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Y�bum M�tsvası

M�tsvot Ase ve M�tsvot Lo Taase

Masehet Yevamot, M�şna’nın altı faslından üçüncüsü olan “Seder Naş�m” (Kadınlar 
Faslı) �ç�ndek� �lk masehett�r.

Masehet Yevamot’ta esas olarak y�bum m�tsvası öğren�lmekted�r.
Ned�r y�bum m�tsvası?
Kutsal Tora’mızın emr�ne göre, eğer, Tanrı korusun, b�r k�ş� öldüyse ve çocuğu 

yoksa, ölen k�ş�n�n kardeşler�nden b�r�, onun dul eş�yle evlenmel�d�r. Buna y�bum adı 
ver�l�r. Bu evl�l�kten doğan çocuklar, ölen k�ş�n�n çocukları g�b� sayılır (Ramban ve 
Rekanat�’n�n Tora açıklamaları).

Y�bum m�tsvasında, ölen k�ş�n�n kardeş�, onun �ç�n büyük b�r hesed (�y�l�k ve 
şefkat) davranışında bulunmuş olur, z�ra bu sayede dünyada ondan ger�ye b�r anı, b�r 
�s�m kalmasını sağlamıştır.

Çocuksuz ölen k�ş�n�n dul eş�ne “yevama” ve onunla evlenerek y�bum yapan 
kardeş�ne de “yavam” adı ver�l�r. Bu masehette y�bum m�tsvası ele alındığı �ç�n de 
�sm� Masehet Yevamot’tur.

Bu yaprakta m�tsvot ase (“yap” 
şekl�ndek� m�tsvalar) ve m�tsvot 
lo taase (“yapma” şekl�ndek� 
m�tsvalar) hakkında b�lg� alacağız.

Aralarındak� fark ned�r?
Kutsal Tora’mızda 613 m�tsva 

vardır. Bu m�tsvalar �k� kategor�ye 
ayrılır. İlk�, “m�tsvot ase”, yan� 
b�r eylem “yapmayı” gerekt�ren 
m�tsvalardır; örneğ�n Pesah’ta 
matsa yemek, Roş Aşana’da 
şofar çalmak g�b�. M�tsvot ase 
sınıfındak� m�tsvaların sayısı 
248’d�r.

Yaprak
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MASEHET YEVAMOT
PEREK 1: 

HAMEŞ ESRE NAŞİM

YEVAMOT PEREK 1: HAMEŞ ESRE NAŞİM

Devamı
33’de

Günah, Günahı Çeker
Yol üstünde büyük b�r lokanta 

vardı ve b�rçok k�ş�, karnını doyurmak 
üzere buraya g�rmekteyd�. Lokantanın 
sah�b� Yahud�’yd�. Kend�s� g�b� Yahud� 
olan müşter�lere, Tora’nın yasakladığı 
y�yeceklerden vermeme konusunda çok 
özenl� davranırdı. Bu nedenle �çer� b�r 
Yahud� g�r�p yemeğ�n� ısmarladığında, 
lokantanın sah�b� onun önüne yalnız 
kaşer y�yecekler koyardı. Buna karşılık 

lokantaya Yahud� olmayan b�r k�ş� 
g�rd�ğ� zaman, lokanta sah�b� ona çok 
farklı yemek çeş�tler� sunardı ve bunların 
arasında kaşer olmayan yemekler de vardı; 
ne de olsa Yahud� olmayan b�r k�ş�n�n 
kaşer olmayan y�yeceklerden kaçınma 
yükümlülüğü yoktur. Lokantacı, kaşer 
yemekler� g�zl�ce sunmak durumundaydı; 
çünkü egemen yönet�m, kaşer et satışını 
yasaklayan b�r kanun çıkarmıştı.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
19’da
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M�tsvat Ase, Lo Taase’y� İk�nc� Plana İter

Öncek� yazımızda m�tsvot ase ve m�tsvot lo taasey� öğrenm�şt�k. İlg�nç b�r soru soralım. 
D�yel�m k� b�r Yahud�’n�n Tora’nın b�r m�tsvasını yer�ne get�rmes� gerek�yor; ama eğer onu 
yaparsa bu kez Tora’nın b�r yasağını ç�ğnem�ş de olacak. Bu Yahud� ne yapmalıdır?

Hemen “Böyle b�r şey nasıl olab�l�r?” d�ye soracaksınızdır. Ama �şte s�ze b�r örnek:
Hep�m�z�n b�ld�ğ� g�b� “şaatnez” g�ymek yasaktır. Şaatnez, yün ve keten�n b�rl�kte kullanıldığı 

b�r g�ys�d�r. B�ld�ğ�m�z b�r başka şey de, ts�ts�t �pler�ne tehelet b�r �pl�ğ� dâh�l etmen�n de Tora’nın 
b�r m�tsvası olduğudur. Tehelet, mav�n�n bel�rl� b�r tonuna boyanmış yün b�r �pl�kt�r.

Ş�md� şu örneğe b�r bakın: Reuven’�n ketenden b�r g�ys�s� ve bu g�ys�n�n dört köşes� vardı. 
Bu nedenle Reuven g�ys�s�ne ts�ts�t bağlamak �st�yordu. Ama ts�ts�t �pl�kler�n� bağlamadan hemen 
önce arkadaşı “Ne yapıyorsun Reuven???” ded�. “Tehelet �pl�ğ� yünden yapılır! Hem keten hem 
de yün �çeren b�r g�ys� g�ymey� nasıl düşünürsün? Bu şaatnez olur!”

Reuven �rk�lm�şt�. B�rl�kte Masehet Yevamot’un dördüncü yaprağını açtılar ve kutsal Tora’ya 
göre, böyle b�r durumda “ase dohe lo taase” (“yap” şekl�ndek� b�r em�r, “yapma” şekl�ndek� b�r 
emr� �k�nc� plana �ter) prens�b�n�n geçerl� olduğunu öğrend�ler. Başka b�r dey�şle, b�r çatışma 
hal�nde “yap” şekl�ndek� m�tsva yer�ne get�r�l�r, çünkü bu durumda “yapma” şekl�ndek� m�tsva 
�k�nc� planda kalır.

Genel kural böyled�r. Ancak şunu bel�rtmekte de fayda vardır k�, yukarıdak� ts�ts�t örneğ�nde, 
Gemara, çeş�tl� sebeplerden dolayı, uygulamada bu şek�lde davranılmadığını bel�rtmekted�r. 
İk�nc� b�r not: Tehelet reng�n�n tam olarak hang� ton olduğu unutulduğundan, günümüzde ts�ts�t 
�ç�n sadece beyaz �pl�kler kullanılmaktadır.

Yaprak
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Pumbed�ta yeş�vasının başkanı olan Abaye, 
çocukluktan ber� arkadaş olduğu Rava �le b�rl�kte, 
“Gemara” – yan� m�şnaların açıklanması, çel�şk� 
g�b� görünen durumların çözümlenmes� ve 
tüm bunlardan bel�rg�n alahanın çıkarılması – 
kavramının canlı b�r örneğ� ve s�mges� hal�ne 
gelm�şt�r.

Gemara’dak� tezler, karşı tezler, çürütmeler 
vs. şekl�nde gerçekleşt�r�len anal�z (Aramca: şakla 
ve-tarya) Abaye’n�n Tora’sının (Tora’yı öğren�m 
şekl�n�n) sözler�ne, alahalarına ve gelenekler�ne 
dayanır (bu konu �ç�n ayrıca bkz. sayfa 36 ve 38’de 
Avayot DeAbaye VeRava).

Abaye Bab�l’de doğmuştur. Babası Kayl�l 
A-Koen, Raba bar Nahman�’n�n kardeş�yd� ve 
Koen Gadol El�’n�n soyundan gel�yordu (bkz. 
II. K�tap, sayfa 149). Abaye yet�m doğmuştur, 
çünkü babası Kayl�l henüz Abaye doğmadan 
ölmüştür. Abaye doğduktan hemen sonra annes� 
de vefat etm�şt�r. Amcası Raba onu h�mayes� altına 
almış ve eş� de sadık b�r anne rolünü üstlenerek, 
Abaye’n�n h�çb�r eks�kl�k h�ssetmeden ve rahat b�r 

kafayla Tora öğreneb�lmes� �ç�n onu fedakârlıkla 
büyütmüştür.

Abaye kend�s�n� evlat ed�nen Raba’nın eş�n�n 
adıyla, onun davranış ve b�lgel�ğ�nden b�rçok 
örnek aktarmış, hatta bunlardan bazıları alaha 
olarak da bel�rlenm�şt�r.

Abaye’den, Gemara’nın b�rçok yer�nde 
“Nahman�” adıyla bahsed�l�r. Bu �s�m ona 
amacası Raba tarafından, Abaye’n�n büyükbabası 
Nahman�’n�n ardından ver�lm�şt�r. Ama Nahman� 
aynı zamanda Raba’nın babası olduğu �ç�n, Raba, 
Abaye’ye “Av�” (babam) d�ye h�tap ederd�. Onun 
“Abaye” olarak anılmasının sebeb� de buydu. 
Ancak başkalarına göre “Abaye” onun asıl �sm�yd� 
ve onu büyüten ve kend�s�ne Tora öğreten amcası 
Raba ona daha sonra, kend� babası Nahman�’n�n 
�sm�n� verm�şt� (bkz. Raş�’n�n G�t�n 34b’dek� 
açıklamaları). Y�ne b�r başka görüşe göreyse 
“Abaye” �sm� ona yet�m olduğu �ç�n, “Aşer Beha 
Yeruham Yatom” (k� Sen�nle merhamet görür 
yet�m) sözler�n�n baş harfl er�nden oluşturularak 
ver�lm�şt�.

Kim Kimdir? Babil’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Abaye

YEVAMOT PEREK 1: HAMEŞ ESRE NAŞİM

İk�nc� kategor� “m�tsvot lo taase”, yan� “yapma!” şekl�ndek� m�tsvalardır. Bu kategor�dek� 
m�tsvalarda Tora bell� başlı eylemler� “yapmamayı” emretm�ş, yan� onları yapmayı yasaklamıştır. 
Örneğ�n kaşer olmayan b�r hayvanın et�n� yemek, laşon ara (olumsuz veya zarar ver�c� 
konuşmalar) yapmak, Şabat günü melaha yapmak g�b�. Bunlar, Tora’nın yapmamayı emrett�ğ� 
eylemlerd�r. M�tsvot lo taase sınıfındak� m�tsvaların sayısı 365’t�r.

Büyük Tora otor�teler�m�z, m�tsvot ase ve m�tsvot lo taase sınıfındak� m�tsvaları l�steleyen 
özel eserler verm�şlerd�r. Bu t�ptek� eserler�n en ünlüler� arasında, Rambam’ın “Sefer A-M�tsvot” 
adlı k�tabı da yer alır. Rambam bu eser�nde tüm m�tsvaları saymakta ve her m�tsvanın Tora’nın 
neres�nde yazılı olduğunu açıklamaktadır.

Hayatından Kesitler
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Ts�ts�t İpler� Nasıl Bağlanır?
Bu yaprakta, b�r g�ys�ye nasıl 

ts�ts�t bağlandığını öğreneceğ�z.
Öncel�kle ts�ts�t�n farklı 

bölümler�n� tanıyalım.
Kanaf: G�ys�n�n köşes�ne 

“kanaf” adı ver�l�r. Ts�ts�t 
bağlamayı gerekt�ren g�ys�ler�n 
dört köşes� vardır ve böyle 
g�ys�lere “arba kanfot” (dört 
köşel�) adı ver�l�r.

Gad�l: Ts�ts�t �pl�kler�ne 
baktığımız zaman, üst kısımda 
sarılı olduklarını görürüz. Bu 
�şlem, d�ğerler�nden daha uzun 
olan b�r �pl�ğ�n d�ğer �pl�kler�n 
etrafına sarılıp düğümlenmes�yle 
yapılır. Bu düğümlü ve sarılı 
kısma “gad�l”, çoğul olarak da 
“ged�l�m” adı ver�l�r. Pasukta 
söylend�ğ� g�b�: “G�ys�n�n dört 
köşes�ne kend�n �ç�n ged�l�m 
yap” (Devar�m 22:12).

Pet�l: Tek b�r ts�ts�t �pl�ğ�ne 
“pet�l” adı ver�l�r.

Ş�md� ts�ts�tler�n g�ys�ye nasıl bağlandığını öğreneceğ�z. Dört uzun ts�ts�t �pl�ğ� 
(pet�l) alınır ve g�ys�n�n köşes�ndek� (kanaf) del�ğ�n �ç�nden geç�r�l�r. Böylece 
del�kten dışarı sarkan sek�z �pl�k görünmekted�r. Bu aşamada gad�l yapmaya geç�l�r. 
D�ğerler�ne göre daha uzun olan pet�l alınarak d�ğer yed� pet�l�n etrafına sarılır ve 
her sarımda b�r �lmek atılır. Bu �lmekler�n sayısı açısından farklı gelenekler vardır. 
Sarıp düğümleme �şlemler�n�n ardından gad�l hazır olur. Masehet Menahot’ta (39a), 
gad�l�n yapımında pet�ller�n uzunluğunun üçte b�r�n�n kullanıldığı öğren�lmekted�r. 
Ger� kalan kısım �se pet�l olarak kalacaktır. Örneğ�n 30 cm. uzunluğundak� ts�ts�tlerde 
gad�l kısmı 10 cm. �ken, sarkan pet�ller�n uzunluğu �se 20 cm. c�varında olacaktır.

Yaprak

5

Günah, Günahı Çeker (devam)
B�r gün lokantanın kapısından �çer� 

b�r adam g�rd�; kurulu sofraya oturdu ve 
kend�s�ne p�şm�ş b�r yemek ısmarladı. Bu 
arada, yemeğ� kend�s�ne sunulana kadar, 
masanın üzer�nde duran ekmekten b�r 
lokma aldı. Bu adam Yahud�’yd�, ama 
ekmek yemeden önce eller�n b�r kap 
yardımıyla yıkanmasını gerekt�ren net�lat 
yaday�m m�tsvasının çok öneml� b�r m�tsva 
olmadığını düşünüyor ve bu yüzden 
onu önemsem�yordu. Böylece, eller�n� 
yıkamaksızın, masada duran ekmekten b�r 

lokma alıp yemeye başlamıştı. Lokanta 
sah�b�, tanımadığı bu adamı d�kkatle 
süzmüştü. Onun bu hareket�nden, gelen 
müşter�n�n Yahud� olmadığı sonucuna 
vardı. Ne de olsa adamın net�lat yaday�m 
yapmadan ekmek yed�ğ�ne gözler�yle 
şah�t olmuştu! Bu nedenle Yahud� g�b� 
davranmayan bu adama kaşer yemek 
�stey�p �stemed�ğ�n� sormaya gerek b�le 
olmadığına karar vererek hemen önüne, 
güzel kokular yayan b�r tabak kaşer 
olmayan et yemeğ� koydu.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
21’de

YEVAMOT PEREK 1: HAMEŞ ESRE NAŞİM
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Kapandarya – Kest�rme Yol
Bet-Am�kdaş’ın ayakta olduğu dönemde tüm Yahud�ler Yeruşalay�m’de, Bet-Am�kdaş’ın 

kurulu olduğu Ar A-Bay�t, yan� Tapınak Tepes�’ne çıkarlardı. Bu yaprakta, Ar A-Bay�t’e saygın 
olmayan b�r şek�lde g�rmen�n yasak olduğunu öğren�yoruz. Bu nedenle dünyanın bu en kutsal 
bölges�n�n onuruna, Ar A-Bay�t’e elde bastonla g�r�lmez ve �çer� g�rmeden önce ayakkabılar 
çıkarılmalıdır.

Bet-Am�kdaş’ın onuru neden�yle Ar A-Bay�t’te “kapandarya” yapmak da yasaktır. 
“Kapandarya” (veya kapandr�ya), “kest�rme yol” anlamına gelen Aramca b�r sözcüktür. 
K�ş�n�n, yolunu kısaltma amacıyla Ar A-Bay�t’ten geçmes� yasaktır. Bunun yer�ne Ar A-Bay�t’�n 
çevres�nden dolaşmak gerek�r.

Peygamber Yehezkel (11:16) Y�srael halkına, Bet-Am�kdaş yıkılmış olsa da günümüzde bet 
keneset, yan� s�nagog olduğunu söylem�şt�r. Bet keneset, Bet-Am�kdaş’a b�raz (meat) benzed�ğ� 
�ç�n “m�kdaş meat” olarak adlandırılır. Bu nedenle bet kenesete saygı konusunda da çok 
d�kkatl� olmak gerek�r. Örneğ�n bet keneset �ç�nde sıradan ve boş konularda sohbet ed�lmemel�, 
arkadaşlarla oyun oynama amacıyla �çer� g�r�lmemel� ve tıpkı Bet-Am�kdaş g�b�, bet kenesette 
de kapandarya yapılmamalıdır. Bet keneset Tora öğrenmek ve dua etmek �ç�nd�r (M�şna Berura 
151).

Yaprak
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Abaye’n�n �lk hocası, amcası olan Amora 
Raba bar Nahman�’yd�. Raba onu kend� ev�nde 
büyütmüş ve ona Tora öğretm�şt�. Böylece 
Abaye, öğren�m�n�n esasını Raba’dan almıştır. 
Amcası bununla da kalmamış, Abaye’y� �nsanın 
zekâsını kesk�nleşt�ren yöntemlerle daha da 
akıllı ve zek� b�r� hal�ne get�rmek �ç�n çaba 
gösterm�şt�r. Abaye, hocası ve amcası olan 
Raba’ya çok değer ver�r ve ona hep “Mar” 
(üstad), yan� “Rav’ım; hocam” d�ye h�tap ederd�.

Abaye, Pumbed�ta’da Raba bar Nahman�’n�n 
hocası Rav Yeuda’yı tanımaya da na�l olmuş, 
hatta onunla alaha konusunda teat�de de 
bulunmuştur.

İk�nc� hocası, Raba’nın vefatının ardından 
Pumbed�ta yeş�vasının başına geçen Rav 

Yosef’t�r. B�r süre sonra Abaye, Rav Yosef’�n 
“talm�d-haver”� (öğrenc�s� ve öğren�m partner�) 
hal�ne de gelm�şt�r. Hocası Rav Yosef onu çok 
takd�r eder ve “gavra raba” (büyük adam) d�ye 
överd�.

Gemara’da, Abaye’n�n alahayı açıklığa 
kavuşturmak üzere Rav Yosef’e sorduğu 
yüzlerce soru yer alır.

Rav Yosef öğrend�kler�n� yaşlılığında 
hastalığı sebeb�yle unuttuğunda, öğrenc�s� 
Abaye ona kend� sözler�n� hatırlatır ve konuyu 
kend�s�ne en baştak� şek�lde açıkça anlatırdı. 
Abaye de hocasına çok büyük saygı göster�rd�. 
O kadar k�, anlatıldığına göre, Rav Yosef’�n 
eşeğ�n�n kulağını uzaktan gördüğü anda hemen 
ayağa kalkardı (K�duş�n 33a).

Kim Kimdir? Babil’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Abaye

YEVAMOT PEREK 1: HAMEŞ ESRE NAŞİM

Hocaları

151).

Üç Kamp

Bene-Y�srael çöldeyken şöyle b�r 
düzenle kamp kurarlardı: Merkezde 
M�şkan vardı. M�şkan’ın çevres�nde 
Lev� kab�les� kamp kurardı ve 
Lev�ler�n etrafında da d�ğer kab�leler 
yer alırdı.

Bu üç bölge, “şeloşa mahanot” (üç 
kamp) olarak adlandırılır. M�şkan’ın 
bulunduğu merkez� bölgeye “mahane 
Şehina” (Şehina kampı) adı ver�l�r, 
çünkü Şehina, yan� Tanrı’nın Kutsal 
Mevcud�yet� bu bölgede barınırdı. 
Lev� kab�les�n�n bulunduğu bölge 
“mahane Lev�ya” (Lev� kampı) adını alırken, en dışta d�ğer kab�leler�n bulunduğu bölge �se 
“mahane Y�srael” (Y�srael kampı) olarak adlandırılırdı.

Yaprak
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Bene-Y�srael Erets-Y�srael’e g�r�p Bet-Am�kdaş’ı �nşa ett�kten sonra da, üç kamp 
şekl�ndek� bu düzen devam etm�şt�r. Bet-Am�kdaş “mahane Şehina”ydı (ezrat naş�m, 
yan� “kadınlar avlusu”na kadar olan bölüm). Ar A-Bay�t (Tapınak Tepes�) “mahane 
Lev�ya” ve tüm Yeruşalay�m şehr� de “mahane Y�srael” sınıfındaydı.

Ar A-Bay�t’e neden “mahane Lev�ya” adı ver�lm�şt�? Orada Lev�ler yaşadığı �ç�n 
değ�l! Ama Yeruşalay�m �le Bet-Am�kdaş arasındak� bölge burası olduğundan, bu ara 
bölgeye çölde ver�len �s�m, aynı şek�lde kullanılmaya devam ed�lm�şt�r.

Gemara’da mahane Şehina’nın en kutsal bölge olduğunu öğren�yoruz. Tame olan 
herhang� b�r k�ş�n�n buraya g�rmes� yasaktır. Mahane Lev�ya’da da tuma konusunda 
sınırlamalar vardır, ama bell� başlı tuma haller�nde mahane Lev�ya’ya g�r�leb�l�r.

Yeruşalay�m’�n kuts�yet� �se heps�nden daha haf�ft�r. Tsaraat rahatsızlığı neden�yle, 
�y�leşene kadar şeh�r surlarının dışına çıkması gereken metsoralar (tsaraat hastaları; 
bkz. I. K�tap, sayfa 92) har�c�nde, tame olan k�ş�ler�n Yeruşalay�m’e g�rmeler� serbestt�.bkz. I. K�tap, sayfa 92) har�c�nde,  olan k�ş�ler�n Yeruşalay�m’e g�rmeler� serbestt�.

Korban Hatat
Yaprak
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Hatat-korbanından, daha önce çeş�tl� ves�lelerle bahsetm�şt�k (bkz. Vay�kra perek 

4 ve 6:17-23). Hatat-korbanının farklı türler� vardır. Bunların b�r� “Hatat Pen�m�t” 
(�çer�dek� Hatat-korbanı) olarak adlandırılır. Bunun sebeb�, korbanın kan serpme 
�şlemler�n�n, Bet-Am�kdaş’ın “Azara” adı ver�len avlusundak� büyük M�zbeah’ta değ�l, 
Ehal adlı g�r�ş salonunun �ç�nde yer alan altın M�zbeah’ta (bkz. II. K�tap, sayfa 234) 
gerçekleşt�r�lmes�d�r.

Gemara’da “Par E’lem Davar Şel Ts�bur” adı ver�len b�r Hatat-korbanı türünden 
bahsed�lmekted�r.

Bu uzun �sm�n anlamı ned�r? “Par”: Korban olarak kullanılan hayvan b�r par, 
yan� boğa olmalıdır. “E’lem Davar”: Bu korban, Sanedr�n’�n b�r alahayı unutması, b�r 
alaha konusunun (İbran�ce: devar alaha) Sanedr�n üyeler�n�n gözünden “kaybolması” 
(İbran�ce: neelam) sonucunda, Sanedr�n’�n, yapılması yasak olan b�r şey� yapma tal�matı 
vermes� hal�nde get�r�l�r. Böylece “E’lem Davar” ter�m�, “alaha konusunun gözden 
kaybolması” anlamına gel�r. “Şel Ts�bur”: Bu korban tüm toplum (İbran�ce: ts�bur) 
adına get�r�l�r, z�ra söz konusu tal�mat hatası sonucunda tüm toplum beşogeg (b�lmeden, 
kasıtsız olarak) hataya düşmüştür. İşte böyle b�r durumda, her Y�srael kab�les�, kefaret 
�ç�n b�r boğa get�r�r. (Ancak bu yalnızca, kasıtlı �hlal ed�lmes� hal�nde karet [=manev� 
yok oluş] cezasını gerekt�ren ağır günahlar �ç�n geçerl�d�r.)

Örneğ�n eğer Sanedr�n, hata sonucu, Şabat günü Reşut A-Rab�m’den Reşut A-Yah�d’e 
b�r şeyler aktarılab�leceğ� tal�matını verm�ş ve bu tal�mat üzer�ne halkın çoğunluğu bunu 
yaparak hataya düşmüşse (bkz. I. K�tap, sayfa 49), kefaret �ç�n b�r “Par E’lem Davar Şel 
Ts�bur” get�r�lmel�d�r.

Günah, Günahı Çeker (devam)
Yahud� adam yemeğ�n� yed�, b�t�rd� ve 

hesabı ödemek �ç�n lokantacıya yaklaştı. 
Ne var k� lokantacı, adamın benzer 
yemekler �ç�n normalde öded�ğ�nden çok 
daha yüksek b�r hesap çıkarmıştı. Adam 
yemeğ�n neden bu kadar pahalı olduğunu 
sorduğunda, domuz et�n�n f�yatının kaşer 
etten daha yüksek olduğu cevabını aldı!

Adam şoka g�rm�şt�. Bu kadar ağır 
b�r yasağı ç�ğnem�ş olab�leceğ� aklının 
ucundan b�le geçmem�şt�! Lokanta 
sah�b�ne “Bana neden böyles�ne ağır b�r 
günah �şlett�n?!” d�ye çıkıştı. Ama lokanta 

sah�b�n�n, kend�s�n� tem�ze çıkarmaktan 
başka d�yeb�leceğ� b�r şey yoktu. “Buna sen 
sebep oldun” ded� ona. “Net�lat yaday�m 
yapmadın k�! Sen�n Yahud� olduğunu 
nereden b�leb�l�rd�m?!”

Müşter� böylece h�çb�r m�tsvayı haf�fe 
almamak gerekt�ğ�n� öğrenm�ş oldu. Önem� 
daha az veya daha fazla olan m�tsva yoktur. 
Her m�tsva öneml�d�r ve b�r m�tsva başka 
b�r m�tsvayı çekerken, b�r günah da başka 
b�r günahı çeker. (Yoma 83b; Raş�’n�n 
oradak� açıklaması; M�draş – Bam�dbar 
Raba perek 20).

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON
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İr Anidahat

Gemara “İr Anidahat” hakkında farklı alahaları hatırlatmaktadır.
Bu da, “İr An�dahat”ın tam olarak ne olduğunu açıklığa kavuşturmamız �ç�n 

�y� b�r fırsat teşk�l ed�yor.
Devar�m k�tabındak� Ree peraşasında kutsal Tora’mız, sak�nler�n�n çoğunluğu 

v�cdansız �nsanların söyled�kler�ne kanarak putlara tapmış olan b�r şehr�n, “İr 
Anidahat” (uzaklaştırılmış şeh�r) d�ye adlandırıldığını söylemekted�r. Bunun 
sebeb�, şeh�r sak�nler�n�n Yaradan’a yönel�k �badetten uzaklaşma yönünde 
kandırılmış ve kışkırtılmış olmalarıdır.

Bu şeh�rle �lg�l� kanun ned�r?
Öncel�kle Sanedr�n’�n, olayın doğru olup olmadığını çok t�t�z b�r şek�lde 

�ncelemes� gerek�r. Eğer duyumun gerçek olduğu anlaşılırsa, şeh�r halkı �dama 
mahkûm ed�l�r ve bu şeh�rde bulunan her şey yakılır. Dolaplar, g�ys�ler, arabalar 
– her şey yakılır.

Tora’mız, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın bu m�tsvayı, �nsanların korkmaları ve 
putperestl�k yapmamaları amacıyla emrett�ğ�n� bel�rtmekted�r. Hahamlarımız tar�hte 
bu m�tsvayı uygulamayı gerekt�ren h�çb�r olay yaşanmadığını ve yaşanmayacağını 
söylerler, z�ra söz konusu kanunu uygulamak �ç�n b�rçok şartın yer�ne gelmes� 
gerek�r ve heps�n�n gerçekleşme olasılığı yok denecek kadar düşüktür.

Şunu da hatırımızda tutmakta fayda vardır: Esk�den �nsanların putlara 
tapmak �ç�n çok güçlü b�r yetser araları (kötü eğ�l�mler�) vardı. Sonunda kutsal 
Hahamlarımız, �nsanların bu kötü eğ�l�me üstün gelmeler�n�n çok zor olduğunu 
gördükler�nden, bu konudak� yetser arayı geçers�z kılmışlardır. Günümüzde 
putperestl�ğe yönel�k eğ�l�m�n neredeyse h�ç olmamasının sebeb� budur.

Yaprak
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Abaye’n�n hocası Rav Yosef’�n 
vefatının ardından Pumbed�ta yeş�vası 
�k� yıl boyunca roş yeş�vasız kalmıştı. 
Yeş�vanın başına atanab�lecek dört aday 
vardı: Bab�l’�n en büyük hahamlarından 
Abaye ve Rava �le Erets-Y�srael’dek� 
hahamlardan Rab� Zera ve Rava bar 
Matna. Aralarında b�r karara vardılar: 
Hang�s� karşı b�r soruya h�çb�r şek�lde 
açık olmayan b�r alaha söylerse roş yeş�va 
o olacaktı. Ve gerçekten de her b�r� b�rer 
alaha söyled�, ama heps�ne karşı b�r soru 
bulmayı başardılar. Sadece Abaye’n�n 
söyled�ğ� alahaya karşı h�çb�r soru 
bulamadılar. Bunun üzer�ne Abaye’n�n roş 
yeş�va olmasına oy b�rl�ğ�yle karar ver�ld�. 
Arkadaşı Rava ona “Nahman�; başla! 
Çünkü başa geçmene Göklerden karar 
ver�ld�” ded�.

Gemara, Abaye’n�n Tora 
öğren�m�ndek� devamlılık ve gayret�n� 

şöyle tar�f eder: Koen Gadol El�’n�n 
soyuna mensup b�r Koen olmasına rağmen, 
halkı mübarek kılmak üzere Duhan’a 
(Koenler�n halkı mübarek kılmak üzere 
çıktıkları yüksek platform) çıkacak vakt� 
yoktu; çünkü sürekl� Tora öğren�yordu. 
Gemara’da ayrıca, Abaye’n�n “Ben 
öğren�m�mle meşgulüm” ded�ğ� de 
yazılıdır.

Abaye öğrenc�ler�ne büyük değer 
ver�rd�. Bu konuda Gemara (Şabat 119b) 
onun ünlü b�r sözüne yer vermekted�r: 
“Öğrenc�ler�m arasında b�r masehet� 
b�t�ren b�r genç gördüğüm zaman, tüm 
öğrenc�ler�m �ç�n b�r kutlama ve z�yafet 
günü düzenler�m.” İşte Abaye, Tora’ya ve 
onu öğrenenlere yönel�k büyük takd�r�n� 
bu şek�lde �fade etm�ş, öğrenc�ler�ne Tora 
öğren�m�nden duyulan sev�nc� ve Tora 
sevg�s�n� bu şek�lde aşılamıştır.

Kim Kimdir? Babil’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Abaye
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Hal�tsa M�tsvası

 K�ş� Kuyusunun Suyunu Dökmemel�d�r

Daha önce gördüğümüz g�b�, Tora, Tanrı korusun, b�r adam ardında h�ç çocuk 
bırakmadan öldüyse, y�bum m�tsvasını uygulamayı emretm�şt�r. Bu m�tsva nasıl 
uygulanır? Ölen adamın kardeşler�nden b�r�, dul kalan yenges�yle evlen�r.

Pek�, ya ölen adamın kardeş�, dul yenges�yle evlenmek �stem�yorsa ne yapılır? Eğer 
başka kardeşler varsa, bet d�n onlara “Buyurun; bu öneml� m�tsvayı o zaman s�z yer�ne 
get�r�n” der. Ama aralarından h�çb�r� bunu �stem�yorsa, o zaman “hal�tsa” m�tsvası 
uygulanır.

“Hal�tsa” sözcüğü, b�r şey� bağlı veya takılı olduğu yerden çıkarmak, ayırmak 
anlamına gel�r.

Ölen adamın kardeş� �le dul kalan kadın bet d�ne gel�rler. Bet d�n onlara, Tora’nın 
y�bum hakkındak� kısmından, okumaları �ç�n b�rkaç pasuk ver�r. Daha sonra dul kadın, 
en�ştes�n�n sağ ayağındak� ayakkabıyı çıkarır. Bu �şleme hal�tsa adı ver�l�r.

Bu yapılana kadar, dul kadının a�le dışından b�r�yle evlenmes� yasaktır, z�ra 
ardında çocuk bırakmadan ölmüş b�r adamın eş� �ç�n ya y�bum ya da hal�tsa m�tsvası 
uygulanmalıdır. Ama artık hal�tsa yaptığına göre, dul kadın artık d�led�ğ� b�r k�ş�yle 
evleneb�l�r.

Pek�, ya hal�tsa �şlem�nden sonra, ölen adamın kardeşler�nden b�r� “B�r dak�ka! Ben 
y�bum yapmak �st�yorum!” derse ne olur? Gemara “Artık çok geç!” demekted�r. Hal�tsa 
yapıldıktan sonra y�bum m�tsvası gerçekleşt�r�lemez.

Gemara’da Hahamlarımızın, �nsanların başkalarını düşünmes�ne ne kadar önem 
verd�kler�n� öğren�yoruz. Rav Yosef, Rab�’n�n adıyla aktararak şöyle demekted�r: 
“Başkalarının �ht�yacı varken, k�ş� kuyusunun suyunu dökmemel�d�r.” Bu sözler�n 
anlamı ned�r?

“M�şna Berura”da (15:3) bu alahaya �lg�nç b�r örnek ver�lmekted�r. B�r Yahud�, 
ts�ts�t �pl�kler�n� değ�şt�rmeye karar ver�r. Neden? Mevcut �pl�kler geçers�z olduğu �ç�n 
değ�l; sadece m�tsvayı güzelleşt�rmek ve daha kal�tel� ts�ts�t �pl�kler� kullanmak �ç�n.

M�şna Berura’nın yazdığına göre büyük Hahamlar, ts�ts�t�n sah�b�n�n esk� �pl�kler� 
kesmemes�n�, bunun yer�ne düğümler�n� çözerek esk� �pl�kler� sağlam ve eks�ks�z b�r 
şek�lde çıkarmasını söylem�şlerd�r! Neden? Çünkü mutlaka bu esk� �pl�kler�, kend�ler�ne 
ts�ts�t yapmak �ç�n kullanmak �steyecek başka Yahud�ler de vardır ve böyle b�r durumda, 
başkalarının kullanab�leceğ� b�r malzemey� kullanılamaz hale get�rmek uygun değ�ld�r.

İşte Rab�’n�n sözler�yle kasted�len budur: “Başkalarının �ht�yacı varken, k�ş� 
kuyusunun suyunu dökmemel�d�r” – �ht�yacınız olmayan kullanılab�l�r durumdak� suyu, 
eğer başkalarının �ht�yacı varsa, dökmey�n.

Neden? Çünkü b�r şey yaptığımız zaman başkalarını da düşünmel�, onlar �ç�n ney�n 
�y� olacağını d�kkate almalıyız.

Yaprak
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İnsanın Bilgeliği, Yüzünü Aydınlatır
Rab� Yona’nın çok har�kulade ve 

aydınlık b�r yüz güzell�ğ� vardı. C�ld� 
kel�men�n tam anlamıyla ışık saçıyordu ve 
onu gören herkes bu nad�r ışığın farkına 
varıyordu. Ülken�n saygın bakanlarından 
b�r�n�n karısı b�r keres�nde Rab� Yona’yı 
gördü. Kadın onun parlayan yüzüne bakınca 
bu ışığın nereden kaynaklandığını b�lmek 
�sted�. Rab� Yona’ya “İht�yar, �ht�yar!” 

d�ye seslend�. “Sende mutlaka, yüzünü 
aydınlatacak kadar büyük b�r mutluluğa 
yol açan şu şeylerden b�r� var. Ya çok şarap 
�çmeye alışkınsın, ya fa�zle borç para ver�p 
bununla büyük b�r servet ed�n�yorsun, ya da 
kaşer olmayan hayvanlar yet�şt�r�yorsun, 
z�ra bu, �nsanı zeng�n eden çok kazançlı b�r 
�ş. Lütfen söyle bana, yüzüne bu aydınlığı 
bu üçünden hang�s� ver�yor?”

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
25’te
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Gençl�ğ�nde Abaye fak�r b�r yaşam sürmüş, 
ama buna rağmen oturup Tora �le meşgul olmuştu.

Hahamlarımızın sözler�nden, k�barlık ve 
tevazuun gerekler�nden b�r�n�n de Koenl�k 
armağanlarını almamak olduğunu anladığında, 
b�r Koen olarak hakkı olan armağanları almaktan 
kaçınmaya başladı.

Abaye “İnsan, aklı eks�k olmadığı sürece 
fak�r sayılmaz” derd� (Nedar�m 41a).

Kend� el�n�n emeğ�yle geç�n�rd�, ama 
Pumbed�ta’dak� yeş�vanın başkanlığına 
atandığında A-Şem ona bereket�n� gönderd� ve 
zeng�nleşt�.

Gemara’da, Abaye’n�n gem�lut hasad�m 

(�y�l�k ve şefkat eylemler�) konusuna büyük önem 
verd�ğ� ve l�fn�m m�şurat ad�n (yasanın verd�ğ� 
hak ve yetk�lerde d�retmeyerek) davrandığı 
anlatılmaktadır (bkz. G�t�n 60b). O kadar k�, 
kend�s�n� dürüstlüğüyle tanıyan yabancılar da onu 
onurlandırır ve kend�s�ne güven�rlerd�. Güven�l�r 
b�r� olarak tanındığından b�r keres�nde kaybolan 
eşeğ�n� ona, eşekle �lg�l� tanımlayıcı �şaretler 
(bkz. I. K�tap, sayfa 186) bel�rtmemes�ne rağmen 
�ade etm�şlerd�. Gemara’da ayrıca, her Erev 
Şabat’ta (Şabat ar�fes�) Göksel b�r Ses çıktığı 
ve Abaye’ye “şalom aleha” (selam sana) ded�ğ� 
anlatılmaktadır.

Kim Kimdir? Babil’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Abaye

YEVAMOT PEREK 1: HAMEŞ ESRE NAŞİM

Nitelikleri

Şomer Peta�m A-Şem
Allel duasını okurken, “Şomer Peta�m A-Şem, Dalot� VeL� Yeoş�a – Na�fl er� korur A-Şem; 

yoksullaştım ve ben� kurtardı” (Te�l�m 116:6) pasuğunu da söyler�z.
Gel�n b�rl�kte pasuğu öğren�p ney� kastett�ğ�n� anlamaya çalışalım.
“Na�fl er� korur A-Şem” – Kutsal ve Mübarek Tanrı, saf ve deney�ms�z k�ş�ler� korur. Böyle 

k�ş�ler sıkıntılı b�r durumdan nasıl kurtulacaklarını b�lemez. Bu nedenle Tanrı onları özell�kle 
korur. “Yoksullaştım ve ben� kurtardı” – İnsan, k�msen�n yardım etmed�ğ� fak�r ve yoksul b�r� g�b� 
olduğunda, Kutsal ve Mübarek Tanrı onu kurtarır.

Gemara bu pasuktan, �nsanın bu dünyada nasıl davranması gerekt�ğ�n� öğrend�ğ�m�z� 
söylemekted�r. İnsan b�r köşeye saklanıp hayatı boyunca korkuyla yaşayab�l�r. “Gem�yle 
yolculuğa çıkmaktan korkuyorum – ya batarsa”; korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum.

Bu doğru b�r tutum değ�ld�r. Hahamlarımız, b�r k�ş�n�n b�r şey yapması gerek�yorsa korkmayıp 
onu yapmasını söylerler, çünkü dünyayı Tanrı yönetmekted�r ve herkes� O korumaktadır.

Ama şunu da hatırda tutmak gerek�r. İnsan başka seçeneğ� olmasına rağmen “Nasılsa Tanrı 
ben� korur” d�ye b�le b�le tehl�kel� ortamlara g�rmemel�d�r. Çoğu �nsan g�b�, makul ve normal 
davranmak gerek�r (Kovets Şiurim Ketubot 136).

Yaprak
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“Lo T�tgodedu”
Bu yaprakta, Tora’nın bel�rl� b�r pasukta aynı sözcüklerle b�rb�r�nden çok farklı �k� şey� 

yasakladığını öğren�yoruz. Devar�m k�tabında (14:1) “Lo T�tgodedu” d�ye yazılıdır.
Bu sözler�n bas�t açıklamasına göre, yakınlarından b�r� vefat ett�ğ� �ç�n büyük üzüntü 

duyan b�r k�ş�n�n, bu keder� neden�yle beden�nde yaralar ve ç�z�kler yapması yasaktır. Esk�den 
özell�kle putperest halklar bu şek�lde davranırlardı ve bugüne kadar, kederler�n� göstermek �ç�n 
bedenler�n� kasten yaralayan halklar mevcuttur. Tora bu nedenle b�zler� böyle davranmamamız 
yönünde uyarmaktadır. Buna göre yukarıdak� yasağı bel�rtmekte kullanılan “Le�tgoded” sözcüğü, 
bahsed�len türden yaralar ve bereler yapmak anlamına gel�r.

Hahamlarımız aynı sözcüklerden �k�nc� b�r yasak daha öğrenm�şlerd�r. Buna göre b�r şeh�rde 
“Agudot Agudot” yapmak (gruplaşmak, h�z�pleşmek) yasaktır. Bu ne demekt�r?

Örneğ�n b�r şeh�rde yaşayan Yahud�ler�n b�r kısmı bel�rl� b�r uygulamayı yasak görüp 
yapmıyorken, d�ğer kısmı aynı eylemde b�r sakınca görmeyeb�l�r. Ama böyle b�r durumun 
olmamasına d�kkat etmek gerek�r. Gruplaşma yasağının sebeb� ned�r? R�şon�m Dönem� otor�teler� 
bunu şöyle açıklarlar: Dışarıdan b�r� bel�rl� b�r uygulamayı bazılarının yasak, bazılarınınsa serbest 
saydığını gördüğü zaman, sank� �k� tane farklı Tora varmış ve �k�s�nde farklı şeyler yazılıymış 
g�b� b�r �zlen�me kapılab�l�r. Bu nedenle b�r şeh�rde kural ve gelenekler herkesçe aynı şek�lde 
uygulanmalıdır.

Yaprak
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Bet Şamay ve Bet İllel Arasındak� Görüş Ayrılıkları
B�rçok kez, Bet Şamay 

�le Bet İllel’�n çeş�tl� alahalar 
açısından farklı görüşlerde 
olduğuna tanık olduk.

Kutsal Tannalar, Şamay 
A-Zaken ve İllel A-Zaken, II. 
Bet-Am�kdaş’ın yıkılışından 
yüz yıl kadar önce yaşamışlardı 
ve her �k�s�n�n de çok sayıda 
öğrenc�s� vardı. Öğrenc�ler� 
arasında alaha konusunda 
b�rçok görüş ayrılığı (İbran�ce: 
Mahloket) baş gösterm�şt�. 
Bunlar “Mahlokot ŞeBen Bet Şamay U-Vet İllel”, yan� Şamay’ın okulu (öğrenc�ler�) 
�le İllel’�n okulu arasındak� görüş ayrılıkları olarak b�l�n�r.

Talmud Bavl� ve Talmud Yeruşalm�’de Bet Şamay �le Bet İllel’�n görüş ayrılığı 
�ç�nde olduğu üç yüz kadar alaha aktarılmaktadır!

Bu yaprakta, her ne kadar Bet Şamay ve Bet İllel arasında alaha konularında 
çok sayıda anlaşmazlık var �d�yse de, �k� ekolün mensuplarının b�rb�rler�ne sevg� 
ve dostlukla davrandıklarını, hatta b�rb�rler�yle evlenmekten de kaçınmadıklarını 
öğren�yoruz.

Gemara’nın anlattığı üzere, Bet Şamay ve Bet İllel b�rkaç yıl boyunca görüş 
ayrılıkları yaşamış, sonunda Göksel b�r Ses çıkmış ve “Hem bunlar hem de bunlar 
Yaşayan Tanrı’nın sözler�d�r ve alaha Bet H�llel’e göred�r” dem�şt�r.

Yaprak
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İnsanın Bilgeliği, Yüzünü Aydınlatır (devam)
Rab� Yona kadının bu sözler�ne 

kızmıştı. Bu olasılıkların h�çb�r�n�n Rab� 
Yona’ya uygun olmadığını k�me sorsanız 
söylerd�. Rab� Yona bünyes� gereğ� şarap 
�çemezd�; ve Seder geces�nde m�tsva 
gereğ� dört kadeh şarap �çt�ğ� zaman da 
başı Şavuot bayramına kadar ağrırdı! Rab� 
Yona baş ağrısını b�raz olsun d�nd�rmek 
�ç�n başının etrafına sıkıca b�r kaşkol 
bağlamak zorunda kalırdı. Ve fa�z? Rab� 
Yona kes�nl�kle ve kes�nl�kle bu konuda 
günah �şlemezd�. Hayvan – hele kaşer 
olmayan hayvan! – yet�şt�rmekle de h�ç 

�lg�lenmem�şt�, z�ra tüm zamanını Tora 
öğren�m�ne vakfederd�.

Rab� Yona bu kadına ve o sırada 
yanında bulunan sadık öğrenc�ler�ne şöyle 
cevap verd�: “Yalnızca Tora var bende! 
Ve Tora’dan öğrenmeye na�l olduğum 
her b�r yen� öğret�yle yüzümü aydınlatan, 
kalb�me sev�nç veren de sadece Tora’dır. 
Ne de olsa pasukta ‘İnsanın bilgeliği 
yüzünü aydınlatır’ (Koelet 8:1) d�ye 
yazıyor!” (Talmud Yeruşalm�, Şekalim 
3:2).

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON
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Şoket Yeu

Tame olmuş b�r kap nasıl 
arındırılır?

Çok bas�t. M�kveye 
daldırılarak. Yahud� olmayanlar 
tarafından �mal ed�lm�ş metal 
veya camdan kapkacak, tencere, 
çatal-bıçak vb. de kullanılmadan 
önce m�kveye daldırılmalıdır.

