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Beklenmedik Lider 

Vayigaş 5781 

 

Bir keresinde, büyük İslam tarihçisi Bernard Lewis’ten, Ortadoğu’daki olayların 

gidişatına dair bir öngörüde bulunması istendiği sırada ben de oradaydım. “Ben bir 

tarihçiyim,” diye cevap vermişti, “dolayısıyla yalnızca geçmiş hakkında öngörüde 

bulunabilirim. Dahası, ben emekli bir tarihçiyim, bu yüzden benim geçmişim bile 

passé.” Yaşayan, nefes alan insanların meseleleri hakkında öngörülerde 

bulunmak olanaksızdır, çünkü bizler özgürüz ve bir insanın, hayatındaki kendisine 

meydan okuyan büyük sınavlar karşısında nasıl tepki vereceğini önceden bilmenin 

hiçbir yolu yoktur. 

Eğer Bereşit kitabının son üçte biri hakkında barizmiş gibi görünen bir şey 

varsa, o da Yosef’in, örnek bir lider olarak öne çıkacak olduğudur. Anlatımın 

merkezi karakteri odur ve gerek rüyaları, gerekse de kaderinin değişen 

koşullarının hepsi o yöne işaret etmektedir. Liderlik konusunda bir aday olma 

olasılığı en düşük kişi ise, Yeuda’dır; yani Yosef’in bir köle olarak satılmasını 

öneren adam (Bereşit 37:26-27). Bunun ardından Yeuda’nın, kardeşlerinden 

ayrıldığını, Kenaanilerin arasında yaşadığını, onlarla karışık evlilik yaptığını, 

oğullarından ikisini günah nedeniyle kaybettiğini ve fahişe olduğunu düşündüğü bir 

kadınla cinsel ilişkiye girdiğini görmekteyiz. Bunların tarif edildiği paragraf, “O 

dönemde Yeuda, kardeşlerinin arasında aşağı indi” (Bereşit 38:1) sözleriyle 

başlamaktadır. Otoriteler bunun anlamını, ahlaki düşüş olarak açıklamaktadırlar. 

Ne var ki, tarih farklı şekilde gerçekleşmiştir. Yosef’in soyu, Efrayim ve 

Menaşe kabileleri, MÖ 722 yılındaki Asur işgalinin ardından tarihin sayfalarından 

kayıplara karışmıştır. Buna karşılık Yeuda’nın soyu, David’le başlayarak, krallık 

mevkiine gelmiştir. Yeuda kabilesi Babil işgalini atlatabilmiştir ve bir halk olarak 

bizler Yeuda’nın ismini taşımaktayız. Bizler “Yeudim”, yani Yahudileriz. İşte bu 

haftaki peraşa bunun sebebini açıklamaktadır. 
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Yeuda’nın liderlik niteliklerini görmeye henüz geçen haftaki peraşada 

başlamaktayız. Aile bir çıkmaza girmişti. Ümitsizce yiyeceğe ihtiyaçları vardı, ama 

Mısırlı başvekilin, yanlarında kardeşleri Binyamin’i getirmeleri konusunda ısrarlı 

olduğunu biliyorlardı ve Yaakov bunu reddediyordu. Sevgili eşi Rahel’in ilk oğlunu 

(Yosef) çoktan kaybetmişti ve diğerinin, Binyamin’in, tehlikeli bir yolculuğa 

götürülmesine izin vermeye hazır değildi. Reuven, istikrarsız karakterine uygun bir 

şekilde, saçma bir öneride bulunmuştu: “Binyamin’i güven içinde geri getirmezsem 

iki oğlumu öldür” (Bereşit 42:37). Sonunda Yaakov’u, Binyamin’in kendileriyle 

birlikte gitmesine izin vermeye sessiz otoritesiyle ikna eden, Yeuda olmuştu: 

“Onun güvenliğini bizzat ben garanti ediyorum; beni ondan kişisel olarak sorumlu 

tutabilirsin” (Bereşit 43:9). 

Ve şimdi, kardeşler Mısır’dan ayrılıp eve dönmek üzereyken kâbus 

senaryosu gerçeğe dönüşüyordu. Başvekilin gümüş kadehi Binyamin’in elinde 

bulunmuştu. Yetkili, hükmünü verdi. Binyamin köle olarak tutulacaktı. Diğer 

kardeşler gitmekte özgürdü. Bu noktada Yeuda öne çıkmakta ve tarihi değiştiren 

bir konuşma yapmaktadır. Rahel’in oğullarından birinin kaybı üzerine babalarının 

ne kadar büyük bir keder içinde olduğu hakkında güçlü ve etkili bir konuşma 

yapmaktadır. Şayet babaları diğer oğlunu da kaybederse, acıdan ölecektir. Ben, 

demektedir Yeuda, onun güven içinde geri dönüşünü kişisel olarak garanti ettim. 

