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Masehet Roş Aşana

Masehet Roş Aşana’da �lk perek, “Arbaa Raşe Şanim” (Dört Yılbaşı Vardır) �sm�n� 
taşımaktadır.

Roş Aşana yılın başına rastlar ve “yargı günü”dür. Roş Aşana’da Kutsal ve 
Mübarek Tanrı dünyanın tüm sak�nler�n� yargılar ve onlar hakkındak� kararını ver�r.

Roş Aşana’da tüm halk Evren�n Yaratıcısına dua etmek ve şofar ses�n� d�nlemek 
üzere s�nagoglarda toplanır. Masehet Roş Aşana’da, başka şeyler�n yanında, şofar 
çalma m�tsvası ve Roş Aşana’da ed�len özel dualara da�r kurallar hakkında b�lg� 
alacağız.

Bu yaprakta, Roş Aşana’da (1 T�şr�) b�rçok şey�n değ�şt�ğ�n� öğren�yoruz. Örneğ�n 
Şemita yılı Roş Aşana’da başlayıp Roş Aşana’da sona erer. Ama başka m�tsvalar vardır 
k�, onların başlangıcı 1 T�şr� değ�ld�r ve her b�r�n�n farklı b�rer Roş Aşana’sı (yılbaşı) 
vardır. Örneğ�n ağaçlar �ç�n özel b�r yılbaşı vardır. Bunun önem� ned�r? Bu konuyu, 
beezrat A-Şem, masehet�n devamında öğreneceğ�z.

Mısır Çıkışı’nın ardından Bene-Y�srael S�nay Çölü’nde �ken, Kutsal ve Mübarek 
Tanrı onları dört ana yönden, üstten ve alttan “Anane A-Kavod” (onur/�ht�şam bulutları) 
�le sarmıştır. Bu bulutlar onları güneşten ve sıcak dalgalarından korumaktaydı. 
Bulutların b�r başka müth�ş özell�ğ� daha vardı: Y�srael halkının düşmanları Onur 
Bulutlarının �ç�ne g�rem�yorlardı. Ve bu şek�lde Y�srael halkı bulutların �ç�nde olduğu 
sürece koruma ve güvence altındaydı.

Bene-Y�srael’�n önünden g�den ve yolları düzleşt�ren yed�nc� b�r bulut daha vardı. 
Yol üstünde b�r çukur varsa, bu bulut onu kapatmaktaydı. Önler�nde b�r dağ varsa, 
bulut onu halkın yürüyüş sev�yes�ndek� b�r ova g�b� düzleşt�rmekteyd�. Bu şek�lde 
yol Bene-Y�srael �ç�n çok rahat b�r hale get�r�lmekteyd� (M�draş Tanhuma, Beşalah 
3).

Bu yaprakta Bene-Y�srael’�n Anane A-Kavod’a, Aaron A-Koen sayes�nde na�l 
olduklarını öğren�yoruz. Bu nedenle Aaron A-Koen vefat ett�ğ� zaman, Onur Bulutları 
da oradan ayrılmıştır! Gemara, Arad Kralı’nın (aslında Amalek kralıydı), Onur 
Bulutlarının ayrıldığını duyar duymaz Bene-Y�srael’e saldırdığını anlatmaktadır, z�ra 
bu kral, halkın artık koruma altında olmadığını anlamıştı.
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ROŞ AŞANA PEREK 1: ARBAA RAŞE ŞANİM

Hurma Yiyerek Tora Öğrenenler
Amora Ula b�r keres�nde Bab�l’dek� 

Pumbed�ta şehr�ne rast gelm�şt�. Hayranlık 
�ç�ndek� gözler�ne nefes kes�c� b�r 
manzara �l�şt�: Pazarlarda ve sokaklarda 
�nsanlar tatlı hurmalarla dolu sepetlerle 
dolaşıyorlardı. Hurmalardan sızan balın 
kokusu uzaklara kadar er�şmekteyd�. 

Şeh�rde bolca hurma satılmaktaydı. 
Ula’nın konuk olduğu evde de kend�s�ne 
kal�tel� ve lezzetl� hurmalarla dolu b�r 
sepet �kram ed�ld�.

Ula, Pumbed�ta sak�nler�n�n na�l 
oldukları bu muazzam m�ktardak� 
hurmalara baktı ve merak ederek sordu:

Hahamlarımızdan 

MAASELER
Devamı
143’te

Onur Bulutları ve Kötü Yürekl� Amalek



142

Bab�l Sürgününün Sonu

Kötü yürekl� Bab�l İmparatoru 
Nevuhadnetsar I. Bet-Am�kdaş’ı yıkmış ve 
Bene-Y�srael’� Bab�l’e sürmüştü.

Bunun onlarca yıl sonrasında Bab�l 
topraklarında Pers ve Med İmparatoru Koreş 
hüküm sürmeye başladı. İmparatorluk tahtına 
çıktığı �lk yıl �ç�nde Koreş, Yahud�ler�n 
Erets-Y�srael’e çıkarak Bet-Am�kdaş’ı �nşa 
etmeler�ne �z�n verd�ğ�n� �lan ett�.

Bunun üzer�ne Yahud�ler�n l�der� 
Zerubavel, b�r grup Yahud�’yle b�rl�kte Erets-Y�srael’e çıktı ve b�rl�kte Bet-Am�kdaş’ı �nşa 
etmeye başladılar. Ne var k�, Koreş’�n ömrü kısa sürdü ve Yahud�ler�n düşmanları, yen� 
tahta çıkan İmparator Ahaşveroş’a, Yahud�ler�n ona �syan etme n�yet�nde olduklarına da�r b�r 
mektup yazdılar. Ahaşveroş hemen Bet-Am�kdaş’ın �nşasını durdurma emr� verd�.

Ahaşveroş’un ölümünden sonra Pers İmparatorluğu tahtına Daryaveş oturdu ve krallığının 
�k�nc� yılında Bet-Am�kdaş’ın �nşasına devam �zn� verd�. Üstel�k �mparatorluk haz�nes�nden, 
Koenler�n �ht�yaç duydukları her şey�n karşılanab�lmes� �ç�n gereken paranın ver�lmes�n� 
emrett�: Korbanlar, M�nha-korbanları �ç�n buğday, şarap, yağ, her şey. Neden? Çünkü 
Yahud�ler�n Bet-Am�kdaş’ta kend�s� ve a�les� �ç�n dua etmeler�n� �st�yordu.
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Bab�l’dek� en büyük dayanlardandır 
(yargıç). İk�nc� Amora�m nesl�nde yaşamıştır.

Neardea’da doğmuştur. Babası Rab� 
Yaakov, Şemuel’�n Neardea’dak� bet d�n�nde 
görev yapan yazıcılardan b�r�yd�.

[R�şon�m Dönem� otor�teler�ne göre, 
Talmud boyunca, babasının �sm� d�le 
get�r�lmeden sadece “Rav Nahman” dend�ğ� 
zaman, kasted�len haham, Rav Nahman 
bar Yaakov’dur (bkz. Tosafot – Baba Batra 

46b).]
Gençl�ğ�nde, Neardea yeş�vasında Amora 

Şemuel’�n yanında Tora öğrenmeye başladı. 
Ama yeş�vadak� öğren�m�ne yen� başlamıştı 
k� Neardea şehr�, Kral Papa bar Netser 
tarafından yıkıldı ve yeş�va kapandı. Rav ve 
Şemuel’�n öğrenc�ler�nden Amora Raba bar 
Av�ya o dönemde Rav Nahman bar Yaakov’u 
h�mayes� altına aldı, ona Tora öğrett� ve Rav 
Nahman onun başlıca öğrenc�s� hal�ne geld�.

Kim Kimdir? Babil’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Rav 
Nahman 

bar 
Yaakov

ROŞ AŞANA PEREK 1: ARBAA RAŞE ŞANİM

Neder ve Nedava
Bu yaprakta Gemara, gönüllü olarak get�r�len korbanlar arasında “neder” ve “nedava” 

olarak adlandırılan �k� kategor� olduğunu öğretmekted�r.
İk�s� arasında ne fark vardır?
Çok bas�t. Örneğ�n d�yel�m k� Reuven “Are alay korban” (“üzer�me b�r korban [get�rme 

yükümlülüğü alıyorum]”) dem�ş olsun. D�kkat ed�n. Reuven “üzerime” dem�şt�r. Başka b�r 
dey�şle Reuven şahsen b�r korban get�rmey� üstlenm�şt�r. Pek�, eğer daha sonra b�r hayvan alıp 
“korban olarak get�receğ�m hayvan budur” derse ve hayvan daha sonra ölür veya kaybolursa 
ne olur? Tab�� k� onun yer�ne başka b�r hayvanı korban olarak get�rmel�d�r, çünkü korbanı 
üstlenme şekl�, kend� şahsını bağlamıştır. Buna “neder” adı ver�l�r.

“Nedava” �se farklıdır. Eğer b�r k�ş� b�r boğasını alıp “Are ze korban” (“bu [boğa] 
korbandır”) derse, bu, “nedava” türü b�r vaatt�r. D�kkat ett�n�z m�? Bu k�ş� genel b�r �fadeyle 
“korban get�rmey�” üstlenm�ş değ�ld�r. Özell�kle “bu boğayı” korban olarak get�rmey� 
üstlenm�şt�r. Dolayısıyla, eğer o boğa ölürse veya kaybolursa, bu k�ş� başka b�r boğayı korban 
olarak get�rmek zorunda değ�ld�r. Çünkü vaad�n� sadece o bel�rl� boğa �ç�n d�le get�rm�şt�r – 
başka b�r boğa �ç�n değ�l.
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Her Yahud� Kutsal Tora’yı Uygulamak İster
Bu yaprakta öğrend�ğ�m�z üzere, kutsal Tora’mız, b�r k�ş� b�r korban get�rmek üzere 

neder yaptığı ve daha sonra bundan vazgeçt�ğ� takd�rde, bet d�n�n bu k�ş�y� neder�n�n 
gereğ�n� yaparak, vaat ett�ğ� şek�lde b�r korban get�rmeye zorlamasını emretm�şt�r.

B�r dak�ka… acaba burada b�r sorun yok mu?! Tora’da gönüllü korbanların yalnızca 
korban sah�b�n�n kend� �steğ�yle get�r�leb�leceğ� yazılıdır. Öyleyse, bet d�n�n bu k�ş�y� 
zorlaması ne �şe yarayacaktır? En n�hayet, zorlanan k�ş�, korbanı kend� �steğ�yle get�recek 
değ�ld�r!

Gemara bu soruya nasıl cevap vermekted�r b�l�yor musunuz? Bet d�n bu k�ş�y� 
“�st�yorum” d�yene kadar zorlamalıdır!

İy� de bu ne �şe yarayacaktır?
Rambam (İlhot Geruş�n 2:20) bunu şöyle açıklar: İst�snasız her Yahud� m�tsvaları 

yer�ne get�rmek �ster. Ne var k�, �nsanın kötü eğ�l�m� (yetser ara) onu baştan çıkarır ve 
olumsuz davranışlar serg�lemeye sevk eder. Bu nedenle bet d�n, bu k�ş�y�, yetser araya 
üstün gelerek “�st�yorum” d�yene kadar zorlar. K�ş� gerçekten de �stemekted�r, çünkü her 
Yahud� Tora’yı yer�ne get�rmek �ster.
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Hurma Yiyerek Tora Öğrenenler (devam)
“Bu kadar bollukla mübarek 

kılındığınız bu hurmaların f�yatı ned�r? 
B�r zuz karşılığında bu sepetlerden kaç 
tane satın alab�l�r�z?”

