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Bayramlar İç�n Yeruşalay�m’e Gelenler�n Üç Korbanı

M�tsvat Akel

Masehet Hag�ga, Seder Moed �ç�ndek� en son masehett�r. Masehet Hag�ga’da Şaloş 
Regalim adı ver�len üç bayram, Pesah, Şavuot ve Sukot’la �lg�l� kanun ve alahalar 
öğren�lmekted�r.

Masehet�n başında “Al�ya LaRegel” (bayram �ç�n [Yeruşalay�m’e, Bet-Am�kdaş’a] 
çıkma) m�tsvasından bahsed�lmekted�r. Şaloş Regal�m bayramları önces�nde Yeruşalay�m’e 
çıkmak b�r m�tsvadır ve m�şna k�mler�n bu m�tsvayla yükümlü, k�mler�nse bundan muaf 
olduğunu açıklamaktadır.

Önümüzdek� yapraklarda, bayram �ç�n Yeruşalay�m’e gelenler�n gerçekleşt�rd�kler� üç 
korban hakkında b�lg� alacağız:

a. “Olat Re�ya”: Al�ya LaRegel m�tsvasını yer�ne get�renler�n Bet-Am�kdaş’a 
geld�kler�nde sundukları özel b�r Ola-korbanıdır. Olat Re�ya (görünme [m�tsvasına 
eşl�k eden] Ola-korbanı) adı ver�len bu korbanı get�rme m�tsvası, “Yılda üç kez tüm 
erkekler�n, [Tanrı’nın] seçeceğ� yerde Tanrı’n A-Şem’�n Huzuru’nda görünmel�d�r: Matsa 
bayramında, Şavuot bayramında ve Sukot bayramında. Ama [bu vak�tlerde k�ş�,] A-Şem’�n 
Huzuru’nda boş elle görünmemel�d�r” (Devar�m 16:16) pasuğundan öğren�lmekted�r. 
Bu pasuk, bayramlarda Yeruşalay�m’dek� Bet-Am�kdaş’a çıkmak ve bunu boş elle, yan� 
korban get�rmeden yapmamak gerekt�ğ�n� öğretmekted�r.

b. “Şalme Hagiga”: “Kutlama amaçlı Şelamim-korbanları” anlamındak� Şalme 
Hagiga, bayramda gerçekleşt�r�lmes� gereken Şelamim-korbanlarıdır.

c. “Şalme Simha”: Bayramda neşelenme m�tsvasını yer�ne get�rmek üzere et� yenen 
�lave Şelamim-korbanları.

Bu yaprakta “Akel” m�tsvasını öğren�yoruz.
Yed� yılda b�r kez, Şemita yılının çıkışındak� Sukot bayramında, tüm Yahud�ler 

– erkekler, kadınlar ve çocuklar – Bet-Am�kdaş’ta toplanır ve orada kral, tüm halkın 
önünde Tora k�tabını okurdu.

M�tsvanın adı neden “Akel”d�r? Bu sözcük “topla; b�r araya get�r” anlamına gel�r. 
Halk bu amaçla Bet-Am�kdaş’ta toplandığı �ç�n m�tsvanın �sm� de budur.
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MASEHET HAGİGA
PEREK 1: 

AKOL HAYAVİN

HAGİGA PEREK 1: AKOL HAYAVİN

Devamı
33’de

Hırsızlıktan Kurtaran Örtü (devam)
Rav Nahman annes�n� özell�kle bu dua 

ve bu baş örtüsü konusunda bu denl� t�t�z 
olmaya ney�n �tt�ğ�n� b�rçok kez anlamaya 
çalışmış, ama bundan h�ç sonuç alamamıştı.

B�r gün Rav Nahman, ferah b�r hurma 
ağacının altında kutsal Tora üzer�nde neşel� 
b�r gayretle çalışmaya başladı. B�rden b�re 
o özel gocuk Rav Nahman’ın başından 
düştü. Tam o sırada Rav Nahman gözler�n� 
yukarı kaldırdı ve ağaçta yet�şen güzel 
ve bal dolu hurmaları gördü. An�den Rav 
Nahman’ın �ç�n� bu lez�z hurmalardan alıp 

yeme arzusu doldurdu ve yetser araya gal�p 
gelmey� başaramadı… Rav Nahman ağaca 
tırmanmaya başladı, ağacın sah�b�nden �z�n 
almaksızın b�rkaç hurma kopardı ve onları 
key�fl e kend�s�ne aldı.

Aradan b�rkaç dak�ka geçm�şt� k�, 
Rab� Nahman b�r hırsızlık eylem� yapmış 
olduğunu fark ett�. Çok, ama çok üzülmüştü; 
yaptığı acelec� hareketten dolayı �şled�ğ� 
günahtan p�şmanlık duyarak tam b�r teşuva 
yaptı.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
221’de
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Tanna Rab� Y�şmael’�n başında bulunduğu bet m�draşta “Şeloş Esre Midot ŞeA-Tora Nidreşet 
Baen” (Tora’nın açıklanmasında kullanılan on üç yöntem) adında b�r barayta öğren�lm�şt�r. Bu 
baraytada, Hahamların Tora’nın pasuklarından alaha ve kanunları türetmekte kullanab�lecekler� 
on üç yöntem sayılmaktadır.

Tora’nın pasuklarından alaha ve kanun öğrenmen�n yollarından b�r� “gezera şava” olarak 
b�l�n�r. Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın Moşe Rabenu’ya öğrett�ğ� üzere, Tora’da farklı pasuklarda 
aynı sözcük veya �fadeler geçmekte ve bunlar arasında b�r köprü kurarak b�r pasuktan d�ğer pasukla 
�lg�l� alahalar öğren�lmes�n� sağlamaktadır.

Örneğ�n bu yaprakta, b�r Eved Kenaan�’n�n (Yahud� olmayan köle) “M�tsvat Ase ŞeaZman 
Gerama” (Zamanın Yürürlüğe Soktuğu ‘Yap’ Şekl�ndek� B�r M�tsva; bkz. sayfa 184) sınıfındak� 
m�tsvalardan muaf olduğunu öğren�yoruz. Mesela suka böyle b�r m�tsvadır, z�ra sadece Sukot 
bayramı sırasında yürürlüğe g�rer.

Eved Kenaan� �le �lg�l� bu kuralı nereden b�l�yoruz? Gezera şava yoluyla. Kadınlar zamana bağlı 
“yap” şekl�ndek� m�tsvalardan muaftır ve kadınlarla �lg�l� b�r pasukta geçen “La” (ona) sözcüğü, 
kölelerle �lg�l� b�r pasukta da aynı şek�lde geçmekte, böylece �k� pasuk arasında �l�şk� kurmaktadır. 
Hahamlarımız bu şek�lde yapılan gezera şava yoluyla, kadınlarla �lg�l� kuraldan, kölelerle �lg�l� 
kuralı da öğrend�ğ�m�z� söylemekted�rler. [Not: Gezera şava köprüsü kurab�lmek �ç�n, ayrıca söz 
konusu �k� pasuk arasında gezera şava bağlantısı olduğuna da�r sözlü gelenek de gerekl�d�r.]
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Rav Şeşet has�dutla (asgar� gerekl�l�kler�n 
ötes�ne geçen uygulamalarla) hareket ederd� ve 
hayatının tüm günler� boyunca t�t�zl�kle yer�ne 
get�rd�ğ� bazı âdetler� vardı. Örneğ�n, üzer�nde 
tef�l�n ve ts�ts�t olmadan dört ama yürümezd�; 
şehita (hayvan kes�m�) �ç�n kullandığı bıçağı, 
herhang� b�r pürüz olup olmadığı konusunda, 
alahanın gerekt�rd�ğ�nden daha sık kontrol 
ederd�.

Rav Şeşet hayatının büyük bölümünde 
kördü; ama Gemara onun, yapılan her şey� 
Ruah A-Kodeş (kuts�yet �lhamı) yoluyla 
b�ld�ğ�n� anlatmaktadır (Berahot 58a).

Rav Şeşet’�n h�ç oğlu olmamış, yalnız 
kızları olmuştur.

Vefatıyla �lg�l� olarak Gemara’da şöyle 
anlatılmaktadır: Vefat ett�ğ� gün Rav Şeşet 
pazara g�tm�şt� ve orada, canını almak �steyen 
ölüm meleğ�yle karşılaşmıştı. Rav Şeşet ona 
çıkıştı: “Ben� büyükbaş b�r hayvan g�b� pazarda 
mı öldüreceks�n? Ev�me g�rene kadar bekle ve 
ben� orada öldür!” (Moed Katan 28a).

En büyük öğrenc�ler� arasında, dördüncü 
Amora�m nesl�ne mensup olan Abaye ve Rava 
da vardır.

Kim Kimdir? Babil’deki  Üçüncü Nesil Amoraim

Rav 
Şeşet

HAGİGA PEREK 1: AKOL HAYAVİN

 Gemara’nın anlattığına göre Rab� Elazar ben Azarya b�r soru sormuştur: Tora neden kralın Tora 
k�tabını okuyuşunu d�nlemek üzere Akel m�tsvasına çocukların da get�r�lmes�n� emretmekted�r?

Rab� Elazar ben Azarya şöyle cevap verm�şt�r: Tora, anne ve babalara çocuklarını da 
get�rmeler�n�, bunu yaparak Tora’nın b�r m�tsvasını daha yer�ne get�rmeler� ve böylece ek b�r ödüle 
hak kazanmaları �ç�n emretm�şt�r.

