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Masehet Yoma

Şemini Hag Aatseret

Masehet Yoma’da Yom Ak�pur�m’le �lg�l� alahaları öğren�yoruz. Yom Ak�pur�m 
çok büyük ve kutsal b�r gündür. Bu günde oruç tutar, dua eder ve teşuva yaparız.

Bet-Am�kdaş’ın ayakta olduğu dönemlerde Yom Ak�pur�m’de, Y�srael halkı �ç�n 
kefaret elde etme amacıyla özel bazı korbanlar gerçekleşt�r�l�rd�.

Yom Ak�pur�m’de ayrıca Koen Gadol, Bet-Am�kdaş’ın en kutsal yer� olan 
Kodeş Akodaş�m’e g�rerd�. Burası, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın, Şehina’sını (İlah� 
Mevcud�yet) yerleşt�rmek �ç�n seçt�ğ� yerd�. Yom Ak�pur�m’den b�rkaç gün önce 
Koen Gadol bu kutsal gün �ç�n gereken hazırlıkları yapmaya başlar, Yom Ak�pur�m’e 
özel alahaları öğren�rd�.

Masehet Yoma’nın �lk m�şnasında bu konu anlatılmaktadır: Yom Ak�pur�m’den 
yed� gün önce Koen Gadol ev�nden ayrılarak, Bet-Am�kdaş’ta kend�s� �ç�n hazırlanmış 
olan özel b�r odaya yerleş�rd�. Çünkü hazırlanmasını gerekt�ren büyük ve kutsal b�r 
görev� vardı: Tüm Y�srael halkı �ç�n kefaret elde etmek.

Bu yaprakta Şem�n� Hag Aatseret 
hakkında b�lg� almaktayız. Erets-
Y�srael’de tek gün olan bu bayram 
aynı zamanda “S�mhat Tora” olarak 
b�l�n�r. D�aspora’da �se S�mhat Tora, 
�k� gün olarak kutlanan bu bayramın 
�k�nc� gününde kutlanır.

Gemara’nın söyled�ğ� �lk şey, 
Şem�n� Hag Aatseret’�n, her ne kadar 
Sukot bayramına b�t�ş�k olsa da, buna 
rağmen Sukot’un b�r parçası değ�l, 
başlı başına b�r bayram olduğudur. 
Bu nedenle Şem�n� Hag Aatseret 
geld�ğ� zaman, yen� b�r bayram başladığı �ç�n “Şeeheyanu” berahası söylen�r.

Gemara, Şem�n� Hag Aatseret’te, Y�srael halkının kralı selamlamak üzere onun 
huzuruna geld�ğ�n� anlatmaktadır.
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Devamı
33’de

Yapacağız ve Dinleyeceğiz (devam)
Parmaklarından kan damlamaya 

devam etmekteyd� k�, o sırada bet m�draşa 
b�r Tsadok� g�rd� ve bu manzaraya tanık 
oldu. Rava’ya yaklaşarak onu der�n 
öğren�m�nden alıkoyacak şek�lde “S�z 
Yahud�ler çok tezcanlı b�r halksınız!” ded�. 
“Kader�n�z� bel�rleyecek kararlar ver�rken 
durumu sükûnetle değerlend�rmekten 

ac�zs�n�z. Henüz Tora’yı kabul ett�ğ�n�z 
zaman b�le, karar vermeden önce makul 
b�r değerlend�rmede bulunmadınız. Daha 
Tora’nın s�zden neler talep ett�ğ�n� b�le 
sormadan ‘naase ve-n�şma’ (yapacağız 
ve d�nleyeceğ�z) ded�n�z; henüz 
d�nlemed�ğ�n�z b�r şey� yapmayı taahhüt 
ett�n�z.”

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
35’te
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Dereh Erets Kuralları
Bu yaprakta “dereh erets”, yan� “görgü” kuralları �le �lg�l� bazı alahalara yer 

ver�lmekted�r.
Başkalarına nasıl davranmamız gerekt�ğ�n� k�mden öğren�yoruz? Kutsal ve Mübarek 

Tanrı’dan!
Şu pasuğa d�kkat ed�n: “Moşe’ye seslend�; A-Şem ona Buluşma Çadırı’ndan 

konuştu; [halka] söylemek üzere …” (Vay�kra 1:1).
Kutsal ve Mübarek Tanrı dünyayı yaratmıştır ve her şey O’na a�tt�r. Ş�md� de 

Moşe’yle konuşmak �stemekted�r. Acaba konuşmaya hemen m� başlamıştır? Hayır! 
Önce onu çağırmıştır. Pasukta yazılı olduğu g�b�: “Moşe’ye seslend�.” Tanrı, Moşe’y� 
çağırmış ve ona kend�s�yle konuşmak �sted�ğ�n� b�ld�rm�şt�r. Söylemek �sted�kler�n� 
�se sadece bundan sonra söylem�şt�r. Buradan b�r ders öğrenmektey�z: Arkadaşına b�r 
şey söylemek �steyen k�ş�, doğrudan konuya dalmamalı, önce onu çağırarak kend�s�yle 
konuşmak �sted�ğ�n� b�ld�rmel�d�r. Söylemek �sted�kler�n� o zaman söyleyeb�l�r.

Bu yaprakta öğrend�ğ�m�z �lg�nç b�r şey daha vardır: Sır tutmayı b�lmek gerek�r! 
Kutsal ve Mübarek Tanrı, Moşe �le konuşmadan önce, bu söyleyecekler�n� ona, “[halka] 
söylemek üzere” söyled�ğ�n� b�ld�rm�şt�r. Başka b�r dey�şle, eğer Tanrı bunları “[halka] 
söylemek üzere” söyled�ğ�n� b�ld�rmeseyd�, Moşe’n�n, Tanrı’nın sözler�n� halka �letme 
yetk�s� yoktu! Bu da b�r derst�r: B�ze anlatılan şeyler� başkalarına anlatmamamız, sır 
tutmamız gerek�r.

Yaprak
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Tanna�m dönem�n�n sonunda yaşamış 
b�r Tannadır. Rab� Yeuda A-Nas�’n�n 
Erets-Y�srael’de l�der olduğu dönemde o 
da Bab�l’de “reş galuta”, yan� “sürgünler�n 
başı” olarak görev yapmaktaydı. Talmud 
Yeruşalm�’de, Rab�’n�n, Rab� H�ya’ya şöyle 
ded�ğ� anlatılır: “Rav Una Erets-Y�srael’e 
gelecek olsaydı, onu kend�m�nk�nden daha 

saygın b�r mevk�e oturturdum, çünkü Rav 
Una’nın Kral Dav�d’le olan bağı hem baba 
hem de anne tarafından; bu da ben�m Kral 
Dav�d’le olan akrabalık bağımdan daha 
yüksek b�r düzey!” Rav Una Bab�l’de 
vefat ett�kten sonra, onu gömmek üzere 
Erets-Y�srael’e get�rm�şlerd�r.

Kim Kimdir? Tannaim ve Amoraim Arasındaki Geçis Nesli

Rav Una Reş Galuta

YOMA PEREK 1: ŞİVAT YAMİM

Bu yaprakta ayrıca, Yom Ak�pur�m’de gerçekleşt�r�len korbanlar hakkında da b�lg� 
almaktayız.

Yom Ak�pur�m’de kaç korban yapıldığını b�l�yor musunuz? On beş tane!
Gemara, bu on beş korbanın �k� tanes�n�n Koen Gadol’un k�ş�sel korbanları olduğunu 

ve bu nedenle Koen Gadol’un bunları kend� parasıyla satın aldığını söylemekted�r.

Koen Gadol Nasıl Atanır?
Erkek Koen’�n oğlu olarak doğan her erkek çocuk Koen’d�r. Böyle b�r�, Bet-Am�kdaş’ın 

ayakta olduğu dönemlerde Bet-Am�kdaş’ta görev yapma ayrıcalığına sah�p olurdu.
Mutlaka b�ld�ğ�n�z g�b�, Bet-Am�kdaş’ta, d�ğer tüm Koenlerden daha yüksek ve 

öneml� b�r konumda olan b�r de Koen Gadol vardı. Koen Gadol, sek�z özel g�ys� g�yerd�. 
Buna karşılık d�ğer Koenler sadece dört özel g�ys� g�yerlerd�. Ayrıca Koen Gadol, Yom 
Ak�pur�m’de Kodeş Akodaş�m’e g�rerd�. G�ys�ler�ne dâh�l olarak, göğsünde Ur�m VeTum�m 
adı ver�len, Tanrı’nın kutsal İs�mler� bulunurdu ve Y�srael halkının, Kutsal ve Mübarek 
Tanrı’ya b�r soru sorması gerekt�ğ�nde, Koen Gadol bu soruları Ur�m VeTum�m yoluyla 
sorar ve cevap alırdı.

Koen Gadol göreve nasıl atanır?

Yaprak
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Avnet

Bet-Am�kdaş’ta hem normal Koenler hem de Koen Gadol, “avnet” adı ver�len b�r 
kuşak g�yerlerd�.

Avnet çok uzun b�r kuşak şekl�ndeyd� ve Koenler bunu beller�ne sararlardı.
Avnet hang� maddeden yapılmıştı?
Tora’da, avnet�n yün ve ketenden yapıldığı yazılıdır!
Hemen aklınıza b�r soru gelecekt�r: Yün ve ketenden yapılmış b�r g�ys�ye “şaatnez” 

adı ver�l�r ve Yahud�ler�n böyle b�r g�ys�y� g�ymes� yasaktır! Öyleyse Koenler nasıl 
olur da böyle b�r kuşağı g�yeb�l�rler? Bu soruyu sormakta çok haklısınız. Ama şaatnez� 
yasaklamış olan Tanrı, aynı zamanda Koenler�n, özel g�ys�ler�n�n b�r parçası olarak, yün 
ve ketenden yapılmış olan avnet� g�ymeler�n� de emretm�şt�r. Başka b�r dey�şle, Tanrı, 
şaatnez g�y�m�n� yasaklamış, ama avnet� bu yasağın dışında bırakmıştır.

Bu yaprakta ayrıca, bazı Tannalara göre, şaatnez karışımı �çeren avnet� yalnızca Koen 
Gadol’un g�yd�ğ�n�, d�ğer Koenler�n g�yd�kler� avnet�n �se yün ve keten karışımından 
değ�l, yalnızca ketenden mamul olduğunu öğrenmektey�z.

Yaprak
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Yapacağız ve Dinleyeceğiz (devam)
“Tora’nın tüm m�tsvalarını yer�ne 

get�r�p get�remeyeceğ�n�z� neden 
önceden kontrol etmed�n�z?” d�yen adam, 
sözler�yle Rava’ya sataşmaya devam ett�:

“Tezcanlılığınızı sadece o zaman 
göstermekle kalmadınız. Bugüne kadar 
acelec� ve düşünmeden davranan b�r 

tavır �ç�ndes�n�z! İşte bak; parmaklarının 
üzer�ne oturuyorsun, çünkü bu sana şu 
an �ç�n �y� ve rahat gel�yor. Ama bunun 
sonucunun ne olacağını düşünmüyorsun. 
Bu şek�lde parmaklarına zarar ver�p uzun 
vadede sakat kalab�l�rs�n!”

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
39’da
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Gemara’da bunun �k� olası yolu olduğunu öğrenmektey�z:
İlk Yol: “Koen Maşuah” (meshed�lm�ş Koen). Başka b�r dey�şle Koen Gadol olarak 

atanacak olan Koen, Moşe Rabenu’nun hazırlamış olduğu şemen a-m�şha (bkz. sayfa 
27) �le meshed�l�r ve bu şek�lde Koen Gadol olurdu.

İkinci Olasılık: “Koen Merube Begad�m” (g�ys�s� daha fazla olan). Göreve atanacak 
olan Koen’e, Koen Gadol’un sek�z özel g�ys�s� g�yd�r�l�r. Kend�s� Bet-Am�kdaş’ta bu 
g�ys�lerle göreve başladığı zaman Koen Gadol olarak atanmış olur. Bu yöntem, şemen 
a-m�şha’nın g�zl� b�r yere saklanmasının ardından kullanılmaya başlamıştır.

Altın Ts�ts ve Tef�l�n

Bu yaprakta, b�r �nsanın başına takılan ve Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın İsm�’n� 
taşıyan �k� şey olduğuna �şaret ed�lmekted�r.

Ts�ts A-Zaav: Bunlardan b�r�, Koen Gadol’un alnına taktığı “ts�ts” adlı altın levhadır. 
Ts�ts�n üzer�nde Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın İsm� yazılıydı.

Tef�l�n: İk�nc�s� �se tef�l�nd�r. Tef�l�n kutucuklarının �ç�nde, Tora’nın �ç�nden dört 
bölüm (paraşa) yer alır ve bunlarda Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın İsm� toplam y�rm� b�r 
kez geçmekted�r!

Gemara, tef�l�n takarken nasıl b�r davranış �ç�nde olmamız gerekt�ğ�n� ts�tsten 
öğrend�ğ�m�z� söylemekted�r. Koen Gadol, alnında yer alan ts�ts�n gerekt�rd�ğ� kuts�yete 
uygun davranma konusunda çok özenl�yd�. Örneğ�n kutsal ts�ts� alnında taşıdığı sürece 
c�dd�yets�zl�k ve gülüşmelerden kes�nl�kle uzak dururdu. Aynı şek�lde b�r Yahud� de 
üzer�nde tef�l�n olduğu sürece c�dd� davranmalı, hoppalık ve gülüşmelerden uzak durarak 
Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın İsm�’ne saygı göstermel�d�r (M�şna Berura, s�man 44’e 
göre).

Yaprak
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Yunancanın Kullanıldığı Dönem
II. Bet-Am�kdaş dönem�nde, Erets-Y�srael’de yaşayan Yahud�ler Yunanca da konuşurlardı.
Gemara, Koen Gadol’a ayrılmış olan özel odanın “L�şkat Balvet�” olarak adlandırıldığını 

söylemekted�r. “Balvet�” sözcüğü Yunanca kökenl�d�r ve odanın �sm� “öneml� bakanların 
da�res�” anlamına gel�r. Z�ra Koen Gadol çok öneml� b�r k�ş�d�r; hatta sıradan bakanlardan 
daha öneml�d�r.

Daha sonraları, Koen Gadol’un odası “L�şkat Paredr�n” olarak adlandırılmaya başlamıştır. 
“Paredr�n” sözcüğü de Yunancadır ve “kral adına verg� toplayan memurlar” anlamına gel�r.

Pek� ama, verg� memurlarının da�res�yle Koen Gadol’un Bet-Am�kdaş’tak� da�res� 
arasında ne bağlantı vardır?

Gemara bunu şöyle açıklar: Her yen� Koen Gadol, esk� odayı yıkar ve yen� b�r oda �nşa 
ederd�. Odaya “Paredr�n” adının ver�lme sebeb� buydu, çünkü kralın memurları da her yıl 
değ�ş�rd� ve tıpkı onların sık sık değ�şmes� g�b�, Koen Gadol’un bu da�res� de her sefer�nde 
baştan �nşa ed�l�rd�.

Yaprak
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Rab�’n�n nesl�nde yaşamış Erets-
Y�srael hahamlarındandır. Rab� Yonatan çok 
mütevazı b�r�yd� ve �nsanların kend�s�n� Tora 
b�lg�s� neden�yle onurlandırmamaları �ç�n, 
bu konuda ne kadar büyük b�r� olduğunu 
bell� etmemeye büyük özen göster�rd� B�r 
keres�nde, kurak b�r yılda, Rab�, kend�s�ne 
a�t tahıl ambarlarını açarak, geç�m sıkıntısı 
çeken hahamları, gel�p �sted�kler� kadar tahıl 
almaya davet ett�. Gelenler arasında Rab� 
Yonatan ben Amram da vardı. Ambara g�rmek 
�sted�, ama Rab�’n�n kend�s�n� tanımaması 
�ç�n görünümünü değ�şt�rm�şt�. Rab� ona 
sorular sormaya başladı: “Oğlum; okudun 
mu? [=Tanah öğrend�n m�?] Tekrarladın mı? 

[= M�şna öğrend�n m�?]” Rab� Yonatan her 
zamank� g�b�, “Hayır!” ded�. “Öyleyse n�ç�n 
ged�n?” d�ye sordu Rab�. “Ben� b�r köpek ve 
b�r karga g�b� geç�nd�r Rab�!” d�ye cevap verd� 
Rab� Yonatan. Başka b�r dey�şle, “Köpekler 
ve kargalar da b�rer haham değ�l; ama Kutsal 
ve Mübarek Tanrı onları karşılıksız olarak 
besl�yor” demekteyd�. Bunun üzer�ne Rab� 
onun �ht�yaçlarını karşıladı. Rab� Yonatan 
çıktıktan sonra, Rab�’n�n oğlu Rab� Ş�mon, 
babasına “Sakın bu adam, h�çb�r zaman 
Tora’nın onurundan faydalanmak �stemeyen 
öğrenc�n Yonatan ben Amram olmasın?” ded�. 
Araştırıp soruşturdular ve onun gerçekten de 
Rab� Yonatan olduğunu tesp�t ett�ler.

Kim Kimdir? Tannaim ve Amoraim Arasındaki Geçis Nesli

Rabi 
Yonatan ben Amram
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baştan �nşa ed�l�rd�.

Şabat’ı Gözeten İnek
Gemara, kutsal Tanna Rab� 

Yohanan ben Torta’nın sözler�n� 
aktarmaktadır. Aramca b�r sözcük olan 
Torta’nın ne anlama geld�ğ�n� b�l�yor 
musunuz? “İnek”!

Pek�, bu kutsal Tanna neden böyle 
b�r �s�mle anılmaktaydı? M�draş 
(Pes�kta Rabat�) oldukça �lg�nç b�r 
olay anlatmaktadır. B�r Yahud�’n�n 
tarlayı sürmekte kullandığı b�r �neğ� 
vardı. B�r gün bu �neğ� Yahud� 
olmayan b�r�ne sattı. Bu yabancı da 
hayvanı her gün tarla �ş�ne koşuyordu. 
İlk hafta boyunca �nek gayet güzel çalıştı; ama �şte, kutsal Şabat günü geld�ğ�nde �nek 
tarla sürmey� kes�nl�kle reddetmekteyd�! Adam �neğe esaslı b�r sopa atmasına rağmen 
�nek çalışmaya h�ç yanaşmıyordu!

Adam s�n�rlenerek �neğ�n esk� sah�b� olan Yahud�’ye “Ne kadar da tembel b�r �nek 
satmışsın bana? Onu ger� al!” ded�.

Yaprak
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Üç Dev Adam
Şelah Leha peraşasında Tora, Erets-Y�srael’de keş�fte bulunmaya gelen casusların 

“Ah�man, Şeşay ve Talmay” adındak� üç dev� gördükler�n� anlatmaktadır. Gemara’nın 
anlattığına göre bu devler o kadar uzun boyluydu k�, güneş b�le sank� onların boyunlarına 
asılıymış g�b� görünürdü…

Bu kuvvetl� adamların ayakları da devasaydı ve Gemara’nın anlattığı üzere, Şeşay toprak 
üzer�nde yürüdüğü zaman, ayağını koyduğu her yerde der�n çukurlar açılırdı… Talmay da 
arkasında saban �z�ne (İbran�ce: Telem) benzeyen sıra sıra ç�zg�ler bırakırdı; “Talmay” adıyla 
anılmasının sebeb� de buydu.

Bu yaprakta ayrıca, II. Bet-Am�kdaş’ın �nşasını da öğrenmektey�z.
I. Bet-Am�kdaş’ın yıkılışından sonra, Y�srael halkı Bab�l’e sürülmüş ve yetm�ş yıl sonra 

Yahud�ler�n b�r kısmı Bet-Am�kdaş’ı tekrar �nşa etmek üzere Erets-Y�srael’e dönmüşlerd�. 
Onlara bunun �ç�n gereken �zn� k�m verm�şt�? Pers kralı Koreş. Yalnızca �z�n vermekle 
kalmamış, Bet-Am�kdaş’ı �nşa etmeler� �ç�n Yahud�lere büyük m�ktarda para da verm�şt�.

Gemara, Pers kralı Koreş Bet-Am�kdaş uğruna kend� parasını verm�ş olsa da, buna 
rağmen Pers krallığının, çok sayıda s�nagogu yıkmış olması neden�yle cezalandırılacağını 
söylemekted�r.

Yaprak

10

söylemekted�r.

Mezuza M�tsvası
Yaprak
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Kapının g�r�ş�ne mezuza takmamız 

gerekt�ğ�n� nereden b�l�yoruz?
D�kkat edersen�z, her gün okudu-

ğumuz Ker�at Şema’nın pasuklarında 
“Uhtavtam al mezuzot beteha uv�şare-
ha – [Bu sözler�] ev�n�n pervazlarına 
ve kapılarına yaz” d�ye okumaktayız. 
Bu şek�lde, Tora b�ze, Tora’nın bell� 
başlı pasuklarını yazıp, ev�n g�r�ş�ne ve 
kapılara sab�tlemem�z� emretmekted�r.

Gemara, sak�nler�n�n çoğu Yahud� 
olan, surlarla çevr�l� b�r şehr�n kapı-
larına da mezuza takmak gerekt�ğ�n� 
söylemekted�r. Ancak Gemara b�r tehl�ke neden�yle kapılarına mezuza takılmayan “Meho-
za” adlı b�r şeh�rden bahseder. Nasıl b�r tehl�keyd� bu?

Yahud�ler ya ülken�n Yahud� olmayan kralı “Yahud�ler şeh�r kapısına taktıkları bu par-
şömene k�m b�l�r neler yazdılar? Belk� de büyü yapıp bana zarar vermey� amaçlıyorlar?!” 
şekl�nde b�r f�kre kapılırsa d�ye end�şelenm�şlerd�. Z�ra kral öfkelend� m�… aman aman! Bu 
yüzden Hahamlarımız, tehl�ke söz konusu olduğu takd�rde “şeh�r kapısına” mezuza takılma-
yacağını söylem�şlerd�r.

Gemara ayrıca b�r olay anlatmaktadır. B�r keres�nde b�r Yahud�, Ts�por� şehr�n�n kapı-
larındak� mezuzaları kontrol etmekteyd�. B�rden b�re Romalı b�r muhafız onu fark ederek 
“Mutlaka şeh�rde oturan �nsanlara büyü yapıp zarar verme n�yet�ndes�n! Cezayı hak ett�n!” 
ded� ve Yahud�’y� b�n zuz tutarında cezaya çaptırdı.

Yahud� g�d�p �neğ�n�n büyük kulağına doğru şöyle fısıldadı: “İnek, �nek! Bana a�tken 
kutsal Şabat gününde d�nlend�n. Ama ş�md�, sen� Yahud� olmayan b�r�ne sattım. Onun Şabat’ı 
gözetmes� gerekm�yor. Lütfen, �ş�n� yap!” İnek onu d�nled� ve tarlayı sürmeye başladı.

Yabancı adam bu olaydan çok etk�lenm�şt�. “Eğer bu �nek b�le Kutsal ve Mübarek 
Tanrı’nın �steğ�n� h�ssedeb�l�yorsa, buna ben m� na�l olamayacağım?” ded�. G�d�p Yahud�l�ğ� 
kabul ett�, kutsal Tora üzer�nde gayretle çalıştı ve sonunda kutsal b�r Tanna hal�ne geld�! Ve 
ona Yohanan ben Torta (�neğ�n oğlu Yohanan) adını verd�ler, z�ra Yahud�l�ğ� kabul ed�p bu 
noktaya ulaşması b�r �nek sayes�nde olmuştu.
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Yaakov’un Oğlu B�nyam�n Neden Üzüldü?
Bu yaprakta, Yaakov Av�nu’nun, ölümünden önce, oğlu B�nyam�n’�, 

Bet-Am�kdaş’tak� M�zbeah’ın, onun payına düşen topraklarda �nşa ed�lecek 
olmasıyla mübarek kıldığını öğrenmektey�z. Ama B�nyam�n, kutsal �lham (ruah 
akodeş) yoluyla, M�zbeah’ın küçük b�r kısmının Yeuda kab�les�n�n payına düşen 
topraklarda kalacağını görmüştü. Bu nedenle M�zbeah’ın tümüyle kend� payının 
�ç�nde olmasına na�l olamadığı �ç�n hayatı boyunca üzüntü duymuştu.

Neden bu kadar üzüldüğünü b�l�yor musunuz? Çünkü B�nyam�n korban 
�badet�n�n ne kadar büyük ve öneml� olduğunu b�l�yordu ve bundan kaynaklanan 
l�yakat�n tamamen kend� payında olmasını �st�yordu.

Gemara’nın anlattığına göre B�nyam�n’�n bu sam�m� üzüntüsü karşısında 
Kutsal ve Mübarek Tanrı, Kodeş Akodaş�m’de Aron Aber�t’�n bulunduğu noktanın 
B�nyam�n’�n topraklarında kalmasına hükmetm�şt�r. Aron Aber�t’�n �ç�nde On 
Em�r levhaları (luhot a-ber�t; antlaşma levhaları) �le Moşe Rabenu’nun yazmış 
olduğu or�j�nal Sefer-Tora yer almaktaydı.

Gemara’nın bu yaprağını öğrenen b�r k�ş�, B�nyam�n’e burada “tsad�k” 
lakabının da eklend�ğ�n� görecekt�r: “B�nyam�n A-Tsad�k”. Ve gerçekten de 
B�nyam�n, hayatları boyunca tek b�r günah b�le �şlemem�ş olan dört k�ş�den 
b�r�d�r! (Şabat 55b’ye göre).

Yaprak
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Tanna�m ve Amora�m dönemler� 
arasındak� geç�ş nesl�nde yaşamış en 
büyük Y�srael hahamlarından b�r�d�r. Bab�l 
Talmud’unda Lev� sadece “Lev�” olarak 
geçmekted�r. Ama Yeruşalay�m Talmud’unda 
babasının �sm�ne de yer ver�lmekted�r: “Lev� 
bar S�s�”.

Rab� Yeuda A-Nas�’n�n (Rab�) en önde 
gelen öğrenc�ler�nden b�r�d�r ve hocası ona 
çok önem ver�r, onu çok onurlandırırdı. 
M�şna’yı derlem�ş olan hocaları Rab� 
Yeuda A-Nas�’n�n bu eser�n dışında 

bırakmış olduğu “Barayta” adlı öğret�ler� 
onun ağzından duydukları şek�lde toplayıp 
düzenlemekle meşgul olan hahamlardan b�r� 
de Lev�’yd�. Talmud’da, Rab�’n�n, oğlu Rab� 
Ş�mon’u evlend�rd�ğ� zaman, Lev�’y� evl�l�k 
berahasını söylemekle onurlandırdığı 
anlatılır. Y�ne, S�monya şehr� sak�nler� 
Rab�’den kend�ler�ne darşan (öğret�c� Tora 
konuşmaları yapan k�ş�), hazan, m�şna 
öğretmen� ve toplumsal görevler� yer�ne 
get�recek b�r�n� atamasını �sted�kler�nde, 
Rab� onlara, öğrenc�s� Lev�’y� gönderm�şt�r.

Kim Kimdir? Tannaim ve Amoraim Arasındaki Geçis Nesli

Levi
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Hayatından Kesitler

İki Koen Gadol
Yaprak
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Herkes�n b�ld�ğ� g�b� Bet-Am�kdaş’ta b�r tane Koen Gadol vardı.
Ama bazen �k� Koen Gadol’un olduğu durumlar da olab�l�yordu!
Bu nasıl mı olab�l�r? Örneğ�n, asıl Koen Gadol, Yom Ak�pur�m’�n ortasında 

b�rden b�re tame hale geld�yse, [yan� manev� safl ığını kaybett�yse,] Bet-
Am�kdaş’ta �badete devam etmes� yasaktı. Böyle b�r durumda, hemen onun 
yer�ne �badet görev�ne devam edeb�lecek başka b�r Koen Gadol atamak şarttı, 
çünkü Yom Ak�pur�m’dek� tüm korban �badetler� ve d�ğer tüm �badet �şlemler� 
normal b�r Koen tarafından değ�l, yalnız ve yalnız Koen Gadol tarafından yer�ne 
get�r�leb�l�r.

