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“Masehet Betsa” mı “Masehet Yom Tov” mu?

“Muktse” Ned�r?

Beezrat A-Şem, Masehet Betsa’yı öğrenmeye başlıyoruz.
Talmud’un bu kısmına neden “Masehet Betsa” (“yumurta r�sales�”) adı ver�lm�şt�r? 

Çünkü bu masehet�n �lk m�şnasında, bayramın ortasında doğmuş b�r yumurtaya da�r alaha 
öğret�lmekted�r: Bu yumurtayı yemek hang� durumda serbest, hang� durumda yasaktır?

Masehet Betsa’da Yom Tov’la, yan� bayram günler�yle bağlantılı çok sayıda alaha 
vardır ve şunu vurgulamak �lg�nç olacaktır k�, tıpkı Şabat’ı konu eden masehet�n “Masehet 
Şabat” adını almış olması g�b�, R�şon�m dönem� otor�teler�nden b�rçoğu bu masehetten de 
“Masehet Yom Tov” d�ye bahsederler.

Tora’nın temel metn�ne göre yıl içinde kaç tane Yom Tov vardır? Altı! Pesah’ın �lk 
günü, Pesah’ın son günü, Şavuot bayramı, Roş Aşana, Sukot’un �lk günü ve Şem�n� Hag 
Aatseret. [Hahamlarımızın öngördüğü uygulamaya göreyse D�aspora’da bu günler�n heps� 
�k�şer gün olarak kutlanır; Roş Aşana �se Erets-Y�srael’de b�le �k� gün olarak kutlanır.]

Mutlaka b�ld�ğ�n�z g�b�, “Yom Tov” (tam anlamıyla “�y� gün”), kutsal b�r gündür ve 
bell� başlı eylemlerden uzak durmayı gerekt�r�r. M�draş’ta, Bene-Y�srael’�n çölde olduğu 
ve gökten yağan Man �le beslend�ğ� dönemde, tıpkı Şabat g�b�, Yom Tovlarda da Man 
yağmadığı söylenmekted�r. Bu günler kutsal olduğundan, Man, bu günler�n ar�fes�nde 
yağardı.

Masehet Betsa’da ayrıca Şabat �le Yom Tov arasında ne fark olduğunu, Şabat günü yasak 
olan melahaların (yasak �şler) hang�ler�n�n Yom Tov’da yapılab�leceğ�n� de öğreneceğ�z.

Masehet Betsa’nın başında Gemara, 
“muktse” konusuna gen�ş b�r yer 
ayırmaktadır.

“Muktse” sözcüğü “katse”, yan� “kenar, 
uç” �le bağlantılı b�r kel�med�r ve “kenarda 
duran”, “kenara ayrılmış” anlamına gel�r. 
K�ş�n�n Şabat ve Yom Tov’da düşünmed�ğ�, 
d�kkate almadığı şeyler� bel�rt�r. Örneğ�n 
toprak veya taşlar “muktse”d�r, çünkü bu 
kutsal günlerde k�mse bunları kullanmayı 
düşünmez; onları düşünceler�nden “kenara ayırır”, b�r anlamda onları umursamaz.

Hahamlarımız “muktse” olan herhang� b�r şey� kutsal Şabat ve Yom Tov’da ele almanın 
ve kımıldatmanın yasak olduğunu söylem�şlerd�r. Buna “muktse” kuralı adı ver�l�r.

Sah�, Hahamlarımız neden “muktse” şeyler� ele almayı yasaklamışlardır?
Rambam (İlhot Şabat 24:12) bu konuda b�rkaç sebep kaydetm�şt�r ve ş�md� bunlardan 

b�r�n� öğreneceğ�z. Rambam’ın açıkladığı üzere, eğer �nsanlar Şabat günü “muktse” olan 
çek�ç, tornav�da g�b� şeyler� eller�ne aldıkları takd�rde, normal günlerdek� alışkanlıkları 
doğrultusunda, Şabat ve bayramda yasak olan �nşaat, tam�rat g�b� �şler� yaparak �hlalde 
bulunmaları r�sk� doğar. Bu nedenle Hahamlarımız kutsal Şabat ve Yom Tov günler�nde 
“muktse” sınıfındak� nesneler� ele almayı yasaklamışlardır.
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Tavuk Kümes�ne Z�yaret

Ar�el’�n köyde yaşayan b�r amcası var. Sukot bayramı �ç�n Ar�el, a�les�yle b�rl�kte 
amcasının ev�ne g�tt� ve orada çok eğlend�. Bayramın �lk günü, bayram yemeğ�n�n ardından 
Ar�el, kuzen� Y�srael �le gezmeye çıktı ve b�rl�kte tavuk kümes�n� görmeye g�tt�ler.

Y�srael, Ar�el’e “Gel sana �lg�nç b�r şey gösterey�m” ded�. “Hatırlıyor musun? B�r 
keres�nde Şabat günü b�zdeyd�n�z ve babam sana tavukları kımıldatmanın yasak olduğunu, 
çünkü tavukların muktse olduğunu söylem�şt�. Hatırladın mı?”

“Tab�� k�” d�ye cevap verd� Ar�el. “Baban, Şabat günü tavuk kesmek yasak olduğu �ç�n 
tavukları kullanmak mümkün olmadığından onların muktse olduğunu ve bu nedenle onları 
kımıldatamayacağımızı söylem�şt�.”

Y�srael ona “Bugün tavukları el�m�ze alab�l�r�z!” ded�. “Bugün Yom Tov ve Yom Tov’da 
yemek �ç�n tavuk kesmek serbest. Bu durumda tavuklar da muktse değ�l demekt�r. Onları 
kullanab�ld�ğ�m�z �ç�n herhang� b�r yemekten farkları yok!”

Ar�el b�r süre düşündü ve sonunda “B�r dak�ka!” ded�. “Ama eğer yumurtalarından 
yararlanmaya devam etme n�yet�nde olduğumuz b�r tavuk söz konusuysa, o zaman bu tavuğu 
kesmek �stem�yoruz demekt�r. Böyle b�r tavuğu kımıldatmak Yom Tov’da da yasak olmalı!” 
“Çok doğru!” d�ye cevap verd� Y�srael. “Masehet Betsa’da da aynen böyle yazıyor!”

Yaprak
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Amora Rav’ın vefatından sonra, onun 
Sura’dak� yeş�vası b�r süre boyunca l�ders�z 
kalmıştı. N�hayet Bab�l’dek� Hahamlar Rav’ın 
has öğrenc�s� olan Rav Una’yı Sura’dak� 
yeş�vanın başına roş yeş�va olarak atadılar. O 
sırada Rav Una kırk yaşındaydı.

O dönemde Bab�l’dek� en büyük ruhan� 
merkez olan Sura yeş�vası, Rav Una’nın kırk 
yıllık yönet�m� altında büyük b�r gel�ş�m 
gösterd�. Yıl boyunca yaklaşık sek�z yüz 

öğrenc� orada öğren�m görmekteyd�. Yarhe 
Kala (gel�n ayları) adı ver�len Adar ve Elul 
aylarında bu sayı çok daha fazla olmaktaydı 
(bkz. sayfa 60).

Sura yeş�vasında, Rav ve Şemuel’�n 
neredeyse tüm öğrenc�ler�, Rav Una’nın 
ağzından Tora öğrenm�şlerd�r. Rav Una’nın 
akranları olan Rav Y�rmeya, Rav Yeuda ve Rav 
Nahman g�b� büyük Hahamlar da onun alaha 
konusundak� kararlarını d�nlemeye gel�rlerd�.

Kim Kimdir? Babil’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Rav 
Una
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“Çok doğru!” d�ye cevap verd� Y�srael. “ ’da da aynen böyle yazıyor!”

Erets-Y�srael Dışında Bayramlar Neden İk� Gündür?
Bu yaprakta “Yom Tov şen� şel galuyot” konusunu öğren�yoruz. Öncel�kle bu sözcükler� 

açıklayalım: “Yom Tov şeni” �fades� “�k�nc� Yom Tov” anlamına gel�r. Yan� bayramın �lk 
gününün yanında �k�nc� b�r gün de Yom Tov olarak kutlanmaktadır. Ve nerede? “Şel galuyot”. 
Bu “sürgünlere a�t” b�r durumdur. Bene-Y�srael’�n sürgünde oldukları Erets-Y�srael dışındak� 
yerlerde; yan� D�aspora’da bu şek�lde davranılır. Örneğ�n Pesah bayramında Erets-Y�srael’de 
sadece �lk gün Yom Tov �ken, D�aspora’da �lk �k� gün Yom Tov’dur ve her �k� günde de Pesah 
seder� yapılır.

Ş�md� gel�n bunun sebeb�n� öğrenel�m. Esk�den Roş Hodeş’�n tar�h� ayın göktek� 
görünümüne göre tesp�t ed�l�rd�. İk� tanık bet d�ne gel�r ve “gökyüzünde yen� ayı gördük” 
derd� ve sorguları sırasında güven�l�r bulundukları takd�rde bet d�n “Bugün Roş Hodeş” d�ye 
�landa bulunurdu.

Tora’da her bayramın sab�t b�r tar�h� vardır. Örneğ�n Pesah bayramı 15 N�san’dadır. (Tab�� 
k� burada İbran� takv�m�ndek� N�san ayından bahsed�yoruz.) Dolayısıyla, 15 N�san’ın hang� 
güne rastladığını b�leb�lmek �ç�n öncel�kle Roş Hodeş N�san’ın ne zaman olduğunu b�lmek 
gerek�r. Ama Erets-Y�srael’den uzakta yaşayan Yahud�ler�n, hang� günün Roş Hodeş olarak 
bel�rlend�ğ� konusundak� haber� alması uzun sürüyordu. Acaba öncek� ay 29 gün olarak mı 
bel�rlenm�şt�, yoksa 30 gün mü?

Bu nedenle Hahamlarımız Erets-Y�srael dışında her �k� �ht�mal�n de değerlend�r�lmes� ve 
bayramların �k�şer gün olarak kutlanmasına hükmetm�şlerd�r.

Yaprak
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Yumurtadan Çıkan C�vc�v
Kuzen� Y�srael �le b�rl�kte tavuk kümes�n�n yanında gez�nt�ye çıkan Ar�el’� 

hatırlıyor musunuz? Ş�md� Ar�el �le Y�srael’�n, aralarında başka neler konuştuklarını 
anlatmaya devam edeceğ�z.

Kümes�n yanındayken yerde b�raz kımıldayan b�r yumurta gördüler. Ve b�rden 
b�re, yumurta yarılarak �ç�nden ufacık, tatlı mı tatlı b�r c�vc�v çıktı. Ar�el c�vc�vle 
b�raz oynamak �sted�, ama Y�srael ona “Ar�el!” ded�. “Yom Tov’da doğan b�r c�vc�v 
muktsed�r” ded�.

“Neden?” d�ye sordu Ar�el ve Y�srael açıkladı: “Dün akşam Yom Tov başladığı 
anda c�vc�v henüz yumurtanın �ç�nde, er�ş�lmez durumdaydı. Bu nedenle o anda 
muktseyd�.”

Y�srael açıklamasına devam ett�: “Ve Amora Rav’ın aktardığı alahaya göre, 
Şabat veya Yom Tov başladığı anda muktse olan b�r şey, o günün bütünü boyunca 
muktsed�r. Bu durumda c�vc�v, şu anda artık yumurtadan çıkmış ve artık er�ş�leb�l�r 
durumda olmasına rağmen, bu alaha neden�yle, bayram başladığı anda muktse 
olduğu �ç�n, gün sona erene kadar muktse olma durumu devam ed�yor.”

Yaprak
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Netsivin’den Yeruşalayim’e Kadar (devam)
Adam hakkında araştırmaya g�r�şt�ler. 

K�md�, neredend� ve hang� a�leye 
mensuptu?

Araştırıp soruşturdular ve sonunda bu 
adamın putperest b�r yabancı olduğunu 
tesp�t ed�nce, adamı sertçe cezalandırdılar.

