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Mahatsit A-Şekel Mitsvası

Kim Mahatsit A-Şekel Vermekle Yükümlüdür?

Masehet Şekalim’de “mahats�t a-şekel” m�tsvasını öğrenmektey�z.
Ned�r bu m�tsva? Tahm�nen s�z�n de mutlaka b�ld�ğ�n�z g�b�, Bet-Am�kdaş’ın ayakta olduğu 

dönemde orada korbanlar yapılırdı. K�mler korban get�r�rd�? Korban get�rmey� gerekt�ren b�r 
günah �şlem�ş olanlar ve ayrıca gönlünden b�r korban yapma �steğ� geçen k�ş�ler. Ama bu b�reysel 
korbanların yanında “korbenot ts�bur”, yan� “toplumsal korbanlar” da vardı. Bunlar tüm Y�srael 
halkı adına gerçekleşt�r�l�rd�. Her gün sabah ve akşam olmak üzere �k� kez yapılan Tam�d-korbanı 
�le Şabat, Roş Hodeş ve bayramlarda buna ek olarak yapılan Musaf-korbanları bu toplumsal 
korbanlara örnek olarak ver�leb�l�r.

Pek�, toplumsal korbanları satın almak �ç�n gereken parayı k�m ver�rd�? İşte bu harcamayı 
mahats�t a-şekel paralarından yaparlardı.

Mahats�t a-şekel paraları nereden gel�rd�? Kutsal ve Mübarek Tanrı Bene-Y�srael’e, Bet-
Am�kdaş’a “yarım şekel” (=mahats�t a-şekel) saf gümüş bağışlamalarını emretm�şt� ve toplumsal 
korbanların masrafl arı bu gümüşlerden karşılanırdı. Mahats�t a-şekel m�tsvası her yıl yer�ne get�r�l�r 
ve Roş Hodeş N�san’a kadar yarım şekell�k bu bağışın yapılması gerek�rd�.

Günümüzde ne yazık k� Bet-Am�kdaş yıkılmış olduğundan bu m�tsvayı yer�ne get�rem�yoruz. 
Ama bunun anısına halk arasında “şekalim” olarak b�l�nen “zeher le-mahats�t a-şekel” (yarım 
şekel�n anısına) adlı bağışlar yapılmaktadır

Masehet Şekalim’de mahats�t a-şekel m�tsvasına da�r çeş�tl� kuralları öğreneceğ�z.

Bu yaprakta Gemara b�ze mahats�t a-şekel m�tsvasından k�mler�n sorumlu olduğunu 
öğretmekted�r.

M�şna, mahats�t a-şekel m�tsvasıyla erkekler�n yükümlü olduğunu, ama kadınların 
bu m�tsvadan muaf olduklarını bel�rtmekted�r. Mahats�t a-şekel m�tsvasından çocuklar da 
muaftır, ama eğer b�r çocuğun parası varsa ve Bet-Am�kdaş’a yarım şekel bağışta bulunmak 
�st�yorsa kend�s�nden bu bağış kabul ed�l�r.

Mahats�t a-şekel m�tsvasına k�mler katılmaz? Yahud�ler�n toplumsal korbanlarından 
sorumlu olmayanlar, örneğ�n yabancılar, normal olarak bu bağışa katılmazlar.

M�şna’nın anlattığına göre, Bet-Am�kdaş’ta görev yapan Koenler, bu m�tsvayı yer�ne 
get�rmekten muaf olduklarından em�nd�ler ve bu yüzden yarım şekel vermemekteyd�ler!

Ancak Raban Yohanan ben Zakay, Koenler�n bu konuda hatalı olduklarını, gerçekte 
bu m�tsvayı yer�ne get�rme yükümlülüğünün onları da bağladığını söyler. Y�ne de bet d�n, 
Koenlere saygı gösterme m�tsvası neden�yle, onları yarım şekel bağışlamaya zorlamazdı.

Yaprak
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Yaprak
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ŞEKALİM PEREK 1: BEEHAD BAADAR

Devamı
33’de

Rabi Akiva’nın Tanrı Sevgisi
Romalıların egemenl�k dönem�nde 

Y�srael halkına karşı çok ağır b�r hüküm 
çıkarılmıştı. Yüksek düzeyde kutsal b�rer 
tsad�k olan nesl�n en muazzam on hahamı 
�dam ed�lm�şt�. Bunun sebeb� neyd�? Çünkü 
Romalılar Tora öğren�m�n� yasaklamış 
olmalarına rağmen, onlar kutsal Tora’yı 
büyük fedakârlıklarla öğrenmeye ve 
öğretmeye devam ed�yorlardı.

K�duş A-Şem (Tanrı’nın İsm�’n� kutsal 

kılma m�tsvası) uğruna Romalılar tarafından 
�dam ed�lmey� göze alan bu on büyük haham 
“Asara Aruge Malhut” (krallığın öldürdüğü 
on [haham]) olarak b�l�n�r. Rab� Ak�va da 
onlardan b�r�yd�.

Romalılar onu, dayanılmaz 
ıstıraplar çekecek şek�lde, çok gaddarca 
öldürmüşlerd�. Dem�r taraklar alarak, dehşet 
ver�c� b�r zal�ml�kle, bu kutsal Tannanın 
beden�n� l�me l�me etm�şlerd�.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
19’da
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Yırtıcı Aslanlar

Bu yaprakta, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın, mahats�t a-şekel m�tsvasının 
nasıl yapılacağını Moşe Rabenu’ya B�zzat öğrett�ğ�n� öğren�yoruz. Tanrı, 
Göksel Tahtının altından, ateşten b�r para çıkarmış ve bunu Moşe Rabenu’ya 
göstererek “Bene-Y�srael’�n her yıl �şte böyle b�r para vermeler� gerek�yor” 
dem�şt�r.

Kut�ler: Gemara bu yaprakta ayrıca Kut�lerden de bahsetmekted�r. 
Kut�ler k�md� ve nereden gelm�şlerd�?

Kut�ler, Erets-Y�srael’e Asur Kralı Şalmaneser tarafından Kuta adlı 
b�r ülkeden get�r�lm�şlerd�. Şalmaneser onların Şomron bölges�nde 
oturmasına karar verm�şt�. Ama bu halk, Erets-Y�srael’�n gerekt�rd�ğ� Tanrı 
korkusuyla hareket etmey�nce, Tanrı onları korumamış, bunun sonucunda 
yırtıcı aslanlar Kut�ler�n yaşadıkları yerler� �st�la ederek üzerler�ne dehşet 
salmışlardı. Bu olayın ardından Kut�ler Yahud�l�ğ� kabul etmeye karar 
verd�ler.

Bazı Tannalara göre Kut�ler Yahud�l�ğe geçmey�, gerçekten 
�sted�kler�nden değ�l, aslanlar karşısındak� büyük korku ve dehşet neden�yle 
kabul ett�kler� �ç�n gerçekte Yahud� sayılmazlar.