Ve sözlerini şöyle tamamlamaktadır: 

 

“Şimdi; lütfen bendeniz, gencin yerine efendimin kölesi olarak kalsın; genç 

de kardeşleriyle birlikte geri dönsün. Çünkü, genç yanımda yokken babama 

nasıl çıkarım? Hayır! Babamın çekeceği sıkıntıyı görmeme izin vermeyin.” 

(Bereşit 44:33-34) 

 

O bu sözleri söyler söylemez, duygularına mağlup olan Yosef kimliğini 

açıklamakta ve bu ayrıntılı drama bütünüyle sona ermektedir. Burada olup biten 

nedir ve bunun liderlikle nasıl bir ilgisi vardır? 

Hahamlarımız bir prensip telaffuz etmişlerdir: “Teşuva yapan kişilerin 

durduğu yerde kusursuz tsadikler bile duramaz” (Berahot 34b). Talmud buna kanıt 

metin olarak Yeşayau’dan bir pasuk getirmektedir: “Barış, barış, uzaktakine ve 

yakındakine” (Yeşayau 57:19). Bu pasuk, “uzaktaki” kişiyi (teşuva yapmış bir 

günahkârı), “yakındaki” kişinin (kusursuz tsadik) önüne koymaktadır. Ancak 

neredeyse şüphesiz bir şekilde, bu öğretinin gerçek kaynağı, Yosef ve Yeuda’nın 

hikâyesidir. Yosef, gelenekte “tsadik” lakabıyla tanınır.1 Yeuda ise, göreceğimiz 

üzere, teşuva yapmış biridir. Yosef, “kralın başvekili” olmuştur. Ancak Yeuda, 

kralların atası haline gelmiştir. Dolayısıyla, teşuva yapan kişilerin durduğu yerde, 

kusursuz tsadikler bile duramaz. 

                                                      
1 Bkz. Tanhuma (Buber), Noah 4, “ele” konu başlığı, “Tsadik olanı gümüş karşılığında sattılar” (Amos 
2:6) pasuğuna dayanarak. 
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Yeuda, Tora’da mükemmel teşuva (teşuva gemura) mertebesine erişmiş ilk 

kişidir. Teşuva gemura, Hahamlarımız tarafından tanımlandığı üzere, bir kişinin, 

kendisini, daha önce işlemiş olduğu bir günahı tekrar işlemek üzere baştan çıkma 

olasılığının yüksek olduğu bir ortamda bulduğu, ama artık değişmiş bir insan 

olduğu için günaha direnebildiği durumdur.2 

Bunun uzun yıllar öncesinde, Yeuda, Yosef’in bir köle olarak satılmasından 

sorumluydu: 

 

Yeuda kardeşlerine “Kardeşimizi öldürüp kanını örtersek elimize ne 

geçecek?” dedi. “Gelin, onu Yişmeelilere satalım ve ona elimizi 

uzatmayalım; ne de olsa o bizim kardeşimiz, etimiz ve kanımızdır.” 

Kardeşleri kabul ettiler. (Bereşit 37:26-27) 

 

Şimdi, Binyamin’i bir köle olarak bırakmak şeklinde benzeri bir durumla yüz yüze 

kaldığında ise Yeuda farklı bir cevap vermektedir. “Lütfen ben köle olarak kalayım 

ve kardeşimi serbest bırakın” (44:33) demektedir. Bu kusursuz teşuvadır ve 

Yosef’in kimliğini açıklamasına ve kardeşlerini affetmesine yol açan budur. 

Tora Yeuda’nın karakterindeki değişime daha önceki bir kısımda çoktan 

işaret etmişti. Gelini Tamar’ı yasak bir cinsel ilişkiden hamile kalmakla itham 

etmesinin ardından, Tamar onu, çocuğun babasının bizzat kendisi olduğuna dair 

delillerle yüzleştirdiği zaman Yeuda’nın cevabı, derhal “O benden daha dürüsttür!” 

(Bereşit 38:26) diye ilanda bulunmak olmuştur. Burası, Tora’da, bir karakterin, 

hatalı olduğunu kabul ettiğini gördüğümüz ilk yerdir. Eğer, Yeuda teşuva yapan ilk 

kişiyse, nihayette bunu sağlayan, Tamar’dı – Tamar, Perets’in annesiydi Kral 

David de Perets’in soyundan gelmekteydi. 

