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Masehet Suka

Yapılab�lecek En Küçük Sukanın Boyu Ned�r?

M�şnaların derley�c�s� Rab� Yeuda A-Nas�, masehetler�n sıralamasını da bel�rlem�şt�r. 
Acaba s�zce Masehet Suka’yı neden Masehet Yoma’dan sonraya yerleşt�rm�şt�r? Evet 
b�ld�n�z! Çünkü Sukot bayramı, Yom Ak�pur�m’den hemen sonraya rastlar (Tosafot Yom 
Tov).

Masehet Suka’da, Sukot bayramına özgü m�tsvalar hakkında b�lg� almaktayız. Örneğ�n 
kullanıma uygun (keşera) b�r suka nasıl �nşa ed�l�r? Kaşer etrog nasıldır? Hang� lulav 
kaşerd�r? Ve bunlar g�b� daha b�rçok kural.

Onur Bulutlarını Hatırlamak: Genell�kle b�r m�tsva yer�ne get�r�l�rken �nsanın aklında 
tutması gereken özel düşünce ve n�yetler pek yoktur. Örneğ�n kapıya mezuza taktığımız 
zaman, yalnızca mezuza m�tsvasını yapmaya n�yetlenmem�z yeterl�d�r.

Suka m�tsvasında �se özel b�r durum söz konusudur. Bu m�tsvayı yer�ne get�rd�ğ�m�z 
zaman, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın b�ze bu m�tsvayı neden verd�ğ�n� hatırlamamız gerek�r.

Tora bunu açıklamaktadır: “Yed� gün boyunca çardaklarda (sukalarda) yaşayacaksınız… 
Bu sayede [tüm] nes�ller�n�z, Bene-Y�srael’�, Mısır Ülkes�’nden çıkardığım zaman 
çardaklarda yaşattığımı b�leceklerd�r” (Vay�kra 23:42-43).

Bene-Y�srael Mısır’dan çıktıkları zaman, A-Şem onları çeş�tl� dış tehl�kelerden 
koruma amacıyla her yönden ‘Onur Bulutları’ �le sarmıştır. İşte, Kutsal ve Mübarek Tanrı 
o har�ka muc�zeler� hatırlamamız �ç�n sukada oturmamızı ve Onur Bulutlarını hatırlayıp 
düşünmem�z� emretm�şt�r (Tur Şulhan Aruh ve M�şna Berura 625).

Masehet Suka’nın �lk yapraklarında sukanın ne büyüklükte olması gerekt�ğ�n� 
öğren�yoruz. Acaba çok yüksek veya çok alçak b�r suka da yapılab�l�r m�? İç�ne zar zor 
g�r�leb�lecek kadar küçük b�r suka yapmak mümkün müdür? Sukanın kaç tane duvarı 
olmalıdır? B�r veya �k� duvar yeterl� m�d�r, yoksa üç veya dört mü olmalıdır?

İşte s�ze öneml� b�r alaha: Herkes b�r odanın g�r�ş�ne mezuza takmak gerekt�ğ�n� 
b�l�r. Ama eğer b�r oda 4 ama x 4 amadan (farklı görüşlere göre yaklaşık 2 x 2 m. veya 
2,40 x 2,40 m.) küçükse, o zaman mezuzadan muaftır.

Acaba sukanın da mı 4 ama x 4 ama ebadında olması gerek�r? Hayır! B�r suka 
bundan çok daha küçük boyutlarda b�le yapılab�l�r. Yapılab�lecek en küçük sukanın 
boyutları 7 tefah x 7 tefahtır (yaklaşık 70 x 70 cm.). Böyle b�r suka b�r �nsanın ve küçük 
b�r masanın g�reb�leceğ� boyuttadır.
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MASEHET SUKA
PEREK 1: 

SUKA ŞEİ GEVOA

SUKA PEREK 1: SUKA ŞEİ GEVOA

Devamı
33’de

Kimin Huzurunda Durduğunu Bil (devam)
Saygın komutan has�d�n sözler�n� 

d�nlemey� kabul ett�. Ve şöyle ded� has�d:
“Kend�n�z� b�r an �ç�n, kralın karşısında 

dururken hayal ed�n. Majesteler�yle yüz 
yüze konuşmaya na�l olmuşsunuz. Büyük 
b�r heyecan, ama aynı zamanda ted�rg�nl�k 
ve end�şeyle, ağzınızdan çıkardığınız her 
sözcüğü b�rkaç kez düşünüyorsunuz. 
B�rden b�re b�r dostunuz yaklaşıp s�z� 

selamlıyor. Acaba d�kkat�n�z� ona yönelt�r 
m�yd�n�z?”

“Tab�� k� hayır!” d�ye cevap verd� 
komutan kend�nden em�n b�r şek�lde.

“Pek�, benden bekled�ğ�n�z g�b�, 
dostunuzun sadece selamına cevap 
ver�rsen�z, hatta sadece başınızı 
sallarsanız, s�ze ne yaparlar?” d�ye devam 
ett� has�d soru sormaya.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
89’da
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En Yüksek Suka

Bu yaprakta sukayı ne kadar yüksek 
yapmak gerekt�ğ�n� öğreneceğ�z. 
Sukanın ne aşırı yüksek ne de aşırı 
alçak olması gerek�r.

Sukanın, toprakla bağlantısı 
kes�lm�ş b�tk�lerle yapılan üst örtüsüne 
“sehah” adı ver�l�r. M�şna, sehahı y�rm� 
amadan (yaklaşık 10 m.; dört katlı 
b�r b�na kadar) daha yüksek olan b�r 
sukanın “pesula” (geçers�z) olduğunu 
söylemekted�r.

Neden? Raba bunu Gemara’da şöyle açıklamaktadır: Böyle b�r sukada oturan k�ş�, 
çok yüksekte olan sehahı normal görüş h�zasından görmed�ğ� �ç�n, sukada oturduğunu 
h�ç h�ssetmeyecekt�r b�le.

Gereğ�nden daha yüksek b�r suka yapmış b�r k�ş� ne yapmalıdır? Acaba sukayı 
bütünüyle söküp yen�den m� �nşa etmel�d�r?! Gemara bunun bas�t b�r çözümü olduğunu 
söylemekted�r. Bu k�ş�, zem�n� yükseltme amacıyla sukanın �ç�ne taşlar veya kum koyup 
zem�nle sehah arasındak� mesafey� y�rm� amadan az olacak şek�lde azaltab�l�r (bkz. 
Şulhan Aruh Orah Hay�m 633:4).

Ş�md� de en alçak suka ölçüler�n� öğrenel�m. Gemara, on tefahtan (yaklaşık 1 m.) 
daha alçak b�r sukanın “pesula” olduğunu öğretmekted�r. Pek�, gereğ�nden alçak b�r suka 
yapmış b�r k�ş� onu sökmek zorunda mıdır?! Gemara böyle b�r� �ç�n de çözüm olduğunu 
söylemekted�r: Sukanın �ç�ndek� zem�n�, sehahla arasında en az on tefah mesafe olacak 
şek�lde kazab�l�r.
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İlk Amora�m nesl�nde Erets-Y�srael’de 
yaşamıştır. Amoraların �lk nesl�ne mensup 
Y�srael hahamlarının en büyükler�nden olan 
Rab� Yeoşua ben Lev� onun damadıydı (bkz. 
sayfa 76).

Sonrak� nesl�n büyükler�nden Bar Kapara, 
kend� öğrenc�ler�n� Rab� Yose ben Patros’tan 
Tora öğrenmeye gönder�rd�.

Tora öğren�m�ndek� sürekl�l�ğ� ünlüydü. 

Anlatıldığına göre, yas tuttuğu zaman b�le 
kend�s�n� Tora öğren�m�nden alıkoymamıştı. 
Her ne kadar b�r avel (yastak� k�ş�) �ç�n Tora 
öğrenmek, �nsana sev�nç verd�ğ� �ç�n yasaksa 
da, Rab� Yose ben Patros Tora öğren�m� 
olmadan var olmayı olanaksız gördüğünden, 
Tora öğren�m� onun �ç�n serbestt�.

Rab� Yose ben Patros, Tora’nın pasuklarını 
açıklayan b�r agada uzmanı olarak ünlenm�şt�r.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Birinci Nesil Amoraim

Rabi Yose ben Patros

SUKA PEREK 1: SUKA ŞEİ GEVOA

Koen Gadol’un Alnındak� Altın Ts�ts
Bu yaprakta Koen Gadol’un alnındak� ts�ts adlı levhayı öğren�yoruz.
Ts�ts hang� maddeden yapılmıştı ve onu nasıl yapmışlardı?
B�r altın parçası aldılar ve onu neredeyse b�r kâğıt yaprağı kadar �nce hale get�rd�ler. 

Bunun ardından, �k� parmak en�nde b�r şer�t hazırladılar. Bu �nce levha Koen Gadol’un 
alnında yer alır ve b�r kulaktan d�ğer�ne kadar er�ş�rd�.

Ts�ts�n üzer�ne �k� sözcük kazınmıştı: “Kodeş L’A-Şem”. Tanrı’nın İsm�’n� onurlandırma 
amacıyla, “Kodeş” sözcüğünü daha alçağa, “L’A-Şem” sözcüğünü �se daha yükseğe 
kazımışlardı.

“Kodeş L’A-Şem” sözler�n�n anlamı ned�r? Y�srael halkı “Kodeş” yan� “kutsal” olarak 
adlandırılır, çünkü kutsal b�r halktır. Ve “kutsal” olan Y�srael halkı, da�ma “L’A-Şem”, yan� 
“A-Şem’e”, “Tanrı’ya” yaklaşmak �ster (Or A-Hay�m A-Kadoş).

Yaprak
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Sukanın Duvarları

Sukanın duvarlarına “defanot” (tek�l: “dofen”) adı ver�l�r. Bu yaprakta defanot 
hakkında b�lg� alıyoruz.

Sukanın duvarları hang� malzemelerden yapılab�l�r?
Her şeyden yapılab�l�r. Dem�rden, tahtadan, plast�kten – her şeyden! Ama b�r 

şeye d�kkat etmek gerek�r: Sukanın �ç�nde oturmanın key�fl � olması �ç�n, duvarlardan 
kötü b�r koku gelmemel�d�r (Rema).

Sukaya kaç duvar yapmak gerek�r?
Hahamlarımız Tora’nın pasuklarından, sukaya en az üç dofen yapmak gerekt�ğ�n� 

öğrenm�şlerd�r. Yalnızca �k� duvarı olan b�r suka – “pesula”dır (geçers�z).
Defanot ne yüksekl�kte olmalıdır?
En az on tefah (yaklaşık 1 m.).
Gemara �lg�nç b�r şey söylemekted�r. Yüksek b�r sukası olan k�ş� de yalnızca 

on tefah yüksekl�ğ�nde duvarlar yapab�l�r ve duvarların sehaha (sukanın üst örtüsü) 
kadar er�şmes� şart değ�ld�r.

Bu özel alahayı Kutsal ve Mübarek Tanrı, Moşe Rabenu’ya S�nay Dağı’nda 
�letm�şt�r. Bu alahaya göre, duvarlar sank� yukarı doğru çıkmaya devam ed�yor ve 
sehaha kadar ulaşıyormuş g�b� kabul ed�l�r.

Yaprak

6

SUKA PEREK 1: SUKA ŞEİ GEVOA

Da�re Şekl�nde Suka

Öncek� yaprakta sukaya en az 
üç tane duvar (defanot) yapmak 
gerekt�ğ�n� öğrenm�şt�k.

Bakalım şu durum �ç�n ne 
d�yeceks�n�z: Reuven, da�re 
şekl�nde b�r suka �nşa ett�! Acaba 
bu suka en az üç duvarı varmış 
g�b� kabul ed�leb�l�r m�? Gemara 
bunun cevabının “evet” olduğunu 
söylemekted�r! Yuvarlak b�r suka 
da “keşera”dır (geçerl�).

Ama gel�n, 3. yaprakta 
öğrend�ğ�m�z kuralı hatırlayalım: sukanın alanının en az yed� tefah x yed� tefah olması 
gerekmekted�r. Da�re şekl�ndek� b�r sukada yed� tefah x yed� tefah alan olduğunu 
nasıl ölçeb�l�r�z? Bunun �ç�n çok bas�t b�r çözüm vardır: Reuven yed� tefah x yed� 
tefah ölçüler�nde b�r kare alıp bunu da�re şekl�ndek� sukanın zem�n�ne yatırmayı 
deneyeb�l�r. Eğer bunu yapab�l�yorsa, o zaman suka kes�nl�kle “keşera”dır.

Sukanın üzer�ne ne kadar sehah örtülmel�d�r? Bu yaprakta b�r konuyu 
daha öğren�yoruz: M�şna, sukanın üzer�n�n, geç�rd�ğ� güneş ışığından daha çok 
gölge yapacak m�ktarda sehahla kaplanması gerekt�ğ�n� söylemekted�r. Eğer sehah 
konduktan sonra hâlâ yaptığı gölgeden daha çok güneş ışığı varsa, o zaman suka 
“pesula”dır.

Yaprak
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Esk�den Çömlekçiler Böyle Yaşardı
Bu yazımızda çömlek üret�m�yle uğraşan �nsanların b�r zamanlar nasıl 

yaşadıklarını öğreneceğ�z.
Gemara bu k�ş�ler�n kend�ler�ne �k� çardak �nşa ett�kler�n� anlatmaktadır. 

B�r çardak sokağa yakın olurdu ve �ç�nde de çanak-çömlek g�b� k�lden mamul 
ürünler�n üret�m�n� gerçekleşt�rd�kler� atölyeler�yle bunların satışı �ç�n b�r dükkân 
yer alırdı. Bu çardak yoluyla, �kamet �ç�n kullandıkları �çtek� �k�nc� çardağa 
g�rerlerd�.

Rab� Me�r çömlekç�lere şöyle ded�: “S�z yıl boyunca �çtek� çardakta y�yor, 
�ç�yor ve �kamet ed�yorsunuz. Bu nedenle Sukot bayramında bu çardağı suka 
olarak kullanamazsınız, çünkü Sukot bayramında b�r Yahud� kend� ev�nden dışarı 
çıkıp sukada yaşadığını h�ssetmel�d�r. Ama s�z hep aynı yerde kalmış oluyorsunuz.

“Bu yüzden �çtek� çardaktan dıştak� çardağa, yan� dükkânınıza çıkmanız 
gerek�yor. Normalde orada y�y�p �çmed�ğ�n�z �ç�n suka m�tsvasını o çardakta 
kuralına uygun b�r şek�lde yer�ne get�reb�l�rs�n�z.”

Yaprak
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İlk Amora�m nesl�nde yaşamış Erets-
Y�srael Hahamlarındandır. Amora Rab� 
Yohanan ben Arza’nın arkadaşıydı.

B�rçok Amora onun yanında Tora 
öğrenmeye gelm�ş ve daha sonraları onun 
�sm�yle alahalar aktarmıştır. Bu Amoralar 
arasında Rab� Aha, Rab� S�man ve Rab� 

Ş�mon bar Aba da sayılab�l�r.
Öğrenc�ler� arasında, �k�nc� Amora�m 

nesl�nde Y�srael’�n başkanlık ve l�derl�ğ�n� 
yapmış ve Rab� Yose ben Neoray’ın 
�sm�yle bazı alahalar aktarmış olan büyük 
Amora Rab� Yohanan da vardır.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Birinci Nesil Amoraim

Rabi Yose 
ben 

Neoray

SUKA PEREK 1: SUKA ŞEİ GEVOA

Sehah Yerleşt�r�l�rken Ne Düşünülmel�d�r?
Herkes her yıl, b�r suka �nşa ed�p suka m�tsvasını yer�ne get�rmek �ç�n Sukot 

bayramını dört gözle bekler.
Pek�, sukayı �nşa eden ve üzer�n� toprakla bağlantısı kes�lm�ş b�tk�lerden 

yapılmış sehah adlı örtüyle kapatan b�r k�ş� o sırada ne düşünmel�d�r?
H�çb�r şey! Örneğ�n “Bu sukayı, suka m�tsvası adına �nşa ed�yorum” veya 

“Bu sehahı, suka m�tsvası adına örtüyorum” g�b� b�r n�yet tutmasına gerek yoktur. 
Sehahı öyles�ne koyab�l�r ve bu şek�lde de sehah “kaşer”d�r.

D�kkat ed�lmes� gereken tek şey, sehahın başka b�r amaçla değ�l, özell�kle 
güneşten koruyacak b�r gölge amacıyla konmasıdır. Örneğ�n eğer b�r k�ş� sehahı, 
[örneğ�n bayramdan �k� ay önce,] koyacak başka b�r yer� olmadığı �ç�n sukanın 
üstüne koyduysa, o zaman bu suka “pesula”dır! Sehahı kaldırıp, bu kez, özell�kle 
gölge etmes� amacıyla tekrar koymalıdır.

