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Masehet Moed Katan

Şemita Yılında Toprak İşleri

Masehet Moed Katan’da esas olarak Hol A-Moed (Pesah ve Sukot’un Yom Tov 
olmayan günler�) ve Avelut (yas) kuralları öğren�lmekted�r. M�şna’nın derley�c�s� Rab� 
Yeuda A-Nas�, Masehet Moed Katan’ı, Masehet Meg�la’nın ardına yerleşt�rm�şt�r, 
çünkü Pur�m ve Hol A-Moed arasında b�rb�r�ne benzer bazı alahalar vardır. Örneğ�n 
her �k�s�nde de esped (vefat eden b�r�n�n ardından övgü konuşması) yapmak ve oruç 
tutmak yasaktır.

Masehet Şabat’ta, Şabat günü hang� melahaları yapmanın yasak olduğu 
açıklanmaktadır (“melaha” kavramı �ç�n bkz. I. K�tap, sayfa 49). Masehet Betsa’da 
�se bu melahalardan bazılarının Yom Tov’da yapılab�leceğ� bel�rt�lm�şt�. Hol 
A-Moed �le �lg�l� durum ned�r? Tora’da Hol A-Moed’e da�r yasaklardan açıkça 
bahsed�lmemekted�r. Ama Hahamlarımız ney�n serbest ney�nse yasak olduğunu anal�z 
yoluyla öğrenm�şlerd�r.

Masehet Moed Katan’ın �lk m�şnası şöyle demekted�r: “Moed’de bet a-şelahin 
sulanab�l�r.” Başka b�r dey�şle, Hol A-Moed’de, “bet a-şelahin” adı ver�len b�r tarlayı 
sulamak üzere zahmete g�r�leb�l�r. “Şelahin” sözcüğü “susuzluk” anlamına gel�r. 
“Bet a-şelahin”, üzer�ne yağan yağmurların yeterl� olmadığı ve dolayısıyla suya 
susamış olan tarlalara ver�len �s�md�r. M�şna, böyle b�r tarlanın Şemita yılında da 
sulanab�leceğ�n� bel�rtmekted�r.

Mutlaka b�ld�ğ�n�z g�b�, Şemita 
yılında toprak �şler�n� yapmak 
yasaktır.

Bu yaprakta Gemara, Şemita 
yılı �ç�nde yapılması yasak olan 
�şler�n ayrıntısına g�rmekte ve 
bunların yasak olduğunu nereden 
öğrend�ğ�m�z� açıklamaktadır.

Tora Bear peraşasında “Ve 
yed�nc� yılda… tarlanı ekme, 
bağını budama” (Vay�kra 25:4) 
demekted�r. Tarlaya tohum ekmek 
yasaktır; ağaçların daha �y� b�r 
şek�lde büyümes�n� sağlamak üzere dallarını budamak yasaktır.
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MASEHET MOED KATAN
PEREK 1: 

MAŞKİN BET AŞELAHİN

MOED KATAN PEREK 1: MAŞKİN BET AŞELAHİN

Devamı
33’de

Hayatı Kurtulan Gelin (devam)
“… Bunu gördüğümde kalb�m zavallı 

fak�r adam �ç�n sızladı ve karar verd�m; b�r 
şeyler yapmak zorundaydım. Yer�mden 
kalktım ve g�zl�ce kend� yemeğ�m� ona 
verd�m. Böylece yoksul adam, gel�n�n 
z�yafettek� payıyla karnını doyurmuş 
oldu.”

Rab� Ak�va ayağa kalkarak “Böyle 
b�r m�tsva sonrasında yılanın zehr�nden 
kurtulman h�ç de şaşırtıcı değ�l!” ded�. 
“Z�ra pasukta ‘tsedaka ölümden kurtarır’ 
(M�şle 10:2) d�ye yazıyor. Ve gerçekten 
de bu pasuk sen�nle gerçekleşm�ş oldu!”

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON
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Hol A-Moed Günleri

Hol A-Moed günler�nde öyles�ne melaha yapmak yasaktır; ama �ht�yaç 
hal�nde melaha yapılab�l�r.

Hahamlarımız hang� durumlarda melaha yapılab�leceğ� konusunda düzenl� 
kurallar bel�rlem�şlerd�r. Bu yazımızda Hol A-Moed’de melaha yapmanın serbest 
olduğu b�rkaç durumu ele alacağız.

a. “Tsoreh A-Moed” (bayram �ht�yacı): Yeme-�çme �ht�yacını karşılama 
amaçlı her türlü melaha Hol A-Moed’de yapılab�l�r. Bunun yanında, eğer Hol 
A-Moed’�n kend�s� �ç�n gerekl�yse, yapılab�lecek başka melahalar da vardır.

b. “Davar A-Aved” (kayıp durumu): Eğer bel�rl� b�r mal bozulmak üzereyse, 
bunu önlemek �ç�n gereken� yapma zahmet�ne g�r�leb�l�r.

c. “Tsorhe A-Rab�m” (halkın �ht�yaçları): Hol A-Moed’de, halkın 
�ht�yaçlarını karşılama amaçlı melahaları yapmak serbestt�r. Örneğ�n sokaktak� 
çukurlar onarılab�l�r.

d. Bayrama yönel�k �ht�yaç malzemeler�n� satın almak �ç�n gereken paraya 
sah�p olmayan fak�r b�r� Hol A-Moed’de çalışab�l�r.
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Pumbed�ta yeş�vası başkanı Amora 
Rav Yosef’�n vefatından sonra, yeş�vanın 
başına geçmeye aday �k� haham vardı: Rav 
Yosef ve Raba.

Bab�l hahamları bu �k� büyük otor�te 
arasında hang�s�n�n d�ğer�ne göre 
öncel�kl� olması gerekt�ğ� konusunda 
karara varamıyorlardı. B�r tarafta “S�nay” 
lakabıyla anılan ve Tora’nın tümü üzer�nde 
b�lg� ve uzmanlığı �le ün salmış olan Rav 
Yosef, d�ğer tarafta �se kesk�n zekâsı 
neden�yle “oker Ar�m” (dağları söken) 
lakabıyla anılan Raba vardı. Bu konuda 
�s�m vermeks�z�n soru sormak üzere Erets-
Y�srael’dek� Hahamlara ulak gönderd�ler: 
“Hang�s� terc�h ed�l�r? ‘S�nay’ mı, yoksa 
‘oker ar�m’ m�?” Erets-Y�srael’den gelen 

cevaba göre ‘S�nay’ öncel�kl�yd�, çünkü 
gen�ş çaplı b�lg� ve uzmanlık son derece 
elzemd�r. Bu yetk�n cevaba dayanarak 
Rav Yosef’� roş yeş�va olarak seçt�ler; 
ama Rav Yosef, büyük tevazuu �le bunu 
reddett� ve arkadaşı Raba’nın roş yeş�va 
olarak atanmasını �sted�. Ve gerçekten de 
sonunda Raba, Pumbed�ta’dak� yeş�vanın 
başına geçerek 22 yıl boyunca bu görev� 
sürdürdü. Tüm bu yıllar boyunca mütevazı 
Rav Yosef, kend�s�n� Raba’ya tab� kıldı 
ve �k�s� b�rl�kte çok sayıda öğrenc� 
yet�şt�rd�ler. Raba 22 yıllık roş yeş�va 
görev�n�n ardından vefat ed�nce, Rav Yosef 
onun yer�ne geçt�, ama �k� buçuk yıl sonra 
o da vefat ett�.

Kim Kimdir? Babil’deki  Üçüncü Nesil Amoraim

Rav 
Yosef

MOED KATAN PEREK 1: MAŞKİN BET AŞELAHİN

B�r sonrak� pasukta Tora “hasadın [ardından] kend�l�ğ�nden yet�şen 
ürünler�n� b�çme ve kend�ne ayırdığın üzümler�n� toplama” demekted�r. Tarlada 
kend�l�ğ�nden yet�şen ürünlere “sef�h�n” adı ver�l�r. B�r tarla sah�b�n�n, Şemita yılı 
�ç�nde bu ürünler üzer�nde kend� sah�pl�ğ�n� göstererek onları sadece kend�s� �ç�n 
b�çmes� yasaktır. Onları efker (sah�ps�z) kılarak herkes�n kullanımına açmalıdır. 
Benzer şek�lde b�r bağ sah�b� de Şemita yılı �ç�nde kend� bağında koruma altında 
tuttuğu üzümlerle sadece kend�s� �ç�n bağ bozumu yapamaz. Ama onları efker 
kılıp herkes�n bağa g�rmes�ne ve üzümler� toplamalarına �z�n verd�kten sonra 
kend�s� de �ht�yacı kadar toplayab�l�r (Raş�’n�n Tora açıklamaları).