Bu yaprakta aynı zamanda “tenay”, yan� “koşul” kavramını da öğrenmektey�z.
Ned�r tenay?
Gemara buna b�r örnek vermekted�r: Reuven, arkadaşına b�r hed�ye ver�r ve 

ona “Bu hed�ye, sadece yarın s�nagoga g�rmen koşuluyla sen�n olacak. Ama yarın 
s�nagoga g�rmezsen, hed�ye sen�n olmayacak” der.
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Kral Şelomo Ney� Anlayamadı?

L�şkat Bet A-Moked

Kral Şelomo dünyanın görüp 
göreceğ� en b�lge �nsandı, çünkü 
Kutsal ve Mübarek Tanrı onu, 
kend�s�nden önce yaşamış ve 
kend�s�nden sonra yaşayacak tüm 
�nsanlardan daha b�lge olmakla 
mübarek kılmıştı. En h�kmetl� �nsan 
oydu.

Ve buna rağmen, Kral Şelomo 
b�le, Tora’nın b�r kanununun ardında 
yatan açıklamayı kavrayamamıştır, 
z�ra Tora, Kutsal ve Mübarek 
Tanrı’nın h�kmet�yle yazılmıştır.

Kral Şelomo’nun anlamayı başaramadığı bu kural neyd�? Para Aduma (kızıl �nek) 
kanunu.

Kızıl �nek önce kes�l�r, sonra yakılır ve bundan kalan küller de suyla karıştırılır. 
Bu sulara “me hatat” (paklama suyu) adı ver�l�r. Ölüye temas neden�yle tame olmuş 
b�r k�ş�n�n arınması, üzer�ne bu suyun serp�lmes�yle gerçekleşt�r�l�r ve bu k�ş� böylece 
manev� safl ığına yen�den kavuşur.

Buna rağmen, manev� açıdan saf olan b�r k�ş� bu suya dokunduğu takd�rde – tame 
olur! Başka b�r dey�şle, üzer�ne bu suyun serp�ld�ğ� tame b�r k�ş� saf hale gel�rken, suya 
dokunan saf b�r k�ş� tame hale gel�r. Bunu anlamak nasıl mümkün olab�l�r?!

Evet, gerçekten de her şey� anlamak mümkün değ�ld�r. Çünkü Tora, �nsan� zekânın 
üstünde olan Kutsal ve Mübarek Tanrı tarafından yazılmıştır.

Gemara’da Bet-Am�kdaş’ta bulunan çeş�tl� “l�şka”lar hakkında b�lg� 
ver�lmekted�r. 

“L�şka”lar, Bet-Am�kdaş’ta çeş�tl� �ht�yaçlara h�zmet eden salon veya da�relerd�.
Bunlardan b�r�n�n adı “L�şkat Bet A-Moked”d�.
“Moked” sözcüğü “büyük b�r merkez� ateş” anlamına gel�r. Bu da�ren�n �ç�nde 

sürekl� olarak yanan büyük b�r ateş vardı ve Koenler ısınmak �ç�n bu da�reye gel�rlerd�.
Koenler�n ısınmaya neden �ht�yaçları vardı? Çünkü Koenler Bet-Am�kdaş’ta 

çıplak ayakla görev yaparlardı ve ayakkabısız yürüdükler� �ç�n bazen üşürlerd�. İşte 
öyle zamanlarda L�şkat Bet A-Moked’e, yan� “büyük ateş�n bulunduğu da�reye” gel�p 
ısınırlardı (ayrıca bkz. I. K�tap, sayfa 58).

Yaprak
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Yapacağız ve Dinleyeceğiz (devam)
“Hayır; düşünmeden hareket eden b�r 

halk değ�l�z b�z” d�ye cevap verd� Rava 
sak�n b�r şek�lde. “Sadece saf ve sam�m� 
b�r halkız. Babamız ve Çobanımız olan 
Kutsal ve Mübarek Tanrı’ya tam b�r 
sadakatle, sam�m� b�r kalple güven�yoruz 
ve O’nun, b�ze olan büyük sevg�s�yle, 
m�tsvalarını yer�ne get�remeyeceğ�m�z b�r 
Tora vermeyeceğ�ne �nanıyoruz.”

“Ve o zamandan ber�, her zaman” 

d�ye devam ett� Rava öğret�c� cevabına, 
“bazı durumlarda zorlansak b�le, Kutsal 
ve Mübarek Tanrı’ya karşı dürüstlük ve 
sam�m�yetle hareket ed�yoruz; z�ra bu 
sam�m�yet ve safl ık sayes�nde Tanrı’nın 
b�ze yardım edeceğ�ne, böylece hata 
yapmayacağımıza ve el�m�z�n altından 
h�çb�r zarar değ�l, sadece ve sadece �y� 
şeyler çıkacağına �nanıyoruz”.

(Şabat 88a)

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON
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Dışarıdak� M�zbeah
Bet-Am�kdaş’ta �k� tane M�zbeah vardı. Bunların b�r�, merkez b�nanın “Ehal” adı ver�len 

dış kısmında bulunan altın M�zbeah, d�ğer� de Azara’da yer alan büyük taş M�zbeah’tı. 
Azara, Bet-Am�kdaş’ın �ç avlusudur ve buradak� M�zbeah, “M�zbeah A-H�tson”, yan� 
“dışarıdak� M�zbeah” olarak adlandırılmaktaydı, z�ra Ehal’�n dışında yer alıyordu.

Gemara’da, kutsal Tannaların, M�zbeah’ın tam olarak hang� noktada kurulu olduğu 
konusunu açıklığa kavuşturduklarını öğrenmektey�z. Bu Tannalar II. Bet-Am�kdaş’ın 
yıkılışından sonrak� dönemde yaşamışlardı ve bu nedenle M�zbeah’ın nerede kurulu 
olduğunu görmek üzere Bet-Am�kdaş’a g�tme olanakları yoktu.

Rambam (Yad Ahazaka k�tabı, İlhot Bet Abeh�ra 2:1-2), Kral Şelomo’nun, I. Bet-
Am�kdaş’tak� M�zbeah’ı, Kay�n ve Evel tarafından kurulan ve üzer�nde Adam’ın da korban 
yaptığı m�zbeahın esk�den olduğu noktaya �nşa ett�ğ�n� yazar. Daha sonraları aynı yere 
Avraam Av�nu da, Y�tshak’ı korban etmek üzere b�r m�zbeah �nşa etm�şt�r. Benzer şek�lde 
Noah da Büyük Tufan’dan sonra bu noktada b�r m�zbeah �nşa etm�şt�r.

Rambam ayrıca �lk �nsan Adam’ın, M�zbeah’ın bulunduğu yerdek� toprakla yaratıldığını 
da bel�rtmekted�r.

Yaprak
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Rab�’n�n vefatının ardından, Ts�por�’dek� 
yeş�vanın başına Rab� Afas geç�nce, Lev�, 
bet m�draşın avlusuna yerleşt� ve orada Rab� 
Han�na bar Hama �le öğrenmeye başladı. Rab� 
Afas’ın vefatından sonra Lev�, Bab�l’e �nd� 
ve oradak� büyük hahamlar tarafından büyük 
onurla karşılandı. Bab�l’de Tora’nın şeref�n�n 
yükselt�lmes� �ç�n bolca faal�yette bulundu.

Lev� �le, Amora Şemuel’�n babası olan 
Aba bar Aba arasında çok özel b�r bağ vardı. 
İk�s�, Neardea’dak�, “Şaf Veyativ” adlı ant�k 
s�nagogda oturur, b�rl�kte Tora öğren�rlerd�. 

Şaf: “yer�nden sökülmüş”; veyat�v: “ve 
başka yere yerleşt�r�lm�ş” anlamına gel�r. 
Bu s�nagog, Yeuda kralı Yehonya tarafından, 
Bab�l’e sürüldüğü zaman Yeruşalay�m’den 
yanında get�rd�ğ� taş ve toprakla �nşa ed�lm�şt� 
(Meg�la 29a). Lev�’n�n Bab�l’de, aralarında 
Şemuel ve Rav As�’n�n de bulunduğu çok 
sayıda öğrenc�s� olmuştur. Bu öğrenc�ler 
onun adıyla b�rçok alaha aktarmışlardır.

Lev� vefat ett�ğ�nde, Aba bar Aba onun 
ardından büyük ve etk�l� b�r övgü konuşması 
(esped) yapmıştır.

Kim Kimdir? Tannaim ve Amoraim Arasındaki Geçis Nesli

Gemara, L�şkat Bet A-Moked’�n köşeler�nde küçük odaların bulunduğunu ve II. Bet-
Am�kdaş dönem�nde kuts�yet� Yunanlar tarafından �hlal ed�lm�ş olan M�zbeah’ın taşlarının 
bu odalardan b�r�ne saklandığını anlatmaktadır. Yunanlar M�zbeah üzer�nde putperest 
amaçlarla kurbanlar yapmışlardı ve bu nedenle, Hanuka olaylarında Haşmonaylar, 
Yunanları mağlup ett�kten sonra, esk� M�zbeah’ı yıkıp taşlarını buraya saklamışlar ve yen� 
b�r M�zbeah �nşa etm�şlerd�.

Bet-Am�kdaş’ta Hang� Koenler Görev Yapardı?
Bet-Am�kdaş dünyanın en kutsal yer�d�r. Bet-Am�kdaş’ta A-Şem’e korbanlar yapmak 

büyük b�r m�tsvadır ve mutlaka tahm�n ed�yorsunuzdur k�, tüm Koenler bu büyük m�tsvaya 
na�l olmak �ç�n, Bet-Am�kdaş’ta her zaman görev yapmak �sterlerd�.

Koenler “m�şmarot” adı ver�len vard�ya gruplarına bölünmüştü. Her m�şmar, Bet-
Am�kdaş’ta b�r hafta görev yapardı ve kutsal Şabat günler�nde m�şmar değ�ş�kl�ğ� yapılırdı.

Pek�, ya b�r Koen, Bet-Am�kdaş’a gel�p “Bu haftanın m�şmarına mensup olmamama 
rağmen, y�ne de görev yapmak �st�yorum” derse ne olur? O hafta görev yapan m�şmara 
mensup olan Koenler ona “B�z� aff et; sen� anlıyoruz. Ama bu hafta b�ze a�t. Kusura bakma. 
Sıran gelene kadar sabırla bekle” derler.

Ama Koen Gadol, d�ğer tüm Koenlerden farklıdır. Onun özel b�r hakkı vardır. Ne 
zaman �sterse Bet-Am�kdaş’ta �sted�ğ� �badet görev�n� yapab�l�r.

Yaprak
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Babil’de

Levi
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Koen Gadol’un Yom Ak�pur�m Hazırlıkları

Koen Gadol’un Neden Yem�n Etmes� Gerek�yordu?

Bu perektek� üçüncü m�şnada, Yom Ak�pur�m’den öncek� günlerde Sanedr�n’�n yaşlı 
mensuplarının Koen Gadol �le b�rl�kte Yom Ak�pur�m’e da�r özel kuralları öğrend�kler� 
söylenmekted�r. Bu kurallar, Vay�kra k�tabındak� Ahare Mot peraşasında yazılıdır.

Yom Ak�pur�m ar�fes�nde Koen Gadol, Bet-Am�kdaş’tak� N�kanor Kapısı’nın yanında 
dururdu ve Yom Ak�pur�m’de gerçekleşt�receğ� çeş�tl� korban türler� onun önünden 
geç�r�l�rd�: boğalar, koçlar ve kuzular. Bunun amacı, Koen Gadol’un onlara d�kkatle 
bakması ve korbanları nasıl gerçekleşt�receğ�n� hatırına get�rmes�yd� (Maarşa’ya göre).

Yom Ak�pur�m günündeyse Koen Gadol, �k� avucunu ketoret (tütsü) karışımıyla 
doldurur ve bunu özel b�r küreğe yerleşt�rerek, tütsüyü gerçekleşt�rmek üzere Kodeş 
Akodaş�m’e g�rerd�. Ketoret karışımını avuçlara alma �şlem� karmaşık ayrıntılar �çeren çok 
zorlu b�r �şlemd� ve bu nedenle, Yom Ak�pur�m ar�fes�nde �ht�yar Koenler, Koen Gadol �le 
b�rl�kte “L�şkat Bet Avt�nas” adlı da�reye çıkarlar, burada hem ketoret� hazırlarlar hem de 
Koen Gadol’a bu �şlem� nasıl yapması gerekt�ğ�n� öğret�rlerd�.

Kutsal Tora Y�srael halkına ver�lm�şt�r ve Moşe Rabenu, yazılı k�tabın yanında, 
Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın ona Bene-Y�srael’e aktarmasını emrett�ğ� kanun ve kuralları 
da sözlü olarak �letm�şt�r.

Gemara, II. Bet-Am�kdaş’ın ayakta olduğu dönemde, Y�srael �ç�nde “Tsadok�m” adı 
ver�len b�r grup olduğunu anlatır (bkz. I. K�tap, sayfa 20). Tsadok�ler Tora’nın temeller�ne 
aykırı hareket ed�yorlar, “B�z yalnızca Tora’nın pasuklarında yazılanları yer�ne get�rmey� 
kabul ed�yoruz” d�yorlardı. Ama Moşe Rabenu’nun Bene-Y�srael’e sözlü olarak �letm�ş 
olduğu kuralları �nkâr ed�yorlardı.

Bu nedenle Yom Ak�pur�m ar�fes�nde, halkın �ler� gelenler� Koen Gadol’a “Kodeş 
Akodaş�m’e g�rd�ğ�nde, Moşe Rabenu’ya sözlü olarak aktarılmış olan alahalar 
doğrultusunda yapılması gerekenler� tamı tamına yapacağına da�r yem�n et” derlerd�. 
Çünkü Koen Gadol’un b�r Tsadok� olab�leceğ�nden ve Tanrı korusun, Kodeş Akodaş�m’de 
gerekt�ğ� şek�lde davranmayacağından end�şe ederlerd�.

Gemara, b�r keres�nde Tsadok� b�r Koen Gadol’un alahanın gerekt�rd�ğ� şek�lde 
davranmadığını anlatır. Bu Koen Gadol Kodeş Akodaş�m’den dışarı çıktığında b�rden 
b�re güçlü b�r ses duyuldu. Daha sonra, b�r meleğ�n gel�p onun sırtına kuvvetl� b�r darbe 
vurmuş ve onu yere düşürmüş olduğu anlaşıldı. Tsadok� Koen Gadol, Kodeş Akodaş�m’de 
alahaya aykırı şek�lde davrandığı �ç�n meleğ�n saldırısına uğramıştı.

Yaprak
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ya aykırı şek�lde davrandığı �ç�n meleğ�n saldırısına uğramıştı.

Koen Gadol’un Güçlü Ses�
Yom Ak�pur�m’dek� Musaf duasında, Koen Gadol’un Yom Ak�pur�m’de Bet-

Am�kdaş’ta uyguladığı “Seder A-Avoda”yı (�badet düzen�) hazanla b�rl�kte okuruz.Bu 
�badet sırasında Koen Gadol’un gerçekleşt�rd�ğ� b�rçok �şlemden b�r� de günah �t�rafıydı. 
Koen Gadol sözel olarak “Yalvarıyorum A-Şem, hata ett�m, günah �şled�m, �syan ett�m… 
lütfen kefaret sağla…” şekl�nde �t�rafta bulunurdu.

Gemara, b�r keres�nde Koen Gadol’un son derece güçlü b�r sesle �t�rafta bulunduğunu 
anlatmaktadır. O kadar k�, Yer�ho’da yaşayan �nsanlar b�le onun ses�n� Yeruşalay�m’den 
duymuşlardı!

Gemara ayrıca, çok kuvvetl� ses� olan başka b�r�nden de bahsetmekted�r. Bu k�ş�, 
her sabah Bet-Am�kdaş’ta “Koenler �badetler�ne ve Lev�ler platformlarına kalksınlar” 
şekl�nde çağrıda bulunurdu. İşte, Koenler Bet-Am�kdaş’tak� �badet� gerçekleşt�rme, 
Lev�ler de platformları üzer�nde �lah�ler söyleme görevler�ne her gün böyle kalkarlardı.

B�r keres�nde Kral Agr�pas, Bet-Am�kdaş’tan uzak b�r yerdeyd� ve an�den uzaklardan 
o muazzam ses� duydu: “Koenler �badetler�ne…!” Kral Agr�pas adamın güçlü ses�ne o 
kadar hayran kalmıştı k�, ona bol bol armağan gönderm�şt�.

Yaprak

20



42

Bet-Am�kdaş’tak� Büyük Muc�zeler

Bet-Am�kdaş’ta büyük ve akıl 
almaz muc�zeler gerçekleş�rd�.

Bunlardan b�r� lehem 
apan�mle �lg�l�yd�.

Lehem apan�m adı ver�len 
ekmekler özel b�r şekle sah�pt� ve 
Şabat günler�, Bet-Am�kdaş’ın 
merkez� b�nasındak� Ehal adlı 
salonda yer alan altın masanın 
(şulhan) üzer�ne yerleşt�r�l�r, 
b�r sonrak� Şabat’a kadar, yan� 
tam yed� gün boyunca burada 
dururdu.

Gemara bu hafta zarfında 
ekmekler�n bayatlamayıp, �lk 
kondukları andak� g�b� taze 
kaldıklarını anlatmaktadır. Hatta 
ekmekler, sank� fırından ş�md� 
çıkmış g�b� sıcak b�le kalırdı.

Amora Reş Lak�ş, çok sayıda 
Yahud�’n�n, al�ya la-regel (hac) 
m�tsvasını yer�ne get�rmek 
üzere Yeruşalay�m’e geld�ğ� 
bayramlarda, Koenler�n, bu büyük muc�zey� Bet-Am�kdaş’ın avlusunda bulunan 
herkes�n göreb�lmes� �ç�n lehem apan�m� yükseğe kaldırdıklarını söyler. Koenler 
ekmekler� kaldırırlardı ve herkes, ekmekler fırından b�r hafta önce çıkmış olmasına 
rağmen, üzerler�nden sıcak dumanların yükseld�ğ�ne tanık olurdu! (R�tba’ya göre).

Koenler lehem apan�m� kaldırdıklarında, al�ya le-regel’e gelenlere “Bakın Kutsal 
ve Mübarek Tanrı b�z� ne kadar sev�yor! B�zden razı olduğunu göstermek üzere b�z�m 
�ç�n böyle muc�zeler gerçekleşt�r�yor!” derlerd�.

Yaprak
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Koenler Arasında Çek�len Kura

Gücend�r�l�p De Gücend�rmeyenler

Yaprak 17’de öğrend�ğ�m�z üzere, Koenler, “m�şmarot” adı ver�len vard�ya 
gruplarına bölünmüşlerd� ve her m�şmar Bet-Am�kdaş’ta b�r hafta boyunca görev 
yapardı. M�şmarların her b�r� de kend� �ç�nde “bet av” (atasal a�le) adı ver�len 
alt gruplara bölünürdü ve her bet av, kend� görev haftası �ç�nde b�r gün görev 
yapardı.

M�şna, Bet-Am�kdaş’ta her Koen’�n hang� �badet görev�n� yer�ne get�receğ�n� 
bel�rlemek üzere kuralar çek�ld�ğ�n� söylemekted�r. Örneğ�n bel�rl� b�r görev� 
yer�ne get�rmek �steyen Koenler hep b�rl�kte b�r da�re oluşturur ve bu konuda 
görevl� olan Koen’�n kurayı gerçekleşt�rmes�yle b�rl�kte söz konusu görev� k�m�n 
yapacağı bel�rlen�rd�.

Kura nasıl çek�l�rd�? Kuradan sorumlu Koen, da�re hal�nde duran Koenlerden 
b�r�n�n başındak� başlığı çıkarır ve kend� �ç�nden bel�rl� b�r sayıya, örneğ�n yed�ye 
kadar saymaya karar ver�rd�. Ardından o Koen’den başlayarak sayardı: B�r, �k�, 
üç vs. d�ye devam ed�p yed�ye geld�ğ�nde hang� Koen çıkarsa görev� yapma 
hakkını o kazanırdı.

Gemara sayım sırasında Koenler�n kend�ler�n�n sayılmadığını, z�ra Bene-
Y�srael’� doğrudan saymanın yasak olduğunu bel�rtmekted�r. Bunun yer�ne 
Koenler parmaklarını kaldırırlar, kuradan sorumlu Koen de bu parmakları sayardı.

Gemara’da, �y� karakter n�tel�kler�ne sah�p �nsanların nasıl davrandıklarını 
öğrenmektey�z.

Bu öğret�n�n kaynağı, güneş�n davranışıdır.
Güneş�n m�?! Evet!
Kutsal ve Mübarek Tanrı evren� yarattığı zaman güneş� ve ayı tam olarak aynı 

boyda yapmıştı. Ay, Tanrı’nın huzuruna geld� ve “Aynı boyda �k� ışık kaynağının 
olması �y� değ�l” ded�. Ay, güneş�n küçültülmes�n� �st�yordu; böylece kend�s� en 
büyük olacaktı. Güneş ayın sözler�n� duymuştu, ama cevap vermed�; sess�z kaldı.

Yaprak
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Kurtuluş Yağmurları
Devasa alevler göklere yüksel�yor, 

gr� duman bulutları etrafa yayılıyor ve 
kutsal Şabat gününün tem�z havasını 
bulandırıyordu.

Ş�h�n şehr�nde, has�d b�r k�ş� olan 
Yosef ben S�may’ın ev�n�n avlusunda 
büyük b�r yangın çıkmıştı ve yükselen 
alevler onun tüm malını ve mülkünü 
tüketmek üzereyd�. Ne var k�, tehl�kede 
olan, sadece Yosef’�n malları değ�ld�. 

Tehl�ke, kralın parasının b�r kısmını 
da tehd�t etmekteyd�, z�ra Yosef, kralın 
servet�nden sorumluydu.

Büyük yangın hakkındak� duyum çok 
çabuk yayıldı. Ts�por�’dek� garn�zondan 
gönder�len �tfa�ye ek�pler� yangın yer�ne 
geld�. Kralın mallarından sorumlu 
olan Yosef ben S�may’a yardım etmek 
ve yangından olab�ld�ğ�nce çok şey 
kurtarmak �st�yorlardı.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
45’te

MASEHET YOMA
PEREK 2: 
BARİŞONA
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Erets-Y�srael’dek� �lk Amoralardan; 
Tanna�m ve Amora�m dönemler� arasındak� 
geç�ş nesl�n�n en büyük hahamlarındandır. 
Gemara’da onun adıyla aktarılan b�rçok 
öğret� vardır. Kesk�n zekâsıyla tanınırdı 
ve Tanrı’ya mutlak bağlılığı ve dürüstlüğü 
�le ünlüydü. B�r görüşe göre, b�rçok 
muc�zeye �mza atmış olan Tanna Rab� 
Han�na ben Dosa’nın (bkz. I. K�tap, sayfa 
90) torunuydı.

Bab�l’de doğmuş, oradak� Neardea 
şehr�nde I. Rav Amnuna’nın yanında Tora 
öğrenm�şt�r. Daha sonraları Erets-Y�srael’e 
çıkmış ve Ts�por�’dek� yeş�vasında 

Rab� Yeuda A-Nas�’n�n ağzından Tora 
öğrenm�şt�r. Rab� onu çok sever ve 
onun sıradan b�r �nsan değ�l, Tanrı’nın 
b�r meleğ� g�b� olduğunu söylerd�. Rab� 
Han�na, alaha konusunda verd�ğ� her b�r 
kararı, Rab�’n�n ağzından duyduğunu 
söylem�şt�r. Benzer şek�lde, Rab� H�ya 
Raba’nın yanında da Tora öğrenm�şt�r.

Rab� Yeoşua ben Lev� ve Rab� Yonatan 
onun arkadaşlarıydı. Nesl�n�n �nsanları 
ona büyük değer ver�rler ve “büyük Rab� 
Han�na” anlamına gelen “Rab� Han�na 
A-Gadol” veya “Rab� Han�na Raba” 
lakaplarıyla anarlardı.

Kim Kimdir? Tannaim ve Amoraim Arasındaki Geçis Nesli

Rabi 
Hanina 

bar Hama

YOMA PEREK 2: BARİŞONA

Bet-Am�kdaş’tak� Menora’yı K�m Yakab�l�r?

Hep�m�z Bet-Am�kdaş’ta �badet 
görevler�n� Koenler�n ve yalnızca 
Koenler�n yaptığını b�l�yoruz.

H�ç kuşku yok k�, Bet-
Am�kdaş’ta çalışmayı, korbanları 
gerçekleşt�rmey�, Kutsal ve 
Mübarek Tanrı’ya �badet etmey� 
tüm Yahud�ler �stemekteyd�. Bu çok 
büyük b�r ayrıcalıktı. Ama Tora, 
Bet-Am�kdaş’ta yalnızca Koenler�n 
çalışmasını emretm�şt�r.

Bu yaprakta, menoranın 
yakılışıyla �lg�l� çok �lg�nç b�r şey 
öğren�yoruz.

Bet-Am�kdaş’ta her gün, menoranın yed� kand�l� yakılırdı. “Kand�ller” �le 
kasted�len, menoranın yed� kolunun her b�r�n�n üzer�ne yerleşt�r�len kadeh benzer� 
küçük kaplardı.

Menora �le �lg�l� her gün yapılması gereken dört �şlem vardı: a. Yed� “kand�l”, 
menoranın yed� kolunun üzer�ne yerleşt�r�l�rd�. b. “Kand�ller�n” �ç�ne f�t�ller konurdu. 
c. “Kand�ller�n” �ç�ne zeyt�nyağı dökülürdü. d. Bunun ardından f�t�ller yakılırdı.

Gemara, �lk üç �şlem�n yalnızca Koenler tarafından yapılab�leceğ�n� söylemekted�r. 
Koen olmayan b�r k�ş� bu konuda yetk�ye sah�p değ�ld�r. Ama dördüncü �şlem olan 
kand�ller� yakma �ş�n� Koen olmayan b�r� de yapab�l�r (Rambam’ın görüşü böyled�r).

Yaprak
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Gemara, L�şkat Bet A-Moked’�n köşeler�nde küçük odaların bulunduğunu ve II. Bet-
Am�kdaş dönem�nde kuts�yet� Yunanlar tarafından �hlal ed�lm�ş olan M�zbeah’ın taşlarının 
bu odalardan b�r�ne saklandığını anlatmaktadır. Yunanlar M�zbeah üzer�nde putperest 
amaçlarla kurbanlar yapmışlardı ve bu nedenle, Hanuka olaylarında Haşmonaylar, 
Yunanları mağlup ett�kten sonra, esk� M�zbeah’ı yıkıp taşlarını buraya saklamışlar ve yen� 
b�r M�zbeah �nşa etm�şlerd�.

Hayatından Kesitler



45

Koen Gadol’un Başlığının Adı Neden “M�tsnefet”t�?

Ketoret�n Yapılışı

Bet-Am�kdaş’ta görev yapan Koenler başlarına başlıklar takarlardı – hem 
normal Koenler hem de Koen Gadol.

Bu başlığın adı neyd�? Kutsal Tora’mız, Koen Gadol’un başlığını “m�tsnefet” 
(Şemot 28:4), d�ğer Koenler�n başlıklarını �se “m�gbaot” (Şemot 28:40; tek�l 
hal�yle “m�gbaat”) olarak adlandırmaktadır.

Neden her �k� başlık da aynı �s�mle adlandırılmamıştır?
Baale A-Tosafot bunun sebeb�n� şöyle açıklarlar: İk� başlığın şek�ller� 

farklıydı. Koen Gadol’un sarık şekl�ndek� başlığı dardı, çünkü o sürekl� olarak 
hem tef�l�n hem de alnına “ts�ts” adı ver�len altın levhayı (bkz. sayfa 35) takardı. 
Bu nedenle onun �ç�n daha dar b�r başlık yapmışlardı ve böylece başlık alnına 
doğru düşmüyor, tef�l�n ve ts�ts �ç�n yer kalıyordu. D�ğer Koenler�n başlıkları �se 
daha gen�ş olup başın daha büyük b�r bölümünü kaplıyordu, çünkü onlar altın 
ts�ts takmazlar, yalnızca tef�l�n takarlardı.