Yaprak
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Tannalarla Amoralar arasındak� 
geç�ş dönem�nde yaşamış b�r Tanna-
Amoradır. Rab�’n�n [=Rab� Yeuda 
A-Nas�] öğrenc�ler�ndend�r. Bab�l 
Talmud’unda “Rab� H�ya Raba” veya 
“Rab� H�ya A-Gadol” olarak anılır. 
Yeruşalay�m Talmud’unda �se �sm� 
“Rab� H�ya Ruba” olarak geçer.

Bab�l’�n Sura kent� yakınlarında 
doğmuştur. Babası Rab� Aba son derece 
köklü b�r a�leye mensuptu ve geçm�ş� 
Kral Dav�d’e kadar uzanıyordu. Rab� 

H�ya henüz Bab�l’deyken eş� Yeud�t 
�le evlenm�ş ve �k�z oğulları olmuştu: 
Rab� Yeuda ve Rab� H�zk�ya. Daha 
sonraları çok büyük hahamlar olarak 
tanınacak olan bu �k� oğlunun yanında, 
Rab� H�ya’nın �k�z kızları da olmuştu. 
Bu �k� kızdan b�r�, Rab�’n�n oğluyla 
n�şanlıyken genç yaşta vefat etm�şt�. 
Rab� H�ya, Rab�’n�n Ts�por�’dek� 
yeş�vasında Tora öğrenmek üzere a�les� 
ve babasının a�les�yle b�rl�kte Erets-
Y�srael’e göç etm�şt�r.

Kim Kimdir? Tannaim ve Amoraim Arasındaki Geçis Nesli

Rabi 
Hiya

ŞEKALİM PEREK 1: BEEHAD BAADAR
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Biur Hamets Mitsvası

Mahats�t a-şekel tüm 
Yahud�lerden nasıl toplanırdı?

M�şna, Adar ayının ortasında 
Erets-Y�srael’�n her yer�ne 
kumbaralar yerleşt�r�ld�ğ�n� 
anlatır. İnsanlar yarım şekell�k 
bağışlarını bu kumbaralara 
atarlardı ve daha sonra kumbaralar 
Yeruşalay�m’e, Bet-Am�kdaş’a 
get�r�l�rd�.

Kumbaralar b�r şofarı andıran 
şekle sah�pt�. Üst tarafl arı dar, alt 
tarafl arıysa gen�şt�. Onları neden 
böyle yapmışlardı? Çünkü olur da 
b�r k�ş� yetser aranın (kötü dürtü) 
“Ceb�ne at! Kumbaralardan kend� 
ceb�ne gümüş para al!” şekl�ndek� 
fısıltılarına yen�k düşse b�le el�n� 
kumbaranın �ç�ne sokamayacaktı, 
z�ra yukarıdak� açıklık çok dardı. 
İşte, kumbaraları bu nedenle üst tarafl arı dar olacak şek�lde yapmışlardı.

Bu m�şnada ayrıca, kumbaralarda büyük m�ktarda para b�r�kt�ğ� ve kumbaralar 
ağırlaştığı zaman, onları Yeruşalay�m’e kadar taşıyacak olan görevl�n�n zorlanmaması 
adına, gümüş s�kkeler� altın s�kkelerle değ�ş tokuş ett�kler� de anlatılmaktadır. 
Böylece, b�r altın s�kke, çok sayıda gümüş s�kkeye eş�t olduğundan, görevl� �ç�n 
bunları taşımak çok daha kolay olacaktı.

Yaprak
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Rabi Akiva’nın Tanrı Sevgisi (devam)
Olay tam da Şema söyleme vakt�nde 

gerçekleşm�şt�. Rab� Ak�va çekt�ğ� ıstırapları 
göz ardı ett� ve korkunç acılara rağmen 
Şema’yı okuyarak, Gökler�n Krallığının 
boyunduruğunu, Kutsal ve Mübarek 
Tanrı’ya yönel�k müth�ş b�r sevg�yle 
üstlend�. Çok sayıdak� öğrenc�s�, çekt�ğ� 
ıstıraplardan dolayı �nleyen hocalarının bu 
hal�n� büyük b�r kederle �zlemekteyd�.

“Hocamız! Bu derece m�?!” d�ye 
haykırdılar öğrenc�ler� yanıp tutuşan 
kalpler�n�n der�nl�kler�nden. “Böyles�ne 
ağır b�r ıstırap altındayken b�le Şema’yı 

nasıl bu kadar güçlü b�r konsantrasyonla 
okuyab�l�yorsunuz?!”

Ve öğrenc�ler�ne ders vermey� 
yeryüzündek� son anlarına kadar bırakmamış 
olan Rab� Ak�va şöyle cevap verd�: 
“Hayatım boyunca, Şema’dak� “Tanrın 
A-Şem’�… tüm canınla… sevmel�s�n” 
pasuğunu yer�ne get�rmeye na�l olamadığım 
�ç�n hayıfl anır, Kutsal ve Mübarek Tanrı’ya, 
O’nun İsm�’n� kutsal kılma m�tsvası uğruna 
canımı feda etme suret�yle bu pasuğu yer�ne 
get�reb�lmek �ç�n dua ederd�m.”

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
23’te

ŞEKALİM PEREK 2: METSAREFİN ŞEKALİM

MASEHET ŞEKALİM
PEREK 2: 

METSAREFİN ŞEKALİM
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Ne Zaman Yarım Şekelden Fazla Ver�rlerd�?
I. Bet-Am�kdaş’ın yıkılışından sonra, Bene-Y�srael Bab�l’e sürülmüşlerd�. 

Bundan yetm�ş sene sonra Bene-Y�srael’�n b�r kısmı, Ezra A-Sofer’�n önderl�ğ�nde 
Erets-Y�srael’e ger� dönerek II. Bet-Am�kdaş’ı �nşa etm�şt�.

M�şna, o dönemde, II. Bet-Am�kdaş’ı �nşa etmeler�n�n ardından, yarım 
şekelden daha fazla bağış yapıldığını anlatmaktadır. Bunun sebeb�, Erets-
Y�srael’de çok fazla Yahud�’n�n olmamasıydı ve herkes sadece yarım şekel 
verseyd�, Bet-Am�kdaş �ç�n yeter� kadar para toplanamayacaktı.

Bu yaprakta ayrıca kutsal Tannalardan, mahats�t a-şekel m�tsvasının, Bene-
Y�srael’�n �şled�kler� günahlar �ç�n kefaret sağladığını da öğrenmektey�z.

B�r Tannaya göre, Bene-Y�srael “Altın Buzağı günahını” günün yarısında, 
yan� öğle vakt� �şlem�ş olduklarından, bunun kefaret� �ç�n yarım şekel 
ver�lmekted�r.

Rab� Lev� �se, Yosef A-Tsad�k kardeşler� tarafından satıldığı zaman, 
kardeşlerden her b�r�n�n yarım şekel aldığını ve yarım şekel verme m�tsvasının 
da Yosef’�n satılışıyla �şlenen günah �ç�n kefaret sağladığını söyler.