B�rkaç kez öğrenm�ş 
olduğumuz üzere, b�r m�kvede 
“kırk sea” su olması gerek�r 
(bkz. II. K�tap, sayfa 49). Eğer 
b�r m�kvede “kırk sea”dan daha 
az m�ktarda su varsa, bu m�kve arındırma �şlem�n� gerçekleşt�rmez.

Gemara, Yeruşalay�m’de “Şoket Yeu” (Yeu’nun yalağı/oluğu) adlı b�r 
m�kve olduğunu anlatmaktadır. Yeruşalay�m’�n tüm sak�nler� kaplarını buraya 
daldırırlardı.

Şoket Yeu’dak� suyun m�ktarını ölçen b�r�, orada kırk sea olmadığını görürdü, 
çünkü bu m�kve küçüktü! Öyleyse kaplarını nasıl olup da buraya daldırıyorlardı?

Gemara, Şoket Yeu’nun b�t�ş�ğ�nde normal ölçülerde b�r m�kve daha olduğunu 
söylemekted�r. Şoket Yeu �le bu m�kven�n sularını karıştırmak �ç�n �k�s� arasında 
b�r del�k açılmıştı. Bu şek�lde Şoket Yeu �le m�kve b�rb�r�ne bağlıydı ve dolayısıyla 
Şoket Yeu, m�kven�n devamı hal�ne geld�ğ�nden, kapları buraya daldırab�l�yorlardı.

İk� m�kven�n b�rb�r�n�n devamı olarak kabul ed�leb�lmes� �ç�n aradak� del�ğ�n 
ne büyüklükte olması gerek�r? Eğer del�ğ�n �ç�ne �k� parmak sokulup kolaylıkla 
döndürüleb�l�yorsa, bu del�k yeterl� sayılır.

Yaprak
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Abaye’n�n oğulları, Rav Bev� ve Rav 
Ş�m�’yd�. Abaye’n�n b�r de kızı vardı. 
Bazılarına göre Rav Aha da Abaye’n�n 
oğluydu.

Abaye 4083 (323) yılından, 4098 
(338) yılındak� vefatına kadar on beş sene 
Pumbed�ta yeş�vasının başında görev 
yaptı. Vefat ett�ğ�nde altmış yaşındaydı. 
Gemara’da, Abaye’n�n, Koen Gadol 
El�’n�n soyuna mensup olan d�ğer a�le 
fertler�nden daha uzun b�r ömre na�l 
olduğu, çünkü hem Tora’yla hem de 

gem�lut hasad�m (�y�l�kseverl�k) �şler�yle 
meşgul olduğu vurgulanmaktadır (bu konu 
�ç�n bkz. II. K�tap, sayfa 149).

Gemara ayrıca, Abaye’n�n vefat ett�ğ� 
gün, D�cle Nehr� üzer�ndek� köprünün 
başında bulunan kubben�n kırıldığını 
da anlatmaktadır. Bazı kaynaklara göre 
Abaye, Mehoza kent�nde gömülmüştür.

Abaye’n�n en büyük öğrenc�ler� 
arasında Rav Papa �le Rav Yeoşua’nın oğlu 
Rav Una da yer almaktadır.

Kim Kimdir? Babil’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Abaye
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Rab� Dosa ben Ark�nas Kaç Yıl Yaşadı?

On Kab�le

Gemara b�r olay anlatmaktadır. Nesl�n en büyük Hahamları olan Tannalar Rab� 
Yeoşua, Rab� Elazar ben Azarya ve Rab� Ak�va, b�r alaha konusunu tartışmak �ç�n 
Rab� Dosa ben Ark�nas’ın ev�ne g�tm�şlerd�. Rab� Dosa ben Ark�nas o dönemde 
artık çok yaşlıydı ve gözler� görmüyordu. Bu nedenle bet m�draşa gelm�yordu, 
çünkü yolda yürümekte de zorlanıyordu.

Hahamlar oradayken Rab� Dosa ben Ark�nas onlara, uzun yıllar önce yaşamış 
olan Peygamber Hagay’ın kararlaştırdığı üç alaha öğrett�. Bu alahalar, maaserot 
(bkz. I. K�tap, sayfa 80), y�bum ve Yahud�l�ğ� kabul etmek �steyen yabancılar 
hakkındaydı.

Bazı görüşlere göre Rab� Dosa ben Ark�nas bu alahaları Peygamber Hagay’ın 
ta kend�s�nden duymuştu! Eğer bu görüş doğruysa, Rab� Dosa ben Ark�nas 
har�kulade uzun b�r ömre na�l olmuş demekt�r, z�ra Peygamber Hagay II. Bet-
Am�kdaş’ın �nşa ed�ld�ğ� dönemde yaşamışken, Gemara’da anlatılan ş�md�k� 
olay �se II. Bet-Am�kdaş’ın yıkılışından sonra meydana gelm�şt�r. Bu durumda 
Rab� Dosa ben Ark�nas dört asrı aşkın b�r ömür sürmüş olmalıdır!

Kral Şelomo’nun oğlu Kral Rehavam’ın dönem�nde Y�srael Krallığı �k�ye 
bölünmüştü. Rehavam Yeruşalay�m’de Yeuda ve B�nyam�n kab�leler� üzer�nde 
hüküm sürerken, ger� kalan on kab�len�n başına �se Şomron’da krallığını �lan 
eden Yarovam geçm�şt�. Bu bölünmen�n sonrasında, Kral Dav�d’�n soyuna 
mensup olan ve Yeruşalay�m’de hüküm süren krallar “Malhe Yeuda” (Yeuda 
kralları), Şomron’da hüküm sürenler �se “Malhe Y�srael” (Y�srael kralları) d�ye 
adlandırılmaya başladı.

En son Y�srael Kralı, Oşea ben Ela’ydı. Onun krallık dönem�nde Asur Kralı 
Şalmaneser, Erets-Y�srael’e gelerek on kab�ley� farklı yerlere sürdü. Erets-
Y�srael’de sadece Yeuda, B�nyam�n ve Lev� kab�leler� kaldı.

B�r dönem sonra Peygamber Y�rmeyau Bene-Y�srael’�n sürüldükler� çeş�tl� 
yerlere g�derek on kab�len�n bazı kes�mler�n� Erets-Y�srael’e ger� get�rm�şt�r.

Yaprak
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Şemuel Yarhinaa

“Amora�m” ünvanını daha önce b�rçok kez gördük.
“Amora�m”, m�şnaların bundan yaklaşık �k� b�n yıl önce yazıldığı dönemden 

başlayıp, Talmud Bavl�’y� (Bab�l Talmudu) bundan b�n beş yüz yıl kadar önce 
derlem�ş olan Rav�na ve Rav Aşe’n�n dönem�ne kadar yaşamış olan Hahamlara 
ver�len genel b�r ünvandır.

Bu Hahamlara neden “Amora�m” ünvanı ver�lm�şt�r? Çünkü Tanna�m�n sözler�n� 
söylüyorlar (İbran�ce: omer�m), �ncel�yorlar ve açıklıyorlardı.

İlk Amoralardan b�r� Şemuel’d�. Şemuel’�n babası nesl�n büyükler�nden b�r�yd� 
ve b�r Tanna onu, Peygamber Şemuel g�b� b�r evlada na�l olması d�leğ�yle mübarek 
kılmıştı. Bu nedenle, doğduğunda babası ona Şemuel adını verm�şt� (M�draş Şemuel 
perek 10).

Amora Şemuel, Bab�l’�n Neardea şehr�nde doğdu ve daha sonraları Erets-
Y�srael’e çıktı. Burada, M�şna’nın derley�c�s� Rab� Yeuda A-Nas�’y� tanımaya 
na�l oldu. Erets-Y�srael’de Tora öğrend�kten sonra Neardea’ya ger� döndü. Orada 
kend�s�n� dayan (yargıç) olarak atadılar.

O dönemde Şemuel �le arkadaşı Rav, nesl�n büyükler� olarak tanınıyorlardı.
Şemuel, astronomdu; gökc�s�mler�n�n, güneş, ay ve yıldızların hareketler� 

konusunda uzmandı. Bu nedenle ona “yareah” (Ay) sözcüğünden türeyen “Yarh�naa” 
lakabı takılmıştı. Bu lakap onun, dünyanın uydusu Ay’ın hareketler� konusundak� 
uzmanlığını yansıtıyordu (Raş�’n�n Baba Mets�a 85b açıklamaları).

Yaprak
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Bab�l’�n Mehoza şehr�nde roş 
yeş�vaydı. Rava’nın öğren�m tarzı, 
Tannaların M�şna’dak� sözler�n�n ardındak� 
n�yet� anlama amacıyla alaha teat�s�nde 
bulunmak ve prat�k uygulamadak� kanun 
ve alahaları bel�rlemek şekl�ndeyd�. Bu 
öğren�m tarzına “Gemara” adı ver�l�r. 
Talmud’dak� merkez� konular Rava’nın 
alahaları, kararları ve âdetler� üzer�ne 
kuruludur. Tannaların sözler� hakkında 
arkadaşı Abaye �le gerçekleşt�rd�ğ� 
anal�zler “Avayot DeAbaye VeRava” 
adıyla anılır (bkz. sayfa 36 ve 38’de 
Avayot DeAbaye VeRava).

Mehoza kent�nde doğmuştur. Babası, 
Amoralar Rav Şeşet ve Rav Nahman’ın 

öğrenc�ler�nden Rav Yosef bar Hama’dır. 
Gemara’da Rava’nın, Pumbed�ta yeş�vası 
başkanlarından Amora Rav Yeuda’nın 
öldüğü gün doğduğu bel�rt�lmekted�r.

Talmud Yeruşalm�’de Rava’nın �sm� 
“Rav Aba” olarak geçer. Talmud Bavl�’de 
�se sadece “Rava” olarak anılır. İs�mler� 
y�ne “Rava” olan, ama yanında başka b�r 
sıfatla b�rl�kte anılan d�ğer çok sayıdak� 
Amoradan farklı olarak, Rava’nın adı 
h�çb�r ekleme yapılmadan kullanılır.

Rava, Rav H�sda’nın damadıydı ve bu 
durumu büyük b�r ayrıcalık olarak görürdü. 
“Rav H�sda’nın kızı” �le evlenmeye 
na�l olmuş olmaktan dolayı duyduğu 
mutluluğu b�rçok kez d�le get�r�rd�.

Kim Kimdir? Babil’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Rava
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Aynı Dünyada Olmayan Kardeş�n Eş�

Koenler�n Kuts�yet Kaynaklı Yasakları

Ş�md� y�bum alahalarında öneml� b�r kuralı öğreneceğ�z.
Öğrend�ğ�m�z g�b�, y�bum m�tsvası doğrultusunda, b�r erkek, çocuksuz ölürse, 

kardeşler�nden b�r� onun dul eş�yle evlen�r.
Gemara’da, y�bum m�tsvasının yalnızca, “kardeş� ölmeden önce onunla aynı 

dünyada olan” b�r kardeş� bağladığını öğren�yoruz. Örneğ�n d�yel�m k� Reuven 
d�ye b�r adam var. Reuven on yaşındayken b�r kardeş� doğuyor ve adını Ş�mon 
koyuyorlar. Reuven büyür, evlen�r ve çocuksuz olarak ölürse, Ş�mon y�bum 
m�tsvasını yer�ne get�rmek üzere Reuven’�n dul eş�yle evlen�r.

Ama eğer Ş�mon, Reuven öldükten sonra doğduysa, Ş�mon Reuven’�n dul 
eş�yle y�bum m�tsvasını yapmaz.

Bu durum “aynı dünyada olmayan kardeş�n eş�” olarak adlandırılır. “Eş” �le 
kasted�len, tab�� k� ölen k�ş�n�n dul karısıdır. “Aynı dünyada olmayan” sözler� de, 
bu �k� kardeş�n, bu dünyadak� yaşam süreler�n�n h�ç çakışmadığını bel�rt�r, z�ra 
küçük kardeş ağabey� öldükten sonra doğmuştur.

Kutsal Tora’mız, sadece Koenler �ç�n ver�lm�ş bazı m�tsvalar emretm�şt�r.
Örneğ�n b�r ölü neden�yle tame olma yasağı sadece Koenler �ç�n geçerl�d�r. 

Ama Koen olmayan b�r k�ş� bu konuda serbestt�r. Tarım ürünler�nden Koenler 
�ç�n ayrılan teruma payları sadece Koenler tarafından yeneb�l�r. Koen olmayan 
veya b�r Koen’e bağlı olmayan k�ş�n�n bunu yemes� yasaktır.

Tora ayrıca, Koenler�n bell� başlı kategor�lerdek� kadınlarla evlenmes�n�n de 
yasak olduğunu bel�rtmekted�r. Bu kategor�lerden b�r�ndek� b�r kadınla evlenmek 
başka herkes �ç�n serbest olsa b�le, Koenler �ç�n yasaktır. Örneğ�n b�r Koen, 
boşanmış b�r kadınla (İbran�ce: geruşa) evlenemez. B�r Koen Gadol’un, dul [yan� 
kocası ölmüş] b�r kadınla (İbran�ce: almana) evlenmes� yasaktır. (Ama normal 
b�r Koen b�r almana �le evleneb�l�r.)

Bu yaprakta özell�kle Koenler� bağlayan yasakların “�sure keduşa”, yan� 
“kuts�yetten kaynaklanan yasaklar” olarak adlandırıldığını öğren�yoruz.

Neden? Çünkü Tora Koenlere özgü yasakları yazarken “Tanrı �ç�n kutsal 
olmalıdırlar” (Vay�kra 21:6) demekted�r.

Hatırda tutulması gereken b�r başka nokta da Koenler� “kutsal tutmak” 
gerekt�ğ�d�r (bkz. Vay�kra 21:8). Başka b�r dey�şle Koenler�, kuts�yetler� neden�yle 
onurlandırmak gerek�r, çünkü onlar Bet-Am�kdaş’tak� �badet görev�n� yapmak 
�ç�n seç�lm�şlerd�r. Bu kural neden�yle, örneğ�n, peraşa okunurken Tora’ya �lk 
olarak b�r Koen kaldırılır.

Yaprak
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Bayram �ç�n Yeruşalay�m’e çıkanları 
(İbran�ce: ole a-regel) kuru b�r hava ve 
tek damla nem b�le olmayan çorak b�r 
toprak karşılamıştı. Yeruşalay�m çok ağır 
b�r kuraklık yaşıyordu. Yeruşalay�m’�n 
hahamlarından Nakd�mon ben Guryon, 
Yeruşalay�m’e çıkıp Bet-Am�kdaş’ta 
Tanrı’nın huzurunda görünme m�tsvasını 
yer�ne get�rme uğruna dünyanın dört 
b�r ucundan gelen kıymetl� Yahud�ler�n 

sıkıntılarını görmeye dayanamıyordu; 
onlar �ç�n h�ç su yoktu.

Nakd�mon, o bölgede oturan zeng�n 
Romalı as�llerden b�r�ne başvurarak, 
Yahud�ler �ç�n kend�s�ne, sah�p olduğu 
on �k� su sarnıcını ödünç vermes�n� �sted�. 
Bel�rl� b�r tar�hte bu sarnıçları taze suyla 
dolu b�r halde ger� vereceğ�ne da�r söz 
verd�.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
31’de
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Ölçülerin Cezası Ağırdır

Bu yaprakta t�carette h�le 
yapma yasağını öğren�yoruz.

Tora’da “Ölçümde h�le 
yapmayın – uzunlukta, 
ağırlıkta ve hac�mde” (Vay�kra 
19:35) d�ye yazılıdır.

Pasuğun açıklaması 
şöyled�r: “Ölçümde h�le 
yapmayın” – herhang� b�r şey 
sattığınız zaman, karşınızdak� 
k�ş�ye hak ett�ğ�nden daha 
azını vermek üzere h�le ve 
haksızlık yapmayın. Ne 
şek�lde? “Uzunlukta” – uzunluk ölçüsüne göre satılan b�r şey söz konusuysa, 
örneğ�n metreyle kumaş satıyorsanız, onu tamı tamına ölçün. “Ağırlıkta” 
– tartılarak satılan b�r şey�n tam olarak �stenen ve karşılığı ödenen ağırlıkta 
olduğundan em�n olun. “Ve hac�mde” – “hac�m” �ç�n kullanılan İbran�ce sözcük 
“mesura”dır. Bu, esk�den bell� b�r hacm� ölçme amacıyla kullanılan b�r kaptı. 
Böyle b�r ölçüm yapıldığı zaman da tam olması �ç�n çok özen göstermek gerek�r.

Mesura b�r zamanlar çok yaygın olarak kullanılan b�r kaptı. Örneğ�n kıyısına 
kadar bel�rl� b�r hacm� �çerecek büyüklükte b�r kap hazırlanır ve dükkâna b�r 
müşter� gel�p mal almak �sted�ğ�nde ölçüm bu kapla yapılırdı.

Gemara, bu konuda günah �şlem�ş b�r k�ş�n�n tam b�r teşuva yapmasının 
mümkün olmadığını bel�rtmekted�r, z�ra bunun �ç�n, aldatmış olduğu herkese 
paralarını �ade etmes� gerek�r. Oysa uzun b�r süre boyunca k�mler� aldattığını 
hatırlaması çok zor olacaktır.

Yaprak
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Rava, Tora’yı kend� nesl�ndek� 
çok sayıda Amoradan öğrenm�ş ve her 
b�r�n�n kend� yaklaşımını anlayab�lmek 
�ç�n onlara her konuda h�zmet etm�şt�r. 
Gençl�ğ�nde Abaye �le b�rl�kte, başlıca 
hocaları olan Raba’nın yanında Tora 
öğrenm�şt�r. Benzer şek�lde, Raba’nın 
vefatından sonra Pumbed�ta yeş�vasının 
başına geçm�ş olan Rav Yosef’ten de Tora 
öğrenm�şt�r. D�ğer hocaları arasında Rav 
Nahman bar Yaakov ve Rav Una vardır.

Çok sayıda hocaya sah�p olması, 
Tora’yı tek b�r hahamdan öğrenen k�ş�n�n 
h�çb�r zaman bereket �şaret� göremeyeceğ� 
görüşünde olan hocası Rav H�sda’nın 
yaklaşımının b�r sonucuydu.

Gemara’da Rava’nın, etrafındak� her 

şey� göz ardı ederek Tora öğren�m�ne 
vakfett�ğ� müth�ş gayret b�r örnekle 
anlatılmaktadır. B�r keres�nde Rava, Tora 
öğren�m�ne o kadar der�nlemes�ne dalmıştı 
k�, üzerler�ne oturmuş ve beden�n�n 
ağırlığıyla ezmekte olduğu parmaklarının 
acısını ve onlardan sızan kanı fark b�le 
etmem�şt�.

Rava’nın büyüklüğü ve Tora’ya olan 
sevg�s�, akranlarına olan saygısı �le de �fade 
bulmuştur. Akranı olan d�ğer hahamların 
sözler�ne değer ver�r, onları önemser, onur 
ve takd�r �fadeler�yle överd�. Rab� Zera ve 
Rab� H�ya bar Av�n’� “ar� şebahavura” 
(grubun aslanı), Rav Aha bar Rav Una’yı 
da “gavra raba” (büyük adam) d�ye 
adlandırırdı.

Kim Kimdir? Babil’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Rava

Hocaları
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“Yakınlar Şah�tl�k Konusunda Geçers�zd�r”

K�duş�n

Bu yazımızda �k� �lg�nç konuya değ�neceğ�z.
Ne ders�n�z? Moşe Rabenu �le Aaron A-Koen, b�r k�ş�n�n b�r�ne para borçlu 

olduğuna da�r tanıklık etmek üzere bet d�ne geld�kler� takd�rde, �k�s�n�n tanıklık 
�fades� kabul ed�l�r m�yd�? Şüphes�z evet, öyle değ�l m�?! Ne de olsa Moşe Rabenu 
�le Aaron A-Koen’�n sadece ve sadece gerçeğ� söyleyecekler�ne şüphe yoktur!

Ne var k� kutsal Tora’mız, �k� kardeş�n b�rl�kte tanıklık edemeyecekler�ne 
hükmetm�şt�r. Bu alaha “kerov�m pesul�m le-edut” (yakınlar şah�tl�k konusunda 
geçers�zd�r) sözler�yle b�l�n�r. Buna göre, b�rb�r�n�n yakını olan �k� k�ş�, örneğ�n �k� 
kardeş, b�rl�kte tanıklık �fades� veremez.

Alaha Kâğıdı: Gemara’da ayrıca, Rav İllel’�n, üzer�nde çeş�tl� alahaların yazılı 
olduğu b�r kâğıt gördüğünü anlatmaktadır. İnsanlar bu alahaların büyük hahamlardan 
b�r� tarafından yazılmış olduğunu söylem�şlerd�.

Ama sonuçta bu kâğıda güvenmem�şlerd�r. Neden? Çünkü alaha kararı 
vereb�lmek �ç�n her şey�n, h�çb�r şüpheye yer bırakmaksızın apaçık olması gerek�r. 
Kâğıdın üzer�nde o büyük hahamın �mzası olmadığı �ç�n, bu alahaları gerçekten 
onun yazdığından tamamen em�n olmak mümkün değ�ld�. Bu nedenle kâğıtta 
yazılanlar d�kkate alınmamıştır.

Bu yazımızda K�duş�n hakkında b�lg� alacağız. Hang�m�z b�r düğüne g�tmem�şt�r 
k�? Hep�m�z mutlaka b�r kere b�r düğünde bulunmuşuzdur. Damat gel�ne b�r yüzük 
ver�r ve bu şek�lde gel�n de damat �ç�n mekudeşet, “kutsal, özel” hale gel�r. Bu 
nedenle evl�l�k prosedürüne “K�duş�n” adı ver�l�r. Mazal Tov!

“Şulhan Aruh”ta, geleneğ�n K�duş�n’� b�r yüzükle gerçekleşt�rme şekl�nde 
olduğu, ama K�duş�n’� mutlaka yüzükle yapmanın b�r yükümlülük olmadığı 
bel�rt�lmekted�r. Damat gel�ne b�r ş�şe şarap veya parasal değer� olan d�ğer herhang� 
b�r şey verse de, evl�l�k gerçekleşm�ş olab�l�r.

Masehet K�duş�n’� öğreneceğ�m�z zaman, K�duş�n’�n, damadın gel�ne yazdığı 
ve onunla evlenmekte olduğunu bel�rten yazılı b�r belge (İbran�ce: şetar) �le de 
yapılab�ld�ğ�n� göreceğ�z. Gel�n bu belgey� kabul ett�ğ� zaman damat �ç�n mekudeşet 
olur.

Tora’nın ver�l�ş�nden önce K�duş�n b�r gerekl�l�k değ�ld�. Ama kutsal Tora’mız, 
Yahud�ler�n kutsal �nsanlar olmalarını �stem�ş ve K�duş�n yoluyla evlenmeler�n� 
emretm�şt�r.

Düğün sırasında da bu şek�lde dua ed�l�r: “Halkı Y�srael’� hupa ve k�duş�n 
yoluyla kutsal kılan Sen, A-Şem, Mübareks�n.” Kutsal ve Mübarek Tanrı, Y�srael 
halkını hupa (evl�l�k tentes�) ve K�duş�n �le kutsal kılar.
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“Anlaştığımız tar�he kadar yağmur 
yağmazsa sana on �k� k�kar gümüş 
ödeyeceğ�m” d�ye vaatte bulundu 
Nakd�mon, Romalı adama. Anlaşma 
yapıldı. Yahud�ler sarnıçlardak� suları 
kana kana �çt�ler ve herkes, sarnıçların 
bel�rt�len tar�he kadar yen�den suyla 
dolmasını üm�tle beklemeye koyuldu.

Aradan günler geçt�, ama gökyüzü 

hâlâ bulutsuzdu. Nakd�mon’un borcunu 
ödemey� taahhüt ett�ğ� gün geld� çattı, 
ama hâlâ ortada yağmur yoktu. Sabahın 
erken saatler�nde Romalı adamın ulakları 
çıka geld�ler ve Nakd�mon’un kapısını 
çaldılar: “B�z� Romalı as�l gönderd�” 
ded�ler Nakd�mon’a; “Ya suyu ver, ya da 
gümüşü!”

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
35’te

Bereketli Yağmurlar ve Parıldayan Güneş (devam)
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En M�kra Yotse M�de Peşuto

Atarat Nedar�m

“En m�kra yotse m�de peşuto.” Bu kuralı ş�md�k� yaprakta öğren�yoruz.
Gel�n öncel�kle bu sözler�n anlamlarını açıklayalım: “B�r pasuk, bas�t anlamından ayrılmaz.” 

Bununla kasted�len ned�r?
Hep�m�z�n b�ld�ğ� g�b� Hahamlarımız, pasuklar üzer�nde yapılan açıklamalar (deraşa) 

yoluyla çok sayıda alaha ve kanun öğrenm�şlerd�r. Örneğ�n bazen b�r pasukta fazladan b�r 
harf�n varlığı b�le Hahamlarımızın o harften alaha ve kanunlar öğrenmeler�ne temel sağlamıştır.

Bazen, b�r pasuğu okuyan b�r k�ş� orada bell� b�r konudan bahsed�ld�ğ�n� görürken, aynı 
pasuktan b�r alaha türeten b�r deraşa tamamen farklı b�r konuda olab�l�r. İşte yukarıdak� kural 
tam da böyle b�r durumdan bahsetmekted�r. “B�r pasuk, bas�t anlamından ayrılmaz.” Başka 
b�r dey�şle, evet; pasuktan, farklı b�r konuyla �lg�l� b�r alaha türet�yoruz. Ama pasuğun, bas�t 
anlamına göre doğrudan bahsett�ğ� kuralda da b�r değ�ş�kl�k oluyor değ�ld�r. Deraşa, pasuğun 
bas�t anlamını geçers�z kılmaz.

“B�r pasuk, bas�t anlamından ayrılmaz.” Deraşanın temel aldığı pasuk asıl anlamıyla da 
kalır ve ondan sadece deraşayla türet�len kural değ�l, bas�t düzeyde söyled�ğ� kural da öğren�l�r.

Bu yaprakta Atarat Nedar�m (nederler�n 
çözülmes�) konusunu öğren�yoruz.

Öncel�kle “neder” ter�m�n�n ne anlama 
geld�ğ�n� anlayalım.

Tora �nsana, kend�s�ne çeş�tl� şeyler� sadece 
konuşma yoluyla yasaklama olanağı verm�şt�r. 
Örneğ�n eğer Reuven “Kend�me bu ekmeğ�, sank� 
ekdeşm�ş (Bet-Am�kdaş’a a�t b�r malmış) g�b� 
yasaklıyorum” derse, Reuven’�n o ekmeğ� yemes� 
yasaktır.

Şunu b�lmek öneml�d�r k�, Hahamlarımız 
nederlerden kaçınmayı terc�h etmek gerekt�ğ�n� 
bel�rtm�şlerd�r. Çünkü �nsanın, hataya düşerek, 
yapmış olduğu neder� �hlal etmes� ve böylece b�r 
yasağı ç�ğnemes� r�sk� vardır. Mutlaka d�kkat�n�z� 
çekm�şt�r; b�rçok k�ş� herhang� b�r şey� yapacağını 
veya yapmayacağını söylemeden önce “bel� 
neder” (neder sayılmasın) der. Örneğ�n k�ş�, “bugün f�lanca şey� yapacağım” ded�ğ� zaman, 
bunun b�r neder sayılmaması �ç�n, önces�nde “bel� neder” demeye özen göstermel�d�r.
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Rava, Mehoza şehr�nde faal�yet gösterm�ş 
ve Tora’yı kalabalık k�tlelere burada yaymıştır.

Gemara’da Bar Edya d�ye b�r�nden 
bahsed�l�r. Bar Edya b�r rüya yorumcusuydu. 
Rava’ya, Abaye’n�n vefatından sonra yeş�vanın 
yönet�m�n�n kend�s�ne devred�leceğ� kehanet�nde 
bulunmuş ve bu kehanet gerçekleşm�şt�. Abaye 
büyük yeş�vanın başında on beş yıl görev 
yapmış ve 4098 (338) yılındak� vefatından 
sonra Pumbed�ta’dak� yeş�va, Rava’nın yaşadığı 
Mehoza şehr�ne geçm�şt�.

Tora’nın öğren�lmes� ve halka yayılması 
Rava �ç�n her şey�n üstündeyd�; hatta duadan 

b�le daha yüksek öneme sah�pt� (Şabat 10a). 
Gerçekten de Rava, Tora geleneğ�n� devam 
ett�ren çok sayıda öğrenc� yet�şt�rm�şt�r.

En öneml� öğrenc�ler� arasında Rav Papa, 
Rav Yeoşua’nın oğlu Rav Una, Rav Kaana 
ve Rav Meşarş�ya sayılab�l�r. Rava talm�d 
hahamlara çok büyük b�r sevg� duyardı. Hatta 
b�r keres�nde “B�r Sefer Tora’nın önünde kalkan, 
ama Tora alanında büyük b�r adamın önünde 
ayağa kalkmayan k�ş�ler ne kadar da aptal!” 
dem�şt�; z�ra talm�d hahamlar Tora’yı doğru ve 
gerçek şekl�yle açıklamaktadırlar.

Kim Kimdir? Babil’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Rava

Mehoza’daki Yeşivası
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Rav’ın Hayatı

Kutsal Tora’mız, bell� başlı durumlarda b�r neder�n bağlayıcılığının 
çözüleb�leceğ�n� öğretmekted�r. Örneğ�n eğer b�r k�ş�, kek y�yerek �dare edeb�leceğ� 
düşünces�yle bundan böyle ekmek yemeyeceğ�ne da�r b�r nederde bulunduysa ve 
sonunda kek bulamadıysa b�r hahama g�deb�l�r. Bu haham konuyu �nceleyecek ve 
adamın nederde bulunduğu zaman daha sonra h�ç kek bulamayacağını b�lmed�ğ� 
gerekçes�yle neder�n bağlayıcılığının çözüleb�leceğ�ne karar vereb�lecekt�r.

Bu karar sonrasında üç k�ş� bu adama “mutar leha, mutar leha, mutar leha” 
(sen�n �ç�n çözüldü, sen�n �ç�n çözüldü, sen�n �ç�n çözüldü) der ve böylece 
neder, bağlayıcılığını y�t�r�r. Bu �şleme “Atarat Nedar�m”, yan� “nederler�n 
[bağlayıcılığının] çözülmes�” adı ver�l�r.

Yaprak 18’de Amora Şemuel hakkında b�lg� almıştık. Ş�md� �se arkadaşı 
Rav’a değ�neceğ�z.

Rav’ın asıl adı “Aba” �d� ve Kral Dav�d’�n hanedanına mensuptu. Gemara’da 
Rav’ın kend� nesl�n�n en uzun boylu k�ş�s� olduğu ve bu nedenle “Aba Ar�ha” 
(uzun Aba) d�ye adlandırıldığı anlatılmaktadır.

Rav çocukken, amcası Rab� H�ya �le Erets-Y�srael’e çıkmış ve M�şna’nın 
derley�c� Rab� Yeuda A-Nas�’n�n yeş�vasında Tora öğrenmeye na�l olarak onun 
en öneml� öğrenc�ler�nden b�r� hal�ne gelm�şt�.

O günler hakkında Rab� Yohanan şunları anlatır: “Rab� Yeuda A-Nas� 
öğrenc�ler�n önünde, Rav da öğrenc�ler�n en ön sırasında otururdu. İk�s� aralarında, 
ben�m anlamayı başaramadığım çok der�n Tora konularını konuşurlardı.”

Yıllar sonra Rav, Bab�l’e ger� döndü ve orada Sura yeş�vasını kurdu. Bu 
yeş�vada b�n �k� yüzü aşkın öğrenc� öğren�m görüyordu! (Ketubot 106a). Yılda 
�k� kez yeş�vaya yen� öğrenc�ler de katılırdı – Adar ayında ve Elul ayında.

Sura yeş�vası, Geon�m Dönem�’n�n sonuna dek, sek�z yüz yıl kadar ayakta 
kalmıştır!
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Rav ve Şemuel Arasındak� Görüş Ayrılıkları

Rav ve Şemuel Bab�l’de yaşayan Yahud�lere l�derl�k etmekteyken, aynı 
dönemde Erets-Y�srael’de yaşayan Yahud�ler�n başında �se Rab� Yohanan �le Reş 
Lak�ş vardı.

Talmud’da Rav �le Şemuel arasındak� b�rçok görüş ayrılığına yer ver�lmekted�r.
Pek�, alaha k�me göred�r?
Gemara bu konuda b�r kural olduğunu söylemekted�r: “İsur ve-eter” (yasaklar 

ve serbest�ler) kanunlarındak� tüm görüş ayrılıklarında alaha Rav’a göreyken, 
“d�ne mamonot” (parasal kanunlar) alanındak� tüm görüş ayrılıklarında alaha 
Şemuel’e göred�r.

İsur ve-eter kanunları nelerd�r? Örneğ�n y�bum alahalarını ele alalım. Bu 
alahalar bağlamında görüş ayrılığı, b�r şey� yapmanın yasak mı, yoksa serbest m� 
olduğu konusundadır. Bu nedenle bu alahalar “�sur ve-eter” sınıfındadır. Benzer 
şek�lde, kaşerut, şehita (hayvan kes�m�) g�b� kanunlarda da görüş ayrılıkları b�r 
şey� yemen�n yasak mı yoksa serbest m� olduğu konusundadır.

D�ne mamonot �se paraya da�r kanunlardır. Acaba f�lanca k�ş� bel�rl� b�r 
durumda kanuna göre para ödmekle yükümlü müdür, yoksa bundan muaf mıdır? 
Görüş ayrılıkları bu konulardadır.

Rav, dualarımızdan bazılarının metn�n� oluşturmuştur. Örneğ�n Roş Aşana’dak� 
Malhuyot, Z�hronot ve Şofarot duaları onun eser�d�r (bkz. II. K�tap, sayfa 158). 
Roş Hodeş �lanı �ç�n söylenen duanın b�r kısmını da Rav oluşturmuştur. Ayrıca 
Şemuel �le Rav, Şabat çıkışına rastlayan b�r Yom Tov’un Arv�t am�dası �ç�ndek� 
Vatod�enu parçasını da b�rl�kte kompoze etm�şlerd�r.

Rav, 4007 (247) yılında vefat etm�şt�r.
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MASEHET YEVAMOT
PEREK 3: 

ARBAA AHİN

Rava’nın büyük Tora adamları olan 
oğulları olmuştur. İlk oğlu Rav Yosef’t�r 
ve onun babasına sorduğu bazı alaha 
soruları kayded�lm�şt�r. İk�nc� oğlu �se 
Rav Meşarş�ya’dır. Rava, �k� oğlunun tıpkı 
Rab� Yohanan g�b�, terefot (hayvanlarda 
ölümcül yaralar) alahaları üzer�nde büyük 
b�rer uzman olduğunu söylem�şt�r (Hul�n 
28a, 50a).

Rava, kend�s�n� “Tüm şehr�n roş 
yeş�vası olman, Tanrı’nın �steğ� olsun” 
sözler�yle mübarek kılmış olan hocası 

Rav Yosef’�n bu berahası sayes�nde 
Mehoza’dak� büyük yeş�vanın başına 
geçm�şt�r. Rava, Mehoza yeş�vasının 
başında on dört yıl kalmış ve yetm�ş yılı 
aşkın b�r ömür sürmüştür.

Rava’nın vefatının ardından yeş�vası 
bölünmüş ve öğrenc�ler�n�n çoğunluğu 
onun başlıca öğrenc�s� olan Rav Papa’nın 
Naraş şehr�ndek� yeş�vasına geçm�şt�r. 
D�ğer öğrenc�ler� �se Rav Nahman bar 
Y�tshak’ın Pumbed�ta’dak� yeş�vasına 
geçm�şlerd�r.

Kim Kimdir? Babil’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Rava

Vefatı ve Oğulları
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Efşar Letsamtsem

Afarat Nedar�m

Gemara’da Tannalar arasında “efşar letsamtsem” konusundak� görüş ayrılığına 
yer ver�lmekted�r.

Bu görüş ayrılığının konusu ned�r? Şu örneğe b�r göz atalım:
D�kkat ed�n. B�r �neğ�n �k�z yavruları olur. Mandıracı çok heyecanlanmıştır, 

çünkü bu �nek �lk kez doğum yapmıştır ve ş�md�, behor yavrusu korban olacak, 
kend�s� de böylece Behor-korbanı m�tsvasını yer�ne get�rme şansına er�şecekt�r.

Ama bu noktada kend�s�ne sorarlar: “B�r dak�ka, �k�z yavrulardan hang�s� önce 
doğdu? Behor hang�s�?” Mandıracı cevap ver�r: “H�çb�r� �lk doğmadı! İk�s� b�rl�kte 
doğdu ve bu nedenle her �k�s� de “behor”! İk� m�tsva b�rden yer�ne get�receğ�m!”

Tannalar bu konuda görüş ayrılığına düşmüşlerd�r.
Bazılarına göre “efşar letsamtsem”. Yan� “b�rb�r�ne b�t�şt�rmek mümkündür”. 

Başka b�r dey�şle, �nsanlar �k� şey�n b�rb�r�ne tamamen b�t�ş�k zamanlarda, yan� aynı 
anda meydana geld�ğ�n� görüp ayırt edeb�l�rler.

Başkaları �se “� efşar letsamtsem” demekted�rler; “b�rb�r�ne b�t�şt�rmek mümkün 
değ�ld�r”. Yan� �nsan �k� şey�n tam olarak aynı anda meydana geld�ğ�n� görme 
kab�l�yet�ne sah�p değ�ld�r.

Yukarıda Atarat Nedar�m konusunu görmüştük. Ş�md� �se Afarat Nedar�m’e 
değ�neceğ�z.

Matot peraşasında Tora, b�r babanın, küçük kızının d�le get�rd�ğ� nederler� 
geçers�z kılma yetk�s�ne sah�p olduğunu söylemekted�r.

D�yel�m k� on �k� yaşında b�r kız, bundan böyle öğle yemeğ�nde tavuk yemek 
�stemed�ğ�ne karar ver�yor. Kız g�d�p “Dünyadak� tüm tavukların ben�m �ç�n yasak 
olması üzer�ne nederde bulunuyorum” d�yor. Kız bundan böyle tavuk yemeye 
h�ç �ht�yacı olmadığını düşünmekted�r… Kend�s�ne tavuk ver�ld�ğ�nde her zaman 
“Kusura bakmayın! Nederde bulundum. Yapacak b�r şey yok” d�yecekt�r.

Ama Tora, kızın babasının bu neder� geçers�z kılab�leceğ�n� bel�rtmekted�r. Eğer 
babası bu neder� duyduğu zaman “mufar lah” (neder�n geçers�zd�r) derse, neder 
�ptal olur.

Ancak… babanın bunun �ç�n çok uzun zaman beklememes� gerek�r. Eğer, 
d�yel�m k�, neder� Salı günü duyduysa ve neder� �ptal ed�p etmeme konusunu b�raz 
düşünmeye karar ver�p aradan ancak b�r hafta sonra geç�nce “neder� geçers�z kılmak 
�st�yorum” derse artık çok geçt�r. B�r baba, kızının neder�n� ancak duyduğu gün 
�ç�nde geçers�z kılab�l�r.

B�r baba, kızının nederler�n� hang� yaşa kadar �ptal edeb�l�r? Kızı on �k� buçuk 
yaşını dolduruncaya kadar.
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“Daha günün b�tmes�ne çok var” d�ye 
cevap verd� onlara Nakd�mon. “Borcu 
ödemem �ç�n günün sonuna kadar vakt�m 
var!”

Aradan b�rkaç saat daha geçt�. Tüm 
gözler bereketl� yağmurları üm�tle 
beklerces�ne gökyüzüne d�k�lm�şt�. Ve �şte, 
Romalı adamın ulakları tekrar geld�ler. 
“Efend�n�ze söyley�n; henüz öğle vakt�. 

Güneş batana kadar zamanım var!” ded� 
Nakd�mon. Romalı adam Nakd�mon’un 
sözler�n� duyunca kahkahalarla gülmeye 
ve alay etmeye başladı: “Koca b�r yıl 
kurak geçt�. Tam da ş�md�, ger�ye kalan 
b�rkaç saatte m� sağanakların yağacağını 
düşünüyor bu Yahud�ler?!” Dudaklarında 
tebessümle, ceb�ne g�recek büyük 
m�ktardak� parayı beklemeye başladı…

Hahamlarımızdan 

MAASELER
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“Hazaka” – Betsalel Kapları M�kveye Daldırıyor

Bu yaprakta “hazaka” olarak b�l�nen b�r kavramı öğren�yoruz.
Öncel�kle “hazaka” sözcüğünün ne anlama geld�ğ�n� açıklayalım. “Hazaka” 

sözcüğü “kapma, tutma” anlamına gel�r. Örneğ�n b�r k�ş� b�r tarlayı sürüyorsa, 
onu “tutmakta”, yan� onun üzer�ndek� �yel�k hakkını ortaya koyan b�r eylem 
yapmaktadır. Genel olarak “hazaka” �le kasted�len, önceden doğru olduğu b�l�nen 
b�r durumun, b�r değ�ş�kl�k olduğu açıkça anlaşılmadığı sürece aynı şek�lde 
devam ett�ğ� yönünde b�r kabuldür.

Hazaka kavramının b�rçok farklı türü vardır. Bunlardan b�r�n� bu yazımızda, 
b�r d�ğer�n� de sıradak� yazımızda ele alacağız.

Daha önce de gördüğümüz g�b� b�r m�kven�n, arındırma �şlem�n� yapab�lmes� 
�ç�n �ç�nde en az kırk sea (yaklaşık 750 lt.) su olması gerek�r. Betsalel tame 
olmuş b�rkaç kabı m�kveye daldırmaya g�tm�şt�. O gün orada kaplarını m�kveye 
daldırmaya gelen çok k�ş� vardı. Aradan �k� saat geçt�kten sonra kaplarını m�kveye 
daldıran Betsalel oranın denet�m görevl�s�n�n “Kapları daldırmayı bırakın! Ş�md� 
suyu ölçtüm. İçer�de kırk sea su yok!” d�ye seslend�ğ�n� duydu.

Betsalel ş�md� ne yapmalıdır? Acaba kapları hâlâ tame m�d�r?
İşte Tora, “hazaka” kanununu tam da böyle b�r durum �ç�n öngörmüştür. 

Eğer b�r süre önce m�kvede kırk sea su bulunduğu b�l�n�yorsa, “hazaka” prens�b� 
doğrultusunda, m�kvede kırk sea su olmadığı keşfed�lene kadar kırk sea suyun 
var olmaya devam ett�ğ� kabul ed�l�r. Bu nedenle, suyun eks�k olduğu açıkça 
bel�rlenene kadar oraya daldırılmış olan kapların heps� tuma durumundan çıkmış, 
taor (saf) olmuştur.
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Pumbed�ta ve Mehoza yeş�valarının 
başkanları olan �k� Amora, Abaye ve 
Rava, gençl�kler�nde b�rl�kte Amora 
Raba’nın yanında öğren�m görmüş, 
Raba da onların gelecekte nesl�n l�derler� 
konumuna geleceğ�ne tanıklık etm�şt�. İk� 
arkadaşın l�derl�k kab�l�yet� henüz gençl�k 
dönemler�nde aş�kârdı ve gerçekten de 
Abaye ve Rava, bugün b�ld�ğ�m�z şekl�yle 
Talmud Bavl�’n�n temel�n� atanlar arasında 
öneml� b�r yere sah�pt�r.

Tanna�m Dönem�’n�n sonunda 
Hahamlar, Sözlü Tora’nın (Tora ŞeBeal 
Pe), unutulmaması �ç�n yazıya geç�r�lmes� 
gerekt�ğ�ne karar verm�şlerd�. O dönemde 
Rab� Yeuda A-Nas�, S�nay Dağı’ndan 
ber� Moşe �le başlayarak nes�lden nes�le 
sözlü olarak aktarıla gelm�ş alahaları 
�çeren m�şnaları Altı Fasıl (Şişa Sedarim) 
hal�nde toplayarak M�şna k�tabını 
oluşturmuştu. Ancak bunun dışında hâlâ 

sözlü n�tel�kte kalan b�rçok öğret� vardı. 
Çok sayıda alahanın yanında, Amoralar 
arasındak� “şakla ve-tarya” olarak b�l�nen 
alaha tartışmaları ve anal�z�, prat�k 
uygulamadak� alahanın nasıl bel�rleneceğ� 
konusunda önem taşımaktaydı. Aynı 
şek�lde, Amoraların, çoğunlukla m�şnalar 
hakkındak� doğru anlayışı yansıtan 
öğret�ler� �le her nes�lde bel�rlenen yen� 
alahalar da vardı. İşte tüm bunlar hâlâ 
öğretmenden öğrenc�ye sözlü olarak 
aktarılmaktaydı. Bu alahalar ve öğret�ler 
sayıca fazla ve çok çeş�tl� hale gel�nce, 
alahanın doğru b�r şek�lde bel�rlenmes�ne 
da�r hassas geleneğ�n sonrak� nes�llere 
aktarılmasını garant� altına alma adına, 
m�şnalar hakkında söylenm�ş olan 
tüm alaha ve açıklamaların topluca 
düzenlenmes�ne yönel�k büyük b�r �ht�yaç 
ortaya çıkmıştır (devamı sayfa 39’da).

Kim Kimdir? Babil’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Abaye 
ve

Rava

Avayot DeAbaye VeRava
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“Hazaka” – T�carete Atılan Akılsız
Bu yazımızda b�r başka 

“hazaka” örneğ�n� ele alacağız.
Bundan çok uzun zaman 

önce, “Bar Şatya” adında b�r 
Yahud� yaşardı. Malı, mülkü, 
evler�, tarlaları ve toprakları; 
ama b�r de sorunu vardı – bazen 
del�ce davrandığı zamanları 
olurdu. Zaten �sm� “Bar Şatya” 
da, “akılsız adam” anlamına 
gel�yordu.