Gemara ayrıca, Şemita yılında yapılması yasak olmayan, ama Hahamlarımızın 
çeş�tl� sebeplerle yasakladıkları bazı toprak �şler� olduğunu da bel�rtmekted�r.

Pumbed�ta Yeş�vasında
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Güzel Huylar ve Görgü Kuralları

Gemara öneml� b�r kural öğretmekted�r: İnsan b�r �ş yapmak �sted�ğ� zaman, da�ma 
öncel�kle bu eylem�n�n sonuçlarının ne olacağını kontrol ed�p düşünmel�d�r.

Gemara’nın anlattığı üzere, Rab� Yanay’ın çok kesk�n zekâlı b�r öğrenc�s� vardı ve 
bu öğrenc� ders�n ortasında çok �y� ve zek�ce sorular sorardı. Ve �şte, çok sayıda �nsanın 
Rab� Yanay’ın ders�n� d�nlemek üzere bet m�draşta toplandığı b�r gün, bu öğrenc�… 
sürekl� sess�z duruyordu! H�ç soru sormuyordu!

Neden?
Çünkü bu öğrenc� kend� kend�ne şöyle düşünmüştü: “Evet, ben�m sorularım gayet 

�y� ve ben de hocamın sözler�n� �y�ce anlayab�lmek �ç�n bu soruları sormak zorundayım. 
Ama d�ğer yandan, bugün bet m�draşta çok �nsan var ve eğer Rab� Yanay’ın hemen 
cevap vermekte zorlanacağı b�r soru sorarsam, hocam mahcup olab�l�r! Bu nedenle 
sess�z kalacak ve soru sormayacağım.”

Gemara, bu şek�lde davranıp, eylemler� üzer�nde düşünerek bunların başkalarına 
zarar ver�p vermeyeceğ�n� d�kkatle değerlend�ren b�r k�ş�n�n Tanrı’nın get�receğ� 
kurtuluşa na�l olacağını söylemekted�r.
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Hırsızlıktan Kurtaran Örtü
Amora Rav Nahman ben Y�tshak’ın 

anne ve babasının ev�ndek� sev�nç büyüktü. 
A�lede yen� b�r bebek dünyaya gelm�şt� ve 
kalplerde, bu küçüğün �ler�de büyük b�r 
�nsan olması �ç�n ed�len duaların eşl�k ett�ğ� 
büyük b�r heyecan vardı.

Ama Rav Nahman ben Y�tshak’ın henüz 
�lk bebekl�k günler�nde, eve bazı astrologlar 
geld�. Ağızlarında h�ç de sev�nd�r�c� olmayan 
b�r haber vardı. G�zl� b�r köşede, küçük 
Nahman’ın annes�n�n kulağına “Yıldızlarda 

ve burçlarda gördüğümüz kadarıyla, yen� 
doğan oğlun gelecekte b�r hırsız olacak!” 
d�ye fısıldadılar.

Nahman’ın annes� duydukları karşısında 
telaşa kapılmıştı ve hemen kararını verd�. 
Bunun olmasına asla �z�n vermeyecekt�! 
Oğlunun, kend� saf n�yetler� doğrultusunda, 
büyük b�r Tora otor�tes� olacak şek�lde 
yet�şmes� �ç�n el�nden gelen tüm gayret� 
ortaya koyacaktı.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
211’de
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Davar A-Aved

Yukarıda, Hahamlarımızın Hol A-Moed’de “davar a-aved” durumunda melaha 
yapmaya �z�n verd�kler�n� görmüştük. Başka b�r dey�şle, eğer gereken yapılmadığı 
takd�rde kaybolacak veya bozulacak b�r mal söz konusuysa, gereken şey b�r melaha 
yapmayı gerekt�r�yor olsa b�le Hol A-Moed’de yapılab�l�r.

Gemara bu yaprakta “davar a-aved” konusunda bazı örnekler vermekted�r.
Tarlaları Sulamak: Gemara, eğer tarladak� ürünler, sulanmadığı takd�rde zarar 

görecekse Hol A-Moed’de tarlanın sulanab�leceğ�n� söylemekted�r. Gemara, hang� 
tarlaların sulanab�leceğ� ve hang�ler�n� sulamanın yasak olduğu konusunu gen�ş b�r 
şek�lde ele almış olan Tanna ve Amoraların öğret�ler�n� aktarmaktadır; z�ra bazı tarlalar 
her zaman sulanmayı gerekt�rmez ve Hol A-Moed’de onları sulamaktan kaçınılab�l�r.

Hayvan Avlamak: Gemara “davar a-aved” konusuna b�r örnek daha vermekted�r: 
Bahçeye g�r�p meyvelere zarar veren hayvanları avlamak. Örneğ�n fareler� yakalamak ve 
tarlaya zarar veren karıncaların bulunduğu del�kler� yıkmak serbestt�r.

Bu konuda Raban Ş�mon ben Gaml�el çok �lg�nç b�r şey söylem�şt�r: Eğer b�r del�kten 
karıncalarla b�rl�kte toprak alıp başka b�r karınca del�ğ�ne atarsak karıncalar b�rb�rler�yle 
kavga etmeye başlarlar ve sonunda öyle b�r “savaş” patlak ver�r k�, karıncalar b�rb�rler�n� 
öldürürler (Rabenu Hananel).

Yaprak
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Ev Kontrol Ed�lmeden Önce Eşyaların Çıkarılması
Tora, Metsora peraşasında “n�ge bat�m” 

(evler�n duvarlarında çıkan tsaraat lekeler�) 
konusunu öğretmekted�r. Erets-Y�srael’de, 
duvarlarından b�r�nde b�r tsaraat lekes� çıkan b�r 
ev tame hale gel�r. Ama bu tuma durumu hemen 
yürürlüğe g�rmez. Önce bu lekey� görmes� �ç�n b�r 
Koen çağrılır. Koen bunun gerçekten de ev� tame 
hale get�ren türden b�r leke olup olmadığını kontrol 
eder. Eğer öyleyse, ev� tame �lan eder.

Bu yaprakta Tora’dan, şüphel� b�r leken�n 
bel�rd�ğ� b�r ev� kontrol etmek üzere gelen Koen’�n 
nasıl davranması gerekt�ğ� konusunda rehberl�k sağlayan b�r pasuğu öğren�yoruz. Kutsal Tora’mız 
şöyle demekted�r: “Koen tal�mat ver�r ve Koen lekey� görmeye gelmeden önce ev� boşaltırlar; bu 
sayede evdek� her şey tame olmaz. Koen bunun ardından ev� görmeye gel�r” (Vay�kra 14:36).

Bu pasukta Tora, Koen’�n ev sak�nler�ne tüm eşyayı oradan çıkarmaları tal�matını vermes� 
gerekt�ğ�n� söylemekted�r. Koen evde bel�ren leken�n tame olup olmadığını kontrol etmek üzere 
eve ancak bundan sonra g�recekt�r. Neden? Çünkü eğer eşya �çer�deyken ev� tame �lan ederse, tüm 
eşya da hemen o anda tame olacaktır ve bazı eşyalar – yan� k�lden mamul olanlar – h�çb�r zaman 
arındırılamayacağı ve da�ma tame kalacağı �ç�n, bu, ev�n sak�nler� �ç�n büyük b�r kayıp anlamına 
gelecekt�r. Tora �şte böyle b�r durumu önlemey� amaçlamıştır.

Yaprak
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Rav Yosef hayatının büyük bölümünde 
kördü. Bu durumun sebepler�nden b�r� R�şon�m 
Dönem� otor�teler�n�n yazılarında yer almaktadır. 
Buna göre Rav Yosef, etrafındak� dört amalık 
alanın dışına bakmamak �ç�n kırk gün boyunca 
karanlık b�r evde oturmuş, ardından kend�s�ne 
parlak mermer taşlar get�r�lmes�n� �stem�şt�. 
Bunlara baktığı anda gözler� kamaşmış ve 
böylece kör olmuştu. Rav Yosef’�n kör olduğu 
gerçeğ� karşısında, onun Tora’da “S�nay” d�ye 
anılacak kadar müth�ş b�r uzman olması gerçekten 
hayranlık uyandırıcıdır. Âmâ olmasına rağmen, 
Rav Yosef yaşam sev�nc�n� asla kaybetmem�şt�r.