B�r kez daha aynı hataya düşmen�n 
kıyısından dönen Yahud�ler çok 
sev�nm�şlerd�. Nets�v�n’de oturan Rab� 

Yeuda ben Betera’ya b�r selam ve teşekkür 
mesajı gönderd�ler. Onun sayes�nde 
Yahud�ler Pesah-korbanını kurallarına 
uygun şek�lde gerçekleşt�reb�lm�şlerd�.

Rab� Yeuda’ya gönderd�kler� mesajda 
şöyle ded�ler: “Selam sana Rab� Yeuda 
ben Betera; sen Bab�l’dek� Nets�v�n’des�n, 
ama ağın Yeruşalay�m’e kadar ser�l�!” 
(Pesah�m 3)

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON
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Yom Tov’da Doğan Yumurta
Hahamlarımız, kutsal Şabat veya Yom Tov gününde doğan b�r yumurtayı 

yemen�n, Şabat veya bayram sona erene kadar yasak olduğunu söylem�şlerd�r. Bu 
nedenle bu yumurta muktsed�r ve tıpkı Şabat ve Yom Tov’da kullanılması mümkün 
olmayan d�ğer şeyler g�b� bu yumurtayı da ele almak yasaktır.

Ar�el, Yom Tov geces� uykusundan uyandı ve avluda gez�nmeye g�tt�. Ve �şte, 
tavuk kümes�nde güzel, beyaz b�r yumurta buldu. Ar�el düşünmeye başladı: “Acaba 
bu yumurta ne zaman doğdu? Eğer dün, yan� Yom Tov başlamadan önce doğduysa – 
o zaman onu yemekte b�r sakınca yok demekt�r. Ama eğer bu gece, yan� Yom Tov’da 
doğduysa – onu yemek yasak. Ama onun ne zaman doğduğunu nasıl b�leceğ�m?”

Gemara bu yumurtanın bayram geces�nde değ�l, mutlaka bayram başlamadan 
önce doğduğunu söylemekted�r.

Neden?
Çünkü horoz ve tavukların olduğu b�r kümeste tavuklar gece değ�l, her zaman 

gündüz vakt� yumurtlar. Bu yüzden eğer o gece b�r yumurta bulduysa, yumurta 
mutlaka gündüz vakt�, yan� gece olup Yom Tov başlamadan önce doğmuş olmalıdır.

Yaprak
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“K�suy A-Dam” M�tsvası
Bu yaprakta “koy” adında çok �lg�nç b�r hayvandan bahsed�lmekted�r. 
Koyun tam olarak ne olduğunu ve neden �lg�nç olduğunu okumadan önce, gel�n “k�suy a-dam” 

(kanı örtme) m�tsvası hakkında b�lg� alalım.
Tora’nın b�r m�tsvasına göre, kaşer olan yaban� b�r hayvanı veya b�r kuşu kest�kten sonra, kes�m 

yer�nden akan kanın toprakla örtülmes� gerek�r. Bu m�tsva yalnızca yaban� hayvanlarla (İbran�ce: 
haya) kuşlar (örneğ�n tavuk) �ç�n geçerl�d�r; ama ç�ftl�k hayvanları (İbran�ce: beema) �ç�n böyle b�r 
gerekl�l�k yoktur.

“Yaban� hayvan” derken ney� kasted�yoruz? Örneğ�n gey�k, kaşer b�r yaban� hayvandır, ama 
b�r ç�ftl�k hayvanı değ�ld�r. Buna karşılık, koyun, keç� ve �nek, b�rer ç�ftl�k hayvanıdır; yaban� 
hayvan değ�ld�r.

Ş�md� koya b�r bakalım. Koy, günümüzde k�ml�ğ� b�l�nmeyen b�r hayvandır. İlg�nç tarafı, 
Hahamlarımızın onun b�r haya mı yoksa beema mı olduğu konusunda b�r sonuca varamamış 
olmalarıdır. Ne m� fark eder? Tab�� k�, onu kest�kten sonra kanını örtmek gerek�p gerekmed�ğ�n� 
b�lmek �ç�n!

Koyun hang� sınıfa g�rd�ğ� bel�rs�zl�ğ�n� koruduğundan, uygulamada, kes�m sonrasında kanını 
örtmek gerek�r; çünkü b�r yandan haya olma olasılığı vardır. Ama y�ne de normalde bu �şlem 
yapılırken söylenen beraha, koy �ç�n söylenmez; çünkü beema olması da olasılık dâh�l�nded�r k� bu 
durumda kanını örtmek b�r m�tsva değ�ld�r ve beraha söylend�ğ� takd�rde boş yere beraha söyleme 
yasağı ç�ğnenm�ş olacaktır (Rambam, İlhot Şehita 14:4).

Yaprak
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Nesl�n, gerek Bab�l’de gerekse de Erets-
Y�srael’de yaşayan tüm Hahamları, Rav 
Una’ya büyük saygı göster�rler ve ona �taat 
ederlerd�. Gemara’nın anlattığına göre, Rav 
Una b�r Koen olmamasına rağmen, nesl�n 
büyüğü olarak sah�p olduğu saygınlığı ve 
yüksek düzey� neden�yle Tora’ya �lk sırada 
çağrılırdı. Hatta Erets-Y�srael’den, köklü Koen 
a�leler�ne mensup olan Rab� Am� ve Rab� As� 
g�b� Hahamlar b�le ona tab�yd�ler (G�t�n 59b).

Rav Una gençl�ğ�nde son derece fak�rd�. 
O kadar k�, b�r keres�nde K�duş �ç�n şarap 
alab�lme amacıyla kuşağını reh�n bırakmak 
zorunda kalmıştı. Hocası Rav bunu görünce ona 
zeng�nleşmes� yönünde b�r hayır duası verm�ş, 

bu berahanın gerçekleşmes�yle b�rl�kte Rav 
Una büyük b�r servet sah�b� olmuştu. O zaman 
Rav Una tsedaka �ht�yaçları, �y�l�kseverl�k 
ve m�saf�rperverl�k konularında çok faal 
hale gelm�şt�. Şehr�ndek� fak�rler �ç�n büyük 
zahmetlere g�rer ve tüm �ht�yaçlarını karşılardı.

Nesl�ndek� Hahamlar onu “Bab�l’�n 
has�d�”, “tüm kab�leler�n başı” g�b� sıfatlarla 
anarlardı ve vefatından sonra öğrenc�s� Rav 
Aba onun hakkında “Şehina’nın (Tanrı’nın 
Kutsal Mevcud�yet�), üzer�ne yerleşmes�n� hak 
ed�yordu; ama bunu Bab�l engelled�. Çünkü 
Şehina Erets-Y�srael dışında açığa çıkmaz” 
dem�şt�r.

Kim Kimdir? Babil’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Rav
Una
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Büyüklüğü

Yağmurda Yürümek Neden Serbestt�r?
Hahamlarımız kutsal Şabat günü �ç�nde, ıslak 

b�r g�ys�y� ele almayı yasaklamışlardır.
Aklınıza b�r soru geleb�l�r: “Neden? G�ys� 

muktse değ�ld�r. Su da muktse değ�ld�r. O zaman 
�ç�ne su emm�ş b�r g�ys� neden muktse olsun?”

Cevap şöyled�r: Şabat günü ıslak b�r kumaşı 
sıkmak yasaktır ve Hahamlarımız, b�r k�ş�n�n 
el�ne ıslak b�r g�ys� alması hal�nde, �ç�nde em�lm�ş 
haldek� suyu sıkab�leceğ�nden end�şe etm�şlerd�r 
k� bu durumda doğrudan Tora’nın b�r yasağı 
del�nm�ş, Şabat �hlal ed�lm�ş olacaktır. Bu nedenle Hahamlarımız, Şabat günü ıslak g�ys�ler� ele 
almayı, yerler�nden kımıldatmayı yasaklamışlardır.

Yaprak
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Güverc�n Yuvası

Daha önce öğrend�ğ�m�z üzere, Yom Tov’da hayvanlar “muktse” olduklarından 
onları kımıldatmak yasaktır. Muktse olmayan hayvanlar sadece kes�l�p yenmes� 
düşünülenlerd�r, çünkü bayramda bunlar y�yecek olarak kullanılab�lecekt�r.

Bu yaprakta öğrend�ğ�m�z üzere, Bet Şamay’a göre b�r kuş yuvasındak� yavrular 
normal şartlarda muktsed�r, çünkü �nsanlar kuşların yavrularını yemeye alışkın 
değ�ld�r. Eğer b�r k�ş� y�ne de bazı yavruların muktse olmamasını �st�yorsa, Yom 
Tov ar�fes�nde onları tek tek kaldırıp “Bunları yemek �st�yorum” demel�d�r. Bunu 
yapmadığı takd�rde kuş yavruları muktsed�r ve y�yecek olarak kabul ed�lmez.

Hang� kuş yavrularından bahsed�lmekted�r?
Gemara, her yıl güverc�nler�n N�san ayından Şevat ayına kadar yumurtladıklarını 

ve Şevat geld�ğ�nde, N�san ayına kadar yumurtlamaya ara verd�kler�n� söylemekted�r.
N�san ayındak� �lk yavrular genell�kle yuvadan alınmaz, çünkü eğer onları 

alırlarsa, güverc�n kederlenecek ve yuvasına ger� dönmek �stemeyecekt�r. Bu nedenle 
söz konusu yavrular korunur ve k�mse onları yemez.

Yaprak
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Et� Neden Tuzlamak Gerek�r?
Yaprak
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Bu yaprakta “mel�ha”, 

yan� et� “tuzlama” kurallarını 
öğren�yoruz.

Beezrat A-Şem s�z de 
büyüdüğünüz zaman, “mel�ha” 
alahalarını “Tur”, “Şulhan Aruh 
Yore Dea” g�b� alaha eserler�nden 
öğreneb�l�rs�n�z. Ama bu olana 
kadar, gel�n, et� yemeden önce 
neden tuzlamak gerekt�ğ�n� 
anlayalım.

Tora, Yahud�ler�n hayvanlara 
a�t kanı yemes�n�n yasak olduğunu söylemekted�r.

Durum böyleyse, et p�ş�r�p yemek nasıl mümkün olab�l�r? Et�n �ç�nde bol 
m�ktarda kan vardır!

Bu nedenle, hayvan kes�ld�kten sonra et tuzlanır (et�n her tarafına tuz serp�l�r) 
çünkü tuz, ette özümsenm�ş haldek� kanı �ç�ne çekerek onu kandan arındırır!

Gemara, et� doğrudan ateş üzer�nde kızartan b�r k�ş�n�n, bunun önces�nde onu 
tuzlamasına gerek olmadığını söylemekted�r, z�ra et bu şek�lde p�ş�r�ld�ğ�nde de 
�ç�ndek� kan dışarı çıkar.

Ancak Rema (Şulhan Aruh Yore Dea 76), Aşkenaz geleneğ�ne göre, d�rekt 
ateşte p�ş�r�lecek b�r et�n de tuzlandığını, ama p�ş�rme �şlem� de etten kanı 
çıkaracağı �ç�n böyle b�r durumda çok fazla tuz kullanmaya gerek olmadığını 
bel�rtmekted�r.

B�r düşünün. B�r adam kutsal Şabat günü yolda yürüyor ve an�den sağanak 
yağmur yağmaya başlayınca adamın paltosu sırılsıklam oluyor. Hahamlarımız ıslak 
g�ys�ler� kımıldatmayı yasakladıkları �ç�n acaba bu adam paltosunu hemen çıkarmak 
zorunda mıdır?

Hayır! Gemara bu adamın paltosuyla yürümeye devam edeb�leceğ�n� 
söylemekted�r. “Levuş” adlı eserde (301:45) bu şöyle açıklanır: Hahamlarımız 
böyle b�r durumda adamın paltosuyla yürümeye devam etmekte serbest olduğunu 
söylem�şlerd�r, çünkü normalde �nsanlar g�ymekte oldukları g�ys�ler� sıkmazlar. 
Bu nedenle Hahamlarımız böyle b�r durumda da adamın üzer�ndek� paltoyu 
sıkab�leceğ�nden end�şe etmem�şlerd�r.
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Yom Tov İçin Özel Bir Alaha

Bu yazımızda, Yom Tov alahaları dâh�l�nde öneml� b�r kuralı öğreneceğ�z.
Söz konusu alaha “tsoreh ohel nefeş” olarak b�l�n�r.
Mutlaka b�ld�ğ�n�z üzere, Yom Tov’da yemek p�ş�rmek serbestt�r!
Otomob�lle seyahat etmek yasaktır! Tarla sürmek yasaktır! Ürün b�çmek yasaktır! 