Pumbed�ta şehr� sak�nler�, 
meyveler�nden övgüyle bahsetmekten 
key�f alıyorlardı. “B�r zuz karşılığında, 

har�ka hurmalarla dolu üç sepet satın 
alınab�l�r” d�ye cevap verd�ler.

Ula, bol bulunan her şeyde olduğu 
g�b� çok ucuz olan hurmaların f�yatını 
duyduğu zaman, �ç�nde büyük b�r hayret 
duygusu uyandı ve şöyle ded�:

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
145’te

ROŞ AŞANA PEREK 1: ARBAA RAŞE ŞANİM

“Ma’sar Beema” M�tsvası

Tora’nın, b�r yıl �ç�nde sürü �ç�nde doğan 
hayvanlardan maaser (onda b�r) ayırmayı 
emreden özel b�r m�tsvası vardır. Örneğ�n 
b�r k�ş�n�n sürüsünde yıl �ç�nde y�rm� tane 
buzağı doğduysa, bunun onda b�r� olarak 
�k� buzağıyı “ma’sar beema” (hayvanların 
onda b�r�) olarak ayırmakla yükümlüdür.

Ayrılan bu hayvanlarla ne yapılır?
Hayvanların sah�b� onlarla b�rl�kte 

Yeruşalay�m’e çıkar ve onları Bet-
Am�kdaş’ta Maaser-korbanı adı altında 
b�rer korban olarak sunar. Korbanın b�r kısmı M�zbeah üzer�nde yakılır, b�r kısmı da 
korban sah�b� tarafından Yeruşalay�m şehr� sınırları �ç�nde yen�r.

Yer�ne get�rmek üzere Yeruşalay�m’e çıkmayı gerekt�ren başka m�tsvalar da vardır; 
örneğ�n maaser şen� g�b�.

Sefer A-H�nuh (m�tsva 360), �nsanların çeş�tl� m�tsvaları yer�ne get�rmek �ç�n 
Yeruşalay�m’e çıkmasının tüm halk üzer�nde olumlu etk�ler� olduğunu yazar. Bunun 
sebeb�, halka Tora ve alaha öğreten ve çok sayıda üst düzeyl� Tora otor�tes�n�n yer aldığı 
Büyük Sanedr�n’�n Yeruşalay�m’de oturmasıydı. Yeruşalay�m’� z�yaret eden herkes 
oturup Tora öğren�rd� ve ev�ne ger� döndüğü zaman, öğrend�kler�n� a�le fertler�ne de 
öğret�rd�. Böylece halk m�tsvaları nasıl yer�ne get�receğ�n� ve hang� yasaklardan uzak 
durması gerekt�ğ�n� öğren�rd�.

Yaprak
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1 T�şr�: Çeş�tl� Alahalar İç�n Öneml� B�r Tar�h
1 T�şr� günü, tüm dünya �ç�n yargı günü olan Roş Aşana’dır. Gemara’da, 1 T�şr�’n�n çeş�tl� 

alahalar �ç�n öneml� b�r tar�h olduğunu öğrenmektey�z. Örneğ�n Şemita yılı.
Kutsal Tora’mız, her yed�nc� yılın Şemita yılı olduğunu ve bu yıl zarfında tarım �şler�n�n, 

tarla sürüp ek�m yapmanın yasak olduğunu söylemekted�r. Pek�, yıllar hang� tar�he göre sayılır? 
1 T�şr�’ye göre. Geçen her 1 T�şr�’de yen� b�r yıl sayılır ve böylece yed�nc� yıl Şemita’dır.

Yovel yılı da Roş Aşana’da başlar. Ned�r Yovel yılı?
Tora b�ze ell� yıl saymamızı emretmekted�r. Ell�nc� yıl geld�ğ�nde, tıpkı Şemita yılında 

olduğu g�b� tarım �şler� yapılmaz. Ve buna ek olarak, Yovel yılında Yom Ak�pur�m geld�ğ�nde 
bet d�nde şofar çalınırdı ve tüm Yahud� köleler serbest kalır, geçm�ş ell� yıl �ç�nde satılmış tüm 
topraklar da asıl sah�pler�ne ger� dönerd�.
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Neardea şehr�n�n yıkılışından b�rkaç yıl 
sonra şeh�r tekrar �nşa ed�ld� ve Rav Nahman 
orada yaşamaya başladı. Neardea’da, parasal 
konularda (d�ne mamonot) usta ve uzman 
b�r yargıç olarak tanındı ve bu konularda tek 
başına b�le karar ver�rd� (Sanedr�n 5a).

Rav Nahman parasal konularda çok 
sayıda alaha kararına �mza atmıştır. Bunların 
b�rçoğu, Talmud’un, başkalarının parasına 
ve malına ver�len zararları konu eden 
Nez�k�n faslında yer almaktadır. Gemara’da 
da d�ne mamonot söz konusu olduğunda 
alahanın da�ma Rav Nahman’ı tak�p ett�ğ�ne 

hükmed�lm�şt�r.
Bab�l’dek� Amoralar Rav Nahman’ı çok 

takd�r ederler ve onun hem büyüklüğünü hem 
de tevazuunu fazlasıyla överlerd�.

Vefatına yakın, Rav Nahman, öğrenc�s� 
olan Amora Rava’dan, ölüm meleğ�n�n 
kend�s�ne sıkıntı vermemes� �ç�n kend�s� 
adına dua etmes�n� r�ca etm�şt�. Rava bu 
konudak� hayret�n� �fade ett�ğ�nde, Rav 
Nahman tevazu �ç�nde şöyle cevap verd�: 
“Ben sen�n duana �ht�yaç duymayacak kadar 
öneml� ve mükemmel b�r� m�y�m k�?”

Kim Kimdir? Babil’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Rav 
Nahman 

bar 
Yaakov

ROŞ AŞANA PEREK 1: ARBAA RAŞE ŞANİM

Tora’dak� Büyüklüğü

topraklar da asıl sah�pler�ne ger� dönerd�.

“Leha Dod� L�krat Kala Pene Şabat Nekabela”
Yukarıda (bkz. sayfa 77) “Tosefet Yom Ak�pur�m” m�tsvasından bahsetm�şt�k. Buna göre, 

Yom Ak�pur�m’�n kuts�yet�n�, günün başlangıcından b�raz daha erken b�r vak�tte üzer�m�ze 
almak b�r m�tsvadır.

Bu yaprakta, söz konusu m�tsvanın Erev Şabat ve Erev Yom Tov’da da aynı şek�lde 
geçerl� olduğunu öğren�yoruz. Bu nedenle melaha (Şabat ve Yom Tov’da yasak olan �şler; 
bkz. I. K�tap, sayfa 49. Ayrıca bkz. yukarıda sayfa 122) yapmaktan kaçınmaya, Şabat veya 
Yom Tov ar�fes�nde güneş�n batımından b�raz daha önce başlamaya özen göstermek gerek�r.

Bu “�lave zamanı” (tosefet) Şabat ve Yom Tov başlamadan ne kadar zaman önceden �t�baren 
eklemek gerek�r? Acaba melaha yapmak güneş�n batışından b�r saat önces�nden �t�baren m� 
yasaktır? Yoksa melaha �şlemler� güneş batmadan sadece b�r dak�ka önce kes�ld�ğ� takd�rde 
de bu yeterl� b�r “�lave” sayılır mı?

M�şna Berura adlı alaha eser�n�n yazdığına göre, Talmud’da bu �lave süren�n ne kadar 
olduğu bel�rt�lmem�şt�r, ama güneş batmadan en az on üç dak�ka önces�nden �t�baren 
melahadan uzak durmak gerekt�ğ� açıktır (Beur Alaha ve M�şna Berura 261).

Yaprak
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Roş Aşana Neden 1 T�şr� Tar�h�nded�r?
Kutsal ve Mübarek Tanrı evren� altı günde yaratmıştır ve altıncı günde �lk �nsan yaratılmıştır.
Rab� El�ezer, o altıncı günün 1 T�şr� olduğunu söylemekted�r. Bu nedenle o gün, yargı 

günü olarak bel�rlenm�ş olan Roş Aşana’dır ve Kutsal ve Mübarek Tanrı tüm �nsanları ve tüm 
eylemler�n� yargılar ve hükmünü ver�r.

Yargı günü olarak neden özell�kle Roş Aşana bel�rlenm�şt�r?

Yaprak
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ROŞ AŞANA PEREK 1: ARBAA RAŞE ŞANİM

N�san Ayı

Bu yaprakta oldukça �lg�nç b�r şey 
öğren�yoruz:

Y�tshak Av�nu 15 N�san tar�h�nde, yan� 
Pesah bayramının �lk günü doğmuş ve bunun 
yüz seksen yıl sonrasında y�ne tam olarak 
aynı günde, 15 N�san’da vefat etm�şt�r.

N�san ayında başka neler olmuştur? 
Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın Mısırlıların 
başına get�rd�ğ� On Bela, İyar ayında 
başlamış (Eduyot 2:10) ve b�r yıl sonra N�san 
ayında Bene-Y�srael Mısır’dan çıkarak, Mısırlıların köles� olmaktan kurtulmuşlardır.

N�san ayında özel b�r de gece vardır. Hang�s� m�? Tab�� k� Seder geces�! Bu gece 
aynı zamanda “lel şimurim” (gözet�m geces�) olarak da adlandırılır. Neden? Çünkü 
Kutsal ve Mübarek Tanrı, Avraam Av�nu’ya, Bene-Y�srael’�n Mısır’da ebed�yen köle 
olarak kalmayacakları yönünde verm�ş olduğu sözünü tutarak Bene-Y�srael’� Mısır’dan 
çıkaracağı gecey�, sözün gel�ş�, dört gözle beklem�ş, bu tar�h�n gel�ş�n� gözlem�ş, 
gözetm�şt�r (Raş�’n�n Bo peraşasındak� açıklamalarından).

Bunun yanında bu gece dünya üzer�nde özel b�r koruma ve gözet�m vardır ve zarar 
ver�c� etkenlerden korkmaya gerek yoktur.

N�san ayında söylenen özel b�r de beraha vardır: “B�rkat A-İlanot” (ağaçların 
berahası). N�san ayı �ç�nde, ç�çek açan b�r meyve ağacı gören k�ş� şu berahayı söyler: 
“Baruh… Şelo H�ser Baolamo Kelum, Uvara Vo Ber�yot Tov�m, Ve�lanot Tovot, Leanot 
Baen Bene Adam – Dünyasında h�çb�r şey� eks�k etmeyen ve onda, �nsanoğlunun yarar 
sağlaması �ç�n �y� canlılar ve �y� ağaçlar yaratan Sen, Tanrımız; Mübarek’s�n.”
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Çünkü 1 T�şr� tar�h�nde Adam A-R�şon günah �şleyerek b�lg� ağacının meyves�n� 
yem�ş, aynı gün teşuva yapmış ve Kutsal ve Mübarek Tanrı da günahını aff etm�şt�. 
Bu nedenle Kutsal ve Mübarek Tanrı, Roş Aşana’nın tüm nes�ller boyunca yargı günü 
olmasına ve �nsanın O’nun huzurunda mahkemeye çıkarılmasına hükmetm�şt�r (Ran).