Baale A-Tosafot’un yazdığına göre, Gemara’da söylenen bu sözlerden, küçük çocukların 
da, dua etmey� b�lmeseler b�le s�nagoga get�r�ld�ğ�n� öğrenmektey�z. Ama gürültü yaparak duayı 
engellemeyecekler�nden em�n olunmalıdır.

Kral Şelomo “Koelet” k�tabını yazmıştır. K�tabın en son pasuğunda şöyle yazılıdır: “Çünkü her 
eylemi, Tanrı her türlü bilinmeyenle b�rl�kte yargıya get�recekt�r – �y� m�d�r, kötü müdür?”

Bu pasuğun anlamı ned�r? Kutsal ve Mübarek Tanrı �nsanın tüm eylemler�n� yargı süzgec�nden 
geç�recekt�r ve buna k�msen�n, hatta k�ş�n�n kend�s�n�n b�le b�lmed�ğ� “b�l�nmeyen” şeyler de 
dâh�ld�r. Örneğ�n b�r k�ş� farkında olmadan b�r günah �şlem�ş ve günahı �şled�ğ�n� h�ç b�lm�yor 
olab�l�r. Tanrı bunu b�le kontrol edecekt�r.
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Bayramlar İç�n Yeruşalay�m’e Gelenler�n Üç Korbanı
Yukarıda, Şaloş Regalim �ç�n Bet-Am�kdaş’a çıkanların, yanlarında üç korban get�rmeler� 

gerekt�ğ�n� öğrenm�şt�k: Olat Re�ya, Şalme Hag�ga ve Şalme S�mha (bkz.  sayfa 219). Bu 
yaprakta �se bu korbanların her b�r�nde, d�ğer �k� korbanda bulunmayan b�r özell�k olduğunu 
öğren�yoruz.

“Olat Re�ya” b�r Ola-korbanı olarak M�zbeah üzer�nde tamamen yakılır. Ama d�ğer �k� 
korban b�rer Şelamim-korbanıdır ve etler� Koenler ve korban sah�b� tarafından yen�r.

“Şalme Hagiga” adlı korbanların kend�ler�n� farklı kılan özell�ğ�, bu t�p b�r korbanın 
henüz Tora ver�lmeden b�le önce yapılmış olmasıdır. Bu ne zaman olmuştur? Moşe Rabenu 
Paro’ya Tanrı’nın “Halkımı salıver ve çölde Ben�m �ç�n b�r kutlama yapsınlar” (Şemot 5:1) 
d�ye emrett�ğ�n� söylem�şt�. Buradak� “kutlama yapmak” �fades�yle kasted�len, kutlama amaçlı 
b�r korban gerçekleşt�rmekt�r. Bu kutlama korbanını Bene-Y�srael, Tora’nın ver�l�ş�nden önce 
gerçekleşt�rm�şlerd�r. M�şpat�m peraşasında söylend�ğ� g�b�: “Şelamim-korbanları kest�ler” 
(Şemot 24:5).

“Şalme S�mha”, kadınların da yükümlü olmaları açısından özeld�r. D�ğer �k� korban 
türünden �se kadınlar muaftır. Tanna Rab� Yose böyle dem�şt�r.

Yaprak

6

Hırsızlıktan Kurtaran Örtü (devam)
Ama tam da bu anlarda, annes�n�n neden 

bu kadar t�t�z davrandığını da anlamış oldu. 
Z�ra gocuğu başından düştüğü anda hemen 
hırsızlık günahına düşmüştü.

Aslında bu olayın gerçekleşmes�n� 
Göklerden ayarlamışlardı. Amaç, Rav 

Nahman’ın – ve aslında hep�m�z�n – öneml� b�r 
prens�b� anlamasıydı: Dua ve yüksek düzeyl� 
özenle, kötü b�r kaderden b�le kurtulmak, 
üstel�k bu şek�lde Rav Nahman bar Y�tshak 
g�b� kutsal b�r Amora hal�ne gelecek şek�lde 
yet�şmek dah� mümkündür (Şabat 156).

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON

HAGİGA PEREK 1: AKOL HAYAVİN

Gemara’nın bel�rtt�ğ� üzere, pasukta “her türlü b�l�nmeyenle b�rl�kte” denmes� b�ze, 
Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın her eylem� – küçük b�r şey� b�le – yargılayacağını öğret�r. 
Şemuel buna b�r örnek verm�şt�r: B�r k�ş� başkasının yanında tükürdüyse ve o başkası bundan 
�ğrend�yse, Kutsal ve Mübarek Tanrı tüküren k�ş�y� bu nedenle yargıya tab� tutacaktır.

Bu yaprakta Gemara b�ze ayrıca fak�rlere nasıl davranmak gerekt�ğ�n� de öğretmekted�r. 
Bazı zamanlarda �nsan fak�r b�r�ne yüksek sesle “İşte; tsedakaya mı �ht�yacın var? Al sana 
para!” der. Bazıları bunun �y� b�r eylem olduğunu düşünürler, ama adamın bağırmasına ne 
gerek vardır? Fak�r k�ş� bundan mahcup olmaktadır! Bu nedenle fak�r k�ş�ye merhamet etmek 
ve ona naz�k davranmak gerek�r.

 Rab� Yose böyle dem�şt�r.

“Elu Devar�m ŞeEn Laem Ş�ur”
Her sabah, Tora berahalarını söylemem�z�n hemen ardından “Yevareheha A-Şem 

Vey�şmereha…” pasuklarını söyler�z. Neden? Çünkü tıpkı b�r y�yecek �ç�n beraha söyled�kten 
hemen sonra o y�yeceğ� yemek gerekt�ğ� g�b�, aynı şek�lde Tora �ç�n beraha söyled�kten hemen 
sonra da Tora öğrenmek gerek�r.

Bu nedenle önce Yazılı Tora’dan pasuklar okumak �ç�n “Yevareheha A-Şem Vey�şmereha…” 
pasuklarını okuruz. Ardından da Sözlü Tora’dan çeş�tl� kısımları okuruz. Bunlar arasında, “Elu 
Devar�m ŞeEn Laem Ş�ur” (“Asgar� ölçüsü olmayan şeyler bunlardır…”) sözler�yle başlayan 
b�r m�şna da vardır.

Her sabah okunan bu m�şnanın ne anlama geld�ğ�n� mutlaka merak ed�yorsunuzdur.
Açıklayalım… Tora’nın asgar� b�r ölçü verd�ğ� bazı m�tsvalar vardır. Örneğ�n Seder 

geces�nde matsa yeme m�tsvasının “şiur”u, yan� “asgar� m�ktarı”, b�r kazay�tt�r ve �k� kazay�t 
y�yen k�ş� �k� m�tsva yapmış olmaz. Buna karşılık, Tora’nın herhang� b�r şiur bel�rlemed�ğ� 
ve her türlü m�ktarla yer�ne get�r�leb�lecek m�tsvalar da vardır. İşte bu m�şna böyle m�tsvaları 
saymaktadır. Örneğ�n Pea m�tsvası, hasat sırasında tarlanın b�r köşes�n� b�çmey�p fak�rlere 
bırakmayı öngörür. Bu m�tsva �ç�n b�r şiur yoktur ve �sten�rse tüm tarlayı kapsamaya yakın b�r 
kısım da Pea olarak fak�rlere bırakılab�l�r. Böylece k�ş�, tarlasından sadece az m�ktarda ürün 
toplayıp ger� kalan tüm tarlayı fak�rler �ç�n “Pea” �lan edeb�l�r.
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Hag�gat Arbaa Asar
Öncek� yapraklarda, Şaloş 

Regal�m bayramlarında get�r�len özel 
b�r Şelamim-korbanı olan “Şalme 
Hag�ga” korbanını öğrenm�şt�k. 

Bu yaprakta �se bu korbanın da 
özel b�r türü olan “Hag�gat Arbaa 
Asar” adlı korban hakkında b�lg� 
alıyoruz. Ned�r Hag�gat Arbaa Asar 
korbanı?

Gemara bunu şöyle açıklar: Seder 
geces� Pesah-korbanını “al a-sova” 
(tok halde) yemey� gerekt�ren b�r m�tsva vardır. Yan� Pesah-korbanı, açken değ�l, 
tokken yenmel�d�r. Neden? Çünkü Pesah’ta, açlıktan dolayı değ�l, artık tokken, key�f 
�ç�n et y�yen b�rer kral çocuğu g�b� davranmamız gerek�r.

Bu nedenle Pesah ar�fes�nde hem Hag�ga-korbanı hem de Pesah-korbanı yapılır. 
Seder geces�nde de önce Hag�ga-korbanının et� yen�r ve bu şek�lde doyduktan sonra, 
Pesah-korbanının et�nden yen�r. Böylece bu korbana “Hag�gat Arbaa Asar” ([N�san 
ayının] on dördü[nde get�r�len] Hag�ga-korbanı) adı ver�l�r, çünkü Pesah ar�fes� bu 
tar�hted�r.

Günümüzde Seder geces�nde Seder teps�s�ne yerleşt�r�len �k� p�şm�ş şey 
d�kkat�n�z� mutlaka çekm�şt�r: b�r kuzu kolu ve b�r yumurta. Kuzu kolu, günümüzde 
gerçekleşt�remed�ğ�m�z Pesah-korbanının, yumurta da Bet-Am�kdaş dönem�nde 
Seder geces� yenen Hag�ga-korbanının anısınadır.
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Üçüncü nes�lde Bab�l’de yaşamış 
olan Amoralardan b�r�d�r. Rav Una’nın 
vefatından sonra Sura’dak� yeş�vanın 
başında görev yapmıştır.