Şabat günü yasak olan çoğu şey Yom Tov’da da yasaktır. Ama yemek p�ş�rmek [Yom 
Tov’dan önce yakılmış b�r ateşten yararlanma şartıyla] serbestt�r.

Neden?
Çünkü Tora, Yom Tov’da, bu günün yemeğ�n� hazırlama amaçlı bell� başlı �şler�n 

yapılmasının serbest olduğunu söylemekted�r. Bu nedenle Yom Tov’da yemek p�ş�rmek 
serbestt�r. Aynı şek�lde b�r y�yeceğ�, Yom Tov’da yeme amacıyla Reşut A-Rab�m’de 
(kamusal alan; bkz. I. K�tap, sayfa 49-50) taşımak da serbestt�r.

Bu serbest�ye “tsoreh ohel nefeş” adı ver�l�r. “Nefeş” sözcüğü “can” anlamına 
gel�r ve �nsanı bel�rt�r. “Ohel”, “y�yecek” demekt�r ve “tsoreh” de “�ht�yaç” anlamına 
gel�r: “İnsanın y�yecek �ht�yacı” �ç�n gereken �şlemler� yapmak genel olarak serbestt�r; 
ancak bu serbest� tamamen sınırsız değ�ld�r ve detayları �y�ce öğrenmek gerek�r.

Yaprak
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Rav Una, Sura yeş�vasının başında 
olduğu kırk yılın sonunda, yaklaşık seksen 
yaşındayken vefat ett�. Bab�l’de düzenlenen 
cenaze tören�nde “Bu adam, Tora’da yazılı 
olanları yer�ne get�rd�” mesajı verme 
amacıyla yatağının üzer�ne b�r Sefer-Tora 
yerleşt�rmek �sted�lerse de, Rav H�sda bunun 
yapılmasına �z�n vermed�, çünkü b�zzat Rav 
Una’nın görüşüne göre, b�r ölünün yatağına 
Sefer-Tora koymamak gerek�yordu.

Rav Una’nın tabutu, gömülmek �ç�n 
Erets-Y�srael’e çıkarıldı ve Erets-Y�srael’�n 

en büyük Amoraları Rab� Am� ve Rab� 
As� tabutu karşılamaya çıktılar. Rav Una, 
Rab� H�ya ve oğullarının yanına gömüldü. 
“Rav Una, Tora’yı Bab�l’de yaydı, Rab� 
H�ya da Tora’yı Erets-Y�srael’de yaydı” 
düşünces�yle bunun uygun olduğu sonucuna 
varmışlardı.

Rav Una’nın oğulları ve kızları olmuştur. 
Oğulları arasında, Rav Una’nın Tora öğret�p, 
uygulama tal�matları verme yetk�s�yle 
donatmış olduğu Amora Raba da vardır. B�r 
başka ünlü oğlu da Amora Rav Aha’dır.

Kim Kimdir? Babil’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Rav
Una

BETSA PEREK 1: BETSA ŞENOLEDA

Vefatı

Koenler ve Lev�ler
Yaprak

13
Bu yaprakta, “Terumot U-Maaserot” (bkz. I. K�tap, sayfa 80) hakkındak� bazı 

kuralları öğren�yoruz.
Teruma ve maaserler, tahıl, meyve ve sebzelerden ayrılarak Koen ve Lev�lere 

ver�len paylardır. Teruma ve maaserlere “matanot” (armağanlar) adı ver�l�r, çünkü 
bunlar b�z�m, Bet-Am�kdaş’ta görev yapmaları ve Y�srael halkına Tora’nın yollarını 
öğretmeler� gereken Koen ve Lev�lere verd�ğ�m�z b�rer armağandır.

Rambam, (İlhot Şemita veYovel 13:13), Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın, tıpkı Koen 
ve Lev�lere bu armağanları vermes� g�b�, aynı şek�lde Tanrı’ya hak�kat ve sam�m�yetle 
h�zmet eden herkes�n bu dünyadak� �ht�yaçlarını da karşılayacağını yazar.

Rambam’ın sözler� şöyled�r: “Gönlü kend�s�n� mot�ve eden… Tanrı’ya 
h�zmet etmek �ç�n O’nun huzurunda durmak ve O’na �badet etmek, Tanrı’yı 
b�lmek (O’na �nanmak) ve A-Şem’�n kend�s� �ç�n bel�rled�ğ� şek�lde doğru yolda 
yürümek üzere kend�s�n� ayıran ve �nsanoğlunun peş�nde olduğu b�rçok hesabın 
boyunduruğunu enses�nden çıkarıp atan (geç�m�n� nereden sağlayacağının 
hesabını yapmayan) herhang� b�r k�ş� – Kutsallar Kutsalı g�b� mukaddes olur. 
A-Şem ebed�yen onun payı olur ve ona bu dünyada, tıpkı Koen ve Lev�ler g�b�, 
kend�s�ne yetecek kadarını bahşeder.”
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Yom Tov’da Nasıl Hed�ye Gönder�l�r?
Sadık b�r dostunuza 

bayramda b�r hed�ye göndermek 
�sted�ğ�n�z� düşünün. Ne kadar 
güzel!

Bu yaprakta, bayramda b�r 
arkadaşına armağan göndermek 
�steyen b�r�n� �lg�lend�ren bazı 
alahaları öğren�yoruz.

M�şna �lk olarak, 
bayramda hed�ye olarak b�r 
tavuk gönder�leb�leceğ�n� 
söylemekted�r. Tavuk mu?! Evet! 
Tavuk “muktse” değ�ld�r, çünkü Yom Tov’da tavuk kesmek serbestt�r. Bet İllel’�n 
görüşü bu yönded�r.

M�şna başka b�r şey daha söylemekted�r: Eğer b�r k�ş� arkadaşına çok sayıda 
hed�ye göndermek �st�yorsa, bunları b�r “kervanla”, yan� bu hed�yeler� arkadaşına 
götürecek ardı ardına yürüyen en az üç k�ş�l�k b�r heyetle göndermes� yasaktır. 
Neden? Çünkü onları gören b�r k�ş�, eller�nde tuttukları eşyaları, satmak üzere 
pazara götürmekte oldukları f�kr�ne kapılab�l�r; oysa bayramda alım-satım 
yapmak yasaktır.

Beyaz ayakkabılar: Rab� Yeuda, bayramda hed�ye olarak beyaz 
[=boyanmamış] ayakkabılar vermen�n yasak olduğunu söylemekted�r! Bunun 
sebeb� o dönemde �nsanların beyaz ayakkabı g�ymemeler� ve dolayısıyla o Yom 
Tov’da bu ayakkabıları kullanmanın mümkün olmamasıdır. Bayramdan sonra 
bu ayakkabıları boyamaları mümkündür; ama Yom Tov’da boyamak yasak 
olduğundan bu haller�yle bayramda bu ayakkabıların kullanımı yoktur.

Yaprak
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Bab�l’dek� �k�nc� nes�l Amoralardan 
ve Rav �le Şemuel’�n en öneml� 
öğrenc�ler�ndend�r.

Babası Yehezkel, Tora ve �y� eylemler 
alanında büyük b�r �nsandı. Rav Yeuda, Rab� 
Yeuda A-Nas�’n�n vefat ett�ğ� gün doğmuştur.

Gençl�ğ�nde, Sura’da, Amora Rav’ın 
yanında öğren�m gördü ve onun en öneml� 
öğrenc�ler�nden b�r�yd�. Rav Yeuda, Rav’ın 
adıyla çok sayıda alaha aktarmıştır.

Rav’ın vefatından sonra kısa b�r dönem, 
Utsal şehr�nde Rav As�’n�n yanında Tora 
öğrend� ve bunun ardından Şemuel’�n 
Neardea’dak� yeş�vasında öğren�m gördü.

Hocası Şemuel onu çok severd�. B�r 
keres�nde ona büyük b�r övgüde bulunarak, 

onun “kadından doğmuş” b�r� olmadığını, 
yan� normal �nsanlardan farklı olduğunu 
söylem�şt�. Şemuel ona b�r sevg� lakabıyla 
“Şinena” d�ye h�tap ederd� (K�duş�n 33b). Bu 
lakap “kesk�n zekâlı” anlamına gelmekteyd�.

Rav Yeuda, hocası Şemuel’�n adıyla çok 
sayıda alaha ve söz aktarmıştır. Gemara’da  
“Rav Yeuda şöyle ded�: Rav şöyle ded�: 
Şemuel şöyle ded�:” �fades� çok yerde 
geçmekted�r. Bu �fade, Rav Yeuda’nın söz 
konusu alahayı hocası Rav’dan öğrend�ğ�, 
onun ölümünden sonra Şemuel’�n yanında 
öğren�me başladıktan sonra da alahayı 
Şemuel �le b�rl�kte açıklığa kavuşturduğu 
ve Şemuel’�n de bu açıklamaya mutabakat 
verd�ğ� anlamına gel�r.

Kim Kimdir? Babil’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Rav Yeuda 
ben 

Yehezkel
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Hayatından Kesitler
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Yom Tov’da Neşelenme M�tsvası

Geç�m Roş Aşana’da Bel�rlen�r

Kutsal Tora, Yom Tov’da neşel� olmak gerekt�ğ�n� söylemekted�r.
İnsan nasıl neşelenmel�d�r?
Hahamlarımız, Tora’nın pasuklarından, kutsal Tora’yı öğrenerek neşelenmen�n 

mümkün olduğunu öğrenm�şlerd�r. B�r başka yol da, et y�y�p şarap �çmekt�r.
Ne ders�n�z? Hang�s�n� yapalım? Tora mı öğrenel�m, yoksa et y�y�p şarap mı �çel�m?
Rab� Yeoşua herkes�n kend� yolunu seçeb�leceğ�n� söyler. Bu m�tsva, Yom Tov 

şeref�ne büyük b�r seuda düzenleyerek yer�ne get�r�leb�leceğ� g�b�, Tora öğrenmek üzere 
bet m�draşa g�d�p Tora’nın h�kmet�nden key�f alınarak de yer�ne get�r�leb�l�r.

Ama Rab� El�ezer, herkes�n hem Tora öğren�m�yle hem de bayram onuruna b�r 
z�yafet düzenleyerek neşelenmes� gerekt�ğ�n� söyler. Bunu nasıl yapacağız? “Yarısı” – 
Tanrı’ya; yarısı – s�ze. Bayramın �lk yarısında dua eder ve Tora öğren�r�z; d�ğer yarısında 
�se Yom Tov onuruna y�y�p �çer�z.

Roş Aşana’da Kutsal ve Mübarek Tanrı, �nsan hakkındak� yargı hükmünü, yen� 
yılda onun başına neler geleceğ�n� yazar. Yom Ak�pur�m’de de bu yargı hükmü, Kutsal 
ve Mübarek Tanrı’nın mührüyle mühürlen�r. Göklerde bu günlerde karara bağlanan 
konulardan b�r� de, her k�ş�n�n yen� yıl boyunca geç�m �ç�n ne kadar kazanca sah�p 
olacağıdır.

Hahamlarımız şöyle dem�şlerd�r: Yılın başında çok fazla para harcamak tavs�ye 
ed�lmez, çünkü belk� de Göklerde, k�ş� �ç�n çok fazla kazanç kararı ver�lmem�şt�r ve 
tahs�s ed�len bütçey� yılın başında çarçur edersek yılın sonuna ne kalacaktır?!

Yaprak
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“Mekadeş A-Şabat VeY�srael VeA-Zeman�m”

Tame Kaplar Neden Şabat Günü M�kveye Daldırılmaz?

