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Aslında sevinçli bir gün olması gerekiyordu. Bene-Yisrael Mişkan’ı tamamlamışlardı. 

Yedi gün boyunca Moşe, Mişkan’ın takdisi için hazırlıklar yapmıştı.1 Şimdi, sekizinci 

günde – Nisan ayının ilk gününde (Şemot 10:2), Bene-Yisrael’in Mısır Çıkışı’nın iki hafta 

öncesinde ilk emirlerini almış oldukları günden tam bir yıl sonra – Mişkan’daki ibadet 

başlamak üzereydi. Hahamlarımız bu günün, Göklerde, Yaratılış’tan bu yana en sevinçli 

gün olduğunu söylerler (Megila 10b). 

Ama trajedi, darbesini indirdi. Aaron’un iki büyük oğlu “emredilmiş olmayan 

yabancı bir ateş sundular” (Vayikra 10:1) ve korbanları yakmak üzere gökten inen ateş 

onları da yaktı. Öldüler. Aaron’un sevinci, yasa dönüşmüştü. Vayidom Aaron, “Ve Aaron 

sessiz kaldı” (10:3). Moşe’nin sözcüsü olagelmiş olan adam şimdi konuşamıyordu. 

Kelimeler, ağzında küle dönüşmüştü. 

Bu olayda anlaşılması zor olan çok şey, kutsiyet kavramı ve onun güçlü enerjileriyle 

– günümüzde nükleer güçle ilgili olduğu gibi, doğru şekilde kullanılmadığı takdirde 

ölümcül tehlikeler arz eden bu enerjilerle – ilgili çok şey vardır. Ama bunun yanında, 

liderliğe yönelik iki yaklaşıma dair, günümüzde dahi hâlâ yankılanmaya devam eden daha 

insani bir hikâye de vardır. 

Öncelikle, Aaron’la ilgili hikâye vardır. Moşe’nin ona, Koen Gadol olarak görevine 

başlamasını söylediğini okuyoruz. “Moşe Aaron’a şöyle dedi: ‘Mizbeah’a (sunak) yaklaş 

ve [kendi] günah korbanını ve yakılan korbanını hazırla ve böylece kendin ve halk için 

kefaret sağla. Sonra onlar için kefaret sağlamak üzere halkın sunusunu hazırla, Tanrı’nın 

emrettiği gibi’” (Vayikra 9:7). 

Hahamlarımız “Mizbeah’a yaklaş” sözlerinde bir nüans sezmişlerdir. Sanki Aaron, 

yaklaşmakta kararsızmış gibi Mizbeah’a mesafeli durmaktaydı. Şöyle derler 

                                                      
1 Şemot 40’ta tarif edildiği gibi. 



Hahamlarımız: “Başta, Aaron yaklaşmaya utanmıştı. Moşe ona ‘Utanma’ dedi. ‘Bunu 

yapmak üzere seçildin.’”2 

Aaron neden utanmıştı? Gelenek buna, Ramban tarafından, Tora açıklamalarında 

aktarılan iki açıklama sunmuştur. İlkine göre Aaron, basitçe, Tanrısal Mevcudiyet’e bu 

denli yakınlaşmaktan kaynaklanan korkunun etkisi altına girmişti. İkincisine göreyse 

Aaron, Mizbeah’ın “boynuzlarını” gördüğü zaman, kendi büyük günahı olan Altın Buzağı 

olayını hatırlamıştı. O korkunç olayda kilit bir rol almış bir kişi olarak, şimdi nasıl olur da 

halkın günahları için kefaret sağlama görevini alabilirdi? Bu, kuşkusuz, şahsen artık sahip 

olmadığı bir masumiyeti talep ediyordu. Bu yüzden Moşe’nin, Mizbeah’ın tam da 

günahların kefareti için yapılmış olduğunu hatırlatması gerekmiştir; ve Aaron’un Tanrı 

tarafından Koen Gadol olarak seçilmiş olduğu gerçeğinin ta kendisi, affedildiğinin 

tartışmasız bir işaretiydi. 

Belki de, daha az manevi nitelikte olsa da, üçüncü bir açıklama daha vardır. Şimdiye 

kadar Aaron her yönden Moşe’nin ardından ikinci adam olmuştu. Evet, tüm bu süreç 

içinde onun yanında durmuş, onun konuşmasına ve liderlik etmesine yardım etmişti. Ama 

komutada ikinci sırada olmakla, kendi başınıza bir lider olmak arasında engin bir 

psikolojik fark vardır. Yardımcı bir görevde oldukça gönülden görev yapan, ama kendi 

başlarına liderlik etme fikrinden dehşete düşen insanlara verilebilecek örnekleri olasılıkla 

hepimiz tanırız. 

Hangi açıklama doğru olursa olsun – ve belki de hepsi doğrudur – Aaron, yeni 

rolünü üstlenme konusunda çekingen kalmıştır ve Moşe’nin ona güven vermesi 

gerekmiştir. “Bunu yapmak üzere seçildin.” 