İşte başlıkların �s�mler� bu yüzden farklıydı; normal Koenler�n daha gen�ş 
olan başlıkları “m�gbaat”, Koen Gadol’un dar başlığı �se “m�tsnefet” olarak 
adlandırılmaktaydı.

Bet-Am�kdaş’tak� �badet görevler�nden b�r� de ketoret, yan� tütsünün 
yakılmasıydı.

Ketoret neyd� ve nasıl tüttürülürdü?
Ketoret, “sameman�m” adı ver�len farklı baharat ve güzel koku maddeler�n�n 

karışımıyla oluşturulurdu. Sameman�m �nce �nce öğütülür ve bell� oranlarda 
harmanlanırdı. Ketoret her gün sabah ve akşam olmak üzere �k� kez tüttürülürdü. 
Görevl� Koen karışımdan alıp bunu Ehal’�n �ç�ne get�r�r ve orada bulunan altın 
M�zbeah’ın üzer�nde tüttürürdü.

 Ketoret �şlem�n� yapma ayrıcalığı k�me a�tt�? Gemara her Koen’�n ketoret� 
hayatı boyunca sadece b�r kez tüttüreb�ld�ğ�n� anlatmaktadır. Neden? Çünkü 
ketoret�n özel b�r etk�s� vardı: Onu tüttüren k�ş� zeng�nleş�rd�! Ve tab�� k� tüm 
Koenler ketoret� yer�ne get�rmek �st�yorlardı ve bu nedenle her gün, hayatında 
daha önce bunu h�ç yapmamış olan Koenler arasında b�r kura çek�l�r ve o günkü 
ketoret� kurayı kazanan Koen tüttürürdü.

Yaprak
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Ama Yosef, Tanrı’ya olan mutlak 
bağlılığı ve “kral�çe” Şabat’a olan saygısı 
neden�yle bu yardımdan feragat ett�.

Yangının tüm mallarını nasıl yakıp 
kavurduğunu görüyor ve bulduğu her 
şey� tüketen alevler� seyred�yordu, ama 
buna rağmen ateş�n söndürülmes�ne �z�n 
verm�yordu. Çünkü �nsanların, ateş�n 
söndürülmes�n� kend�s�n�n �sted�ğ�n� 

düşünmeler�n� �stem�yordu, z�ra bunun 
Şabat’ın onurunu haf�fsemeler�ne yol 
açab�leceğ�nden korkuyordu. Bu yüzden 
Yosef, böyle b�r zorunluluğu olmamasına 
rağmen, �tfa�ye görevl�ler�n�n yangını 
söndürmeler�ne engel oldu.

Alevler yükselmeye devam ed�yordu 
k� b�rden b�re…

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
47’de

YOMA PEREK 2: BARİŞONA

Kurtuluş Yağmurları (devam)
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Peygamber Şemuel Küçükken Ne Ded�?

Bu yaprakta, b�r “Y�srael”�n (yan� Koen [veya Lev�] olmayan b�r Yahud�’n�n), 
Bet-Am�kdaş’tak� korbanları kesme (şehita) �şlem�n� yer�ne get�reb�leceğ�n� 
öğrenmektey�z. Korban �badet�n�n, sadece Koenler tarafından yapılması gereken 
b�rçok farklı aşaması vardır. Ancak şehita kısmını Koen olmayan b�r� de yapab�l�r.

Bunu nereden b�l�yoruz? Tora’nın korban kes�m�n� emrett�ğ� pasukta bu 
�şlem� Koenler�n yapması gerekt�ğ� yazılı değ�ld�r. İşte o pasuk: “Genç boğayı 
A-Şem’�n Huzuru’nda keser. Aaron’un oğulları – Koenler – kanı [alıp] get�r�rler” 
(Vay�kra 1:5). D�kkat ed�n, Tora sadece kanın alınıp get�r�lmes� aşamasında bunun 
Koenler tarafından yapılacağını söylemekted�r, ama “Genç boğayı… keser” 
derken, bu �şlem� b�r Koen’�n yapması gerekt�ğ�n� vurgulamamaktadır. Buradan 
Hahamlarımız, şehita �şlem�n�n Koen olmayan b�r� tarafından da yapılab�leceğ�n� 
öğrenm�şlerd�r.

Gemara, Bet-Am�kdaş’ın henüz �nşa ed�lm�ş olmadığı dönemde, M�şkan Ş�lo 
kent�nde kuruluyken, b�r keres�nde korbanı kesmek �ç�n b�r Koen aradıklarını, 
ama bulamadıklarını anlatmaktadır. O sırada Şemuel adında üç yaşındak� b�r 
çocuk gelm�ş ve “Hayvanı kesmek �ç�n Koen’e gerek yok!” dem�ş ve kanıt olarak, 
yukarıda aktardığımız öğret�y� gösterm�şt�r.

İşte bu çocuk, kutsal Tora üzer�nde gayretle çalışmayı sürdürmüş ve 
büyüdüğünde “Peygamber Şemuel” olmuştur (Şekalim 31b).

Yaprak
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Rab� Han�na, Rab�’n�n yaşamı 
boyunca alaha tal�matları verme yetk�s�yle 
donatılmamıştı. Ama Rab�, ölümünden 
önce, kend� yer�ne yeş�vanın başına Rab� 
Han�na’nın geç�r�lmes�n� vas�yet ett�. Ne 
var k� Rab� Han�na, kend�s�nden yaşça 
büyük olan Rab� Afas’a olan saygısı 
neden�yle yeş�vanın başına geçmey� 
kabul etmey�p, roş yeş�va olarak Rab� 
Afas’ın atanmasını �sted�. Rab� Afas’ın 
ölümünden sonra Rab� Han�na yeş�vanın 
yönet�m�n� üstlenmey� kabul ett�. Rab� 
Han�na Ts�por� şehr�nde oturuyor ve bal 

t�caret�yle geç�n�yordu. Bundan elde ett�ğ� 
sermayey� Ts�por�’de b�r bet m�draş �nşa 
etmeye ayırdı.

Sonrak� nes�llerde yaşamış olan Rab� 
Yohanan, Reş Lak�ş ve Rab� Elazar g�b� 
b�rçok Amora, Rab� Han�na bar Hama’nın 
öğrenc�ler� arasında yer almış ve onun 
adıyla b�rçok alaha aktarmışlardır.

Rab� Han�na uzun b�r ömre na�l 
olmuştur. Kızlarından b�r� Rab� Şemuel 
bar Nadav’la evl�yd� ve bazılarına göre, 
tanınmış Amora Rab� Hama bar Han�na, 
Rab� Han�na’nın oğludur.

Kim Kimdir? Tannaim ve Amoraim Arasındaki Geçis Nesli

Rabi 
Hanina 

bar Hama

Ts�por�’dek� Yeş�vasında
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Dünyanın İlk Yeş�vası

Gemara, Avraam Av�-
nu’nun zamanından ber� yeş�-
va öğreniminin hiçbir zaman 
kesilmediğini anlatmaktadır.

Avraam Av�nu b�r yeş�va 
açmış ve orada Tora öğretmişti. 
Rambam (İlhot Avoda Zara pe-
rek 1 sonu), çok sayıda �nsanın, 
nasıl davranmak gerekt�ğ�n� 
sormak �ç�n Avraam’a geld�ğ�-
n�, b�nlerce ve on b�nlerce k�ş�-
n�n ondan Kutsal ve Mübarek 
Tanrı’ya yönel�k �nancı öğren-
d�ğ�n� ve Avraam Av�nu’nun Tanrı �nancı hakkında k�taplar da yazdığını kayde-
der.

Y�tshak Av�nu ve ardından gelen Yaakov Av�nu da b�rer roş yeş�vaydı. Yaa-
kov Av�nu öğren�m�nde o kadar gayret sarf etm�şt� k�, �ht�yarlığında gözler� bu 
nedenle zayıfl amıştı.

Yaakov Av�nu tüm oğullarına m�tsvaları öğrett� ve Lev�’y� roş yeş�va olarak 
atadı.

Bene-Y�srael Mısır’a �nd�kler� zaman, başlarından geçen korkunç sıkıntılar 
�ç�ndeyken b�le, Tora öğrend�kler� b�r yeş�vaları vardı! (R�tba).

Yaprak
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Kurtuluş Yağmurları (devam)
Gökler� kara bulutlar kaplamaya 

başladı. Bunlar duman bulutu değ�l, 
yağmur bulutlarıydı. B�rden b�re sağanak 
yağmur başladı ve yere düşen damlalar 
yangını söndürdü.

Yosef ben S�may’ın t�t�zl�ğ� ve 
Tanrı’ya bağlılığı, tüm kayıplarına rağmen 
Şabat’ın onuru konusunda ne kadar 
özenl� olduğu Göklerde takd�r görmüş ve 
onun �ç�n b�r muc�ze gerçekleşt�r�lm�şt�: 
yağmurlar yağıp yangını söndürmüş ve 
bu sayede mallarının çoğu kurtulmuştu.

Şabat çıkışında Yosef hemen tüm 
�tfa�ye görevler�ne ve komutanlarına 

ulaklar gönderd� ve görevl�ler�n her b�r�ne 
�k�şer sela, komutanların her b�r�ne de 
ell�şer sela para öded�. Ama ateş� onlar 
söndürmüş değ�ld�. Öyleyse Yosef neden 
onlara ödeme yapmıştı? Çünkü �nsanların, 
“Yosef c�mr�l�ğ� neden�yle �tfa�ye 
görevl�ler�ne ödeme yapmak �stemed�ğ� 
�ç�n onların ateş� söndürmeler�ne �z�n 
vermed�” demes�n� �stem�yordu. İsted�ğ�, 
bunu Şabat’ın onuru uğruna yaptığını 
ve Şabat’ın da, kend�s�n� gözetenler�, 
kend�s� neden�yle zarar görmemeler� 
�ç�n gözett�ğ�n� herkes�n duyması ve 
görmes�yd� (Tosefta – Şabat 14:9).

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON
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“Tanrım! Tanrım! Neden Terk Ett�n Ben�?”

İki Kez Net�lat Yaday�m!

Pur�m muc�zes�n� b�lmeyen yoktur. Kral�çe Ester, Kral Ahaşveroş’u, Yahud�lere 
karşı çıkarılan fermanı geçers�z kılmaya ve kötü yürekl� Aman’ı cezalandırmaya �kna 
etm�şt�.

Gemara, Kral�çe Ester’�n, Kral Ahaşveroş’a g�tmeye karar verd�ğ� zaman, onun 
kend�s�n� öldüreb�leceğ�n� b�ld�ğ�n� anlatmaktadır. Z�ra o dönemde kralla �lg�l� kanunlar, 
kralın huzuruna davet ed�lmeks�z�n çıkmayı yasaklamaktaydı.

Ama Kral�çe Ester, Yahud�ler� ölümden kurtarmayı deneme uğruna y�ne de g�tm�şt�. 
Ester oraya g�derken, b�r muc�ze yapması �ç�n Kutsal ve Mübarek Tanrı’ya, kalb�n�n 
der�nl�kler�nden dua etm�ş ve yol boyunca Tanrı’nın, yanında olduğunu ve kend�s�n� 
koruduğunu h�ssetm�şt�.

Ama b�rden b�re bu korumanın kend�s�nden ayrıldığını duyumsadı. Ne olmuştu? 
Yolda g�derken, Ahaşveroş’un putlarının olduğu odanın yanından geçm�şt� ve bu yüzden 
Tanrı’nın Kutsal Mevcud�yet� ondan ayrılmıştı. Ester hemen dua ett�: “Tanrım! Tanrım! 
Neden terk ett�n ben�?”

Ester’�n bu başarılı duasını, Kral Dav�d, Te�l�m’de 22. perek�n başına koymuştu. 
“Tanrım! Tanrım! Neden terk ett�n ben�?” sözler�, bu parçanın başında geçmekted�r.

Ekmek yemeden önce Net�lat Yaday�m yapmak, yan� eller� b�r kaptan dökülen suyla 
yıkamak gerek�r.

Bu yaprakta, tek b�r ekmek parçası �ç�n �k� kez Net�lat Yaday�m yapma gereğ�n�n 
ortaya çıkab�leceğ�n� öğrenmektey�z! Bu nasıl olab�l�r?

Örneğin Yisrael adında bir çocuk, eller�n� Net�lat Yaday�m’le yıkamış ve yemeğe 
başlamış olsun. Ve �şte, öğünün ortasında, uzun zamandır karşılaşmadığı �y� arkadaşı 
Ar�el oraya gel�yor. Y�srael yer�nden kalkıyor, konuğunu onurlandırmak üzere onunla 
b�rl�kte ev�n dışına çıkıyor ve b�rl�kte sohbete başlıyorlar. Konuşmaları uzun sürüyor – ta 
k� Y�srael, öğünün ortasında olduğunu hatırlayıp yemeğ�ne ger� dönmek �steyene kadar.

Gemara, bu durumda Y�srael’�n tekrar Net�lat Yaday�m yapması gerekt�ğ�n� 
söylemekted�r! Neden? Çünkü �nsanlar sürekl� olarak eller�n�n nerelere değd�ğ�ne 
d�kkat etmezler ve belk� de Y�srael, Ar�el �le olan sohbet� sırasında eller�n� farkında 
olmadan, dokunduğu takd�rde tekrar yıkamasını gerekt�ren yerlere sürmüştü; örneğ�n 
belk� saçlarını kaşımıştı.

“M�şna Berura” (170:1), eğer Y�srael tüm bu süreç boyunca el�nde b�r parça ekmek 
tuttuysa, onun tekrar Net�lat Yaday�m yapmasına gerek olmadığını söylemekted�r. 
Çünkü Y�srael, el�nde ekmek olduğu sürece öğün ortasında olduğunu hatırında tutacak 
ve dokunması hal�nde eller�n� yıkamasını gerekt�recek yerlere dokunmayacaktır.

Yaprak
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Erets-Y�srael hahamlarındandır. 
Tanna�m ve Amora�m arasındak� geç�ş 
nesl�nde Erets-Y�srael’de yaşamıştır. 
Rab� Yose ben Z�mra b�r “baal agada”, 
yan� Tanah’tan pasukları açıklayan ve 
tefs�r eden b�r haham olarak ünlüdür ve 
b�rçok sözü, Talmud’dak� m�draşlarda 
aktarılmaktadır.

Kaynaklarımızda Rab� Yose 
ben Z�mra’nın alaha öğretileri de 

kaydedilmiştir. Bunları, bir sonraki 
nesilde yaşamış öğrencileri olan Amoralar 
Rab� Yohanan ve Rab� Elazar ben Pedat 
aktarırlar. Tanna�m dönemine bitişik bir 
zamanda yaşamış olduğundan, o döneme 
ait k�taplarda da �sm� geçmekted�r 
(Meh�lta, Beşalah 4:6).

Bazıları onun Koen olduğunu 
söylerler. Kızı, Rab� Yeuda A-Nas�’n�n 
oğluyla evlenm�şt�r.

Kim Kimdir? Tannaim ve Amoraim Arasındaki Geçis Nesli

Rabi Yose 
ben Zimra
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İhtiyar Koen Gadol İçin Ne Yaparlardı?

Koen Gadol’un Beyaz G�ys�ler�

Bu yaprakta öğrend�ğ�m�z m�şnada, Koen Gadol’un Yom Ak�pur�m sabahı 
yaptığı �lk �ş�n ne oluğu anlatılmaktadır – Koen Gadol, günün �badet�ne 
başlamadan önce m�kveye dalardı.

Pek�, Koen Gadol �ht�yar veya hassas olup soğuk suya dalmayı zor bulan 
b�r�yse ne yaparlardı? M�şna, Yom Ak�pur�m ar�fes�nde dem�r parçalarının ateşte 
kızdırıldığını ve Yom Ak�pur�m sabahı bunların m�kveye atıldığını söylemekted�r. 
Böylece kor hal�ndek� dem�r parçaları suyu ısıtır ve �ht�yar veya hassas olan Koen 
Gadol da soğuk sudan rahatsız olmazdı.

Bu yaprakta ayrıca, m�kven�n asgar� ölçüsünü de öğren�yoruz. B�r m�kven�n 
�ç�nde ne m�ktarda su olmalıdır?

Bu m�ktar “kırk sea”dır (yaklaşık 400 lt.). Pek�, b�r m�kven�n sadece en 
az “kırk sea” su �çerd�ğ� takd�rde kaşer olduğunu nereden b�l�yoruz? Çünkü 
Tora, tame b�r k�ş�n�n, “beden�n� suya daldırması” gerekt�ğ�n� söylemekted�r. 
Hahamlarımız bunun �ç�n, m�kvede, yet�şk�n b�r �nsanın b�r kerede tüm beden�n� 
suyla kaplayacak kadar su olması gerekt�ğ�n� söylem�şlerd�r k� bu m�ktar “kırk 
sea” olarak hesaplanmıştır.

Hep�n�z mutlaka b�l�yorsunuzdur; Koen Gadol sek�z adet özel Koenl�k g�ys�s� 
�le görev yapar. Bu g�ys�lere “b�gde zaav”, yan� “altın g�ys�ler” adı ver�l�r, çünkü 
bunların b�r kısmı, örneğ�n hoşen ve ts�ts, altından yapılmıştır.

Buna karşılık, Yom Ak�pur�m’de, bu güne a�t özel �badet görevler�n�n bazıları 
sırasında, yan� Kodeş Akodaş�m’�n �ç�ndeyken, Koen Gadol, “b�gde lavan”, yan� 
“beyaz g�ys�ler” g�yerd�. Bunu Tora’nın Ahare Mot peraşasından öğren�yoruz.

Tora Kodeş Akodaş�m’de gerçekleşt�r�len �badet görevler� sırasında neden 
özell�kle beyaz g�ys�ler g�y�lmes�n� emretm�şt�r? Talmud Yeruşalm�’de (Yoma 
7:2), Koen Gadol’un, Kodeş Akodaş�m’de görev yaptığı sırada b�r meleğe 
benzed�ğ� ve bu nedenle orada “beyaz g�ys�ler” g�yd�ğ� söylenmekted�r.

Masehet Roş Aşana’da (yaprak 26) Gemara b�r başka açıklama daha 
vermekted�r. Koen Gadol, Bene-Y�srael’�n günahları �ç�n kefaret elde etmek 
üzere Kodeş Akodaş�m’e g�rd�ğ� zaman, altın buzağı günahını hatırlatmamak �ç�n 
“altın g�ys�ler�n�” g�ymezd�.

B�rçok �nsan Yom Ak�pur�m’de beyaz g�ys�ler g�ymey� âdet ed�nm�şt�r. S�zce 
bunun sebeb� ne olab�l�r?

Rema (İlhot Yom Akipurim 610:4), bu beyaz g�ys�ler� meleklere benzemek 
�ç�n g�yd�kler� açıklamasını yapar.

Yaprak
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Kısa ve Uzun; Uzun ve Kısa
Küçük, sev�ml� b�r çocuk b�r yol 

ayrımında oturmuş oyun oynuyordu. 
Bu noktada yol sağa ve sola doğru �k�ye 
ayrılmaktaydı. O sırada yolculuk etmekte 
olan Rab� Yeoşua bu yol ayrımına 
ulaştığında, bu tatlı çocukla karşılaştı.

“Sevg�l� çocuk!” d�ye seslend� Rab� 
Yeoşua çocuğa. “Bu �k� yoldan hang�s�n� 
tak�p edersem şehre ulaşırım?”

“İsted�ğ�n�z yere hem bu yoldan hem 
de bu yoldan ulaşab�l�rs�n�z” d�ye akıllıca 
b�r cevap verd� küçük çocuk. “Ama bu 
yollardan b�r� uzun ve kısadır. D�ğer yolsa 
kısa ve uzundur!”

Çocuk böyle b�lmece g�b� b�r 
cevap verm�ş, ama ne demek �sted�ğ�n� 
açıklamamıştı.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
51’de
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“En Maav�r�n Al A-M�tsvot”

Bet-Am�kdaş’a Tünel Kazan Büyücü

Bu yaprakta çok öneml� b�r kuralı öğrenmektey�z: “En maav�r�n al a-m�tsvot.” 
Yan�: “m�tsvaları yer�ne get�rme fırsatı kaçırılmaz”.

Konu ned�r?
Söz konusu kurala göre, eğer b�r k�ş� bel�rl� b�r m�tsvayı yer�ne get�reb�leceğ� 

b�r yerdeyse, o yerden başka b�r m�tsvayı yer�ne get�rme amacı �ç�n b�le olsa 
ayrılması yasaktır.

Örneğ�n Bet-Am�kdaş’ın merkez� b�nasında yer alan Ehal’e g�ren Koenler 
öncel�kle altın m�zbeahın yanından geçerlerd�, dolayısıyla öncel�kle “d�şun 
a-m�zbeah” (m�zbeah üzer�ndek� kül ve kömürler� tem�zleme) m�tsvasını yer�ne 
get�r�rlerd�. “Atavat a-menora” (menoranın öncek� gün yakılan kand�ller�n� 
tem�zleme) m�tsvasını �se ancak bundan sonra yaparlardı, çünkü menora, altın 
m�zbeaha göre daha �çer�deyd� ve “en maav�r�n al a-m�tsvot” kuralı gereğ� 
karşılarına çıkan �lk m�tsvaya öncel�k vermeler� gerek�yordu.

“En maav�r�n al a-m�tsvot” kuralına sabahları tef�l�n taktığımız sırada da 
d�kkat etmem�z gerek�r.

Hep�m�z�n b�ld�ğ� g�b� tef�l�n �k� parçadan oluşur ve kol tef�l�n�, baş tef�l�n�nden 
önce takılır. Bu nedenle, tef�l�n�n bu �k� kısmını muhafaza torbasına sakladığımız 
zaman onu, ertes� sabah el�m�z�n �lk olarak kol tef�l�n�yle karşılaşacağı şek�lde 
yerleşt�rmem�z gerek�r. Çünkü el�m�z�n �lk olarak baş tef�l�n�yle karşılaşması 
hal�nde onu bırakıp kol tef�l�n�n� takmak ve bu konudak� sıralama kuralına aykırı 
davranmak durumunda kalırız. Böyle b�r durum oluşmaması �ç�n el�m�z�n �lk 
er�şeceğ� yerde kol tef�l�n� olmalıdır.

Yom Ak�pur�m’de Koen Gadol, “L�şkat Bet A-Parva” adı ver�len salonun 
çatısında bulunan m�kveye dalardı.

Bet-Am�kdaş’tak� bu da�reye neden “Parva” adı ver�l�rd�?
Gemara çok �lg�nç b�r h�kâye anlatmaktadır.
“Parva” adında b�r büyücü vardı. Bu adam Koen Gadol’un Yom Ak�pur�m’de 

Kodeş Akodaş�m’�n �ç�nde ne yaptığını çok merak ed�yordu.
Böylece Parva, Bet-Am�kdaş’ın yanından b�r tünel kazmaya başladı. Bu 

tünel� yer altından Kodeş Akodaş�m’e er�şecek şek�lde kazmayı ve orada Koen 
Gadol’u faal�yet hal�nde �zlemey� planlıyordu.

Ama büyücü bu tünel� kazarken, yukarıdak� Koenler bunu h�ssett�ler. 
Yaptıkları arama sonucunda Parva’yı kend� kazdığı tünel�n �ç�nde yakaladılar.

Onu hemen oradan çıkardılar ve onu buldukları yere “Parva” adını verd�ler.
Bu nedenle, aynı yere �nşa ed�len da�reye de “Bet A-Parva” �sm� ver�ld� 

(Rabenu Hananel).

Yaprak
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Tanna�m ve Amora�m arasındak� 
geç�ş nesl�nde Erets-Y�srael’de yaşamış 
Hahamlardandır. Rab� Yeuda A-Nas�’n�n 
öğrenc�ler�nden b�r�yd�. Sorduğu sorulara 
cevap olarak, kend�s�ne b�zzat Rab� Yeuda 
A-Nas� tarafından söylenm�ş çok sayıdak� 

alahayı aktarırdı.
B�r sonrak� nes�lde yaşayan Amoralar 

da onun adıyla alahalar aktarmışlardır. Bu 
Amoralar arasında Rab� Yeoşua ben Lev� 
ve Rab� H�ya bar Gamda sayılab�l�r.

Kim Kimdir? Tannaim ve Amoraim Arasındaki Geçis Nesli

Rabi Yose 
ben Şaul

YOMA PEREK 3: AMAR LAEM AMEMUNE
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Tora’yı Fedakârlıkla Öğrenen Fak�r ve Zeng�n

Gemara, parası olmayan 
fak�r b�r�n�n de, büyük 
servet� olan zeng�n b�r�n�n de 
Tora öğrenmes� gerekt�ğ�n� 
öğretmekted�r.

Gemara, b�r� son derece 
yoksul b�r� de �nanılmaz 
zeng�n olan �k� kutsal 
Tannadan bahsetmekted�r. Her 
�k�s� de kend� durumlarına 
has zorluklara rağmen kutsal 
Tora’yı öğrenmek �ç�n emek 
sarf etm�şt�r.

İllel A-Zaken çok yoksul b�r�yd� ve her gün, çalışıp b�r adet bozuk para 
kazandıktan sonra hemen bet m�draşa g�der ve kapıdak� görevl�ye bunun yarısını 
öder, ger� kalanıyla da ev halkına ekmek alırdı. Bu şek�lde, İllel A-Zaken, ekmek 
satın almaya b�le zar zor parası kalacak kadar fak�r olmasına rağmen Tora 
öğren�m�ne büyük emek verm�ş ve bu sayede kutsal Tanna “İllel A-Zaken” hal�ne 
gelm�şt�r.

Rab� Elazar ben Harsom adında b�r başka Tannaya �se babası muazzam b�r 
m�ras bırakmıştı. Buna çok sayıda kasaba ve bol bol gem� de dâh�ld�. Zeng�n b�r 
�nsan, parasını ve mallarını yönetmes� gerekt�ğ�nden çok meşguldür. Parasıyla 
ne yapması gerekt�ğ�n� ve daha çok parayı nereden kazanab�leceğ�n� düşünür 
durur. Ama Rab� Elazar ben Harsom, dünyadak� en öneml� şeyle meşgul olmaya 
karar verm�şt�. Tora’nın sözler�n� d�nlemek ve öğrenmek üzere sürekl� b�r bet 
m�draştan d�ğer�ne g�derd�, z�ra pasukta söylend�ğ� g�b�: “Ağzının Tora’sı ben�m 
�ç�n b�nlerce altın ve gümüşten daha �y�d�r” (Te�l�m 119:72).

Yaprak
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Kısa ve Uzun; Uzun ve Kısa (devam)
Akıllı çocuğun anlatmak �sted�ğ� 

şuydu: Aslında �lk yol uzundu; ama 
yolun hemen sonunda şehr�n �ç�ne g�rm�ş 
olacaktı. Şehr�n g�r�ş�n� uzun uzadıya 
aramaya gerek olmayacaktı. Buna 
karşılık, kısa olan yol her ne kadar kısa 
�se de, bu yolun sonuna gelen b�r� henüz 
şehr�n �ç�ne varmış olmayacak ve şehre 
g�r�ş� bulana kadar bağ ve bahçeler�n 
etrafından dolaşması gerekecekt� k� bu 

şek�lde yol çok uzayacaktı.
Küçük çocuğun aklında olan buydu, 

ama tüm bunları Rab� Yeoşua’ya 
anlatmamıştı. Rab� Yeoşua �se çocuğun 
sözler�nden bunun tam aks�n� anladı. Onun 
çıkardığı sonuca göre, “uzun ve kısa” 
sözler�, yolun kısa görünse de aslında çok 
uzun olduğu, “kısa ve uzun” sözler�yse, 
yolun uzun görünmes�ne rağmen aslında 
kısa olduğu anlamına gel�yordu.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
53’te
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“Sem�ha” M�tsvası

Zeher Tsad�k L�vraha

Bet-Am�kdaş’a korban olarak b�r hayvan get�ren k�ş�, bu hayvan üzer�nde “sem�ha” 
m�tsvasını yer�ne get�rmel�d�r.