Tanrı “…ağzındak� Sözler�m, sen�n 
ağzından ve evladının ağzından ve evladının 
evladının ağzından ayrılmayacak” (Yeşayau 
59:21) dem�şt�r. Gemara Rav Yosef’�n, “sen�n 
ağzından… ayrılmayacak” kısmının kend�s� �ç�n 
gerçekleşmes� amacıyla kırk gün oruç tuttuğunu, 

“sen�n ağzından ve evladının ağzından… 
ayrılmayacak” kısmının gerçekleşmes� amacıyla 
kırk gün daha ve “sen�n ağzından ve evladının 
ağzından ve evladının evladının ağzından 
ayrılmayacak” kısmı �ç�n de üçüncü b�r kırk 
gün oruç tuttuğunu aktarır. Bunun ardından Rav 
Yosef, bu aşamadan sonra Tora’nın “kend� hanına 
hep ger� döneceğ�n�”, yan� b�r a�lede üç nes�l Tora 
uzmanı olduktan sonra, bunun sonrak� nes�llerde 
de devam edeceğ�n� söylem�şt�r. Ve gerçekten de 
Rav Yosef buna na�l olmuş, oğlu Rav Nahman ve 
torunu Rav D�m� de b�rer tal�md haham hal�ne 
gelm�şlerd�r.

Rav Yosef seksen yaşındayken vefat etm�şt�r. 
Öldüğü gün b�r muc�ze meydana gelm�ş ve 
Fırat Nehr�’n�n üzer�ndek� köprüler b�rb�rler�yle 
buluşmuştur.

Onun ardından yer�n� öğrenc�s� Abaye 
almıştır.

Kim Kimdir? Babil’deki  Üçüncü Nesil Amoraim

Rav 
Yosef

MOED KATAN PEREK 1: MAŞKİN BET AŞELAHİN

Yaşamı ve Vefatı

Bayram Neşes�
Kutsal Tora’mız bayramlarda neşel� olmamızı emretmekted�r. Pasukta “Bayramında 

neşelenmel�s�n” (Devar�m 16:14) denmekted�r. Bu yaprakta, bu nedenle, Hol A-Moed’de düğün 
düzenlenemeyeceğ�n� öğren�yoruz, çünkü bayram �ç�ndek� neşe yalnızca bayramın kend�s�yle 
alakalı olmalı ve düğün neşes�yle bayram neşes� b�rb�r�ne karıştırılmamalıdır.

Bayramda neşelenme m�tsvası nasıl yer�ne get�r�l�r? Rambam’ın yazdığı üzere, k�ş� bayramda 
neşelenmek, eş�n� ve çocuklarını da neşelend�rmekle yükümlüdür. Çocuklara – sevd�kler� 
şekerlemelerden satın alır. Eş�ne – güzel g�ys�ler veya takılar satın alır. Erkekler de et y�y�p şarap 
�çerler ve bu şek�lde herkes neşel� olacaktır.

Yaprak
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MOED KATAN PEREK 1: MAŞKİN BET AŞELAHİN

I. Bet-Am�kdaş’ın İnşası

Bet-Am�kdaş’ın �nşa ed�lmes� �ç�n Y�srael halkı Erets-Y�srael’e g�rd�ğ� zaman Bet-
Am�kdaş’ı hemen �nşa etmem�şt�. Başlarda korban �badet�n� önce G�lgal’a yerleşt�r�len, 
sonraları da başka yerlere taşınan M�şkan’da gerçekleşt�r�yorlardı.

Bet-Am�kdaş’ın �nşası konusuyla �lg�lenmeye Kral Dav�d başladı. Gerekl� gümüş 
ve altınları hazırladı Mor�ya Dağı’nı Aravna A-Yevus�’den satın aldı ve Bet-Am�kdaş’ın 
temeller�n� de �nşa ett�. Ama Bet-Am�kdaş’ın kend�s�n� �nşa eden, Kral Dav�d’�n oğlu Kral 
Şelomo oldu. Bet-Am�kdaş’ın �nşası b�rkaç yıl sürdü ve �nşaat, Bene-Y�srael’�n Mısır’dan 
çıkışının dört yüz seksen yıl sonrasında T�şr� ayında sona erd�.

Bu yaprakta o T�şr� ayında tüm Y�srael halkının, Bet-Am�kdaş’ın �badete açılmasını 
kutlamak üzere Yeruşalay�m’e toplandığını ve orada sıra dışı b�r neşen�n yaşandığını 
öğren�yoruz. Gemara’da ayrıca, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın bu büyük kutlamaya 
katılan tüm Yahud�lere, Gelecek Dünya’dak� yaşama na�l olacaklarına da�r söz verd�ğ� 
söylenmekted�r.

I. Bet-Am�kdaş dört yüz on yıl ayakta kalmış; bunun ardından Bab�l İmparatoru 
Nevuhadnetsar burayı yıkmış ve Yahud�ler� Bab�l’e sürmüştür.

Yaprak
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Hol A-Moed’de T�caret
Yaprak
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Hol A-Moed’de t�caret yapılmaz. Alım ve satım �şlemler� gerçekleşt�r�lmez. Yalnızca 

Hol A-Moed’e da�r �ht�yaçları karşılama amacıyla, örneğ�n süt, ekmek ve bayram �ç�n 
gereken d�ğer y�yecek maddeler� satın alınab�l�r.

Gemara, Hahamlarımızın, zararı önleme amacıyla Hol A-Moed’de t�caret yapmaya �z�n 
verd�kler� bazı durumların varlığından bahsetmekted�r. Ş�md� bunlardan b�r�n� öğreneceğ�z.

D�kkat ed�n! “Anapara” �le “kâr” arasındak� farkı mutlaka s�z de b�l�yorsunuzdur. 
D�yel�m k� Reuven’�n, �k� yüz şekel değer�nde on çuval patates� var ve bunları b�r�ne �k� 
yüz ell� şekele satab�l�yor. Bu patatesler�n “anaparası” �k� yüz şekeld�r; yan� mal�yet olarak 
değer� budur. D�ğer ell� şekel �se “kâr”dır.

Hahamlarımız şöyle dem�şlerd�r: Eğer Reuven patates f�yatının düşmek üzere olduğunu 
ve “anapara” açısından da kayba uğrayacağını görüyorsa, o zaman, kayba uğramamak �ç�n 
bunları Hol A-Moed’de satab�l�r (Şulhan Aruh Orah Hay�m 539).

Rambam öneml� b�r nokta eklemekted�r: B�r Yahud� bayramda neşelen�rken, zavallı 
fak�r ve yoksul �nsanları da kes�nl�kle unutmamalıdır, çünkü onların da bayramda neşel� 
olmalarını sağlamak gerek�r (Şulhan Aruh Orah Hay�m 529’da aktarılmaktadır).

Bet-Am�kdaş’ın ayakta olduğu dönemlerde bayramda neşelenme m�tsvasını korbanların 
et�n� y�yerek yer�ne get�r�rlerd�. Bu nedenle bayramlarda Yeruşalay�m’e gelenler 
beraberler�nde özel b�r Şelamim-korbanı get�r�rlerd�. Bu korbana “şalme s�mha” (neşe 
amaçlı Şelamim-korbanları) adı ver�l�rd�, çünkü bu, bayramda neşelenme m�tsvasını yer�ne 
get�rme amacıyla et� yenen b�r Şelam�m-korbanıydı.

Bayram İht�yaçları

Yaprak
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Hol A-Moed’de y�yecek maddeler� hazırlanab�l�r ve bu nedenle, yeme amacıyla meyve 

koparmak serbestt�r. Aynı şek�lde, b�r dükkândan y�yecek maddeler� de satın alınab�l�r.
Hol A-Moed’de y�yecekler�n hazırlanması veya korunmasında kullanılan araçları tam�r 

etmek de serbestt�r. Örneğ�n yemek p�ş�rmek �ç�n kullanılan b�r fırın ve y�yecekler�n taze 
kalması �ç�n kullanılan b�r buzdolabı bozulduğu takd�rde onarılab�l�r.

Hahamlarımız şöyle dem�şlerd�r: Hol A-Moed’de, y�yecekle �lg�l� olmayan mallar 
da, eğer Hol A-Moed’de kullanılması gerek�yorsa, tam�r ed�leb�l�r. Örneğ�n balkonun 
korkulukları kırıldıysa ve onarıma �ht�yacı varsa, bu yapılab�l�r. Ama onarım �şlem�n�n usta 
�ş� b�r çalışmayla yapılması yasaktır. Bu nedenle, �y� ve sab�t b�r korkuluk yapıldığı zaman 
olduğu g�b� beton ve tuğla kullanılarak değ�l, �ht�yacı karşılayacak şek�lde tahta kalas ve 
ağaç dallarından geç�c� b�r korkuluk yapılır ve asıl sab�t korkuluğun �nşası bayram sonrasına 
bırakılır.
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B�şule Nohr�m

Beezrat A-Şem, Masehet Avoda 
Zara’da “B�şule Nohr�m” konusunu ele 
alacağız. Hahamlarımız, bazı şartlar 
altında, Yahud� olmayan b�r� tarafından 
p�ş�r�lm�ş b�r y�yeceğ� yemey�, 
bu y�yeceğ�n Kaşer olduğundan, 
örneğ�n �ç�nde et-süt karışımı veya 
gereğ�nce kes�lmem�ş b�r hayvanın 
et� bulunmadığından yüzde yüz em�n 
olunsa b�le, yasaklamışlardır.