Pek�, ya ts�ts�t m�tsvası?
Gemara, ts�ts�t m�tsvasının suka m�tsvasından farklı olduğunu söylemekted�r! 

Dört köşel� b�r g�ys�n�n köşeler�ne ts�ts�t �pler� bağlandığı sırada, “leşem m�tsvat 
ts�ts�t” (ts�ts�t m�tsvası adına) demek gerek�r. Başka b�r dey�şle: “Bu �pl�kler� 
daha sonra bu g�ys�y� g�yd�ğ�mde ts�ts�t m�tsvasını yer�ne get�rme amacıyla 
bağlıyorum.”

Bu düşünceye “l�şma”, yan� “yapılan m�tsvanın adına, uğruna” adı ver�l�r. 
K�ş� m�tsvayı yaptığı sırada o m�tsva uğruna hareket ett�ğ�n� düşünmel�d�r.

“L�şma” yapılması gereken başka m�tsvaları, önümüzdek� yapraklarda 
göreceğ�z.

Yaprak
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SUKA PEREK 1: SUKA ŞEİ GEVOA

Sukada Neden Yorgan Altında Uyunab�l�r?

Herkes sukada sehahın altında 
uyumak gerekt�ğ�n� b�l�r.

Gel�n b�r soru soralım: 
Neden Sukot bayramında, 
sukada yorganla örtülü halde 
uyuyab�l�yoruz? Bunu yaptığımız 
zaman sehah yer�ne yorganın 
altında değ�l m�y�z?!

Cevap çok bas�t. Yorgan 
b�r çatı değ�l, tıpkı g�ys� g�b� 
b�r örtüdür. Ve sukada yemek 
yerken başında şapkayla oturan 
b�r k�ş�n�n, başı doğrudan sehahı 
“görmüyor” olsa da, şapkasını çıkarmasına gerek olmadığını hep�m�z anlayab�l�r�z. 
İşte aynı sebeple, sukada yorganla örtülü halde uyunab�l�r de.

Ş�md� Gemara’nın ele aldığı �lg�nç b�r konuyu öğreneceğ�z.
B�r zamanlar “c�b�nl�k” d�ye b�r şey vardı. İbran�ce bunun karşılığı “k�la” 

sözcüğüdür.
“K�la”, yan� c�b�nl�k, yüksek köşe d�rekler� olan b�r yatağın d�rekler� arasına 

ger�len b�r tüldür. Esk�den bu amaçla b�r bez kullanırlardı ve yataktak� b�r k�ş� sank� 
b�r çadırın �ç�ndeym�ş g�b�yd�.

Gemara bu yaprakta, suka �ç�nde böyle b�r yatakta uyumanın mümkün olup 
olmadığı üzer�nde durmaktadır: Acaba c�b�nl�k b�r çatı mı sayılır, yoksa b�r örtü mü?

Yaprak

10

Noy M�tsva
Yaprak
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Sevg�l� çocuklar! Bu yazımızda Arbaat A-M�n�m (dört b�tk� türü) hakkında b�lg� 

alacağız.
Hep�n�z�n mutlaka b�ld�ğ� g�b�, Sukot bayramında dört tür b�tk�y� b�rl�kte ele 

alma şekl�nde b�r m�tsva vardır: a. Etrog (ağaçkavunu). b. Lulav (hurma ağacı dalı). 
c. Adas (mers�n ağacı dalı). d. Arava (söğüt ağacı dalı).

Hahamlarımız şöyle dem�şlerd�r: Etrog sol elde, lulav, adas ve arava �se sağ elde 
tutulur.

Hahamlarımız ayrıca, lulav, adas ve aravayı b�rl�kte bağlamak gerekt�ğ�n� de 
söylem�şlerd�r, çünkü lulavın d�ğer b�tk�lerle b�rl�kte bağlı olması güzel b�r görünüm 
arz eder.

Devamı
33’de

Kimin Huzurunda Durduğunu Bil (devam)
“Kılıçla kellem� uçururlardı” d�ye 

cevap verd� komutan nahoş b�r �fadeyle.
“Ağzınızdan çıkanı kulaklarınız 

duyuyor mu?” ded� has�d komutana. 
“Ben�m durumum s�ze örnek olarak 
verd�ğ�m durumdan çok daha ağır. Örnekte 
etten kem�kten b�r kraldan bahsett�k. 
Böyle b�r�, bugün burada aramızdayken 
yarın toprağın altında gömülmüş olab�l�r. 
Ama etten kem�kten b�r �nsan olmasına 
rağmen s�z başkasına selam vermek �ç�n 

kralın onuruna aykırı davranmazdınız. 
Öyleyse ben k�, her zaman var olmuş 
ve var olacak olan krallar Kralı Kutsal 
ve Mübarek Tanrı’nın huzurundayken, 
tab�� k� ‘canınızı fazlasıyla korumalısınız’ 
m�tsvası neden�yle s�z� selamlayarak 
Tanrı’ya saygısızlık edemezd�m.”

Bu makul sözler komutanın kalb�nde 
kabul gördü. Sak�nleşen komutan has�d� 
davranışı neden�yle cezalandırmayarak 
selametle yoluna gönderd� (Berahot 32b).

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON
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Sehah Hang� Malzemelerden Yapılab�l�r?
D�yel�m k� ev�m�zde, hayvan postundan yapılmış güzel b�r yer örtüsü var. Acaba bu örtü 

sehah olarak sukanın üzer�ne konab�l�r m�? Hayır!... Neden?
Bu yazımızda sehah hakkında �k� öneml� alaha öğreneceğ�z.
a. Sehah, “toprakta yet�şen b�r şeyden” (davar şeg�dulo m�n aarets) yapılmış 

olmalıdır. Başka b�r dey�şle, toprakta büyüyen ve yeşeren b�r malzeme kullanılmalıdır; 
örneğ�n dallar ve yapraklar g�b�. Hayvan postu toprakta yet�şen b�r şey değ�ld�r ve o yüzden 
sehah olarak kullanılamaz; “pasul”dur (geçers�z).

b. Sehah, “tuma kapmayan” b�r şeyden yapılmış olmalıdır. Yan� b�r tuma kaynağı 
değd�ğ� takd�rde tame olacak b�r şey sehah yapımında kullanılamaz.

Neler tuma kapab�l�r? İnsanlar, y�yecekler ve eşyalar (örneğ�n bardaklar, tabaklar 
vs.) tuma kapab�l�r. Böylece artık, tahtadan yapılmış b�le olsa, herhang� b�r eşyanın sehah 
yapımında kullanılamayacağını b�l�yoruz, z�ra bunlar tuma kapab�len şeylerd�r.

Yaprak
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İlk Amora�m nesl�nde Erets-Y�srael’de 
yaşamıştır. Babası, Amora Rab� Hama bar 
B�sa’ydı.

Rab� Yeuda A-Nas�’n�n öğrenc�ler�nden 
Rab� H�ya, Bar Kapara ve Rab� Han�na bar 
Hama g�b� büyük hahamların yanında Tora 
öğrend�. Henüz genç yaşında kesk�n zekâsıyla 
tanınmıştı. Hahamların arasında otururdu ve 
öğren�m� ağzında hep akıcıydı.

Gemara’nın anlattığı üzere, babası Rab� 
Hama, bet m�draşta geç�rd�ğ� on �k� yılın 
ardından ev�ne ger� döndüğünde, öncel�kle 
kend� şehr�ndek� bet m�draşa g�rm�ş ve ger� 
geld�ğ�n� a�les�ne b�ld�rmek üzere ev�ne b�r ulak 
gönderm�şt�. Bu sırada bet m�draşta b�r gençle 
Tora sohbet�ne daldı. Genc�n gen�ş b�lg�ler� 

karşısında çok etk�lenm�şt�. Kend� kend�ne 
“Bu kadar uzun yıllar boyunca uzaklara g�tm�ş 
olmasaydım belk� de oğlum Oşaya’yı �y�ce 
eğ�teb�l�rd�m ve o da bu genç g�b� yüksek 
düzeylere er�şeb�l�rd�” d�ye hayıfl andı. Rab� 
Hama ev�ne geld�ğ�nde, bu genç talm�d hahamın, 
oğlu Oşaya’dan başkası olmadığını gördü. 
Aradan geçen uzun yıllar boyunca b�rb�rler�n� h�ç 
görmed�kler� �ç�n kend� oğlunu tanıyamamıştı. 
Bunun üzer�ne oğluna atıfl a “Ve üçlü b�r s�c�m 
çabucak kopmayacaktır” (Koelet 4:12) pasuğunu 
okuyarak, bu pasukta Rab� B�sa’nın oğlu Rab� 
Hama’nın oğlu Rab� Oşaya’dan bahsed�ld�ğ�n� 
söyled�. Bu sözler�yle, ardışık üç nesl�n Tora’da 
yüksek düzeylere er�şt�ğ� a�les�nde, Tora’nın h�ç 
unutulmayacağını kastetmekteyd�.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Birinci Nesil Amoraim

Rabi 
Oşaya Raba

SUKA PEREK 1: SUKA ŞEİ GEVOA

Sukasının Üstüne Hurma Koymak İsteyen Adam
Yaprak
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Reuven, sukanın üstünü örten sehahın “toprakta yet�şen b�r şey” olması gerekt�ğ�n� 

b�lmekteyd�. Yan� sehah yalnızca toprağa bağlı olarak büyüyen şeylerden yapılab�l�r.
Ama Reuven çok özel b�r suka yapmak �st�yordu. Oğullarına şöyle ded�: “Bahçem�zde 

kocaman b�r hurma ağacı var. Dalları güzel kokulu hurmalarla dolu. Gel�n merd�ven ve 
testere alalım, ağaca çıkıp, üzerler�nde hurma bulunan dallar kesel�m. Böylece şeh�rdek� en 
güzel sehah b�z�mk� olur. Düşünsen�ze; hurmadan yapılmış b�r sehah!”

Ama ağaca tırmanmadan önce Reuven, “Önce b�r hahama g�del�m ve böyle b�r sehahın 
‘kaşer’ olup olmadığını soralım” ded�.

M�tsvaları güzelleşt�rmek de başlı başına b�r m�tsvadır. Buna “noy m�tsva” (m�tsvanın 
güzell�ğ� veya süsü) adı ver�l�r. Bu nedenle lulav; adas ve arava dallarıyla b�rl�kte bağlanır.

Bene-Y�srael, Den�z yarıldığında söyled�kler� Den�z Şarkısı’nda (Şirat A-Yam) “Ze E-l� 
Veanveu – Bu Tanrı’mdır ve onu güzell�kle (noy) onurlandıracağım” dem�şler, m�tsvaları, 
hoş ve güzel b�r şek�lde yer�ne get�recekler�n� söylem�şlerd�r.

Bu nedenle güzel b�r suka yapılır, güzel b�r ts�ts�t yapılır ve güzel b�r şofar çalmaya 
gayret ed�l�r. Sefer-Tora, yazısı güzel olan b�r sofer tarafından yazılır ve daha sonra güzel 
kumaşlarla örtülür.
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Tsad�kler�n Duası

Dem�r Çubuklardan Sehah

Toledot peraşasında Tora, Y�tshak Av�nu �le R�vka İmenu’nun uzun yıllar 
boyunca çocuk sah�b� olamadıklarını anlatmaktadır. Ne yaptılar Y�tshak ve 
R�vka? Kalpler�n�n der�nl�kler�nden Kutsal ve Mübarek Tanrı’ya dua ett�ler; 
Tanrı da onların dualarına cevap verd� ve �k�zler, Esav �le Yaakov doğdular.

Tora’nın Y�tshak Av�nu’nun duasını tar�f ett�ğ� şu pasuğa d�kkat ed�n: “Y�tshak 
Tanrı’ya yakardı” (Bereş�t 25:21). Y�tshak Av�nu, Tanrı’nın huzurunda d�leğ�ne 
kulak ver�lmes� �ç�n yalvarmıştır.

Rab� Elazar sorar: Tora neden “Y�tshak yakardı” d�ye yazmıştır? “Y�tshak 
dua ett�” de d�yeb�l�rd�? Cevabı da şöyle ver�r:

“Yakardı” anlamındak� sözcük Vayetar’dır ve bu sözcük, “eter” kel�mes�yle 
bağlantılıdır. Tora b�ze son derece öneml� b�r şey öğretmek �stem�şt�r: Tsad�kler�n 
duası “eter” g�b�d�r.

Ned�r “eter”?
“Eter”, tarlada b�ç�lm�ş tahıl yığınlarını ters�ne çev�rmek �ç�n kullanılan b�r 

alett�r; yan� Türkçe “yaba”. Yaba tahıl yığınının altına sokulur ve kaldırılarak 
yığın tersyüz ed�l�r.

Buradan, tsad�kler�n ett�ğ� duanın real�tey� tam ters�ne çev�reb�leceğ�n� ve her 
şey� �y� yönde değ�şt�reb�leceğ�n� öğren�yoruz. Bu nedenle Tora özell�kle, “eter” 
�le bağlantılı olan “Vayetar” sözcüğünü terc�h etm�şt�r.

Daha önce öğrenm�ş olduğumuz g�b� sukanın üzer�ne sehah olarak sadece 
“toprakta yet�şm�ş şeyler” örtüleb�l�r, çünkü sehah �ç�n yalnızca b�tk�ler uygundur.

Bu nedenle dem�r de, toprakta yet�şen b�r madde olmadığı �ç�n, sehah olarak 
“kaşer” değ�ld�r.

Ş�mon’un büyük m�ktarda dem�r� ve sehah �ç�n az m�ktarda malzemes� vardı. 
Sukot bayramı geld� ve Ş�mon ne yapacağını b�lem�yordu. Dem�r� çoktu, ama 
sehah malzemes� pek azdı.

Böyle b�r durumda ne yapılab�l�r?
Ş�mon Gemara’da bu yaprağı açtı ve burada yazılanlardan, b�r sukanın 

sehahının b�r kısmı “kaşer” malzemeden b�r kısmı da “pasul” malzemeden 
yapılmışsa bu sukanın bazen “keşera” bazense “pesula” olduğunu öğrend�.

Böyle b�r suka hang� durumda “keşera”dır? Eğer “kaşer” olan kısım “pasul” 
olan kısımdan fazlaysa.

Ve ne zaman “pesula”dır? Tab�� k� “pasul” olan kısım “kaşer” olan kısımdan 
daha fazla olduğu zaman!

Aklınıza b�r soru geleb�l�r: Pek� ya �k�s� tam yarı yarıya �se? Yarı sehah 
“kaşer” yarı sehah “pasul” �se?

Güzel b�r soru sordunuz! Amoralar bu soru üzer�nde görüş ayrılığına 
düşmüşlerd�r. Rav Papa böyle b�r sukanın da “keşera” olduğunu söylemekted�r. 
Rab� Yeoşua’nın oğlu Rav Una’ya göreyse bu suka “pesula”dır.

Yaprak
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SUKA PEREK 1: SUKA ŞEİ GEVOA

Reuven ve oğulları hahama g�tt�ler, o da Gemara’nın bu yaprağını önler�ne 
açarak onlara böyle b�r sehahın “pasul” olduğunu gösterd�!

“Neden?” d�ye sordu Reuven’�n oğullarından b�r�. “Hurma ağacı ve meyveler� 
‘Toprakta yet�şen şeyler’ değ�l m�?”

Haham cevap verd�: “Çok doğru. Ama unutmayın k� hurma aynı zamanda b�r 
y�yecekt�r ve…”

“Ha… doğru” d�ye hatırladı Reuven. “Y�yeceklerle sehah yapılamaz! Çünkü 
y�yecekler tuma kapar.” Yukarıda öğrend�ğ�m�z g�b�…
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SUKA PEREK 1: SUKA ŞEİ GEVOA

Saman Yığını İç�nde Suka

Netanel adlı b�r çocuk köyde 
yaşıyordu. Babası ona, Sukot 
bayramı �ç�n kend�s�ne küçük b�r 
suka �nşa etmes� �ç�n �z�n verm�şt�.

Netanel ahıra g�tt� ve orada 
büyük b�r saman yığını olduğunu 
fark ett�. Akıllı b�r çocuktu Netanel. 
“İşte; sadece azıcık çalışacağım ve 
har�ka b�r sukam olacak” ded�.

Netanel b�r yaba aldı ve saman 
yığınının �ç�n� kazmaya başladı. 
Kazdı, kazdı ve sonunda samanların 
�ç�nde b�r mağara oluştu. Tam b�r 
suka! Hem duvarları vardı, hem de sehahı. Heps� “kaşer”d�, çünkü saman toprakta yet�ş�r 
ve mükemmel b�r sehah teşk�l eder. Acaba s�zce bu suka gerçekten “keşera” mı?