B�r gün Bar Şatya 
mallarının, evler�n�n, tarla ve 
topraklarının heps�n� satmaya karar verd�. Heps�n�. Sonra da b�r tartışma uyandı. 
Bet d�ne �k� tanık geld� ve “Bar Şatya bu alışver�ş� del�yken yaptı ve bu nedenle 
�şlem geçers�z olmalı. Z�ra akılsız b�r k�ş� satış �şlem� yapamaz” ded�. Onlara 
karşı başka �k� tanık gelerek “Bu doğru değ�l!” ded�ler. “O sırada Bar Şatya’nın 
aklı başındaydı ve bu nedenle mallarını satma yetk�nl�ğ�ne sah�pt�.”

B�rb�r�ne ters �fadeler veren tanıklar olduğu zaman, h�çb�r�n�n sözü kabul 
ed�lmez. Ş�md� ne yapılacaktır?

Rav Aşe şöyle dem�şt�r: “Hazaka.” Bel�rs�zl�k ortaya çıkana kadar söz konusu 
mallar k�m�n el�ndeyd�? Bar Şatya’nın! Dolayısıyla aynı durum devam edecek, 
mallar onun el�nde kalacaktır.
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Ona karşılık, Nakd�mon tüm kalb�yle 
b�r muc�ze olmasını bekl�yordu. Tal�t�ne 
sarınarak Bet-Am�kdaş’a g�tt� ve Evren�n 
Yaratıcısı’nın huzurunda kalb�n�n 
der�nl�kler�nden gelen b�r duaya başladı: 
“Ey göklerdek� Babam! Verd�ğ�m bu 
sözü sırf bayrama gelen evlatların 
uğruna verm�şt�m. Sadece Sen�n İsm�n�n 

onuruna yaptım bunu; bayrama gelenler 
susuzluktan ölmes�nler d�ye. Lütfen 
Tanrım! Sarnıçları doldur!” Nakd�mon 
ateşl� duasını henüz b�t�rm�şt� k�, 
gökyüzünü bulutlar kaplamaya başladı. 
Aradan sadece b�rkaç dak�ka geçm�şt� k� 
bereketl� yağmurlar yağmaya başladı. O 
kadar k�, o on �k� sarnıç dolup taşmıştı.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
41’de

Bereketli Yağmurlar ve Parıldayan Güneş (devam)
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Sadece Koenler�n Yapab�lecekler� Şeyler

Gemara’da sadece Koenler�n yapab�lecekler� b�rkaç şey� öğren�yoruz.
Korban İşlemleri: Bet-Am�kdaş’ta korbanların �şlemler�n� yapma yetk�s�ne 

yalnızca Koenler sah�pt�r. Ama Koen olmayan b�r k�ş� bu konuda yetk�l� değ�ld�r.
Kutsal Şabat Günü Melaha: B�l�nd�ğ� g�b� Şabat günü, “melaha” adı ver�len 

bell� başlı �şler� yapmak yasaktır. Ama Bet-Am�kdaş’tak� �badet bu �şlerden 
bazılarının yapılmasını gerekt�r�r. İşte Koenler, Şabat günü, �badet�n gerekt�rd�ğ� 
melahaları yapmakta serbestt�. Örneğ�n normalde hayvan kes�m� Şabat günü 
“Şohet” yasağının �hlal� anlamına gel�yor olmasına rağmen (bkz. I. K�tap, sayfa 
83), toplumsal korbanların kes�m�n� Koenler yapab�l�rlerd�, çünkü Tora’nın emr� 
bu yönded�r. Benzer şek�lde, Şabat günü Koenler Menora’yı da yakarlardı.

Mel�ka: Kutsal Tora’mız Bene-Y�srael’e yalnızca, şehita �şlem� �le öldürülmüş 
kaşer hayvanları yeme �zn� verm�şt�r. Eğer b�r hayvan veya kuş türü şehita dışında 
b�r yöntemle öldürüldüyse, onu yemek yasaktır. B�r k�ş� böyle b�r hayvanı yerse, 
“nevela” (leş) yeme yasağını �hlal etm�ş olur. Ama Bet-Am�kdaş’ta Koenler �ç�n 
bu konuda b�r �st�sna vardı. Kuşlarla yapılan korbanlar şehita değ�l, “mel�ka” adı 
ver�len b�r yöntemle kes�l�rd�. Bu �şlemde Koen, kuşun enses�n� başparmağının 
uzun tırnağı yoluyla keserd�.

Normal şartlarda böyle b�r kuşu yemek yasak olmalıdır, çünkü şehita �le 
öldürülmüş değ�ld�r. Ama Tora, Koenler�n korban �şlemler� dâh�l�nde mel�ka 
�le öldürülmüş b�r kuşu y�yeb�lecekler�n� söylem�şt�r (Bu, kuşla yapılan Hatat-
korbanıdır). Gemara bu serbest�n�n yalnızca Koenler �ç�n geçerl� olduğunu, ama 
Koen olmayan b�r Yahud�’n�n, mel�ka �le öldürülmüş b�r korbanı yemes� hal�nde, 
[yemeye yetk�l� olmadığı b�r korbanı yeme yasağının dışında, ayrıca] “nevela” 
yeme yasağını ç�ğnem�ş olacağını bel�rtmekted�r.
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Gemara’nın düzenlenmes�ndek� �lk 
aşama, Abaye ve Rava tarafından, başta 
Pumbed�ta’da bulunan ve daha sonraları 
Mehoza’ya geçm�ş olan yeş�valarında 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Abaye ve Rava 
zamanında Talmud’un düzenlenmes�n� 
gerekl� kılan özel b�r sebep daha vardı. 
O dönemde Erets-Y�srael’den Bab�l’e 
çok sayıda Amora gelm�şt�. M�şna’nın 
derlenmes�n� tak�p eden dönemde Rab� 
Yohanan �le d�ğer büyük Hahamlar da 
alahaları tartışıp en bel�rg�n haller�ne 
get�rm�şlerd�. İşte Erets-Y�srael’den gelen 
Amoralar bu konuda çok değerl� b�lg�ler� de 
beraberler�nde get�r�nce, kes�nleşt�r�lm�ş 
tüm alahaların tek b�r merkezde derlen�p 
düzenlenmes� �ht�yacı doğmuştu.

Abaye ve Rava’nın sözler� 

Gemara’dak� teat�lerde büyük b�r hacme 
ve merkez� b�r ağırlığa sah�pt�r. İlk 
Amoralardan kend� nes�ller�ne kadar 
tüm nes�llerdek� Amoraların m�şnalar ve 
onlardan türeyen alahalara da�r sözler�n�n 
düzenlenmes�n�n yanında, b�zzat Abaye 
ve Rava’nın kend� sözler�n�n de önem� 
büyüktür. Bu �k� Amora arasındak� 
yüzlerce tartışma, görüş ayrılığı ve f�k�r 
teat�s� Gemara’ya damgasını vurmuştur. 
Tüm bunlar toplu halde “Avayot DeAbaye 
VeRava” (Abaye ve Rava’nın tartışmaları) 
olarak adlandırılır ve Talmud Bavl�’n�n 
doruk noktasını teşk�l eder.

Gemara’da söylenen b�r kurala göre, 
Abaye ve Rava’nın görüş ayrılığına 
düştükler� her yerde, alaha, altı tanes� 
har�c�nde, Rava’nın görüşünü tak�p eder.

Kim Kimdir? Babil’deki Dördüncü Nesil Amoraim
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39

Korbanın Dört Aşaması

B�r Tems�lc� Yoluyla Yönet�c� Sandalyes� Satın Almak

B�r k�ş� Bet-Am�kdaş’a, korban 
olarak �şlemler�n�n yapılması �ç�n b�r 
hayvan get�rd�ğ� zaman, hayvan şehita 
�le kes�l�r ve o zaman Koenler, hayvanın 
kanını almak �ç�n boynuna b�r kap 
b�t�şt�r�rler. Bu özel kaba “m�zrak” adı 
ver�l�r.

Kaba neden bu �s�m ver�lm�şt�r? 
Çünkü Koen bunun ardından M�zbeah’a 
g�der ve kaptak� kanı M�zbeah’ın 
duvarlarına atar. İbran�ce “atma, 
fırlatma” anlamındak� sözcük “zer�ka” 
olduğundan, bu kaba da “m�zrak” adı 
ver�lm�şt�r.

D�kkat ed�n: B�r korbanın �şlemler� 
dört aşamadan oluşur:

a. Şehita: Korbanın kes�lmes�.
b. Kabala: Kanın kaba alınması.
c. Olaha: Kanın M�zbeah’a 

götürülmes�.
d. Zer�ka: M�zbeah’a kanın atılması.
Gemara’da, “şeh�ta keşera be-zar”, 

yan� “şehita [�şlem�] yabancı [=Koen olmayan] b�r� [tarafından yapılırsa] geçerl�d�r” 
d�ye öğren�yoruz. Başka b�r dey�şle, Koen olmayan b�r� de b�r hayvanı korban olarak 
keseb�l�r. Ama bundan sonrak� aşamalar, kabala, olaha ve zer�ka, heps� yalnızca Koenler 
tarafından gerçekleşt�r�leb�l�r.

Bel�rl� b�r malı kend�s�ne a�t kılmak �steyen b�r k�ş� b�r k�nyan (�yel�ğe alma) hareket� 
yapmalıdır. Örneğ�n b�r alıcı b�r sandalyey� yer�nden kaldırma suret�yle onu �yel�ğ�ne 
geç�reb�l�r ve bunu yaptığı zaman, sandalye, satıcının el�nden çıkıp alıcının �yel�ğ�ne 
geçer. Kaldırma b�r k�nyan hareket�d�r ve bunun g�b� başka k�nyan hareketler� de vardır.

Yeuda b�r �lan görür: “Satılık! 100 şekele yen� b�r yönet�c� sandalyes�.” Yeuda 
bunun güzel b�r fırsat olduğunu düşünür. Hemen �landa yer alan telefon numarasını 
arar ve satışın Yeruşalay�m’de olduğunu öğren�r.

Yeuda Yeruşalay�m’de yaşayan kardeş�ne telefon ederek “Bana b�r �y�l�k yapıver. 
Şu sandalyey� ben�m �ç�n satın al” d�ye r�cada bulunur. O anda kardeş�, Yeuda’nın 
tems�lc�s� konumuna g�rm�şt�r. Sandalyey� Yeuda �ç�n o satın alacaktır. Kardeş� [tab�� 
k� ücret�n� satıcıya öded�kten sonra] sandalyey� Yeruşalay�m’de kaldırdığı anda, Tel 
Av�v’de bulunan Yeuda o sandalyen�n sah�b� olacaktır.

B�r�n� tems�lc� tay�n etmek sadece b�r alıcı değ�l, b�r satıcı �ç�n de mümkündür. 
Satıcının da uzakta b�r yerde yaşadığını ve onun da sandalyey� kend� adına satacak b�r 
tems�lc� tay�n ett�ğ�n� düşünün. İk� tems�lc� – satıcının tems�lc�s� ve alıcının tems�lc�s� – 
buluşup, dev�r �şlem�n� b�r k�nyan hareket� yoluyla sonuçlandırab�l�rler.
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Rab� Yohanan bar Nafha (1. Bölüm)

Aşağıda Rab� Yohanan’ın hayatından bazı bölümler� anlatacağız.
Rab� Yohanan henüz Rabenu A-Kadoş, yan� Rab� Yeuda A-Nas�’n�n 

Ts�por�’de yaşadığı dönemde bu kentte doğmuştur. Rab� Yohanan doğmadan 
önce, annes�n�n tsad�k b�r evlat doğuracağına �şaret eden b�r olay yaşanmıştı. 
B�r Yom Ak�pur�m günü, Rab� Yohanan doğmadan önce, annes� zayıf düşmüştü 
ve lezzetl� b�r y�yeceğ�n kokusunu alınca �ç�nde bu y�yeceğ� yemek �ç�n büyük 
b�r �ştah uyanmıştı; kend�s�n� zor tutuyordu. Rab� Yeuda A-Nas� kend�s�ne bu 
durumda ne yapmak gerekt�ğ�n� sorduklarında “G�d�n, kulağına ‘Bugün Yom 
Ak�pur�m!’ d�ye fısıldayın” ded�. Bunu yaptıkları anda kadının yeme �steğ� 
tamamen kayboldu. Rabenu A-Kadoş bunun üzer�ne “Bu, onun tsad�k b�r evlat 
doğuracağının �şaret�d�r” ded�.

Rab� Yohanan, “bar Nafha”, yan� “dem�rc� oğlu” d�ye adlandırılırdı, z�ra 
babası b�r dem�rc�yd�. Rab� Yohanan anne-babasını tanıma şansına sah�p olamadı, 
çünkü annes� ham�leyken babası, doğduktan sonra da hayatının �lk gününde annes� 
vefat etm�şt�. Ama bu onun Tora’da büyük b�r şahs�yet olmasını engellemed�. 
Rab� Yohanan Tora öğren�m�nde büyük b�r gayretle �lerled� ve sonunda kutsal b�r 
Amora hal�ne geld�!

Rab� Yohanan’a babasından çok sayıda tarla ve bağ m�ras kalmıştı, ama 
bunlarla �ş yapmamayı terc�h ett�. Tüm vakt�n� Tora öğren�m�ne vakfetme 
amacıyla, bütün m�rası sattı ve elde ett�ğ� parayla geç�nd�.
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Mehoza ve Pumbed�ta’dak� yeş�vanın 
başkanlarındandır.

Rav Aha ben Yosef’�n kız kardeş�n�n 
oğluydu ve yaşlılığında ona h�zmet etmeye 
na�l olmuştu. Hocaları, Sura yeş�vasının 
başkanı olan Rav H�sda, orada arkadaşı 
Rava �le b�rl�kte öğren�m görmüş olan 
Rav Nahman ben Yaakov ve Raba bar 
Avua’ydı.

Astrologlar Rav Nahman’ın annes�ne 
onun hırsız olacağına da�r b�r kehanette 

bulunmuşlar, ama annes� bunu kabul 
etmem�ş ve onun, çok küçük yaşlardan 
�t�baren başı açık b�r şek�lde dolaşmasına 
�z�n vermeyerek, oğluna, yetser aradan 
(kötü eğ�l�m) kurtulab�lmek �ç�n Tanrı’ya 
hep dua etmes�n� temb�hlem�şt�. Ve 
gerçekten de astrologların sözler� boşa 
çıktı ve Rav Nahman büyük b�r tsad�k ve 
has�d oldu (bkz. Şabat 37b) ve Mehoza 
yeş�vasının başkanı Rava’nın vefatından 
sonra nesl�n l�derler�nden b�r� hal�ne geld�.

Kim Kimdir? Babil’deki Dördüncü Nesil Amoraim
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bar 
Y�tshak
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K�nyan Perot

Helev Yeme Yasağı

Gemara’da özel b�r satış türünü öğren�yoruz. B�ld�ğ�m�z g�b�, b�r tarla sah�b� bu tarlayı 
başka b�r�ne satab�l�r ve satış �şlem�n�n ardından tarla alıcıya a�t olur. Gemara bunun 
yanında b�r de “k�nyan perot” kavramından bahsetmekted�r.

Bunun anlamı ned�r?
B�r k�ş�, tarlasında bell� b�r dönem boyunca yet�şecek ürünler� b�r başkasına satab�l�r. 

D�yel�m k� Reuven toprağını Ş�mon’a, gelecek altı yıl boyunca tarlada yet�şecek ürünler 
Ş�mon’a a�t olacak şek�lde satıyor. Başka b�r dey�şle böyle b�r �şlemde Reuven bu tarlayı 
sadece “ürünler� açısından” satmaktadır. Satış �şlem�n�n ardından Reuven’�n tarlada hâlâ 
“k�nyan a-guf” adı ver�len “bedensel �yel�ğ�” devam eder, z�ra tarlanın beden� – yan� 
kend�s� – Reuven’�n el�nde kalmıştır. Ş�mon’un �se aynı tarlada “k�nyan perot” adı ver�len 
“meyvesel �yel�ğ�” vardır, çünkü altı yıl boyunca tarlanın ürünler� Ş�mon’a a�t olacaktır.

B�r gün Ş�mon tarlada dolaşırken bazı ürünler�n yeşermeye başladığını fark eder. Çok 
heyecanlanır, çünkü hayatında daha önce h�ç b�kur�m (turfanda ürünler� Bet-Am�kdaş’a 
get�rme) m�tsvasını yer�ne get�remem�şt�r ve ş�md� kend�ne a�t meyveler� vardır. Süper! 
B�kur�m, yan� �lk yet�şen ürünler� toplar ve Yeruşalay�m’e çıkarak Koen’�n huzurunda 
hazır durur.

B�kur�m get�ren herkes�n Tora’dan b�r pasuk söylemes� gerek�r: “Ve ş�md�; �şte A-Şem, 
bana verm�ş olduğun toprağın meyveler�n�n �lkler�n� get�rd�m” (Devar�m 26:10). Acaba 
Ş�mon bu pasuğu söyleyeb�l�r m�?! Reş Lak�ş’e göre söyleyemez! Çünkü toprağın kend�s� 
Ş�mon’a değ�l, Reuven’e a�tt�r; dolayısıyla Ş�mon “bana verm�ş olduğun toprak” d�yemez.

Ş�md� b�r hayvanın �çyağı türler�nden b�r� olan helev hakkında b�lg� alacağız.
Öncel�kle helev�n ne olduğunu ve neden bu �s�mle adlandırıldığını açıklayalım.
“Helev”, seçk�nl�k ve yüksek kal�te bel�rten b�r sözcüktür. B�r hayvanın beden�ndek� 

en makbul kısımlar �çyağlarıdır ve bu nedenle “helev” olarak adlandırılmıştır. Tora, 
hayvanın �çyağının bell� başlı kısımlarını yemey� yasaklamıştır ve Hahamlarımız, yasak 
olan kısımlar �ç�n “helev”, yenmes� yasak olmayan d�ğer �çyağı kısımlar �ç�nse “şuman” 
sözcüğünü kullanmışlardır.

Helev kuralları: Korbanlarda helev adlı kısım M�zbeah üzer�nde yakılır. Koenler 
helev� çıkarıp, M�zbeah’ın üzer�nde yanan ateşe yerleşt�r�rler.

Kutsal Tora’mız, ç�ftl�k hayvanlarına a�t helev� yemey� yasaklamıştır. Ancak bu yağdan 
başka amaçlarla faydalanmak mümkündür. Örneğ�n helev kullanılarak kand�l yakılab�l�r.

Masehet Hul�n’de, b�r hayvanın hang� kısımlarının, Tora’nın yemey� yasakladığı 
“helev” türü �çyağı olduğunu öğreneceğ�z.

Şunu b�lmek öneml�d�r: Sadece ç�ftl�k hayvanlarına a�t helev� yemek yasaktır. Ama 
kaşer yaban� hayvan c�nsler�ne, örneğ�n b�r gey�ğe a�t helev yeneb�l�r.

Yaprak
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Bereketli Yağmurlar ve Parıldayan Güneş (devam)
Nakd�mon kalb� sev�nçle dolu b�r 

şek�lde Romalı adamın ev�ne doğru yola 
çıktı. Ve �şte, Romalı adam onu karşılamaya 
çıkmıştı; ama b�r �dd�ası vardı: “Tanrın’ın 
yağmur depolarını sırf sen�n uğruna açtığını 
görüyorum” ded�. “Ama ben� �kna edeb�lm�ş 
değ�ls�n. Gökyüzüne b�r bak; güneş artık 
battı. Oysa sen bana borcunu akşam olmadan 
önce ödemey� taahhüt etm�şt�n!”

Nakd�mon geld�ğ� g�b� ger� döndü. 

Tekrar Bet-Am�kdaş’a g�rd�, tal�te sarındı 
ve yalvarmaya başladı: “Evren�n Efend�s�! 
Büyük İsm�n uğruna; b�z�m �ç�n o �lk muc�zey� 
nasıl yaptıysan, b�ze bunun devamını da 
göster. Günün henüz sona ermed�ğ�n� herkes 
görsün!” Nakd�mon duasını tamamladı ve 
�şte; bulutlar dağılmaya başladı ve güneş�n 
ışınları parlak b�r şek�lde görüleb�ld� (Taan�t 
19b).

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON
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Ur�ya Kend� Tarlasına G�rem�yor

Gemara oldukça �lg�nç b�r 
olayı anlatmaktadır.

Ur�ya adında, büyük b�r tarlası 
olan b�r Yahud� vardı. B�r gün 
Ur�ya’nın uzak b�r yere seyahate 
g�tme gereğ� doğdu ve Ur�ya o 
g�tt�ğ� yerde… kırk yıl kaldı!

Kırk yılın sonunda Ur�ya ev�ne 
ger� döndü. Artık bembeyaz b�r 
sakalı vardı ve yaşlılık neden�yle 
bel� de bükülmüştü. G�d�p 
tarlasını görmek �sted�. Yola çıktı 
ve tarlaların bulunduğu bölgeye 
ulaştı. Gerçekten de tarlasını uzaktan göreb�l�yordu. Terk ve �hmal ed�lm�ş b�r haldeyd�. 
Tarlayla k�mse �lg�lenmem�şt�. Ur�ya tarlasına geçmek �sted�, ama b�rden b�re adamın 
b�r� onu durdurarak “Kend� tarlana ben�m tarlam yoluyla mı geçmek �st�yorsun?! Kabul 
etm�yorum!” ded�. Ur�ya d�ğer taraftan geçmek �sted� ve hop; başka b�r adam gelerek 
“Kusura bakma bayım! Ben�m tarlamdan mı geçmek �st�yorsun? İz�n �ste!” Bu şek�lde 
Ur�ya tarlasına farklı yönlerden g�rmek �sted� ve komşu tarla sah�pler�n�n heps� “Kabul 
etm�yoruz! Geçmek m� �st�yorsun? Para öde!” d�yordu.

Ur�ya bet d�ne başvurarak yakındı: “Hocalarım ve ravlarım! Kırk yıl önce tarlama 
ulaşmak �ç�n kullandığım b�r pat�ka vardı. Ama ş�md� bu pat�kanın hang� tarladan 
geçt�ğ�n� hatırlamıyorum. Yardım ed�n bana!” Yargıçlar “Üzgünüz” ded�ler. “Yapacak 
b�r şey yok! H�çb�r�n� hakkından feragat etmeye zorlayamayız, çünkü bahsett�ğ�n 
pat�kanın hang�s�n�n tarlasından geçt�ğ�n� b�lm�yoruz. Bu nedenle komşuların b�r�nden, 
tarlasından geç�ş hakkını satın alman gerek�yor.”

Yaprak
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Rava’nın Mehoza’dak� yeş�vanın 
başında görev yaptığı günlerde Bab�l’de, 
Rav Nahman bar Y�tshak’ın halk k�tleler�ne 
alaha öğretmekle görevl� olduğu tek b�r 
yeş�va vardı. Bu saygın konum Aramca “Reş 
Kala” (“Yarhe Kala” öğren�m�ne l�derl�k 
eden Haham; bkz. II. K�tap, sayfa 60 ve 194) 
d�ye adlandırılırdı. Rava’nın vefatından 
sonra yeş�va �k�ye bölündü. Rav Nahman 
bar Y�tshak Pumbed�ta’ya geçt� ve vefatına 
kadar dört yıl boyunca oradak� yeş�vanın 
başında durdu. D�ğer yeş�va �se Naraş’taydı 
ve başında Rav Papa bulunuyordu.

Rav Nahman’ın Tora’yı öğretme tarzına 
Gemara’da değ�n�lmekted�r. Her gün ders�n� 
vermeye başlamadan önce arkadaşı Rav Ada 
bar Aba �le b�rl�kte oturup ders� hazırlardı. 
Rav Nahman, Tora sözler� �ç�n büyük 
fedakârlıklarda bulunan talm�d hahamların 

erdemler�n� överken, “çünkü senin uğruna 
öldürüldük gün boyunca” (Te�l�m 44:23) 
pasuğunun sözler�n� onlar �ç�n kullanarak, 
onların Tora’ya olan “ölümüne” sevg�s�ne 
atıfta bulunmuştu.

Rav Nahman, büyük b�r hayranlıkla 
“Mare DeUvda” (eylem üstadı) d�ye anılırdı, 
z�ra Tanrı’ya bağlılığı ve �y� eylemler�yle 
ünlüydü. İnsanlar arasında barışı tes�s eder, 
başkalarının onuruna çok önem ver�rd�. 
K�b�r ve öfke huylarını özell�kle eleşt�r�r 
ve öfkelenen b�r k�ş�n�n günahlarının, 
sevaplarından mutlaka daha fazla olduğunu 
söylerd�.

Şabat’a büyük onur vermes�yle de 
ünlüydü ve Şabat uğruna özell�kle zahmete 
g�rerd�. Öğret�ler�nden b�r�nde de “Her k�m 
Şabat’ı key�fl end�r�rse, yabancı krallıkların 
baskısından kurtulur” dem�şt�.

Kim Kimdir? Babil’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Rav 
Nahman 

bar 
Y�tshak

Yeşivanın Başında
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Korban M�nha

Ölümden Uzun Süre Sonra Miras

Bu yapraklarda M�nha-
korbanı hakkında bazı alahalar yer 
almaktadır.

M�nha-korbanı, d�ğer 
korbanlardan farklı olarak 
b�r hayvanla değ�l, �rm�kle 
gerçekleşt�r�l�r.

M�nha-korbanı nasıl yapılır? 
Get�r�len �rm�k Bet-Am�kdaş’a a�t b�r 
kabın �ç�ne konur, üzer�ne zeyt�nyağı 
dökülür ve b�raz günlük (tütsüde 
kullanılan b�r madde) yerleşt�r�l�r. 
Koen �rm�kten b�r komets kadar 
alır. [Komets, �şaret, orta ve yüzük 
parmakların b�rb�r�ne b�t�ş�k halde avuç �ç�ne doğru eğ�lmes� sonucunda parmakların altında 
oluşan boş hacme ver�len �s�md�r.] Komets� b�r kaba koyarak M�zbeah’a çıkarır.

Ger�ye kalan �rm�ğe “şeyare m�nha” adı ver�l�r; yan�: Komets alındıktan sonra “M�nha-
korbanından arta kalan” kısım.

Gemara, Koenler�n şeyare m�nha yemeler�n� emreden b�r m�tsva olduğundan 
bahsetmekted�r. M�nha-korbanının bu kalan kısmını y�yen Koen, “Baruh Ata AD… Aşer 
K�deşanu B�kduşato Şel Aaron Vets�vanu Leehol M�nha – B�z� Aaron’un kuts�yet�yle kutsamış 
ve b�ze M�nha-korbanını yemey� emretm�ş olan… Sen, Tanrımız A-Şem, Mübareks�n” 
berahasını söyler (M�şne LaMeleh, Maase A-Korbanot 10:1). Koen’�n M�nha-korbanını 
yemes�, korbanı get�ren k�ş� �ç�n kefaret sağlayan �şlemlerden b�r�d�r.

Gemara’da ayrıca Koenler�n M�nha-korbanını fırında p�ş�r�rken onun hamets hale 
gelmemes� konusunda çok d�kkatl� olmaları gerekt�ğ�n� de bel�rtmekted�r. Koenler bu 
korbanı sadece Bet-Am�kdaş’ın avlusu �ç�nde y�yeb�l�rler.

Bu yaprakta bazı m�ras kurallarına yer ver�lmekted�r.
M�ras, ölen b�r k�ş�den, yakın akrabalarına kalan para ve mallardır. B�r var�s�n bu malları 

elde edeb�lmes� �ç�n bel�rl� b�r k�nyan (�yel�ğe geç�rme) hareket� yapmasına gerek yoktur; 
m�ras, hak eden akrabalara otomat�k olarak �nt�kal eder.

Kutsal Tora’mız, b�r k�ş� öldüğü zaman, m�rasının oğullarına kaldığını söylemekted�r. 
Ama m�ras oğullar arasında her zaman eş�t b�r şek�lde paylaşılmaz, çünkü eğer adamın 
behor oğlu varsa, bu oğul d�ğerler�ne göre �k� kat pay alır.

B�r k�ş� öldüğünde çocukları yoksa ve babası hayattaysa, m�ras babasına kalır.
Eğer çocuksuz ölen b�r k�ş�n�n babası da hayatta değ�lse, m�ras adamın erkek kardeşler�ne 

kalır.

Yaprak
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Kim Gelecek Dünyada Pay Sahibi?
Kalabalık pazarda b�r köşede duran Tanna 

Rav Beroka orada olup b�ten� seyretmekteyd�. 
Rav Beroka büyüklüğü ve Tanrı’ya bağlılığı 
sayes�nde El�yau A-Nav�’n�n kend�s�ne 
görünmes�ne na�l olmuş b�r�yd�.

El�yau A-Nav� bazı zamanlarda farklı 
kılıklara bürünmüş b�r halde onun karşısına 
çıkar ve Rav Beroka da kend�s�ne zor gelen 

soruları sorup, Tora’nın h�kmet�n� b�zzat 
El�yau A-Nav�’den öğrenme ayırcalığını 
yaşardı. Ve �şte, pazarın b�r köşes�nde 
dururken, El�yau A-Nav� Rav Beroka’ya 
göründü. “Lütfen bana açıklayın Rab�” 
d�ye r�ca ett� Rav Beroka, “acaba burada, 
pazaryer�nde, Gelecek Dünya’da pay sah�b� 
olan k�mse var mı?”

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
45’te
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Rab� Yohanan bar Nafha (2. Bölüm)

Gemara’da �lg�nç b�r şey öğren�yoruz. Bazen b�r m�ras, vefattan yıllar sonra 
geleb�l�r. Nasıl mı? Çok bas�t. Örneğ�n, b�r baba öldükten on yıl sonra yurt dışından 
b�r Yahud� gel�p “Sevg�l� evlatlar” d�yeb�l�r. “Bundan yıllar önce babanızdan 
b�r m�ktar borç para almıştım. Ş�md� bu borcumu ger� ödemek �st�yorum. Ne? 
Babanız öldü mü? Ne kadar yazık! Öyleyse parayı s�ze vereceğ�m, çünkü s�z 
onun var�sler�s�n�z.” İşte bu şek�lde, var�sler babanın ölümünden uzun b�r süre 
sonra da m�ras alab�l�rler.

Yaprak 35’te Rab� Yohanan’ın hayatından b�raz bahsetm�şt�k. Bu yazımızda 
anlatımımıza devam ed�yoruz.

Rab� Yohanan’ın hocaları, Rab� Yanay ve Rab� Oşaya’dır. Rab� Yohanan 
ayrıca M�şna’nın derley�c�s� olan Rabenu A-Kadoş, yan� Rab� Yeuda A-Nas�’den 
de Tora öğrenme ayrıcalığını yaşamıştır.

Rab� Yohanan büyüdüğünde, Rab� Benaa’nın Ts�por� şehr�ndek� yeş�vasında 
öğrenc�ler�n önünde ders verme görev�ne atandı. Çok sayıda öğrenc� onu 
d�nlemeye gel�rd�. Daha sonraları Rab� Yohanan Teverya’ya �nd� ve orada b�r 
yeş�va kurdu. Rab� Yohanan’ın yeş�vasında çok sayıda Amora öğren�m görmüştür. 
Hatta aralarında Tora öğrenmek �ç�n Bab�l’den Erets-Y�srael’e çıkanlar da vardır. 
Rab� Yohanan’ın dönem�nde Teverya şehr�, tüm Y�srael’e uygulama tal�matlarının 
ver�ld�ğ� ruhan� b�r merkez hal�ne gelm�ş, hatta Sanedr�n de buraya yerleşm�şt�.

Rab� Yohanan, Talmud Yeruşalm�’n�n yazarıdır. Talmud Yeruşalm�, yan� 
Yeruşalay�m Talmudu, Erets-Y�srael Hahamlarının Gemara’sıdır. Rab� Yohanan 
uzun b�r ömre na�l olmuş ve yüz yıl kadar süren yaşamının ardından 4039 (279) 
yılında vefat etm�şt�r.

Yaprak
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Rav Aha bar Yaakov, Bab�l 
Amoralarından olup Rav Una’nın 
öğrenc�s�d�r. Papuna şehr�nde otururdu. 
Mehoza’dak� yeş�vanın başkanı olan Rava 
onun öğrenc�ler�ndend�r.

Bab�l has�dler�nden b�r�yd� ve 
muc�zelere alışkın b�r�yd�. Gemara’da 
anlatıldığına göre, Abaye’n�n 
başkanlığındak� Pumbed�ta yeş�vasına 
zarar ver�c� b�r varlık dadanmıştı ve geceler� 
faal�yet göster�yordu. Abaye, Rav Aha bar 
Yaakov’un şehre geld�ğ�n� duyduğunda 
öğrenc�ler�ne, onu gecey� bet m�draşta 
geç�rmek zorunda bırakmaları tal�matını 
verd�; z�ra bu zarar ver�c� varlıkla ancak 
Rav Aha bar Yaakov’un kuts�yet�nde b�r� 
baş edeb�l�rd�. Gerçekten de o gece Rav 
Aha bar Yaakov Tanrı’ya ett�ğ� coşkulu 
dua sırasında yed� kez eğ�lme suret�yle o 
zarar ver�c�y� �mha ett�. Anlatıldığına göre 
Rav Aha bar Yaakov ders verd�ğ� zaman, 
Satan gel�p onun ayaklarını öperd�.

Öğrenc�s� Rava, Rav Aha bar Yaakov’u 

Rav Nahman’ın huzurunda onu “Adam 
Gadol” (büyük �nsan) d�ye n�teleyerek 
övmüştü. Y�ne, Gemara, Rav Aha’nın 
b�l�msel alanda da çok büyük b�r âl�m 
olduğunu anlatmaktadır. Yaşlılığında, 
yeş�vasının bulunduğu Papuna’dan 
Abaye’n�n Pumbed�ta’dak� yeş�vasına 
geçm�şt�r.

Gemara onun vefatını şöyle 
anlatmaktadır: Rav Aha bar Yaakov 
buzağı der�s� üzer�ne b�r Sefer-Tora 
yazmıştı. Alahaya göre en �deal Sefer-
Tora, uzunluğu çevres�ne tam olarak eş�t 
olan Sefer-Tora’dır ve o zamana kadar 
öncek� Amoralara b�le böyle b�r Sefer-
Tora yazmak nas�p olmamıştı. Rav Aha 
bar Yaakov’un Sefer-Tora’sı tam da bu 
özell�klere sah�p olunca d�ğer Hahamlar 
hayret �ç�nde gözler�n� ona d�kt�ler ve bu 
da onun ölümüne yol açtı. Rav Aha bar 
Yaakov’un oğlu, Abaye’n�n yeş�vasında 
öğren�m gören Amora Rav Yaakov, yeğen� 
de Rav İka’nın oğlu Amora Rav Aha’dır.

Kim Kimdir? Babil’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Rav Aha 
bar Yaakov
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“Tekufa”

Ben A-Metsar�m Günleri

Ş�md� “tekufa” kavramını öğreneceğ�z.
Ned�r tekufa?
Hahamlarımız yıllık takv�m üzer�nde, f�lanca bayramın ne zamana rastlayacağı, 

hang� günü Roş Hodeş olarak sab�tlemek gerekt�ğ� g�b� konularda ve daha b�rçok 
konuda çeş�tl� hesaplamalar yapmışlar ve yılı dört zaman d�l�m�ne bölmüşlerd�r. Bu 
zaman d�l�mler�n�n her b�r�ne “tekufa” (dönem; mevs�m) adı ver�lm�şt�r. Dört tekufa 
vardır: “Tekufat T�şr�”, “Tekufat Tevet”, “Tekufat N�san” ve “Tekufat Tamuz”.

Tekufat Tevet, yılın en uzun geces�yle başlar. Tekufat N�san’ın başında gündüz ve 
gecen�n süreler� eş�tt�r ve günler�n g�tt�kçe uzamasıyla Tekufat Tamuz’a kadar gel�n�r. 
Tekufat Tamuz’un �lk günü, yılın en uzun günüdür. Daha sonra günler kısalmaya, 
geceler de uzamaya başlar ve Tekufat T�şr� geld�ğ�nde gündüz ve gece tekrar eş�tlen�r.

Tamuz ayı �ç�nde Bet-Am�kdaş’ın yıkılışı neden�yle yas dönem� başlar. Ş�va 
Asar BeTamuz’da (17 Tamuz) oruç tutulur, çünkü bu günde Yeruşalay�m şehr�n�n 
surlarında ged�k açılmış ve başka kederl� olaylar yaşanmıştır.

Ş�va Asar BeTamuz’dan �t�baren “Ben A-Metsar�m” (darlıklar arasında) günler� 
başlar. Bu günlerde neşel� faal�yetler azaltılır, düğünler yapılmaz, müz�kl� ve danslı 
eğlenceler düzenlenmez.

Bazı cemaatler Ş�va Asar BeTamuz’dan T�şa BeAv’ın (9 Av) ertes� gününe 
kadar üç hafta süren Ben A-Metsar�m günler� boyunca saç-sakal tıraşı olmamayı 
âdet ed�nm�şt�r. Bazı cemaatlerde �se bu uygulama T�şa BeAv’ın rastladığı haftanın 
başından �t�baren yapılır.

Aşkenaz geleneğ� Roş Hodeş Av’dan �t�baren çamaşır yıkamamak, et yememek 
ve şarap �çmemek şekl�nded�r. Sefarad� cemaatler�nde �se şarap ve et tüketmemeye 
Roş Hodeş Av’ın ertes� gününden �t�baren başlanır; çamaşır yıkamama uygulaması 
da T�şa BeAv’ın rastladığı haftanın başından �t�baren yürürlüğe g�rer. Buna rağmen 
eğer bu günlerde b�r m�tsva z�yafet�, örneğ�n b�r Ber�t M�la veya s�yum masehet 
(Talmud’un b�r masehet�n�n öğren�m�n�n tamamlanması) ves�les�yle ver�len b�r 
yemek söz konusu olursa, şarap �ç�leb�l�r ve et yeneb�l�r. Y�ne, Şabat günü yenen 
öğünlerde de kısıtlama yoktur.

Şunu b�lmek �lg�nç olacaktır k�, Aaron A-Koen, Roş Hodeş Av’da vefat etm�şt�r 
ve her ne kadar normal şartlarda Roş Hodeş’te oruç tutulmazsa da esk�den bazı 
tsad�kler bu günde oruç tutmayı âdet ed�nm�şlerd�.

Yaprak
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Yaprak
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Kim Gelecek Dünyada Pay Sahibi? (devam)
Rav Beroka sorusunu sorduğu sırada 

önler�nden, s�yah ayakkabılar g�ym�ş 
b�r adam geçt�. O dönemde Yahud�ler 
s�yah ayakkabı g�ymezlerd�. Bu daha 
çok Yahud� olmayanların g�y�m tarzıydı. 
Ayrıca bu adamın g�ys�ler�nden ts�ts�tler 
de sarkmıyordu. Ve �şte, El�yau A-Nav� 
tam da o adamı �şaret ederek Rav 
Beroka’nın kulağına fısıldadı: “İşte şu 
adamın Gelecek Dünya’da payı var!”

Rav Beroka o adamın peş�nden 
koştu. K�m olduğunu, neler yaptığını 
anlamak ve Gelecek Dünya’dak� payına 

ne şek�lde hak kazandığını öğrenmek 
�st�yordu. Ama o adamın Rav Beroka �le 
lafl ayacak vakt� yoktu. “Ben�mle sohbet 
etmek �st�yorsanız, yarın buraya gel�n” 
d�ye kısaca cevap verd�kten sonra hızlı 
adımlarla yoluna devam ett�.

Ertes� gün Rav Beroka geld� ve o 
adamla buluştu. “Lütfen bana neler 
yaptığını anlatır mısın?” d�ye sordu Rav 
Beroka.

“Hap�shanede gard�yanım ben” d�ye 
geld� adamın cevabı.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
47’de

YEVAMOT PEREK 4: AHOLETS LİVİMTO



46

İyi Bir Tavsiye

B�rkaç ves�leyle öğrend�ğ�m�z g�b�, b�r adam çocuksuz ölürse, Tora, 
kardeş�n�n onun dul eş�yle evlenmes�n� emretmekted�r. Kardeş bunu �stemezse 
hal�tsa �şlem� yapılır (bkz. sayfa 23). [Günümüzde böyle durumlarda hal�tsa 
�şlem� yapılmaktadır.]

Bu yaprakta, y�bum konusunu �şleyen kısımdak� b�r pasuktan �lg�nç b�r kural 
öğren�yoruz. Tora, toplumun �ler� gelenler�n�n yabam �le (ölen adamın kardeş�yle) 
konuşmaları gerekt�ğ�n� söylemekted�r. Onunla konuşacak neler� vardır? 
Gemara �ler� gelenler�n bu adama, uygun b�r tavs�yede bulunmakla yükümlü 
olduklarını bel�rtmekted�r. Şayet yabam ve yevamanın (dul kalan kadının) karı-
koca olmalarının uygun olmayacağını görürlerse yabama, “B�zce y�bum yer�ne 
hal�tsa yapman daha doğru olur; çünkü s�z b�rb�r�n�ze pek uygun değ�ls�n�z” 
demel�d�rler.

Halal: Gemara’da ayrıca “halal” konusunu öğren�yoruz.
B�r Koen’�n oğlu olan ama Koenl�ğ�n gerekt�rd�ğ� kuts�yet� taşımayan b�r�ne 

“halal” adı ver�l�r. B�r halalın, Koenler�n payı olan terumayı yemes� ve Bet-
Am�kdaş’ta �badet �şlemler�n� yapması yasaktır. Ayrıca Koenlere a�t d�ğer hak ve 
görevler halal �ç�n geçerl� değ�ld�r.

B�r Koen’�n oğlu nasıl halal olab�l�r?
Kutsal Tora’mıza göre, b�r Koen, evlenmes�n�n yasak olduğu b�r kadınla, 

örneğ�n boşanmış b�r kadınla evlend�ğ� takd�rde, bu evl�l�kten doğan oğul 
“halal” olur. “Halal” sözcüğü esas olarak “�ç� boş” anlamındadır. Böyle b�r oğul, 
Koenl�ğ�n gerekt�rd�ğ� kuts�yetten yoksun olduğu �ç�n “halal” olarak adlandırılır.

Yaprak

44

Babası Rav Av�n Nagara (marangoz), 
Şabat onuruna çok sayıda kand�l yakmayı 
âdet ed�nm�şt�. Yolu hep Rav Av�n’�n 
kapısından geçen Roş Yeş�va Rav Una, 
bu m�tsva neden�yle bu a�lede büyük 
Tora adamları hal�ne gelecek �k� k�ş�n�n 
doğacağını söyled�. Ve gerçekten de Rav 
Av�n’�n �k� oğlu büyük �nsanlar hal�ne 
geld�ler: Amora Rav İd� ve Rab� H�ya.

Rav İd� bar Av�n Tora’yı Rav H�sda’nın 
yeş�vasında, ondan öğrend�. Bunun 
yanında Rav Yeuda �le Rav Y�tshak ben 
Aş�an’dan da Tora öğrend�. Gemara’da 
Abaye ve Rava’nın alaha konusunda 
Rav İd� bar Av�n’le teat�de bulunduğu 

kayded�lm�şt�r.
Daha sonraları, D�cle Nehr�’n�n 

kıyılarında b�r Tora yer� olan Şehants�v 
[veya İntsevu] şehr�nde kend� bet m�draşını 
açtı. Öğrenc�ler� arasında Amoralar Rav 
Papa �le Rav Yeoşua’nın oğlu Rav Una da 
vardır. Oğulları �se Amoralar Rav Şeşet ve 
Rab� Yeoşua’dır.

Gemara’da, Rav İd� bar Av�n’�n 
kend�s�ne eş olarak b�r Koen’�n kızını 
alması sonucunda Aaron A-Koen’�n 
l�yakat�n�n devreye g�rd�ğ� ve Rav İd�’n�n 
bu sayede, alaha tal�matı verme yetk�s�ne 
sah�p büyük Tora adamları olan �k� oğula 
na�l olduğu bel�rt�lmekted�r.

Kim Kimdir? Babil’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Rav İd� 
bar Av�n
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Yarı-Köle, Yarı-Özgür
B�ld�ğ�m�z üzere Tora’da �k� 

tür köleden bahsed�l�r: [1] Eved 
Kenaan�: B�r Yahud�’ye köle 
olarak satılmış b�r yabancı. [2] 
Eved İvri: B�r Yahud�’ye köle 
olarak satılmış b�r Yahud�.

Yahud� olmayan her köleye 
eved Kenaan� adı ver�l�r. Bunun 
sebeb�, Noah’ın, torunu Kenaan’ı 
lanetlem�ş olmasıdır. Pasukta 
söylend�ğ� g�b�: “Kenaan 
lanetl�d�r. Kend� kardeşler�ne 
köleler köles� olsun” (Bereş�t 
9:25). Bu nedenle, Kenaan’ın 
soyundan gelmeseler b�le yabancı 
kölelere eved Kenaan� demek b�r 
alışkanlık hal�ne gelm�şt�r.

Yahud� olmayan b�r k�ş�, 
ancak kend� rızası dâh�l�nde b�r 
Yahud�’n�n köles� olab�l�r. Eğer 
eved Kenaan� olmak �st�yorsa, 
Yahud�l�ğ�n gerekler�n� kabul 
ederek m�kveye dalması ve eğer 
erkekse, sünnet olması gerek�r. 
Bu şek�lde Tora’nın m�tsvalarını üstlenm�ş olur! Ama b�r eved Kenaan� Tora’nın tüm 
em�rler�yle yükümlü değ�ld�r; yükümlülüğü, Yahud� b�r kadının yükümlülüğüyle 
aynıdır. Yan� tıpkı b�r kadın g�b�, tef�l�n takmaktan ve zamana bağlı olan “yap” 
şekl�ndek� d�ğer em�rlerden muaftır.

Efend�s� b�r eved Kenaan�’y� azat ederse, bu köle özgür herhang� b�r Yahud�’den 
farksız ve tüm m�tsvalarla yükümlü hale gel�r.

Ş�md� �lg�nç b�r noktaya d�kkat�n�z� çekel�m. B�r eved Kenaan� yarı-köle yarı-
özgür olab�l�r! Nasıl mı? Çok bas�t. Eğer kölen�n üzer�nde �k� efend� ortaksa ve 
efend�ler�nden b�r� onu azat ederse, ama d�ğer efend� bunu yapmazsa, o zaman bu 
köle yarı-köle, yarı-özgür b�r Yahud� olacaktır.