Bab�l’de b�r Koen a�les�n�n çocuğu 
olarak dünyaya gelm�ş, genç yaşta, Amora 
Rav’ın damadı olan Amora Rav Hanan bar 
Rava’nın kızıyla evlenm�şt�r (bkz. K�duş�n 
29b).

Önceler� Sura’dak� yeş�vada, eş�n�n 
büyükbabası Amora Rav’ın yanında Tora 

öğrend�. Rav H�sda 30 yaşındayken, 
Rav ve Şemuel’�n öğrenc�ler� olan Rav 
Amnuna, Amora Av�m� ve akranlarının 
yanında öğren�m�ne devam ett�. Ayrıca Sura 
yeş�vasının başında duran Rav Una’dan da 
Tora öğrend�. Aralarındak� dostluk bağları 
çok güçlüydü ve Rav H�sda, Rav Una’nın 
talm�d-haver� (hem öğrenc�s� hem de 
öğren�m partner�) oldu (bkz. Baba Mets�a 
33a). İk�s�nden “Has�de DeVavel” (Bab�l’�n 
has�dler�) unvanıyla bahsederlerd�.

Kim Kimdir? Babil’deki  Üçüncü Nesil Amoraim

Rav 
Hisda

HAGİGA PEREK 1: AKOL HAYAVİN

Hayatından Kesitler

Öğrenimini 101 Kez Tekrarlayan!
Bu yaprakta, öğren�len konuları çok kez telaff uz ed�p tekrarlamanın ne kadar 

öneml� olduğunu öğren�yoruz.
Öğren�m�n tekrarlanması ve telaff uz ed�lmes� o kadar öneml�d�r k�, Gemara, 

öğren�m�n� yüz kere tekrarlamış b�r�yle öğren�m�n� yüz b�r kez tekrarlamış b�r�n�n 
kıyaslanamayacağını söylemekted�r. Çünkü öğren�len materyal üzer�nde yapılan 
her tekrar büyük b�r m�tsvadır ve yüz b�r kez tekrarlayan b�r k�ş�, sadece yüz kez 
tekrarlayan b�r�nden daha büyük b�r �ş yapmıştır.
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HAGİGA PEREK 1: AKOL HAYAVİN

Tora ŞeB�Htav ve Tora ŞeBeal Pe

Moşe Rabenu Tora’yı S�nay 
Dağı’nda almış ve onu Y�srael 
halkına öğretm�şt�r.

Kutsal ve Mübarek Tanrı, 
Moşe Rabenu’ya, S�nay 
Dağı’nda tesl�m almış olduğu 
Tora’yı bütünüyle yazma �zn� 
vermem�ş, ona Tora’nın yalnızca 
b�r bölümünü yazması tal�matını 
verm�şt�r k� bu da, Ham�şa Humşe 
Tora olarak b�l�nen ve beş k�taptan 
oluşan Tora’dır. Buna “Tora ŞeBiHtav”, yan� “Yazılı Tora” adı ver�l�r, çünkü 
yazıya geç�r�lm�şt�r. Tora’nın başka kısımlarını �se Kutsal ve Mübarek Tanrı, 
Moşe Rabenu’ya sözlü olarak öğretm�şt�r, ama bunu yazmamasını söylem�şt�r. 
Bu kısma da “Tora ŞeBeal Pe”, yan� “Sözlü Tora” adı ver�l�r.

Aradan uzun yıllar geçt�kten sonra, Y�srael’�n Hahamları halk �ç�nde Tora 
ŞeBeal Pe öğren�m�nde zorluklar yaşanmaya başladığını gördükler�nde, bunu 
özet olarak yazıya geç�rmeye karar verm�şlerd�r ve m�şnalar, Gemara ve d�ğer 
k�taplar �şte bu şek�lde yazılmıştır.

Bu yaprakta Gemara, Tora ŞeB�Htav’da açıkça yazılı olan m�tsvalar olduğunu 
bel�rtmekted�r. Örneğ�n ts�ts�t m�tsvası bunlardan b�r�d�r.

Buna karşılık Tora’da açık b�r şek�lde yazılı olmayan m�tsvalar da vardır. 
Örneğ�n, Şabat alahalarıyla �lg�l� çok sayıda ayrıntı, Tora ŞeB�Htav’da açıkça 
yazılı değ�ld�r; ama Tora ŞeBeal Pe yoluyla, bu alahaların pasuklardan nasıl 
türed�ğ�n� öğrenmektey�z.

Yaprak
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Gemara, yüz kez �le yüz b�r kez arasında neden böyle b�r fark olduğunu 
açıklayan b�r m�sal vermekted�r:

Esk�den “eşekç�ler pazarı” d�ye b�r şey vardı. Eşeğ� olan k�ş�ler bu pazarda, 
kend�ler�ne başvuran �nsanları veya mallarını eşekler�ne b�nd�r�rlerd�. Eşekç�ler 
pazarında, mesafeye göre sab�t f�yatlar vardı. Örneğ�n dört parsa mesafeye 
yapılacak b�r eşek yolculuğunun f�yatı on zuzdu. Ama eşek sırtında b�raz daha 
uzağa g�tmek �steyen k�ş�, dört parsadan sadece çok az daha öteye g�tse b�le daha 
yüksek b�r ücret ödemekteyd�.

Aynı şek�lde, öğren�m�n� yüz b�r kez tekrarlayan b�r k�ş� de, aynı şey� yüz 
kere öğrenm�ş b�r�nden çok daha yüksek b�r düzeyded�r.

Devamı
33’de

Sason ve Simha
İk� tane ep�kores (Tora’ya �nanmayan) 

arkadaş vardı. İs�mler� Sason ve 
S�mha’ydı (Neşe ve Sev�nç).

Tüm �nkârcı ve ep�koresler g�b� onlar 
da kend� aptallıklarıyla, Tanah’ta pasuklar 
arayıp bunları kend� kıt anlayışları 
çerçeves�nde açıklamaktaydılar.

B�r gün aralarında sohbet ederlerken 
b�rden b�re Sason, arkadaşı S�mha’ya 

karşı k�b�rl� b�r şek�lde konuşmaya 
başladı. Cah�lce yollarla, S�mha’ya 
kend�s�n�n ondan daha öneml� ve daha 
yüksek düzeyl� olduğunu kanıtlamaya 
çalışıyordu.

“Ben senden daha öneml� ve daha 
yükseğ�m” ded� Sason, S�mha’ya. “Z�ra 
�şte pasuk sana kıyasla bana öncel�k 
verm�ş!”

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
229’da
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Öğrenim Yöntemleri – Şerets Neden�yle Tame Olan K�ş�

Kutsal Tora, şerets adı ver�len sek�z küçük çaplı hayvanın, leşler�ne dokunan 
k�ş�y� tame yaptığını öğretmekted�r (bkz. I. K�tap, sayfa 180).

Gel�n Tora’nın bunu öğreten pasuklarını �nceleyel�m.
B�r pasukta “öldüklerinde onlara dokunan herkes… tame olacaktır” (Vay�kra 

11:31) d�ye yazılıdır. Başka b�r dey�şle “onlara”, yan� şeretsler�n leşler�ne 
dokunan k�ş� tame olur. “Onlara” sözcüğünden, bu tuma durumuna yalnızca 
“bütün haldek�” b�r şerets leş�n�n yol açtığı anlaşılmaktadır. Çünkü örneğ�n, b�r 
k�ş� “Otomob�le dokundum” derse, onun b�r otomob�l�n sökülmüş kapısına değ�l, 
bütün haldek� b�r otomob�le dokunduğu anlaşılır.

Öte yandan Tora başka b�r pasukta, üzer�ne “onlardan”, yan� şerets ölüler�nden 
düşen b�r k�ş�n�n de tame olacağını söylemekted�r. Buradak� “onlardan” 
sözcüğünden, şerets�n b�r kısmına dokunmanın b�le k�ş�y� tame yapmak �ç�n 
yeterl� olduğu sonucu çıkmaktadır; z�ra bu �fade “onlardan [b�r parça]” şekl�nde 
anlaşılab�l�r. Örneğ�n ölü b�r şerets�n kuyruğu kopmuşsa, bu kuyruğa dokunan 
k�ş� de tame olur.

Sonuçta ne yapacağız? Pasuklar arasında b�r çel�şk� görünmekted�r. B�r 
pasuktan yalnızca bütün haldek� b�r şerets leş�nden tame olunduğu sonucu 
çıkarken, �k�nc� pasukta ölü b�r şerets�n herhang� b�r parçasının b�le �nsanı tame 
yapmak �ç�n yeterl� olduğu anlaşılmaktadır!

Hahamlarımız Tora’nın bu yolla, söz konusu kural hakkında b�r ayrıntıyı 
öğrett�ğ�n� söylemekted�rler. Evet; şerets�n b�r parçası b�le – ve tab�� k� bütünü 
de – ona dokunan �nsanı tame yapmaya yeter, ama bunun �ç�n o parçanın, şerets 
sınıfındak� hayvanların en küçüğünün “tüm beden�” kadar büyüklüğe sah�p 
olması gerek�r. Hahamlarımız bunun üzer�ne yaptıkları araştırmada, homet 
adı ver�len şerets c�ns�n�n, bebekken b�r “merc�mek” büyüklüğünde olduğunu 
keşfetm�şlerd�r. Böylece Hahamlarımız alahayı tesp�t etm�şlerd�r: B�r şerets�n 
b�r merc�mek büyüklüğündek� b�r parçasına dokunan k�ş� tame olur. Ama daha 
küçük b�r parçaya dokunursa tame olmaz.