Gemara öyle olmadığını söylemekted�r!
Neden? Çünkü sukanın sehahını yerleşt�r�rken, güneşe karşı gölge yapması amacına 

n�yetlenmek gerek�r (bkz. sayfa 88). Ş�md� gel�n b�r bakalım: O saman yığınını ahıra 
n�ç�n koymuşlardı? İnekler�n yemes� �ç�n! Gölge olsun d�ye değ�l. Kurnaz Netanel saman 
yığınının �ç�n� kazdı ve böylece samanlar sehah hal�n� aldı. Ama böyle b�r sehah güneşe 
karşı gölge olsun d�ye yerleşt�r�lm�ş olmadığından “kaşer” b�r sehah değ�ld�r.

Yaprak
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Eğ�k Duvar

Bu yazımızda “dofen akuma” adıyla b�l�nen özel b�r alaha öğreneceğ�z.
M�şna, sukanın sehahının, sukanın duvarına (dofen) kadar er�şmes� gerekt�ğ�n� 

söylemekted�r. Eğer [yatay düzlemde] sehahla dofen arasında boşluk varsa, suka 
“pesula”dır. Örneğ�n b�r k�ş�n�n büyük b�r sukası varsa, ama sehahı yalnızca sukanın orta 
kes�m�ne yerleşt�rm�şse ve sehahla duvarlar arasında 3 tefah (yaklaşık 30 cm.) mesafe 
varsa – suka “pesula”dır. (Buna karşılık eğer sehahın kenarı duvarın tam yukarısında 
kalıyorsa, duvar sehahtan daha aşağıda sona er�p ona er�şmese b�le bunda sorun yoktur; 
bkz. sayfa 87, yaprak 6).

Ama sukanın, sehah dofene kadar er�şm�yorsa b�le “keşera” olduğu özel b�r durum 
vardır. Ned�r bu durum?

Yaprak
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Rab� H�ya �le Rab� Oşaya arasında çok 
kuvvetl� b�r dostluk bağı oluşmuş ve �k�s� 
b�rl�kte, Baraytaların – yan� Tannalara a�t 
olup, Rab� Yeuda A-Nas�’n�n derled�ğ� 
M�şna’nın Altı Faslına (Şişa Sidre Mişna) 
dâh�l ed�lmem�ş öğret�ler�n – derlenmes� 
�ç�n büyük gayret sarf etm�şlerd�r. Rab� H�ya 
�le Rab� Oşaya’nın derled�kler� Baraytalar 
en sah�h olanlardır ve Rab� Zera bunlar 
�ç�n “Rab� H�ya ve Rab� Oşaya tarafından 
öğret�lm�ş olmayan herhang� b�r Barayta 
bozulmaya uğramıştır ve bet m�draşta 

sorulacak sorulara temel teşk�l edemez” 
dem�şt�r (Hul�n 141b).

Rab� Oşaya, Kesarya’da b�r yeş�va 
açmıştır ve burada b�rçok Amora öğren�m 
görmüştür. Bu Amoralar arasında Rab� 
Yohanan, Rab� Elazar ben Pedat ve Rab� 
Am� de sayılab�l�r. Rab� Yohanan, hocaları 
Rab� Oşaya’nın yanındak� öğren�mler�n� 
tar�f ederken, onun sözler�n� duyab�lmek 
�ç�n öğrenc�ler�n sıkışık b�r kalabalık hal�nde 
durduklarını anlatır.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Birinci Nesil Amoraim

Rabi 
Oşaya Raba

Öğretisi
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Beton Tavanın Altındak� B�r Sukada Oturmak

Çok Uzun Duvarlı Suka

B�rçok evde suka ev�n �ç�nde yapılmaktadır. Gökyüzüne açılan b�r tavan vardır ve 
bu tavan açılıp, yer�ne sehah konduğu zaman kusursuz, “keşera” b�r suka yapılmış olur.

Böyle sukalara uğradığınız takd�rde, bazen m�saf�rlere yönel�k uyarılarla 
karşılaşab�l�rs�n�z: “D�kkat ed�n! Şu tarafta yemeye oturmayın, çünkü sukanın o kısmı 
‘pesula’!”

S�z etrafınıza bakıp neden böyle ded�kler�n� anlamaya çalışırsınız. Gayet güzel, 
büyük b�r suka vardır ve üstü de “kaşer” b�r sehahla kaplıdır! Öyleyse sorun ned�r? 
Sukanın sah�b� s�ze bunu açıklayacaktır: Sehahın bazı kısımlarının üstünden gen�ş b�r 
beton k�r�ş geçmekted�r ve bu nedenle tam o noktanın altında suka m�tsvasını yer�ne 
get�rmek mümkün değ�ld�r! Z�ra betondan yapılmış sehah “kaşer” değ�ld�r.

Acaba bu beton k�r�ş�n altında oturmak tamamen m� �mkânsızdır?
Gemara bunun o k�r�ş�n en�ne bağlı olduğunu söylemekted�r. Eğer k�r�şte dört tefah 

(yaklaşık 32 cm.) gen�şl�k varsa, altında oturulup suka m�tsvası yer�ne get�r�lemez. Ama 
eğer daha darsa, bu beton k�r�ş�n altında b�le oturulab�l�r.

Bu yaprakta “pesel a-yotse m�n a-suka” 
(sukadan dışarı çıkıntı yapan sehah) adı 
ver�len �lg�nç b�r alahayı öğren�yoruz. 
Önce bu alahayı açıklayalım ve arkasından 
bu sözcükler�n anlamlarını �zah edel�m.

Sukanın en az üç duvara (dofen) sah�p 
olması gerekt�ğ�n� hep�m�z b�l�yoruz. Ya 
b�r k�ş� üç duvarlı b�r suka �nşa etm�ş, ama 
bu duvarlardan b�r�n� çok, ama çok uzun 
yapmışsa?

Sukanın �ç�nde üç tarafı da duvarla 
çevr�l� olan yerlerde sorun olmadığı açıktır. Ama ya daha uzun olan duvarın, karşısındak� 
duvara göre fazlalık yaptığı bölgelere ne demel�? Suka o kısımlarında da “keşera” mıdır? 
Ne de olsa orada sadece tek b�r duvar vardır!

Gemara’nın buna verd�ğ� cevap olumludur! Suka o kısımlarda da “keşera”dır. Neden?
İşte yukarıda bahsett�ğ�m�z “pesel a-yotse m�n a-suka” alahası neden�yle. Bu sözler, 

sehahın suka sınırlarının dışına taştığı durumu tar�f etmekted�r ve alahaya göre bu 
durumda da sehahın altı sukanın b�r parçası sayılır ve “keşera”dır.

Bu �fadede sehah �ç�n kullanılan sözcük “pesel”d�r, çünkü Talmud dönem�nde b�rçok 
k�ş� sehahı oluşturmak �ç�n, harman yer�nde arta kalmış fazla dal ve otları kullanırdı. 
Bunlar, başka b�r �ş �ç�n �ht�yaç duyulmayan şeyler olduğundan “pesolet”, yan� “artık” 
sınıfındadır ve bu nedenle sehahtan “pesel” sözcüğüyle bahsed�lmekted�r.

Yaprak
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SUKA PEREK 1: SUKA ŞEİ GEVOA

Şöyle: D�yel�m k�, b�r k�ş� ev�n �ç�ndek� b�r odanın tavanının orta kes�m�n� yıktı ve 
ş�md� gökyüzü görünüyor. Ş�md� tavandak� boşluğu sehahla kaplayab�l�r ve böylece 
odanın �ç�n� suka olarak kullanab�l�r. Ama eğer odanın tavanı tamamen yıkılmadıysa 
ve hâlâ duvardan �çer� doğru g�ren beton kısımlar varsa bu sukanın “keşera” 
olab�lmes� bu beton kısımlara bağlıdır. Eğer bu kısımlar en çok 4 ama (yaklaşık 2 m.) 
gen�şl�ğ�ndeyse o zaman bu suka “keşera”dır.

Neden? “dofen akuma” (eğ�k duvar) adı ver�len alaha neden�yle.
Bu alahaya göre, eğer “kaşer” sehah, sukanın [yan� bu örnektek� odanın] 

duvarlarından 4 amadan daha uzakta değ�lse, sukanın duvarları sank� sehaha doğru 
eğ�l�yor ve ona er�ş�yor g�b�, yan� sehahın çevres�ndek� 4 amadan daha dar olan beton 
g�r�nt�ler yan duvarın b�r uzantısıymış g�b� farz ed�l�r.
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Y�srael’e Tora Öğreten Büyükler�m�z

Bu yaprakta Gemara Y�srael halkı �ç�nde yet�şm�ş ve halkın kutsal Tora’yı 
onlar sayes�nde unutmadığı bazı öneml� şahs�yetler� hatırlatmaktadır. B�z burada 
bu şahs�yetlerden �k�s�n� öğreneceğ�z.

Tanıyacağımız �lk büyüğümüzün adı Ezra A-Sofer.
Ezra A-Sofer I. Bet-Am�kdaş’ın yıkıldığı dönemde yaşamıştır. Bet-

Am�kdaş’ın yıkılışının arından Y�srael halkıyla b�rl�kte yetm�ş yıl boyunca 
Bab�l’de sürgüne çıkmıştır. Bu yetm�ş yılın b�t�m�nde Yahud�ler�n b�r kısmı Ezra 
A-Sofer’�n l�derl�ğ�nde tekrar Erets-Y�srael’e çıkarak II. Bet-Am�kdaş’ı �nşa 
etm�şlerd�r.

Ama Yahud�ler�n büyük kes�m� ve hahamların da çoğunluğu Bab�l’de kalmış 
ve Erets-Y�srael’e çıkmamışlardı. Ezra A-Sofer, Erets-Y�srael’e gelm�ş olan 
Yahud�ler�n Tora ve m�tsvalarda uzmanlaşamayacaklarından end�şelenm�ş ve 
bu nedenle, Tanrı korusun, Tora’yı unutmamaları �ç�n Erets-Y�srael’dek� tüm 
Yahud�lere Tora öğretmek �ç�n büyük gayret ve çaba gösterm�şt�r.

İk�nc� büyüğümüz, kutsal Amora Rab� H�ya. Rab� H�ya oğullarıyla b�rl�kte 
Tora’nın Y�srael �ç�nde unutulmaması �ç�n büyük çabalar sarf etm�şt�r. Ne 
yaptıklarını b�l�yor musunuz? Çocuklara ve gençlere kutsal Tora’yı öğretmek 
�ç�n Erets-Y�srael’� boydan boya dolaşmışlardır! (Teşuvot A-Raşba A-Hadaşot).

Yaprak
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İlk Amora�m nesl�nde Bab�l ve Erets-
Y�srael’de yaşamış Amoralardan b�r�d�r.

Bab�l’de doğmuş ve Rab� Yeuda 
A-Nas�’n�n Ts�por�’dek� yeş�vasında 
öğren�m görmek üzere amcası Rab� H�ya 
ve kuzen� Rav’la b�rl�kte Erets-Y�srael’e 
çıkmıştır. Bab�l’e ger� dönmeden önce 

Rab� Yeuda A-Nas� onu topluma alaha 
tal�matları verme, hatta parasal davaları 
yargılama yetk�s�yle donatmıştır (bkz. 
Sanedr�n 5a).

Gemara’da, Rav’la b�rl�kte söyled�ğ� 
bazı alahalar aktarılmaktadır ve bazı 
yerlerde Rav’la farklı görüşlerded�r.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Birinci Nesil Amoraim

Raba bar 
Hana

SUKA PEREK 1: SUKA ŞEİ GEVOA
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SUKA PEREK 2: AYAŞEN TAHAT AMİTA

Yatağın Altında Uyuyan Köle

Sehah

Sevg�l� çocuklar! Hahamlarımızın kullandıkları �fadelerden öğrend�ğ�m�z bazı alaha ve 
kanunlar vardır.

Bu yaprakta Raban Gaml�el’� konu eden b�r olayı öğren�yoruz. Raban Gaml�el’�n “Tav�” 
adında b�r köles� vardı. Sukot bayramında Tav� sukanın �ç�ndek� b�r yatağın altında yatardı. 
Raban Gaml�el bunun üzer�ne “Görün!” ded�. “Tav� b�r talm�d haham! B�r Eved Kenaan�’n�n 
(yabancı köle) m�tsvalardan muaf olduğunu ve bu yüzden yatağın altında uyuyab�leceğ�n� 
b�l�yor.” Gerçekten de b�r Eved Kenaan�, her ne kadar yükümlü olduğu başka m�tsvalar varsa 
da, suka m�tsvasından muaftır.

Rab� Ş�mon bu konuda şöyle dem�şt�r: Raban Gaml�el’�n sözler�nden öneml� b�r alaha 
öğrenm�ş bulunuyoruz. Buna göre, suka m�tsvasıyla yükümlü olan b�r k�ş�, bu m�tsvayı suka 
�ç�ndek� b�r yatağın altında yer�ne get�remez!

Neden? Çünkü böyle b�r durumda �nsan sehahın değ�l, yatağın altındadır. Gemara bu 
alahaya açıklık get�rerek, burada özell�kle [en az] on tefah yüksekl�ğe sah�p b�r yataktan 
bahsed�ld�ğ�n� vurgulamaktadır. Böyle b�r yatak, başlı başına b�r çatı g�b�d�r.

Bu yazımızda sukanın üzer�ne yerleşt�r�len sehah hakkında öneml� bazı alahalar 
öğreneceğ�z.

Ts�lata Meruba Mehamata: Sehah gölge yapmalıdır. Tüm sukanın, h�ç güneş ışığı 
sızmayacak kadar mutlak b�r gölge altında kalması konusunda t�t�zl�k göstermeye gerek 
yoktur. Ama sukanın büyük kısmı sehahın gölges� altında olmalıdır. “Ts�lata” – [sukanın] 
gölges�, “Meruba” – daha çok [olmalıdır], “Mehamata” – [sehahın arasındak� boşluklardan 
g�ren] güneş�nden.

Sehah yoluyla yıldızları göreb�lmek: D�yel�m k� Reuven çok büyük m�ktarda sehah alıp 
sukasının üzer�ne koydu. Bu hal�yle sehahın �ç�nden gece vakt� tek b�r yıldız b�le görülem�yor. 
Acaba bu suka “keşera” mıdır?

Posk�m (alaha otor�teler�), esas olarak bu kadar yoğun m�ktarda sehah koymamayı terc�h 
etmek gerekt�ğ�n� yazmaktadırlar. Ama eğer b�r k�ş� artık bunu yaptıysa, suka y�ne de “pesula” 
değ�ld�r (M�şna Berura 631:5).

Sehah hep aynı sev�yede olmak zorunda değ�ld�r: M�şna, sehah amacıyla kullanılan 
dalların b�r�n� yukarı, b�r�n� aşağı, b�r�n� yukarı, b�r�n� aşağı koyab�leceğ�m�z� ve heps�n�n aynı 
sev�yede olması konusunda t�t�zl�k göstermek zorunda olmadığımızı söylemekted�r. Ama bazı 
durumlarda b�r noktaya d�kkat etmek gerek�r: bu dallar arasında 3 tefahtan (yaklaşık 24 cm.) 
daha fazla boşluk olmamalıdır.

Yaprak

21

Yaprak

MASEHET SUKA
PEREK 2: 

AYAŞEN TAHAT AMİTA

Devamı
33’de

Netsivin’den Yeruşalayim’e Kadar
Adam, Y�srael halkının oluşturduğu 

büyük kalabalıklarla b�rl�kte, Pesah-korbanını 
gerçekleşt�rmek �ç�n Bet-Am�kdaş’a çıkmış, 
üstel�k korbanın kutsal n�tel�kl� et�n� de 
onlarla b�rl�kte yem�şt�. Yahud� görünümü 
�le genel tutum ve davranışları, onu gören 
h�ç k�msede, aslında Yahud� kılığına g�rm�ş 
b�r yabancı olduğuna da�r herhang� b�r kuşku 
uyandırmamıştı. Ama kend�s�, kalb�n�n 

der�nl�kler�nde gerçeğ� b�l�yordu: Yahud� 
değ�ld�. 

Bu yabancı adam, Tanrı’nın Yahud�ler� 
Mısır’dan çıkarmasının s�mgeler�nden olan 
Pesah-korbanının et�nden sadece Yahud�ler�n 
y�yeb�leceğ�n� de gayet �y� b�l�yordu, ama 
Yahud�ler� aldatmaktan ve onları bu büyük 
m�tsvaya Yahud� olmayan b�r�n� katarak 
hataya sevk etm�ş olmaktan zevk alıyordu.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
97’de

22
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B�r Arabanın veya B�r Deven�n Üstündek� Suka

Rüzgârda Uçan Suka

Ar�el’�n babasının büyük b�r 
kamyonu vardı.

Ar�el “Baba!” d�ye sordu 
babasına. “Sen�n kamyonunun 
kasasında b�r suka yapalım. Bu 
sayede �sted�ğ�m�z her yere g�der�z 
ve sukamız da her zaman yanımızda 
olur! Ne ders�n?”

