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Masehet Meg�la

Öğrenim Yöntemleri – Büyük Dağın Yanındaki Küçük Köy

Sevg�l� çocuklar! Mutlaka s�z de b�l�yorsunuzdur; Hahamlarımız Pur�m gününde Meg�lat 
Ester’�n okunmasını öngörmüşlerd�r. Pur�m ne zamana rastlar? Yeoşua b�n Nun’un yaşadığı 
dönemde etrafı surlarla çevr�l� olan şeh�rlerde, örneğ�n Yeruşalay�m’de, Meg�lat Ester 15 Adar 
tar�h�nde okunur. O dönemde etrafı surlarla çevr�l� olmayan yerlerde �se Meg�la 14 Adar’da okunur.

M�şna’da bel�rt�ld�ğ� üzere, Hahamlarımız, küçük köylerde yaşayan �nsanların Meg�la’yı 
Pur�m’den b�rkaç gün önce okuyab�lecekler�n� söylem�şlerd�r! Neden? Çünkü köy sak�nler� 
Meg�la’yı kend� başlarına okumayı b�lm�yorlardı ve büyük şehre gelerek orada yaşayan b�lg�l� 
b�r�nden Meg�la’yı kend�ler� �ç�n okumasını r�ca etmek durumundaydılar.

Hahamlarımız bu nedenle şöyle dem�şlerd�r: Köylüler şeh�rde pazar kurulan Pazartes� ve 
Perşembe günler� şehre zaten geld�kler�nden, örneğ�n eğer Pur�m Salı gününe rastladıysa, Meg�la’yı 
önces�ndek� Pazartes� günü okuyab�l�rler; böylece zaten şeh�rde oldukları Pazartes� günü bu m�tsvayı 
yer�ne get�recekler ve ertes� gün b�r daha şehre gelme zahmet�ne g�rmek zorunda kalmayacaklardır.

Öncek� yaprakta öğrend�ğ�m�z g�b�, Yeoşua b�n Nun’un dönem�nde etrafı surlarla çevr�l� 
şeh�rlerde Meg�la 15 Adar tar�h�nde okunur. Talmud’un l�sanında bu şeh�rlere “kerah�m” (surlu, 
büyük şeh�rler; tek�l hal�yle: kerah) adı ver�l�r.

Gemara’nın aktardığı b�r Barayta’da, b�r kerahın b�t�ş�ğ�nde bulunan ev veya mahallelerde 
yaşayan �nsanların ve ayrıca, kerahın görüleb�ld�ğ� b�r mesafede oturan k�ş�ler�n de, her ne kadar 
evler� Yeoşua b�n Nun zamanında etrafı surlarla çevr�l� olmayan b�r yerde �se de, Meg�la’yı y�ne 15 
Adar tar�h�nde okudukları bel�rt�lmekted�r.

D�kkat ed�n! Amoralar bu Barayta’yı d�kkatle �ncelem�şler ve şu soruyu sormuşlardır: 
Barayta hem b�r kerahın b�t�ş�ğ�nde oturan b�r k�ş�n�n Meg�la’yı 15 Adar’da okuduğunu hem de 
kerahı uzaktan da olsa gören b�r yerde oturan b�r k�ş�n�n Meg�la’yı y�ne ayın 15’�nde okuduğunu 
bel�rtmekted�r. Ama �k�s�n� b�rden söylemeye ne gerek vardır? Kerahın b�t�ş�ğ�nde oturan b�r k�ş� 
aynı zamanda kerahı gören b�r yerde de değ�l m�d�r?! Dolayısıyla sadece �k�nc�s�n� söylemes� 
yeterl� olmaz mıydı!

Gemara bunu şöyle açıklamaktadır: Eğer Barayta yalnızca kerahı gören b�r yerde Meg�la’nın 15 
Adar’da okunduğunu söylem�ş olsaydı, kerahın hemen b�t�ş�ğ�ndek� b�r vad�de bulunan ve aradak� 
eğ�m yüzünden kerahı göremeyen b�r köyün sak�nler�n�n, sırf kerahı doğrudan göremed�kler� �ç�n 
Meg�la’yı kerah�m g�b� 15 Adar’da değ�l, d�ğer yerler g�b� 14 Adar’da okuyacaklarını düşüneb�l�rd�k. 
Bu nedenle Barayta, kerahı görmüyor olsa b�le, ona b�t�ş�k olan yerlerde de Meg�la’nın 15 Adar’da 
okunduğunu vurgulama gereğ� görmüştür.
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Tsedaka Ölümden Kurtarır (devam)
“Sank� onun el�nden ekmek alıp 

sepete koyuyormuş g�b� davrandım, ama 
aslında kend�me a�t b�r ekmeğ� alıp sepet�n 
�ç�ne koydum. Böylece herkes ekmeğ� 
veren�n o olduğunu düşündüğü �ç�n fak�r 
dostumun mahcup olmamasını sağladım. 
Yaptığım m�tsva bu” – d�ye b�t�rd� Yahud� 
as�l davranışı hakkında anlatacaklarını.

“Kıymetl� dostum!” ded� Şemuel 
Yahud�’ye büyük b�r sevg�yle. “Matan 
BaSeter (fak�rlere g�zl�ce yardım) 
m�tsvasını yer�ne get�rmen sayes�nde, 
hakkında ver�lm�ş kes�n b�r ölüm kararını 
etk�s�z kılab�ld�n. Ve böylece ‘Tsedaka 
ölümden kurtarır’ (M�şle 10:2, 11:4) 
pasuğu sen�n �ç�n gerçekleşt�!”

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON
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Kadınlar Da Meg�la Okumakla Yükümlüdür

Kadınlar Şema’yı vakt�nde okuma m�tsvasından muaftırlar. Sebeb�n� hatırlayan var mı?
Cevap şöyled�r: Kadınlar genel olarak, “M�tsvat Ase ŞeaZman Gerama” (Zamanın Yürürlüğe 

Soktuğu ‘Yap’ Şekl�ndek� B�r M�tsva) sınıfındak� m�tsvalardan muaftırlar (bkz. I. K�tap, sayfa 
25). Şöyle k�; bazı m�tsvalar vardır k�, onları yer�ne get�rme yükümlülüğü sürekl�d�r. Örneğ�n 
tsedaka m�tsvası, karşımıza her çıktığında yer�ne get�r�l�r. Buna karşılık, yer�ne get�r�lmes� her 
zaman mümkün olmayan m�tsvalar vardır. Örneğ�n sabah Şema söyleme m�tsvası yalnızca 
günün başında, akşam Şema söyleme m�tsvası �se yalnızca gece vakt� yer�ne get�r�leb�l�r. İşte 
kadınlar bu t�ptek�, zamana bağlı “yap” şekl�ndek� m�tsvalardan muaftır.

Ş�md� b�r soru soralım: Meg�lat Ester’� okuma m�tsvası ne zaman yer�ne get�r�l�r? Yalnızca 
Pur�m’de. Dolayısıyla bu da zamana bağlı “yap” şekl�ndek� b�r m�tsvadır. Ama �şte, buna 
rağmen kadınlar da Meg�la okuma m�tsvasıyla yükümlüdür. Neden?

Gemara bunun sebeb�n� b�r prens�ple açıklamaktadır: “O muc�zede kadınlar da vardı” ve 
bu nedenle bu m�tsvadan kadınlar da sorumludur. Ned�r kasted�len?

   Raşbam’ın açıklamasına göre, Pur�m muc�zes�n�n esası, b�r kadın – yan� Kral�çe Ester – 
aracılığıyla meydana geld�ğ�nden, kadınlar da bu muc�zeye ve dolayısıyla m�tsvaya ortaktırlar. 
Raş� ve Baale Tosafot �se farklı b�r açıklama get�r�rler: Aman’ın Ahaşveroş tarafından onaylanan 
fermanı �st�snasız tüm Yahud�ler�n �mhasını öngörüyordu. Meg�lat Ester’de yazılı olduğu g�b�, 
“gençten yaşlıya, çocuk ve kadınlar [da dâh�l olmak üzere]…” (Meg�lat Ester 3:13). Bu nedenle 
Pur�m muc�zes� kadınları da doğrudan �lg�lend�rmekted�r.
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İk�nc� Amora�m nesl�nde Bab�l ve Erets-
Y�srael’de faal�yet gösterm�ş Amoralardandır.

Bab�l’de doğmuştur. Bazılarına göre, 
Amora Rav’ın üvey oğludur (�k�nc� eş�n�n 
oğlu). Bab�l’de Amoralar Rav ve Şemuel’�n 
yanında Tora öğrenm�şt�r. B�r olay neden�yle 
(bkz. Baba Kama 117a), hocası Rav ona Erets-
Y�srael’e çıkıp Rab� Yohanan’ın yeş�vasına 
g�tmes� tal�matını verm�şt�.

Erets-Y�srael’de b�rkaç yıl kaldıktan sonra 

Bab�l’e ger� döndü ve orada Rav’ın öğrenc�ler� 
Rav Una ve Rav Yeuda’dan Tora öğrend�.

Üçüncü nes�ldek�, aralarında Raba ve Rav 
Yosef’�n de bulunduğu en büyük Amoralar 
onun öğrenc�ler�d�r ve onun adıyla alahalar 
aktarmışlardır.

İht�yarlığında tekrar Erets-Y�srael’e 
çıkmış ve orada da kalabalık k�tlelere Tora 
öğretmeye devam etm�şt�r.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Rav 
Kaana

MEGİLA PEREK 1: MEGİLA NİKRET

Teverya Şehr�nde Meg�la Ne Zaman Okunur?
Gemara, Rab� Yeuda A-Nas�’n�n oğlu olan Amora H�zk�ya’nın Teverya şehr�nde yaşadığını 

ve Meg�lat Ester’� hem 14 Adar’da hem de 15 Adar’da okuduğunu anlatmaktadır.
Ama neden böyle yapmaktaydı? Teverya, Yeoşua b�n Nun zamanında etrafı surlarla çevr�l� 

şeh�rlerden b�r�yd� ve buna göre orada Meg�la’nın 15 Adar’da okunması gerek�r!
Gemara, Amora H�zk�ya’nın, Teverya’nın “surlarla çevr�l�” sayılıp sayılmadığı konusunda 

şüphel� olduğunu bel�rtmekted�r.
Neden? Çünkü şehr�n b�r tarafı K�neret Gölü’nde sona ermekted�r. Şehr�n Yeoşua b�n Nun 

zamanında üç yandan surlarla çevr�l� olduğu doğrudur, ama dördüncü tarafta sur yoktur – göl 
vardır! Bu durumda elbette şehr�n y�ne de “surlarla çevr�l�” sayıldığı söyleneb�l�r, z�ra düşmanlar 
şehre rahatça g�rememekted�r. Ama d�ğer yandan, f��l�yatta, K�neret Gölü’nün bulunduğu 
dördüncü tarafta sur olmadığı �ç�n belk� de “surlarla çevr�l�” tanımı bu şehre uygun değ�ld�r.