Yaprak
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Amora Rav H�sda, Sura’nın 
b�t�ş�ğ�ndek� Kufr� şehr�nde dayan (yargıç) 
görev�nde bulunmuştur. Burada onun 
b�r yeş�vası vardı ve çok sayıda öğrenc� 
burada öğren�m görmekteyd�.

Amora Rav H�sda’nın muazzam 
kesk�n zekâsına bağlı olarak, yaptığı 
Tora öğren�m� de, sözler�n der�n anal�z ve 
tartışma �le berraklaştırılması prens�b�ne 
dayanmaktaydı (Eruv�n 67a). Ve her ne 
kadar kend� tarzı bu şek�lde �d�yse de, Sura 
yeş�vasında kabul gören ve hocası Amora 

Rav tarafından tes�s ed�lm�ş olan öğren�m 
yöntem�ne de çok değer ver�rd�. Bu 
yöntemde esas, Hahamlarımızın M�şna ve 
Baraytalarda aktarılan sözler�n� açıklayıp 
�zah etmek ve gerekçeler�n� bel�rtmekt� 
(bkz. Suka 29a).

Rav H�sda “Her k�m gel�p bana Rav’dan 
öğrend�ğ� yen� b�r öğret�y� söylerse, ona 
el�mdek� Koenl�k armağanlarından �k�s�n� 
vereceğ�m” derd� (Şabat 14b).

Rav’ın çok sayıda alaha ve agada 
öğret�s�, Rav H�sda tarafından aktarılmıştır.

Kim Kimdir? Babil’deki  Üçüncü Nesil Amoraim

Rav 
Hisda

HAGİGA PEREK 1: AKOL HAYAVİN

Öğrenim Şekli
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“Maase Merkava” ve “Maase Bereş�t”

Göklerdek� Özel Melek

Masehet Hag�ga’da, �k�nc� perekte “Maase Bereş�t” ve “Maase Merkava” konularından 
bahsed�lmekted�r. Bunlar çok yüksek ve kutsal konular olup son derece der�n sırlardır. O 
kadar k� Hahamlarımız bu konuların herkese öğret�lmed�ğ�n�, yalnızca çok büyük mez�yetler� 
olan müstesna hahamlara öğret�leb�leceğ�n� söylem�şlerd�r.

Hahamlarımızın bel�rtt�kler� üzere, nes�ller boyunca en büyük �nsanlar b�le bu sırları 
öğrenmekten kaçınmışlardır, çünkü bunları doğru b�r şek�lde anlamayab�lecekler�nden 
end�şelenm�şlerd�r. Tab�� k� burada b�z de “Maase Bereş�t” ve “Maase Merkava” konularını 
öğrenmeyeceğ�z; ama en azından bu ter�mler�n ne anlama geld�ğ�n� açıklayalım.

“Maase Bereş�t” (Yaratılışın Tar�f�), evren�n yaratılışı konusunu, Yaratılışın altı günü 
boyunca yaratılan gezegenler ve takımyıldızlarla �lg�l� b�lg�ler� ele alır.

“Maase Merkava” (Tanrı’nın S�mgesel Arabasının Tar�f�) �se Yehezkel k�tabının 
başında yazılı olan anlatıma bağlı olan der�n ve g�zl� sırlarla �lg�l�d�r.

Bu yaprakta, Göklerde, görev� Y�srael halkının dua sırasında Kutsal ve Mübarek Tanrı’ya 
sunduğu övgüler� tesl�m almak olan özel b�r melek olduğunu öğren�yoruz. Bahsed�len 
övgüler arasında örneğ�n, Kad�ş sırasında söylenen “Amen. Yee Şeme Raba Mevarah…”, 
berahalara ver�len “Amen” cevabı ve hazan “Barehu Et AD… Amevorah” ded�ğ�nde halkın 
verd�ğ� “Baruh AD… Amevorah Leolam Vaed” cevabı sayılab�l�r.

Bu özel melek, duaları Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın huzuruna get�r�r; z�ra Tanrı, 
evlatlarının dualarına büyük değer ver�r.

Şunu vurgulamak öneml� olacaktır: Hahamlarımız “Amen. Yee Şeme Raba Mevarah…” 
cümles�n�n söylenmes�ne o kadar önem verm�şlerd�r k�, öğrett�kler�ne göre, bunu tam b�r 
konsantrasyonla, tüm kalb�yle söyleyen b�r k�ş�, hakkında ver�lm�ş olab�lecek olumsuz 
kararların �ptal ed�lerek yırtılmasına na�l olacaktır!

Gel�n ş�md� “Amen. Yee Şeme Raba Mevarah Lealam Ulalme Almaya” sözler�n�n 
anlamını görel�m. Hazan “Y�tgadal Vey�tkadaş Şeme Raba” sözler�yle Kutsal ve Mübarek 
Tanrı’nın Büyük İsm�’n�n büyüyeceğ�n� ve kutsanacağını söylem�şt�r. Halk da “Amen” 
sözcüğüyle bunu onayladıktan sonra, eklemede bulunur: “[Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın] 
Büyük İsm�, ebed�yen mübarek kılınacaktır.”

Yaprak
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HAGİGA PEREK 2: EN DOREŞİN

MASEHET HAGİGA
PEREK 2: 

EN DOREŞİN

Altı Yüz M�şna Faslı
Yukarıda, Tora ŞeBeal Pe’y� (Sözlü Tora) öğrenm�şt�k. Bu yazımızda �se “M�şna” 

konusunu b�raz açacağız. “M�şna” sözcüğü, “şone”, yan� “tekrar etmek” f��l�nden gel�r. 
Tora’nın alınışından bu yana, Tora ŞeBeal Pe’dek� alahaları ve kuralları her nes�l b�r 

sonrak� nesle öğretmekted�r. Gemara, Moşe Rabenu’ya tesl�m ed�lm�ş olan Tora ŞeBeal 
Pe’n�n �ç�nde altı yüz (ve bazılarına göre yed� yüz) M�şna faslı bulunduğunu söylemekted�r. 
Bu muazzam b�r m�ktardır, çünkü b�z�m el�m�zde yalnızca altı tane M�şna faslı vardır. 
Bu m�şnalarda, Tora’nın pasukları, �lg�l� deraşa açıklamaları ve bu deraşalardan türeyen 
alahalarla b�rl�kte öğren�l�rd�.

II. Bet-Am�kdaş’ın yıkılışından yüz yıl kadar önce yaşamış olan İllel A-Zaken 
zamanında, halk �ç�nde Tora b�lg�s� açısından b�r düşüş yaşanmış ve b�lgel�k azalmıştı. 
Hahamlarımız da Tora’nın Y�srael �ç�nde unutulmaması �ç�n, alahaları altı M�şna faslı (Şişa 
S�dre M�şna) şekl�nde düzenlem�şlerd�.

Yaprak
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Ama bu öğret�lerde sadece alahalar, türed�ld�kler� pasuklara yer ver�lmeks�z�n 
bel�rlenm�şt� ve bu dönemde m�şnalar henüz yazıya geç�r�lmem�şt�.

Daha sonraları Rabenu A-Kadoş (Rab� Yeuda A-Nas�) Y�srael’�n tüm hahamlarını b�r 
araya get�rm�ş (“Samag” k�tabının önsözü) ve bu şek�lde m�şnalar, herkes�n öğreneceğ� tek 
b�r nüsha hal�nde derlenm�şt�. Rabenu A-Kadoş ayrıca M�şna’yı, masehetler, perekler ve 
m�şnalar hal�nde düzenlem�şt�r.

Amora Rav Una’nın vefatının ardından 
Rav H�sda Erets-Y�srael’e çıktı. Cenaze �ç�n 
Rav Una’nın tabutuna Erets-Y�srael’e kadar 
eşl�k edenler arasında Rav H�sda da vardı. Ama 
Rav H�sda orada uzun süre kalmadı ve tekrar 
Bab�l’e �nd�.

Rav Una’nın Sura yeş�vasındak� 
öğrenc�ler�n�n çoğu, onun ölümünden sonra Rav 
Yeuda’nın Pumbed�ta’tak� yeş�vasına geçm�şt�. 
Rav Yeuda hayatta olduğu sürece Sura’dak� 
yeş�vanın başına b�r roş yeş�va atanmadı. İk� 

yıl sonra Rav Yeuda vefat ett�ğ�nde, Rav H�sda, 
Sura’dak� yeş�vanın başkanı olarak atandı ve 
on yıl süres�nce bu görevde kaldı.

Alaha konusundak� çalışmaları fazlasıyla 
överd� ve bu konuda “A-Şem, alaha �le öne 
çıkan kapıları, bet keneset (s�nagog) ve bet 
m�draşlardan (öğren�m yerler�nden) daha çok 
sever” dem�şt� (Berahot 8a). Ve gerçekten 
de Rav H�sda’nın öğret�ler�n�n çoğu alaha 
alanındadır.

Kim Kimdir? Babil’deki  Üçüncü Nesil Amoraim

Rav 
Hisda

HAGİGA PEREK 2: EN DOREŞİN

Sura Yeşivasında

Rab� Yeuda A-Nas� Neden Ağladı?