Babası “Tab�� k� olab�l�r” d�ye 
cevap verd�. N�tek�m bu yaprakta 
öğrend�ğ�m�z m�şnada açık b�r 
şek�lde, b�r arabanın veya gem�n�n 
üzer�ne suka yapmanın, bu taşıtlar 
b�r yerden b�r yere hareket ed�yor olmasına rağmen mümkün olduğu söylenmekted�r. 
Alaha k�tapları da kuralı bu şek�lde yazmaktadır.

Bu m�şnada öğrend�ğ�m�z �lg�nç b�r b�lg� daha vardır. B�r deven�n sırtına da 
suka yapılab�l�r! Evet! Deven�n sırtı yeter�nce dayanıklıdır ve üzer�ne suka kurmak 
mümkündür.

Ama m�şna b�r noktayı b�lmek gerekt�ğ�n� de vurgulamaktadır: Böyle b�r suka 
Şabat ve Yom Tov’da değ�l, sadece Hol A-Moed’de (bayramın Yom Tov olmayan günler�) 
kullanılab�l�r! Neden? Çünkü Şabat ve Yom Tov’da b�r hayvana b�nmek yasaktır.

Bu yaprakta suka m�tsvası hakkında öneml� b�r alaha öğren�yoruz. Rüzgârda 
uçmayacak, dayanıklı b�r suka �nşa etmek şarttır. Eğer suka rüzgârla yıkılacak kadar 
dayanıksızsa, henüz yıkılmadıysa b�le “keşera” değ�l, “pesula”dır.

Acaba çok kuvvetl� b�r fırtına hal�nde b�le yer�nden oynamayacak kadar dayanıklı 
b�r suka yapmak şart mıdır? Hayır! Gemara, “ruah metsuya”, yan� normalde rastlanan 
türden b�r rüzgâra dayanıklı b�r suka yapmanın yeterl� olduğunu söylemekted�r.

Bu yaprakta ayrıca, �lg�nç b�r görüş ayrılığını da okumaktayız.
D�yel�m k� adamın b�r� b�r hayvan alıp onu sukasının duvarlarından b�r� olarak 

koydu! Kural ned�r?
Rab� Me�r’e göre bu suka “pesula”dır! Suka duvarı olarak b�r hayvan kullanılamaz. 

Ama Rab� Yeuda farklı görüşted�r ve ona göre suka duvarı olarak b�r hayvan da 
kullanılab�l�r.

Yaprak

23

Yaprak

24

Erets-Y�srael’dek� Amoraların �lk nesl�ne 
mensuptu ve nesl�n l�derler�nden b�r�yd�.

Erets-Y�srael’�n kuzey kes�m�nde, 
Ts�por�’ye b�t�ş�k kasabalardan b�r� olan 
Ahbera’da yaşardı.

Yeruşalay�m’de bulunan b�r soyağacı 
tomarında, Rab� Yanay’ın Koen Gadol El�’n�n 
soyuna mensup olduğu ve Erets-Y�srael’dek� 
en köklü a�lelerden b�r�nden geld�ğ� yazılıdır. 
Buna göre Rab� Yanay’ın b�r Koen olduğu 

anlaşılmaktadır (Yeruşalm�, Taan�t 4b).
Gençl�ğ�nde Rab� Yeuda A-Nas�’n�n 

Ts�por�’dek� yeş�vasında Tora öğrenm�ş ve 
daha sonraları onun başkanlığındak� bet d�n�n 
üyel�ğ�ne atanmıştır. Benzer şek�lde Rab� 
H�ya’nın yanında da öğren�m görmüştür ve 
Rab� H�ya onun �ç�n, henüz gençken “Sen 
gelecekte Y�srael’e l�derl�k edeceks�n” 
öngörüsünde bulunmuştur.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Birinci Nesil Amoraim

Rabi
Yanay

SUKA PEREK 2: AYAŞEN TAHAT AMİTA

Öğretisi
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A-Osek BeM�tsva – Patur M�n A-M�tsva

Neden Sukada Yemek Yemek Gerek�yor?

Bu yaprakta çok öneml� b�r kuralı öğren�yoruz: “A-Osek BeM�tsva, Patur M�n 
A-M�tsva” – yan� “b�r m�tsvayla meşgul olan k�ş�, başka b�r m�tsvadan muaftır”.

Başka b�r dey�şle, herhang� b�r m�tsvayı yapmakta olan k�ş� bu süre zarfında 
d�ğer b�r m�tsvayı yer�ne get�rmekle yükümlü değ�ld�r. Örneğ�n, büyük b�r roş 
yeş�vadan Tora öğrenme amacıyla veya tutsak düşmüş k�ş�ler� kurtarmak �ç�n 
Sukot bayramında uzun b�r yolculuğa çıkmış b�r k�ş�, geceley�n sukada uyumakla 
yükümlü değ�ld�r, çünkü “A-Osek BeM�tsva, Patur M�n A-M�tsva”.

Benzer şek�lde, b�r hastanede yardıma �ht�yaç duyan b�r hastanın yanında 
durması gereken k�ş� de sukanın dışında yemek y�yeb�l�r, çünkü o sırada gem�lut 
hasad�m (�y�l�kseverl�k) m�tsvasını yer�ne get�rmekted�r.

Gemara, Moşe Rabenu’nun kuzenler� olan M�şael ve Eltsafan’ın, b�r 
keres�nde başka b�r m�tsva �le meşgul oldukları �ç�n Pesah-korbanını vakt�nde 
gerçekleşt�rme m�tsvasını kaçırdıklarını anlatmaktadır. Hang� m�tsvayla 
meşguldüler? Koen Gadol Aaron’un Kodeş Akodaş�m’de ölen oğulları Nadav ve 
Av�u’yu dışarı çıkarmışlardı ve ölülerle �lg�lenme m�tsvasını yer�ne get�rmekle 
meşgul oldukları �ç�n, Pesah-korbanını gerçekleşt�rme m�tsvasından muaftılar.

Sevg�l� çocuklar! Gel�n b�r soru soralım. Sukot bayramında yalnızca sukanın 
�ç�nde yemek gerekt�ğ�n� nereden b�l�yoruz?

Gemara bunu pasuğun kullandığı �fadelerden öğrend�ğ�m�z� söylemekted�r: 
“Yed� gün boyunca çardaklarda yaşayacaksınız” (Vay�kra 23:42). D�kkat ett�n�z 
m�? Tora “yaşayacaksınız” demekted�r. Hahamlarımızın bel�rtt�kler� üzere, Tora 
b�ze bu şek�lde, sukanın ev�m�z g�b� olması gerekt�ğ�n� öğretmekted�r. İnsan 
kend� ev�nde oturduğu sırada nasıl davranıyorsa, sukada da aynısı geçerl�d�r.

Bu nedenle, aslında, her şey� sukada yeme zorunluluğu yoktur. Örneğ�n 
sadece b�r bardak su �çmek �steyen k�ş� bunu yapmak �ç�n sukaya g�rmek zorunda 
değ�ld�r, çünkü �nsanlar suyu mutlaka ev�n �ç�nde �çme konusunda herhang� b�r 
t�t�zl�k göstermezler. Ama normalde �nsanlar düzenl� b�r öğünü yolun ortasında 
yemezler.

Pek�, neler� sukada yemem�z gerekt�ğ�n� ve neler �ç�n sukanın şart olmadığını 
nasıl b�leb�l�r�z? Gemara bunun kr�ter�n� şöyle açıklamaktadır: “Kabetsa” (b�r 
tavuk yumurtası kadar; standart ölçü olarak 54 ml.) m�ktarından daha az ekmek 
yemek �ç�n sukada olma zorunluluğu yoktur. Ama bu ölçüde ekmek y�yecek b�r 
k�ş� bunu sukada yemekle yükümlüdür.

Şunu b�lmek öneml�d�r: Rambam, suka alahalarında (6:6) “Kend�s�n� daha 
katı standartlarla yükümlü kılıp sukanın dışında su b�le �çmeyen k�ş� övgüye 
layıktır” d�ye yazar.

Yaprak

25

Yaprak
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Pesah’tan sonra bu adam Bab�l’dek� 
ev�ne ger� döndüğünde büyük b�r 
sev�nçle, Bab�l’�n Nets�v�n şehr�nde 
yaşayan Rab� Yeuda ben Betera’ya g�tt�. 
Rab� Yeuda’ya sataşmak ve Yahud�ler� 
hataya sevk etmektek� başarısını ona 
anlatmak �st�yordu.

“D�nle ey Yahud�ler�n hahamı!” d�ye 

seslend� adam Rab� Yeuda’ya. “Tora’nızda 
Pesah-korbanını Yahud� olmayan 
k�msen�n y�yemeyeceğ� yazıyor. Ama �şte 
ben Pesah-korbanı gerçekleşt�r�l�rken 
orada, tüm Y�srael halkıyla b�rl�kteyd�m. 
Üstüne üstlük Bet-Am�kdaş’ta Pesah-
korbanının et�nden b�le alıp yed�m!”

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
101’de

SUKA PEREK 2: AYAŞEN TAHAT AMİTA

Netsivin’den Yeruşalayim’e Kadar (devam)
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Ne Zaman Sukada Yemek Yemel�y�z?

Bu yaprakta, Tannalar 
arasındak�, Sukot bayramında ne 
zaman yemek gerekt�ğ� konulu b�r 
görüş ayrılığını öğrenmektey�z.

Acaba Sukot bayramında her 
gün sukada yemek [yan� ekmek 
�çeren b�r öğün] yemek şart mıdır, 
yoksa yemek yemek �steyen bunu 
sukada yapmakla yükümlüyken, 
yemek �stemeyen k�ş�n�n böyle 
b�r zorunluluğu yok mudur?

Hahamların görüşüne göre 
tıpkı Pesah bayramında matsa 
yemen�n yalnızca �lk gece �ç�n yükümlülük olması g�b�, Sukot bayramında ekmek 
yeme ve bunu sukada yapma yükümlülüğü de yalnızca �lk gece �ç�n geçerl�d�r. (Her 
�k� bayram �ç�n yükümlülük D�aspora’da “�lk �k�” gece �ç�nd�r.)

Ve ş�md� başka b�r konuya geçel�m.
B�l�yor musunuz? Gemara hakkında açıklamalar ve k�taplar yazmış olan R�şon�m 

Dönem� otor�teler�m�z bu yaprakla �lg�l� yazılarında b�r konuyu tartışmaktadırlar: 
Acaba Şabat günü yenen üçüncü öğünde (Seuda Şel�ş�t) özell�kle ekmek yemek şart 
mıdır, yoksa Seuda Şelişit m�tsvası sadece kek ve meyve g�b� şeyler yenerek de yer�ne 
get�r�leb�l�r m�?

Şulhan Aruh (Orah Hay�m 291:5) Seuda Şelişit’te ekmek yemek gerekt�ğ�n� 
yazmaktadır. Sadece eğer b�r k�ş� çok toksa ve ekmek yemek zor gelecekse, o zaman 
kek veya meyve y�yerek bu m�tsvayı yer�ne get�reb�l�r.

Yaprak

27

Rab� Yanay’ın, oturduğu Ahbera şehr�nde 
b�r yeş�vası vardı. Bu yeş�va 100 yılı aşkın b�r 
süre faal�yet gösterm�şt�r ve Gemara’da “Be 
Rab� Yanay” (Rab� Yanay’ın ev� [=yeşivası]” 
olarak anılmaktadır. Bu yeş�vada, aralarında 
Erets-Y�srael’dek� �k�nc� ve üçüncü nesle 
mensup en büyük Amoraların da bulunduğu 
çok sayıda öğrenc� öğren�m görmüştür. 
Bu öğrenc�ler arasında en ünlüler� olarak, 
�k�nc� nesl�n en büyük Amoralarından 
Rab� Yohanan, Reş Lak�ş ve Rab� S�mlay 
sayılab�l�r.

Bab�l ve Yeruşalay�m Talmudlarında, 
Rab� Yanay’ın bet m�draşında söylenm�ş çok 
sayıda alaha ve agada öğret�s� yer alır ve 
Rab� Yanay’ın öğrenc�ler� onun adıyla çok 
sayıda alaha aktarmışlardır.

Öğrenc�ler� ona büyük hayranlık duyarlar 
ve kend�s�n� çeş�tl� takd�r sıfatlarıyla anarlardı. 
Örneğ�n öğrenc�s� Reş Lak�ş ondan “Gavra 

Raba” (büyük �nsan) d�ye bahsederken, 
damadı Rab� Yeuda onu “S�nay” sıfatıyla 
anardı ve Talmud’da da kend�s�nden “Rab� 
Yanay Raba” (büyük Rab� Yanay) �sm�yle 
söz ed�lmekted�r (Meg�la 32a).

Rab� Yanay son derece zeng�n olmasıyla 
ünlüydü, ama bununla b�rl�kte tüm hayatı 
boyunca fak�rlere büyük yardımları olmuştur. 
Tsedaka fonunun görevl�ler�ndend� ve başka 
�nsanları da tsedaka vermeye �kna ederd�.

Rab� Yanay, üçüncü Amora�m nesl�ne 
mensup �k�nc� Rab� Yeuda Nes�a’nın 
zamanına kadar er�şen uzun b�r ömre na�l 
olmuştur. Arkasında oğullar ve kızlar 
bırakmıştır. Ş�mon adındak� b�r oğlundan 
Yeruşalay�m Talmudu’nda bahsed�lmekted�r. 
Kızlarından b�r�, Rab� H�ya’nın oğlu Rab� 
Yeuda’yla evl�yd�.

Geleneksel b�lg�lere göre Rab� Yanay, 
şehr� Ahbera’da gömülmüştür.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Birinci Nesil Amoraim

Rabi
Yanay

SUKA PEREK 2: AYAŞEN TAHAT AMİTA

Yeşivası
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Yonatan ben Uz�el Tora Öğren�rken Ne Olurdu?

Öğünün Ortasında Yağan Yağmur

Gemara kutsal Tanna İllel A-Zaken’�n, kutsal Tora üzer�nde gayretl� 
çalışmalar ortaya koyup büyük b�rer tsad�k hal�ne gelm�ş olan öğrenc�ler�nden 
bahsetmekted�r.

İllel’�n öğrenc�ler�nden b�r� k�md�, b�l�yor musunuz? Raban Yohanan ben 
Zakay!

Raban Yohanan ben Zakay sabahları bet m�draşa �lk gelen olur ve oradan en 
son o çıkardı!

Bet m�draşta oturduğu süre boyunca h�ç boş durmaz, kutsal Tora’nın sözler�n� 
sürekl� öğren�r, öğren�r ve tekrar öğren�rd�. Bu sayede Tora’nın bütününü 
öğrenmeye na�l olmuştu. O kadar k�, kutsal Tora’da yazılı olan her b�r sözcükten 
ve her b�r harften hang� dersler�n ve öğret�ler�n öğren�ld�ğ�n� b�lmekteyd�!

İllel A-Zaken’�n b�r başka öğrenc�s� de Yonatan ben Uz�el’d�. Yonatan ben 
Uz�el Tora öğren�m�yle meşgul olduğu sırada o kadar yüksek kuts�yet düzeyler�ne 
er�ş�rd� k�, uçan kuşlar onun üzer�nden geçerken yanardı!

Sev�ml� b�r a�le Sukot bayramında kend� sukasında oturmakta ve bayram 
şarkıları söylemekteyd�. An�den sehahın üzer�nden damla sesler� duyulmaya 
başladı. Tıp, tıp, tıp…

Üzülmüşlerd�. Yağmur sukanın �ç�ne g�rmeye başlamıştı. Damlalar yemeğ�n 
�ç�ne damlıyor, g�ys�ler�n� ıslatıyordu. Hemen tabakları toplamaya koyuldular, 
evler�ne g�rd�ler ve bayram yemeğ�ne evler�nde devam ett�ler.

Çocuklardan b�r� hemen sordu: “Baba! Bugün Sukot bayramı! Sukanın 
dışında yemek yasak değ�l m�?!”. “Haklısın” d�ye cevap verd� babası. “Ama eğer 
b�r �nsan sukanın �ç�nde oturduğunda çeş�tl� etkenlerden dolayı rahatsız oluyorsa, 
o zaman suka m�tsvasından muaftır.”

“Neden?” d�ye sordular tüm çocuklar koro hal�nde. Ve babaları cevap verd�: 
“Çünkü alahaya göre suka ev g�b�d�r. Eğer salonun ortasında yağmur yağsaydı 
orada oturmaya devam eder m�yd�k? Hayır! Bu nedenle, evde olsa �nsanların 
kaçmasına neden olacak türden böyle b�r yağmur sukadayken yağarsa, suka 
m�tsvasından muaf olunur.”
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Çalınan Lulav

Masehet Suka’da üçüncü perek, “Lulav Agazul” adını taşımaktadır.
Bu perekte Arbaat A-M�n�m kanunları hakkında b�lg� almaktayız. M�tsva 

hang� lulavla yer�ne get�r�l�r? Hang� etrogla, hang� adaslarla ve hang� aravalarla? 
Bunların büyüklüğü ne kadar olmalıdır? Ve bunlar g�b�, Arbaat A-M�n�m hakkında 
daha b�rçok alaha vardır.

