de, Yosef’in en etkileyici başarısı üçüncü yeteneğiydi: rüyaları uygulamaya geçirme, 
erken uyarıda bulundukları sorunlara çözüm üretme kabiliyeti. Yedi yıllık bir kıtlığın 
gelmekte olduğunu belirttikten hemen sonra, hiç ara vermeksizin, bir de çözüm 
sunmuştur Yosef: 
 

“Şimdi; Paro, zeki ve bilge bir kişi belirlemeli ve onu Mısır ülkesi üzerine 
atamalıdır. Paro bununla kalmayıp ülke üzerinde memurlar görevlendirmeli ve yedi 
bolluk yılı boyunca Mısır’ın mahsulünün beşte birini toplamalıdır. [Bu memurlar] 
gelmekte olan bu iyi yılların tüm yiyeceğini toplasınlar ve Paro’nun denetimi 
altında şehirlerde yiyecek olarak buğday biriktirsinler ve korusunlar. Bu yiyecek, 
Mısır ülkesinde gerçekleşecek yedi kıtlık yılında kullanılmak üzere rezervde 
tutulmalıdır ki ülke kıtlıkta kırılmasın.” (Bereşit 41:33-36) 

 
Yosef’i daha önce hem Potifar’ın evinde hem de zindanda zeki bir yönetici olarak 
görmüştük. İşte onun Mısır’ın Baş Vekili olarak tayin edilmesini sağlayan, tamı tamına en 
doğru zamanda ortaya koyduğu bu yeteneğiydi. 

Dolayısıyla Yosef’ten üç prensip öğrenmekteyiz. İlki: hayaller kurun. Hayal 
gücünüzün yükseklere çıkmasına izin vermekten asla korkmayın. İnsanlar bana liderlik 
konusunda tavsiyede bulunmam için geldiklerinde, onlara, hayal kurmak için gereken 
zaman, boşluk ve hayal gücünü kendilerine tanımalarını söylerim. Hayallerimizde 
tutkularımızı buluruz ve tutkularımızı takip etmek, tatminkâr bir yaşam sürmenin en iyi 
yoludur.3 

 
1 İbn Ezra 40:12 ve Behor Şor 40:12. Her iki kaynak da bu önermede bulunmaktadır. 
2 Nahum Sarna, Understanding Genesis, New York, Schocken, 1966, 219. 
3 Bu konudaki klasik metinlerden biri için: Ken Robinson, The Element: How Finding Your Passion 
Changes Everything (New York: Penguin Books, 2009). 
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Genellikle, hayal kurmanın pratik olmadığı düşünülür. Ama öyle değildir; hayal 
kurmak yapabileceğimiz en pratik şeylerden biridir. Bir tatil planlamak için aylarını 
harcayan, ama hayatlarını planlamaya tek bir gün bile vakfetmeyen insanlar vardır. 
Kendilerini şans ve çevresel koşulların rüzgârlarıyla savrulmaya terk ederler. Bu bir 
hatadır. Hahamlarımız “[Tora’da] vayi, ‘Ve oldu’ sözcüğünü bulduğumuz her yerde bu, 
trajediye giriş niteliğindedir” demişlerdir.4 Vayi yaşamı, olayların meydana gelmesine 
pasif bir şekilde izin verdiğimiz bir yaşamdır. Yei (“olsun”) yaşamı ise, olayların vuku 
bulmasını bizim sağladığımız bir yaşamdır ve bu konuda bize yön veren etken, 
hayallerimizdir. 

Yisrael Devleti’nin varlığını diğer herkesten çok borçlu olduğumuz Theodor Herzl 
“Eğer isterseniz, hayal değildir” derdi. Bir keresinde Eli Wiesel’den harika bir hikâye 
duymuştum. Sigmund Freud ile Theodor Herzl’in Viyana’da aynı bölgede yaşadıkları bir 
dönem olmuştu. “Bereket versin ki hiç karşılaşmadılar” dedi Wiesel. “Eğer karşılaşmış 
olsalardı neler olabileceğini hayal edebiliyor musun? Theodor Herzl ‘Bir Yahudi devleti 
hayalim var’ diyecek ve Freud, ‘Söyleyin bana, Herr Herzl,” diye cevap verecekti, “ne 
kadardır bu hayali görüyorsunuz? Gelin, şu kanepeme uzanın ve sizin psikanalizinizi 
yapayım.’ Herzl’in hayalleri tedavi edilecekti ve bugün ortada bir Yahudi devleti 
olmayacaktı.” Neyse ki Yahudi halkının hayalleri hiçbir zaman tedavi edilmemiştir. 

