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Tora’nın büyük gizemlerinden biri söz konusudur. Kadeş’e gelindiğinde halk kendisini susuz 
halde bulur. Moşe ve Aaron’a şikâyetler başlar. İki lider Toplantı Çadırı’na giderler ve orada 
kendilerine Tanrı tarafından, asayı almaları, kayaya konuşmaları ve su çıkacağı söylenir. 
 

Moşe’nin bunu takip eden davranışı olağandışıdır. Asayı alır. Aaron’la birlikte halkı 
toplar. Sonra Moşe “Dinleyin şimdi asiler, size bu kayadan mı su çıkaralım?” Ardından “Moşe 
kolunu kaldırdı ve kayaya iki kez asasıyla vurdu” (Bamidbar 20:10-11). 

 

Moşe ve Aaron’a, Yarden’i geçerek halka Vaat Edilmiş Topraklar’ın içine kadar liderlik 
etme fırsatına mal olmuş olan davranış buydu. “Bana, Bene-Yisrael’in gözleri önünde Beni 
kutsal kılacak kadar inanmadığınız için, bu toplumu onlara verdiğim ülkenin içine 
getirmeyeceksiniz” (Bamidbar 20:12). 

 

Otoriteler Moşe’nin davranışının hangi yönünün yanlış olduğu konusunda fikir 
ayrılığı içindedir: Acaba öfkesi miydi sorun? Kayaya konuşmak yerine vurması mıydı? 
Sözlerini, kayadan su verenin Tanrı değil de kendisi ve Aaron olduğu şeklinde anlaşılabilecek 
şekilde formüle etmiş olması mıydı? Önceki bir Covenant & Conversation yazısında, 
Moşe’nin aslında ne günah işlediği, ne de cezalandırıldığı şeklinde bir önermede 
bulunmuştum. Moşe sadece, neredeyse kırk yıl öncesinde Tanrı kendisine kayaya vurmasını 
söylediği zaman yaptığıyla (Şemot 17:6) aynı şekilde hareket etmiş ve bu şekilde, her ne 
kadar Mısır’da kölelik etmiş olan halk için doğru lider idiyse de, onların, özgürlük ortamında 
doğmuş ve ülkeyi fethedecek olan çocukları için uygun lider olmadığını ortaya koymuştu. 

 

Ancak bu kez farklı bir soru sormak istiyorum. Neden şimdi? Moşe neden özellikle bu 
belirli sınavda başarısız olmuştur? Ne de olsa daha önce iki kez buna benzer bir durumla karşı 
karşıya kalmıştı. Kızıldeniz’den çıkmalarından sonra halk su bulamadan üç gün boyunca 



yolculuk etmişti. Sonra bir miktar su bulmuşlardı, ama tadı acıydı ve halk şikâyet etmişti. 
Tanrı, Moşe’ye suyu nasıl tatlılaştıracağını göstermişti (Şemot 15:22-26). 

 

Refidim’e geldiklerinde, yine hiç su bulamamışlar ve yakınmışlardı. Umudunu yitiren 
Moşe, Tanrı’ya “Bu halka ne yapayım? Neredeyse beni taşlayacaklar!” demişti. Tanrı sabırla 
Moşe’ye ne yapması gerektiği konusunda talimat vermiş ve kayadan su akmıştı (Şemot 17:1-
7). 

 

Dolayısıyla Moşe geçmişte buna benzer iki olaydan başarıyla çıkmıştı. Öyleyse neden 
şimdi, bu üçüncü olayda, duygusal kontrolünü kaybetmiştir? Farklı olan neydi? 

Bunun cevabı, metinde açıkça ifade edilmektedir, ama o kadar zayıf bir şekilde 
vurgulanmaktadır ki, onun anlam ve önemini kavramakta başarısız olabiliriz. İşte burada: 

 

Birinci ayda tüm Yisrael toplumu Tsin Çölü’ne geldi ve Kadeş’te kaldılar. Orada 
Miryam öldü ve gömüldü. (Bamidbar 20:1) 
 

Bunun hemen ardından “Toplum için hiç su yoktu ve halk Moşe ve Aaron’a karşı toplandı.” 
Talmud’un ünlü bir öğretisi1, Miryam’ın liyakati sayesinde Bene-Yisrael’in, çöl yolculukları 
boyunca kendilerine mucizevi bir şekilde eşlik eden bir kuyuları olduğunu belirtir. Miryam 
öldüğü zaman kuyunun suyu kesilmişti. Bu açıklama, olayların sıralamasını basitçe ve 
doğaüstü bir bakışla okumaktadır. Miryam öldü. Ardından su yoktu. Buradan, o zamana 
kadar sularının olma sebebinin, Miryam’ın hayatta olması olduğu sonucu çıkarılabilir. Bu, 
Miryam’ın liyakati sayesinde gerçekleşen bir mucizeydi. 
 