Yaprak
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Rab� H�ya �le oğullarının Erets-
Y�srael’e çıkışlarının etk�s� büyük olmuş 
ve bu dönemde büyük muc�zeler meydana 
gelm�şt�r. O zamanlarda Erets-Y�srael’de 
sert fırtınalar, ş�mşek ve gökgürültüler�, 
depremler sıklıkla görülmekte ve büyük 
zararlara yol açmaktaydı. Ama Rab� H�ya 
�le oğullarının Erets-Y�srael’e çıkışlarıyla 
b�rl�kte tüm bunlar, sah�p oldukları 
l�yakat sayes�nde kes�ld�. Rab� Yeuda 
A-Nas�, Rab� H�ya’ya çok büyük yakınlık 
göstermekteyd� ve �k�s� arasında öyle b�r 
dostluk oluştu k� sonunda Rab� H�ya, 
Rab�’n�n öğren�m partner� düzey�nde b�r 

öğrenc�s� hal�ne geld�. Rab� ona “Sen�n 
mensubu olduğun nesle ne mutlu!” 
dem�şt�r. Hatta b�r keres�nde Rab�, kend� 
görüşünü b�r kenara bırakarak b�r alaha 
kararını Rab� H�ya’ya göre verm�şt�r. 
Rab�, Rab� H�ya’yı dayan (yargıç) olarak 
atamış ve Rab� H�ya, parasal davalara 
tek başına bakmaya başlamıştır, z�ra bu 
konularda �st�sna� b�r uzmanlığa sah�pt�. 
Ve buna rağmen, herhang� b�r k�ş�den 
duyduğu b�r alaha sözünü söylemez, 
yalnızca Rab�’den öğrend�kler�n� aktarır 
ve ona çok büyük saygı göster�rd�.

Kim Kimdir? Tannaim ve Amoraim Arasındaki Geçis Nesli

Rabi 
Hiya

ŞEKALİM PEREK 2: METSAREFİN ŞEKALİM

Erets-Yisrael’e Çıkışı
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ŞEKALİM PEREK 3: BİŞLOŞA FERAKİM

Kral Dav�d’e Sıkıntı Vermek İsteyen Adamlar

Gemara, Kral Dav�d’e sıkıntı vermek �steyen bazı k�ş�lerden bahseder. Bu adamlar 
ona “Kral Dav�d! Bet-Am�kdaş ne zaman �nşa ed�lecek?” derlerd�.

Neden böyle d�yorlardı? Çünkü Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın Kral Dav�d’e, Bet-
Am�kdaş’ın yalnızca onun ölümünden sonra �nşa ed�leceğ�n� söyled�ğ�n� duymuşlardı. 
Bu nedenle bu kötü yürekl� adamlar Dav�d’e “Hayd�, hayd�; Bet-Am�kdaş’ın �nşa 
ed�lmes� �ç�n artık hayatta olmayacağın zamanları bekl�yoruz…” d�yorlardı.

Ama Kral Dav�d bundan h�ç alınmıyordu! Tanrı’yı ve Y�srael halkını o kadar çok 
sev�yordu k�, Tanrı’ya “Bet-Am�kdaş’ın b�r an önce �nşa ed�lmes�n� ben de �st�yorum” 
dem�şt�. “Bunun �ç�n vakt�nden önce ölmem gerek�yorsa b�le buna razıyım! Yeter k� 
Bene-Y�srael’�n Bet-Am�kdaş’ı olsun.”

Ancak Tanrı ona şöyle cevap verd�: “Sen Y�srael’e �y�l�k ed�yorsun. Halkı dürüstçe 
yargılıyorsun ve bu Ben�m �ç�n, Bet-Am�kdaş’ta yapılacak korbanlardan çok daha 
öneml�. H�çb�r şek�lde vakt�nden önce ölmeyeceks�n!”

Yaprak
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MASEHET ŞEKALİM
PEREK 3: 

BİŞLOŞA FERAKİM

Tora Neşes�

Yaprak
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B�r keres�nde Rab� Abau, Te-

verya şehr�ne geld� ve orada Rab� 
Yohanan’ın öğrenc�ler�yle buluş-
tu. Öğrenc�ler Rab� Abau’ya bak-
tılar ve onun çok sev�nçl� oldu-
ğunu gördüler. O kadar k�, yüzü 
sev�nçten ışık saçıyor g�b�yd�.

Öğrenc�ler Rab� Yohanan’a 
g�d�p ona “Rab� Abau’yu gördük” 
ded�ler. “O kadar sev�nçl� k�, ke-
s�nl�kle bol m�ktarda altın ve gü-
müş �çeren paha b�ç�lmez b�r haz�-
ne bulmuş olmalı. Herhalde bu yüzden böyles�ne sev�nçl�.”

Ama gerçek neyd�? Gemara’ya göre, Rab� Abau’nun sev�nc�n�n sebeb�, daha önce 
b�lmed�ğ� b�r Barayta (M�şna k�tabına dâh�l ed�lmem�ş b�r m�şna öğret�s�) bulmuş 
olmasıydı. Bu yen� alahayı öğreneb�leceğ� �ç�n gerçek b�r Tora neşes� duymaktaydı.

Bu yaprakta ayrıca Rab� Yona’nın şaraba karşı çok hassas olduğu da anlatılmak-
tadır. O kadar k�, Seder geces�nde dört kadeh şarap �çt�ğ�nde, Pesah bayramından 
Şavuot bayramına kadar başı ağrırdı!

Ama Rab� Yona, çekt�ğ� bu sıkıntıya rağmen, Seder geces�nde bu m�tsvayı yer�ne 
get�rmek �ç�n büyük gayret göster�rd�.
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“Terumat A-L�şka” İle Ne Satın Alırlardı?
Masehet Şekalim’de 4. Perek “Ateruma” adını almıştır. Bu �s�m, tüm Bene-Y�srael’�n 

bağışlamış olduğu yarımşar şekellerle oluşturulan “terumat a-l�şka” (Bet-Am�kdaş’ın haz�ne 
da�res�ne yapılan bağış) �le bağlantılıdır. Terumat a-l�şka fonlarıyla, toplumsal korbanların 
masrafl arı karşılanırdı.

M�şna, terumat a-l�şka �le satın alınan bazı toplumsal korbanları saymaktadır:
Tam�d-korbanları: Bet-Am�kdaş’ta her gün, b�r� sabah b�r� de akşam olmak üzere �k� 

tane toplumsal korban gerçekleşt�r�l�rd�. Bu korbanlara, düzenl� olarak her gün yapıldıkları 
�ç�n, “Tam�d” (sürekl�; düzenl�) korbanı adı ver�l�rd�.

Musaf-korbanları: Şabat, Roş Hodeş ve bayram günler�nde Musaf-korbanları da 
gerçekleşt�r�l�rd�. Bunlara “Musaf” (�lave) korbanlar adı ver�lmes�n�n sebeb�, gündel�k 
Tam�d-korbanına ek olarak yapılmalarıydı.

M�şna, tahıllarla gerçekleşt�r�len üç toplumsal korban daha l�stelemekted�r: a. Pesah 
bayramının �k�nc� gününde yapılan Omer-korbanı (bkz. sayfa 146). b. Şavuot bayramında 
yapılan şete alehem (�k� ekmek) korbanı (bkz. I. K�tap, sayfa 195). c. Her Şabat günü Bet-
Am�kdaş’tak� masanın (şulhan) üzer�ne yerleşt�r�len özel ekmekler (lehem apan�m; bkz. I. 
K�tap, sayfa 191).