Roş Aşana’da Tanrı yen� yılda her �nsanın başına neler geleceğ�n� bel�rler. Gemara, 
Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın Roş Aşana’da, annem�z Sara’nın, her ne kadar doğum 
yapamayan kısır b�r kadın �se de, buna rağmen b�r oğul doğurmasına karar verd�ğ�n� ve 
böylece Y�tshak Av�nu’nun doğduğunu anlatmaktadır.

Bu nedenle Roş Aşana’da Vayera peraşasından “V’AD… pakad et Sara” (“ve 
A-Şem, Sara’yı hatırına get�rd� [ve Sara b�r oğul doğurdu]”) kısmını okuruz.

Hurma Yiyerek Tora Öğrenenler (devam)
“Bu kadar bol y�yeceğ�n�z var; üstel�k 

çok da ucuz. Dahası, y�yeceğ�n�z� elde etmek 
�ç�n çok büyük zahmetlere g�rmen�ze de 
gerek yok. Ve buna rağmen hâlâ Pumbed�ta 
şehr�nde kutsal Tora �le meşgul olmayan 
�nsanlar görüyorum. Bu nasıl olab�l�r?!”

Ula, damakta muhteşem b�r lezzet 
bırakan hurmalarla karnını doyurdu, 
berahasını söyled� ve her şeyden öneml� ve 
kıymetl� olan meşgales�ne döndü – kutsal 
Tora öğren�m�ne.

Gündüz, yer�n� geceye bırakmaya 

başladığında Ula kend�s�n� kötü h�ssett�. 
Doyana kadar yed�ğ� hurmalar karnında 
c�dd� ağrılara yol açmıştı. Acıdan kıvranan 
Ula, ağrılarını yatıştırmak �ç�n çeş�tl� yollar 
dened�, ama durumunda hâlâ b�r �y�leşme 
olmamıştı. Ne yazık k�, rahatsızlığı 
neden�yle Tora da öğrenem�yordu.

   Ula, ev sah�pler�ne “S�z� 
anlayamıyorum Pumbed�talılar!” ded�. “B�r 
zuz karşılığında, üç sepet dolusu ölümcül 
zeh�r satın alab�l�yorsunuz…”

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
147’de
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Maaserler İç�n Roş Aşana
Yukarıda Roş Aşana’nın, Tanrı’nın �nsanları yargıladığı yargı günü olduğunu 

öğrenm�şt�k.Bu yaprakta Roş Aşana’nın aynı zamanda “Roş Aşana LaMaaser”, yan� 
“maaserler �ç�n yılbaşı” olduğunu öğren�yoruz.

Öncel�kle maaser�n ne olduğunu açıklayalım, daha sonra da maaserler �ç�n b�r 
yılbaşına neden �ht�yaç olduğunu görel�m.

Maaser: Daha önce de gördüğümüz g�b� Terumot U-Maaserot adı ver�len b�r m�tsva 
vardır. Tüm meyvelerden ve tarım mahsuller�nden Koenlere vermek üzere teruma ve 
Lev�lere vermek üzere maaser [r�şon] ([�lk] onda b�r) ayrılır.

Bunun yanında “maaser şeni” (�k�nc� onda b�r) adı ver�len b�r maaser daha vardır. 
Ürünler�n onda b�r� özel olarak ayrılır ve Yeruşalay�m’e get�r�lerek orada yen�r.

Ayrıca “ma’sar an�” (fak�rlere ver�len onda b�r) de vardır – ürünlerden ayrılan onda 
b�rl�k kısım fak�rlere ver�l�r.

Acaba her yıl hem maaser şeni hem de ma’sar an� ayrılır mı? Hayır! Ma’sar an�, 
Şemita yılını tak�p eden üçüncü ve altıncı yıllarda ayrılır. D�ğer yıllarda �se maaser şeni 
ayrılır.

Ş�md� konuyu �y�ce anlayab�l�r�z. Roş Aşana, maaserlerle �lg�l� olarak yen� yılın 
ne zaman başladığını bel�rler. Bu sayede maaser şeni m� yoksa ma’sar an� m� ayırmak 
gerekt�ğ�n� b�leb�l�r�z.

Yaprak
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İk�nc� Amora�m nesl�nde Bab�l’de 
yaşamıştır.

Sura’dak� yeş�vada Amora Rav’ın yanında 
öğren�m görmüştür ve Gemara’da Raba bar 
Av�ya’nın, hocası Rav’ın adıyla aktardığı çok 
sayıda söz yer almaktadır.

Rav’ın vefatının ardından, öğren�m �ç�n 
Şemuel’�n Neardea’dak� yeş�vasına geçt�. 
Burası o dönemde Bab�l’dek� en büyük ruhan� 
merkezd�.

Daha sonraları Mehoza şehr�ne taşındı. 
Orada şehr�n ruhan� l�derler�nden b�r� hal�ne 
geld� ve y�ne orada, dayan (yargıç) ve roş 
yeş�va olarak atandı.

Raba bar Av�ya b�rkaç kez Peygamber 
El�yau’nun kend�s�ne görünmes�ne na�l 
olmuştur. Kend�s�ne alaha konusunda sorular 

sorardı. Gemara’nın anlattığına göre, bu 
görüşmeler�nden b�r�nde Peygamber El�yau, 
Raba bar Av�ya’nın fak�rl�ğ�n�n onu rahatsız 
ett�ğ�n� ve Tora öğren�m�ne sekte vurduğunu 
fark etm�şt�. El�yau onun �ç�n b�r muc�ze 
gerçekleşt�rd� ve böylece Raba Göklerden 
gelen b�r servetle zeng�nleşt�. Ama Raba bar 
Av�ya bu paradan yararlanmak �stemed�. Bu 
nedenle servet�n� damatlarına dağıttı (bkz. 
Baba Mets�a 114b).

Şemuel’�n Neardea’dak� yeş�vası 
yıkıldığında, Raba bar Av�ya, o zamanlarda 
genç olan Rav Nahman bar Yaakov’u buldu, 
onu h�mayes�ne alarak kend�s�ne Tora öğrett�. 
Böylece Rav Nahman, Raba bar Av�ya’nın 
başlıca öğrenc�s� ve en büyük Amoralardan 
b�r� hal�ne geld�.

Kim Kimdir? Babil’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Raba 
bar Aviya
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gerekt�ğ�n� b�leb�l�r�z.

“Hadaş” Yasağı
Yaprak
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Ş�md�k� konumuz “hadaş” yasağını ele almaktadır.
Kutsal Tora’mız, Bet-Am�kdaş’ta “M�nhat A-Omer”, yan� Omer-korbanı get�r�lmeden 

önce, tarlada yet�şen yen� tahıllardan yemen�n yasak olduğunu söylemekted�r. Bu nedenle 
söz konusu yasağa “�sur hadaş”, yan� “yen� [ürünü yeme] yasağı” adı ver�l�r.

Omer-korbanı Pesah bayramının �k�nc� gününde, yan� 16 N�san tar�h�nde 
gerçekleşt�r�l�rd� ve bunun hemen ardından, gün �ç�nde, yen� mahsuller� yemek serbest 
hale gel�rd�. Günümüzde Bet-Am�kdaş olmadığı ve bu korbanı gerçekleşt�remed�ğ�m�z 
�ç�n, yen� mahsulden yemek ancak 16 N�san günü sona erd�kten sonra serbest hale gel�r.

Gemara, Bene-Y�srael’�n M�nhat A-Omer’� �lk olarak Yeoşua b�n Nun’un önderl�ğ�nde 
Erets-Y�srael’e g�rd�kten sonra gerçekleşt�rd�kler�n� anlatmaktadır. Bene-Y�srael ülkeye 
g�rd�kler�nde M�nhat A-Omer’� get�rme tar�h�ne daha beş gün vardı.
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Lezzetl� İnc�rler

Yaprak
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Roş Aşana Laİlanot
Yukarıda “maaserler �ç�n Roş Aşana” kavramını öğrenm�şt�k. Bu yaprakta �se 

“Roş Aşana Laİlanot”, yan� “ağaçlar �ç�n yılbaşı” konusunu göreceğ�z.
Hep�m�z Tu B�şvat’ın (15 Şevat) “ağaçların yılbaşısı” olduğunu b�l�yoruz. Ş�md� 

bunun neden�n� anlayacağız.
D�kkat ed�n! Reuven’�n b�r bahçes�, �ç�nde de portakal ağaçları var. Reuven çok 

sayıda meyve kopardı ve portakallardan Terumot U-Maaserot paylarını doğru b�r 
şek�lde ayırdığından em�n olmak üzere hemen hahamı çağırdı.

Haham portakal sandıklarının yanında durdu. Koen �ç�n teruma, Lev� �ç�n maaser 
r�şon ayırdı. Bunun ardından Reuven’e sordu: “Söyle lütfen! Bu portakalların ç�çekler� 
ne zaman düştü? Meyveler büyümeye ne zaman başladı?”

“Sayın haham; ne fark eder?” d�ye sordu Reuven.
Haham cevap verd�: “Şu anda Şemita’dan sonrak� üçüncü yıldayız. İk�nc� yıla a�t 

meyvelerden maaser şeni ayrılıp Yeruşalay�m’e götürülür ve orada yen�r. Ama üçüncü 
yıla a�t meyvelerden maaser şeni değ�l, ma’sar an� ayrılır ve fak�rlere dağıtılır. Eğer 
bu portakallar büyümeye Tu B�şvat’tan önce başladıysa geçen yıla a�tler demekt�r ve o 
zaman maaser şeni ayırmak gerek�r. Eğer büyümeye Tu B�şvat’tan sonra başladılarsa, 
meyveler bu yıla a�tt�r k� bu durumda ma’sar an� ayırmak gerek�r.”

“Anlıyorum sayın haham” ded� Reuven. “Öyleyse Tu B�şvat günü, ağaçlar 
konusunda yılın ne zaman değ�şt�ğ�n� bel�rl�yor. Bu şek�lde meyveler�n hang� yıla a�t 
olduğunu anlıyor ve buna göre uygun maaser türünü ayırıyoruz.”

Yaprak
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Dolayısıyla bu beş gün zarfında yen� mahsulden yemeler� mümkün değ�ld�. Bu 
nedenle �lk beş gün boyunca, eller�nde kalan Man’ı yemeye devam ett�ler ve 16 
N�san’da M�nhat A-Omer’� gerçekleşt�rd�kten sonra ülken�n mahsulünden yemeye 
başladılar.

Hurma Yiyerek Tora Öğrenenler (devam)
“… Ve buna rağmen, aranızda 

büyük gayret ve t�t�zl�kle, muhteşem b�r 
fedakârlıkla kutsal Tora’yla meşgul olan 
bunca �nsan var!”

Başta Ula, Bab�ll�ler�n y�yecek 
bolluğuna rağmen Tora �le meşgul 
olmamalarına hayret etm�şt�. Ama 
hurmalar gel�p ona bunun tam aks�n� 

gösterd�. Bab�ll�ler arasında Tora öğren�m� 
�ç�n göster�len büyük fedakârlığı onun 
önünde açıkça ortaya koydu. Tora öğrenen 
k�ş�ler, bolca yed�kler� hurmadan dolayı 
çekt�kler� sıkıntıya rağmen bedensel 
rahatsızlıklarına üstün gel�p Tora �le 
meşgul olmaktaydılar (Pesah�m 88).

