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Liderler Nasıl Başarısız Olur 

Ki Tisa 5781 
 
 

Hem Vayetse hem de Vaera peraşalarında gördüğümüz gibi, liderlik başarısızlıkla öne çıkar. Bir 
liderin gerçek ölçütü toparlanma kabiliyetidir. Liderler iki tür sebepten dolayı başarısız olabilir. 
İlki haricidir. Doğru zaman olmayabilir. Koşullar lehte gelişmeyebilir. Karşı tarafta 
konuşabileceğiniz kimse olmayabilir. Machiavelli buna Fortuna adını vermişti: kötü talihin gücü, 
en büyük insanı bile mağlup edebilir. Bazı zamanlarda, ne kadar gayret gösterirsek gösterelim, 
başarısız oluruz. Böyledir hayat. 

İkinci başarısızlık türü ise dâhilidir. Bir lider basitçe liderlik etme cesaretinden yoksun 
olabilir. Bazen liderler, kalabalığa karşı çıkmak zorunda kalır. Herkes evet diye haykırırken hayır 
demek durumundadırlar. Bu korkutucu olabilir. Kalabalıkların kendilerine ait bir iradesi ve 
devinimi vardır. Hayır demek, kariyerinizi, hatta hayatınızı riske sokabilir. Bu, cesarete ihtiyaç 
duyulan bir zamandır ve onu göstermemek, en berbat türden bir ahlaki başarısızlık teşkil 
edebilir. 

Bunun klasik örneği, Amalek karşısındaki savaşında Şemuel’in talimatlarını yerine 
getirmekte başarısız olan Kral Şaul’dur. Şaul’a kimseyi ve hiçbir şeyi hayatta bırakmaması 
söylenmişti. Olanlarsa şöyleydi: 

 
Şemuel Şaul’a geldiğinde, Şaul ona “Tanrı seni mübarek kılsın!” dedi. “Tanrı’nın 
talimatlarını yerine getirdim. 
 
Ama Şemuel “Kulaklarımdaki bu davar melemeleri nedir öyleyse?” dedi. “Ya duyduğum 
sığır böğürtüleri? 
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Şaul “Askerler Onları Amalekilerden getirdiler” diye cevap verdi. “Davar ve sığırın en 
iyilerini Tanrı’n A-Şem’e korban yapmak için hayatta bıraktılar, ama geri kalanları 
tamamen yok ettik.” 
 
“Yeter!” dedi Şemuel Şaul’a. “Sana, A-Şem’in bana dün gece söylediklerini anlatayım” 
dedi. 
 
“Anlat” diye cevap verdi Şaul. 
 
Şemuel şöyle dedi: “Kendi gözlerinde küçüksen bile, yine de Yisrael kabilelerinin başı 
değil misin sen? A-Şem seni Yisrael’in üzerine kral olarak meshetti. Ve seni bu göreve 
gönderip ‘Git ve o kötü insanları, Amalekileri yok et; onlarla, onları tüketene kadar savaş!’ 
dedi. Öyleyse neden A-Şem’e itaat etmedin? Neden ganimete üşüşerek A-Şem’in 
gözlerinde kötü olanı yaptın?” 
 
“Ama ben A-Şem’e itaat ettim” dedi Şaul. “A-Şem’in bana verdiği göreve gittim! 
Amalekileri tamamen yok ettim ve kralları Agag’ı yanımda getirdim. Askerler ganimetten, 
Tanrı’ya adananların ne iyilerinden, Gilgal’da Tanrı’n A-Şem’e korban yapmak için davar 
ve sığır aldılar.” (Şemuel I 15:13-21) 
 

Şaul bahaneler ileri sürmektedir. Başarısızlık onun değildir; askerlerinin kabahatidir. Bunun 
yanında, hem o hem de onlar iyi niyetle hareket etmişlerdir. Davar ve sığırdan alınan hayvanlar, 
korban olarak sunulmak üzere hayatta bırakılmıştır. Şaul, Kral Agag’ı öldürmemiş, ama onu esir 
olarak getirmiştir vb. Ancak Şemuel bu bahanelerden etkilenmemektedir: “Sen A-Şem’in 
Sözü’nü reddettiğin için, A-Şem de seni krallıktan reddetti” der ona (Şemuel I 15:23). Şaul ancak 
o zaman itirafta bulunur: “Günah işledim.” (15:24) Fakat bu noktada artık çok geçtir. Şaul, 
Yisrael krallarının hanedanını başlatmaya layık olmadığını ortaya koymuştur. 