Yaprak
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Rab� H�ya, Rab� Oşaya �le b�rl�kte, b�r-
çok Barayta toplayıp düzenlem�şlerd�r. Ba-
raytalar, Rab� Yeuda A-Nas�’n�n ağzından 
öğren�lm�ş, ama kend�s� tarafından M�şna 
eser�ne çeş�tl� sebeplerle dâh�l ed�lmey�p 
dışarıda bırakılmış öğret�lerd�r (bu konu 
�ç�n bkz. I. K�tap, sayfa 220). Bu Barayta-
lar son derece yetk�l� ve doğru kabul ed�l�r, 
çünkü Rab� H�ya ve Rab� Oşaya, Tannala-

rın sözler�n� oldukları g�b� aktarmaya bü-
yük özen gösterm�şlerd�r. Bunlar hakkın-
da “Rab� H�ya ve Rab� Oşaya tarafından 
öğret�lm�ş olmayan herhang� b�r Barayta 
bozulmuştur ve bet m�draşta sorulacak so-
rulara temel teşk�l edemez” denm�şt�r (Hu-
l�n 141b). Rav Şer�ra Gaon’a göre, Rab� 
H�ya’nın derlem�ş olduğu bu Baraytalar, 
“Tosefta” k�tabının temel�n� oluşturur.

Kim Kimdir? Tannaim ve Amoraim Arasındaki Geçis Nesli

Rabi 
Hiya

ŞEKALİM PEREK 4: ATERUMA

Baraytaların Düzenlenmesi
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K�tap, sayfa 191).

Bet-Am�kdaş’a Odun Bağışı
Yaprak

10
I. Bet-Am�kdaş’ın yıkılışının ardından Bene-Y�srael Bab�l’e sürülmüşlerd� ve yetm�ş 

yıl sonrasında Ezra A-Sofer, Bene-Y�srael’�n b�r kısmıyla b�rl�kte Erets-Y�srael’e gelerek 
II. Bet-Am�kdaş’ı �nşa etmeye başlamıştı.

Bet-Am�kdaş’ta l�şkat a-ets�m (odun da�res�) adı ver�len b�r depo vardı. M�zbeah’ta 
korbanların yakılmasında kullanılan odunlar burada depolanırdı.

Gemara, o günlerde, yan� II. Bet-Am�kdaş Dönem�n�n başında, odun eks�kl�ğ� 
yaşandığını, çünkü Bet-Am�kdaş’ın kasasında odun satın almak �ç�n yeter� kadar para 
olmadığını anlatmaktadır. Bu nedenle Y�srael halkından çeş�tl� a�leler gönüllü olarak Bet-
Am�kdaş’a odun bağışında bulunmuşlardır.

Peygamberler Hagay, Zeharya ve Malah� bunu gördükler� zaman, her yıl bu bağış 
sah�pler�n�n, Bet-Am�kdaş’a odun get�rme konusunda özel b�r ayrıcalıkları olmasına 
hükmetm�şlerd�r. Böylece, Bet-Am�kdaş’ta yeterl� m�ktarda odun olduğu zaman b�le odun 
get�rme konusunda bu a�leler�n öncel�kler� olacaktı.

Bu çok özel m�tsvaya na�l olan söz konusu a�leler, Bet-Am�kdaş’a odun get�rd�kler� 
zaman kend�ler� �ç�n özel, a�lev� b�r bayram kutlarlardı!
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Para Aduma İçin Özel Köprü

Ekdeş Bedek A-Bay�t

Bu yaprakta öğrend�ğ�m�z m�şna, 
para aduma (kızıl �nek) uygulaması 
�ç�n Ar A-Bay�t’ten (Tapınak Dağı) Ar 
A-Zet�m’e (Zeyt�nler Dağı) özel b�r 
köprü �nşa ed�ld�ğ�n� anlatmaktadır.

Bu özel köprünün �nşası neden 
gerekl�yd�?

Soruyu cevaplamadan önce ge-
l�n, para aduma �le ne yapıldığını 
açıklayalım.

Para aduma kes�l�r, sonra bede-
n� yakılır, sonra da küller�, doğrudan 
pınardan çek�lm�ş kaynak suyu �le 
karıştırılırdı. Bu su daha sonra, b�r ölüye temas ett�ğ� �ç�n tame olmuş (manev� safl ığını 
kaybetm�ş) b�r k�ş�y� arındırma amacıyla onun üzer�ne serp�l�rd�.

Pek�, para aduma nerede yakılırdı? Bet-Am�kdaş’ın karşısında bulunan Ar A-Zet�m’de.
Bu nedenle, para aduma Bet-Am�kdaş’tan Ar A-Zet�m’e götürüldüğünden, Hahamla-

rımız b�r konuda end�şel�yd�ler. Ya Bet-Am�kdaş’tan Ar A-Zet�m’e g�den yol üstünde, kızıl 
�neğe eşl�k eden Koenler, orada olduğunu b�lmed�kler� b�r mezarın yanından geçerlerse? Bu 
durumda Koenler tame hale gelecek ve para aduma da geçerl�l�ğ�n� y�t�recekt�!

İşte bunun �ç�n Bet-Am�kdaş’tan Ar A-Zet�m’e özel b�r köprü �nşa ed�lm�şt� ve kızıl �nek 
bu köprünün üzer�nden götürülürdü.

Bu yaprakta “ekdeş bedek a-bay�t” konusunu öğren�yoruz. Bu sözler ne anlama 
gelmekted�r? “Bay�t” sözcüğü hep�m�z�n b�ld�ğ� g�b� “ev” anlamına gel�r ve burada Bet-
Am�kdaş’ı kastetmekted�r. “Bedek” sözcüğünün manası �se “çatlak, yarık” şekl�nded�r. 
Böylece “bedek a-bay�t” sözcüğü, Bet-Am�kdaş b�nasında meydana gelen yarık veya 
çatlakları bel�rt�r (Raş�, Melah�m II 12:6). “Ekdeş” �se “kadoş”, yan� “kutsal” sözcüğünden 
gel�r ve kutsal amaçlar �ç�n bağışlanmış veya vakfed�lm�ş parayı bel�rt�r.

Bet-Am�kdaş’ta herhang� b�r çatlama olması hal�nde bunu hemen tam�r ederlerd�, 
z�ra burası Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın Ev�’yd� ve tüm zamanlarda güzel ve görkeml� 
olması gerekmekteyd�. İşte bunun g�b�, Bet-Am�kdaş’ın çeş�tl� �ht�yaçlarının g�der�lmes�ne 
vakfed�lm�ş olan fona “ekdeş bedek a-bay�t” adı ver�l�r. Başka b�r dey�şle bu fondak� para, 
onarılması gereken yerlere ayrılmıştır (Metsudat Dav�d, Melah�m II 12:6). “Bedek a-bay�t” 
ter�m� Bet-Am�kdaş’ın tüm �ht�yaçlarını bel�rten genel b�r ter�m hal�ne gelm�şt�r.

Yaprak
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Yaprak
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Rabi Akiva’nın Tanrı Sevgisi (devam)
“Ş�md� el�me bu fırsat geçm�şken, 

bunu Gökler�n Krallığının boyunduruğunu 
üzer�me kabul ederken, son derece büyük 
b�r sev�nçle yapıyorum!”