Ancak bu kısmı okumanın, başka, doğal ve psikolojik perspektife sahip bir yolu da 
vardır. Miryam’ın ölümü ile bunu takip eden olaylar arasındaki bağlantı, mucizevi bir kuyuyla 
alakalı olmasından çok, Moşe’nin Bene-Yisrael’in şikâyetleri karşısındaki tepkileriyle 
alakalıdır. 

 

Bu, Moşe’nin, yanında ablası olmadan halkın lideri olarak yüzleşmek durumunda 
kaldığı ilk sınavdı. Gelin, Miryam’ın Moşe için kim olduğunu hatırlayalım. Miryam, Moşe’nin 
ablası ve en büyük kardeşiydi. Moşe kil ve ziftle sıvanmış bir sepetin içinde Nil’in akıntısına 
kapılmış bir halde yüzerken Miryam onun kaderine göz kulak olmuştu. Paro’nun kızıyla 
konuşacak ve çocuğun, Yisrael’e mensup bir kadın, yani Moşe’nin öz annesi Yoheved 
tarafından emzirilmesini ayarlayacak serinkanlılık ve cesarete sahipti. Miryam olmasaydı 
Moşe kim ve hangi halka mensup olduğunu bilmeden büyüyecekti. 

 

Miryam, anlatımın büyük bir kısmı boyunca arka planda bir mevcudiyete sahiptir. 
Onu, Kızıldeniz’de kadınların şarkısına liderlik ederken görüyoruz; dolayısıyla Miryam da, 
tıpkı Aaron gibi, bir liderlik rolüne sahipti. Aaron’la birlikte “Kuşit eşi nedeniyle Moşe’ye 
karşı konuşmaya başladı, çünkü [Moşe] Kuşit bir kadınla evlenmişti” (Bamidbar 12:1) 
sözleriyle anlatılan anlaşılması zor bir kısımda, onun Moşe için ne kadar büyük bir anlam 
ifade ettiğini bir nebze olsun görebilmekteyiz. Meselenin ne olduğunu tam olarak bilmesek 
de, Miryam’ın tsaraat ile cezalandırıldığını biliyoruz. Aaron çaresizce Moşe’ye başvurmuş ve 
ondan Miryam için araya girmesini istemiş, Moşe de bunu basit bir belagatle, kaydedilmiş en 

 
1 Taanit 9a. 



kısa dua ile – beş İbranice sözcük – yapmıştı: “Lütfen, Tanrı, onu şimdi iyileştir.” Miryam’ın 
olumsuz konuşmasına rağmen, Moşe hâlâ onun için derin bir endişe beslemekteydi. 

 

Miryam’ın etkisi hakkında tam bir anlayışa erişmeye ancak bu haftaki peraşada 
başlayabilmekteyiz ve bu da yalnızca ima yoluyla olmaktadır. İlk kez olmak üzere, Moşe, 
yanında Miryam yokken bir sınavla yüzleşmektedir ve ilk kez olmak üzere Moşe, halkın 
huzurunda duygusal kontrolünü kaybetmektedir. Bir yakını kaybetmenin etkilerinden biridir 
bu ve bunu yaşamış olanlar sıklıkla, bir kardeşi kaybetmenin, onlar için anne veya babayı 
kaybetmekten daha ağır olduğunu söylerler. Ebeveynin kaybı hayatın doğal düzeninin bir 
parçasıdır. Bir kardeşin kaybı ise daha az beklenir türden olabilir ve insanı çok daha derinden 
sarsabilir. Ve Miryam sıradan bir kardeş değildi. Moşe, doğal ailesiyle olan tüm ilişkisini ve 
aynı şekilde Yisrael’in evlatlarından biri olarak kimliğini Miryam’a borçluydu. 

 

Liderliğin, tek başına üstlenilen bir taahhüt olduğunu söylemek klişeleşmiştir. Ama 
aynı zamanda hiçbir lider konumunu tek başına sürdüremez. Bunu Moşe’ye yıllar önce Yitro 
söylemişti. Onu halka tek başına liderlik ederken gördüğünde “Hem sen hem de sana gelen 
bu halk kendinizi yıpratacaksınız. Bu iş senin için çok ağır; yalnız başına altından 
kalkamazsın” (Şemot 18:18). Bir lider üç tür desteğe muhtaçtır: (1) Yanında savaşacak 
müttefikler; (2) görevler dağıtabileceği askerler veya bir ekip; ve (3) destekleyici bir 
mevcudiyetten başka hiçbir gündemi olmaksızın kendisini dinleyecek ve yola devam etmek 
için ihtiyaç duyduğu cesaret, güven ve sağlam mukavemeti ona verecek, kuşku ve endişelerini 
açıklayabileceği bir ruh eşi veya eşleri. 