Yaprak
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Kim Gelecek Dünyada Pay Sahibi? (devam)
“İş�n� yer�ne get�r�rken yaptığın özel 

b�r şeyler var mı?” d�ye anlamaya çalıştı 
Rav Beroka. Gard�yan b�raz düşündükten 
sonra, hapse b�r Yahud� geld�ğ� zaman ona 
göz kulak olduğunu ve günah �şlememes� 
yönünde onu uyardığını anlattı. Rav 
Beroka bu adamın Gelecek Dünya’ya 
n�ç�n hak kazandığını anlayınca çok 
memnun oldu. Ama hâlâ merak ett�ğ� b�r 
şey vardı: “Neden Yahud�ler�n g�ymed�ğ� 

türden g�ys�ler g�y�yorsun? Ve ts�ts�tler�n 
nerede?”

Gard�yan sırrını açıklayıp 
açıklamama konusunda tereddüt ett�, ama 
Rav Beroka’ya olan saygısı neden�yle 
anlatmaya başladı: “Bu g�ys�lerle 
yabancıların arasında dolaşıyorum. Ben� 
bu g�ys�lerle gördükler�nde ben�m Yahud� 
olduğumdan şüphelenmeden yanımda 
rahatça konuşuyorlar…”

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
49’da
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B�şule Akum

Hahamlarımız, Yahud� 
olmayanlar tarafından 
p�ş�r�lm�ş yemekler� yemey� 
yasaklamışlardır. Bu yasak “b�şule 
akum” (yabancıların p�ş�rd�ğ� 
yemekler) olarak adlandırılır. 
Yasağın amacı, Yahud�ler�n 
yabancılarla fazla yakınlaşmasını 
ve as�m�lasyonu önlemekt�r.

New York’ta yaşayan Yoav 
adında b�r çocuk vardı. B�r 
Şabat ar�fes�nde a�les�yle b�rl�kte 
büyükanne ve büyükbabasına 
doğru arabayla yola çıkmışlardı. Beklenmed�k b�r şek�lde arabanın last�ğ� patladı ve 
Şabat’ı Yahud�ler�n yaşamadığı uzak b�r şeh�rde geç�rmek zorunda kaldılar. Başka 
çareler� olmadığından, yakındak� b�r otele yerleşerek kutsal Şabat �ç�n hazırlıklarını 
yaptılar.

Tab�� k� otelde h�çb�r şey yemeler� mümkün değ�ld�, z�ra yemekler ve kapkacak 
kaşer değ�ld�. Yemekler kaşer malzemeyle tek kullanımlık kaplarda p�ş�r�lm�ş olsa 
b�le, b�şule akum yasağı neden�yle hâlâ bunları yemeler� mümkün olmayacaktı. 
Bu nedenle Yoav, Şabat geces� otel�n mutfağından tek kullanımlık b�r teps� �ç�nde 
p�ş�r�lm�ş havuçla ger� dönen babasını görünce çok şaşırmıştı.
- Baba! Havucu k�m p�ş�rd�?
- Aşçı!
- Ama Yahud� olmayan b�r�n�n p�ş�rd�ğ� yemeğ� yemen�n yasak olduğunu 
öğrenmem�ş m�yd�k?
- Doğru; ama bu konuda b�r alaha daha var. Eğer b�r y�yeceğ� p�şmem�ş 
halde yemek de mümkünse, bu yasak geçerl� değ�ld�r. Havuç ç�ğ halde de yenen b�r 
y�yecekt�r. Bu nedenle eğer p�ş�r�ld�ğ� kaplarda kaşerut açısından b�r sorun yoksa, 
Yahud� olmayan b�r� p�ş�rd�ğ� zaman da yenmes�nde b�r sorun yoktur.

Yaprak
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Rav Şeşet ve Raba’nın öğrenc�s�d�r. 
Pumbed�ta’dak� büyük yeş�vanın başkanı 
olan Rav Yosef’�n vefatından sonra 
yen� roş yeş�va adaylarından b�r� de 
oydu. Gemara’da onun ne kadar b�lge 
b�r� olduğundan bahsed�l�r. Öğrend�ğ� 
konuların üzer�nde uzun süre durup onları 
en�ne boyuna �nceler ve alaha hakkındak� 
vargılarına bu şek�lde ulaşırdı.

Öğrenc�ler� arasında, Pumbed�ta 
yeş�vası başkanı Amora Rava �le Amora 
Rab� Han�na bar Av�n de vardır.

Gemara’da, Raba’nın, dersler�nden 
çıkan d�ğer hahamlara b�lgel�k kattığı, 
öncek� nesl�n l�derler�nden Rav Şeşet’�n 
öğret�ler�ne katkıda bulunduğu, Abaye ve 
Rava �le alaha konusunda çokça teat�de 
bulunduğu anlatılmaktadır.

Kim Kimdir? Babil’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Raba 
bar 

Matna
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Ger Tsedek

Ger Toşav

Yahud� olmayan b�r� bet d�ne gelerek “g�yur” yapmak, yan� Yahud�l�ğe geçmek �sted�ğ�n� 
söyled�ğ� zaman bu k�ş� Yahud�l�ğe hemen kabul ed�lmez. Öncel�kle kend�s�ne m�tsvaların 
b�r kısmı anlatılır. Hatta eğer bu m�tsvaları duyunca Yahud�l�ğe geçmekten vazgeçme 
olasılığı varsa b�le bundan çek�n�lmez.

Bunun sebeb� ned�r? Çünkü Yahud�l�ğe geçen b�r� bunu tüm kalb�yle, tüm yükümlülükler� 
üstlenerek yapmalıdır. Eğer m�tsvaları �y�ce öğrenmez ve b�r Yahud�’n�n nasıl davranması 
gerekt�ğ�n� b�lmezse, Yahud�l�ğe geçmes� onun yararına olmadığı g�b�, başka Yahud�ler de 
ona bakarak hataya düşeb�leceklerd�r.

Bu nedenle bet d�n böyle b�r�ne “Şunu b�lmel�s�n k�, b�r Yahud� çok sayıda m�tsvayla 
yükümlüdür” der. “Bu m�tsvaları �hlal ederse – cezayı hak eder. Eğer onları yer�ne get�r�rse 
– Gelecek Dünya’da muazzam b�r l�yakate sah�p olur.”

Yahud�l�ğe geçen b�r k�ş�ye “ger tsedek” adı ver�l�r. Bet-Am�kdaş zamanında böyle 
b�r�n�n, g�yur sürec� dâh�l�nde b�r de korban get�rmes� gerek�rd�. Günümüzde Bet-Am�kdaş 
olmadığından, gerler bu korban yükümlülükler�n� Bet-Am�kdaş gelecekte tekrar �nşa 
ed�leceğ� zaman yer�ne get�receklerd�r.

Kutsal Tora’mız gerler� üzmemem�z konusunda b�z� fazlasıyla uyarmaktadır ve gerler� 
sevmey� emreden özel b�r de m�tsva vardır. Mutlaka duymuşsunuzdur; tar�hte ger tsedekler 
arasında daha sonraları Y�srael’�n büyük l�derler� hal�ne gelm�ş k�ş�ler olmuştur. Kutsal 
Tannalar Şemaya ve Avtalyon bunun çarpıcı b�rer örneğ�d�r (Bartenura’nın P�rke Avot 1:10 
açıklamaları).

Ş�md� “ger toşav” kavramını öğreneceğ�z.
“Ger toşav”, Yahud� olmayan, ama başta putlara tapma yasağı olmak üzere, Noah’ın 

soyuna emred�lm�ş yed� evrensel m�tsvayı üstlenm�ş b�r k�ş�d�r.
Böyle b�r�ne neden “ger toşav” (yabancı muk�m) adı ver�lm�şt�r? Çünkü putperestlerden 

farklı olarak, Erets-Y�srael’de yaşamaya hakkı vardır ve böyle b�r�ne Erets-Y�srael’de 
toprak da satılab�l�r.

Tora b�r ger toşav �ç�n gem�lut hasad�m (�y�l�kseverl�k) m�tsvasını özell�kle yer�ne 
get�rmem�z� emretmekted�r. Örneğ�n hastaysa, sağlığına kavuşması �ç�n kend�s�ne yardımcı 
olmak gerek�r.

Sanedr�n’�n, ger toşav konumundak� k�ş�ler �ç�n özel mahkemeler kurması b�r m�tsvadır. 
Bu mahkemeler�n �şlev�, tüm ger toşavların, üstlend�kler� m�tsvaları gerçekten yer�ne 
get�r�yor olmalarını tem�n etmekt�r.

B�r ger toşavın Erets-Y�srael’de oturmaya hakkı olmasına rağmen, kanun� açıdan, 
Yahud� olmayan d�ğer k�ş�lerle benzer b�r konumdadır. Örneğ�n, Pesah-korbanı et�n� yemek, 
Yahud� olmayan d�ğer herhang� b�r k�ş� g�b� b�r ger toşav �ç�n de yasaktır.

Yaprak
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Yaprak
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Kim Gelecek Dünyada Pay Sahibi? (devam)
“… İşte bu sayede onların Erets-

Y�srael’dek� Yahud�lere karşı düzenled�kler� 
planları, çıkarmayı tasarladıkları ağır kararları 
önceden haber alıyorum. Konudan haberdar 
olunca hemen Y�srael’�n Hahamlarını bu 
konuda b�lg�lend�r�yorum. Onlar da Y�srael 
halkını bu ağır kararlardan kurtarab�lmek 
üzere vakt�nde dua edeb�l�yorlar ve duruma 
çare üretmek �ç�n yeter� kadar zamanları 
oluyor.”

“Dün s�ze cevap vermek �ç�n durmamamın 
neden� de bu” d�ye ekled� Yahud� gard�yan. 

“Çünkü tasarlanmakta olan yen� b�r kararı 
duydum ve bunu b�ld�rmek �ç�n aceleyle 
Hahamlara g�tt�m.”

Rav Beroka adamın söyled�kler�n� 
duyunca çok duygulanmıştı. Adam Y�srael 
halkı uğruna canını tehl�keye atmaya hazır 
b�r�yd�. B�r yandan günah �şlemeler�ne engel 
olarak ruhlarını, b�r yandan da krallığın 
Yahud�lere karşı kararlarını geçers�z kılmaya 
gayret ederek bedenler�n� korumaktaydı. 
Gelecek Dünya’da pay sah�b� olmayı tab�� k� 
hak ed�yordu! (Taan�t 22a).

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON
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Aseret Yeme Teşuva

Roş Aşana �le başlayıp 
Yom Ak�pur�m �le son bulan 
on gün, “Aseret Yeme Teşuva” 
(on teşuva günü) olarak 
adlandırılır, çünkü bu günler 
teşuvaya özell�kle elver�şl�d�r. 
Bu günlerde sel�hot (af d�leme) 
ve tahanun�m (yalvarma) 
duaları söylen�r, tsedaka ve 
�y� eylemler� mümkün olduğu 
kadar çoğaltmaya gayret ed�l�r. 
Bu günlerde Kutsal ve Mübarek 
Tanrı Y�srael halkına özell�kle yakındır ve dualarla teşuva, yılın d�ğer zamanlarına 
göre çok daha kolay b�r şek�lde kabul ed�l�r.

Aseret Yeme Teşuva Gelenekler�:
Taşl�h: Bundan yaklaşık beş yüz yıl önce nesl�n hahamları tarafından Roş 

Aşana’da söylenmek üzere tesp�t ed�lm�ş pasuklardır. Bu pasukları okuma 
geleneğ�ne “Taşl�h” adı ver�l�r, çünkü söylenen pasuklardan b�r� “VeTaşl�h 
B�mtsulot Yam, Kol Hatotam – Ve onların tüm günahlarını den�z�n der�nl�kler�ne 
at” (M�ha 7:19) şekl�nded�r.

“Şabat Şuva” Deraşası: Roş Aşana �le Yom Ak�pur�m arasındak� Şabat 
gününe “Şabat Şuva” adı ver�lm�şt�r, çünkü bu günde okunan aftara parçası, 
“Şuva Y�srael Ad A-Şem Elokeha – Tanrın A-Şem’e ger� dön ey Y�srael” (Oşea 
14:2) sözler�yle başlamaktadır. Cemaat hahamının, bu Şabat gününde, halkın 
kalpler�n� teşuva yönünde uyandıracak, öğret�c� ve teşv�k ed�c� b�r konuşma 
yapması gelenekselleşm�şt�r.

Kaparot: Yom Ak�pur�m ar�fes�nde “kaparot” yapılır. Bu amaçla k�ş�n�n 
günahlarının “kefaret�” �ç�n b�r tavuk veya horoz kes�l�p, et� �ht�yaç sah�pler�ne 
dağıtılır. Kaparot para bağışlayarak da yapılab�l�r. Y�ne, ölmüş yakınlara sevap 
kazandırma amacıyla Yom Ak�pur�m ar�fes�nde tsedaka dağıtmak ve Yom 
Ak�pur�m günü tsedaka vaad�nde bulunmak da gelenekt�r, çünkü Yom Ak�pur�m, 
ölmüş k�ş�ler �ç�n de kefaret sağlar.
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Gençl�ğ�nde, arkadaşı ve öğren�m 
partner� olan Rava �le b�rl�kte Rav 
H�sda’nın yanında Tora öğrenm�şt�r. İk� 
arkadaş ayrıca, hocaları Rav H�sda’nın 
damadı da olmuşlardır.

Rab� bar Hama, Amoralar arasında 
Tora ve dürüstlük alanlarında büyük b�r� 
olarak tanınmıştır. Alaha ve öğren�m 
alanlarındak� tarzı, kesk�n b�r zekâyı 
yansıtırdı ve öğrenc�ler�n�n kend�s�ne 
sorduğu sorulara, kend� nesl�ndek� d�ğer 
Amoralardan farklı olarak, barayta veya 
m�şnaları dayanak göstererek değ�l, 

parlak zekâ ve mantığını kullanarak cevap 
ver�rd�.

Görüşüne göre, Gemara üzer�nde 
der�n anal�zler yapmayı b�lmeyen k�ş� 
“talm�d haham” tanımına dâh�l olamazdı. 
Hatta b�r k�ş�, Hahamlarımızın dersler�n� 
ezbere b�l�yorsa b�le, Gemara anal�z� 
yapmayı b�lm�yorsa, cah�l b�r� sayılırdı.

Öğrenc�ler� arasında Rav Y�tshak bar 
Yeuda ve Rav Y�rmeya da vardır.

Ram� bar Hama’nın �k� kızı olmuştur. 
B�r�, Amora Amemar’ın annes�d�r ve 
d�ğer� de Rav Aşe �le evlenm�şt�r.

Kim Kimdir? Babil’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Ram� 
bar Hama
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Kral H�zk�yau
Bu yaprakta Yeuda Kralı H�zk�yau hakkında b�lg� alıyoruz. H�zk�yau, Kral 

Dav�d’den sonra Yeuda Krallığı’nın on beş�nc� kralıydı. Onun ardından I. Bet-
Am�kdaş’ın yıkılışına kadar yed� kral daha hüküm sürmüştür. Kral H�zk�yau 
Tanah’ta ayrıca “H�zk�ya”, “Yeh�zk�ya” ve “Yeh�zk�yau” �s�mler�yle de anılır.

Kral H�zk�yau tsad�k ve Tanrı korkusuna sah�p b�r�yd�. Onun krallığı 
dönem�nde halk �ç�nde Tora öğren�m� çoğalmıştır. O kadar k�, Yeuda Krallığı 
hâk�m�yet� altında bulunan toprakların tümünde, çok karmaşık olan tuma ve taara 
(manev� k�rl�l�k ve safl ık) alahalarını b�lmeyen tek b�r erkek veya kız çocuk b�le 
yoktu!!!

Günlerden b�r gün Kral H�zk�yau hastalanarak yatağa düştü. Peygamber 
Yeşayau onu z�yarete gelerek şöyle ded�: “Vas�yet�n� hazırlaman gerek�yor, çünkü 
Göklerde artık bu dünyadan ayrılma vakt�n�n geld�ğ�ne karar ver�ld�.” Kral ona 
“Ben�m atalarımdan öğrend�ğ�m b�r şey var” ded�. “İnsan, boynuna kesk�n b�r kılıç 
dayanmış olsa b�le, kend�s�n� Tanrı’dan merhamet d�lemekten alıkoymamalıdır.” 
Başka b�r dey�şle, her durumda, hatta kılıcın boyun üzer�nde durduğu en üm�ts�z 
görünen anda b�le, k�ş� Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın merhamet�nden üm�d�n� 
kesmemel�d�r.

Yeşayau k�tabında (perek 38), Kral H�zk�yau’nun, Kutsal ve Mübarek 
Tanrı’nın huzurunda bol bol ağlayarak dua ett�ğ� ve gerçekten de duasının kabul 
ed�ld�ğ� anlatılmaktadır. Peygamber Yeşayau ona ger� dönmüş ve “Göklerde 
sen�n hakkındak� hükmün �ptal�ne karar ver�ld� ve ömrüne on beş yıl daha �lave 
ed�ld�” d�ye b�ld�rm�şt�r.
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Hahamların Koydukları Kanunlar
Masehet Yevamot’ta perek 5’�n neredeyse bütünü Hahamlarımızın y�bum 

kanunları çerçeves�nde koydukları kanunları ele almaktadır. Dolayısıyla bu, b�z�m 
de “takanot Haham�m”, yan� Hahamlarımızın koydukları takana adlı kanunlar 
hakkında b�lg� almamız �ç�n güzel b�r fırsat anlamına gel�yor.

Çeş�tl� yerlerde kutsal Tora’mız, Hahamlarımızın tal�matlarına �taat etmem�z� 
emretmekted�r.

Hahamlarımızın koydukları takanaların b�rkaç türü vardır. Örneğ�n Hanuka’da 
kand�l yakma m�tsvasını Hahamlarımız, meydana gelen muc�zey� hatırlama ve �lan 
etme amacıyla öngörmüşlerd�r. Pur�m’le �lg�l� tüm m�tsvalar �ç�n de aynısı geçerl�d�r.

İk�nc� tür takanalar, Hahamlarımızın, doğrudan Tora’nın b�r yasağının �hlal�n� 
önleme amacıyla koydukları kanunlardır. Örneğ�n “muktse” konusu böyle b�r 
takanadır. Hahamlarımız, Şabat günü yapılması yasak olan b�r eylemde kullanılan 
araç ve eşyaları ele almayı yasaklamışlardır (bunlara “muktse – kenara ayrılmış” adı 
ver�l�r), çünkü bu g�b� araçlar ele alındığı takd�rde �nsanların hata veya alışkanlıkla 
bunları her zamank� amaçlarıyla kullanıp, Tanrı korusun, Şabat gününün kuts�yet�n� 
�hlal etmeler� end�şes� vardır.

Üçüncü takana türü “zeher la-m�kdaş”, yan� “Bet-Am�kdaş anısına” öngörülmüş 
uygulamalardır. Örneğ�n lulav m�tsvası g�b�. Tora’nın emr�ne göre Bet-Am�kdaş 
dışında lulav tutmak, Sukot bayramının yalnızca �lk gününde b�r m�tsvadır. Bayramın 
yed� gününün heps�nde lulav tutma emr� �se sadece Bet-Am�kdaş’ın �ç bölges� �ç�n 
geçerl�d�r. Ama Bet-Am�kdaş yıkıldıktan sonra Hahamlarımız, “zeher la-m�kdaş”, 
lulavın, her yerde, Sukot bayramının yed� gününün heps�nde tutulması kuralını 
koymuşlardır.

Para ve t�caret konularında konmuş takanalar da vardır. Hahamlarımız bu 
kanunları, �nsanların paralarını kaybetmemeler� veya t�caret�n aksamadan devam 
etmes� amacıyla koymuşlardır. Bu konuyu �ler�dek� masehetlerde ele alacağız.
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Tora’yı Rav H�sda’nın Sura’dak� 
yeş�vasında öğrenm�şt�r. Benzer şek�lde Rav 
Nahman’dan da Tora öğrenm�şt�r.

Daha önce gördüğümüz g�b�, başlarda 
büyük b�r Haham olan El�şa ben Avuya daha 
sonraları Tora’dan uzaklaşmış ve günah 
�şlemeye başlamıştı (bkz. II. K�tap, sayfa 
226). Bu nedenle Hahamlar ondan “Aher” 
(başkası) d�ye bahsetmeye başlamışlardı. 
Buna rağmen, öğrenc�s� Rab� Me�r, Aher’den 
Tora öğrenmeye devam etm�şt� (bkz. I. 
K�tap, sayfa 182). Gemara’da Raba bar 

Şela’nın Rab� Me�r’� bu tutumuna rağmen 
destekled�ğ� ve El�yau A-Nav�’n�n de ona 
görünerek, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın 
bu yaklaşımı olumlu karşıladığını b�ld�rd�ğ� 
anlatılmaktadır (bkz. Hag�ga 15b).

Raba bar Şela, Bab�l’de yaşadığı bölgede 
uzman b�r dayan (yargıç) olarak görev 
yapmış ve Mehoza’dak� yeş�vanın başkanı 
olan Rava da onun kararlarını onaylamıştır.

Öğrenc�ler� arasında bulunan Rab� Zera 
onun adıyla bazı alahalar aktarmıştır.

Kim Kimdir? Babil’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Raba 
bar Şela
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Dünyaya Gelmem�ş Şey

Tenay

Bu yaprakta �yel�k kanunlarında temel b�r kavramı öğren�yoruz: “Davar şelo ba 
laolam”, yan� “dünyaya gelmem�ş b�r şey”.

Örneğ�n gelecek yıl yet�şecek olan meyveler henüz “dünyaya gelmem�şt�r”; burada 
değ�ld�rler. Gelecek yıl doğacak olan hayvanlar da “davar şelo ba laolam” sınıfındadır; 
henüz doğmamışlardır.

Kutsal Tanna ve Amoralar “davar şelo ba laolam” sınıfındak� b�r şey� satmanın 
mümkün olup olmadığı konusunu ele almaktadırlar. Örneğ�n d�yel�m k� Reuven, 
gelecek yıl doğacak olan buzağılarını Ş�mon’a satmak �st�yor. B�r yandan, doğacak olan 
buzağılar kend�s�ne a�t olacağına göre, bunları neden satamasın? Ama d�ğer yandan, 
henüz dünyada var olmayan b�r şey� satmak nasıl mümkün olab�l�r?

Alahaya göre “davar şelo ba laolam” sınıfındak� b�r şey� satmanın mümkün 
olmadığında karar kılınmıştır.

Şunu b�lmek �lg�nç olacaktır k� bu alaha, maaserot (onda b�rler; bkz. I. K�tap, 
sayfa 80) kanunları �ç�n de geçerl�d�r. Evet; b�r k�ş� tarlasındak� ürünler henüz yeter�nce 
büyümed�yse, onlardan maaser ayıramaz; z�ra bu haldeyken ürünler “davar şelo ba 
laolam” sınıfında sayıldığından, henüz maaser ayırma yükümlülüğüne dâh�l olmuş 
değ�ld�r.

Bu yaprakta “tenay” (koşul) adı ver�len kavramı öğren�yoruz.
Tenayın ne olduğunu anlamak �ç�n b�r m�sal verel�m.
Ar�el’�n komşuları da�reler�nden taşınmaya karar verm�şlerd�. Ar�el b�raz üzgündü 

ve komşuları onu tesell� etmek �ç�n “Sana henüz anlatmadık” ded�ler, “ama babamız 
b�ze �ç�nde süs balıkları olan b�r akvaryum satın alacağına söz verd�. Ondan sen�n �ç�n 
de balıklar satın almasını �steyeceğ�z! Tamam mı?”

Ar�el sev�nm�şt�. Balıklar �ç�n yem satın almak üzere ev hayvanları ve onlara yönel�k 
�ht�yaçları satan b�r dükkâna g�tmek �sted�. Ama kardeş� ona “Onların sana sonunda 
balık get�recekler�n� nereden b�l�yorsun k�?” ded�. “Ya babaları kabul etmezse? Neden 
ş�md� balık yem� alıyorsun? Sonunda h�ç balığın olmazsa bu yemle ne yapacaksın?”

Ar�el “B�r f�kr�m var” ded�. “Satıcıya şöyle d�yeceğ�m: Ş�md� senden balık yem� satın 
alıyorum ve parasını da ödüyorum. Ama eğer daha sonra bana balık hed�ye ed�lmed�ğ�n� 
görürsem bu yem� sana ger� vereceğ�m ve o anda yem� h�ç satın almamış sayılacağım, 
sen�n de parayı bana �ade etmen gerekecek.”

İşte tenay, yan� “koşul” budur.
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Tam Karşılık
Devasa alevler göklere yüksel�yordu. 

Büyük yangın çok hızlı b�r şek�lde yayılmış 
ve Drokart şehr�nde ne var ne yoksa yakıp 
kül etm�şt�. Ateş g�tt�ke Rav Una’nın 
mahalles�ne doğru �lerl�yor, yoluna çıkan 
ne varsa heps�n� tüket�yordu. Ama �şte! Şu 
hayret ver�c� �şe bakın k�, ateş Rav Una’nın 
yaşadığı mahallen�n kıyısına er�şt�ğ�nde 
durdu, g�tt�kçe gücünü kaybederek söndü 
ve bu mahalle yangından h�ç zarar görmed�.

Mahalle sak�nler� büyük b�r hayret 
�ç�nde b�rb�rler�ne “Bu büyük muc�zeye 

h�ç şüphe yok k� aramızda yaşayan o tsad�k 
ve kutsal Rav Una sayes�nde na�l olduk! 
Anlaşılan onun büyük l�yakat� mahallem�ze 
s�per oldu!” d�yorlardı.

Gece çöküp, bu telaş ve heyecan dolu 
olay sonrasında b�tap düşmüş olan herkes 
uyumaya g�tt�ğ�nde, mahalle sak�nler�nden 
bazıları korkunç b�r rüya gördüler. 
Rüyalarında b�r ses kend�ler�ne konuşuyordu: 
“Sadece ve sadece Rav Una’nın l�yakat� 
sayes�nde kurtulduğunuzdan em�ns�n�z 
demek…”

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
55’te
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Beş Tazm�nat

Bu yaprakta “ham�şa devar�m” hakkında b�lg� alıyoruz. “Beş şey” anlamına gelen 
“ham�şa devar�m”, b�r �nsanın, başka b�r �nsana verd�ğ� bedensel b�r zarar neden�yle 
ödemes� gereken beş tazm�natı bel�rt�r. B�r k�ş� tek b�r hareket�yle bu beş tazm�natı 
ödemeye mahkûm olab�l�r.

Tora, başkasını yaralayan veya sakatlayan b�r�n�n, ona beş tür tazm�nat ödemes� 
gerekt�ğ�n� söylemekted�r.

a. Nezek (zarar): Kurbanın uğradığı bedensel zararın tazm�natı. Örneğ�n bu k�ş� 
b�r hamalsa ve bu olay neden�yle artık ağır şeyler� taşıyamayacak duruma geld�yse bu 
onun �ç�n madd� b�r kayıp anlamına gelmekted�r, çünkü bu hal�yle çalışamadığından 
ücret alamamaktadır.

b. Tsaar (acı): Kurbanın çekt�ğ� acı veya ağrıların tazm�natı.
c. R�puy (tedav�): Tedav� masrafl arı �ç�n tazm�nat. Örneğ�n doktor ve �laç masrafl arı 

g�b�.
d. Şevet (�ş kaybı): Bu sözcük Laşevet (oturmak) �le bağlantılıdır. Örneğ�n yaralanan 

veya sakatlanan k�ş� olay neden�yle üç gün boyunca ev�nde veya hastanede yatmak 
zorunda kaldıysa, bu süre zarfında �ş�ne g�demem�şt�r. Dolayısıyla zararı veren k�ş� ona 
bu günlerde kazanacağı ücret�n� ödemekle yükümlüdür.

e. Boşet (utanç): Eğer kasıtlı b�r yaralama söz konusuysa, kurbanın yaşadığı utancın 
da tazm�n ed�lmes� gerek�r.

Şunu b�lmekte de yarar vardır k�, yaralanmaya yol açan k�ş�, bu tazm�natların heps�n� 
öded�kten sonra da kurbanın aff ını d�lemek ve onun rızasını kazanmak zorundadır.
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Mar Zutra ve Amemar’ın arkadaşıydı; 
hatta onların adıyla alahalar da aktarmıştır.

Gemara’da, t�caret �ç�n gem�yle kuru 
�nc�rler get�rd�ğ� anlatılmaktadır. Bazı 
k�ş�ler onu Tora b�lg�s� hakkında sınava tab� 
tutmuşlar, kend�s�ne saygı göster�lmed�ğ� �ç�n 
gücen�p Rav Yosef’�n huzurunda ş�kâyette 
bulununca da bu k�ş�ler cezalandırılmıştır.

Hahamlarımız büyüde kullanıldığı 
�ç�n ç�ft sayılardan kaçınılmasını tavs�ye 
etm�şlerd�r ve Gemara, Rav D�m�’n�n bu 
konuda çok t�t�z olduğunu, hatta b�r keres�nde 
kend�s�ne a�t b�r fıçıyı, b�r ç�ft sayıyla �şaretl� 
olduğu �ç�n kırdığını anlatmaktadır.

Rav D�m�, m�saf�rperverl�ğ�n, bet 
m�draşa sabah erkenden gelmekten daha 
öneml� olduğu görüşündeyd� (Şabat 127a).

Pumbed�ta’dak� yeş�vanın başkanı olan 

Rav Zev�d’�n vefatından sonra Pumbed�ta 
yeş�vası Neardea’ya taşındı ve Rav D�m� 
o zaman, 4145-4148 yılları arasında 
üç yıl boyunca roş yeş�va olarak görev 
yaptı. Gemara’da onun adıyla aktarılan 
öğret�lerden b�r�nde, Rava’yla arasındak� 
b�r görüş ayrılığından bahsed�lmekted�r. 
Rava’ya göre bol m�ktarda materyal 
öğreteb�len b�r öğretmen terc�h ed�lmel�d�r. 
Rav D�m� �se, sözler�n� hatasız b�r şek�lde 
aktaran b�r öğretmen�n yeğlenmes� gerekt�ğ� 
görüşündeyd�, çünkü öğret�m kat�yetle 
hatasız b�r şek�lde yapılmadığı takd�rde, 
öğren�lm�ş b�r hata yıllar boyu öğrenc�de 
sab�t kalacak ve b�r daha düzelt�lmes� 
mümkün olmayacaktır. Gerçekten de alaha 
Rav D�m�’ye göre sab�tlenm�şt�r (Baba 
Batra 21a).

Kim Kimdir? Babil’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Neardea’lı 
Rav D�m�
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Gezera Şava

Teruma Payının Yenmes�

Kutsal ve Mübarek Tanrı Tora’yı Moşe Rabenu’ya tesl�m ett�ğ� zaman ona, bazı 
kanun, m�tsva ve yasakların Tora’da açıkça yazılı olmadığını, bunların pasuklardan anal�z 
yoluyla öğren�ld�ğ�n� öğretm�şt�r. Bu t�ptek�, pasukların �ç�nde g�zl� kanunların açığa 
çıkarıldığı öğren�me “deraşa” adı ver�l�r.

Gemara bu yaprakta b�r deraşa yöntem� olan “gezera şava”ya yer vermekted�r. Gezera 
şava, b�r alaha hakkındak� kuralların başka b�r alahadan öğren�lmes� anlamına gel�r. 
“Gezera şava” sözler�n�n anlamı hakkında b�rkaç açıklama vardır. Bu açıklamalardan 
b�r�ne göre, “gezera” sözcüğü “hüküm” anlamına gel�r. “Şava” da “kıyaslama” veya 
“eş�tleme” �fade eder. Başka b�r dey�şle Tora, �k� kanunun b�rb�r�yle aynı olmasına 
hükmetm�şt�r.

“Gezera şava” �le deraşa öğren�m� nasıl yapılır? Eğer Tora �k� farklı konuda aynı 
sözcük veya �fadeler� kullandıysa, bu �k� konu arasında kanun� açıdan ortak ve eş�t b�r yan 
var demekt�r. Örneğ�n Eved Kenaan� �le �lg�l� konuda geçen “La” (ona) sözcüğü, Tora’nın 
kadınlarla �lg�l� bazı kanunları ele aldığı b�r konuda da aynı şek�lde geçmekted�r. İk� konu 
arasındak� bu ortak sözcük, konular arasında b�r köprü kurmaktadır ve buradan, b�r Eved 
Kenaan�’n�n m�tsva yükümlülüğünün b�r kadının yükümlülüğü �le aynı olduğu öğren�l�r. 
Dolayısıyla b�r Eved Kenaan� zamana bağlı “yap” şekl�ndek� em�rlerden muaftır.

Şunu b�lmek öneml�d�r: Gezera şava �ç�n sadece aynı sözcüğün �k� farklı konuda 
geçmes� yeterl� değ�ld�r. Hang� ortak sözcük ve �fadelerden gezera şava yoluyla çıkarım 
yapılab�leceğ� konusundak� geleneksel b�lg�y� Tannalar kend� öğrenc�ler�ne aktarmışlardır 
ve gezera şava yalnızca bu b�lg�lere dayanılarak mümkündür.

B�ld�ğ�m�z g�b� teruma payını yalnızca Koenler y�yeb�l�r. Ama Koen olmayan b�r�n�n 
teruma yeme yetk�s� yoktur.

Ş�mon kab�les�ne mensup Berurya adında genç b�r kız vardı. Evl�l�k çağına ulaştığında 
Berurya, Rab� Betsalel A-Koen’le evlend�. Düğünün ertes� sabahı Rab� Betsalel şahrit 
duasının ardından s�nagogdan ger� döndü ve kahvaltı etmeye hazırlandı. Bahçeye çıkarak 
kuyudan su çekt�, eve g�rd�, net�lat yaday�m m�tsvasını yer�ne get�rd�, ekmek yemek �ç�n 
“amots�” berahasını da söyled� ve b�r beraha daha söyled�: “Baruh Ata… Aşer K�deşanu 
Bem�tsvotav Vets�vanu Leehol Teruma – B�z� em�rler�yle kutsayan ve b�ze teruma yemey� 
emreden…” Koenler teruma yed�kler� zaman bu berahayı söylerler.

Rab� Betsalel, eş�n�n teruma ekmeğ�nden yemed�ğ�n� fark ett�. Çok şaşırmıştı. 
“Neden bu ekmekten yem�yorsun?” d�ye sordu. Berurya bu soruyu hayretle karşıladı. 
“Ben�m babam Koen değ�l, dolayısıyla teruma yemem yasak!” d�ye cevap verd�. Ama 
Rab� Betsalel onu sak�nleşt�rerek “Doğru, baban Koen değ�l” ded�, “ama b�r Koen’�n eş� 
de teruma y�yeb�l�r!”

İşte Rab� Betsalel’�n Berurya’ya öğrett�ğ� alahayı bu yaprakta öğren�yoruz. “B�r 
Koen’le evlenen b�r Y�srael kızı, teruma y�yeb�l�r.”
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Tam Karşılık (devam)
“… Ama şunu b�l�n k�, her ne kadar Rav 

Una’nın l�yakat� gerçekten çok ve büyük 
�se de, bu muc�ze onun Tanrı’ya bağlılığı 
karşısında çok küçük kalır. Muc�ze asıl çok 
değerl� b�r kadın sayes�nde gerçekleşt�! Bu 
kadın k�m m�? Aranızda çok tsadeket b�r 
kadın yaşıyor. Her Şabat ar�fes�nde fırınını 
yakıp onu b�r sonrak� Şabat ar�fes�ne kadar 
hafta boyunca �ç�ne kend� kömürler�yle 

besl�yor. Bunu tüm komşuları �ç�n yapıyor. 
Öyle k�, onun fırınını kullanmak �steyen 
herkese gönülden ve güleryüzle �z�n 
ver�yor. İşte bu �y�l�kseverl�ğ� neden�yle 
Kutsal ve Mübarek Tanrı ona b�re b�r ödül 
verd�. Kadın kend� ateş�n� herkese verd�ğ� 
�ç�n, mahalles�n�n sak�nler� de yangından 
kurtarıldı!” (Taan�t 21b).

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON
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Rab� Ş�mon ben Lak�ş

Bu yaprakta kutsal Amora 
Reş Lak�ş’�n (Rab� Ş�mon 
ben Lak�ş), büyük b�r Tora 
otor�tes� olduğu �ç�n “gavra 
raba” (büyük adam) d�ye 
adlandırıldığını öğren�yoruz. 
Bu da Reş Lak�ş’�n hayatından 
b�raz bahsetmem�z �ç�n güzel 
b�r fırsat teşk�l ed�yor.

Reş Lak�ş gençken b�r 
eşkıya çetes�n�n re�s�yd�! Reş 
Lak�ş müth�ş b�r kuvvete 
sah�pt� ve Yarden’�n b�r kıyısından d�ğer�ne sıçrayab�l�yordu! B�r keres�nde Rab� 
Yohanan’la karşılaştı ve Rab� Yohanan onu, her şey� bırakıp, büyük gücünü Tora 
öğren�m�ne yönlend�rmes� �ç�n �kna ett�. Reş Lak�ş bunu kabul ett� ve b�zzat Rab� 
Yohanan, ona humaş (Tora’nın beş k�tabı) ve m�şnayot öğrett�. Reş Lak�ş Tora 
öğren�m�n� büyük b�r gayretle sürdürdü ve sonunda kend�s� de büyük b�r Tora 
adamı hal�ne gel�nce, Rab� Yohanan’ın öğren�m partner� oldu!

Rab� Yohanan, Reş Lak�ş’�n en�ştes�yd�, çünkü Reş Lak�ş doğru yola 
döndükten sonra Rab� Yohanan’ın kız kardeş�yle evlenm�şt�.

Reş Lak�ş Tora öğren�m�ne kend�s�n� sonuna kadar verm�şt�; yoksulluk ve 
sıkıntı �ç�nde yaşıyordu. Vefat ett�ğ�nde ev�nde yalnızca çok az m�ktarda y�yecek 
bulmuşlardı. Rab� Yohanan Reş Lak�ş’�n vefatına o kadar üzülmüştür k�, bu 
kederle kend�s� de hastalanıp vefat etm�şt�r.
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Mehoza’dak� yeş�vanın başkanı 
olan hocası Rava’nın vefatından sonra 
Naraş’tak� yeş�vanın başkanlığını 
yapmıştır.

Bab�l’de doğmuştur. Babasının �sm� 
h�çb�r yerde açıkça geçmemekte ve ondan, 
oğlunun adıyla “Rav Papa’nın babası” d�ye 
bahsed�lmekted�r. Bazı tahm�nlere göre 
Rav Papa’nın ası �sm� “Aba”ydı (baba) 
ve Aramca “baba” anlamına gelen “Papa” 
adı ona sonradan ver�lm�şt�. Başkalarına 
göreyse “Papa” �sm�n�n kökü, aynı �sme 

sah�p b�r neh�rd�r.
Kend� nesl�nde ve kend�s�nden öncek� 

nes�llerde de Rav Papa adında başka 
Amoralar olmuştur, ama onlar Gemara’da 
her zaman babalarının �sm�yle b�rl�kte 
anılırlar. Örneğ�n Rav Papa ben Şemuel, 
Rav Papa bar Aba g�b�. Buna karşılık 
Gemara’da h�çb�r �lave �s�m olmadan 
ve başka h�çb�r unvan kullanılmadan 
yalnızca “Rav Papa” dend�ğ�nde, Rava’nın 
öğrenc�s� ve Naraş yeş�vası başkanı olan 
Rav Papa kasted�l�r.

Kim Kimdir? Babil’deki Besinci Nesil Amoraim

Rav 
Papa
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G�lgul Şevua

Köpek Karşılığında Korban Satın Alan Adam

Ş�md� “g�lgul şevua” kavramını öğreneceğ�z.
Öncel�kle �nsanın ne zaman yem�n etmekle yükümlü olduğunu açıklayalım. D�yel�m 

k� Reuven bet d�ne gel�p “Ş�mon’un bana borcu var” ded�. Bet d�n Ş�mon’u çağırdı ve 
Ş�mon “Doğru değ�l! Borçlu değ�l�m” d�ye cevap verd�. Böyle b�r durumda ne yapılab�l�r? 
Yargıçlar Reuven’e durumu açıklarlar: “Tora’nın kanununa göre eğer Ş�mon’un sana 
borçlu olduğuna da�r b�r kanıtın yoksa onun sana h�çb�r şey ödeme yükümlülüğü yoktur. 
Hatta bu konuda yem�n etmes� b�le gerekl� değ�l.”

Ama bazı durumlar vardır k� Tora, Ş�mon’u, borçlu olmadığına da�r yem�n etmekle 
yükümlü kılar. Örneğ�n, d�yel�m k� Reuven Ş�mon’a saat�n� emanet ett�. Daha sonra saat� 
ger� �sted�ğ�nde Ş�mon ona “Üzgünüm. Hatta çok üzgünüm. Ama eller� kılıçlı soyguncular 
gel�p saat� çaldılar” ded�. Böyle b�r durumda Reuven, Ş�mon’un bet d�n huzurunda, 
olayların gerçekten de bu şek�lde gel�şt�ğ�ne da�r yem�n etmes�n� talep edeb�l�r.

Ş�md� “g�lgul şevua” kavramının ne anlama geld�ğ�n� açıklayalım. Ş�mon artık 
saat konusunda yem�n etmekle yükümlü olduğuna göre, Reuven ona “D�nle” d�yeb�l�r, 
“Hatırlıyor musun? B�r keres�nde sen�n bana borçlu olduğunu öne sürmüştüm ve sen de 
borçlu olmadığını söylem�şt�n. Ş�md� bana o para konusunda da yem�n etmen� �st�yorum.” 
Bu şek�lde Reuven, mevcut yem�n� başka b�r konudak� yem�ne ves�le olarak kullanmış 
olmaktadır. Sonuç olarak, eğer b�r k�ş� bel�rl� b�r konuda yem�n etmekle yükümlü hale 
geld�yse, bu yem�n ves�les�yle, aks� takd�rde yem�n etmekle yükümlü olmadığı başka 
konular �ç�n de yem�n etmekle yükümlü kılınab�l�r. “G�lgul şevua” budur.

El�şa adında b�r adam Bet-Am�kdaş’a korban get�rmek �ster.
B�r davar çobanına başvurarak “Bana en �y�s�nden, ş�şman ve güzel b�r kuzu sat 

lütfen” der. Çoban bunu reddeder: “En �y� kuzuyu kend�me saklıyorum. Onu satmam.”
El�şa b�raz düşünüp çobana “Bana en �y� ve en ş�şman kuzuyu satarsan ben de sana 

çok özel b�r şey ver�r�m. Son dönemde hırsızlar, ağılına g�r�p bazı kuzuları çaldılar, 
yanılıyor muyum? İşte ben de sana kuzu karşılığında, sürünü koruyacak kocaman b�r 
çoban köpeğ� vereceğ�m. Ne d�yorsun?”

Çoban b�raz düşünmes� gerekt�ğ�n� söyled� ve daha sonra El�şa’ya “Kabul!” ded�.
El�şa köpeğ� çobana get�r�p kuzuyu aldı. Ne var k�… sonunda aslında büyük b�r hata 

yapmış olduğunu anladı. Çünkü Tora, b�r köpek karşılığında satın alınmış b�r korban 
get�rmey� yasaklamaktadır.

Sefer A-H�nuh (m�tsva 571) Tora’nın bunu yasaklama sebeb�n�n, köpekler�n 
karakterler�nde olumsuz b�r yönün varlığı olduğunu bel�rt�r. Köpekler çek�ngen olmayan, 
gözler�n� sakınmayan, gözü pek hayvanlardır. Bu n�tel�klere sah�p olan b�r �nsan küstahlık 
emareler� göstereb�l�r. Oysa �nsan b�r korban get�rd�ğ� zaman kalb�n� yumuşatmalı ve 
teşuva yapmalıdır.
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Hala Dolu Fırın
Tanna Rab� Han�na ben Dosa’nın ev�nde 

korkunç b�r yoksulluk hüküm sürmekteyd�. 
O kadar k�, eş�n�n el�nde kutsal Şabat günü 
onuruna hala ekmekler� p�ş�rmeye yetecek 
kadar b�le un yoktu. Rab� Han�na’nın eş� bu 
durumdan utanıyordu, çünkü d�ğer evlerden 
farklı olarak, p�şmekte olan hala ekmekler�n�n 
o nef�s kokusu kend� ev�nden dışarı 
yayılmıyordu. Bu nedenle, �ç� boş olmasına 
rağmen fırını yaktı. Bar� bacadan duman çıkar 

ve komşuları onun da hala p�ş�rmekle meşgul 
olduğunu düşünürlerd�.

Rab� Han�na’nın a�les�n�n yakını olan b�r 
komşu kadın onların ne kadar zor durumda 
olduğunu b�l�yordu. Bu nedenle komşusunun 
ev�nden dumanlar çıktığını görünce 
end�şelenm�şt�. Fak�rler�n ev�nde b�r şeyler 
tutuşmuş olab�l�r end�şes�yle hemen neler 
olup b�tt�ğ�n� kontrol etmeye karar verd�.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
59’da
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Altın Ts�ts

Koen Gadol’un sek�z 
g�ys�s�nden b�r� de ts�ts 
adında altın b�r levhaydı. 
Ts�ts, �k� parmak en�nde, 
altından yapılmış b�r şer�te 
benz�yordu ve üzer�nde 
“Kodeş L’A-Şem” (A-Şem 
�ç�n kutsaldır) sözcükler� 
yazılıydı.

Koen Gadol ts�ts adlı bu 
altın levhayı tehelet (mav�n�n 
b�r tonu) reng�nde s�c�mler 
yardımıyla alnına bağlardı. 
Koen Gadol, ts�ts�n hemen 
yukarısına da baş tef�l�n�n� 
takardı.