Bu nedenle Amora H�zk�ya, Meg�la’yı hem 14 Adar’da hem de 15 Adar’da okurdu. Buna 
benzer şek�lde Yeoşua b�n Nun zamanında surlarla çevr�l� sayılıp sayılmadığı konusunda şüphe 
olan başka yerlerde de Meg�la her �k� günde de okunur – k� İstanbul da böyle b�r şeh�rd�r. Böyle 
b�r durumda �lk gün Meg�la okunurken beraha söylen�r, ama �k�nc� gün söylenmez.
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Rab� Zera Neden Bet M�draşın Kapısında Otururdu?
Rab� Zera b�r Amoraydı.
Bab�l’de b�r Koen a�les�n�n oğlu olarak dünyaya gelm�şt�, ama Rab� Zera henüz 

küçük b�r çocukken annes� ve babası vefat etm�şlerd�. Rab� Zera ebeveyn�n�n kend�s� 
bu kadar küçük b�r yaştayken ölmüş oldukları ve bu nedenle, anne ve babasını 
onurlandırma m�tsvasını yer�ne get�rmeye na�l olamadığı �ç�n uzun b�r dönem boyunca 
üzüntü yaşamıştı (Talmud Yeruşalm� Pea 1:1).

Küçük Zera büyük b�r gayretle ve çalışkanlıkla Tora öğrend�. O kadar k�, sonunda 
Y�srael’�n büyükler�nden b�r� hal�ne gelmeye na�l oldu! Yıllar sonra Rab� Zera Erets-
Y�srael’e çıktı ve burada alaha uygulama tal�matları verme yetk�s�yle b�rl�kte “Rab�” 
sıfatına layık oldu (Raş�, Ketubot 43b). Uzun yıllar boyunca Teverya şehr�nde Tora 
öğrend� ve çok uzun b�r ömre na�l oldu (Meg�la 28a).

Rab� Zera zayıf düşüp Tora öğrenemed�ğ� zamanlarda, talm�d hahamlar bet 
m�draşa g�r�p çıkarken onların önünde ayağa kalkarak talm�d hahamları onurlandırma 
m�tsvasını yer�ne get�rme amacıyla bet m�draşın g�r�ş�nde otururdu!

Bu yaprakta Gemara, Rab� Zera vefat ett�ğ� zaman, Y�srael �ç�nde büyük b�r 
şahs�yet öldüğü �ç�n ardından acı ağıtlar yakıldığı anlatılmaktadır.
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MEGİLA PEREK 1: MEGİLA NİKRET

M�şloah Manot M�tsvası Nasıl Yer�ne Get�r�l�r?
Meg�lat Ester’de şöyle b�r 

pasuk okuyoruz: “[Mordehay, Pur�m 
günler�n�]… z�yafet ve sev�nç, akranına 
pors�yonlar gönderme (M�şloah 
Manot) ve yoksullara armağanlar 
(Matanot LaEvyon�m) [verme] 
günler� yapmaları [tal�matını verd�]” 
(Meg�lat Ester 9:22). Bu pasukta 
Pur�m bayramına özgü üç m�tsva yer 
almaktadır:

M�şloah Manot: Akranımıza 
yemeye hazır pors�yonlar göndermem�z 
gerek�r. Kaç tane y�yecek gönder�lmel�d�r? İk� tane! Örneğ�n tavuk ve patates; veya 
kek ve ananas konserves� g�b�.

Bunu nereden b�l�yoruz?
Çünkü bu pasukta bunun b�r “akranına pors�yonlar gönderme” günü olduğu 

söylenmekted�r. Buradak� “pors�yonlar” sözcüğü çoğuldur (İbran�ce manot; tek�l 
olarak mana). Böylece en az �k� farklı y�yecek pors�yonu göndermek gerekmekted�r. 
K�me? “Akranına”. Bu �se tek�l kullanımdır. Buradan, b�r k�ş�ye �k� pors�yon y�yecek 
gönder�ld�ğ� zaman bu m�tsvanın yer�ne get�r�lm�ş olacağı öğren�lmekted�r.

Matanot LaEvyon�m: Bu m�tsva da pasukta yer almaktadır: “yoksullara 
armağanlar”. Buradan da �k� tane armağan göndermek gerekt�ğ�n� öğren�yoruz: B�r 
yoksula b�r armağan �k�nc� b�r yoksula da y�ne b�r armağan. [Elbette her �k� m�tsvada 
da bunlar asgar� gerekl�l�klerd�r ve ne kadar çok gönder�l�rse o kadar �y�d�r.]

Seudat Pur�m: Pasuktan öğrend�ğ�m�z b�r başka nokta daha vardır: Pur�m seudası 
gece değ�l, gündüz vakt� düzenlenmel�d�r, çünkü pasukta “z�yafet ve sev�nç… günler�” 
d�ye yazılıdır ve “gün” sözcüğü gündüzü �fade eder. Gemara Amoralardan b�r�n�n 
bu alahayı duyduğu zaman, unutmamak �ç�n onu hemen kırk kere tekrarladığını 
anlatmaktadır!
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Korban Neder ve Korban Nedava
Tora’da ve Gemara’da b�rkaç yerde “neder” adı ver�len b�r korban türünden ve “nedava” adı 

ver�len başka b�r korbandan bahsed�lmekted�r. 
“Neder” korbanı �le “nedava” korbanı arasında ne fark vardır? Bu konudak� farkı bel�rleyen 

şey, Bet-Am�kdaş’a gönüllü b�r korban get�rmek �steyen k�ş�n�n kullandığı �faded�r.
Eğer Reuven kend�s�ne a�t b�r hayvanı �şaret ed�p “Bu hayvan korban olacak” ded�ğ� takd�rde 

gerçekten de o hayvanı korban olarak get�rmekle yükümlüdür. Ama eğer hayvan ölürse veya 
çalınırsa veya üzer�nde korban olmasını engelleyen bedensel b�r kusur ortaya çıkarsa, Reuven 
onun yer�ne başka b�r korban get�rmek zorunda değ�ld�r, çünkü özell�kle “o hayvanı” korban 
olarak get�rmey� üstlenm�şt�r ve artık onu korban olarak get�rmes� mümkün değ�ld�r. Böyle b�r 
korbana “korban nedava” adı ver�l�r.

Ama eğer Reuven “Bet-Am�kdaş’a b�r hayvanı korban olarak get�receğ�m” der, ama bunu 
hang� hayvanla yapacağını söylemezse ve daha sonra b�r hayvanı bu vaad�n� yer�ne get�rme 
amacıyla seçmes�n�n ardından bu hayvan b�rden b�re ölür, çalınır veya beden�nde b�r kusur 
çıkarsa, Reuven onun yer�ne başka b�r hayvan get�rmekle yükümlüdür. Bunun sebeb� Reuven’�n 
vaatte bulunurken bel�rl� b�r hayvanı �şaret etmem�ş, b�r korban get�rme konusunda doğrudan 
“kend� şahsını” bağlamış olmasıdır. Bu t�ptek� b�r korbana da “korban neder” adı ver�l�r.
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İk�nc� nes�lde Erets-Y�srael’de yaşamış 
Amoralardandır.

Babası Neardea şehr� hahamlarından Rab� 
Aba’ydı. Kend�s� de Bab�l’de doğmuştur. 
Babası Rab� Aba’nın �sm�, Gemara’da, yen� 
ayın tesp�t� konusunda Amora Şemuel �le 
yaptığı b�r konuşmada geçmekted�r (Roş 
Aşana 20b). Gençl�ğ�nde Rab� S�mlay, 
Neardea yeş�vasında Amora Şemuel’�n 
yanında öğren�m gördü ve daha sonra Erets-

Y�srael’e çıkarak Lod şehr�ne yerleşt�.
Erets-Y�srael’de Rab� Yanay A-Zaken ve 

Rab� Yeuda Nes�a’nın ağzından Tora öğrend�. 
Hatta bu hocalarına şahsen h�zmet ett�.

Hocası Rab� Yeuda Nes�a, Bab�l’dek� 
hahamları yabancılara a�t yağ konusundak� 
tal�matı (bkz. sayfa 166) hakkında 
b�lg�lend�rmes� amacıyla oraya Rab� S�mlay’ı 
gönderm�şt�r.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Rabi 
Simlay

MEGİLA PEREK 1: MEGİLA NİKRET

Tora’nın Yunancaya Çevr�lmes�
Gemara, Helen�st Mısır Kralı Talmay zamanında meydana gelen b�r olayı aktarmaktadır.
Kral Talmay, Y�srael Hahamlarından yetm�ş �k� tanes�n� çağırmış ve geld�kler�nde onların 

her b�r�n� farklı b�r odaya yerleşt�rerek kend�ler�nden kutsal Tora’yı Yunancaya çev�rmeler�n� 
�stem�şt�. Talmay Hahamları neden m� aynı salonda tutmayıp farklı odalara yerleşt�rm�şt�? Çünkü 
onların b�rb�rler�yle g�zl�ce anlaşarak, Talmay’dan g�zlemek �sted�kler� bazı pasukları farklı 
şek�lde çev�rmeye karar vereb�lecekler�nden şüphelenm�şt�. Buna karşılık herkes farklı odalarda 
olduğu zaman, aralarından h�çb�r� Tora’yı farklı b�r şek�lde çev�rmeye cesaret edemeyecekt�, z�ra 
d�ğer herkes doğru, kend�s� �se farklı çev�r� yaptığı zaman kralın onu cezalandırab�leceğ�nden 
korkacaktı.

Ne var k� Kutsal ve Mübarek Tanrı bu yetm�ş �k� Hahamın heps�n�n kalb�ne öyle b�r �lham 
verd� k�, heps� kralın anlamaması �ç�n tam olarak aynı pasukları ve aynı şek�lde çev�rd�. Örneğ�n 
Tora’da tavşanın kaşer olmadığı ve onu yemen�n yasak olduğu yazılıdır. Ama Hahamlar çev�r� 
yaptıklarında “tavşan” yazmadılar, çünkü kralın bunu b�r hakaret olarak algılayab�leceğ�nden 
end�şe etm�şlerd�. Neden m�? Çünkü kralın karısının adı “tavşan” anlamına gel�yordu!

Sevg�l� çocuklar… Hahamlarımız, Tora Yunancaya çevr�ld�ğ� zaman dünyanın üç gün 
boyunca karanlığa gömüldüğünü anlatırlar! Çünkü Tora’nın tüm h�kmet�, ancak ve ancak kutsal 
l�san olan İbran�ce or�j�nal�yle anlaşılab�l�r (Meg�lat Taan�t perek 13 doğrultusunda Şulhan Aruh 
Orah Hay�m 580:2).
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MEGİLA PEREK 1: MEGİLA NİKRET

M�şkanlar ve I. Bet-Am�kdaş
Gemara I. Bet-Am�kdaş �nşa ed�lene kadar Y�srael halkının �badet �ç�n kullandığı tüm M�şkanları tar�f 

etmekted�r.
Çöldeki M�şkan: Bene-Y�srael’�n Mısır’dan çıkmalarının �k�nc� yılında Moşe Rabenu S�nay Çölü’nde 

M�şkan’ı kurmuştu. M�şkan, halkın Erets-Y�srael’e g�r�ş�ne kadar otuz dokuz yıl boyunca çölde faal�yet 
gösterm�şt�r.

G�lgal’dak� M�şkan: Erets-Y�srael’e g�r�ld�kten sonra M�şkan, G�lgal şehr�ne kurulmuş ve Erets-Y�srael’�n 
fethed�l�p kab�leler arasında paylaştırılması sona erene kadar on dört yıl boyunca orada h�zmet verm�şt�r.