Sevg�l� çocuklar! Mutlaka b�l�yorsunuzdur; dualarımızın met�nler�n� oluşturmuş olan 
kutsal Hahamlarımız, her b�r sözcüğü nasıl yazacaklarını tek tek düşünmüşlerd�r. Bu 
yazımızda “Mekadeş A-Şabat VeY�srael VeA-Zeman�m” berahası hakkında b�lg� alacağız. 
Bu berahayı, Şabat’a rastlayan b�r bayram gününde, Am�da ve K�duş sırasında söyler�z.

Böyle b�r günde hem Şabat hem de Yom Tov �ç�n beraha söylemek gerekt�ğ�nden, 
�k�s�n� b�rl�kte söyler�z: “Mekadeş A-Şabat” – Kutsal ve Mübarek Tanrı Şabat gününü 
kutsal kılmıştır; “VeY�srael” – Y�srael halkını da kutsal kılmıştır; “VeA-Zeman�m” – ve 
özel vak�tler�, yan� bayram günler�n� de kutsal kılmıştır.

D�kkat ett�n�z m�? Bu berahada neden Y�srael halkından, Şabat ve bayramın arasında 
bahsed�lmekted�r? Örneğ�n neden “Mekadeş Y�srael VeA-Şabat VeA-Zeman�m” dem�yoruz?

Gemara bunu şöyle açıklamaktadır: Kutsal Şabat günü sab�t b�r vak�tt�r. Haftanın 
yed�nc� gününün Şabat olarak kutsal olmasını Kutsal ve Mübarek Tanrı tesp�t etm�şt�r. 
Öte yandan, bayramların hang� tar�he rastlayacağını k�m bel�rler? – Y�srael halkı! Roş 
Hodeş’�n hang� güne rastladığını bet d�n tesp�t eder. (Bugün kullandığımız yıllık takv�m 
de bundan uzun yıllar önce bet d�n tarafından sab�tlenm�şt�r.) Roş Hodeş’�n tar�h�ne bağlı 
olarak, Pesah, Şavuot ve d�ğer tüm bayramların da hang� tar�he rastladığı bet d�n tarafından 
bel�rlenm�ş olur. Bu nedenle bayramlardan bahsetmeden önce, bayramların ne zamana 
rastlayacağına karar veren Y�srael halkından bahsetmektey�z.

Tame olmuş [yan� manev� safl ığını kaybetm�ş] kapları neden m�kveye daldırmak 
gerek�r?

Günümüzde hep�m�z tamey�z, çünkü bu durumu g�dermek ve tame �nsanları arındırmak 
�ç�n gereken kızıl �nek (para aduma) prosedürünü uygulayamamaktayız.

Esk�den Koenler kend�ler�ne ver�len ve kutsal olduğu �ç�n tame haldeyken yemen�n 
yasak olduğu teruma paylarını y�yeb�l�yorlardı, çünkü taor [yan� manev� açıdan saf] 
konumdaydılar. Aynı şek�lde korban etler�n� de hem Koenler hem de korban sah�pler� 
y�yeb�l�yorlardı.

Elbette, teruma paylarının ve korban etler�n�n tame olmaması �ç�n çok d�kkatl� olmak 
gerek�r. Tame b�r eşya �le temas etmeler� hal�nde bunlar da tame olacaktır. Bu nedenle 
tame kapları arındırmak �ç�n b�r m�kveye daldırmak gerek�r.

Yaprak
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Yahudiler Nasıl Sayılır?
Muazzam b�r k�tle hal�nde hareket eden 

ve kalabalığa uygun, yavaş b�r tempoyla 
�lerleyen sayısız �nsan, Yeruşalay�m’e 
g�den yolları doldurmaktaydı.

Pesah bayramı ves�les�yle 
Yeruşalay�m’e çıkan herkes�, çok ulv� 
ve yüce b�r deney�m beklemekteyd�. 

Yeryüzünün her köşes�nden on b�nlerce, 
yüz b�nlerce �nsan, A-Şem’�n huzurunda 
görünmek, eğ�lmek ve �badet etmek – ve 
tab�� k� Pesah-korbanını gerçekleşt�rmek 
üzere kutsal şeh�r Yeruşalay�m’de b�r 
araya gelmekteyd�.

Hahamlarımızdan 

MAASELER
Devamı
127’de
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Ama Hahamlarımız, Şabat ve Yom Tov onuruna para harcayan k�ş�n�n end�şe etmes�ne 
gerek olmadığını söylerler. Eğer k�ş� Şabat onuruna ve Yom Tov onuruna �y� ve kal�tel� 
y�yecekler satın alırsa, Göklerden onun �ç�n bel�rlenm�ş olan bütçeye ekleme yapılacaktır! 
Aynı şek�lde çocuklarının Tora öğrenmes� �ç�n para harcayan b�r k�ş�ye de bu para 
Göklerden �ade ed�lecekt�r.

Rab� Yohanan ayrıca, çok parası olmayan b�r k�ş�n�n b�le, Şabat onuruna y�yecek satın 
almak �ç�n b�r arkadaşından borç alab�leceğ�n� ve Tanrı’nın ona bu parayı ger� ödemekte 
yardım edeceğ�n� söyler.
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Korban Toda

Bu yaprakta Toda-korbanı hakkında 
b�lg� alıyoruz.

B�r tehl�ke atlatmış, örneğ�n ağır b�r 
hastalıktan kalkmış veya kötü �nsanların 
bulunduğu b�r hap�shaneden özgür 
kalmış b�r k�ş�, Bet-Am�kdaş’a b�r Toda-
korbanı (şükran korbanı) get�rmel�d�r.

Korban Toda �le b�rl�kte, kırk adet 
unlu mamul get�r�l�r: Otuz tane matsa 
ve on tane ekmek. Korban �şlemler� 
tamamlandıktan sonra bu kırk unlu 
mamul yen�r.

Gemara, Pesah bayramı �ç�ndek� Hol A-Moed (Yom Tov olmayan bayram günler�) 
sırasında Toda-korbanı get�r�lemeyeceğ�n� söylemekted�r.

Neden?
Çünkü Toda-korbanı �le b�rl�kte get�r�len on ekmek hametst�r! Ve Pesah bayramında 

hamets yemek ve bulundurmak yasaktır.
Gemara ayrıca, Erev Pesah’ta (Pesah ar�fes�) b�le Toda-korbanı get�r�lemeyeceğ�n� 

bel�rtmekted�r, çünkü Erev Pesah’ta hamets yemek ancak günün bel�rl� b�r vakt�ne kadar 
mümkündür ve bu kadar çok unlu mamulü o saate kadar yeme fırsatı bulunamayab�leceğ� 
end�şes� söz konusudur. Oysa bu unlu mamuller de korbanın b�r parçası sayıldığından 
yenmeler� gerek�r. Bu nedenle bu korban Erev Pesah’ta da yapılmaz.

Yaprak
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Amora Şemuel’�n vefatından 5 yıl kadar 
sonra Bab�l’dek� Neardea şehr�n�n Papa bar 
Netser tarafından yıkılmasının ardından, 
Neardea’dak� yeş�vanın öğrenc�ler� oradan 
kaçmak zorunda kalmışlardı. Rav Yeuda, Sura 
ve Mata Mahseya şeh�rler�n�n b�t�ş�ğ�ndek� 
Pumbed�ta şehr�ne kaçtı. Oradak� merkez� 
yeş�vayı açtı ve başına geçt�.

Rav Yeuda’nın yeş�vasındak� öğren�m 
yöntem� hakkında Gemara şunları 
anlatmaktadır (Berahot 20a): Esas �nceleme 
konuları, M�şna’nın Nez�k�n (zararlar) faslı 
�ç�ndek� Baba Kama, Baba Mets�a ve Baba 

Batra masehetler�yd�. Kesk�n b�r zekâya 
sah�p olan hocaları Amora Rav Yeuda’nın 
tarzına benzer şek�lde, öğrenc�ler� de çok 
zek�ce ve der�nlemes�ne Tora öğrenmeye 
devam etm�şlerd�. O kadar k� Hahamlar 
onlar �ç�n “damaal�n p�la bekufa demahta” 
(kesk�n zekâları sayes�nde ‘B�r f�l� b�r �ğne 
del�ğ�nden geç�reb�l�rlerd�’) dem�şlerd�r 
(Baba Mets�a 38b).

Rav Yeuda’nın Pumbed�ta’dak� 
yeş�vasında öğren�m gören çok sayıdak� 
öğrenc�s� arasında büyük Amora Raba, Rav 
Papa, Rab� Zera ve Rab� Aba sayılab�l�r.

Kim Kimdir? Babil’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Rav Yeuda 
ben 

Yehezkel
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Yeşivası

Bu yaprakta, Hahamlarımızın, kapları m�kveye daldırma �şlem�n� Şabat ve Yom 
Tov’da gerçekleşt�rmemek gerekt�ğ�ne hükmett�kler�n� öğren�yoruz.

Neden? Gemara b�rkaç farklı sebep vermekted�r ve b�z bunlardan b�r�n� öğreneceğ�z:
Hahamlarımız b�r konuda end�şelenm�şlerd�r: İnsanlar hafta �ç�nde çeş�tl� �şlerle 

meşgul olduklarından, tame kapları m�kveye daldırmak �ç�n Şabat veya Yom Tov’u 
bekleyeceklerd�r. Ve bu arada ne olacaktır? Evlerde b�r kenara koydukları bu tame 
kapları yanlışlıkla kullanacaklar, saf olması gereken y�yecekler�n de tame olmasına yol 
açacaklardır. Bu nedenle Hahamlarımız bu yasağı koymuşlardır: Şabat ve Yom Tov’da 
kapları m�kveye daldırmak yasaktır; böylece �nsanlar da kaplarını daldırmak �ç�n bu 
günler� beklemeyecek, bunu hemen yapacaklardır.
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İllel A-Zaken’in Hayranlık Uyandıran Karakteri

Yabancı Askerler İç�n Büyük Z�yafet

Gemara, kutsal Tanna İllel A-Zaken’�n b�r Yom Tov’da, Ola-korbanı 
olarak gerçekleşt�rmek �sted�ğ� b�r hayvanla b�rl�kte Bet-Am�kdaş’a geld�ğ�n� 
anlatmaktadır.

Hep�m�z�n b�ld�ğ� g�b�, Ola-korbanı kes�ld�kten sonra, Koenlere ver�len 
der�s� har�c�nde bütünüyle M�zbeah üzer�nde yakılır ve ger�ye yemek �ç�n h�çb�r 
şey kalmaz. Bu nedenle Şamay A-Zaken, Yom Tov’da Ola-korbanı yapmanın 
yasak olduğu görüşündeyd�; z�ra bu hayvanı yemek mümkün değ�ld�r ve Yom 
Tov’da, yeme �ht�yacına yönel�k olmayan b�r melaha yapmak yasaktır (“melaha” 
kavramı �ç�n bkz. I. K�tap, sayfa 49).

Ama İllel A-Zaken, Şamay’la hemf�k�r değ�ld� ve Ola-korbanı yapmanın 
Yom Tov’da da serbest olduğu görüşünü taşıyordu.

İllel A-Zaken, yanında Ola-korbanı �le b�rl�kte Tapınak Tepes�ne çıktığı 
zaman, Şamay A-Zaken’�n öğrenc�ler� ona yaklaşarak sordular: “Ola-korbanı 
yapmaya mı geld�n�z? Ama Şamay’ın bunun yasak olduğu konusundak� görüşünü 
b�l�yorsunuz!”

İllel onlara ne cevap verd�?
Gemara’nın anlattığı üzere, İllel o kadar alçakgönüllü b�r�yd� k� onlara “Ben 

Şamay’la hemf�k�r değ�l�m! Ben başka türlü düşünüyorum!” demek �stemed�. 
Bu nedenle “Hayır” ded� onlara. “Ola-korbanı yapmaya gelmed�m. Şelamim-
korbanı yapmaya geld�m.”

Tanna�m dönem�nde, Rab� Ş�mon At�mn� adında kutsal b�r Tanna yaşardı. 
Kutsal Tannalar, boş buldukları her anı öğren�mle geç�r�rlerd�.