Altın ts�ts, Koen 
Gadol’un sek�z g�ys�s�nden 
b�r�d�r. Koen Gadol bu sek�z 
g�ys�s�n� bel�rl� b�r sıraya 
göre g�yerd�. Önce kısa 
pantolonunu, üzer�ne de 
ketonet adlı entar�y� g�yer, 
avnet adı ver�len kuşak 
yardımıyla üzer�n� bağlardı. 
Sonra me�l adlı üstlüğü g�yer, üzer�ne efod ve hoşen� takardı. Ardından m�tsnefet 
adı ver�len başlığı taktıktan sonra en son altın ts�ts� bağlardı.
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Rav Papa, arkadaşı olan, Rav 
Yeoşua’nın oğlu Rav Una’yla b�rl�kte, 
Rava’nın en önde gelen öğrenc�ler�yd�. 
İk�s� Abaye’n�n yanında da öğren�m 
görmüştü. Tora’yı tesl�m aldıkları d�ğer 
hocaları arasında Rav Amnuna ve Rav 
Aha bar Yaakov da vardı, ama esas 
öğren�mler�n�, yanlarında kırk yıl eğ�t�m 
gördükler� Abaye ve Rava’dan almışlardı.

Gemara’da Rav Papa’nın, hocası 
Abaye’n�n huzurunda sorduğu kırkı aşkın 
soru yer almaktadır. Büyük hocaları Rava 
da, onu ve Rav Yeoşua’nın oğlu Rav 
Una’yı b�rer yargıç olarak görev yapmaya 

ve alaha tal�matları vermeye teşv�k etm�ş 
ve gerçekten de henüz Rava’nın yanında 
öğren�m görürlerken b�le b�rer dayan 
(yargıç) ve posek (alaha kararları vermekle 
yetk�l� haham) olarak görev yapmışlardı.. 
Üstel�k Rava onlara b�r tal�mat verm�şt�. 
Önler�ne, kend� verm�ş olduğu ve onların 
gözünde anlaşılır olmayan b�r karar 
geld�ğ� takd�rde, bu kararı hemen kabul 
etmeyecekler, bel�rs�zl�ğe yol açan durumu 
kend�s� b�r kez daha �y�ce �nceley�p 
sonunda kararın gerçekten doğru olduğunu 
onaylayana kadar bekleyeceklerd�.

Kim Kimdir? Babil’deki Besinci Nesil Amoraim

Rav 
Papa

Hocaları
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Tumat Oel
Taor (manev� açıdan saf) b�r eşya b�r tuma kaynağına temas ett�ğ� takd�rde 

tame hale gel�r. Buna karşılık taor b�r eşya b�r tuma kaynağı �le aynı ev�n �ç�nde 
bulunduğu takd�rde tame olmaz.

Ancak ölü b�r �nsan bu konuda b�r �st�snadır. B�r evdek� ölü b�r �nsan beden�, 
o sırada ev�n �ç�nde bulunan tüm eşya ve �nsanların, ölüyle temas etmeden b�le 
tame olması �ç�n yeterl�d�r. Bu tuma türüne “tumat oel” (çadır tuması) adı ver�l�r, 
çünkü Tora, bu tumayı öğrett�ğ� pasuklarda b�r çadırın �ç�nde bulunan b�r ölüyü 
örnek olarak vermekted�r.

B�ld�ğ�n�z g�b� Koenler�n b�r ölü neden�yle tame olması yasaktır ve bu nedenle, 
günümüzde de, Koenler hastane z�yaret�ne g�tt�kler� zaman, öncel�kle �çer� 
g�rmeler�n�n mümkün olup olmadığını sormalıdırlar, çünkü onlar �çer�deyken 
hastanede ölü herhang� b�r� olduğu takd�rde, ölü neden�yle tame olma yasağını 
�hlal etm�ş olacaklardır.

Gemara’da Rab� Ş�mon bar Yohay, tumat oel kuralının yalnızca, ölü beden�n 
b�r Yahud�’ye a�t olması hal�nde geçerl� olduğunu öğretmekted�r. Başka b�r 
dey�şle eğer ölü k�ş� b�r Yahud�’yse o zaman tumat oel vardır, ama eğer Yahud� 
değ�lse tumat oel yoktur ve Koenler�n ölüyle sadece doğrudan temas etmekten 
kaçınmaları yeterl�d�r. Bu nedenle b�r hastanede ölü b�r� varsa ve bu ölü Yahud� 
değ�lse, o zaman Koenler �çer� g�reb�l�rler.

Tora b�ze altın ts�ts hakkında �lg�nç b�r b�lg� vermekted�r.
Mutlaka b�l�yorsunuzdur; eğer b�r korban kes�ld�kten sonra tuma kaptıysa 

geçerl�l�ğ�n� y�t�r�r. Ama eğer Koenler hata ed�p, tame olmuş b�r hayvanın 
M�zbeah üzer�ndek� korban �şlemler�n� gerçekleşt�rd�kler� takd�rde, Kutsal ve 
Mübarek Tanrı bu korbanı, altın ts�ts sayes�nde kabul eder.
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Hala Dolu Fırın (devam)
Komşu kadın ev�n kapısını çaldı, 

ama Rab� Han�na’nın eş�, durumundan 
duyduğu utanç neden�yle koşup odasına 
saklandı. Komşu kadın �çer� g�rd�ğ�nde 
fırının yanmakta olduğunu gördü. İç�ne 
b�r göz atınca, hayretten büyüyen gözler�, 
fırının, ağzı sulandıran m�s g�b� b�r koku 
yaymakta ve �ç�n�n de kabarmış hala 
ekmekler�yle dolu olduğunu gördü.

“Koş, gel!” d�ye seslend� Rab� 
Han�na’nın eş�ne. “Halalarını b�r an önce 

çıkar k� yanmasınlar!”
Rab� Han�na’nın eş� �se hemen 

oracıkta başına gelen muc�ze neden�yle 
ne yapacağını b�lemez haldeyd�. Tanrı, 
Rab� Han�na ben Dosa �le a�les�n� göz ardı 
etmem�ş, fırınlarını hala ekmekler�yle 
doldurmuştu! Hemen halaları çıkarmak 
ve kend�ler� �ç�n gerçekleşt�rd�ğ� bu büyük 
muc�ze �ç�n Kutsal ve Mübarek Tanrı’ya 
şükranlarını sunmak üzere koşup geld� 
(Taan�t 24b).

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON
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Meg�lat Bet-Am�kdaş

Tora’nın ver�l�ş�n�n ardından 
tüm Y�srael halkı çadırlarına ger� 
dönmüş, ama Kutsal ve Mübarek 
Tanrı, Moşe Rabenu’ya “Ama 
sen, burada Ben�mle kal. Onlara 
öğreteceğ�n emr�n tümünü, hükümler� 
ve kanunları sana söyleyeceğ�m. 
[Böylece bunları] onlara m�ras 
ed�nmeler� �ç�n vermekte olduğum 
Ülke’de uygulayacaklar” (Devar�m 
5:28) dem�şt�r.

Hahamlarımız Tanrı’nın aynı gün 
Moşe Rabenu’ya Bet-Am�kdaş’ın 
nasıl �nşa ed�lmes� gerekt�ğ�n�n 
yazılı olduğu b�r meg�la (tomar) 
da verd�ğ�n� anlatmaktadırlar. Bu 
meg�lada Bet-Am�kdaş’ın yüksekl�k, 
uzunluk ve gen�şl�ğ�n�n ne kadar 
olması gerekt�ğ�, aynı şek�lde, Bet-
Am�kdaş’ın Azara adı ver�len avlusunun ebadı da yer almaktaydı.

B�l�nd�ğ� g�b� Moşe Rabenu Bet-Am�kdaş’ı �nşa etmem�şt�r. Bu nedenle söz 
konusu meg�layı Yeoşua b�n Nun’a aktarmıştır. Bet-Am�kdaş onun zamanında 
da �nşa ed�lmem�şt�r ve dolayısıyla o da meg�layı b�r sonrak� nesle devretm�şt�r. 
Bu şek�lde meg�la nes�lden nesle aktarılarak Kral Dav�d’e kadar ulaşmıştır. Kral 
Dav�d Bet-Am�kdaş’ın temeller�n� hazırlamış, ama b�nasını �nşa etmem�şt�r. Bu 
yüzden o da meg�layı oğlu Şelomo’ya verm�ş, Kral Şelomo da meg�layı d�kkatle 
�nceled�kten sonra Bet-Am�kdaş’ı �nşa etm�şt�r.

“Meg�lat Bet-Am�kdaş” olarak adlandırılan bu meg�la elden ele aktarılırken 
ayakta durmak gerekt�ğ� şekl�nde b�r alaha vardır. M�draş’ta anlatıldığına göre, 
Kral Dav�d meg�layı oğlu Şelomo’ya devretmes� gerekt�ğ�nde artık çok hastaydı 
ve ayağa kalkmakta güçlük çek�yordu. Ama Tanrı’nın huzurunda, kend�s�ne güç 
vermes� �ç�n dua etm�ş, böylece meg�layı Kral Şelomo’ya ayağa kalkıp tesl�m 
etmey� başarmıştır.
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Mehoza yeş�vası başkanı olan hocası 
Rava’nın vefatından sonra yeş�va �k�ye 
bölünmüştür. Öğrenc�ler�n b�r kısmı 
Rav Nahman bar Y�tshak’la b�rl�kte 
Pumbed�ta’ya, b�r kısmı da Rav Papa’yla 
b�rl�kte, Sura’nın b�t�ş�ğ�ndek� Naraş 
şehr�ne g�tm�şt�r.

Gemara, Rav Papa’nın gördüğü b�r 
rüyaya yer ver�r. Rüyasında Rav Papa b�r 
göle g�rm�şt�r ve boynuna b�r çıngırak 
asılıdır. Rüya, onun yeş�vanın başına 
geçeceğ� şekl�nde yorumlanmıştı. Ve 

gerçekten de, Rav Papa’nın öğrenc�ler�n�n 
sayısı çoktu ve anlatıldığına göre 
sofrasında �k� yüz öğrenc� yemek yerd�.

Rav Papa yeş�vasında her b�r öğrenc�ye 
büyük onur ve takd�r göster�rd�. H�çb�r 
talm�d hahamı “n�duy” (dışlama) cezasıyla 
cezalandırmayacağını söylem�şt� ve b�r 
keres�nde ağzından yanlışlıkla, kulağa 
talm�d hahamlara karşı b�r eleşt�r� g�b� 
gelecek b�r söz çıkınca, bunun �ç�n kefaret 
bulma amacıyla oruç tutmuştu.

Kim Kimdir? Babil’deki Besinci Nesil Amoraim
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Hanuka Kand�ller�n� Yakmaktan Neden Korkuyorlardı?

Bu yaprakta, Rab� Yohanan’a, 
Bab�l’de yönet�m�n “Habar�m”�n 
el�ne geçt�ğ� b�ld�r�ld�ğ� zaman 
Rab� Yohanan’ın, duyduğu 
büyük kederle başını eğd�ğ� 
anlatılmaktadır.

Habar�m k�mlerd� ve 
Rab� Yohanan neden bu kadar 
üzülmüştü?

O günlerde İran bölges�nde 
putlara tapan “Habar�m” adlı 
rah�pler vardı. Rab� Yohanan 
zamanında Bab�l’dek� yönet�m de 
onların el�ne geçm�şt�. Habar�m 
kötü �nsanlardı ve o zamana kadar 
Bab�l’de hüküm sürmüş olan 
yerel yönet�mden farklı olarak 
Yahud�lere h�ç saygıları yoktu. 
Rab� Yohanan Bab�l’de yaşayan 
çok sayıdak� yeş�va öğrenc�s�n�n 
Habar�m neden�yle bundan böyle 
büyük sıkıntılar yaşayacağını 
gördüğü �ç�n çok üzülmüştü. Ve gerçekten de Habar�m, Yahud�lere karşı 
olumsuz kararlar çıkarmakta gec�kmed�ler. Başka şeyler�n yanında, şehita �le 
kes�len hayvanların et�n� yemey� yasakladılar.

Habar�m, ateşe tapan b�r gruptu ve kend� bayram günler�nde, putperest 
tapınakları dışında h�çb�r evde ateş yakmama şekl�nde b�r kanunları vardı. 
Bu nedenle o günlerde evler�n g�r�şler�nde ve pencerelerde Hanuka kand�ller� 
yakmak tehl�ke arz ett�ğ�nden, dönem�n Hahamları, Hanuka kand�ller�n�n 
dışarıdan görünmeyecek şek�lde ev�n �ç�nde de yakılab�leceğ�ne hükmetm�şlerd�.
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Tanna Rab� Han�na ben Dosa’nın 
eş� çok tsadeket b�r kadındı. Çekt�kler� 
korkunç yoksulluğu büyük b�r dayanma 
gücüyle sess�zce kabullenmekte ve ağır 
yokluğa rağmen ev�n� çek�p çev�reb�lmek 
�ç�n el�nden gelen� yapmaktaydı. Ancak 
b�r keres�nde, artık dayanacak gücünün 
kalmadığını gördü. Çocuklar �ç�n b�r 
lokma ekmek b�le yoktu. Kocasına r�cada 

bulundu: “Daha ne kadar bu sıkıntıyı 
çekeceğ�z? El�m�zde h�çb�r şey olmadan 
daha ne kadar yaşayab�leceğ�z?”

“Ne öner�yorsun? Hemen yapayım” 
d�ye sordu Rab� Han�na eş�ne.

“Lütfen Tanrı’ya yakar da Göklerden, 
sah�p olduğu bolluğu b�ze de gönders�n!” 
ded� kadıncağız.

Hahamlarımızdan 

MAASELER
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Roş Aşana’nın Özel Gücü

Roş Aşana, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın tüm �nsanoğullarını eylemler� 
neden�yle yargıladığı gündür.

Gemara’da b�ze Roş Aşana’nın önem�n� anlatan b�r konu ele alınmaktadır. 
Gemara, Roş Aşana gününün, henüz çocuk sah�b� olamamış ç�ftler�n dualarının 
kabul ed�lmes�n� sağlayan özel b�r gücü olduğunu bel�rtmekted�r. Bu duaların 
kabul ed�lmes�yle b�rl�kte Tanrı bu ç�ftler�n çocuk sah�b� olmalarına hükmeder. 
Gemara, kısır oldukları �ç�n çocuk sah�b� olamamış olan üç tsadeket kadının Roş 
Aşana’da dua ett�kler�n� ve dualarının kabul ed�ld�ğ�n� anlatmaktadır.

Annem�z Sara dua etm�ş ve Y�tshak Av�nu’yu doğurmuştur. Annem�z Rahel 
dua etm�ş ve Tsad�k Yosef’� doğurmuştur. Hanna da dua etm�ş ve Peygamber 
Şemuel’� doğurmuştur.

Roş Aşana’nın �lk günü Tora’dan hang� parçayı okuduğumuzu mutlaka 
b�l�yorsunuzdur. Bu günde Sefer-Tora’da Vayera peraşasını açıp, Y�tshak’ın 
doğumunu anlatan pasukları okuruz. Aftara olarak da Şemuel K�tabı’ndan 
Hanna’nın, gözyaşları �ç�nde M�şkan’a g�d�p b�r çocuğa sah�p olmak �ç�n dua 
ett�ğ�n� anlatan kısım okunur.

Yaprak
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Rav Papa, Rav Yeoşua’nın oğlu Rav 
Una �le çocukluktan başlayıp �ht�yarlık 
dönem�ne kadar hep devam eden çok 
yakın b�r dostluğa sah�pt�. İk�s�, hocaları 
Abaye ve Rava’nın yanında b�rl�kte 
öğren�m görmüşlerd�.

Rav Papa �le Rav Una aynı zamanda �ş 
ortağıydı. Başlarda �k�s� de fak�rd� ve küçük 
b�r toprak parçasından geç�n�yorlardı. 
Ama daha sonraları Rav Papa, o dönemde 
Bab�l’de yaygın olarak tüket�len b�r �çk� 
olan b�ra üret�m� ve satışıyla zeng�nleşt�.

Gemara’da Rav Papa’nın genel 
tarzının l�fn�m m�şurat ad�n (yasanın 
verd�ğ� hak ve yetk�lerde d�retmeyerek) 
davranmak olduğu bel�rt�lmekted�r. Ayrıca 
çok dürüst b�r�yd� ve bu özell�ğ� Yahud� 
olmayanlar arasında b�le ünlenm�şt�; 
o kadar k�, kend� �ş anlaşmazlıklarını 
çözümlemes� �ç�n onun önünde yargıya 

gel�rlerd�. Gemara’da ayrıca b�r keres�nde, 
Rav Papa’nın, arpa satın almak �ç�n paraya 
�ht�yaç duyan b�r adamın tarlasını satın 
aldığı, ama bu alımın ardından adamın, 
aslında arpaya �ht�yacı olmadığını 
anlayınca alımın �ptal�n� �sted�ğ�, Rav 
Papa’nın da ondan satın almış olduğu 
tarlayı gönüllü b�r şek�lde kend�s�ne �ade 
ett�ğ� anlatılmaktadır k� bu da l�fn�m 
m�şurat ad�n ter�m�yle �fade ed�len türde 
b�r davranıştı.

Rav Papa’dan Gemara’da “Gabay 
Tsedaka” (tsedaka tahs�ldarı) lakabıyla 
bahsed�l�r. Rav Papa fak�rlere büyük 
m�ktarlarda para yardımında bulunurdu. 
B�r keres�nde merd�venler� çıkarken ayağı 
takılınca, bu olayı “Belk� b�r gün yanıma 
fak�r b�r� gel�p yardım �stem�şt�r de ona 
yardım etmem�ş�md�r” düşünces�yle 
yorumlamıştır.

Kim Kimdir? Babil’deki Besinci Nesil Amoraim
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Nasıl İkaz Etmek Gerek�r?
B�r Yahud� b�r akranını günah 

�şlerken gördüğü takd�rde ona bu 
yaptığının yasak olduğunu söylemel� 
ve onu doğru yola ger� get�rmeye 
çalışmalıdır. Kutsal Tora’mız 
böyle emretmekted�r. Bu �kaz 
nasıl yapılmalıdır? İhlalde bulunan 
k�ş�y� utandırmamak �ç�n, onu 
başka �nsanların önünde �kaz etmek 
yasaktır. Bunun yer�ne sess�zce 
ve naz�k b�r d�lle onun �y�l�ğ�n� 
düşündüğümüzü, Tanrı korusun, 
cezaya layık değ�l, Gan Eden’de 
bol ödüle na�l olmasını �sted�ğ�m�z� 
bel�rtmem�z gerek�r.

Rab� Ş�mon’un oğlu Rab� Elazar, 
eğer günah �şleyen k�ş�n�n �kazımızı 
d�nlemeyeceğ� en baştan bell�yse, 
onu �kaz etmemem�z gerekt�ğ�n� 
söyler.

Bu yaprakta b�r alaha daha 
öğrenmektey�z.

Rab� Ş�mon’un oğlu Rab� Elazar şöyle der: Yalan söylemen�n yasak olduğunu 
b�lmeyen yoktur. Ama barışı tes�s etme uğruna, tartışma ve �ht�lafl arı önlemek �ç�n, 
doğru olmayan b�r şey söyleneb�l�r.

Bunu nereden b�l�yoruz? Tora’da anlatıldığı üzere, Yaakov Av�nu vefat ett�kten 
sonra, Yosef’�n kardeşler� ona “Babamız sana yaptıklarımıza, sen� köle olarak satmış 
olmamıza rağmen b�z� aff etmen� söyled�” dem�şlerd�r. Aslında Yaakov onlara böyle 
b�r şey söylem�ş değ�ld�r; ama onlar olası b�r tartışma ve kavgayı önlemek �ç�n 
doğru olmayan b�r şey söylem�şlerd�r ve Tora da bunu kaydetm�şt�r.

Yaprak
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K�m Teruma Yer?

Masehet Yevamot’ta perek 7 – “Almana Lehoen Gadol” başlıklı perek – esas 
olarak teruma yeme alahalarını ele almaktadır.

Ürünlerden Koen’e ver�len teruma payı, Koen’e a�tt�r ve bunları yalnızca 
Koenler y�yeb�l�r.

Daha önce öğrend�ğ�m�z g�b�, kend�s� b�r Koenet, yan� b�r Koen a�les�n�n kızı 
olmasa b�le, b�r Koen’�n eş� de teruma y�yeb�l�r (bkz. sayfa 55). Bu yazımızda bu 
konuda başka alahalar da öğreneceğ�z.

Teruma yeme serbest�s� yalnızca Koenler ve eşler� değ�l, b�r Koen’e a�t olan 
b�r Eved Kenaan� (bkz. sayfa 47) �ç�n de geçerl�d�r.

Hatta ve hatta, b�r Koen, kend�s�ne a�t b�r hayvana b�le, hayvan yem� 
sınıfındak� teruma payını vereb�l�r!

Bunların sebeb� ned�r? Çünkü Tora, terumanın Koen ve Koen’e a�t her k�ş� ve 
hayvan tarafından yeneb�leceğ�ne hükmetm�şt�r. Bu nedenle b�r Koen’�n hayvanı 
da teruma payından y�yeb�l�r.

Yaprak
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Şas’ın (Talmud) derlemes�ne başlamış 
olan hocaları Abaye ve Rava g�b�, 
Rav Papa da bu �şle meşgul olmuştur. 
Gemara’da aktarılan sözler�n�n çoğu 
alaha alanındadır, ama agada alanında 
da n�speten daha az m�ktarda öğret�s� 
kayded�lm�şt�r. Genel tarzı, b�rb�r�yle 
çel�şen ve b�rb�r�nden farklı olan f�k�r 
ve nüshaları uzlaştırma ve b�rleşt�rme 
şekl�ndeyd�. B�rçok örnekte, farklı 
nüshaların her �k�s�n� veya daha fazlasını 
b�rl�kte söylemek gerekt�ğ�ne hükmetm�şt� 
ve b�rb�r�nden farklı görüşler�n b�r� 
üzer�nde karar kılmaktan kaçınırdı.

Rav Papa’nın �k� eş� olmuştu. İlk eş� b�r 
Koen kızıydı ve zeng�nleşmes�n� bu eş�n�n 
l�yakat�ne, Aaron A-Koen’�n soyundan 

gelen b�r kızla evlenm�ş olmasına bağlardı. 
Bu �lk eş� ona oğlu Aba’yı doğurmuştur. 
Rav Papa, oğlu Aba’yı çok takd�r ederd� 
ve onun, ağzından h�çb�r zaman yalan söz 
çıkarmadığından em�n olduğunu söylerd�. 
İk�nc� eş� �se Aba Suraa’nın kızıydı.

Damadı, Rav Nahman’ın oğlu 
Una’ydı. Gemara, Rav Papa’nın onu, 
makul ve aklın kabul edeceğ� b�r Tora 
öğret�s� söyled�ğ� �ç�n damat olarak 
seçt�ğ�n� anlatır. Rav Papa onun sözler�n� 
duyunca ayağa kalkmış, alnından öpmüş 
ve kızını ona verm�şt�r.

Rav Papa, Naraş şehr�ndek� yeş�vanın 
başında on dokuz yıl görev yapmış ve 
4115 (355) yılında yetm�ş yaşında vefat 
etm�şt�r.

Kim Kimdir? Babil’deki Besinci Nesil Amoraim
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Amora Rav Hana Bagdetaa

Kut�ler

Gemara, Rav Hana Bagdetaa adında b�r Amora’nın sözler�n� aktarmaktadır.
Bu Amora’nın adı Rav Hana’ydı. İsm�ne neden “Bagdetaa” sözcüğünü de 

eklem�şlerd�?
Raş� bunun �ç�n �k� olası sebep yazar:
a. Çünkü Hahamlarımızın agada öğret�ler� üzer�nde uzmandı ve bu nedenle 

kend�s�ne “agadot” sözcüğünden türet�lm�ş “Bagdetaa” lakabı takılmıştı.
b. Rav Hana Bab�l’�n Bağdat kent�ndend� ve memleket� neden�yle �sm�ne 

“Bagdetaa” sözcüğü eklenm�şt�.
Rav Hana, Amora Şemuel’�n öğrenc�s�yd� ve Talmud’da Rav Hana’nın 

Şemuel’�n adıyla aktararak söyled�ğ� bazı alahalar yer alır.
Masehet Berahot’ta Rav Hana’nın, sağlığına kavuşan b�r hastayla 

karşılaştığı zaman onu “Sen� toprağın tozuna vermey�p b�ze veren [Tanrı] 
Mübarekt�r” – başka b�r dey�şle, ölüp toprağa gömülmene �z�n vermeyen, 
aks�ne sen� �nsanlar arasında canlı bırakan Tanrı’ya şükürler olsun – sözler�yle 
selamladığı anlatılmaktadır.

Masehet Ketubot’ta Gemara, Rav Hana’nın, hurmaların tüm özel 
faydalarını ayrıntılarıyla b�l�p söyleyeb�ld�ğ�n� bel�rtmekted�r. Örneğ�n Rav 
Hana, hurmanın bedene ısı verd�ğ�n�, açlığı d�nd�rd�ğ�n� ve �nsanın gücüne 
güç kattığını söylem�şt�r.

Bu yaprakta “pesule 
h�tun”, yan� kend�ler�yle 
evlenmen�n yasak 
olduğu gruplardan 
bahsed�lmekted�r.

Gemara bu gruplar 
arasında “Kut�ler”� de 
saymaktadır.

Kut�ler Erets-Y�srael’e 
başka bölgelerden gelm�ş 
b�r gruptu ve b�r kısmı Kuta 
adında b�r yerden geld�ğ� 
�ç�n heps�ne “Kut�m”, yan� 
“Kut�ler” adı ver�lm�şt�.

Uzun yıllar önce Asur Kralı Şalmaneser onları kend� ülkeler�nden, Erets-
Y�srael’dek� Şomron bölges�ne sürmüştü.

Yaprak
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Rab� Han�na eş�n�n �steğ�n� yer�ne 
get�rd� ve b�raz rahat yüzü göreb�lmek 
�ç�n dua ett�. Ve �şte, Göklerden ele benzer 
b�r şey uzandı ve Rab� Han�na’nın el�n�n 
�ç�ne, b�r masaya a�tm�ş g�b� görünen 
altın b�r ayak koydu. Rab� Han�na’nın 
eş� Göklerden aldıkları bu armağan 
karşısında çok sev�nm�şt�. Bundan böyle 

sükûnet ve huzur �ç�nde yaşayab�lecekler� 
konusunda �ç� üm�tle dolmuştu.

Kadıncağız yorgun gözler�n� 
d�nlend�rmek �ç�n b�raz uzandı ve b�r rüya 
görmeye başladı. Rüyasında Gan Eden’� 
seyretmekteyd�. Tsad�kler, başlarında 
taçlarla, her b�r� üçer ayağa sah�p olan 
altın masaların etrafında oturmaktaydılar.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
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Koen Gadol

Koen Gadol, tüm Koenler�n başı olarak atanan Koen’d�r. Ona, Koen 
Gadol’a özgü g�ys�ler g�yd�r�l�r ve Bet-Am�kdaş’ta başka Koenler�n değ�l de 
sadece onun yapab�leceğ� bazı �badet görevler� vardır. Benzer şek�lde, Koen 
Gadol’u �lg�lend�r�p d�ğer Koenler �ç�n geçerl� olmayan bazı özel kanunlar 
vardır. Örneğ�n normal b�r Koen, dul kalmış (kocası ölmüş) b�r kadınla 
evleneb�l�r, ama Koen Gadol’un dul b�r kadınla evlenmes� yasaktır. İç�nde 
bulunduğumuz 7. perek bu yasağı da ele almaktadır ve bu nedenle “Almana 
Lehoen Gadol” (Koen Gadol �ç�n dul b�r kadın) başlığıyla anılmaktadır.

I. Bet-Am�kdaş dönem�nde yalnızca on sek�z Koen Gadol görev yapmıştır. 
Bunlardan b�r� H�lk�yau’ydu ve kend�s� Peygamber Y�rmeyau’nun babasıydı.

B�r keres�nde I. Bet-Am�kdaş’ta Kral Uz�yau, kend�s� Koen olmamasına 
rağmen Koen Gadol’un g�ys�ler�n� g�ym�şt�. Koenler bunu gördükler� zaman 
cesaretler�n� topladılar ve kralın Bet-Am�kdaş’ta �badet görevler�n� yapmasını 
engelled�ler. Ayrıca kral da bu davranışı neden�yle Göklerden cezalandırıldı; 
tüm beden�nde tsaraat lekeler� çıktı ve halk onu tahttan �nd�rd�.

II. Bet-Am�kdaş 420 yıl boyunca ayakta kalmıştır ve bu süre zarfında üç 
yüzü aşkın Koen Gadol görev yapmıştır. Bunun sebeb� bu Koen Gadol’ların 
tsad�k �nsanlar olmamaları neden�yle her yıl ardı ardına ölüyor olmasıydı.

Onlar da Şomron’a yerleşm�şlerd�. Kutsal ve Mübarek Tanrı onların 
günahlar �şley�p Erets-Y�srael’�n gerekt�rd�ğ� şek�lde davranmadığını görünce, 
onları korkutmak �ç�n aslanlar gönderd�. Aslanların kend� yanlış tutumları 
neden�yle geld�ğ�n� anlayan Kut�ler, Yahud�l�ğ� kabul ett�ler ve b�rer Ger (bkz. 
sayfa 49) oldular.

Ne t�p b�rer Ger olmuşlardı? Bu konuda Tannalar arasında b�r görüş ayrılığı 
vardır. Bazılarına göre Kut�ler Yahud�l�ğ� gönülden kabul etm�ş değ�llerd�; 
sadece duydukları korkudan dolayı bu adımı atmışlardı. Bazılarına göreyse 
Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın gücüne tanık oldukları �ç�n Yahud�l�ğ� sevg� ve 
�stekle kabul etm�şlerd�r.

Yıllar sonra Kut�ler tekrar uygunsuz tutumlarına ger� dönmüşler ve o 
zamandan ber� herkes onları Yahud� b�r halk olarak görmemeye başlamıştır.
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Talmud’un b�r masehet�n�n öğren�m� 
tamamlandığında, çok esk�lere dayanan 
b�r âdet doğrultusunda bel�rl� b�r met�n 
okunur. Bu met�nde Rav Papa’nın on 
oğlu da sayılır: 1. Han�na, 2. Ram�, 
3. Nahman, 4. Ahay, 5. Aba Mar�, 6. 
Rafram, 7. Rah�ş, 8. Surhav, 9. Ada, 10. 
Daru. Kaynaklarımıza göre, bu metn� 
okuma âdet� Geon�m dönem�ne kadar 
ger� g�der ve bu metn� okumak, hafızanın 
güçlenmes� ve unutkanlığın önlenmes� 
�ç�n özel b�r etk�ye sah�pt�r. Bazıları Rav 
Papa’nın oğullarının �s�mler�n� yed� kez 

tekrarlamayı âdet ed�nm�şt�r.
Rav Papa’nın oğullarının �s�mler�n� 

özell�kle masehet�n b�t�m�nde okuma 
geleneğ� �ç�n b�rçok sebep ver�lm�şt�r. 
Bazı açıklamalara göre, “Papa” �sm� ve 
on oğlunun �s�mler�n�n toplam gematr�ya 
(harfl er�n sayısal karşılığı) değer� 
�k� b�n altı yüz doksan üçtür – k� bu, 
Talmud Bavl�’dek� toplam sayfa aded�ne 
eş�tt�r. Bazı otor�teler �se Rav Papa’nın 
oğullarının, Tanrı’nın İsm�’n� kutsal kılma 
uğruna öldürülmey� göze aldıkları �ç�n bu 
şek�lde sayılarak hatırlandığını bel�rt�rler.

Kim Kimdir? Babil’deki Besinci Nesil Amoraim

Rav 
Papa’nın 
Oğulları
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Efend�ye Yasak, Köleye Serbest

Öğrenim Yöntemleri – İkilenen Sözcükten Öğrenilenler

Tora’nın alahalarını, m�tsva ve yasaklarını öğrenmen�n yöntemler�nden 
b�r�, “gezera şava”dır (bkz. sayfa 55). Hahamlarımız bu yöntemle pasuklardan 
alahalar öğrenm�şlerd�r.

Örneğ�n bu yaprakta Gemara, Tanna Rab� El�ezer’�n adıyla aktararak, 
Ber�t M�la olmamış b�r Koen’�n teruma yeme yetk�s�ne sah�p olmadığını 
nereden b�ld�ğ�m�z� öğretmekted�r. Pesah-korbanını ele alan pasuklarda 
“Toşav veSah�r” sözcükler� geçmekted�r. Aynı sözcükler teruma konusunu 
ele alan pasuklarda da aynı şek�lde yer almaktadır. Bu �ma yoluyla Tora b�ze 
bu kuralı öğretm�şt�r: Tıpkı “arel”, yan� “sünnets�z” b�r�n�n Pesah-korbanını 
yeme yetk�s� olmaması g�b�, arel b�r Koen de teruma y�yemez.

M�şna bu konuda �lg�nç b�r şey söylemekted�r. Bazı durumlarda teruma 
yemek, Koen olan efend� �ç�n yasakken, köles� �ç�n serbest olab�l�r.

Bu nasıl mümkündür?
Eğer efend� olan Koen, arelse, Koen olduğu �ç�n teruma payını alab�l�r, 

ama arel olduğu �ç�n şahsen onu yeme yetk�s� yoktur. Aldığı bu teruma payını 
a�le fertler�ne ve köleler�ne yed�reb�l�r. Böylece efend� �ç�n yasak olan b�r şey, 
köles� �ç�n serbestt�r.

Kutsal ve Mübarek Tanrı, Tora’yı Y�srael halkına verm�şt�r ve Y�srael’�n 
Hahamları Tora’da yaptıkları �ncelemeler yoluyla, çeş�tl� m�tsvalara da�r 
alahaları öğren�rler. Bunu yapmalarının çeş�tl� yöntemler� vardır: örneğ�n daha 
önce bahs� geçen gezera şava g�b�; kal vahomer (haf�f b�r duruma dayanılarak 
daha ağır b�r durumla �lg�l� kanunun öğren�lmes�) g�b� vs.

Bu yaprakta, Tannalar arasındak� b�r görüş ayrılığını okumaktayız. 
Tora’dak� b�r pasukta şöyle yazılıdır: “Aaron’un soyundan, tsaraat hastası 
olan… herhang� b�r k�ş�, arınana kadar kutsal [armağandan] y�yemez” 
(Vay�kra 22:4). Bu pasuk, tsaraat rahatsızlığına yakalanan b�r Koen’�n korban 
et� y�yemeyeceğ�n� söylemekted�r.
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Kadın gördükler� karşısında hayrete 
düşmüştü, ama b�rden b�re kocası Rab� 
Han�na’nın da b�r masanın yanında 
oturmakta olduğunu fark ett�. Ama o da 
ne? Kocasının masasında b�r ayak eks�kt�!

Kadın soluk soluğa uykusundan 
uyandı. Kend�ler�ne ver�len altın 
masa ayağının, Gelecek Dünya’dak� 
ödüller�nden eks�lt�lerek ver�ld�ğ�n� 
anlamıştı. Artık onu �stem�yordu. Hemen 

kocasına g�d�p “Lütfen” ded�, “dua et 
de Göklerden bu ayağı ger� alsınlar. 
Gelecek Dünya’dak� ödülümüzden ş�md� 
faydalanmak �stem�yorum!”

Ve gerçekten de b�r muc�ze daha 
gerçekleşt�. Göklerdek� el tekrar bel�rd� 
ve altın ayağı ger� aldı. Artık bu tsad�k 
ç�ft�n ölçülemeyecek kadar büyük olan 
ödülü, onları Gelecek Dünya’da eks�ks�z 
b�r şek�lde bekleyecekt�! (Taan�t 25a).

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON

Üç Ayaklı Altın Masa (devam)

YEVAMOT PEREK 8: EAREL

MASEHET YEVAMOT
PEREK 8: 

EAREL
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Çölde Neden Ber�t M�la Yapılmadı?
Bene-Y�srael Mısır’dan çıktıktan sonra kırk yıl boyunca S�nay Çölü’nde 

dolaşmışlardı. Tüm bu uzun dönem �ç�nde Bene-Y�srael çocuklarını sünnet 
etmem�şlerd� ve çölde doğmuş olan tüm bebekler areld�.

Gemara’da Bene-Y�srael’�n çölde çocuklarını neden sünnet etmed�kler� 
konusunda �k� açıklama ver�lmekted�r.

İlk açıklamaya göre sebep, sürekl� yolculuk hal�nde olmanın beden� 
zayıfl atan b�r etken olmasıdır. Eğer bebek f�z�ksel açıdan zayıfsa, o zaman 
Ber�t M�la yapmak mümkün değ�ld�r, çünkü bu tehl�kel� olacaktır. Bene-
Y�srael S�nay Çölü’nde yolculuk hal�nde oldukları �ç�n, hayat� tehl�ke arz 
etmes� neden�yle bebekler�n� sünnet etmem�şlerd�r.

İk�nc� açıklamaya göre sebep, çöldek� yolculuk yılları boyunca h�ç kuzey 
rüzgârı esmem�ş olmasıdır. Kuzey rüzgârı haf�f ve hoş b�r rüzgârdır; ne çok 
sıcaktır ne de çok soğuk. Kuzey rüzgârının b�r özell�ğ� de sünnet olmuş b�r 
bebeğ�n �y�leşmes�ne yardımcı olmasıdır. Bene-Y�srael’�n çölde oldukları 
dönemde bu rüzgâr h�ç esmed�ğ�nden, Ber�t M�la yapmak tehl�kel� olacaktı.

“Herhang� b�r k�ş�” şekl�nde çevr�len �faden�n İbran�ces� “İş İş” (k�ş� k�ş�) 
şekl�nded�r. Acaba pasukta sadece b�r kez “İş” yazılsaydı yeterl� olmaz mıydı?

Rab� Ak�va’nın anlayışına göre, Tora b�ze bu yolla b�r şey öğretmey� 
amaçlamıştır: Pasukta açıkça yazılı olan durumun dışında, b�r Koen’�n 
korbanları yemes�n�n yasak olduğu başka b�r durum daha vardır. Bu da, Ber�t 
M�la olmamış, yan� arel b�r Koen’�n durumudur; böyle b�r� de korban et� 
y�yemez.

Ama Rab� El�ezer farklı görüşted�r. Ona göre pasuktak� bu �k�lemeden yen� 
b�r şey öğren�lemez, z�ra “d�bera Tora b�lşon bene adam” (Tora, �nsanların 
kullandığı l�sanda konuşmuştur). Pasuğun “İş İş” demes�n�n, bu �k�lemeden 
yen� b�r şey öğrenmem�z g�b� b�r amacı yoktur. Bu g�b� �k�lemeler İbran�ce’de 
normal konuşma l�sanında da kullanılır ve bu pasukta bas�tçe “Koenlere 
mensup herhang� b�r k�ş�” anlamına gel�r.
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Maarşal (Morenu [=Hocamız] A-Rav 
Şemolo Lurya), k�tabı “Yam Şel Şelomo”da 
Rema’dan (Rabenu Moşe İserl�ş) alıntı 
yaparak, b�r masehet�n öğren�m� b�tt�ğ�nde 
Rav Papa’nın oğullarının sayılmasına b�r 
başka sebep daha gösterm�şt�r. Buna göre, 
Rav Papa’nın bu oğulları “Tora alanında 
büyük ve ışık saçan k�ş�lerd�. Rav Papa 
her masehet b�t�m�nde onlar �ç�n z�yafet 
düzenlerd� – z�ra zeng�nd� – ve Tora’yla 
meşgul olanları parasıyla desteklerd�. Bu 
nedenle masehet b�t�mler�nde on oğluyla 

b�rl�kte z�kred�lmeye na�l olmuştur.”
Rav Şer�ra Gaon, b�r mektubunda 

Rav Ay Gaon’dan alıntı yaparak, masehet 
b�t�m�nde sayılan on k�ş�n�n heps�n�n, 
Rava’nın öğrenc�s� olan Naraş yeş�vası 
başkanı Rav Papa’nın oğlu olmadığını, 
bazılarının, �s�mler� y�ne “Papa” olan 
başka hahamların oğulları olduğunu 
bel�rt�r. Tab�� k� bu hahamların arasında 
Rava’nın öğrenc�s� olan Rav Papa da 
vardır.

Kim Kimdir? Babil’deki Besinci Nesil Amoraim

Rav 
Papa’nın 
Oğulları
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B�kur�m M�tsvası
Gemara, b�kur�m m�tsvası 

hakkında bazı kuralları 
aktarmaktadır.

E r e t s - Y � s r a e l ’ � n 
övülmes�ne ves�le olan yed� 
üründen (buğday, arpa, üzüm, 
�nc�r, nar, zeyt�n ve hurma) 
b�r�n� yet�şt�rd�ğ� b�r tarla 
veya bahçes� olan k�ş�n�n, her 
yıl, o tarla veya bahçede o yıl 
yet�şm�ş olan �lk meyveler� 
(İbran�ce: b�kur�m) Bet-
Am�kdaşa get�rmes� gerek�r. 
Bet-Am�kdaş’ta bu meyveler� 
Koenlere ver�r.

“B�kur�m” sözcüğü 
“behor” �le bağlantılıdır. 
Bunlar �lk meyveler 
olduğundan, b�r anlamda 
“behor” (�lk doğan) 
meyvelerd�r.

K�ş� bahçes�nde dolaşır 
ve ağacın yaprakları arasında 
b�r meyven�n oluşmaya 
başladığını görür. B�r �pl�k alarak bu meyveye bağlar ve “Bu b�kur�m olacak” 
der. Meyve olgunlaşıp yeneb�lecek hale geld�ğ�nde onu dalından koparır, b�r 
kabın �ç�ne yerleşt�r�r ve Koenlere vermek üzere Yeruşalay�m’e çıkarır.

Sefer A-H�nuh’ta bu m�tsvanın, �nsanı, bahçes�nde bu kal�tel� ve güzel 
meyveler�n kend� şahs� çalışması sayes�nde yet�şt�ğ�n� düşünmemes� yönünde 
eğ�tmey� amaçladığı bel�rt�l�r. İnsanın bu başarıyı kend�s�ne atfetmemes� �ç�n 
Tora, �lk meyveler�n Bet-Am�kdaş’a çıkarılıp Koen’e ver�lmes�n� emretm�şt�r. Bu 
şek�lde k�ş�, başına gelen tüm �y�l�kler�n Kutsal ve Mübarek Tanrı’dan geld�ğ�n� 
hatırında tutacak ve bu sayede daha çok bolluk ve berekete na�l olacaktır.
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Y�srael’�n büyük Hahamları Raban 
Gaml�el, Rab� Elazar ben Azarya, 
Rab� Yeoşua ve Rab� Ak�va sess�zl�k 
�ç�nde yollarında yürümekteyd�ler. Bu 
müstesna tsad�kler, Y�srael halkının 
�ç�nde bulunduğu zorlu durum hakkında 
kasvetl� düşünceler �ç�ndeyd�. Bet-
Am�kdaş yıkılmıştı ve Kutsal Şehina 
sürgündeyd�. Ve �şte, Hahamlar b�rden 

b�re, sev�nç ve gülüşme, şarkı ve hoppalık 
�fade eden sesler duydular. Bu şen şakrak 
sesler�n nereden geld�ğ�n� anlamak 
�ç�n bakışlarını çev�rd�ler ve sesler�n 
kaynağının Romalıların �nşa ett�kler� 
saray olduğunu gördüler. Hahamlardan 
üçünün gözler�nden yaşlar damlamaya 
başlamıştı. Ama buna karşılık Rab� Ak�va 
gülmeye başladı!

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
71’de

Rabi Akiva Neye Sevindi?

YEVAMOT PEREK 8: EAREL
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Ma’sar Beema

Öncek� yazımızda 
B�kur�m, yan� �lk meyveler� 
Koen’e verme m�tsvasını 
öğrenm�şt�k. Ş�md� de, 
yıl �ç�nde doğan yen� 
hayvanlardan Koen’e 
ver�lmes� gereken “ma’sar 
beema” (hayvanların onda 
b�r�) m�tsvasını göreceğ�z.

   B�r sığır veya davar 
sürüsü olan k�ş�, her yıl, o 
yıl doğan hayvanların onda 
b�r�n� Koen’e vermel�d�r. 
Ma’sar beema nasıl yapılır? Yıl boyunca doğan tüm yavrular, b�r kerede 
sadece b�r hayvanın geçeb�leceğ� kadar dar b�r kapısı olan b�r ağıla sokulur. 
Kapı açılır ve hayvanların tek tek dışarı çıkmasına �z�n ver�l�r. Hayvanların 
sah�b� kapıda durarak saymaya başlar: B�r, �k�, üç,… Onuncu hayvan çıktığı 
zaman onu kırmızı b�r boyayla �şaretler. Bu onuncu hayvan “ma’sar beema” 
olarak m�tsvaya vakfed�lm�ş olur. Bu şek�lde saymaya devam eder ve her 
onuncu hayvanı kırmızı boyayla �şaretler. Tüm hayvanlar kapıdan geçmey� 
tamamladıktan sonra sürü sah�b� kırmızıyla �şaretlenm�ş olan her onuncu 
hayvanı korban olarak Bet-Am�kdaş’a get�r�r.

Sefer A-H�nuh’un yazdığına göre, Kutsal ve Mübarek Tanrı, yıl boyunca 
geç�mler�n� sağlamak �ç�n çalışan �nsanların ara sıra kutsal şeh�r Yeruşalay�m’e 
çıkmalarını, orada Sanedr�n’dek� büyük Hahamları, Tora’nın ve onu 
öğrenenler�n b�lgel�ğ�n� görmeler�n� �stem�şt�r. Bu şek�lde onların kalpler� de 
Yeruşalay�m’de Hahamlardan Tora öğrenmen�n caz�bes�ne kapılacaktır.
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Rav Yeoşua’nın oğludur ve Bab�l’de 
doğmuştur. Çocukluğundan �ht�yarlık 
dönem�ne kadar Rav Papa’nın sadık 
b�r dostu olmuştur ve �k�s� b�rl�kte hem 
Abaye’n�n hem de Rava’nın yanında 
öğren�m görmüşlerd�r. Ancak her 
�k�s�n�n de öncel�kl� hocası, Mehoza’dak� 
yeş�vanın başkanı olan Rava’dır.