“Sem�ha” sözcüğü “dayamak, yaslamak” anlamındadır ve bu �şlem, korban sah�b�n�n, 
hayvan kes�lmeden önce eller�n� onun başının üzer�ne koyup ağırlığını ona vermes�yle yapılır.

Eğer bu hayvan b�r Hatat-korbanı, Aşam-korbanı veya Ola-korbanı olarak get�r�l�yorsa, 
korban sah�b� “sem�ha” �şlem�n� yaptığı sırada, �şlem�ş olduğu günah ve kabahatler� de sözlü 
olarak �t�raf eder.

Yom Ak�pur�m’de Koen Gadol eller�n� korbanın başına dayayarak “Hata ett�m, günah 
�şled�m, �syan ett�m… Lütfen A-Şem! … hatalar, günahlar ve �syanlar �ç�n kefaret sağla” 
sözler�yle �t�rafta bulunurdu.

Burada üç farklı kabahat t�p� sayılmaktadır: Hata (het), günah (avon) ve �syan (peşa). 
Bunlar arasındak� fark ned�r? Gemara buna açıklık get�rmekted�r: “Het”, hata sonucu, kazara 
veya b�lmeden �şlenm�ş b�r kabahatt�r. “Avon”, �nsanın kötü eğ�l�m�ne (yetser ara) üstün 
gelmey� başaramayıp b�l�nçl� olarak �şled�ğ� b�r günahtır. “Peşa” �se k�ş�n�n kutsal Tora’yı 
aşağılamak �ç�n küstahça ve kasıtlı olarak �şled�ğ� b�r suçtur. Günahın Kutsal ve Mübarek 
Tanrı tarafından yasaklanmış olduğunu umursamaksızın �şlenen günahlar bu sınıfa g�rer.

M�şna’da, Hahamlarımızın bazı k�ş�ler�n �s�mler�n� andıkları zaman, onların �y� �şler yapmış 
olduklarını vurgulama amacıyla “zeher tad�k l�vraha” sözler�n� söyled�kler� öğret�lmekted�r. 
Bu sözler “tsad�k k�ş�n�n anılması, beraha get�r�r” anlamına gel�r.

Bu k�ş�lerden b�r�, II. Bet-Am�kdaş dönem�nde Koen Gadol olarak görev yapmış olan 
Yeoşua ben Gamla’ydı.

Yeoşua ben Gamla ne yapmıştı? Yom Ak�pur�m’de �k� teke alınır ve aralarında hang�s�n�n 
Hatat-korbanı olarak kullanılacağı ve hang�s�n�n çöldek� Azazel adlı yere gönder�leceğ� 
konusunda kura çek�l�rd�. Ş�mş�rden yapılmış b�rer küp şekl�ndek� kura taşlarını, selv� 
ağacından yapılmış küçük b�r sandığın �ç�ne koyarlardı. Yeoşua ben Gamla Bet-Am�kdaş’ı 
ve Yom Ak�pur�m’� onurlandırma �steğ�yle, som altından yapılmış özel b�r sandık bağışında 
bulunmuştu. Hahamlarımız, Bet-Am�kdaş’a değer veren b�r k�ş�n�n “zeher tsad�k l�vraha” 
sözler�yle övülmeye layık olduğunu söylem�şlerd�r.

“Ben Kat�n” adında başka b�r Koen Gadol da vardı. Ben Kat�n, Koenler�n Bet-
Am�kdaş’tak� �badet görevler� önces�nde el ve ayaklarını yıkamakta kullandıkları “k�yor” adlı 
su haznes�ne on �k� tane çeşme takmıştı. Bunu yapmasının amacı aynı zamanda çok sayıda 
Koen’�n yıkanab�lmes�ne olanak sağlamaktı ve bu yaptığı neden�yle o da övgüyle anılır.
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Bab�l’dek� Amoraların �lk�d�r. O 
dönemlerde Bab�l’dek� tek ruhan� merkez olan 
Neardea kent�nde yaşardı. “Roş Yeş�va”ya 
denk b�r unvanla “Roş A-Seder” olarak anılırdı.

Gemara’da, Amora Rav’ın Bab�l’e geld�ğ� 
zaman Rav Ş�la’nın bet m�draşına g�rd�ğ� 
ve onun meturgemanı olarak görev yaptığı 
anlatılmaktadır (Meturgeman genell�kle, 
güçlü sese sah�p olup, ders sırasında hahamın 
ağzından duyduğu öğret�ler�, öğrenc�lere 
yüksek sesle �letmekle görevl� olan genç 
b�r öğrenc�yd�. Haham ders� normal sesle 

ver�r, meturgeman da duyduklarını yüksek 
sesle öğrenc�lere aktarırdı). Rav Ş�la, 
meturgemanının Amora Rav olduğunu 
öğren�nce ona, bu meturgemanlık görev�n�n 
onun yüksek düzey� �ç�n uygun olmadığını ve 
g�d�p kend� onuruna yaraşacak daha öneml� b�r 
yere oturmasının daha �y� olacağını söylem�şt�r.

Rav Ş�la’nın öğrenc�ler� arasında Rav, 
Rav H�sda ve Şemuel sayılab�l�r. Şemuel daha 
sonraları Neardea’dak� yeş�vanın yönet�m�nde 
Rav Ş�la’nın yer�n� almıştır.

Kim Kimdir? Babil’deki Birinci Nesil Amoraim

Rav 
Şila

YOMA PEREK 3: AMAR LAEM AMEMUNE
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Bet-Am�kdaş’ın Değ�şt�r�lmeyen Kapıları
Sevg�l� çocuklar. B�r �nsan 

fedakârca davranıp �y� b�r 
eylemde bulunduğu zaman, 
bu onun adına sonsuza dek 
hatırlanır! İşte gel�n ş�md� hep 
b�rl�kte N�kanor’un h�kâyes�n� 
okuyalım.

B�r keres�nde Bet-
Am�kdaş’ın tüm kapılarını 
değ�şt�rmeye ve esk�ler�n�n 
yer�ne, Bet-Am�kdaş’ın 
onuruna yaraşacak altın kapılar 
takmaya karar verm�şlerd�. 
Böylece tüm kapıları değ�şt�rd�ler. Ama selv� ağacından yapılmış ve bakırla 
kaplanmış olan �k� kapıyı değ�şt�rmed�ler (Me�r�).

Bu kapıları neden değ�şt�rmem�şlerd�? Gemara, onları bağışlayan k�ş�n�n bu 
m�tsvaya hak kazanmak �ç�n büyük gayret sarf ett�ğ�n� anlatmaktadır. Bu adamın 
adı N�kanor’du ve görkeml� kapılar get�rmek �ç�n özell�kle yurt dışına çıkmıştı.

Gem�yle ger� dönerken den�zde müth�ş b�r fırtına koptu ve gem�n�n batmasını 
önlemek �ç�n gem�c�ler N�kanor’un yaptırdığı kapılardan b�r�n� den�ze attılar. 
Gem�c�ler �k�nc� kapıyı da den�ze atmak �stey�nce, N�kanor bundan büyük b�r 
ıstırap duydu. O kadar k�, kapıyı kucakladı ve “Eğer atacaksanız, ben� de kapıyla 
b�rl�kte atın!” ded�. Bu sözler ağzından çıkmıştı k�, an�den b�r muc�ze meydana 
geld� ve fırtına d�nd�. Gem� Erets-Y�srael’e geld�ğ� zaman herkes �k�nc� b�r 
muc�zeye tanık oldu: Den�ze atılmış olan �lk kapı da yüzerek Erets-Y�srael’dek� 
l�mana kadar gelm�şt�!

İşte, bu kapılar muc�zelere ves�le olduğu �ç�n, Bet-Am�kdaş’ta onları 
değ�şt�rmem�şlerd�r.
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Kısa ve Uzun; Uzun ve Kısa (devam)
Kend� anlayışı doğrultusunda, Rab� 

Yeoşua “kısa ve uzun” yolda �lerlemeye 
başladı.

Rab� Yeoşua aceleyle �lerled� ve çok 
kısa sürede kend�s�n� yolun sonunda 
buldu. Ama burada onu b�r hayal kırıklığı 
beklemekteyd�. Karşısına çok sayıda bağ 
ve bahçe çıkmıştı ve Rab� Yeoşua şehr�n 
g�r�ş�n� b�r türlü bulamadı.

Bunun üzer�ne Rab� Yeoşua ger� 
dönerek yol ayrımına kadar geld� ve o 
sev�ml� çocuğu tekrar orada buldu.

“Oğlum!” d�ye seslend� Rab� Yeoşua 

çocuğa. “Neden bana, uzun görünen şu 
yolun daha kısa olduğunu söyled�n?”

“Ama ben öyle demed�m k� Rab�” 
d�ye cevap verd� çocuk zek�ce. “Ben 
yolun ‘kısa ve uzun’ olduğunu söyled�ğ�m 
zaman, bu yolun başta kısa da olsa, 
sonunda uzun olduğunu kastetm�şt�m!”

Rab� Yeoşua çocuğun zek�ce 
konuşmasından key�f almıştı. Onu 
alnından öperek “Ne mutlu s�ze Y�srael!” 
ded�. “Ne mutlu s�ze k� hep�n�z zek� 
�nsanlarsınız – en büyüğünüzden en 
küçükler�n�ze kadar!” (Eruv�n 53).

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON
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Bab�l’de yaşamış �lk nes�l 
Amoralardandır.

Amora Rav, Erets-Y�srael’den Bab�l’e 
geld�ğ�nde, Rav Kaana, arkadaşı Rav As� �le 
b�rl�kte Bab�l’dek� Tora büyükler�ndend�. 
Rav Kaana, Rav’ın hem öğrenc�s� hem 
de öğren�m partner� oldu ve Rav ona 
büyük onur verd�. Gemara’nın (Sanedr�n 
36b) anlattığına göre, o ve arkadaşı Rav 
As�, Rav’ın mantık yürütmeler�ne �ht�yaç 
duymamaktaydı (z�ra kend�ler� hâl�hazırda 
çok b�lg�l� ve uzmandı); sadece Rav’ın 
Erets-Y�srael’dek� Tannalardan duymuş 
olduğu öğret� ve alıntılar onlar �ç�n yen� 
b�lg� n�tel�ğ�ndeyd�.

Ancak Rav Kaana, Bab�l’de Rav’la 
çok uzun zaman geç�rmed�, z�ra Rav 
Kaana Erets-Y�srael’e taşındı. Orada, 
Rab� H�ya’nın oğulları Yeuda ve H�zk�ya 
�le Rab� Yeuda A-Nas�’n�n oğlu Rab� 
Ş�mon’la buluştu.

Erets-Y�srael’dek� �lk Amora�m 
nesl�n�n büyükler� (Rab� Yohanan ve 
Reş Lak�ş) onu takd�rle “Gavra Raba” 
(Tora alanında “büyük adam”) olarak 
adlandırmışlar ve kend�s�ne, em�n 
olmadıkları b�r konuda soru sormuşlardır. 
Rav Kaana’nın öğrenc�ler� arasında Rab� 
Elazar ben Pedat, Ze�r� ve daha b�rçok 
haham yer almaktaydı.

Kim Kimdir? Babil’deki Birinci Nesil Amoraim

Rav 
Kaana

(Birinci)

YOMA PEREK 4: TARAF BEKALPİ

Beyaza Dönüşen Kırmızı İpl�k

I. Bet-Am�kdaş yıkıldığı zaman Yahud�ler Bab�l’e sürgüne g�tt�ler ve bunun 
yetm�ş yıl sonrasında Yahud�ler�n b�r kısmı, Ezra A-Sofer’�n l�derl�ğ�nde tekrar 
Erets-Y�srael’e gel�p II. Bet-Am�kdaş’ı �nşa etmeye başladılar.

II. Bet-Am�kdaş dönem�nde görev yapan Koen Gadollar k�mlerd�?
İlk Koen Gadol, Ezra A-Sofer’�n ta kend�s�yd�. Ezra hem Koen’d� hem de b�r 

peygamber.
Ondan sonra bu göreve, kırk yıl boyunca Koen Gadol olan “Ş�mon A-Tsad�k” 

(bkz. I. K�tap, sayfa 18) geld� (Me�r�).
Gemara, Ş�mon A-Tsad�k’�n Koen Gadol olduğu dönem boyunca Bet-

Am�kdaş’ta müth�ş muc�zeler�n gerçekleşt�ğ�n� anlatmaktadır.
Bu muc�zelerden b�r�, Azazel’e gönder�len tekeyle �lg�l�yd�.
Yom Ak�pur�m’de, çölde Azazel adı ver�len b�r yere b�r teke gönder�l�r, bu 

teke Bene-Y�srael adına kefaret elde etmek üzere b�r uçurumdan aşağı �t�l�rd�.  
Bu teken�n boynuzlarına kırmızı renkl� b�r kurdele bağlarlardı. Gemara, Ş�mon 
A-Tsad�k’�n dönem�nde bu kırmızı kurdelen�n, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın 
Bene-Y�srael’�n günahlarını aff ett�ğ�n� s�mgelerces�ne beyaz renge dönüştüğünü 
anlatmaktadır!

MASEHET YOMA
PEREK 4: 

TARAF BEKALPİ
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Yom Ak�pur�m’de Seder A-Avoda

“Torat Koan�m” – “S�fra”

Bu yaprakta Yom Ak�pur�m’de gerçekleşt�r�len Seder A-Avoda, yan� “�badet düzen�” 
hakkında b�lg� almaktayız.

Koen Gadol dört beyaz g�ys�y� g�yd�kten hemen sonra, eller�n� kend�s�ne a�t Hatat-
korbanı olan boğanın başına dayardı (yan� “sem�ha” �şlem�n� yapardı; bkz. sayfa 52). 
Eller� boğanın başına dayalıyken, kend�s�n�n ve ev halkının günahlarını sözel olarak �t�raf 
ederd�.

Bunun ardından �k� teke �ç�nden hang�s�n�n Hatat-korbanı olarak kullanılıp, 
hang�s�n�n Azazel’e g�deceğ�n� bel�rlemek üzere kura çekerd�.

Daha sonra Koen Gadol eller�n� tekrar boğanın başına dayar ve bu kez tüm Koenler�n 
günahlarını sözel olarak �t�raf ett�kten sonra boğayı keserd�.

Kes�m �şlem�n�n ardından Koen Gadol, Kodeş Akodaş�m’e g�rerek ketoret (tütsü) 
�şlem�n� gerçekleşt�r�rd�.

Bundan sonra Koen Gadol Kodeş Akodaş�m’den çıkar, daha önce kesm�ş olduğu 
boğanın kanını alarak Kodeş Akodaş�m’e tekrar g�rer ve bu kanı, orada duran Aron 
Aber�t’�n �k� taşıma sırığı arasına doğru �şaret parmağıyla serperd�.

Sonra Kodeş Akodaş�m’den çıkan Koen Gadol, kurada Hatat-korbanı olarak 
bel�rlenen tekey� keser, kanını Aron Aber�t’�n taşıma sırıklarının arasına �şaret parmağıyla 
serpmek üzere b�r kez daha Kodeş Akodaş�m’e g�rerd�.

Bunların ardından, boğanın kanını ve teken�n kanını başka yerlere de serperd�.

Bu yaprakta, “Torat Koan�m”de yazılı olan b�lg�ler�n çoğunun, Rab� Ak�va’nın 
öğrenc�s� olan Rab� Yeuda’nın ekolünü tak�p ett�ğ�n� öğren�yoruz.

Ned�r “Torat Koan�m”?
Rabenu A-Kadoş, yan� Rab� Yeuda A-Nas�, M�şna’yı derlem�şt�. O ve başka hahamlar, 

kutsal Tannalar ve onların hocaları tarafından söylenm�ş olan b�rçok alahayı toparlamışlar 
ve alahaların öğren�lmes�ne yardımcı olmak üzere M�şna’yı oluşturmuşlardı.

Tannalara a�t olup çeş�tl� nedenlerle M�şna’ya dâh�l ed�lmem�ş bazı öğret�ler vardı. 
Bunlara “Barayta” adı ver�l�r. Bu sözcük “dışta kalmış öğret�” anlamına gel�r ve M�şna 
k�tabına dâh�l ed�lmem�ş, onun dışında kalmış olan öğret�ler� bel�rt�r.

“Torat Koan�m”, Vay�kra K�tabı’nın pasukları hakkında Hahamlarımızın yapmış 
oldukları açıklamaların yer aldığı Baraytalardan oluşan b�r eserd�r. Vay�kra K�tabı’nın 
büyük çoğunluğu korbanlara da�r kanunlar ve Koenler� �lg�lend�ren kurallardan oluştuğu 
�ç�n bu esere de “Torat Koan�m”, yan� “Koenler�n kanunu” adı ver�lm�şt�r.

Gemara’nın Torat Koan�m’e verd�ğ� b�r d�ğer �s�m de “S�fra”dır. Bu �s�m de “[b�l�nen] 
k�tap” anlamına gel�r.

Yaprak
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Tsadeket Kadınların Bilgeliği
Rab� Yose A-Gel�l� hızla yol almaktaydı. 

Hedef� Lod şehr�yd� ve önünde hâlâ uzun b�r 
yol vardı.

Yolculuğu sırasında Rab� Yose b�r yol 
ayrımına geld�. “Acaba nereden g�tmem 
gerek�r?” d�ye düşündü Rab� Yose �ç�nden. 
“Belk� sağa g�tmel�y�m. Ama ya asıl yol 
soldak�yse?”

Rab� Yose hang� yolu seçeceğ�n� 
düşünürken, karşısına Berurya çıktı. 
Berurya, Tanna Rab� Me�r’�n karısıydı. 
Çok as�l ve Tanrı’ya çok bağlı b�r kadın 

olarak tanınıyordu. Zek� ve akıllıydı ve Tora 
konusunda büyük hahamlar kadar b�lg�l�yd�.

“Lod şehr�ne bu �k� yoldan hang�s� 
g�der?” d�ye sordu Rab� Yose, Berurya’ya.

Ama Berurya ona bekled�ğ�nden 
tamamen farklı b�r cevap ver�nce Rab� Yose 
çok şaşırdı: “Aptal Gal�ll�!” ded� ona Berurya. 
“D�l�n�z� b�r türlü ayarlayamıyorsunuz! 
Hahamlarımız ‘Kadınla çok fazla konuşma’ 
ded�ler. B�r erkeğ�n b�r kadınla gereğ�nden 
fazla konuşması yasaktır…”

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
57’de
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İnatçı Bir Para Aduma Nasıl Kımıldatılır?

Gemara, Hahamlarımızın, 
�nsanların çeş�tl� alahalar konusunda 
yanılgıya düşmemeler� �ç�n ne kadar 
d�kkatl� olduklarını anlatmaktadır.

Daha önce de bel�rtt�ğ�m�z g�b�, 
ölü b�r�yle temastan dolayı tame 
olmuş b�r k�ş�n�n tekrar manev� 
safl ığına kavuşab�lmes� �ç�n, üzer�ne 
para adumanın (kızıl �nek) küller�yle 
karıştırılmış suyun serp�lmes�n� de 
�çeren b�r prosedürden geçmes� gerek�r.

B�r ahırda kızıl b�r buzağının 
doğduğunu düşünün. Ne büyük b�r 
sev�nç! Tanrı korusun, herhang� b�r şek�lde yaralanıp beden�nde b�r kusur oluşmaması �ç�n 
bu buzağıyı büyük b�r özenle büyüteceklerd�r. Ayrıca onu h�çb�r �şte çalıştırmamaya da 
d�kkat edeceklerd�r, z�ra herhang� b�r �şe koşulmuş, üzer�ne boyunduruk takılmış kızıl b�r 
�nek, para aduma �şlem�nde kullanılmak �ç�n uygunluğunu kaybeder. Onu çekerek götürmek 
b�le olmaz.

Ve �şte, büyük gün gel�yor. Bu kızıl �neğ�, kes�leceğ� yer olan Ar A-Zet�m’e (Zeyt�nler 
Dağı) götürmek �st�yoruz. Ama… �nek �natçı. Yer�nden kımıldamaya h�çb�r şek�lde 
yanaşmıyor! Ne yapmalı? Aslında bas�t b�r çözüm var. Önüne başka b�r �nek, örneğ�n s�yah 
renkte b�r �nek koyab�l�r ve onu çekeb�l�r�z. Böylece kızıl �nek, s�yah �neğ�n yürüdüğünü 
görünce o da ardından gelecekt�r. Oldukça bas�t.

Ama Hahamlarımız bu çözüm �ç�n “kes�nl�kle hayır!” dem�şlerd�r. Neden? Çünkü bu 
manzarayı gören �nsanlar, para aduma m�tsvası �ç�n mutlaka kızıl b�r �neğ�n şart olmadığını, 
d�ğer herhang� b�r �neğ�n de kullanılab�leceğ�n� düşüneb�l�rler…

Bu nedenle, kızıl �nek lütfed�p yürümeye karar verene kadar sabırla beklemek gerek�r.

Yaprak
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İlk nes�ldek� en büyük Amoralardan 
olup, en son Tannalardan b�r� olarak da kabul 
ed�l�r. Dolayısıyla her ne kadar Amoralar 
Tannaların sözler�ne karşı gelemezlerse 
de, Rav, bu n�tel�ğ� neden�yle d�ğer 
Tannalardan farklı b�r görüş öne süreb�l�rd�. 
Onun �ç�n Hahamlarımız “Rav Tannadır 
ve [d�ğer Tannalara] karşı görüşte olab�l�r” 
dem�şlerd�r (Eruv�n 50b). Rav’ın tam �sm� 
Aba bar Ayvo’ydu ve “sürgünde yaşayan 
tüm Yahud�ler�n hocası” olduğu �ç�n sadece 
“Rav” olarak anılır. Bunun yanında uzun 
boylu olduğundan, onun �ç�n “Aba Ar�ha” 
(uzun Aba) lakabı da kullanılırdı.

Bab�l’dek� “Kafr�” şehr�nde doğmuştu. 
Babasının adı Ayvo’ydu. Gençl�ğ�nde, 
amcası ve aynı zamanda esas hocası olan 
Rab� H�ya Raba �le Erets-Y�srael’e çıktı. 
B�rl�kte Teverya şehr�nde oturdular ve 
oranın b�t�ş�ğ�nde bulunan Ts�por� şehr�nde 

Rab�’n�n yeş�vasında öğren�m gördüler. Rab� 
ona büyük yakınlık göstermekteyd� ve Rav 
da, gerek Tora hakkındak� b�lg�s�, gerekse 
de d�ndarlığı �le Rab�’n�n d�ğer öğrenc�ler� 
arasında öne çıkmaktaydı. Rab� Yohanan, 
�k�s�n�n Rab�’n�n yanında öğren�m gördüğü 
dönemde, kend�s�n�n Rav’ın on yed� sıra 
arkasında oturduğunu anlatır. Rav �se hemen 
Rab�’n�n önündek� �lk sırada oturmaktaydı. 
Rab� Yohanan, Rav’ın ağzından Rab�’n�n 
ağzına ve Rab�’n�n ağzından Rav’ın ağzına 
doğru kıvılcımların çıktığını görüyor, ama 
ne söyled�kler�n� anlamıyordu. Rav’ın 
Tora öğren�m�nde ortaya koyduğu gayretl� 
çalışkanlığı muazzamdı ve kend�s� “İnsan 
kend�s�n� h�çb�r zaman, hatta b�r an �ç�n b�le 
bet m�draştan alıkoymamalıdır” (Şabat 83b) 
derd�.

Büyük öğrenc�ler� arasında Rav Una, Rav 
Yeuda, Rav Kaana ve Rav Nahman yer alır.

Kim Kimdir? Babil’deki Birinci Nesil Amoraim

Rav 
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Hayatından Kes�tler
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Ketoret Tüttürme M�tsvası

Melekler Koen Gadol’un Yanında Durab�l�r M�?

M�şnada ketoret (tütsü) tüttürme m�tsvası hakkında b�lg� almaktayız.
Ketoret, �y�ce öğütülmüş ve M�zbeah üzer�nde yakılan güzel koku maddeler� ve 

baharatlardı. Ketoret tüttürme �şlem� b�r kez sabah, b�r kez de akşam olmak üzere 
günde �k� kez yapılırdı.

Bunu nerede yaparlardı? Bet-Am�kdaş’ın merkez� b�nasındak� Ehal adlı salonun 
�ç�nde bulunan M�zbah A-Zaav, yan� “altın m�zbeah” üzer�nde.

Yom Ak�pur�m’de �se ketoret, buna ek olarak b�r de Kodeş Akodaş�m’�n �ç�nde 
tüttürülürdü. Koen Gadol b�r el�ne, �ç�nde kor parçaları bulunan ve “mahta” adı ver�len 
kürek benzer� b�r alet, d�ğer el�ne de ketoret karışımını �çeren b�r kepçe alarak Kodeş 
Akodaş�m’�n �ç�ne g�rerd�.

Kodeş Akodaş�m’de b�r m�zbeah yoktu; bu nedenle Koen Gadol �ç�nde kor bulunan 
küreğ� yere bırakır, sonra da ketoret karışımını alarak korların üzer�ne yerleşt�r�rd�.

Sevg�l� çocuklar! Koen Gadol’un Yom Ak�pur�m’de Bet-Am�kdaş’ta gerçekleşt�rd�ğ� 
�badet, Bene-Y�srael’�n günahları �ç�n kefaret sağlardı. Hep�m�z, Bet-Am�kdaş’ın b�r 
an önce yen�den �nşa ed�lmes� ve önümüzdek� Yom Ak�pur�m’de Koen Gadol’un Bet-
Am�kdaş’tak� bu �badet� gerçekleşt�reb�lmes� �ç�n dua edel�m!

Yom Ak�pur�m’de Koen Gadol Bet-Am�kdaş’tak� Ehal ve Kodeş Akodaş�m’�n 
�ç�nde özel �badet �şlemler� yapar.

Koen Gadol Kodeş Akodaş�m’�n �ç�nde gereken �şlemler� yaptığı sırada, Kodeş 
Akodaş�m’�n önündek� Ehal’de b�le herhang� b�r �nsanın bulunması yasaktır. Bunu 
nereden b�l�yoruz? Pasuktan: “Buluşma Çadırı’nda h�ç k�mse olmamalıdır” (Vay�kra 
16:17). Başka b�r dey�şle Koen Gadol orada olduğu sürece başka k�msen�n �çer� 
g�rmes�ne �z�n yoktur.

İşte s�ze �lg�nç b�r b�lg�: Sadece �nsanların değ�l, melekler�n b�le bu sırada �çer� 
g�rmes� yasaktır!

Ama pasuk “h�ç k�mse” ded�ğ� zaman sadece �nsanlardan bahsed�yor g�b� 
görünmekted�r. Oysa melekler �nsan değ�ld�r!

Ne var k� pasuğun kullandığı �fade “vehol adam”, yan� tam çev�r�yle “herhang� b�r 
adam” şekl�nded�r. Ve Gemara, melekler�n de “adam” d�ye çağrıldığını öğretmekted�r. 
N�tek�m Peygamber Yehezkel b�r peygamberl�k deney�m� sırasında melekler� görmüş 
ve onların �nsan yüzüne sah�p olduğuna tanık olmuştu.

D�kkat ed�n! Tora �şte bu nedenle “herhang� b�r adam” demekted�r. Başka 
b�r dey�şle pasuk, �ster �nsanoğlu olsun, �sterse de melekler olsun, “adam” olarak 
adlandırılan h�ç k�msen�n o sırada �çer�de olamayacağını söylemekted�r (Talmud 
Yeruşalm�, Yoma 1:1).
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Tsadeket Kadınların Bilgeliği (devam)
Hahamlarımız bu konuda herhang� 

b�r ayrım yapmamışlardır: Tannalardan 
herhang� b�r� kadar Tanrı’ya bağlı ve ünlü 
b�r kadın olan Berurya g�b� büyük ve b�lge 
b�r kadın b�le olsa, aynı kural geçerl�d�r.