B�r bayram günü, Rab� Ş�mon At�mn� bet m�draşta Tora öğrenmeye 
gelmem�şt�. Ertes� gün Tanna Rab� Yeuda ben Baba ona “Rab� Ş�mon; ne oldu da 
gelmed�n?” d�ye sordu.

Rab� Ş�mon At�mn� ona şöyle cevap verd�: “Dün başımıza büyük b�r sıkıntı 
geld�. Yabancı askerler gel�p evler�m�zden kıymetl� eşyaları gasp etmek �sted�ler. 
Onları sak�nleşt�rmek �ç�n hemen b�r buzağı kes�p onlara büyük b�r z�yafet 
hazırladık. Onlar da y�y�p �ç�p doyunca b�ze sorun yaratmadan g�tt�ler.”

Rab� Yeuda ben Betera şöyle der: Yom Tov’da, Yahud� olmayan b�r� �ç�n 
yalnızca, et�n� Yahud�ler�n de y�yeb�leceğ� kaşer b�r hayvan kes�leb�l�r. Ama 
kaşer olmayan b�r hayvanı Yahud� olmayan b�r� �ç�n kesmek yasaktır. Neden? 
Çünkü Yom Tov’da yalnızca, Yahud�ler�n “y�yecek �ht�yacını” karşılama amaçlı 
melahalar yapılab�l�r. Böylece, eğer hayvan kaşerse, et�nden Yahud� b�r� de 
y�yeb�leceğ�nden, onu kesmek serbestt�r. Z�ra bu aynı zamanda Yahud� �ht�yacı 
�ç�n de yapılmış b�r kes�m sayılır.

Yaprak
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Yahudiler Nasıl Sayılır? (devam)
Ve Yeruşalay�m’de… II. Bet-

Am�kdaş dönem�n�n güçlü krallarından 
Kral Agr�pas, bu müstesna halkın kaç 
k�ş�den oluştuğunu merak ett�. Bu müth�ş 
kalabalıkta acaba kaç Yahud� vardı?

Agr�pas, Koen Gadol’a başvurarak 
“Söyle bana; Yahud� halkı kaç k�ş�den 
oluşuyor?” d�ye sordu.

Koen Gadol düşündü ve �ç�nden, 
majesteler�n sorusuna nasıl cevap 
vereceğ�n� tasarlamaya başladı. Bu zor 
soruya cevap vereb�lmek �ç�n halkı tek 
tek saymak gerek�yordu, ama bu kadar 
kalabalık b�r k�tley� saymak nasıl mümkün 
olab�l�rd�? Sayılarını bel�rleyeb�lmek �ç�n 
heps�n� nereye toplayacaklardı?

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
133’te



128

Yanan B�r Kand�lden Şabat Günü Yağ Almak Neden Yasaktır?

Bu yaprakta �lg�nç b�r şey 
öğren�yoruz.

Mutlaka b�ld�ğ�n�z g�b�, kutsal 
Şabat günü yapılması yasak olan 
melahalardan b�r� de “Mehabe”, 
yan� “söndürmek”t�r. Şabat günü 
ateş söndürmek yasaktır.

Ne ders�n�z? Acaba Şabat 
günü, �ç�nde yanmakta olan b�r 
f�t�l�n bulunduğu b�r yağ kabından 
yağ alab�l�r m�y�z?

“Neden olmasın? Bunda ne sorun var?” d�ye düşünüyor olab�l�rs�n�z.
Gemara, böyle b�r yağ kabından yağ alan k�ş�n�n “Mehabe” yasağını �hlal 

etm�ş olacağını söylemekted�r! Neden? Çünkü orada bulunan yağ sayes�nde 
ateş bell� b�r süre, d�yel�m k� b�r saat boyunca yanacaktır. Ama ş�md�, yağın b�r 
kısmını alırsak, ateş�n yanma süres� de azalacaktır (P�ske A-Roş’a göre).

“Mehabe” melahasını gördük. Ş�md� de gel�n “Mav’�r”, yan� “ateş yakma” 
melahasıyla �lg�l� buna benzer b�r noktayı öğrenel�m. Sadece ateş yakmak değ�l, 
yanmakta olan b�r kand�le yağ eklemek de aynı şek�lde yasaktır; çünkü eklenen 
yağ, kand�l�n daha uzun süre yanmasını sağlayacaktır.

Yaprak

22

Rav Yeuda, sayıları b�rkaç yüze 
ulaşan, çok sayıda alaha ve agada öğret�s� 
söylem�şt�r. Gemara’da kısaca “Rav 
Yeuda” d�ye anılan k�ş�, Rav Yeuda ben 
Yehezkel’d�r.

Kend�s�, hal�tsa (bkz. III. K�tap, 
sayfa 23) belges� �ç�n özel b�r met�n 
oluşturmuştur. Benzer b�r metn� de köle 
azat belges� �ç�n hazırlamıştır. Y�ne, get 
(bkz. IV. K�tap, sayfa 17) belges�nde de 
bazı düzeltmeler yapmıştır.

Dua konusundak� özel gelenekler� 
hakkında Gemara’da (Berahot 30 ve 

Şabat 118) anlatılanlara göre, Rav Yeuda 
kend�s�n� dua önces�nde özel olarak 
hazırlar ve büyük b�r konsantrasyonla dua 
ederd�.

Rav Yeuda’nın yüksek düzey� ve 
Göklerde kend�s�ne ver�len değer hakkında 
Gemara’da (Taan�t 24b) şu sözlere yer 
ver�lmekted�r: Tek b�r ayakkabısını 
çıkarması b�le hemen yağmur yağmaya 
başlaması �ç�n yeterl� olurdu.

Rav Yeuda uzun b�r ömre na�l olmuş 
ve 100 yılı aşkın b�r süre yaşamıştır.

Kim Kimdir? Babil’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Rav Yeuda 
ben 

Yehezkel

BETSA PEREK 2: YOM TOV

Faaliyetleri
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Küçük Kafes

Bayram Şeref�ne Balık

B�rkaç ves�leyle öğrend�ğ�m�z g�b�, Yom Tov’da “tsoreh ohel nefeş”, yan� �nsanın 
y�yecek �ht�yacına yönel�k melahaları yapmak serbestt�r. Başka b�r dey�şle, Yom Tov’da 
yemek hazırlanab�l�r ve bu amaçla, örneğ�n hayvan kes�leb�l�r ve p�ş�r�leb�l�r.

Ancak şunu b�lmek gerek�r k�, yemek hazırlamak �ç�n her türlü melahayı yapmak 
serbest değ�ld�r. Örneğ�n, yemek hazırlamakta kullanmak üzere tarlaya g�d�p tahıl b�çmek 
Yom Tov’da da yasaktır.

Yom Tov’da yapılması yasak olan melahalardan b�r� de “Tseda”, yan� “avlanmak”tır. 
Hayvanları avlamak, onları yeme n�yet� varsa b�le yasaktır.

Bu yaprakta, bazı durumlarda Yom Tov’da yeme amacıyla b�r kuşu yakalamanın 
mümkün olduğunu ve bunun “Tseda” melahası kapsamında olmadığını öğren�yoruz. 
Hang� durumlarda? Raban Ş�mon ben Gaml�el, eğer küçük b�r kafeste b�r kuş varsa ve onu 
yakalamak �ç�n b�r ağ veya kapan kullanmaya gerek olmayıp sadece el� uzatıp yakalamak 
yeterl�yse, bunun Yom Tov’da yapılab�leceğ�n� söylemekted�r. Böyle b�r durumda kuş 
avlanmış sayılmaz, z�ra zaten o küçük kafes�n �ç�nde hapsolmuş halded�r.

Öncek� yaprakta Yom Tov’da hayvanları avlamanın yasak olduğunu öğrenm�şt�k. 
Örneğ�n den�zde balık tutmak yasaktır. Bu nedenle den�zdek� balıklar “muktse”d�r. Onları 
ele almak yasaktır, çünkü Yom Tov’da herhang� b�r kullanımları yoktur.

Yahud� olmayanlara a�t b�r köyde Yahud� b�r a�len�n yaşadığını düşünün. Bayramın 
ortasında, dost canlısı Yahud� olmayan b�r komşu kapılarını çalıyor ve “Bayramınız �ç�n 
s�ze hed�ye olarak kocaman b�r balık get�rd�m. S�z�n bayramınız şeref�ne onu den�zde 
tuttum. Af�yet olsun” d�yor.

Acaba bu balığı bayram günü yemek serbest m�d�r? Gemara bunun yasak, z�ra balığın 
“muktse” olduğunu söylemekted�r.

Buna karşılık, kutsal Tanna Raban Ş�mon ben Gaml�el, şayet komşunun bu balığı ne 
zaman avladığı b�l�nm�yorsa, onu Yom Tov’da kend�s�nden alıp p�ş�rmen�n ve yemen�n 
mümkün olduğunu söyler, çünkü balığın bayramdan önce avlanmış olması muhtemeld�r 
k� bu durumda balık h�çb�r şek�lde “muktse” sınıfında olmayacaktır.

M�şna, b�r keres�nde Yahud� olmayan b�r�n�n kutsal Tanna Raban Ş�mon ben Gaml�el’e 
Yom Tov’da b�rkaç balık get�rd�ğ�n�, ama onun, yabancılarla fazla yakın �l�şk� kurmak 
�stemed�ğ� �ç�n bu balıkları almadığını anlatmaktadır.

Yaprak
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“Dereh Erets” Alahaları
Bet-Am�kdaş’ta gerçekleşt�r�len korban türler�nden b�r� de Ola-korbanıdır.
Bu korbana neden “Ola”, yan� “yükselen” adı ver�lm�şt�r? Çünkü korban b�r bütün 

hal�nde M�zbeah’ın üzer�ne çıkarılır ve tamamen yakılır. Bazı korbanlar vardır k�, bell� 
başlı kısımları M�zbeah üzer�nde yakılırken, başka kısımları Koenler ve korban sah�pler� 
tarafından yen�r. Ola-korbanı �se tümüyle M�zbeah’a çıkarılıp yakılır.

Buna rağmen, Tora, Ola-korbanının M�zbeah’a çıkarılmadan önce “efşet” ve “n�tuah”, 
yan� “der� yüzme” ve “parçalarına ayırma” aşamalarından geç�r�lmes� gerekt�ğ�n� 
söylemekted�r. Hayvanın der�s� yüzülür ve beden� de bell� başlı parçalar hal�nde kes�l�r. 
Daha sonra bu parçaların heps� M�zbeah’ın üzer�ne çıkarılarak yakılır.

Yaprak
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MASEHET BETSA
PEREK 3: 

EN TSADİN
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Bedensel Kusurlar Uzmanı

Başını D�kenler�n İç�ne Daldıran Hayvan

Kutsal Tora’mız, kaşer hayvanların behor yavrularının Koenlere a�t olduğunu söylemekted�r. 
Kaşer hayvanları �ç�nde behor b�r yavru doğan her Yahud� onu b�r Koen’e vermel�d�r.

Koen bu behor hayvanla ne yapar?
Bu duruma bağlıdır. Eğer behor hayvan bedensel açıdan herhang� b�r kusura sah�p değ�lse, 

Koen onu korban olarak sunar ve et�n�n b�r kısmını yer. Ama eğer behor hayvan bedensel b�r 
kusuru olduğu �ç�n korban olarak sunulmaya uygun değ�lse, Koen onu keser ve tüm et�n� yer.

Bu yaprakta Gemara, ney�n “bedensel kusur” (İbran�ce: mum) olduğuna herkes�n karar 
veremeyeceğ�n� söylemekted�r. Örneğ�n b�r Koen, kend�s�ne ver�len behor b�r hayvanı kontrol 
ed�p hayvanın gözünde yara g�b� b�r şey görünce hemen “Behorda bedensel kusur var! Onu 
korban olarak sunmak mümkün değ�l!” şekl�nde b�r çıkarımda bulunab�l�r m�?