Şilo’daki M�şkan: Erets-Y�srael’�n paylaşımı tamamlandıktan sonra, M�şkan Ş�lo şehr�nde kurulmuştur. 
Ş�lo’dak� M�şkan taştan duvarlarla �nşa ed�lm�şt�, ama üstü taştan b�r damla kapalı değ�ld� ve bunun yer�ne 
M�şkan’ın üstüne Moşe Rabenu’nun çöldek� M�şkan �ç�n yapmış olduğu üst örtüyü örtmüşlerd�. Ş�lo’dak� 
M�şkan, Bene-Y�srael’�n günahları neden�yle yıkılana kadar halka üç yüz altmış dokuz yıl boyunca h�zmet 
verm�şt�r.

Yen� M�şkan: Bunun ardından Nov şehr�nde yen� b�r M�şkan kurulmuştur. B�r süre sonra G�von şehr�ne 
taşınan bu M�şkan, Kral Şelomo’nun dönem�ne kadar toplam ell� yed� yıl boyunca faal durumda kalmıştır.

I. Bet-Am�kdaş: Daha sonra Kral Şelomo Yeruşalay�m’de I. Bet-Am�kdaş’ı �nşa etm�şt�r. Bet-Am�kdaş’ın 
�nşa ed�l�ş�, Mısır çıkışından dört yüz seksen yıl sonra gerçekleşm�şt�r.

Yaprak
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Tanrı, Y�srael Halkını Önemser
Yaprak

11
Behukotay peraşasında (Vay�kra 26:33-34) Tora, Y�srael halkı Tora’ya aykırı davranıp günah �şled�ğ� 

takd�rde yabancı halkların egemenl�ğ� altına g�recekler� veya sürgüne çıkacakları bel�rt�lmekted�r. Y�ne 
de Tora, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın o zaman da Y�srael halkını korumak üzere elç�ler göndereceğ�n� 
söylemekted�r. Gemara’nın anlattığı g�b�, Bene-Y�srael Bab�l sürgününde oldukları zaman Tanrı, Bab�l 
İmparatoru Nevuhadnetsar’ın büyük önem verd�ğ� Dan�yel, Hananya, M�şael ve Azarya’yı gönderm�ş ve bu 
sayede �mparatorun Yahud�lere �y� davranmasını sağlamıştır.

Ahaşveroş ve kötü yürekl� Aman’ın zamanında da, Tanrı, tsad�k Mordehay ve kral�çe Ester’� gönderm�ş ve 
Yahud�ler onlar sayes�nde kurtulmuştur.

Yunan egemenl�ğ� sırasında Kutsal ve Mübarek Tanrı, Büyük İskender’�n hayranlığını kazanan Ş�mon 
A-Tsad�k’� ve daha sonraları da Yunanları mağlup eden Haşmonay hanedanına mensup Matatyau ve oğullarını 
gönderm�şt�r.

II. Bet-Am�kdaş’ın yıkılışından sonra Y�srael halkının üzer�nde Romalılar egemen olmuştur. O dönemde 
Kutsal ve Mübarek Tanrı “Rab�”, yan� M�şna’nın derley�c�s� Rab� Yeuda A-Nas� �le onun g�b� çok sayıda haham 
gönderm�ş, bu hahamlar �mparatorluk nezd�nde yaptıkları g�r�ş�mlerle Y�srael halkına karşı ağır kararların 
çıkarılmamasını veya çıkarılmış kararların �ptal ed�lmes�n� sağlamışlardır.

Tüm bunlar Y�srael halkı sürgündeyken gerçekleşm�şt�r. Ama Gemara, gelecekte Y�srael halkını B�zzat 
Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın koruyacağını ve halkın h�çb�r yabancı ulusun egemenl�ğ�ne maruz kalmayacağını 
bel�rtmekted�r.bel�rtmekted�r.

Pur�m Muc�zes� Neden Gerçekleşt�?
Yaprak

12
Meg�lat Ester’de, Y�srael halkına karşı korkunç b�r ferman çıkarıldığı anlatılmaktadır: Kötü yürekl� 

Aman kadın, çocuk, yaşlı demeden tüm Yahud�ler�n katl�ne karar verm�şt�. Ama Kutsal ve Mübarek Tanrı, 
Bene-Y�srael’e merhamet etm�ş ve onlar �ç�n büyük b�r muc�ze gerçekleşt�rm�şt�r.

Gemara’da anlatıldığı üzere öğrenc�ler� Rab� Ş�mon bar Yohay’a b�r soru sormuşlardı: “Rab�! Y�srael 
halkı neden bu denl� ağır b�r fermana maruz kalmıştı?” Rab� Ş�mon bar Yohay onlara “S�z söyley�n” ded�. 
Öğrenc�ler “Çünkü Yahud�ler İmparator Ahaşveroş’un düzenled�ğ� z�yafete katılmışlardı” d�ye cevap verd�ler. 
Rab� Ş�mon bar Yohay “Ama bu z�yafete yalnızca Şuşan’da oturan Yahud�ler katılmıştı. Tüm Yahud�ler� bu 
fermana tab� tutmaya ne gerek vardı?” Bunu söyled�kten sonra Rab� Ş�mon bar Yohay öğrenc�ler�n�n sorusunu 
şöyle cevapladı: “Kötü yürekl� Nevuhadnetsar’ın dönem�nde Yahud�ler b�r heykel�n önünde eğ�lm�şlerd�, 
çünkü �mparatorun kend�ler�n� öldüreceğ�nden korkmuşlardı. Ama ne olursa olsun putların önünde eğ�lmek 
kes�nl�kle yasaktır. İşte tüm Yahud�ler� kapsayan fermanın sebeb� buydu.”

Öğrenc�ler şaşırmışlardı: “Öyleyse Tanrı sonunda neden Yahud�ler �ç�n bu büyük muc�zey� yaptı?” 
d�ye sordular. Rab� Ş�mon bar Yohay onlara şöyle cevap verd�: “Yahud�ler putun önünde eğ�lm�şlerd�, ama 
bunu yaparken aslında puta tapma g�b� b�r n�yetler� yoktu. Sadece �mparatordan korktukları �ç�n böyle 
davranmışlardı. Böylece onlar ‘sank� puta tapar g�b�’ yaptıkları �ç�n, Tanrı da onlara karşı ‘sank� tamamen 
�mha ed�leceklerm�ş g�b�’ b�r ferman çıkartılmasını sağladı, ama bu ferman gerçekleşmed�.”
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Amora Rav S�mlay, büyük halk k�tleler�ne 
yaptığı deraşalarla ünlenm�şt�r ve çok 
sayıdak� öğret�s� Talmud’da ve M�draşlarda 
yer almaktadır. Amoraların bazıları sözler�ne 
“Daraş Rab� S�mlay” (“Rab� S�mlay şöyle b�r 
deraşa yaptı”) d�ye başlarlar.

Rab� S�mlay’ın, Yahud� �nancından sapan 
k�ş�lerle �nanç ve d�n konusunda b�rçok 
tartışması olmuştur ve büyük tecrübes� 

ışığında kend�s�ne b�r kural bel�rlem�şt�: 
Onlarla gereğ�nden fazla tartışmalara 
sürüklenmemekte, yalnızca sordukları soru 
konusunda onlara doğruyu göstermekle 
yet�nmekteyd�.

M�draş’ta (Bam�dbar Raba) Amora Rav 
Aha �le b�rl�kte söyled�ğ� b�r öğret�s� bulunan 
Rab� Tanhum beRab� Aşer, Amora Rav 
S�mlay’ın damadıydı.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki  Ikinci Nesil Amoraim

Rabi 
Simlay

MEGİLA PEREK 1: MEGİLA NİKRET

Öğretisi

Öğrenim Yöntemleri – Purim’de Neden Allel Söylemeyiz?
Yaprak

14
Neden tüm bayramlarda okuduğumuz g�b� Pur�m’de de Allel duasını okumayız?
Bu yazımızda Gemara’nın bu soruya verd�ğ� üç cevabı öğreneceğ�z:
a. Çünkü Erets-Y�srael’�n dışında meydana gelen muc�zeler �ç�n Allel okunmaz ve Pur�m 

muc�zes�, başında Ahaşveroş’un bulunduğu Pers İmparatorluğu’nda meydana gelm�şt�r.
b. Rav Nahman’ın cevabı: Pur�m’dek� büyük muc�zen�n h�kâyes�n� anlatan Meg�la’nın 

okunması Allel okumanın yer�n� tutmaktadır.
c. Rava’nın cevabı: Allel’�n �lk parçası olan Te�l�m 113’te “Tanrı’yı övün; övün ey 

A-Şem’�n kulları” demektey�z. Pasuğun anlamı, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın kulları olarak 
O’nu övmekte olduğumuzdur.

Bu nedenle, örneğ�n Pesah’ta, “övün ey A-Şem’in kulları” der�z, çünkü Mısır kralı Paro’nun 
köleler� olmaktan kurtulup Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın kulları hal�ne gelm�ş�zd�r. Bu nedenle 
“övün ey A-Şem’�n kulları” demek yer�nded�r. Buna karşılık Pur�m muc�zes�nde Bene-Y�srael 
ölümden kurtulmuş olmalarına rağmen hâlâ Ahaşveroş’un krallığı altında kalmışlar, sadece ve 
sadece A-Şem’�n kulları hal�ne henüz gelemem�şlerd�. Bu nedenle Pur�m’de Allel okumayız.

İyi Karakter – Annemiz Rahel’in Büyüklüğü
Yaakov Av�nu Haran’a geld�ğ� zaman, Rahel İmenu �le evlenmek �stem�şt�. Rahel ona 

“Babam Lavan’a d�kkat et. H�lekâr b�r�d�r ve sonunda sana kız kardeş�m Lea’yı verecekt�r” 
ded�. Lavan’ın bunu yapmasını önlemek �ç�n, Rahel �le Yaakov, aralarında  bazı özel �şaretler 
kararlaştırdılar. Düğün günü geld�ğ�nde Rahel Yaakov’a bu �şaretler� söyleyecekt� ve Yaakov 
da onun Lea değ�l, Rahel olduğunu anlayacaktı.

Ve gerçekten de Lavan düğüne Rahel’�n yer�ne Lea’yı get�rd�. Rahel’�n �ç�n� b�r sıkıntı 
kaplamıştı. B�razdan Yaakov Lea’ya bu �şaretler� soracak ve Lea ne cevap vereceğ�n� 
b�lemey�nce büyük b�r utanç yaşayacaktı. Rahel Lea �ç�n o kadar üzüldü k�, onun bu mahcub�yet� 
yaşamaması �ç�n g�d�p bu �şaretler� ona açıkladı! Böylece Rahel, sırf ablası Lea’nın utanç 
yaşamaması �ç�n Yaakov Av�nu �le evlenme fırsatından vazgeçm�ş oluyordu!

Kutsal Hahamlarımız, bu as�l davranışı neden�yle Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın Rahel 
İmenu’ya, evlatlarını, Y�srael halkını, sürgün sonrasında kurtaracağı sözünü verd�. İşte 
Y�rmeyau k�tabındak� ünlü pasukların anlamı budur: “Yükseklerde b�r ses duyuluyor; b�r ağıt, 
acı b�r ağlayış. Rahel evlatları �ç�n ağlıyor; redded�yor evlatları �ç�n tesell� bulmayı, çünkü 
yoklar” (Y�rmeyau 31:14). Rahel, sürgüne g�tm�ş olan evlatları �ç�n ağlamaktadır. Ama Kutsal 
ve Mübarek Tanrı ona cevap vermekted�r: “Şöyle dedi A-Şem: Esirge sesini ağlamaktan; ve 
gözler�n� gözyaşından! Çünkü yaptıklarının ödülü var – A-Şem’�n Sözü – ve [evlatların,] 
düşman topraklarından ger� dönecekler” (Y�rmeyau 31:15). Raş� bunu şöyle açıklamaktadır: 
“Yapmış olduğun �y�l�k davranışı sayes�nde evlatlarını Erets-Y�srael’e ger� get�receğ�m.”