Hahamlarımızın bu yasağı 
koymalarının amacı, Yahud�lerle yabancılar arasında bell� b�r mesafey� korumak 
ve as�m�lasyonu önlemekt�r.

Gemara, Yahud� olmayan b�r� p�ş�rm�ş olsa da yeneb�lecek bazı yemekler 
olduğunu bel�rtmekted�r. Bunlar genel olarak, p�şm�ş halde değ�lken de yeneb�len 
y�yeceklerd�r. Örneğ�n havuç, p�şmem�şken de yeneb�len b�r y�yecekt�r ve bu 
nedenle, Yahud� olmayan b�r�n�n p�ş�rd�ğ� havucu yemek yasak değ�ld�r. Neden? 
Çünkü yeneb�lmes� �ç�n p�ş�r�lmey� gerekt�rmeyen türde b�r y�yecek “öneml� b�r 
y�yecek” sınıfında sayılmaz ve Hahamlarımız bu g�b� y�yecekler� yasaklarına dâh�l 
etmem�şlerd�r.

N�tek�m Gemara, Rab� Yeuda Nes�a’nın, yabancı b�r� tarafından kaynatılmış 
suyu �çt�ğ�n� kaydetmekted�r; z�ra su, kaynatılmadan da �ç�leb�len b�r madded�r.

Yaprak
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Üçüncü nes�lde Bab�l’de yaşamış 
Amoralardan b�r�d�r.

Bazılarına göre babası Şemuel, 
Bab�l’dek� �lk Amora�m nesl�nde Neardea 
yeş�vasının başkanlığını yapmış olan ünlü 
Amora Şemuel’d�r.

Raba bar Şemuel Bab�l’de yaşamış 
ve Tora’yı Rav Şeşet ve Rav H�sda’dan 
öğrenm�şt�r. Barayta öğret�ler�ndek� 
uzmanlığı ve bunların ayrıntıları 
hakkındak� t�t�zl�ğ� �le ünlenm�şt� ve bu 
nedenle kend� nesl�ndek� başka Amoraların 
önünde barayta öğret�ler�n� ezberden 
söylerd�. (Amoralar Tora öğrend�kler� 

zaman, yanlarında, barayta öğret�ler�n� 
kel�mes� kel�mes�ne ezberden söylemekle 
görevl� b�r haham da olur ve gerekt�ğ�nde 
�stenen baraytayı onlara söylerd�. Öğren�m 
hep sözlü gerçekleşt�r�ld�ğ� �ç�n bu öneml� 
b�r gerekl�l�kt�.) Raba bar Şemuel’�n 
bu uzmanlığından hocası Rav H�sda da 
faydalanmış, bel�rl� b�r barayta öğret�s�n� 
onun önünde söylemes�n� �stem�şt�r (bkz. 
Baba Kama 98b). Benzer şek�lde b�rçok 
Amora bel�rl� b�r alahayı doğrulama 
�ht�yacı duyduklarında onun ezberden 
söyled�ğ� baraytalardan yararlanmışlardır.

Kim Kimdir? Babil’deki  Üçüncü Nesil Amoraim

Raba 
bar Şemuel

MOED KATAN PEREK 2: Mİ ŞEAFAH

MASEHET MOED KATAN
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Mİ ŞEAFAH
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Erev Pesah’ta Melaha Yasağı

Hol A-Moed’de Tıraş Olma ve Çamaşır Yıkama Yasağı

Erev Pesah’ta, gün ortasından �t�baren bell� başlı melahalar yapılmaz.
Neden? Çünkü Pesah-korbanı gerçekleşt�r�ld�ğ� zaman tüm Y�srael halkı 

Yeruşalay�m’de toplanır ve Erev Pesah’ta gün ortasından �t�baren Pesah-korbanını 
yer�ne get�r�rlerd�. Bu korban gün ortasından �t�baren yapılmaya başlandığı �ç�n, 
o saatten �t�baren Yom Tov’da olduğu g�b� davranırlar ve bell� başlı melahaları 
yapmazlardı.

Günümüzde ne yazık k� Bet-Am�kdaş yıkık halded�r ve korbanlar 
yapılamamaktadır. Ama Erev Pesah’ta bazı melahaları yapma konusundak� 
yasak yürürlükte kalmıştır.

Hang� melahalar yasaktır?
Bu yaprakta bu konudak� melahaların üçünü öğren�yoruz:

a. Saç tıraşı olmak yasaktır.
b. Terz�ler�n g�ys� d�kmeler� yasaktır.
c. Çamaşır yıkamak yasaktır.

Hol A-Moed günler�nde tıraş olmak ve çamaşır yıkamak yasaktır.
Bu yaprakta, Hol A-Moed’de kullanmak �ç�n �ht�yaç duyulan g�ys�ler�n b�le 

yıkanmasının yasak olduğunu öğren�yoruz!
Yıkama �şlem�n�n amacı bayramı onurlandırmak olduğuna göre bu yasağın 

sebeb� ned�r?
Gemara’nın açıklamasına göre, eğer Hol A-Moed’de Hol A-Moed �ç�n 

çamaşır yıkamak serbest olursa, bazı �nsanlar bayramdan önce kend� kend�ler�ne 
“Ş�md� çok meşgulüz; tüm bayram yemekler�n� hazırlamamız, Pesah ar�fes�nde 
ev� tamamen tem�zlemem�z, Sukot ar�fes�nde suka yapmamız vs. gerek�yor. 
Bu nedenle tıraş olma ve çamaşır yıkama �ş�n� Hol A-Moed’e bırakalım” d�ye 
düşüneceklerd�r.

Ve o zaman ne olacaktır? Bayrama tıraşsız ve yıkanmamış g�ys�lerle 
g�receklerd�r k� bu da bayramın onuruna aykırıdır. Bu nedenle Hahamlarımız Hol 
A-Moed’de tıraş olmayı ve çamaşır yıkamayı yasaklamışlardır. Böylece herkes, 
bayrama gerekt�ğ� g�b� tıraşlı halde ve tem�z g�ys�lerle g�recekt�r.

Gemara, sadece tek b�r g�ys�s� olan ve bu g�ys�s� Hol A-Moed’de k�rlenen b�r 
k�ş�n�n onu yıkayab�leceğ�n� söylemekted�r. Hol A-Moed’de küçük çocukların 
g�ys�ler� de yıkanab�l�r, çünkü onlar bütün g�ys�ler�n� k�rlet�rler.

Yaprak
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Üçüncü Amora�m nesl�nde Bab�l ve Erets-
Y�srael’de yaşamış b�r Amoradır.

Bab�l’de doğmuş ve orada Amoralar Raba 
ve Rav Yosef’ten Tora öğrenm�şt�r.

T�car� faal�yetler� neden�yle b�rçok 
kez Erets-Y�srael’e çıkmış ve Bab�l’dek� 
Hahamlarla Erets-Y�srael’dek� Hahamlar 
arasında alahaların aktarımı �ç�n elç�l�k 
görev�nde bulunmuştur.

Erets-Y�srael’de Rab� Am�, Rab� Aba ve 
Rav Avua’nın yanında öğren�m görmüştür. 
Hahamların arasında otururdu ve b�rçok kez 
onun kararlarını alaha olarak kabul etm�şlerd�r.

Dürüstlüğü hakkında Hahamlar “Kalb�nde 
doğruyu konuşan” (Te�l�m 15:2) pasuğunu 
söylerlerd�. B�r keres�nde Rav Safra b�r eşeğ�n� 
satışa çıkarmıştı. B�r adam gel�p eşeğ� ondan 

bel�rl� b�r f�yatla almak �sted�. O sırada Rav Safra 
Ker�at Şema’nın ortasındaydı ve bu nedenle 
o f�yatı söyleyen adama cevap veremed�. 
Müşter�, Rav Safra’nın cevap vermemes�n�, 
tekl�f ett�ğ� f�yatı beğenmemes�ne bağladı ve 
bu nedenle tekl�f�n� yükseltt�. Rav Safra Ker�at 
Şema’yı b�t�rd�kten sonra, adama g�tt� ve “Bana 
�lk f�yatı söyled�ğ�nde kalb�mde bunu kabul 
etm�şt�m. Bu nedenle, yaptığın �k�nc� tekl�f �ç�n 
ekled�ğ�n tutarı almayacağım” ded�.