Hocası Rava onu çok severd� ve 
kend�s�ne “tsad�k” d�ye h�tap ederd�. Hatta 
Rav Una’yı, henüz kend�s� hayattayken 

alaha alanında karar ve tal�matlar 
vermeye teşv�k etm�şt�. Ve gerçekten 
de Rav Yeoşua’nın oğlu Rav Una, Rav 
Papa �le b�rl�kte halka rehberl�k etm�ş ve 
alaha kararları verm�şt�r. Hocası Rava’nın 
vefatının ardından yeş�vanın b�r kısmı 
Rav Papa’nın başkanlığında Naraş şehr�ne 
geç�nce, Rav Una orada “Reş Kala” (bkz. 
sayfa 42) olarak görev yapmış, başka 
b�r dey�şle Şabat günler� kalabalık halk 
k�tleler�ne alaha dersler� verm�şt�r.

Kim Kimdir? Babil’deki Besinci Nesil Amoraim

Rav 
Yeoşua’nın 

oğlu 
Rav Una
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Tuma

G�yur Sınırlamaları

Ş�md�, daha önce b�rçok kez bahs� geçm�ş olan “tuma” kavramına değ�neceğ�z.
Tuma Tora’nın tanımladığı manev� b�r durumdur. Buna göre k�ş� çeş�tl� sebeplerle “tame” 

(tumadan etk�lenm�ş) hale geleb�l�r. Örneğ�n ölü b�r �nsana veya b�r şerets�n leş�ne temas eden 
b�r k�ş� tame olur. [“Şerets” Tora’da l�stelenen sek�z küçük çaplı hayvana ver�len genel b�r 
�s�md�r (bkz. Vay�kra 11:29-31).] Tame durumdak� b�r k�ş�ye dokunan k�ş� de tame olur. Örneğ�n, 
eğer Reuven b�r ölüye dokunduysa ve daha sonra Ş�mon Reuven’e dokunursa, Ş�mon da tame 
olur. Tame olmak �ç�n sadece har�c� b�r tuma kaynağına dokunmak da şart değ�ld�r. Bazen k�ş� 
çeş�tl� sebeplerle kend�l�ğ�nden de tame olab�l�r. Örneğ�n, tsaraat hastalığına yakalanan b�r 
k�ş� de, arınma sürec� tamamlanana kadar hem tame olur hem de b�r tuma kaynağı hal�ne gel�r.

Tame b�r k�ş�n�n Bet-Am�kdaş’a g�rmes� ve teruma ya da korban et� g�b� kutsal y�yecekler� 
yemes� yasaktır.

Tame durumdak� herkes�n, arınma sürec�n� tamamlamak �ç�n, gerekl� tüm kurallara uygun 
olan b�r m�kveye dalması gerek�r. Arınmasının tek yolu budur. Bazı tuma durumlarda, m�kveye 
dalmadan önce yapılması gereken başka şeyler de vardır; ama sonuçta tame olan herkes 
mutlaka m�kveye dalmalıdır. B�l�yor musunuz? B�r k�ş� m�kveye daldığı zaman da hemen 
tamamen arınmış olmaz. Bunun �ç�n gün batımını beklemes� gerek�r ve gün battığında artık 
tame değ�ld�r. Bu nedenle gün �ç�nde m�kveye dalmış b�r k�ş�ye “tevul yom” (“gündüz tev�la 
yapmış”) adı ver�l�r. Tev�la yapmış; yan� m�kveye dalmıştır – ama tamamen taor (saf) hale 
gelmes� �ç�n gün batımını beklemekted�r. [Not: Bunlar genel kurallardır. Bazı tuma türler�nde 
m�kveye gece vakt� dalmak gerek�r.]

Ş�md� Gemara’nın sorduğu b�r soruyu ve verd�ğ� cevabı göreceğ�z.
Mutlaka b�l�yorsunuzdur; Kral Şelomo, kend� dönem�n�n Mısır kralının kızıyla evlenm�şt�. 

Gemara, Şelomo onunla evlenmeden önce Mısır prenses�n�n g�yur sürec�nden geçt�ğ�n�, yan� 
Yahud�l�ğ� kabul ett�ğ�n� söylemekted�r.

Ama, d�ye sormaktadır Gemara, Mısır prenses�n� Yahud�l�ğe almayı nasıl kabul etm�şlerd�? 
Z�ra yabancıların g�yur sürec�ne kabul ed�lmed�ğ� bazı dönemler vardır. Hang� dönemlerd�r 
bunlar? Örneğ�n Kral Dav�d’�n zamanı bunun b�r örneğ�d�r. O dönemde d�ğer uluslar Yeuda 
Krallığı karşısında korku �ç�ndeyd� ve bu nedenle Yahud�l�ğe geçmek �steyen yabancılar 
ger� çevr�l�yordu, z�ra onların Yahud�l�ğe geçmey� aslında gönülden arzulamadıkları, sadece 
duydukları korku neden�yle onlara katılmak �sted�kler� yönünde b�r end�şe vardı. Benzer 
şek�lde Kral Şelomo’nun dönem�nde de başkalarını Yahud�l�ğe kabul etm�yorlardı, çünkü 
bu kez de onların Yahud�l�ğe geçmey�, o dönemde Yahud�ler�n na�l olduğu büyük zeng�nl�ğe 
kavuşma amacıyla �st�yor olmaları olasıydı.

Öyleyse soruyu tekrar soralım: Mısır kralının kızını nasıl olup da Yahud�l�ğe kabul 
etm�şlerd�?

Gemara bunu açıklamaktadır: Mısır kralının kızının h�çb�r eks�ğ� yoktu. Kral olan 
babasının ev�nde şerefe sah�pt�. İsted�ğ� kadar parası da vardı. Bu nedenle onun Yahud�l�ğe 
art n�yetlerle değ�l, kutsal Tora’yı gerçekten de yer�ne get�rmey� arzuladığı �ç�n katılmak 
�sted�ğ�nden em�n olduklarından, onu kabul etm�şlerd�r.
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“Rab� Ak�va!” d�ye sordular Hahamlar, 
“Neden ve n�ç�n gülüyorsun?”

Rab� Ak�va sorularına soruyla karşılık 
verd�: “Ya s�z neden ağlıyorsunuz?”

“Ağlıyoruz tab��” d�ye açıkladılar 
Hahamlar. “Yıldız ve burçlara tapan, putlara 
eğ�len bu yabancılar rahat ve huzur �ç�nde 
oturup key�f �ç�nde eğlen�yorlar. B�z �se… 
Bet-Am�kdaş’ımız ateşle yanmış halde. 
Ağlamayalım mı?!”

Rab� Ak�va’nın gülümsemes� daha da 
gen�şlem�şt�. Kend�nden em�n b�r �fadeyle 
Hahamlara cevap verd�: “İşte sev�nmem�n 
sebeb� de tam olarak bu! Çünkü eğer, 
gördüğümüz g�b�, Tanrı’nın �steğ�n� yer�ne 
get�rmeyen bu putperestler �ç�n bu dünyada 
her şey güllük gül�stanlıksa, O’nun �steğ�n� 
yer�ne get�renler� Gelecek Dünya’da bekleyen 
�y�l�k ve sev�nç kat kat fazla olacak demekt�r!” 
(Makot 24a).

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON

Rabi Akiva Neye Sevindi? (devam)
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Amon� – ve Amon�t Değ�l!

Net�n�m K�mlerd�r?

Kutsal Tora’mız, Amon veya Moav halklarından b�r k�ş�n�n, Yahud�l�ğ� kabul ett�kten 
sonra b�le, doğuştan Yahud� b�r�yle evlenmes�n�n yasak olduğunu söylemekted�r. Ama 
bu yasak bu halklara mensup erkekler �ç�n geçerl�yken, kadınlar �ç�n geçerl� değ�ld�r. 
Bu nedenle eğer Amon halkına mensup b�r kadın (b�r Amon�t) Yahud�l�ğe geçerse 
onunla evlen�leb�l�r. Aynısı Moav halkı �ç�n de doğrudur. N�tek�m Moavlı Rut b�r g�yoret 
(Yahud�l�ğ� kabul etm�ş kadın) olmasına rağmen Boaz onunla evlenm�şt� (bkz. Rut k�tabı), 
çünkü bu yasak yalnızca erkekler �ç�n söylenm�şt�r; ama kadınlar �ç�n geçerl� değ�ld�r.

Gemara yasağın neden bu halklara mensup özell�kle erkekler� bağlayıp kadınlar �ç�n 
böyle b�r kısıtlama olmadığına �k� açıklama get�rmekted�r. B�z burada bunlardan b�r�n� 
öğreneceğ�z.

Pasukta kullanılan �fadeye d�kkat ed�n: “A-Şem’�n toplumuna b�r Amon� ve b�r 
Moav� g�rmeyecekt�r” (Devar�m 23:4). B�r Amon� ve b�r Moav� �le evlenmek yasaktır. 
D�kkat ett�n�z m�? Pasuk “Amon�” ve “Moav�” demekted�r. Hahamlarımız da kuralı 
buradan öğrenm�şlerd�r: “Amon� – ama Amon�t değ�l! Moav� – ama Moav�t değ�l!” Başka 
b�r dey�şle Tora yalnızca b�r Amon�’y� – erkeğ� – yasaklamakta, ama b�r Amon�t’� – 
kadını – yasaklamamaktadır. Y�ne, pasuk b�r Moav�’y� yasaklamakta, ama b�r Moav�t’� 
yasaklamamaktadır.

Yaprak
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M�tsvaları en güzel şek�ller�yle yapmaya 
özen göster�r ve �nsanlar arasındak� �l�şk�lerde 
normal�n üstünde b�r has�dutla (çok yüksek 
standartlarla) davranırdı. Gemara’da onun, 
kafası açıkken dört ama b�le yürümeme 
konusunda çok d�kkatl� olduğu anlatılmaktadır. 
Benzer şek�lde, Rav Yeoşua’nın oğlu Rav 
Una, uzun b�r ömre na�l olmasını, h�çb�r 
zaman öfkelen�p gücenmemes�ne ve kend�s�ne 
yapılan kabahatler� fazlasıyla hoşgörmes�ne 
bağlamıştır.

Talmud’da bel�rt�ld�ğ� g�b�, kend� 

nesl�ndek� Hahamlar onu çok takd�r ederlerd�. 
B�r keres�nde Rav Papa’yla yolda g�derken, Rav 
İka’nın oğlu Rav Han�na’yla karşılaşmışlar, 
Rav Han�na onları görünce “Haham A-Raz�m” 
(g�zemler� b�len) berahasını söylem�şt�r. 
B�l�nd�ğ� g�b� bu beraha Y�srael’e mensup 
altı yüz b�n k�ş� b�r arada görüldüğü zaman 
söylen�r (bkz. I. K�tap, sayfa 44). Rav Han�na 
bu berahayı söylem�şt�r, çünkü onun görüşüne 
göre bu �k� tsad�k tüm Y�srael halkına denkt� ve 
dolayısıyla bu beraha onlar �ç�n söyleneb�l�rd�.

Kim Kimdir? Babil’deki Besinci Nesil Amoraim

Rav 
Yeoşua’nın 

oğlu 
Rav Una
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Gemara’da “net�n�m “�le evlenmen�n yasak olduğunu öğren�yoruz.
Net�n�m k�mlerd�?
Bene-Y�srael Erets-Y�srael’e g�rd�kler� zaman buradak� halklardan b�r� olan G�von�ler, 

Bene-Y�srael’�n onları mağlup ederek öldüreb�leceğ�nden çok korkmuşlardı. Bu nedenle b�r 
h�leye başvurarak, sank� Erets-Y�srael’de yaşamıyor ve çok uzak d�yarlardan gel�yormuş 
b�r� görünen b�r heyet gönderd�ler ve Yeoşua’nın l�derl�ğ�ndek� Bene-Y�srael �le b�r barış 
antlaşması yaptılar.

Yalan söyled�kler� ortaya çıktıktan sonra b�le, Yeoşua bu halka h�çb�r şey yapılmamasına 
karar verd�. Onları Yahud�l�ğe almayı kabul ett� ve onların su çekme ve ağaç kesme 
�şler�nde çalışmalarına karar verd�. Yeoşua onları bu �şlere “verd�ğ�” (İbran�ce: natan) �ç�n, 
kend�ler�ne “net�n�m” adı ver�lm�şt�r. Böylece “net�n�m”, G�von�ler�n soyundan gelenlere 
ver�len �s�md�r.

Aradan b�rkaç nes�l geçt�kten sonra Kral Dav�d net�n�m soyuna mensup k�ş�ler�n, 
doğası �t�bar�yle merhametl� olan Y�srael halkından farklı olarak gaddar b�r karaktere sah�p 
olduğunu görmüş ve bu nedenle Bene-Y�srael’�n onlarla evlenmeler�n� yasaklamıştır. 
Çünkü merhametten yoksun �nsanların Y�srael halkına katılması uygun değ�ld�r.

Yaprak
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Öne Çıkan Üç Nitelik

Bet-Am�kdaş’ta Görev Yapamayan Koenler

Gemara Yahud�ler�n özell�kle öne çıkan üç karakter n�tel�ğ� olduğunu 
söylemekted�r.

a. Rahman�m: Merhametl�d�rler; Tanrı’nın yarattığı varlıklara merhametl� 
davranırlar. b. Bayşan�m: Ar duyguları vardır; küstah değ�ld�rler. c. Gomele 
Hasad�m: İy�l�kseverd�rler; başkalarına �y�l�k yaparlar. İşte Yahud�ler�n 
âlamet�far�kası deneb�lecek üç n�tel�k bunlardır. Buna karşılık söz konusu 
n�tel�klere sah�p olmayan k�ş�n�n Yahud�lere katılması uygun değ�ld�r. Ve 
gerçekten de, öncek� yazımızda gördüğümüz g�b�, Kral Dav�d, net�n�m�n 
merhametl� �nsanlar olmadıklarını gördüğünde onlarla evlenmey� yasaklamıştır, 
çünkü merhamet son derece öneml� b�r n�tel�kt�r.

Şunu vurgulamakta yarar vardır: Rambam (İlhot Matenot An�y�m 10:2), 
tsedaka vermeyen ve başkalarına merhamet etmeyen k�ş�n�n “gaddar” olduğunu 
ve onun gerçekten de Yahud� halkına mensup olup olmadığının araştırılması 
gerekt�ğ�n� yazar.

Şulhan Aruh da (Even A-Ezer 2), küstah ve gaddar olan, �nsanlardan nefret eden 
ve onlara �y�l�k etmeyen k�ş�n�n b�r G�von�, yan� net�n�m mensubu olduğundan 
şüphelenmek ve onunla evlenmemek gerekt�ğ�n� b�r alaha olarak kaydetm�şt�r.

Kutsal ve Mübarek Tanrı, dünyasında �nsanlar, evc�l ve yaban� hayvanlar, 
kuşlar, sürüngenler, böcekler ve başka türden canlılar yaratmıştır. Büyük 
�y�l�ğ�yle, tüm canlılara, �ht�yaç duyacakları organlar verm�şt�r.

Kutsal Tora’mız, bedensel kusuru (İbran�ce: mum) olan b�r Koen’�n Bet-
Am�kdaş’ta �badet görev� yapamayacağını bel�rtmekted�r. Böyle b�r Koen korban 
�şlemler�n� yapmaya ve Koenlere özgü d�ğer herhang� b�r �badet� gerçekleşt�rmeye 
yetk�l� değ�ld�r. Bedensel kusuru olan b�r hayvan da Bet-Am�kdaş’ta korban 
olarak kullanılamaz.

Bedendek� her kusur ve her eks�kl�k b�r Koen veya hayvanı uygun olmaktan 
alıkoyacak d�ye b�r kural yoktur. Rambam, Bet-Am�kdaş’a g�r�şle �lg�l� alahalarda 
ell� tane bedensel kusur saymaktadır. Eğer b�r Koen’de bunlardan herhang� b�r� 
varsa, Bet-Am�kdaş’ta görev yapamaz. Aynı şek�lde b�r hayvanda bunlardan 
herhang� b�r� varsa, M�zbeah’ın üzer�ne korban olarak çıkarılmaya uygun değ�ld�r. 
Ama bu ell�s� dışında başka kusurlar söz konusuysa sorun yoktur.

Bu yaprakta, söz konusu bedensel kusurlardan b�r� olan “havarhur”dan 
bahsed�lmekted�r. Havarhur b�r tür göz hastalığıdır ve Gemara, b�r k�ş�de seksen 
günden az b�r süre boyunca havarhur mevcutsa, bunun henüz “mum”, yan� 
bedensel kusur sayılmadığını öğretmekted�r.

Yaprak

80

Yaprak

79

Bet-Am�kdaş’ta Koen Gadol’un 
kalb�n�n üstüne takılan Hoşen adlı 
göğüslüğün üzer�nde çok değerl� on �k� 
taş vardı. Taşların her b�r�n�n üzer�ne 
kab�lelerden b�r�n�n �sm� kazılıydı. B�r 
keres�nde üzücü b�r olay meydana geld�. 
B�nyam�n kab�les�n�n taşı olan “yaşefe” 
kaybolmuştu. Hahamlar Hoşen �ç�n başka 
b�r taş bulma amacıyla hemen harekete 
geçt�ler. Aşkelon’da Dama ben Net�na 

adında, Yahud� olmayan saygın b�r 
adamın yaşadığı ve el�nde tam da böyle 
b�r taş bulunduğu kulaklarına çalınmıştı. 
Bunun üzer�ne Dama’nın ev�ne, �t�barlı, 
�ler� gelen Yahud�lerden oluşan b�r heyet 
gönder�ld�. Görevler�, bu değerl� taşı her 
ne f�yata olursa olsun ondan satın almaktı.

Dama ben Net�na onları güzler yüzle 
karşıladı, �stekler�n� d�nled� ve kabul ett�.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
75’te

Babanın Onuru Satılmaz!
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İçine Teruma Karışan Salata

Erets-Y�srael’�n Kutsal Kılınması

Bundan uzun yıllar önce Koenler�n manev� yönden saf olup teruma y�yeb�ld�kler� zamanlarda 
on kız toplanıp anneler�ne b�r sürpr�z yapmaya karar verd�: Onlara lez�z b�r domates salatası 
hazırlayacaklardı.

Aralarından b�r� b�r öner�de bulundu: “Her b�r�m�z domates get�rel�m, b�rl�kte b�r salata 
hazırlayalım ve daha sonra herkes bu salatadan b�r kısmı kend� ev�ne götürsün.” Kızlar toplandılar, 
salatayı hazırladılar; ama onu aralarında paylaşmadan hemen önce kızlardan b�r�n�n babası �çer� 
g�rerek “Domatesler� nereden buldunuz?” d�ye sordu.

Anlaşılan o k� ortada büyük b�r sorun vardı. Kızlardan b�r�, b�r Koen’�n kızıydı ve kend� 
ev�nden teruma sınıfında domatesler get�rm�şt�! Teruma sadece Koenler tarafından yeneb�l�r; Koen 
olmayanların teruma yemes� yasaktır.

Ne yapmaları gerek�yordu? Ş�md� tüm domatesler b�rb�r�ne karışmıştı!
Baba, b�r hahama g�derek ne yapacaklarını sordu ve haham da şöyle karar verd�: B�r alahaya 

göre, eğer yanlışlıkla b�r karışma olduysa ve karışımın çoğunluğu kaşer olup �çer�de sadece az 
m�ktarda kaşer olmayan, yasak y�yecek varsa, yasak kısım çoğunluğun �ç�nde geçerl�l�ğ�n� 
kaybeder ve karışımın bütünü yeneb�l�r. Ama teruma söz konusu olduğunda özel b�r kural vardır. B�r 
karışımda terumanın çoğunluk �ç�nde geçers�z hale gelmes� �ç�n en çok yüzde b�r oranında olması 
gerek�r. Örneğ�n bu salatayı yemek ancak, yüz normal domatese karşılık b�r teruma domates� varsa 
mümkündür. Eğer terumanın oranı daha yüksekse bütün salatayı sadece Koen a�les� y�yeb�l�r.

Kutsal ve Mübarek Tanrı b�ze, Erets-Y�srael’de yet�şen ürünlerden teruma ve maaser paylarını 
ayırmamızı emretm�şt�r. Bu, “m�tsva ateluya baarets”, yan� “ülkeye bağlı b�r m�tsva” sınıfındadır. 
Başka b�r dey�şle, teruma ve maaser payları yalnızca Erets-Y�srael’de yet�şen ürünlerden 
ayrılmalıdır; D�aspora’da yet�şm�ş ürünlerden bu paylar ayrılmaz.

Bene-Y�srael’�n teruma ve maaser paylarını ayırma m�tsvasıyla �lk kez yükümlü hale 
gelmeler�, Yeoşua b�n Nun’un önderl�ğ�nde Erets-Y�srael’� ele geç�rmeler� ve kab�leler arasında 
paylaştırmaları �le olmuştur. Aynı ves�leyle Yeoşua b�n Nun, ülkey� sadece Erets-Y�srael’e özgü 
olacak b�r kuts�yetle kutsal kılmış ve o andan �t�baren teruma ve maaser m�tsvası yürürlüğe 
g�rm�şt�r.

Bene-Y�srael’�n Erets-Y�srael’den sürülmeler�n�n ardından ülken�n kuts�yet� de hükümsüz 
kalmıştır. Bu nedenle, Erets-Y�srael’de yet�şen ürünlerden b�le teruma ve maaser paylarını ayırma 
yükümlülükler� yoktu.

Sürgün yetm�ş yıl sonra sona erd�ğ�nde, Ezra A-Sofer Erets-Y�srael’e çıktı ve ülkey� tekrar 
kutsal kıldı. O andan �t�baren ülken�n ürünler� tekrar teruma ve maaser paylarının ayrılmasıyla 
yükümlü hale geld�.

Rab� Yose, Ezra A-Sofer’�n Erets-Y�srael’� ebed�yen kutsal kıldığını söylemekted�r. Başka 
b�r dey�şle, Bene-Y�srael tekrar sürgüne çıkmış olmalarına karşın, ülke her zaman kuts�yet�n� 
koruyacaktı ve dolayısıyla ürünlerden teruma ve maaser paylarını ayırma m�tsvası da da�ma 
yürürlükte kalacaktı.

Yaprak
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Başlıca hocası Neardea’lı Rav Zev�d’d�. 
Ayrıca Rav Hama, Rav D�m� ve Rav Papa’dan 
da Tora öğrenm�ş ve Rava’nın adıyla b�rkaç 
alaha aktarmıştır.

Neardea’da yaşamış ve orada hem roş 
yeş�va hem de uzman yargıç görev�nde 
bulunmuştur. Rüşvet�n “tozunu b�le” aldığına 
da�r kend�s�nden şüphelen�lmemes� �ç�n son 
derece d�kkatl� ve özenl� davranırdı. Neardea 
ve Mehoza’da bazı kanunlar koymuştur. 

Amemar, Bab�l’dek� kral�yet yetk�l�ler�yle 
dostluk �l�şk�ler� �ç�ndeyd�.

Öğrenc�ler� arasında Amoralar Mar Zutra, 
Rav Yemar, Rav Una bar Natan �le daha 
sonraları kend�s�n�n “talm�d-haver”� (öğrenc� 
ve öğren�m partner�) olacak olan Rav Aşe de 
vardır.

Amemar’ın oğlu, Rav Aşe’n�n 
öğrenc�ler�nden b�r� olan Mar’dır.

Kim Kimdir? Babil’deki Besinci Nesil Amoraim

Amemar
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Şemita Yılı Öncesinde Ekim

Ş�md� Şemita alahaları 
çerçeves�nde �k� kural 
öğreneceğ�z.

Şemita yılında toprağı 
çalıştırmak yasaktır.

Bet-Am�kdaş’ın ayakta 
olduğu dönemlerde “tosefet 
şeviit” (yed�nc� yıla yapılan 
ekleme) adı ver�len özel b�r 
kural vardır. Bu kurala göre, 
toprağı çalıştırma yasağı, 
yed�nc� yıl olan Şemita yılı 
henüz başlamadan önce 
yürürlüğe g�rer. Ne zamandan 
�t�baren? Şemita yılının 
başlangıcından otuz gün 
önce. Bu nedenle Şemita 
yılının kanunları Elul ayının 
başından �t�baren yürürlüğe 
g�rer.

Şemita kanunlarındak� b�r 
d�ğer alahaya göre, Şemita 
yılı başlamadan önce yed�nc� 
yıl �ç�n toprak �şler� yapmak 
yasaktır. Örneğ�n, toprakta ancak Şemita yılı başladıktan sonra kök salacak 
olan tohumları yıl önces�nde ekmek yasaktır. Bu nedenle Rab� Yose, Şemita 
yılına da�r kanunlar başlamadan �k� hafta önces�nden �t�baren toprağa tohum 
ek�m� yapmanın yasak olduğunu söylemekted�r. Çünkü tohumun toprakta kök 
salmasına kadar aradan �k� hafta geçer.

   Bas�t b�r hesap yaparsak, tohum ekme �şlem�n�n 17 Av tar�h�nden �t�baren 
yasak olduğunu görürüz. Çünkü 16 Av’dan sonra ek�len b�r tohumun toprakta 
tam olarak kök salması, Şemita yasaklarının başlayacağı Roş Hodeş Elul’dan 
sonra gerçekleşecekt�r.

Yaprak
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Yahud�lerden oluşan heyet, Dama �le 
f�yat konusunu ele aldı ve satış �şlem�n�n 
yüz d�nar karşılığında gerçekleşeceğ� 
konusunda mutabık kalındı. Dama değerl� 
taşı, mücevherler�n� koyduğu sandıktan 
alıp get�rmek üzere yukarı çıktı; ama 
�şte, o sırada babasını, ayaklarını �ç�nde 
değerl� taşın bulunduğu sandığın üzer�ne 
uzatmış halde uyurken buldu. Dama 

h�ç tereddüt etmed�. Hemen o anda, 
babasını uyandırmamaya karar verd�. 
Kaybedeceğ� büyük m�ktardak� parayı h�ç 
umursamıyordu; aklında tek şey vardı: 
babasının rahatı. Böylece Dama eller� 
boş halde aşağı �nd� ve Hahamlardan 
özür d�leyerek, kend�ler�ne yardımcı 
olamayacağını b�ld�rd�.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
77’de

Babanın Onuru Satılmaz! (devam)
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“Kaal” K�me Den�r?
Kutsal ve Mübarek Tanrı, tüm uluslar �ç�nde, Tora’yı vermek �ç�n Y�srael 

halkını seçm�şt�r. Eğer Yahud� olmayan b�r� Y�srael halkına katılmak �sterse, o 
da g�yur adı ver�len b�r süreçten geçerek Yahud� olab�l�r ve böyle b�r�ne “ger 
[tsedek]” adı ver�l�r (bkz. sayfa 49).

Ş�md� “kaal” kavramını öğreneceğ�z.
Tora bazı �nsanların “Tanrı’nın toplumuna (İbran�ce: kaal) katılamayacağını” 

söylemekted�r. Başka b�r dey�şle, bu k�ş�ler�n Yahud�lerle evlenmes� yasaktır. 
Ama Tora bunu özel b�r �fade kullanarak söylem�ş, yan� bas�tçe “evlenemezler” 
demek yer�ne “Tanrı’nın toplumuna katılamaz” dem�ş olduğundan, bu k�ş�ler 
sadece “kaal”, yan� “toplum” olarak adlandırılan Yahud�lerle evlenemezler.

Ş�md� şu görüş ayrılığına d�kkat ed�n.
Tannalar, g�yur �şlem�nden geçerek Yahud� olan b�r k�ş�n�n de “kaal” sınıfında 

olup olmadığı konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerd�r. Başka b�r dey�şle, böyle 
b�r� her ne kadar her yönden “kaşer” b�r “Yahud�” �se de, aynı zamanda “kaal” 
kategor�s�ne de g�r�p g�rmed�ğ� konusunda �k� görüş vardır.

Ş�md� tab�� k� şunu kolayca anlayacaksınızdır: Gerler�n “kaal” sınıfında 
olmadığı görüşündek� Tannalara göre, b�r ger, Tora’nın “kaal” sınıfındak�lerle 
evlenmes�n� yasakladığı k�ş�lerle evleneb�l�r.

Şunu vurgulamak da öneml�d�r: Gerler�n çocuklarının artık “kaal” sınıfında 
oldukları konusunda tüm Tannalar hemf�k�rd�r.
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Gençl�ğ�nde Rava’nın yanında Tora 
öğrenm�şt�r. Alaha konusunda teat�de 
bulunduğu akranları, Rav B�b� bar Abaye, 
Rav Papa ve Rav Yeoşua’nın oğlu Rav 
Una’ydı.

Sonraları kend� yeş�vasını açtı 
ve başına geçt�. Öğrenc�ler� arasında 
Amoralar Rav Aşe ve Mar Zutra da vardır.

Rav Pap�, hocası Rava’nın adıyla 
b�rçok alaha aktarmıştır ve bunlar 
Talmud’un b�rçok farklı masehet�nde yer 

almaktadır.
Rav Pap�’n�n kend�ne has b�r tarzı vardı: 

alahayı her yönüyle en �y� şek�lde açıklığa 
kavuştururdu. Gemara’nın anlattığına 
göre b�r keres�nde Hahamlar, c�nayet 
�şled�ğ�nden şüphelen�len Bar Hama 
adında b�r�n�n davasını ele aldıklarında 
Rav Pap� tartışmaya katılmış ve tanıkların 
geçerl� olmadığını, dolayısıyla sanığın 
suçsuz bulunması gerekt�ğ�n� yargıçların 
önünde kanıtlamıştır.

Kim Kimdir? Babil’deki Besinci Nesil Amoraim

Rav 
Pap�



77

Hahamların Sözler�ne Takv�ye

Ezra A-Sofer Lev�lere Neden Kızdı?

Bu yaprakta öneml� b�r b�lg� ed�nmektey�z.
B�r erkek ve kadın evlend�ğ� zaman, erkek kadına “ketuba” adlı b�r belge 

yazıp ver�r. Bu belgede, öldüğü veya kadını boşadığı takd�rde kadının ondan veya 
m�rasından alacağı para tutarı yazılıdır.

Gemara’nın söyled�ğ�ne göre, Hahamların yasakladığı b�r evl�l�k yapan b�r 
kadın, kocasının ölmes� veya kend�s�n� boşaması hal�nde ketubada bel�rt�len parayı 
alamaz; z�ra yasağı ç�ğneyerek evlend�ğ� �ç�n Hahamlar onu cezalandırmışlardır.

Ş�md� d�kkat ed�n. Eğer b�r kadın, Tora’nın yasakladığı b�r evl�l�k yaptıysa, 
ketubadak� tutarı kaybetmez. Ama eğer Hahamların yasakladığı b�r evl�l�k yaptıysa 
kaybeder.

Böyle b�r şey nasıl olur? Neden Hahamların b�r yasağı del�nd�ğ� zaman b�r para 
cezası vardır da Tora’nın b�r yasağı del�nd�ğ�nde bu para cezası yoktur?

Rab� Yeuda A-Nas� bunu şöyle açıklar: İnsanlar Tora’nın yasakları konusunda 
zaten özenl� olduklarından, bu yasaklardan kaçınmak onlar �ç�n kolaydır. Ama 
Hahamların öngördükler� yasaklardan kaçınmak �nsanlara daha zor gel�r; çünkü bu 
yasaklar kutsal Tora’da yazılı değ�ld�r. Bu nedenle, �nsanların Hahamların koydukları 
kanunlar konusunda da daha özenl� olmalarını sağlama amacıyla, Hahamlar, böyle 
yasakları �hlal eden k�ş�ler �ç�n para cezası öngörmüşlerd�r.

B�r tarla sah�b� buradan teruma ve maaser paylarını ayırmakla yükümlüdür. 
Bunlara toplu olarak Terumot U-Maaserot adı ver�l�r.

Maaser türler�nden b�r�ne “maaser r�şon” (�lk onda b�r) adı ver�l�r. Ürünlerden 
öncel�kle, Koenlere ver�lmek üzere teruma payı ayrılır. Bunun ardından ger� kalan 
ürünün onda b�r� Lev�lere ver�l�r. “Maaser r�şon” budur.

I. Bet-Am�kdaş yıkılıp Yahud�ler Bab�l’e sürgüne g�tt�kten yetm�ş yıl sonra Ezra 
A-Sofer, Yahud�ler�n b�r kısmıyla b�rl�kte Erets-Y�srael’e çıktı. Ezra A-Sofer, Erets-
Y�srael’e çıkmak �ç�n Pers kralından �z�n almıştı. Bet-Am�kdaş’ı �nşa etmek ve orada 
gerekl� �badetler� b�r an önce başlatmak �ç�n can atıyordu.

Mutlaka b�l�yorsunuzdur; Lev�ler Bet-Am�kdaş’ta b�rçok farklı göreve sah�pt�. 
Bunlar arasında, korbanlar gerçekleşt�r�ld�ğ� sırada müz�k çalıp şarkı söylemek, 
kapıları açıp kapatmak g�b� görevler vardı. Bu nedenle Ezra, bu görevler� yer�ne 
get�reb�lecek Lev�ler�n de kend�s�yle b�rl�kte gelmeler�n� �stem�şt�.

Ama… Bet-Am�kdaş’ta görev yapab�lecek durumdak� Lev�ler, Ezra �le b�rl�kte 
Erets-Y�srael’e çıkmadılar.

Bunun üzer�ne Ezra, Lev�ler� cezalandırdı. O günden �t�baren maaser r�şonu 
özell�kle Lev�lere verme yükümlülüğü kaldırıldı ve bu payın [kend�ler� de Lev� 
kab�les�ne mensup olan] Koenlere de ver�leb�lmes�ne karar ver�ld�.
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Heyettek�ler ona ısrar ederek, her 
şeye rağmen değerl� taşı oradan almaya 
çalışması �ç�n kend�s�n� �kna etmeye 
çalıştılar.

F�yatı �k� yüz d�nara, hatta üç yüz 
d�nara çıkarmayı tekl�f ett�ler, ama 
Dama f�kr�n� değ�şt�rmed�. Babasını 
kat�yen rahatsız etmeyecekt�. Hahamlar 
onu �kna etmek �ç�n şanslarını b�r kez 

daha dened�ler ve f�yatı b�n d�nara kadar 
yükseltt�ler!

Ama babasına olan saygısı sınır 
tanımayan Dama bunu reddett�.

Başka çareler� kalmayınca Hahamlar 
evden ayrıldılar. Kısa b�r süre sonra 
Dama’nın babası uyandı. Dama o değerl� 
taşı onlara yet�şt�rmek �ç�n hemen heyet�n 
peş�nden koşmaya başladı.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
79’da

Babanın Onuru Satılmaz! (devam)
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Korbanların “Emur�m” Adı Ver�len Kısımları

Çeş�tl� korban türler� vardır. Bunlardan b�r� Şelamim-korbanıdır.
Şelamim-korbanı kes�ld�kten sonra çeş�tl� parçalara ayrılır. Bazı kısımlar 

M�zbeah üzer�nde yakılır, bazı kısımlar yemeler� �ç�n Bet-Am�kdaş’tak� Koenlere 
ver�l�r ve bazı kısımlar da korban sah�b� tarafından yen�r.

M�zbeah üzer�nde yakılan kısımlara “emur�m” adı ver�l�r. Bu ter�m “söyleme” 
anlamına gelen am�ra sözcüğünden gel�r. Neden? Rambam’ın açıklamasına göre 
(P�ruş A-M�şnayot, Seder Kadaş�m önsözü) bunun sebeb�, Kutsal ve Mübarek 
Tanrı’nın, bu kısımların M�zbeah üzer�nde yakılacağını “söylem�ş” olmasıdır.

Koenler�n aldıkları kısımlar, korbanın göğsü ve sağ bududur.
Bu kısımları sadece Koenler değ�l, a�leler�, oğulları, kızları, hatta köleler� de 

y�yeb�l�r.
Ama eğer b�r Koen’�n kızı, Koen olmayan b�r Yahud�’yle evlend�yse, artık 

korban et�nden pay alamaz, çünkü artık b�r Y�sreel�t (Koen veya Lev� olmayan 
Yahud� kadın) sayılır.
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Amoralar Efa ve Av�m�, babaları 
Amora Rahava’nın oğulları olarak 
dünyaya gelm�şlerd�r. Rahava, Rav 
Yeuda’nın öğrenc�ler�ndend�. Bu �k� oğlu 
genel olarak “Bene Rahava” (Rahava’nın 
oğulları) olarak adlandırılır ve kend�ler�ne 
b�r takd�r �fades� olarak “har�fe 
dePumbed�ta” (Pumbed�ta’nın kesk�n 
zekâlıları) ünvanı ver�lm�şt�r.

Bene Rahava önceler� Raba, daha 

sonra da Abaye’n�n yanında öğren�m 
görmüşlerd�r. Efa ve Av�m�, alaha 
öğren�m�nde b�rb�r�n� kesk�nleşt�r�rd�. 
Gemara’da, Av�m�’n�n, hocası Raba’nın 
ders�nden döndüğü zaman kardeş� 
Efa’yı esaslı b�r sınavdan geç�rd�ğ� 
anlatılmaktadır.

Bene Rahava, Talmud’da, hocaları 
Abaye �le alaha konusunda yaptıkları 
tartışmalarıyla b�rkaç kez anılmaktadır.

Kim Kimdir? Babil’deki Dördüncü Nesil Amoraim
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Pumbed�ta’lı 
Rahava’nın 

Oğulları
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Aşam Taluy Korbanı

Bazı �hlaller vardır k�, bunları 
kasıtsız olarak yapan b�r k�ş�n�n 
Hatat-korbanı get�rmes� gerek�r. 
Örneğ�n helev adı ver�len hayvansal 
yağı yemek yasaktır ve b�lmeden 
bunu y�yen k�ş� b�r Hatat-korbanı 
get�rmel�d�r.

Reuven davet ed�ld�ğ� b�r 
düğünde yemek yem�şt�. Daha sonra 
mutfakta çok c�dd� b�r yanlışlık 
yapıldığı ortaya çıktı. Orada 
çalışanlardan b�r� tencerelerden 
b�r�ne helev koymuş ve o helev� de 
y�ye y�ye Reuven yem�şt�. Zavallı 
Reuven, helev yeme yasağını 
�hlal etm�şt�. Ama bunu kasten yapmamıştı, çünkü yed�ğ� yemekte helev olduğundan 
habers�zd�. Bu nedenle b�r Hatat-korbanı get�rmes� gerek�yordu.

Ama b�r de şunu düşünel�m. Ya kend�s�ne yemeğ� serv�s eden görevl� “Sana yemeğ�n� 
kaşer tencereden m� yoksa �ç�nde helev olan tencereden m� verd�ğ�m� b�lm�yorum” 
derse ne yapmalıdır? B�r yandan Reuven b�r Hatat-korbanı get�remeyecekt�r, çünkü bu 
korbanı yalnızca, yasağı b�lmeden, ama kes�nl�kle ç�ğnem�ş b�r� get�r�r. D�ğer yandan, 
belk� gerçekten de helev yem�şt�r?

İşte bunun g�b�, k�ş�n�n o c�dd� �hlalde bulunup bulunmadığından em�n olamadığı 
durumlarda “Aşam Taluy” (muallâktak� suç) adı ver�len b�r korban get�r�l�r.

Bu korbana neden “Aşam Taluy” adı ver�lm�şt�r? Çünkü bu korban sadece, gerçekte 
ne olduğu öğren�lene kadar �şe yarar. Eğer Reuven’�n gerçekten helev yed�ğ� kes�n 
olarak anlaşılırsa, o zaman bu korban artık yeterl� olmayacak ve Reuven’�n b�r Hatat-
korbanı get�rmes� gerekecekt�r. İşte korbana bu �sm�n ver�lme sebeb� de budur, çünkü 
Reuven’�n kanun� durumu, Hatat-korbanı get�rmek zorunda olup olmadığı anlaşılana 
kadar “muallâktadır” – askıdadır; bel�rs�zd�r.
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Onlara yet�şt�ğ�nde gönüllü b�r tavırla 
taşı kend�ler�ne uzattı. Yahud�ler, en son 
tekl�fl er� doğrultusunda Dama’ya b�n d�nar 
ödemek �sted�ler, ama Dama bu parayı 
kabul etmed�! “Babamı onurlandırma 
ayrıcalığını para karşılığında satmam” 
ded�, “bana dünyanın tüm servet�n� 
versen�z b�le!” Ve en başta kabul etm�ş 
olduğu yüz d�nar karşılığında, Dama 
onlara “yaşefe”y� verd�.

Kutsal ve Mübarek Tanrı, bu 

as�lce davranışı neden�yle Dama ben 
Net�na’yı ödüllend�rd� ve Dama’nın 
sürüsünde kızıl b�r �nek (para aduma) 
dünyaya geld�. Ölü neden�yle tame olan 
k�ş�ler�n arındırılmasında kullanılan bu 
�nek çok nad�r olduğundan, Yahud�ler 
bu �neğ� ondan, �neğ�n ağırlığı kadar 
altın karşılığında satın aldılar (Talmud 
Yeruşalm�, Pea 3:1 ve Talmud Bavl�, 
K�duş�n 31a).

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON

Babanın Onuru Satılmaz! (devam)
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MASEHET YEVAMOT
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Hang� Ürünlerden Teruma Ayırmak Gerek�r?

Ş�md� teruma alahalarından öneml� b�r tanes�n� ele alacağız.
Kutsal Tora’mız b�ze Erets-Y�srael’de yet�şt�rd�ğ�m�z ürünlerden Koenlere vermek 

üzere teruma payını ayırmamızı emretm�şt�r.
Genell�kle b�r bahçede, �y� meyveler olduğu g�b� kal�tes� daha düşük meyveler de olur. 

Bu durum, ağacın ne kadar su alab�ld�ğ�ne, meyveler�n ne kadar güneş ışığı gördüğüne ve 
başka b�rçok çeş�tl� etkene bağlıdır.

Gel�n, Dav�d’�n bağına g�rel�m. Dav�d bağbozumunu tamamladı ve ş�md� çok mutlu. 
Neredeyse bütün üzümler �stenen kal�tede ve lezzetl�; kal�tes� o kadar da �y� olmayan sadece 
az m�ktarda üzüm var. Dav�d ş�md� kend� kend�ne “Acaba Koen’e, teruma olarak kal�tes� 
düşük üzümlerden m� versem?” d�ye düşünüyor… Ama kutsal Tora’mız, kal�tel� meyveler 
�ç�n teruma payı ver�leceğ� zaman, bu amaçla y�ne kal�tel� meyveler�n terc�h ed�lmes� 
gerekt�ğ�n� söylemekted�r.

Eğer Dav�d bu olumsuz düşünces�ne üstün gelemed�ğ� �ç�n veya unutkanlık sonucunda, 
kal�tel� üzümler�n teruma yükümlülüğünü yer�ne get�rmek üzere daha düşük kal�tel� 
üzümlerden teruma ver�rse, teruma m�tsvasını y�ne de yer�ne get�rm�ş olur ve b�r kez daha 
teruma ayırmasına gerek yoktur; ama kal�tel� üzümlerden vermeyerek m�tsvanın değerl� b�r 
öges�n� kaybetm�şt�r.
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“Pum Naara” şehr�nde doğmuştur. 
Neardea’lı Rav Zev�d �le Mehoza’lı Rava’nın 
öğrenc�s�yd�.

Rav Pap� ve Rav Zev�d g�b� nesl�n en büyük 
Hahamlarıyla sürekl� bağlantı hal�ndeyd�. Rav 
Papa �le öğren�m partner�yd�.

Pumbed�ta yeş�vasının Rav Nahman 
bar Y�tshak’tan Neardea’lı Rav Hama’ya ve 
daha sonra da Neardea’lı Rav Zev�d’e geçen 

başkanlığı, Rav Zev�d’�n vefatından sonra Rav 
Kaana’ya geçm�şt�r ve Rav Kaana uzun yıllar 
bu görevde kalmıştır.

Gemara ve Talmud’un derley�c�s� olan Rav 
Aşe onun öğrenc�ler�nden b�r�yd�. B�r başka 
öğrenc�s� de, hocasının önünde kend�s�n� h�çe 
sayan ve Rav Kaana’nın ağzından çıkan her 
tal�matı harf�yen ve büyük b�r t�t�zl�kle yer�ne 
get�ren, Rava’nın oğlu Rav Aha’ydı.

Kim Kimdir? Babil’deki Besinci Nesil Amoraim
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Rav 
Kaana

Hahamların Yetk�ler�
Y�srael halkı Tanrı’nın en kıymetl� armağanı olan Tora’yı aldığı zaman, Kutsal ve 

Mübarek Tanrı, hayatlarını Tora’yı �ncelemeye adayan ve Moşe Rabenu’dan başlayarak her 
nes�lde b�r öncek� nesl�n yetk�l�ler� tarafından yetk�lend�r�len Hahamlara, Tora’dan kanun 
ve kurallar türet�p m�tsva ve yasakların ayrıntılarını öğrenme yetk� ve görev�n� verm�şt�r.

Hahamlar ayrıca yen� yasaklar koyma yetk�s�ne de sah�pt�rler. Genell�kle Hahamların 
koydukları yasaklar, �nsanları Tora’nın yasakladığı şeylerden uzaklaştırmayı ve hatayla bu 
yasakları delmeler�n� önlemey� amaçlar. Örneğ�n Rambam’ın açıklamasında bel�rtt�ğ� g�b�, 
Hahamlarımız, �nsanların çeş�tl� araç veya eşyaları eller�ne almaları hal�nde bunlarla Şabat 
günü yasak olan �şler� (melahot) yapma hatasına düşeb�lecekler�n� gördükler� �ç�n muktse 
yasağını koymuşlardır (bkz. sayfa 52).

Bu yaprakta, Hahamlarımızın ayrıca, onların sözler�n� d�nlemeyen k�ş�ler� cezalandırma 
konusunda özel b�r yetk�ye de sah�p olduklarını öğren�yoruz. Gemara, Yunanların Erets-
Y�srael’� kontroller� altında tuttukları dönemde Hahamların Şabat günü ata b�nen b�r adamı 
ağır b�r şek�lde cezalandırdıklarını anlatmaktadır. Her ne kadar Şabat günü ata b�nmek 
Tora’nın değ�l, Hahamların koyduğu b�r yasak �se de, Hahamlar bu adamı cezalandırmaya 
karar verm�şlerd�, çünkü o dönemde çok sayıda Yahud� m�tsvaları önemsememe eğ�l�m� 
göster�yordu ve �nsanları Tora ve m�tsvaların yolunda yürümeler� gerekt�ğ� konusunda etk�l� 
b�r şek�lde �kaz etme gereğ� olduğundan Hahamlarımız bu yola başvurmuşlardı.
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Şabat Çıkışında Doğan Güneş
Bu yaprakta, bet d�n�n hata 

yapması durumu ele alınmaktadır.
B�r düşünün. Ya bet d�n hata 

sonucunda b�r alahayı yanlış b�r 
şek�lde öğret�r ve tüm halk yasağı 
ç�ğnerse? Bu neredeyse h�ç olmayan 
b�r şeyd�r, ama y�ne de b�lmek gerek�r. 
Böyle b�r şey olursa ne yapılır? 
K�m Hatat-korbanı get�rmekle 
yükümlüdür?