Gemara buna “hayır” cevabını vermekted�r! Bu Koen, bedensel kusurlar konusunda uzman 
b�r�n� çağırmalıdır. Bu k�ş� hayvandak� yaranın, �y�leşmes� mümkün olmayan b�r kusur mu, 
yoksa kısa b�r süre sonra geçecek geç�c� b�r sorun mu olduğunu bel�rleyeb�lecek uzmanlığa 
sah�pt�r. Eğer geç�c� b�r kusur söz konusuysa, o zaman behor hayvan bu kusur geçt�kten sonra 
Bet-Am�kdaş’a Behor-korbanı olarak get�r�leb�lecekt�r.

Bu yaprakta da hayvanların behor yavruları konusu �şlenmekted�r.
B�r keres�nde b�r Koen’e, kaşer b�r hayvanın behor yavrusu ver�lm�şt�. Koen o hayvanı 

korban olarak sunma fırsatını bulamadan, b�r olay yaşandı ve behor hayvanın beden�nde b�r 
kusur ortaya çıktı. Hayvanın dudakları kes�lm�şt� ve Tora, dudakları kes�lm�ş b�r hayvanın 
bedensel kusura sah�p olduğu �ç�n korban olarak sunulamayacağını söylemekted�r.

Öncek� yaprakta öğrend�ğ�m�z g�b�, Koen bu konudak� kararı tek başına veremez ve bedensel 
kusurlar konusunda uzmanlaşmış b�r k�ş�ye başvurmalıdır. Bu nedenle söz konusu Koen, bu 
konuda uzman olan Rava’nın ev�ne g�tt�. Rava behor hayvanın dudaklarına baktı ve Koen’e 
“Lütfen bana bu dudakların tam olarak nasıl kes�ld�ğ�n� anlat” ded�. Koen şöyle cevap verd�: 
“B�r gün d�kenl� çalılıklardan oluşan ç�t�n yanına arpa atmışlardı. Bu behor hayvan ç�t�n d�ğer 
tarafında duruyordu. Arpa taneler�n� yemek �ç�n başını d�kenler�n arasına daldırdı ve böylece 
dudakları kes�ld�.”

Yaprak
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İk�nc� Amora�m nesl�nde Bab�l’de yaşamış 
b�r Amoradır. Rav’ın Sura’dak� en öneml� 
öğrenc�ler�ndend�r ve onun başlıca öğrenc�ler� 
arasında sayılır. Gemara’da açıklandığına 
göre, “Amre be Rav” (Rav’ın yeş�vasında 
şöyle ded�ler) �fades�n�n kullanıldığı, yan� 
aktarılan sözler�n Rav tarafından söylend�ğ�n�n 
bel�rt�ld�ğ� her yerde, söz konusu alahaları 
Rav’ın adıyla aktaran öğrenc�s�, Rav 
Amnuna’dır.

Gemara’da b�rçok öğret� Rav Amnuna’nın 
�sm�yle aktarılmıştır. Akranları arasında nesl�n 
büyükler�nden Amora Rav H�sda da vardır 
ve Rav H�sda onun büyüklüğünü “Keşke 
dem�rden ayaklarımız olsaydı da ona h�zmet 
etseyd�k” sözler�yle övmüştür (Berahot 41b).

Rav Amnuna Bab�l’de vefat etm�ş ve 
tabutu, gömülmek üzere Erets-Y�srael’e 
get�r�lm�şt�r.

Kim Kimdir? Babil’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Rav 
Amnuna
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Gemara, Tora’nın b�ze bu alahayla “dereh erets” yan� “görgü kuralları”na uygun, k�bar 
davranmayı öğrett�ğ�n� bel�rtmekted�r. Bu uygulama normal b�r hayvan kes�m� sonrasında da, 
hemen et� kapmamak gerekt�ğ�n�, bunun yer�ne kasap hayvanı bell� başlı parçalara ayırana kadar 
sabırla bekled�kten sonra et�n alınab�leceğ�n� öğretmekted�r.

Gemara ayrıca, b�r k�ş�n�n, �ç�nde büyük m�ktarda �çecek olan b�r bardağı – örneğ�n K�duş 
kadeh�n� – tek b�r d�k�şte �çmes�n�n nezaket kurallarına aykırı olduğunu da bel�rtmekted�r. Bunun 
yer�ne bardak sak�n ve rahat b�r şek�lde en az �k� kerede, yudum yudum �ç�lmel�d�r.
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Bayramın Ortasında Et B�terse

Kutsal Tanna Aba Şaul ben Botn�t

Rava “Öyleyse tamamdır” ded�. “Hayvanda bu kusura kasten sen�n yol açmadığını 
duyduğuma memnun oldum. Çünkü b�r korbanda kusura yol açmak, Tora’nın bu 
konudak� yasağının �hlal� anlamına gel�r ve eğer bunu kasten yapmış olsaydın, korbanda 
kusur olmasına rağmen onu kes�p yemen yasak olurdu.”

B�r keres�nde b�r Koen a�les� bayram yemeğ�n� yerken, fak�r b�r a�le evler�ne gelerek 
onlarla b�rl�kte yemek �ç�n r�cada bulundu. Koen a�les� konuk ağırlama m�tsvasını 
yer�ne get�rme konusunda karşılarına çıkan bu büyük fırsat neden�yle çok sev�nm�şt�. 
Konuklarını onurlandırmak �ç�n ve tab�� k� fak�r �nsanlar çok aç olduklarından, evde 
bulunan tüm yemekler� onların önüne sundular.

Ertes� sabah bayan Koen kalkıp kocasına “B�r sorunumuz var” ded�. “Evdek� tüm et 
b�tt�. P�ş�recek b�r şey kalmadı.”

Böyle b�r durumda ne yapılab�l�r?
Gemara, kasap olan b�r komşuya g�d�leb�leceğ�n� ve ona a�t dükkândan et 

�steneb�leceğ�n� söylemekted�r. Ancak �k� konuda d�kkatl� olmak gerek�r: a. Paradan 
bahsetmeler� yasaktır. Ne bay Koen ne de dükkân sah�b� et�n f�yatı hakkında konuşab�l�r. 
b. Kasabın et� tartması kes�nl�kle yasaktır.

F�yat hakkında konuşmak neden yasaktır? Çünkü Şabat ve bayram günler�nde satış 
yapmak yasaktır ve f�yattan bahsed�lmed�ğ� zaman, aralarındak� bu �şlem b�r satış �şlem� 
değ�l, b�r ödünç verme �şlem� n�tel�ğ�nded�r.

Pek�, tartmak neden yasaktır? Çünkü bu sıradan günlere özgü b�r �şlemd�r ve Şabat 
ya da bayramın onuruna yaraşmaz.

Bu yapraktak� m�şnada kutsal Tanna Aba 
Şaul ben Botn�t’ten bahsed�lmekted�r.

Tanna Aba Şaul ben Botn�t, yağ ve şarap 
satardı.

Esk�den dükkânlarda yağ ve şarap fıçıları 
bulunurdu ve alıcılar evler�nden kap get�r�r, 
satıcı da onların kaplarına şarap ya da yağ 
doldururdu.

Satıcının ölçek olarak kullandığı özel b�r 
kabı vardı. Bunu yağ veya şarap almak �ç�n 
fıçının �ç�ne daldırır ve alıcıların kaplarını da bunun yardımıyla doldururdu.

Tanna Aba Şaul ben Botn�t kend� kend�ne şöyle düşündü: “Tüm yağ ben�m kabımdan 
hemen dökülmüyor. Çünkü yağın b�r kısmı, yoğunluğu neden�yle kabının kenarlarına 
yapışık kalıyor. Oysa alıcı ücret� ben�m kabımın aldığı m�ktara göre ödüyor. Öyleyse 
karşılığını öded�ğ� yağın heps�n� almamış oluyor.”

Gemara, alıcıların yağın b�r kısmının satıcının kabında kaldığını zaten b�ld�kler�n� 
ve bundan feragat ett�kler�n�, bu nedenle Hahamlarımızın bu �şlem� yasaklamadıklarını 
bel�rtmekted�r. Ancak has�d ve tsad�k b�r� olan Aba Şaul, müşter�ler�ne “Lütfen 
kaplarınızı gece boyunca bende bırakın” derd� ve gece boyunca kend� ölçek kabını 
müşter�ler�n kaplarının üzer�nde tutarak, yağ veya şarabın damla damla sonuna kadar 
akmasını sağlardı. Böylece müşter�ler hakları olan şarap veya yağı son damlasına kadar 
alırlardı.

Yaprak
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Sukanın Süslemeler� Kullanılab�l�r M�?

Bayramda Baltayla Odun Kırmak Neden Yasaktır?

Bu yaprakta “muktse le-m�tsva”, yan� “m�tsva �ç�n ayrılmış” ter�m�n� öğren�yoruz.
“Muktse le-m�tsva”, b�r m�tsva �ç�n kullanılmaya başlanmış b�r nesned�r. Bu nesney�, m�tsva 

süres� tamamlanana kadar başka b�r amaçla kullanmak yasaktır.
Örneğ�n Arbaat A-M�n�m’de kullanılan lulav, “mutkse le-m�tsva”dır, çünkü onu Arbaat A-M�n�m 

m�tsvası �ç�n kullanmaya karar verm�şlerd�r. Bu nedenle eğer Sukot bayramı �ç�nde b�r k�ş�, Arbaat 
A-M�n�m’de kullanılan lulavı yerler� süpürmekte kullanmak amacıyla almak �steyen b�r k�ş�ye “Onu 
kullanmak yasak, çünkü muktse le-m�tsva” cevabını ver�r�z.

Gemara, sukanın süslemeler�n�n de muktse le-m�tsva olduğunu söylemekted�r, çünkü her ne 
kadar süslemes� olmayan b�r suka da “keşera” (kullanıma uygun) �se de, buna rağmen, sukayı 
süslemek b�r m�tsvadır ve bu nedenle bayram boyunca bu süslemeler� kullanmak yasaktır.

Gemara, bazı �nsanların süsleme olarak sukaya şeftal�ler, narlar, üzüm salkımları, taç şekl�ne 
get�r�lm�ş başak çelenkler� ve başka �lg�nç şeyler astıklarını ve sukayı bu şek�lde onurlandırdıklarını 
anlatmaktadır. [Ancak bu g�b� meyveler sehahtan en çok 3 tefah (24 cm.) sarkacak şek�lde asılmalıdır.]

Bayramda, daha önceden yakılmış b�r 
ateşten yararlanarak, yemek veya ekmek p�ş�rme 
amacıyla fırın veya ocak yakmak serbestt�r, z�ra 
artık hep�m�z�n gayet �y� b�ld�ğ� g�b�, bayramda 
“ohel nefeş” (y�yecek hazırlama) amacıyla bazı 
melahalar yapılab�l�r (bkz. sayfa 122).

M�şna, fırına sokmak �ç�n büyük b�r ağaç 
parçasından odunlar ayırması gereken b�r k�ş�n�n 
bunu balta, testere veya orakla yapmaması 
gerekt�ğ�n� söylemekted�r. Bunlar, oduncuların 
odun kırmak veya kesmek �ç�n kullandıkları, bu 
amaçlara özgü aletlerd�r.

Yaprak
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İk�nc� Amora�m nesl�nde Bab�l’de yaşamış 
b�r Amoradır. Rav’ın Sura’dak� en öneml� 
öğrenc�ler� arasındadır.

Hocası Rav’ın vefatından sonra Pumbed�ta 
şehr� yakınlarına taşınmış ve orada, Amora Rav 
Hana �le b�rl�kte Tora’yı yaymaya başlamıştır. 
Daha sonraları Rav Hana’nın damadı olmuştur.

Rav Ada hayranlık uyandıran has�d k�ş�l�ğ� 
�le ünlenm�şt� ve büyük b�r muc�ze adamı olarak 
tanınıyordu. B�r keres�nde, nesl�n büyüğü olan 
Amora Rav Una’nın mallarını z�yan olmaktan 
kurtarmış, üstel�k bunu kend� ev�nde, tehl�ke 
bölges�nden çok uzakta �ken yapmıştı.

Akranı olan Amoraların heps� Rav’ın 

öğrenc�ler�ndend�. Aralarında Rav Una, Rav 
H�sda ve başkaları sayılab�l�r. Akranlarının 
heps� ona saygı duyar, öğret�s�n� kalabalıklara 
aktarırlardı.