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON

Bundan uzun yıllar önce Gaml�el, 
babasıyla b�rl�kte bet m�draşa doğru 
yola çıktı.

Esk�den bet m�draş şeh�r dışında 
bulunurdu. Bu nedenle, güzel kokulu 
meyveler�n bulunduğu tarla ve 
bahçelerden geçt�ler. Ama tab�� k� 
kend�ler�ne meyve koparmadılar, 
çünkü bu bahçeler onlara a�t değ�ld�.

Ve �şte; bel�rl� b�r �nc�r ağacının 
bulunduğu b�r bahçeye geld�ler. Babası el�n� uzatarak ağaçtan b�rkaç �nc�r kopardı. 
Gaml�el şoka g�rm�şt�. “Baba!” ded�. “Bu meyveler� koparmak serbest m�?!”
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Erets-Y�srael’dek� �k�nc� Amora�m nesl�ne 
mensup ünlü b�r Amoradır. Amora Rab� 
Yohanan’ın öğrenc�s� ve en�ştes�yd� ve �k�s� 
b�rl�kte Teverya’dak� yeş�vanın başında görev 
yapıyordu.

Ts�por�’de hahamlardan oluşan b�r a�len�n 
çocuğu olarak doğmuştur. Tam �sm� Rab� 
Ş�mon ben Lak�ş’t�r, ama Talmud Bavl�’de 
çoğunlukla, �sm�n�n kısaltılmış hal� olan Reş 

Lak�ş �sm�yle anılır.
Küçüklüğünde, Ts�por�’de yaşamış olan 

Rab� Yeuda A-Nas�’y� görmeye na�l olmuştu.
Bar Kapara, Rab� Yanay, Rab� Afas ve 

Rab� Han�na’nın yanında Tora öğrend�, ama 
esas öğren�m�n�, kend�s�n� çok seven ve onun 
kend�s�ne denk olduğunu söyleyen en�ştes� 
Rab� Yohanan’ın yanında gerçekleşt�rd�.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Reş Lakiş
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Hayatından Kesitler

Pesah, Şavuot ve Sukot

Güzel Huylar ve Görgü Kuralları

Bu yaprakta öğrend�ğ�m�z m�şnada, Roş Aşana’nın yanı sıra, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın 
dünyayı farklı konularda yargıladığı başka günler�n de olduğu söylenmekted�r.

Pesah bayramında Tanrı dünyayı tahıllar konusunda yargılar. Bu yılın tahıl mahsulü �y� m� 
olacaktır, yoksa kötü mü? Tahıl bol m�ktarda mı yet�şecekt�r, yoksa az mı? Bu nedenle Kutsal 
ve Mübarek Tanrı, Pesah bayramında, yen� yılın �lk arpa mahsulü �le yapılan Omer-korbanının 
get�r�lmes�n� emretm�şt�r. Bu m�tsva sayes�nde tahıllar da bereketl� kılınacaktır.

Şavuot bayramında Tanrı dünyayı ağaç meyveler� konusunda yargılar. Ne kadar meyve 
yet�şecekt�r ve bunlar lezzetl� m� yoksa acı mı olacaktır? Bu nedenle yılın turfanda meyveler� 
(b�kur�m) Şavuot’ta get�r�lmeye başlanır.

Sukot bayramında Tanrı dünyayı su konusunda yargılar. Yen� yıl �ç�nde dünyaya ne kadar 
yağmur yağacaktır ve bu yağışlar nerelerde yoğunlaşacaktır? Bu nedenle Tanrı Sukot bayramında 
n�suh a-may�m m�tsvasını emretm�şt�r (bkz. sayfa 111). Bu m�tsva sayes�nde dünya yağmura na�l 
olacaktır.

Gemara b�r keres�nde Rav Yeoşua’nın oğlu Rav Una’nın çok hastalandığını anlatmaktadır. 
Rav Papa, hasta olan Rav Una’yı z�yarete g�tm�ş ve onun neredeyse ölü g�b� göründüğünü 
görmüştü (“Aruh LaNer”�n açıklamasına göre). Bunun üzer�ne Rav Papa a�le fertler�ne “Rav 
Una’yı gömmek üzere b�r kefen hazırlayın” ded�.

Y�ne de olayın sonunda Rav Una �y�leşt�. Rav Papa, onu gömmek �ç�n kefen hazırlamalarını 
söyled�ğ� �ç�n Rav Una’nın önünde utanıyordu.

Ancak Rav Una daha sonraları, hastalığı sırasında dünyadan ayrılma vakt�n�n gerçekten de 
gelm�ş olduğunu anlattı. Rav Papa’nın gözlem� hatalı değ�ld�. Fakat Kutsal ve Mübarek Tanrı, 
Rav Una hoşgörülü olduğu, kend�s�ne sıkıntı veren k�ş�lere gücenmed�ğ� ve onlara hak ett�kler� 
şek�lde sert davranma âdet�nde olmadığı �ç�n, Göksel mahkemeye tal�mat vererek, onu katı b�r 
şek�lde davranmamalarını ve onun b�rkaç yıl daha yaşamasına �z�n vermeler�n� söylem�şt�.

Buradan, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın, kend�s�ne karşı �şlenen kabahatler�n üzer�nde çok fazla 
durmayan b�r k�ş�ye sert yargı n�tel�ğ�yle değ�l, merhamet n�tel�ğ�yle davrandığını öğren�yoruz.

Yaprak
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Babası cevap verd�: “Şemita yılına a�t meyveler�n efker, yan� ‘sah�ps�z’ olduğunu ve herkes�n 
kend�s� �ç�n bu meyvelerden canının �sted�ğ� şek�lde koparıp alab�leceğ�n� mutlaka b�l�yor 
olmalısın!” (bkz. sayfa 134).

İk�s� yola devam ett�ler. B�rden b�re Gaml�el, Şemita yılının bundan �k� yıl önce olduğunu 
hatırladı! “Baba!” ded�. “Meyveler� koparmanın serbest olduğunu nasıl söyleyeb�ld�n? Şemita 
yılı geçel� çok oldu?!”

   Babası “Haklısın sevg�l� oğlum” ded�. “Ama Gemara’da [bu yaprakta], bu �nc�r c�ns�n�n 
büyümes�n�n üç yıl aldığı yazıyor! Ş�md� anlıyor musun oğlum? Bu �nc�rler, gel�şmeye, büyümeye 
Şemita yılında başladıkları �ç�n Şemita yılına a�tler. Ve bu yüzden efker konumundalar.”
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Tora ve Gem�lut Hasad�m Sayes�nde

Meg�lat Taan�t

Bu yaprakta Gemara, Yeruşalay�m’de “M�şpahat Raban Yohanan” (Raban Yohanan’ın a�les�) 
adı ver�len b�r Koen a�les�n�n yaşadığını anlatmaktadır. Oysa bu a�len�n Raban Yohanan’la h�çb�r 
akrabalığı yoktu. Öyleyse neden bu şek�lde anılıyorlardı?

Gemara, bundan çok uzun zaman önce yaşamış olan Koen Gadol El�’den bahsetmekted�r. 
El�, daha I. Bet-Am�kdaş b�le �nşa ed�lmeden önce yaşamış ve Ş�lo kent�nde bulunan M�şkan’da 
görev yapmıştı.

Koen Gadol El� büyük b�r tsad�k ve nesl�n�n en büyük �nsanlarından b�r�yd�. Ama oğulları 
Hofn� ve P�nhas nahoş davranışlar gösterm�şlerd� ve bu nedenle Kutsal ve Mübarek Tanrı, onların 
soyundan gelen herkes�n henüz genç yaştayken vefat etmes�ne hükmetm�şt�! Bu a�leye mensup 
k�mse yaşlanma fırsatı bulamayacaktı! Ne kadar da ağır b�r ceza!

Ve �şte, Raban Yohanan ben Zakay’ın dönem�nde Yeruşalay�m’de yaşayan bu Koen a�les�n�n 
çocukları da on sek�z yaşına geld�kler�nde ölüyorlardı. Çok üzücü. A�le fertler� Raban Yohanan ben 
Zakay’a g�d�p “Rab�! Ne yapalım?” ded�ler. “Anlaşılan s�z El� A-Koen’�n soyundan gel�yorsunuz” 
d�ye cevap verd� Raban Yohanan ben Zakay. “G�d�p Tora �le meşgul olun ve bu şek�lde cezadan 
muaf olacaksınız!” Ve öyle oldu. A�le fertler� Tora �le meşgul olmaya ve genç yaşta ölmemeye 
başladılar. O zamandan ber� bu a�le “M�şpahat Raban Yohanan” d�ye anılmaya başladı.

II. Bet-Am�kdaş’ın yıkılışından yaklaşık yüz yıl önce, Y�srael’�n Hahamları b�r meg�la 
(parşömen rulo şekl�nde b�r k�tap) oluşturmuşlar ve Y�srael halkının muc�zeler yaşayıp çeş�tl� 
sıkıntılardan kurtulduğu tüm günler� buraya kaydetm�şlerd�. Y�srael’�n Hahamları, her yıl bu 
tar�hlerde b�r bayram kutlanmasını ve oruç tutmanın yasak olmasını öngörmüşlerd�r.

Bet-Am�kdaş yıkıldıktan sonra Hahamlarımız “Meg�lat Taan�t” (oruç [tutmanın yasak olduğu 
günler� l�steleyen] meg�la) adı ver�len bu meg�layı �ptal etm�şlerd�r ve burada kayıtlı olan tar�hler 
artık b�rer bayram değ�ld�r. Buna rağmen Hahamlarımız, atalarımız �ç�n gerçekleşt�rm�ş olduğu 
muc�zeler neden�yle Tanrı’ya övgü ve şükranlarımızı sunduğumuz �k� günü – Pur�m ve Hanuka 
– yürürlükte bırakmışlardır.

Bu yaprakta, Meg�lat Taan�t’te yazılı olan günlerden b�r� hakkında b�lg� alıyoruz: 28 Tevet.
Ne olmuştu bu tar�hte? Kötü yürekl� Romalılar Bene-Y�srael’�n Tora öğrenmeler�n�, Ber�t 

M�la yapmalarını ve Şabat’ı gözetmeler�n� yasaklayan b�r karar çıkarmışlardı. Hahamlar 
g�d�p sokakta b�r protesto göster�s� düzenled�ler: “Hep�m�z aynı baba ve annen�n evlatlarıyız! 
[Romalıların geld�ğ� Edom halkının atası olan Esav �le Yahud�ler�n atası olan Yaakov’un her �k�s� 
de Y�tshak ve R�vka’nın çocuklarıydı] Öyleyse neden özell�kle b�ze karşı böyles�ne ağır kararlar 
çıkarıyorsunuz?!”

Roma �mparatoru onların bu protestolarını duyunca söz konusu kararı �ptal ett�. Tar�h 28 
Tevet’t�.

Yaprak
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Ne Zaman Roş Hodeş Olacağına K�m Karar Ver�r?

Günümüzde, Amora İllel’�n bel�rlem�ş olduğu 
yıllık sab�t b�r takv�m�m�z vardır. Bu takv�mde 
aylar ve bayramların tam olarak hang� güne 
rastladığı düzenl� b�r şek�lde yer almaktadır.