İşte bu yaprakta bu duruma da�r 
alahaların b�r ayrıntısını öğren�yoruz.

D�yel�m k� b�r bet d�n, Şabat çıkışından önce halka “Artık Şabat gününün sona 
erd�ğ�n� ve gecen�n geld�ğ�n� görüyoruz. Şabat çıktığına göre avdala yapıp normal 
�şler� yapmaya başlayab�l�rs�n�z” ded�. Ve �nsanlar da bunu duyunca arv�t duasını 
ett�ler, avdala yaptılar ve herkes Şabat günü yapılması yasak olan �şlerle �lg�lenmeye 
başladı.

Ve �şte b�rden b�re hava tekrar aydınlandı. Meğerse karanlığın çöktüğünü 
düşünmeler�ne yol açan şey, gün ışığını tamamen kapatan büyük, koyu b�r bulutmuş. 
Oysa güneş henüz batmamış b�le. Yan�… hâlâ Şabat! Eyvah; tüm halk Şabat’ı �hlal ett�. 
Bunun kefaret� �ç�n k�m korban get�rmel�?

Böyle b�r durumda, melaha yapan herkes b�r korban get�rmekle yükümlüdür.
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Büyük Tanna Rab� Tarfon, nesl�n�n en 
büyük otor�teler�nden b�r�yd� ve bu nedenle 
Yahud�ler ona büyük saygı göster�rlerd�. 
Bununla b�rl�kte, Rab� Tarfon kend� 
onurunu b�r kenara bırakır ve annes�n� 
onurlandırma uğruna kend� beden�nden ve 
onurundan fedakârlık ederd�.

Rab� Tarfon’un annes� ev�n�n bahçes�nde 
dolaşmaya çıkmıştı. Ama yürürken çarığı 

kırıldı. Rab� Tarfon, annes�n�n ayaklarının, 
bahçen�n her yer�ne dağılmış haldek� taş ve 
d�kenler neden�yle yaralanab�leceğ�nden 
end�şe ed�yordu. Ne yaptı? Kend� saygın 
konumuna rağmen eller�n� yaşlı annes�n�n 
ayaklarının altına koydu ve bu şek�lde 
annes�, onun eller� üzer�nde adım adım 
yürüyerek ev�ne kadar g�tt�!

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
83’te

Ebeveyni Onurlandırmanın Sınırı Yoktur
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“Par E’lem Davar Şel Ts�bur”
Ş�md�, “Par E’lem Davar Şel Ts�bur” adı ver�len özel b�r korban hakkında b�lg� 

alacağız.
Öncel�kle bu korbanın ne sebeple get�r�ld�ğ�n� anlatalım ve ardından bu �sm�n 

anlamını açıklayalım.
Beşogeg, yan� b�lmeden, kasıtsız olarak günah �şlem�ş b�r k�ş�, bu hatası �ç�n kefaret 

elde edeb�lmek üzere Bet-Am�kdaş’a b�r Hatat-korbanı get�rmel�d�r.
Ama eğer, Yeruşalay�m’de, Bet-Am�kdaş’tak� L�şkat A-Gaz�t adı ver�len salonda 

oturan Büyük Sanedr�n hataya düşüp halka, aslında yasak olan b�r şey�n serbest 
olduğunu söyler ve halkın çoğunluğu da bu yasak eylem� yaparsa, acaba her b�rey 
kend�s� �ç�n korban get�rmekle m� yükümlüdür?

Hayır! Böyle b�r durumda tüm halk �ç�n tek b�r toplumsal korban get�r�l�r. Bu 
amaçla get�r�len hayvan, b�r boğa (İbran�ce: Par) olmalıdır. Korbanın get�r�lme sebeb�, 
b�r alaha konusunun Sanedr�n’�n gözünden “kaybolması” (İbran�ce E’lem Davar) 
sonucunda halkın çoğunluğunun �hlalde bulunmuş olmasıdır. Ve bu nedenle korban 
tüm topluma a�tt�r (İbran�ce: Şel Tsibur).
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Reuven Tarlasını Satamıyor

Bu masehet �ç�nde, yaprak 52’de “davar şelo ba laolam”, yan� “dünyaya gelmem�ş 
b�r şey” kavramını görmüştük. Tannalar ve Amoralar, henüz dünyaya gelmem�ş b�r şey� 
satmanın mümkün olup olmadığı konusunu ele almışlardır.

Bu yaprakta henüz dünyaya gelmem�ş şeylere b�rkaç örnek yer almaktadır.
Hurma ağacının meyveler�n� satmak: B�r k�ş� b�r hurma ağacının meyveler�n� henüz 

meyveler çıkmadan önce satarsa, hurmalar “davar şelo ba laolam” sınıfındadır, çünkü 
henüz dalda mevcut değ�llerd�r.

Henüz satın alınmamış b�r tarlayı satmak: Reuven Ş�mon’a “Şu tarlayı görüyor 
musun? Gel onu sana satayım” der. Ş�mon �se Reuven’e “Kusura bakma” d�ye cevap ver�r, 
“ama bu tarla sen�n m� k�?!” Reuven’�n cevabı “Hayır” şekl�nde gel�r. “Ama kısa b�r süre 
sonra onu satın alacağım. Bu yüzden tarlayı sana ş�md�den satayım d�yorum. Ben tarlayı 
satın aldığım anda o sen�n olacak.” Bu örnekte tarla dünyada mevcut olmasına rağmen, 
y�ne de Reuven’�n �yel�ğ� açısından “davar şelo ba laolam” sınıfındadır, çünkü Reuven’�n 
onu satmak �sted�ğ� noktada henüz Reuven’e a�t değ�ld�r.

B�r köley�, satın almadan önce azat etmek: Yeuda b�r sofere (yazıcı) g�derek 
kend�s�ne b�r azat belges� yazmasını �ster. Belgede “Sen, kölem Abebe, bundan böyle azat 
olacak, özgür b�r� hal�ne geleceks�n” sözler� yazılı olacaktır. Sofer “Abebe sen�n kölen m�?” 
d�ye sorar. Yeuda “Henüz değ�l” d�ye cevap ver�r. “Ama b�razdan onu arkadaşımdan satın 
alacağım ve onu serbest bırakmak �ç�n ş�md�den ona b�r azat belges� yazmak �st�yorum.” 
Bu örnekte de köle Abebe, Yeuda’nın �yel�ğ� açısından “davar şelo ba laolam” sınıfındadır, 
çünkü Yeuda onu satın almadıkça henüz onun köles� değ�ld�r.
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Gençl�ğ�nde Rab� Yohanan’ın 
Teverya’dak� yeş�vasında kend�s�nden Tora 
öğrenmeye na�l olmuştur. Ama esas olarak 
Tora öğren�m�n� Rav İlay ve Rab� Zera’dan 
almıştır. Ayrıca Rab� Abau, Rav As� ve Rab� 
Y�rmeya’nın yanında da Tora öğrenm�şt�r. 
Rab� Yose’n�n dostu ve öğren�m partner�yd� 
ve �k�s� Teverya’dak� yeş�vanın başkanlığını 
b�rl�kte yürütmüşlerd�r.

Kend� Tora sözler� ve alahaları esas 

olarak Talmud Yeruşalm�’de yer alır. 
Talmud Bavl�’de �se onun sözler�ne seyrek 
olarak rastlanmaktadır. Tüm Talmud Bavl� 
boyunca kend�s�nden yaklaşık otuz yerde 
söz ed�lmekted�r. Buna karşılık Talmud 
Yeruşalm�’de Rab� Yona’dan beş yüzü aşkın 
bah�s vardır.

Talmud Bavl�’de Rab� Yona’dan [Rab� 
Yose �le b�rl�kte] “Tak�fe Erets Y�srael” (Erets-
Y�srael’�n güçlüler�) lakabıyla bahsed�l�r.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Rab� 
Yona

YEVAMOT PEREK 10: AİŞA RABA

Reuven Hırsızlık Yaptı mı, Yapmadı mı?

İk� şah�t bet d�ne gel�p “Reuven Pazar günü hırsızlık yaptı” d�ye �fade verd�ğ� takd�rde 
bet d�n �k� tanığı en�ne boyuna sorgular. Şayet bet d�n onların doğruyu söyled�ğ� sonucuna 
varırsa, Reuven’�n hırsızlık yaptığına ve hırsızlığın bedel�n� ödemekle yükümlü olduğuna 
hükmeder. Reuven kalkıp “Doğru değ�l! Hırsızlık yapmadım!” d�ye bağırıp çağırsa b�le, 
Tora, bet d�n�n kılı kırk yaran sorgulaması sonucunda �fadeler�n� kabul ett�ğ� �k� şah�d�n 
güven�l�r olduğuna hükmetm�şt�r. Elbette bu �k� şah�d�n de kaşer, yan� Tora ve m�tsvalara 
r�ayet eden, güven�l�r k�ş�ler olması gerek�r.

Pek�, ya eğer daha sonra başka �k� şah�t gel�p, �lk şah�tlerden farklı b�r �fade ver�rlerse, 
o zaman ne yaparız?

Eğer �k�nc� şah�tler “Pazar günü bütün gün Reuven’le b�rl�kteyd�k ve o h�çb�r şey 
çalmadı” derlerse, durum bel�rs�z b�r hal alır. B�r yanda Reuven’�n Pazar günü hırsızlık 
yaptığını söyleyen şah�tler varken, d�ğer yanda Reuven’�n Pazar günü hırsızlık yapmadığını 
söyleyen şah�tler vardır. Böyle b�r durumda bet d�n Reuven’� yükümlü kılmaz, z�ra hang� 
şah�tler�n doğruyu söyled�ğ� konusunda şüphe vardır.
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Tek Şah�de Ne Zaman İnanılır?

Öfkeden Kaçınmak

Öncek� yazımızda Tora’nın, bet d�nde �fade vermeye gelen ve �y�ce sorgulanan 
�k� şah�d� güven�l�r saydığını öğrenm�şt�k.

Ama her zaman �k� şah�t şart değ�ld�r. Sadece tek b�r şah�d�n de yeterl� olduğu 
bazı konular vardır. Yasaklar konusunda tek b�r şah�t yeterl�d�r. Örneğ�n b�r şah�t 
gel�p “Bu y�yecek tareft�r; yenmes� yasaktır” derse ona �nanırız. B�r şah�t gel�p “Bu 
y�yecek kaşerd�r” derse de ona �nanılır ve �k� şah�d�n gelmes�ne kadar beklemeye 
gerek yoktur. (Tab�� k� bu k�ş�, kaşerut kurallarını b�len b�r� olmalıdır.)

Fakat d�ğer b�rçok konuda �k� şah�de �ht�yaç vardır ve tek şah�t yeterl� değ�ld�r.
Örneğ�n eğer b�r kadın bet d�ne gel�p “B�r zamanlar Zevulun’la evl� olduğum 

doğru. Ama o ben� boşayarak bana b�r get (boşanma belges�) verd� ve artık onun 
eş� değ�l�m ve başka b�r�yle evleneb�l�r�m” derse, bet d�n ona “Boşandığına tanıklık 
edecek şah�tler�n var mı?” d�ye sorar.

Sonra El�av tek başına gel�p “Sayın yargıçlar! Zevulun’un, eş�ne nasıl get 
verd�ğ�n� ben gördüm” derse, yargıçlar onun bu �fades�n� kabul etmezler, çünkü 
böyle b�r durumda tek b�r şah�d�n sözler� yeterl� değ�ld�r.

Ş�md� öfke huyunun ne kadar kötü b�r şey olduğunu öğreneceğ�z.
Gemara b�r keres�nde bet m�draşta büyük b�r tartışma çıktığını ve bunun 

öfkeye yol açtığını anlatmaktadır. Rab� Yose ben K�sma bunun üzer�ne, “B�r 
gün gel�p bu bet m�draş b�r putperest tapınağına dönüşmezse şaşarım” dem�şt�r. 
Gemara, gerçekten de böyle olduğuna ve b�r süre sonra bu yer�n yabancılara b�r 
putperestl�k tapınağı olarak h�zmet etmeye başladığına tanıklık etmekted�r.

Maarşa bunu şöyle açıklar: İnsanlar öfkelend�kler� zaman Şehina’nın 
(Tanrı’nın kutsal mevcud�yet�) “ayaklarını” �telerler ve bu nedenle, Şehina, 
öfken�n olduğu yerden uzaklaşır.

B�r keres�nde Rab� Yohanan b�r öğrenc�s�ne kızınca Amoralar kend�s�ne 
bu olayı hatırlatmışlardı. Ama Rab� Yohanan onlara “Akranlar arasında öfke 
yasaktır. Ama b�r hoca, öğrenc�s�n� eğ�tmek �ç�n, eğer gerek�yorsa kızab�l�r, 
hatta kızmalıdır.
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B�r keres�nde Rab� Tarfon hastalanıp 
çok zayıf düşmüştü. B�tk�n ve güçsüz 
b�r halde yatağında yatarken Y�srael’�n 
Hahamları ona hasta z�yaret�nde 
bulundular. Rab� Tarfon’un annes� 
Hahamlara dönerek onların önünde 
yakınmaya başladı: “Y�srael’�n 
Hahamları!” ded�, “Lütfen oğlum Tarfon 
�ç�n dua ed�n k� sağlığına ve esk� gücüne 
kavuşsun. O bana karşı muazzam b�r 
saygıyla davranıyor. Ben� gereğ�nden b�le 
fazla onurlandırıyor!”

Annen�n sözler� Hahamların �lg�s�n� 
çekm�şt�. Acaba oğlu onu bu kadar 

onurlandıracak ne yapıyordu? Büyük 
oğlunun kend�s�ne olan tavrından dolayı 
çok mutlu olan anne, Hahamlara, Rab� 
Tarfon’un kend�s�ne yönel�k saygılı 
tutumundan ve ondan duyduğu ruh 
huzurundan bahsett�. Hahamlar onun 
sözler�n� duyduklarında “B�l�n k�, 
oğlunuzun s�z�n �ç�n yaptığı tüm bu şeyler 
gerçekten de har�ka!” ded�ler, “ama bunun 
b�n ve on b�n katını yapsa b�le, Kutsal ve 
Mübarek Tanrı’nın anne-babaya saygı 
konusunda emrett�kler�n�n yarısına dah� 
er�şemez” (Yeruşalm� Pea 3b ve b�raz 
değ�ş�kl�kle K�duş�n 31b).

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON
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Tora Öğren�m� – Daha Öneml�s� Yok

Bu yaprakta çok �lg�nç b�r konuyu öğren�yoruz.
Y�srael’�n kralı, büyük b�r tsad�k ve talm�d haham olan Kral Dav�d, 

Kutsal ve Mübarek Tanrı’ya şöyle b�r dua etm�şt�: “Evren�n Efend�s�! Lütfen 
rıza göster ve bu dünyada �nsanlar ben�m ağzımdan öğrend�kler� b�r öğret�y� 
söyles�nler.”

Bununla kasted�len ned�r?
Kral Dav�d, kend� söylem�ş olduğu Tora sözler�n�, �nsanların bet 

m�draşlarda kend�s� dünyadan ayrıldıktan sonra da öğrenmeye devam etmeler� 
�ç�n dua etm�şt�r. Pek�, bu onun �ç�n neden öneml�yd�? Çünkü �nsanların ölmüş 
b�r k�ş�n�n hayattayken söylem�ş olduğu Tora sözler�n� öğrenmeler�, o k�ş� �ç�n 
büyük b�r haz kaynağıdır.

Gemara, �nsanlar ölmüş b�r talm�d hahamın Tora sözler�n� söyled�kler� 
zaman o talm�d hahamın “dudaklarının mezarda mırıldandığını” söylemekted�r. 
Başka b�r dey�şle sank� o talm�d haham hayattaymış ve �nsanların onun adıyla 
söyled�kler� Tora sözler�n� kend� ağzıyla öğren�yormuş g�b�d�r.
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Gemara Rab� Yona’nın büyük, has�d ve 
mütevazı k�ş�l�ğ�n� vurgular. Yağmurların 
durduğu b�r yılda, sank� pazardan buğday 
satın almaya çıkmış g�b� yaparak, alçak 
b�r yerde durmuş ve yağmur �ç�n dua 
etm�şt�. Duası gerçekten de kabul ed�lm�ş 
ve hemen yağmur yağmaya başlamıştı. 
Eve ger� döndüğünde �se, ş�md� yağmur 
başladığına göre buğdayın f�yatının da 
yakında ucuzlayacağını öngörerek buğday 
satın almadığını söylem�şt�. İşte bu 
şek�lde Gökler�n merhamet�n� uyandırma 
ve muc�zelere ves�le olma kab�l�yet�n� ev 
halkından b�le g�zlemekteyd�.

Rab� Yona aynı şek�lde tsedaka 
eylemler�n� de g�zlerd�. Servet�n� 
kaybetm�ş ve tsedaka almaktan utanan b�r 

k�ş� gördüğünde, onu mahcup etmemek 
�ç�n akıllı b�r şek�lde ona önce borç ver�r, 
sonunda da bunu hed�ye olarak verd�ğ�n� 
söylerd� (bkz. Talmud Yeruşalm�, Pea 
8:8).

Gemara ayrıca onun, vefatından 
sonra b�le ne kadar büyük b�r� olduğunu 
anlatır. B�r keres�nde oğlu Rab� Mana, 
Rab� Yona’nın mezarının yanındayken 
oradan geçen b�r grup adam Rab� Mana’yı 
gücend�rm�ş, b�rden b�re adamların 
atlarının ayakları toprağa gömülerek 
hareket edemem�ş ve bu durum ancak, 
adamlar b�r daha oğlunu gücend�recek b�r 
şey yapmayacaklarına söz verd�kten sonra 
sona erm�şt�.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Rab� 
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B�r Ger Yen� Doğmuş B�r Çocuk G�b�d�r

“Sefek DeOrayta – LeHumra”

Önce de gördüğümüz üzere, Yahud�l�ğ� kabul etm�ş k�ş�lere “ger” adı ver�l�r. 
Gerler hakkında özel b�r kural vardır: “B�r ger, yen� doğmuş b�r çocuk g�b�d�r.”

Bu kural b�rçok alaha üzer�nde etk�l�d�r; ama öncel�kle kuralın tam olarak ney� 
kastett�ğ�n� anlayalım.

Yahud� olmayan b�r k�ş� Yahud�l�ğe geçt�ğ� zaman, kanun� açıdan öncek� a�les�yle 
tüm bağları kopar. Sank� annes� yokmuş, babası yokmuş, erkek ve kız kardeşler� 
yokmuş, b�r eş� yokmuş ve çocukları yokmuş g�b�d�r. Başka b�r dey�şle Tora kanununa 
göre artık h�çb�r şek�lde onların akrabası sayılmaz.

Ş�md� bu kuralın b�r alaha üzer�nde nasıl b�r etk�s� olduğunu görel�m.
Mutlaka b�ld�ğ�n�z g�b�, yakın akraba olan �k� k�ş� b�r bet d�nde b�rl�kte şah�tl�k 

edemez. Bu kanun �k� kardeş �ç�n de geçerl�d�r. Ama eğer Yahud� olmayan �k� kardeş�n 
her �k�s� de Yahud�l�ğe geçt�yse, �k�s� bet d�nde b�rl�kte şah�tl�k edeb�l�r, z�ra artık 
kanunen yakın akraba değ�ld�rler. Çünkü Yahud�l�ğe geçt�kler� anda aralarındak� 
akrabalık bağı da sona erm�şt�r ve ş�md� sank� �k� yabancıymış g�b� b�rl�kte bet d�nde 
şah�tl�k edeb�l�rler.

Ş�md� Tora’nın kanunları 
bağlamında öneml� b�r kural 
öğreneceğ�z: “Sefek DeOrayta – 
Lehumra”.

Önce bu kuralı açıklayalım ve 
daha sonra sözcükler�n anlamına 
geçel�m.

Gel�n b�r an �ç�n, hayvan 
kes�m�n�n yapıldığı b�r mezbahayı 
z�yaret edel�m. B�r hayvan kes�ld�kten 
sonra, “terefa” (bkz. I. K�tap, sayfa 
113) olup olmadığını kontrol etmes� 
�ç�n b�r hahama get�r�l�r. Eğer haham hayvanın “terefa” olduğunu tesp�t ederse, o 
hayvanın et�n� yemek yasaktır. Eğer kontrol sonrasında hayvanın “terefa” olmadığını 
tesp�t ederse, et yeneb�l�r.

Pek�, ya haham hayvanın durumu konusunda şüpheye düşerse? Kontrol sırasında 
b�r sorun tesp�t etm�şt�r, ama bunun hayvanı “terefa” yapacak b�r sorun olup 
olmadığından em�n değ�ld�r. Acaba hayvanın et� yeneb�l�r m�?!

Hayır! Çünkü Tora’nın yasakları söz konusu olduğunda, her türlü şüphe durumunda 
katı yönde davranmak gerek�r. İşte, “Sefek DeOrayta LeHumra” sözler�n�n anlamı 
budur. “Safek” [veya tamlamada kullanıldığı şekl�yle “Sefek”] sözcüğü “şüphe”, 
“bel�rs�zl�k” veya “em�n olmama” anlamına gel�r. “DeOrayta”, yan� “Tora kaynaklı” 
b�r kanunda b�r şey�n serbest m� yoksa yasak mı olduğu konusunda b�r “bel�rs�zl�k” 
varsa, o zaman “LeHumra” – bu durumda “katı yönde” karar ver�l�r ve sank� o şey�n 
yasak olduğunu kes�n olarak b�l�yormuşuz g�b� davranılır.
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Bet A-Geranot ve Teruma Almayan Köle

“Atraat Safek”

Daha önce teruma m�tsvasını öğrenm�şt�k. Erets-Y�srael’de yet�şen 
ürünlerden Koenlere ver�lmek üzere “teruma” adı ver�len b�r pay ayrılmalıdır.

Uzun yıllar önce Koenler tarla hasadı ve ağaçlardan meyve toplama 
zamanlarında tarla ve bahçelere gel�rler ve teruma paylarını tarla veya bahçe 
sah�pler�nden tesl�m alırlardı. Tarla sah�pler�n�n Koenler �ç�n teruma ayırdıkları 
yere “Bet A-Geranot” adı ver�l�r.

“Bet A-Geranot” �sm�n�n kaynağı ned�r?
Hasat sonrasında tahıl ürünler�, harman �şlem� �ç�n harman yer�nde 

(İbran�ce: goren) toplanır. Geçm�şte her köy veya kasabada, tüm tarla sah�pler� 
tarladan topladıkları ürünler� merkez� b�r yere get�r�rlerd�. Herkese a�t harman 
yerler�n�n bulunduğu bu merkez� yere “Bet A-Geranot” adı ver�lm�şt�r.

Bu yaprakta öğrend�ğ�m�z b�r kurala göre, her ne kadar b�r Koen’�n köles� 
o Koen’e a�t terumadan yeme hakkına sah�pse de, Bet A-Geranot’ta yapılan 
teruma dağıtımı sırasında b�r Koen’�n teruma payı, onun köles�ne ver�lmezd�. 
Neden? Çünkü bunu gören k�ş�ler bu kölen�n, Bet A-Geranot’tan teruma 
payını almaya gelm�ş b�r Koen olduğunu zannedeb�l�rlerd�. Böyle b�r durumda 
�ler�de b�r gün, bet d�nde görüleb�lecek herhang� b�r dava sırasında bu kölen�n 
Koen’�n ta kend�s� olduğu şekl�nde yanlış b�r �fade vermeler� r�sk� vardı. Bu 
nedenle Bet A-Geranot’ta teruma dağıtımının yalnızca Koenler�n şahsına 
yapılmasına karar ver�lm�şt�r.

Bet d�n�n cezalandırdığı türden b�r �hlalde bulunan b�r k�ş�n�n bu cezayı 
göreb�lmes�, ancak �k� geçerl� şah�d�n onu bu �hlalde bulunmanın yasak olduğu 
konusunda uyarıp ona açıkça “Şunu b�l k�, bu �hlalde bulunan b�r k�ş� bet d�n 
tarafından f�lanca cezaya çarptırılır” demes�ne rağmen yasak eylem� yapmış 
olması durumunda mümkündür. Bu uyarıya İbran�ce “atraa” adı ver�l�r.

Ş�md�, bet d�n�n bazı durumlarda, şah�tler�n uyarısına rağmen �hlalde 
bulunan b�r k�ş�y� cezalandırmayab�leceğ�n� göreceğ�z. Bu nasıl olab�l�r?

Bu yaprakta öğrend�ğ�m�z b�r kurala göre, ceza sadece, şah�tler b�r k�ş�y�, 
�hlal� hemen o anda gerçekleşt�receğ�nden em�n oldukları b�r zamanda 
uyardılarsa ver�leb�l�r. Örneğ�n d�yel�m k� Gad �k� y�yecek kabının karşısında 
oturuyor. Bu kaplardan b�r�nde kaşer yemek varken, d�ğer�ndek� yemek kaşer 
değ�l. Gad’ın karşısında duran �k� şah�t kaşer y�yeceğ�n hang� kapta olduğunu 
b�lm�yorlar. Ve bu nedenle o her yemek yed�ğ�nde onu uyarıyorlar: “Gad! Yasak! 
Sen yasak b�r y�yecek y�yorsun!” Böyle b�r durumda Gad cezalandırılamaz, 
çünkü şah�tler her sefer�nde onu uyarırlarken Gad’ın gerçekten �hlalde m� 
bulunduğunu yoksa aslında kaşer olan y�yeceğ� m� yed�ğ�n� b�lmemekted�rler. 
Başka b�r dey�şle yaptıkları uyarılar “yasak şüphes�” hakkındadır. Bu t�ptek� 
uyarıya “atraat safek” (şüphel� duruma yönel�k uyarı) adı ver�l�r.

Bu tab�� k�, Gad’ın, yed�ğ� y�yeceğ�n kaşer olduğundan em�n değ�lse b�le 
onu y�yeb�leceğ� anlamına gel�yor değ�ld�r. Onun görev�, ağzına koyduğu 
her y�yeceğ�n kaşer olduğundan em�n olmaktır. Y�ne de, böyle b�r durumda, 
şah�tler onu uyarmış olmalarına rağmen bet d�n onu cezalandıramaz.
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Hal�tsa M�tsvasında Kullanılan Ayakkabı
Kocası ardında çocuk bırakmadan ölen b�r kadın, kocasının b�r kardeş�yle 

evlen�r. Bu evl�l�ğe y�bum adı ver�l�r.
Eğer kayınb�rader y�bum yapmayı kabul etm�yorsa, bu kez hal�tsa m�tsvası 

devreye g�rer.
Hal�tsa m�tsvası nasıl yapılır?
Dul kalan kadınla kayınb�rader� bet d�n�n huzuruna çıkarlar ve Tora’da 

y�bum konusunun ele alındığı bölümdek� pasukları okurlar. Bunun ardından 
dul kadın, “yabam” adı ver�len kayınb�rader�n�n ayakkabısını çıkartır. Ayakkabı 
çıkarma �şlem�ne “hal�tsa” adı ver�l�r ve hal�tsa m�tsvası da, Tora’da bel�rt�len 
d�ğer ayrıntılarla b�rl�kte bu şek�lde yer�ne get�r�lm�ş olur.

M�şna, hal�tsa m�tsvasını yer�ne get�rmekte kullanılan ayakkabının der�den 
mamul olması gerekt�ğ�n� söylemekted�r. Der� dışındak� b�r hammaddeden 
yapılmış b�r ayakkabı, “ayakkabı” sınıfında sayılmaz.

Bu kural başka alahalar �ç�n de geçerl�d�r. “Ayakkabı” dend�ğ�nde, yalnızca 
der�den mamul b�r ayakkabı kasted�l�r.

Örneğ�n Yom Ak�pur�m’de “ayakkabı” g�ymek yasaktır. Başka b�r dey�şle 
yasak sadece der� ayakkabılar �ç�n geçerl�d�r. Başka tür ayakkabılar �se g�y�leb�l�r. 
Aynısı T�şa BeAv �ç�n de geçerl�d�r.

Bet-Am�kdaş’a ayakkabıyla g�rmek yasaktır; ama bu yasak da yalnızca der� 
ayakkabılar �ç�n geçerl�d�r. Buna rağmen b�r �st�sna da vardır. Bet-Am�kdaş’a 
yapılan bağışların toplandığı sandıkları boşaltmak �ç�n �çer� g�ren görevl�, 
�nsanlar onun, ayakkabılarına para sakladığından şüphelenmes�nler d�ye, �çer� 
ayakkabısız olarak, tamamen çıplak ayakla g�rerd�.
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Yahud�ler� egemenl�kler� altına 
almış b�rçok krallık g�b�, bu seferk� de 
Y�srael halkına karşı b�r karar çıkarmıştı. 
Onların, Yaradan’ın m�tsvalarını yer�ne 
get�rmeler�ne man� olacak türden b�r 
karardı söz konusu olan ve bu kez 
hedefte tef�l�n vardı. Kral�yet sarayından 
b�r duyuru çıkmıştı: “Her k�m başında 
tef�l�nle sokağa çıkmaya cüret ederse, 

hakkı kes�n olarak krallığın görevl�ler� 
tarafından �dam ed�lmekt�r!”

Yahud�ler krallığın önünde başlarını 
eğm�şlerd� ve s�nagogun kapısından 
başlarında tef�l�nle çıkmama konusunda 
özen göster�yorlardı. Ama �şte b�r olay 
meydana geld�. El�şa adında b�r Yahud�, 
tef�l�n taktıktan sonra, bu şek�lde, başında 
tef�l�n varken şehr�n sokağına çıktı.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
89’da

Elişa Baal Kenafayim
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Yakılması Gereken Ayakkabı

Öncek� yazımızda hal�tsa 
m�tsvasının, yevama adı ver�len 
dul kadının, yabam adı ver�len 
kayınb�rader�n�n ayakkabısını 
çıkarmasıyla yer�ne get�r�ld�ğ�n� 
görmüştük.

Bu yaprakta, hal�tsa 
m�tsvasının, yakılması 
gereken b�r ayakkabıyla 
yapılamayacağını öğren�yoruz!

Hang� ayakkabıyı yakmak 
gerek�r?

Tora’nın eşya yakmayı 
emrett�ğ� bazı durumlar vardır.

Örneğ�n, b�r puta adanmış herhang� b�r şey yakılmalıdır. Bu nedenle eğer b�r 
ayakkabı putperest �badet amacıyla kullanıldıysa, onu yakmak gerekt�ğ�nden, bu 
ayakkabıyı hal�tsa m�tsvası �ç�n kullanmak mümkün değ�l�d�r.

B�r başka kural da İr An�dahat konusundadır. Daha önce gördüğümüz g�b� (bkz. 
sayfa 22), sak�nler�n�n çoğunluğu puta tapmış olan b�r şehre İr Anidahat adı ver�l�r. Tora 
böyle b�r şehr�n, �ç�ndek� tüm mallarla b�rl�kte yakılmasını emretmekted�r. Dolayısıyla 
bu şehre a�t olup yakılması gereken b�r ayakkabı da hal�tsa �ç�n kullanılamaz.

Üçüncü b�r örnek de tsaraatla �lg�l�d�r. B�l�nd�ğ� üzere tsaraat lekeler�, der� eşyalar 
üzer�nde de görüleb�l�r. Eğer b�r ayakkabının üzer�nde şüphel� b�r leke bel�rd�yse ve 
Koen bu leken�n b�r tsaraat lekes� olduğuna hükmett�yse, leke ayakkabının üzer�nden 
çıkmadığı takd�rde bu ayakkabıyı da yakmak gerek�r. Bu nedenle, Koen’�n, üzer�ndek� 
tsaraattan dolayı yakılması gerekt�ğ�n� söyled�ğ� b�r ayakkabı da hal�tsa m�tsvası �ç�n 
kullanılamaz.
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Tora’yı Erets-Y�srael’de Rav İlay, Rab� 
Zera ve Rab� Y�rmeya’dan almış ve onların 
adıyla alahalar aktarmıştır. Ayrıca Rab� Abau 
ve Rav As�’n�n yanında da öğren�m görmüştür.

İy� dostu ve öğren�m partner�, Amora 
Rab� Yona’ydı. İk�s�, Rav Am� ve Rav As�’n�n 
vefatlarından sonra Teverya’dak� yeş�vanın 
başında b�rl�kte görev yapmışlardır.

Talmud Yeruşalm�’de Rab� Yose h�çb�r 
�lave olmaksızın anılır, ama Talmud Bavl�’de 
kend�s�nden Rab� Yose bar Zev�da [veya bar 
Z�vda] d�ye bahsed�l�r.

Rab� Yona’nın vefatından sonra Rab� 
Yose, Erets-Y�srael’de nesl�n l�der� olarak 
kabul ed�lm�şt�r. Etk�s� son derece büyüktü; 
o kadar k�, Mısır’dak� İskender�ye kent� g�b�, 
D�aspora’nın çeş�tl� yerler�nden, kend�s�ne 
alaha soruları gönder�l�rd�.

Rab� Yose, D�aspora Yahud�ler�ne, Yom 

Tov Şen� Şel Galuyot (D�aspora’da bayramların 
�k� gün kutlanması) uygulamasına devam 
etmeler� ve babalarının gelenekler�n� terk 
etmemeler� tal�matını verm�şt�r.

Gemara’da, b�r sonrak� nesl�n tüm 
Hahamlarının onun öğrenc�ler� arasından 
çıktığı vurgulanmaktadır. Gerçekten de 
öğrenc�ler� ona büyük hayranlık beslerlerd�. 
O kadar k�, Rab� Yose vefat ett�ğ� zaman, 
[normalde ölü neden�yle tame olmaları yasak 
olduğu �ç�n cenazelere katılmayan] Koenler b�le 
onun cenazes�ne �şt�rak etm�şler ve “Nesl�n en 
büyüğü olan tsad�kler söz konusu olduğunda, 
ölü neden�yle tumadan end�şelenmeye gerek 
yok” dem�şlerd�r. [Bazı otor�telere göre bu 
sözlerle sadece, Hahamların yasaklamış 
oldukları tuma konularını kastetm�şlerd�r ve 
Tora’nın yasakladığı tuma �ç�n herhang� b�r 
haf�fl etmeden bahsetm�ş değ�llerd�r.]

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Rab� 
Yose
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Sess�zce Yapılan Hal�tsa

Tora Öğren�m� Ağır Kararlardan Kurtarır

B�r yavam ve yevama, hal�tsa m�tsvasını yer�ne get�rmek üzere bet d�ne geld�kler� 
zaman yabamın “Onunla y�bum evl�l�ğ� yapmak �stem�yorum” demes� gerek�r. Yevama 
da hal�tsa ayakkabısını çıkardıktan sonra “Kardeş�n�n ev�n� �nşa etmeyen adama böyle 
yapılır” sözler�n� söylemel�d�r.

D�yel�m k�, yevama yavamın ayakkabısını çıkardı ve ardından herkes oradan 
ayrıldı. Sonra b�rden b�re bet d�n başkanı yabamın yevamaya h�çb�r şey söylemed�ğ�n�, 
aynı şek�lde yevamanın da gereken sözler� söylemed�ğ�n� ve sadece ayakkabıyı çıkarma 
�şlem�n� yaptıklarını hatırladı. Böyle b�r durumda kural ned�r? Acaba hal�tsa �şlem�n� 
tekrarlamak mı gerek�r? Hayır! İşlem�n bu şek�lde yapıldığı sonradan fark ed�l�rse, söz 
söylenmeden yapılmış b�r hal�tsa da geçerl�d�r.

Bununla b�rl�kte, �lg�nç b�r alaha da vardır: Eğer yabam veya yevama d�ls�zse, 
hal�tsa �şlem� geçers�zd�r, çünkü hal�tsa �şlem�nde söylenmes� gereken sözler� 
söyleyememekted�rler.

Aklınıza b�r soru gelm�ş olsa gerek: B�r yandan, söylenmes� gereken sözler 
söylenmed�yse hal�tsa geçerl�yken, d�ğer yandan tarafl ardan b�r� bu sözler� 
söyleyem�yorsa hal�tsa geçers�z. Bu nasıl olur??

Hahamlarımız bunu şöyle açıklarlar: Tora, yabam ve yevamanın bel�rl� sözler� 
söylemeler� gerekt�ğ�n� bel�rtt�ğ� zaman, onların bu sözler� söylemeye kab�l olmaları 
gerekt�ğ�n� öğretme amacındadır. Dolayısıyla konuşma kab�l�yet� bulunmayan b�r k�ş� 
bu m�tsvayı yer�ne get�remez.

M�şkan’ın Ş�lo şehr�nde olduğu dönemde, Koen Gadolluk görev�n�, aynı zamanda 
halkın hâk�m� de olan El� yürütmekteyd�. El� büyük b�r tsad�kt�, ama oğulları Hofn� 
ve P�nhas uygunsuz davranışlar serg�lemekteyd�ler ve bu nedenle Kutsal ve Mübarek 
Tanrı, El�’ye, oğulları bu şek�lde davrandıkları �ç�n, a�leler�nde doğacak tüm erkekler�n 
genç yaşta (y�rm� yaşını doldurmadan önce) ölecekler�n� b�ld�rm�şt�.

Şemuel k�tabında, Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın, El�’n�n a�les�ne bu konuda h�çb�r 
şey�n yardım edemeyeceğ�n� söyled�ğ� yazılıdır. Teşuva yapsalar b�le bu korkunç 
hüküm yerl� yer�nde kalacaktı.

Y�ne de Gemara’da, b�r şey�n, bu a�len�n erkekler�n� genç yaşta ölmekten 
kurtardığını öğren�yoruz.

Ne olduğunu b�l�yor musunuz? Tora öğren�m�!
Raba’nın öğrett�ğ�ne göre, her ne kadar El�’n�n a�les�ne mensup erkekler teşuva 

yapsalar b�le bu ağır hüküm yürürlükten kalkmayacaksa da, eğer Tora öğren�rlerse, genç 
yaşta ölümden kurtulab�leceklerd�r. Abaye buna �lavede bulunarak, tsedaka ve hesed 
(�y�l�k ve yardımseverl�k) yaptıkları takd�rde de bu ağır hükümden kurtulab�lecekler�n� 
söylem�şt�r.

Gemara’nın anlattığına göre Raba �le Abaye’n�n her �k�s� de El�’n�n soyuna 
mensuptu. Tora öğren�m�yle meşgul olan Raba kırk yaşında ölmüş, hem Tora’yla hem 
de hesedle meşgul olan Abaye �se altmış yaşına kadar yaşamaya na�l olmuştur.
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Şehr�n sokaklarında ve tüm dar 
çıkmazlarda g�zl� kral�yet görevl�ler� 
dolaşmaktaydı. Görevler�, yen� kanuna aykırı 
davranış göstererek kamuya açık alanda 
tef�l�nle dolaşmaya cüret eden Yahud�ler� 
tesp�t ed�p cezalandırmaktı.

El�şa yolda yürürken bu görevl�lerden 

b�r�n� fark ett�. Hemen ondan kaçmaya başladı 
ve koşarken hemen tef�l�n�n� �nd�rerek sıkı sıkı 
el�n�n �ç�nde tuttu. Görevl�n�n onu yakalaması 
çok uzun sürmed�. Onu sertçe yakasından 
tutarak “Avuçlarının �ç�nde ne saklıyorsun 
bakalım?” d�ye sordu. “Krallığın kararına göre 
yasak olan b�r şey, öyle değ�l m�?!”

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
93’te

Elişa Baal Kenafayim (devam)
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Bet D�n’�n Bazı Görevleri

Bet d�n (Tora’ya göre karar veren mahkeme), önüne get�r�len Tora 
davalarını görmekle görevl�d�r. Buna ek olarak, Tora, b�r bet d�n� çeş�tl� 
konuları denetlemekle de görevlend�rm�şt�r. Örneğ�n bet d�n, tarlalarda 
yapılmış olab�lecek [ve Tora’ya göre yasak olan] melez ek�mler�n (İbran�ce: 
k�lay�m) koparılması veya vakt� geld�ğ�nde yarım şekel (mahats�t a-şekel; bkz. 
II. K�tap, sayfa 17) bağışının yapılması tal�matlarını vermek üzere halka ulaklar 
göndermel�yd�.

Bet d�n ayrıca Yahud�ler�n m�tsvaları yer�ne get�rmeler�n� tem�n etmekten 
de sorumludur. Şayet bet d�n, Tanrı korusun, Tora’nın herhang� b�r m�tsvasını 
yer�ne get�rmey� reddeden b�r Yahud�’n�n varlığından haberdar olursa, onu bu 
m�tsvayı yer�ne get�rmeye sevk etmekle yükümlüdür.

Örneğ�n b�r Yahud�’n�n b�r korban get�rmes� gerek�yor, ama bunu yapmak 
�stem�yorsa, bet d�n onu söz konusu korbanı get�rmeye zorlar.

Ş�md� elbette aklınıza b�r soru gelecekt�r. B�r k�ş� gönüllü b�r korbanı ancak 
kend� rızasıyla get�rmel�d�r. N�tek�m Tora’da korbanla �lg�l� olarak “Onu, kend� 
�steğ�yle Tanrı’nın Huzuru’na get�r�r” (Vay�kra 1:3) d�ye yazılıdır. Ama eğer 
bunu zorlamayla yapıyorsa o zaman bu k�ş� korbanı kend� rızasıyla get�rm�yor 
demekt�r! Öyleyse zorlamanın anlamı ned�r?

Rambam bunu şöyle açıklar. Gerçek şu k� her Yahud� m�tsvaları yer�ne 
get�rmek �ster. Ama bazen kötü eğ�l�m (yetser ara) onu bundan alıkoyar. İşte bet 
d�n�n zorlaması, k�ş�n�n yetser araya üstün gelerek, gerçekten yapmak �sted�ğ� 
şey� yapmasına yardımcı olur.

Yaprak

106

YEVAMOT PEREK 12: MİTSVAT HALİTSA

“Tak�fe Erets Y�srael” (Erets-
Y�srael’�n güçlüler�) d�ye adlandırılan, 
Erets-Y�srael’�n en büyük Amoralarından 
ve dördüncü Amora�m nesl�n�n 
l�derler�ndend�rler. İk�s� de Tora’yı Erets-
Y�srael’de Rav As�, Rab� Abau ve Rab� 
Y�rmeya’dan almışlar ve daha sonraları, 
Erets-Y�srael’�n �lk Amorası Rab� 
Yohanan tarafından kurulmuş olan ünlü 
Teverya yeş�vasının başında b�rl�kte görev 
yapmışlardır.

Önce de gördüğümüz üzere, Talmud 
Bavl� esas olarak Bab�l’de Abaye ve 
Rava’nın “Avayot DeAbaye VeRava” 
adı ver�len sözler�ne ve öğren�mler�ne 
dayalıdır (bkz. sayfa 36 ve 38). Aynı 
şek�lde, Rab� Yona ve Rab� Yose de, 
Erets-Y�srael’de yapılan Tora öğren�m�n�n 
ürünü olan Talmud Yeruşalm�’y� açıklayan 
otor�telerd�r ve Talmud Yeruşalm�’n�n 

temel�n� de, onların sözler�, alaha kararları 
ve alaha üzer�nde yaptıkları teat�ler 
oluşturmuştur.

Aralarında son derece güçlü b�r 
dostluk bağı vardı ve Rab� Yona �le 
Rab� Yose b�rl�kte çok sayıda faal�yet 
göstererek, kend� nes�ller� �ç�n gerekl� her 
konuyla �lg�lenm�şlerd�r. Hatta o dönemde 
Erets-Y�srael’de egemen olan yabancılar 
neden�yle o nesl� özell�kle �lg�lend�ren 
kanunlar koymuş ve alaha tal�matları 
verm�şlerd�r. B�r keres�nde, egemen 
devlet tarafından yakılmış olan Sefer-
Toralardan kurtarılan parşömenler�n, 
beraha söylemeks�z�n b�le olsa, toplumsal 
Tora okumasında kullanılmasını 
yasaklamışlardır. Amaçları, halkı yüksek 
kal�tel� ve güzel Sefer-Toralar kullanmaya 
sevk etmekt�.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Rab� Yona 
ve 

Rab� Yose
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“La Felug Rabanan”

Rab� Ak�va Hap�shanede Tora Öğren�yor

Ş�md�, Hahamlarımızın koydukları kanunlar (takanot) hakkında öneml� b�r 
kavramı öğreneceğ�z.

Kutsal ve Mübarek Tanrı, Hahamlara, Y�srael halkının Tora ve m�tsvaları 
gözetmes� amacıyla “takana” adı ver�len kanunlar, “gezera” adı ver�len yasaklar 
koyma, kurallar ve alahalar bel�rleme yetk�s� verm�şt�r.

Hahamlarımızın takanalarından b�r� de, Yahud� olmayan b�r�n�n dokunduğu şarabı 
�çme yasağıdır. Neden? Çünkü Hahamlarımız, Yahud� olmayan k�ş�n�n, dokunduğu 
şarabı bu şek�lde putperest amaçlara adamış olab�leceğ�nden end�şe etm�şlerd�r. Bu 
nedenle Hahamlarımız b�r karar verm�şlerd�r: Yahud� olmayan b�r�n�n dokunduğu 
şarabı �çmek yasaktır.

Pek�, ya Yahud� olmayan b�r bebek emekleye emekleye b�r şarap ş�şes�ne er�şm�ş 
ve oradak� şaraba dokunmuşsa ne olur? Acaba onun da şarabı putperestl�ğe adamış 
olab�leceğ�nden end�şe eder m�y�z?! Tab�� k� hayır! B�r bebeğ�n böyle b�r şey� 
yapacak aklı yoktur. Buna rağmen şarap böyle b�r durumda da yasaktır.