Berurya, Rab� Yose A-Gel�l�’ye yönel�k 
çıkışmasına devam ederek “Sadece ‘Lod 
nerede?’ d�ye sorman gerek�rd�! Ben de 
sen�n ne �sted�ğ�n� anlardım. Özell�kle de b�r 
yol ayrımında durduğun �ç�n, ne �sted�ğ�n� 

b�r aptal b�le kolayca anlayab�l�r! Öyleyse 
neden cümlen� uzun tuttun?!” ded�.

Berurya bu olayda Rab� Yose A-Gel�l�’y� 
oldukça naz�k b�r şek�lde �kaz etm�ş, ona 
‘Gal�ll�’ d�ye h�tap ederek, kabahat� onda 
değ�l, �nsanların konuşmalarına pek özen 
göstermed�kler� Gal�l bölges�nde yaşıyor 
olmasında bulduğunu �ma etm�şt�r.

Rab� Yose A-Gel�l� bu �kazı d�kkate aldı 
ve gereken ders� çıkardı (Eruv�n 54).

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON
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Yed� Altın Türü

Gökten İnen Ateş

Bu yaprakta, M�zbeah’ın üzer�nden korlar almak �ç�n kullanılan mahta adlı 
küreğ�n yıl boyunca gümüşten olduğunu, Yom Ak�pur�m’de �se bu amaçla altından 
yapılmış b�r mahta kullanıldığını öğren�yoruz.

Yed� tür altın olduğunu b�l�yor muydunuz?! Gemara, her şeyden önce normal, 
sıradan altından bahsetmekted�r. Bundan b�r kal�te üstte “zaav tov” adı ver�len b�r altın 
da vardır. Daha da üstte, Of�r adlı bölgeden geld�ğ� �ç�n “zaav Of�r” d�ye anılan çok 
öneml� b�r altın türü yer alır. Melah�m k�tabında (Melah�m I 9:28), Kral Şelomo’nun 
bu altını get�rmek üzere Of�r bölges�ne gem�ler gönderd�ğ� anlatılmaktadır.

Çok �lg�nç b�r altın türü daha vardır: “zaav şahut”. Bu çok yumuşak b�r altın 
türüdür; o kadar k� bundan �pl�kler üret�p g�ys�ler örmek mümkündür.

En değerl� altın türünün adı “zaav parvay�m”d�r. Bu altın kızıl renkted�r ve bu 
renk boğa (İbran�ce: par) kanına benzed�ğ� �ç�n “parvay�m” adı ver�lm�şt�r.

Gemara, Koen Gadol’un Yom Ak�pur�m’de kullandığı mahtanın “zaav 
parvay�m”den yapılmış olduğunu söylemekted�r. Koen Gadol bu mahtayı kullanarak 
Kodeş Akodaş�m’e g�rer, bunu yere bıraktıktan sonra �ç�ndek� korların üzer�ne ketoret 
karışımını serperd�.

Bu yaprakta “eş a-maaraha” hakkında b�lg� alıyoruz.
 “Eş a-maaraha” tam olarak “odun yığınının ateş�” anlamına gel�r. Bu ateş 

M�zbeah’ın üzer�ne d�z�lm�ş olan odun yığınında yanardı ve Tora’ya göre bunun 
sürekl� olarak yanar halde tutulması b�r m�tsva olup, söndürülmes� yasaktır.

Sevg�l� çocuklar! Mutlaka b�l�yorsunuzdur; M�şkan’da korbanlar �ç�n kullanılan 
M�zbeah, bakır kaplamayla yapılmıştı. Daha sonraları Kral Şelomo I. Bet-Am�kdaş’ı 
�nşa ett�ğ� zaman, bunun yer�ne taştan büyük b�r M�zbeah yapmıştır.

Barayta’da (Seder Olam perek 15), Moşe Rabenu M�şkan’ı �nşa ett�ğ� zaman, 
M�zbeah’ın üzer�ne Göklerden b�r ateş �nd�ğ� ve bu ateş�n sürekl� orada kaldığı 
anlatılmaktadır. Hatta yolculuk �ç�n M�şkan’ı söktükler� zaman, bu ateş� yol boyunca 
korumak �ç�n M�zbeah’ın üzer�ne b�r örtü kapatırlardı (Raş�, Masehet Zevah�m 61b). 
Bu ateş M�zbeah’ın üzer�nde 486 yıl kalmış ve I. Bet-Am�kdaş’ta yen� M�zbeah �nşa 
ed�ld�ğ� zaman, ateş de yen� M�zbeah’ın üzer�ne geçerek, günahkâr Kral Menaşe’n�n 
zamanına kadar orada kalmıştır.

Yaprak

45

Yaprak

46

Rav henüz bekârken Bab�l’e ger� 
döndü ve orada evlend�. Erets-Y�srael’den 
ayrılmadan önce, amcası Rab� H�ya, 
Rab�’den Rav’ı karar yetk�s�yle 
donatmasını �sted� ve gerçekten de Rav, 
Rab� tarafından yetk�lend�r�lmeye na�l 
oldu. Bab�l’e geld�ğ�nde Neardea’ya 
yerleşt� ve orada “�sur ve-eter” (b�r 
şey�n yasak mı yoksa serbest m� olduğu) 
konusunda karar yetk�l�s� oldu. Oradan 
Erets-Y�srael’dek� Rab�’ye mektuplar 

gönder�rd�. B�r dönem sonra, hocaları 
Rab� ve Rab� H�ya henüz hayattayken 
tekrar Erets-Y�srael’e çıktı. Burada Tora 
öğrenmeye ve öğretmeye devam ett� ve 
Rab�’n�n başkanlığındak� bet d�ne katıldı. 
Yıllar sonra, 63 yaşındayken Bab�l’e ger� 
dönmeye karar verd�, z�ra oradak� Yahud� 
nüfusu çok artmıştı ve Tora’yı, o dönemde 
tek ruhan� merkez olan Neardea’dan 
uzaktak� bölgelerde de yayma �ht�yacı 
vardı.

Kim Kimdir? Babil’deki Birinci Nesil Amoraim

Rav 
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Yom Ak�pur�m’de Koen Gadol’u Çağıran Kral

Teko

Gemara, Rab� Y�şmael ben K�mh�t adlı b�r Koen Gadol’dan bahsetmekted�r.
B�r yıl Yom Ak�pur�m geld� ve Rab� Y�şmael ben K�mh�t, Bet-Am�kdaş’tak� �badete 

başladı. B�rden b�re kend�s�ne, yabancı kralın onunla ac�len konuşmak �sted�ğ� b�ld�r�ld�. 
Hemen ş�md�! Koen Gadol Bet-Am�kdaş’tan çıkıp krala g�tt�. İk�s� konuştular.

Bakın ne oldu!
Kral, Koen Gadol �le konuştuğu sırada, kralın ağzından, Rab� Y�şmael ben K�mh�t’�n 

g�ys�ler�ne tükürük sıçradı. Rab� Y�şmael ben K�mh�t çok üzülmüştü, çünkü Hahamlarımız 
böyle b�r durumun tumaya yol açmasına hükmetm�şlerd� ve ş�md� Rab� Y�şmael ben K�mh�t, 
tame hale geld�ğ� �ç�n Bet-Am�kdaş’tak� �badet görev�ne devam edemeyecekt�. Başka çare 
olmadığından, onun yer�ne Koen Gadol olarak görev yapması �ç�n kardeş�n� atadılar.

Gemara, Rab� Y�şmael’�n annes� olan K�mh�t’�n yed� oğlu olduğunu ve heps�n�n Koen 
Gadol olarak görev yaptığını anlatmaktadır. Bu müstesna kadın �şte bu kadar büyük b�r şerefe 
na�l olmuştu!

K�mh�t’e bunu kazandıran neyd�, b�l�yor musunuz? Gemara, K�mh�t’�n, b�r Y�srael kızına 
yaraşır şek�lde, mahrem�yet konusunda son derece t�t�z olduğunu ve Tanrı tarafından bu 
sebeple ödüllend�r�ld�ğ�n� söylemekted�r.

Sevg�l� çocuklar! “Teko” [veya 
“teku”] ter�m�n� duymuş muydunuz? 
“Teko”, “yer�nde/ayakta duracak” anla-
mına gelen Aramca b�r sözcüktür. Bazen 
Gemara ortaya b�r soru atar veya bel�rs�z 
b�r duruma değ�n�r ve eğer cevabı bula-
mazsa “teko” der – bu soru, yerl� yer�n-
de durmaktadır. Cevap bulunamamıştır.  
Soruyu çözüme kavuşturup cevabı b�ze 
söylemes� �ç�n Peygamber El�yau’nun 
gelmes�n� beklemek durumundayız. (Bu 
nedenle “teko” sözcüğü, aynı zamanda, “T�şb� yetarets kuşyot ubeayot” [“T�şbe’l� {El�yau 
A-Nav�} zor sorulara ve sorunlara açıklık get�recek”] cümles�n�n baş harfl er�nden oluşmuş 
b�r sözcük olarak da açıklanır.)

Bu yaprakta Gemara, Hahamlarımızın cevap bulamadıkları çeş�tl� sorulara yer vermek-
ted�r. Örneğ�n b�r k�ş� Bet-Am�kdaş’a M�nha-korbanı olarak �rm�k get�rd�ğ� zaman bu �rm�-
ğ�n “komets” adı ver�len b�r kısmı M�zbeah üzer�nde yakılır. [Komets, �şaret, orta ve yüzük 
parmakların b�rb�r�ne b�t�ş�k halde avuç �ç�ne doğru eğ�lmes� sonucunda parmakların altında 
oluşan boş hacme ver�len �s�md�r. İşlemde bu hac�m dolusu �rm�k kullanılırdı.]

Bu komets yakılmadan önce, onu “kel� şaret”, yan� Bet-Am�kdaş’a a�t b�r kabın �ç�ne 
yerleşt�rmek gerek�r.

Amora Mar bar Rav Aşe b�r konuda şüpheye düşmüştür: D�yel�m k� b�r Koen, kel� şaret� 
ters çev�r�p komets� onun üzer�ne koydu. Acaba bu komets geçerl� m�d�r, yoksa bunun kel� 
şaret�n özell�kle �ç�ne koyulmuş olması mı gerek�r?

Teko. Amoralar bu konudak� cevabı bulamamışlardır.
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Koen Gadol Sapı Neden Ağzında Tutardı?

Üç Korban Türü

Yukarıda değ�nd�ğ�m�z üzere, Yom Ak�pur�m’de Koen Gadol, b�r kepçe ve b�r mahta (kor 
küreğ�) �le Kodeş Akodaş�m’e g�rerd�. Kepçen�n �ç�nde ketoret karışımı, mahtanın üzer�nde 
de korlar olurdu.

Kodeş Akodaş�m’e geld�ğ�nde Koen Gadol mahtayı, �ç�ndek� korlarla b�rl�kte yere 
bırakır, ardından ketoret karışımını da korların üzer�ne dökerd�.

Ama ketoret karışımını doğrudan kepçeden dökmezd�. Bundan önce çok karmaşık b�r 
şey yapması gerek�yordu. D�kkat ed�n! Kepçey� tutmak ve �ç�ndek� ketoret karışımını �k� 
avucuna dökmek zorundaydı! Bu çok zor b�r şey, değ�l m�?

Haklısınız. Gemara bu �şlem�n Bet-Am�kdaş’tak� en zor ve karmaşık �şlemlerden b�r� 
olduğunu söylemekted�r. Pek�, Koen Gadol bunu nasıl başarıyordu?

Bazı açıklamalara göre, Koen Gadol kepçen�n sapını d�şler�yle tutar ve bu şek�lde onu 
yavaş yavaş eğerek ketoret karışımını avuçlarına dökerd�.

Bu yaprakta üç korban türü öğrenmektey�z.
“Korban Yah�d”: “B�reysel korban” anlamına gelen Korban Yah�d, b�r k�ş�n�n tek başına 

get�rd�ğ� korbandır. Bazen �nsanların kend�ler� �ç�n korban get�rmeler� gerek�r. Örneğ�n 
arınma sürec�ndek� b�r metsora (bkz. I. K�tap, sayfa 92) bu prosedür gereğ� b�reysel b�r 
korban get�r�r. Benzer şek�lde �nsanlar korban get�rmeye gönüllü olab�l�rler. Bunların heps� 
“Korban Yah�d” olarak adlandırılır, çünkü tek b�r k�ş�ye a�tt�r.

“Korban A-Şutaf�m”: Yan� “ortakların korbanı”. İk� k�ş� b�r korban get�rmeye gönüllü 
olduğunda, �k�s�ne a�t ortak parayla b�r hayvan satın alıp onu Ola-korbanı veya Şelamim-
korbanı olarak adayab�l�r. Bu korban, gerçekleşt�r�ld�ğ� zaman her �k�s� adına kefaret sağlar, 
çünkü �k�s�n�n ortak olduğu b�r korbandır.
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Rav Sura şehr�ne yerleşt� ve buranın manev� 
açıdan ıssız olduğunu görerek şeh�rde büyük b�r 
yeş�va kurdu. Kısa süre �ç�nde yeş�vada b�nlerce 
talm�d haham öğren�m görmeye başladı. Rav 
bu amaçla çok güzel ve görkeml� b�r bet m�draş 
�nşa etm�şt�. Öğrenc�ler� onun bet m�draşını 
“Bet Rabenu ŞebeBavel” (Bab�l’dek� hocamızın 
okulu) olarak adlandırırlardı. B�r öğrenc�s�, Rab� 
Elazar ben Pedat �se buradan “M�kdaş Meat” 
(küçük mabet) �sm�yle bahsederd�. Rav geç�m�n� 
t�caretle sağlamaktaydı; hatta bundan zeng�n 
b�le olmuştu ve yeş�vanın tüm masrafl arını kend� 
başına karşılıyordu.

Rav ve Şemuel’�n dönem�nde, “Yarhe Kala” 
(gel�n ayları) adı ver�len kutsal b�r gelenek 
başlatılmıştı. Yeş�va mezunları ve yıl boyunca 
geç�mler� �ç�n çalışan a�le re�sler�, yıl �ç�nde �k� 
ayda – Adar ve Elul aylarında – yeş�vada b�r 
araya gelmekte ve yoğun b�r Tora öğren�m�yle 
meşgul olmaktaydı.

Rav, Y�srael halkı �ç�nde kuts�yet 
sınırlamalarının takv�yes� �ç�n b�rçok kanun 
koymuştur. Tora öğrenenler�n onuruna çok 
önem ver�r ve her talm�d hahama saygı gösterme 

konusunda t�t�z davranırdı. Hayatı boyunca 
Tora’sız dört ama yürümem�ş, kuts�yet har�c� 
konularda konuşmamıştır. Or�j�nal öğret�ler� 
ve partner� Şemuel �le arasındak� tartışma ve 
görüş ayrılıkları Talmud’un her yer�nde geçer, 
Gemara’dak� f�k�r teat�ler�nde öneml� b�r yer 
tutar ve “Avayot DeRav UŞmuel” (Rav �le 
Şemuel’�n tartışmaları) ter�m�yle anılır.

Rav, “S�fre” ve “S�fra” adlı “m�draş alaha” 
k�taplarını derlem�şt�r. Güzel b�r ses� vardı ve 
her zaman cemaat�n önünde hazan olarak dua 
ederd�. Rav ayrıca, yıllık takv�m döngüsünde 
Y�srael halkına günümüze kadar eşl�k eden 
bazı öneml� duaları da oluşturmuştur: “Şabat 
mevareh�m”de (Roş Hodeş’�n �lan ed�ld�ğ� Şabat) 
Roş Hodeş �lanı �ç�n söylenen dua, Şabat çıkışına 
rastlayan Yom Tov’da arv�t am�dasında söylenen 
“Vatod�enu” parçası, Yam�m Nora�m’de am�dada 
söylenen bazı parçalar (“Uvhen Ten Pahdeha”, 
“Ata Zoher”, “Ze Ayom Teh�lat Maaseha”, “Ata 
Yodea Raze Olam”); Aşer Yatsar berahasının 
metn�, yağmur duası ve Pesah Agadası’ndak� 
“M�teh�la Ovede Avoda Zara Ayu Avotenu” 
paragrafı Rav tarafından kompoze ed�lm�şt�r.

Kim Kimdir? Babil’deki Birinci Nesil Amoraim

Rav 
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Kodeş Akodaş�m’�n G�r�ş�ndek� Parohet

Koen Gadol’un Z�ller�

“Korban Ts�bur”: “Toplumsal korban” anlamına gelen bu ter�m, Tora’nın, bel�rlem�ş 
olduğu bazı sab�t vak�tlerde veya bell� başlı durumlarda tüm Y�srael halkı adına get�r�lmes�n� 
emrett�ğ� korban türler�n� bel�rt�r. Örneğ�n her gün b�r kez sabah b�r kez de öğleden sonra 
gerçekleşt�r�len Tam�d-korbanı böyle b�r korbandır. Bunun g�b�, Şabat, Roş Hodeş ve 
bayramlarda Tam�d-korbanına ek olarak get�r�len Musaf-korbanları da b�rer Korban 
Ts�bur’dur.

Günahların onarımı amacıyla get�r�len toplumsal korbanlar, tüm Bene-Y�srael’�n 
günahları �ç�n kefaret sağlar.

Bet-Am�kdaş’ın merkez� b�nasının �ç�ndek� büyük salona Ehal adı ver�l�r. Ehal’�n b�r 
başka adı da Kodeş, yan� “kutsal”dır. Bu salonda menora, altın m�zbeah ve özel ekmekler�n 
konduğu altın masa (şulhan) yer alır. Ehal’�n devamında �se dünyanın en kutsal yer� olan 
Kodeş Akodaş�m (kutsalların kutsalı) bulunur. Aron Aber�t buradadır.

Tora’da, Kodeş �le Kodeş Akodaş�m arasına, �k�s�n� b�rb�r�nden ayıracak b�r duvar veya 
paravan konması gerekt�ğ� söylenmekted�r. Ve gerçekten de I. Bet-Am�kdaş’ta, Ehal �le 
Kodeş Akodaş�m arasına b�r ama (yaklaşık yarım metre) kalınlığında b�r duvar �nşa ed�lm�şt�.

II. Bet-Am�kdaş’ta �se buraya b�r duvar �nşa ed�lmem�ş, Kodeş �le Kodeş Akodaş�m 
arasına Parohet adı ver�len büyük b�r perde asılmıştır (ayrıca bkz. sayfa 30). Neden bu kez de 
b�r duvar �nşa ed�lmed�ğ�n� b�l�yor musunuz? Çünkü I. Bet-Am�kdaş sadece 20 ama (yaklaşık 
10 metre) yüksekl�kteyd�. II. Bet-Am�kdaş’ın yüksekl�ğ� �se yüz amaydı (yaklaşık 50 metre; 
yan� y�rm� katlı b�r b�na yüksekl�ğ�nde). Bu kadar büyük ve yüksek b�r duvarı sağlam b�r 
şek�lde �nşa edeb�lmek �ç�n, duvarın taban kısmının çok gen�ş olması gerek�r; sadece b�r ama 
en�nde b�r taban yeterl� değ�ld�r. Bu nedenle duvar �nşa etmey�p, yer�ne Parohet asmışlardır.

Koen Gadol sek�z g�ys� g�yerd�. Bunlardan b�r�n�n adı “me�l”d�. Entar�ye benzer şekle 
sah�p b�r üstlük olan me�l�n etekler�nde çan şekl�nde küçük z�ller bulunmaktaydı. Koen 
Gadol yürüdüğü zaman bu z�ller ses çıkarırdı. Pasukta söylend�ğ� g�b�: “Tanrı’nın Huzuruna, 
Kodeş’e geld�ğ�nde ve [buradan] çıktığında [üstlüğün] ses� duyulacak” (Şemot 28:35). 
Başka b�r dey�şle, Koen yürüdüğü zaman z�ller�n ses� duyulmaktaydı.

Z�l sesler�n�n duyulması neden gerek�yordu?
Çünkü b�r kralın huzuruna gel�nd�ğ� zaman salona öyles�ne g�r�lmez; �z�n almak gerek�r, 

z�ra kralın onuru söz konusudur. Ve bu, etten kem�kten b�r kral �ç�n doğruysa, Kutsal ve 
Mübarek Tanrı’yı da hayd� hayd� onurlandırmak gerek�r. Bu nedenle Tora Koen Gadol’un 
üstlüğü olan me�l�n etekler�ne z�ller takılmasını söylem�şt�r; bu şek�lde, b�r anlamda Koen 
Gadol, �çer�ye geld�ğ�n� haber ver�yor g�b�d�r.

D�ğer yandan, Yom Ak�pur�m’dek� �badet�n bazı aşamalarında Koen Gadol “b�gde 
lavan” (beyaz g�ys�ler) adı ver�len yalnızca dört g�ys� g�yerd�. Me�l bunlardan b�r� değ�ld� 
ve dolayısıyla z�ller de yoktu. Neden b�l�yor musunuz? Rabenu Hananel bunu şöyle açıklar: 
Yom Ak�pur�m’de Y�srael halkı Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın özel sevg�s�ne na�l olur ve bu 
sevg� sayes�nde Kral, Y�srael halkının elç�s� olan Koen Gadol’a, önceden haber vermeden 
b�le �çer� g�rme �zn� verm�şt�r.

Yaprak
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Dil, Sahibini Anlatır
Üç Koen, lehem apan�m� (Bet-

Am�kdaş’tak� altın masanın üzer�ne konan 
özel ekmekler) kuts�yet ve safl ık �ç�nde 
dağıttılar. Bet-Am�kdaş’ta böyle yaparlardı: 
O hafta görev yapan m�şmara (vard�ya 
grubu; bkz. sayfa 40) mensup Koenler, lehem 
apan�m� aralarında eş�t olarak paylaşırlardı. 
Her Koen’e çok küçük, bakla tanes� kadar 

b�r pay düşerd�, ama bu ufacık parça b�le çok 
kıymetl� ve öneml�yd�; z�ra lehem apan�mden 
b�r parçaydı!

Koenler aralarında sohbet ed�yorlardı. 
B�r� “Payıma ne de büyük b�r ayrıcalık düştü! 
Kutsal lehem apan�mden, bakla tanes� kadar 
b�r parça aldım!” ded�.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
63’te
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Ger� Doğru Üç Adım

Bu yaprakta öğrend�ğ�m�z 
Gemara’da, Yom Ak�pur�m’de 
Koen Gadol’un, Kodeş 
Akodaş�m’�n �ç�nde 
ketoret tüttürme �şlem�n� 
tamamladıktan sonra, dışarı 
çıkmadan önce yüzü öne 
dönük b�r halde ger� ger� g�tt�ğ� 
aktarılmaktadır. Neden? Çünkü 
Kodeş Akodaş�m’�n �ç�nde 
Aron Aber�t yer alır; �ç�nde 
de On Em�r levhaları vardır. 
Dolayısıyla normal b�r şek�lde 
dışarı çıkmak ve Aron Aber�t’e sırt çev�rmek yakışık almaz. Bu nedenle Koen 
Gadol, yüzü Aron Aber�t’e dönük olmak üzere ger� ger� g�derek dışarı çıkardı.

Gemara’da, Am�da duası �le �lg�l� olarak buna benzer b�r alaha öğrenmektey�z.
Am�da duasını tamamladığımızda, ger� doğru üç adım atar ve b�r büyüğünün 

huzurundan ayrılan b�r k�ş� g�b� başımızı eğer�z. Neden böyle yaparız? Çünkü 
dua sırasında Kral �le konuşmuşuzdur! Kutsal ve Mübarek Tanrı söz konusu 
olduğunda b�rden b�re öyles�ne dönüp g�tmek olmaz. Böyle b�r hareket, saygı 
kurallarına aykırıdır. Dolayısıyla ger� doğru üç adım atarız ve selam verme 
amacıyla başımızı eğer�z (R�tba).

Yaprak
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Rav yaklaşık 85 yaşında, doğduğu 
şeh�r olan, Bab�l’dek� Kafr� kent�nde vefat 
etm�şt�r. Arkadaşı Şemuel onun vefatını 
duyunca, kederden 12 g�ys�s�n� yırtmış, 
Rab� Y�tshak �se Bab�l’dek� tüm Yahud�ler 
�ç�n, vefattan �t�baren b�r yıl boyunca yas 
�lan etm�şt�r.

Rav, arkasında büyük b�r Tora otor�tes� 
olan b�r oğul bırakmıştır: Rab� H�ya. Onun 
bu �sm�, Rav’ın amcası ve hocası olan 
Rab� H�ya Raba’nın adından gelmekteyd�. 
Rav, d�ğer oğluna �se, kend� babasının 

�sm� olan Ayvo adını verm�şt�. Bunların 
dışında Rav’ın üç de kızı olmuştur. 
B�r�, öğrenc�s� Rav Hanan bar Rava �le 
evlenm�şt�r. İk�nc�s�, Ayvo ve H�zk�ya adlı 
hahamların annes�d�r. Üçüncüsü �se kend� 
nes�ller�n�n büyükler�nden olan Rabana 
Ukva ve Rabana Nehemya’nın annes�d�r. 
Rav ardında çok sayıda öğrenc� bırakmış, 
bu öğrenc�ler� kend� aralarında �nanılmaz 
b�r kardeşl�k �l�şk�s�n� muhafaza etm�şler 
ve her fırsatta, hocaları Rav’ın söz ve 
öğret�ler�n� d�le get�rm�şlerd�r.

Kim Kimdir? Babil’deki Birinci Nesil Amoraim

Rav 
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amacıyla başımızı eğer�z (R�tba).

Even A-Şet�ya

Bu yaprakta “Even A-Şet�ya”yı öğren�yoruz.
Kodeş Akodaş�m’�n �ç�nde, zem�nden yukarı doğru çıkıntı oluşturan b�r taş 

vardı.
Bu taş, �lk peygamberler dönem�nde Peygamber Şemuel ve Y�srael halkının 

kralı Dav�d tarafından bulunmuştu ve �k�s� bu taşa “Even A-Şet�ya” adını 
verm�şlerd�. “Şetiya” sözcüğü “temel” anlamına gel�r. Yan� “Even A-Şet�ya”, 
“temel taşı” demekt�r. Neden temel? Çünkü dünya bu taştan yaratılmıştır. Even 
A-Şetiya, dünyanın temel�d�r.

Yaprak
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Vefatı
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“Ahat. Ahat veAhat. Ahat UŞtay�m…”

Tanrı Da�ma Bene-Y�srael İle B�rl�kted�r

Yom Ak�pur�m’dek� duaları mahzordan (bayram dua k�tabı) tak�p eden herkes 
“Seder A-Avoda”yı b�l�r.

Yom Ak�pur�m’de Musaf duası �ç�nde okuduğumuz Seder A-Avoda’da, Koen 
Gadol’un Bet-Am�kdaş’ta gerçekleşt�rd�ğ� özel �badet�n düzen� anlatılmaktadır. 
Koen Gadol’un gerçekleşt�rd�ğ� �badet �şlemler�nden b�r� de korbanların kanını, Aron 
Aber�t’�n üstündek� altın kaplamalı kapak olan kaporete doğru parmağıyla serpmekt�.

D�kkat edersen�z, Seder A-Avoda’nın b�rkaç yer�nde hep b�rl�kte şu sözler� 
söylemektey�z: “Ahat. Ahat veAhat, Ahat uŞtay�m, Ahat veŞaloş, Ahat veArba, Ahat 
veHameş, Ahat vaŞeş, Ahat vaŞeva.” Yan�: “B�r. B�r ve B�r, B�r ve İk�, B�r ve Üç, B�r 
ve Dört, B�r ve Beş, B�r ve Altı, B�r ve Yed�.” Bu yazımızda bu sözler�n ne anlama 
geld�ğ�n� öğreneceğ�z.

Koen Gadol’un �şaret parmağıyla yaptığı bu serpme �şlem�n� b�r kez yukarı 
yed� kez de aşağı doğru yapması gerekmekteyd�. Bunları yaparken şaşırmamak �ç�n 
her serpme hareket�n� saymaktaydı. Böylece “Ahat – B�r” d�yerek yukarı doğru �lk 
serpme �şlem�n� tamamlardı.