Yaprak

13
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Uzayan Asa
Kötü yürekl� Aman, tüm 

Yahud�ler�n öldürülmes� 
tal�matının yer aldığı mektuplar 
hazırlamıştı. Bu mektuplar 13 
N�san tar�h�nde yazılmıştı. Tsad�k 
Mordehay bunun üzer�ne hemen 
durumu Kral�çe Ester’e b�ld�rm�ş 
ve ona, �mparatorun yanına g�derek 
bu kötü fermanı �ptal etmes� �ç�n 
ona yalvarmaya mecbur olduğunu 
söylem�şt�.

Kral�çe Ester ona “Lütfen 
Şuşan şehr�nde bulunan tüm 
Yahud�ler� b�r araya topla.  
İmparator Ahaşveroş’u bu kötü 
fermanı �ptal etmeye �kna etme 
görev�mde başarıya ulaşab�lmem uğruna oruç tutup ben�m �ç�n dua ets�nler” 
mesajını gönderd�. Mordehay hemen üç günlük b�r oruç �lan ett�! Ve Yahud�ler 
14 N�san’dan 16 N�san’a kadar oruç tuttular. Evet! Bu, Yahud�ler�n, Pesah geces�, 
Pesah’ın �lk günü ve �k�nc� günü yemek yememeler� anlamına gel�yordu!

Bunun ardından Ester, çağrılmış olmamasına rağmen �mparatorun yanına 
geld�. Durumdan çok end�şelen�yordu, çünkü �mparatorun huzuruna �z�ns�z çıkan 
k�ş�n�n hakkı �dam ed�lmekt�. Bunun tek �st�snası, �mparatorun, kral�yet asasını bu 
k�ş�ye uzatmasıydı. Bunu yaptığı takd�rde, �çer� g�ren k�ş� �dam ed�lmezd�.

Rab� Yohanan şöyle ded�: Ester �mparatorun huzuruna çıktığında melekler 
ona yardıma geld� ve meleklerden b�r� �mparatorun asasının Ester’�n durduğu 
yere kadar uzamasını sağladı. Böylece Ester asanın ucuna dokundu ve �damdan 
kurtuldu.

Yaprak
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Hayatı Kurtulan Gelin
Büyük gün – Rab� Ak�va’nın kızının 

düğün günü – yaklaşmaktaydı. Tüm ev 
sev�nce boğulmuştu. Ev �y�ce tem�zlen�p 
fırçalanmıştı ve havaya �nsanın ağzını 
sulandıran muhteşem yemek kokuları 
hâk�md�. T�t�z hazırlıklar müth�ş b�r enerj� 
ve coşkuyla gerçekleşt�r�lmekteyd�.

Ama bu coşkulu sev�nç duygularının 

arasında, Rab� Ak�va, eş� ve gel�n kızının 
kalb�nde ağır end�şeler de kend�ler�ne yer 
etm�şt�.

Gel�n �le ebeveyn� bu denl� mutlu 
ve üm�t dolu b�r zamanda neden m� 
end�şelen�yordu? Düğünden b�rkaç gün 
önce bazı astrologlar gel�p Rab Ak�va’nın 
kulağına nahoş şeyler fısıldamışlardı.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
191’de
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Üçüncü Amora�m nesl�nde Bab�l’de 
yaşamış b�r Amoradır. Pumbed�ta 
yeş�vasının başkanlığını yapmıştır. Talmud 
Bavl�’de aktarılan b�rçok öğret� onun 
Tora sözler�ne, alahalarına ve kararlarına 
dayanır.

Pumbed�ta’da, Koen Gadol El�’n�n 
(bkz. sayfa 149) soyundan gelen 
Nahman�’n�n oğlu olarak dünyaya gelm�şt� 
(bkz. Roş Aşana 18a). Raba’nın üç kardeş� 
vardı: Rav Hananya, Rav Oşaya ve 
Keyl�l. Rav Hananya ve Rav Oşaya Erets-
Y�srael’e çıkmışlar ve Teverya’da Rab� 
Yohanan’dan Tora öğrenm�şlerd�r. D�ğer 
kardeş� Keyl�l �se, oğlu ünlü Amora Abaye 
doğmadan önce genç yaşta ölmüştür.

Bab�l’de Raba, Rav’ın �z�nden g�den 
Sura yeş�vası başkanı Rav Una’dan 
Tora öğrend�. Raba, Amora Rav’ın tarzı 
doğrultusunda öğren�m ve karar verme 
yöntemler�n� ondan öğrend�. Ve gerçekten 
de Raba, Şemuel’�n görüşünü tak�p ett�ğ� üç 
konu har�c�nde her şeyde Rav’ın görüşüne 
göre hareket ederd� (bkz. Şabat 22a).

Raba’nın kardeşler�, Erets-Y�srael’dek� 
Tora öğren�m� ekolünün ürünü olan 
Talmud Yeruşalm�’y� Rab� Yohanan’dan 
öğrenmek üzere Erets-Y�srael’e çıkmasını 
�stem�şlerd� ve gerçekten de, Raba Erets-
Y�srael’de öğren�m görmek üzere buraya 
geld�; ancak kısa b�r süre sonra Bab�l’e 
ger� döndü.

Kim Kimdir? Babil’deki Üçüncü Nesil Amoraim

Raba
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Hayatından Kesitler

Tsad�k Mordehay Kend�s�n� Öldürmeye Geld�kler�n� Düşündü
Öncek� yaprakta, İmparator 

Ahaşveroş’un salonuna �z�n almadan 
g�rd�ğ� sırada Kral�çe Ester �ç�n 
gerçekleşt�r�len büyük muc�zey� 
öğrenm�şt�k.

   Bu yaprakta da bunun devamında 
meydana gelen d�ğer olayları göreceğ�z.

Ahaşveroş Aman’a, Mordehay’a 
kral�yet g�ys�ler�n� g�yd�r�p kral�yet atına 
b�nd�rmes�n� söyled�ğ� zaman, kötü yürekl� 
Aman, Mordehay’ı aramaya çıktı ve onu, 
öğrenc�ler�yle b�rl�kte Omer-korbanı �le �lg�l� alahaları öğren�rken buldu. Bunun 
sebeb�, Omer-korbanının, o günkü tar�h olan 16 N�san tar�h�nde get�r�lmes�d�r. Bu 
korbanda Koen, yen� yılın �lk arpasından elde ed�lm�ş undan, el�yle b�r “komets” 
(bkz. sayfa 59) alıp M�zbeah üzer�nde tüttürürdü. Bet-Am�kdaş ayakta olmadığı 
�ç�n bu korbanı gerçekleşt�rem�yorlardı; ama en azından onunla �lg�l� kuralları 
öğrenmekteyd�ler.

Mordehay, Aman’ın yanında b�r atla geld�ğ�n� görünce kend� kend�ne “Mutlaka 
ben� öldürmeye gel�yor!” d�ye düşündü. Öğrenc�ler�ne, onlar da öldürülmes�n 
d�ye hemen kaçmalarını söyled� ve Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın huzurunda, 
kend�s�n� kurtarması �ç�n dua etmeye başladı. Ama öğrenc�ler öğretmenler�n� 
yalnız bırakmamışlardı. Kötü yürekl� Aman kenarda durarak öğrenc�lere o gün 
ne öğrend�kler�n� sordu. Öğrenc�ler “Bet-Am�kdaş’ın ayakta olduğu dönemlerde 
get�r�len Omer-korbanından ayrılan komets konusunu öğrend�k” ded�ler. Bunun 
üzer�ne Aman acı acı gülerek “S�z�n b�r komets arpanız, ben�m on b�n k�kar 
gümüşüme üstün geld�!” ded�.

O günün devamında, akşama doğru, Omer sayımının �lk gününde, kötü Aman 
darağacına asılacaktı.

Yaprak
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Tef�la Metn�n� K�m Oluşturmuştur?

Meg�la Okuma Kuralları

Y�srael halkının I. Bet-Am�kdaş’ın yıkılması sonrasında Bab�l’e sürülmes�n�n 
ardından Bene-Y�srael b�rçok farklı ülkeye dağılmış durumdaydı ve çocukları, artık 
doğdukları ülkeler�n yerel d�ller�n� konuşuyordu. Bu şek�lde Yahud�ler arasında 
konuşulan b�rçok farklı d�l vardı, z�ra çok çeş�tl� ülkelere dağılmışlardı ve dualarının 
�ç�ne başka d�llerden sözcükler eklemeden, sırf kutsal l�san olan İbran�ce d�l�nde dua 
etmekte zorlanıyorlardı.

Ezra A-Sofer bunu görünce, başında bulunduğu bet d�nle b�rl�kte herkes �ç�n 
kutsal l�sanda tek t�p b�r dua metn� düzenled�. Bu sayede herkes aynı nüshayla dua 
edeb�lecekt�. Çünkü eğer bunu yapmasaydı, Yahud�ler arasında konuşulan çok sayıdak� 
d�l neden�yle sonunda k�mse düzgün b�r şek�lde dua etmey� başaramayacak ve farklı 
topraklardak� Yahud�ler arasında da b�rl�k d�ye b�r şey kalmayacaktı (Rambam, İlhot 
Tefi la başı).

Ezra A-Sofer’le b�rl�kte tef�la metn�n� oluşturan hahamlar k�mlerd�?
Bu yaprakta, aralarında peygamberler�n de bulunduğu yüz y�rm� Y�srael hahamı 

olduğunu öğren�yoruz. Bu heyete “Anşe Keneset A-Gedola” (Büyük Mecl�s�n Üyeler�) 
adı ver�l�r. İşte, tef�la metn�n� bu mecl�s oluşturmuştur.

Anşe Keneset A-Gedola tef�lanın metn�n� peygamberl�k ruhu ve kutsal �lham 
yoluyla oluşturmuşlar ve bu metn�n �ç�ne çok büyük ve kutsal sırlar yerleşt�rm�şlerd�r. 
Bu nedenle k�ş� dua ett�ğ� zaman, başka düşüncelere dalmamalı, tam olarak, söyled�ğ� 
dua sözler�ne odaklanmalıdır.

Meg�lat Ester yazıldığı düzene göre okunmalıdır. Gemara, pasukları sırasıyla 
okumayan b�r k�ş�n�n Meg�la okuma m�tsvası �le �lg�l� yükümlülüğünü yer�ne get�rm�ş 
olmayacağını vurgulamaktadır.

Meg�lat Ester’� halk �ç�n okuyan b�r hazan pasuklardan b�r�n� okurken şaşırırsa, 
örneğ�n yanlışlıkla tek b�r sözcüğü atlarsa, ne yapmalıdır?

Gemara, eğer hazan tüm pasukları okumaya devam ed�p yalnızca Meg�la’yı 
b�t�rd�kten sonra ger� dönerek eks�k bıraktığı pasuğu tamamlarsa, onu d�nleyen 
k�msen�n yükümlülüğünü yer�ne get�rmem�ş olacağını bel�rtmekted�r, çünkü pasukları 
sırasına göre okumak gerek�r!