Nas� ve Av Bet D�n

Bu yaprakta El�şa ben Avuya �le tanışıyoruz. El�şa çok büyük b�r hahamdı, ama b�r süre 
sonra Tora’dan uzaklaştı ve günah �şlemeye başladı. Bunun sebeb�, daha en baştan ber� 
Tora’yı doğru b�r şek�lde öğrenm�yor olmasıydı. Gemara b�ze Tora öğren�m�n�n önem�n� 
öğretmek �ç�n El�şa ben Avuya hakkında çok �lg�nç b�r olay anlatmaktadır.

M�şna’nın derley�c�s� Rabenu A-Kadoş son derece zeng�n b�r�yd� ve fak�rlere büyük 
m�ktarda tsedaka dağıtırdı.

B�r keres�nde önüne fak�r b�r kadın geld� ve tsedaka �sted�. Rab� sordu: “K�ms�n sen?” 
Kadın “Ben El�şa ben Avuya’nın kızıyım” d�ye cevap verd�. Kadın, Rab�’n�n, günahkâr El�şa 
ben Avuya’nın kızı olduğunu öğren�nce kend�s�ne tsedaka vermeyeceğ�nden korkmuştu. Bu 
yüzden “Lütfen!” d�ye devam ett�. “Lütfen babamın daha sonraları �şled�ğ� günahları değ�l 
de başlarda öğrend�ğ� Tora’yı hatırlayın!”

Hemen b�r ateş �nerek Rab�’n�n oturmakta olduğu sıranın kenarına değd�. Bu, El�şa ben 
Avuya’nın öğrenm�ş olduğu Tora’nın ne kadar öneml� olduğunu gösterme amaçlı Göksel 
b�r �şarett�.

Rabenu A-Kadoş ağlayarak şöyle ded�: “Eğer Göklerde, daha sonraları günahkâr olan 
b�r k�ş�n�n öğrend�ğ� Tora’ya b�le bu kadar önem ver�yorlarsa, Tora’nın m�tsvalarını yer�ne 
get�ren ve doğru yolda yürüyen b�r Yahud�’n�n Tora öğren�m� k�m b�l�r ne kadar öneml�d�r!”

Yukarıda öğrend�ğ�m�z g�b�, Tora ŞeBeal Pe, Tora ŞeB�Htav �le b�rl�kte S�nay’da Moşe 
Rabenu’ya ver�lm�şt�. Tüm nes�ller Moşe’ye S�nay’da tesl�m ed�lm�ş olan alahaları öğrenm�ş 
ve sonrak� nes�llere aktarmışlardı. Hocalar kend� öğrenc�ler�ne öğretm�şler ve öğrenc�ler, 
yet�şm�ş ve b�lg�l� hocalar hal�ne geld�kler�nde onlar da kend� öğrenc�ler�ne öğretm�şlerd� 
ve hep bu şek�lde devam etm�şt�.

Uzun yıllar boyunca alahada görüş ayrılıkları olmamıştı. Her şey bel�rg�nd�. Bet 
m�draşta görüş ayrılıkları ortaya çıktığı takd�rde bet d�ne başvururlar, böylece görüş ayrılığı 
karara bağlanırdı. Ve bet d�ndek� hahamlar karar vermekte zorlandığı zaman Sanedr�n’e 
başvurulurdu (Rav Şer�ra Gaon’un mektubu).

Yaprak
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Öğrenim Yöntemleri – Omer Sayımı

Hol A-Moed’de Melaha Yasağı

Mutlaka d�kkat etm�şs�n�zd�r 
sevg�l� çocuklar; Omer sayımı 
(Sef�rat A-Omer) sırasında hem 
günler� hem de haftaları sayarız. 
Örneğ�n “Bugün omer�n y�rm� 
b�r�nc� günü k� bunlar üç haftadır” 
der�z.

Abaye, Hahamlarımızın omer 
sayma m�tsvasının bu şek�lde yer�ne 
get�r�ld�ğ�n� nereden b�ld�kler�n� 
sorar. Cevap: Hahamlarımız bunu, 
tab�� k�, Tora’nın pasuklarından öğrenm�şlerd�r. Tora’da omer sayımı m�tsvasından 
�k� yerde bahsed�lmekted�r. Bunların b�r�nde “Yom Tov’un ertes�nden, [yan�]… omer� 
get�rd�ğ�n�z günden �t�baren... yed�nc� haftanın [b�t�m�n�n] ertes� gününe – ell�nc� güne 
– kadar sayacaksınız” (Vay�kra 23:15-16) denmekted�r. Buradan, günler� saymak 
gerekt�ğ� anlaşılmaktadır.

Devar�m k�tabında �se, “Kend�ne yed� hafta sayacaksın. Orağın olgun başaklarda 
[kes�me] başlamasından [�t�baren] yed� hafta saymaya başla” (Devar�m 16:9) d�ye 
yazılıdır. Buradan da haftaları saymak gerekt�ğ� görülmekted�r.

Fırsat gelm�şken, gel�n “Bugün omer�n f�lanca günü” sözler�n�n ne anlama geld�ğ�n� 
de açıklığa kavuşturalım. Her yıl, Pesah bayramının �k�nc� gününde Omer-korbanı 
gerçekleşt�r�l�rd�. Omer sayımına da Pesah’ın �k�nc� günü başlanır. Bu nedenle o gün 
“Bugün omer�n b�r�nc� günü” der�z – yan� Omer-korbanıyla b�rl�kte yapılan sayımın �lk 
günü olduğunu bel�rt�r�z. Daha sonra da �k�nc� gün, üçüncü gün vs. d�ye devam eder�z.

Masehet Moed Katan’da, Hol A-Moed’de bazı melahaları (�şler�) yapmanın yasak 
olduğunu öğrenm�şt�k. Bu yaprakta Gemara, bu kanunun Tora’dak� kaynağının nerede 
olduğunu açıklayan Tannaların sözler�n� aktarmaktadır.

B�z Rab� Ak�va’nın bu konudak� sözler�n� öğreneceğ�z. 
Rab� Ak�va bunu Vay�kra k�tabındak� Emor peraşasından öğrend�ğ�m�z� 

söylemekted�r. “Emor” peraşasında Tora b�ze bayramlarla �lg�l� em�rler� vermekte ve 
Yom Tov’da melaha yapmanın yasak olduğunu söylemekted�r. Bunun yanında bayramlara 
özgü korbanlar, Arbaat A-M�n�m (bkz. sayfa 89) ve başka m�tsvalar konusunda da 
tal�matlar vermekted�r. Peraşanın sonunda Tora “A-Şem’�n, kutsal toplantılar olarak 
�lan edeceğ�n�z bayramları bunlardır” (Vay�kra 23:37) demekted�r. Rab� Ak�va’ya 
göre Tora burada, Hol A-Moed’�n de “kutsal” olması ve bu nedenle Hol A-Moed’de 
de melaha yapmaktan kaçınılması gerekt�ğ�n� öğretmekted�r [z�ra bayramlarla �lg�l� 
bu kısma Hol A-Moed günler� de dâh�ld�r ve dolayısıyla sondak� “kutsal” sözcüğü bu 
günler� de kapsamaktadır].

Hol A-Moed’de hang� melahalar yasaktır? Gemara Tora’nın Hol A-Moed’de hang� 
melahaları yapmanın yasak olduğunu söylemed�ğ�n� ve bunları bel�rleme görev�n� 
Sanedr�n’e bıraktığını söylemekted�r.

Yaprak
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Bu yaprakta, b�r keres�nde Nas� �le Av Bet D�n arasında bel�rl� b�r alaha hakkında görüş 
ayrılığı çıktığı ve üç yüz yıl boyunca Nas� konumuna gelen h�ç k�msen�n, bu alahada kend� 
dönem�ndek� Av Bet D�n �le hemf�k�r olmadığı anlatılmaktadır.

Nas� k�md�r ve Av Bet D�n k�md�r? Rambam (İlhot Sanedr�n 1:3) Sanedr�n üyeler� 
�ç�nde en büyük talm�d hahamların “Nas�” ve “Av Bet D�n” olarak atandığını bel�rt�r. 
Nas� (başkan), Sanedr�n’�n başkanıyken, Av Bet D�n (bet d�n başkanı) �se onun vek�l�yd�.
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Den�zden Yükselen Dalga

Gemara, 19. yapraktan, 
masehet�n sonundak� 27. yaprağa 
kadar tuma ve taara konusunu ele 
almaktadır.

“Taara” manev� safl ık anlamına 
gel�rken, tuma �se bunun eks�kl�ğ� 
anlamına gel�r. Hahamlarımızın tuma 
ve taara alahalarını neden Masehet 
Hag�ga’nın �ç�ne koyduklarını merak 
ed�yor olmalısınız. Bunda haklısınız. 
Raş�’n�n açıklamasına göre bunun 
sebeb�, tuma ve taara kanunlarının 
devamında, Şaloş Regalim 
bayramları �ç�n Yeruşalay�m’e gelenler� �lg�lend�ren bazı özel taara kurallarının varlığıdır. 
Bu kuralları bu nedenle Masehet Hag�ga’ya dâh�l etm�şlerd�r, çünkü bu masehet�n merkez� 
konusu Şaloş Regalim kurallarıdır.