Rav Safra’nın yakın arkadaşları arasında, 
Bab�l’dek� dördüncü nesl�n büyükler�nden, 
Amoralar  Abaye ve Rava da vardı ve Rav 
Safra’dan öğrend�kler� çok sayıda alaha onların 
bet m�draşında sürekl� olarak �rdelen�rd�.

Rav Safra Bab�l’de, nesl�n büyüğü Abaye 
hayattayken Pumbed�ta şehr�nde vefat etm�şt�r.

Kim Kimdir? Babil’deki  Üçüncü Nesil Amoraim

Rav 
Safra
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Metsora Kuralları

Bet-Am�kdaş’ta İlk Kez Görev Yapan Koen

Bu yaprakta “tumat metsora” (tsaraat adlı manev� kaynaklı c�lt hastalığının sebep 
olduğu tuma) hakkında b�lg� alıyoruz.

Beden�nde tsaraat lekes� (İbran�ce: nega) olan b�r k�ş� b�r Koen’e g�derek bunu ona 
göstermel�d�r. Koen bu lekey� �nceleyerek tsaraat olup olmadığını bel�rler; z�ra “Tazr�a” 
peraşasında tsaraatın kes�n �şaretler�n�n neler olduğu yazılıdır. Eğer Koen bu k�ş�de tsaraat 
olduğunu tesp�t ederse ona “Sen tames�n” der ve o k�ş� hemen o anda tumat metsora �le tame 
hale gel�r. O andan �t�baren, şeh�r surlarının dışına çıkmalı ve tsaraat rahatsızlığı geçene 
kadar orada kalmalıdır. Ve eğer karşısına b�r k�ş� çıkarsa ona “D�kkat et! Tamey�m. Bana 
dokunma” demel�d�r.

Sefer A-H�nuh (m�tsva 169), tsaraat lekes� olan b�r k�ş�n�n doktora değ�l, özell�kle 
b�r Koen’e g�tme gerekl�l�ğ� üzer�nde durur. Bunun amacı, o k�ş�n�n, söz konusu tsaraat 
lekes�n�n tıbb� b�r mesele olmadığını, �şlem�ş olduğu günahlar neden�yle başına geld�ğ�n� 
ve geçmes�n� �st�yorsa teşuva yapması gerekt�ğ�n� vurgulamaktır. Tsaraat hastası olan k�ş� 
(metsora) tek başına şeh�r dışında oturur ve ne konuda teşuva yapması gerekt�ğ�n� düşünür. 
Ve teşuva yaptığı zaman, Kutsal ve Mübarek Tanrı onu tsaraat hastalığından kurtarır.

Sevg�l� çocuklar! Bu yazımızda Koenler�n Bet-Am�kdaş’tak� �badette görev almaya na�l 
olacakları �lk güne nasıl hazırlandıklarını öğren�yoruz.

Bet d�n, Koenlere korbanlarla �lg�l� alahaları öğretecek özel talm�d hahamlar 
görevlend�r�rlerd�. Bu öğretmenler onlara örneğ�n, korbanın kanının nasıl alınacağını, 
M�zbeah üzer�nde onunla nasıl �şlem yapılacağını ve daha b�rçok alahayı öğret�rlerd�.

Y�rm� yaşına gelen b�r Koen, Bet-Am�kdaş’ta yer alan ve Koenlerden oluşan özel b�r bet 
d�ne g�derd�. Orada onun Bet-Am�kdaş’tak� �badete uygun olup olmadığı değerlend�r�l�rd� ve 
göreve kabul ed�ld�ğ� takd�rde o gün o Koen �ç�n b�r bayram günü olurdu (Masehet M�dot).

B�r Koen �lk kez görev yaptığında, Lev�ler�n korbanlar gerçekleşt�r�l�rken ayakta durup 
şarkı söyled�kler� sırada �badete g�rerd� (Rambam, İlhot Kele A-M�kdaş 5:15). 

Yaprak
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Naz�r’�n Tıraşı

Tırnak Kes�m�

Bu yaprakta b�r naz�r�n get�rd�ğ� korbanları öğren�yoruz.
“Naz�r” olma vaad�nde bulunan b�r k�ş�n�n, naz�rl�k dönem� boyunca şarap �çmes�, 

üzüm yemes�, tıraş olması ve b�r ölüyle temas veya aynı çatı altında bulunma sonucunda 
tame olması yasaktır.

Naz�rl�k dönem� sona erd�ğ�nde naz�r�n Bet-Am�kdaş’a üç korban get�rmes� gerek�rd�: 
B�r Hatat-korbanı, b�r Ola-korbanı ve b�r de Şelamim-korbanı. Bu korbanları, beezrat 
A-Şem, Masehet Naz�r’de öğreneceğ�z.

Söyled�ğ�m�z g�b�, naz�rl�k dönem� boyunca b�r naz�r�n tıraş olması, şarap �çmes� ve 
ölü neden�yle tame olması yasaktır. Ama korbanlarını get�rd�ğ� andan �t�baren artık bunları 
yapab�l�r.

Naz�r korbanlarını gerçekleşt�rd�kten sonra Bet-Am�kdaş’tak� ezrat naş�me (kadınlar 
avlusu) g�derd�. Orada “L�şkat A-Nez�r�m” (naz�rler da�res�) adı ver�len özel b�r salon 
yer alırdı. Bu salonda ne m� yapılırdı? Naz�r�n tüm kılları tıraş ed�l�r ve get�rm�ş olduğu 
Şelamim-korbanının et�n�n p�ş�r�lmes�nde kullanılan ateşte yakılırdı.

Gemara’da, her ne kadar daha önce öğrend�ğ�m�z g�b� Hol A-Moed’de tıraş olmak 
yasaksa da, eğer naz�rl�k dönem� Hol A-Moed’de sona ererse, b�r naz�r�n, get�rmekle yükümlü 
olduğu korbanlarını gec�kt�rmemek �ç�n y�ne de tıraş olması gerekt�ğ� bel�rt�lmekted�r.

Bu yaprakta tırnak kes�m� hakkında bazı alahalar öğren�yoruz.
Mutlaka d�kkat etm�şs�n�zd�r; tırnak kes�l�rken h�çb�r tırnak parçasının yere düşmemes� 

�ç�n çok d�kkat ed�l�r. Bu yaprakta, tırnağa basmanın tehl�ke yaratab�leceğ� söylenmekted�r 
ve bu nedenle yere tırnak düşürmemeye özen göster�l�r.

Gemara, tırnakların genelde toprağa gömüldüğünü veya yakıldığını söylemekted�r. 
Günümüzde tırnaklar çoğunlukla tuvalete atılır.

Acaba Hol A-Moed’de tırnak kes�leb�l�r m�?
Gemara bu konuda b�r görüş ayrılığına yer vermekted�r. Rab� Yeuda bunun yasak 

olduğu görüşündeyken, Rab� Yose’ye göre bu serbestt�r.
Alaha konusunda farklı gelenekler vardır. Bazı otor�teler Rab� Yose’n�n görüşü 

doğrultusunda Hol A-Moed’de tırnak kes�leb�leceğ�ne hükmetm�şken, bazıları �se Hol 
A-Moed’de tırnak kes�lemeyeceğ�, ama eğer b�r k�ş� bayram ar�fes�nde tırnaklarını kesm�şse 
ve tırnakları tekrar uzamışsa, o zaman bunları Hol A-Moed’de de keseb�leceğ� görüşünded�r 
(bkz. Şulhan Aruh Orah Hay�m 532 ve Rema; M�şna Berura 2).

Yaprak
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Hırsızlıktan Kurtaran Örtü (devam)
Fedakâr anne, kıymetl� oğlunu bu 

kaderden nasıl koruyup kollayacağı 
konusunda b�r plan yapmak �ç�n aklını sürekl� 
buna yoruyordu. Sonunda, kalb�nde, atacağı 
cesur adıma da�r karar aldı.

O andan �t�baren, Rav Nahman’ın annes�, 
oğlu Nahman’ın başının h�çb�r zaman örtüsüz 
olmamasına çok, ama çok d�kkat edecekt�. 