Yaprak
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Hayatı Kurtulan Gelin (devam)
“B�l k�” dem�şlerd� astrologlar, 

“yıldızlardan gördükler�m�ze göre, gel�n 
kızın, düğün geces� zeh�rl� b�r yılan 
tarafından sokulup ölecek!”

Kalpler�n� der�n b�r end�şe kem�r�yor 
olmasına rağmen ev halkı, b�r yandan 
gel�n�n üzer�nden bu kötü tal�h�n �ptal 
ed�lmes� �ç�n dua ve yakarılarla Tanrı’nın 

merhamet�n� uyandırmaya gayret ederken, 
b�r yandan da düğün hazırlıklarına ara 
vermeden devam ed�yordu.

Ve beklenen gün geld�. Ger� planda 
düğün melod�ler� duyuluyordu. Damat 
gel�n� kend�s�ne kutsal kıldı ve düğün 
z�yafet� büyük b�r görkem ve �ht�şamla 
başladı…

Hahamlarımızdan 

MAASELER
Devamı
193’te

MEGİLA PEREK 2: AKORE LEMAFREA
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Netanya’lı Zevulun, Pur�m İç�n Yeruşalay�m’e G�derse

Bu yaprakta s�z�nle b�rl�kte, kutsal Hahamlarımızın Meg�lat Ester’�n 
pasuklarından nasıl alaha öğrend�kler�n� göreceğ�z.

Daha önce de gördüğümüz g�b�, Yeoşua b�n Nun’un günler�nde etrafı surlarla 
çevr�l� olan şeh�rlerde Pur�m 15 Adar günü kutlanırken, Yeoşua b�n Nun zamanında 
etrafında sur bulunmayan yerlerde �se Pur�m bayramının tar�h� 14 Adar’dır. Bu 
nedenle, o dönemde surları olan Yeruşalay�m şehr�nde Pur�m 15 Adar’dadır, ama 
o günlerde surlarla çevr�l� olmayan, örneğ�n, Netanya şehr�nde Pur�m 14 Adar’da 
kutlanır.

Ş�md� gel�n b�r soru soralım: Zevulun Yeruşalay�m’de oturuyor, ama b�r 
haftalığına Netanya’ya g�tt�. Zevulun Pur�m bayramını ne zaman kutlayacaktır? 
Ev� Yeruşalay�m’de olduğu �ç�n 15 Adar’da mı, yoksa halen Netanya’da olduğu 
�ç�n 14 Adar’da mı?

Hahamlarımız bu sorunun cevabını “Netanya” olarak vermekted�r. Bunu 
nereden öğrenm�şlerd�r?

Çünkü Meg�la’da “Bu nedenle, sursuz Yahud�ler, sursuz şeh�rlerde oturanlar, 
Adar ayının on dördünü… kutlarlar” (Meg�lat Ester 9:19) d�ye yazılıdır. D�kkat 
ett�n�z m�? “Sursuz Yahud�ler” dey�p surları olmayan şeh�rlerde �kamet eden 
Yahud�lerden bahsett�kten sonra, buna ayrıca ekleme yapıp “sursuz şeh�rlerde 
oturanlar” �fades�n� de yazmaya ne gerek vardır? İşte Hahamlarımız buradan b�r 
kural öğrenm�şlerd�r: Normalde etrafı surlarla çevr�l� b�r şeh�rde �kamet eden b�r 
k�ş�, Pur�m bayramında sursuz b�r şeh�rde bulunuyorsa, bayramın gerekler�n� 14 
Adar’da yer�ne get�rmel�d�r.

Yaprak
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Raba Bab�l’e ger� döndüğünde Sura’da 
Rav Una’nın yanında öğren�m�ne devam 
ett�. Hocası Rav Una vefat ett�kten sonra, 
Rav Una’nın en seçk�n öğrenc�ler�nden 
olan arkadaşlarıyla b�rl�kte Rav 
Yeuda’nın yanında öğren�m görmek üzere 
Pumbed�ta’ya geçt�.

Amora Raba, nad�r görülen kesk�n 
zekâsı ve �nce düşünce yeteneğ�yle 
ünlenm�şt� ve Hahamlar onu, sah�p olduğu 
anal�z becer�ler�n� tanımlamak üzere “oker 
ar�m” (dağları söken) lakabıyla anarlardı. 

Amora Abaye’n�n aktardığı üzere, Raba 
yalnızca “at uykusu” – yan� “altmış nefes 
kadar” (bu b�r dey�md�r ve yaklaşık yarım 
saate denkt�r) – uyur, bunun dışında gece-
gündüz Tora öğren�m�ne h�ç ara vermezd�.

Rav Yeuda’nın vefatının ardından 
Hahamlar Pumbed�ta yeş�vasının 
başkanlığına atamak üzere gözler�n� 
Raba’ya d�kt�ler ve gerçekten de sonunda 
roş yeş�va olarak tay�n ed�len Raba, 
yeş�vaya 22 yıl boyunca l�derl�k ett�.

Kim Kimdir? Babil’deki Üçüncü Nesil Amoraim

Raba

MEGİLA PEREK 2: AKORE LEMAFREA

Babil’de

Bu nedenle, Meg�la’yı okuyan b�r k�ş� herhang� b�r pasukta hata yaptığı takd�rde 
hemen aynı pasuğun başına dönerek onu b�r kez daha doğru b�r şek�lde okumalı ve 
Meg�la’yı okumaya ancak bundan sonra devam etmel�d�r.

Gel�n b�r alaha daha öğrenel�m.
Reuven s�nagogda oturuyor ve okunmakta olan Meg�la’yı pür d�kkat d�nl�yor. 

Ama b�rden b�re… hapşırıyor. Tam o san�ye �ç�nde hazanın okuduğu sözcüğü 
d�nlemey� başaramıyor. Reuven ne yapmalıdır?

Hemen eks�k kalan sözcüğü kend� ağzıyla okur ve eks�ğ� bu şek�lde tamamlayarak 
ger� kalan kısımları da y�ne d�kkatle d�nlerse, yükümlülüğünü yer�ne get�rm�ş olur.
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Gece Ne Zaman Sona Erer?

Bu yaprakta, her gün gece 
sona er�p gündüz başladığı zaman 
meydana gelen �k� süreç hakkında 
b�lg� alıyoruz.

Bunların �lk� “alot a-şahar”, 
�k�nc�s� �se “nets a-hama”dır.

“Alot a-şahar” ned�r? Tam 
çev�r�yle “seher�n yükselmes�” 
anlamına gelen bu ter�m, güneş 
henüz doğmadan önce doğu yönünde 
çok zayıf b�r ışığın aydınlatmaya 
başladığı şafak veya tan vakt�n� bel�rt�r. B�rçok alaha otor�tes�, alot a-şahar vakt�n�n 
güneş�n doğuşundan yetm�ş �k� dak�ka önce olduğu görüşünded�r.

“Nets a-hama” ned�r? “Güneş�n parıltısı” anlamına gelen bu ter�m, güneş�n 
ucunun ufuktan yüksel�p parlamaya başladığı anı bel�rt�r. Tab�� k� nets a-hama vakt� 
alot a-şahar vakt�nden sonradır, çünkü ufukta önce b�raz aydınlanma meydana gel�r 
ve güneş�n doğuşu daha sonra gerçekleş�r.

Bazı m�tsvalar yalnızca gündüz vakt� yer�ne get�r�leb�l�r. Örneğ�n ber�t m�la 
veya tef�l�n g�b� m�tsvalar bu sınıftadır. Aynı şek�lde Meg�lat Ester de [gece b�r kez 
okunmasının yanında] gündüz vakt� okunur. Gemara, aslında alot a-şahar vakt�nden 
�t�baren gündüzün başlamış sayıldığını ve gündüze bağlı olan m�tsvaların artık 
yer�ne get�r�leb�leceğ�n�, ama gündüzün tam olarak hang� anda başladığı konusunda 
hataya düşme olasılığı neden�yle uygulamada nets a-hama vakt�n�n beklend�ğ�n� 
söylemekted�r. O saatte güneş�n doğmaya başladığı açıkça görüldüğünden, hataya 
yer kalmaz.

Yaprak
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Hayatı Kurtulan Gelin (devam)
Gecen�n �lerleyen saatler�nde mutlu 

gel�n odasına çek�ld� ve süs olarak 
g�ys�s�ne takılmış olan altın �ğney� 
üzer�nden çıkardı. Bu değerl� �ğnen�n 
güvende olacağı b�r yer aradı ve duvarda 
uygun b�r del�k buldu. B�r daha takana 
kadar onun orada güvende olacağını 

düşünüyordu.
Rab� Ak�va’nın kızı bu altın �ğney� 

del�ğ�n �ç�ne doğru �tt�. Ama tam o sırada, 
fark etmed�ğ� b�r şey de oldu. Uzun �ğne, 
duvarın �ç�ne g�zlenm�ş olan zeh�rl� ve 
tehl�kel� b�r yılanın tam da gözünden �çer� 
g�rm�ş ve onu oracıkta öldürmüştü…

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
195’te
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Tora’nın Onuru
Gemara, Moşe Rabenu’nun kutsal Tora’yı Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın Ağzından 

öğrend�ğ� zaman, kırk gün ve kırk gece boyunca Göklerde olduğunu anlatmaktadır! Bu 
süre �ç�nde Moşe Rabenu h�ç oturmamış, hep ayakta durmuştur; z�ra Tora sıradan b�r b�l�m 
değ�ld�r ve onu Tanrı korkusu ve büyük b�r saygı �le öğrenmek gerek�r.

Günümüzde Tora’yı oturur halde de öğrenmektey�z. Ama acaba b�l�yor muydunuz? 
Moşe Rabenu’nun zamanından [II. Bet-Am�kdaş’ın yıkılışından b�raz öncek� dönemde 
yaşamış olan] Raban Gaml�el A-Zaken’�n günler�ne kadar, Tora öğrenen herkes bunu 
oturarak değ�l, Tora’nın onuru �ç�n ayakta durarak yapmıştır. K�mse Tora’yı oturur halde 
öğrenmem�şt�r.

Ancak bundan sonra nes�ller�n üzer�ne b�r zayıfl ık çökmüş, �nsanlar daha dayanıksız 
hale gel�nce sürekl� ayakta durup öğren�me konsantre olmak zorlaşmıştır. Bu nedenle 
Hahamlarımız Tora öğren�rken oturulab�leceğ�ne hükmetm�şlerd�r.

Yaprak
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Raba’nın Pumbed�ta yeş�vasında 
başkanlık görev�n� yürüttüğü dönemde 
yeş�vaya çok sayıda öğrenc� katılmış ve yıl 
�ç�nde öğrenc� sayısı 400’ü bulmuştu. “Yarhe 
Kala” adı ver�len Adar ve Elul aylarında 
(bkz. sayfa 60) yeş�vaya, Tora öğrenmeye 
can atan b�nlerce Yahud� toplanıyordu ve 
o dönemlerde 12.000 c�varında b�r öğrenc� 
sayısına ulaşılıyordu (Baba Mets�a 86a)!

Raba fak�r ve çok sıkıntı çeken b�r�yd�. 

O kadar k�, ev�nde arpa ekmeğ� b�le yeterl� 
m�ktarda bulunmuyordu. Ama buna rağmen 
öğrenc�ler�nden b�r�n�n tam b�r masehet� 
öğrenmey� tamamladığı her sefer�nde, Tora 
neşes�n� ve sevg�s�n� arttırma amacıyla tüm 
öğrenc�lere bayramda olduğu g�b� b�r z�yafet 
ver�rd�.