Ardından “Ahat veAhat – B�r ve B�r” d�yerek aşağı doğru �lk serpmes�n� 
yapardı. “B�r ve B�r” ne demekt�r? Koen Gadol bunu söyleyerek “B�r kez yukarı 
serpm�şt�m; ş�md� aşağı doğru �lk serpme �şlem�n� yapmam gerek�yor” d�ye kend�s�ne 
hatırlatmaktaydı. Daha sonra “Ahat uŞtay�m – B�r ve İk�” derd�. Yan�: “B�r kez yukarı 
serpm�şt�m; ş�md� aşağı doğru �k�nc� serpme �şlem�n� yapmam gerek�yor.” Koen 
Gadol bu şek�lde �lerley�p en son “Ahat vaŞeva – B�r ve Yed�” derd�: “B�r kez yukarı 
serpm�şt�m; ş�md� aşağı doğru yed�nc� kez serpeceğ�m.”

Öncek� yaprakta Gemara, Koen Gadol’un korban kanını nasıl serpt�ğ�n� 
açıklamıştı.

Bu korbanların b�r� boğa b�r� de tekeyd�. Koen Gadol bunların kanını Kodeş 
Akodaş�m’�n �ç�nde serperd�.

Bu yaprakta Gemara, Koen Gadol’un bu korbanların kanını Kodeş Akodaş�m’de 
serpmey� tamamladıktan sonra, Kodeş Akodaş�m’den Ehal’e ger� çıktığını 
söylemekted�r. Koen Gadol burada, Ehal �le Kodeş Akodaş�m’� ayıran Parohet’e 
doğru döner ve �çer�de yapmış olduğunu tekrar ederek, hem boğanın kanını hem 
de teken�nk�n� bu kez Parohet’e doğru b�rer kez yukarı, yed�şer kez de aşağı doğru 
serperd�.

Yaprak
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Dil, Sahibini Anlatır (devam)
İk�nc� Koen söz alarak “Ve ben; her 

ne kadar bakla tanes� kadar ufak b�r parça 
aldıysam da, bu ben�m gözümde sank� �r� 
b�r zeyt�n tanes�ym�ş g�b� önem taşıyor” 
ded�.

Ama üçüncü Koen, lehem apan�m 
hakkında pek de hoş ve saygılı b�r şek�lde 

konuşmadı. “Lehem apan�mden o kadar 
küçük b�r parça aldım k�, bu bana b�r 
kertenkelen�n kuyruğu g�b� görünüyor!” 
ded�.

Üçüncü Koen’�n bu sözler�, saf ve 
tem�z arkadaşlarının ağırına g�tm�şt�.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
67’de
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Even A-Şet�ya bugün nereded�r?
Bundan dört yüz ell� yıl kadar önce yaşamış olan Rab� Dav�d ben Şelomo �bn 

Z�mra, k�tabında (ŞuT Radvaz 2:691), Tapınak Dağı’na �nşa ed�lm�ş olan kubbel� 
yapının tam olarak Even A-Şet�ya’nın üzer�ne �nşa ed�ld�ğ�n� yazmaktadır! Başka b�r 
dey�şle, altın kaplamalı kubbeye sah�p olan bu yapı tam olarak Kodeş Akodaş�m’�n 
üzer�nde yer almaktadır.
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Bet-Am�kdaş’ın Roma’ya Götürülen Parohet�

B�r dönemde kötü yürekl� Romalılar, Yahud�ler�n Şabat’ı gözetmeler�n� ve 
Ber�t M�la m�tsvasını yer�ne get�rmeler�n� yasaklamışlardı. Rab� Ş�mon bar Yohay 
ve Rab� Elazar ben Rab� Yose, Roma İmparatoru’ndan bu kararı �ptal etmes�n� 
�stemek üzere Roma’ya g�tt�ler.

Kutsal ve Mübarek Tanrı b�r muc�ze yaptı ve �mparatorun kızı b�rden b�re 
del�rd� ve çığlıklar atmaya başladı: “Hemen buraya Rab� Ş�mon bar Yohay’ı 
get�r�n!” Rab� Ş�mon bar Yohay oraya ulaştığı zaman �mparator onu, kızını 
tedav� etmes� �ç�n görevlend�rd� ve gerçekten de Rab� Ş�mon bar Yohay, prenses� 
�y�leşt�rd�. İmparator çok sev�nm�şt�. Onlara “Sarayıma g�r�p canınız ne �sterse 
almanıza �z�n ver�yorum” ded�. Tannalar saraya g�rd�ler ve Yahud�lere karşı 
çıkarılan ağır kararların yazılı olduğu fermanı bulunca onu küçük parçalar hal�nde 
yırttılar! (Me�la 17b).

Gemara, Tannalar �mparatorun sarayında oldukları sırada, Rab� Elazar ben 
Rab� Yose’n�n müth�ş b�r şey gördüğünü anlatmaktadır: Kodeş Akodaş�m’�n 
g�r�ş�ndek� Parohet oradaydı!

Parohet �mparatorun sarayına nasıl gelm�şt�? Çünkü günümüzden yaklaşık 
1950 yıl önce T�şa BeAv’da II. Bet-Am�kdaş’ı yıkmış olan kötü yürekl� Roma 
İmparatoru T�tus, Bet-Am�kdaş’a a�t eşyaları yanında get�rm�ş ve bunların 
arasında yer alan Parohet’� de �mparatorluk sarayına saklamıştı.

Bu yaprakta Gemara ayrıca b�r keres�nde kötü b�r adamın kutsal Tanna Rab� 
Han�na’yı üzmek �sted�ğ�n� anlatmaktadır. Adam Rab� Han�na’ya, Y�srael halkı 
günah �şled�ğ� ve Bet-Am�kdaş artık yıkıldığı �ç�n, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın 
artık Y�srael halkının yanında olmadığını söylem�şt�.

Ama Rab� Han�na ona şöyle cevap verd�: “Büyük b�r yanılgı �ç�ndes�n. 
Kutsal Tora’mız ‘[Tanrı] tumaları �ç�nde [b�le] onlarla barınır’ (Vay�kra 16:16) 
demekted�r. Başka b�r dey�şle Kutsal ve Mübarek Tanrı, Y�srael halkı tame �ken, 
yan� günahkâr oldukları zaman b�le onların yanındadır. Tanrı Y�srael halkını asla 
terk etmez.

Yaprak
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Bab�l’dek� �lk Amora�m nesl�nde 
yaşamış ünlü Amora Şemuel, Amora 
Rav’ın dostu ve partner�yd�. Bab�l’dek� 
Neardea’da bulunan yeş�vanın başkanlığını 
yürütmekteyd�.

Şemuel Bab�l’de, Neardea 
hahamlarından Aba bar Aba’nın oğlu 
olarak dünyaya geld�. Henüz küçük 
yaştayken b�lgel�ğ� ve ender görülen 
hafızasıyla fark ed�lm�şt�. Çocukluğunda 
babası ona Tora’yı der�nlemes�ne öğretm�ş, 
alaha teat�ler� �le zekâsını kesk�nleşt�rm�ş 
ve onunla b�rl�kte gerçekleşt�rd�ğ� 

öğren�mden büyük key�f almıştı. Şemuel 
ayrıca, Neardea’da dayan (yargıç) ve 
darşan (va�z) olarak görev yapan Lev� bar 
S�s�’n�n yanında da öğren�m gördü.

Büyüdüğünde babası onu Rab� 
Yeuda’nın Nets�v�n’dek� bet m�draşında 
Tora öğrenmeye gönderd�.

Daha sonraları, Şemuel Erets-
Y�srael’e çıktı ve Rab� Yeuda A-Nas�’n�n 
Ts�por�’dek� yeş�vasında öğren�m gördü. 
Rab�’ye çok yakındı; hatta onun bet d�n�ne 
üye olarak da atanmıştı.

Kim Kimdir? Babil’deki Birinci Nesil Amoraim

Şemuel 
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Hayatından Kes�tler
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Yam Şel Şelomo

Egla Arufa

Korbanların Dışarı Akan Kanları

Bene-Y�srael’�n S�nay Çölü’ndeyken yaptıkları M�şkan’dak� eşyalardan b�r� de 
bakırdan yapılmış olan k�yor adlı su haznes�yd�. Koenler M�şkan’dak� �badet görevler�ne 
başlamadan önce eller�n� ve ayaklarını buradak� suyla yıkarlardı.

Gemara’da, Kral Şelomo’nun, I. Bet-Am�kdaş’ı �nşa ett�ğ� zaman, bakırdan devasa 
b�r su haznes� yapıp �ç�ne bol m�ktarda su doldurduğunu öğrenmektey�z.

Bu hazne o kadar büyüktü k�, Koenler, sank� m�kveye dalar g�b� bunun �ç�ne 
dalmaktaydılar! Büyüklüğü neden�yle bu hazneye “Yam Şel Şelomo”, yan� “Şelomo’nun 
Den�z�” adını verm�şlerd�.

Yam Şel Şelomo 5 ama (yaklaşık 2,5 metre; b�r apartman katı) yüksekl�ğ�ndeyd� ve 
gen�şl�ğ� de 10 amaydı (yaklaşık 5 metre). İç�ne b�r gül şekl� kazınmış olan “den�z”, b�rer 
boğa şekl�ne sokulmuş devasa bakır parçalarının üzer�ne yerleşt�r�lm�şt�.

D�vre Ayam�m k�tabında (I 4:6), buna ek olarak, Kral Şelomo’nun el ve ayakları 
yıkama �şlem�nde kullanılmak üzere on tane bakır k�yor daha yaptığı söylenmekted�r. 
Şelomo bunları, Moşe Rabenu’nun yapmış olduğu k�yorun yanına yerleşt�rm�şt�r.

Bu yaprakta, kend�ler�nden faydalanmanın ebed�yen yasak olduğu bazı şeylerden 
bahsed�lmekted�r.

Bunlardan b�r� de “Egla Arufa”dır. Yan� “boynu vurulan düve”.
Ned�r “Egla Arufa”?
Tora, �k� şeh�r arasındak� boş alanda öldürülmüş b�r �nsan bulunduğu ve bu c�nayet� 

k�m�n �şled�ğ� b�l�nmed�ğ� takd�rde, olay yer�nden sorumlu büyük bet d�n�n �ler� 
gelenler�n�n çıkıp hang� şehr�n olay yer�ne daha yakın olduğunu ölçmeler� gerekt�ğ�n� 
söylemekted�r.

Bu ölçümün ardından b�r düve get�r�l�p boynu oradak� b�r ırmağın kıyısında 
enses�nden vurulur ve daha sonra düve orada gömülür.

Böyle b�r düveden, gömülmes�nden sonra b�le, ebed�yen faydalanılamaz.
Gemara’nın faydalanmanın ebed�yen yasak olduğunu söyled�ğ� b�r başka şey de, 

Koen Gadol’un beyaz g�ys�ler�d�r. Önce de bel�rt�ld�ğ� g�b� Yom Ak�pur�m’de Koen 
Gadol, gerçekleşt�rd�ğ� �badet�n bell� başlı kısımlarında “b�gde lavan” adı ver�len beyaz 
g�ys�ler g�yerd�. Yom Ak�pur�m’�n b�t�m�nde bu g�ys�ler gömülür ve b�r daha h�çb�r 
zaman kullanılmazdı! Hahamların görüşü bu şek�lded�r.

Bet-Am�kdaş’ta korbanlar kes�lmekte, çıkan kanla da M�zbeah’ta bazı �şlemler 
yapılmaktaydı. Yom Ak�pur�m’de gerçekleşt�r�len özel korbanların kan �şlemler� �se 
Kodeş Akodaş�m’�n �ç�nde yapılırdı.

Korbanların kanı “kel� şaret” adı ver�len özel kapların �ç�ne doldurulurdu. Ama 
görevl� Koen, M�zbeah’tak� �şlemlerde hayvanın tüm kanını kullanıyor değ�ld�; sadece 
az m�ktarda kan kullanırdı. Öyleyse artan kanı ne yaparlardı?

Gemara, görevl� Koen’�n bu kanı “M�zbeah’ın ka�des�ne” döktüğünü söylemekted�r.
“M�zbeah’ın ka�des�”, M�zbeah’ın toprağa b�t�ş�k olan alt kısmıdır. Burada, kanın 

dışarı akmasına yarayan b�r del�k vardı ve bu del�kten çıkan kanlar K�dron Irmağı’na 
karışırdı.

Gemara, K�dron Irmağı’nın yanında çok sayıda tarla olduğunu ve tarla sah�pler�n�n 
ırmakta bulunan kandan çok memnun olduklarını anlatmaktadır. Bunun sebeb�, kanın, 
toprak �ç�n �y� olmasıdır. Gübre görev� görerek, kal�tel� meyveler�n yet�şmes�n� sağlar. 
Tarla sah�pler� bu kanı o kadar �stemekteyd�ler k�, onun tarlalarını gübrelemek üzere 
kend�ler�ne ver�lmes� �ç�n Bet-Am�kdaş’ın mal� �şler sorumlusuna para öderlerd�.

Yaprak
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Saçı Olmayan Naz�r

Naz�r hakkındak� kuralları b�rçoğumuz b�lmektey�z.
Naz�r olmayı üstlenen b�r k�ş�, “ben naz�r�m” der ve o andan �t�baren üç şey 

onun �ç�n yasak hale gel�r: a. Üzüm yemes� ve şarap �çmes� yasaktır. b. B�r ölü 
neden�yle tame olması yasaktır. c. Saç ve sakal tıraşı olması yasaktır.

Naz�rl�k dönem� sona erd�kten sonra �k� şey yapması gerekecekt�r: a. Bet-
Am�kdaş’a bazı korbanlar get�rmek. b. Saçlarını ustura �le tıraş etmek.

Ne ders�n�z? Ya b�r naz�r kelse ve başında tek b�r saç tel� b�le yoksa? İk�nc� 
m�tsvayı nasıl yer�ne get�recekt�r?

Gemara’da bu konuda Tannalar arasında b�r görüş ayrılığı olduğunu 
öğrenmektey�z. Bet İllel’e göre gerçekten de bu naz�r, �k�nc� m�tsvayı 
kaybedecekt�r. Yapacak b�r şey yoktur. Ama Bet Şamay böyle b�r naz�r�n de, 
h�ç saçı olmamasına rağmen başından ustura geç�rmes� gerekt�ğ� ve bu şek�lde 
m�tsvayı yer�ne get�rm�ş olacağı görüşünded�r. Rab� Pedat konuyu bu şek�lde 
açıklamaktadır.
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Şemuel doğduğu ülke olan Bab�l’e 
döndü ve arkadaşı Amora Karna �le 
b�rl�kte, doğdukları şeh�r Neardea’da 
dayan (yargıç) olarak göreve atandılar.

O dönemde Neardea yeş�vası 
Bab�l’dek� tek yeş�vaydı ve Bab�l’�n tüm 
hahamları orada öğren�m görmekteyd�. 
Roş yeş�va, Rav Ş�la’ydı. Rav Ş�la’nın 
vefatından sonra, o dönemde Bab�l’de 
ünlenm�ş olan Amora Rav, Şemuel’e 
olan saygısı neden�yle roş yeş�va olarak 
atanmayı kabul etmed�. Rav bunun yer�ne 
Neardea’dan ayrılıp Sura’da başka b�r 
yeş�va açtı. Neardea’dak� yeş�vanın başına 

�se Şemuel geçt�.
Sura �le Neardea arasındak� uzun 

mesafeye rağmen Rav �le Şemuel 
arasındak� kuvvetl� dostluk devam ett�. 
İk�s� sık sık b�r araya gel�p b�rl�kte alaha 
konularında tartışırlardı.

Bab�l Talmudunda ele alınan konuların 
b�rçoğu, Rav ve Şemuel’�n başkanlığındak� 
bu �k� yeş�vada gerçekleşt�r�lm�ş olan 
öğren�m� temel alır. Önce de bel�rt�ld�ğ� 
g�b� bu öğren�mler Gemara’dak� f�k�r 
teat�ler�n�n öneml� b�r kısmını oluşturur 
ve “Avayot DeRav UŞmuel” (Rav �le 
Şemuel’�n tartışmaları) olarak adlandırılır.

Kim Kimdir? Babil’deki Birinci Nesil Amoraim

Şemuel 

YOMA PEREK 5: OTSİU LO
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Aynı Görünen İk� Teke
Yom Ak�pur�m’de Bet-

Am�kdaş’a �k� teke get�r�l�p 
aralarında kura çek�l�rd�. 
Hang�s�n�n güne özel Hatat-
korbanı olacağı, hang�s�n�nse 
Azazel’e gönder�leceğ� 
konusunu bu kura bel�rlerd� 
(yaprak 39’da öğred�ğ�m�z 
g�b�).

M�şna öyles�ne �k� 
teken�n get�r�lmed�ğ�n� 
vurgulamaktadır. Söz konusu 
�k� teken�n neye göre seç�leceğ�ne da�r çok özel alahalar vardır.

Her şeyden önce �k� teke b�rb�r�ne çok benz�yor olmalıdır! Örneğ�n �k�s� de 
beyaz veya �k�s� de s�yah renkte olmalıdır. İk�s�n�n aynı boyda olması gerek�r; 
b�r�n�n uzun d�ğer�n�n kısa boylu olması kurala aykırıdır. İk� teken�n f�yatları da 
eş�t olmalıdır ve �k�s�n�n b�r kerede, b�rl�kte satın alınması yönünde b�r m�tsva 
vardır. Yan� tekelerden b�r� b�r gün, d�ğer� de başka b�r gün satın alınmamalıdır.

M�şna, olur da tekelerden b�r� Yom Ak�pur�m’de an�den ölürse ve ona tıpatıp 
benzeyen başka b�r teke bulunamıyorsa bunun büyük b�r sorun olmadığını, başka 
b�r teken�n de alınab�leceğ�n� söylemekted�r. Neden? Çünkü tekeler�n b�rb�r�ne 
çok benzemes� konusundak� alahalar yalnızca “lehath�la”dır – “uygulama 
önces�nde” d�kkat ed�lmes� gereken kurallardır; yan� esas olarak bu alahalara göre 
davranmak gerek�r. Ama bu şartlar herhang� b�r nedenle yer�ne get�r�lemem�şse, 
tekeler geçers�z değ�ld�r.
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Dil, Sahibini Anlatır (devam)
Koenl�ğ�n onur ve görkem�ne na�l 

olmuş b�r Koen’�n, ağzından böyle nahoş 
sözler çıkarması, Y�srael halkı �ç�n bu 
kadar kutsal ve kıymetl� olan b�r şey� 
tanımlamak �ç�n tame hayvanların �sm�n� 
anması onları �nc�tm�şt�.

Koenler bu arkadaşları hakkında 
araştırma yapmaya karar verd�ler. Belk� 
de “kaşer” b�r Koen (yan� Koen olmaya 
uygun b�r k�ş�) değ�ld�; z�ra kaşer b�r Koen, 

konuşma ve davranış şekl� konusunda son 
derece d�kkatl� ve t�t�z olurdu.

G�d�p araştırdılar ve gerçekten de, 
tıpkı düşündükler� g�b�, bu adamın 
Koenl�ğe uygun olmadığını öğrend�ler.

Adam, konuşurken tem�z l�san 
kullanımına d�kkat etmeyerek kend�s�n� 
ele verm�ş ve Bet-Am�kdaş’tak� kutsal 
�badet� artık gerçekleşt�rememes�ne kend� 
başına sebep olmuştu (Pesah�m 3b).

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON
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Ehal’�n Kapılarını Neden Açmaları Gerek�yordu?

“Onu ve Yavrusunu”

Bet-Am�kdaş’tak� korbanları, menora, şulhan lehem apanim (özel ekmekler�n konduğu 
altın masa) ve m�zbah a-zaavın (altın m�zbeah) bulunduğu Ehal’de değ�l, Azara’da (Bet-
Am�kdaş’ın �ç avlusu) keserlerd�.

Hahamlarımızın b�r pasuktan öğrend�kler� çok öneml� b�r alaha vardır. Tora, b�r korbanın 
kes�m�yle �lg�l� olarak şöyle demekted�r: “Onu Buluşma Çadırı’nın g�r�ş� (İbran�ce Petah) 
c�varında keser” (Vay�kra 3:2). Hahamlarımız buradak� “Petah” sözcüğünün “Patuah – 
Açık” �le olan bağlantısı üzer�nde dururlar ve buradan, korbanlar kes�l�rken Ehal’�n kapısının 
açık olması gerekt�ğ�n� öğren�rler: [M�şkan’ı bel�rten Buluşma Çadırı’nın Bet-Am�kdaş’tak� 
karşılığı Ehal’d�r.]

Bu nedenle, eğer b�r korbanı Ehal’�n kapıları kapalıyken kest�lerse – korban, “pasul”dur 
(geçers�z).

Bu yaprakta öğrend�ğ�m�z b�r başka husus da “Şehute Huts”, yan� “dışarıda kes�lenler” 
konusudur.

“Şehute Huts” ter�m�, Bet-Am�kdaş’ın dışında kes�len korbanları bel�rt�r. Korbanlar 
yalnız ve yalnız Bet-Am�kdaş sınırları �ç�nde kes�lmel�d�r. Bet-Am�kdaş’ın dışında kes�len 
korbanlar, yan� “Şehute Huts” – pasuldur!

Gel�n Vay�kra k�tabında yer alan şu pasuğu b�rl�kte okuyalım: “İster boğa [cinsinden] 
isterse de küçükbaş [olsun,] onu ve yavrusunu aynı günde kesmeyin” (Vay�kra 22:28).

Tora bu pasukta b�r hayvanı ve yavrusunu aynı günde kesmey� yasaklamaktadır.
Sefer A-H�nuh’un yazarı şu açıklamayı yapar (m�tsva 294): Kutsal ve Mübarek Tanrı 

�nsanlara hayvan kesme �zn� verm�şt�r; ama buna rağmen Tanrı b�ze merhamet n�tel�ğ�n� 
öğretmek �stem�şt�r. Bunu, b�r hayvanı ve yavrusunu aynı gün �ç�nde kesme yasağından 
öğrenmektey�z.

Ş�md� gel�n �lg�nç b�r noktaya d�kkat edel�m.
Eğer b�r k�ş� b�r hayvan kest�yse, aynı gün �ç�nde başka kaç hayvanı kesmes� yasaktır?
D�kkat ed�n! Bu k�ş�n�n o gün �k� hayvanı daha kesmes� yasaktır! Bunlardan b�r�, kesm�ş 

olduğu hayvanın yavrusudur. D�ğer� �se kesm�ş olduğu hayvanın annes�d�r. Çünkü aynı gün 
�ç�nde b�r hayvanı ve yavrusunu kesmek yasaktır.
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Amora Şemuel, nad�r görülen b�lgel�ğ� ve 
Tora öğren�m�ndek� muazzam gayretkeşl�ğ� 
neden�yle kend�s�ne yakıştırılan bazı sıfat ve 
unvanlarla b�l�n�r. Amora Lev� onu krallık 
�fade eden “Aryoh” sözcüğüyle anardı. 
Şemuel’e ver�len b�r sıfat da “Şakud”du. Bu 
sözcük “L�şkod – Çabalamak, D�d�nmek” �le 
bağlantılıdır ve Şemuel’�n hem öğren�m�nde 
gösterd�ğ� çalışkanlığı hem de söyled�ğ� her 
şey� doğru b�r şek�lde söyleme konusundak� 
t�t�zl�ğ�n� �ma etmey� amaçlar.

Şemuel’�n parasal kanunlardak� uzmanlığı, 
bu konularda Rav’la görüş ayrılığına düştüğü 
her örnekte, alahanın Şemuel’�n görüşüne göre 
bel�rlenmes�n� sağlamıştır.

Tora ve agada (kanun� olmayan öğret�ler) 
konularındak� müth�ş büyüklüğünün yanında 
Şemuel gen�ş b�r yelpazey� kapsayan b�lg�ler�yle 

öne çıkardı. Şemuel gökb�l�m alanında ve 
özell�kle de ay takv�m�n�n bel�rlenmes� ve 
b�r yılın artık yıl olmasına karar ver�lmes� 
konularında uzmandı. “Gökler�n yolları 
ben�m �ç�n [şehr�m] Neardea’nın yolları 
kadar bel�rg�nd�r” dem�şt�. Şemuel ayrıca tıp 
alanındak� b�lg�s�yle de ünlü olup uzman b�r 
doktordu. Şemuel, Tora öğrenmek üzere yanına 
g�tm�ş olduğu dönemde hastalanmış olan Rab� 
Yeuda A-Nas�’y� tedav� etm�şt�. Aynı şek�lde 
Rav da Neardea’da olduğu dönemde Şemuel 
tarafından tedav� ed�lm�şt�r.

Dostu Amora Rav, Şemuel’�n her alanda 
b�lge olup, kend�s�nden h�çb�r sırrın saklı 
kalmadığını vurgulamak �ç�n, “Ve h�çb�r g�zem 
senden saklı değ�ld�r” (Dan�yel 4:6) pasuğunu 
onun �ç�n kullanırdı.

Kim Kimdir? Babil’deki Birinci Nesil Amoraim

Şemuel 
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Kaçan İk� Teke

Tekey� Azazel’e Götüren Adam

Bu yaprakta �lg�nç b�r durumu öğren�yoruz.
Yom Ak�pur�m’de Bet-Am�kdaş’ta �k� teke alınır ve aralarında, hang�s�n�n 

Hatat-korbanı olacağını ve hang�s�n�n Azazel’e götürüleceğ�n� bel�rleyen b�r 
kura çek�l�rd�.

B�r düşünün; d�yel�m k�, kuradan sonra tekeler b�rden b�re ürküyorlar, 
koşmaya başlayıp hızla Bet-Am�kdaş’ın dışına kaçıyorlar. İnsanlar bu tekeler� 
yakalamak �ç�n arkalarından koşmaya çalışsalar da, tekeler Tapınak Tepes�’n�n 
ardında kayboluyorlar ve onları bulma olanağı yok.

Ne yapacağız? Tab�� k� �k� yen� teke get�receğ�z.
B�z de bunu yapıyoruz. Ve �şte; Tapınak Tepes�n�n etekler�nde yürümekte 

olan b�r Yahud� tekeler�n çıkardığı sesler� duyuyor. D�kkatle bakıyor ve bunların 
Bet-Am�kdaş’tan kaçmış olan �k� teke olduğunu anlıyor. Hemen onları yakalayıp 
Bet-Am�kdaş’a get�r�yor.

Bu tekeler� korban olarak kullanmak artık mümkün değ�l, çünkü bu amaçla 
başka �k� teke kullanıldı b�le.

Öyleyse bu tekelerle ne yapacağız?
Rab� Ş�mon şöyle der: Bu tekeler korban olarak kullanılmalarına engel 

teşk�l edecek b�r kusur ed�nene kadar serbest bırakılır. Ardından tekeler satılır ve 
satıştan elde ed�len parayla da bell� başlı korbanlarda kullanılmak üzere başka 
hayvanlar satın alınır.

Yom Ak�pur�m’de Koen 
Gadol, Azazel’e götürülecek 
olan teken�n başının üzer�ne 
�k� el�n� tüm gücüyle yaslar ve 
Bene-Y�srael’�n tüm günahları 
�ç�n v�duy (�t�raf) sözler� 
söylerd�.

Bunun ardından Koen 
Gadol tekey�, kutsal Tora’nın 
emrett�ğ� üzere onu çöle 
götürüp Azazel’e atmak üzere 
Yom Ak�pur�m ar�fes�nde özel 
olarak tay�n ed�lm�ş b�r adamın el�ne tesl�m ederd�.

Teken�n atıldığı yüksek uçurumla Bet-Am�kdaş arasındak� mesafe uzundu. 
Görevl� adam tekeyle kaç saat yürürdü b�l�yor musunuz? Yaklaşık üç buçuk saat! 
Tüm bu yolu görevl� tek başına yürümezd�; ona eşl�k eden başkaları da vardı.