Hocalarını çok seven öğrenc�ler onun 
etrafında duruyorlar ve çares�zl�kten ne 
yapacaklarını b�lem�yorlardı. Seçk�n 
Ravları gözler�n�n önünde korkunç b�r 
ölüme g�tmekteyd� ve buna rağmen hâlâ 
Tanrı sevg�s�n�n (aavat A-Şem) bu müth�ş 

düzey�n� korumaktaydı.
Rab� Ak�va, Şema Y�srael cümles�n�n 

sonundak� “Ehad” sözcüğüne geld�ğ� zaman 
bu sözcüğü uzattı – ta k� saf ve tertem�z ruhu 
“A-Şem Ehad!” (A-Şem B�r’d�r!) sözler�n� 
haykırırken beden�n� terk edene kadar.

Göksel b�r Ses çıktı ve �lan ett�: “Ne 
mutlu sana Rab� Ak�va k� ruhun Ehad’da 
çıktı!”

(Berahot 61b)

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON

ŞEKALİM PEREK 4: ATERUMA
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Ekdeş (kuts�yete bağış) nasıl yapılır? Örneğ�n güzel b�r saat� olan b�r adam 
bu saat� alıp “are ze ekdeş” (�şte bu, kuts�yete bağıştır) ded�ğ� anda, saat hemen 
“kutsal” n�tel�k kazanır ve onu her ne şek�lde olursa olsun k�ş�sel amaçla 
kullanmak yasaktır. Saat�n Bet-Am�kdaş’a get�r�lmes� gerek�r.

Bet-Am�kdaş’ta ekdeş olarak bağışlanmış şeylerle ne yaparlardı? Eğer 
bağışlanan şey�n Bet-Am�kdaş’ta herhang� b�r kullanımı varsa, o kullanıma 
ayrılırdı. Kullanımı olmayan b�r şey – örneğ�n b�r saat – söz konusu olduğunda, 
Ekdeş’� yönetmekle görevl� k�ş� (g�zbar) saat� satardı ve saat�n kuts�yet� satıştan 
elde ed�len paraya geçerd�. Sonra da bu para Bet-Am�kdaş’ın �ht�yaçları �ç�n 
kullanılırdı.

Rab� H�ya �le oğullarının Erets-
Y�srael’e çıkışları, Tora’nın Erets-Y�srael 
sak�nler� �ç�nde yayılmasına büyük 
katkılarda bulunmuştur. Rab� H�ya kend�s� 
hakkında şu �fadeler� kullanmıştır (Ketubot 
103b, Baba Mets�a 85b): “Ben, Tora’nın 
Y�srael halkı �ç�nde unutulmaması �ç�n 
çalışıyorum! Keten ek�yorum ve bununla, 
gey�k avlamak �ç�n ağlar örüyorum. 
Gey�kler�n et�n� yet�mlere yed�r�yorum 
ve der�ler�nden de parşömenler hazırlayıp 
Tora’nın beş k�tabını bunların üzer�ne 
yazıyorum. Küçüklere Tora öğreten 

k�msen�n olmadığı b�r şehre g�d�p orada 
Tora’nın beş k�tabının her b�r�n� (humaş) 
seçt�ğ�m beş çocuktan b�r�ne öğret�yorum. 
M�şna’nın altı faslını başka altı çocuğa 
öğret�yorum. Sonra da bu çocukların her 
b�r�ne ‘Öğrend�ğ�n faslı arkadaşlarına 
öğret!’ d�yorum. Ve böylece Tora, Y�srael 
halkı �ç�nde unutulmuyor!” İşte Rab� 
[Yeuda A-Nas�] bu nedenle “H�ya ne kadar 
da büyük �şler yapıyor!” dem�şt�r.

Rab� H�ya’nın en öneml� öğrenc�s�, �lk 
Amora�m nesl�n�n en büyük s�ması olan, 
yeğen� “Rav”dır.

Kim Kimdir? Tannaim ve Amoraim Arasındaki Geçis Nesli

Rabi 
Hiya

ŞEKALİM PEREK 4: ATERUMA

Tora’yı Yayması
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Rab� P�nhas ben Ya�r’�n Eşeği

Neh�rden Kurtuluş

Gemara oldukça �lg�nç b�r olayı aktarmaktadır.
B�r keres�nde kötü �nsanlar, kutsal Tanna Rab� P�nhas ben Ya�r’�n d�ş� eşeğ�n� 

çalmışlardı. Eşek üç gün boyunca hırsızların ev�nde kaldı, ama h�çb�r şey yemey� kabul 
etm�yordu!

Hırsızlar “Bu ne b�ç�m b�r eşek?” ded�ler. “Onunla ne yapalım? Yanımızda açlıktan 
ölecek! Hayd�, onu sah�b�ne �ade edel�m.” Böylece hırsızlar eşeğ� serbest bıraktılar, o da 
g�d�p Rab� P�nhas ben Ya�r’�n ev�n�n kapısına ger� döndü.

Rab� P�nhas ben Ya�r’�n ev halkı eşeğ� �çer� aldılar ve yemes� �ç�n önüne arpa koydular. 
Ama eşek hâlâ yemeye yanaşmıyordu! Çünkü bu arpalar “demay” sınıfındaydı. B�l�nd�ğ� 
g�b� tarım mahsuller�nden Terumot U-Maaserot adı ver�len bazı payların ayrılması 
gerek�r (bkz. I. K�tap, sayfa 80). Cah�l �nsanlardan satın alınmış ürünlerden bu payların 
ayrılıp ayrılmadığı b�l�nmed�ğ�nden bu ürünlere “da may” (Aramca: bu ne?) sözcüğünün 
kısaltılmış hal�yle “demay” adı ver�l�r. Hahamlarımız, em�n olmak �ç�n bu ürünlerden de 
söz konusu payların ayrılmasını öngörmüşlerd�r. Aslında Hahamlarımız bu kuralı sadece 
�nsan y�yeceğ� olarak satın alınmış ürünler �ç�n koymuşlardır ve hayvan yem� olarak 
satın alınmış ürünler �ç�n böyle b�r şart yoktur. Ama eşek buna rağmen, söz konusu 
paylar ayrılmadıkça, önüne konan arpadan yemey� kabul etmem�şt�r!

Gemara b�ze bu olayı neden anlatmaktadır? B�ze, Rab� P�nhas ben Ya�r’�n ne kadar 
yüksek düzeyl� b�r� olduğunu öğretmek �ç�n. O kadar k�, onun yüksek standartlarına 
eşeğ� b�le alışmıştı!

Gemara, “has�d” sıfatıyla 
anılan b�r adamın başından geçen 
b�r olayı anlatmaktadır. Bu adam 
�nsanlara �y�l�k (hasad�m) yapmak 
�ç�n tüm gücüyle gayret ett�ğ� �ç�n 
bu sıfatla anılmaktaydı. Yolların 
çeş�tl� yerler�nde, �çler�n�n yağmur 
suyuyla dolması �ç�n büyük kuyular 
kazar, böylece yolcular �ç�n yeterl� 
su olmasını sağlardı. Hep�m�z�n 
b�ld�ğ� g�b� o çağlarda evlerde 
çeşmeler yoktu ve �nsanlar kuyu ve sarnıçlardan su �çerlerd�.