Öğrenc�ler�n�n en büyükler� arasında, 
Amora Rava �le aynı zamanda Raba’nın 
yeğen� de olan Amora Abaye sayılab�l�r.

Kim Kimdir? Babil’deki Üçüncü Nesil Amoraim

Raba

MEGİLA PEREK 3: AKORE OMED

Pumbedita’daki Yeşivasında

Hahamlarımız Tora öğren�rken oturulab�leceğ�ne hükmetm�şlerd�r.

Tora’ya Kaç K�ş� Çağrılır?

Her Pazartes� ve Perşembe günü dualarımızda cemaat hal�nde Tora’yı okuruz. Aynısı 
kutsal Şabat günü, oruç günler�, Hanuka, Pur�m, Roş Hodeş, Yom Tov, Hol A-Moed ve Yom 
Ak�pur�m �ç�n de geçerl�d�r.

Tora okunduğu sırada Tora berahalarını okumaları �ç�n �nsanlar çağrılır.
Tora’ya kaç k�ş� çağrılır? Gemara en az üç k�ş�n�n çağrılması gerekt�ğ�n� söylemekted�r. 

Bu nedenle Pazartes�, Perşembe ve oruç günler�nde üç k�ş� çağrılır. Roş Hodeş ve Hol 
A-Moed’de dört k�ş� çağrılır. Yom Tov’da beş k�ş�, Yom Ak�pur�m’de altı k�ş� ve kutsal Şabat 
günü de yed� k�ş� çağrılır.

Çağrılan her k�ş� �ç�n kaç pasuk okumak gerek�r? Gemara, Tora’ya çıkan herkes �ç�n en 
az üç pasuk okumak gerekt�ğ�n� bel�rtmekted�r.

Sevg�l� çocuklar! “Hatam Sofer” adlı eser�n yazarı, dualarda cemaatle b�rl�kte Tora 
okumanın gerekl� olduğu günler�n heps�n� �ma eden b�r pasuk bulmuştur. Tora’da Teruma 
peraşasında “Ve onlardan alacağın bağış şudur: altın (zaav), gümüş (kesef) ve bakır 
(nehoşet)” (Şemot 25:3) d�ye yazılıdır.

Yaprak
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M�nyan’la Yapılması Gereken M�tsvalar

Tora Okunuşundan Sonra Aftara

Bu yazımızda, yalnızca on yet�şk�n erkeğ�n (m�nyan) yer�ne get�reb�ld�ğ� kuts�yet temalı 
m�tsvaları öğreneceğ�z.

“Barehu et AD... A-Mevorah”: Şahrit ve arv�t dualarında hazan “Barehu et AD... a-mevorah” 
(Mübarek Tanrı’yı mübarek kılın) sözler�n� söyler ve cemaat da “Baruh AD... a-mevorah leolam 
vaed” (Mübarek Tanrı ebed�yen mübarekt�r) d�ye cevap ver�r. Barehu cümles� ve cevabı ancak 
on yet�şk�n erkek varsa söyleneb�l�r.

Hazarat A-Şats; Keduşa ve Kad�ş: On yet�şk�n erkek b�rl�kte dua ett�kler� zaman Am�da 
duasını önce her b�r� tek başına sess�zce okur. Bunun ardından hazan duayı sesl� olarak tekrarlar. 
Buna “hazarat a-şats” (hazanın tekrarı) adı ver�l�r. [“Şats” sözcüğü “şeliah ts�bur” (cemaat�n 
tems�lc�s�) sözcükler�n�n baş harfl er�nden oluşur ve hazanı bel�rt�r.] Ama eğer m�nyan yoksa Am�da 
tekrar ed�lmez. Aynı şek�lde Kad�ş ve Keduşa parçaları da yalnızca m�nyan varsa söyleneb�l�r. Ve 
y�ne, Tora’yı ve peygamberler k�tabından aftara parçasını (bkz. sıradak� yazımız) okuyab�lmek 
�ç�n de on yet�şk�n erkek gerek�r.

B�l�yor musunuz? B�rkat A-Mazon söylerken de b�rl�kte yemek yem�ş on k�ş�n�n varlığının 
özel b�r önem� vardır. Gemara’nın bel�rtt�ğ� üzere, eğer üç veya daha fazla k�ş� b�rl�kte yed�lerse, 
beraha önces�nde “z�mun” adı ver�len davet� (bkz. I. K�tap, sayfa 38) yapan k�ş� “Nevareh 
Şeahalnu M�şelo” ([Tanrı’yı] mübarek kılalım, çünkü O’na a�t olandan yed�k) der. Onlar da 
“Baruh Şeahalnu M�şelo Uvtuvo Agadol Hay�nu” (O’na a�t olandan yed�ğ�m�z ve O’nun büyük 
�y�l�ğ� sayes�nde yaşadığımız [Tanrı] mübarekt�r) d�ye cevap ver�rler. Ama eğer on k�ş� varsa, o 
zaman Tanrı’nın İsm� de buna eklen�r ve davet “Nevareh Elokenu Şeahalnu Mişelo” şekl�nde 
yapılırken, cevap da “Baruh Elokenu Şeahalnu Mişelo Uvtuvo Agadol Hayinu” sözler�yle ver�l�r.

Şabat, bayram ve bazı oruç günler�nde Tora okunduktan sonra peygamberler k�tabından 
bazı kısımlar okunur. Genell�kle bu kısımlar, peraşayla veya �ç�nde bulunulan tar�hle doğrudan 
�lg�s� olan konulardan seç�lm�şt�r. Örneğ�n Roş Aşana �le Yom Ak�pur�m arasındak� Şabat günü, 
Peygamber Oşea’nın k�tabından, teşuva konulu b�r kısım okunur: “Şuva Yisrael Ad AD... Elokeha” 
(“Tanrı’na ger� dön ey Y�srael”). T�şa BeAv’dan sonrak� Şabat günü Yeşayau k�tabından tesell� 
teması �çeren b�r kısım okunur. Bu kısımda Kutsal ve Mübarek Tanrı, Bet-Am�kdaş’ın yıkılışı 
sonrasında Bene-Y�srael’� tesell� etmekted�r.

Peygamberler k�tabından yapılan bu okumalara “aftara” adı ver�l�r.
Aftara okumasını k�m öngörmüştür?
Kötü yürekl� Ant�yohus’un dönem�nde Yunanlar s�nagogda Tora okumayı yasaklamışlardı. 

Başka çare kalmayınca, Hahamlar bunun yer�ne Peygamberler k�tabından kısımların okunmasına 
karar verd�ler, z�ra Yunanlar bu konuda b�r yasak koymamışlardı.
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Bunlardan zaav sözcüğü zay�n, e ve bet harfl er�yle yazılır. Bunların sayısal karşılıkları 
sırasıyla 7, 2 ve 5’t�r. Böylece bu sözcük, 7. gün olan Şabat, 2. gün olan Pazartes� ve 5. gün olan 
Perşembe’y� �ma etmekted�r. Kesef sözcüğünü oluşturan kaf, sameh ve pe harfl er�nde de, baş 
harfl er�n� oluşturdukları K�pur, Sukot ve Pesah/Pur�m’e yönel�k b�r �ma görüleb�l�r. Nehoşet 
sözcüğünü oluşturan nun, het, şin, tav harfl er� de sırasıyla “Ner Hanuka” (Hanuka kand�l�), Roş 
Hodeş, Şavuot/Şem�n� Hag A-Atseret ve Taan�yot (oruçlar) hakkında b�r �ma n�tel�ğ�nded�r.

Hayatı Kurtulan Gelin (devam)
Düğünün ertes� günü gel�n tekrar 

süslenmek �ç�n bu altın takısını, sakladığı 
del�kten almaya g�tt�. Onu çekt�ğ�nde �ğneyle 
b�rl�kte gelen şey karşısında tam b�r şok 
yaşadı: Gözler�n�n önünde, �ğneye takılmış 
ölü b�r yılan duruyordu!

Büyük b�r heyecan ve m�nnettarlık 

duygularıyla, gel�n ve a�les�, onu astrologların 
önceden b�ld�rm�ş olduğu kes�n b�r ölümden 
kurtardığı �ç�n Evren�n Yaratıcısı’na 
şükranlarını sundular.

İlk heyecanları b�raz d�nd�kten sonra Rab� 
Ak�va kızına “Söyle lütfen kızım” ded�…

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
197’de



196

İnsan Nasıl Tanrı Korkusu Sah�b� Olur?
Yılda sadece bel�rl� b�r dönemde yer�ne get�r�len bazı m�tsvalar vardır. Örneğ�n şofar 

m�tsvası yalnızca Roş Aşana’dadır. Matsa yeme m�tsvası yalnızca Pesah’tadır. Buna karşılık 
bazı m�tsvalar haftada b�r kez yer�ne get�r�leb�l�r; örneğ�n Şabat m�tsvası g�b�. B�r de gece değ�l, 
sadece gündüz vakt� uygulanab�len m�tsvalar vardır; örneğ�n ts�ts�t ve tef�l�n m�tsvaları g�b�.

Bu yaprakta, kes�nt�s�z olarak her zaman, her an yer�ne get�r�leb�lecek m�tsvaların da var 
olduğunu öğren�yoruz. Bu m�tsvalardan b�r� “y�rat A-Şem” (Tanrı korkusu) m�tsvasıdır.

“Y�rat A-Şem” m�tsvası ned�r? Gemara, �nsan doğduğu zaman, gelecekte hayatının nasıl b�r 
şek�l alacağı, uzun b�r ömür sürüp sürmeyeceğ� g�b� b�rçok konunun karara bağlandığını, ama 
Tanrı korkusuna sah�p olup olmayacağı konusunda h�çb�r kararın ver�lmed�ğ�n� ve bu kararın 
tamamen k�ş�n�n kend� terc�h�ne bağlı olduğunu söylemekted�r.

İnsan bu terc�h� nasıl yapar? Eylemler�n� düşünüp onlar üzer�ne yoğunlaşarak. “Hafets 
Hay�m” (B�ur Alaha, s�man 1) �nsanın kötü eğ�l�m� (yetser ara) onu günah �şlemeye kışkırttığı 
zaman k�ş�n�n kend� kend�s�ne “Tanrı ben�m ne yaptığımı görüyor. Ve eğer günah �şlersem, 
üstüne b�r de ceza alacağım” d�ye düşünmes� gerekt�ğ�n� bel�rt�r. K�ş� böyle yaptığı zaman 
hayatı boyunca Tanrı korkusuyla yaşar ve kend�s�n� yasakları ç�ğnemekten alıkoymaya na�l olur.
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Kral Şevor zamanında Yahud�ler krallığın 
ağır zulmüne uğramıştı. Gemara’da bazı 
k�ş�ler�n Raba’yı Kral Şevor’a �sp�yonladıkları 
anlatılmaktadır. İdd�alarına göre Raba b�nlerce 
Yahud�’n�n “Yarhe Kala” dönemler�nde 
�şler�n� bırakmalarına neden oluyordu. Ayrıca 
bu dönemlerde tüm Yahud�ler Pumbed�ta’ya 
toplandıkları �ç�n verg� memurları verg�ler� 
tahs�l etmek üzere onların evler�ne 
geld�kler�nde k�msey� bulamıyorlar, böylece 
Yahud�ler krallığa olan verg� yükümlülükler�n� 
de yer�ne get�rm�yorlardı. Bu duyumlar 
karşısında kral güvenl�k güçler�n� Raba’yı 
yakalamaları �ç�n gönderd�. Raba Pumbed�ta 
şehr�n�n çevres�ndek� koruluklarda saklandı 
ve tüm o dönem boyunca ağzı Tora sözler� 
söylemey� b�r an �ç�n b�le bırakmadı.