Bu yaprakta özel b�r kanunu öğren�yoruz.
Mutlaka b�l�yorsunuzdur, tame haldek� b�r k�ş� veya eşyanın, tekrar manev� safl ığına 

kavuşması �ç�n b�r m�kveye dalması/daldırılması gerek�r. M�kve yer�ne den�z veya başka b�r 
doğal su kaynağında da yapılab�len bu �şleme “tev�la” adı ver�l�r.

 Şu olayı b�r düşünün: Betsalel den�z kıyısında oturmakta ve k�tap okumaktaydı. 
An�den dev b�r dalga den�zden yükselerek kıyıyı kapladı. Dalga çek�ld�kten sonra Netanel 
gel�p Betsalel’e “D�nle!” ded�. “Eğer bardağın tame olsaydı bu dalga onu arındırmış 
olacaktı!” Betsalel “Ne �lg�s� var?” d�ye sordu. Netanel de şöyle cevap cerd�: “Bu yaprakta 
öğret�ld�ğ�ne göre, eğer den�zden b�r dalga yüksel�rse ve tame olup tev�laya �ht�yacı olan 
b�r adam veya eşyayı bütünüyle �ç�ne alırsa, o adam veya eşya, sank� m�kveye dalmış g�b� 
arınmış olur.”

Yaprak
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Rav H�sda gençl�ğ�nde fak�rd�. Ama 
sonraları büyük b�r servete na�l oldu (Şabat 
103a). El�ndek� bol m�ktardak� parayla 
büyük �y�l�kler yaptı, fak�rler� geç�nd�rd� ve 
Sura yeş�vasını �nşa ett�. Tanrı’ya bağlılığı 
ve dürüstlüğü Bab�l’de herkesçe b�l�n�rd� ve 
[Rav Una �le] ondan “Has�de DeVavel” d�ye 
bahsed�lmes�n�n b�r sebeb� de buydu (bkz. 
sayfa 222).

Rav H�sda’nın b�rkaç oğlu olmuştur: Rav 
Hanan, Rav Nahman, Rav Mar�, Rav P�nhas ve 
Rav Tahl�fa. Ayrıca kızları da olmuş ve büyük 
Amoralarla evlenm�şlerd�r. Damatları, Ram� 
bar Hama, Rava ve Rav Ak�va bar Ram�’yd�.

Rav H�sda uzun b�r ömre na�l olmuştur. Rav 

H�sda’nın vefatı Gemara’da anlatılmaktadır 
(Moed Katan 28a). Rav H�sda Tora öğren�m�ne 
b�r an �ç�n b�le ara vermed�ğ�nden Ölüm Meleğ� 
onun canını b�r türlü alamıyordu. Ama sonunda 
Ölüm Meleğ� onu b�r an �ç�n ürkütmey� başardı. 
Rav H�sda b�r an �ç�n öğren�m�ne ara ver�nce 
Ölüm Meleğ� ona üstün geld� ve canını aldı.

Y�srael’�n hahamları, “Bu adam Tora’da 
yazılı olan her şey� yer�ne get�rd�” mesajını 
s�mgeleme amacıyla cenaze yatağının üstüne 
b�r Sefer-Tora koymak �sted�ler. Ama b�zzat 
Rav H�sda, sağlığında, b�r ölünün yatağına 
Sefer-Tora koyulmaması gerekt�ğ� yönünde 
görüş bel�rtm�ş olduğundan, sonunda hahamlar 
bunu yapmadılar.

Kim Kimdir? Babil’deki  Üçüncü Nesil Amoraim

Rav 
Hisda

Yaşamı ve Vefatı
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Perek “Homer BaKodeş”

Perek�n �sm�ne d�kkat ed�n: “Homer BaKodeş”. Bu sözler “kuts�yette ağırlık/
c�dd�yet” anlamına gel�r. Bu perekte kuts�yet konuları ele alınmakta ve b�r şey 
ne kadar kutsalsa, onunla �lg�l� kuralların da o kadar katı olduğu görülmekted�r. 
“Katı” �le kasted�len ned�r? Bu ter�m, tuma konusundak� hassas�yet� bel�rtmekted�r. 
Bazen b�r tuma etken�, sıradan nesneler� tame yapmazken, kutsal n�tel�ğe sah�p 
nesneler böyle b�r etkenden dolayı tame olmaya daha elver�şl�d�r.

Örneğ�n “teruma” (Koenler�n payı), “hul�n”den (kuts�yet� olmayan y�yecekler) 
daha kutsaldır.

Ama terumadan da daha kutsal b�r şey vardır: “Kodeş” adı ver�len “kutsal” 
n�tel�ğe sah�p y�yecekler. Örneğ�n korban etler�, terumadan daha kutsaldır ve 
terumaya göre daha kolay tame olur.

Bu yaprakta öğrend�ğ�m�ze göre, “kodeş” konusunda t�t�zl�k gösterme 
yükümlülüğü olup da teruma konusunda aynı t�t�zl�ğ�n gerekl� olmadığı 
bazı durumlar vardır. Örneğ�n, “kel� metsaref le-kodeş” (b�r kap, kodeş �ç�n 
b�rleşt�r�c�d�r) olarak b�l�nen b�r alaha vardır. Başka b�r dey�şle, eğer b�r kabın 
�ç�nde b�r korban et�ne a�t parçalar varsa ve bunlardan b�r� b�r tuma kaynağına 
temas ett�yse, kabın �ç�ndek� d�ğer parçalar da tame olur. Yan� kap, �ç�ndek� 
“kodeş” n�tel�kl� y�yecekler� tek b�r bütün sınıfına sokmuş olmaktadır. Buna 
karşılık, benzer b�r olay, �ç�nde teruma parçaları olan b�r kapta meydana gel�rse, 
sadece tuma kaynağının değd�ğ� parça tame olur; ama d�ğer h�çb�r parça manev� 
safl ığını kaybetmez.
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MASEHET HAGİGA
PEREK 3: 

HOMER BAKODEŞ

Devamı
33’de

Sason ve Simha (devam)
“Ben�m adım pasukta sen�n adından 

önce yazılı. Yeşayau k�tabında yazılı 
olduğu g�b�: ‘Neşe ve sev�nç elde 
edecekler’ (Yeşayau 35:10). İşte sana, 
ben�m senden daha saygın b�r� olduğuma 
da�r kanıt!”

S�mha buna sess�z kalmadı ve 
Sason’un kend�s�n� küçümseyen 
sözler�ne aynı d�lle cevap verd�: “Asıl 
ben sana, ben�m senden daha öneml� 
olduğumu kanıtlayacağım. Sen bana 

bu şek�lde yazılı olan tek pasuğu del�l 
olarak get�rd�n. Oysa ben sana, Yahud� 
Mordehay ve Kral�çe Ester’�n, ben�m 
�sm�me �k� kez sen�n �sm�ne göre öncel�k 
verd�kler�n� göstereceğ�m. İşte, Meg�lat 
Ester’de b�r kez ‘Yahud�ler �ç�n… sev�nç 
ve neşe… vardı’ (Meg�lat Ester 8:16), 
b�r kez de ‘Yahud�ler’e sev�nç ve neşe… 
[hâk�md�]’ (Meg�lat Ester 8:17) yazıyor. 
Öyleyse burada daha öneml� olan k�ş�n�n 
ben olduğum gün g�b� açık!”

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
231’de



230

Hats�tsa’ya D�kkat!

Rab� Yeoşua Neden Çok Sayıda Oruç Tuttu?

Tame b�r eşya manev� safl ığına nasıl tekrar kavuşturulur? Bunu hep�m�z 
b�l�yoruz – tab�� k� m�kveye daldırılarak.

B�r eşya m�kveye daldırıldığı sırada, üzer�nde b�r “hats�tsa” (doğrudan 
teması önleyen b�r engel) bulunmamasına, yan� eşyaya, suyla doğrudan temasını 
engelleyecek, suyla arasında b�r ayrım oluşturacak herhang� b�r şey�n yapışmış 
olmamasına d�kkat etmek gerek�r.

Taor (saf) olmak üzere m�kveye dalan tame b�r adam da üzer�nde herhang� 
b�r hats�tsa olmadığından em�n olmak �ç�n beden�n� kontrol etmel�d�r. Örneğ�n 
ev�n� boyadıysa, eller�nde veya vücudunun başka b�r yer�nde boya olmadığından 
em�n olmalıdır; çünkü eğer varsa, m�kven�n suları beden�n�n bütününe doğrudan 
temas edemeyecek, dalma (tev�la) �şlem� �şe yaramayacaktır. Net�lat yaday�m 
yaptığımız zaman da, suların eller�m�z�n bütününe temas edeb�lmes� �ç�n, 
eller�m�z�n üzer�nde herhang� b�r hats�tsa olmamasına özen göster�r�z.

Ş�md� �lg�nç b�r noktaya d�kkat�n�z� çekmek �st�yoruz.
B�r k�ş� b�r tencerey� m�kveye daldırmak �st�yor. Acaba bu tenceren�n �ç�ne 

daha küçük b�r tencerey� de koyup �k�s�n� b�rl�kte daldırab�l�r m�? Evet; ama 
böyle b�r şey yaparken çok d�kkat etmek gerekecekt�r. Neden? Çünkü eğer küçük 
tencere ağırsa, büyük tenceren�n tabanıyla sürekl� temas hal�nde olacak, bu 
durumda küçük tencereyle büyük tencere arasına m�kve suları g�remeyecekt�r k� 
bu da b�r hats�tsa türüdür (Rema, Yore Dea 202:6). Dolayısıyla �k� tencere �ç �çe 
daldırılsa b�le, tencereler, suyun �ç�ndeyken, aralarına su g�recek şek�lde haf�fçe 
b�rb�r�nden ayrılmalıdır. (Hats�tsa konusunda ayrıca bkz. I. K�tap, sayfa 103.)