K�md� bu refakatç�ler? Yom Ak�pur�m’den önce yol boyunca on çardak 
kurulurdu. Yom Ak�pur�m’de bu çardaklarda bazı k�ş�ler bulunurdu. Görevl� 
adam Yeruşalay�m’den çıktığında, �lk çardağa kadar kend�s�ne şehr�n �ler� 
gelenler� eşl�k ederd�. İlk çardağa geld�ğ�nde, oradak� k�ş�ler görevl�ye katılıp 
�k�nc� çardağa kadar onunla g�derlerd�. İk�nc� çardağa er�şt�ğ� zaman da, orada 
bulunanlar görevl�ye üçüncü çardağa gelene kadar refakat ederlerd� ve yolun 
devamında da aynı şek�lde her çardakta refakatç�ler değ�ş�rd�.

On çardağı geçt�kten sonra görevl� Azazel uçurumuna ulaşırdı.
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Kırmızı Yün Şer�t; “Huk�m” ve “M�şpat�m”

Sıradak� satırlarda Gemara’dan �k� şey öğreneceğ�z.
Kırmızı Yün Şer�t: Yom Ak�pur�m sabahı Koen Gadol, Azazel’e gönder�len 

teken�n boynuzlarının arasına kırmızı renkte yün b�r şer�t bağlardı.
Gemara, bazı zamanlarda çok büyük b�r muc�zen�n meydana geld�ğ�n� 

anlatmaktadır. Teke Azazel’e gönder�ld�ğ� sırada, bu kırmızı şer�t, Bene-Y�srael’�n 
tüm günahlarının aff ed�ld�ğ�n� s�mgelerces�ne beyaza dönüşürdü!

“Huk�m” ve “M�şpat�m”: Bu yaprakta ayrıca, “huk�m” ve “m�şpat�m” olarak 
adlandırılan farklı m�tsva kategor�ler� olduğundan bahsed�lmekted�r.

 “M�şpat�m”, �nsanın kend� mantığıyla anladığı türden m�tsvalardır. Örneğ�n 
putlara tapmamak gerekt�ğ�n� herkes anlar, z�ra dünyayı Kutsal ve Mübarek 
Tanrı yaratmıştır. Ayrıca herkes hırsızlığın neden yasak olduğunu anlar; çünkü 
başkasına a�t b�r para veya malı almak doğru değ�ld�r.

 “Huk�m” �se, sebepler�n� anlamaya aklımızın yetmed�ğ� türden m�tsvalardır. 
Örneğ�n neden tekey� Azazel’e göndermek gerekt�ğ�n� anlamak mümkün değ�ld�r.

Gemara, m�tsvaları anlayıp anlamadığımızı h�ç düşünmemem�z gerekt�ğ�n� 
söylemekted�r. Sonuçta m�tsvaları b�ze Kutsal ve Mübarek Tanrı emretm�şt�r ve 
b�ze düşen de, onları anlasak da anlamasak da yer�ne get�rmekt�r.

Yaprak

67

YOMA PEREK 6: ŞENE SEİRE

Amora Rav’ın vefatından sonra b�rkaç 
yıl boyunca onun Sura’dak� yeş�vasının 
başında duracak k�mse bulunamadı. Bu 
nedenle yeş�vanın öğrenc�ler�nden b�rçoğu, 
Amora Şemuel’�n başkanlığındak� Neardea 
yeş�vasına geçt�. Bu öğrenc�ler�n arasında 
Rav’ın oğlu Rab� H�ya b�le vardı. Şemuel 
o dönemde “Raban Şel Kol Bene A-Gola” 
(tüm D�aspora Yahud�ler�n�n öğretmen�) 
olarak ünlenm�ş, hatta halkın yararına 
çok sayıda öneml� kanuna �mza atmıştı ve 
bunlar arasında özell�kle yet�m ve dulların 
mallarını �lg�lend�renler öne çıkmaktaydı.

Şemuel, Bab�l’de hüküm süren 

İran kralı “Şevor Malka” �le yakın 
�l�şk�lere sah�pt� ve bu yakınlığını, Bab�l 
Yahud�ler�ne �y� yönde etk� edecek şek�lde 
kullanab�lmekteyd�.

Rav’ın vefatından on yıl kadar sonra 
Şemuel de seksen yaşındayken şehr� 
Neardea’da vefat ett� ve orada gömüldü.

Şemuel’�n oğulları onun sağlığında 
ölmüşlerd�. Kızlarından �k�s�n�n es�r 
düştüğü anlatılır. Bunlardan, Ger 
(Yahud�l�ğ� sonradan kabul eden) Asur adlı 
k�ş�yle evlenm�ş olan Rahel ünlüdür ve 
Amora Rav Mar� bar Rahel, onun oğludur.

Kim Kimdir? Babil’deki Birinci Nesil Amoraim

Şemuel 

Tüm D�aspora Yahud�ler�n�n Öğretmeni
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Koen Gadol Teken�n Çöle Ulaştığını Nereden B�l�rd�?

Koen Gadol’un Önünde Eğ�len Yabancı Kral

Tekey� Azazel’e götürmekle görevl� k�ş� uçurumun bulunduğu çöle geld�ğ�nde Koen 
Gadol’a görevl�n�n uçuruma geld�ğ� b�ld�r�l�rd�. Bu haber üzer�ne Koen Gadol Bet-
Am�kdaş’tak� Ezrat Naş�m’e (“kadınlar avlusu”) çıkar ve Tora’dan Yom Ak�pur�m’le �lg�l� 
konuları okurdu.

Bu uçurum Bet-Am�kdaş’tan çok uzaktaydı. Öyleyse görevl�n�n çöle ulaştığını nereden 
b�l�yorlardı?

M�şna, Yeruşalay�m’den çöle olan yol boyunca yüksek taşların üzer�nde duran adamlar 
olduğunu ve bunların her b�r�n�n, el�nde bayrağı andıran b�r mend�l tuttuğunu söylemekted�r.

En sonda, çölün kenarında duran adam görevl�n�n tekeyle b�rl�kte çöle ulaştığını 
gördüğü zaman el�ndek� mend�l� yükseğe kaldırırdı.

Ona en yakın olan d�ğer adam bunu görünce o da el�ndek� kumaşı kaldırırdı. Bu şek�lde 
bu adamlar b�rb�r� ardına eller�ndek� mend�ller� kaldırırlardı ve en sonunda Yeruşalay�m’�n 
g�r�ş�ndek� �lk adam da mend�l�n� sallardı. İşte herkes, görevl�n�n çöle ulaştığını bu şek�lde 
haber alırdı.

Bundan uzun yıllar önce Erets-Y�srael’de “Kuta” adlı bölgeden gelm�ş oldukları �ç�n 
“Kut�ler” olarak adlandırılan b�r halk yaşardı.

Kut�ler Yahud�ler� sevmezlerd� ve Makedonya İmparatoru Büyük İskender’den, Bet-
Am�kdaş’ı yıkmaları �ç�n kend�ler�ne �z�n vermes�n� �sted�ler! Büyük İskender bunu kabul 
ett� ve Kut�ler Bet-Am�kdaş’ı yıkmak �ç�n hazırlıklara g�r�şt�ler.

O dönemde Koen Gadol olan Ş�mon A-Tsad�k bunu duyduğu zaman hemen Koenl�k 
g�ys�ler�n� g�yd� ve Y�srael’�n öneml� şahs�yetler� eşl�ğ�nde �mparatorla konuşmak üzere 
yola çıktı. Ş�mon A-Tsad�k �mparatora yaklaştığı zaman �mparator onun geld�ğ�n� fark ett� 
ve o anda �nanılmaz b�r şey oldu. Bu yabancı kral Ş�mon A-Tsad�k’�n önünde eğ�lmekteyd�!

Büyük İskender’e bu davranışının açıklamasını sordular. Neden böyle yapmıştı? 
İmparator şöyle cevap verd�: “Tüm savaşlarımda Ş�mon A-Tsad�k’�n görüntüsünü 
görüyorum ve onun sayes�nde zafer kazanıyorum.”

Ş�mon A-Tsad�k ona “Sayın �mparator” ded�. “B�z Bet-Am�kdaş’ta s�z�n savaşlarda 
muzaff er olmanız �ç�n dua ed�yoruz. Neden kötü yürekl� Kut�lere onu yıkma �zn� verd�n�z?” 
İmparator hemen Ş�mon A-Tsad�k’�n sözünü d�nled�; hatta Yahud�lere Kut�ler� cezalandırma 
�zn� b�le verd�.
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Koen Gadol’un Z�yafet�
Yom Ak�pur�m’de Koen Gadol Kodeş Akodaş�m’e dört kez g�rerd�.
Dördüncü g�r�ş�n�n amacı, sabah �lk g�r�ş�nde ketoret� tüttürdükten sonra orada kalmış 

olan kor küreğ� (mahta) �le ketoret kepçes�n� oradan almaktı.
M�şna, Koen Gadol’un Bet-Am�kdaş’tak� �badet �şlemler�n�n heps�n� tamamladıktan 

sonra Koenl�k g�ys�ler�n� çıkarıp kend� normal g�ys�ler�n� g�yd�ğ�n� ve tüm Y�srael halkının 
ona Bet-Am�kdaş’tan ev�ne kadar refakat ett�ğ�n� anlatmaktadır.

Bu kutsal günün çıkışında Koen Gadol, Yom Ak�pur�m’dek� �badet görevler�n� gerekt�ğ� 
şek�lde yapmaya na�l olup Kodeş Akodaş�m’den sağ sal�m çıkab�lm�ş olması ves�les�yle, 
dost ve sevd�kler�ne büyük b�r z�yafet düzenlerd�.
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Ur�m VeTum�m

Tora Tacı

Koen Gadol’un sek�z g�ys�s�nden b�r� de “Hoşen”d�. Hoşen�n �ç�nde “Ur�m VeTu-
m�m” vardı.

Y�srael halkının öneml� b�r sorusu olduğunda Koen Gadol sek�z özel g�ys�s�n� g�-
yer ve kral veya av bet d�n bu soruyu sorduktan sonra cevabı Tanrı’dan alırdı!

Ne tür sorular sorarlardı? Örneğ�n Bene-Y�srael düşmanlara karşı savaşa çıkmayı 
düşündükler� zaman, Ur�m VeTum�m’e soru sorup Tanrı’dan onay almadıkça savaş aç-
mazlardı.

Yeruşalay�m şehr�ne veya Bet-Am�kdaş’tak� avlulara fazladan alan eklemek �ste-
d�kler� zaman da bunu ancak Ur�m VeTum�m’e soru sorduktan sonra yaparlardı (Şevuot 
14a).

Y�ne, tüm Y�srael’� �lg�lend�ren öneml� sorular olduğunda ve nasıl davranmaları 
gerekt�ğ�nden em�n olamadıklarında Ur�m VeTum�m’e soru sorulab�l�rd� (Tosafot – G�-
t�n 68a, “Z�l” konu başlığı). Ama alaha konularında Ur�m VeTum�m’e soru sormak 
yasaktı (Meh�lta, Şemot 22:7).

Bet-Am�kdaş’ta b�rçok farklı 
eşya vardı: menora, şulhan lehem 
apan�m ve d�ğerler�. Bu eşyalardan 
üçünün üst kısmında altından b�r 
taç süslemes� vardı: altın m�zbeah, 
Aron Aber�t ve şulhan lehem apa-
n�m.

Rab� Yohanan bu taç süsleme-
ler�n�n, Kutsal ve Mübarek Tan-
rı’nın Y�srael halkına verd�ğ� üç 
öneml� taca gönderme yaptığını 
söyler. M�zbeahın tacı, Koenler 
olarak atanmaya na�l olmuş Aaron ve soyuna a�t olan “Koenl�k tacı”na gönderme yapar.
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İlk nes�l Bab�ll� Amoralardandır. Utsal 
kent�nde yaşardı. Orada Tora öğren�m� ve 
uygulama tal�matları alanlarında faal�yet 
gösteren bet m�draşın başındaydı. İlk 
nes�l Amoraların en büyüğü olan Rav, 
Bab�l’e geld�ğ�nde, Rav As�, Bab�l’�n Tora 
büyükler�nden b�r� olarak tanınmaktaydı ve 
buna rağmen Rav’ın arkadaşı ve öğrenc�s� 
olmuştu. Rav gerçekten de ona büyük onur 
ver�rd�. Arkadaşları arasında Amoralar 
Şemuel, Rav Y�rmeya bar Aba ve Rav Kaana 
vardı. Tanınmış öğrenc�ler� arasında da Rav 

Una, Rab� H�ya bar Rav ve Rav Yeuda bar 
Yehezkel sayılab�l�r. Bunlar, Bab�l’dek� 
�k�nc� Amoralar nesl�n�n l�derler�yd�.

Rav As� zeng�n ve mal-mülk sah�b� 
b�r�yd�.

Agada (kanun� olmayan öğret�ler) 
alanındak� ünlü sözler� arasında şunlar 
sayılab�l�r: “K�b�rl� b�r ruhu olan her k�ş� 
sonunda küçülür.” “Her k�m b�r m�tsvayı 
söylend�ğ� şek�lde yer�ne get�r�rse, Kutsal 
ve Mübarek Tanrı [o k�ş�ye karşı] b�r hüküm 
verd�yse b�le onu �ptal eder.”

Kim Kimdir? Babil’deki Birinci Nesil Amoraim

Rav As�
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Eğer Koen Gadol, Tanrı korusun, Yom Ak�pur�m alahalarını gerekt�ğ� şek�lde 
yer�ne get�rmezse, Göklerden ceza görür! Çünkü Kodeş Akodaş�m’e alahaya uygun 
b�r şek�lde g�rmek gerek�r.

Bu nedenle Koen Gadol her şey�n gerekt�ğ� g�b� ve alahaya uygun olarak yürütülmüş 
olması neden�yle sev�n�r ve Tanrı’ya şükranlarını sunardı.
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Koen Meşuah M�lhama

Şulhan lehem apan�m�n üzer�ndek� taç, Kral Dav�d’�n ve onun soyundan 
gelen kralların na�l olduğu kral�yet tacına gönderme yapar.

Aron Aber�t’�n tacı �se, Tora tacına gönderme yapar. Tora tacına k�m na�l 
olmuştur? Rab� Yohanan şöyle ded�: Tora tacı ortaya bırakılmıştır. Onu hak etmek 
�steyen herkes fedakârlık ets�n, Tora öğren�m�nde gayret sarf ets�n ve sonunda 
Tora’da b�r kral g�b� olacaktır!

Pek�, bu üç taç �ç�nde en öneml�s� hang�s�d�r? Koenl�k tacı mı, kral�yet tacı 
mı yoksa Tora tacı mı? B�ld�n�z! Gemara en öneml� tacın Tora tacı olduğunu 
söylemekted�r!

Bu yaprakta “Koen Meşuah M�lhama” hakkında b�lg� alıyoruz.
Tora, savaş durumları �ç�n özel b�r Koen’�n atanması gerekt�ğ�n� söylemekted�r. 

Y�srael halkı savaşa çıkmadan önce bu özel Koen askerlere savaşla bağlantılı 
alahaları öğret�rd�. Ayrıca askerler�n önünde b�r nutuk çekerek kalpler�ne cesaret 
ver�r, onlara Kutsal ve Mübarek Tanrı’ya güvenmeler�n� ve korkmamalarını 
söylerd�.

Bu Koen’e “Koen Meşuah M�lhama”, yan� “savaş �ç�n meshed�lm�ş Koen” 
adı ver�l�r. Neden? Çünkü bu Koen, tıpkı atandığı zaman b�r Koen Gadol’a 
yapıldığı g�b�, Moşe Rabenu’nun yapmış olduğu özel yağla meshed�l�rd� (başına 
yağ sürülürdü).

Bu �şlem savaş gerekl�l�kler�nden b�r� olarak yapıldığı �ç�n de bu Koen’e 
“savaş �ç�n meshed�lm�ş Koen” adı ver�l�r.

Gemara Koen Gadol �le Koen Meşuah M�lhama arasında b�r fark olduğunu 
söylemekted�r. Koen Gadol öldüğü zaman, oğlu onun mevk��n� m�ras alır ve 
Koen Gadol olur. Ama Koen Meşuah M�lhama öldüğünde bu görev� oğullarına 
m�ras bırakmaz.
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Yom Ak�pur�m Kuralları

Çölde Bene-Yisrael İçin Gerçekleşen Mucizeler

Masehet Yoma’nın �lk yed� perek�nde M�şna ve Gemara, Yom Ak�pur�m’de Bet-
Am�kdaş’ta gerçekleşt�r�len özel �badet �şlemler�n� ele almıştı.

Sek�z�nc� perekte Masehet Yoma b�ze Yom Ak�pur�m kurallarını öğretmekted�r. Her 
b�rey�n Yom Ak�pur�m’de yer�ne get�rmes� gereken alahalar nelerd�r? “Oruç kuralları”, 
“teşuva ve v�duy (�t�raf) kuralları” ve “Yom Ak�pur�m dualarına da�r kurallar”.

Yom Ak�pur�m’de, Şabat günü yapılması yasak olan bütün melahalar yasaktır 
(“melaha” kavramı �ç�n bkz. I. K�tap, sayfa 49). Yom Ak�pur�m’de ayrıca oruç tutup 
h�çb�r şey yememe ve h�çb�r şey �çmeme m�tsvası vardır. M�şna’dan, Yom Ak�pur�m’de 
yapılması yasak olan başka şeyler�n de olduğu öğren�lmekted�r. Örneğ�n, beden� sadece 
kısmen b�le olsa suyla yıkamak yasaktır, bedene yağ sürmek yasaktır ve der�den yapılmış 
ayakkabılar g�ymek yasaktır.

D�kkat ed�n! Gemara, Yom Ak�pur�m’de yeme ve �çme yasağının, bu güne da�r d�ğer 
yasaklardan daha ağır olduğunu söylemekted�r. Bu nedenle Yom Ak�pur�m’de yanlışlıkla 
b�r şey y�yen k�ş� Bet-Am�kdaş’a b�r Hatat-korbanı get�rmekle yükümlüdür. Ama Yom 
Ak�pur�m’de yanlışlıkla yıkanan b�r k�ş�n�n korban get�rme yükümlülüğü yoktur.

Bu yaprakta Gemara, çöl yolculuğu sırasında Bene-Y�srael’�n yaşadıkları fevkalade 
ve har�ka muc�zelerden b�r� olan man yağdığı zaman neler olduğunu anlatmaktadır.

Bu muc�zelerden b�r� de, manın tsad�k �nsanlara p�şm�ş ve hemen yemeye hazır b�r 
şek�lde yağmış olmasıdır. Buna karşılık man, ortalama �nsanlara, p�ş�r�lmey� gerekt�ren 
b�r hamur şekl�nde yağardı. Günahkârlara �se man buğday taneler� şekl�nde yağardı ve 
bunları öğütmeler�, elde ed�len undan hamur açmaları ve p�ş�rmeler� gerek�rd�.

Tsad�k olmak ne kadar da �y�…
Köle k�m�n? Gemara çok �lg�nç b�r olay anlatmaktadır. İk� adam, aralarındak� Tora 

davası neden�yle Moşe Rabenu’nun huzuruna gelm�şt�. Reuven “Şu köle ben�md�r” ded�. 
Ş�mon �se “Hayır! Bu köle ben�md�r” ded�. Moşe Rabenu “Sabaha kadar bekleyel�m ve 
kölen�n k�me a�t olduğunu görel�m” ded�.

Sabah olunca ne olacaktı? Çok bas�t. O kölen�n hakkı olan manın nereye düştüğünü 
göreceklerd�. Eğer Reuven’�n ev�n�n yanına düştüyse, bu, kölen�n Reuven’e a�t olduğuna 
�şaret edecekt�. Yok, eğer Ş�mon’un ev�n�n yanına düştüyse, anlaşılan köle de Ş�mon’a 
a�tt�.
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İlk Amora�m nesl�nde Bab�l’de 
yaşamıştır. Nesl�n�n büyük haham ve 
dayanlarından b�r�d�r. Amora Şemuel’�n 
arkadaşıydı ve alaha konularında onunla 
görüş alışver�ş�nde bulunurdu.

Kaynaklarımızda “Dayane Gola” 
(D�aspora yargıçları) şekl�nde geçen ter�m 
her zaman Karna �ç�n kullanıllır, z�ra kend�s� 

Bab�l’de çok ünlü b�r dayandı. Büyük 
uzmanlığı, Nez�k�n (zararlar) konularında 
kend� �sm�yle “Nez�k�n DeVe Karna” 
(Karna’nın yeş�vasından nez�k�n kararları) 
şekl�nde anılan Barayta derlemes�n� 
oluşturmasıyla da �fade bulmuştur. Bu 
derlemeden bazı kısımlara kaynaklarımızda 
yer ver�lm�şt�r (örneğ�n Sanedr�n 30b).

Kim Kimdir? Babil’deki Birinci Nesil Amoraim
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Kralın Oğluyla İlg�l� M�sal

Yom Ak�pur�m’de Net�lat Yaday�m

Man hakkındak� öğren�m�m�ze bu yaprakta da devam ed�yoruz.
Gemara, kutsal Tanna Rab� Ş�mon bar Yohay’a öğrenc�ler�n�n b�r soru sorduklarını 

anlatmaktadır: “Rabenu; Kutsal ve Mübarek Tanrı neden Bene-Y�srael’e her gün man 
yağdırmaktaydı? Bunu yılda b�r kez yeterl� m�ktarda man yağdırarak da yapab�l�rd�. Her 
gün yağdırmasına ne gerek vardı?”

Rab� Ş�mon onlara “S�ze verecek üç cevabım var” ded�. B�z burada bu cevapların 
sadece b�r tanes�n� öğreneceğ�z.

“S�ze b�r m�sal verey�m” ded� Rab� Ş�mon öğrenc�ler�ne. “B�r kral oğluna ‘Yılda b�r 
kez saraya uğrayıp bana gel, ben de sana b�r yıl boyunca yetecek kadar para verey�m’ 
dem�şt�. Ama b�r süre sonra kral, oğluyla pek az görüşmekte olduğunu gördü. Onu 
özlüyordu. Ne m� yaptı? Oğlunu çağırıp ‘Bugünden �t�baren sana her gün b�r güne 
yetecek kadar para vereceğ�m. Her gün gel ve parayı al’ ded�. O günden sonra kral, 
sevd�ğ� oğlunu her gün göreb�ld�ğ� �ç�n sev�nçl�yd�.

“Kutsal ve Mübarek Tanrı da Bene-Y�srael’�n O’na dua etmeler�nden memnun�yet 
duyar” d�ye devam ett� Rab� Ş�mon. “Bu nedenle onlara manı her gün yağdırmıştır. 
Bu şek�lde Bene-Y�srael, man �ç�n Tanrı’ya her gün ‘B�ze yarın da göklerden y�yecek 
gönder’ d�ye dua etmekteyd�.”

Lehem M�şne: Rab� Yose bar Han�na Tora’nın pasuklarından, manın, tem�z kalması 
amacıyla, hem altında hem de üstünde b�rer ç�y tabakası olduğunu öğrenm�şt�r. Ayrıca 
man Cuma günler�, d�ğer günlere göre �k� kat yağardı: b�r� Cuma �ç�n, b�r� de Şabat �ç�n. 
Bu nedenle Şabat günler� seudalarda �k� bütün Şabat ekmeğ� kullanılır (lehem m�şne) 
ve manın hem üstten hem de alttan örtülü olmasının anısına, Şabat ekmekler�n� de alttan 
(ekmek tahtasıyla) ve üstten (örtüyle) örtmek gelenekt�r (Şibole Aleket).

Bu yaprakta Yom Ak�pur�m’de 
yıkanma konusundak� alahaları öğ-
ren�yoruz.

Yom Ak�pur�m’de yıkanmak, 
hatta beden�n sadece b�r kısmını 
b�le yıkamak yasaktır. Hang� suy-
la? İster soğuk suyla �sterse de sı-
cak suyla.

B�r adam çamura düşmüş ve el-
ler� k�rlenm�şse ne yapab�l�r? Acaba 
eller�n� bu k�rden arındırmak �ç�n 
yıkaması da mı yasaktır?! Gemara 
bunun serbest olduğunu söylemek-
ted�r. Neden? Çünkü Yom Ak�pu-
r�m’de beden� “key�f almak �ç�n” 
yıkamak yasaktır, ama beden�n b�r 
kısmını, bel�rl� b�r k�rden arındır-
mak �ç�n yıkamaya n�yetlenen k�ş� 
bu yasağı delm�ş olmaz.

Dolayısıyla, Yom Ak�pur�m sa-
bahı kalktığımız zaman da, her gün yapılması gerekt�ğ� g�b� Net�lat Yaday�m yaparak 
eller�m�z� yıkarız [ancak her günden farklı olarak bunu sadece parmakların başladığı 
noktaya kadar yaparız]. Çünkü bu yıkama �şlem�n�n amacı key�f almak değ�l, eller� 
arındırmaktır. Ama elbette, eller� yıkarken suyun ferahlatıcı n�tel�ğ�nden key�f almaya 
n�yetlenmeme konusunda d�kkatl� olmak gerek�r (Meorot Aalaha’ya göre).
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Yom Ak�pur�m’de Hang� Ayakkabıları G�ymek Yasaktır?

B�rkat Amazon Söyleme Yükümlülüğü

Kutsal Hahamlarımız, Yom Ak�pur�m’de ayakkabı g�ymen�n yasak olduğunu 
söylem�şlerd�r.

Gemara şöyle anlatmaktadır: B�r keres�nde Hahamlar bet m�draşta oturmaktaydı ve 
ortaya b�r soru atıldı: Acaba Yom Ak�pur�m’de hang� ayakkabıları g�ymek yasaktır? Her tür 
ayakkabı yasak mıdır?!

Amora Rab� Y�tshak ayağa kalkarak “Hocalarım ve ravlarım!” ded�. “Ben Rab� Yeoşua 
ben Lev�’y� Yom Ak�pur�m’de ahşap sandaletler g�yerken gördüm.” Buradan, sadece der� 
ayakkabıları g�ymen�n yasak olduğunu öğren�yoruz. Ama ahşap veya bez ayakkabıları 
g�ymek serbestt�r.

Gemara bunun ardından çok öneml� b�r alaha söylemekted�r: Mutlaka b�ld�ğ�n�z g�b�, 
küçük çocuklar h�ç oruç tutmazlar. Ama, demekted�r Gemara, Yom Ak�pur�m’de çocuklara 
da der� ayakkabılar g�yd�rmeme konusunda d�kkatl� olmak gerek�r!

Çocuklar hang� yaştan �t�baren oruç tutmaya başlarlar? M�şna bu konuya b�raz daha 
�ler�de (yaprak 83) değ�nmekted�r. Çocuklar yaklaşık olarak dokuz yaşından �t�baren Yom 
Ak�pur�m’de b�rkaç saat oruç tutmaya başlamalıdırlar (Şulhan Aruh, Orah Hay�m 616).

Ekmek yed�kten sonra B�rkat Amazon söyler�z.
Bunu nereden b�l�yoruz? Pasuktan: “Y�yeceks�n, doyacaksın ve Tanrı’yı mübarek 

kılacaksın” (Devar�m 8:10). Yemek yed�kten sonra beraha söylemek gerek�r.
Hahamlarımız bu pasuktan ayrıca, yalnızca yapmış olduğu yeme eylem� sonunda 

“doymuş” b�r k�ş�n�n beraha söylemes� gerekt�ğ�n� öğrenm�şlerd�r; z�ra Tora “doyacaksın 
– ve mübarek kılacaksın” demekted�r. Doyan k�ş� beraha söyler.

Bu nedenle Tora kanununa göre, çok ekmek yem�ş ama doymamış b�r k�ş� B�rkat 
Amazon söylemez. Buna karşılık başka b�r zaman sadece az m�ktarda ekmek y�y�p doyduysa 
– B�rkat Amazon söyler.

Rab� Me�r şöyle der: Tora’nın kanunu bu şek�lded�r. Ama Hahamlarımız, sadece b�r 
kazay�t m�ktarında ekmek yem�ş b�r k�ş�n�n de B�rkat Amazon söylemes�ne hükmetm�şlerd�r.

