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Bereşit kitabı, Yaakov’un kardeşleri arasında gerçekleşen uzlaşmaya dair görkemli bir notla 
sona ermektedir. Yosef’in kardeşleri, onun, kendisini köleliğe sattıkları için kendilerini 
gerçekte affetmiş olmadığından korkuyorlardı. İntikamını sadece babaları ölene kadar 
ertelemekte olduğundan şüpheleniyorlardı. Yaakov’un ölümünden sonra, bu konudaki 
endişelerini ona ifade ederler. Ama Yosef ısrar eder: 
 

“Korkmayın. Ben Tanrı’nın yerini alabilir miyim? Siz bana kötülük etmeyi 
düşündünüz; ama Tanrı sonucunu iyi yaptı. Bunu büyük bir toplumu hayatta tutmak 
için yaptığı bugün gibi açık! Dolayısıyla korkmayın. Hem sizin hem de çocuklarınızın 
ihtiyaçlarını ben karşılayacağım.” Onları yatıştırarak kalplerine hitap etti. (Bereşit 
50:19-21) 

 
Bu, Yosef’in onlara bunun gibi bir şey söylediği ikinci olaydır. Daha önce kendisinin – 
Tsafenat Paneah olarak çağrılan Mısırlı başvekil olduğunu düşündükleri adamın – aslında 
kardeşleri Yosef olduğunu onlara ilk kez söylediğinde de buna benzer şekilde konuşmuştu: 
 

“Ben, kardeşiniz Yosef’im. Hani beni Mısır’a satmıştınız. Ve şimdi – beni buraya 
sattığınız için üzülmeyin; kendinizi suçlamayın. Çünkü Tanrı beni, hayat kurtarmak 
amacıyla, sizden önce göndermiş! Zira bölgede iki yıldır kıtlık var ve daha beş yıl 
boyunca ne toprak sürülebilecek, ne de hasat olacak. Tanrı, ülkede varlığınızın 
sürmesini garantilemek ve sizi büyük bir kurtuluşla hayatta tutmak için beni sizden 
önce gönderdi. Dolayısıyla beni buraya gönderen siz değildiniz; Tanrı’ydı.” (Bereşit 
45:3-8) 
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Bu, inanç tarihinde hayati bir andır. Affediciliğin doğuşunu işaretlemektedir; bir insanın bir 
diğerini, kendisine karşı işlediği kabahat nedeniyle affettiği, kaydedilmiş ilk andır. Ama bu 
aynı zamanda başka bir önemli prensibi de tesis etmektedir: Tanrısal Nezaret fikri. Tarih, 
Joseph Heller’in adlandırdığı gibi, “Rastgele tesadüflerden oluşan ve açılarak rüzgâra salınan 
bir çöp torbası”1 değildir. Bir amacı, bir mantığı, bir planı vardır. Tanrı, sahne arkasında 
faaliyet halindedir. “Kaderlerimizi şekillendiren bir Tanrısallık vardır,” der Hamlet, “biz 
onları nasıl tasarlarsak tasarlayalım.”2 

Yosef’in büyüklüğü, bunu duyumsamış olmasındadır. Büyük resmi görebilmekteydi. 
Şimdi, hayatında hiçbir şeyin kazara meydana gelmiş olmadığını biliyordu. Onu öldürme 
planı, bir köle olarak satılması, Potifar’ın karısının haksız suçlamaları, zindanda geçirdiği 
yıllar ve baş sakinin kendisini hatırlayarak serbest bırakılmasını sağlayacağına dair hüsrana 
uğramış ümidi – onu her seferinde daha da derin bir ümitsizliğe atmış olabilecek olan bu 
olayların hepsi, geriye dönük bir bakışla, Yosef’in Mısır’ın en güçlü ikinci adamı ve kıtlık 
yıllarında tüm ülkeyi – ve aynı zamanda kendi ailesini de – açlık nedeniyle ölmekten 
kurtarmaya kabil tek insan haline gelmesiyle sonuçlanan yolculuğun vazgeçilmez adımlarına 
dönüşmüştü. 

Yosef, bir liderin gerekli yeteneklerinden birine, çift ölçüyle sahipti: muhalefete, 
kıskançlığa, haksız ithamlara ve mükerrer engellere rağmen ilerlemeye devam etme 
kabiliyeti. Herhangi bir şeyin savunuculuğuna soyunan bir lider, muhalefetle karşılaşacaktır. 
Bu gerçek bir çıkar çatışması olabilir. Toplumu daha eşitlikçi hale getirmek üzere seçilmiş bir 
lider, neredeyse kesin bir şekilde, fakirlerin desteğini ve zenginlerin husumetini kazanacaktır. 
Vergi yükünü azaltmak için seçilen biri için aksi geçerli olacaktır. Bundan kaçmak mümkün 
değildir. Çatışmanın olmadığı bir siyaset, doğası itibariyle kendisi içinde çelişkilidir. 

Herhangi bir şey için seçilmiş olan herhangi bir lider, başkalarından daha çok sevilen 
veya daha yetenekli olan herhangi bir lider, kıskançlıkla yüzleşecektir. Rakipler “Neden ben 
değil?” diye sorgulayacaklardır. Korah, Moşe ve Aaron hakkında tam da bunu düşünmüştü. 
Babalarının Yosef’e daha fazla ilgi gösterdiğini gördüklerinde kardeşlerin Yosef hakkında 
düşündükleri de buydu. Peter Shaffer’in Amadeus adlı oyununa göre, Antonio Salieri’nin, 
daha yetenekli olan Mozart hakkında düşündüğü de buydu. 