Esk�den, Yeruşalay�m’de Sanedr�n olduğu 
dönemde, her ay Roş Hodeş’�n hang� gün olduğu 
konusundak� kararı Sanedr�n ver�rd�.Nasıl mı?

Hep�n�z�n b�ld�ğ� g�b�, her ayın başında Ay’ın 
aydınlık kısmı çok �nce b�r ç�zg� hal�nded�r ve 
günler �lerled�kçe büyür.

Yaprak
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Hahamlarımız Tora’nın pasuklarından, yen� ayı kutsal kılmak, yan� Roş Hodeş’� �lan 
etmek �ç�n, gerek�rse Şabat’ın b�le �hlal ed�leb�leceğ�n� öğrenm�şlerd�r!

Örneğ�n eğer b�r Yahud� Yeruşalay�m’den uzakta oturuyorsa ve “molad”ı, yan� yen� ayı 
görmey� başardıysa, hemen Yeruşalay�m’e g�tmes� gerek�r. Ve o gün Şabat b�le olsa, Şabat 
günü şeh�r dışında �k� b�n amadan daha uzak mesafeye g�tmek yasak olmasına rağmen 
bunu yapmalıdır.

Hatta gerekt�ğ� takd�rde bu amaçla eşek g�b� b�r hayvana b�le b�neb�l�r; eğer yola tek 
başına çıkmaktan korkuyorsa, yanına sopalar ve kend�s�ne eşl�k edecek �nsanlar da alab�l�r.

Raban Yohanan ben Zakay şöyle dem�şt�r: Bet-Am�kdaş ayakta olduğu sürece, Roş 
Hodeş’�n ne zaman olduğunu ve Roş Hodeş’e a�t korbanın ne zaman gerçekleşt�r�leceğ�n� 
b�leb�lmek �ç�n, gerek�rse Şabat �hlal ed�leb�l�rd�. Ama artık Bet-Am�kdaş olmadığı ve 
korban yapılmadığı �ç�n, Roş Hodeş uğruna Şabat �hlal� sadece N�san ve T�şr� aylarından 
önce yapılab�l�r, çünkü bu aylarda öneml� bayramlar vardır ve Roş Hodeş’�n tam olarak 
ne zamana rastladığını ve buna bağlı olarak bayramların hang� günlerde kutlanacağını 
bel�rlemek �ç�n şah�tler�n Şabat’ı �hlal etmeler� gerek�r.

Ama bu da Raban Yohanan ben Zakay’ın dönem� �ç�n geçerl�yd�. Günümüzde sab�t b�r 
takv�m kullandığımızdan, Şabat’ı �hlal etmek �ç�n b�r sebep yoktur.
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Reş Lak�ş doğasından gelen ender 
b�r bedensel kuvvete sah�pt�. Bu nedenle 
gençl�ğ�nde, kend�s�n� zorla safl arına katan b�r 
eşkıya grubuna kapılmıştı. Bu haydutlar onu 
çok takd�r ederler ve sah�p olduğu üstün kuvvete 
büyük hayranlık beslerlerd�. Sonunda onu 
kend�ler�ne elebaşı olarak seçt�ler. Gemara’da 
anlatıldığına göre Rab� Yohanan b�r keres�nde 
Yarden Nehr�’n�n kıyısında bulunuyordu. Reş 
Lak�ş onu nehr�n öte kıyısından görünce, haf�f 
b�r sıçramayla sıçradı ve doğrudan Raban 
Yohanan’a geld�. Rab� Yohanan onun müth�ş 
f�z�ksel kab�l�yet�nden çok etk�lenm�şt�. “Helah 
LeOrayta – Kuvvet�n Tora �ç�n olsun!” ded� 
ona. “Bu kuvvet�n� Tora’ya vakfetmen en 
doğrusu!” Ve Rab� Yohanan ona b�r söz verd�: 
Eğer eşkıyanın elebaşısı olmaktan vazgeçer 
ve kend�s�n� Tora öğren�m�ne ver�rse, çok 
üstün mez�yetlere sah�p olan kız kardeş�n� ona 

verecekt�. Ve gerçekten de Reş Lak�ş bunu 
kabul ett� ve Rab� Yohanan’ın yeş�vasında 
öğren�me başladı. O kadar �lerled� k� nesl�n en 
büyük otor�teler�nden b�r� hal�ne geld�.

Reş Lak�ş çok kesk�n b�r zekâya ve 
üstün b�r beyne sah�pt�. Amoralardan b�r�n�n 
tanıklık ett�ğ�ne göre Reş Lak�ş bet m�draşta 
Tora öğrend�ğ� sırada bu öğren�m o kadar 
yoğun ve kuvvetl�yd� k�, dağları yerler�nden 
söküp b�rb�r�ne sürterek öğütüyormuş g�b� 
görünüyordu (Sanedr�n 24a).

Öğren�m�nde çok çalışkan ve �st�krarlıydı. 
Kend�s� hakkında söyled�ğ� g�b�, Rab� 
Yohanan’ın ders�ne g�rmeden önce öğren�m�n� 
kırk kez tekrarlardı. Rab� Yohanan’ın söyled�ğ� 
her şeye 24 soruyla meydan okur, Rab� Yohanan 
da ona 24 cevap ver�rd� – böylece alaha en saf 
hal�yle açıklığa kavuşurdu.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Reş Lakiş

ROŞ AŞANA PEREK 1: ARBAA RAŞE ŞANİM

Kuvveti

Ayın ortasına gel�nd�ğ�nde tüm Ay ışığı tam b�r da�re şekl�nded�r. Daha sonra y�ne 
küçülmeye başlar ve ay sonunda tamamen gözden kaybolur. 

Ay yen�den ortaya çıkıp tekrar göründüğünde bu, yen� ayın başladığının �şaret�d�r. Ayın 
�lk ışıklarını gören şah�tler Sanedr�n’e gel�p Ay’ı gördükler�ne da�r tanıklık ederler ve bet 
d�n de o günün Roş Hodeş olduğunu �lan ederd�.

Yen� aya “molad” adı ver�l�r. Neden?
Çünkü bu sözcük “doğmak” f��l�yle bağlantılıdır ve Ay b�r süre �ç�n gözümüzden ırak 

kaldıktan sonra ger� gelm�ş, b�r anlamda tekrar doğmuştur. kaldıktan sonra ger� gelm�ş, b�r anlamda tekrar doğmuştur. 

Yen� Ayı Kutsal Kılmak İç�n Şabat İhlal�
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“Molad” İç�n K�m Tanıklık Edeb�l�r?

Büyük Meşaleler

Gemara, bundan uzun yıllar önce Sanedr�n’e gel�p “Yen� ayı (molad) gördüm” d�ye 
tanıklık eden her Yahud�’n�n sözler�n�n kabul ed�ld�ğ�n� anlatmaktadır.

Ama daha sonraları Hahamlar, yalnızca güven�l�r olduğu b�l�nen k�ş�ler�n tanıklık 
�fades�n�n kabul ed�leceğ�ne hükmett�ler. Bu kanuna neden m� �ht�yaç duymuşlardı? 
Çünkü o dönemde “Baytos�m” adı ver�len kötü n�yetl� b�r grup vardı. Baytos�m b�r 
keres�nde �k� k�ş�ye Sanedr�n’e g�d�p moladı gördükler�ne da�r yalan söylemeler� �ç�n 
para verm�şlerd�. Bu şek�lde bet d�n hataya düşüp, aslında Roş Hodeş olmamasına 
rağmen “Bugün Roş Hodeş” d�ye �landa bulunacaklardı.

Ne ders�n�z? Baytos�m bu komplolarında başarılı oldular mı?
Baruh A-Şem, hayır!
Bu h�leler� nasıl mı açığa çıkmıştı? Tuttukları �k� adamdan b�r� aslında �y� ve kaşer 

b�r Yahud�’yd� ve Sanedr�n’e geld�ğ� zaman, “molad”ı gördüğü �ç�n tanıklık ed�yor 
olmadığını, yalan söylemes� �ç�n kend�s�ne para öded�kler�n� �ma ett�.

Bu olay sonrasında Hahamlar yen� b�r kanun çıkardılar: Güven�l�r olduğu b�l�nen 
b�r k�ş� olmadıkça, moladı gördüğüne da�r tanıklık eden k�msen�n tanıklığını kabul 
etmeyeceklerd�.

“Molad”ın ne olduğunu ve bet d�n�n 
Roş Hodeş’�, moladı gören şah�tler�n 
�fadeler�ne dayanarak �lan ett�kler�n� 
öğrend�k. Ama lütfen söyley�n; acaba 
uzak yerlerdek� Yahud�ler Roş Hodeş’�n 
yürürlüğe g�rd�ğ�n� nasıl öğren�yorlardı? 
O zamanlarda telefon yoktu k�!

M�şna bunu şöyle anlatır: O gece Ar 
A-Zet�m’e (Zeyt�nler Dağı) çıkarlar ve 
orada “masuot”, yan� büyük meşaleler 
yakarlardı. Meşaleler� el�nde tutan k�ş� onları öne, arkaya, yukarı ve aşağı doğru sallar 
ve bu �şlem�, uzaktak� dağ tepes�nde başka b�r k�ş�n�n de aynısını yapmaya başladığını 
görüp, o k�ş�n�n de o günün Roş Hodeş olduğunu anladığından em�n olana kadar 
sürdürürdü.

İşte bu şek�lde b�r dağ başından d�ğer�ne meşaleler� sallarlardı ve sonunda kısa süre 
�ç�nde, Bab�l’de oturan Yahud�ler de o günün Roş Hodeş olduğunu öğrenm�ş olurdu. 
Onlar da kend� evler�n�n çatısına çıkıp meşaleler yakarlardı. M�şna yakılan bunca meşale 
sebeb�yle tüm Bab�l’�n kocaman b�r kamp ateş� g�b� göründüğünü anlatır.

B�r keres�nde kötü n�yetl� �nsanlar, henüz Roş Hodeş olmamasına rağmen, Yahud�ler� 
yanıltma amacıyla Ar A-Zet�m’e çıkarak meşaleler yakmış ve bu kez Y�srael halkı 
�ç�nde gerçekten de büyük b�r yanlışa sebep olmuşlardı. O zamandan �t�baren Y�srael’�n 
Hahamları, Yahud�ler�n yaşadığı her yere bet d�nden özel ulaklar gönder�lmes�ne ve Roş 
Hodeş’�n �lan ed�ld�ğ�n�n bu şek�lde b�ld�r�lmes�ne karar verm�şlerd�r.

Yaprak

22

ROŞ AŞANA PEREK 2: İM ENAN MAKİRİN

MASEHET ROŞ AŞANA
PEREK 2: 

İM ENAN MAKİRİN

Yaprak

23



152

Rav ve Şemuel Nerede Dua Ederlerd�?

Gemara’da kutsal Amoralar Rav ve Şemuel’�n Neardea şehr�ndek� ant�k 
s�nagogda dua ett�kler� anlatılmaktadır.