B�r keres�nde çok üzücü b�r olay meydana geld�. Has�d�n kızı kend� düğününe 
g�derken neh�r kıyısında yürümekteyd�. B�rden b�re müth�ş b�r su dalgası gelerek onu 
nehr�n �ç�ne sürükled�! Herkes onun öldüğünden em�nd� ve büyük b�r üzüntüye kapılmıştı.

Ama Rab� P�nhas ben Ya�r olayı duyunca şöyle ded�: “Ey Evren�n Efend�s�! Bu adam 
�nsanlara yardım etmek ve su tem�n etmek �ç�n bu kadar gayret göster�rken, kızının su 
yüzünden ölmes�n� hak ed�yor mu?!”

Bundan hemen sonra has�d�n kızının aslında sudan kurtulmuş olduğu ortaya çıktı.
Nasıl kurtulmuştu? Bazılarına göre, suyun �ç�nde Rab� P�nhas ben Ya�r’�n görünümüne 

sah�p b�r melek bel�rm�ş ve kızı kurtarmıştı!

Yaprak
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Yaprak
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Tsedaka M�tsvasını Onurlu B�r Şek�lde Yapmak
Bu yaprakta, tsedaka m�tsvasının, fak�rler� utandırmayacak şek�lde yapılması 

gerekt�ğ�n� öğrenmektey�z.
Gemara, Bet-Am�kdaş’ta “l�şkat haşa�n” (g�zl�l�k da�res�) adı ver�len özel 

b�r salon bulunduğunu anlatmaktadır. Bu salona neden bu �sm� verm�şlerd�? 
Çünkü �nsanlar tsedaka paralarını bu da�reye get�r�rlerd� ve başkalarından 
tsedaka almaktan utanan fak�r �nsanlar k�mse görmeden, “g�zl�ce” buraya gelerek 
�ht�yaçları kadar tsedaka alırlardı.

Gemara ayrıca, Rab� El�ezer ben Yaakov’un yapmış olduğu özel b�r hesed 
(�y�l�k, şefkat) eylem�n� anlatmaktadır: B�r keres�nde şehre gözler� görmeyen b�r 
adam gelm�şt� ve Rab� El�ezer ben Yaakov g�d�p bu adamın �skemles�n�n yanında 
yere oturdu! Şehr�n �nsanları bunu görünce “Rab� El�ezer ben Yaakov gözler� 
görmeyen bu adamı böyles�ne onurlandırdığına göre, bu k�ş� büyük b�r� olsa 
gerek” ded�ler ve o zamandan �t�baren bu adamı onurlandırarak onun geç�m�n� 
saygın b�r şek�lde sağladılar.

Yaprak
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Tannalar ve Amoralar arasındak� 
geç�ş nesl�nde yaşamış, Erets-Y�srael’�n 
�lk Amoralarındandır. Erets-Y�srael’�n 
güney kes�m�nde yaşardı. Rab�’n�n 
hanedanıyla özel b�r yakınlığı vardı; hatta 
Rab�’n�n yazıcısı olarak görev yapmıştı 
ve onun Roma İmparatorluğu yetk�l�ler�ne 
gönderd�ğ� mektupları yazardı. Rab� Afas, 
Gemara’da “Rabotenu ŞeBaDarom” 
(güneydek� hocalarımız) sıfatıyla anılan 
Hahamlardan b�r�d�r. İk�nc� Amora�m 
nesl�ne mensup büyük Hahamlar, alaha 

konusundak� görüşler�n� d�nlemek 
�ç�n ona gel�rlerd�. Rab� (Rab� Yeuda 
A-Nas�) ölümünden önce Rab� Han�na 
bar Hama’nın kend�s� yer�ne roş yeş�va 
(yeş�va başkanı) olarak atanmasını vas�yet 
etm�şt�. Ama Rab� Han�na, kend�s�nden 
yaşça büyük olan Rab� Afas’ın onurunu 
koruma adına bunu reddetm�ş, roş yeş�va 
olarak Rab� Afas’ın atanmasını �stem�ş ve 
gerçekten de böyle yapılmıştır. Rab� Afas, 
roş yeş�va olarak görev yaptığı �k� buçuk 
yılın ardından vefat etm�şt�r.

Kim Kimdir? Tannaim ve Amoraim Arasındaki Geçis Nesli

Rabi
Afas

ŞEKALİM PEREK 5: ELU AMEMUNİM

Rabi Yeuda A-Nasi’nin 
Öğrencilerinden
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Şemen A-M�şha – Büyük Muc�zeler

Bet-Am�kdaş’tan Çıkan Pınar

Bu yaprakta “şemen a-m�şha” (mesh yağı) hakkında b�lg� almaktayız.
Moşe Rabenu, hem M�şkan’ın tüm eşyalarını hem de Koen Gadol Aaron �le 

oğullarını bu yağla meshetm�şt�. Aynı şek�lde sonrak� nes�llerde de ne zaman yen� 
b�r Koen Gadol veya Kral Dav�d’�n hanedanına mensup yen� b�r kral göreve gelse, 
şemen a-m�şha �le meshed�lm�şt�r. Ancak kend�s�nden önce kral olan babasının 
yer�ne tahta çıkan yen� b�r kralın meshed�lmes�ne gerek yoktu.

Gemara, şemen a-m�şha �le �lg�l� büyük b�r muc�zen�n gerçekleşt�ğ�n� 
anlatmaktadır. Bu yağı Moşe Rabenu 12 log zeyt�nyağından yapmıştı (1 log, 
yaklaşık yarım l�treye eş�tt�r). Bu amaçla, zeyt�nyağını, �ç�nde güzel koku 
maddeler�yle b�rl�kte p�ş�rm�ş, böylece güzel kokulu b�r yağ elde etm�şt�. Bunun 
ardından b�rçok nes�l boyunca Koen Gadol ve krallar bu yağla meshed�lm�şt�. 
Ama tüm bunlara rağmen şemen a-m�şha, tam olarak Moşe’n�n hazırladığı 
m�ktarıyla, 12 log olarak kalmış, h�çb�r şek�lde eks�kl�ğe uğramamıştı!

Şemen a-m�şha bugün nereded�r? Gemara, Kral Yoş�yau’nun bu yağı, Kodeş 
Akodaş�m’de bulunan Aron Aber�t ve oradak� On Em�r levhalarıyla b�rl�kte g�zl� 
b�r yere sakladığını anlatmaktadır. Kral Yoş�yau yabancı ulusların Erets-Y�srael’� 
ele geç�recekler�n� görmüş ve bu kutsal eşya ve araçların onların el�ne geçmes�n� 
�stemem�şt�.

Bu yaprakta Bet-Am�kdaş’ta yer alan g�r�şler� öğrenmektey�z. M�şna, 
bu g�r�şlerden b�r�n�n “Şaar A-May�m” (su kapısı) olarak adlandırıldığını 
söylemekted�r.