Üçüncü perek “Lulav Agazul” (çalıntı lulav) olarak adlandırılmıştır, çünkü bu 
perek�n başında öneml� b�r alaha ele alınmaktadır. Çalıntı b�r lulav “pasul”dur ve 
Arbaat A-M�n�m m�tsvasını onunla yer�ne get�rmek mümkün değ�ld�r.

Aklınıza “Neden?” sorusu geleb�l�r. Ne de olsa lulavın kend�s�nde b�r sorun 
yoktur; �y� ve güzeld�r. Cevap şöyled�r: Sukot bayramının �lk gününde her Yahud� 
bu m�tsvayı kend�s�ne a�t olan dört b�tk�yle yer�ne get�rmekle yükümlüdür. Oysa 
çalıntı b�r lulav, onu çalan hırsıza a�t değ�ld�r.

Pek�, ya d�ğer günler? Bu lulav d�ğer günlerde de “pasul”dur. Neden? Çünkü 
“m�tsva a-baa ba-avera; yan� “günahla gelen b�r m�tsva” – m�tsva değ�ld�r. 
Bu lulav çalıntı olduğuna göre, onu çalan k�ş� hırsızlık günahını �şlem�şt�r. Bu 
nedenle de onunla m�tsva yapmak mümkün değ�ld�r.
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MASEHET SUKA
PEREK 3: 

LULAV AGAZUL

İlk Amora�m nesl�nden �k�nc�s�ne 
geç�ş dönem�nde Erets-Y�srael’de nesl�n 
en büyük hahamıydı. Yeruşalay�m 
Talmudu’nu, yan� Erets-Y�srael’dek� 
Amoralar tarafından öğren�len Gemara’yı 
derley�p düzenleyen odur. Onun nesl�ndek� 
ve b�r sonrak� nes�ldek� Erets-Y�srael 
Amoralarının çoğu onun öğrenc�ler� 
arasındadır.

Babası Nafha’ydı ve b�r dem�rc� ustası 
(İbran�ce napah) olduğu �ç�n bu �s�mle 
anılırdı. Rab� Yohanan’ın “Rab� Yohanan 
ben Nafha” olarak anılmasının sebeb� de 
budur. Rab� Yohanan Ts�por� şehr�nde 
büyükbabasının ev�nde büyümüştür, z�ra 
hem öksüz hem de yet�md�. Babası o henüz 
doğmadan önce, annes� �se doğumundan 

kısa b�r süre sonra ölmüştü.
Henüz genç yaşında Rab�’n�n (Rab� 

Yeuda A-Nas�) büyük yeş�vasında 
öğren�m görmeye g�tt�. Rab� ona büyük 
sevg� beslerd� ve onun hakkında “Onun 
Y�srael’de uygulama tal�matları verecek 
b�r uzman olacağından em�n�m” dem�şt� 
(Pesah�m 3b).

Rab� vefat ett�ğ�nde Rab� Yohanan 
henüz çok gençt� ve Rab� Yanay �le Rab� 
Oşaya’nın yanında Tora öğrenmeye 
başladı. Benzer şek�lde, Rab� Han�na bar 
Hama ve Rab� Ş�mon ben Yeotsadak’tan 
da Tora öğrenm�şt�r. Amora Rav’ın Erets-
Y�srael’de bulunduğu dönemde Rab� 
Yohanan kısa b�r süre �ç�n onun yanında 
da öğren�m görmüştür.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Birinci Nesil Amoraim

Rabi
Yohanan

Hayatından Kesitler
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Arbaat A-M�n�m M�tsvası

Derahea Darhe Noam

Moşe değerl� b�r Yahud�’d�r. M�tsvaları çok 
sevmekted�r ve özell�kle de Arbaat A-M�n�m 
m�tsvasından büyük key�f almaktadır.

Sukot bayramının �lk gününde Moşe s�nagoga 
geld�. El�nde büyük b�r paket tutuyordu ve bunu 
s�nagogun hahamına gösterd�. Haham baktı ve 
Moşe’n�n, eller�nde etrog, lulav, adas dalları ve 
arava dalları tuttuğunu gördü. Bunların yanında 
lezzetl� ve güzel kokulu başka meyveler de vardı.

“Neden böyle yaptın?” d�ye sordu haham. 
“M�tsvayı onurlandırmak �sted�m sayın haham” 

d�ye cevap verd� Moşe. “Neden sadece dört b�tk� 
türü olsun? Ben on tane olmasını �st�yorum!”

Haham gözlükler�n� taktı, Masehet Suka’yı açtı 
ve Moşe’ye bu yaprakta yazanları gösterd�. Tora’da yazan şeylere ekleme yapmak yasaktı! Eğer 
Tora dört b�tk� türünü almamızı emred�yorsa, sadece dört b�tk� türünü ele almak gerek�yordu ve 
heps� bu kadardı. Eklemek yasaktı!

Moşe sordu: “Pek� zavallı b�r Yahud� çöldeyse ve el�nde etrog yoksa? Acaba etrog yer�ne b�r 
l�mon kullanab�l�r m�?” Haham “Kes�nl�kle hayır!” d�ye cevap verd�. “Arbaat A-M�n�m m�tsvası 
yalnızca etrog, lulav, adas ve arava �le yer�ne get�r�leb�l�r.”

Bu yaprakta da çok güzel b�r şey öğreneceğ�z.
Arbaat A-M�n�m olarak b�l�nen dört b�tk� türünden b�r�n�n lulav olduğunu nereden b�l�yoruz? 

Çünkü Tora’da “Kend�n�ze… hurma dalları alın” (Vay�kra 23:40) d�ye yazılıdır. Hurma 
meyves�n� yet�şt�ren ağacın dallarını kullanmamız gerekmekted�r.

Ş�md� gel�n b�r soru soralım. Belk� de hurma ağacının gen�ş dallarından b�r�n�, yan� yanlara 
doğru büyük yaprakların açıldığı b�r dalı almamız gerek�yordur?! Hahamlarımız özell�kle 
yaprakları kapalı olan b�r lulav almamız gerekt�ğ�n� nereden öğrend�ler?

Gemara, Tora’nın �nsana, beden�ne ve sağlığına zarar verecek m�tsvalar vermed�ğ�n� 
söylemekted�r. Tam aks�ne, Tora’nın tüm m�tsvaları �nsan �ç�n hoş ve �y�d�r. Bu nedenle 
Hahamlarımız, Tora’nın tab�� k�, �nsanın beden�ne batan ve acı veren d�kenl� yaprakları açık 
haldek� b�r dal almayı emretm�ş olmadığını anlamışlardır. Tora’nın emrett�ğ�, lulav g�b�, 
yaprakları kapalı olup k�mseye d�ken batırmayan türden dallardır.

İşte Kral Şelomo bu nedenle M�şle k�tabında (3:17) Tora �ç�n “Derahea Darhe Noam, VeHol 
Net�votea Şalom – Yolları hoşluk yollarıdır ve tüm pat�kaları barıştır” dem�şt�r.
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Netsivin’den Yeruşalayim’e Kadar (devam)
“Sadece bu da değ�l” d�ye devam 

ett� yabancı adam, bu şek�lde Yahud�ler� 
aldatmakta daha da başarılı olduğunu 
düşünerek, “korbanın üstel�k en makbul 
tarafını aldım. Yahud� olmamama rağmen 
seçk�n kısımların en seçk�n� olan �çyağını 
(şuman) verd�ler bana!”

Rab� Yeuda ben Betera adamın 
sözler�n� duydu ve �ç�nden, b�r dahak� 
sefere Yahud�ler� bu hataya düşmekten 
kurtarması gerekt�ğ�n� düşündü. Aklını 
hızla çalıştırdı ve Bet-Am�kdaş’ta 

Pesah-korbanını kuts�yet ve safl ıkla 
gerçekleşt�rmeye gelen kalabalığı bu 
m�tsvaya en �y� şek�lde na�l etmek �ç�n 
uygun b�r çare düşündü.

“Yanılıyorsun” ded� sonunda Rab� 
Yeuda bu yabancı adama. “Yahud�ler�n 
sen�n b�r yabancı olduğunu anlamadıklarını 
mı sanıyorsun? Gel sana b�r sır verey�m. 
Pesah-korbanlarında �çyağı en seçk�n ve 
en makbul kısım değ�ld�r. Kuyrukyağı 
(alya), �çyağından çok daha öneml� ve 
çok daha makbuldür…”

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
103’te

SUKA PEREK 3: LULAV AGAZUL
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Adasın Görünümü Nasıl Olmalıdır?

Hang� Arava Kullanıma Uygundur?

Tora adas �ç�n “anaf ets avot” (Vay�kra 23:40) tab�r�n� kullanmaktadır.
Önce pasuğun bu sözler�ne açıklık get�rel�m: “anaf” – dal; “ets” – ağaç; “avot” – z�nc�r g�b�, 

örgülü. Başka b�r dey�şle, yaprakları b�r z�nc�r g�b� b�rb�r�n� tak�p eden ve sank� örülüymüş g�b�, 
ağacın dalını h�ç görünmeyecek şek�lde bütünüyle kaplayan b�r b�tk�den bahsed�lmekted�r. Önce 
de bel�rt�ld�ğ� g�b� bu mers�n ağacı dalıdır.

Rab� Yeuda şöyle dem�şt�r: Yapraklar nasıl b�r z�nc�r g�b� görünür? Mers�n ağacı dalının 
üzer�nde aynı boğumdan çıkan üçerl� gruplar hal�nde çok sayıda yaprak vardır. Bu üç yaprak, 
bulundukları kısım boyunca dalı tüm yanlarından örter. En alt boğumda üç yaprak vardır. 
Üzer�ndek� boğumda üç yaprak vardır ve b�r sonrak�nde de y�ne üç yaprak vardır. Her boğumdan 
çıkan yaprakların ucu, b�r sonrak� boğumdan çıkanların d�pler�ne kadar er�ş�r. Bu şek�lde ardışık 
boğumlardak� yapraklar b�r z�nc�r g�b� art arda sıralanır ve dalı tamamen örter.

Adas Şote: Bazı mers�n ağacı türler�nde her boğumdan üç yaprak çıkmaz; bunun yer�ne �k� 
yaprak çıkar ve üçüncü yaprak o boğumun b�raz daha üstünden başlar. Böyle b�r adasa “adas 
şote” (anormal adas) adı ver�l�r ve Arbaat A-M�n�m m�tsvasında kullanılmak �ç�n “pasul”, yan� 
geçers�zd�r.

Kes�k Adas: Acaba tepes� kes�lm�ş b�r adas “kaşer” m�d�r? Bazılarına göre “kaşer” bazılarına 
göreyse “pasul”dur. Bu nedenle Rema (Rab� Moşe İserl�ş; Orah Hay�m 646:10), tepes� kes�k b�r 
adas kullanmaktan kaçınmak gerekt�ğ�n� yazmıştır.

Sukot bayramı ar�fes�nde herkes kend�s�ne etrog, lulav, adas ve arava dalları satın alır.
H�ç Arbaat A-M�n�m pazarına g�tm�ş m�yd�n�z? Ne de büyük b�r kalabalık vardır orada! 

Tüccarlar eller�ndek� malları satışa sunarlar ve �nsanlar Arbaat A-M�n�m �ç�n gereken b�tk�ler�, 
“kaşer” ve yüksek kal�tel� olup olmadıklarını bel�rlemek �ç�n sak�n b�r şek�lde kontrol ederler.

Bu yazımızda aravalar hakkında b�lg� alacağız. Gemara, dalları arava (söğüt) dallarına 
benzeyen, ama Arbaat A-M�n�m m�tsvasında kullanıma uygun olmayan “tsaftsafa” adlı b�r 
ağaçtan bahsetmekted�r.
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Rab� Yohanan’ın babası ona araz�ler, 
tarlalar ve bağlardan oluşan büyük b�r m�ras 
ve bol m�ktarda para bırakmıştı. Ama Rab� 
Yohanan Tora öğren�m� �ç�n serbest olab�lme 
adına bunların heps�n� satmıştı. M�draş’ta 
anlatıldığı üzere b�r keres�nde Rab� H�ya bar 
Aba, hocası Rab� Yohanan’la b�rl�kte Teverya 
�le Ts�por� arasında seyahat etmekteyd�. Rab� 
Yohanan yolun yanındak� ver�ml� tarlalara 
�şaret ett� ve “Tüm bunlar ben�md� ve Tora 
öğrenmek �ç�n heps�n� sattım” ded�. Öğrenc�s� 
bunu duyduğunda, hocasının el�nde h�çb�r şey 
kalmadığı �ç�n duyduğu üzüntüyle ağlamaya 
başladı. Rab� Yohanan ona “H�ya, oğlum” ded�. 
“Ben, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın, dünyasını 
yarattığı altı günde ver�lm�ş olan şeyler� (tarla 
ve bağlar) sattım ve g�d�p kend�me Moşe 
Rabenu’ya kırk günde ver�lm�ş olan Tora’yı 
aldım!”

Ve gerçekten de Rab� Yohanan’ın Tora 

öğren�m�ndek� çalışkanlığı tüm hahamlar 
arasında ünlüydü. Öğrenc�ler� onun hakkında 
“İnsan Rab� Yohanan’ın Tora’ya duyduğu 
sevg� karşılığında ev�n�n tüm servet�n� verecek 
olsa b�le kes�nl�kle hor görülür [çünkü bu b�le 
b�r bedel olarak yeters�zd�r]” dem�şlerd�r. Rab� 
Yohanan’ın Tanrı’nın Tora’sına olan kuvvetl� 
bağını yabancılar b�le b�l�yorlardı. Anlatıldığına 
göre b�r keres�nde Rab� Yohanan’ın önünden 
Romalı b�r komutan geçm�şt�. O sırada Tora 
�le meşgul olan Rab� Yohanan komutanı 
onurlandırmak �ç�n ayağa kalkmamıştı. 
Komutanın kulları Rab� Yohanan’ı dövmek 
�sted�ler, ama komutan onları engelleyerek onu 
rahat bırakmalarını, çünkü Yaradan’ın Tora’sı 
�le meşgul olduğunu söyled�.

Rab� Yohanan’ın bu konudak� b�r sözü 
ünlüdür: “Tora �le büyümüş ve Tora �ç�n 
çabalamış, �y� b�r �s�mle büyümüş ve �y� b�r 
�s�mle vefat etm�ş k�ş�ye ne mutlu!” (Sota 21b).

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Birinci Nesil Amoraim

Rabi
Yohanan

Hayatı Tora’ydı
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Etrogun Özel İşaretler�

Hang� aravanın “keşera” hang�s�n�n “pesula” olduğunu nasıl b�leb�l�r�z?
Gemara bunun �ç�n b�rkaç �şaret vermekted�r:

a. Aravanın yaprakları �nce uzundur; tsaftsafanınk�ler �se yuvarlaktır. 
Pek�, özell�kle �nce uzun yaprakları olan b�r aravanın kullanılması gerekt�ğ�n� 
k�m söyled�? Hahamlarımız bunu Tora’da arava hakkında geçen “dere söğütler�” 
�fades�nden öğrenm�şlerd�r. Buna göre aravanın yaprakları b�r dere g�b� uzayıp 
g�den b�r şekle sah�p olmalıdır.

b. Aravanın dalı kırmızımsı renkted�r; tsaftsafanın dalı �se beyazdır.
c. Arava yapraklarının uçtak� kenarları pürüzsüzdür. Tsaftsafanın kenarları 

�se b�r testerey� andırırcasına z�kzaklıdır.

Bu yaprakta etrog hakkında b�lg� alacağız.
Tora’nın etrogdan hang� sözlerle 

bahsett�ğ�n� b�l�yor musunuz? “Per� ets 
adar” – “güzel/görkeml� ağaç meyves�” veya 
“turunçg�l ağacı meyves�”.

Gemara etrog hakkında �lg�nç şeyler 
söylemekted�r. Örneğ�n etrog ağacının kend�s�, 
etrog meyves�ne benzer b�r tada sah�pt�r!

Gemara’nın söyled�ğ� b�r başka şey 
de etrogun üç yıl boyunca b�le dalda 
kalab�leceğ�d�r. Bu açıdan etrog d�ğer tüm 
meyveler arasında özel b�r yere sah�pt�r; z�ra 
d�ğer meyveler, dalda büyür ve toplanma 
zamanı geld�ğ�nde kend�l�ğ�nden daldan düşer.