Bu s�nagogda son derece gar�p b�r şey vardı – b�r heykel! Evet, bu s�nagogun 
�ç�nde kralın b�r heykel� duruyordu. Ama s�nagogda b�r heykel�n durması 
mümkün müdür? Bu durum şöyle b�r varsayıma dayanıyordu: S�nagogda çok 
sayıda �nsan bulunur ve k�mse bu kadar çok Yahud�’n�n b�r araya gel�p hep b�rl�kte 
putperestl�k günahını �şl�yor olab�leceğ�ne �ht�mal vermeyecek, dolayısıyla bu 
heykel�n tapınma amaçlı b�r put değ�l, sadece kralı onurlandırmayı hedefl eyen b�r 
anıt olduğunu anlayacaktı.

Bu s�nagogun çok da özel b�r �sm� vardı: “Şaf VeYatev”
Neden m� bu �s�m ver�lm�şt�?
I. Bet-Am�kdaş’ın yıkılışından önce Bab�l İmparatoru Nevuhadnetsar, Yeuda 

Kralı Yehonya’yı Bab�l’e sürmüştü ve onunla b�rl�kte dönem�n hahamlarının 
çoğunluğu �le bazı peygamberler de sürgüne çıkmışlardı. Bu �nsanlar yanlarına 
Bet-Am�kdaş’tan toprak ve taşlar almışlar ve bunları Neardea şehr�ndek� bu 
s�nagogu �nşa etmek �ç�n kullanmışlardı.

İşte s�nagoga Şaf VeYatev �sm�n� vermeler�n�n sebeb� buydu. Aramca olan 
bu �s�mde şaf, “yer�nden ayrıldı; seyahat ett�” anlamına gel�r. Yatev sözcüğü 
�se “oturdu; yerleşt�” anlamındadır. Başka b�r dey�şle bu �s�m, Bet-Am�kdaş’ın 
yıkılışından sonra Şehina’nın (Tanrı’nın kutsal mevcud�yet�) Yeruşalay�m’den 
ayrılıp seyahat ett�kten sonra bu s�nagoga yerleşt�ğ�n� s�mgelemekteyd�.
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Reş Lak�ş, en�ştes� Rab� Yohanan’ın 
“talm�d-haver”�, yan� hem öğrenc�s� 
hem de öğren�m partner�yd�. Yeş�va 
başkanlığında da ona vekâlet ed�yordu. 
Yeruşalay�m ve Bab�l Talmudu �le M�draş 
eserler�n�n her yer�nde Reş Lak�ş’�n Rab� 
Yohanan’dan yaptığı alıntılar yer alır 
ve bunların b�rçoğunda Reş Lak�ş, Rab� 
Yohanan’la f�k�r ayrılığı �çer�s�nded�r.

Reş Lak�ş’� çok önemseyen ve ona 
büyük değer veren Rab� Yohanan, ondan 
“sağ kolum” (Yoma 3b) ve “mar” (üstad) 
d�ye bahsederd�. B�r keres�nde Reş Lak�ş 
b�r konuda Rab� Yohanan’dan farklı b�r 
karar ver�nce “Karşımda deng�m, ama 
ben�mle hemf�k�r olmayan Reş Lak�ş 
varken ne yapab�l�r�m” dem�şt�r. Bunun 
yanında b�rçok kez Rab� Yohanan Reş 
Lak�ş’�n görüşünü kabul ederek alahayı 
onun görüşü doğrultusunda tesp�t etm�şt�r.

Reş Lak�ş’�n büyük dürüstlük ve 
doğruluğu Gemara’da şöyle anlatılır: 
Kend�s� sokaktak� herkesle konuşmazdı 
ve eğer b�r k�ş�yle konuştuğu görülecek 

olsa, o k�ş�, h�ç şah�t olmaksızın t�car� mal 
tesl�m ed�leb�lecek kadar güven�l�r b�r� 
olarak kabul ed�l�rd�.

Reş Lak�ş büyük f�z�ksel gücüyle, 
Amora Ula’yı, onu kaçırmış olan 
haydutların el�nden kurtarmıştı. Hatta b�r 
keres�nde Rab� Yohanan’ın mallarını da 
soyguncuların el�nden alab�lm�şt�.

Vefat şekl� Gemara’da şöyle anlatılır 
(Baba Mets�a 84a). Rab� Yohanan �le Reş 
Lak�ş b�r alaha konusunda farklı görüşler 
öne sürdükler� sırada Rab� Yohanan Reş 
Lak�ş’e onun esk�den eşkıya re�s� olduğu 
günler� hatırlattı. Reş Lak�ş Rab� Yohanan’a 
sertçe cevap ver�nce Rab� Yohanan ona 
gücend� ve bunun sonucunda Reş Lak�ş 
hastalanarak vefat ett�. O zamandan 
�t�baren Rab� Yohanan b�r türlü huzur 
bulamadı ve sürekl� olarak “Neredes�n Ben 
Lak�ş?!” d�ye haykırıyordu. Sonunda Rab� 
Yohanan da güçten düştü ve o da vefat ett�.

Reş Lak�ş ardında akıllı ve kesk�n 
zekâlı b�r oğul bıraktı.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Reş Lakiş
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Rabi Yohanan’ın Öğrencisi ve Öğrenim Partneri
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Güzel Huylar ve Görgü Kuralları

B�r gün �k� tanık gelerek Sanedr�n üyeler�ne “Dün gece yen� ayı gördük!” ded�ler. 
O dönemde Sanedr�n’�n başkanı olan Raban Gaml�el ayağa kalkarak “Bugün Roş 
Hodeş T�şr�!” d�ye �landa bulundu.

Ama Rab� Yeoşua “Bu tanıklar yalancı ve Raban Gaml�el yen� ayı hata sonucu 
kutsadı” ded�.

Raban Gaml�el, Rab� Yeoşua’nun bu sözler� neden�yle Y�srael �ç�nde ayrılık 
çıkab�leceğ�nden end�şe etm�şt�. Halkın b�r kısmı “Bugün Roş Hodeş T�şr�” derken 
başka b�r kes�m “Hayır değ�l! Roş Hodeş daha gelmed�” d�yecekt�. Ve ne olacaktı? 
Herkes Roş Hodeş’� – ve dolayısıyla Roş Aşana’yı! – canının çekt�ğ� zaman mı 
kutlayacaktı? Böyle b�r şey düşünülemez! Bu nedenle Raban Gaml�el hemen kend� 
kararının doğruluğunu �lan ett� ve Rab� Yeoşua’ya “Sen�n hesabına göre Yom K�pur 
hang� tar�he rastlıyorsa, o gün el�nde para kesenle bana gelmen�n emred�yorum!” 
ded�.

Rab� Yeoşua, Sanedr�n başkanı, yan� “Nas�” olan Raban Gaml�el’e �taat 
ederek böyle yaptı. Raban Gaml�el de onu başından öperek “Hoş geld�n hocam 
ve öğrenc�m” ded�. “Hocam” dem�şt�, çünkü Rab� Yeoşua çok yüksek düzeyl� b�r 
hahamdı. “Öğrencim” dem�şt�, çünkü Rab� Yeoşua, Raban Gaml�el’�n sözüne �taat 
eden b�r öğrenc� g�b� davranmıştı.
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Şabat, Onurunun Karşılığını Öder
Rab� Yeuda bar İlay’ın tarlasında 

har�kulade b�r düzen �ç�nde sıra sıra 
körpe, kal�tel� sebzeler yet�şm�şt�.

Bu tarla Rab� Yeuda’nın geç�m 
kaynağıydı ve zarar görmemes� �ç�n 
tarlanın kayda değer b�r korumaya �ht�yacı 
vardı. Tarla, �nsanların veya hayvanların 
�çer� g�r�p mahsule zarar vermemeler� 

�ç�n yüksek ve sağlam ç�tlerle çevr�l�yd�. 
Sebzeler topraktan çıkmaya başladığında 
�se koruma düzey�n� arttırmak 
gerek�yordu, z�ra yabancıların g�r�p 
tarlanın ürünler�n� yeme tehl�kes� vardı.

B�r Şabat günü Rab� Yeuda yolda 
yürürken tarlasının yanından geçt�. B�rden 
b�re çok end�şe ver�c� b�r şey fark ett�.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
157’de
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Roş Aşana’da Neden Boğa Boynuzu Çalınmaz?

Yom Ak�pur�m’de Koen Gadol, Bet-Am�kdaş’ta, en kutsal yerde durur ve bu güne 
özel korbanları gerçekleşt�r�r.

Masehet Yoma’da öğrend�ğ�m�z g�b�, Koen Gadol yıl boyunca Bet-Am�kdaş’ta 
üzer�nde sek�z g�ys�yle görev yapardı. Bu g�ys�ler�n bazıları altından yapılmıştı. Ama 
Yom Ak�pur�m’de Kodeş Akodaş�m’e g�rd�ğ� zaman üzer�nde h�ç altın bulunmayan 
sadece dört beyaz g�ys� g�yerd�.

Tora neden bu şek�lde olmasını öngörmüştür?
Gemara bunu şöyle açıklar: Koen Gadol, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın Y�srael 

halkını aff etmes� �ç�n Kodeş Akodaş�m’e g�rmekted�r ve o sırada, altın g�ys�ler g�ymes� 
yer�nde olmayacaktır, z�ra altın g�ys�ler Altın Buzağı günahını hatırlatır.

Aynı sebepten dolayı Roş Aşana’da b�r boğa veya �neğ�n boynuzundan yapılmış 
şofar da çalınmaz; z�ra buzağı, �nek ve boğanın yavrusudur.
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Erets-Y�srael’de yaşamıştır ve �k�nc� 
nes�l Amoralardandır.

Uzun yıllar boyunca nesl�n büyüğü 
Rab� Yohanan’ın ünlü yeş�vasında Tora 
öğrenm�şt�r ve onun “talm�d-haver”�, yan� 
hem öğrenc�s� hem de öğren�m partner� 
olarak kabul ed�l�r. Hocasının önünde 
baraytaları tekrarlardı ve Rab� Yohanan 
ona karar yetk�s� verm�şt�.

Gemara �lg�nç b�r şey anlatmaktadır. 
Amora Rab� Zera, b�r keres�nde Amora 
Rab� Yose bar Han�na’nın kend�s�ne 
rüyada görünüp, Göksel yeş�vada hocası 
Rab� Yohanan’la b�rl�kte oturduğunu 

söyled�ğ�n� anlatmıştır (Baba Mets�a 85b).
Rab� Yose bar Han�na’nın Kesarya 

kent�nde, başında bulunduğu b�r yeş�vası 
vardı ve nesl�n�n hahamlarından b�rçoğu 
onun öğret�s�n� öğrenmeye gel�rlerd�. 
En büyük öğrenc�ler� arasında, Erets-
Y�srael’de üçüncü nesl�n en büyük 
otor�teler�nden Amora Rab� Av�ya da 
vardı. Rab� Av�ya onun adıyla çok sayıda 
alaha aktarmıştır.

D�ğer öğrenc�ler� arasında “gavra 
raba” (büyük �nsan) olarak adlandırdığı 
Amora Rab� As� �le Rab� Aha ve Rab� 
Hama bar Ukva da sayılab�l�r. 

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Rabi Yose 
bar Hanina
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Şofar ve Borazan Çalmak

Şofar Çalma M�tsvası Nasıl Yer�ne Get�r�l�r?

Bet-Am�kdaş’ın ayakta olduğu 
dönemde Roş Aşana’da üç Koen 
Tapınak Tepes�’nde ayakta dururdu. 
Ortadak� Koen’�n el�nde b�r şofar 
varken, �k� yanındak� d�ğer Koenler 
�se b�rer borazan tutardı.