Ama bu her Yahud� erkeğ�n başına koyduğu 
türden normal b�r örtü olmayacaktı; z�ra 
bu bas�t örtüyle başını örtmeye, Tanrı’sına 
�nanan her Yahud� zaten özen göster�rd�. Rav 
Nahman’ın annes�, bu normal baş örtüsüne 
ek olarak, oğlunun başını özel b�r gocukla 
örtecekt�.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
213’te
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Hemen eller�n� ve ayaklarını Bet-Am�kdaş’tak� k�yorda (özel b�r su haznes�) �lk kez 
yıkar ve sonra da hayatındak� �lk korbanın �şlemler�n� yapmaya geçerd�. Hang� korbanı 
gerçekleşt�r�rd�? Bu yaprakta, göreve �lk kez başlayan b�r Koen’�n, b�r M�nha-korbanı 
get�r�p bunun �şlemler�n� şahsen yaptığını öğren�yoruz. Bu korbana “M�nhat H�nuh” (göreve 
başlama amacıyla get�r�len M�nha-korbanı) adı ver�l�rd�, z�ra Koen Bet-Am�kdaş’tak� �badet 
görev�ne �lk olarak bu korbanla başlardı. (Not: M�nha-korbanı, hayvanla değ�l, �rm�kle 
yapılan özel b�r korban türüdür. Bkz. I. K�tap, sayfa 211 ve VI. K�tap, Masehet Menahot.)
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Moşe Rabenu’nun Koyduğu Kural

Bu yaprakta Gemara, Masehet’�n sonuna kadar �şleyeceğ� avelut (yas) konusuna 
başlamaktadır. Yakınlarından (bkz. sıradak� yazımız) b�r� vefat eden b�r k�ş� onun �ç�n 
yas tutmalıdır. Böyle b�r�ne “avel” adı ver�l�r.

Avelut konusunda b�rçok alaha vardır. Bu alahalar, örneğ�n k�mler �ç�n yas tutmak 
gerekt�ğ�, yas günler�nde ne şek�lde davranıldığı, yas dönem�n�n ne kadar sürdüğü, yas 
dönem�nde herhang� b�r �şle meşgul olunup olunamayacağı ve bunlar g�b� daha b�rçok 
konuya değ�n�r.

Herkes�n b�ld�ğ� g�b�, Tanrı gec�nden vers�n, b�r k�ş� öldüğü zaman, yakınları onun 
�ç�n “ş�va” (yed�) adı ver�len yed� günlük b�r yas dönem� boyunca yerde oturur.

M�şna, eğer avel “ş�va” oturmaya başladıysa ve o dönem �ç�ne b�r bayram rastladıysa, 
yasın sona erd�r�leceğ�n� bel�rtmekted�r. Örneğ�n eğer b�r k�ş� “ş�va” oturmaya Pesah 
bayramı ar�fes�nde öğleden sonra başladıysa, bayramın başlamasıyla b�rl�kte “ş�va”yı 
keser ve herkes g�b� bayramda neşelen�r. Ayrıca bayramın b�t�m�nden sonra “ş�va” 
oturmaya devam etmes�ne gerek yoktur.

“Şiva” oturma kuralını k�m koymuştur? Moşe Rabenu. Şunu b�lmek �lg�nç 
olacaktır k�, düğün sonrasında gel�n ve damadın yed� gün boyunca neşelenmeler� 
kuralını koyan da Moşe Rabenu’dur (Rambam; İlhot Evel başı).

Yaprak
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Üçüncü nes�ldek� Amoralardan b�r� ve 
Bab�l’dek� dördüncü Amora�m nesl�n�n 
büyükler�n�n ve l�derler�n�n hocasıdır.

Tora’yı önceler� Rav’dan ve daha 
sonraları Rav Una’dan öğrenm�şt�r ve Rav 
Una’nın başlıca öğrenc�s� olarak kabul 
ed�l�r. Benzer şek�lde Rav Y�rmeya bar 
Aba’nın yanında da Tora öğrenm�şt�r.

Sonraları Neardea’dak� esk� “Be 
Ken�şta DeŞaf VeYat�v” (yer�nden sökülüp 

başka yere yerleşt�r�lm�ş bet keneset; bkz. 
sayfa 40) adlı s�nagogda Tora öğrenm�ş 
ve öğretm�şt�r. Bu s�nagog Yeuda Kralı 
Yehonya’nın, Bab�l’e sürüldüğü sırada 
Yeruşalay�m’den alarak yanında get�rd�ğ� 
taş ve toprakla �nşa ed�lm�şt� (Meg�la 29a).

Bunun ardından Mehoza’ya geçm�şt�r 
ve en sonunda Sura yakınlarındak� Şalh� 
kent�nde kend�s�ne a�t b�r bet m�draş ve 
yeş�vası olmuştur.

Kim Kimdir? Babil’deki  Üçüncü Nesil Amoraim

Rav 
Şeşet

MOED KATAN PEREK 3: VEELU MEGALEHİN

Hayatından Kesitler

Yed� Yakın Akraba
Yukarıda, Tanrı gec�nden vers�n, yakın b�r akrabanın ölümü sonrasında yas tutmak 

gerekt�ğ�n� öğrenm�şt�k. Acaba her akraba �ç�n yas tutmak gerek�r m�? Hayır! Gemara bu 
bağlamda k�mler�n “yakın akraba” sayıldığını Koenlerden öğrend�ğ�m�z� bel�rtmekted�r.

B�l�nd�ğ� g�b� Koenler�n b�r ölü neden�yle tame olmaları yasaktır. Bu nedenle b�r 
Koen, �ç�nde ölü b�r�n�n bulunduğu b�r b�naya g�remez ve mezarlara dokunamaz; z�ra 
bunları yapması hal�nde tame olacaktır.

Ancak Tora bunu sınırlamaktadır: Eğer b�r Koen’�n “yakın b�r akrabası” vefat 
ederse, o zaman Koen’�n, o akrabasının cenaze �şlemler� �ç�n tame olması gerek�r. Söz 
konusu yakın akrabalar yed� taned�r: a. Koen’�n eş�. b. Babası. c. Annes�. d. Oğlu. e. 
Kızı. f. Erkek kardeş�. g. Evlenmem�ş kız kardeş�.

Hahamlarımız, ölümü hal�nde yas tutmayı gerekt�ren yakın akrabaların k�m 
olduğunu �şte buradan öğrenm�şlerd�r. Ancak Hahamlarımız buna b�r ekleme yaparak, 
her ne kadar Koenler sadece henüz evlenmem�ş olan kız kardeşler� �ç�n tame olab�l�rlerse 
de, yas söz konusu olduğunda, evlenm�ş b�r kız kardeş �ç�n de yas tutulması gerekt�ğ�ne 
hükmetm�şlerd�r.

Bu akrabalara “şivat a-kerov�m” (yed� yakın) adı ver�l�r.

Yaprak
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Yed� Yas Günü

“Terefa” Hayvan

Yed� yakından b�r� vefat ett�ğ� zaman yed� gün yas tutmak m�tsvadır.
Gemara, Tora’ya göre sadece b�r gün yas tutmanın m�tsva olduğunu ve 

yukarıda öğrend�ğ�m�z g�b�, Moşe Rabenu’nun yas dönem�n�n yed� gün olmasına 
karar verd�ğ�n� bel�rtmekted�r.

Bu yaprakta, kutsal Atalarımızın da yakınları �ç�n yed� gün yas tuttuklarını 
öğren�yoruz.

Tora’nın anlattığı üzere, Yaakov Av�nu öldüğü zaman “Yarden’�n kıyısında 
bulunan Goren Aatad’a geld�ler. Burada [Yaakov’u] büyük ve görkeml� b�r 
törenle methett�ler. Babası �ç�n yed� gün boyunca yas tuttu” (Bereş�t 50:10). 
Son cümlede, Yosef A-Tsad�k’�n, babası Yaakov Av�nu �ç�n yed� gün yas tuttuğu 
anlatılmaktadır.

Mutlaka soruyorsunuzdur: Bu Tora’da yazılı olduğuna göre, bu kuralı Moşe 
Rabenu’nun ayrıca koymasına neden gerek vardı? İşte Tora’nın emr� zaten bu 
yönde! Ama Rambam bunu şöyle açıklamaktadır: Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın 
S�nay Dağı’nda emretm�ş olmadığı herhang� b�r şey, daha önceler� uygulanıyor 
�d�yse b�le, Tora’nın b�r m�tsvası olarak sayılmaz (İlhot Evel 1:1).

Bu yaprakta b�r hayvanın “terefa” olması hakkında b�lg� alıyoruz.
“Terefa” ter�m�n�n ne anlama geld�ğ�n� açıklamak �ç�n öncel�kle b�r noktayı 

hatırlamamız gerek�r: Tora, “şehita” adı ver�len kes�m �şlem� olmadan ölmüş 
b�r hayvanı veya kuşu yememey� emretm�şt�r. Buna ek olarak Tora, “yırtılmış” 
b�r hayvanın, örneğ�n kırda onu avlamak �steyen b�r aslan veya kurt tarafından 
pençeyle yaralanmış b�r hayvanın yenmes�n� de yasaklamaktadır ve bu hayvanı 
“şehita” �le öldürmek �şe yaramayacaktır. Böyle b�r hayvana “terefa” adı ver�l�r.