Ş�md� gel�n etrogun çeş�tl� kısımlarını 
tanıyalım:

Okets: Etrogun d�b�nde yer alan küçük b�r daldır. Etrog ağaç üzer�ndeyken dalına bu 
okets yoluyla bağlıdır ve onu ağaçtan koparan k�ş� etrogu bu noktadan keserek almıştır.

P�tam: B�rçok kez etrogun d�ğer ucunda kahvereng� renkte küçük b�r dal parçası 
vardır. Bu parçaya “p�tam” adı ver�l�r.

Hotem: Etrogun uca doğru daralarak b�r m�nare şekl�n� almaya başladığı yere 
“hotem” adı ver�l�r.
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Netsivin’den Yeruşalayim’e Kadar (devam)
“… ve Yahud�ler sana �şte bu kısmı 

vermed�ler. Neden m�? Çünkü sen�n Yahud� 
olmadığını bal g�b� anladılar!”

Adam başını salladı ve “Gerçekten de 
öyle” ded�. “Doğrusu kuyrukyağını bana 
vermed�ler.” Ama y�ne de adam Yahud�ler�n 
gerçekten de kend�s�n� fark ett�kler�ne �kna 
olmamıştı. B�r kez daha Bet-Am�kdaş’a 
çıkmaya karar verd�.

“B�r dahak� sefere Erets-Y�srael’e 
tekrar çıktığında” d�ye tal�mat verd� Rab� 
Yeuda, “sana kuyrukyağından vermeler�n� 
söyle. Bu �steğ�n� kabul etmeyecekler�n�, 
z�ra sen�n Yahud� olmadığını anladıklarını 
göreceks�n.”

Y�ne de adam Yahud� olmadığının an-

laşılab�leceğ� konusunda end�şelenm�yordu. 
Kend�ne güven� tamdı; b�r daha Erets-Y�s-
rael’e çıkmaya ve Yahud�ler�n onun Yahud� 
olmadığını fark etmed�kler�n� sonunda Rab� 
Yeuda ben Betera’ya kanıtlamaya kararlıy-
dı.

Aradan b�r yıl geçt�. Pesah bayramı 
g�tt�kçe yaklaşıyordu. Adam neler 
olacağını görmek üzere büyük b�r merakla 
Yeruşalay�m’e çıktı.

Pesah-korbanı �ç�n ortak olduğu grubun 
mensuplarına “Bana kuyrukyağından ver�n” 
d�ye talepte bulundu.

“Kuyrukyağını mı �st�yorsun?” d�ye 
sordular Yahud�ler büyük b�r şaşkınlıkla.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
109’da
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Pasul Olan Etroglar

Ezra Arbaat A-M�n�m M�tsvasını Yer�ne Get�r�yor

Düşen “P�tam”: Gemara, “p�tam”ı düşmüş b�r etrogun “pasul”, yan� geçers�z 
olduğunu söylemekted�r. Ama eğer bel�rl� b�r etrog c�ns�n�n p�tamının etrog henüz 
dalındayken düşmes� normalse, o zaman o etrog “kaşer”, yan� geçerl�d�r (Rema).

Çizilmiş Etrog: B�r parçası eks�lm�ş, örneğ�n kabuğu ç�z�ld�ğ� �ç�n b�r kısmı eks�k 
olan b�r etrog “pasul”dur.

Şunu b�lmek öneml�d�r: B�r parçası eks�lm�ş olan etrog yalnızca Sukot bayramının 
�lk gününde “pasul”dur. Ama bayramın d�ğer günler�nde “kaşer”d�r.

Ezra adında b�r çocuk Arbaat A-M�n�m m�tsvasını çok severd�.
Her Sukot bayramında Ezra, babasının lulavı, adaslar ve aravalarla b�rl�kte 

kurumamaları �ç�n nasıl alüm�nyum folyoya sardığını d�kkatle �zlerd�.
B�r yıl Ezra’nın babası ona Arbaat Am�n�m satın almaya karar verd� ve Ezra çok 

sev�nd�.
S�nagoga geld�, güzelce dua ett� ve halk Allel duasını okumaya başladığında 

Arbaat A-M�n�m’� el�ne alarak lulav �ç�n beraha söylemeye hazırlandı.
Ama babası ona “Ezra, b�r dak�ka!” ded�. “Öncel�kle alüm�nyum folyoyu 

çıkarman gerek�yor!”
“Neden?” d�ye sordu Ezra ve babası cevap verd�: “Çünkü Arbaat A-M�n�m’�n 

arada h�çb�r hats�tsa olmadan, doğrudan ellerle temas ed�yor olması gerek�r.”
Ezra anlamamıştı. “Hats�tsa ned�r?” d�ye sordu. Babası tekrar cevap verd�. “B�r 

şeye doğrudan teması önleyen b�r engele ‘hats�sa’ adı ver�l�r. Örneğ�n lulava sarılı 
olan folyo, eğer onu çıkarmazsan, eller�nle Arbaat A-M�n�m arasında b�r hats�tsa 
oluşturuyor.”

Ezra alüm�nyum folyoyu çıkardı ve Arbaat A-M�n�m m�tsvasını sev�nçle yer�ne 
get�rd�.
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Rab� Yohanan başlarda Ts�por�’de 
öğren�m gördü. Rab� Han�na bar Hama’nın 
vefatının ardından, Tora’yı kalabalık 
k�tlelere yayab�leceğ� büyük b�r yeş�va 
kurmak �sted�. Hocaları Rab� Yanay ve Rab� 
Oşaya bu yeş�vayı Teverya’da kurmasını 
salık verd�ler ve gerçekten de Teverya’ya 
b�nlerce öğrenc� toplandı. Bu öğrenc�ler�n 
arasında Erets-Y�srael ve Bab�l’de yaşamış 
�k�nc� ve üçüncü nesle mensup en büyük 
Amoralar da vardı. Toplanan öğrenc�ler Rab� 
Yohanan’ın 80 yıl boyunca başında kalacağı 
yeş�vayı oluşturdular.

B�nlerce öğrenc�s� olan yeş�va orada Tora 
öğrenmek üzere Bab�l’den gelen öğrenc�ler 
�ç�n b�r mıknatıs g�b�yd�. Bu öğrenc�ler 
daha sonraları Bab�l’e dönecek Rab� 
Yohanan’ın öğret�s�n� oradak� Amoraların 
arasında yayacaklardı. Ve gerçekten de, 

Bab�l �le Erets-Y�srael arasındak� öğrenc� 
traf�ğ� sayes�nde Rab� Yohanan’ın söyled�ğ� 
yüzlerce alaha ve deraşa Bab�l Talmudu’nda 
yer almaktadır.

Rab� Yohanan Tora’ya olan müth�ş 
sevg�s�n� tüm benl�ğ�yle öğrenc�ler�ne de 
m�ras bırakmak �st�yordu. B�r keres�nde, 
öğrenc�ler� arasında m�şnalardan b�r�n� 
kend�s�ne bütünüyle açıklayacak k�m olursa, 
şahsen ona h�zmet etmeye ve g�ys�ler�n� 
onun ardından hamama kadar taşımaya hazır 
olduğunu söylem�şt� (Baba Mets�a 41a).

Öğrenc�ler�n�n en büyükler� arasında, 
üçüncü nesl�n l�derler� olan Amoralar yer 
almaktadır: Rab� Elazar ben Pedat, Rab� 
H�ya bar Aba, Raba bar bar Hana, Rab� 
Kaana, Rab� Am�, Rab� As�, Rab� Avua 
DeM�n Kesarya ve Rab� Zera.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Birinci Nesil Amoraim
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Arbaat A-M�n�m’� Neden Sallarız?

Y�tgadal Vey�tkadaş Şeme Raba

Mutlaka b�l�yorsunuzdur; 
Arbaat A-M�n�m m�tsvasını 
yer�ne get�rd�ğ�m�z zaman 
onları tüm ana yönlere doğru 
sallarız. Güney, kuzey, doğu, 
yukarı, aşağı ve batı. Bu sallama 
�şlem�ne “naanu�m” adı ver�l�r.

Neden? Kutsal Amoralar 
bunu açıklarken bu hareketlerde 
çok öneml� anlamlar olduğunu 
söylem�şlerd�r.

Rab� Yohanan bunu 
yapmamızın amacının, söz 
konusu m�tsvayı Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın onuruna yaptığımızı göstermek 
olduğunu söyler. Yaptığımız hareketler de tüm evren�n O’na a�t olduğunu 
s�mgeler: güney, kuzey, doğu, yukarı, aşağı, batı – her yer ve her şey O’nundur.

Rab� Yose BeRab� Han�na’ya göre naanu�m yoluyla, dünyaya zarar vereb�lecek 
ş�ddetl� fırtınaları geçers�z kılarız ve y�ne, tarım mahsuller�n�n üzer�ne zarar ver�c� 
ç�y yağmamasını sağlarız.

Ş�md� öneml� b�r alaha öğreneceğ�z.
B�r Yahud� Sukot bayramı sabahı kalkar ve Arbaat A-M�n�m �ç�n aldığı dört 

b�tk�n�n “pasul” olduğunu keşfeder. G�d�p Arbaat A-M�n�m �ç�n başka b�tk�ler 
arar, ama bulamaz! Sadece günün b�t�m�nde Arbaat A-M�n�m bulmayı başarır. 
Acaba ş�md� onları el�ne alarak m�tsvayı yer�ne get�reb�lecek m�d�r?

Gemara, Arbaat A-M�n�m m�tsvasının gün boyunca yer�ne get�r�leb�leceğ�n� 
söylemekted�r. Böylece bu m�tsvayı sabah vakt� yer�ne get�remem�ş b�r k�ş�, gün 
batmadığı sürece hâlâ m�tsvayı yapab�l�r.

Hahamlarımız kad�ş duasına tüm gücüyle [Raş�’ye göre “tüm 
konsantrasyonuyla”] “Amen! Yee Şeme Raba…” d�ye cevap veren b�r k�ş�n�n, 
Göklerde hakkında ver�lm�ş çok ağır b�r karar varsa b�le bunun yırtılıp atılmasını 
sağlayab�leceğ�n� söylerler!

Bu nedenle hazan kad�ş duasını söyled�ğ� sırada onu çok d�kkatl� b�r şek�lde 
d�nlemek gerek�r. Tab�� k� kad�ş�n ortasında tek kel�me b�le olsa konuşmak 
yasaktır!

Ş�md� gel�n kad�ş�n sözler�n� anlayalım.
Y�tgadal vey�tkadaş şeme raba – Gelecekte Gog ve Magog savaşı meydana 

geld�kten sonra tüm dünya, evren� Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın yönett�ğ�n� 
anlayacak, böylece Tanrı’nın İsm� herkes�n gözünde büyük ve kutsal olacaktır. 
İşte bu sözlerle bunun �ç�n dua etmektey�z. Bealma d� vera h�rute – Kend� 
�steğ� doğrultusunda yaratmış olduğu dünyada. Veyaml�h malhute – Krallığını 
�lan edecek. Veyatsmah purkane v�karev meş�he – Tanrı, get�receğ� kurtuluşu 
yeşertecek ve Maş�ah’ın gel�ş�n� çabuklaştıracaktır. Behayehon uvyomehon 
uvhaye dehol Bet Y�srael – b�z�m ve tüm Y�srael halkının sağlığında. Baagala 
uv�zman kar�v – hızla ve yakın zamanda. Ve�mru ‘amen’ – ve hep�n�z ‘amen’ 
(böyle olsun) d�ye cevap ver�n. Amen; yee şeme raba mevarah… – ‘amen’; 
Tanrı’nın İsm� da�ma mübarek olacaktır…
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Perot Şeviit
Gemara’da Şemita m�tsvası hakkında b�lg� alıyoruz.
Her yed� yılda b�r kez, Şemita yılı uygulanır. Şemita yılında, Erets-Y�srael’de 

tarımsal toprağı olan her Yahud�’n�n burayı kend� hal�ne bırakması ve toprakta 
h�çb�r tarımsal �şlem yapmaması gerek�r. Örneğ�n tarlayı sürmek yasaktır, ek�m 
yapmak yasaktır. Tarla “efker”, yan� “sah�ps�z” n�tel�kted�r ve �ç�nde yet�şen 
meyveler de k�mseye a�t değ�ld�r. İsteyen herkes tarlaya g�r�p, gündel�k tüket�m� 
�ç�n oradak� meyveler� alab�l�r.

Bu yed�nc� yıla neden “Şemita yılı” adı ver�l�r? Çünkü bu sözcük, “terk etmek”, 
“serbest bırakmak” veya “b�r şey üzer�nden tutuşumuzu, etk�m�z�, �yel�ğ�m�z� 
çekmek” anlamına gelen “şamat” kökünden gel�r. Toprağımızı �şlemed�ğ�m�z ve 
bakımını yapmadığımız �ç�n bu yıla “Şemita” adı ver�l�r.

Şemita yılı �ç�nde Erets-Y�srael’de yet�şen meyveler “kutsal” n�tel�ğe sah�pt�r. 
Bu nedenle, örneğ�n onları mahvetmek, kullanılamaz hale get�rmek veya boşa 
harcamak yasaktır. Dolayısıyla, eğer Şemita yılına a�t üzümlerden yapılmış b�r 
şarap kullanılıyorsa son damlasına kadar �ç�lmel�d�r. Ayrıca Avdala yapıldıktan 
sonra mumu söndürmek �ç�n bu şarap kullanılmamalıdır, çünkü bu şek�lde şarabın 
b�r kısmı �ç�lemez hale gelm�ş olur.
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Rab� Yohanan, yeş�vasında 
öğrenc�ler�yle b�rl�kte, başka görevler�n 
yanında Talmud Yeruşalm�’n�n, yan� Erets-
Y�srael’e a�t Gemara olan “Yeruşalay�m 
Talmudu’nun” derlenmes�yle meşgul 
olmuştur. Talmud Yeruşalm�, Bab�l’de 
(son Amora�m nesl�nde) Amora Rav Aşe 
tarafından derlenen Talmud Bavl�’den 150 
yıl kadar önce hazırlanmıştır.

Hahamlarımız Talmud Yeruşalm�’y� 
çok övmüşlerd�r, çünkü Talmud Bavl�’n�n 
tartışmalar ve f�k�r teat�ler� üzer�ne kurulu 

olan tarzından farklı olarak, buradak� 
Gemara’nın l�sanı ve üslubu kısa ve açık 
olup alahalara göre düzenlenm�şt�r.

Ve gerçekten de bu nedenle Amora�m 
dönem�nde Talmud Yeruşalm�, Talmud 
Bavl�’den daha çok rağbet görmekteyd�. 
Ancak Rav Aşe’n�n (altıncı ve yed�nc� 
Amora�m nesl�nde) Talmud Bavl�’y� 
uygun şek�lde düzenlemes�n�n ardından 
Hahamlarımız Talmud Bavl�’y� terc�h 
etmeye başlamışlar ve alaha olarak Talmud 
Bavl�’n�n kararlarını tesp�t etm�şlerd�r.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Birinci Nesil Amoraim
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Arbaat A-M�n�m’� Neden Sukot’un Her Günü Sallıyoruz?
Sukot bayramında Arbaat A-M�n�m’� el�m�ze alma m�tsvasını yer�ne 

get�rmektey�z.
B�l�yor musunuz? Arbaat A-M�n�m’� Sukot bayramının yed� günü boyunca 

el�m�ze alma m�tsvası aslında sadece Bet-Am�kdaş �ç�nd�r! Evet! Bunu �ç�nde 
bulunduğumuz yaprakta öğren�yoruz. Arbaat A-M�n�m’� sadece Bet-Am�kdaş’ta 
yed� gün boyunca tutmak gerek�r; ama d�ğer her yerde Tora’nın bu konudak� 
m�tsvası (emr�) yalnızca Sukot bayramının �lk günüyle sınırlıdır.

Öyleyse neden Arbaat A-M�n�m’� Sukot bayramının yed� gününün heps�nde 
alıp sallıyoruz? Çünkü bu, Raban Yohanan ben Zakay’ın koyduğu b�r kuraldır.

Raban Yohanan ben Zakay bu kuralı neden gerekl� görmüştür? Arbaat 
A-M�n�m’�n bayramın yed� günü boyunca ele alındığı, ama ş�md� yıkılmış olan 
Bet-Am�kdaş’ı bu yolla hatırlamamız �ç�n. Böylece Bet-Am�kdaş yen�den �nşa 
ed�leceğ� zaman yd� günlük uygulama b�ze yabancı gelmeyecekt�r.