Neden Şaar A-May�m?
Rab� El�ezer ben Yaakov şöyle der: Nev��m (peygamberler) k�tabında, gelecekte 

Bet-Am�kdaş’ta hayret ver�c� b�r muc�zen�n gerçekleşeceğ� bel�rt�lmekted�r. 
Kodeş Akodaş�m’�n (Bet-Am�kdaş’ın en kutsal bölümü) kapı eş�ğ�n�n altından 
çok küçük b�r su pınarı çıkacak, ama �nanılmaz b�r şek�lde, bu pınardan çıkan 
sular �lerled�kçe çoğalacak, m�ktarı kat kat artacaktır!

İşte bu sular, Bet-Am�kdaş’tan Şaar A-May�m yoluyla çıkacaktır ve bu kapıya 
“su kapısı” anlamına gelen bu �sm�n ver�lmes�n�n sebeb� de budur.

Yaprak
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Yaprak
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ŞEKALİM PEREK 6: ŞELOŞA ASAR ŞOFAROT

Yapacağız ve Dinleyeceğiz
Akan kanlar Amora Rava’nın altında 

toprağa karışmaktaydı, ama Rava bunun 
farkında b�le değ�ld�! O kadar çok sevd�ğ� 
Tora öğren�m�yle meşgulken, beden�ne 
neler olduğunu h�ç h�ssetm�yordu…

Amora Rava, oturmuş Tora 
öğrenmekteyd�. Alaha konularının 
ayrıntılarına tatlı b�r sevg�yle, ama 

der�n b�r şek�lde dalmıştı. Eller�n�n 
parmakları bacaklarının altında kalacak 
şek�lde oturmaktaydı ve bacakları 
parmaklarını o kadar sertçe ezmekteyd� k� 
parmaklarından kan akmaya başlamıştı. 
Parmakları yaralanmış olmasına rağmen 
öğren�m�ne o kadar der�n b�r şek�lde 
dalmıştı k� bunu h�ç h�ssetmemekteyd�.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
33’te

MASEHET ŞEKALİM
PEREK 6: 

ŞELOŞA ASAR ŞOFAROT
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Bet-Am�kdaş’ta Kaç Menora Ve Kaç Şulhan Vardı?

Sular Bet-Am�kdaş’tan çıktıktan sonra o kadar çoğalacak ve o denl� 
kuvvetl� b�r coşkuyla akacaktır k�, kocaman, devasa b�r gem� b�le bu sulardan 
geçemeyecekt�r!

Gemara buna, söz konusu suların bereketl� sular olacağını eklemekted�r. 
İç�nde bol m�ktarda balık olacak, oluşan nehr�n kıyılarında, farklı hastalıkları 
�y�leşt�rme gücüne sah�p ş�falı yaprakları olan özel ağaçlar yeşerecekt�r.

K�m b�l�yor? Bet-Am�kdaş’ta kaç menora ve kaç şulhan vardı?
Mutlaka b�l�yorsunuzdur; Tora’da, üzer�nde kand�ller yakma amacıyla yed� 

kollu altın b�r şamdan (menora) yapmak gerekt�ğ� bel�rt�lmekted�r. Bunun 
yanında, üzer�ne lehem apan�m adı ver�len, özel şekle sah�p on �k� ekmeğ�n 
yerleşt�r�leceğ� b�r de altın masa (şulhan) yapılması gerek�yordu.

Bu yaprakta, Kral Şelomo’nun, I. Bet-Am�kdaş’ı güzelleşt�rmek ve görkeml� 
hale get�rmek �ç�n, bu b�rer menora ve şulhana, on tane altın menora ve on tane 
de altın şulhan daha ekled�ğ�n� öğrenmektey�z.

Gemara, Kral Şelomo’nun tek b�r altın menora yapmak �ç�n b�n k�kar altın 
vermes� gerekt�ğ� anlatılmaktadır! (1 k�kar yaklaşık 60 kg.ye eş�tt�r).

Aklınıza bunun nasıl olab�leceğ� sorusu geleb�l�r. Z�ra Tora’da altın menoranın 
yalnızca b�r k�kar ağırlığında olduğu yazılıdır. Öyleyse b�n k�kar altına ne gerek 
vardır? Gemara bunu şöyle açıklamaktadır: Menorada kullanılan altının, d�ğer her 
türlü maddeden arınmış, tertem�z, tamamen saf olması gerek�yordu. Bu nedenle, 
saf olmayan b�n k�kar altını ayrıştırma potasına sokmakta ve bunu, sadece tek b�r 
k�kar saf altın kalana kadar sürdürmekteyd�ler…

Yaprak
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Rab� Yeuda A-Nas�’n�n nesl�nde 
yaşamıştır ve son Tannalardandır. Şehr� 
Lod’da, arkadaşı Bar Kapara �le b�rl�kte 
dayan (yargıç) görev�n� yürütmekteyd�. 
Bazı yerlerde, oğlu olan Amora Rab� 
Oşaya Raba’nın �sm�ne atıfl a “Rab� Hama 
Avoy DeRab� Oşaya” (Rab� Oşaya’nın 
babası Rab� Hama) olarak da anılır. Babası 
Rab� B�sa da Tora’da büyük b�r�yd�. Bu 
nedenle Ram� bar Hama, “Ve üçlü b�r 

s�c�m çabucak kopmayacaktır” (Koelet 
4:12) pasuğunu bu üç nes�l hahama atıfl a 
kullanır, bu pasukta Rab� B�sa’nın oğlu 
Rab� Hama’nın oğlu Rab� Oşaya’dan 
bahsed�ld�ğ�n� söylerd� (Ketubot 62b). 
Rab� Hama ve oğlu Rab� Oşaya alaha 
konusunda f�k�r ayrılığına düştükler� 
zaman, büyükbaba Rab� B�sa’ya g�d�p 
sorarlar, o da torunuyla hemf�k�r olurdu.

Kim Kimdir? Tannaim ve Amoraim Arasındaki Geçis Nesli

Rabi
Hama 

bar Bisa

ŞEKALİM PEREK 6: ŞELOŞA ASAR ŞOFAROT
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Et Satın Alırken D�kkat!

Gözden Irak Kalan Et

Bu yaprakta, nereden et satın alınab�leceğ�n� öğrenmektey�z.
Hep�m�z�n b�ld�ğ� g�b� esk�den �nsanlar et�, �ç�nde kaşerut belges� bulunan kapalı 

ambalajlarla satın almıyorlar, bunun yer�ne pazara g�d�p kasaptan taze et alıyorlardı.
Gemara, b�r şeh�rde satılan etler�n çoğunluğu kaşer et olsa b�le, sadece Yahud� 

b�r kasaptan et satın almak gerekt�ğ�n� söylemekted�r.
Neden�n� b�lmek �ster m�s�n�z?
Gemara b�r keres�nde Rab� Mana ve öğrenc�s� Rab� El�ezer’�n yolda yürürken 

Yahud� olmayan b�r�n�n, kend�ne a�t attan büyük b�r parça et kest�ğ�n� gördükler�n� 
anlatmaktadır. İk� haham, adama “Kusura bakmayın! At et� yemek yasaktır!” 
demed�ler, çünkü Yahud� olmayan b�r�n�n at et� yemes� Tora’ya göre yasak değ�ld�r.