Uzun b�r ömür sürmüş ve öğrenc�ler� 
kend�s�ne buna nasıl na�l olduğunu sorduklarında 
şöyle cevap verm�şt�: “Hayatımda h�çb�r zaman 
ev�m�n �ç�nde [=ev halkıma karşı] müsamahasız 
davranmadım, Tora ve tef�l�ns�z dört ama 
(yaklaşık 2 m.) yürümed�m, arkadaşlarımın 
yaşadıkları aksaklıklar karşısında sev�nmed�m 
ve arkadaşlarıma lakaplar takmadım” (Taan�t 
20b).

Kim Kimdir? Babil’deki  Ikinci Nesil Amoraim
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Tal�hs�z İnsanlara Merhamet Etmek

İki Tahta Kullanarak Ateş Yakmak

Neden balta veya testere kullanılmamalıdır? Çünkü b�r k�ş� bunu yaptığı takd�rde, 
sank� bayramın ortasında normal b�r �ş yapıyormuş g�b� b�r �zlen�m uyandırır. Bu nedenle 
Hahamlarımız odun kırma �şlem�n�n yalnızca kasap satırı veya başka b�r kesk�n aletle 
yapılab�leceğ�n� söylem�şlerd�r.

M�şna’da başka b�r alaha daha öğren�yoruz. Bu alaha “muktse mehamat hesron k�s” 
adıyla anılır.

Kasted�len ned�r? Bazı alet veya araçlar vardır k� �nsanlar, bozulacağından veya 
kırılacağından korktukları �ç�n onları, esas kullanım amaçları dışındak� başka �şlerde 
kullanmamaya özen göster�rler. Ş�md� gel�n bu sözler�n anlamını öğrenel�m: “Muktse” 
– söz konusu eşya muktse, yan� kenara ayrılmıştır ve kullanılması �stenmemekted�r; 
“mehamat” – “çünkü”; “hesron k�s” – “cepte eks�kl�k”ten end�şe ed�lmekted�r. Bu özel 
alet�n bozulması hal�nde yen� b�r harcama yapmak zorunda kalacaklarından ve cepler�ndek� 
paranın azalacağından korkmaktadırlar. İşte bu n�tel�ğe sah�p b�r eşya muktsed�r ve Şabat 
ya da bayram günü ele alınması yasaktır.

Gemara’nın bu yaprağında Bene-Y�srael’�n merhametl� b�r halk olduğu 
söylenmekted�r. Yahud�ler�n doğası, merhametl� b�r şek�lde davranmaktır.

Gemara b�r keres�nde Şabetay bar Marenos adında fak�r b�r Yahud�’n�n Bab�l’e 
geld�ğ�n� anlatmaktadır. Şabetay, Bab�l’de yaşayan zeng�nlerden kend�s�ne mal 
vermeler�n� r�ca etm�şt�. Bunları pazarda satacak, kârı da bölüştürecekt� – b�r kısmını 
zeng�nlere verecek b�r kısmını da kend�s�ne alacaktı. Ama zeng�nler bunu kabul etmed�ler.

Şabetay onlardan kend�s�ne b�raz y�yecek vermeler�n� r�ca ett�, z�ra karnı açtı. Ama 
zeng�nler bunu da reddett�ler.

Şabetay “Bu �nsanlar mutlaka kutsal atalarımız Avraam, Y�tshak ve Yaakov’un 
soyundan gelm�yor olsalar gerek” d�ye düşündü. “Çünkü Avraam, Y�tshak ve Yaakov’un 
soyundan gelen b�r Yahud�, zavallı �nsanlara merhamet etmemeye kab�l değ�ld�r.”

Bunu nereden öğren�yoruz? Pasukta “Ve sana merhamet verecek” (Devar�m 13:18) 
denmekted�r. Kutsal ve Mübarek Tanrı Yahud� halkına merhamet n�tel�ğ�n� verm�şt�r.

Yom Tov’da yen� b�r ateş yakmak yasaktır! Örneğ�n k�br�t çakmak yasaktır.
Ama Yom Tov’da, daha önceden yakılmış b�r ateşten yararlanılarak başka b�r ateş 

yakılab�l�r. Örneğ�n var olan ateşe b�r kand�l yaklaştırılarak ondan alınan ateşle kand�l 
yakılab�l�r.

Esk� dönemlerde k�br�t yoktu ve ateş yakmak �ç�n başka yöntemler kullanıyorlardı. 
M�şna’da gördüğümüz �lg�nç şeylerden b�r� de, b�r zamanlar nasıl ateş yaktıklarıdır.

M�şna, esk�den �k� taşın hızlıca b�rb�r�ne sürtüldüğünü, tıpkı b�r çakmaktan çıktığı 
şek�lde taşlardan kıvılcım çıktığını ve bu şek�lde ateş yakıldığını anlatmaktadır.

Yaprak
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Yahudiler Nasıl Sayılır? (devam)
Bu arada Kral Agr�pas’ın aklına 

b�r f�k�r geld�. Koen Gadol’a dönerek 
“Sözler�m� d�nle ey Yahud�ler�n Koen’�!” 
ded�. “Yahud�ler� sayab�lmem�z� sağlayacak 
b�r fırsat var. Ş�md�, Pesah bayramından 
önce, heps� zorlu yollarda yürüyorlar ve 
tek b�r yere – tüm dünyanın neşes� olan 
Yeruşalay�m’e – sıkışıyorlar. Herkes�n 
Yeruşalay�m’e toplanmış olmasını fırsat 

b�l�p onları sayab�l�r�z!”
Gerçekten de, Pesah bayramı 

ves�les�yle Y�srael halkı büyük kalabalıklar 
hal�nde Yeruşalay�m’e geld�. Kral Agr�pas 
Yahud�ler� seyretmeye geld� ve her b�r 
Pesah-korbanından b�rer tane böbrek aldı. 
Bunun ardından herkes, onun aldığı her 
böbrek �ç�n b�r taş get�rd�.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
137’de
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Şemita Yılı Meyveleri Ve “Oneg Şabat” M�tsvası

Ateş yakma amacıyla tahta parçalarını da b�rb�r�ne sürterlerd�.
Ateş yakmanın b�r yolu daha vardı. Cam b�r kabın �ç�ne su doldururlar ve onu 

güneşl� b�r yere çıkarırlardı. Bu kap böylece b�r büyüteç görev� görürdü ve güneş 
ışınları yardımıyla ateş yakmayı sağlardı.

M�şna neden ateş�n nasıl yakıldığını bu kadar ayrıntılı b�r şek�lde anlatmaktadır? 
B�ze, Yom Tov’da ateş yakmanın, bu yöntemler�n hang�s� kullanılırsa kullanılsın, 
her şek�lde yasak olduğunu öğretmek �ç�n.

Yed�nc� yılda, yan� Şemita yılında, Erets-Y�srael’dek� tarlalar sürülmez ve 
ek�lmez.

Şemita yılı �ç�n geçerl� olan özel b�r kurala göre, ağaçlarda yet�şen meyveler 
“efker”, yan� “sah�ps�z” sınıfındadır. İsteyen herkes bu yıla a�t meyve ve d�ğer 
mahsuller� kend�s�ne alab�l�r ve toprak sah�b� “Hey! Sen! Tarlamda, bahçemde 
ne �ş�n var?” d�yemez. Çünkü ürünler efkerd�r ve herkes onlardan günlük �ht�yacı 
kadar toplama hakkına sah�pt�r.

Mutlaka b�ld�ğ�n�z üzere, Erets-Y�srael’de yet�şen ürünlerden öncel�kle 
Terumot U-Maaserot ayırmak gerek�r (bkz. I. K�tap, sayfa 80). Bu payların henüz 
ayrılmadığı ürünlere “tevel” adı ver�l�r ve bunları yemek ağır b�r yasaktır!

Gemara, Şemita yılına a�t ürünlerden Terumot U-Maaserot ayırmaya gerek 
olmadığını, bunların tarla veya ağaçtan toplandıktan hemen sonra yeneb�leceğ�n� 
söylemekted�r.

“Oneg Şabat” m�tsvası: Bu yaprakta ayrıca, Şabat gününü zevk alarak 
onurlandırma şekl�nde özel b�r m�tsva olduğunu öğren�yoruz. Bu m�tsvaya “Oneg 
Şabat”, yan� “Şabat zevk�” adı ver�l�r ve kaynağı, Peygamber Yeşayau’nun 
“Şabat’ı ‘zevk’ addedeceksin” (Yeşayau 58:13) şekl�ndek� sözler�d�r.

Yaprak
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İk�nc� Amora nesl�nde Bab�l’de 
yaşamış b�r Amoradır. Nas� (başkan) 
ve Roş A-Gola (D�aspora Yahud�ler�n�n 
l�der�) unvanlarına sah�pt�.

Şemuel’�n yanında Tora öğrenm�şt�r. 
Hocası Şemuel ona büyük değer ve önem 
ver�rd� ve onu yargıç ve uygulama kararı 
verme yetk�l�s� olarak atamıştı. Mar Ukva, 
Kufr� şehr�nde yaşardı ve orada Av Bet 
D�n (d�n� mahkeme başkanı) görev�ne 
get�r�lm�şt�.

Amora Şemuel, yan� Mar Ukva’nın 
hocası, onun verd�ğ� kararları d�kkate 

alırdı; hatta alaha konularındak� hüküm 
ve kararlarını d�nlemek üzere ona ulaklar 
gönder�rd�. Bazı zamanlarda Şemuel �le 
Mar Ukva, Tora’nın kanunları hakkında 
b�rl�kte tartışırlardı.

Y�srael’�n Hahamları Mar Ukva’ya 
büyük saygı ve takd�r duyarlar, sözler�n� 
ve alahalarını önemserlerd�. Takv�m 
aylarının tesp�t� ve b�r yılın “artık yıl” 
olarak bel�rlenmes� konularında, Mar 
Ukva’nın, nesl�n en büyük otor�teler�yle 
çok yakın bağları vardı (bkz. Talmud 
Yeruşalm� Meg�la 1:7).

Kim Kimdir? Babil’deki  Ikinci Nesil Amoraim
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“Ah�lat Aray”

Şabat Günü Yüzmek Neden Yasaktır?

Yukarıda, “tevel” sınıfındak�, yan� 
�ç�nden Terumot U-Maaserot payları 
çıkarılmış olmayan ürünler� yemen�n 
yasak olduğunu öğrenm�şt�k.

Bu yaprakta, meyveler� henüz Terumot 
U-Maaserot payları çıkarılmadan önce 
yemen�n, herhang� b�r yasak ç�ğnemeks�z�n 
mümkün olduğu b�r durumun varlığından 
bahsed�lmekted�r. Gemara, tarlada dağınık 
halde duran ve “�şler� tamamlanmamış” 
olan ürünler�n “ah�lat aray” şekl�nde 
yeneb�leceğ�n� bel�rtmekted�r.

Önce “�şler� tamamlanmamış” �fades�yle ney�n kasted�ld�ğ�n� açıklayalım. Sonra da 
“ah�lat aray” ter�m�n�n anlamına geçel�m.

“İşler� tamamlanmamış” ürünler, toplanmaları veya hasatları �le �lg�l� �şler henüz 
tamamen b�tmem�ş olan ürünlerd�r. Örneğ�n tarladan koparılmış olmalarına rağmen hâlâ 
dağınık halde duran ve henüz büyük b�r yığın hal�nde b�r araya toplanmamış kabakların 
“�şler�n�n tamamlanmadığı” söyleneb�l�r.

Böyle ürünlerden, Terumot U-Maaserot payları ayrılmadan önce “ah�lat aray” şekl�nde 
alıp yemek mümkündür. “Ah�lat aray”, yeme eylem� açısından önem� olmayan b�r şek�lde 
yemekt�r. “Aray” sözcüğü “geç�c�” veya “rastgele” anlamına gel�r. Yan�, sab�t, düzenl� 
olmayan b�r yeme şekl�nden bahsed�lmekted�r. Örneğ�n b�r k�ş� tarlada dururken, atıştırma 
amacıyla b�r meyve yed�ğ� zaman, bu “ah�lat aray” (rastgele yemek) sayılır ve bunu söz 
konusu payları ayırmadan önce de yapab�l�r.