Raba kralın güvenl�k güçler�nden 
saklanırken, Göksel bet d�nde zor b�r soru 
ortaya çıktı. Bu nedenle Göklerde, söz konusu 
soruda görüş ayrılıklarını çözüme kavuşturması 

�ç�n Raba’yı Göksel bet d�ne get�rmeye karar 
verd�ler. Görev�n� yapması �ç�n ölüm meleğ� 
gönder�ld�, ama Raba Tora öğren�m�n� b�r 
an �ç�n b�le kesmed�ğ� �ç�n ölüm meleğ� ona 
yaklaşmayı b�r türlü başaramıyordu. Bu sırada, 
Raba’yı arayan süvar� b�rl�ğ� oraya yaklaşmıştı 
ve neredeyse onu bulacaktı. Raba, krallığın 
el�yle öleceğ�ne Gökler�n el�yle ölmey� terc�h 
edeceğ�n� söyled�. Ruhu Göklere yükselmeden 
b�r an önce Raba, tsaraat lekeler� hakkında 
kend�s�ne sorulan b�r soruya “Taor! Taor!” 
(saf; saf) d�ye cevap verd�. O sırada Göksel b�r 
Ses çıktı ve “Ne mutlu sana Raba bar Nahman� 
k� beden�n saftır ve ruhun da safl ık �ç�nde 
çıktı!” ded� (Baba Mets�a 86a).

Raba arkasında Rava adlı b�r evlat bıraktı 
[ama bu Rava, Abaye’n�n partner� olan 
ünlü Amora Rava değ�ld�r]. Rava Tora’yı 
babası Raba’dan ve ondan sonra Pumbed�ta 
yeş�vasının başkanlığını devralan Rav 
Yosef’ten öğrenm�şt�r.

Kim Kimdir? Babil’deki Üçüncü Nesil Amoraim

Raba
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Vefatı

Levuş (s�man 284), bu kısımlara “aftara” adı ver�lmes�n�n sebeb�n�n de bu olduğunu 
bel�rt�r. Bu sözcük “muaf�yet” anlamına gel�r. O dönemde Peygamberler k�tabından 
yapılan okumalar Tora’nın cemaat �ç�nde okunması konusundak� yükümlülüğün yer�n� 
almakta, böylece bu konuda “muaf�yet” sağlamaktaydı. Bu uygulama Yunanların 
yasağı kalktıktan sonra da �ptal ed�lmem�ş ve günümüze kadar gelm�şt�r (Abudaram). 
Gemara genell�kle Aftara olarak y�rm� b�r pasuktan daha az okumamak gerekt�ğ�n� 
söylemekted�r.
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B�nyam�n Neden Kodeş Akodaş�m’e Na�l Oldu?

Rab� Zakay Neden Uzun Ömre Na�l Oldu?

Bene-Y�srael’�n Erets-Y�srael’� fethetmeler�n�n ardından, Yeoşua b�n Nun 
ülkey� kab�lelere paylaştırmış ve her kab�le, ülkeden b�r pay almıştı. Hang� toprakları 
hang� kab�len�n alacağı neye göre bel�rlenm�şt�? Kuraya göre!

Yeruşalay�m şehr� Yeuda kab�les�n�n payına düştü, ama Bet-Am�kdaş’ın 
bulunduğu bölgen�n bazı kısımları B�nyam�n kab�les�n�n payındaydı.

Gemara, M�zbeah’ın �nşa ed�ld�ğ� yer�n B�nyam�n kab�les�ne a�t olduğunu 
anlatmaktadır. M�zbeah’ın sadece küçük b�r kısmı, Yeuda kab�les�ne a�t olan bölgede 
kalıyordu. Tsad�k B�nyam�n kuts�yet ruhu (ruah a-kodeş) yoluyla, �ler�de b�r gün 
Bene-Y�srael’�n Erets-Y�srael’e g�recekler�n� ve M�zbeah’ın bulunduğu yer�n de, 
Yeuda kab�les�n�n bölges�nde kalan küçük b�r kısım har�c�nde kend� kab�les�n�n 
payına düşeceğ�n� görmüştü. B�nyam�n M�zbeah’ın kapladığı alanın neden heps� 
kend� payına düşmed� d�ye tüm hayatı boyunca üzülmüştü.

Kutsal ve Mübarek Tanrı, B�nyam�n’�n bu kadar üzüldüğünü görünce 
“B�nyam�n, kutsal Şehina’nın kend� payına düşen bölgede olmasına na�l olacak” 
ded�. Ve gerçekten de B�nyam�n kab�les� buna na�l olmuş ve Kodeş Akodaş�m onun 
payına düşmüştür. Kodeş Akodaş�m’de Aron Aber�t ve onun kapağı olan kaporet 
yer alırdı ve Şehina da orada barınırdı.

Gemara Rab� Zakay’la �lg�l� �lg�nç b�r 
olay anlatmaktadır.

Rab� Zakay uzun b�r ömre na�l olmuştu 
ve Gemara’nın anlattığı üzere öğrenc�ler� 
ona “Rabenu! Bu kadar uzun yaşamayı 
nasıl hak ett�n�z?” d�ye sormuşlardı. Rab� 
Zakay “Çok öneml� üç konuda çok t�t�z 
davrandım” d�ye cevap verd�.

Rab� Zakay’ın t�t�z davrandığı öneml� 
şeylerden b�r�, Şabat’la �lg�l�d�r. Rab� 
Zakay, kutsal Şabat günü K�duş söyleme 
m�tsvasını h�çb�r zaman �hmal etmem�ş ve şarabı olmayan b�r k�ş� K�duş’u ekmekle 
de yapab�lmes�ne rağmen, o her zaman şarapla K�duş yapmaya özel b�r özen 
gösterm�şt�.
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MASEHET MEGİLA
PEREK 4: 
BENE AİR

Hayatı Kurtulan Gelin (devam)
“Acaba büyük b�r m�tsva mı yaptın 

veya özel b�r dua mı ett�n de bu sayede 
kurtuldun?”

Gel�n b�raz düşündü. Acaba bu 
har�ka kurtuluşunu neye bağlayab�l�rd�? 
B�r sonuca vardığında saygın babasına 
anlatmaya başladı: “Düğün geces� tüm 

davetl�ler sev�nçl� kutlama z�yafet�yle 
meşgulken kapıya çok yoksul ve düşkün 
b�r adam gelerek, açlığını b�raz olsun 
d�nd�reb�lmek �ç�n kend�s�ne y�yecek 
b�r şeyler ver�lmes�n� r�ca ett�. Ama o 
sırada herkes düğünün büyük sev�nc�yle 
meşguldü ve onu h�ç fark b�le etmed�ler…”

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
203’te
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Öğrenim Yöntemleri

Rab� Zakay anlatmaya devam ett�: “Yaşlı annem de bu konuda çok t�t�zd�. B�r 
keres�nde Şabat ar�fes�nde annem K�duş �ç�n şarap alacak paramızın olmadığını 
görünce, şarap satın alab�lmek �ç�n eşarplarından b�r�n� satmıştı!”

K�duş m�tsvası konusundak� t�t�zl�ğ� sayes�nde annes� daha sonraları zeng�nl�ğe na�l 
olmuş ve öldüğünde oğluna üç yüz fıçı şarap m�ras bırakmıştı. Rab� Zakay �y� b�r 
yaşlılıktan sonra vefat ett�ğ�nde arkasında üç bin fıçı şarap m�ras bırakmıştır.

Tora’da Tam�d-korbanının yapılması hakkında “B�r olan kuzuyu sabah yap ve 
�k�nc� kuzuyu akşam üstü yap” (Bam�dbar 28:4) demekted�r.

Gemara’da anlatıldığına göre b�r keres�nde b�r Haham b�r soru sormuştu: “Tora 
bu pasukta neden gereks�z görünen uzun �fadeler kullandı? Sadece ‘sabah b�r kuzu 
yap’ dese de yeterl� olurdu. Öyleyse neden ‘b�r olan kuzuyu sabah yap’ ded�? Burada 
gereks�z sözcükler yok mu?”

Gemara’nın açıkladığı üzere, buradak� “a-ehad” (b�r olan) sözcüğü b�ze, sürüdek� 
en �y�, en benzers�z, en özel kuzunun seç�lmes� gerekt�ğ�n� öğretmekted�r.

Rambam (İlhot İsure M�zbeah sonu), kutsal Tora’nın bu şek�lde b�ze kötü 
eğ�l�m�m�z� kırmayı ve m�tsvaları sevmey� öğrett�ğ�n� bel�rt�r. B�r k�ş� Tanrı’ya b�r 
korban get�receğ� zaman, sah�p olduğu en �y� hayvanı get�rmel�d�r. B�r s�nagog �nşa 
ett�ğ� zaman, kend� ev�nden daha görkeml� b�r yapı �nşa etmel�d�r. Fak�rler� doyuran 
b�r k�ş�, onlara el�ndek� en kal�tel� y�yecekler� vermel�d�r. Bu şek�lde �nsan, böyle t�t�z 
davranma suret�yle, m�tsvanın önem�n� h�ssetme ayrıcalığını yaşayacaktır.
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Üçüncü Amora�m nesl�nde Bab�l’dek� 
Amoralardan b�r�d�r. Babasının adı 
H�ya’dır. Rav Yosef Bab�l’de doğmuş 
ve Pumbed�ta’da yaşamıştır. Orada, 
Pumbed�ta yeş�vası başkanı Rav Yeuda bar 
Yehezkel’den Tora öğrenm�şt�r. Y�ne, Rav 
Una, Rav H�sda (Sura’da), Rav Nahman, 
Rav Kaana g�b� Bab�l’�n d�ğer büyük 
Amoralarından da Tora öğrenm�şt�r, ama 
her türlü şüphel� konuyu sorduğu esas 

hocası Rav Yeuda’ydı.
Bab�l Amoraları �ç�nde b�rçoğu Rav 

Yosef’�n arkadaşıydı, ama en yakın dostu, 
Raba bar Nahman�’yd�. Rav Yosef ondan 
yaşça daha büyük olmasına rağmen, Raba 
Pumbed�ta yeş�vasının başkanı olduğundan 
Rav Yosef de kend�s�n� onun kararlarına 
tab� kılmıştı ve �k�s� b�rl�kte “Amorae 
DeFumbed�ta” (Pumbed�ta Amoraları) d�ye 
anılırdı (Sanedr�n 10b).

Kim Kimdir? Babil’deki Üçüncü Nesil Amoraim

Rav 
Yosef

Bet Keneset – Kutsal B�r Yer

Bet keneset, yan� s�nagog, çok kutsal b�r yerd�r. Gemara b�r keres�nde Amora 
Şemuel’�n babasının, Neardea şehr�ndek� s�nagogda Lev� adında b�r hahamla 
b�rl�kte oturduğunu anlatmaktadır. Çok tsad�k ve kutsal �nsanlar olan bu �k� büyük 
haham, s�nagogun �ç�nde büyük ve korku uyandırıcı b�r kuts�yet olduğunu somut b�r 
şek�lde h�ssetm�şler ve duydukları büyük huşu ve korku neden�yle s�nagogdan dışarı 
çıkmışlardır.