Ama daha sonra bu adamın, el�ndek� kaşer olmayan etle Yahud�ler�n alışver�ş 
yaptıkları pazara g�tt�ğ�n� gördükler�nde şok oldular. Rab� Mana bunu görünce şöyle 
ded�: Yahud� olmayan b�r�nden kes�nl�kle et satın alınmamalı; çünkü, Tanrı es�rges�n, 
ya et kaşer değ�lse! Yahud� olmayan b�r�nden et, ancak onun bu et� b�r Yahud�’den 
almış olduğundan em�nsek satın alınab�l�r.

Gemara oldukça �lg�nç b�r 
h�kâye anlatmaktadır.

B�r keres�nde b�r Yahud� 
yolda yürümekte ve omuzlarının 
üzer�nde büyük b�r et parçası 
taşımaktaydı. B�rden b�re Daya 
adlı yırtıcı b�r kuş adamın üzer�ne 
atıldı, güçlü gagasıyla et� yakaladı, 
onu adamın omuzlarından 
kaldırdı ve… etle b�rl�kte gözden 
kayboluverd�. Adam şoktaydı. 
Yırtıcı b�r kuşun et�n�z� çalması 
gerçekten de pek hoş değ�l!

Ve �şte, kısa b�r süre sonra adama haber verd�ler: “D�nle! Şu kuşun attığı b�r et 
parçası buldular. Bu mutlaka onun senden kaptığı et parçası olmalı. İşte, g�t et�n� al.”

Ama adam “B�r dak�ka!” ded�. “Bu et� yemen�n serbest olup olmadığını b�r 
hahama sormak gerek!”

Böylece adam hahama g�tt� ve ona bu et� y�y�p y�yemeyeceğ�n� sordu. Gerçekten 
de haham et� yemen�n yasak olduğuna hükmett�. Neden? Çünkü belk� de bu yırtıcı 
kuş başka �nsanlardan başka et parçaları da kapmıştı ve bunların arasında kaşer 
olmayan etler de vardı. Bu durumda, ş�md� bulunan et parçası b�r olasılığa göre 
adama a�t olan parça olmayıp, b�r leş�n et�yd�!

Bu alaha “basar şen�talem m�n aay�n” (gözden ırak kalmış et) olarak b�l�n�r. 
Başka b�r dey�şle, gözden kaybolmuş ve b�r süre göremed�ğ�m�z b�r et parçasını 
yemek, bunun kaşer olmayan başka b�r et olması �ht�mal� neden�yle yasaktır.

Yaprak
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Tame K�ş�ler Neden Yolun Kenarında Yürürdü?

Günümüzde Neden Mahats�t A-Şekel Verm�yoruz?

Sevg�l� çocuklar!
Günümüzde Bet-Am�kdaş yıkık halded�r ve ölüye temas neden�yle tame olmuş 

k�ş�ler� arındırmak �ç�n gereken “paklama suyunu” (bkz. I. K�tap, sayfa 182) hazırlamakta 
kullanılan b�r kızıl �nek (para aduma) olmadığı �ç�n hep�m�z tamey�z!

Ama esk�den, Bet-Am�kdaş ayaktayken, çoğu �nsan “taor”, yan� “manev� açıdan saf”tı 
ve tame olmalarına yol açacak herhang� b�r şeye dokunmama konusunda çok d�kkatl� 
davranırlardı; çünkü tame b�r k�ş�n�n terumaya (Koenlere ver�len paylar) dokunması ve 
korban yapması yasaktır.

M�şna, tame �nsanların taor olanları da tame yapmamaları �ç�n, tame �nsanların yolun 
b�r tarafından, taor olanlarınsa d�ğer taraftan yürüdükler�n� söylemekted�r. Bu şek�lde 
aralarında temas olmuyor, taorlar da tame hale gelm�yorlardı.

Bet-Am�kdaş’tak� Parohet: Bu yaprakta ayrıca, Bet-Am�kdaş’ta olan “parohet” 
hakkında da b�lg� alıyoruz. Parohet, Bet-Am�kdaş’ın en kutsal yer� olan Kodeş Akodaş�m’�n 
g�r�ş�ne asılı büyük b�r perdeyd�. O kadar ağırdı k�, söylend�ğ�ne göre onu taşımak �ç�n 
üç yüz Koen’e �ht�yaç vardı! Parohet, kel�men�n tam anlamıyla devasa boyutlardaydı: 
Çok kalındı ve yüksekl�ğ� de yaklaşık olarak sek�z katlı b�r b�nanın yüksekl�ğ� kadardı…

Masehet Şekalim’�n bu son yaprağında, Bet-Am�kdaş yıkıldıktan sonra mahats�t 
a-şekel verme m�tsvasının da yürürlükte olmadığını öğren�yoruz.

Pek�, acaba b�r Yahud� her şeye rağmen “Ben m�tsvaları yer�ne get�rmey� o kadar 
çok sev�yorum k�… para ver�p ‘Bu, mahats�t a-şekel m�tsvası �ç�n’ demek �st�yorum” 
d�yeb�l�r m�?

Hayır!
Neden? Çünkü Hahamlarımız, böyle b�r şey�n yapılması hal�nde bunun çok c�dd� 

b�r soruna yol açab�leceğ�n� söylem�şlerd�r. Bunun sebeb� mahats�t a-şekel”�n “kutsal” 
b�r para olmasıdır! Ekdeşe (bkz. sayfa 23) a�tt�r ve ondan h�çb�r şek�lde faydalanılamaz. 
Ama günümüzde Bet-Am�kdaş olmadığından bu para ekdeşe de ver�lemeyeceğ� �ç�n, 
bu Yahud�’n�n ev�nde kalacaktır. Zaman �ç�nde hatayla bu parayı kend� �ht�yacı �ç�n 
kullanması r�sk� vardır k�, bunu yaptığı takd�rde, ekdeşe a�t parayı yetk�s�z olarak 
kullanma şekl�ndek� çok ağır günahı �şlem�ş olacaktır. Bu nedenle Bet-Am�kdaş �nşa 
ed�lmed�ğ� sürece, mahats�t a-şekel adı altında para ayrılmamalıdır.

Hep�m�z dua edel�m; Bet-Am�kdaş hızla ve günümüzde �nşa ed�ls�n ve mahats�t 
a-şekel m�tsvasını gerekt�ğ� şek�lde yer�ne get�rmeye na�l olalım.

Yaprak
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Erets-Y�srael’de doğmuş ve Rab� 
Yeuda A-Nas�’n�n ağzından Tora 
öğrenmeye, hatta daha sonraları onun 
adıyla alahalar aktarmaya na�l olmuştur. 
İsm� hem Bab�l Talmudu’nda hem de 

Yeruşalay�m Talmudu’nda geçmekted�r. 
Daha �ler� b�r dönemde Bab�l’e �nm�ş 
ve �lk Amora�m nesl�nde Bab�l’dek� 
Amoralardan b�r� hal�ne gelm�şt�r.

Kim Kimdir? Tannaim ve Amoraim Arasındaki Geçis Nesli

Rabi Aba 
bar Aha
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