Belki de Yeuda’nın geleceği çoktan isminde ima edilmiştir; çünkü her ne 

kadar bu ismin türediği leodot fiili “teşekkür etmek” anlamına geliyorsa da (Lea, 

“Bu kez A-Şem’e teşekkür edeceğim” diyerek dördüncü oğluna Yeuda ismini 

vermişti), bu fiil aynı zamanda “kabul etmek” veya “itiraf etmek” anlamına gelen 

leitvadot ile de bağlantılıdır – ve itiraf, Rambam’a göre, teşuva emrinin özüdür. 

Liderler hata yaparlar. Bu, söz konusu rolün mesleki tehlikelerinden biridir. 

Müdürler kuralları izlerler, ama liderler kendilerini, haklarında hiç kural 

bulunmayan durumlarda bulurlar. İnsanların öleceği bir savaşı ilan eder misiniz, 

yoksa daha sonra daha çok insanın ölümüyle sonuçlanacak şekilde düşmanınızın 

daha da güçlü hale gelmesine izin verme riskini alıp savaştan kaçınır mısınız? 

1939’da Chamberlain’in karşı karşıya kaldığı ikilem buydu ve sadece kısa bir süre 

sonrasında onun yanıldığı ve Churchill’in haklı olduğu anlaşılmıştı. 

Ama liderler de insandır ve hataları birçok kez liderlikle tamamen alakasız 

olup, bütünüyle insani zaafla ve ayartmalara yenik düşmekle alakalıdır. John F. 

Kennedy, Bill Clinton ve diğer birçok liderin uygunsuz cinsel davranışları, şüphesiz 

bir şekilde mükemmel olmaktan uzaktı. Acaba bu bizim birer lider olarak onlar 

                                                      
2 Mişne Tora, İlhot Teşuva 2:1. 
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hakkındaki yargımızı etkiler mi, etkilemez mi? Yahudilik etkilemesi gerektiğini 

söylemektedir. Peygamber Natan, Kral David’in başka bir erkeğin eşiyle birlikte 

olması karşısında ödünsüz bir tavır takınmıştı. Ama Yahudilik, daha sonra neler 

olduğunu da dikkate alır. 

Önemli olan, demektedir Tora, teşuva yapmanızdır – kabahatlerinizi tanır ve 

kabullenirsiniz ve bunun bir sonucu olarak değişirsiniz. Rav Soloveitchik’in işaret 

ettiği üzere, Yisrael’in ilk iki kralı olan Şaul ve David’in her ikisi de günah işlemişti. 

Her ikisi de bir Peygamber tarafından azarlanmıştı. Her ikisi de hatati, “günah 

işledim”3 demişti. Ama kaderleri tamamen farklıydı. Şaul tahtı kaybetmişti, David 

ise kaybetmemişti. Bunun sebebi, demişti Rav Soloveitchik, David’in kabahatini 

hemen itiraf etmiş olmasıydı. Şaul ise günahını kabul etmeden önce lafı 

dolandırmış ve bahaneler öne sürmüştü.4 

Yeuda ve torunu David’in hikâyeleri bize, bir lideri öne çıkaran özelliğin 

mutlaka kusursuz tsadik olmak olmayabileceğini anlatmaktadır. Bir lideri lider 

yapan, hataları kabul etme, onlardan ders alma ve onlardan yola çıkarak gelişim 

kaydetme kabiliyetidir. Hikâyemizin başında gördüğümüz Yeuda ile sonda 

gördüğümüz adam aynı kişi değildir. Tıpkı yanan çalılıkta gördüğümüz Moşe’nin – 

o kekeleyen, tereddütlü adamın – Tora’nın sonunda gördüğümüz kudretli 

kahramanla – “görüş kabiliyeti azalmamış ve doğal enerjisi tükenmemiş” olan 

kişiyle – aynı olmaması gibi. Bir lider, tökezleyip düşebilse bile, önce olduğundan 

daha dürüst, daha mütevazı ve daha cesur biri olarak ayağa kalkan kişidir. 

 

 

 
 

 
1. Yahudiliğin lider hakkındaki görüşü, sizin ülkenizde liderlik hakkındaki laik 

görüşün anlayışından ne şekilde farklı? 

2. İnsanları hatalarına göre mi değerlendirirsiniz, yoksa bu hatalara verdikleri 

tepkiye göre mi? 

3. Teşuva hakkındaki bu fikirleri günümüzde hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? 

 

 

                                                      
3 Şemuel I 15:24 ve Şemuel II 12:13. 
4 Joseph Soloveitchik, Kol Dodi Dofek: Listen – My Beloved Knocks (Jersey City, N.J.: Ktav, 

2006), 26. 