Bu yaprakta öğrend�ğ�m�z m�şna, Hahamlarımızın Şabat ve Yom Tov �ç�n koydukları 
bazı yasakları saymaktadır. Burada bunlardan b�rkaçını öğreneceğ�z.

Ağaca tırmanma yasağı: Hahamlarımız, Şabat veya Yom Tov’da b�r ağaca çıkmanın 
yasak olmasına hükmetm�şlerd�r. Neden? Çünkü b�r k�ş� ağaca tırmandığı zaman, yanlışlıkla 
ağaçtan b�r dal veya yaprağın kopmasına neden olab�l�r. Ve Şabat ve bayram gününde 
ağaçtan dal veya yaprak koparmak doğrudan Tora’nın b�r yasağıdır.

B�nme yasağı: Hahamlarımız, Şabat günü b�r hayvana b�nmey� yasaklamışlardır, çünkü 
b�nen k�ş�n�n, hayvanı yolda dürtmekte kullanmak üzere b�r ağaç dalını kırab�leceğ�nden 
end�şe etm�şlerd�r.

Şabat günü alım-satım yasağı: Hahamlarımız ayrıca kutsal Şabat günü herhang� b�r 
şey� satın almayı veya satmayı da yasaklamışlardır, çünkü �nsanların, alışver�ş koşullarını 
tesp�t ett�kler� sırada bunları yazıya geç�rmeler� yönünde b�r end�şe söz konusudur k� bunu 
yaptıkları takd�rde Tora’nın Şabat günü “Kotev”, yan� “yazı yazma” yasağını ç�ğnem�ş 
olacaklardır.

Yüzme yasağı: Bunların yanında Hahamlarımız kutsal Şabat günü suda yüzmemek 
gerekt�ğ�ne de hükmetm�şlerd�r, çünkü yüzen k�ş�n�n, kend�s� �ç�n yüzme s�m�d�ne benzer 
b�r şey �mal etme hatasına düşeceğ�nden end�şe etm�şlerd�r; oysa bu, Şabat günü “Bone”, 
yan� “�nşa etme” yasağı dâh�l�nded�r.

Şunu da söylemek gerek�r k�, yukarıdak� yasaklamalar �ç�n başka nedenler de vardır.
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Reuven’�n İneğ� – Reuven G�b�

İç�ne Taş Karışmış Tahıl Satılab�l�r M�?

Masehet Betsa’nın son yapraklarında Gemara, tehum sınırının dışına çıkma 
konusu üzer�nde durmaktadır.

Tehum sınırının dışına çıkma yasağını daha önce Masehet Şabat ve Masehet 
Eruv�n’de görmüştük (bkz. I. K�tap, sayfa 52 ve 137). Bu kurala göre, Şabat ve Yom 
Tov’da k�ş�n�n, bulunduğu şeh�rden dışarı �k� b�n ama, yan� yaklaşık b�r k�lometre 
dışarı çıkması yasaktır.

Bu yaprakta, �nsanın mallarının da bu konuda tıpkı kend�s� g�b� olduğunu 
öğren�yoruz.

Ned�r kasted�len? Örneğ�n Reuven’�n b�r hayvanı varsa, bu hayvanı, Reuven’�n 
yaşadığı şehr�n tehum sınırının ötes�ne çıkarmak yasaktır.

Ama Gemara b�r ayrıntı eklemekted�r: Eğer Reuven Şabat başlamadan önce 
hayvanını başka b�r şeh�rde yaşayan b�r çobana emanet ett�yse, hayvan �ç�n geçerl� 
olacak tehum sınırı da o çobanın yaşadığı şehre göre bel�rlen�r, z�ra hayvan, Şabat 
boyunca çobanın el�ne emanet ed�lm�şt�r.

Tahıl başaklarında taneler�n 
zarf veya kılıf (İbran�ce: mots) 
adı ver�len b�r dış kabuğu vardır.

Bu dış kabuk yenmez; tahıl 
taneler�, bu kabuktan ayrılma 
amacıyla harmanda dövülür. Bu 
�şlem nasıl yapılır? Günümüzde 
bu amaçla özel mak�neler 
kullanılmaktadır. Ama esk�den 
buğday başakları toprağın 
üzer�ne yayılır, üzer�nden ağır b�r 
taşla veya hayvanlarla geç�lerek 
ez�l�r ve böylece dış kabuklar 
tahıl taneler�nden ayrılırdı.

Tahıl toprak üzer�nde ez�ld�ğ� zaman, yerdek� küçük taşlar tahıl taneler�n�n 
arasına karışırdı ve Gemara’nın öğrett�ğ� üzere, Hahamlarımız, tahılı araya karışan 
bu küçük taşlarla b�rl�kte satmanın serbest olduğunu söylem�şlerd�r.

Yaprak
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Yüksek statüsüne ve çok sayıdak� 
görev�ne rağmen Mar Ukva, tsedaka 
konusuna çok önem ver�rd� ve yoksul 
k�ş�lere açık ve g�zl� olarak çok büyük 
�y�l�kler yapardı. Vefatından önce 
kend�s�ne, fak�rlere yaptığı bağışları 
kaydett�ğ� defter�n� get�rmeler�n� �stem�ş 
ve orada, hayatı boyunca tsedakaya 
büyük b�r servet bağışlamış olduğunu 
görmüşlerd�. Ama Mar Ukva bununla 
yet�nmem�ş ve tüm mallarının yarısını 
da ayırarak fak�rlere dağıtmıştı (Ketubot 

67b).
Gemara (aynı yerde), Mar Ukva’nın 

g�zl�ce tsedaka dağıtma âdet�n� 
anlatmaktadır. Mar Ukva her gün fak�r 
b�r�n�n kapısına dört zuz (b�r para b�r�m�) 
bırakırdı. B�r keres�nde bu fak�r k�ş� bu 
parayı bırakanın Mar Ukva olduğunu 
fark ett�. Mar Ukva bunu h�ssed�nce, fak�r 
adamı utandırmamak �ç�n hemen oradan 
kaçtı.

Mar Ukva’nın �k� oğlu, Amoralar Rav 
Mar� �le Rav Natan’dır.

Kim Kimdir? Babil’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Mar Ukva

Tanrı’ya Bağlı ve Tsad�k K�ş�l�ğ�
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Me�la Yasağı

Aklınıza “Tahılı taşla b�rl�kte satmakta ne sorun var?” sorusu geleb�l�r. Cevap: 
Çalmak yasaktır! B�r düşünün. Bakkala g�d�p b�r k�lo un satın alıyorsunuz. Eve 
geld�ğ�n�z zaman paket�n �ç�nde taş buluyorsunuz! Haklı olarak kızardınız, öyle 
değ�l m�? K�m taşa para ver�r k�?!

Buna rağmen Hahamlarımız, �nsanların tahıl satışının bu şek�lde yapılmasına 
alışık oldukları b�r yerde tahılın, �ç�nde az m�ktarda taşla b�rl�kte satılab�leceğ�n� 
söylem�şlerd�r, çünkü alıcılar tahılın �ç�nden makul m�ktarda taş çıkab�leceğ�n� 
en baştan b�ld�kler�nden bu hırsızlık sayılmaz.

Bu yaprakta me�la yasağını öğren�yoruz?
Me�la ned�r?
Bet-Am�kdaş’a a�t b�r malı başka b�r amaçla kullanmak yasaktır. B�lmeden 

kurala aykırı davranarak böyle b�r malı kullanan k�ş� “me�la” (yetk�s�z kullanım) 
yasağını �hlal etm�ş olur. Tora böyle b�r k�ş�y�, söz konusu malın değer�n�, 
“homeş”, yan� “beşte b�r” ekleyerek ödemekle yükümlü kılmaktadır. [Bu, yapılan 
“toplam ödemen�n” beşte b�r�d�r; yan� malın değer�n�n dörtte b�r�d�r.] Buna ek 
olarak bu k�ş�, �şled�ğ� günah neden�yle b�r de korban get�rmel�d�r.

Sevg�l� çocuklar! Rambam, Yad Ahazaka adlı eser�nde (İlhot Me�la sonu), 
me�la yasağından öneml� b�r prens�b� öğrenmem�z gerekt�ğ�n� yazmaktadır:

Gel�n b�rl�kte düşünel�m: B�r k�ş� b�r malı alıp Bet-Am�kdaş’a vakfed�yor. O 
andan �t�baren o malı yetk�s�z olarak kullanan b�r k�ş� cezaya layık hale gelecekt�r.

Öyleyse, Tora, b�r �nsan tarafından bağışlanmış b�r malın korunmasına bu 
kadar önem verd�ğ�ne göre, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın b�ze verm�ş olduğu 
m�tsvaları gözetme konusunda da kat kat t�t�z olmamız gerek�r! M�tsvalar son 
derece öneml�d�r ve onları gözetmek ve yer�ne get�rmek gerek�r.

Yaprak
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Yahudiler Nasıl Sayılır? (devam)
Agr�pas, ver�len her taş karşılığında 

Koen’e b�r böbreğ� ger� verd�, z�ra korban 
prosedürü gereğ�, böbrekler�n M�zbeah 
üzer�nde yakılması gerek�yordu.

Ş�md� kralın el�nde on b�nlerce taş 
b�r�km�şt�. Bunları saymaları �ç�n �nsanlar 
görevlend�rd� ve kral bu şek�lde Y�srael 
halkının yaklaşık sayısını öğrenm�ş oldu. 
Tam sayıyı b�lmes� olanaksızdı, çünkü 
yaşlı ve hasta �nsanlar Yeruşalay�m’e 
gelmem�şlerd�.

Sayım sonunda b�r m�lyon �k� yüz b�n 
taş olduğu tesp�t ed�ld�. Her b�r Pesah-
korbanı �ç�n b�r taş vardı ve her korban
üzer�nde on k�ş� ortaktı. Bu nedenle taş 
aded�n� on sayısıyla çarptılar. Böylece 
yaklaşık nüfusun on �k� m�lyon olduğu 
görüldü. Önce de bel�rt�ld�ğ� g�b� bu 
sayıya sadece Yeruşalay�m’e gelm�ş 
olanlar dâh�ld�; ama yaşlı ve hastalar 
hesaba katılmamıştı (Pesah�m 64).

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON



138

Kır Hayvanları ve Ev Hayvanları

Masehet Betsa’nın son yaprağında �k� farklı hayvan sınıfını öğren�yoruz.
Kır Hayvanları: “Beemot m�dbar�yot”, yan� “kır/çöl hayvanları” olarak 

adlandırılan hayvanlar vardır. Bu hayvanlar Pesah bayramı dönem�nde şeh�r 
dışındak� kırlara çıkarlar ve Mar-Heşvan ayına kadar tüm yazı burada geç�r�rler. 
Hahamların görüşü böyled�r.

Gemara böyle b�r kır hayvanının T�şr� ayındak� bayramlardan herhang� 
b�r�nde b�rden b�re şehre gelmes� hal�nde onu Yom Tov’da kesmen�n yasak 
olduğunu söylemekted�r, z�ra bu hayvan “muktse”d�r. Ne de olsa k�mse onu o 
gün kes�p kullanmayı aklına get�rm�ş değ�ld�r.

Ev Hayvanları: İk�nc� gruptak� hayvanlar �se “Beemot bet�yot”, yan� “ev 
hayvanları” olarak b�l�n�r. Bunlar şeh�r dışındak� otlaklara her sabah çıkarlar ve 
akşama doğru şehre ger� dönmeye başlarlar.

Kasaplara Tavs�ye: Gemara’da bu yaprakta öğrend�ğ�m�z b�r başka şey de, 
b�r hayvanı kesmeden önce ona su �ç�rmen�n öner�ld�ğ�d�r. Bu yapıldığı takd�rde, 
kes�m�n ardından hayvanın der�s�, et�nden daha kolay ayrılacaktır, çünkü etle der� 
arasında b�r neml�l�k vardır ve der� ete sıkıca yapışmış değ�ld�r.

Yaprak
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