Birkaç farklı politikacıya atfedilen, doğruluğu şüpheli bir alıntı vardır: “Tabii ki partinin 
ardından gidiyorum. Ne de olsa onların lideriyim.”1 Başkalarına liderlik etmek yerine onları takip 
eden liderler vardır. Rabi Yisrael Salanter onları, sahibiyle birlikte gezintiye çıkmış bir köpeğe 
benzetir. Köpek önden koşar, ama doğru yöne gidip gitmediğini görmek için sürekli dönüp 
arkasına bakar. Köpek bunun liderlik olduğunu düşünüyor olabilir; ama gerçekte o sadece takip 
etmektedir. 

Metnin basit düzeyde okunuşuna göre, bu haftaki peraşada Aaron’un kaderi de bu 
olmuştur. Moşe kırık gündür dağdadır. Halk korkuya kapılmıştır. Acaba ölmüş müdür? 
Nerededir? Moşe olmadan kendilerini terk edilmiş hissetmektedirler. Moşe onların Tanrı ile 
temas noktaları olmuştur. Mucizeleri gerçekleştirmiştir, Denizi yarmıştır, onlara içmek için su 
yemek için yiyecek temin etmiştir. Tora bundan sonra olanları şöyle tarif etmektedir: 

 
Halk Moşe’nin dağdan inmekte geciktiğini görünce Aaron’un çevresine toplandı ve “Gel; 
bize önümüzde gidecek bir tanrı yap,” dedi, “çünkü bizi Mısır’dan çıkaran bu adam, Moşe, 

 
1 Bu ifade, Benjamin Disraeli, Stanley Baldwin ve Alexandre Auguste Ledru-Rollin’e atfedilmiştir. 
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ona ne olduğunu bilmiyoruz.” Aaron onlara cevap verdi: “Eşlerinizin, oğullarınızın ve 
kızlarınızın kulaklarındaki altın küpeleri çıkarıp bana getirin.” Böylece tüm halk, 
kulaklarındaki altın küpeleri çıkardı ve Aaron’a getirdi. [Aaron] onların verdiklerini aldı, 
onu bir aletle şekillendirdi ve dökme bir Buzağı haline getirdi. Sonra “Seni Mısır’dan 
çıkaran tanrın budur, ey Yisrael!” dediler. (Şemot 32:1-4) 
 

Tanrı öfkelenir. Moşe, halkı bağışlaması için O’na yalvarır. Sonra dağdan iner, neler olduğunu 
görür, yanında indirmiş olduğu Kanun Levhalarını paramparça eder, putu yakar, onu toz haline 
gelene kadar öğütür, suyla karıştırır ve Yisrael halkına içirir. Sonra da ağabeyi Aaron’a dönerek 
“Ne yaptın sen?” diye sorar. 
 

“Efendim öfkelenmesin” diye cevap verdi Aaron. “Bu halkın kötülüğe ne kadar eğilimli 
olduğunu biliyorsun. Bana ‘Bize önümüzde gidecek bir tanrı yap, çünkü bizi Mısır’dan 
çıkaran bu adam, Moşe, ona ne olduğunu bilmiyoruz’ dediler. Onlara ‘Kimde altın takılar 
varsa çıkarsın’ dedim. Sonra bana altını verdiler, ben de onu ateşe attım ve bu Buzağı 
ortaya çıktı!” (Şemot 32:22-24) 

 
Aaron halkı suçlamaktadır. Bu gayrimeşru talepte bulunanlar onlardır. Buzağıyı yapma 
konusundaki sorumluluğunu inkâr etmektedir Aaron. Her ne olduysa, bir şekilde olmuştur. 
“Onu ateşe attım ve bu Buzağı ortaya çıktı!” Burada, Adam ve Hava’nın hikâyesinden 
hatırladığımız sorumluluk inkârıyla aynı türden bir inkâr söz konusudur. Adam, “Kabahat 
kadındaydı” der. Kadın “Kabahat yılandaydı” der. Bir şekilde oldu. Ben yapmadım. Ben suçu 
işleyen kişi değil, kurbanım. Böylesine bir kaçamak tutum herhangi bir kişi için ahlaki bir 
başarısızlıkken, Yisrael Kralı Şaul ve Koen Gadol Aaron gibi bir lider için de kat kat büyük bir 
başarısızlıktır. 

Garip gerçek, Aaron’un hemen cezalandırılmamış olmasıdır. Tora’ya göre Aaron 
tamamen farklı bir günah nedeniyle mahkûm edilmiştir: yıllar sonra, o ve Moşe, su eksikliğinden 
yakınan halka öfkeli bir şekilde konuşacaklardır: “Aaron halkına katılacak. Bene-Yisrael’e 
verdiğim Ülke’ye girmeyecek, çünkü ikiniz de, Meriva sularında Emrime itaatsizlik etmiştiniz.” 
(Bamidbar 20:24). 