İkinci prensip, liderlerin, başka insanların rüyalarını tabir etmesidir. Henüz 
gelişmemiş, olgunlaşmamış fikirleri telaffuz ederler. Bir neslin ümit ve korkularını ifade 
etmenin bir yolunu bulurlar. Martin Luther King Jr.’ın “Bir hayalim var” konuşması, 
Siyahi Amerikalıların ümitlerini alıp onlara kanatlar takmak hakkındaydı. Yosef’i lider 
yapan, kendi rüyaları değil; Paro’nunkilerdi. Kendi rüyalarımız bize yön verir; bize fırsat 
verense başkalarının rüyalarıdır. 

Üçüncü prensip: hayalleri gerçeğe dönüştürmenin bir yolunu bulun. Öncelikle 
sorunu görün, sonra da onu çözmenin bir yolunu bulun. Kotzk Rabi’si bir keresinde, 
Raşi’nin yazılarındaki bir zorluğa dikkati çekmişti. Raşi (Şemot 18:1), Yitro’ya, “Tora’ya, 
‘Halkın içinden … seç…’ (Şemot 18:21) [sözleriyle] başlayan bir bölüm eklediği için 
[“ekledi” anlamına gelen] Yeter isminin verildiğini söylemektedir. Bu olay, Yitro, Moşe’yi 
tek başına liderlik ederken görüp ona, yaptığı işin iyi olmadığını söylediğinde meydana 
gelmişti. Moşe bu şekilde devam ederse hem kendisini hem de halkı yıpratarak bitkinliğe 
sürükleyecekti. Bu nedenle iyi insanlar seçip, liderlik yükünün büyük bir kısmını onlara 
devretmeliydi. 

Kotzk Rabi’si, Yitro’nun Tora’ya eklediği kısmın “Halkın içinden … seç” sözleriyle 
başlamadığına işaret etmiştir. Bu kısım birkaç pasuk öncesinde, Yitro’nun “Bu yaptığın iyi 
değil” (Şemot 18:17) dediği noktada başlamıştı. Bu konuda Kotzk Rabi’sinin verdiği 
cevap basittir. “Bu yaptığın iyi değil” demek, Tora’ya ekleme yapmak değildir – bu sadece 

 
4 Megila 10b. 
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bir soruna işaret etmektir. Yapılan ekleme, önerilen çözümdedir: görevin kısmen 
devredilmesi. 

İyi liderler ya sorun çözen kişilerdir ya da etraflarını bu kişilerle sararlar. İşler yanlış 
yönde gittiği zaman bunu görmek kolaydır. Bir insanı lider yapan, işleri doğru yöne 
sokmanın bir yolunu bulma kabiliyetidir. Yosef’in dehası, yedi kıtlık yılının takip edeceği 
yedi bolluk yılının geleceğini tahmin etmekte değil, kıtlık ve açlığın yaşanacağı yıllar için 
gerekli yiyecek stoklarını temin edecek bir depolama sistemini akıl etmekte yatıyordu. 

Hayaller kurun; başkalarının rüyalarını anlayın ve telaffuz edin; ve bir rüyayı 
gerçeğe dönüştürmenin yollarını bulun – bu üç yetenek, liderliktir; Yosef usulü liderlik. 

 
 
 
 

 
 

 
 

1. Hayaller kurun: Hayatınız için hayalini kurduğunuz fikirler ne kadar büyük? 
2. Başkalarının rüyalarını anlayın: Hiç başka insanların özlemlerini, büyük hedeflerini 

dinliyor ve bunları gözlerinde daha belirgin bir şekilde canlandırmalarına yardımcı 
oluyor musunuz? 

3. Onları gerçeğe dönüştürmenin yollarını bulun: Bu rüyaları nasıl birer realiteye 
dönüştürebilirsiniz? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