Ş�md� öneml� b�r alaha öğreneceğ�z. Tora, herkes�n bu m�tsvayı “kend�s�ne 
a�t” olan Arbaat A-M�n�m �le yer�ne get�rmes�n� emretmekted�r. Gerçekten de 
Sukot bayramının �lk gününde bu konuda t�t�zl�k göster�r�z, z�ra bu günde Arbaat 
A-M�n�m m�tsvası Bet-Am�kdaş’ın dışı �ç�n de doğrudan Tora’nın b�r emr�d�r. 
Ama Arbaat A-M�n�m m�tsvası, bayramın d�ğer günler�nde “DeRabanan”, yan� 
Hahamların öngördüğü b�r m�tsva n�tel�ğ�nded�r ve Hahamlarımız bu kuralı 
koydukları zaman, m�tsvayı yer�ne get�rmek �ç�n b�r başkasının Arbaat A-M�n�m’�n� 
ödünç alab�leceğ�m�z� de bel�rtm�şlerd�r.
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K�m Arbaat A-M�n�m M�tsvasıyla Yükümlüdür?

Acaba çocuklar Arbaat 
A-M�n�m m�tsvasıyla yükümlü 
müdür?

Gemara, Tora’ya göre, 
bar m�tsva yaşına kadar 
çocukların bu m�tsvayı yer�ne 
get�rme yükümlülüğünün 
olmadığını söylemekted�r. 
Ama Hahamlarımız, eğ�t�m 
amacıyla küçükler�n de 
Arbaat A-M�n�m’� tutmalarını 
öngörmüşlerd�r.

Çocuklar bu m�tsvayı 
yer�ne get�rmeye kaç yaşından �t�baren başlamalıdırlar? Bebekler�n bu konuda 
tab�� k� b�r yükümlülükler� yoktur, çünkü onlara lulavı nasıl sallamaları gerekt�ğ�n� 
öğretmem�z mümkün değ�ld�r. Sadece lulavı nasıl sallayacaklarını öğreneb�len 
çocukların Arbaat A-M�n�m m�tsvasını yer�ne get�rmeler� gerek�r.

Gemara’dan ayrıca, b�r bebek konuşmaya başladığında ona �lk olarak “Tora 
Ts�va Lanu Moşe Moraşa Ke�lat Yaakov” ve “Şema Yisrael, AD… E-lokenu, AD… 
Ehad” pasuklarını öğretmek gerekt�ğ�n� de öğren�yoruz.

Eğer evde küçük kardeşler�n�z varsa, belk� de onlara bu kutsal pasukları 
öğretmeye s�z başlamak �sters�n�z! Ne ders�n�z? Fena f�k�r değ�l!
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Roş Aşana Şabat’a Rastladığında Neden Şofar Çalmayız?

Hep�n�z�n mutlaka b�ld�ğ� üzere, Şabat gününe rastlayan Roş Aşana’da şofar 
çalmayız. Aynı şek�lde Sukot bayramında da Şabat günler� Arbaat A-M�n�m 
m�tsvasını yapmayız. Hatta bu m�tsvanın doğrudan Tora’nın emr� olduğu 
bayramın �lk günü b�le Şabat’a rastlasa Arbaat A-M�n�m’� el�m�ze almayız.

Tab�� k� bunun neden�n� merak ed�yorsunuzdur. Tora b�ze Roş Aşana’da şofar 
çalmayı ve Sukot bayramında Arbaat Am�n�m tutmayı emretm�ş değ�l m�d�r?!

Bunun cevabını Gemara vermekted�r. Şabat günü Roş Aşana’da şofar 
çalmamayı ve Sukot’ta Arbaat A-M�n�m tutmamayı Y�srael’�n Hahamları 
öngörmüşlerd�r.

Neden?
Çünkü Hahamlarımız bazı durumlardan end�şe etm�şlerd�r. Ya Roş Aşana’da 

b�r k�ş� nasıl şofar çalınacağını b�lmed�ğ�n� hatırlayıp kend�s�ne bunu öğretmes� 
�ç�n el�nde şofarla Rav’a koşarsa? Eyvah! Bu durumda şofarı Reşut A-Rab�m’de 
(kamusal alan) taşımış ve “otsaa” veya “t�ltul” adı ver�len yasağı ç�ğnem�ş 
olacaktır. Z�ra Masehet Şabat’ta öğrend�ğ�m�z g�b�, Şabat günü Reşut A-Rab�m’de 
herhang� b�r şey� taşımak yasaktır (bkz. I. K�tap, sayfa 49-50).

Aynı sebepten dolayı Hahamlarımız Şabat günü Arbaat A-M�n�m’� ele 
almayı da yasaklamışlardır, z�ra b�r k�ş�n�n hata sonucu bunları Şabat günü Reşut 
A-Rab�m’e çıkararak “otsaa” yasağını �hlal edeb�leceğ�nden end�şelenm�şlerd�r.
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Rab� Yohanan ömrü boyunca 
büyük acılar çekm�şt�r. Gemara, Rab� 
Yohanan’ın on oğlu olduğunu ve bunların 
heps�n�n o hayattayken öldüğünü anlatır. 
Rab� Yohanan henüz onuncu oğlu �ç�n 
yas tutarken, hastaları cesaretlend�rm�ş, 
onlara moral vererek sarsılmaz b�r �nanç 
kazanmalarını sağlamıştır (Berahot 8b).

Yaşı �lerled�ğ�nde, Erets-Y�srael ve 
Bab�l’dek� zulümler ve sıkıntılar çoğalınca 
Rab� Yohanan o kadar kederlenm�şt� k�, 
vücudu, yere kadar eğ�k, kambur b�r şek�l 
almıştı.

Rab� Yohanan uzun b�r ömür sürmüş 
ve 100 yıldan fazla yaşamıştır. Bunun 80 

yılını, Teverya’dak� yeş�vasının başında 
geç�rm�şt�r.

Onun vefatıyla b�rl�kte Y�srael halkına 
ağır b�r yas hâk�m olmuştur ve öğrenc�s� 
Rab� Y�tshak “Y�srael �ç�n bugün, güneş�n 
öğle vakt� battığı b�r gün kadar ağır” 
dem�şt�r. B�r başka öğrenc�s� Rab� Am� 
matem �şaret� olarak yed� gün boyunca 
yerde oturmuş ve otuz gün boyunca yas 
tutmuştur.

Teverya’dak� yeş�vada Rab� 
Yohanan’ın yer�n�, öğrenc�s� Rab� Elazar 
ben Pedat almıştır, ama çok zaman 
geçmeden o da vefat ed�nce yeş�vanın 
başına Rab� Am� geçm�şt�r.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Birinci Nesil Amoraim
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Bab�l’den Gelen Talm�d Haham

Arava M�tsvası

Uzun yıllar önce Erets-Y�srael’de, o dönem�n en büyük hahamlarından olan ve 
Teverya’dak� yeş�vanın başında bulunan Rab� Yohanan yaşardı.

Uzun yıllar boyunca Rab� Yohanan, Erets-Y�srael’dek� talm�d hahamların 
Tora’yı Bab�l’de bulunan hahamlardan daha �y� b�ld�ğ�n� düşünürdü. Neden? Çünkü 
o dönemde Bab�l’de yaşayan Yahud�ler, orada hüküm süren halklar yüzünden çok 
büyük sıkıntılar çek�yorlardı ve Rab� Yohanan onların bu acı ve sıkıntılar neden�yle 
Tora’yı rahatça ve huzur �ç�nde öğrenemed�kler�n�, bu nedenle b�rçok alaha ve 
kanunu unuttuklarını farz ed�yordu.

B�r gün, Bab�l’de b�r talm�d haham olan Rav Kaana Erets-Y�srael’e çıkmaya 
karar verd� ve Rab� Yohanan’ın yanında Tora öğrenmeye geld�. Rab� Yohanan Rav 
Kaana’nın müth�ş b�lg�l� b�r haham olduğunu görmüştü. Ona “Hatalı olduğumu ş�md� 
görüyorum! Bab�l’dek� talm�d hahamlar Tora alanında büyük �nsanlar!” ded�. I. Bet-
Am�kdaş dönem�nde Yahud�ler Bab�l’e sürüldükler� zaman, çok büyük hahamlar da 
onlarla b�rl�kte Bab�l’e g�tm�şler ve onlara Tora öğretm�şlerd�. Bu nedenle, çok kötü 
sıkıntılar yaşamalarına rağmen, Tora, Bab�l Yahud�ler� arasında h�ç unutulmamıştı!

Bet-Am�kdaş’ın ayakta olduğu 
dönemde “arava m�tsvası” olarak b�-
l�nen çok özel b�r m�tsva vardı.

Rab� Yohanan bu m�tsvanın To-
ra’da açıkça yazılı olmadığını, Kut-
sal ve Mübarek Tanrı’nın onu Moşe 
Rabenu’ya sözlü olarak aktardığını 
söyler.

Ned�r “arava m�tsvası”?
Halk çok uzun ve güzel arava 

(söğüt) dalları get�r�p M�zbeah’ın ya-
nına koyardı. Bu dallar o kadar uzun-
du k�, �k� katlı b�r b�nanın yüksekl�ğ�-
ne er�şt�ğ� olurdu! Bu �şlem� Sukot bayramının her günü yaparlardı.

Ş�md� de “Oşana Raba” günü uygulanan, aravaları yere vurma (havatat arava) 
geleneğ�nden bahsedel�m.

Hep�n�z�n b�ld�ğ� g�b� Sukot bayramının yed�nc� ve son günü Oşana Raba adını 
taşır ve bu günde s�nagoga arava dalları get�r�lerek bunlar yere vurulur. Bu Tora’nın 
b�r m�tsvası olmayıp peygamberler Hagay, Zeharya ve Malah� tarafından öngörül-
müş geleneksel b�r uygulamadır. Bu peygamberler “Nev��m Aharon�m” (son pey-
gamberler) olarak adlandırılırlar, çünkü gerçekten de en son peygamberler onlardı.

Yaprak
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Netsivin’den Yeruşalayim’e Kadar (devam)
“Kuyrukyağının bütünüyle 

M�zbeah’ın üzer�nde yakılması gerek�r ve 
k�msen�n bu kısmı yeme yetk�s� yoktur!”

Ama adam �nat ed�yordu. “Ben de 
tıpkı s�z�n g�b� bu korbanın bedel�n� 
öded�m ve hakkım olanı �stemem gayet 
doğal. Bu sefer, daha önce h�çb�r zaman 
almadığım seçk�n kuyrukyağı kısmını 

talep ed�yorum!”
Grubun mensupları kulaklarına 

�nanamıyorlardı ve adamın sözler�n�n 
ne manaya geld�ğ�n� anlamaya çalıştılar. 
“Sana b�r Yahud�’n�n kuyrukyağını 
yemes�n�n serbest olduğunu k�m söyled�?” 
d�ye sordular yabancıya merakla.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
113’te
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Aşer K�deşanu Bem�tsvotav

Şeeheyanu Berahası

Sukot bayramı geces� herkes heyecan �ç�nde sukaya g�rer ve k�duşun ardından 
“Baruh Ata AD… E-lokenu Meleh Aolam, Aşer K�deşanu Bem�tsvotav, Vets�vanu Leşev 
Basuka” (b�z� em�rler�yle kutsayan ve b�ze sukada oturmayı emreden…) berahasını 
söyler.

Bu berahayı sadece sukaya �lk g�rd�ğ�m�zde değ�l, bayram boyunca ekmek yemek 
üzere sukaya her g�r�ş�m�zde tekrar söylemem�z gerek�r. Arbaat A-M�n�m’� el�m�ze 
alma m�tsvasını yaptığımız zaman da benzer şek�lde “Baruh Ata AD… E-lokenu Meleh 
Aolam, Aşer K�deşanu Bem�tsvotav Vets�vanu Al Net�lat Lulav” (…b�ze lulavı ele 
almayı emreden…) berahasını söyler�z. Bu beraha da yalnız �lk gün değ�l, bayram 
boyunca her gün b�r kez olmak üzere m�tsvayı yapmadan önce söylen�r.

Ş�md� hemen soracaksınızdır: “B�r dak�ka! Yukarıda Tora’ya göre Bet-Am�kdaş’ın 
dışında lulav m�tsvasının bayramın sadece �lk günü �ç�n olduğunu öğrenm�şt�k. Öyleyse 
d�ğer günlerde nasıl olur da “Vets�vanu” (b�ze… emreden) d�yeb�l�r�z? Bu günlerde 
lulav tutmayı b�ze Tanrı mı emretm�şt�r k�?! Daha önce bunun Hahamlarımızın emr� 
olduğunu gördük!

Bunun cevabı çok bas�t. Kutsal ve Mübarek Tanrı, Tora uzmanı olup Moşe 
Rabenu’dan başlayarak her nes�lde yetk�lend�r�len hahamları d�nlemem�z� emretm�şt�r. 
Hahamlarımız da Arbaat A-M�n�m’� bayramın tüm günler�nde el�m�ze almamızı 
emretm�şlerd�r. Böylece berahayı söylerken, “Tanrı’nın, b�ze Arbaat A-M�n�m’� ele 
almamızı emreden Hahamlarımızı d�nlemey� emrett�ğ�n�” kastetmektey�z.

Yen� b�r bayram geld�ğ�nde “Baruh… Şeeheyanu Vek�yemanu Ve�g�anu Lazeman 
Aze” berahasını söyler�z. Bu berahayla, b�ze hayat veren ve b�z� bu bayrama er�şt�ren 
Tanrı’ya şükranlarımızı sunarız.

“Şeeheyanu” berahasını k�duşun �ç�nde söyler�z. Ama bu berahayı k�duşta 
söylemey� unutan b�r� daha sonra da söyleyeb�l�r.

Ş�md� öneml� b�r noktaya d�kkat ed�n! Sukot bayramında “Şeeheyanu” berahasını 
�k� kez söyler�z.

Neden m�? Çünkü bu bayrama özgü �k� m�tsvamız var. Bunlardan b�r� suka m�tsvası, 
�k�nc�s� de Arbaat A-M�n�m m�tsvası. Bu nedenle gece �lk kez sukaya g�rd�ğ�m�zde 
k�duş sırasında “Şeeheyanu” berahasını söylerken, bu berahayı ertes� sabah �lk kez 
Arbaat A-M�n�m m�tsvasını yer�ne get�r�rken de b�r kez daha söyler�z.

Acaba “Şeeheyanu” berahası her gün tekrar söylen�r m�? Hayır! Neden? Çünkü 
Sukot bayramının tüm günler� uzun, tek b�r bayramı oluşturur ve bayramın �lk geces�nde 
söylenen “Şeeheyanu” berahası, d�ğer tüm günler� kapsar. [D�aspora’da “Şeeheyanu” 
berahası �k�nc� gece de söylen�r.]

Buna karşılık Sukot bayramı sona er�p Şem�n� Hag Aatseret bayramı gel�nce tekrar 
“Şeeheyanu” berahasını söyler�z, çünkü bu, Sukot’tan hemen sonraya rastlamasına 
rağmen, kend� başına, Sukot’tan farklı b�r bayramdır.

Yaprak
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İlk Amora�m nesl�nde Erets-Y�srael’e 
çıkmış olan Bab�ll� b�r Hahamdır. Rab� 
H�ya ve Rab� Ş�mon ben Lakonya’nın 
öğrenc�s�d�r. Rab� Han�na bar Hama ve Rab� 
Yeoşua ben Lev� g�b� Erets-Y�srael’�n büyük 
Amoralarının yanında öğren�m görmüştür. 
Kend� nesl�nde agada (Tora’nın kanun� 

olmayan öğret�ler�) alanında en büyük 
hahamlardan b�r� olarak kabul ed�l�r. İk�nc� 
Amora�m nesl�ne mensup olan öğrenc�s� 
Rab� Şemuel bar Nahman onun adıyla b�rçok 
alaha aktarmıştır. İk�nc� nes�l Amoraların 
en büyüğü olan Rab� Yohanan kend�s�nden 
“Haverenu” (arkadaşımız) d�ye bahsederd�.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Birinci Nesil Amoraim

Rab�
Yonatan 

(ben Elazar)
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N�suh A-May�m M�tsvası

Tsedaka ve Gem�lut Hasad�m

Neseh veya çoğul olarak nesah�m ned�r b�l�yor musunuz?
Bet-Am�kdaş’ta korban yapıldığı sırada, M�zbeah’ın üzer�ndek� b�r çanağa şarap 

dökülürdü. M�zbeah üzer�nde yapılan bu şarap dökme �şlem�ne “neseh” [veya “n�suh”] 
adı ver�l�r.

Bu yaprakta, sadece Sukot bayramında yapılan özel b�r neseh �şlem�n� öğren�yoruz. 
Sukot günler�nde sabaha karşı Koenler Bet-Am�kdaş’tan çıkarlar ve Yeruşalay�m şehr�n�n 
b�t�ş�ğ�nde bulunan Ş�loah pınarına doğru yönel�rlerd�. Pınara geld�kler�nde orada özel 
kapların �ç�ne su çekerler ve ardından bu kaplarla ger� dönerek “Şaar A-May�m” (su 
kapısı) adı ver�len kapıdan Bet-Am�kdaş’a g�rerlerd�.