Şofar çalma vakt� geld�ğ�nde 
üçü b�rl�kte çalmaya başlardı, ama 
şofar çalan ortadak� Koen daha uzun 
çalardı. Borazanla çalınan ses, şofarla 
çalınandan daha kısa tutulurdu, çünkü 
Roş Aşana’dak� esas m�tsva, borazan 
değ�l, şofar çalmaktır.

Sah�; şofarın yanında borazan da 
çalmalarının sebeb� neyd�?

Kutsal Hahamlarımız 
bunu Te�l�m’dek� b�r pasuktan 
öğrenm�şlerd�r: “Borazanlarla ve 
şofar ses�[yle], kes�k sesler çalın Kral 
A-Şem’�n huzurunda” (Te�l�m 99:6).

Gemara, Ts�por� şehr�nde yaşayan 
Rab� Halafta’nın, Roş Aşana’da 
şofarın, kend� şehr�nde de Bet-
Am�kdaş’ta olduğu g�b� borazanlar 
eşl�ğ�nde çalınması tal�matı verd�ğ�n� 
anlatmaktadır. Ama Hahamlar bu şek�lde yapılmaması gerekt�ğ�n� söylem�şlerd�r, z�ra 
borazan çalma �şlem� yalnızca Bet-Am�kdaş �ç�n geçerl�d�r. Neden? Çünkü pasukta 
“Borazanlarla ve şofar ses�[yle], kes�k sesler çalın Kral A-Şem’�n huzurunda” 
denmekted�r. Ve “A-Şem’�n huzuru” �le kasted�len, yalnızca Bet-Am�kdaş’tır. Şofarın 
borazanlar eşl�ğ�nde çalınması sadece orada yapılan b�r uygulamadır.

Alaha, Tora’nın Roş Aşana’da şofar ses�n� d�nleme yönündek� emr�n� yer�ne 
get�reb�lmek �ç�n, şofarı çalan k�ş�n�n (tokea), d�nleyenler�n yükümlülüğünü yer�ne 
get�rmeye n�yetlenmes�n� şart koşmaktadır. Ama eğer tokea �ç�nden “Onların 
m�tsvayı ben�m şofar çalışımla yer�ne get�rmeler�n� �stem�yorum” d�ye düşünürse, 
d�nleyenler yükümlülükler�n� gerçekten de yer�ne get�rm�ş olmayacaklardır.

T�t�z davranmayı gerekt�ren b�r nokta daha vardır: Şofar ses�n� duyan b�r k�ş� 
m�tsvayı yer�ne get�rmeye n�yetlenmel�d�r. Ama eğer Roş Aşana’da b�r k�ş� an�den 
şofar ses� duyarsa ve o sırada m�tsvayı yer�ne get�rmeye n�yetlenmezse, gerçekten de 
bu m�tsva konusundak� yükümlülüğünü yer�ne get�rmem�ş sayılacaktır.

Pek�, şöyle b�r duruma ne demel�? İy� n�yetl� b�r Yahud� şofar d�nleme m�tsvasını 
yer�ne get�rme n�yet�yle s�nagoga gel�yor; ama tam şofar çalınmaya başladığı sırada, 
bu m�tsvayı yer�ne get�rme n�yet�ne odaklanmayı unutuyor. Acaba m�tsvayı kayıp mı 
etm�şt�r?! Hayır! Neden? Çünkü s�nagoga özell�kle şofar ses�n� d�nleme amacıyla 
gelm�şt�r; bu nedenle, tam çalınma anında m�tsvayı yer�ne get�rmeye odaklanmayı 
unuttuysa b�le “hovadan çıkar” (yükümlülüğünü yer�ne get�rm�ş olur). S�nagoga 
m�tsvayı yer�ne get�rme n�yet�yle gelm�ş olması, hovadan çıkmaya n�yetlenm�ş kabul 
ed�lmes� �ç�n yeterl�d�r (Şulhan Aruh ve M�şna Berura 589).
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Bene-Y�srael Amalek’� Nasıl Yend�ler?

Bene-Y�srael Mısır’dan çıktıktan sonra kırk yıl boyunca S�nay Çölü’nde dolaşmışlardı! 
Yolculuklarının �lk aşamalarında “Ref�d�m” adlı b�r yere geld�ler. Buraya bu �sm�n 
ver�lmes�n�n sebeb�, “eller�n� Tora öğren�m�nden gevşetm�ş (İbran�ce Rafu)” olmalarıydı. 
Böyle olunca Amalek halkı hemen gelerek Bene-Y�srael’e kalleşçe b�r saldırı düzenled�.

Tora’da bu savaş şöyle anlatılmaktadır: Moşe Rabenu dua etmek �ç�n b�r tepeye çıkmıştı. 
Eller�n� yukarı kaldırdığı sürece, Yeoşua komutasındak� Bene-Y�srael, Amalek’e karşı üstün 
gel�yorlardı. Ama Moşe eller�n� �nd�rd�ğ�nde bu kez Amalek Y�srael’� yen�yordu.

Moşe Rabenu’nun eller�n� kaldırması Y�srael halkının üstün gelmes�n� nasıl sağlıyordu? 
M�şna bunu şöyle açıklamaktadır: Moşe Rabenu eller�n� yukarı doğru kaldırdığı zaman, 
Y�srael halkı da yukarıya bakıyor, hemen Kutsal ve Mübarek Tanrı’yı hatırlayarak Tora’nın 
m�tsvalarını yer�ne get�rmey� üstlen�yorlardı ve bu da onlara Amalek karşısında zafer �ç�n 
l�yakat kazandırıyordu.
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Amora Rab� Yose bar Han�na’nın 
Tora’dak� büyüklüğü esas olarak, parasal 
ve zararlar konulu davalarda uzman b�r 
dayan (yargıç) sıfatıyla verd�ğ� hükümlerle 
tanınmıştır. Kend�s� kanunun der�nl�ğ�ne 
�n�p bunun prat�k alaha açısından ne 
anlam �fade ett�ğ�n� çok �y� tesp�t etme 
kab�l�yet�ne sah�pt�.

Bu görevde olduğu sürece her zaman 
davanın tarafl arını uzlaştırmaya çalışır ve 
onlara kanunun gerekt�rd�ğ� katı hükümde 
d�retmey�p b�rb�rler�ne toleranslı 
davranmalarını telk�n ederd�.

Rab� Yose, agada (Tora’nın kanun� 
olmayan öğret�ler�) alanında uzman 
b�r darşan (hat�p) olarak ünlenm�şt�r. 
Halka yaptığı deraşalar, d�nleyenler�n 
kulaklarına hoş ve tatlı gel�rd�. Gemara’da 
onun adıyla aktarılmış çok sayıda agada 
öğret�s� kayded�lm�şt�r.

Agada öğret�ler� arasında şu öğret� 
ünlüdür: “Her k�m toplum �ç�nde 
Tora sözler� söyler, [ama bu sözler] 
d�nleyenler�n kulağına bal g�b� [tatlı] 
gelmezse – onları söylememes� daha �y� 
olur” (M�draş Şir Aş�r�m 4:11).

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Rabi Yose 
bar Hanina

Alaha ve Agada
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Koenler Ne Yapacaklarını B�lemed�ler

Şir Şel Yom

Mutlaka b�l�yorsunuzdur; yen� ayın bet d�n tarafından kutsandığı dönemde bet d�n “Bugün 
Roş Hodeş” d�ye �landa bulunurdu ve Roş Hodeş ve bayram günler� bu şek�lde sab�tlen�rd�.

M�şna b�r olay anlatmaktadır: B�r keres�nde, yen� ayı gördükler�ne da�r tanıklık edecek 
şah�tler�n gelmes�n� beklem�şler, ama k�mse gelmem�şt�. Ve �şte, Koenler akşam yapılan 
Tam�d-korbanını (bkz. sayfa 22) gerçekleşt�rm�şlerd� k� b�rden b�re tanıklar geld� ve bet d�n 
“Bugün Roş Hodeş” d�ye �landa bulundu.

Ortaya b�r sorun çıkmıştı.
Neden? Çünkü Roş Hodeş’te korban yapıldığı sırada Lev�ler Te�l�m’den bu güne özel 

b�r parça okurlardı. Ama o gün Tam�d-korbanı artık tamamlanmış ve normal güne a�t şarkı 
söylenm�şt�.

Bu nedenle Hahamlar bundan böyle akşam yapılan Tam�d-korbanını gerçekleşt�rme 
vakt� geld�kten sonra tanık kabul ed�lmemes�ne karar verd�ler. Bu şek�lde Koenler o gün 
artık Roş Hodeş �lan ed�lmeyeceğ�n� b�ld�kler�nden, akşama a�t Tam�d-korbanını end�şeye yer 
olmaksızın gerçekleşt�reb�leceklerd�.

Bet-Am�kdaş’ta Lev�ler Tam�d-korbanı yapıldığı sırada “Şir Şel Yom” (günün şarkısı) 
söylerlerd�. Gel�n, haftanın bazı günler�ne göz atıp, Te�l�m’den hang� parçanın okunduğunu 
ve bunun neden�n� görel�m.

Yom R�şon (“�lk gün”; Pazar) Te�l�m’�n 24. parçasını okurlardı. Burada “A-Şem’�nd�r 
dünya ve onu dolduran her şey; yeryüzü ve onda oturanlar” denmekted�r. Bu parçanın 
okunma sebeb� dünyanın yaratılışının Pazar günü başlamış olmasıdır.

Yom Şel�ş� (“üçüncü gün”; Salı) Te�l�m’�n 82. parçası söylen�rd�. Bu parçada Tanrı’nın 
dünyayı �nsanlar �ç�n hazırladığına da�r b�r �ma vardır. N�tek�m üçüncü günde yerküredek� 
tüm sular b�r yere toplanmış ve kara açığa çıkmıştı.

Yom Rev�� (“dördüncü gün”; Çarşamba) söylenen parça �se Te�l�m 94’tü. Burada “İntikam 
Tanrı’sıdır A-Şem” denmekted�r. Bu parçanın okunma sebeb�, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın, 
dördüncü günde yaratılmış olan güneş ve aya tapan putperestler� cezalandıracak olmasıdır.

Yom A-Ş�ş� (“altıncı gün”; Cuma) 93. Te�l�m parçasını şarkı hal�nde söylerlerd�. Bu 
parçada “A-Şem kral oldu” sözler� geçer. Kralların Kralı olan Kutsal ve Mübarek Tanrı bu 
günde dünyayı yaratmayı tamamlamıştır.

Şabat günü �se “M�zmor Ş�r LeYom A-Şabat” – “Şabat günü �ç�n b�r şarkı” parçası 
söylen�rd�. Bu şarkılar günümüzde de bu günlerde aynı şek�lde herkesçe söylenmekted�r.
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Şabat, Onurunun Karşılığını Öder (devam)
Ç�tte b�r ged�k açılmıştı ve buradan 

�nsanlar ve hayvanlar tarlanın �ç�ne 
g�reb�l�rd�.

Şabat günü olduğundan Rab� Yeuda bar 
İlay’ın bu ged�ğ� hemen tam�r etmes� mümkün 
değ�ld�. Bu yüzden sadece, Şabat sona 
erd�kten sonra bu tam�ratı nasıl yapacağını 
planlamakla yet�nd�.