Neden? Çünkü “Lo felug Rabanan”. Yan� “Hahamlarımız ayrım yapmamışlardır”. 
Bell� başlı takanalar söz konusu olduğunda Hahamlarımız “her durumda yasaktır” 
şekl�nde karar verm�şler ve farklı durumlar arasında ayrım yapmamışlardır. Aynısı 
şaraba dokunan yabancının putperest olmaması hal�nde de geçerl�d�r. Şarap böyle b�r 
durumda da yasaktır.

Bu yaprakta karmaşık b�r konu 
öğret�lmekted�r ve b�z de bu konu 
dâh�l�nde Tannaların ne kadar tsad�k ve 
kutsal �nsanlar olduklarını görüyoruz.

Mutlaka b�l�yorsunuzdur. Rab� 
Ak�va, Romalıların Erets-Y�srael’e 
egemen oldukları b�r dönemde yaşamıştı. 
Romalılar Yahud�lere Tora öğrenmey� 
kes�nl�kle yasaklamışlardı. Ama Rab� 
Ak�va onların bu kötü n�yetl� kanunlarına 
kulak asmamıştı ve korkusuzca gen�ş 
k�tlelere Tora öğretmekteyd�.

B�r gün Romalılar onu yakaladılar ve 
hapse attılar. Daha sonraları kötü yürekl� 
Turnus Rufus’un tal�matıyla beden�n� 
dem�r taraklarla l�me l�me edecekler ve 
Rab� Ak�va’nın kutsal ruhu, b�r Yom 
Ak�pur�m sabahı “Şema Y�srael, A-Şem 
E-lokenu, A-Şem Ehad” (D�nle Y�srael, 
A-Şem Tanrı’mızdır; A-Şem B�r’d�r) 
sözler�yle beden�n� terk edecekt�.

Rab� Ak�va, bu kötü �nsanlar onu �dama çıkarmaya geld�kler�nde hap�shanede ne 
yapmaktaydı ders�n�z?

Yaprak
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“Bamot” Ned�r?

Bu yaprakta Rab� Abau, b�r k�ş� b�r nederde (bkz. sayfa 32) bulunacağı 
zaman, öncel�kle onu yer�ne get�rmeye kab�l olup olmadığını d�kkatle 
değerlend�rmes� gerekt�ğ�n� söylemekted�r, çünkü nederde bulunan ve sonunda 
onu yer�ne get�rmeyen k�ş�, ağır b�r �hlalde bulunmuş olur.

Rab� Abau, nederde bulunan b�r k�ş�n�n b�r “bama” �nşa etm�ş g�b� 
olduğunu söylemekted�r.

“Bama” ned�r ve bama �nşa etmek neden yasaktır?
Bama, Bet-Am�kdaş’ın dışında �nşa ed�len ve üzer�nde korbanlar yapılan 

b�reysel b�r m�zbeahtır (sunak).
Bene-Y�srael’�n çöl yolculuğunun başlarında her Yahud� kend�s� �ç�n b�r 

bama �nşa ed�p üzer�nde korbanlar gerçekleşt�reb�l�rd�. Ama M�şkan �nşa 
ed�ld�kten sonra bama �nşa ed�p üzer�nde korban yapmak yasaklanmıştı. Artık 
korbanlar yalnızca M�şkan’dak� merkez� M�zbeah’ta yapılab�lecekt�. Daha 
sonraları Bene-Y�srael Erets-Y�srael’e g�rd�kten sonra bama üzer�nde korban 
yapmalarına tekrar �z�n ver�ld�.

M�şkan Ş�lo’ya kurulduğu zaman bamalar tekrar yasaklandı ve Ş�lo’dak� 
M�şkan yıkılınca yasak y�ne �ptal ed�ld�. Son olarak Yeruşalay�m’de Bet-
Am�kdaş’ın �nşasıyla b�rl�kte bamalar ebed�yen yasaklandı. O zamandan 
�t�baren b�r bamada korban yapmak, Bet-Am�kdaş yıkıldıktan sonra b�le 
yasaktır.

Bamada korban yapan b�r k�ş�, Tora’nın ağır b�r yasağını ç�ğnem�ş olur ve 
karet cezasını hak eder.

Gemara o dönemde karmaşık b�r alaha sorusunun ortaya çıktığını 
anlatmaktadır. Bu soru hakkındak� f�kr�n� öğrenmek üzere hap�shanede 
bulunan Rab� Ak�va’ya mesaj gönderm�şler ve o da bu konudak� alaha kararını 
verm�şt�.

Rab� Ak�va hap�shanen�n �ç�ndeyken b�le oturup büyük b�r gayretle Tora 
öğren�m�n�n der�nl�kler�ne �nm�şt�, çünkü ruhunun Tora’ya olan sevg�s�n�n 
sınırı yoktu.
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Rab� Yona �le Rab� Yose’n�n tsad�k 
ve has�d k�ş�l�kler� hakkında Gemara 
(Yeruşalm� Berahot 5:1), onların b�r 
keres�nde Ant�yohya’da (Antakya) Romalı 
kumandan Arsek�nas’a geld�kler�n� 
anlatmaktadır. Arsek�nas onları 
gördüğünde ayağa kalkmış ve kulları ona 
şaşkınlıkla “Bu Yahud�ler �ç�n m� ayağa 
kalkıyorsunuz?” d�ye sorduklarında da 
“Onların önünde nasıl ayağa kalkmam? 
Savaş sırasında onların yüzler�n� 
görüyorum ve muzaff er oluyorum” 

cevabını verm�şt�.
Rab� Yona Rab� Yose’den önce vefat 

ett� ve yer�ne, büyük b�r Tora otor�tes� 
olan oğlu Rab� Mana geçt�. Rab� Mana, 
Rab� Yose’n�n öğrenc�s� olmasına rağmen 
yeş�vaya Rab� Yose’yle b�rl�kte başkanlık 
ett�.

Rab� Yona �le Rab� Yose’n�n öğrenc�ler� 
“Erets-Y�srael’�n son b�lgeler�”yd� ve 
Talmud Yeruşalm� onların zamanında son 
hal�ne get�r�lm�şt�r.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki Dördüncü Nesil Amoraim

Rab� Yona 
ve 

Rab� Yose
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Rab� El�ezer A-Gadol

Y�bum M�tsvasında B�r Kural

Bu yaprakta Gemara, Tannalar arasındak� b�r görüş ayrılığını aktarmakta ve 
alahanın Rab� El�ezer’e göre karara bağlandığını bel�rtmekted�r.

Gemara’da “Rab� El�ezer” dend�ğ� zaman kasted�len k�md�r?
Gemara “Rab� El�ezer” ded�ğ�nde, Rab� El�ezer ben Urkenos’tan söz etmekted�r. 

Kend�s�nden bazı yerlerde “Rab� El�ezer A-Gadol” (Büyük Rab� El�ezer) olarak da 
bahsed�l�r. Rab� El�ezer A-Gadol, II. Bet-Am�kdaş’ın yıkıldığı dönemde yaşamış olan 
Raban Yohanan ben Zakay’ın başlıca öğrenc�ler�nden b�r�yd�.

Avot DeRab� Natan adlı kaynakta, Rab� El�ezer’�n y�rm� �k� yaşına kadar Tora 
öğrenme şansına sah�p olamadığı anlatılır. Sonra an�den �ç�nde b�r Tora aşkı bel�rm�ş ve 
Yeruşalay�m’e çıkarak Raban Yohanan ben Zakay’ın yeş�vasına g�rm�şt�r. Rab� El�ezer, 
Tora’ya olan büyük sevg�s� neden�yle, h�çb�r şey yemeks�z�n uzun saatler boyunca Tora 
öğren�rd�.

Başlarda babası Urkenos ona kızmıştı. Raban Yohanan ben Zakay, Rab� El�ezer’den 
ayağa kalkıp Tora sözler�yle b�r konuşma yapmasını �stem�ş, Rab� El�ezer bunu yaptıktan 
sonra Raban Yohanan ben Zakay onun söyled�ğ� har�ka Tora sözler� neden�yle kalkıp 
onu alnından öpmüştü. Urkenos bunu görünce çok sev�nm�ş ve oğluna artık b�r daha 
kızgınlık duymamıştır.
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Artık gayet �y� b�ld�ğ�m�z g�b�, b�r k�ş� bu dünyadan ardında çocuk bırakmadan 
ayrıldığı takd�rde, dul eş� onun b�r kardeş�yle evlen�r. Buna y�bum m�tsvası adı ver�l�r.

Ancak bazı durumlarda dul kalan böyle b�r kadının (yevama) bu evl�l�ğ� yapması, 
kocasının b�r kardeş� varsa b�le gerekl� değ�ld�r. Örneğ�n eğer yevamanın kız kardeş�, 
kocasının kardeş�yle (yabam) evl�yse, böyle b�r durumda yevamanın yabamla evlenmes�, 
yabamın �k� kız kardeşle evl� olması anlamına gelecekt�r k� bu da Tora’nın açık b�r 
yasağının �hlal� olacaktır.

Pek�, ya sonra yevamanın kız kardeş� de ölürse ne olur? Z�ra, b�r erkek, eş� öldüğü 
takd�rde baldızıyla evleneb�l�r. Acaba böyle b�r durumda yabam yevamayla evlenecek 
m�d�r? Hayır! Neden? Çünkü y�bum kurallarından b�r�ne göre, eğer yevamanın kocası 
öldüğü zaman yevama �le yabamın evl�l�ğ�ne olanak vermeyecek b�r durum varsa, daha 
sonra bu durum ortadan kalksa b�le evlenemezler.

Bu yaprakta, bu kuralın b�r �st�snası olduğundan bahsed�lmekted�r. Tora’dak� b�r 
pasuk, �lk başta y�bum evl�l�ğ�n� yapmak mümkün olmamasına rağmen, engel kalktığı 
takd�rde bu evl�l�ğ�n y�ne de yapıldığı özel b�r durumdan bahsetmekted�r.

Eğer yabam küçükse ve bar m�tsva çağına er�şmed�yse, y�bum evl�l�ğ�n� yapması da 
mümkün değ�ld�r, çünkü bu kadar küçük yaştak� b�r erkek evlenemez. Kutsal Tora’ya 
göre böyle b�r durumda yevama, yabamın büyümes�n� beklemel�d�r ve bunun ardından 
�k�s� y�bum m�tsvasını yer�ne get�reb�leceklerd�r.
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“El�mde güverc�n kanatları tutuyorum 
ben!” d�ye cevap verd� El�şa. Görevl� ona 
�nanmaya n�yetl� değ�ld�. Eller�nde ne 
tuttuğunu kend� gözler�yle görmek �ç�n 
El�şa’ya el�n� uzatıp açmasını emrett�. 
El�şa eller�n� açtı ve… gerçekten de 

Göklerden onu kurtarmak �ç�n b�r muc�ze 
gerçekleşt�r�lm�şt�! Uzattığı eller�nde 
güverc�n kanatları vardı! Bu muc�zev� olayın 
anısına Yahud�ler El�şa’ya b�r sevg� unvanı 
taktılar: “El�şa Baal Kenafay�m” (kanatların 
sah�b� El�şa) (Masehet Şabat 130a).

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON

Elişa Baal Kenafayim (devam)
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K�m K�nyan Yapab�l�r?
Masehet Yevamot’un on dördüncü perek� “Hereş Şenasa” (evlenen sağır b�r�) 

başlığını taşımaktadır.
Perek�n başında k�mler�n evleneb�leceğ� ele alınmaktadır.
B�r adı da “k�duş�n” olan evl�l�k, b�r k�nyan (ed�nme) �şlem�d�r. Bu �şlemle 

damat, gel�nle arasında k�ş�sel b�r bağ kurmaktadır. Bu nedenle yalnızca “k�nyan” 
yapmaya yetk�n k�ş�ler evleneb�l�rler. Dolayısıyla aklı olmayan (İbran�ce şote) ve 
dolayısıyla k�nyan yapamayan b�r k�ş�, aynı zamanda evlenemez de, çünkü akıl 
olmadan ney� veya k�m� kend�ne bağladığını anlamak mümkün değ�ld�r.

B�r şote yalnızca k�nyan değ�l, düşünce gerekt�ren d�ğer h�çb�r �şlem� de 
yapamaz. Örneğ�n b�r şote, meyvelerden teruma ve maaser paylarını ayırdıysa 
b�le, bunu h�ç yapmamış g�b�d�r; meyveler hâlâ tevel (gerekl� payları ayrılmamış 
ürün) konumundadır ve onları yemek mümkün değ�ld�r, çünkü b�r şoten�n ayırdığı 
teruma, teruma sayılmaz ve teruma �le maaser paylarını tekrar ayırmak gerek�r.

Tora kanununa göre çocuklar da k�nyan �şlem� yapamaz, çünkü b�r yet�şk�n�n 
sah�p olduğu akla sah�p değ�llerd�r.

Bu yaprakta, Tora kanununa göre k�nyan �şlem� yapamayan ve b�r kadınla 
evlenemeyen, ama Hahamlarımızın, DeRabanan (Hahamlarca öngörülmüş) 
b�r uygulama olarak evl�l�k yapab�lmeler�ne karar verd�kler� bazı �nsan 
kategor�ler�nden bahsed�lmekted�r.
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Üçüncü Amora�m nesl�nde Erets-
Y�srael’de yaşamış en büyük Amoralardan 
b�r�d�r.

Bab�l’de, b�r Koen, haham ve tsad�k 
olan babası İs�’n�n oğlu olarak dünyaya 
gelm�şt�r. İs�, kralın verg� tahs�ldarıydı 
ve talm�d hahamların verg� ödemeler�n� 
haf�fl etmek üzere onların leh�ne faal�yet 
gösterm�şt� (bkz. Sanedr�n 25b).

Rab� Zera hem annes�n� hem 
de babasını henüz çocuk yaştayken 
kaybetm�şt� ve ebeveyn�n� onurlandırma 

m�tsvasını yer�ne get�rme olanağına 
sah�p olamadığı �ç�n hep keder duyardı. 
Ama Rab� Y�şmael ve Rab� Tarfon’un, 
anne ve babayı onurlandırma m�tsvasını 
fevkalade b�r şek�lde yer�ne get�r�p eller�n� 
yürümeler� �ç�n anneler�n�n ayaklarının 
altına koyduklarını duyduğu zaman (bkz. 
sayfa 81), “Şayet annemle babam hayatta 
olsalardı, onları onurlandırma görev�n� 
layıkıyla yer�ne get�rmeye na�l olab�l�r 
m�yd�m, b�lem�yorum” dem�şt�r.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki Üçüncü Nesil Amoraim

Rab� 
Zera

Hayatından Kesitler
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K�m Teruma Payı Ayırab�l�r?

Teruma m�tsvası hakkında daha önce çeş�tl� ves�lelerle b�lg� almıştık. 
Sah�p olduğu topraklarda meyve, örneğ�n üzüm veya zeyt�n yet�şt�rm�ş b�r 
k�ş�, bunlardan teruma ve maaser paylarını ayırmakla yükümlüdür.

Ş�md�, teruma ve maaser paylarını yalnızca meyveler�n sah�b�n�n 
veya bunları ondan satın alan k�ş�n�n ayırab�leceğ�n� öğren�yoruz. B�r k�ş� 
b�r başkasına a�t b�r toprağa gel�p oradak� ürünlerden teruma ayırırsa – bu 
terumanın geçerl�l�ğ� yoktur!

Eğer meyveler�n sah�b� �sterse, b�r tems�lc� tay�n ed�p ona “Ben�m adıma 
teruma ayır” d�yeb�l�r.

Tora burada “şel�hut”, yan� “elç�l�k” veya “tems�lc�l�k” kavramını 
öğretmekted�r. B�r Yahud�, kend� adına hareket etmes� �ç�n b�r başka Yahud�’y� 
elç�s� veya tems�lc�s� olarak atayab�l�r ve bu k�ş� teruma ayırmak üzere tems�lc� 
olarak tay�n ed�ld�yse, sank� ayırdığı terumayı b�zzat meyveler�n sah�b� ayırmış 
g�b� sayılır.

K�mler şaliah (tems�lc�) olab�l�r?
Yalnızca teruma ayırma yetk�nl�ğ�ne sah�p b�r k�ş� teruma ayırmak üzere 

şaliah olab�l�r. Ama örneğ�n, teruma ayırma yetk�nl�ğ� olmayan küçük b�r 
çocuk, başkası adına teruma ayırmak üzere şaliah olarak tay�n de ed�lemez.
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Gecen�n b�r yarısı, hırsızlar sess�z sess�z 
Rab� P�nhas ben Ya�r’�n avlusuna g�rd�ler, 
ahırın kapısını açtılar ve Rab� P�nhas ben 
Ya�r’�n eşeğ�n� çaldılar. Hırsızlar eşeğ� 
kend� g�zl� yerler�ne get�rd�ler, önüne yem 
koydular; aç olan eşeğ�n hemen y�y�p 

doyacağını düşünüyorlardı. Ama hayal 
kırıklığına uğradılar. Eşek önüne konan 
yem�n tadına b�le bakmıyordu. Aradan 
b�rkaç saat geçt�, ama eşek yemey� hâlâ 
redded�yordu. Bu durum ertes� gün de 
aynı şek�lde devam ett�.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
97’de

Rabi Pinhas ben Yair’in Eşeği
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Am�ra LeGoy
Kutsal Şabat günü, Yahud� olmayan 

b�r�ne b�z�m �ç�n b�r melaha (yasak 
b�r �ş) yapmasını söylemek yasaktır. 
Örneğ�n ona “b�r ateş yakıver” veya 
“ateş� söndürüver” d�yemey�z. Eğer 
Yahud� olmayan b�r k�ş� b�r Yahud�’n�n 
yararı �ç�n ateş yakmaya kend�l�ğ�nden 
geld�yse de ona acele etmes�n� 
söylemek yasaktır.

Bu yasağı k�m koymuştur? 
Hahamlar. Hahamlarımız, Yahud� 
olmayan b�r�ne kend�s� �ç�n melaha 
yapmasını söyleyen b�r Yahud�’n�n, Tanrı korusun, sonunda b�zzat melaha yapmaya 
başlayab�leceğ�nden end�şelend�kler� �ç�n, Yahud� olmayan b�r�ne Şabat günü melaha 
yapmasını söylemey� yasaklamışlardır. Buna “am�ra leGoy, asur” (Yahud� olmayan 
b�r�ne [b�z�m �ç�n melaha yapmasını] söylemek yasaktır) adı ver�l�r.

Ama eğer Yahud� olmayan b�r k�ş�, kend� �steğ�yle gel�p b�r Yahud� �ç�n ateş� 
söndürmek �sterse onu engellemeye gerek yoktur.

Bu yaprakta bunun b�r örneğ�n� öğren�yoruz. Eğer b�r Yahud�’n�n ev�nde yangın 
çıktıysa ve Yahud� olmayan b�r� bu yangına tanık olursa, ona “yangını söndür” demek 
yasaktır, çünkü Hahamlarımız, Yahud� olmayanlara Şabat günü melaha yapmalarını 
söylemey� yasaklamışlardır. D�ğer yandan, eğer o kend�l�ğ�nden söndürmek �st�yorsa, 
ona “söndürme” demeye gerek yoktur, çünkü Yahud� olmayan b�r�, b�r Yahud� �ç�n 
b�r melaha yapmak �sted�ğ� zaman onu engellemek gerekmez ve bu melahadan 
yararlanılab�l�r. [Günümüzde çeş�tl� tes�satlar neden�yle her yangın hayat� tehl�ke arz 
ett�ğ�nden, Şabat günü yangın çıkması hal�nde �tfa�ye çağrılır.]
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Bab�l’de Rab� Zera, nesl�n�n en büyük 
hahamlarının yanında öğren�m görmüş, hatta 
Bab�l’dek� Amoraların �lk nes�l l�derler� olan 
Rav ve Şemuel’� tanımaya na�l olmuş, üstel�k 
onların adıyla alaha ve agada öğret�ler� de 
aktarmıştır.

Tora’yı esas hocaları olan Rav H�sda ve 
Rav Una’dan onların Sura’dak� yeş�valarında 
ve Rav Yeuda’dan onun Pumbed�ta’dak� 
yeş�vasında tesl�m almıştır. Rav Una ve Rav 
Yeuda’nın en büyük öğrenc�ler�n�n heps� onun 
arkadaşıydı.

Rab� Zera öğren�m�nde çok çalışkandı 
ve onun, zayıf düşüp Tora �le meşgul olacak 

gücü kalmadığı zaman b�le bet m�draştan 
ayrılmadığı anlatılır. Rab� Zera kend� kend�s�ne 
“Tora öğrenem�yorsam b�le en azından bet 
m�draşın g�r�ş�nde oturur, talm�d hahamların 
önünde ayağa kalkarım ve bunun �ç�n ödüle 
layık olurum” d�ye düşünmekteyd� (Berahot 
28a).

Rab� Zera Tora öğren�m�n� her şey�n 
üstünde görürdü. B�r keres�nde Rab� 
Y�rmeya’nın, dua etmek �ç�n öğren�m� b�r 
an önce sonlandırmak üzere acele ett�ğ�n� 
görünce Rab� Zera, onun �ç�n “Kulağını Tora 
d�nlemekten alıkoyan” �fades�n� kullanmış ve 
böyle b�r duanın kabul ed�lmed�ğ�n� bel�rtm�şt�.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki Üçüncü Nesil Amoraim

Rab� 
Zera

Babil’de
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Tev�ut Ay�n

Para Aduma

Ş�md� “tev�ut ay�n” kavramı hakkında b�lg� alacağız.
Bazı şeyler vardır k�, üzerler�nde özel b�r �şaret olmasa b�le herkes onları 

tanır. Örneğ�n her çocuk kend� b�s�klet�n�, üzer�nde özel b�r �şaret olmasa b�le 
tanır. Buna “tev�ut ay�n” (b�r şey�n görsel açıdan z�h�nde bıraktığı, tanınmasını 
sağlayan şekl�).

Tev�ut ay�n kavramı b�rçok alahada kullanılır. Örneğ�n �k� şah�t bet d�ne 
gelerek “Reuven’�n Ş�mon’dan borç para aldığını gördük ve bu nedenle ona 
borcu var” d�ye �fade ver�rse onlara �nanılır. Ama borç alan k�ş�n�n Reuven 
olduğunu k�m söyled�? Belk� başka b�r�yd�? Y�ne de tanıklar Reuven’� 
tanıdıkları ve “B�z onun yüzünü tanıyoruz ve borç alan kes�nl�kle Reuven’d�” 
ded�kler� �ç�n kend�ler�ne �nanılır. İşte “tev�ut ay�n” budur.

B�r malını kaybetm�ş b�r k�ş� de onu “tev�ut ay�n”, yan� aklında yer etm�ş 
olan şekl� yoluyla tanımlayab�l�r. Malı bulan k�ş�ye g�d�p mala b�r göz atar ve 
eğer “Evet, bu malı tanıyorum. Ben�md�r. Doğru, üzer�nde özel herhang� b�r 
�şaret yok, ama onu tanıyorum” derse, malı bulan k�ş� onu ona �ade eder; ancak 
bunun �ç�n, malın sah�b�n�n talm�d haham olması gerek�r.

Bu yaprakta, 
Hahamlarımızın “me 
hatat” (paklama suyu) 
hakkında koydukları özel 
b�r kanunu öğren�yoruz.

B�r ölüye dokunan 
k�ş� tame olur (manev� 
safl ığını y�t�r�r) ve kızıl 
b�r �neğ�n (para aduma) 
küller�n�n karıştırıldığı 
suyla arındırılması 
gerek�r. Kızıl �nek satın 
alınır, kes�l�r ve yakılır. 
Ardından küller� suyla 
karıştırılır ve bu su, tame k�ş�ler�n üzer�ne serp�lerek arındırma �şlem�n�n esas 
kısmı gerçekleşt�r�l�r.
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Gün boyu eşek ağzına tek lokma 
koymadı. Üçüncü gün, artık eşeğ�n 
�natçı olduğunu anlayıp hâlâ h�çb�r şey 
yemed�ğ�n� görünce, eller�nde ölürse b�r 
de hayvanın leş�yle uğraşmak zorunda 
kalmamak �ç�n onu asıl sah�b� Rab� P�nhas 
ben Ya�r’e �ade etmeye karar verd�ler.

Hırsızlar eşeğ� salıverd�ler ve o da 
kend�l�ğ�nden, sah�b� Rab� P�nhas ben 

Ya�r’�n ev�ne ger� döndü. Eşek ev�n 
dışında durdu ve açlık, b�tk�nl�k �ç�nde 
acı acı anırmaya başladı. Eşeğ�n�n ses�n� 
tanıyan Rab� P�nhas ben Ya�r hemen onu 
�çer� aldı ve açlıktan ölmemes� �ç�n önüne 
b�r öğün arpa konması tal�matını verd�. Ev 
halkı hemen bu tal�matı yer�ne get�rd�ler.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
99’da

Rabi Pinhas ben Yair’in Eşeği (devam)

YEVAMOT PEREK 15: AİŞA ŞALOM
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Suyun Yüzden Yüze Olduğu G�b�
Bu yaprakta Gemara b�ze �nsanlar arasındak� davranışların nasıl �şled�ğ�n� 

öğretmekted�r.
Gemara bunu Kral Şelomo’nun söylem�ş olduğu b�r pasuktan 

öğrenmekted�r.
İnsanların en b�lges� olan Kral Şelomo, M�şle k�tabında “Suyun yüzden 

yüze olduğu gibi – öyledir �nsanın kalb� �nsana” (M�şle 27:19) dem�şt�r. Başka 
b�r dey�şle, su, ayna g�b�d�r. İnsan aynaya baktığı zaman kend� yüzünü görür. 
Eğer gülüyorsa, aynada nasıl güldüğünü görür. Eğer suratını asıyorsa, aynada 
asık suratlı b�r�n� görecekt�r.

Kral Şelomo şöyle dem�şt�r: İnsanın kalb�, ayna g�b�d�r. Eğer karşınızdak� 
�nsanı seversen�z, b�l�n k�, o da s�z� sev�yordur. Eğer ona karşı b�r k�n veya 
öfke h�ssed�yorsanız, b�l�n k� o da s�ze karşı aynısını h�ssed�yordur.

Bu suya “me hatat” (paklama suyu) adı ver�l�r, çünkü kutsal Tora’mız, kızıl 
�nekten “hatat” sözcüğüyle bahsetmekted�r ve bu nedenle �neğ�n küller�yle 
karıştırılan suya da “me hatat” den�r.

B�r keres�nde b�r adam Yarden Nehr�’n�n ötes�nde bulunan me hatatı 
alarak, b�r tekne üzer�nde neh�rden geç�rd�. Daha sonra, teknede ölü b�r� 
olduğu anlaşıldı. Bu durumda teknede bulunan d�ğer her şey de tame olmuştu 
– ve buna me hatat da dâh�ld�!

Bu olayın sonrasında Hahamlarımız, benzer b�r sıkıntı yaşanmaması �ç�n, 
para adumanın küller�n�n ve me hatatın Yarden Nehr� üzer�nde b�r tekneyle 
taşınmasını yasaklamışlardır. Tanna Rab� Hananya ben Akavya’nın görüşü bu 
şek�lded�r.
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Rab� Zera tüm kalb�yle, Erets-Y�srael’e 
çıkmak ve Tora’yı Erets-Y�srael’dek� en 
büyük Amoralardan öğrenmek �st�yordu. 
Bu Amoralar arasında, Erets-Y�srael’dek� 
yeş�valara l�derl�k eden Rab� Yohanan 
ve Rab� Elazar ben Pedat da vardı. 
Rab� Zera buna na�l olana kadar, Erets-
Y�srael’de öğren�len Tora’yı d�nlemek 
ve tatmak �ç�n el�nden geld�ğ� kadarıyla 
her fırsatı kollamaktaydı. Bab�l’de kend� 
hocalarından Tora öğrend�ğ� zaman, Erets-
Y�srael’e çıkmak üzere olan arkadaşı Rab� 
Aba bar Papa’dan, ısrarla, Erets-Y�srael 
Hahamlarından k�mler�n Rab� Yohanan’ın 

ağzından alaha öğrenm�ş olduğunu 
soruşturup öğrenmes�n� �stem�şt�. B�r 
keres�nde Rab� Y�tshak bar Nehemya 
ona Rab� Elazar’ın adıyla b�r alaha 
söyled�ğ� zaman, Rab� Zera “Keşke Erets-
Y�srael’e çıkıp bu alahayı şahsen üstadın 
ağzından d�nlemeye na�l olsam” dem�şt�r. 
Erets-Y�srael’e g�d�p oradak� en büyük 
hahamlardan Tora öğrenme arzusu �şte bu 
denl� kuvvetl�yd�.

Ama hocası Rav Yeuda o dönemde 
öğrenc�ler�n�n Erets-Y�srael’e çıkmalarına 
karşı gel�yordu.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki Üçüncü Nesil Amoraim

Rab� 
Zera

Erets-Yisrael’e Duyduğu Tutku
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Hırsız Ger�ye Kaç Saat Ödemel�?
Kutsal Tora’mız, başkasından para ya da mal çalmış b�r k�ş�n�n, çaldıklarını 

sah�b�ne �ade etmes�n� emretmekted�r.
Bu yaprakta Gemara �lg�nç b�r durumu ele almaktadır.
Reuven b�r saat çalmıştır, ama onu k�mden çaldığını b�lmemekted�r. Böyle 

b�r şey nasıl olab�l�r? Mesela şöyle: Reuven b�r masanın etrafında oturmuş, 
konuşan beş k�ş� görmüştür. Masanın üstünde bu k�ş�lerden b�r�ne a�t b�r de saat 
vardır. Reuven b�r fırsat bulup saat� çalmış ve hemen oradan kaçmıştır.

Aradan b�r süre geçer ve Reuven yaptığından p�şmandır. Teşuva yapmak 
�stemekted�r. Ama bunun �ç�n saat� asıl sah�b�ne �ade etmes� gerekmekted�r. 
Aynı yere ger� döner ve o beş k�ş�y� orada bularak durumu anlatır. Ne var 
k�, adamların her b�r� “Saat� benden çaldın” d�ye �dd�a etmekted�r. Böyle b�r 
durumda ne yapılır?

M�şna, kutsal Tannaların bu durumdak� alahanın ne olduğu konusunda 
görüş ayrılığında olduklarını bel�rtmekted�r. Rab� Tarfon’a göre hırsız bet d�ne 
g�tmel� ve onlara “Bu beş k�ş�den b�r�n�n saat�n� çaldım. Lütfen! Saat� alın ve 
k�me a�t olduğunu tesp�t ed�n” demel�d�r. Bunu yaptığında çalıntı malı �ade etme 
m�tsvasını yer�ne get�rm�ş olacaktır.

Ama Rab� Ak�va farklı görüşted�r. Ona göre Reuven c�dd� b�r yasağı �hlal 
etm�ş olduğundan Hahamlar böyle b�r durumda onu bu beş k�ş�den her b�r�ne 
b�rer saat vermekle yükümlü kılmışlardır!
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Ama çok şaşırdılar. Eşek bu arpaların 
tadına da bakmak �stem�yordu. Hemen 
gel�p Rab� P�nhas’a aç eşeğ�n kend�s�ne 
ver�len yem� yemey� reddett�ğ�n� 
söyled�ler. “Arpalardan teruma ve maaser 
paylarını ayırdınız mı?” d�ye sordu Rab� 
P�nhas.

“Rabenu” d�ye cevap verd� ev halkı. 
“Hayvanlara ayrılmış y�yeceklerden 
teruma ve maaser paylarını ayırmak 

gerekmed�ğ�n� öğretm�şt�n�z b�ze!”
“Y�ne de” ded� Rab� P�nhas, “s�z bu 

payları ayırın; eşek o zaman y�yecekt�r! 
O bu konuda çok t�t�zd�r!”

Ve herkes� hayret �ç�nde bırakırcasına, 
bu paylar ayrıldı ve gerçekten de o tsad�k 
adamın eşeğ�ne yaraşır b�r şek�lde bu 
“t�t�z” eşek en n�hayet yemeğ�n� yed� 
(Talmud Yeruşalm�, Demay 3b)

Hahamlarımızdan 

MAASELER

SON

Rabi Pinhas ben Yair’in Eşeği (devam)
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Noah B�r Tencere Dolusu Et Buldu

Noah b�r gün, nüfusunun 
çoğunluğu Yahud� olan büyük 
b�r şehr�n caddes�nde yürüyordu.

B�rden b�re burnuna har�ka 
b�r et kokusu geld�. Noah kokuyu 
tak�p ett� ve yerde güzelce p�şm�ş 
ve çeşn�lend�r�lm�ş et yemeğ�yle 
dolu b�r tencere buldu. Tencerey� 
�y�ce �nceled� ve üzer�nde 
tanımlayıcı h�çb�r �şaret 
bulamadı. Bu durumda bulduğu 
şey� kend�s�ne alab�l�rd�.

Noah et� aldı, b�r torbaya koydu ve sokaktak� b�r Yahud�’ye “Lütfen söyler m�s�n, 
bu şehr�n sak�nler�n�n çoğunluğu Yahud�, öyle değ�l m�?” d�ye sordu. “Evet, öyle” ded� 
adam. Bunun üzer�ne Noah “Pekâla, öyleyse bu et� alıp y�yeb�l�r�m” ded�. Ama d�ğer 
adam “B�lem�yorum” d�ye cevap verd�. “B�r sorun var. Bu şeh�rde Yahud� olmayanlara 
a�t b�r kasap dükkânı da var. K�m b�l�r, belk� de et oradan gelm�şt�r ve kaşer değ�ld�r.”

Noah’la, merakı uyanan d�ğer adam b�rl�kte bu etle �lg�l� kuralın ne olduğunu 
sormak üzere şehr�n hahamına g�tmeye karar verd�ler.

Haham ne karar verd�?
Haham bu et�n yeneb�leceğ�n� söyled�, çünkü “çoğunluğa göre davranılır”. Bu 

şeh�rdek� kasap dükkânlarının çoğu sadece kaşer et sattığı �ç�n, Reuven’�n bulduğu 
et�n de kaşer olduğu varsayılır.
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Sonunda Rab� Zera Erets-Y�srael’e gelmek 
üzere yola çıktı. Korkonya ve Sura’dan geçt� 
ve oradan da Yarden Nehr�’n�n doğu yakasına 
ulaştı. Yarden Nehr�’ne geld�ğ� zaman, kend�s�n� 
hemen d�ğer kıyıya geç�recek b�r tekne 
bulamadı. Bunun üzer�ne, vak�t kaybetmemek 
�ç�n d�ğer kıyıya b�r halata tutunarak geçt� 
(bkz. sayfa 178). Etrafta bu acelec�l�ğ� ve 
nehr� normal olmayan b�r yöntemle geçmes� 
karşısında kend�s�yle alay edenler olunca “Moşe 
ve Aaron’un geç�p Erets-Y�srael’e g�rmeye na�l 
olamadığı b�r nehre kadar geleb�lm�ş�m. Nasıl 
acele etmem?!” ded�.

Erets-Y�srael’e gel�ş�yle b�rl�kte hemen 
Teverya’ya, Rab� Yohanan’ın yeş�vasına 
geld� ve Rav’ın adıyla alahalar b�ld�rd�. Rab� 
Yohanan Rab� Zera’nın gen�ş b�lg�s�nden çok 

etk�lenm�ş ve ona “El�nde ne kadar çok şey 
var!” dem�şt� (G�t�n 40a).

Rab� Zera ayrıca Rab� Elazar ben Pedat’ın 
yanında da uzun süre öğren�m görmüş, 
özell�kle de teruma ve taarot (manev� safl ık) 
kanunları üzer�nde durmuştur, çünkü özell�kle 
teruma konusundak� alahalar Erets-Y�srael’e 
bağlı olduğundan Bab�l’de çok ayrıntılı b�r 
şek�lde öğren�lmemekteyd�. Rab� Zera ayrıca 
Rab� Yohanan’ın en büyük öğrenc�ler�nden 
bazılarıyla, özell�kle de Rav Am� ve Rav 
As�’yle dostluk kurdu. Rab� Yohanan’ın 
d�ğer b�r öğrenc�s� Rab� Aba �le de henüz 
Bab�l’deyken başlamış b�r dostlukları vardı. 
Hocası Rab� Yohanan’ın vefatından sonra Rav 
Am�’yle b�rl�kte Kesarya şehr�ne geçt� ve �k�s� 
orada Rab� Abau’nun h�mayes� altına g�rd�ler.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki Üçüncü Nesil Amoraim

Rab� 
Zera

Erets-Yisrael’e Çıkması
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Üç Tür İşaret

“May�m ŞeEn Laem Sof”

Ş�md�, kaybolan b�r eşek ve semer� hakkında �lg�nç b�r olayı ele alacağız.
Üzer�nde tanımlayıcı b�r �şaret� olan kayıp b�r eşya bulan k�ş�, el�nde b�r buluntu 

olduğunu �lan etmel�d�r. Bu sayede, onu kaybeden k�ş� gel�p o eşyanın üzer�ndek� 
�şaretler� söyleyeb�lecek ve eşyayı bulan k�ş� buluntuyu sah�b�ne �ade edeb�lecekt�r.

Reuven b�r gün, üzer�nde semer� olan b�r eşek bulur. Reuven tüm şeh�rde duyurular 
yapar: “B�r eşek ve semer buldum! Kaybeden k�ş� gel�p tanımlayıcı �şaretler�n� 
b�ld�rerek onları ger� alab�l�r.”

Aradan b�rkaç saat geçer ve Ş�mon heyecanla, nefes nefese �çer� g�rer. “İşaretler� 
söyleyeb�l�r�m! İşaretler� söyleyeb�l�r�m!” der. “Buyrun” d�ye karşılar onu Reuven, “b�r 
bardak su �ç�n ve sonra bana �şaretler� söyley�n.” Ş�mon “Semer�n kayışının üzer�nde 
ben�m adım yazıyor” der. Reuven kontrol eder ve gerçekten de öyle olduğunu görünce 
semer� Ş�mon’a ger� ver�r.

Ş�mon şaşırmıştır. “Reuven!” der. “Eşek nerede? Onu neden ger� verm�yorsun?” 
“Üzgünüm, gerçekten” d�ye cevap ver�r Reuven. “Ama eşekle �lg�l� �şaret vermed�n 
k�!”

Bu durumda kanun ned�r?
Gemara şöyle demekted�r: Genell�kle �nsanlar b�r semer� başkalarına tek başına 

ödünç vermed�kler� �ç�n, semer Ş�mon’a a�tse, eşeğ�n de ona a�t olduğu varsayılır.

Ş�md� Talmud’da �y� b�l�nen b�r kavramı öğreneceğ�z. “May�m şeyeş laem sof” 
(sonu olan b�r su) ve “may�m şeen laem sof” (sonu olmayan b�r su).

Gemara, gem�yle den�ze açılan ve b�rden b�re çıkan sert b�r fırtına sonrasında 
gem�ler� batan �nsanlarla �lg�l� bazı anlatımlar aktarmaktadır. Böyle b�r olaydan 
kurtulab�lecekler�n� k�mse düşünmem�şt�r, ama aradan b�r süre geçt�kten sonra gem�de 
olduklarını ve muc�ze eser� kurtulduklarını anlatan �nsanlarla karşılaşılmıştır. B�r�, 
gem�den arta kalan büyük b�r kalas bulup onunla kıyıya kadar yüzeb�ld�ğ�n� anlatmıştır. 
Başka b�r� su üstünde sırt üstü uzandığını ve dalgaların onu kıyıya attığını söylem�şt�r.

Gemara bu h�kâyeler� neden anlatmaktadır? Çünkü Tanrı korusun, eğer evl� 
b�r k�ş� den�zde dalgalara kapılır ve bulunamazsa, karısının başka b�r�yle evlen�p 
evlenemeyeceğ�n� b�lmek gerek�r. Z�ra eğer kocası hâlâ hayattaysa, karısının başkasıyla 
evlenmes� yasaktır.

Bu konuda Gemara, kanunun, adamın suya nerede düştüğüne bağlı olduğunu 
söylemekted�r. Eğer “sonu olmayan b�r su” söz konusuysa, adamın hâlâ hayatta olma 
�ht�mal� vardır. Örneğ�n olay sonu görünmeyen büyük b�r den�zde olduysa, belk� de 
adam burada sulara kapılmış, ama görülemeyen uzak b�r yerde kıyıya çıkmış olab�l�r. 
Ama eğer “sonu olan b�r su” söz konusuysa ve olay küçük b�r göl g�b�, her tarafı 
görüleb�len b�r yerde olduysa ve adamın oradan çıkmadığı anlaşıldıysa, o zaman bet 
d�n o adamı ölü �lan eder.
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Rab� P�nhas ben Ya�r’�n nur saçan s�lüet�, 
kend�s�ne hayran b�r öğrenc� k�tles� eşl�ğ�nde 
hızlı adımlarla �lerlerken görülüyordu. 
Rab� P�nhas ve öğrenc�ler�, kutsal Tora’nın 
sözler�yle meşgul olmak ve baldan tatlı yen� 
bakış açıları keşfetmek üzere bet m�draşa 
doğru yürümekteyd�ler.

Rab� P�nhas’la öğrenc�ler� G�nay 
Nehr�’n�n kıyısına ulaştılar. Ve �şte bu kez, her 

zamank�nden farklı olarak, neh�r kabarmıştı 
ve sert dalgalarla kıyıyı dövmekteyd�. 
Rab� P�nhas ve öğrenc�ler� neh�rden 
geçemeyeceklerd�.

Tora öğren�m�nden tek b�r dak�ka b�le 
kaybetmek �stemeyen Rab� P�nhas ben Ya�r, 
Tora’dan aldığı gücünü Tora’yı onurlandırmak 
�ç�n kullanmaya karar verd�.

Hahamlarımızdan 

MAASELER

Devamı
105’te

İnsanları Onurlandırmak
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Masehet Yevamot’un Sonu

Yaprak 122, Masehet Yevamot’un en son yaprağıdır.
Alaha kararlarında, b�r masehet�n öğren�m� tamamlandığında neşel� b�r 

kutlama yapmak gerekt�ğ�ne hükmed�lm�şt�r ve gerçekten de dünya çapında 
Yahud� cemaatler�nde, s�yum masehet (masehet�n b�t�r�lmes�) onuruna b�r 
seuda (z�yafet) düzenleme geleneğ� vardır. Bu b�r seudat m�tsva, yan� m�tsva 
z�yafet�d�r!

Masehet� şahsen b�t�rmeye na�l olamamış b�r�n�n de, buna na�l olanlarla 
b�rl�kte kutlamaya katılması b�r m�tsvadır. Masehet Yevamot (119a) �ç�nde 
Gemara, Abaye’n�n b�r sözünü aktarmaktadır. Abaye, b�r masehet tamamlamış 
b�r talm�d haham gördüğü zaman, bu büyük sev�nç ves�les�yle tüm hahamlara 
b�r seuda ver�rd�.

S�yum masehet ves�les�yle ver�len seuda o kadar öneml�d�r k�, Ş�va Asar 
BeTamuz’la T�şa BeAv arasındak�, yas neden�yle et ve şarap �ç�lmeyen günlerde 
b�le, böyle b�r seudada et yen�r ve şarap �ç�l�r, çünkü bu b�r seudat m�tsvadır!

S�yum masehet sırasında “Adran Alah” sözler�yle başlayan b�r dua okunur. 
Bu sözler�n anlamı ned�r?

“Adran Alah”, “sen� tekrarlayalım” anlamına gel�r. Bu duayla, gelecekte 
de aynı masehete ger� dönüp onu b�r kez daha öğrenmeye ve daha önce fark 
etmed�ğ�m�z yen� b�lg�ler� ed�nmeye, yen� bakış açılarını üretmeye na�l olmayı 
d�ler�z.

Yaprak
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Gemara b�r keres�nde Rab� Zera’nın 
rahatsızlandığını ve Rab� Abau’nun onu 
z�yarete geld�ğ�n� anlatır. Bu z�yaret� 
sırasında Rab� Abau, Rab� Zera sağlığına 
ve esk� gücüne tekrar kavuştuğu takd�rde 
tüm talm�d hahamlar �ç�n büyük b�r z�yafet 
düzenleyeceğ�ne söz verm�şt�. Ve gerçekten 
de Rab� Zera �y�leş�nce Rab� Abau hahamlar 
�ç�n b�r z�yafet ve kutlama düzenlem�şt�r.

Rab� Zera Bab�l’deyken henüz öğretme 
ve tal�mat verme yetk�s�ne sah�p değ�ld�. 
Orada adı “Rav Zera” olarak b�l�n�rd�. 
Ama Erets-Y�srael’e çıkmasından sonra 
onu orada yargıç olarak yetk�lend�rmek 
�sted�ler. Başlarda Rab� Zera bunu reddett�, 
çünkü Hahamlarımız “Yüksek mevk�, 
sah�b�n� gömer” dem�şlerd�r ve Rab� 
Zera bundan çek�nmekteyd�. Ama Rab� 

Elazar’ın adıyla aktarılan b�r öğret�de, 
�nsanın yüksek b�r mevk�e get�r�ld�ğ�nde 
tüm günahlarının aff ed�ld�ğ�n� duyunca 
bu yetk�y� kabul ett� ve Erets-Y�srael’de 
yetk�lend�r�lmes�n�n ardından “Rab� Zera” 
olarak anılmaya başladı.

Rab� Zera, kend� hocalarının sözler�n�, 
alahalarını ve geleneksel b�lg�ler�n� 
bolca z�kreder ve bunları tam b�r t�t�zl�k, 
hassas�yet ve kat�yetle aktarırdı. Bu 
nedenle Hahamlar “Sadık/güven�l�r k�ş�y� 
k�m bulab�l�r” (M�şle 20:6) pasuğunu Rab� 
Zera’yla �l�şk�lend�rm�şler, “Rab� Zera, 
Hahamların adıyla b�r öğret�y�, onların 
ağzından tam olarak bu sözlerle çıktığından 
em�n olmadığı sürece aktarmazdı” 
dem�şlerd�r.

Kim Kimdir? Erets-Yisrael’deki Üçüncü Nesil Amoraim

Rab� 
Zera

Erets-Yisrael’de