Diğer hikâye ise, Aaron’un, “emredilmiş olmayan yabancı bir ateş sunan” iki oğlu 

Nadav ve Aviu’nun trajik hikâyesidir. Hahamlarımız, bu olay hakkında farklı olasılıklar 

öne sürmüşlerdir ve bunların hepsi, Tora’da onların ölümüne değinen çeşitli yerlerin 

dikkatli bir okunuşuna dayanır. Bazılarına göre Nadav ve Aviu alkol almışlardı.3 

Başkalarına göre, Nadav ve Aviu kibirliydi, kendilerini toplumun üstünde görüyorlardı; 

hiçbir zaman evlenmemelerinin sebebi de buydu.4 

Bazıları, Nadav ve Aviu’nun, insan işi bir ateşin kullanımı hakkında, bunun yapılıp 

yapılamayacağını öğretmenleri Moşe’ye sormak yerine şahsen bir alaha kararı vermekten 

dolayı suçlu olduğunu söyler (Eruvin 63a). Başkaları ise Nadav ve Aviu’nun, Moşe ile 

Aaron’un varlığından dolayı sabırsız olduğu görüşündedir. “Bu iki ihtiyar ne zaman ölecek 

de halka biz liderlik edeceğiz?” diyorlardı (Sanedrin 52a). 

Olayı hangi gözle okursak okuyalım, Nadav ve Aviu’nun liderliğe fazlasıyla hevesli 

oldukları gayet açık görünmektedir. Mişkan’ın ibadete açılış töreninde rol oynama 

heveslerine kapılmış bir halde, kendilerine emredilmiş olmayan bir şey yapmışlardı. Ne de 

olsa, Moşe de tamamen kendi inisiyatifiyle bir şey yapmamış mıydı; yani dağdan inip 

Altın Buzağı’yı gördüğü zaman levhaları kırmamış mıydı? O spontane bir şekilde 

davranabildiyse, aynısını kendileri neden yapamasındı? 

Ama bir Koen ile bir Peygamber arasındaki farkı unutmuşlardı. Önceki Covenant & 

Conversations yazımızda gördüğümüz gibi, bir Peygamber, zamanın içinde – diğer hiçbir 

                                                      
2 Raşi’nin Sifra’dan alıntıyla yaptığı Vayikra 9:7 açıklamaları. 
3 Vayikra Raba 12:1, Ramban’ın Vayikra 19:9 açıklamaları. 
4 Vayikra Raba 20:10. 



ana benzemeyen şu anın içinde – yaşar ve hareket eder. Bir Koen ise, asla değişmeyen bir 

kurallar bütününü takip ederek, ebediyet içinde hareket eder ve yaşar. Koen’in alanı olan 

“kutsal” hakkındaki her şey katiyetle önceden belirlenmiştir. Kutsal, insanın değil, 

Tanrı’nın karar verdiği yerdir. 

Nadav ve Aviu, farklı liderlik türleri olduğunu ve bunların birbiriyle değiş-tokuş 

edilemeyeceğini tam olarak anlamayı başaramamışlardı. Biri için uygun olan, diğeri için 

radikal düzeyde uygunsuz olabilir. Bir yargıç, siyasetçi değildir. Bir Kral, Başbakan 

değildir. Dini bir lider, popülerlik arayan bir ünlü değildir. Bu rolleri birbirine 

karıştırırsanız, sadece başarısız olmakla kalmaz, aynı zamanda yerine getirmek için 

seçilmiş olduğunuz göreve de zarar verirsiniz. 

Yine de buradaki gerçek tezat, Aaron ile iki oğlu arasındaki farktır. Göründüğü 

kadarıyla onlar birbirinin tersiydi. Aaron aşırı tedbirliydi ve işe başlamak için bile Moşe 

tarafından ikna edilmesi gerekiyordu. Nadav ve Aviu ise yeteri kadar tedbirli değildi. 

Koenlik rolüne kendi damgalarını vurmaya o kadar hevesliydiler ki, tez canlılıkları, 

düşüşleri olmuştu. 

Bunlar, liderlerin sürekli olarak üstesinden gelmek durumunda oldukları iki 

sınavdır. İlki, liderlik etme konusundaki gönülsüzlüktür. Neden ben? Başımı neden bu işe 

sokayım? Beraberinde getirdikleriyle birlikte – yüksek stres düzeyleri, tüm çalışma yükü 

ve liderlerin her zaman yüzleşmek zorunda olduğu bitmek bilmeyen eleştiriler – bu 

sorumluluğu almam neden gerekiyor? Üstelik benden daha vasıflı ve daha uygun başka 

insanlar var. 

En büyük insanlar bile liderlik etme konusunda gönülsüz davranmıştır. Moşe, 

Yanan Çalılık’ta, göreve uygun kişi olmadığını göstermek için sebep üstüne sebep 

bulmuştu. Yeşayau ve Yirmeyau – her ikisi de kendisini yetersiz hissetmişti. Liderlik 

etmeye davet edildiği zaman Yona kaçmıştı. Bu sınav gerçekten de göz korkutucu 

niteliktedir. Ama bir göreve davet edildiğinizi hissettiğiniz zaman, eğer bu görevin gerekli 

ve önemli olduğunu biliyorsanız, o zaman İneni, “Buradayım” (Şemot 3:4) demekten 

başka yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Ünlü bir kitabın başlığında olduğu gibi, “korkuyu 

hissetmeniz ve yine de yapmanız”5 gerekir. 