Bu yaprakta, Bet Şamay’ın söyled�ğ� oldukça �lg�nç b�r alahayı öğren�yoruz. 
Gel�n onu aşamalar hal�nde öğrenel�m.

Eğer b�r ev�n �ç�nde ölü b�r �nsan varsa, o evde bulunan tüm eşya ve �nsanlar 
tame olur. Ama eğer ev �k� katlıysa, tuma �k�nc� kata tırmanmaz. Buna karşılık, 
eğer �k� kat arasında [en az 1x1 tefah (yaklaşık 8x8 cm) büyüklüğünde] b�r del�k 
varsa, tuma bu del�k yoluyla yukarı çıkar ve üst kattak� her şey de tame hale gel�r.
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Üçüncü Amora�m nesl�nde yaşamış 
b�r Amoradır. Bab�l’de dünyaya gelm�şt�r. 
Babası, Amora Raba, Amoraların �lk� 
ve Sura yeş�vasının başkanı Amora 
Rav’ın en önde gelen öğrenc�ler�ndend�r. 
Babasıyla aynı �sm� taşıdığından, arada 
ayrım yapmak �ç�n kend�s� Raba bar bar 
Hana (Hana’nın oğlunun oğlu Raba) d�ye 
anılırdı. Büyükbabası Hana, Barayta ve 
Toseftaları derlem�ş olan Amora Rab� 
H�ya’nın kardeş�yd�.

Raba bar bar Hana henüz gençl�ğ�nde 
Rav’ın yanında öğren�m görmüş, daha 
sonra Rab� Yohanan’ın Teverya’dak� 

yeş�vasında Tora öğrenmek üzere Erets-
Y�srael’e çıkmıştı. Bunun yanında, Erets-
Y�srael’de, “Mara DeAra DeY�srael” 
(Erets-Y�srael’�n Üstadı [=hahamı]; bkz. 
sayfa 168) Rab� Elazar ben Pedat’a ve Rab� 
Yeoşua ben Lev�’ye de h�zmet etm�şt�.

Erets-Y�srael’de uzun yıllar Tora 
öğrend�kten sonra Bab�l’e döndü ve 
Sura’ya yerleşt�. Orada hocası Rab� 
Yohanan’ın adıyla b�rçok alaha aktardı. 
Aralarında Rav Yeuda, Raba ve Rav 
Yosef’�n de bulunduğu b�rçok Amora, 
sonrak� nes�llere Raba bar bar Hana’nın 
adıyla alahalar aktarmışlardır.

Kim Kimdir? Babil’deki  Üçüncü Nesil Amoraim

Raba bar bar-Hana

Hayatından Kesitler
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“Me Hatat” Neden Neh�rden Geç�r�lmemel�d�r?

Pek�, d�yel�m k� b�r k�ş� k�l b�r kap alıp bu kapla bu del�ğ� tıkadı. Bu durumda 
kural ned�r? Bet Şamay’a göre, ş�md� �k�nc� katta bulunan eşyalar tame olur, 
ama �k�nc� katta bulunan y�yecekler tame olmaz.

Rab� Yeoşua bu sözler� duyduğunda “Bet Şamay’ın böyle şeyler söyled�kler�n� 
duymak ben� utandırıyor” dem�şt�r. Nasıl olur da eşyalar tame olup y�yecekler 
tame olmaz?!

Ama daha sonra Bet Şamay’ın b�r öğrenc�s� Rab� Yeoşua’ya Bet Şamay’ın 
haklı olduğunu açıkladı ve Rab� Yeoşua, Bet Şamay hakkında bu şek�lde 
konuştuğu �ç�n üzüldü. Ne yaptı? Bet Şamay hahamlarının mezarlarına g�derek 
kend�ler�nden özür d�led� ve çok sayıda oruç tuttu.

Bu yazımızda “me hatat” (“paklama suyu”) hakkında b�lg� alacağız (ayrıca 
bkz. sayfa 39 ve I. K�tap, sayfa 182).

B�r ölü neden�yle tame olmuş b�r k�ş� veya eşya �ç�n özel b�r arınma düzen� 
vardır. Öncel�kle, üzerler�ne “me hatat” serpmek gerek�r ve bundan sonra m�kveye 
dalab�l�rler.

“Me hatat”, para adumanın (kızıl �nek) küller�n�n karıştırıldığı sudur. Para 
aduma kes�l�p yakılır ve küller� suyla karıştırılarak “me hatat” elde ed�l�r. Bu suya 
neden “me hatat” adı ver�l�r? Bunun b�r sebeb�, “hatat” sözcüğünün “paklama, 
arındırma” anlamına gelmes�d�r ve bu suyun �şlev� de budur. B�r başka sebep de 
Tora’nın para aduma �ç�n “hatat” sözcüğünü kullanmasıdır.

Gemara’nın anlattığına göre b�r keres�nde b�r k�ş� tekneyle Yarden Nehr�’ne 
açılmış ve yanına “me hatat” almıştı. Daha sonra aynı teknede tumaya yol açan b�r 
şey olduğu anlaşılınca “me hatat” da geçerl�l�ğ�n� y�t�rm�ş ve kullanılamayacak 
hale gelm�şt�.

Bu nedenle Hahamlarımız b�r karar verd�ler: Bundan böyle “me hatat” 
neh�rden b�r tekne yoluyla geç�r�lmeyecekt�. Ancak y�ne de “me hatat”ın b�r 
nehr�n üzer�nden köprü yoluyla geç�r�lmes�nde b�r sorun yoktur.
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Bu pasuklarda elbette bu �k� aptal 
Tsadok�’den bahsed�l�yor değ�ld�. Ama 
onlar kend� cehaletler�yle, pasukları böyle 
saçma b�r şek�lde açıklamaktaydılar.

Sason, S�mha’nın sözler�nden 
alınmıştı. Hemen dostuna y�ne aynı 
akılsız tarzla sataşmaya devam ett�: 
“B�l k�, b�r gün sen�n başına, Göklerden 
hükmed�lm�ş korkunç b�r olay gelecek. 

Tüm �nsanlardan farklılaşacak ve 
�nsanoğullarının önünde koşan b�r tür 
yaratığa dönüşeceks�n. Sen onlara yolları 
göstermek �ç�n önler�nde koşacaksın ve 
onların sudan geçmes� gereken yerlerde 
suya önce sen g�recek ve der�nl�ğ�n� 
ölçerek buradan geçmen�n mümkün olup 
olmadığını göstereceks�n…”

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
233’te
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Sason ve Simha (devam)
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Net�lat Yaday�m

Herkes�n b�ld�ğ� g�b�, 
ekmek yemeden önce net�lat 
yaday�m yapmak, yan� b�r 
kap yardımıyla ellere �k�şer 
[veya üçer] kez su dökmek 
gerek�r. Acaba Tora’da net�lat 
yaday�mden bahsed�lmekte 
m�d�r? Hayır! Net�lat yaday�m, 
b�r “m�tsva deRabanan”, yan� 
Hahamlarımızın öngörmüş 
oldukları b�r m�tsvadır. Gel�n, 
net�lat yaday�m kanununu 
k�m�n koyduğunu öğrenel�m.

Uzun yıllar önce Kral Şelomo ve onun zamanındak� Sanedr�n, korban et� 
yemeden önce eller�n yıkanmasını öngörmüşlerd�. Bunun sebeb�, �nsanların, 
eller�yle sürekl� olarak çeş�tl� şeylere dokunmalarıdır ve bunların arasında k�rl� 
şeyler de vardır. Bu nedenle korban et� yemeden önce net�lat yaday�m yapılması 
kuralını koymuşlardır, çünkü kutsal n�tel�ğe sah�p olan korbana k�rl� ellerle 
dokunmak, kuts�yete saygı gereğ�ne aykırıdır.

Bundan yıllar sonra Şamay A-Zaken �le İllel A-Zaken, aynı sebepten 
dolayı, Koenler�n de kend�ler�ne ver�len teruma paylarını yemeden önce eller�n� 
yıkamaları kanununu koydular.

Teruma yemeden önce net�lat yaday�m yapma kuralına ek olarak, 
Hahamlarımız, Koenler�n şaşırarak net�lat yaday�m yapmayı unutmaları 
olasılığını tamamen bertaraf etmek üzere, her Yahud�’n�n de ekmek yemeden 
önce eller�n� yıkamasını zorunlu kılmışlardır.