Haksız ithamlara gelirsek; bunlar tarihte yeteri kadar sık bir şekilde meydana gelmiştir. 
Jeanne d’Arc kâfirlikle suçlanmış ve kazıkta yakılmıştı. Ölümünden çeyrek asır sonra, resmi 
bir soruşturma mahkemesi tarafından masum ilan edilmişti. 1692-3 yıllarındaki Salem Cadı 
Duruşmaları sonucunda yirmiden fazla insan idam edilmişti. Yıllar sonrasında, masumiyetleri 
anlaşılmaya başlayınca, duruşmalar sırasında orada bulunan John Hale adlı bir rahip, “O 
günün karanlığı böyleydi… bulutların içinde yürüyorduk ve yolumuzu göremiyorduk”3 diye 
itiraf etmişti. Modern zamanların en ünlü haksız ithamı, bir Alman casusu olmakla suçlanan 

 
1 Joseph Heller, Good as Gold (New York: Simon & Schuster, 1979), 74. 
2 Hamlet, Perde 5, sahne 2. 
3 Robert A. Divine, America Past and Present, vol. I (Pearson, 2001), 94 ve başka yerlerde alıntılanmıştır. 
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Yahudi asıllı Fransız subay Alfred Dreyfus’un mahkemesiydi. Dreyfus olayı 1894 ve 1906 
yılları süresince Fransa’da çalkantılara yol açmış ve nihayet Dreyfus beraat etmişti. 

Engel ve aksaklıklar neredeyse her zaman, en başarılı insanların yaşam hikâyelerinin 
bir parçasıdır. J. K. Rowling’in ilk Harry Potter romanı, verdiği ilk on iki yayıncı tarafından 
reddedilmişti. Bir başka kitabın yazarı yirmi bir ret cevabı almıştı. Kitabın adı Lord of the Flies 
(Sineklerin Tanrısı), yazarı da, daha sonra Nobel edebiyat ödülüne hak kazanmış olan 
William Golding’di. 

Stanford Üniversitesi’ndeki ünlü konuşmasında müteveffa Steve Jobs, kaderin 
kendisine indirdiği, hayatını şekillendirmiş olan üç darbesinin hikâyesini anlatmıştı: 
üniversite öğrenimini yarıda bırakmak; kurmuş olduğu Apple şirketinden kovulmak; ve 
pankreas kanseri teşhisi konmak. Karşılarında mağlubiyete uğramaktansa, bunların hepsini 
yaratıcı kullanıma geçirmişti. 

Yirmi iki yıl boyunca Kuzey Londra’daki Abbey Road yakınlarında yaşadım. Ünlü bir 
pop grubu tüm hit şarkılarını orada kaydetmişti. İlk ses sınavında şarkılarını sundukları plak 
şirketi onlara gitar gruplarının “devrinin kapanmakta” olduğunu söylemişti. Seslendirdikleri 
eserler hakkında verilen karar (Ocak 1962’de) “Beatles’in şov dünyasında hiçbir geleceği 
yok” şeklindeydi. 

Tüm bunlar Winston Churchill’in muhteşem yorumunu açıklamaktadır: “Başarı, bir 
başarısızlıktan diğerine hiç şevk kaybetmeksizin ilerleme kabiliyetidir.” 

İnsanları mükerrer engel ve aksaklıklar boyunca ayakta tutan şey, kendilerine olan 
inançları, katışıksız azim veya başka bir alternatifin olmaması olabilir. Buna rağmen Yosef’i 
ayakta tutansa, Tanrısal Nezaret hakkındaki anlayışıydı. Bir plan gelişmekteydi ve o, bu 
planın sonunu zar zor ayırt edebiliyordu. Ama bir aşamada Yosef, çok daha büyük bir 
senaryodaki çok sayıda karakterden sadece biri olduğunu ve başına gelmiş olan tüm o kötü 
olayların, niyetlenilen sonucun gerçekleşmesi için gerekli olduğunu fark etmiş 
görünmektedir. Kardeşlerine söylediği gibi, “Beni buraya gönderen siz değildiniz; 
Tanrı’ydı.” 

Olayların Tanrısal Nezaret doğrultusunda kendi başlarına işlemesine izin verme 
konusundaki bu gönüllülük; hayat hikâyemizin en iyi ihtimalle eş-yazarı olmaktan öte 
olmadığımıza dair bu anlayış; Yosef’in, geçmişe dair herhangi bir gücenme veya geleceğe 
yönelik herhangi bir ümitsizlik olmaksızın hayatta kalmasını sağlamıştır. Tanrı’ya güven, ona 
muazzam bir kuvvet vermiştir ki bu, eğer liderlik adına büyük bir cüretkârlık göstereceksek 
hepimizin ihtiyaç duyacağı şeydir. Diğer insanlar liderlere karşı ne tür husumetler besliyor 
olurlarsa olsunlar – ve liderler ne kadar başarılı olurlarsa, onlara karşı o kadar çok husumet 
vardır – eğer liderler “Siz bana kötülük etmeyi düşündünüz; ama Tanrı sonucunu iyi yaptı” 
diyebiliyorlarsa, kendileri ayakta, kuvvetleri sağlam, enerjileri de azalmadan kalacaktır. 
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1. İşler korkunç derecede kötü gidiyor göründüğü zaman, Tanrı’nın size hâlâ göz kulak 

olduğuna güvenmeyi ne kadar kolay buluyorsunuz? 
2. Acaba Tanrısal Nezaret fikri size, aleyhinize hareket etmiş olabileceklerini hissettiğiniz 

kişileri affetme kuvveti veriyor mu? 
3. Bereşit kitabının Covenant & Conversation yazıları içinde liderlik derslerinden en çok 

hangisi size hitap etti? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