 

Birçok alanda birçok lideri kişisel dostlukla tanımış biri olarak, yüksek liderlik 
mevkilerinde bulunan insanların kalın derileri olduğunu farz etmenin yanlış olduğunu 
kesinlikle söyleyebilirim. Benim tanıdıklarımın çoğu öyle değildi. Bu insanların çoğu kez 
yoğun bir hassasiyetleri vardır. Derinlemesine şüphe ve belirsizliklerden muzdarip 
olabilirler. Bir liderin sıklıkla iki kötü seçenek arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığını 
ve bir kararın nasıl sonuçlar vereceğini önceden bilmenin asla mümkün olmadığını bilirler. 
Liderler eleştiriden ve bir zamanlar dost saydıkları kişilerin ihanetlerinden dolayı 
yaralanabilir. Lider oldukları için halkın önünde kırılganlık işaretlerini çok ender açığa 
vururlar. Aslında hissetmedikleri bir kesinlik ve güven havası yaymak durumundadırlar. Ama 
Harvard liderlik uzmanları Ronald Heifetz ve Marty Linsky “Zor olan gerçek şudur ki, 
liderliğin ödüllerini ve sevincini deneyimlemek, aynı zamanda acıyı da deneyimlemeden 
mümkün değildir”2 derken haklıydılar. 

 

Liderlerin, sırdaşlara, “duymak istemediğiniz ve başka kimseden duyamayacağınız 
şeyleri size söyleyecek, açıkladığınız sırlar iş arenasına dökülmeksizin sırrınızı açabileceğiniz” 
insanlara ihtiyaçları vardır. Bir sırdaş, meselelerden çok sizi önemser. Moraliniz düşük 
olduğu zaman sizi ayağa kaldırır ve kendi kendini kutlama veya kendinden hoşnutluk 
tehlikesi içinde olduğunuz zaman sizi nazikçe gerçeklere geri getirir. “Zorlu liderlik 

 
2 Ronald Heifetz ve Marty Linsky, Leadership on the Line, Boston, Harvard Business School Press, 2002, 227. 



deneyimleri yaşamış, tanıdığımız neredeyse her kişi, kendisini düze çıkarmaya yardım eden 
bir sırdaşa dayanmıştır”3 diye yazmaktadırlar Heifetz ve Linsky. 

 

Rambam, Mişna Açıklamaları’nda bunu dört tür arkadaşlıktan biri olarak sayar.4 Buna 
“güven arkadaşlığı” [haver abitahon] adını verir ve onu, diğer kişinin, ne paylaşılan sırlardan 
kendisine avantaj sağlayacağının, ne de onları başkalarıyla paylaşacağının bilinciyle “mutlak 
güven duyduğunuz ve tamamen açık ve samimi olduğunuz”, ne iyi ne de kötü haberleri 
gizlediğiniz birine sahip olmak şeklinde tarif eder. 

 

Bu ünlü olayı Moşe’nin yaşamının ilk aşamalarının bağlamında dikkatli bir şekilde 
okursak, Miryam’ın, Moşe’nin “güvenilir arkadaşı”, sırdaşı, duygusal istikrarının kaynağı 
olduğu ve Miryam artık orada olmadığı zaman, Moşe’nin de krizlerle o noktaya kadar çıktığı 
şekilde başa çıkamadığı sonucuna varılabilir. 

 

Başkaları için kuvvet kaynağı olan insanlar da kendi kuvvet kaynaklarına muhtaçtır. 
Tora bize Moşe için bu kuvvet kaynağının sıklıkla Bizzat Tanrı olduğunu açıkça 
söylemektedir. Ama Moşe’nin bile insan bir arkadaşa ihtiyacı vardı ve anlaşılan o ki, bu 
arkadaş Miryam’dı. Başlı başına bir lider olmanın yanında, Miryam aynı zamanda kardeşinin 
kuvvet kaynaklarından biriydi. 

 

En büyük insanlar bile tek başına liderlik edemez. 
 
 

 
 

 
1. Sizin için kardeşlerinizle en yakın arkadaşlarınız arasındaki öncelik sıralaması nasıl? 

2. Rabi Sacks’ın deneyimlerine göre liderlerin bu kadar hassas olmaları sizi şaşırtıyor mu? 

3. Miryam’dan ne öğrenebiliriz? 

 

 

 

 

 

 
 

3 A.g.e., 200. 
4 Rambam, Mişna Avot 1:6 açıklamaları. 