Rab� Yeuda yoluna devam ett�. Ama 
b�rkaç adım sonra an�den yer�nde kalakaldı. 
Ne yaptığını fark etm�şt�. “Kutsal Şabat günü, 
sıradan günlere a�t şeyler düşündüm! Böyle 
b�r şey Şabat’ın onuruna nasıl uyab�l�r?!” 
Rab� Yeuda bu düşünceler eşl�ğ�nde �ç�nde 
büyük b�r p�şmanlık duymaktaydı.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
159’da
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Malhuyot, Z�hronot ve Şofarot
Bu yazımızda Malhuyot, Z�hronot ve Şofarot hakkında b�lg� alacağız.
Roş Aşana günü ed�len Musaf duasında üç konuyu ele alan pasuklar okuruz.
I. Konu – Malhuyot (“krallık” pasukları): Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın 

“Kral” olduğunu vurgulayan pasuklar.
II. Konu – Z�hronot (“hatıra” pasukları): Tanrı’nın hatırına get�rd�ğ� 

şeyler�n/olayların bel�rt�ld�ğ� pasuklar. Örneğ�n Y�srael halkı sıkıntıda olduğu 
zaman Kutsal ve Mübarek Tanrı, Avraam, Y�tshak ve Yaakov’la yapmış olduğu 
antlaşmayı hatırına get�r�r.

III. Konu – Şofarot (“şofar” pasukları): İç�nde “şofar”ın konu ed�ld�ğ� 
pasuklar. Örneğ�n S�nay Dağı’nda Tora’nın alınışını anlatan pasuklarda Kutsal ve 
Mübarek Tanrı Kend�s�’n� açığa çıkardığı zaman şofar çalındığı bel�rt�lmekted�r. 
Y�ne, gelecekte Tanrı’nın Y�srael halkını sürgünden tam olarak kurtaracağı zaman 
“büyük b�r şofar” çalacağından bahseden pasuklar da bu kısım dâh�l�nde okunur.

D�kkat ed�n! Hahamlarımız Malhuyot kısmında on pasuk, Z�hronot kısmında 
on pasuk ve Şofarot kısmında y�ne on pasuk okunmasını öngörmüşlerd�r. Neden 
özell�kle on?

Gemara Hahamlarımızın bunu Te�l�m’�n 150. parçasından öğrend�kler�n� 
bel�rtmekted�r. Bu parçada Kral Dav�d, Kutsal ve Mübarek Tanrı �ç�n on kez 
“övgü” (Alel) sözü kullanmaktadır. Te�l�m’�n bu en son parçasını mutlaka hep�n�z 
b�l�yorsunuz: “Aleluy-a; Alelu E-l BekKodşo; Aleluu B�rk�a Uzo…” B�r Te�l�m 
k�tabı açın ve bu parçada “Alelu” veya “Aleluu” sözcükler�n�n toplam on kez 
geçt�ğ�n� s�z de göreceks�n�z.
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İk�nc� nes�lde Erets-Y�srael’de 
yaşamış Amoralardandır. Amora Rab� 
Oşaya Raba’nın öğrenc�ler�ndend� ve 
onun adıyla b�rkaç alaha aktarmıştır (bkz. 
Sanedr�n 16a).

Alaha konularında kend�s�yle teat�de 
bulunan Rab� Yohanan ve kend�s�n� 

“Zaken” (�ht�yar; b�lge) d�ye çağıran 
Rab� H�ya bar Aba g�b� nesl�n�n büyük 
hahamları onun alaha tal�matlarını kabul 
etm�şlerd� ve ona büyük güven duyarlardı.

Üçüncü Amora�m nesl�n�n 
büyükler�nden Rab� Am� ve Rab� As� ona 
alaha konusunda sorular sorarlardı.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Rabi Hama 
bar Yosef
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Ağacın Üstünde Kalan Şofar

Roş Aşana’da şofar çalma 
m�tsvasını yer�ne get�rmeden önce 
herkes bu kutsal m�tsva �ç�n hazırlık 
yapar.

Küçük b�r köyün tüm sak�nler� 
Roş Aşana’da dua etmek ve şofar 
çalma m�tsvasını yer�ne get�rmek 
üzere s�nagoga toplanmıştı.

M�tsva önces�nde köyün hahamı 
şofar çalma m�tsvasının ne kadar 
öneml� olduğunu, Satan’ın Y�srael 
halkına karşı savcılık etmes�n� engelled�ğ�n� ve oğlu Y�tshak’ı m�zbeah üzer�nde 
bağlamış olan Avraam Av�nu’nun büyük l�yakat�n� Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın 
huzurunda hatıra get�rd�ğ�n� anlatan b�r konuşma yaptı.
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TaŞRaT, TaŞaT, TaRaT

Cemaat oldukça heyecanlanmıştı ve hep b�rl�kte m�tsvayı yer�ne get�rmeye 
hazırlandı. Ve �şte; an�den tokea başını �k� el�n�n arasına alarak acı acı bağırmaya 
başladı: “Çocukların şofarımla oynamasından korkmuş, bu nedenle onu s�nagogun 
yanındak� yüksek ağacın tepes�ne saklamıştım!”

Herkes hahama doğru baktı. Haham c�dd� b�r yüz �fades�yle konuşmaya 
başladı. “Hahamlarımız b�r ağacın üzer�nde bulunan herhang� b�r şey� Şabat ve Yom 
Tov’da oradan �nd�rmey� yasakladılar. Gemara da, m�tsvayı yer�ne get�rmek �ç�n 
b�le olsa ağacın üzer�nden şofarı �nd�rmen�n yasak olduğunu söylüyor. Esas olan, 
Hahamlarımızın yasağını �hlal etmemekt�r.”

Hahamlarımız Tora’nın pasuklarından, Roş Aşana’dak� şofar çalma düzen�n�n 
üç kez tek�a, terua, tek�a şekl�nde olması gerekt�ğ�n� öğrenm�şlerd�r.

Ne var k� Y�srael halkının sürgünde olduğu yıllar �ç�nde çek�len ıstıraplar ve 
zorluklar sonucunda teruanın nasıl olması gerekt�ğ� konusunda b�r görüş ayrılığı 
ortaya çıktı. Ama b�r konudan em�nd�ler: terua, b�r ağlama ses� g�b�d�r. Görüş 
ayrılığı bunun nasıl b�r ağlama ses� olduğu konusundaydı. Çünkü bazı k�ş�ler dua 
ett�kler� sırada aaaah, aaaah, aaaah d�ye �nlerken, bazıları kısa kısa hıçkırıklar 
hal�nde ağlarlar. Hatta ağlamakla kasted�len, bu �k�s�n�n b�rleş�m� de olab�l�r.

İşte bu görüş ayrılığı neden�yle m�tsvayı her olasılığı d�kkate alarak yer�ne 
get�rmektey�z.

Günümüzde yukarıdak� �lk ağlama şekl�ne benzeyen üç �nleme ses�ne “şevarim” 
(tuuu-tuuu-tuuu) adı ver�l�rken, “terua” ter�m� �k�nc� ağlama şekl� olan ardı ardına 
çok kısa sesler� tanımlamak �ç�n kullanılmaktadır (tu-tu-tu-tu-tu…). Düz ve uzun 
b�r ses olan tek�a (tuuuuuuuuu) Tav harf�yle, şevarim Ş�n harf�yle ve terua da Reş 
harf�yle tems�l ed�l�r. Böylece her üç �ht�mal� yer�ne get�rmek üzere �lk olarak üç kez 
TaŞRaT çalınır. İk� tek�a arasında şevarim ve terua b�rl�kte olduğuna göre, bu, her 
�k� ağlama şekl�n�n b�rl�kte olma olasılığını değerlend�rmekted�r. 

Bunun ardından, �lk ağlama şekl� düşünülerek üç kez TaŞaT (tek�a-şevar�m-
tek�a) ve �k�nc� ağlama şekl� göz önünde tutularak üç kez TaRaT (tek�a-terua-tek�a) 
çalarız ve bu şek�lde m�tsvayı her �ht�mal� değerlend�rerek yer�ne get�rm�ş oluruz.
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Şabat, Onurunun Karşılığını Öder (devam)
Rab� Yeuda kend�s�n� bu düşünce 

neden�yle cezalandırmaya karar verd�. 
Şabat günü sıradan günlere a�t olması 
gereken, ç�t tam�ratı g�b� b�r konuyu 
düşündüğü �ç�n ç�ttek� ged�ğ� h�ç 
onarmadı. Şabat b�tm�ş olmasına ve artık 
tam�r etmekte b�r sorun olmamasına 
rağmen, Rab� Yeuda ç�t� olduğu g�b� 
bıraktı.

Rab� Yeuda’nın bu sadık tutumu 
Göklerde gözden kaçmamıştı. Tek geç�m 

kaynağı olan kıymetl� tarlasının zarar 
görmes� �şten b�le olmamasına rağmen 
Rab� Yeuda kend�s�n� tutup tarlayı 
koruma altına almayınca, Göklerden 
Rab� Yeuda’ya bu as�l tutumunun 
karşılığının kat kat ver�lmes�ne karar 
ver�ld�: Rab� Yeuda’nın ged�ğ� Göklerden 
tam�r ed�lecek ve sadece tarlasından 
kazandığından çok daha fazlasını 
kazanması sağlanacaktı.

Pek�, bu nasıl olacaktı?

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
163’te
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B�rkat Koan�m

Masehet Roş Aşana’nın son yaprağında Gemara, B�rkat Koan�m �le �lg�l� b�r 
alaha öğretmekted�r.

Tora, Koenler�n Bene-Y�srael’� özel b�r beraha �le mübarek kılmalarını 
emretmekted�r.

B�rkat Koan�m adı ver�len bu beraha son derece öneml�d�r: Tora, Kutsal ve 
Mübarek Tanrı’nın, bu berahaya B�zzat katıldığını garant� etmekted�r (Talmud 
Yeruşalm�’den alıntı yapan Tur). Pasukta söylend�ğ� g�b�: “İsmim’i Bene-Yisrael’in 
üzerine yerleştirecekler ve Ben onları mübarek kılacağım” (Bam�dbar 6:27).

Bet-Am�kdaş’ta Koenler Y�srael halkını bu berahayla mübarek kılarlardı. Sabah 
yapılan Tam�d-korbanı tamamlandıktan sonra “Yevareheha AD… VeY�şmereha. 
Yaer AD… Panav Eleha V�Huneka. Y�sa AD… Panav Eleha VeYasem Leha Şalom – 
A-Şem sen� mübarek kılsın ve korusun. A-Şem Kutsal Varlığı �le sen� aydınlatsın ve 
sana letafet bahşets�n. A-Şem Yüzü’nü sana doğru kaldırsın ve sen�n �ç�n barış tes�s 
ets�n” sözler�n� söylerlerd�.

Ancak Kral Şelomo, Koenler�n Y�srael halkını, Tam�d-korbanına denk olan 
şahr�t (sabah) duasından sonra da mübarek kılmaları kuralını koymuştur.

Gemara, Koenler�n bu berahasından yararlanmak �steyen k�ş�ler�n onların 
arkasında değ�l, karşılarında durması gerekt�ğ�n� vurgulamaktadır.

Yaprak
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