S�zce bu kapıya neden “Şaar A-Mayim” adı ver�lm�ş olab�l�r? Tab�� k�, Koenler�n, 
eller�nde su dolu kaplarla �çer� g�rerken kullandıkları kapı bu olduğu �ç�n!

Daha sonra Koenler, M�zbeah’ın üzer�nde bulunan �k� çanaktan b�r�ne bu suyu, 
d�ğer�ne de normal neseh �şlemler�nde kullanılan şarabı dökerlerd�. Bu çanakların 
d�pler� del�kt� ve �çler�ne dökülen sıvı bu del�klerden çıkan kanallar yoluyla toprağın 
der�nl�kler�ne kadar �nerd�.

Şarapla yapılan neseh �şlem� her gün yapılırdı. Ama su �le yapılan neseh sadece 
Sukot bayramına özel b�r �şlemd�. Bu �şleme “N�suh A-May�m” adı ver�l�r (ayrıca bkz. 
sayfa 148).

Rab� Elazar şöyle ded�: İht�yaç 
sah�pler�ne tsedaka vermek o kadar öneml� 
b�r m�tsvadır k�, Kutsal ve Mübarek Tanrı 
bunu, Bet-Am�kdaş’ta korban yapma 
m�tsvasından b�le daha öneml� sayar!

Tsedaka m�tsvası nasıl yer�ne get�r�l�r? 
Parayla.

Rab� Elazar ayrıca şöyle ded�: Gem�lut 
hasad�m (�y�l�kseverl�k davranışları) 
m�tsvasını yer�ne get�rerek �nsanlara 
yardımcı olan k�ş�, tsedaka m�tsvasından 
b�le daha büyük b�r m�tsvayı yer�ne 
get�rm�ş olur. Z�ra gem�lut hasad�m 
yapan k�ş� bu m�tsvayı kend� beden�yle 
yapmaktayken, tsedaka m�tsvasını yapan 
k�ş� bunu para vererek yapmaktadır.

Gem�lut hasad�m m�tsvası nasıl yer�ne 
get�r�l�r? Örneğ�n gel�n ve damatları 
neşelend�rerek, �ht�yacı olan k�mselere 
yardım ederek, hatta ölen b�r k�ş�n�n 
ardından övgülü konuşmalar yapıp onu toprağa vererek.

Gemara’dan öğrend�ğ�m�z b�r başka konu da “Torat Hesed” (�y�l�k/şefkat Tora’sı) 
kavramıdır.

Ned�r “Torat Hesed”? Eğer b�r k�ş� Tora’yı, Tora hakkında çok şey b�lme ve bu sayede 
daha sonra başka �nsanlara da öğreteb�lme amacıyla öğren�yorsa, bu Torat Hesed, yan� 
“�y�l�k Tora’sı”dır, çünkü bu k�ş�, öğrend�ğ� Tora’yla başkalarına da �y�l�k etmekted�r.

Yaprak
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Moşe Rabenu’nun Yaptığı Flüt

S�mhat Bet Aşoeva

Bet-Am�kdaş’ta çok sayıda “kele şaret” vardı.
“Kele şaret”, yan� “h�zmet araçları”, Bet-Am�kdaş’ta Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın 

huzurunda gerçekleşt�r�len h�zmet ve �badet �şlemler�nde kullanılan eşya ve araçlardır. 
Örneğ�n altın menora, şulhan lehem apan�m (bkz. sayfa 72-73), korbanların kanını almakta 
kullanılan kaplar vb.

“Kele şaret” hang� hammaddeden yapılırdı?
Rab�’ye göre, Tora’nın pasuklarından, bunların ahşap değ�l, yalnızca metalden 

yapılab�leceğ�n� öğrenmektey�z, çünkü metal, ahşaptan daha öneml� sayılır.
Buna rağmen, Kutsal Mekân’da tahtadan yapılmış b�r alet vardı. Bu, Moşe Rabenu’nun 

yapmış olduğu ve korbanlar gerçekleşt�r�ld�ğ� sırada Lev�ler�n çaldığı b�r fl üttü.
Acaba Moşe neden bu fl ütü de metalden yapmamıştı?
Çünkü metalden yapılmış b�r fl üt, ahşap b�r fl ütün çıkardığı kadar hoş b�r ses çıkarmaz.
Gemara’nın anlattığına göre, b�r keres�nde b�r kral, bu ahşap fl ütü altınla kaplamaya 

karar verm�şt�. Ama kaplama, fl ütün güzel melod�s�n� bozunca, kral tekrar kaplamanın 
çıkarılmasını emretm�şt�r.

Sukot bayramında yapılan neşel� kutlamalara “S�mhat Bet Aşoeva” adı ver�l�r.
Bu sözler�n anlamı ned�r?
Yukarıda Sukot bayramına özgü “N�suh A-May�m” m�tsvasını öğrenm�şt�k.
Bu m�tsva �ç�n kullanılan suyun Ş�loah pınarından çek�lmes� büyük b�r sev�nç �ç�nde 

gerçekleşt�r�l�rd�. Peygamber Yeşayau’nun söyled�ğ� g�b�: “Sev�nçle su çekin kurtuluş 
pınarlarından” (Yeşayau 12:3). Lev�ler, Bet-Am�kdaş’tak� N�kanor kapısının (bkz. sayfa 
53) önündek� merd�venlerde durarak, arp, l�r, z�l, borazan ve başka müz�k aletler� çalardı. 
Y�srael’�n büyükler�, hahamlar ve tsad�kler, eller�nde yanan meşalelerle dans ederler, 
bunları havaya atıp tutarlar ve Kutsal ve Mübarek Tanrı’ya övgü dolu şarkılar söylerlerd�.

Bu neşel� kutlamalara “S�mhat Bet Aşoeva”, yan� “su çekme yer�ndek� sev�nç” adı 
ver�lmes�n�n sebeb�, kutlamaların, N�suh A-May�m m�tsvasını yer�ne get�rmek üzere 
pınardan su çek�lmes�n�n şeref�ne yapılıyor olmasıydı.

Yaprak
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İk�nc� Amora�m nesl�nde Bab�l’de 
yaşamış b�r Amoradır. Kırk yıllık b�r süre 
boyunca Sura’dak� yeş�vanın başkanlığını 
yürütmüştür.

Bab�l’de doğmuştur. Bab�l’dek� en köklü 
a�lelerden olan Roş A-Gola’nın (Bab�l’dek� 
Yahud�ler�n s�yas� l�der�) a�les�ne mensuptur. 
[Bazılarına göre, Tanna�m �le Amora�m 
arasındak� geç�ş dönem�nde yaşamış ve aynı 
zamanda Roş A-Gola görev�nde bulunmuş 

olan Amora Rav Una’nın torunudur.]
Sura’dak� yeş�vada öğren�m görmüştür 

ve Rav’ın hem başlıca hem de en sevd�ğ� 
öğrenc�s�yd�. Hocası Rav ona b�r sevg� 
sıfatıyla “Aba” d�ye h�tap ederd�. Rav aynı 
zamanda onu alaha kararları verme yetk�s�yle 
de donatmıştır.

Rav Una ayrıca, Neardea’da [b�r�nc�, 
Bab�ll�] Rav As� ve Şemuel’den de Tora 
öğrenm�şt�r.

Kim Kimdir? Babil’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Rav Una
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Yetser Araya Nasıl Üstün Geleb�l�r�z?

Sukot Bayramında Neden Pek Uyumazlardı?

Bu yaprakta yetser ara ve onunla nasıl başa çıkab�leceğ�m�z hakkında b�lg� 
almaktayız.

Gerçekten de yeter ara, yan� �nsanın kötü eğ�l�m�, onu günah �şlemeye sevk 
eder. Onun bu etk�s�nden kurtulmak �ç�n ne yapılab�l�r?

Kutsal Amora Rav As�, yetser aradan fazlasıyla sakınmamız gerekt�ğ�n� 
bel�rt�r. Yetser ara �nsana �lk kez geld�ğ� zaman ona üstün gelmek zor değ�ld�r, 
çünkü �nsan tem�z b�r ruha sah�pt�r ve günah �şlemeye alışık değ�ld�r. Ama eğer 
yetser arayı d�nler ve b�r günah �şlerse, bunu başka günahlar da tak�p edecek, 
yetser araya karşı gelmek bu k�ş� �ç�n g�tt�kçe güçleşecek ve sonunda çok sayıda 
günah �şlemeye açık b�r duruma gelecekt�r.

Pek�, yetser araya üstün gelmey� zor bulan b�r k�ş� ne yapmalıdır? Gemara 
şöyle demekted�r: Her Yahud�, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın yetser araya 
göğüs germem�z �ç�n b�ze yardım etmeye �stekl� olduğunu b�lmel�d�r. Eğer 
Tanrı b�r Yahud�’n�n yetser araya karşı gelmeye gayret ett�ğ�n� görürse, hemen 
ona yardımcı olacaktır. Tek yapmamız gereken, denemek, gayret etmek ve 
çabalamaktır. O zaman Kutsal ve Mübarek Tanrı da yetser araya üstün gelmes�ne 
yardım edecekt�r.

Gemara ayrıca yetser aranın asla yenemeyeceğ� b�r şey olduğunu da 
söylemekted�r: “Tora öğren�m�”. Eğer Tora öğrenmeye oturursak, yetser ara 
hemen ortadan kaybolacaktır!

Bu yaprakta Rab� Yeoşua ben Hananya’nın sözler�n� öğren�yoruz. Rab� 
Yeoşua, Sukot bayramında Bet-Am�kdaş’ta neler olup b�tt�ğ� hakkında har�ka 
şeyler anlatmıştır.

“Sukot bayramında neredeyse h�ç uyumazdık! Sabah erkenden, gündel�k 
Tam�d-korbanı (bkz. sayfa 22) yapılırken Bet-Am�kdaş’a gel�rd�k. Ardından 
sabah tef�lasını (şahrit duası) söylerd�k. Bundan sonra bayram neden�yle Musaf-
korbanı (bkz. sayfa 22) gerçekleşt�r�l�rd� ve onun ardından musaf duasını ederd�k.

“Oradan bet m�draşa g�d�p kutsal Tora öğren�m�m�z� gerçekleşt�r�rd�k.
“Daha sonra bayramın onuruna y�y�p �çerd�k. M�nha duasını ett�kten sonra 

akşam üstü gerçekleşt�r�len �k�nc� Tam�d-korbanı yapılırdı. O saatten �t�baren 
gece boyunca sabaha kadar S�mhat Bet Aşoeva’da dans ed�p neşelen�rd�k!”

Pek�, ne zaman uyurlardı?
Gemara’ya göre, S�mhat Bet Aşoeva’da dans ederlerken, ara sıra kafalarını 

yanlarında dans eden k�ş�n�n omzuna yaslayıp kısa b�r süre kest�r�rlerd�!
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Netsivin’den Yeruşalayim’e Kadar (devam)
“Rab� Yeuda ben Betera söyled� 

bana bunu” d�ye cevap verd� adam 
muzaff er b�r edayla. Büyük hahamın 
adını duyduklarında artık �steğ�n� kabul 
edecekler�nden em�nd�!

Grup üyeler� kend� aralarında 
�st�şarede bulundular ve Rab� Yeuda 

ben Betera g�b� çok büyük b�r hahamın, 
tümüyle M�zbeah’ta yakılması gereken 
b�r kısmın yeneb�leceğ�n� söylemes� 
karşısındak� hayretler�n� �fade ett�ler.

İş�n �ç�nde başka b�r meselen�n 
olduğunu anlamışlardı.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
119’da
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Bet-Am�kdaş’ta Borazan Sesler�
Şabat, bayram ve Roş Hodeş günler�nde Bet-Am�kdaş’ta Musaf-korbanları 

gerçekleşt�r�l�rken borazan çalma şekl�nde özel b�r m�tsva vardır. Tam�d-korbanları 
gerçekleşt�r�ld�ğ� sırada Lev�ler günün şarkısını söylerken de borazan çalınırdı. Gemara’nın 
söyled�ğ�ne göre, Bet-Am�kdaş’ın kapılarını açtıkları zaman da borazan çalarlardı.

Şabat ar�fes�nde de Bet-Am�kdaş’ta b�rkaç kez borazan çalınırdı.
Neden?
İlk borazan sesler�n�n amacı, tarlalardak� çalışmaları sona erd�rme, dükkânları kapatma ve 

kutsal Şabat günü onuruna p�ş�r�lecek yemekler� hazırlama vakt�n�n geld�ğ�n� hatırlatmaktı.
Daha sonra Şabat’ın başlamasına yakın b�r saatte, kutsal Şabat’ın başlamak üzere 

olduğunu ve melaha yapmanın b�razdan yasak hale geleceğ�n� duyurup b�ld�rmek �ç�n de 
borazan çalınırdı.

Sukot bayramında, N�suh A-May�m �şlem� �ç�n su çekmeye çıktıkları ve şarkılar eşl�ğ�nde 
bu sularla Bet-Am�kdaş’ın kapılarına ger� geld�kler� zaman da borazan çalarlardı.

Yaprak
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bu sularla Bet-Am�kdaş’ın kapılarına ger� geld�kler� zaman da borazan çalarlardı.

Kral ve Sevd�ğ� Dostunun Özel Z�yafet�
Sukot bayramının yed� günü boyunca Bet-Am�kdaş’ta toplam yetm�ş boğa korban 

ed�l�rd�!
İlk gün 13, �k�nc� gün 12, üçüncü gün 11, dördüncü gün 10, beş�nc� gün 9, altıncı gün 8 

ve yed�nc� gün de 7 boğa olmak üzere toplamda 70 boğa korban ed�l�rd�. Gemara bu yetm�ş 
boğanın, yetm�ş dünya ulusunun günahları �ç�n kefaret sağladığını söylemekted�r. Rab� 
Yohanan, yabancı ulusların Bet-Am�kdaş’ı yıkmakla kend�ler� adına ne büyük b�r kayba 
sebep olduklarının farkında b�le olmadıklarını söyler. Z�ra Bet-Am�kdaş olmayınca, onların 
günahları �ç�n kefaret sağlayan bu yetm�ş boğa korbanı da yapılamamaktadır.

Sukot bayramının son gününün b�t�m�yle başlayan Şem�n� Hag Aatseret bayramında �se 
sadece tek b�r boğa korbanı yapılırdı. Bu boğa Y�srael halkı �ç�nd�.

Gemara bu konuda b�r m�sal vermekted�r: B�r kral kullarına “Bana çok k�ş�n�n katılacağı 
büyük b�r z�yafet hazırlayın” der. Daha sonra en yakın dostuna “Gel sen�nle baş başa küçük 
b�r z�yafet yapalım ve b�rl�kte neşelenel�m” der.

Kutsal ve Mübarek Tanrı da Y�srael halkına böyle dem�şt�r: “Şem�n� Hag Aatseret’te Bene-
Y�srael �ç�n yalnızca tek b�r boğa korbanı yapın, çünkü Bene-Y�srael Ben�m yakınımdır.”
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Bıçakları Koydukları Pencereler
Sevg�l� çocuklar!
Masehet Suka’nın son yaprağına gelm�ş bulunuyoruz. Bu yaprakta Moşe Rabenu’nun 

Koenler� “m�şmarot” adı ver�len vard�ya gruplarına böldüğünü öğren�yoruz. Her m�şmar 
Bet-Am�kdaş’ta b�r hafta boyunca görev yapardı (bkz. sayfa 40).

M�şna, Bet-Am�kdaş’ın duvarında çok sayıda pencere olduğunu ve her m�şmara, 
korbanları kesmekte kullandıkları bıçakları yerleşt�rmek üzere b�rer pencere tahs�s 
ed�ld�ğ�n� anlatmaktadır. Bu bıçakların, bozulmamaları ve kesk�nl�kler�n� tek b�r noktada 
b�le kaybetmemeler� �ç�n özenle korunmaları gerek�yordu. M�şna ayrıca Hahamların b�r 
m�şmarı cezalandırarak onlara tahs�s ed�len pencerey� kapattıklarını ve bu nedenle söz 
konusu m�şmarın, bıçaklarını başka b�r m�şmarın penceres�ne koyab�lmek �ç�n �z�n almak 
durumunda kaldığını anlatmaktadır.

Hahamlar bu m�şmarı neden cezalandırmışlardı? Çünkü o m�şmara mensup Koenlerden 
b�r�n�n M�ryam adında b�r kızı vardı ve bu kız b�r keres�nde M�zbeah’a hakaret anlamına 
gelen b�r davranışta bulunmuştu.

Hahamlar, b�r Koen’�n kızının, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın Ev� olan Bet-Am�kdaş’a 
karşı böyles�ne küstahça davranmasının mutlaka, babasının da Bet-Am�kdaş’ın onurunu 
haf�fsed�ğ�ne tanık olmasından kaynaklandığına hükmetm�şlerd�r. Dolayısıyla, aralarında 
böyle b�r Koen olduğu �ç�n tüm m�şmarı cezalandırmışlardır.
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