Ekmek yemeden önce net�lat yaday�m yapmanın b�r sebeb� de b�r Yahud�’n�n 
tem�z ve kutsal olması konusundak� gerekl�l�kt�r. Bu doğrultuda her Yahud�, 
y�yeceğ�n� madd� ve manev� açıdan tem�z ellerle yemel�d�r (M�şna Berura 158).
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Amora Raba bar bar Hana b�rçok kez 
çöl yolculuklarına çıkmıştır. Ayrıca den�zde 
gem�lerle yaptığı yolculukları da olmuştur. 
Raba bar bar Hana yolculukları sırasında 
başından geçenler� bolca anlatırdı. Masehet 
Baba Batra’da (3-4) onun b�rçok sözüne 
yer ver�lm�şt�r. Buralarda onun çöl �nsanları 
ve den�zc�lerde �lg�s�n� çeken ve onlardan 
öğrend�ğ� konuları anlatır. Bu agada 
öğret�ler� (kanun� olmayan öğret�ler) genel 
olarak “Agadot Raba bar bar Hana” olarak 

b�l�n�r. Söz konusu öğret�lerde abartılı 
görünen anlatımlara yer ver�lm�şt�r ve 
otor�teler arasında, buralarda anlatılanların 
bas�t anlamlarıyla değerlend�r�lmemes� 
gerekt�ğ�n�, heps�n�n çok der�n �ma ve 
sırlar �çerd�ğ�n� düşünenler çoktur. Bu 
nedenle b�rçok büyük haham, Raba bar 
bar Hana’nın agada öğret�ler�n� musar 
(et�k öğret�ler�) ve kabala (Tora’nın sırları) 
yönünden açıklamak üzere �ncelemeler 
yapmıştır.

Kim Kimdir? Babil’deki  Üçüncü Nesil Amoraim

Raba bar bar-Hana

Sözleri
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Safl ık İç�nde Şarap Üretmek

Lehem Apan�m

Bu yaprakta, esk� dönemlerde Yahud�ler�n, y�yecekler�n tuma kapmaması �ç�n çok 
özenl� davrandıklarını öğren�yoruz.

Örneğ�n, üzümler� “ezd�kler� zaman” buna d�kkat ederlerd�. Üzümler� “ezmekten” 
kasıt ned�r? Esk�den şarap yapmak �ç�n üzümler der�n b�r çukurun �ç�ne konur, sonra da 
onları sıkma amacıyla tem�z ayaklarla üzerler�ne basılırdı.

Üzümler�n bu aşamada tuma kapmaması �ç�n çok d�kkatl� olmak gerek�yordu. 
Neden? Çünkü şaraptan teruma ve maaser paylarının ayrılması gerek�r ve eğer 
üzümler ve şarap tame olursa, Koen bu şarabı �çemeyecekt�r, z�ra tuma kapmış (temea) 
b�r terumayı yemek yasaktır. Dahası, b�r k�ş� Bet-Am�kdaş’a şarap get�rmek �sted�ğ� 
takd�rde, şarabın taor (manev� açıdan saf) olmasına da çok d�kkat etmes� gerek�rd�.

Gemara’nın anlattığı üzere, esk�den üzümler� ezmeye başlamalarından yetm�ş gün 
önce, üzümler�n ve şarabın konduğu tüm kapları arındırırlardı.

Gemara’da ayrıca, Bet-Am�kdaş yıkıldıktan yıllar sonra b�le, Erets-Y�srael’�n 
kuzey kes�m�ndek� Gal�l bölges�nde yaşayan �nsanların, Bet-Am�kdaş’ın her gün �nşa 
ed�leb�leceğ� üm�d�yle şarap ve yağlarını sank� Bet-Am�kdaş ayaktaymış g�b� safl ık 
kurallarına t�t�zl�kle d�kkat ederek hazırladıkları anlatılmaktadır. Bet-Am�kdaş’ın b�r 
an önce �nşa ed�leceğ� ve bu sayede şarabı Bet-Am�kdaş’a safl ık �ç�nde get�rmeye 
na�l olacakları yönündek� üm�tler� o denl� büyüktü k� safl ık kurallarından ödün 
vermemekteyd�ler.

Bu yaprakta “lehem apan�m”den bahsed�lmekted�r (ayrıca bkz. I. K�tap, sayfa 191).
Bet-Am�kdaş’ta altın b�r masa dururdu. Bu altın masanın üzer�ne Koenler her kutsal 

Şabat günü on �k� özel ekmek yerleşt�r�rlerd�. Bu on �k� ekmek, tam b�r hafta boyunca 
masanın üzer�nde dururdu ve ertes� Şabat yen� ekmeklerle değ�şt�r�l�rd�. Masadan alınan 
ekmekler �se yemeler� �ç�n Koenler arasında paylaştırılırdı.

Mutlaka “Aradan b�r hafta geçt�kten sonra bu bayat ekmeklerden ne tat alırlardı k�?” 
d�ye düşünüyorsunuzdur. Ama Gemara, lehem apan�m adı ver�len bu ekmeklerle her 
hafta büyük b�r muc�ze gerçekleşt�ğ�n� anlatmaktadır. Ekmekler sıcaklık ve tazel�kler�n� 
tüm hafta boyunca korumaktaydı!

Şaloş Regalim bayramlarında Bene-Y�srael Bet-Am�kdaş’a çıktıkları zaman 
Koenler halkın altın masayı göreb�lmes� �ç�n onu yükseğe kaldırırlar ve “Bakın Kutsal 
ve Mübarek Tanrı b�z� ne kadar sev�yor! Geçen haftadan kalan ekmek hâlâ taze!” 
derlerd�. Ve herkes, baktığında, ekmekler�n üzer�nden sank� fırından ş�md� çıkmışçasına 
yükselen buharları göreb�lmekteyd� (R�tba’nın Masehet Yoma açıklamaları).
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“…Ve tüm bunları ben uydurmuş 
değ�l�m. İşte, Peygamber Yeşayau böyle 
dem�ş: ‘Çünkü sevinçle (Simha’yla) 
çıkacaksınız’ (Yeşayau 55:12). Bu sözlerle 
Sason, sataşmasını tamamladı.

Tab�� k� S�mha d�l�n� es�rgemed� ve 
hemen Sason’a karşılık verd�: “B�r gün 
– Göklerden öyle hükmed�ld� – sen� 
tüm �nsanlardan farklı hale get�recekler 
ve �ç�nden su çek�len b�r kuyuya 

dönüşeceks�n. Pasukta yazılı olduğu 
g�b�: ‘Neşeyle (BeSason; tam çev�r�yle: 
Neşede) su çekeceks�n�z’ (Yeşayau 12:3). 
Sason’un �ç�nden su çekecekler!”

Böylece her �k� ep�kores de, kutsal 
pasukları alaycı b�r şek�lde yorumlama 
âdetler�nden dolayı kavgalı ve gücenm�ş 
b�r şek�lde b�rb�rler�nden ayrıldılar (Suka 
49).

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON

Sason ve Simha (devam)
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M�zbah A-Zaav – İçerideki M�zbeah

Bu yaprakta, Bet-Am�kdaş’ta bulunan altın m�zbeah, yan� “M�zbah A-Zaav” 
hakkında b�lg� alıyoruz. Altın m�zbeah nerede dururdu? Kodeş Akodaş�m’�n 
önündek� Ehal adlı salonda. Her sabah ve her akşam Koenler kor parçaları alıp 
bunları M�zbah A-Zaav’ın üzer�ne koyarlar ve üzer�nde ketoret (tütsü) yakarlardı.

Altın m�zbeahın üç �sm� vardır:
a. “M�zbah A-Zaav” (altın m�zbeah) – çünkü üzer� altın kaplıydı.
b. “A-M�zbeah A-Pen�m�” (�çer�dek� m�zbeah) – çünkü Bet-Am�kdaş’ın 

avlusunda bulunan ve korbanların yapılmasında kullanılan büyük M�zbeah’ın 
aks�ne, bu m�zbeah Bet-Am�kdaş b�nasının �ç�nde, Ehal adlı salondaydı.

c. “M�zbah A-Ketoret” (tütsü m�zbeahı) – çünkü üzer�nde tütsü yakılırdı.
Tosafot’ta aktarılan b�r m�draş öğret�s�ne göre, Kutsal ve Mübarek Tanrı, Moşe 

Rabenu’ya altın m�zbeahı �nşa etmes�n� söyled�ğ� zaman, Moşe Rabenu büyük 
b�r şaşkınlık yaşamıştı. Nasıl olup da altının üzer�ne kor parçaları koyulab�l�rd�? 
Bu m�zbeahın altın kaplaması çok �nceyd� ve kor parçalarının yüksek sıcaklığı 
dolayısıyla mutlaka altın er�yecek, altındak� ahşap da yanacaktı!

Ama Kutsal ve Mübarek Tanrı ona “Yakmayan türde b�r ateş de vardır!” 
dem�şt�r. Ve gerçekten de uzun yıllar boyunca altın m�zbeahın üzer�ne kızgın kor 
parçaları konmasına rağmen m�zbeah h�çb�r şek�lde zarar görmem�şt�r.
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Üçüncü nes�lde Bab�l’de yaşamış 
Amoralardan b�r�d�r.

Bab�l’de doğmuştur. Gençl�ğ�nde, 
Bab�l’de nesl�n en büyük hahamı 
olan Amora Rav’dan, onun Sura’dak� 
yeş�vasında Tora öğrenmeye na�l olmuş, 
hatta onun adıyla b�r alaha da aktarmıştır.

Ayrıca Rav Yosef’ten de Tora 
öğrenm�şt�r ve Gemara’da, Rav 
Ada’nın, hocası Rav Yosef rahatsızlanıp 

öğrend�kler�n� unuttuğu zaman b�zzat 
ondan öğrenm�ş olduğu öğret�ler� 
kend�s�ne hatırlattığı anlatılmaktadır 
(Pesah�m 13a).

Akranları, nesl�n en büyük 
hahamlarından olan ünlü Amoralar Rav 
Nahman ve Rav Şeşet’t� ve hatta bu büyük 
hahamlar Rav Ada bar Matana’nın adıyla 
bazı alahalar b�le aktarmışlardır.
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Rav Ada 
bar Matana
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