Diğer sınav ise tam aksi yöndedir. Kendilerini haklı birer lider olarak gören insanlar 

vardır. Diğer herkesten daha iyisini yapabileceklerine kanidirler. İsrail’in ilk 

Cumhurbaşkanı Hayim Weizmann’ın, bir milyon cumhurbaşkanının başında olduğu 

yönündeki yorumunu hatırlamamak elde değil. 

Uzaktan bu çok kolay görünür. Liderin Y’yi değil de X’i yapması gerektiği açık 

değil mi? Homo sapiens türüne, elleri direksiyonda olanlardan daha iyi bilen birçok arka 

koltuk sürücüsü dâhildir. Bu tip insanları liderlik pozisyonuna getirirseniz, büyük zarara 

yol açabilirler. Sürücü koltuğunda hiç oturmamış insanlar olarak, ne kadar çok konuyu 

dikkate almak gerektiği, üstesinden gelinmesi gereken ne kadar çok muhalif ses olduğu, 

aynı anda hem olayların yarattığı baskıyla başa çıkmanın hem de uzun vadeli ideal ve 

hedefleri gözden kaçırmamanın ne kadar zor olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktur. John 

F. Kennedy, Başkan seçilmiş olmanın en ağır şokunu “Beyaz Saray’a geldiğimiz zaman, 

işlerin, olduğunu söyleyegeldiğimiz kadar kötü olduğunu keşfetmiştik” sözleriyle ifade 

                                                      
5 Susan Jeffers, Feel the Fear and Do it Anyway, Ballantine Books, 2006. 



etmişti. Kaybedilecek şeyler çok yüksek olduğu zaman, sizi liderliğin baskılarına 

hazırlayabilecek hiçbir şey yoktur. 

Aşırı hevesli, kendine aşırı güvenen liderler büyük zararlara yol açabilirler. Lider 

olmalarından önce, olayları kendi şahsi perspektiflerinden anlamışlardır. Anlamamış 

oldukları şey, liderliğin, çok sayıda perspektifi, çok sayıda çıkar grubunu ve bakış açısını 

dikkate almayı gerektirdiğidir. Bu, herkesi tatmin etmeye çalışmanız gerektiği anlamına 

geliyor değildir. Öyle yapmaya çalışan kişiler sonunda kimseyi tatmin edemeden kalır. 

Ama danışmanız ve ikna etmeniz gerekir. Bazen emsallere ve belirli bir kurumun 

geleneklerine itibar etmeniz gerekir. Tam olarak ne zaman seleflerinizle aynı şekilde 

davranmak ve ne zaman öyle davranmamak gerektiğini bilmek durumundasınızdır. Tüm 

bunlar, anın ateşiyle öne çıkan hevesi değil, makul bir yargıyı gerektirir. 

Nadav ve Aviu şüphesiz büyük insanlardı. Sorun, büyük insanlar olduklarına 

inanıyor olmalarındaydı. Onlar, yetersizlik hissi nedeniyle Mizbeah’a yaklaşmaya ikna 

edilmeye ihtiyaç duyan babaları Aaron gibi değildi. Nadav ve Aviu’da eksik olan şey, 

kendi yetersizliklerine yönelik bir duyguydu.6 

Büyük herhangi şey yapmak için iki ayartıcı etkenin farkında olmalıyız. Biri, 

büyüklük korkusudur: Ben kimim ki? Diğeri ise büyüklüğünüzden emin olmaktır: Onlar 

kim ki? Ben daha iyisini yapabilirim. Biz üç şartla büyük işler başarabiliriz: eğer (a) görev, 

şahıstan daha fazla anlam ifade ediyorsa, (b) kendimizi başkalarından üstün görmeksizin 

elimizden gelenin en iyisini yapmaya gönüllüysek ve (c) tavsiye almaya hazırsak; Nadav 

ve Aviu’nun yapmaktan geri kaldıkları şey buydu. 

İnsanlar büyük oldukları için lider olmazlar. Lider olarak görev yapmaya 

hazır oldukları için büyük insanlar olurlar. Kendimizi yetersiz görmemiz önemli 

değildir. Moşe kendisini öyle görmüştü. Aaron da. Önemli olan, görev bizi çağırdığında 

İneni, “Buradayım” demeye gönüllü olmaktır. 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. 1 Nisan günü neden böylesine neşeli bir gün olarak başlamıştı? 

2. Hangisine daha çok güvenirsiniz – çekingen bir lidere mi, tez canlı bir lidere mi? 

3. Bu iki uç noktanın herhangi biri, bir liderlik rolünde olmadığınız zaman bile, sizi 

hayatın başka alanlarında etkiler mi? 

 

 

                                                      
6 Besteci Berlioz bir keresinde genç bir müzisyen için “Her şeyi biliyor. Eksiği olan tek şey tecrübesizlik” demişti. 



 