Moşe’nin halka, bu konuda o zamana kadar kendilerinden gizlemiş olduğu bir gerçeği 
açıklaması ise, ancak bundan da sonra, Moşe’nin hayatının son ayı içinde olmuştur: “A-Şem’in 
öfke ve gazabından korkmuştum, çünkü sizi imha edecek kadar kızgındı. Ama A-Şem beni bu kez 
de dinlemişti. A-Şem, Aaron’a da onu yok edecek kadar kızgındı, ama o dönemde Aaron için de 
dua etmiştim.” (Devarim 9:19-20) Moşe’ye göre, Tanrı, Aaron’a Altın Buzağı günahı nedeniyle 
o kadar öfkeliydi ki, onu öldürmek üzereydi ve Moşe’nin duası olmasaydı bunu yapacaktı da. 

Kalabalığa karşı gelmeyi, fikir birliğine karşı koymayı, çoğunluğun takip etme niyetinde 
olduğu yolu bloke etmeyi gerektirdiği zaman liderlik sınavında başarısız olan insanları eleştirmek 
kolaydır. Gerçek şu ki, bir güruha karşı çıkmak zordur. Sizi görmezden gelebilirler, sizi görevden 
alabilirler, hatta size suikast düzenleyebilirler. Bir kalabalık kontrolden çıktığı zaman bunun zarif 
hiçbir çözümü yoktur. Daha sonra meydana gelen casuslarla ilgili olayda, halkın talepleri 
karşısında Moşe bile çaresiz kalmıştı (Bamidbar 14:5). 
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Düzeni yeniden sağlamak da Moşe için kolay olmamıştır. Şimdi son derece dramatik bir 
eylemde bulunması gerekmiştir: Levhaları paramparça etmek ve Buzağıyı toz haline gelene 
kadar öğütmek. Bunun ardından destek ister ve bu destek kendisine kardeşleri Levi kabilesi 
tarafından sağlanır. Leviler kalabalığa karşı misillemede bulunur ve o gün üç bin kişiyi öldürür. 
Tarih Moşe’yi bir kahraman olarak yargılar, ama onun, çağdaşları tarafından gaddar bir otokrat 
olarak görülmüş olması gayet olasıdır. Biz, Tora sayesinde, o dönemde Tanrı ile Moşe arasında 
neler geçtiğini biliyoruz. Ama dağın eteklerindeki Bene-Yisrael’in, tamamen imha edilmeye nasıl 
da ramak kaldığı hakkında hiçbir fikirleri yoktu. 

Geleneğimiz, Aaron’a nazik davranmıştır. Aaron bir barış adamı olarak tasvir edilir. Belki 
de Koen Gadol olarak atanmasının sebebi budur. Liderliğin birden fazla türü vardır ve Koenlik, 
bir duruş sergilemeyi ve kalabalıkları sarsmayı değil, belli kuralları takip etmeyi içerir. Aaron’un 
Moşe ile aynı hamurdan bir lider olmadığı gerçeği, onun bir başarısızlık abidesi olduğu anlamına 
geliyor değildir. Sadece, Aaron’un farklı türden bir role uygun olduğu anlamına gelmektedir. 
Bazen kalabalıklara karşı durabilecek cesarete sahip birine ihtiyacınız olur, bazen de barış tesis 
etme kabiliyetine sahip birine. Moşe ve Aaron farklı tiplerdi. Aaron, bir Moşe olması 
istendiğinde başarısız olmuştur, ama farklı bir görevde başlı başına büyük bir lider haline 
gelmiştir. Ve birlikte çalışan iki lider olarak, Aaron ve Moşe birbirlerini tamamlamışlardır. Her 
şeyi yapabilen insan yoktur. 

Gerçek şu ki, bir kalabalık kontrolden çıktığı zaman, buna verilebilecek hiçbir kolay cevap 
yoktur. İşte bu nedenledir ki, Yahudiliğin bütünü, bireysel ve kolektif sorumluluk alanında 
geniş bir seminer niteliğindedir. Yahudiler güruhlar oluşturmazlar veya 
oluşturmamalıdırlar. Bunu yaptıkları zaman, düzeni tekrar sağlamak için bir Moşe’ye 
gerek olabilir. Ama başka zamanlarda, barışı temin etmek için bir Aaron’a da ihtiyaç 
duyulabilir. 
 

 
 

 
 

1. Moşe ve Aaron’un liderlik tarzları birbirini nasıl tamamlamaktaydı? 
2. Liderler neden bazen takipçilerini dinledikleri için eleştirilir? 
3. Acaba sorumluluk almak özü itibariyle Yahudi bir kavram mıdır? 

 

 

 