Pek�, ya b�r k�ş� kazay�tten az m�ktarda ekmek yed�yse? Bu k�ş� gerçekten de B�rkat 
Amazon söylemez.

“Kazay�t” ne kadard�r? Bunu, A-Şem’�n yardımıyla, sıradak� yaprakta öğreneceğ�z.
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Amora�m dönem�n�n başlarında Erets-
Y�srael’de yaşamıştır. Lod şehr�nde yaşardı 
ve babasının adı Lev�’yd�.

Gençl�ğ�nde, nesl�n �ler� gelen� olan 
Rab� Yeuda A-Nas�’n�n yanında, onun 
Ts�por�’dek� yeş�vasında Tora öğrenm�şt�. 
Daha sonraları Lod’da esas hocaları olan 
Rab� Elazar A-Kapar �le Bar Kapara’dan 
ve ayrıca Rab� Yeuda ben Pedaya’dan Tora 
öğrenm�şt�r.

Rab� Yose bar P�tras’ın kızıyla 
evlenm�şt�r. Oğlu Rab� Yosef’t�r. Rab� 
Yeoşua ben Lev� oğluna Tora öğretm�ş 
ve oğlu da büyük b�r� Tora adamı hal�ne 
gelerek, Nas�’n�n a�les�ne mensup b�r kızla 
evlenm�şt�r.

Rab� Yeoşua ben Lev� Tora öğren�m�n� 
yaymış ve Lod’dak� yeş�vasında öğrenc�ler�ne 
Tora öğretm�şt�r. Bununla b�rl�kte, toplumun 
başka �ht�yaçlarıyla da �lg�lenm�şt�r. B�rçok 
kez, Erets-Y�srael Yahud�ler�n�n �y�l�ğ� �ç�n 
Roma İmparatorluğu nezd�nde g�r�ş�mde 
bulunmak üzere, nesl�n büyükler� olan Rab� 
Han�na bar Hama ve başka arkadaşlarıyla 
b�rl�kte Roma’ya gönder�lm�şt�r.

Öğrenc�ler� arasında “Mara DeAra 
DeY�srael” (Erets-Y�srael’�n Üstadı) olarak 
adlandırılan ve �k�nc� Amora�m nesl�nde 
Y�srael halkının başkanı olan Amora Rab� 
Yohanan �le Rab� H�ya bar Aba ve başka 
büyük Hahamlar yer alır.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Birinci Nesil Amoraim
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“Kazay�t” Ölçüsü Ned�r?

Yom Ak�pur�m Ar�fes�nde Y�y�p İçme M�tsvası

Yeme eylem�yle gerçekleşt�r�len b�rçok m�tsva vardır. Örneğ�n Pesah-
korbanını yemek m�tsvadır. Y�ne, Pesah geces� matsa yemek gerek�r. Pek�, 
m�tsvayı yer�ne get�rmek �ç�n ne kadar yemek gerek�r? Bunun asgar� ölçüsü ned�r?

Tora bu sorunun cevabını açıkça yazmamaktadır. Ama Kutsal ve Mübarek 
Tanrı, S�nay Dağı’nda Moşe Rabenu’ya “yeme” ölçüsünün “kazay�t” 
büyüklüğünde olması gerekt�ğ�n� sözlü olarak söylem�şt�r.

“Kazay�t” sözcüğü “zeyt�n kadar” anlamına gel�r ve bazılarına göre bu b�r 
tavuk yumurtasının yarısı kadarken, bazılarına göreyse yumurtanın üçte b�r� 
kadardır.

Bu ölçü yasak �hlaller�nde de önem taşır. Örneğ�n Tora, domuz y�yen b�r 
k�ş�n�n bet d�n tarafından cezalandırıldığını söyled�ğ� zaman, bu ceza yalnızca o 
k�ş� “kazay�t” m�ktarında domuz et� yed�yse geçerl�d�r.

Pek�, ya Yom Ak�pur�m? Acaba Yom Ak�pur�m’de de, yemek yeme yasağını 
�hlal eden b�r k�ş�, “kazay�t” m�ktarında yemek yed�ğ� zaman mı cezayı hak 
eder?! Bu yaprakta, Yom Ak�pur�m’de farklı b�r m�ktar olduğunu öğrenmektey�z. 
Bu m�ktar “kakotevet” olarak adlandırılır. Kotevet sözcüğü, yumurtadan b�raz 
daha küçük büyüklüğe sah�p b�r hurma tanes�n� bel�rt�r; “kakotevet” de böyle b�r 
“hurma kadar” anlamına gelmekted�r.

Bu yaprakta, Erev Yom Ak�pur�m’de (Yom Ak�pur�m ar�fes�) yer�ne get�r�lmes� 
gereken �k� özel m�tsvayı öğrenmektey�z.

Bunların �lk�, Erev Yom Ak�pur�m olan 9 T�şr� günü y�y�p �çmekt�r. Bu m�tsva 
o kadar öneml�d�r k� Hahamlarımız, Yom Ak�pur�m ar�fes�nde y�y�p �çen k�ş�n�n, 
sank� Yom Ak�pur�m ar�fes�nde de oruç tutmuş g�b� ödüle hak kazandığını 
söylem�şlerd�r.

R�şon�m Dönem� otor�teler�, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın, Yom Ak�pur�m’de 
oruç tutmak �ç�n gücümüz olmasını �sted�ğ�n� ve bu nedenle Erev Yom Ak�pur�m’de 
y�y�p �çmem�z� emrett�ğ�n� yazarlar.

“Bet Yosef” k�tabının yazarı Maran Rab� Yosef Karo, tıpkı bayramlarda 
günün onuruna y�y�p �çmem�z g�b�, Yom Ak�pur�m’� de aynı şek�lde y�yecek ve 
�çeceklerle onurlandırmamız gerekt�ğ�n� bel�rt�r. Ancak Yom Ak�pur�m’de oruç 
tuttuğumuz ve y�y�p �çmek mümkün olmadığı �ç�n, Kutsal ve Mübarek Tanrı bu 
seudayı Erev Yom Ak�pur�m’de yapmamızı emretm�şt�r.

Tosefet Yom Ak�pur�m: Erev Yom Ak�pur�m’dek� �k�nc� m�tsva “Tosefet Yom 
Ak�pur�m”d�r. Yom Ak�pur�m’� gün batımından daha önce almak Tora’nın b�r 
m�tsvasıdır. “Tosefet” sözcüğü “ekleme” anlamına gel�r. Böylece Tosefet Yom 
Ak�pur�m de “Yom Ak�pur�m’e yapılan ekleme” demekt�r.

Yaprak
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Yol üzer�nde, gökkubben�n altında b�r 
has�d durmuş dua etmekteyd�. Uzun b�r 
yolculuğun ortasında olmasına rağmen, 
her zaman s�nagogda ett�ğ� şek�lde, 
konsantrasyonla, coşkuyla, ama b�r 
yandan da sank� para sayarcasına yavaş 
yavaş dua etmekteyd�.

Sess�z ortam b�rden b�re, koşan 

atların nal sesler�yle bıçakla kes�l�rces�ne 
kes�ld�. Heybetl� atların çekt�ğ� görkeml� 
b�r fayton yaklaşmaktaydı. Bu faytonda 
oturan saygın adam k�m m�yd�? Şehr�n 
val�l�ğ�n� yapan öneml� b�r komutandı 
gelen. Ama has�d ne görkeml� faytonun, 
ne de �ç�ndek� adamın farkına varmıştı.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
79’da

Kimin Huzurunda Durduğunu Bil
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Çocuklar Yom Akipurim’de Oruç Tutar Mı?

Kutsal Tannaların Parasını K�m Çaldı?

Hahamlarımız, dokuz yaşına kadar kız ve erkek çocukların Yom Ak�pur�m’de h�ç 
oruç tutmamaları gerekt�ğ�n� söylerler.

Dokuz yaşından �t�baren, eğer çocuk kuvvetl�yse ve oruç tutab�lecek gücü varsa, 
b�rkaç saat boyunca oruç tutması yönünde eğ�t�l�r. On yaşından �t�baren tüm çocuklar 
b�rkaç saat oruç tutmaya alıştırılır.

Örneğ�n eğer çocuk sabah saat yed� buçukta kahvaltı etmeye alışıksa ona “Bugün 
Yom Ak�pur�m. Bu nedenle b�r saat daha beklemen gerek�yor. Kahvaltını saat se�z 
buçukta eders�n” den�r.

Gemara, on b�r yaşından �t�baren b�r çocuğun artık Yom Ak�pur�m’de bütün gün 
boyunca oruç tutmaya alışması gerekt�ğ�n� söylemekted�r.

Ama M�şna Berura’ya göre esk�den �nsanlar günümüze göre daha dayanıklıydı ve 
bu nedenle on b�r yaşındak� çocuklar gün boyunca oruç tutab�l�yorlardı. O zamandan 
bugüne �nsanlar g�tt�kçe zayıfl adılar ve bu yüzden bar m�tsva veya bat m�tsva yaşına 
kadar çocuklar gün boyu değ�l, yalnızca b�rkaç saat boyunca oruç tutarlar (Şulhan Aruh 
ve M�şna Berura 616:2).

B�r keres�nde kutsal Tannalar Rab� Me�r, Rab� Yeuda ve Rab� Yose seyahatteyd�ler 
ve Cuma günü geld�ğ�nde kutsal Şabat gününü geç�rmek üzere b�r hana g�rd�ler.

Tannalar hancıya “Adın ned�r?” d�ye sordular. “Adım K�dor” d�ye cevap verd� hancı.
Rab� Me�r b�r �nsanın �y� m� yoksa kötü mü olduğunu �sm�ne göre anlayab�lmekteyd� 

ve han sah�b�n�n adının ‘K�dor’ olduğunu duyunca onun �y� b�r �nsan olmadığını 
anlamıştı. Bu nedenle Rab� Me�r kend� parasını ona emanet etmey�p, bunun yer�ne 
mezarlığa gömdü. Rab� Yeuda ve Rab� Yose �se paralarını hancıya emanet ett�ler.

Ve gerçekten de, Şabat sona erd�kten sonra paralarını ger� �sted�kler� zaman ‘K�dor’ 
küstahça “Ne münasebet? Bana para falan vermed�n�z!” d�ye yalan söyled�.

B�raz sonra Tannalar, ‘K�dor’un bıyıklarına b�raz merc�mek yapışmış olduğunu 
fark ett�ler. Adam merc�mek yem�ş ve bıyıklarını s�lmem�şt�… Tannalar acele ederek 
hemen ‘K�dor’un karısına g�tt�ler ve ona “Kocan paramızı b�ze ger� vermen� söyled�. 
Doğru söyled�ğ�m�z� anlaman �ç�n de �şaret olarak bugün merc�mek yed�ğ�n�z� anlattı” 
ded�ler… Kadın onlara �nandı ve paralarını �ade ett�.

Yaprak
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Rab� Yeoşua ben Lev�’n�n nesl�nde 
Tora öğren�m�n�n esası, Rab� Yeuda A-Nas� 
ve öğrenc�ler� tarafından derlenm�ş olan 
M�şna’da aktarılan Tannaların sözler�n� 
açıklamak ve bu öğret�ler�n gerekçeler�n� 
bel�rtmek şekl�ndeyd�. Aynısı, derlenmeler� 
o dönemde Rab� H�ya ve Rab� Oşaya 
tarafından tamamlanmış olan Tosefta ve 
Baraytalarda yer alan Tannaların öğret�ler� 
�ç�n de yapılmaktaydı.

N�tek�m Gemara’da Rab� Yeoşua ben 
Lev�’n�n, Tannaların sözler�n� açıklayan ve 
�zah eden b�rçok öğret�s�n� okumaktayız.

Rab� Yeoşua ben Lev�, M�şna’da adı 
geçen tek Amoradır. Masehet Okats�n’�n 

sonunda kend�s�n�n ünlü b�r dey�ş� vardır: 
“Rab� Yeoşua ben Lev� şöyle ded�: 
Gelecekte Kutsal ve Mübarek Tanrı, her 
b�r tsad�ke üç yüz on dünyayı m�ras olarak 
verecekt�r…”

Rab� Yeoşua ben Lev�, agada öğret�ler� 
alanında büyük b�r uzmandı ve hem Bab�l 
hem de Yeruşalay�m Talmudunun her 
yer�nde, Gemara’dak� agada ve musar 
(et�k) öğret�ler�yle bağlantılı yüzlerce 
sözü yer alır.

Rab� Yeoşua ben Lev�’n�n bet 
m�draşında Rav Ş�m� bar Ukva adında b�r 
haham oturur ve agada sözler�n� onun �ç�n 
derlerd�.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Birinci Nesil Amoraim
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Şabat Günü Suya Düşen Bebek
B�r k�ş� hayat� tehl�ke 

(p�kuah nefeş) �ç�nde olduğu 
takd�rde onu kurtarmak �ç�n, 
en ağır üç günah har�c�nde, 
Tora’nın yasakladığı tüm 
�hlallerde bulunulab�l�r.

Gemara Şabat günü 
suya düşen ve nerede olduğu 
görülemeyen b�r bebeğ� buna 
örnek olarak vermekted�r. 
Böyle b�r durumda balıkçı 
ağları get�r�l�p suya ser�l�r; z�ra 
belk� bu sayede çocuk da ağla b�rl�kte çıkacak ve hayatı kurtulacaktır. Ama ağları 
suya serd�ğ�m�z zaman başka neler olur? Ağa balıklar da yakalanır. Kutsal Şabat 
günü balık avlamak yasaktır Ama bebeğ� kurtarmayı denemek �ç�n Şabat �hlal 
ed�leb�l�r.

Gemara, sadece “safek p�kuah nefeş” (hayat� tehl�ke şüphes�) durumunun 
b�le bütün Tora’yı ger� plana �tt�ğ�n� söylemekted�r. Örneğ�n eğer b�r doktor hasta 
�ç�n “Hayat� tehl�kes� olup olmadığından em�n değ�l�m. Olab�l�r de, olmayab�l�r 
de” d�yorsa, böyle b�r durumda b�le hastayı kurtarmak �ç�n �hlalde bulunulab�l�r.

Gemara, hayat kurtarmanın son derece öneml� olduğunu vurgulamaktadır. 
O kadar k�, eğer Şabat günü b�r k�ş�y� kurtarma gereğ� doğarsa, Şabat günü 
yapılması yasak olan eylemler� yapması Yahud� olmayan b�r�nden r�ca ed�lmez, 
bunlar, Şabat �hlal� anlamına gelecekse b�le, b�zzat Yahud�ler tarafından yapılır.

Yaprak
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O ş�md� Göklerdek� Baba’sının 
huzurunda durmaktaydı; sıradan şeyler�n 
kend�s�n� duasının ortasında rahatsız 
etmes�ne �z�n verecek değ�ld�!

Saygın komutan ayakta dua 
etmekte olan Yahud�’y� gördü. Faytonu 
durdurdu ve Yahud�’y� selamladı. 
Ama has�d Yahud�’n�n kend�s�ne h�ç 
bakma zahmet�nde b�le bulunmadığını 

görünce komutan çok şaşırdı. Has�d 
kend� fısıltılarına dalıp g�tm�şt� ve onun 
selamına karşılık verm�yordu.

Komutan kend�s�n� selamlamayan 
has�d adamın cesaret� karşısında hayrete 
düşmüştü. Yahud�’n�n duasını b�t�rmes�n� 
beklemeye karar verd�. Bu davranışını 
haklı çıkarmak üzere nasıl b�r açıklama 
yapacağını görmek �st�yordu.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
81’de

Kimin Huzurunda Durduğunu Bil (devam)
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Son M�şna

Teşuva M�tsvası – Çok Özel B�r Armağan

Bu sayfada Masehet Yoma’nın son m�şnasını öğren�yoruz.
Masehet henüz b�tm�ş değ�l; hâlâ üç yapraklık Gemara var. Ama Masehet Yoma’nın 

bundan sonrak� kısmında bundan başka m�şna yok.
Bu m�şnada Rab� Elazar ben Azarya, Yom Ak�pur�m’�n, b�r Yahud�’n�n Kutsal ve 

Mübarek Tanrı’ya karşı �şled�ğ� günahları �ç�n kefaret sağladığını söylemekted�r. Ama aynısı, 
b�r Yahud�’n�n, akranlarına karşı �şled�ğ� günahları �ç�n geçerl� değ�ld�r. Örneğ�n b�r k�ş� 
yanlışlıkla yasak b�r y�yeceğ� yed�yse, Kutsal ve Mübarek Tanrı’ya karşı kabahat �şlem�şt�r. 
Ama b�r akranını gücend�ren b�r Yahud�, o akranından özür d�lemekle yükümlüdür! Eğer 
böyle yapmadıysa, Yom Ak�pur�m bu günah �ç�n kefaret sağlamaz.

M�şna bunun ardından Rab� Ak�va’nın sözler�n� aktarmaktadır. “Rab� Ak�va şöyle ded�: 
Ne mutlu s�ze ey Y�srael!” Y�srael halkı büyük b�r şansa sah�pt�r, z�ra Yom Ak�pur�m’de 
B�zzat Kutsal ve Mübarek Tanrı, günahları tem�zler ve kefaret sağlar. Ve Tanrı’ya sıkı sıkıya 
yapışarak teşuva yapmak �steyen Yahud�ler�n günahları tem�zlen�r ve ortadan kalkar (Prag’lı 
Maaral, “Şabat Şuva” deraşası).

Bu yaprakta öğrend�ğ�m�z Gemara’da, teşuva m�tsvası hakkında b�lg� alıyoruz.
Kutsal Tora’mız b�rkaç yerde, her b�rey�n, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın �sted�ğ� şek�lde 

davranıp davranmadığını değerlend�rmes� ve tam b�r teşuva yapması gerekt�ğ�n� bel�rtmekted�r. 
Tüm peygamberler de Y�srael halkına teşuva yapmanın önem�n� hatırlatır ve onları bu yönde 
uyandırırlardı.

B�l�yor musunuz? Tora’da teşuva yapmanın gerekl� olduğunu söyleyen özel b�r m�tsva 
vardır! Teşuva ayrıca, A-Şem’�n b�ze verm�ş olduğu çok özel b�r armağandır da.

Neden armağandır? Çünkü Kutsal ve Mübarek Tanrı “K�m günah �şled�yse – kaybett�. 
Bunu düzeltmen�n olanağı yok!” d�yeb�l�rd�. Tıpkı düşüp kırılan cam b�r bardağı tekrar 
onarmanın mümkün olmaması g�b�, aynı şek�lde, günah �şlem�ş b�r k�ş�n�n de kend�s�n� 
düzeltmes�n�n �mkânsız olduğunu söyleyeb�l�rd�.

Ama Evren�n Efend�s�, büyük merhamet�yle, �nsanlara teşuva yapma ve kend�ler�n� 
düzeltme olanağı tanımıştır.

Şunu b�lmek öneml�d�r: Rambam’ın yazdığına göre, tam teşuva yapan herkes Kutsal ve 
Mübarek Tanrı’nın gözünde “sev�len, kıymetl� ve yakın” added�l�r.
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Rab� Yeoşua ben Lev� müth�ş b�r has�dd� 
ve nesl�n�n seçk�n �nsanlarından b�r�yd�. 
Onun sayes�nde, ömrü boyunca gökkuşağı 
h�ç görünmem�şt�r. Güzel b�r görünüme 
ve Tanrı’nın meleğ�n� andıran b�r çehreye 
sah�pt�. Yabancı halklar b�le onun kuts�yet�n� 
tanıyordu. Anlatıldığına göre Roma’ya 
geld�ğ�nde �mparatorluğun tüm bakanları onun 
etten kem�kten b�r �nsana a�t değ�lm�ş g�b� 
görünen, ışık saçan görünümü karşısında saygı 
ve tesl�m�yetle ayağa kalkmışlardır.

Peygamber El�yau ona sık sık görünürdü; 
hatta �k�s� b�rl�kte Tora öğren�rlerd�.

Tora öğren�m�ndek� müth�ş azm� ve Tora 
�ç�n tutuşan sevg�s�, bel�rl� b�r çıban hastalığına 
yakalanmış k�ş�ler arasında bulunduğu b�r 
sırada �fade bulmuştu. O zamanlarda bu 
hastalık çok bulaşıcı ve ölümcüldü ve hastalar 

�zole ed�lerek toplumdan uzaklaştırılıyorlardı. 
Rab� Yeoşua ben Lev� �se bu hastalara Tora 
öğretmeye g�derd�, çünkü kend�s�nden başka 
onlara Tora öğretmey� kabul edecek k�mse 
bulunamuyordu. Rab� Yeoşua, Tora’nın, onu 
öğrenenler� koruyup kurtarma gücünden 
sonuna kadar em�nd�.

Rab� Yeoşua ben Lev�, torunlara Tora 
öğretmeye de büyük b�r önem verm�şt�r. Tora’da 
“onları [=Tora’nın sözler�n�] oğullarına 
ve oğullarının oğullarına b�ld�receks�n” 
sözler�n�n hemen ardından “Horev’de Tanrın 
A-Şem’�n huzurunda durduğun o gün” �fades� 
yer alır. Rab� Yeoşua ben Lev� bu durumu şöyle 
açıklamıştır: “Her k�m oğlunun oğluna Tora 
öğret�rse, [torunu] Tora’yı sank� S�nay’dan 
almış g�b�d�r.”

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Birinci Nesil Amoraim
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Nasıl Teşuva Yapılır?
Öncek� yaprakta, Tora’da 

teşuvayı öngören “yap” şekl�nde 
b�r em�r olduğunu öğrenm�şt�k.

Teşuva nasıl yapılır?
Gemara bunu pasuklardan 

öğrend�ğ�m�z� bel�rtmekted�r. 
İhlalde bulunmuş ve Kutsal ve 
Mübarek Tanrı’nın huzurunda 
teşuva yapma arzusu taşıyan b�r 
k�ş�, sözler� ağzından çıkararak 
b�r �t�rafta bulunmalı ve şöyle 
demel�d�r: “Evren�n Efend�s�! 
Sen�n huzurunda hata ett�m. 
Yaptığım şeyden p�şmanlık 
duyuyorum ve b�r daha bu 
hatama dönüp günah �şlemek 
�stem�yorum.”

D�kkat ed�n! Teşuva bu 
şek�lde yapılır: P�şmanlık. 
İşlenen kabahat neden�yle 
üzüntü duyulmalıdır. Günahı 
terk etmek ve gelecek için 
karar almak. Söz konusu günahı 
�şlemey� bırakmak ve bunu b�r 
daha yapmama konusunda b�r 
taahhütte bulunmak gerek�r. 
V�duy (�t�raf). İşlenen günah, 
Tanrı’nın huzurunda sözel olarak �t�raf ed�lmel�d�r.

Mutlaka b�l�yorsunuzdur; Elul ayı ve On Teşuva Günü boyunca herkes, tam 
olarak Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın �sted�ğ� şek�lde davranmış olup olmadığını 
b�r değerlend�rmeye tab� tutar ve bu nedenle b�rçok k�ş�, teşuva konusunu �şleyen 
k�taplar okumayı âdet ed�nm�şt�r. Bu k�taplar arasında Rambam’ın yazmış olduğu 
teşuva alahaları �le Rabenu Yona’nın “Şaare Teşuva” adlı eser� sayılab�l�r.

Yaprak
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Yahud� bu tertem�z duasını 
tamamadığı zaman komutan ona öfkeyle 
çıkıştı:

“Akılsız ve sorumsuz Yahud�! 
S�z�n Tora’nızda ‘Canınızı fazlasıyla 
korumalısınız’ d�ye yazıyor. H�çb�r zarar 
görmemek �ç�n hayatınızı korumanız 
emred�lm�ş. Öyleyse sen� selamladığım 
zaman neden selamıma cevap vermed�n? 

Bana böyle küstahça davranman ve 
onurumu bu şek�lde haf�fsemen karşısında 
kafanı keseb�l�rd�m ve k�msen�n de 
bundan haber� olmazdı!”

“Lütfen sözler�m� d�nley�n” d�ye 
r�cada bulundu has�d, komutanı 
sak�nleşt�rmek �ç�n. “S�ze, davranışımın 
sebeb�n�, sayılı ve bas�t b�rkaç sözcükle 
anlatacağım.”

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
85’te

Kimin Huzurunda Durduğunu Bil (devam)

YOMA PEREK 8: YOM AKİPURİM



82

Ne�la Duası

Sevg�l� çocuklar! Masehet Yoma’nın son yaprağına geld�k. Bu yaprakta 
Gemara, Yom Ak�pur�m’de “Ne�la” adı ver�len özel b�r dua ed�ld�ğ�n� 
hatırlatmaktadır.

“Ned�r “Ne�la duası” ve bu duaya neden bu �s�m ver�lm�şt�r?
Bet-Am�kdaş’ın ayakta olduğu zamanlarda Yom Ak�pur�m’de Bet-

Am�kdaş’ta dua ederler ve gün sona ermeden kısa b�r süre önce de Bet-
Am�kdaş’ın kapılarını k�l�tlerlerd�, z�ra herkes ev�ne g�tmek üzere dışarı 
çıkmış olurdu. Kapıları k�l�tlemeden önce b�r dua ed�l�rd� ve bu nedenle duaya 
“Ne�la” yan� “k�l�tleme” duası adı ver�lm�şt�r.

Duanın “Ne�la” olarak adlandırılmasının b�r sebeb� daha vardır: Bu dua, 
Yom Ak�pur�m sona ermeden ve Gökler�n kapıları “k�l�tlenmeden” önce ed�l�r.

Bu kutsal gün sona ermeden önce herkes�n Tanrı katındak� yargı hükmü 
mühürlen�r ve bu nedenle dua sırasında “hotmenu besefer hay�m” (b�z� yaşam 
k�tabına mühürle) den�r; z�ra karar tam o sıralarda mühürlenmekted�r.

Yom Ak�pur�m çıkışında suka yapmak: B�r m�tsvadan d�ğer b�r m�tsvaya 
çıkma amacıyla Yom Ak�pur�m çıkışında hemen suka �nşaatına başlamaya 
özen gösteren k�ş�ler vardır (Rema, Orah Hay�m 624:5).

Yaprak
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Rab� Yeoşua ben Lev� zeng�nl�ğe ve 
uzun b�r ömre na�l olmuştur.

Hayatının sonlarına doğru güçten 
düşmüş olmasına rağmen kend� katı 
standartlarına göre hareket etmey� 
sürdürmüş ve T�şa BeAv’da ardışık �k� gün 
boyunca – hem 9 Av’da hem de 10 Av’da – 
oruç tutmuştur. [Bazı yüksek düzeyl� k�ş�ler 
bu şek�lde davranırdı, çünkü Bet-Am�kdaş 
9 Av günü ateşe ver�lm�ş ve 10 Av günü 
boyuna yanmıştı. Ama normal kurala göre 
T�şa BeAv orucu sadece 9 Av’da tutulur.]

Bu dünyadan göçme vakt� geld�ğ�nde 
Rab� Yeoşua ben Lev�, ölüm meleğ�ne, 

önce Gan Eden’de kend�s� �ç�n hazırlanmış 
olan yer� görmek �sted�ğ�n� söyled�. Melek 
onu yolda götürürken, Rab� Yeoşua ben 
Lev� ölüm meleğ�n�n el�nden bıçağını 
kaparak ger� vermeyeceğ�ne da�r yem�n 
ett�. Kutsal ve Mübarek Tanrı şöyle 
ded�: “Rab� Yeoşua ben Lev�, tüm hayatı 
boyunca asla yem�n�nden dönmed�ğ� �ç�n, 
ş�md� de yem�n�n� bozamayız.” Ve böylece 
Rab� Yeoşua ben Lev� ölümün tadını 
almadan, Gan Eden’e canlı olarak g�rm�ş, 
Peygamber El�yau da “Lev�’n�n oğluna yer 
açın!” d�ye duyuruda bulunmuştur.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Birinci Nesil Amoraim

Rab� 
Yeoşua 

ben Lev�

Vefatı