Acaba b�r aslan tarafından kulağından yaralanmış b�r hayvan da “terefa” 
sayılır mı? Hayır! Beezrat A-Şem, Masehet Hul�n’de, “terefa” türler�n� ve hang� 
hayvanın “terefa” sayıldığını öğreneceğ�z. Örneğ�n akc�ğer�nde çok küçük de 
olsa b�r del�k açılmış b�r hayvan “terefa” olur.

Şunu b�lmek öneml�d�r: B�r hayvan yalnızca, yırtıcı b�r hayvan tarafından 
yaralandığı zaman değ�l, akc�ğer�nde b�r bıçak veya b�r �ğneyle del�k açıldığı 
zaman da yenmes� yasak b�r “terefa” hal�ne gel�r.

Sefer A-H�nuh (Paraşat M�şpat�m, m�tsva 73), genel olarak, Tora’nın 
Yahud�lere yemey� yasakladığı y�yecekler�n sağlıklı olmadığını yazar. Doğru; 
ney�n sağlıklı olduğunu her zaman b�lmemektey�z, ama evren� yaratmış olan 
Kutsal ve Mübarek Tanrı her şey� b�lmekted�r.
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MOED KATAN PEREK 3: VEELU MEGALEHİN

Hırsızlıktan Kurtaran Örtü (devam)
Bu özel �lave, oğlunda b�r ağırbaşlılık 

ve b�r Yahud� c�dd�yet� yaratacak ve bu da 
onu normal�n ötes�nde b�r Tanrı korkusuna 
sevk edecekt�. Böyle b�r Tanrı korkusuna 
sah�p olduğunda da hırsızlık d�ye b�r şey 
kes�nl�kle söz konusu olmayacaktı.

Oğlu Nahman’a “Ben� �y� d�nle sevg�l� 
oğlum” ded�. “Tanrı korkusuna sah�p olmak 
�ç�n başının her zaman bu özel gocukla 
örtülü olmasına t�t�zl�kle d�kkat et.”

“Sadece bu da değ�l” d�ye ekled� 
annes� r�ca ederek, “yetser aranın (kötü 
eğ�l�m) sana karşı etk�l� olmaması �ç�n her 
zaman dua et ve günahtan da�ma uzak dur 
oğlum!” ded�.

Annes� bu �steğ�n�n sebeb�n� ona 
açıklamamıştı. Ama Rav Nahman, 
annes�n�n neden kend�s�ne bu tal�matı 
verd�ğ�n� anlamadıysa da onun sözler�n� 
d�nled�.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
219’da
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A-Osek BeM�tsva, Patur M�n A-M�tsva

Öğrenim Yöntemleri – Tora’dan İmalar

Yakınlarından b�r� vefat eden b�r k�ş�n�n, bu yakınını saygın b�r cenazeyle 
onurlandırması m�tsvadır.

Bu bağlamda, Gemara’da çok or�j�nal b�r kural öğrenmektey�z: Avel (yas 
tutan) k�ş�, cenaze vakt�ne kadar yemekler�n� beraha söylemeden yer, dua etmez 
ve Ker�at Şema okumaz! Neden? Çünkü genel b�r kural yürürlükted�r: “A-Osek 
BeM�tsva, Patur M�n A-M�tsva” (b�r m�tsva �le meşgul olan k�ş�, başka b�r 
m�tsvadan muaftır). Başka b�r dey�şle, avel k�ş�, müteveff a yakınının cenazes�yle 
meşgul olduğundan, başka m�tsvaları yer�ne get�rmekten muaftır.

Ama öneml� b�r noktaya d�kkat�n�z� çekel�m: B�r m�tsvayla meşgul olan 
k�ş� başka m�tsvaları yer�ne get�rmekten muaftır; ama h�çb�r günah �şlememe 
konusunda d�kkatl� olma yükümlülüğü tab�� k� hâlâ geçerl�d�r. Başka b�r dey�şle 
“yap” şekl�ndek� başka m�tsvalardan muaftır, ama “yapma” şekl�ndek� em�rler� 
�hlal etmes� yasaktır.

Gemara’da bundan başka, yakın akrabasının öldüğü gün �ç�nde, avel k�ş�ye 
“onen” adı ver�ld�ğ�, et yemes�n�n ve şarap �çmes�n�n yasak olduğu öğret�lmekted�r.

B�r avel�n, b�r yakını vefat ett�ğ� zaman g�ys�s�n� yırtması m�tsvadır. Ayrıca 
avel�n tıraş olması da yasaktır.

Gemara’da bu alahaların Tora’da �ma ed�ld�ğ�n� öğren�yoruz.
Tora’da, M�şkan’ın �badete açıldığı günde Aaron A-Koen’�n oğulları Nadav 

ve Av�u’nun, tütsü yakmak �ç�n �z�ns�z olarak M�şkan’a g�rd�kler� ve bunun 
sonucunda öldükler� anlatılmaktadır.

Bu olay sonrasında Moşe Rabenu, Aaron A-Koen’e ve Nadav �le Av�u’nun 
kardeşler�ne, kend�ler�n� �lg�lend�ren özel b�r kural olduğunu söylem�şt�r: “Moşe, 
Aaron’a ve oğulları Elazar ve İtamar’a ‘Saçınızı uzatmayın ve g�ys�ler�n�z� 
yırtmayın…’  ded�” (Vay�kra 10:6). Moşe’n�n bu �k� konuyu vurgulamasından, saç 
uzatma ve g�ys�ler� yırtmanın b�rer yas �şaret� olduğu anlaşılmaktadır. M�şkan’ın 
�badete açıldığı o günün özel n�tel�ğ� neden�yle bunlar “Aaron ve oğulları �ç�n” 
yasaktı – ama buradan öğren�ld�ğ� üzere, yed� yakınından b�r� ölen k�ş� saçlarını 
uzatmalı ve g�ys�ler�n� yırtmalıdır.
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MOED KATAN PEREK 3: VEELU MEGALEHİN

Amora Rav Şeşet, M�şna ve Barayta 
öğret�ler� hakkındak� uzmanlığı �le 
ünlenm�şt� ve Y�srael’�n hahamları 
M�şna’nın �ç�nden b�r alahayı açıklığa 
kavuşturmak �sted�kler�nde, sorularını Rav 
Şeşet’e yönelt�rler, o da kafalarındak� soru 
�şaretler�n� tamamen g�der�rd� (Zevah�m 
96b ve Yevamot 35a).

Nesl�n�n hahamları Rav Şeşet’�n 
Tora’dak� büyüklüğünü çok takd�r 
ederlerd�. Amora Rava b�r keres�nde, 
Rav Şeşet’�n, kend�s�yle b�rl�kte alaha, 

S�fra, S�fre, Tosefta ve tüm Gemara’yı 
öğrend�ğ�n� söylem�şt�r (Şevuot 41b). 
Hahamlarımız, alaha alanında b�rb�rler�n�n 
öğren�m�n� “kesk�nleşt�ren” talm�d 
hahamlara örnek vermek �sted�kler�nde, 
Rav Şeşet �le öğren�m partner� Amora Rav 
H�sda’yı göster�rlerd�.

Rav Şeşet’�n Tora’yı öğrenme şekl� 
Gemara’da tar�f ed�lmekte ve onun, tüm 
öğren�m�n� her otuz günde b�r ezberden 
tekrarladığı bel�rt�lmekted�r (Baba Batra 
9b).

Kim Kimdir? Babil’deki  Üçüncü Nesil Amoraim

Rav 
Şeşet

Öğretisi
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B�r Tora Büyüğünün Vefatı Büyük B�r Kayıptır

Bet-Am�kdaş ve Yeruşalay�m İçin Yas Tutmak

Bu yaprakta, b�r k�ş� öldüğü zaman, ardından “esped”, yan� ölümünün �nsanlar �ç�n 
ne kadar büyük b�r kayıp olduğunu vurgulayarak onu onurlandırma amacıyla “övgülü b�r 
konuşma” yapmak gerekt�ğ� öğren�lmekted�r.

Gemara, Bar Av�n adında b�r “safdan”dan (“esped” yapan k�ş�) bahseder. Nesl�n 
büyükler�nden b�r� vefat ett�ğ� zaman, Bar Av�n esped konuşmasına “Kaybett�ğ�m�z şahsa 
değ�l, yastak�lere ağlayın; çünkü ona �st�rahat, b�ze �se f�gan var!” sözler�yle başlamıştı. 
Demek �sted�ğ� şuydu: “Tora alanında yüksek düzeye ulaşmış b�r�n�n aramızdan ayrılması 
neden�yle ağlamamız ve yas tutmamız gerek�yor; çünkü bu b�z�m �ç�n büyük b�r kayıp. 
Örneğ�n artık ondan Tora öğrenemeyeceğ�z. Ama onun �ç�n üzülmem�ze gerek yok, çünkü 
o zaten Gan Eden’e g�d�yor.”