Gemara Tora öğrenmek �ç�n en uygun yer�n s�nagog olduğunu söylemekted�r. 
Gemara’da anlatıldığı üzere Amora Abaye başlarda Tora öğren�m�n� ev�nde 
gerçekleşt�r�r ve s�nagoga yalnızca dua etmek �ç�n g�derd�. Ama daha sonraları Kral 
Dav�d’�n sözler�nden, öğren�m� s�nagogda gerçekleşt�rmen�n daha uygun olduğunu 
öğrend�ğ�n� söylem�şt�r.
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Hayatından Kesitler
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Arba Paraş�yot

Yılda dört Şabat gününde, haftanın peraşasına ek olarak özel b�rer peraşa daha 
okunur.

“Paraşat Şekalim”: Bu dört Şabat gününün �lk�nde, mahats�t a-şekel m�tsvasını 
okuruz (bkz. sayfa 17). Her Yahud�’n�n Bet-Am�kdaş’a yılda b�r kez yarım şekel bağış 
yapması gerek�r. Toplanan paralarla, tüm toplum adına get�r�len korbanlar satın alınır. 
Bu m�tsvanın Roş Hodeş N�san’a kadar yer�ne get�r�lmes� gerekt�ğ�nden, Hahamlarımız, 
bunu hatırlatma amacıyla “Paraşat Şekalim”�n bunun b�r ay kadar önces�nde okunmasını 
uygulamaya koymuşlardır.

“Paraşat Zahor”: Pur�m’den öncek� Şabat gününde ek peraşa olarak, “Amalek’�n 
sana yaptıklarını hatırla (Zahor)” sözler�yle başlayan ve Amalek’�n �sm�n�n s�l�nmes�n� 
öngören peraşa okunur. Bu peraşanın Pur�m’den önce okunmasının sebeb�, kötü yürekl� 
Aman’ın Amalek soyuna mensup olmasıdır.

“Paraşat Para”: Ertes� Şabat günü para aduma (kızıl �nek) m�tsvasıyla �lg�l� 
peraşayı okuruz. Kızıl �neğ�n küller�, b�r ölüye temas veya onunla aynı çatı altında 
bulunma neden�yle tame olmuş b�r k�ş�n�n üzer�ne serp�l�rd�. Bu peraşanın bu zamanda 
okunmasının amacı, yaklaşmakta olan Pesah-korbanı önces�nde manev� açıdan tem�z 
olmayan (tame) k�ş�lere arınmaları gerekt�ğ�n� hatırlatmaktır. M�şna Berura (685:1), 
Paraşat Para’nın Bet-Am�kdaş yokken de okunması gerekt�ğ�n� yazar. Bunun amacı, 
�nsanları, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın b�z�m üzer�m�ze de saf sular serperek b�z� en kısa 
zamanda kurtarması �ç�n dua etmeye sevk etmekt�r.

“Paraşat A-Hodeş”: Roş Hodeş N�san’dan öncek� Şabat gününde Pesah-korbanı 
�le �lg�l� m�tsvayı �çeren peraşa okunur. Bu peraşa “Bu ay (A-hodeş a-ze)…” sözler�yle 
başladığı �ç�n “Paraşat A-Hodeş” adını almıştır.
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Pesah’ın Yed� Gününde Okunan Peraşalar

Gemara, Pesah’ın yed� [D�aspora’da sek�z] günü boyunca her gün hang� peraşaların 
okunacağını hatırımızda tutab�lmem�z �ç�n b�r s�man (hatırlatıcı �şaret/sözcük/cümle) 
verm�şt�r: “Maşah Tora, Kadeş BeHaspa, Pasal BeMadbera, Şalah Buhra.” Bu s�man 
ne anlama gelmekted�r?

“Maşah”: Pesah’ın �lk günü, Mısır’da gerçekleşt�r�lm�ş olan �lk Pesah-korbanı �le 
�lg�l� parçayı okuruz. Bu parçanın başında Moşe Rabenu Bene-Y�srael’e “kend�n�ze 
b�r davar çek�n (m�şhu) ya da alın” (Şemot 12:21) tal�matını vermekted�r. “Tora”: 
Bu sözcük Aramca “boğa” anlamına gel�r. İk�nc� gün Emor peraşasından “B�r boğa… 
doğduğunda…” (Vay�kra 22:27) sözler�yle başlayan b�r alıntı okunur. “Kadeş”: Üçüncü 
günkü peraşa “Bene-Y�srael �ç�ndek� her behoru… kutsa (kadeş)” (Şemot 13:2) sözler�yle 
başlar. “BeHaspa”: Bu sözcüğün kökü kesef, yan� “para”dır. Dördüncü gün okunan 
kısmın �lk sözler� “…fak�re borç para vereceğ�n zaman…” (Şemot 22:24) şekl�nded�r. 
“Pasal”: Beş�nc� günkü peraşa “Tanrı Moşe’ye ‘Kend�ne baştak�ler g�b� �k� taş levha yont 
(pesol)’ ded�” (Şemot 34:1) sözler�yle başlar. “BeMadbera”: Aramca “çölde” anlamına 
gelen bu sözcük, altıncı gün okunan ve “A-Şem Moşe’ye S�nay Çölü’nde (be-m�dbar) 
konuştu…” (Bam�dbar 9:1) sözler�yle başlayan peraşa �ç�n b�r hatırlatıcıdır. “Şalah”: 
Yed�nc� gün, BeŞalah peraşasından Kızılden�z’�n yarılışıyla �lg�l� kısım okunur (Şemot 
perek 14-15). “Buhra”: Aramca “behor” anlamına gelen bu sözcük, sek�z�nc� gün 
D�aspora’da okunan “Sığırında ve davarında doğan tüm behor erkekler� Tanrı’n A-Şem 
Adına kuts�yete adamalısın” (Devar�m 15:19) sözler�yle başlayan kısmın hatırlatıcısıdır.
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Şulhan Aruh’un yazarı Maran (üstadımız) Rab� Yosef Karo, s�nagogda Tora öğrenen 
k�ş�n�n, öğrend�kler�n� kolayca unutmayacağını yazar (Şulhan Aruh Yore Dea 246:22).

S�nagog, kuts�yet� neden�yle “kapandarya” (kest�rme yol) olarak kullanılamaz. K�ş� 
yolunu kısaltma amacıyla s�nagoga g�rmemel�d�r, z�ra bu, s�nagogun onuruna uygun 
değ�ld�r. Bunun yer�ne çevreden dolaşmak gerek�r.



200

Sefer-Tora İç�n Agbaa ve Gel�la Kuralları

Tora okunduğu zaman Sefer Tora herkes�n 
görmes� �ç�n kaldırılır. Buna Agbaa [veya 
Akama] (yükseltme) adı ver�l�r. Agbaa �şlem� 
Sefarad geleneğ�nde [bazı cemaatlerde T�şa 
BeAv har�ç] Tora okunmadan önce, Aşkenaz 
geleneğ�nde �se Tora okuması sona erd�kten 
sonra gerçekleşt�r�l�r. Bu �şlem� yapan k�ş�, 
Sefer-Tora’yı �k� el�yle, açık olarak ve yazılı 
yüzü kend�s�ne bakacak şek�lde yukarı 
kaldırmalı ve halka bu şek�lde göstermel�d�r.

Tora okunduktan sonra Sefer-Tora kapatılır. 
Sefer-Tora’nın “atse a-hay�m” (hayat ağaçları) adı ver�len �k� çubuğunun �çe doğru 
yuvarlanmasıyla gerçekleşt�r�len bu �şleme Gel�la (yuvarlama) adı ver�l�r. Bu yaprakta 
Gel�la �şlem�n�n nasıl yapılması gerekt�ğ�n� öğren�yoruz.

B�l�nd�ğ� g�b� Sefer-Tora çok uzun tek b�r parşömen hal�nde hazırlanmaz. Bunun 
yer�ne çok sayıda parşömen üzer�ne yazılır ve bunlar özel b�r �pl�kle b�rb�r�ne eklenerek 
Sefer-Tora oluşturulur. Gel�la yapıldığı zaman �k� parşömen parça arasındak� d�k�şl� 
yer�n �k� atse a-hay�m arasında kalmasına d�kkat etmek gerek�r. Neden?

Çünkü eğer ortada d�k�şl� yer değ�l de parşömen kısmı kalırsa, Gel�la �şlem� çok 
gerg�n b�r şek�lde yapıldığı takd�rde, ger�len parşömen�n yırtılma olasılığı vardır. Bu 
nedenle �k� parşömen�n b�rb�r�ne d�k�şle eklend�ğ� kısmı ortada tutmak gerek�r, z�ra 
Gel�la �şlem� çok gerg�n yapılırsa en kötü �ht�malle sadece d�k�şler sökülecekt�r k� bu 
durumda parşömenler b�rb�r�ne tekrar d�k�leb�lecekt�r (Şulhan Aruh ve Rema, Orah 
Hay�m 147).

Yaprak
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MEGİLA PEREK 4: BENE AIR

Amora Rav Yosef, tüm m�şna ve 
baraytalar üzer�ndek� müth�ş uzmanlığı 
neden�yle, nesl�n�n Hahamları arasında, tüm 
Tora’nın Y�srael’e ver�ld�ğ� S�nay Dağı’na 
atıfl a “S�nay” lakabıyla anılırdı. Gerçekten 
de b�r keres�nde Rav Yosef öğrenc�ler�ne 
“Bana b�r soru sorduğunuz zaman h�ç 
s�ze cevap vermed�ğ�m oldu mu?” d�ye 
sormuştur (Meg�la 23a).

Talmud’a da�r her konudak� büyük 
uzmanlığının yanı sıra, Rav Yosef, Tanah’ın 
Aramca tercümes� (Targum) konusunda da 
özel b�r uzmanlığa sah�pt�. Her ne kadar 
onun nesl�nde Tora üzer�nde Onkelos ve 
Yonatan ben Uz�el’�n Aramca çev�r�ler� 
g�b� çev�r�ler hâl�hazırda mevcut �d�yse de, 
Rav Yosef, Targum konusuna önem verm�ş 
ve mevcut çev�r�lere eklemeler yapmıştı. 

Özell�kle NaH (Nev��m [Peygamberler] ve 
Ketuv�m [Yazılar]) bölümler�n�n çev�r�s�ne 
önem verm�şt�r. Gemara’da onun yaptığı 
çev�r� b�rkaç yerde geçmekted�r ve çok 
sayıda Amora onun tefs�r�n� kabul etmekle 
kalmamış, gerek pasukların tam anlamları 
gerekse de alaha açısından, onun tefs�r�nden 
yararlanmıştır da.

Rav Yosef ayrıca Tanah’ın pasuklarını 
sürekl� tekrarlar ve onlar hakkında 
deraşalar yapardı (bkz. K�duş�n 30a). 
Öğrenc�ler�ne sık sık “may kera?” (hang� 
pasuk), yan� “alaha hang� pasuktan ve nasıl 
öğren�l�yor?” d�ye sorardı.

Rav Yosef, Tora’nın g�zl� olmayan 
öğret�ler� üzer�ndek� yoğun çalışmasının 
yanında, g�zl� öğret�ler konusunda da 
uzmandı.

Kim Kimdir? Babil’deki Üçüncü Nesil Amoraim

Rav 
Yosef

Öğretisi