Gemara bunun ardından, tsad�kler bu dünyadan ayrıldıkları zaman bunun ne kadar 
büyük b�r kayıp olduğunun Gökler tarafından da göster�ld�ğ�n� bel�rtmekted�r. Örneğ�n Rab� 
Abau vefat ett�ğ� zaman, Kesar� şehr�nde bulunan sütunlardan sular akmıştı ve bu büyük 
kayıp neden�yle sank� onlar da ağlıyormuş g�b� görünüyordu.

Rab� Yose vefat ett�ğ�nde, Ts�por� şehr�n�n çatı oluklarından kan akmıştı! Rab� Yaakov 
vefat ett�ğ� zaman gün ortasında yıldızlar görünmüştü. Rab� Meşarş�ya vefat ett�ğ�nde hurma 
ağaçları hurma yer�ne d�ken verm�şt�. Tüm bunlar, büyük b�r Tora adamını kaybett�ğ�m�z 
zaman Göklerde b�z�m �ç�n ne kadar büyük b�r keder h�ssed�ld�ğ�n� göstermek �ç�nd�.

Gemara, Tanrı korusun, b�r Sefer-Tora’nın yandığını gören k�ş�n�n g�ys�ler�n� yırtması 
gerekt�ğ�n� söylemekted�r. Gemara, Yeruşalay�m’� ve Bet-Am�kdaş’ı yıkık halde gören b�r 
k�ş�n�n de keder ve yas �şaret� olarak g�ys�ler�n� yırtması gerekt�ğ�n� bel�rtmekted�r.

Peygamber Y�rmeyau’nun k�tabında (Y�rmeyau 41:5), I. Bet-Am�kdaş’ın yıkılışından 
sonra, bu durumdan haberdar olmayan seksen k�ş�n�n Yeruşalay�m’e çıktığı anlatılmaktadır. 
Bu k�ş�ler yanlarında, Bet-Am�kdaş’ta gerçekleşt�rmek üzere b�r M�nha-korbanı get�rm�şlerd� 
ve Yeruşalay�m’e yaklaştıkları zaman Bet-Am�kdaş’ın yıkılmış olduğunu görünce, bundan 
duydukları korkunç kederle g�ys�ler�n� yırtmışlardı.

Gemara’nın bel�rtt�ğ� üzere, bu olaydan, Bet-Am�kdaş’ı yıkık halde görünce g�ys�ler� 
yırtmak gerekt�ğ�n� öğren�yoruz.

Rab� Elazar şöyle dem�şt�r: Bet-Am�kdaş’ı yıkık halde gören k�ş� “Atalarımızın Sen� 
övdükler� kutsal Ev�m�z ve görkem�m�z ateşle yandı ve göz d�k�len tüm yerler�m�z yıkıntıya 
dönüştü” (Yeşayau 64:10) pasuğunu söylemel�d�r.

Hahamlarımız “Her k�m Yeruşalay�m �ç�n yas tutarsa, onun sev�nc�n� görmeye na�l 
olacaktır” dem�şlerd�r.
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Hevra Kad�şa

Vefat eden b�r k�ş�n�n �ht�yaçlarıyla meşgul olmak b�r m�tsvadır.
Bu nedenle eğer şeh�rde b�r k�ş� ölürse, şeh�rdek� zanaatkârların, müteveff anın gömülmes� 

�ç�n ne yapab�lecekler�n� değerlend�rmek üzere �şler�ne ara vermeler� b�r m�tsvadır.
Gemara, Bab�l’dek� “Dromta” şehr�n�n sak�nler�n�n b�r grup �nsanı görevlend�rd�kler�n� 

anlatmaktadır. Bu grubun görev�, ölen k�ş�ler�n �ht�yaçlarıyla �lg�lenmekt� ve böylece, 
şeh�rde b�r k�ş� öldüğü zaman tüm zanaatkârların, �şler�n� bırakmaları gerekm�yordu, çünkü 
bu amaçla kurulmuş olan grubun ölen k�ş�yle �lg�leneceğ�n� b�l�yorlardı.

Günümüzde de böyle gruplar vardır ve ölüler�n �ht�yaçlarını karşılayan bu gruplara 
“Hevra Kad�şa” (kutsal topluluk) adı ver�l�r.

B�r ölüyü gömme m�tsvası çok öneml�d�r! Masehet Sota’dak� b�r m�şna, Moşe Rabenu 
vefat ett�ğ� zaman onu B�zzat Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın gömdüğünü anlatmaktadır!

   Ölüler� gömmek “hesed şel emet” (gerçek �y�l�k) olarak adlandırılır. Neden? Çünkü 
ölmüş b�r k�ş�ye �y�l�k yapan k�ş�, o k�ş�den bunun karşılığını alamayacağını b�lmekted�r ve 
bu nedenle buna “gerçek �y�l�k” denmekted�r (Raş�’n�n Bereş�t 47:29 açıklamaları).
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Öğrenim Yöntemleri – Koenler� Onurlandırmak

“Leh LeŞalom” Mu, “Le BeŞalom” Mu?

Gemara’nın anlattığına göre Rab� Y�şmael, Tora’nın pasuklarından, Koenler� 
onurlandırma şekl�nde özel b�r m�tsva olduğunu öğrenm�şt�r.

Emor peraşasında, Koenler hakkında “Onu kutsal tutmalısın; çünkü Tanrı’na 
a�t y�yeceğ� o sunmaktadır” (Vay�kra 21:8) d�ye yazılıdır. Başka b�r dey�şle 
Koenler� “kutsal tutmak” gerekmekted�r. Bundan kasıt, Koen’� özel b�r� olarak 
görmek ve onurlandırmak gerekt�ğ�d�r, çünkü Koenler korbanları sunmaktadırlar.

Bu nedenle Koen, Tora’ya �lk sırada çağrılma hakkına sah�pt�r ve y�ne aynı 
nedenle B�rkat A-Mazon söylemeden önce “z�mun” adı ver�len davet� (bkz. I. 
K�tap, sayfa 38) yapma onuru da Koen’e ver�l�r.

Sefer A-H�nuh (m�tsva 269), Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın b�ze Koenler� 
onurlandırmamızı emretmes�n�n sebeb�n�, Koenler�n Tanrı’nın h�zmetkârları 
olmasıyla açıklar. Koenler Bet-Am�kdaş’ta görev yapmakta ve korban �şlemler�n� 
gerçekleşt�rmekted�rler ve bu nedenle Koenler� onurlandırmak, B�zzat Tanrı’yı 
onurlandırmak g�b� kabul ed�l�r.

M�şna Berura’nın (s�man 167) yazdığına göre, Hahamlarımız, bu m�tsva 
konusunda d�kkatl� olanların uzun b�r ömre na�l olacaklarını söylem�şlerd�r.

Vefat eden b�r k�ş�ye veda ed�ld�ğ� zaman “leh be-şalom” (selametle g�t) 
den�r. Buna karşılık canlı b�r�yle vedalaşıldığında, örneğ�n başka b�r yere g�den 
b�r arkadaş uğurlandığı zaman, “leh le-şalom” (selamete g�t) selamı kullanılır.

Aradak� fark ned�r?
İnsan bu dünyadan ayrıldığı zaman artık onun �ç�n dua etmek mümkün 

değ�ld�r. Bu dünyada her ne yaptıysa, karşılığını Gelecek Dünya’da alacaktır. 
Bu nedenle ona “leh be-şalom” den�r: “Gelecek Dünya’ya, bu dünyada yapmış 
olduğun �y� eylemlerle g�t.”

Ama b�r arkadaşla vedalaşıldığı zaman kend�s�ne “leh le-şalom” den�r. “G�t 
ve g�tt�ğ�n yerde sana selamet olsun.” Başka b�r dey�şle onu başarı d�lekler�yle 
mübarek kılmaktayızdır (R�tba).

Gemara’da, Rab� Lev�’n�n şu sözler�n� öğren�yoruz: Her k�m Tora öğren�m� 
�ç�n çaba göstermeye ara vermez, s�nagogda dua etmekten çıktığında Tora 
öğrenmek �ç�n bet m�draşa ve sonra da dua etmek �ç�n tekrar s�nagoga g�derse, 
çok yüksek b�r düzeye na�l olur!

Yaprak
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